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บทคดัย่อ 
 

การศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนนัผดิกฎหมายและ
การป้องกนัการฟอกเงิน  โดยเฉพาะการควบคุมการท าธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนนัผดิกฎหมายตาม
พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 และพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
และกรณีศึกษาต่างประเทศ 3 ประเทศคือ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสหราชอาณาจัก และประเทศ
สหรัฐอเมริกา    

ผลการศึกษาพบว่า  การพนันผิดกฎหมายเป็นปัญหาเร้ือรังท่ีมีมาอย่างยาวนานในสังคมไทย  
มาตรการทางกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายการพนนัไม่สามารถควบคุมหรือตรวจสอบการท าธุรกรรม
การเงินในธุรกิจพนนัผดิกฎหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยงัเป็นช่องทางใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐบางส่วนเขา้มาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   จึงมีขอ้เสนอแนะโดยสรุปคือ  

1. แกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ มาตรา 3 (9) ในความผิด
มูลฐานตามกฎหมายพนนั โดยยกเลิกเง่ือนไขตามกฎหมายฟอกเงินท่ีก าหนดให้มีจ านวนผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้
พนนัในการเล่นแต่ละคร้ังเกินกว่า100 คน หรือมีวงเงินในการกระท าความผิดรวมกนัมีมูลค่าเกินกว่า 10 
ลา้นบาทข้ึนไป  เน่ืองจากไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดเง่ือนไขดงักล่าว  อีกทั้งยงัไม่สอดคลอ้งกบั
กฎหมายฟอกเงินในกรณีศึกษาต่างประเทศ  

 2. ควรแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ฯโดยก าหนดให้มี
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายเพิ่มเติม โดยมีส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงาน
กลาง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  

 3. ควรแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ฯโดยเพิ่มอ านาจสืบสวน
สอบสวนของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน  และใหมี้อ านาจสั่งการหรือมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ี
ต ารวจและเจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยงานอ่ืนปฏิบติัตามค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน  
และควรพิจารณาแกไ้ขกฎหมายฟอกเงินในประเด็นเร่ืองให้อ านาจพนักงานอยัการเป็นหัวหน้าพนักงาน
สอบสวนในคดีฟอกเงินร่วมกบัต ารวจ เหมือนอยัการในต่างประเทศ   

 4. ควรปฏิรูปกฎหมายการพนันฉบบัปัจจุบนัคือ พระราชบญัญติัการพนัน ฯ โดยก าหนดให้มี
มาตรการยดึทรัพย ์อายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผดิของเจา้มือพนนัตามกฎหมายการพนนั  เช่น 
เงินในบญัชีเงินฝาก ทรัพยสิ์นต่าง ๆ ทั้งสงัหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย ์ 

5. ควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน หรือภาคธุรกิจ  มีส่วนร่วมในการเป็น
เครือข่ายป้องกันการฟอกเงินของส านักงาน ปปง.มากยิ่งข้ึน  มีมาตรการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสตาม
กฎหมาย   
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บทน ำ 
 

 

1. ช่ือโครงกำร    “ศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำยเกีย่วกบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินในธุรกจิพนันผดิ
กฎหมำยและกำรป้องกันกำรฟอกเงิน”  
 

2. ควำมส ำคัญของปัญหำทีต้่องด ำเนินกำรวจัิย 

 ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบักรณีการพนนัคือ พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ซ่ึงมี
การแกไ้ขคร้ังล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2505  กฎหมายการพนนัฉบบัน้ีมีเน้ือหาท่ีลา้สมยัเป็นอนัมาก  จึงไม่มี
มาตรการควบคุมการท าธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนนัผดิกฎหมายเป็นการเฉพาะ เช่น การอายดั ยดึ
ทรัพยสิ์นหรือการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร  ซ่ึงปัจจุบนัถือเป็นช่องทาง
หลกัในการท าธุรกรรมระหวา่งเจา้มือพนนัผดิกฎหมายกบัผูเ้ล่นพนนั  และยงัมีวธีิการช าระเงินผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิก (e-payment) ซ่ึงท าใหก้ารท าธุรกรรมมีความสะดวกมากยิง่ข้ึน ยากต่อการตรวจสอบ  

กลุ่มเด็กเยาวชนในไทย เช่น นกัเรียน นกัศึกษา ก็เป็นกลุ่มหน่ึงท่ีนิยมเล่นพนนั ไม่วา่จะเป็นการ
พนนับอล หรือพนนัออนไลน์ประเภทอ่ืน ๆ   ขอ้มูลการส ารวจขอ้มูลพฤติกรรมการเล่นพนนัใน
สถาบนัการศึกษาระดบัปริญญาตรีของรัฐและเอกชนในปี 2556 พบวา่ นกัศึกษาราวร้อยละ 29 (หรือคิดเป็น
จ านวนราว 527,636 คน) เคยเล่นพนนัถูกกฎหมายและพนนัผดิกฎหมาย โดยการพนนัท่ีไดรั้บนิยมมาก
ท่ีสุด 5 ล าดบัแรกคือ ไพ,่ บิงโก, หวยใตดิ้น, สลากกินแบ่งรัฐบาล และพนนัฟุตบอล1  การพนนัเหล่าน้ีอาจ
ส่งผลเสียต่อกลุ่มเด็ก เยาวชนท่ีเร่ิมเล่นพนนัเป็นคร้ังแรก ไม่วา่จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพกาย อารมณ์ ระดบั
สติปัญญา และอาจกลายเป็นนกัพนนัมืออาชีพในอนาคตได ้  

ขอ้มูลกรณีศึกษาต่างประเทศพบวา่  ในบางประเทศมีกฎหมายบญัญติัให้อ านาจแก่เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐในการก าหนดใหส้ถาบนัการเงินหรือธนาคารพาณิชย ์ มิใหด้ าเนินการใหบ้ริการหรืออ านวยความ
สะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวกบัการพนนัผิดกฎหมาย เช่น การพนนัพนนัออนไลน์  ดงัเช่น
กรณีประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีกฎหมายเฉพาะช่ือ UNLAWFUL INTERNET GAMBLING 
ENFORCEMENT ACT of 2006 (UIGEA)  นอกจากน้ี ยงัมีมาตรการกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินในบางประเทศท่ีควรศึกษาเพิ่มเติม  

ในสหภาพยโุรป มีการศึกษาพบวา่ การพนนัออนไลน์ทั้งถูกกฎหมายและผดิกฎหมาย เป็น
กิจกรรมหรือธุรกิจบริการท่ีมีอตัราการเติบโตสูงเป็นอยา่งมากคือราวร้อยละ 15 ต่อปี มีการคาดการณ์วา่ใน

                                                 
1 สรชยั พิศาลบุตร, วิษณุ วงศสิ์นศิริกลุ, กมลทิพย ์อาร์ธอส, มนฤดี กีรติพรานนท ์“โครงการการศึกษาสถานการณ์ 
พฤติกรรม และผลกระทบการพนนัในประเทศไทย”  สนบัสนุนโดย ศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนั และ สสส.(2556) 
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ปี ค.ศ.2015 การพนนัออนไลน์สร้างรายไดใ้หแ้ก่อุตสาหกรรมการพนนัมากถึงปีละ 13,000 ลา้นเหรียญยโูร 
และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มมากข้ึน  โดยมีประชากรในยโุรปท่ีเล่นพนนัออนไลน์ประเภทใดประเภทหน่ึงราว 
6.8 ลา้นคน  ปัญหาท่ีพบมากในปัจจุบนัคือ เวบ็ไซตพ์นนัผดิกฎหมายจ านวนมาก มิไดอ้ยูใ่นการควบคุม
ของภาครัฐ จนน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ เช่น การหลอกลวงผูบ้ริโภค และปัญหาการฟอกเงิน2 โดยเม่ือวนัท่ี 23 
ตุลาคม ค.ศ.2012  คณะกรรมาธิการสหภาพยโุรป (European Commission) ไดเ้ห็นชอบต่อกรอบการ
ด าเนินการในเร่ืองการพนนัออนไลน์ช่ือวา่ the Communication “Towards a comprehensive European 
framework on online gambling” ซ่ึงจะถูกใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท านโยบาย ปรับปรุงกฎหมายของ
ประเทศสมาชิก EU ต่อไป  

ขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีเก่ียวกบักบัมาตรการควบคุมหรือตรวจสอบการท าธุรกรรมการเงินในธุรกิจ
พนนัผดิกฎหมายคือ ขอ้เสนอต่อคณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั การธนาคารและสถาบนัการเงิน 
วฒิุสภา3 ในเร่ืองการปรับปรุงพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และการ
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสถาบนัการเงินในการเฝ้าระวงัและตรวจสอบการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีน่า
สงสัย  ซ่ึงควรมีการศึกษาในทางวชิาการเพิ่มเติมในรายละเอียด  

ขอ้มูลการศึกษาต่างประเทศท่ีควรพิจารณาศึกษา มีดงัน้ี  

ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

การพนนัออนไลน์ในสหรัฐถือเป็นส่ิงผดิกฎหมายในมลรัฐส่วนใหญ่  รัฐบาลกลางไดใ้ชก้ฎหมาย
ช่ือวา่ the Interstate Wire Act of 1961 (U.S. Code, Title 18, Chapter 50 (§ 1081 – 1084)) หรือท่ีมกัเรียกวา่ 
the Wire Act (1961) ซ่ึงเป็นผลจากการตีความของกระทรวงยติุธรรมสหรัฐท่ีถือวา่ การพนนัออนไลน์เป็น
ธุรกิจท่ีมิไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลกลาง  ทั้งน้ี ขอ้มูลล่าสุดในช่วงตน้ปี 2014 พบวา่ บางมลรัฐไดมี้การ
เสนอกฎหมายท่ีอนุญาตใหมี้การพนนัออนไลน์ถูกกฎหมายตามท่ีเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ไดแ้ก่ มลรัฐ 
Nevada, Delaware, New Jersey รวมถึง หมู่เกาะเวอร์จิน (the U.S. Virgin Islands)  

เคร่ืองมือส าคญัในการป้องกนัและปราบปรามการพนนัออนไลน์ผดิกฎหมายของรัฐบาลสหรัฐ
และหน่วยงานต่าง ๆ คือ การตรวจสอบเส้นทางการเงินของธุรกิจพนนัผดิกฎหมาย  รัฐบาลกลางท่ีควบคุม
ธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวกบัการพนนัทางอินเทอร์เน็ตหรือพนนัออนไลน์คือ กฎหมายช่ือ UNLAWFUL 
INTERNET GAMBLING ENFORCEMENT ACT of 2006 (UIGEA) ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนในปี 

                                                 
2 Press Release: Commission sets out an action plan for online gambling (Brussels, 23 October 2012). 
3 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ วิษณุ วงษสิ์นศิริกลุ และวิเชียร ตนัศิริคงคล, ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือป้องกนัเดก็และเยาวชน
จากการพนนัออนไลน์ : มาตรการจดัการทางการเงินและมาตรการอ่ืน ๆ เสนอต่อ คณะกรรมาธิการการเงิน การ
คลงั การธนาคารและสถาบนัการเงิน และคณะอนุกรรมาธิการดา้นการธนาคาร และสถาบนัการเงินในตลาดเงิน 
วฒิุสภา (กมุภาพนัธ์ 2556) 
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ค.ศ. 2006  มีเน้ือหาควบคุมธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับช าระเงินท่ีเช่ือมโยงกบัธุรกิจพนนัออนไลน์ผดิ
กฎหมาย  กฎหมายน้ีใหอ้ านาจแก่ธนาคารกลาง (Federal Reserve Board) และกระทรวงการคลงั 
(Department of Treasury) สหรัฐ ในการออกกฎหมายล าดบัรองท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เพื่อห้ามการท าธุรกรรม
ทางการเงินในธุรกิจพนนัผิดกฎหมาย   

ประเทศสหรำชอำณำจักร 

สหราชอาณาจกัรเป็นแบบอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัพฒันาการในการก ากบัดูแลอุตสาหกรรมการ
พนนัของภาครัฐท่ีน่าสนใจ  มีกฎหมายการพนนัท่ีทนัสมยั การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ  
นอกจากน้ี ยงัมีองคก์รก ากบัดูแลธุรกิจพนนัระดบัชาติคือ “คณะกรรมการการพนนั” (Gambling 
Commission) มีหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีดา้นการต่อตา้นการฟอกเงิน โดยมีกฎหมายส าคญัช่ือ the 
Proceeds of Crime Act 2002    คณะกรรมการการพนนัยงัใหค้วามส าคญัในเร่ืองการป้องกนัการฟอกเงิน
ของธุรกิจพนนัถูกกฎหมายดว้ย เช่น กรณีการเปิดคาสิโนท่ีอาจมีประเด็นปัญหาเร่ืองฟอกเงินอยูด่ว้ย  

ประเทศมำเลเซีย 4 

 มาเลเซียเป็นประเทศหน่ึงท่ีอนุญาตใหมี้การพนนัถูกกฎหมายหลายประเภท เช่น ออกล็อตเตอร่ีท่ี
เรียกวา่ Toto แต่ก็เป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะผกูขาดคือ รัฐบาลอนุญาตให้ผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวในการ
ด าเนินการคือ การเปิดคาสิโนช่ือ Casino de GENTING  ด าเนินการโดยกลุ่มบริษทัเกนต้ิงมาเลเซีย 
(Genting Malaysia) ท่ีเป็นบริษทัขา้มชาติท่ีลงทุนในธุรกิจพนนัหลายประเทศ  แต่ก็มีกฎหมายหา้มชาว
มุสลิมเช้ือสายมาเลยเ์ขา้เล่นพนนัในคาสิโนแห่งน้ี  ผูท่ี้จะเขา้เล่นไดคื้อชาวมาเลยท่ี์นบัถือศาสนาอ่ืนหรือ
ชาวต่างชาติเท่านั้น อีกทั้งยงัมีระเบียบ กฎเกณฑท่ี์เขม้งวด   อยา่งไรก็ดี การพนนัหลายประเภทในมาเลเซีย 
ยงัถือเป็นส่ิงผดิกฎหมาย ไดแ้ก่ ธุรกิจพนนัท่ีมิไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนินการตามกฎหมายพนนัปัจจุบนั เช่น 
การพนนัออนไลน์ (online gambling) ทุกประเภท, การพนนัทายผลฟุตบอล, หวยใตดิ้น และการพนนัอ่ืน 
ๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 

กฎหมายต่อตา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. 2001(Anti-
money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001) หรือกฎหมายฟอกเงินก าหนดใหก้ารจดัใหมี้
การเล่นพนนัท่ีผดิกฎหมายเป็นความผดิมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน   เป็นกฎหมายท่ีมีเน้ือหาน่าสนใจท่ี
ควรน ามาศึกษา เพื่อปรับใชใ้นการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายไทย  

  

                                                 
4 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ โครงการ “มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
พนนัในต่างประเทศ” (2556) สนบัสนุนโดย ศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนั คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และ สสส. 
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3. วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจัิย 

1. ศึกษาประเด็นปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการท าธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนนัผิด
กฎหมายตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 และพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542  
 2. ศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการท าธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนนั
ผดิกฎหมายของต่างประเทศ  
 3. เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายและมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

  

4. ระเบียบวธีิกำรศึกษำ 

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีเป็นการศึกษาเชิงเอกสาร โดยเฉพาะกฎหมายพนนัและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478  พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542   รวมถึงกฎหมาย ขอ้มูลวชิาการในต่างประเทศ 

 

5. แผนกำรด ำเนินงำนและขอบเขตกำรศึกษำ  

 ระยะเวลาด าเนินการ รวม 7 เดือน นบัแต่วนัท าสัญญา 

 

6. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ  (outcome) 

 1. มีการเสนอกฎหมายใหม่แทนกฎหมายพนนัฉบบัปัจจุบนัคือ พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 
2478  และมีการแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

 2. รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในดา้นการควบคุมการพนนัในอนาคต (ไดแ้ก่ 
กระทรวงมหาดไทย ต ารวจ หรือคณะกรรมการควบคุมการพนนั) และหน่วยงานดา้นการฟอกเงิน (ไดแ้ก่ 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือ ปปง.) ทราบขอ้มูลวชิาการในเร่ืองน้ี และน าไปใช้
ปรับปรุงบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานตนเอง  

3. สถาบนัการเงินหรือธนาคารพาณิชยมี์หนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎหมายการพนนัและกฎหมายฟอกเงิน
อยา่งเคร่งครัด มีมาตรการใหม่ในการตรวจสอบเส้นทางการท าธุรกรรมทางการเงิน    
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สลากของรัฐเพื่อพฒันาสังคมและลด ละ เลิกพนนั วฒิุสภา (2555-2556) 

หมายเหตุ  E-mail: paisan19@hotmail.co.th  
 
ผู้ช่วยวจัิย 
ช่ือ-สกุล นำยจุมพล แดงสกุล    
คุณวฒิุ    นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์โดยยอ่  อดีตอาจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2548-2556) 
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  บทที ่1 
ประเดน็กฎหมายเกีย่วกบัธุรกรรมทางการเงนิของธุรกจิพนันผดิกฎหมาย 

 

1.1 ปัญหากฎหมายพนันทีเ่กีย่วกบัธุรกรรมทางการเงินของธุรกจิพนันผดิกฎหมาย 

  

พระราชบัญญตัิการพนัน พ.ศ. 24781 เป็นกฎหมายท่ีใชค้วบคุมการพนนัมาเป็นเวลานานเกือบ 80 ปี
แลว้ โดยมีการแกไ้ขปรับปรุงรวม 8 คร้ัง การแกไ้ขคร้ังล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2505 คือ พระราชบญัญติัการพนนั 
(ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2505   แมว้า่เน้ือหาของกฎหมายฉบบัน้ีมีความลา้สมยั  ท าใหก้ลไกการบงัคบัใชก้ฎหมาย
การพนนัไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ  มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ของเจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย   แต่กถื็อวา่
เป็นกฎหมายท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมในการควบคุมการพนนัผดิกฎหมายชนิดต่าง ๆ  กล่าวคือ การพนนัท่ี
กฎหมายมิไดบ้ญัญติัไว ้หรือบญัญติัหา้มมิใหข้อใบอนุญาตได ้ จะถือเป็นการพนนัผดิกฎหมายทั้งส้ิน 

ประเภทของการพนัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามมาตรา 4 พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ดงัน้ี   

 1) การเล่นพนนัท่ีไม่อนุญาตใหจ้ดัใหมี้ หรือเขา้เล่น ไดแ้ก่ การเล่นตามบัญชี ก.ท้ายพระราชบัญญัติ
ฉบับนี ้รวมถึงการเล่นอ่ืนซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนั หรือการเล่นอนัร้ายแรงอ่ืนใด ซ่ึงรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงก าหนดไว ้(มาตรา 4 วรรคแรก)   

 อยา่งไรกต็าม การเล่นพนนัท่ีหา้มในประเภทน้ี มิใช่การหา้มเล่นโดยเดด็ขาดตามท่ีมกัเขา้ใจกนั ทั้งน้ี 
อาจเป็นเพราะยงัไม่เคยมีการอนุญาตใหมี้การเล่นพนนัประเภทน้ีมาก่อน แต่หากพิจารณาเน้ือความในมาตรา 
4 วรรคแรกแลว้จะพบวา่ รัฐบาลอาจพิจารณาอนุญาตใหมี้การเล่นได ้ณ สถานท่ีใด หรือภายใตบ้งัคบัเง่ือนไข
ใด ๆ ใหมี้การเล่นชนิดใดกอ็นุญาตได ้โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงในอดีตเคยมีการออก “พระราช
กฤษฎีกา วา่ดว้ยเง่ือนไขการพะนนัตาม มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัการพะนนั พ.ศ. 2478” ต่อมาไดถู้ก
ยกเลิกโดย “พระราชกฤษฎกีา ว่าด้วยเงื่อนไขการพะนันตาม มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพะนัน พ.ศ. 
2478 (ฉบับที ่2)” ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา2 เน้ือหาของพระราชกฤษฎีกาฉบบั
ท่ี 2 น้ีคือ การใหรั้ฐบาลมีอ านาจพิจารณาอนุญาตจดัตั้ง “สถานคาสิโนของรัฐบาล” ได ้โดยใหถื้อเป็นอ านาจ
ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ในฐานะผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  ซ่ึงปัจจุบนัน้ี

                                                            
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 หนา้ 1978 ลงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2478 
2 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 หนา้ 646 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2482  
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พระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ียงัมีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมาย3 แต่กระทรวงมหาดไทยมิใช่ผูมี้อ  านาจรักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี จึงไม่มีอ านาจอนุญาตในเร่ืองการตั้งคาสิโน หากเป็นอ านาจของรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงั จึงข้ึนอยูก่บันโยบายของรัฐบาลวา่ จะน าเร่ืองน้ีข้ึนมาพิจารณาใหมี้บ่อนคาสิโนในไทย
หรือไม่4  ในอดีตเคยมีข่าวคราวเร่ืองการริเร่ิมจะจดัใหมี้คาสิโนในไทยในสมยัรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร แต่ก็
ไดรั้บการคดัคา้นจากสงัคม  ภายหลงัจากนั้น รัฐบาลนายสมคัร สุนทรเวช เขา้บริหารประเทศ รัฐบาลสมคัรก็
เสนอแนวคิดสร้างคาสิโนข้ึนมาอีกคร้ัง จนกลายเป็นท่ีถกเถียงกนัอยา่งมาก แต่กไ็ดข้อ้สรุปวา่การมีบ่อน
คาสิโนในประเทศไทยจะมีขอ้เสียมากกวา่ขอ้ดี เป็นแหล่งอบายมุขท่ีจะมอมเมาคนในประเทศ และอาจมี
ผลกระทบอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย    

 2) การเล่นพนนัท่ีสามารถอนุญาตใหเ้ล่นได ้ไดแ้ก่ การเล่นอนัระบุไว้ในบัญชี ข. ท้าย
พระราชบัญญตัินี ้หรือการเล่นซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนั หรือการเล่นอ่ืนใดซ่ึงรัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีไดอ้อก
กฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว ้ ผูท่ี้จะจดัใหมี้การเล่นพนนัประเภทน้ี จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย หรือเจา้พนกังานท่ีมีอ านาจออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจ้ดัข้ึนโดย
ไม่ตอ้งมีใบอนุญาต (มาตรา 4 วรรคสอง) 

 ทั้งน้ี การเล่นพนนัตามประเภทท่ี 2 น้ี จะตอ้งมีใบอนุญาตใหจ้ดัมีข้ึนหรือปฏิบติัหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงอนุญาตใหจ้ดัข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาตกรณีใดกรณีหน่ึงเท่านั้น   

 ปัจจุบนั มีการออก กฎกระทรวง ฉบับที ่17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบญัญตัิการพนัน 
พุทธศักราช 2478 ท่ีก าหนดวิธีการเล่นตามบญัชี ก. และบญัชี ข. ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี มีดงัน้ี  
 “ข้อ 2 ใหเ้พิ่มเติมการเล่นต่อไปน้ีเป็นการเล่นในบญัชี ก. ทา้ยพระราชบญัญติัการพนนั พทุธศกัราช 
2478  
 บาการา”  
 “ข้อ 3 ใหเ้พิ่มเติมการเล่นต่อไปน้ีเป็นการเล่นในบญัชี ข. ทา้ยพระราชบญัญติัการพนนั พทุธศกัราช 
2478  
 1. สะบา้ทอย  
 2. สะบา้ชุด  
 3. ฟุตบอลโตะ๊  

                                                            
3 คู่มือการปฏิบติังานตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั (กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 
2549), หนา้ 287. 
4 ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีกระทรวงมหาดไทยท่านหน่ึงแจง้วา่ กระทรวงการคลงัไดจ้ดัท าร่างระเบียบกระทรวงการคลงั 
ซ่ึงก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขในการเปิดบ่อนคาสิโนไวแ้ลว้  
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 4. เคร่ืองเล่นซ่ึงใชเ้คร่ืองกล ไฟฟ้า พลงัแสงสวา่ง หรือพลงัอ่ืนใดท่ีใชเ้ล่นโดยวิธีสมัผสั เล่ือน กด ดีด 
ดึง ดนั ยงิ โยน หมุน หรือวธีิอ่ืนใดซ่ึงสามารถท าใหแ้พช้นะกนัไดไ้ม่วา่จะโดยมีการนบัแตม้หรือเคร่ืองหมาย
ใด ๆ หรือไม่กต็าม” 

 พ.ร.บ.การพนนัก าหนดใหอ้ านาจในการออกกฎกระทรวง เพื่อปรับปรุงแกไ้ขการพนนัตามบญัชี ก. 
และบญัชี ข.ได ้    

บทบัญญตัิทีอุ่ดช่องว่างของกฎหมาย (มาตรา 4 ทวิ5)  

 นอกเหนือจากบญัชีรายช่ือการพนนัท่ีอยูท่า้ยพระราชบญัญติัฉบบัน้ีตามมาตรา 4 แลว้  ในมาตรา 4 
ทวิ ยงัเป็นบทบญัญติัท่ีมีความส าคญั กล่าวคือ เป็นบทบญัญติัท่ีอุดช่องวา่งกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการพนนั
หรือการเล่นอ่ืนใดท่ีเขา้ลกัษณะการพนนั แต่มิไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 4 กใ็หถื้อวา่เป็นการพนนัเช่นกนั โดย 
ณ ปัจจุบนัน้ี ยงัไม่เคยมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 4 ทวิ ท่ีอนุญาตใหมี้การเล่นไดแ้ต่อยา่งใด จึงมีผล
ท าใหก้ารพนนัท่ีถูกกฎหมายในปัจจุบนั จะก าหนดไวไ้วใ้นมาตรา 4 วรรคสองเท่านั้น   

 ผลของบทบญัญติั มาตรา 4 และมาตรา 4 ทวิ ยอ่มแสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่ ประเทศไทยมีกฎหมายการ
พนนัท่ีถือวา่ การเล่นหรือการพนนัทั้งหลายท่ียงัมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานหรือรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย หรือมิไดอ้นุญาตใหมี้การจดัข้ึนโดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาตแลว้ ยอ่มถือเป็นการพนนัท่ีผดิ
กฎหมายทั้งส้ิน เช่น การพนันฟุตบอล ซ่ึงไม่ปรากฏในบญัชี ก. หรือบญัชี ข.แต่อยา่งใด จึงถือวา่การพนนั
ฟุตบอลทุกกรณีเป็นการพนนัผดิกฎหมายตาม มาตรา 4 ทวิ  เน่ืองจากเขา้กรณีการทายและการท านายท่ีถือ
เป็น “การเล่น” ตามมาตรา 4 ทวิ วรรคแรก มีค  าพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉยัในเร่ืองน้ีอยา่งชดัเจนแลว้  

 

 นโยบายการปราบปรามการพนันผดิกฎหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ภายหลงัจากท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดเ้ขา้มาบริหารประเทศตั้งแต่วนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2557 เป็นตน้มา  มีการจดัตั้งรัฐบาลภายใตก้ารน าของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหวัหนา้ คสช.  รัฐบาลมีนโยบายส าคญัในการปราบปรามการพนนัผดิกฎหมาย  ซ่ึงน่าจะมีเหตุผลส าคญั
ท่ีเห็น การพนนัผดิกฎหมายเป็นเร่ืองท่ีมอมเมาประชาชน และช่องทางการทุจริต คอร์รัปชัน่ของเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีต ารวจส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บผลประโยชน์มหาศาลจากธุรกิจพนนัผดิกฎหมาย  จึง
ปรากฏเป็นข่าวทางส่ือมวลชนเร่ืองการจบักมุบ่อนพนนั  ตูม้า้ สลอ็ดแมช็ชีนเป็นจ านวนมากอยา่งต่อเน่ืองทั้ง

                                                            
5  “มาตรา 4 ทวิ  ในการเล่นอ่ืนใดนอกจากท่ีกล่าวในมาตรา 4 จะพนนักนัหรือจะจดัใหมี้เพื่อใหพ้นนักนัได้
เฉพาะการเล่นท่ีระบุช่ือและเง่ือนไขไวใ้นกฎกระทรวง 
 ค าวา่ “การเล่น” ในวรรคก่อน ใหห้มายความรวมตลอดถึงการทายและการท านายดว้ย” 
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ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั  รวมถึงการปิดเวบ็ไซตพ์นนัออนไลน์ท่ีแพร่หลายในรัฐบาลชุดก่อน 
ๆ โดยเฉพาะในช่วงท่ีจะมีการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 ท่ีประเทศบราซิล   

สืบเน่ืองจากกรณีท่ีมี “ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2557 เร่ือง ห้ามให้มีการเล่นการ
พนันทีผ่ดิกฎหมาย” ลงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงสัง่การใหก้องก าลงัรักษาความสงบเรียบร้อย  
กระทรวงมหาดไทย และส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพิ่มมาตรการและความเขม้ขน้ในการก ากบัดูแลมิใหมี้
การเล่นการพนนัท่ีผดิกฎหมายทุกประเภทในพื้นท่ีรับผดิชอบ นั้น โดยท่ีไดมี้การตรวจพบวา่มีเคร่ืองเล่นเกม 
ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองเล่นเกมชนิดต่าง ๆ อยูเ่ป็นจ านวนมากท่ีมีลกัษณะหรืออยูใ่น
สภาพท่ีสามารถใชห้รือน าไปประกอบเพือ่ใชเ้ล่นการพนนัได ้ซ่ึงกรณีเช่นน้ี  อาจส่งผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน รวมทั้งเป็นเหตุในการมอมเมาเยาวชน   

ต่อมามีการออก “ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที ่83/2557 เร่ือง การด าเนินการ
เกีย่วกบัเคร่ืองเล่นเกมทีส่ามารถใช้หรือน ามาประกอบเพือ่ใช้เล่นการพนัน” (วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557)  
เน้ือหาของประกาศ คสช. ก าหนดให ้“เคร่ืองเล่นเกม”6 ในธุรกิจพนนัผดิกฎหมาย  ตกเป็นของแผน่ดิน  ซ่ึง
จะน าไปสู่กระบวนการท่ีศาลจะสัง่ใหท้  าลายเคร่ืองเล่นเกมพนนัเหล่าน้ีได ้  ฉะนั้น ผลจากการท่ีคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมีประกาศ คสช.ฉบบัท่ี 83/2557  จึงมีส่วนส าคญัท่ีช่วยแกไ้ขปัญหากระบวนการ
ด าเนินคดีพนนัในชั้นศาลท่ีมีระยะเวลานาน  แมว้า่จะประมวลกฎหมายอาญาจะไดบ้ญัญติัเร่ืองน้ีไวแ้ลว้    

เหตุผลอีกประการคือ ประมวลกฎหมายอาญามิไดใ้หอ้  านาจแก่ฝ่ายทหารในการด าเนินการในเร่ือง
น้ี  เพราะมิใช่พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายอาญา อนัไดแ้ก่ เจา้หนา้ต ารวจ  ซ่ึงต ารวจบางนายในทอ้งท่ีจะ
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพนนัผดิกฎหมาย ไดรั้บส่วยจากเจา้ของบ่อนพนนั  เป็นสาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ี
ท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายพนนัไม่มีประสิทธิภาพ   เม่ือประกาศ คสช.ใหอ้  านาจแก่ฝ่ายทหาร ซ่ึงถือเป็น

                                                            
6 “ขอ้ 1 ในประกาศน้ี “เคร่ืองเล่นเกม” หมายความวา่ 

(1) สลอ็ทแมชีน (Slot Machine) หรือเคร่ืองเล่นท่ีคลา้ยกนั 
(2) ตูม้า้แข่งหรือสนามมา้แข่งจ าลอง หรือเคร่ืองเล่นท่ีคลา้ยกนั 
(3) ปาชิงโกะ (Pachinko) หรือเคร่ืองเล่นท่ีคลา้ยกนั 
(4) รูเลท็ (Roulette) หรือเคร่ืองเล่นท่ีคลา้ยกนั 
(5) เคร่ืองเล่นท่ีท างานโดยใชเ้หรียญ ธนบตัร เงินตรา บตัร หรือส่ิงอ่ืนท่ีคลา้ยกนั หรือ 

ท างานโดยวิธีการอ่ืนใด ท่ีมีวิธีการเล่นไม่วา่จะอาศยัทกัษะหรือความสามารถของผูเ้ล่นประกอบการเล่น 
หรือไม่กต็าม หากผูเ้ล่นชนะหรือสามารถท าไดต้ามขอ้ก าหนดของเคร่ืองเล่นท่ีระบุไวจ้ะมีเหรียญ ธนบตัร 
เงินตรา บตัร หรือส่ิงอ่ืนใด ออกมาจากเคร่ืองเล่นเกมนั้น ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเคร่ืองอุปกรณ์โบวล่ิ์ง 

(6) ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทชิพ (Chip) ท่ีระบุตวัเลขใชแ้ทนเงินตรา 
ในการเล่นเกมกบัเคร่ืองเล่นเกมตาม (1) ถึง (5) หรือ 

(7) ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองเล่นเกมตาม (1) ถึง (5)” 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนันผิดกฎหมายและการป้องกันการฟอกเงิน



10 
 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยมีอ านาจยดึและท าการตรวจสอบเคร่ืองเล่นเกม   ท าให้
มีการจบักมุ ตรวจคน้พบเคร่ืองเล่นเกมพนนั และบ่อนพนนัผดิกฎหมายเป็นจ านวนมาก  ดงัท่ีปรากฏตาม
ข่าวสารทัว่ไป  
 นอกจากน้ี  การกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.การพนนั ถือเป็นความผดิอาญาอยา่งหน่ึง  หากผูก้ระท า
ความผดิถึงแก่ความตาย  โทษอาญายอ่มระงบัไปดว้ย เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 38   ฉะนั้น  
หากผูก้ระท าความผดิถึงแก่ความตาย  และมีการโยกยา้ย ถ่ายโอนทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความผดิ
ตามกฎหมายพนนัไปยงับุคคลอ่ืน  กจ็ะไม่สามารถติดตามทรัพยสิ์นดงักล่าวได ้หรือกรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้น
แปลงสภาพไปเป็นทรัพยอ์ยา่งอ่ืน  กจ็ะยากแก่การติดตามเอาคืนมาเป็นของแผน่ดินเช่นกนั  ในขณะท่ี
กฎหมายพนนัในบางประเทศจะมีการบญัญติัใหติ้ดตามทรัพยสิ์นเหล่าน้ีได ้เพราะเขา้ลกัษณะความผดิตาม
กฎหมายฟอกเงิน  

เน่ืองจากรัฐบาลใหค้วามส าคญัในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก  ส านกังานต ารวจแห่งชาติจึงไดจ้ดัตั้ง “ศูนย์
ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบเล่นการพนนัทายผลบอลโลก” และไดท้ าสรุปผลการปฏิบติัของศูนย์
ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบเล่นการพนนัทายผลบอลโลก ระหวา่งวนัท่ี 12 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2557 โดยมี
พล.ต.อ.วชัรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. พร้อมดว้ย พล.ต.อ.เอก องัสนานนท ์รอง ผบ.ตร. เป็น
ผูรั้บผดิชอบ  ผลการด าเนินการท่ีส าคญัคือ7 มีการจบักมุผูก้ระท าความผดิผดิ จ านวน 5,011 ราย ผูต้อ้งหา 
5,064 คน แบ่งเป็น เจา้มือ 258 คน ผูเ้ล่น 4,679 คน คนเดินโพย 127 คน ตรวจยดึของกลาง ไดเ้ป็นเงินสด 
1,269,590 บาท มูลค่าโพย 11,174,927 บาท จ านวนเงินในสมุดเงินฝาก 25,922,839 บาท  

การด าเนินการเก่ียวกบัเวบ็ไซตพ์นนัฟุตบอลของ สตช.ร่วมกบักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT) ตรวจสอบพบและส่งปิดกั้น 2,306 เวบ็ไซต ์ ซ่ึงในส่วนการปราบปราม ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ ไดมี้การสืบสวนขยายผลโดยประสานความร่วมมือกบัส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน (ปปง.) ในการจดัส่งขอ้มูลผูก้ระท าผดิการพนนัฟตุบอลฐานเป็นเจา้มือรับกินรับใช ้จ านวน 199 คน 
ใหก้บั ส านกังาน ปปง. เพื่อด าเนินการสืบสวนธุรกรรมทางการเงินและบงัคบัใชก้ฎหมายฟอกเงินต่อไป    
นอกจากน้ี ยงัมีการอา้งอิงขอ้มูลสถิติคือ ผลของการจบักมุการพนนัฟตุบอลในช่วงเทศกาลการแข่งขนั
ฟุตบอลโลก ระหวา่งวนัท่ี 12 มิ.ย.-13 ก.ค. 2557 ท าใหเ้มด็เงินในการพนนับอลลดลงจากเดิมท่ีคาดไว ้
40,000-45,000 ลา้นบาทเหลือเพียง 20,000-25,000 ลา้นบาทหรือหายไป 20,000 ลา้นบาท หรือลดลงราวร้อย
ละ 50 จากมูลค่าท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี  

 

 

                                                            
7 “สตช.สรุปผลจบักมุการพนนัฟุตบอลโลก โวจบัตวัผูก้ระท าผดิมากข้ึน” (15 กรกฎาคม 2557)  
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000079709  
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ข้อจ ากดัในการติดตามทรัพย์สินทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิตามกฎหมายพนัน 

ในกรณีท่ีไม่การกระท าความผดิตามกฎหมายพนนัไม่เขา้ลกัษณะเป็นความผดิมูลฐานตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   การริบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท า
ความผดิตาม พ.ร.บ.การพนนั  ยงัคงตอ้งเป็นไปตามท่ีประมวลกฎหมายอาญาบญัญติัไว ้ 

 พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478  บญัญติัเร่ืองการริบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิตาม 
พ.ร.บ.การพนนัในมาตรา 10 วรรคหน่ึงและวรรคสอง ดงัต่อไปน้ี   

“มาตรา 10 ทรัพยสิ์นพนนักนัซ่ึงจบัไดใ้นวงการเล่นอนัขดัต่อบทแห่งพระราชบญัญติัน้ีหรือขดัต่อ
ขอ้ความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัน้ีใหริ้บเสียทั้งส้ิน เวน้แต่ทรัพยสิ์นซ่ึง
มิไดเ้อาออกพนนั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเล่นนั้น ใหศ้าลมีอ านาจริบไดต้ามกฎหมายลกัษณะอาญา  …” 

 ประมวลกฎหมายอาญาไดบ้ญัญติัเร่ืองการริบทรัพยสิ์นไว ้ โดยก าหนดใหโ้ทษริบทรัพยสิ์นเป็น 1 
ในโทษอาญา 5 ลกัษณะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188  ซ่ึงเป็นโทษเดิมท่ีมีมาตั้งแต่ยงัเป็นกฎหมาย
อาญาเดิมคือ กฎหมายลกัษณะอาญา   กฎหมายปัจจุบนับญัญติัเร่ืองการริบทรัพยสิ์นไวใ้นมาตรา 32 ถึง 
มาตรา 37  มีเน้ือหาดงัน้ี   

 “มาตรา 32 ทรัพยสิ์นใดท่ีกฎหมายบญัญติัไวว้า่ ผูใ้ดท าหรือมีไวเ้ป็นความผดิ ใหริ้บเสียทั้งส้ิน ไม่วา่
เป็นของผูก้ระท าความผดิ และมีผูถู้กลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่” 

 

  “มาตรา 33 ในการริบทรัพยสิ์น นอจากศาลจะมีอ านาจริบตามกฎหมายท่ีบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะแลว้ 
ใหศ้าลมีอ านาจสัง่ใหริ้บทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ีอีกดว้ย คือ 

(1) ทรัพยสิ์นซ่ึงบุคคลไดใ้ช ้หรือมีไวเ้พือ่ใชใ้นการกระท าความผดิ หรือ 

(2) ทรัพยสิ์นซ่ึงบุคคลไดม้าโดยไดก้ระท าความผดิ 

เวน้แต่ทรัพยสิ์นเหล่าน้ีเป็นทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นซ่ึงมิไดรู้้เห็นเป็นใจดว้ยในการกระท าความผดิ” 

                                                            
8  “มาตรา 18 โทษส าหรับลงแก่ผูก้ระท าความผดิมีดงัน้ี 

(1) ประหารชีวิต 
(2) จ าคุก 
(3) กกัขงั 
(4) ปรับ 
(5) ริบทรัพยสิ์น” 
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“มาตรา 34 บรรดาทรัพยสิ์น 

(1) ซ่ึงไดใ้หต้ามความในมาตรา 143 มาตรา 144 มาตรา 149 มาตรา 150 มาตรา 167 มาตรา 201 
หรือมาตรา 202 หรือ 

(2) ซ่ึงไดใ้หเ้พื่อจูงใจบุคคลใหก้ระท าความผดิ หรือเพื่อเป็นรางวลัในการท่ีบุคคลไดก้ระท าความผดิ 

ใหริ้บเสียทั้งส้ิน เวน้แต่ทรัพยสิ์นนั้นเป็นของผูอ่ื้นซ่ึงมิไดรู้้เห็นเป็นใจดว้ยในการกระท าความผดิ” 

 
“มาตรา 35 ทรัพยสิ์นซ่ึงศาลพิพากษาใหริ้บใหต้กเป็นของแผน่ดิน แต่ศาลจะพิพากษาใหท้ าให้

ทรัพยสิ์นนั้นใชไ้ม่ไดห้รือท าลายทรัพยสิ์นนั้นเสียกไ็ด”้ 
 

 “มาตรา 36 ในกรณีท่ีศาลสัง่ใหริ้บทรัพยสิ์นตามมาตรา 33 หรือมาตรา 36 ไปแลว้ หากปรากฏใน
ภายหลงัโดยค าเสนอของเจา้ของแทจ้ริงวา่ ผูเ้ป็นเจา้ของแทจ้ริงมิไดรู้้เห็นเป็นใจดว้ยในการกระท าความผดิ ก็
ใหศ้าลสัง่ใหคื้นทรัพยสิ์น ถา้ทรัพยสิ์นนั้นยงัคงมีอยูใ่นความครอบครองของเจา้พนกังานแต่ค าเสนอของ
เจา้ของแทจ้ริงนั้นจะตอ้งกระท าต่อศาลภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัค าพิพากษาถึงท่ีสุด” 

 
“มาตรา 37 ถา้ผูท่ี้ศาลสัง่ใหส่้งทรัพยสิ์นท่ีริบไม่ส่งภายในเวลาท่ีศาลก าหนด ใหศ้าลมีอ านาจสัง่

ดงัต่อไปน้ี 
(1) ใหย้ดึทรัพยสิ์นนั้น 
(2) ใหช้ าระราคาหรือสัง่ยดึทรัพยสิ์นอ่ืนของผูน้ั้นชดใชร้าคาจนเตม็ หรือ 
(3) ในกรณีท่ีศาลเห็นวา่ ผูน้ั้นจะส่งทรัพยสิ์นท่ีสัง่ใหส่้งไดแ้ต่ไม่ส่ง หรือช าระราคาทรัพยสิ์นนั้นได้

แต่ไม่ช าระ ใหศ้าลมีอ านาจกกัขงัผูน้ั้นไวจ้นกวา่จะปฏิบติัตามค าสัง่ แต่ไม่เกินหน่ึงปี แต่ถา้ภายหลงัปรากฏ
แก่ศาลเอง หรือโดยค าเสนอของผูน้ั้นวา่ ผูน้ั้นไม่สามารถส่งทรัพยสิ์นหรือช าระราคาได ้ศาลจะสัง่ใหป้ล่อย
ตวัผูน้ั้นไปก่อนครบก าหนดกไ็ด”้ 
 

 กล่าวโดยสรุปคือ  ทรัพยสิ์นท่ีศาลมีอ านาจสัง่ใหริ้บมี 2 ประเภทคือ 

(1) ทรัพยสิ์นซ่ึงบุคคลไดใ้ช ้หรือมีไวเ้พือ่ใชใ้นการกระท าความผดิ ไดแ้ก่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใช้
ประกอบการเล่นพนนั เช่น ไพ ่ลูกเต๋า ชิพ สลอ็ทแมชีน ตูม้า้ รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกในการเล่นพนนั 
เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี ฯลฯ  
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(2) ทรัพยสิ์นซ่ึงบุคคลไดม้าโดยไดก้ระท าความผดิ  ไดแ้ก่ เงินสดท่ีใชใ้นการเล่นพนนัหรือวางเดิม
พนั เงินในบญัชีธนาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัผดิกฎหมาย ทรัพยสิ์นท่ีผูเ้ล่นพนนัน ามาจ าน าไวก้บับ่อน
พนนั ฯลฯ   

 โดยทัว่ไปแลว้ ศาลจะพิพากษาใหริ้บทรัพยสิ์นเหล่าน้ีใหต้กเป็นของแผน่ดิน หากเป็นเงินสดกโ็อน
เขา้เป็นรายไดแ้ผน่ดินใหแ้ก่กระทรวงการคลงั  หรือมีขั้นตอนการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นต่าง ๆ  หรือศาล
อาจจะพพิากษาใหท้ าใหท้รัพยสิ์นนั้นใชไ้ม่ไดห้รือสัง่ใหท้  าลายทรัพยสิ์นนั้นกไ็ด ้  

 

 

1.2 กฎหมายฟอกเงินกบัธุรกจิพนันผดิกฎหมาย 

พระราชบัญญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 25429 

 พระราชบญัญติั(9) ความผดิเก่ียวกบัการพนนัตามกฎหมายว่าดว้ยการพนนั เฉพาะความผดิเก่ียวกบั
การเป็นผูจ้ดัใหมี้การเล่นการพนนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีจ านวนผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนนัในการเล่นแต่ละ
คร้ังเกินกว่าหน่ึงร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระท าความผดิรวมกนัมีมูลค่าเกินกว่าสิบลา้นบาทข้ึนไป พ.ศ. 
254210 เป็นกฎหมายท่ีมีหลกัการและเหตุผลคือ ผูป้ระกอบอาชญากรรมในความผดิตามกฎหมายบางประเภท 
ไดน้ าเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดินั้นมากระท าการในรูปแบบต่าง ๆ อนัเป็นการฟอกเงิน 
เพื่อน าเงินหรือทรัพยสิ์นนั้นไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการกระท าความผิดต่อไปไดอี้ก ท าให้ยากแก่การ
ปราบปรามการกระท าความผดิกฎหมายเหล่านั้น และโดยท่ีกฎหมายท่ีมีอยูก่็ไม่สามารถปราบปรามการฟอก
เงินหรือด าเนินการกบัเงินหรือทรัพยสิ์นนั้นไดเ้ท่าท่ีควร จึงตอ้งออกพระราชบญัญติัน้ีเพื่อก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ใหส้ามารถด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 การกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน ถือเป็น “ความผิดมูลฐาน” หน่ึงในความผิดมูลฐานตาม
มาตรา 3 (9)11 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยไดเ้พิ่มเติมความผิดมูลฐานน้ี
เขา้ไปในการแกไ้ขเพิ่มเติมตาม พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

                                                            
9 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ โครงการ “การพนนัออนไลน ์การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์
ออนไลน ์: ปัญหาในการปรับใช ้พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478” (2555) สนบัสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ ์และ
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), น.111-114. 
10 แกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังล่าสุดโดย พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2552 
11  (9) ความผดิเก่ียวกบัการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั เฉพาะความผดิเก่ียวกบัการเป็นผูจ้ดัใหมี้การ
เล่นการพนนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีจ านวนผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนนัในการเล่นแต่ละคร้ังเกินกวา่หน่ึงร้อยคน 
หรือมีวงเงินในการกระท าความผดิรวมกนัมีมลูค่าเกินกวา่สิบลา้นบาทข้ึนไป 
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เน่ืองจากผูก้ระท าความผิดส่วนหน่ึงสามารถฟอกเงินท่ีไดม้าจากการพนันผิดกฎหมาย  อย่างไรก็ดี การใช ้
พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน มีขอ้จ ากดับางประการ ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายน้ีก าหนดไว ้คือ  

 (1) ใชก้บัความผดิเก่ียวกบัการพนนัตามกฎหมายว่าดว้ยการพนนั เฉพาะความผดิเก่ียวกบัการเป็นผู ้
จดัให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ไดแ้ก่ ความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 12 ประกอบ 
มาตรา 4 หรือมาตรา 4 ทวิ  

 (2) การพนนัผดิกฎหมายตามขอ้ (1) จะตอ้งมีจ านวนผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนนัในการเล่นแต่ละคร้ังเกิน
กว่าหน่ึงร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระท าความผิดรวมกนัมีมูลค่าเกินกว่าสิบลา้นบาทข้ึนไป  สาเหตุท่ี
กฎหมายฟอกเงินก าหนดจ านวนผูเ้ล่น และวงเงินการเล่นพนนัท่ีสูงเกิน 10 ลา้นบาทข้ึนไปนั้น คงเป็นเพราะ
มุ่งท่ีจะด าเนินการกบัเจา้มือพนนัรายใหญ่เป็นหลกั  

ดงันั้น หากเป็นการเล่นพนนัท่ีมีจ านวนผูเ้ล่นไม่เกิน 100 คน หรือมีวงเงินเล่นพนนัไม่เกิน 10 ลา้น
บาท ก็จะไม่สามารถใชม้าตรการตามกฎหมายฟอกเงินได ้ แต่หากพบว่าเป็นการพนนัรายใหญ่ มีเครือข่าย
เช่ือมโยงกบัผูก้ระท าความผิดหลายรายท่ีเขา้เง่ือนไขหรือเกณฑข์องความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน
แลว้  กจ็ะท าใหส้ามารถใชม้าตรการตดัวงจรอาชญากรรม การฟอกเงินได ้ตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะมาตรการตรวจสอบรายงานและขอ้มูลเก่ียวกบัการท าธุรกรรม หากมี
เหตุอนัควรเช่ือไดว้่าอาจมีการโอน จ าหน่าย ยกัยา้ย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพยสิ์นใด ท่ีเป็นทรัพยสิ์นท่ี
เก่ียวกบัการกระท าความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสั่งยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นนั้นไวช้ัว่คราวมี
ก าหนดไม่เกิน 90 วนั   แต่ถา้เป็นกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นนั้น ๆ ไป
ก่อนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมภายหลังก็ได้  ทั้ งน้ี ผูท่ี้ท  าธุรกรรมซ่ึงถูกสั่งยึดหรืออายดั
ทรัพยสิ์น หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการพนนัผดิกฎหมาย มีหนา้ท่ีตอ้งแสดงหลกัฐานว่า เงิน
หรือทรัพยสิ์นในการท าธุรกรรมนั้น มิใช่ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดเพื่อให้มีค  าสั่งเพิกถอนการ
ยดึหรืออายดักไ็ด ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

ตวัอยา่งเช่น หากมีการด าเนินการยดึทรัพยสิ์นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเงินพนนัผดิกฎหมายแลว้ ผูท่ี้เป็น
เจา้ของบญัชีธนาคารหรือเจา้ของเงิน ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการพนนั ไม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่ เงินหรือทรัพยสิ์น
ท่ีถูกสัง่ยดึหรืออายดันั้น ไม่เก่ียวขอ้งกบัการพนนัผดิกฎหมาย กจ็ะมีผลท าใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  ส่งเร่ืองใหพ้นกังานอยัการพจิารณาเพื่อยืน่ค  าร้องขอใหศ้าลมีค าสัง่ให้
ทรัพยสิ์นนั้นตกเป็นของแผน่ดินโดยเร็ว ตาม มาตรา49 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

อยา่งไรกดี็ ขอ้จ ากดัในการปรับใชก้ฎหมายฟอกเงินคือ การกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.การพนนั 
จะตอ้งมีผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนนัในการเล่นแต่ละคร้ังเกินกวา่ 100 คน หรือมีวงเงินในการกระท าความผดิ
รวมกนัมีมูลค่าเกินกวา่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป ซ่ึงกรณีท่ีจะเขา้เง่ือนไขตามความผดิมูลฐานของกฎหมายฟอกเงิน
จะตอ้งเป็นบ่อนพนนัรายใหญ่ท่ีมีจ านวนผูเ้ล่นจ านวนมาก หรือมีวงเงินเล่นพนนัจ านวนมหาศาล  แต่
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ลกัษณะของการพนนัออนไลน์ การพนนัทายผลกีฬาอยา่งฟุตบอลผา่นเวบ็ไซตน์ั้น เป็นเร่ืองยากท่ีจะพิสูจน์
วา่มีผูเ้ล่นในคราวเดียวกนัเกินกวา่ 100 คน ส าหรับการตรวจสอบเสน้ทางการเงินของเจา้มือพนนัวา่ มีมูลค่า
เกินกวา่ 10 ลา้นบาท กไ็ม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายนกั โดยเฉพาะบญัชีธนาคารท่ีใหบ้ริการเวบ็พนนัออนไลน์ผดิ
กฎหมาย  

ตวัอยา่งเช่น เจา้มือพนนัอาจจะวา่จา้งใหบุ้คคลอ่ืนมาเปิดบญัชี เพื่อใชบ้ญัชีนั้นในการรับโอนเงิน
พนนัจากลูกคา้หรือผูเ้ล่นพนนั โดยเจา้ของเวบ็พนนัหรือเจา้มือจะเป็นคนถือบตัร ATM หรือรหสัท่ีใชใ้นการ
โอนเงินเอง และมกัจะมีการก าหนดวงเงินในบญัชีท่ีไม่สูงนกั เพราะหลีกเล่ียงการท่ีจะตอ้งแจง้ขอ้มูล
ธุรกรรมการเงินหรือเป็นกรณีท่ีตอ้งแจง้ให ้ปปง.ทราบ  

ข้อมูลสถิติการร้องเรียนของหรือรับแจ้งเบาะแส 

ส านกังาน ปปง. ไดจ้ดัตั้งศนูยรั์บเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข ์แจง้เบาะแสอยา่งเป็นทางการ พร้อม
ก าหนดเลขหมายโทรศพัท ์4 ตวั เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจดจ าของประชาชน “สายด่วน ปปง. 1710” 
เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2556 เพื่อใหบ้ริการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข ์แจง้เบาะแสเก่ียวกบัการกระท าความผดิ
เก่ียวกบัการฟอกเงิน และการก่อการร้าย ใหบ้ริการในวนัเวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมี
เจา้หนา้ท่ีรับโทรศพัทจ์ านวน 3 คน และนอกจากน้ียงัมีช่องทางอ่ืน ๆ ในการแจง้เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข ์
หรือแจง้เบาะแสเก่ียวกบัผูก้ระท าความผดิ โดยตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ไดรั้บเร่ือง
จ านวน 403 เร่ือง ซ่ึงมีรายละเอียดจ าแนกตามความผดิมูลฐาน มีดงัน้ี (ตารางท่ี 1.1) 12 

 

ตารางที่ 1.1  ข้อมูลแสดงจ านวนเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัผู้กระท าความผดิ 

 
 

                                                            
12 รายงานประจ าปี 2556 ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน, 2557), น.57. 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนันผิดกฎหมายและการป้องกันการฟอกเงิน
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จากขอ้มูลผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ปปง.และส านกังานป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินในช่วงท่ีผา่นมาคือ ตั้งแต่เร่ิมด าเนินงานจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 พบวา่ มีการด าเนินการกบัคดี
ท่ีไดรั้บจากการแจง้เบาะแสและจากฐานขอ้มูลของส านกังาน ปปง. แยกตามความผดิมูลฐาน ตั้งแต่เร่ิม
ด าเนินการ - 31 ธนัวาคม 2552 รวมจ านวน ทั้งส้ิน 6,024 คดี โดยเป็นคดีอยูร่ะหวา่งด าเนินการตรวจสอบ 
จ านวน 3,755 คดี มีค  าสัง่มอบหมายพนกังานเจา้หนา้ท่ี จ านวน 1,225 คดี และมีค าสัง่ยดึและ/หรืออายดั
ทรัพยสิ์น จ านวน 1,044 คดี โดยมีรายละเอียดสรุปได ้ดงัน้ี (ตารางท่ี 1.2) 13 

  

ตารางที่ 1.2 ผลการด าเนินงานของส านักงาน ปปง. (ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552) 

 
 
                                                            
13 รายงานประจ าปี 2552 ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน, 2553), หนา้ 44-45. 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนันผิดกฎหมายและการป้องกันการฟอกเงิน
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จากขอ้มูล สถิติขา้งตน้จะพบวา่ จ านวนคดีเก่ียวกบัการพนนัมีคดีท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการตรวจสอบ 
5 คดี และขอ้มูล ณ ส้ินปี พ.ศ. 2552 ยงัไม่มีค  าสัง่ยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นของคณะกรรมการธุรกรรมและ
เลขาธิการ ปปง.แต่อยา่งใด จึงยงัไม่มีการด าเนินคดีในชั้นศาลดว้ย  จึงกล่าวไดว้า่ ยงัไม่เคยมีการด าเนินใน
การใชก้ฎหมายฟอกเงินกบักรณีการพนนัออนไลน์ตามมูลฐานความผดิตามกฎหมายการพนนัแต่อยา่งใด    

ส าหรับขอ้มูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กนัยายน 2556)  ส านกังาน ปปง.ได้
ด าเนินการกบัทรัพยสิ์นเก่ียวกบัการกระท าความผดิตามกฎหมาย ปปง. มีรายละเอียด ดงัน้ี (ตารางท่ี 1.3 14) 
  

                                                            
14 รายงานประจ าปี 2556 ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, อา้งแลว้, น. 42-43. 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนันผิดกฎหมายและการป้องกันการฟอกเงิน
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ตารางที่ 1.3   ผลการด าเนินงานของส านักงาน ปปง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนันผิดกฎหมายและการป้องกันการฟอกเงิน
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ทั้งน้ี  จากจ านวนคดีท่ีเก่ียวกบัการพนนัจ านวน 4 คดี ซ่ึงคณะกรรมการธุรกรรมไดมี้ค าสัง่ให้
ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิ์นนั้น   ไดมี้การด าเนินออกค าสัง่ยดึหรืออายดัธุรกรรมหรือทรัพยสิ์นจ านวน 
3 คดี มีมูลค่ารวมกนัราว 10 ลา้นบาท  ส่วนคดีพนนัอีก 1 คดี  คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมาย ปปง.ส่งเร่ืองใหพ้นกังานอยัการพจิารณา  เน่ืองจากไม่เขา้เง่ือนไขการ
ด าเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงิน ซ่ึงจะตอ้งมีมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิเกินกวา่ 10 
ลา้นบาทข้ึนไป หรือมีจ านวนผูเ้ล่นพนนัในแต่ละคร้ังเกินกวา่ 100 คน   ท าใหเ้จา้มือพนนัสามารถเล่ียงท่ีจะ
ไม่ตอ้งถูกตอ้งด าเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงินได ้ซ่ึงถือเป็นจุดอ่อนส าคญัของกฎหมายฟอกเงินของไทย  

จากขอ้มูลการด าเนินคดีผูต้อ้งหาท่ีถูกฟ้องตามกฎหมายฟอกเงินในชั้นศาล  รายงานประจ าปี
งบประมาณ 2556 ของส านกังาน ปปง. พบวา่  ยงัไม่มีการด าเนินคดีในชั้นศาลแต่อยา่งใด   

 

“ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัตติามพระราชบัญญัติป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544” (และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 

 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  มีบทบญัญติัเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ในลกัษณะท่ีตอ้ง
ประสานงานกบัส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารปฏิบติัการเป็นไปตามกฎหมาย
ดงักล่าวขา้งตน้  จึงมีการออก “ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการประสานงานในการปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544” และในปี 2557 มีการออกฉบบั
แกไ้ขปรับปรุงคือ “ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการประสานงานในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557”  ระเบียบส านกันายก ฯ ทั้งสองฉบบั 
อาศยัอ านาจตามมาตรา 415 พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 1) การก าหนดเร่ืองอ านาจการสืบสวน สอบสวนของพนกังานสอบสวนตามกฎหมายฟอกเงิน (ขอ้ 
4) 

กรณีท่ีมีการร้องทุกขห์รือกล่าวโทษหรือจบักมุด าเนินคดีในความผดิมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน  
ก าหนดใหพ้นกังานสอบสวนแห่งทอ้งท่ีหรือหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีท าการสอบสวนในความผดิ
ดงักล่าวด าเนินการสืบสวนสอบสวนดงักล่าววา่ มีหรือมีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีการกระท าความผดิฐานฟอกเงิน

                                                            
15  “มาตรา 4 ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อ านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีกบั
ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได”้ 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนันผิดกฎหมายและการป้องกันการฟอกเงิน
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ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจทอ้งท่ี และต ารวจ
ท่ีมีอ านาจรับผดิชอบคือ กองบงัคบัการปราบปราม กองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง เป็นผูมี้อ  านาจ
สืบสวน สอบสวนตามกฎหมายฟอกเงิน    

 2) หนา้ท่ีรายงานผลการสืบสวน สอบสวนต่อส านกังาน ปปง.(ขอ้ 4) 
ระเบียบ ฯ น้ีก าหนดใหห้วัหนา้พนกังานสอบสวนแห่งทอ้งท่ีหรือหน่วยงานนั้นรีบรายงาน

ส านกังานตามแบบท่ีเลขาธิการประกาศก าหนด  ส านกังาน ปปง.อาจขอใหห้วัหนา้พนกังานสอบสวนแห่ง
ทอ้งท่ีหรือหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีท าการสอบสวนแจง้หรือรายงานขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมภายใน
ก าหนดเวลาอีกกไ็ด ้

 3) การขอเขา้ร่วมฟังการสอบสวนของเจา้หนา้ท่ี ปปง. (ขอ้ 5) 
เม่ือส านกังาน ปปง.ไดรั้บรายงานแลว้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ 
ฟอกเงินเห็นสมควรอาจขอเขา้ร่วมฟังการสอบสวนดว้ยตนเองหรือใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึง

เลขาธิการมอบหมายเขา้ร่วมฟังการสอบสวนดว้ยกไ็ด ้  
ใหเ้ลขาธิการท าหนงัสือแจง้หวัหนา้พนกังานสอบสวนแห่งทอ้งท่ีหรือหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี

ท าการสอบสวนทราบก่อนวา่จะเขา้ร่วมฟังการสอบสวน และใหห้วัหนา้พนกังานสอบสวนแห่งทอ้งท่ีหรือ
หน่วยงานท่ีไดรั้บแจง้นั้นรีบท าหนงัสือแจง้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีท่ีจะท าการสอบสวนไปให้
เลขาธิการหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายทราบล่วงหนา้ก่อนทุกคร้ัง  เวน้แต่จะเป็นกรณี
เร่งด่วนใหแ้จง้ทางโทรศพัทไ์ด ้ 

4) แนวปฏิบติัในการเขา้ร่วมสอบสวน (ขอ้ 6) 
 เม่ือเลขาธิการหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเขา้ร่วมฟังการสอบสวนเห็นวา่
ขอ้เทจ็จริงใดเป็นสาระส าคญัแห่งคดี อาจขอใหพ้นกังานสอบสวนซกัถามในประเดน็นั้นๆ ดว้ยกไ็ดถ้า้
พนกังานสอบสวนไม่เห็นดว้ย ใหเ้ลขาธิการหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเขา้ร่วมฟังการ
สอบสวนนั้น ท าบนัทึกความเห็นพร้อมเหตุผลรวมไวใ้นส านวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพจิารณาของ
พนกังานอยัการต่อไป 

 นอกากน้ี เลขาธิการหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเขา้ร่วมฟังการสอบสวน  อาจ
แจง้พนกังานสอบสวนด าเนินการสืบสวนพยานหลกัฐานเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชนต่์อการพิสูจนค์วามผดิใน
คดี  อยา่งไรกต็าม พนกังานสอบสวนท่ีรับผดิชอบคดีดงักล่าวอาจไม่เห็นดว้ยท่ีจะใหสื้บสวนพยานหลกัฐาน
เพิ่มเติม ใหเ้ลขาธิการหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเขา้ร่วมฟังการสอบสวนนั้นท าบนัทึก
ความเห็นพร้อมเหตุผลรวมไวใ้นส านวนการสอบสวน เพื่อประกอบการพิจารณาของพนกังานอยัการ 

 5) คดีท่ีเจา้หนา้ท่ี ปปง.มิไดเ้ขา้ร่วมสอบสวนดว้ย (ขอ้ 7) 
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ในคดีท่ีไม่มีการเขา้ร่วมฟังการสอบสวนตามขอ้ 5 แต่เป็นคดีท่ีตอ้งรายงานตามขอ้ 4 หากเลขาธิการ
เห็นสมควรอาจขอใหห้วัหนา้พนกังานสอบสวนแห่งทอ้งท่ีหรือหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีท าการสอบสวน
ส่งส าเนารายงานการสอบสวนในคดีนั้นใหส้ านกังานภายในเวลาท่ีก าหนดกไ็ด ้

6) การระงบัการท าธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัและมีพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวหรืออาจเก่ียวกบั
ความผดิตามกฎหมายฟอกเงิน (ขอ้ 8) 

คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสัง่เป็นหนงัสือยบัย ั้งการท าธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัและมี
พยานหลกัฐานอนัสมควรวา่ธุรกรรมใดเก่ียวขอ้งหรืออาจเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิมูลฐานหรือ
ความผดิฐานฟอกเงิน (ตามมาตรา 35 และมาตรา 36 พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน)  หรือเม่ือ
คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลว้แต่กรณี สัง่ยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิ 
(มาตรา 48)  

เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการไดมี้ค าสัง่ตามมาตรา 35 มาตรา 36 หรือมาตรา 48 แห่ง
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  ใหห้วัหนา้พนกังานสอบสวนแห่งทอ้งท่ีหรือหน่วยงาน
ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีท าการสอบสวนในคดีความผดิมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงินนั้นส่งส าเนาส านวนการ
สอบสวนใหส้ านกังานโดยเร็ว 

นอกจากน้ี เลขาธิการ ปปง.หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายอาจแจง้ใหพ้นกังาน
สอบสวนแห่งทอ้งท่ีหรือหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีท าการสอบสวน ท าการสืบสวนสอบสวนในคดี
ความผดิมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงินกไ็ด ้(ขอ้ 9) 
 7) การประสานงานกบัพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ขอ้ 10) 

ระเบียบ ฯ น้ีก าหนดใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือ
ส่งเจา้หนา้ท่ีหรือบุคคลเขา้ร่วมกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม ปปง.เม่ือไดรั้บแจง้จากเลขาธิการหรือพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย  เพื่อให้ร่วมเขา้ไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอนั
ควรสงสยัวา่มีการซุกซ่อนหรือเกบ็รักษาทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิหรือพยานหลกัฐานท่ี
เก่ียวกบัการกระท าความผดิฐานฟอกเงิน หรือเก่ียวกบัการด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์น เพื่อตรวจคน้ ติดตาม 
ตรวจสอบ หรือยดึหรืออายดัทรัพยสิ์น หรือพยานหลกัฐาน  

 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือรีบด่วนจะด าเนินการไปพลางก่อนกไ็ดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  แลว้
รีบแจง้ใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบในโอกาสแรกท่ีจะกระท าได ้
พร้อมบนัทึกเหตุผลไวเ้ป็นหลกัฐาน 

อยา่งไรกดี็  พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอาจไม่ให้
ความร่วมมือเจา้หนา้ท่ี ปปง.กไ็ด ้ โดยระเบียบ ฯ น้ีระบุใหเ้ลขาธิการหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเลขาธิการ
มอบหมายนั้น บนัทึกเหตุผลไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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8) การตรวจสอบขอ้มูลการท าธุรกรรมทางการเงิน 

ระเบียบ ฯ  ขอ้ 11 ก าหนดวา่  

“กรณีท่ีศาลมีค าสัง่อนุญาตตามค าขอของพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเพื่อเขา้ถึงบญัชี
ลูกคา้ของสถาบนัการเงิน เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการส่ือสาร หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใดท่ีถูกใชห้รืออาจถูก
ใชเ้พื่อประโยชน์ในการกระท า ความผดิ ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งกบับญัชี ขอ้มูลทางการส่ือสารหรือ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใหค้วามร่วมมืออ านวยความสะดวก หรือส่งเจา้หนา้ท่ีหรือบุคคลเขา้ร่วมด าเนินการกบั
พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงศาลไดอ้นุญาตนั้น 

การด าเนินการตามวรรคหน่ึง บุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งตอ้งใหค้วามร่วมมือโดยทนัทีท่ีพนกังาน 

เจา้หนา้ท่ีแจง้พร้อมส าเนาค าสัง่ศาลใหท้ราบ ถา้ไม่สามารถใหค้วามร่วมมือไดใ้หพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีบนัทึก
ถึงเหตุผลการไม่ใหค้วามร่วมมือนั้นไวเ้ป็นหลกัฐาน” 

 9) การใหป้ระกนัตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงถูกกล่าวหาวา่กระท าความผดิในทางอาญา
อนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน โดยไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนั (ขอ้ 13)  

 เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้หนา้ท่ี หรือผูช่้วยเหลือพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้หนา้ท่ีดงักล่าว ถูก
กล่าวหาวา่กระท าความผดิในทางอาญาอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ถา้การกล่าวหานั้นเป็นค าร้องทุกขห์รือค ากล่าวโทษตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ใหพ้นกังานสอบสวนรับค าร้องทุกขห์รือค ากล่าวโทษนั้นไวด้ าเนินการสอบสวนตาม
ระเบียบต่อไป  ทั้งน้ี เลขาธิการ ปปง.หรือขา้ราชการของส านกังานซ่ึงเลขาธิการ ฯ มอบหมายเป็นหนงัสือ 
อาจขอประกนัตวัผูต้อ้งหาดงักล่าวโดยไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนักไ็ด ้ไม่วา่จะเป็นการประกนัผูต้อ้งหา
หรือจ าเลยในชั้นพนกังานอยัการหรือชั้นศาล  

10) การด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิ 

ขอ้ 15  ก าหนดวา่ “ในการด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิตามมาตรา 58 
แห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ใหค้ณะอนุกรรมการประสานงานท่ี
คณะกรรมการแต่งตั้ง พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการหรือแนวทางปฏิบติัในการด าเนินการเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิ เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถด าเนินการ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน” 

การใช้อ านาจของกรมสอบสวนคดีพเิศษในคดีฟอกเงนิ  

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  มาตรา 46/1  บญัญติัใหอ้  านาจแก่
ส านกังาน ปปง.ในการร้องขอใหก้รมสอบสวนคดีพิเศษใชอ้  านาจสืบสวน สอบสวนและรวบรวม
พยานหลกัฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการสอบสวนคดีพิเศษ 
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มาตรา 46/1  “ ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลกัฐานตามพระราชบญัญติัน้ี 
เม่ือส านกังานร้องขอใหก้รมสอบสวนคดีพเิศษใชอ้  านาจสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐานตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีหรือเพื่อ
ด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิใหก้รมสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ท่ีเพื่อสนบัสนุนการด าเนินการของส านกังาน 

เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัการตามวรรคหน่ึง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยการเสนอแนะของ
เลขาธิการอาจมีค าสัง่แต่งตั้งผูป้ฏิบติังานในส านกังานผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นพนกังานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการสืบสวน การสอบสวน และการรวบรวมพยานหลกัฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
สอบสวนคดีพเิศษในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีได ้

ในการปฏิบติัการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษและเลขาธิการร่วมกนัก าหนด” 

 

1.3  กรณศึีกษาคดีความผดิตามกฎหมายฟอกเงิน กรณกีารเรียกรับส่วยคดีพนันออนไลน์ (คดีอาบูบาก้า) 

ความเป็นมา16 

เม่ือวนัท่ี 2 ม.ค.2552 ต ารวจกองปราบปราม ภายใตก้ารน าของ พล.ต.ท.พงศพ์ฒัน์ ฉายาพนัธ์ุ ซ่ึงใน
คร้ังนั้นมียศ พล.ต.ต. ด ารงต าแหน่งผูบ้งัคบัการปราบปราม (ผบก.ป.) เปิดปฏิบติัการ "ยทุธการประเทศไทย
ใสสะอาด : ปฏิบติัการคดีอาบูบากา้ (ABUBAKA)" จนเป็นข่าวครึกโครม  เน่ืองจากท่ีผา่นมาไม่เคยมี
ปฏิบติัการจบักมุบ่อนการพนนัออนไลน์ท่ีเป็นเครือข่ายองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติมาก่อน จะมีเพยีงแค่การ
บุกทลายส านกังานใหเ้ช่าท่ีลกัลอบเปิดเป็นส านกังานกลางของเวบ็ไซตพ์นนัเป็นคดีๆ ไปเท่านั้น ทั้งน้ี คดี
ดงักล่าวต ารวจกองปราบปรามปูพรมคน้ 58 จุดใน 16 จงัหวดัทัว่ประเทศ ยดึเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สมุดบญัชี
เงินฝากกวา่ 800 บญัชี สลิปโอนเงิน และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ รวมมูลค่าเกือบ 1,000 ลา้นบาท  แต่มีกระแสข่าววา่ 
ผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัท่ีแทจ้ริงคือ นกัธุรกิจมาเลเซียท่ีเป็นเจา้ของเครือข่ายพนนับอลรายใหญ่ยา่นภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้  มาเฟียรายน้ีเป็นผูท่ี้รับแทงพนนัจากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ปกติเม่ือมีการ
พนนัฟุตบอลเงินหมุนเวยีนต่างๆมกัจะอยูใ่นรูปแบบของการการเปิดเครดิตหรือวงเงินไวก้บัธนาคาร การ
รับ-จ่ายด าเนินการผา่นบญัชี  โดยใชช่ื้อ นายอาบูบากา้ บิน สุไลมาน ซ่ึงเป็นเพียงคนขบัรถของมาเฟียคน
ดงักล่าว17  
                                                            
16 (รายงาน) พลิกปูมคดี "อาบูบากา้ บินสุไลมาน" ปมเชือดเพิ่มเครือข่าย"พงศพ์ฒัน"์ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์วนัท่ี 
23 ธนัวาคม 2557) at http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/624803 
17 ตวัตน"อาบูบากา้"ท่ีแทแ้ค่คนขบัรถของมาเฟียมาเลย ์(3 กมุภาพนัธ์ 2552) at 
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9520000012383 
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แฟ้มภาพ พล.ต.ท.พงศ์พฒัน์ ขณะด ารงต าแหน่งผู้บงัคบัการปราบปราม (ผบก.ป.) 

 
 

ผลการจบักมุดงักล่าวท าใหเ้ครือข่ายธุรกิจพนนัอาบูบากา้หยดุชะงกัชัว่คราว  เพราะเครือข่ายพนนั
ออนไลนท่ี์รับแทงผลฟุตบอลต่างประเทศ ผลกีฬาทุกประเภท และพฒันาไปถึงขั้นน าการพนนัรูปแบบต่างๆ 
ผา่นเวบ็ ไม่วา่จะเป็น "บคัคาร่า" หรือไพ ่9 แตม้ "แบลค็แจ๊ค" หรือไพ ่21 แตม้ "รูเลท็" รวมทั้ง "สลอ็ตแม
ชชีน" ส่วนการสอบสวนรวบรวมหลกัฐานในขณะนั้นไดมี้การออกหมายเรียกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ให้
ปากค า โดยสถานท่ีท่ีจดัไวส้อบปากค านั้นเป็นบริเวณส านกังานผูบ้งัคบัการปราบปราม ซ่ึงมีการตั้งป้าย
ประกาศไวเ้ด่นชดัวา่ "หา้มผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ไปในบริเวณดงักล่าวอยา่งเดด็ขาด" เน่ืองจากเกรงวา่จะ
มีเจา้หนา้ท่ีบางส่วนท่ีเป็นพรรคพวกกบัเครือข่ายผูต้อ้งหาวิ่งเตน้ขอใหช่้วยเหลือคดี พล.ต.ท.พงศพ์ฒัน์ เม่ือ
คร้ังเป็นหวัหนา้ทีมปราบปรามคดีน้ีเคยใหส้มัภาษณ์ตอนหน่ึงวา่ "ต่างประเทศต่อท่อเขา้มาดูดเงินคนไทย 
จากพนนัออนไลน์นบัลา้นลา้นบาท ถา้เราหยดุเงินไหลออกไดว้นัเดียว กถื็อเป็นโชคของประเทศแลว้"  

 

 การอายดัทรัพย์สินของ พล.ต.ท.พงศ์พฒัน์ ฉายาพนัธ์ุ ตามกฎหมายฟอกเงินในคดคีวามผดิตาม
กฎหมายพนัน  

 ดงัท่ีไดอ้ธิบายมาแลว้แลว้วา่ กระท าความผดิตาม พ.ร.บ.การพนนั ถือเป็น “ความผดิมลูฐาน” หน่ึง
ในความผดิมูลฐานทั้งหมด 9 ประเภท ตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 
(9)  จนกระทัง่มีการร้องทุกขต่์อพนกังานเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิตามกฎหมายฟอกเงินของ 
พล.ต.ท.พงศพ์ฒัน์ ฉายาพนัธ์ุ กบัพวกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557  และเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2557 ศาล
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อาญาไดอ้นุมติัหมายจบัในคดีท่ี พล.ต.ท.พงศพ์ฒัน์ ฉายาพนัธ์ุ พล.ต.ต.โกวิทย ์วงศรุ่์งโรจน์  เป็นผูต้อ้งใน
ขอ้หาฐานร่วมกบัฟอกเงิน โดยมีความผดิผดิมูลฐานในเร่ืองความผดิตามกฎหมายพนนัคือ ความผดิจดัใหมี้
การเล่นพนนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2557 ศาลอาญาไดอ้นุมติัหมายจบัผูร่้วมฟอก
เงินคือ พ.ต.อ.อคัรวฒิุ หลิมรัตน์ นายชอบ ชินนะประภา และนางปิยพรรณ ชินนะประภา   จนกระทัง่น าไปสู่
การจบักมุผูต้อ้งหาดงักล่าวในเวลา 1 – 2 วนัถดัมาหลงัจากการออกหมายจบั   

 การอายดัทรัพยสิ์นตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ มาตรา 48  บญัญติัวา่  

มาตรา 48  “ในการตรวจสอบรายงานและข้อมลูเก่ียวกับการท าธุรกรรม หากมีเหตอัุนควรเช่ือได้ว่า
อาจมีการโอน จ าหน่าย ยกัย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดท่ีเป็นทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท า
ความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจส่ังยึดหรืออายดัทรัพย์สินนั้นไว้ช่ัวคราวมีก าหนดไม่เกินเก้าสิบ
วัน 

ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะส่ังยึดหรืออายดัทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงไปก่อน แล้ว
รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม 

การตรวจสอบรายงานและข้อมลูเก่ียวกับการท าธุรกรรมตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
วิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ท าธุรกรรมซ่ึงถกูส่ังยึดหรืออายดัทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดงหลกัฐานว่า
เงินหรือทรัพย์สินในการท าธุรกรรมน้ันมิใช่ทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับกากระท าความผิดเพ่ือให้มีค าส่ังเพิกถอน
การยึดหรืออายดักไ็ด้ ท้ังนี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ส่ังยึดหรืออายดัทรัพย์สินหรือส่ังเพิกถอน
การยึดหรืออายดัทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ” 

  กล่าวโดยสรุปคือ มาตรา 48 บญัญติัใหอ้  านาจแก่คณะกรรมการธุรกรรมในการมีค าสัง่ยดึหรืออายดั
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิไวช้ัว่คราว มีก าหนดไม่เกิน 90 วนั  และหากเป็นกรณีจ าเป็นหรือ
เร่งด่วน  เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง.อาจมีค าสัง่ยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิไว้
ชัว่คราว  แลว้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมในภายหลงัได ้  

 คดีท่ี พล.ต.ท.พงศพ์ฒัน์ ฉายาพนัธ์ุ กบัพวก ตกเป็นผูต้อ้งหาตามกฎหมายฟอกเงิน มีการออกค าสัง่
อายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิไวช้ัว่คราวตามมาตรา 48 ท่ีกล่าวขา้งตน้จ านวน 2 คร้ัง คือ  
ค  าสัง่ของเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. และค าสัง่ของคณะกรรมการธุรกรรม   

คร้ังท่ี 1 “ค าสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ท่ี ย.192/2557 เร่ือง 
อายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิไวช้ัว่คราว (เพิ่มเติม)” (ลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557)    

เลขาธิการ ปปง.ไดมี้ค าสัง่อายดัทรัพยสิ์นไวช้ัว่คราว ตามมาตรา 48 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.ป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 107 รายการ 226,145,785 บาท  (อีก 22 รายการ รอการประเมินมูลค่า
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ทรัพยสิ์น)  โดยเป็นผลสืบเน่ืองจากการตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรมหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการท าธุรกรรม
ของผูต้อ้งหาและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้อ้งหาในความผดิตามกฎหมายฟอกเงิน พบขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัธุรกรรม
อีกจ านวน 107 รายการ ซ่ึงประกอบดว้ยบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีผูต้อ้งหากบัพวก รวมถึงผูท่ี้มีความสมัพนัธ์
เก่ียวขอ้ง เป็นเจา้ของบญัชี  โดยถือเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  หากไม่มีการอายดัทรัพยสิ์นดงักล่าวไว ้ จะท า
ใหมี้การโอน จ าหน่าย ยกัยา้ย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพยสิ์นดงักล่าว  ผูฝ่้าฝืนไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ดงักล่าว 
หรือท าใหท้รัพยสิ์นท่ีอายดัไวเ้สียหายหรือสูญหาย  จะตอ้งโทษอาญาตามมาตรา 6518 คือ โทษจ าคุกไม่เกิน 3 
ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ค าสัง่ดงักล่าวมีความเป็นมาจากกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจสอบปรากฏหลกัฐานเป็นท่ีน่าเช่ือ
ไดว้า่ทรัพยสิ์นดงักล่าวไดม้าในระหวา่งท่ีมีพฤติการณ์แห่งการกระท าความผดิมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 
ตามมาตรา 3 (5) และ (9) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบ มาตรา 5  กล่าวคือ เป็น
ความผดิเก่ียวกบัการพนนัตาม พ.ร.บ.การพนนัในฐานเป็นเจา้มือพนนัผดิกฎหมาย  โดยมีจ านวนผูเ้ขา้เล่นใน
แต่ละคร้ังเกิน 100 คน  หรือมีวงเงินในการกระท าความผดิเกินกวา่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป  รวมถึงความผดิต่อ
ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
ความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีหรือทุจริตต่อหนา้ท่ีตามกฎหมายอ่ืน    

ค าสัง่อายดัทรัพยสิ์นไวช้ัว่คราวของเลขาธิการ ปปง.มีก าหนดเวลาไม่เกิน 90 วนัคือ ระหวา่งวนัท่ี 12 
ธนัวาคม 2557 (วนัท่ีมีการออกค าสัง่น้ี) ถึงวนัท่ี 11 มีนาคม 2558  ทั้งน้ี ผูท่ี้ถูกอายดัทรัพยสิ์นขา้งตน้ ใหย้ืน่
ค  าขอต่อเลขาธิการ ปปง. เพื่อขอใหเ้พิกถอนค าสัง่อายดัทรัพยสิ์นดงักล่าวได ้ โดยจะตอ้งยืน่ยืน่ภายใน
ก าหนด 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้หรือทราบค าสัง่อายดัน้ี   

คร้ังท่ี 2  “คณะกรรมการธุรกรรมท่ี ย.197/2557 เร่ือง อายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิ
ไวช้ัว่คราว” (ลงวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557)     

 ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม คร้ังท่ี 16/2557 เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2557  ไดมี้มติใหอ้ายดั
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิไวช้ัว่ราว จ านวน 104 รายการ ในคดีท่ี พล.ต.ท.พงศพ์ฒัน์ ฉายาพนัธ์ุ 
กบัพวก ถูกด าเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงิน  โดยคณะกรรมการธุรกรรมมอบหมายใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรมหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการท าธุรกรรมดงักล่าว  ปรากฏหลกัฐานเช่ือไดว้า่ 
ผูต้อ้งหามีพฤติการณ์แห่งการกระท าอนัเขา้ลกัษณะเป็นความผดิตามกฎหมายฟอกเงิน ตามแห่ง พ.ร.บ.
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 3 (5) มาตรา 5 (1) และ (2) ประกอบมาตรา 10 และมาตรา 60  

                                                            
18  มาตรา 65 “ผูใ้ดยกัยา้ย ท าใหเ้สียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าใหสู้ญหายหรือท าใหไ้ร้ประโยชนซ่ึ์ง
เอกสารหรือบนัทึก ขอ้มูล หรือทรัพยสิ์นท่ีเจา้พนกังานยดึหรืออายดัไว ้หรือท่ีตนรู้หรือควรรู้วา่จะตกเป็นของ
แผน่ดินตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
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จึงมีค  าสัง่อายดัทรัพยสิ์นซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีดินมีโฉนดท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
และหอ้งชุด    

 คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีค าสัง่อายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิไวช้ัว่คราว จ านวน 
104 รายการ พร้อมดอกผล มีก าหนดเวลาไม่เกิน 90 วนั คือ ตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 8 มีนาคม 
2558  โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 48 วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา 34 (3) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน เม่ือวนัท่ี  12 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการธุรกรรม คร้ังท่ี 16/2557 
เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2557   

 

ผลการด าเนินคดีของ พล.ต.ท.พงศ์พฒัน์ ฉายาพนัธ์ุ ในความผดิตามกฎหมายฟอกเงนิ 

พล.ต.ท.พงศพ์ฒัน์ ฉายาพนัธ์ุ อดีตผูบ้ญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง (อดีตผบช.ก.) จ าเลยท่ี 1 และ
พวกในคดีความผดิตามกฎหมายฟอกเงิน ถูกอยัการโจทกย์ืน่ฟ้องระบุพฤติการณ์ความผดิวา่ เม่ือระหวา่ง
วนัท่ี 1 ม.ค. 2552 - 11 ก.ค. 2557 เวลากลางวนัและเวลากลางคืนต่อเน่ืองกนั จ าเลยทั้งหมดกบั พ.ต.อ.อคัร
วฒิุ หลิมรัตน์ อดีต ผกก.1 บก.ป. (เสียชีวิตแลว้) และพวกอีกสองคนท่ีหลบหนีและยงัไม่ไดต้วัมาฟ้อง 
ร่วมกนักระท าความผดิต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกนั โดยจ าเลยท่ี 1, 2 และ พ.ต.ท.ทรงรักษ ์ขนุศรี รอง 
ผกก.6 บก.ป. ไดร่้วมกนักระท าการเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือ
ผูอ่ื้นโดยมิชอบ เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอยา่งใดในต าแหน่ง ไม่วา่การนั้นจะชอบหรือมิชอบดว้ย
หนา้ท่ีโดยเรียกรับเงินจากผูก้ระท าผดิคดีพนนัออนไลน ์(อาบูบากา้) ร่วมกบัผูอ่ื้นท าการเปิดบ่อนการพนนัโค
ลอนเซ่ ยา่นพระรามเกา้ ร่วมกนัเรียกรับเงินจากการแต่งตั้งขา้ราชการต ารวจในสงักดั บช.ก. ร่วมกนัเรียกรับ
เงินส่วยน ้ามนัเถ่ือนจากผูล้กัลอบคา้น ้ามนัเช้ือเพลิงกลางทะเลในภาคใตโ้ดยผดิกฎหมาย จากนั้นจ าเลยกบั
พวกไดบ้งัอาจกระท าความผดิฐานฟอกเงิน โดยน าเงินซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นส่วนหน่ึงของเงินหรือทรัพยสิ์นท่ี
ไดม้าจากการกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ และความผดิเก่ียวกบัการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ย
การพนนัดงักล่าว อนัเป็นความผดิมูลฐานหรือจากการสนบัสนุนช่วยเหลือการกระท าความผดิ ตาม พ.ร.บ.
ฟอกเงินฯ 
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แผนผงัแสดงความเช่ือมโยงผู้เกีย่วข้องในคดคีดีบ่อนการพนันออนไลน์ (อาบูบาก้า) 
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ค าฟ้องของอยัการในคดีน้ีบรรยายวา่ จ าเลยท่ี 1, 4, 5 ไดร่้วมกนัฟอกเงินโดยน าเงินสดซ่ึงเป็น
ทรัพยสิ์นส่วนหน่ึงท่ีไดจ้ากการกระท าผดิไปซ้ือหรือเปล่ียนแปลงสภาพเป็นทรัพยสิ์นเป็นโฉนดท่ีดินรวม
จ านวน 92 แปลง รวมมูลค่าทั้งส้ิน 223,117,785 บาท อนัเป็นการโอน รับโอน หรือเปล่ียนแปลงสภาพ
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิเพือ่ซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งท่ีมาของทรัพยสิ์นนั้น และกระท าดว้ย
ประการใดๆเพื่อปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะท่ีแทจ้ริงการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิโดย
กฎหมาย 

นอกจากน้ี จ าเลยท่ี 1, 6, 7 ไดบ้งัอาจร่วมกนัฟอกเงินโดยน าเงินสดท่ีไดจ้ากการกระท าผดิไปซ้ือ
โฉนดท่ีดินรวมจ านวน 9แปลง รวมมูลค่าทั้งส้ิน 56,462,000 บาท และจ าเลยท่ี 2 ไดบ้งัอาจร่วมกนัฟอกเงิน
โดยน าเงินสดท่ีไดจ้ากการกระท าผดิไปซ้ือโฉนดท่ีดินรวมจ านวน 11 แปลง รวมมูลค่าทั้งส้ิน 105,400,000 
บาท และน าเงินไปฝากเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทยฯ ถนนเฟ่ืองนคร เลขท่ีบญัชี 1591057221 ช่ือบญัชีนายทรง
พล ทองสิน จ านวน 318,000 บาท 

 ขณะท่ีจ าเลยท่ี 3 ไดบ้งัอาจฟอกเงินท่ีไดจ้ากการกระท าผดิไปฝากโอนเขา้บญัชีธนาคารกสิกรไทยฯ 
สาขาประชานิเวศน์ 1 บญัชีเลขท่ี 7373049772 ช่ือบญัชีนายวนัมงคล ไพรเถ่ือน จ านวน 3,000,000 บาท และ
ฝากโอนเขา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดัฯ สาขาประชานิเวศน์ 1 หมายเลขบญัชี 7373049667 น.ส.อุบลจุฑา 
ไพรเถ่ือน จ านวนเงิน 3,000,000 บาท เหตุเกิดท่ี ต.บางดว้น อ.เมือง จ.สมุทรปราการ, ต.ท่าทราย ต.บางตลาด 
ต.คลองเกลือ ต.บางพดู ต.ปากเกร็ด ต.ปลายบาง อ.บางกรวย อ.ตลาดขวญั อ.ปากเกร็ด อ.เมือง จ.นนทบุรี, ต.
ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา, ต.บา้นบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, ต.ข้ีเหลก็ อ.แม่ริน จ.
เชียงใหม่, ต.หลกัสาม อ.บา้นแพร้ว จ.สมุทรสาคร, ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี, ต.ชอนสารเดช อ.
หนองม่วง จ.ลพบุรี และแขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกั
ส่ี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชนั กทม. เก่ียวพนักนั 

จ าเลยทั้งหมดในคดีน้ีใหถู้กน าตวัมาสอบค าใหก้ารจ าเลยเป็นนดัแรก  โดยศาลไดอ่้านและอธิบายค า
ฟ้องใหจ้ าเลยทั้งเจด็ฟังจนเขา้ใจแลว้ สอบถามวา่จะใหก้ารรับสารภาพหรือปฏิเสธ ปรากฏวา่จ าเลยทั้งหมด
ใหก้ารรับสารภาพตลอดขอ้กล่าวหาไม่ขอต่อสูค้ดี  ท าใหก้ารด าเนินคดีพิจารณาคดีน้ีใชร้ะยะเวลาค่อนขา้ง
สั้นและรวดเร็วเพราะจ าเลยใหก้ารรับสารภาพ   

เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2558  ศาลอาญา (ศาลชั้นตน้) ตดัสินวา่ จ าเลยทั้งหมดกระท าผดิจริงตาม 
พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3, 5, 7, 60 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
83, 91 โดย พล.ต.ท.พงศพ์ฒัน์ จ  าเลยท่ี 1 กระท าผดิรวม 2 กระทง จ าคุกกระทงละ 10 ปี เป็นจ าคุก 20 ปี ส่วน
จ าเลยท่ี 2, 4, 5, 6 และ 7 จ าคุกคนละ 10 ปี ส าหรับจ าเลยท่ี 3 พล.ต.ต.บุญสืบ จ าคุก 3 ปี จ  าเลยทั้งหมดใหก้าร
รับสารภาพเป็นประโยชนแ์ก่การพิจาณาลดโทษใหก่ึ้งหน่ึง คงจ าคุก พล.ต.ท.พงศพ์ฒัน์ ไว ้10 ปี ส่วนจ าเลย
ท่ี 2, 4, 5, 6 และ 7 เหลือจ าคุกคนละ 5 ปี ส าหรับ พล.ต.ต.บุญสืบ คงจ าคุก 1 ปี 6 เดือน 
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1.4  วเิคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมายฟอกเงินและการบังคบัใช้กฎหมาย 

 ผลการศึกษาวเิคราะห์มาตรการควบคุม ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของธุรกิจพนนัผดิกฎหมาย 
ตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   ผูว้ิจยัมีขอ้สงัเกต ดงัต่อไปน้ี  

1) ปัญหาการก าหนดเงื่อนไขความผดิมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 

การกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.การพนนั ถือเป็น “ความผดิมูลฐาน” หน่ึงในความผดิมูลฐานทั้งหมด 
9 ประเภท ตามมาตรา 3 (9) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  แต่การปรับใชบ้ท
บทบญัญติัในมาตราดงักล่าวกบัธุรกิจพนนัผดิกฎหมาย  ไม่สามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจาก
กฎหมายฟอกเงินก าหนดเง่ือนไขในการด าเนินการไวคื้อ ตอ้งเป็นการกระท าความผดิตามพระราชบญัญติั
การพนนั พ.ศ. 2478  ซ่ึงจะตอ้งมีจ านวนผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนนัในการเล่นแต่ละคร้ังเกินกวา่100 คน หรือมี
วงเงินในการกระท าความผดิรวมกนัมีมูลค่าเกินกวา่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป 

การก าหนดเง่ือนไขตามกฎหมายฟอกเงินดงักล่าว  เป็นขอ้บกพร่องส าคญัท่ีท าใหไ้ม่สามารถจดัการ
กบัปัญหาการพนนัผดิกฎหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  เน่ืองจากผูก้ระท าความผดิสามารถหลีกเล่ียงการถูก
ตรวจสอบของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน  ดว้ยการเปิดบญัชีธนาคารหลายบญัชี เพือ่จ  ากดั
วงเงินไม่ใหเ้กินตามท่ีกฎหมายก าหนด    

นอกจากนั้น เง่ือนไขตามกฎหมายฟอกเงินยงัไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายฟอกเงินในต่างประเทศ ดงัท่ี
จะไดอ้ธิบายในรายงานวิจยัฉบบัน้ี  อีกทั้งยงัไม่สอดคลอ้งกบัความผดิมูลฐานอ่ืน ๆ ตามกฎหมายฟอกเงินท่ี
มิไดบ้ญัญติัเง่ือนไขเก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิ เช่น ความผดิฐานฉอ้โกงประชาชน  
ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด ความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ความผดิเก่ียวกบั
การลกัลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร ฯลฯ  

 

 2) ปัญหาการทุจริต คอร์รัปช่ันของพนักงานเจ้าหน้าทีผู่้รับผดิชอบ   

 กรณีการเรียกรับส่วยคดีพนนัออนไลน์ (คดีอาบูบากา้) ในช่วงตน้ปี 2552 ของเครือข่ายองคก์ร
อาชญากรรมขา้มชาติท่ีมีตวัการใหญ่อยูใ่นประเทศมาเลเซีย  คดีน้ีมีมีมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าความผดิรวมมูลค่าเกือบ 1,000 ลา้นบาท โดยมี พล.ต.ท.พงศพ์ฒัน์ ฉายาพนัธ์ุ เป็นผูรั้บผดิชอบคดี
ขณะนั้นในฐานะท่ีเป็นผูบ้งัคบัการกองปราบ (ผบก.ป.) จนกลายเป็นช่องทางให ้ พล.ต.ท.พงศพ์ฒัน์ ฉายา
พนัธ์ุ กบัพวก เขา้มาแสวงหาประโยชน์จากการเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบส านวนคดีดงักล่าว  โดยมี
การยกัยา้ย ถ่ายโอนทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิในคดีน้ีมาเป็นของส่วนตนและพวก  จนน าไปสู่
การด าเนินคดีกบัอดีตนายต ารวจรายน้ีกบัพวกตามกฎหมายฟอกเงินในช่วงปลายปี 2557  

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 
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3) ปัญหาขั้นตอนการด าเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ ในช้ันสืบสวน 
สอบสวน 

 ขั้นตอนการด าเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ ในชั้นสืบสวน สอบสวน 
ไม่มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งต ารวจท่ีเป็นพนกังานสอบสวนเจา้ของส านวนกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ของ ปปง. ดงัท่ีไดว้ิเคราะห์แลว้ในตอนตน้เก่ียวกบั “ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการประสานงาน
ในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544” (และฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2557)   เน่ืองจากระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย  จึงเป็นเพียงการขอ
ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น   จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบญัญติัเร่ืองการตรวจสอบ 
ถ่วงดุลไวใ้นพ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ  

 

 4) ปัญหากระบวนการตรวจสอบธุรกรรมทีมี่เหตุอนัควรสงสัย 

 ส านกังาน ปปง.ไดจ้ดัท าแนวทางปฏิบติัตามกฎหมายฟอกเงิน เร่ืองการรายงานธุรกรรมและการจดั
ใหลู้กคา้แสดงตนส าหรับสถาบนัการเงินประเภทธนาคาร19  เพื่อใหส้ถาบนัการเงินสามารถก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายฟอกเงินได ้  แนวทางปฏิบติัดงักล่าวมีเน้ือหาเก่ียวกบัการตรวจสอบ 
“ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย”20 ตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ  มาตรา 1321 กล่าวคือ 

                                                            
19 “แนวทางปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง การรายงานธุรกรรมและการจดัให้
ลูกคา้แสดงตนส าหรับสถาบนัการเงินประเภทธนาคาร” จดัท าโดย ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
(มีนาคม 2555)  
20 มาตรา 3  ในพระราชบญัญติัน้ี 

“ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย” หมายความวา่ ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่กระท าข้ึนเพื่อหลีกเล่ียงมิ
ใหต้อ้งตกอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรืออาจเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิ
มูลฐานหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นการท าธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลาย
คร้ัง และใหห้มายความรวมถึงการพยายามกระท าธุรกรรมดงักล่าวดว้ย 
21 มาตรา 13 “เม่ือมีการท าธุรกรรมกบัสถาบนัการเงิน ใหส้ถาบนัการเงินมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการท าธุรกรรมนั้นต่อ
ส านกังาน เม่ือปรากฏวา่ธุรกรรมดงักล่าวเป็น 

(1) ธุรกรรมท่ีใชเ้งินสดมีจ านวนเกินกวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(2) ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือ 
(3) ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นธุรกรรมตาม (1) หรือ (2) หรือไม่กต็าม 
ในกรณีท่ีปรากฏวา่มีขอ้เทจ็จริงใดท่ีเก่ียวขอ้งหรืออาจจะเป็นประโยชนใ์นการยนืยนัหรือยกเลิกขอ้เทจ็จริง

เก่ียวกบัธุรกรรมท่ีสถาบนัการเงินไดร้ายงานไปแลว้ ใหส้ถาบนัการเงินรายงานขอ้เทจ็จริงนั้นใหส้ านกังานทราบ
โดยไม่ชกัชา้” 
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สถาบนัการเงินมีหนา้ท่ีรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัต่อส านกังาน ปปง.โดยไม่ชกัชา้  และมาตรา  
3522 ก าหนดกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัและมีพยานหลกัฐานอนัสมควรวา่ธุรกรรมใดเก่ียวขอ้งหรืออาจ
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงิน  ใหค้ณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสัง่เป็น
หนงัสือยบัย ั้งการท าธุรกรรมนั้นไวก่้อนไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนดแต่ไม่เกิน 30 วนัท าการ  แต่หากเป็นกรณี
จ าเป็นหรือเร่งด่วน กฎหมายกใ็หอ้  านาจเลขาธิการ ปปง.มีอ านาจสัง่ยบัย ั้งการท าธุรกรรมไดเ้ช่นกนั  แลว้ให้
รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมในภายหลงั  

แนวทางปฏิบติัของส านกังาน ปปง.ก าหนดลกัษณะของธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัไวคื้อ เป็นการ
ท าธุรกรรมหรือการเขา้ท าธุรกรรมของลูกคา้ท่ีมีความซบัซอ้นผดิปกติ หรืออาจมีเจตนาหลีกเล่ียงการท า
ธุรกรรมท่ีเขา้หลกัเกณฑท่ี์ตอ้งรายงานต่อส านกังาน ปปง.ตามกฎหมาย   จากการศึกษาแนวทางปฏิบติั
ดงักล่าวพบวา่ ไม่สามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมของธุรกิจพนนัผดิกฎหมายไดใ้นบางกรณี เช่น การท า
ธุรกรรมเงินสดผา่นการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งบญัชีของลูกคา้ไปยงับญัชีของบุคคลอ่ืน หากมี
มูลค่าการท าธุรกรรมนอ้ยกวา่ 7 แสนบาท   นอกจากน้ี การโอนเงินผา่นเคร่ืองเอทีเอม็หรือเคร่ืองถอนเงิน
อตัโนมติั หรือการน าเงินสดมาฝากผา่นเคร่ืองฝากเงินอตัโนมติั (เคร่ือง CDM หรือ ADM) ซ่ึงเป็นวิธีการ
ช าระเงินในการเล่นพนนัผดิกฎหมายท่ีไดรั้บความนิยม อยา่งกรณีการพนนับอล  แต่การท าธุรกรรมดว้ย
วิธีการดงักล่าว  ถือเป็นธุรกรรมท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรายงาน   ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะในแต่ละวนั มีธุรกรรม
ดว้ยวิธีการดงักล่าวเป็นจ านวนมาก   

 

 5) ปัญหาเกีย่วกบัพระราชบญัญตัิการพนัน พ.ศ. 2478   

 กฎหมายวา่ดว้ยการพนนัฉบบัปัจจุบนัคือ พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478  เป็นกฎหมายท่ีมี
เน้ือหาลา้สมยั เน่ืองจากบญัญติัมานานกวา่ 80 ปี  แต่กลบัไม่เคยมีการแกไ้ขปรับปรุงคร้ังใหญ่ มีเพียงการ
แกไ้ขปรับปรุงเลก็นอ้ยเม่ือกวา่ 50 ปีมาแลว้  ท าใหม้าตรการป้องกนัและปราบปรามการพนนัผดิกฎหมาย
ของประเทศไทยขาดประสิทธิภาพ  ขาดมาตรการป้องกนัการฟอกเงินจากธุรกิจพนนัไม่วา่จะเป็นการพนนัท่ี
ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย  หรือธุรกิจพนนัผดิกฎหมาย   

 

                                                            
22  มาตรา 35 “ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัและมีพยานหลกัฐานอนัสมควรวา่ธุรกรรมใดเก่ียวขอ้งหรืออาจ
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงิน ใหค้ณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสัง่เป็น
หนงัสือยบัย ั้งการท าธุรกรรมนั้นไวก่้อนไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนดแต่ไม่เกินสามวนัท าการ 

ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสัง่ยบัย ั้งการท าธุรกรรมตามวรรคหน่ึงไปก่อนกไ็ด ้แลว้รายงาน
ต่อคณะกรรมการธุรกรรม” 
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บทที ่2 

กรณศึีกษาประเทศมาเลเซีย 

 
 

2.1 นโยบายและการก ากบัดูแลอุตสาหกรรมการพนัน 1 

จากการศึกษาโครงสร้างหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมหรือก ากบัดูแลธุรกิจพนนัในมาเลเซีย
พบว่า  ในปัจจุบนัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการพนันระดับชาติท่ีมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์การควบคุมหรือก ากับดูแลธุรกิจพนันในมาเลเซีย  แต่กฎหมายพนันทุกฉบบัจะบญัญติัให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นรัฐมนตรีผูมี้อ านาจรักษาตามกฎหมาย และมีอ านาจหน้าท่ีควบคุม 
ก ากบัดูแลกิจการพนนั เช่น การออกกฎระเบียบวา่ดว้ยการออกใบอนุญาต หรือการออกค าสั่งห้ามด าเนินการ
หรือก าหนดขอ้จ ากดัในบางเร่ือง  กฎหมายพนนับางฉบบัมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเป็นผูมี้ต  าแหน่ง
ในคณะกรรมการก ากบักิจการพนนั เช่น Totalizator Board ตามกฎหมาย Racing (Totalisator Board) Act 
1961 (Act 494)   

หน่วยงานภายใตก้ระทรวงการคลงัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจพนนัมีช่ือวา่ Betting Control 
Unit2 ซ่ึงมีพนัธกิจในฐานะหน่วยงานธุรการท่ีด าเนินการเร่ืองการออกหรือต่อใบอนุญาตธุรกิจพนัน การ
ออกกฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบติัตามกฎหมาย, การจดัเก็บภาษีพนนั ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, การเขา้ตรวจสอบ
สถานท่ีประกอบกิจการพนนัท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมาย, การเฝ้าระวงัและประสานงานเพื่อป้องกนัการ
พนันผิดกฎหมาย, การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายพนัน, การให้ค  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการประกอบ
กิจการบนัเทิงท่ีอาจเก่ียวกบักิจกรรมการพนนั     

แมว้่าประเทศมาเลเซียมีนโยบายให้มีธุรกิจพนนัถูกกฎหมายหลายประเภท โดยเฉพาะการอนุญาต
ให้ประกอบกิจการคาสิโน แต่การพนนัก็เป็นธุรกิจท่ีอยู่ในการควบคุม ก ากบัดูแลของรัฐบาลอย่างเขม้งวด
โดยรัฐบาลใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมธุรกิจการพนัน เช่น มาตรการทางภาษี การก าหนด
จ านวนสถานท่ีและธุรกิจท่ีจะให้มีได้ในแต่ละกิจกรรม การควบคุมการโฆษณาโดยไม่อนุญาตให้มีการ
โฆษณาเร่ืองอายขุองผูท่ี้จะเล่นการพนนั โดยมีการก าหนดอายุขั้นต ่าไวคื้อ ผูท่ี้มีอายุต  ่ากวา่ 18 ปี  จะถูกห้าม

                                                      
1 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ รายงานวิจยัโครงการ “มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพนนัใน
ต่างประเทศ” (2556) สนบัสนุนโดย ศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนั คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ 
สสส., น.106-111. 
2 Betting Control Unit (the Ministry of Finance, Malaysia) at  
http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=478&Itemid=152&lang=en 
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เขา้ไปในบ่อนคาสิโน ห้ามซ้ือตัว๋หรือคูปองการทายผลแข่งมา้ เป็นตน้  นอกจากน้ีบริษทัธุรกิจการพนนัท่ี
ได้รับอนุญาตให้จดัตั้งและด าเนินธุรกิจแล้วจะถูกควบคุมอย่างเขม้งวดภายใตร้ะเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
ก าหนดไว ้เช่น ตอ้งเสียภาษีใหถู้กตอ้ง ตอ้งบริจาคเงินรายไดเ้พื่อการกุศล ตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไว ้ รัฐบาล
ด าเนินการควบคุมและตรวจสอบดา้นการเงินของบริษทัอยา่งเขม้งวด เพราะตอ้งการเก็บภาษีให้ไดอ้ยา่งเต็ม
เมด็เตม็หน่วยตามเจตนารมณ์   

มาตรการทางสังคมและวฒันธรรม 

 ความก้าวหน้าทางวตัถุทั้งหมดของมาเลเซียเป็นปรัชญาในการบริหารแบบฉบบัของ ดร.มหาธีร์ 
โดยก าหนดเป้าหมายท่ีประเทศควรจะไปถึงภายในปี 2020 ถึงแมว้่าเป้าหมายส าคญัอนัดบัแรกจะเป็นดา้น
เศรษฐกิจ แต่ก็ยงัมีเป้าหมายในการสร้างเอกลกัษณ์ร่วมของชาวมาเลเซียเพื่อแทนท่ีความหลากหลายของ
ชุมชนต่างๆ ทั้งจีน อินเดีย มาเลย์ และอ่ืนๆ ซ่ึงถือว่าเป็น “ชาวมาเลเซีย” ในปัจจุบนัจึงสร้างสังคมท่ีมี
การศึกษาท่ีดีและมีรากฐานอยูบ่นคุณค่าทางจิตวญิญาณ เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบต่างๆ ของสังคมเพื่อให้
สมาชิกในสังคมไดด้ าเนินชีวติอยูใ่นสังคมนั้นได ้ในทางสังคมวทิยาถือวา่คนทุกคนตอ้งผา่นกระบวนการขดั
เกลาทางสังคม ในระยะแรกของชีวิตจะไดรั้บการอบรมเรียนรู้เพื่อการอยู่รอด เรียนกฎระเบียบของสังคม 
เม่ือเจริญเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ก็จะไดเ้รียนรู้การปรับตวัและการปฏิบติัตนเพื่ออยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนๆ ในสังคม  
ดงันั้น  ถา้บุคคลท่ีดีไดรั้บการขดัเกลาทางสังคมมาดีก็จะด าเนินชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไดดี้ แต่ถา้ถูกอบรม
ขดัเกลามาไม่ดีอาจจะมีพฤติกรรมขดัต่อกฎขอ้บงัคบัของสังคมได ้ตวัแทนท่ีส าคญัในการขดัเกลาทางสังคม
อย่างเป็นทางการก็คือ โรงเรียนและสถาบนัศาสนาท่ีสังคมมาเลเซียไดอ้าศยัเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และ
ปลูกฝังทกัษะ ค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติและการเรียนรู้ พฤติกรรมแบบอย่างต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทของศาสนาอิสลาม 

ดงัท่ีกล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า ประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียเป็นชาวมลายูท่ีนับถือศาสนา
อิสลาม ร้อยละ 60  ศรัทธาแรงกลา้ในศาสนาอิสลามท่ีเป็นศาสนาประจ าชาติ ซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมอย่าง
เต็มท่ีจากภาครัฐ  ดงันั้น ชาวมาเลเซียท่ีแทจ้ริงทุกคนจึงจริงจงักบัศาสนาของตนและศรัทธาในศาสนาเป็น
เร่ืองจริงท่ีเห็นไดช้ดัและเป็นพื้นฐานส าคญัในการก าหนดค่านิยมสาธารณะในระดบัท่ีหาไดย้ากในสังคม
สมยัใหม่  ชาวมาเลยท่ี์เป็นมุสลิมท่ีเคร่งครัดจึงไม่เล่นพนันทุกประเภทรวมถึงล็อตเตอร่ี เพราะรัฐบาลมี
นโยบายหา้มมิใหช้าวมาเลยท่ี์นบัถือศาสนาอิสลามไม่ใหยุ้ง่เก่ียวกบัการพนนั  

 อิทธิพลของศาสนาอิสลามท่ีมีต่อชาวมุสลิมในสังคมของมาเลเซีย  ซ่ึงก็ไม่แตกต่างไปจากท่ีอ่ืนๆ มี
สาระส าคญัดงัน้ี 

1. ก าหนดให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ โดยจะใชค้มัภีร์อลักุรอานเป็นธรรมนูญในการ
ปกครอง 

2. หา้มกราบบุคคลทุกคนจะกราบไดเ้ฉพาะอลัเลาะห์พระองคเ์ดียว 
3. หา้มชาวมุสลิมแต่งงานกบัคนนอกศาสนา 
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4. หา้มเขา้ร่วมในพิธีกรรมของศาสนาอ่ืน 
5. หา้มคุมก าเนิดทุกวธีิการ 
6. ชาวมุสลิมจะตอ้งเขา้พิธีขลิบปลายอวยัวะเพศ 
7. อนุญาตใหช้ายมีภรรยาได ้4 คน 
8. เม่ือเสียชีวติ ญาติจะตอ้งน าศพไปฝังภายใน 24 ชัว่โมง 
9. ห้ามรับประทานเน้ือสัตว์ท่ีตายเอง เลือดสัตว์ทุกชนิด สัตว์เล้ือยคลาน สัตว์ท่ีฆ่าเพื่อบูชา            

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
10.ไม่เล้ียงสุนขั เพราะถือวา่เป็นสัตวส์กปรก 

คมัภีร์และหลกัค าสอนท่ีส าคญัจะถูกถ่ายทอดผา่นทางการศึกษา ทั้งมสัยิดและโรงเรียนในมาเลเซีย 
จึงมีสัญลกัษณ์ทางศาสนาใหเ้ห็นอยูท่ ัว่ไป  เทศกาลทางศาสนาท่ีมีมาไม่ขาดหาย พิธีกรรมในวาระต่างๆ และ
ส่ิงท่ีไดย้ินไดเ้ห็นมากมายในชีวิตประจ าวนั ชาวมุสลิมถือวา่คมัภีร์อลักุรอานเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของผูท่ี้
นบัถือศาสนาอิสลามจึงตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

 

มาตรการทางกฎหมาย  

ระบบกฎหมายของมาเลเซียไดรั้บอิทธิพลจากประเทศสหราชอาณาจกัร จึงใชร้ะบบกฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law) และมีการใชก้ฎหมายอิสลาม (Islamic Law) ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวมุสลิม 
(ครอบครัวและศาสนา)  ในระบบกฎหมายมาเลเซีย รัฐบาลของมลรัฐมีอ านาจตามรัฐธรรมนูญในการตรา
กฎหมายอิสลามท่ีใชบ้งัคบักบัการด าเนินชีวติของคนมุสลิมในมลรัฐของตนเอง  ส าหรับศาลชารีอะ (Syariah 
Courts) ซ่ึงเป็นศาตท่ีมีเขตอ านาจตดัสินคดีในระดบัมลรัฐประกอบดว้ย ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา และศาลระดบั
รัฐ (Subordinate Courts at State-Level) ตดัสินคดีความเก่ียวกบัศาสนาและครอบครัวส าหรับมุสลิม รวมถึง
ความผิดท่ีเก่ียวกบัคนมุสลิมท่ีเรียกว่า Islamic offences ตามกฎหมายท่ีแต่ละมลรัฐบญัญติัไว ้ ซ่ึงมกัเป็น
ความผดิเก่ียวกบัความประพฤติท่ีผดิศีลธรรมหรือหลกัศาสนาอิสลาม  กล่าวโดยสรุปคือ ศาลชารีอะในมลรัฐ
ต่าง ๆ จะมีเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีความตามกฎหมายมลรัฐท่ีบญัญติัไว ้ ส าหรับระบบกฎหมาย
สหพนัธรัฐนั้น ก็มีการจดัตั้งศาลชารีอะท่ีมีเขตอ านาจในคดีอาญาทัว่ประเทศเช่นกนั  

แหล่งท่ีมาของกฎหมายมาเลเซีย (sources of law) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัคือ  

 1) กฎหมายลายลักษณ์อักษร ไดแ้ก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญของสหพนัธรัฐและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของมลรัฐต่างๆ รวม 13 มลรัฐ (Federal and States Constitutions)  และยงัมีกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติท่ีต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติ ซ่ึงแบ่งได้เป็นรัฐสภาของ
สหพนัธรัฐ และรัฐสภาของมลรัฐต่าง ๆ  
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 2) กฎหมายทีม่ิได้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ไดแ้ก่ หลกักฎหมายคอมมอนลอว ์(Common Law) ท่ี
ไดรั้บอิทธิพลจากระบบกฎหมายองักฤษ และหลกัความเป็นธรรม (rules of equity)  และยงัมีแนวค า
พิพากษาหรือค าตดัสิน (Judicial Precedents) ของศาลสูงและศาลสหพนัธรัฐท่ีถือเป็นกฎหมาย   กฎหมายท่ี
ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรอีกประการคือ จารีตประเพณีท่ีคนทัว่ไปยอมรับและไดรั้บการรับรองจากศาลแลว้ 
อาทิเช่น Adat Pepatih, Adat Temenggung     

กฎหมายท่ีส าคญัในมาเลเซียคือ กฎหมายอิสลามท่ีใช้บงัคบักบัผูน้บัถือศาสนาอิสลามทัว่ประเทศ 
เน้ือหามกัเป็นคดีอาญาในมลรัฐต่าง ๆ มกัจะบญัญติัความผิดและโทษในกรณีการท าฝ่าฝืนต่อหลกัการของ
ศาสนาอิสลาม จะถูกด าเนินคดีในศาลชารีอะ (Syariah Court) เช่น กฎหมายเก่ียวกบัครอบครัว การสมรส
และการหยา่ร้าง  การแสดงการลบหลู่หรือไม่เคารพต่อคมัภีร์โกหร่าน (the Qur’an), การสั่งสอนคนมุสลิม
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต, การรับประทานอาหารในช่วงเดือนถือศีลอด, การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นพิษภยั, การจงใจ
ไม่บริจาคเงินหรือซะกาต (zakat) รวมถึงการเล่นพนนัท่ีถือเป็นความผิดตามหลกัศาสนาอิสลาม เช่น การ
พนนัท่ีถือเป็นความผิดตามกฎหมายสหพนัธรัฐของมาเลเซียท่ีช่ือวา่  Syariah Criminal Offences (Federal 
Territories) Act 1997, Act 559 of 1997 (มาตรา 19)  หรือความผิดตามกฎหมายของมลรัฐซะลงังอท่ีช่ือวา่ 
Syariah Criminal Offences (Selangor) Enactment 1995 (มาตรา 17)  ส าหรับการจ าแนกบุคคลท่ีอยูใ่นเขต
อ านาจศาลชารีอะนั้นมกัไม่มีปัญหาแต่อยา่งใด เน่ืองจากคนมาเลยทุ์กคนจะมีบตัรประจ าตวัประชาชนท่ีระบุ
ศาสนาท่ีตนเองนบัถือไวอ้ยา่งชดัเจน 

รัฐธรรมนูญของมาเลเซีย มาตรา 3 วรรคแรก3 ได้บัญญัติให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ 
และผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษคือ ไดรั้บเงินอุดหนุนของดา้นการศึกษา สาธารณสุข การคลอด
บุตร การสมรส  และการจดัพิธีศพ 

นอกจากน้ีในกฎหมายอิสลามยงัมีส่วนท่ีเป็นขอ้หา้ม ดงัต่อไปน้ี 

1. ห้ามน าส่ิงใดมาเป็นภาคีกบัพระผูเ้ป็นเจา้ จึงไม่มีการบูชารูปป้ัน เคร่ืองรางของขลงั การท าบุญ
สะเดาะเคราะห์ต่ออาย ุ

2. หา้มน าศพไปเผาหรือไปเผาศพผูใ้ด แมแ้ต่บิดามารดาซ่ึงต่างศาสนา มุสลิมทุกคนเม่ือเสียชีวิตจึง
ตอ้งถูกฝัง 

3. หา้มน าศพไปผา่ตดัเพื่อพิสูจน์ ศึกษาหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ทั้งส้ิน 

4. หา้มเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัสุราของมึนเมา ยาเสพติดทุกชนิดทุกรูปแบบทั้งการผลิต การขาย การเสพ 

                                                      
3 Article 3 Religion of the Federation 

(1) Islam is the religion of the Federation; but other religions may be practised in peace and harmony in 
any part of the Federation. 
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5. ห้ามเข้าไปยุ่งเกีย่วกบัการพนันทุกรูปแบบทุกชนิด แม้แต่สลากกนิแบ่งรัฐบาล  

6. หา้มเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัดอกเบ้ียในทุกรูปแบบทั้งการให ้การรับ การเป็นพยาน 

7. หา้มผดิประเพณีใดๆ กบัหญิงอ่ืน ไม่วา่จะยนิยอมหรือไม่ก็ตาม 

 การควบคุมประชากรด้วยมาตรการทางสังคมมาเลเซีย สอดคล้องกับบรรทดัฐานของสังคมซ่ึง
หมายถึง จารีตประเพณี วฒันธรรม ศาสนา ค่านิยม กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของสังคม ถา้ไม่ปฏิบติั
ตามการควบคุมอย่างเป็นทางการจะถูกลงโทษโดยกฎหมาย ขณะท่ีการควบคุมอย่างไม่เป็นทางการจะถูก
ต าหนิ ดงันั้นรูปแบบน้ีจะให้ความผูกพนัทางสังคมและให้สมาชิกในสังคมไดเ้รียนรู้บรรทดัฐานของสังคม 
เม่ือรู้วา่จะสามารถปฏิบติัตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รู้วา่พฤติกรรมใดดีไม่ดี พฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 
ถา้คนในสังคมปฏิบติัตวัตามบรรทดัฐานตามท่ีไดรั้บการขดัเกลาทางสังคมแลว้ ปัญหาอาชญากรรมจะไม่
เกิดข้ึนเท่ากบัเป็นการป้องกนัสังคมในตวัเอง 

ปัจจุบนั กฎหมายการพนนัมาเลเซียประกอบดว้ยกฎหมาย 8 ฉบบัคือ  

1) The Common Gaming House Act 1953 

2) The Betting Act 1953 
3) The Pool Betting Act 1967 

4) The Racing (Totalisator Board) Act 1961 

5) Racing Club (Public Sweepstakes) Act 1965 

6) The Gaming Tax Act 1972 

7) The Betting and Sweepstakes Duties Act, 1948 

8) The Lotteries Act 1952 

 กฎหมายการพนันของประเทศมาเลเซียได้ก าหนดอนุญาตให้มีการเล่นพนันบางประเภท การ
ก าหนดเง่ือนไขการเป็นเจา้มือพนนั การก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัผูเ้ล่นพนนั  รวมถึงการห้ามการพนนับาง
ประเภท เน้ือหาของกฎหมายพนนัจึงมีลกัษณะของการก ากบัดูแลธุรกิจการพนนั การป้องกนัผลกระทบดา้น
ลบหรือผลเสียท่ีอาจเกิดจากการพนนั การเส่ียงโชค  กฎหมายการพนนัของมาเลเซีย มีเน้ือหาโดยสรุปดงัน้ี 
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2.2 สถานการณ์การฟอกเงินทีเ่กีย่วกบัธุรกจิพนัน   

 จากการศึกษาขอ้มลูสถานการณ์การฟอกเงินในมาเลเซียพบว่า  มีขอ้มลูท่ีเผยแพร่ไม่มากนกั  ขอ้มูลท่ี
น่าสนใจคือ ในรายงานผลส ารวจทางการเงินระดบัโลกช่ือ Global Financial Integrity Report of Washington 
ปี 2013 จดัล าดบัประเทศมาเลเซียอยูใ่นล าดบัท่ี 5 ของประเทศท่ีมีการไหลเขา้ออกของเงินทุนท่ีผิดกฎหมาย
คิดเป็นมูลค่าราวปีละ 291 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ  โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนอยูใ่นล าดบัท่ี 1  แต่หาก
เทียบจากจ านวนประชากรแลว้ มาเลเซียจะอยูใ่นล าดบัท่ี 1  ท าใหม้าเลเซียมีช่ือเสียงเป็นแหล่งฟอกเงินใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีสถานการณ์แยก่วา่ประเทศไทยและอินโดนีเซีย4   และเม่ือพิจารณาจากรายงาน 
Global Financial Integrity Report of Washington ระหวา่งปี 2003 ถึง 2012 ซ่ึงมีการจดัล าดบัตามค่าเฉล่ีย
มูลค่ากระแสเงินท่ีไหลเขา้ออกประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกแลว้  พบวา่มาเลเซียยงัคงอยูใ่นล าดบัท่ี 5  ล าดบัท่ี 1 
คือจีน  ส่วนประเทศไทยถูกจดัในล าดบัท่ี 9 5  

 ประเทศมาเลเซียยงัมิไดเ้ป็นสมาชิกของ FATF หรือคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทาง 
การเงิน (Financial Action Task Force - FATF) 6 ซ่ึงหน่วยงานความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีมีบทบาท
ส าคญัการก าหนดมาตรฐานการต่อตา้นการฟอกเงินของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย  โดยมาเลเซียมี
สถานะเป็นประเทศผูส้ังเกตการณ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ.2014 เป็นมา  ในขณะท่ีไทยเป็นสมาชิกของ FATF  
แต่มาเลเซียก็เป็นสมาชิกของ Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)  

รูปแบบการฟอกเงินในมาเลเซียท่ีรู้จกักนัดีเรียกวา่ smurfing คือ เป็นการท าธุรกรรมทางการเงิน
จ านวนมากผา่นบญัชีธนาคาร แต่มูลค่าธุรกรรมมีจ านวนเงินนอ้ย  เช่น การฝากเงินผา่นบญัชีธนาคารต่าง ๆ 
                                                      
4 Koon Yew Yin, Money Laundering in Malaysia at http://kclau.com/blogging/money-laundering/ 
5 Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012 by Global Financial Integrity (December 2014), 
p.28. 
6 FATF ถกูก่อตั้งโดยกลุ่มประเทศ G-7 ในเดือนธนัวาคม ปี ค.ศ. 1989 ภายใตก้ารดูแลขององคก์รเพ่ือความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Co-operation and Development :OECD) เป็นองคก์ร
ความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลเพ่ือส่งเสริมมาตรการต่อตา้นการฟอกเงิน โดยมีการออกขอ้แนะน า (Recommendation) 
ซ่ึงในปัจจุบนัขอ้แนะน าทั้งหลายไดถ้กูปรับปรุงแกไ้ขจนมีจ านวน 40 ขอ้ ขอ้แนะน าเหล่าน้ีไม่ไดมี้ผลผกูมดัให้
ประเทศสมาชิกตอ้งปฏิบติัโดยตรง แต่กล่าวไดว้า่ มาตรฐานท่ีก าหนดไวโ้ดยขอ้แนะน าของ FATF น้ี มีอิทธิพลอยา่ง
ยิ่งในทางระหวา่งประเทศต่อหลาย ๆ ประเทศแมจ้ะเป็นประเทศซ่ึงไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของ FATF กต็าม เน่ืองจาก
กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (the International Monetary Fund :IMF) และ ธนาคารโลก (World Bank) ได้
ถือเอามาตรการท่ีก าหนดโดย FATF เป็นมาตรฐานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการต่อตา้นการฟอกเงินและการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ทัว่โลกไดย้อมรับเอาขอ้แนะน าของ FATF ไปปรับใช้
อยา่งแพร่หลาย 
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ผา่นสาขาต่าง ๆ ของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน  หลงัจากจากนั้นจะมีการถอนเงินดว้ยการสั่งจ่ายเป็นเช็ค
เงินสดของธนาคารหรือตราสารเปล่ียนมือท่ีธนาคารออกให ้ ถือเป็นวธีิการฟอกเงินท่ีไดรั้บความนิยมเป็น
อยา่งมาก  นอกจากน้ี ยงัมีการฟอกเงินผา่นการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การซ้ือขายหุน้หรือ
หลกัทรัพยผ์า่นตลาดหลกัทรัพย ์   

ในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี อินเทอร์เน็ตไดก้ลายเป็นช่องทางหรือวิธีการฟอกเงินเช่นกนั การช าระเงินทาง
อินเทอร์เน็ต (cyber payments) เปิดโอกาสใหมี้การโอนเงินระหวา่งประเทศได ้ บางกรณีก็ยากแก่การ
ตรวจสอบตวัตนของผูโ้อน ผูรั้บโอน  โดยเฉพาะกรณี internet-based payment modes  กรณีท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
พนนัในการฟอกเงินก็คือ การด าเนินการฟอกเงินผา่นการเล่นคาสิโนทางอินเทอร์เน็ต (Internet gambling 
casinos)   มีรายงานของส่ือมวลชลคือนกัข่าวช่ือ Eddie Chua ระบุวา่ ขอ้มูลในปี 2002 มีการโอนเงินท่ีเกิด
จากกิจกรรมผิดกฎหมายออกไปยงัต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าราว 25 ลา้นเหรียญริงกิตต่อสัปดาห์ โดยใน
จ านวนเงินดงักล่าวมีเงินท่ีเก่ียวกบัธุรกิจพนนัราว 10 ลา้นเหรียญริงกิต หรือคิดเป็นเงินไทยราว 85 ลา้นบาท7 
ต่อสัปดาห์ (อา้งจาก Malay Mail, 2002, October) 8 

   

 

2.3 การตรวจสอบและควบคุมการท าธุรกรรมทางการเงินตามกฎหมายฟอกเงิน 

2.3.1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องและหน่วยงานตามกฎหมาย 

 กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของมาเลเซียมีช่ือว่า  “กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. 2001”(Act 613) (Anti-money Laundering and Anti-
Terrorism Financing Act 2001 หรือ AML Act) ก าหนดนิยามค าวา่ การฟอกเงินไวใ้นมาตรา 3 (1) ดงัน้ี  

“money laundering” means the act of a person who— 
 (a)  engages, directly or indirectly, in a transaction that involves proceeds of any unlawful 

activity; 
 (b)  acquires, receives, possesses, disguises, transfers, converts, exchanges, carries, disposes, 

uses, removes from or brings into Malaysia proceeds of any unlawful activity; or 

                                                      
7 1 เหรียญริงกิตเท่ากบั 8.94 บาท (อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ประจ าวนัท่ี 31 มีนาคม 2558) at 
https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/application/exchangerate/exchangera
te.aspx 
8 Bala Shanmugam, Haemala Thanasegaran, (2008),"Combating money laundering in Malaysia", Journal of 
Money Laundering Control, Vol. 11 Iss: 4, pp. 331 – 332. 
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 (c)  conceals, disguises or impedes the establishment of the true nature, origin, location, 
movement, disposition, title of, rights with respect to, or ownership of, proceeds of any 
unlawful activity; 

 where 
 (aa)  as may be inferred from objective factual circumstance, the person knows or has reason to 

believe, that the property is proceeds from any unlawful activity; or 

 (bb)  in respect of the conduct of a natural person, the person without reasonable excuse fails to 
take reasonable steps to ascertain whether or not the property is proceeds from any unlawful 
activity.  

 นิยามท่ีน่าสนใจคือ ค าวา่ “ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิหรือการกระท าโดยมิชอบ
ดว้ยกฎหมาย”  ซ่ึงหมายถึงทรัพยสิ์นท่ีไดเ้กิดจากหรือไดม้าจากการกระท าความผดิกฎหมายของบุคคลไม่วา่
จะทางตรงหรือทางออ้ม (“proceeds of an unlawful activity” means any property derived or obtained, 
directly or indirectly, by any person as a result of any unlawful activity)    

 ค าวา่ “การกระท าโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย” หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงหรือทางออ้มกบั
การกระท าผดิร้ายแรงตามกฎหมาย หรือการกระท าท่ีถือเป็นความผดิร้ายแรงตามกฎหมายต่างประเทศ 
(“unlawful activity” means any activity which is related, directly or indirectly, to any serious offence or 
any foreign serious offence)  

 กฎหมายฟอกเงินของมาเลเซียมิได้บัญญติัให้มีคณะกรรมการระดับชาติท่ี มีอ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายฟอกเงิน  แต่ก าหนดให้มีหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายฟอกเงินหลายหน่วยงาน  ซ่ึงมี
ลกัษณะแตกต่างจากโครงสร้างหน่วยงานตามกฎหมายฟอกเงินของไทย  กล่าวคือ หน่วยงานท่ีมีอ านาจ
หนา้ท่ีตามกฎหมายหรือมีบทบาทเป็นผูต้รวจสอบ ก ากบัดูแล (regulators) มีหลายหน่วยงานไดแ้ก่  

 1. Ministry of Home Affairs เป็นหน่วยงานด้านความมัน่คง การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ 

2. Royal Malaysian Police หรือส านกังานต ารวจแห่งชาติของมาเลเซีย 

3. Malaysia Anti-Corruption Commission  หรือคณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  

4. Securities Commission หรือคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5. Royal Malaysian Customs  

6. Immigration Department 

7. Labuan Offshore Financial Services Authority 
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8. Companies Commission of Malaysia 

9. Attorney General’s Chambers 

10. Ministry of Finance 

11. Ministry of Internal Security 

12. Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism 

 ตวัอยา่งเช่นส านกังานต ารวจแห่งชาติของมาเลเซียไดจ้ดัตั้งหน่วยงานภายในท่ีรับผิดชอบเร่ืองการ
ฟอกเงินเป็นการเฉพาะช่ือวา่ Anti-money Laundering units หรือ AML units ซ่ึงจะมีต ารวจหน่วยน้ีประจ า
อยูท่ ัว่ประเทศ  มิไดมี้เฉพาะในส่วนกลางเท่านั้น   ต ารวจหน่วยน้ีมีอ านาจในการตรวจสอบเส้นทางการเงินท่ี
สงสัยว่าจะเก่ียวพนักบัการฟอกเงินหรือธุรกิจผิดกฎหมาย โดยถือเป็นแผนกหน่ึงของ Commercial Crimes 
Division  

 มาตรการป้องกนั ปราบปรามการฟอกเงินทีเ่กีย่วกบัการท าธุรกรรมทางการเงิน 

มาตรการส าคญัในการป้องกนั ปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมายมาเลเซียคือ  การก าหนดหนา้ท่ี
รายงานการท าธุรกรรมของหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเรียกว่า “สถาบนัท่ีมีหน้าท่ีรายงาน” (reporting 
institution9) (ต่อไปในรายงานน้ีจะเรียกวา่ สถาบนั”)  ซ่ึงเป็นบทบญัญติัท่ีเพิ่มเติมตามมาตรา 14 (b) และมีผล
ตามกฎหมายตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2004  สถาบนัหรือองคก์รท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคลรวมถึงองคก์รยอ่ยท่ี
มีสาขาอยู่ต่างประเทศ ซ่ึงมีกิจการตามรายการท่ีบญัญติัไวใ้นตามภาคผนวก 1 (First Schedule) รวม 32 
กิจการ อาทิเช่น มี หน้าท่ีรายงานจะต้องรายงานข้อมูลธุรกรรมไปยงัหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน 
(Financial Intelligence Unit - FIU) ของธนาคารกลางหรือธนาคารชาติของมาเลเซีย (Bank Negara 
Malaysia)  เช่น  

 กิจการธนาคารพาณิชย ์กิจการเงินทุน และกิจการนายหน้าให้กู้ยืมเงินตามกฎหมายช่ือ 
Banking and Financial Institutions Act 1989 

 กิจการธนาคารอิสลาม (Islamic banking business) ตามกฎหมายช่ือ Islamic Banking Act 
1983 

 กิจการให้สินเช่ือเพื่อการเคหะ, กิจการพฒันาเงินทุน, กิจการ factoring และ leasing ตาม
กฎหมายช่ือ Banking and Financial Institutions Act 1989 

 กิจการแลกเปล่ียนเงินตามกฎหมายช่ือ Money-Changing Act 1998 

                                                      
9 Section 3 
“reporting institution” means any person, including branches and subsidiaries outside Malaysia of that person, 
who carries on any activity listed in the First Schedule; 
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สถาบันจะต้องรายงานข้อมูลไปยงัหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (competent 
authority) ซ่ึงมีหลายหน่วยงานดงัท่ีกล่าวมาแล้วขา้งตน้ หากพบการท าธุรกรรมท่ีเขา้ลกัษณะ 2 ประการ 
(มาตรา 14)  ดงัต่อไปน้ี 

ก) การท าธุรกรรมดงักล่าวมีมูลค่าตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายก าหนดไว ้และ 

ข) เป็นกรณีท่ีการยืนยนัตวับุคคลท่ีท าธุรกรรม หรือลกัษณะของธุรกรรมนั้น ๆ หรือพฤติการณ์อ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานของสถาบนั ฯ มีเหตุผลอนัควรสงสัยวา่ การท าธุรกรรมดงักล่าวจะ
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวพนักบัการกระท าผดิตามกฎหมาย (proceeds of an unlawful activity)  

ขอ้มูลธุรกรรมท่ี reporting institution จะตอ้งรายงานต่อธนาคารกลาง มีดงัน้ี  

ก. การแสดงตวัตนของบุคคล 

ข. ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกรรมโดยตรง    

ค. ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมนั้น 

กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินฉบบัน้ียงัก าหนดเร่ืองการตรวจสอบตวัตนของผูถื้อบญัชีธนาคาร 
(Identification of account holder) โดยระบุไวใ้นมาตรา 16 โดยก าหนดหนา้ท่ีของสถาบนั องคก์รท่ีมีหนา้ท่ี
รายงานขอ้มูล (reporting institution) ใหเ้ก็บรักษาขอ้มูลบุคคลเจา้ของบญัชีธนาคาร และห้ามไม่ให้เปิดบญัชี
โดยใชน้ามแฝง ช่ือท่ีแต่งข้ึนเอง หรือการใชป้ลอมช่ือบุคคลเจา้ของบญัชี   นอกจากนั้น สถาบนั องค์กรท่ีมี
หน้าท่ีรายงานขอ้มูล ยงัมีหนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลตวัตน ขอ้มูลความสามารถทางกฎหมาย 
อาชีพ ภูมิล าเนาหรือสถานท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั  

การพิจารณาวา่ธุรกรรมใดเขา้ข่ายเป็น “ธุรกรรมท่ีมีเหตุผลอนัควรสงสัย” (suspicion) นั้น  กฎหมาย
ฟอกเงินมิได้บญัญติันิยามไวแ้ต่อย่างใด  แต่ตามหลักกฎหมายทัว่ไปของมาเลเซียได้วางแนวทางไวว้่า  
ธุรกรรมท่ีมีเหตุผลอนัควรสงสัยจะเป็นกรณีท่ีมีขอ้มูลหรือส่ิงท่ีพอจะพิสูจน์ไดว้า่มีลกัษณะน่าสงสัย ไม่ใช่
เป็นเพียงการคาดการณ์ (speculation) เท่านั้น  แต่ก็ไม่ตอ้งถึงขั้นท่ีจะตอ้งถึงขนาดท่ีเช่ือไดว้า่เป็นธุรกรรมท่ี
น่าสงสัย เพียงแต่มีพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยบางประการ  ในทางปฏิบติัควรจะต้องมีการปรึกษาหารือกัน
ระหวา่งผูท่ี้ตรวจพบขอ้สงสัยดงักล่าวกบับุคคลอ่ืนภายในสถาบนัหรือองคก์รดว้ย   

กรณีท่ีตรวจพบว่ามีการธุรกรรมน่าสงสัยท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าผิดตาม
กฎหมาย  สถาบนัท่ีมีหนา้ท่ีรายงานจะตอ้งยื่นรายงานช่ือวา่ Suspicious Transaction Report (STR) เสนอต่อ 
FIU ของธนาคารกลาง 

 หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายฟอกเงินในการรับแจง้ขอ้มูลธุรกรรมอนัมีเหตุควรสงสัยคือ 
ธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซีย (the Central Bank of Malaysia)  หรือท่ีเรียกวา่ ‘Bank Negara Malaysia’  
ขอ้มูลปี 2002 กลุ่มธุรกิจธนาคารและกิจการท่ีให้สินเช่ือในมาเลเซียซ่ึงถือเป็นสถาบนัท่ีมีหน้าท่ีรายงาน

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนันผิดกฎหมายและการป้องกันการฟอกเงิน



43 
 

แบ่งเป็น commercial banks จ านวน 23 บริษทั  merchant banks จ านวน 10 บริษทั และบริษทัให้สินเช่ือ 
(finance companies) จ  านวน 11 บริษทั และมีธนาคารอิสลามจ านวน 2 บริษทั  ธุรกิจรับแลกเปล่ียนเงินตรา
ประเทศมีจ านวนมากถึง 649 บริษทั  ธนาคารประเภท offshore banks จ านวน 54 บริษทั  มีการสรุปขอ้มูลปี 
ค.ศ. 2004 จ านวนสถาบนัท่ีมีหนา้ท่ีรายงานตามกฎหมายฟอกเงิน จ านวนทั้งหมด 973 บริษทั10 (ดู รูปภาพท่ี 
2.1)  

รูปภาพที ่2.1   สถาบันทีม่ีหน้าทีร่ายงานข้อมูลธุรกรรมต่อธนาคารกลางของมาเลเซีย 

 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน ค.ศ.2004 เป็นตน้มา กฎหมายฟอกเงินไดข้ยายขอบเขตการรายงานขอ้มูล
ธุรกรรมอนัมีเหตุควรสงสัยไปยงัองคก์รทางธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเป็นสมาชิกของ Malaysian Institute of 
Accountants หรือ MIA ดว้ย  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลผูป้ระกอบวชิาชีพทางบญัชีหรือผู ้
ตรวจสอบบญัชี  โดยก าหนดใหส้มาชิกของ MIA มีหนา้ท่ีเป็น“สถาบนัท่ีมีหนา้ท่ีรายงาน” (reporting 
institution) ตามกฎหมายฟอกเงินดว้ย 11   

ธนาคารกลางมาเลเซียยงัเป็นสมาชิกของ Egmont Group  ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มของหน่วยงานของ
ประเทศต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบเร่ืองข่าวกรองทางการเงินระหวา่งประเทศ (a group of Financial Intelligence 

                                                      
10 Bala Shanmugam, Haemala Thanasegaran, (2008), op. cit,. p.334. 
11 MALAYSIAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS, ANTI-MONEY LAUNDERING GUIDANCE, 2nd 
edition, pp.6-7. 
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Units)  รวมถึงประเทศสหรัฐท่ีมี Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) เป็นสมาชิก หรือส
หราชอาณาจกัรท่ีมี National Crime Agency (NCA) เป็นสมาชิก ส าหรับประเทศไทยมีส านกังาน ปปง.เป็น
สมาชิกดว้ย  กลุ่มน้ีจดัตั้งข้ึนเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวกรองทางการเงินท่ีมีการท าธุรกรรมระหวา่งประเทศ  
เพื่อต่อสู้กบัปัญหาการฟอกเงินและการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่กลุ่มหรือองคก์รก่อการร้าย   

ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกประการคือ กฎหมายฟอกเงิน มาตรา 15 ก าหนดให้สถาบนัท่ีมีหน้าท่ีรายงาน
จะตอ้งมีศูนยก์ลางจดัเก็บฐานขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีกฎหมายบญัญติัใหต้อ้งรายงานดว้ย   

 

2.3.2 มาตรการก ากบัดูแล ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินทีเ่กีย่วกบัธุรกจิพนัน  

ธุรกิจพนนัไม่วา่จะเป็นการพนนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการตามกฎหมาย หรือธุรกิจพนนัผิด
กฎหมาย  ต่างก็มีความสัมพนัธ์กบัเร่ืองการฟอกเงินแทบทั้งส้ิน  ดงันั้น รัฐบาลมาเลเซียจึงได้ก าหนดให้
มาตรการกฎหมายควบคุมเร่ืองน้ีอยา่งเขม้งวด  โดยกฎหมายฟอกเงินมาเลเซีย หรือ AML Act ท่ีไดอ้ธิบายถึง
มาแล้วข้างต้น ได้บญัญติัให้การจดัให้มีการเล่นพนันท่ีผิดกฎหมายเป็นความผิดมูลฐานเร่ืองหน่ึงตาม
กฎหมายฟอกเงิน  

กฎหมายฟอกเงินของมาเลเซียมิไดก้ าหนดวงเงินพนนัแต่อยา่งใด ท าให้การกระท าผิดตามกฎหมาย
พนนัตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายฟอกเงินทั้งส้ิน  กล่าวคือมีการก าหนดประเภทของความผิดมูลฐานท่ี
ถือเป็นความผิดร้ายแรง (serious offence) ไวห้ลายประเภทด้วยกัน ปรากฏตามภาคผนวก 2 (Second 
Schedule - Section 3, definition of “serious offence”12)  อาทิ กฎหมายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (Anti-Corruption Act 1997), กฎหมายเก่ียวกบักิจการธนาคารและสถาบนัการเงิน (Banking 
and Financial Institutions Act 1989) 13   หรือความผิดเก่ียวกบัการคา้มนุษยท่ี์ท ากบักลุ่มเด็ก, การคา้อาวุธผิด
กฎหมาย, ความผิดเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์, ความผิดตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ, 
ความผิดกรณีการลกัพาตวั, ความผิดต่อองคพ์ระมหากษตัริย,์ ความผิดฐานฆาตกรรมหรือท าร้ายร่ายกายให้
ไดรั้บอนัตรายสาหสั ฯลฯ14   

                                                      
12 Section 3 
“serious offence” means— 

(a) any of the offences specified in the Second Schedule; 
(b) an attempt to commit any of those offences; or 
(c) the abetment of any of those offences; 

13 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ รายงานวิจยัโครงการ “มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพนนัใน
ต่างประเทศ”, อา้งแลว้, น.135-138. 
14 ANTI-MONEY LAUNDERING at http://www.mia.org.my/new/psp_regulatory_anti_FAQs_bas_q02.asp 
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นอกจากน้ี กฎหมายเก่ียวกบัการพนนัก็บญัญติัถึงความเช่ือมโยงกบักฎหมายฟอกเงินไวด้ว้ย  
กล่าวคือ บญัญติัใหก้ารพนนัผดิกฎหมายถือเป็นความผดิมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน  โดยบญัญติัไวใ้น
กฎหมายช่ือ Betting Act 1953 ในภาคผนวก 2  มีอยู ่2 กรณีคือ  

กรณีท่ี 1  มาตรา 415 ความผดิเก่ียวกบัการเป็นเจา้มือพนนัหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการรับพนนัทาย
ผลการแข่งขนัผดิกฎหมาย common betting houses และ betting information centres  

กรณีท่ี 2  มาตรา 6(3)16 ความผดิเก่ียวกบัการเป็นเจา้มือพนนัในสถานท่ีใด ๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
รับพนันทายผลการแข่งขนั หรือด าเนินการจดัให้มีการรับพนันทายผลในลกัษณะเป็นประจ าหรืออยู่ใน

                                                      
15 Section 4 (1) Any person who— 

(a) being the owner or occupier, or having the use temporarily or otherwise, thereof, keeps or uses a 
place as a common betting house or betting information centre; or 

(b) permits a place of which he is the owner or occupier, or of which he has the use temporarily or 
otherwise, to be kept or used as a common betting house or betting information centre; or 

(c) has the care or management of, or in any manner assists in the management or in the business of, a 
place kept or used as a common betting house or betting information centre; or 

(d) receives directly, or indirectly, any money or valuable thing, for or in respect of any bet or wager on 
any such event or contingency as is mentioned in this Act, in a common betting house or betting information 
centre; or 

(e) announces, exhibits or publishes, or causes to be announced, exhibited or published, either orally or 
by means of any letter, circular, telegram, placard, handbill, card, print, writing, design, sign, advertisement or 
otherwise, that a place is opened, kept or used as a common betting house or betting information centre within or 
without Malaysia, or in any other manner invites or solicits any person to commit a breach of any provisions of 
this Act, 
shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine of not less than twenty thousand ringgit 
and not more than two hundred thousand ringgit and shall also be punished with 
imprisonment for a term not exceeding five years. 

(2) Any person who occupies or has the use temporarily of a place which is kept or used by another 
person as a common betting house or betting information centre shall be presumed until the 
contrary is proved to have permitted such place to be so kept or used. 
16 Section 6  
(3) Any person who— 

(a) acts as a bookmaker in any place; 
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สถานท่ีรับพนนัทายผลการแข่งขนัความผิดเก่ียวกบัการเล่นพนนัทายผลการแข่งขนัผิดกฎหมายของผูเ้ล่น
พนนัทัว่ไป  

 

กล่าวโดยสรุปคือ  กฎหมายมาเลเซีย 2 ฉบบัคือ กฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายการพนนั  ต่างก็มี
บทบญัญติัท่ีมีความเก่ียวพนักนัในเร่ืองการประกอบธุรกิจพนนัถูกกฎหมาย รวมถึงการด าเนินธุรกิจพนนัผดิ
กฎหมาย  ซ่ึงถือเป็นความผดิมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน โดยมิไดบ้ญัญติัเง่ือนไขเร่ืองจ านวนผูเ้ล่นพนนั
หรือมูลค่าของการท าธุรกรรมท่ีตรวจสอบพบแต่อยา่งใด    

ขอ้ท่ีน่าสนใจอีกประการคือ กฎหมายฟอกเงินของมาเลเซียก าหนดใหมี้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี
ตามกฎหมายฟอกเงินหลายหน่วยงาน  ท าใหมี้หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหลายหน่วยงาน  มิไดก้ าหนดให้
หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงท าหนา้ท่ีในเร่ืองน้ีเหมือนกรณีกฎหมายฟอกเงินของไทย  อีกทั้งยงัมีกลไกการ
รายงานขอ้มูลการท าธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยต่อหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของธนาคารชาติหรือ
ธนาคารกลางของมาเลเซียดว้ย   ในอนาคตธนาคารกลางมาเลเซียอยูร่ะหวา่งการพฒันาแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
การใหบ้ริการธุรกรรมผา่น internet banking ดว้ย  

 

 

  

                                                                                                                                                                     
(b) for the purpose of bookmaking or betting or wagering or settling bets frequents or loiters in any 

common betting house or in any place to which the public has or may have access; or 
(c) assists, by giving warning or otherwise, any person committing an offence under this Act to evade 

arrest or detection, 
shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine of not less than twenty thousand ringgit 
and not more than two hundred thousand ringgit and shall also be punished with imprisonment for a term not 
exceeding five years. 
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บทที ่3 

กรณศึีกษาประเทศสหราชอาณาจักร 

 

3.1 นโยบายและกฎหมายก ากบัดูแลธุรกจิพนัน   

สถานการณ์อุตสาหกรรมการพนัน 

 ขอ้มูลอุตสาหกรรมการพนนัของสหราชอาณาจกัรในระหวา่งปี 2009 – 20101 พบว่า มีมูลค่าหรือ
รายไดสุ้ทธิประเภท generated a gross gambling yield (GGY) ราว 5.7 พนัลา้นปอนด ์ซ่ึงหากเทียบกบัรายได้
ในช่วงปีท่ีผ่านมาพบว่าลดลงร้อยละ 1 แสดงถึงแนวโน้มการพนันทุกประเภทท่ีได้รับความนิยมลดลง 
ยกเวน้กรณีการพนนัทายผลการแข่งขนัแบบ non-remote betting และล็อตเตอร่ีท่ียงัมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึน 
โดยเฉพาะ non-remote betting ท่ีมีสัดส่วนมากในอุตสาหกรรมการพนนัมากท่ีสุดถึงร้อยละ 53 รองลงมาคือ 
ธุรกิจคาสิโน (ร้อยละ 14) และบิงโก (ร้อยละ 12) ตามล าดบั   

 ข้อมูลสถิติเร่ืองพฤติกรรมการเล่นพนันของคนองักฤษ  

 จากการศึกษาขอ้มูลการพนนัทางอินเทอร์เน็ตท่ีคนองักฤษนิยมเล่นพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นการพนนัท่ี
มีผูป้ระกอบการหรือเจา้มืออยูน่อกสหราชอาณาจกัร จึงไม่อยูใ่นการควบคุมของคณะกรรมการการพนนัตาม
กฎหมาย ขอ้มูลจากการส ารวจผูเ้ล่นพนนัท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวน 8,000 คน ถึงส้ินเดือนมีนาคม 2010 คือ ผูเ้ล่น
พนนัร้อยละ 10.7 เคยเล่นการพนนัออนไลน์ในช่วง 4 สัปดาห์ท่ีผ่านมาอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง และกวา่ร้อยละ 50 
เคยเล่นล็อตเตอร่ีแห่งชาติ (National Lottery) โดยเม่ือศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูลยอ้นหลงัถึงปี 2006 พบวา่ คน
อังกฤษนิยมเล่นพนันออนไลน์เพิ่มมากข้ึน มีคนอังกฤษร้อยละ 8.5 ท่ีซ้ือตั๋วล็อตเตอร่ีแห่งชาติทาง
อินเทอร์เน็ตในช่วง 4 สัปดาห์ท่ีผ่านมา  ช่องทางการเล่นพนนัออนไลน์ท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ เล่นผ่านเคร่ือง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา (ร้อยละ 9.4) รองลงมาคือ เล่นผา่นโทรศพัทมื์อถือ (ร้อยละ 2.8) และทีวีใน
ระบบดิจิทลัหรือ interactive TV (ร้อยละ 1.7)   นอกจากน้ี ยงัมีการพนนัรูปแบบใหม่ท่ีไดรั้บความนิยม
เพิ่มข้ึนคือ การพนนัออนไลน์ หรือ remote gambling   

 
  

                                                      
1  Industry statistics 2009/10 (UK, Birmingham: Gambling Commission, December 2010), pp. 4-5. 
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 นโยบายและองค์กรก ากบัดูแลการพนัน 

องคก์รควบคุมและก ากบัดูแลธุรกิจการพนนัในสหราชอาณาจกัร 

 “คณะกรรมการการพนัน” (Gambling Commission2) เป็นองคก์รควบคุมและก ากบัดูแล
อุตสาหกรรมการพนนัในสหราชอาณาจกัร  มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นอิสระตามกฎหมายองักฤษ
ท่ีเรียกวา่ non-departmental public body (คือมีสถานะต่างจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐทัว่ไป) ซ่ึง
อยูภ่ายใตส้ังกดัของกระทรวงวฒันธรรม ส่ือ และกีฬา  คณะกรรมการชุดน้ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย the 
Gambling Act 2005  มีอ านาจหนา้ท่ีในการเป็นองคก์รท่ีออกใบอนุญาตใหแ้ก่องคก์รหรือบุคคลท่ีตอ้งการ
ประกอบธุรกิจพนนั และยงัออกใบอนุญาตส่วนบุคคลส าหรับผูท่ี้เป็นพนกังานหรือลูกจา้งในอุตสาหกรรม
การพนนั  บทบาทหนา้ท่ีอีกประการคือ การใหค้  าปรึกษาหารือแก่หน่วยงานรัฐบาลส่วนกลางและหน่วยงาน
ทอ้งถ่ินในประเด็นการพนนั  งบประมาณการด าเนินการมาจากเงินค่าธรรมเนียมท่ีจดัเก็บจากผูป้ระกอบการ
ในธุรกิจพนนั  

 บทบาทหลกัของคณะกรรมการการพนนัท่ีส าคญัอีกประการคือ  การจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดจากการ
พนนั (problem gambling) โดยจะท างานร่วมกบักระทรวงวฒันธรรม ส่ือ และกีฬา ท่ีท าหนา้ท่ีสนบัสนุนให้
ธุรกิจการพนนัมีมาตรการสร้างความรับผดิชอบต่อสังคมและรับผดิชอบต่อลูกคา้  

 ทั้งน้ี  กฎหมายวา่ดว้ยการพนนัฉบบัน้ีจะไม่ครอบคลุมถึงการพนนัทายผลการแข่งขนัท่ีอยูใ่นความ
รับผดิชอบของหน่วยงานช่ือ Financial Services Authority (คือการพนนัประเภท spread betting)    
นอกจากน้ี กฎหมายวา่ดว้ยการพนนัยงัไม่ใชบ้งัคบักบักรณีล็อตเตอร่ีแห่งชาติ (National Lottery) ท่ีอยูใ่น
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการล็อตเตอร่ีแห่งชาติ (National Lottery Commission) ซ่ึงมีกฎหมายเฉพาะ
ควบคุม ก ากบัดูแลอยูช่ื่อวา่ National Lottery Act 1998    

 ส าหรับผูท่ี้เป็นเจา้ของสถานท่ีเล่นการพนนั หรือผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวก จดัการธุรกิจการ
พนนั ก็จะตอ้งไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายน้ีเช่นกนั โดยตอ้งไดรั้บใบอนุญาต, มีค  าสั่งอนุญาต หรือตอ้งจด
ทะเบียนตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไวแ้ลว้แต่กรณี เช่น หากมีการขอจดัตั้งสถานท่ีเล่นพนนัในทอ้งถ่ิน 
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งมีอ านาจพิจารณาออกใบอนุญาตดา้นสถานท่ีเล่นพนนัในทอ้งท่ีท่ีดูแล รวมถึง
การอนุญาตขอติดตั้งเคร่ืองเล่นเกมท่ีมีการไดเ้สียต ่า (ยกเวน้ ในกรณีสก็อตแลนดท่ี์ถือวา่เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการออกใบอนุญาต ไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน)  

                                                      
2 คณะกรรมการการพนนัประกอบดว้ยกรรมการ 8 คน ท่ีผา่นกระบวนการสรรหาตามกฎหมายองักฤษท่ีเขม้งวด 
มิใช่ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพ่ือประกนัความเป็นอิสระของกรรมการ และเม่ือไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แลว้จะถูกตรวจสอบการด าเนินงาน  
กรุณาดู Gambling Commission at http://www.gamblingcommission.gov.uk/gh-about_us.aspx 
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 ในกรณีท่ีพบวา่ ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนินการกิจกรรมการพนนัได ้ไม่ปฏิบติั
ตามเง่ือนไขของการอนุญาตแลว้  คณะกรรมการการพนนัจะมีอ านาจหนา้ท่ีบงัคบัหรือลงโทษผูท่ี้ฝ่าฝืน ซ่ึงมี
ความรุนแรงมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัลกัษณะการละเมิดเง่ือนไข ดงัน้ี  

 การออกค าเตือนไปยงัผูรั้บใบอนุญาต 

 การเพิ่มเง่ือนไขท่ีเป็นภาระบางอยา่งใหแ้ก่ผูรั้บอนุญาตในใบอนุญาต ซ่ึงผูรั้บอนุญาตจะตอ้งปฏิบติั
ตาม  

 การยกเลิกหรือแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไขใบอนุญาต 

 การระงบัใบอนุญาตเป็นการชัว่คราวในขณะท่ีก าลงัด าเนินกิจการ หรือมีการพิจารณาทบทวนการ
ขอใบอนุญาตคร้ังใหม่  

 การเพิกถอนใบอนุญาต 

การบงัคบัใหผู้รั้บอนุญาตจะตอ้งช าระเงินท่ีเรียกวา่ financial penalty3 เม่ือพบการท าผิดเง่ือนไขของ
ใบอนุญาต 

กฎหมายพนนัในสหราชอาณาจกัร 

 รัฐบาลองักฤษเคยพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการพนนัคร้ังใหญ่เม่ือปี ค.ศ. 1999 ดว้ย
แต่งตั้ง Gambling Review Body ซ่ึงมีตวัแทนจากฝ่ายต่าง ๆ โดยมี Sir Alan Budd (อดีตหวัหนา้ท่ีปรึกษาดา้น
เศรษฐศาสตร์ของกระทรวงการคลงั) เป็นประธาน โดยมีการพิจารณาทบทวนกฎหมายและลกัษณะการ
ด าเนินงานของอุตสาหกรรมการพนนัองักฤษทั้งหมด ซ่ึงในขณะนั้นอยูภ่ายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยเกมพนนั ค.ศ. 
1968 (the Gaming Act of 1968) ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ียงัไม่เคยมีการแกไ้ขปรับปรุงตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษท่ี 
1970 หรือเป็นเวลาเกือบ 30 ปี และมีแนวคิดของกฎหมายท่ีเนน้การควบคุมการพนนัอยา่งเขม้งวด ซ่ึงตก
ทอดมาจากยคุศตวรรษท่ี 194 

 ในรายงานของ Gambling Review Body ช่ือ “Gambling review report” หรือท่ีเรียกวา่ “the Budd 
Report” เม่ือปี 2001  รายงานฉบบัน้ีไดจ้ดัท าขอ้เสนอแนะหลายเร่ืองเก่ียวกบัธุรกิจการพนนัขององักฤษ โดย
เนน้การเปิดเสรีอุตสาหกรรมการพนนั  ต่อมารัฐบาลองักฤษไดแ้ถลงวา่ เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะส่วนใหญ่
ในรายงานดงักล่าว จึงมอบหมายใหก้ระทรวงวฒันธรรม ส่ือ และกีฬา (the Department of Culture, Media 
and Sport) จดัท าร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูปกฎหมายการพนนัท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนั้น โดยในปี 2003 มีการเผยแพร่
                                                      
3 financial penalty เป็นมาตรการลงโทษทางแพ่งท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐสามารถบงัคบัใหผู้ก้ระท าผิดกฎหมาย สามารถ
ช าระเงินท่ีถือเป็นมลูหน้ีทางแพ่งโดยไม่ตอ้งฟ้องศาล ต่างจากโทษปรับท่ีถือเป็นโทษอาญา ซ่ึงจะตอ้งฟ้องร้อง
ด าเนินคดีในชั้นศาล 
4 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2005/ukpga_20050019_en_2 
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เน้ือหาของร่างกฎหมายการพนนัฉบบัใหม่ต่อสาธารณชน เพื่อรับฟังความเห็นจากประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายอยา่งกวา้งขวางหลายคร้ัง มีขอ้เสนอให้แกไ้ขปรับปรุงเน้ือหาจากหลายฝ่าย  จนกระทัง่มีการเสนอร่าง
กฎหมายฉบบัล่าสุดต่อรัฐสภาท่ีไดใ้หค้วามเห็นชอบร่างกฎหมายน้ีและตราเป็นกฎหมายในท่ีสุด ช่ือวา่ 
กฎหมายว่าด้วยการพนัน ค.ศ. 2005 (the Gambling Act 20055 6) ซ่ึงมีผลท าใหก้ฎหมายเก่ียวกบัการพนนั
หลายฉบบัส้ินผลบงัคบัใชล้ง (มาตรา 356) ไดแ้ก่ the Betting, Gaming and Lotteries Act of 1963, the 
Gaming Act of 1968 และ the Lotteries and Amusements Act of 1976 รวมถึงยกเลิกกฎหมายการพนนัท่ี
ออกในช่วงศตวรรษท่ี 18-19 ไดแ้ก่ the Gaming Act 1710, the Gaming Act 1738, the Gaming Act 1835, the 
Gaming Act 1845, the Gaming Act 1892 

 เม่ือกฎหมาย Gambling Act 2005 มีผลใชบ้งัคบัเม่ือเดือนกนัยายน ค.ศ. 2007 มีผลท าใหก้ารพนนั
ออนไลน์หรือการพนนัทางอินเทอร์เน็ต กลายเป็นการพนนัถูกกฎหมายตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา จากเดิมท่ี
กฎหมายเดิมถือวา่ การพนนัออนไลน์เป็นการพนนัผดิกฎหมาย เพราะไม่มีกฎหมายเปิดช่องอนุญาตให้
ด าเนินการได ้  

 หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั ค.ศ. 2005 คือ กระทรวงวฒันธรรม 
ส่ือ และกฬีา (the Department of Culture, Media and Sport - DCMS) มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเสนอ
นโยบายการพนนั การออกกฎหมาย หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการพนนั การแข่งขนั และยงัมีบทบาทในการ
สนบัสนุนอุตสาหกรรมการพนนัและการแข่งขนั (gambling and racing industries) ดว้ย   

 กฎหมายพนนั ค.ศ. 2005 (Gambling Act 2005) มาตรา 1 (a)7 ก าหนดวตัถุประสงคข์องการออก
ใบอนุญาตพนนัตามกฎหมายไวช้ดัเจนคือ การป้องกนัการใชก้ารพนนัเป็นแหล่งทุนในการกระท าความผดิ
ทางอาญา ซ่ึงก็คือการฟอกเงินนัน่เอง 
  

                                                      
5 ตราเป็นกฎหมายเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2005 และมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 1 กนัยายน 2007 
6 Margaret Holligan, the Gambling Review (Tourism Insights, September 2001) at 
http://insights.org.uk/articleitem.aspx?title=The+Gambling+Review 
7 In this Act a reference to the licensing objectives is a reference to the objectives 
of— 

(a) preventing gambling from being a source of crime or disorder, being associated with crime or 
disorder or being used to support crime, 

(b) ensuring that gambling is conducted in a fair and open way, and 
(c) protecting children and other vulnerable persons from being harmed or exploited by gambling. 
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3.2 สถานการณ์การฟอกเงินทีเ่กีย่วกบัธุรกจิพนัน   

 ข้อมูลการฟอกเงินที่เกีย่วกบัสหราชอาณาจักร8 

 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่มกัจะด าเนินการเพื่อกิจกรรมท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย  ไม่วา่จะ
เป็นการฟอกเงิน, การฝ่าฝืนกฎหมายการเงินของสหราชอาณาจกัและประเทศต่าง ๆ, การสนบัสนุนทาง
การเงินแก่กลุ่มผูก่้อการร้าย, การหลอกลวงใหป้ระชาชนเขา้ลงทุน, การฉอ้โกง หรือการทุจริตคอร์รัปชัน่    
การด าเนินการขององคก์รอาชญากรรมหรือการท าผดิอาญาร้ายแรง (serious and organised criminal 
activity) ส่วนมากมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได ้ โดยน าเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความผดิมา
ฟอกเงิน    

มีการประมาณการณ์วา่ธนาคารต่าง ๆ ในสหราชอาณาจกัรถูกใชเ้ป็นแหล่งฟอกเงินขององคก์ร
อาชญากรรมเหล่าน้ี  มีมูลค่าหลายแสนลา้นปอนดใ์นแต่ละปี  ประกอบการมูลค่าการท าธุรกรรมผา่น
ธนาคารในสหราชอาณาจกัรมีมูลค่าแต่ละวนัมากหลายลา้นลา้นปอนด ์ เน่ืองดว้ยสถาบนัการเงินในประเทศ
น้ีมีความมัน่คง มีบริการทางการเงินท่ีหลากหลาย มีเสถียรภาพทางการเมือง  จึงกลายเป็นแหล่งดึงดูดใหมี้
การฟอกเงินแห่งหน่ึงในโลก  รูปแบบการฟอกเงินท่ีองคก์รอาชญากรรมในองักฤษด าเนินการ  จะท า
ธุรกรรมการเงินผา่นธนาคาร บริษทัเอกชนท่ีใหบ้ริการโอนเงินระหวา่งประเทศ (wire transfer companies) 
หรือธุรกิจผูรั้บใบอนุญาตท่ีท าธุรกิจดา้นการเงินต่าง ๆ หรือการลงทุนการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นบริษทัชั้นน า
ในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศต่าง ๆ  โดยจะมีการโอนเงินในสัดส่วนจ านวนมากไปยงัประเทศอ่ืน  เพื่อน าไป
ลงทุนในธุรกิจถูกกฎหมาย เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ เพื่อหลีกเล่ียงการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของเงินผิด
กฎหมาย  หรือมีการน าเงินมาใชห้มุนเวยีนเพื่อการลงทุนภายในองคก์รอาชญากรรมนั้น ๆ รวมถึงการตั้ง
กิจการหรือธุรกิจถูกกฎหมายบงัหนา้ขององคก์รอาชญากรรมท่ีเรียกวา่ shell companies and trusts  การ
ลงทุนในบริษทัจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูงในตลาดหลกัทรัพย ์(cash rich businesses)   ดว้ยเหตุท่ีสห
ราชอาณาจกัรมีผูใ้หบ้ริการค าปรึกษาทางการเงินและธุรกิจการเงินท่ีหลากหลาย  จึงกลายเป็นแหล่งฟอกเงิน
ท่ีไดรั้บความนิยม          

 

การฟอกเงินกบัธุรกจิการพนัน 

ในรายงานการศึกษาของกระทรวงวฒันธรรม ส่ือ และกีฬาเม่ือปี 2002 เร่ือง A Safe Bet for 
Success9 ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อปฏิรูปกฎหมายวา่ดว้ยการพนนัของสหราชอาณาจกัรให้มีความทนัสมยัมากข้ึน 

                                                      
8 National Crime Agency, National Strategic Assessment of Serious and Organised Crime 2014 (UK, 1 May 
2014), p.12. 
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อนัจะน าไปสู่การพนนัท่ีปลอดภยั ปราศจากอาชญากรรม และเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ 
กนั จนน าไปสู่การประกาศใชก้ฎหมายการพนนั Gambling Act 2005 การพนนัถูกพิจารณาวา่เป็นกิจกรรมท่ี
อาจก่อให้เกิดปัญหากบัสังคมได้ในหลายแง่มุม ทั้งในเร่ืองปัญหาของการติดการพนนั ไปจนถึงการเป็น
ช่องทางในการก่ออาชญากรรม โดยเฉพาะในเร่ืองของการฟอกเงินนั้น ด้วยแรงขบัเคล่ือนจากมาตรฐาน
ในทางระหวา่งประเทศทั้งของ FATF และกฎเกณฑ์ใน Directive ของสหภาพยุโรป ท าให้สหราชอาณาจกัร
ตอ้งมีมาตรการในป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานในทางระหว่างประเทศ
เหล่าน้ี ซ่ึงในธุรกิจการพนันนั้น คณะกรรมการท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายการพนันช่ือว่า Gambling 
Commission เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคญัในการก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัการฟอกเงินในธุรกิจพนนั 

 

3.3 การตรวจสอบและควบคุมการท าธุรกรรมทางการเงินตามกฎหมายฟอกเงิน 

3.3.1 สรุปสถานการณ์กฎหมายป้องกนัและแก้ไขปัญหาฟอกเงินในสหภาพยุโรป 

 เน่ืองด้วยประเทศสหราชอาณาจกัรเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (European Union)  จึงควรท า
ความเขา้ใจความส าคญักบัปัญหาการฟอกเงินในกลุ่มประเทศสมาชิก EU เน่ืองจากการฟอกเงินเป็น
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีเป็นการกระท าผิดทางกฎหมาย โดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชัน่ จน
ส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของสหภาพยโุรป   

ขอ้มูลของ Transparency International พบว่า สถาบนัการเงินในสหภาพยุโรปเป็นแหล่งท่ีกลุ่ม
อาชญากรหรือองคก์รอาชญากรใชใ้นการฟอกเงินมากท่ีสุดในโลก10  เน่ืองจากมีกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการปกปิด 
ซ่อนเร้นการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวกับฟอกเงินหรือธุรกิจผิดกฎหมาย รวมถึงการเล่ียงภาษี  
Transparency International จึงไดเ้สนอแนะให้มีการบงัคบัใชก้ฎหมายฟอกเงินของ EU ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน รวมถึงการเปิดเผยหรือขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานในประเทศต่าง ๆ  ซ่ึงท าใหมี้การริเร่ิมแกไ้ขปรับปรุง
กฎหมายของ EU ในเร่ืองน้ีแลว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.2014  

กฎหมายเร่ืองการฟอกเงินของ EU ท่ีใช้บงัคบักบักลุ่มประเทศสมาชิกในปัจจุบนัคือ Directive 
2005/60/EC  ว่าด้วยการป้องกันการใช้ระบบทางการเงินเพื่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย ( preventing the use of the financial system for money laundering and financing terrorism 
(3rd Anti-Money Laundering Directive, OJ L 214, 4.8.2006, p. 29.)  และ Regulation (EC) No 
1781/2006  ว่าด้วยข้อมูลของผู ้ช าระเงินซ่ึงเก่ียวข้องกับกระบวนการเคล่ือนย้ายของแหล่งเงินทุน 
(Regulation (EC) No 1781/2006 on information on the payer accompanying transfers of funds)    

                                                                                                                                                                     
9 http://www.hblb.org.uk/documents/92_WhitePaper_A_Safe_Bet_For_Success.pdf 
10 http://www.transparencyinternational.eu/focus_areas/anti-money-laundering/ 
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วตัถุประสงคแ์ละสาระส าคญัของ Directive 2005/60/EC ขา้งตน้คือ การจดัท ากรอบหลกัเกณฑ์ทาง
กฎหมายเพื่อเสริมสร้างการปฏิบติัตามกฎหมาย, ความซ่ือสัตยสุ์จริต และความมัน่คงของสถาบนัการเงิน
และองคก์รดา้นการให้สินเช่ือต่าง ๆ (credit and financial institutions) รวมถึงการสร้างความเช่ือมัน่ของ
ประชาชนท่ีมีต่อระบบการเงิน (financial system)โดยรวม  โดยเฉพาะการป้องกนัปัญหาการฟอกเงินและ
การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย  หลกัการทางกฎหมายของกฎหมาย EU สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานระหวา่งประเทศในเร่ืองน้ีท่ีก าหนดโดย Financial Action Task Force (FATF) กล่าวคือ กฎหมาย 
EU ได้ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่ าท่ีได้รับความเห็นชอบจาก FATF ซ่ึงมาตรฐานแก้ไขล่าสุดคือ 
Recommendations ฉบบัแกไ้ขปี ค.ศ.2012 แต่ไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียด เพราะอยูน่อกขอบเขตการศึกษาใน
รายงานวจิยัน้ี  

คณะท างานเฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force - FATF) เป็น
หน่วยงานความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีมีบทบาทส าคญัการก าหนดมาตรฐานการต่อตา้นการฟอกเงินของ
ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย  FATF ถูกก่อตั้งโดยกลุ่มประเทศ G-7 ในเดือนธนัวาคม ปี ค.ศ. 1989 
ภายใตก้ารดูแลขององคก์รเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Co-
operation and Development :OECD)  สมาชิกเร่ิมแรกของ FATF ประกอบไปดว้ยประเทศยุโรป 12 ประเทศ 
ปัจจุบนัมีสมาชิก 34 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น สหราชอาณาจกัร สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และองค์กรระหว่างประเทศ 2 แห่งคือ European Commission และ Gulf Co-operation 
Council  นอกจากน้ียงัมีองค์กรระหวา่งประเทศท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์หลายองค์กร  อยา่งไรก็ดี ประเทศไทย 
มาเลเซียยงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกแต่อยา่งใด  

 

3.3.2 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องและหน่วยงานตามกฎหมาย 

 หน่วยงานทีรั่บผดิชอบตามกฎหมายฟอกเงิน 

 สหราชอาณาจกัรมีการพฒันาและปรับเปล่ียนหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบเร่ืองการฟอกเงินอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการกบัการฟอกเงินท่ีมีการเปล่ียนรูปแบบอยู่เสมอ  ปัจจุบนั 
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Financial Conduct Authority (FCA)11 เป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีช่ือวา่ Financial 
Services Act 2012 12 โดยมีความรับผดิชอบหลกัตามกฎหมายฉบบัน้ี 3 ประการคือ  

 1) รักษาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของระบบสถาบนัการเงินของสหราชอาณาจกัร 

 2) คุม้ครองผูบ้ริโภคโดยก าหนดใหมี้มาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมและน่าเช่ือถือ  

 3) ส่งเสริมการแข่งขนัของสถาบนัการเงินเพื่อประโยชน์ของผูบ้ริโภค  

 นอกจากน้ี  FCA  ยงัมีบทบาทหลกัในฐานะท่ีเป็นผูก้  ากบัดูแลการป้องกนัและตรวจสอบการฟอก
เงินผา่นการท าธุรกรรมทางการเงินตามกฎหมายช่ือ Money Laundering Regulations 2007 (the MLR 2007)  
โดยประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ คือ หน่วยงานด้านการจดัเก็บภาษีและศุลกากร (HM Revenue & 
Customs-HMRC), Serious Fraud Office และคณะกรรมการช่ือ Economic Crime Command ภายใต ้
National Crime Agency (NCA)   

 ธนาคารและสถาบนัการเงิน (financial institution) ทุกแห่งตามนิยามในกฎหมาย และผูใ้ห้บริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money institutions) ทุกประเภทท่ีไดรั้บอนุญาต รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถาบนั
การเงินตามท่ีบญัญติัไวใ้นภาคผนวก 1 13 ของกฎหมายน้ี ธุรกิจเหล่าน้ีต้องปฏิบติัตามกฎหมายฟอกเงิน 

                                                      
11 Financial Conduct Authority เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน ค.ศ.2013  เป็นหน่วยงานก ากบั
ดูแลธนาคารและสถาบนัการเงินในสหราชอาณาจกัร ซ่ึงเกิดจากการยบุเลิกหน่วยงานเดิมท่ีช่ือวา่ Financial Services 
Authority (FSA) ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นอิสระจดัตั้งตามกฎหมายช่ือ Financial Services and Markets Act 
2000  
12 กฎหมายฉบบัน้ีมีสาระส าคญัเป็นการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบบัไดแ้ก่  the Bank of England 
Act 1998, the Financial Services and Markets Act 2000 และ the Banking Act 2009 
13 SCHEDULE 1 

2. Lending including, inter alia: consumer credit, mortgage credit, factoring, with or without 
recourse, financing of commercial transactions (including forfeiting). 
3. Financial leasing. 
4. Money transmission services. 
5. Issuing and administering means of payment (e.g. credit cards, travellers’ cheques and 
bankers’ drafts). 
6. Guarantees and commitments. 
7. Trading for own account or for account of customers in: 
(a) money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, etc.); 
(b) foreign exchange; 
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โดยเฉพาะ Money Laundering Regulations 2007  ยกเวน้ธุรกิจบางประเภท เช่น ธุรกิจประกนัภยั  ธุรกิจ
จ านองบา้นและท่ีดินท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ ากบัของ MLR 2007  

หน่วยงานส าคญัอีกแห่งหน่ึงท่ีเก่ียวกบัการป้องกนั ปราบปรามการฟอกเงินคือ National Crime 
Agency (NCA) เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นอิสระ มิไดเ้ป็นส่วนราชการในสังกดักระทรวง (non-ministerial 
government department) เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ เร่ิมด าเนินการแทนหน่วยงานเดิมท่ีช่ือว่า Serious 
Organised Crime Agency (SOCA) ท่ีถูกยกเลิกหน่วยงานตามกฎหมาย แลว้เปล่ียนเป็นหน่วยข่าวกรองทาง
การเงินใหม่คือ คือ National Crime Agency   ภารกิจหลกัของ National Crime Agency คือ เป็นหน่วยงาน
หลกัเพื่อการต่อตา้นอาชญากรรมร้ายแรงและอาชญากรรมท่ีด าเนินการโดยองคก์รอาชญากรรม (serious and 
organised crime)   

NCA มีผูอ้  านวยการของหน่วยงานเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน มีอ านาจหน้าท่ีบริหารงาน
กิจการของ NCA ไดอ้ยา่งอิสระ รายงานผลการปฏิบติังานเสนอต่อ Home Secretary  ก่อนเสนอรายงานผล
การด าเนินงานต่อรัฐสภา  นอกจากน้ี NCA ยงัท าหน้าท่ีเป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial 
Intelligence Unit) ของสหราชอาณาจกัรดว้ย 

 ขอ้มูลการประมาณการณ์เก่ียวกบักลุ่มองคก์รอาชญากรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสหราชอาณาจกัร คาด
ว่ามีจ านวนมากกว่า 5,500 องค์กร มีสมาชิกราว 37,000 คน  องค์กรอาชญากรรมเหล่าน้ีมีกระแสเงินผิด
กฎหมายหมุนเวยีนในสหราชอาณาจกัรมากถึง 20 พนัลา้นปอนดต่์อปี  หนา้ท่ีหลกัของ NCA คือการขดัขวาง
และด าเนินคดีกบัองคก์รเหล่าน้ี 

 

 

                                                                                                                                                                     
(c) financial futures and options; 
(d) exchange and interest-rate instruments; or 
(e) transferable securities. 
8. Participation in securities issues and the provision of services related to such issues. 
9. Advice to undertakings on capital structure, industrial strategy and related questions and 
advice as well as services relating to mergers and the purchase of undertakings. 
10. Money broking. 
11. Portfolio management and advice. 
12. Safekeeping and administration of securities. 
14. Safe custody services 
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ภารกิจท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินนั้น NCA ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานท่ีรับ
รายงานการกระท าท่ีตอ้งสงสัย (Suspicious Activity Reports :SARs) ซ่ึงรวมถึงความผิดตามกฎหมายฟอก
เงิน  ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกรวบรวมเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล เพื่อให้หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายใช้เป็นขอ้มูล
ส าหรับการสืบสวนสอบสวนต่อไป 

 หนา้ท่ีในการรายงานการกระท าท่ีตอ้งสงสัยนั้น มีก าหนดไวใ้นกฎหมายหลายฉบบั ไดแ้ก่14 

(1) Proceed of Crime Act มีบทบญัญติัท่ีก าหนดใหบุ้คคลซ่ึงท างานในกิจการท่ีอยูใ่นการก ากบัดูแล
ตามกฎหมาย (regulated sector) ตอ้งส่งรายงาน SAR ให้กบั ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน (nominated officer ) หรือ 
NCA หากผูน้ั้นไดรู้้หรือควรจะไดรู้้จากการท าหนา้ท่ีของตนในกิจการท่ีอยูใ่นการก ากบัดูแลตามกฎหมายวา่ 
มีบุคคลกระท าการอนัมีลกัษณะเป็นการฟอกเงิน หากไม่ไดท้  ารายงานดงักล่าว จะมีความผิดตามกฎหมาย 
(มาตรา 331)  นอกจากน้ี หากผูมี้หนา้ท่ีรายงานซ่ึงไดรั้บรู้หรือควรจะไดรู้้ขอ้มูลเก่ียวกบัการฟอกเงินแลว้ แต่
ไม่ไดท้  ารายงานให้กบั NCA ก็มีความผิดเช่นเดียวกนั (มาตรา 332) อน่ึง เม่ือไดร้ายงานขอ้มูลต่อ NCA แลว้ 
ผูน้ั้นจะต้องไม่ท าการเปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนสอบสวน มิ
เช่นนั้นจะถือเป็นความผดิทางอาญาอีกฐานหน่ึง (มาตรา 333 A-E) 

(2) Money Laundering Regulations ก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัการตามมาตรการเพื่อ
ป้องกนัการฟอกเงิน ซ่ึงรวมถึงการก าหนดตวัผูรั้บผดิชอบเพื่อจดัท ารายงานSARs ใหก้บั NCA ดว้ย 

(3) Terrorism Act 2000 (TACT)  ก าหนดให้การสนบัสนุนทางการเงินหรืออ านวยความสะดวก
ในทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นความผดิตามกฎหมาย และยงัก าหนดหนา้ท่ีในการจดัท ารายงาน SARไว้
ในส่วนท่ีสามของกฎหมายฉบบัน้ีด้วย โดยไม่มีการก าหนดมูลค่าขั้นต ่าของธุรกรรมท่ีตอ้งรายงานไวแ้ต่
ประการใด ท าใหข้อบเขตของธุรกรรมท่ีตอ้งรายงานตามกฎหมายฉบบัน้ีจึงกวา้งขวางเป็นอยา่งมาก อยา่งไร
ก็ตาม เน้ือหาในรายงานควรประกอบดว้ยรายละเอียดของการกระท าท่ีตอ้งสงสัยเช่นวา่นั้น 

 

กระบวนการท างานของ NCA ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  

National Crime Agency ท างานประสานกบัหน่วยงานและองคก์รทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในประเทศ
และระหว่างประเทศ หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายในประเทศอ่ืน  เพื่อจดัการกบัองค์กรอาชญากรรมท่ีมี
เครือข่ายทัว่โลก  เจ้าหน้าท่ีของ NCA มีความช านาญหลายด้านทั้งการสืบสวน สอบสวน การติดตาม
ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความผดิต่าง ๆ และการขดัขวางการกระท าผดิทางอาญา   

                                                      
14 http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/what-we-do/specialist-capabilities/ukfiu/legal-basis-for-
reporting 
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จุดแขง็ของ NCA คือ เจา้หนา้ท่ีของ NCA มีอ านาจในการสั่งการให้หวัหนา้หน่วยงานต ารวจ (chief 
officers of police forces15) และหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในองักฤษ แควน้เวลส์ท่ีจะด าเนินการช่วยเหลือ 
สนบัสนุนการท างานของ NCA หรือเครือข่ายหน่วยงานองคก์รอ่ืนดว้ย  นอกจากน้ี NCA ยงัมีความร่วมมือ
กบัหน่วยงานต ารวจในสก็อตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือ โดยสามารถมอบอ านาจของ NCA ให้แก่ต ารวจ
ในสก็อตแลนดแ์ละไอร์แลนดเ์หนือด าเนินการแทนดว้ย  

 

 กฎหมายฟอกเงินของสหราชอาณาจักร 
 1. Proceed of Crime Act 2002 (POCA)16 

ผูป้ระกอบธุรกิจพนนัท่ีไดรั้บอนุญาตในสหราชอาณาจกัรทุกประเภทมีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้ง
ป้องกนัมิใหท้รัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัความผดิอาญาเขา้มาในธุรกิจพนนั  โดยตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายช่ือ Proceed 
of Crime Act หรือ POCA กล่าวคือ ผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีเฝ้าระวงัลูกคา้ท่ีน าเงินท่ีไดม้าจากการกระท า
ความผดิอาญามาใชเ้ล่นพนนัเพื่อฟอกเงินให้เป็นเงินถูกกฎหมาย รวมถึงกรณีธุรกิจพนนัผิดกฎหมาย รวมถึง
กรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจพนนัน าเงินสกปรกท่ีไดจ้ากความผดิอาญาหรือธุรกิจผิดกฎหมายมาใชเ้ป็นทุนในการ
ประกอบธุรกิจดว้ย  หากพบการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย POCA ยอ่มถือเป็นการฟอกเงินทั้งส้ิน   

กฎหมาย POCA ให้อ านาจเจ้าหน้าท่ีรัฐในการยึดทรัพย์สินจากกระท าความผิดอาญา (criminal 
confiscation) รวมถึงการยึดทรัพยสิ์นในกรณีอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบัความผิดอาญาท่ีเรียกวา่ civil recovery, การยึด
เงินสด และอ านาจตามกฎหมายภาษีอากร ตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 ถึงปีงบประมาณ 2013-2014 ภาครัฐสามารถยึด
ทรัพยสิ์นจากการฟอกเงินตามกฎหมายไดร้าว 746 ลา้นปอนด์  และมีทรัพยสิ์นท่ีตอ้งสงสัยวา่ฟอกเงินและ
ถูกอายดัไวร้าว 2.5 พนัลา้นปอนด ์และมีการคืนเงินใหแ้ก่ผูเ้สียหายราว 93 ลา้นปอนด ์ 

มาตรา 340 (3) ของ POCA ไดก้ าหนดนิยามของทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความผิดอาญา 
(criminal property) วา่หมายถึงทรัพยสิ์นซ่ึง 

(1) ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บุคคลสืบเน่ืองจากการท่ีไดก้ระท าความผิดอาญา หรือแสดงให้เห็น
ถึงประโยชน์ในลกัษณะเช่นวา่นั้น (ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน และโดยตรงหรือโดยออ้ม) และ 

(2) บุคคลผูถู้กกล่าวหารู้เห็นหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ทรัพยสิ์นนั้นก่อให้เกิดหรือแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ในลกัษณะดงักล่าวมาในขอ้ (1) 

                                                      
15 หน่วยงานต ารวจในสหราชอาณาจกัรมีโครงสร้างการท างานแบบต ารวจชุมชนคือ เป็นต ารวจในสงักดัเมืองหรือ
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน มิไดมี้โครงสร้างแบบส่วนราชการของส านกังานต ารวจแห่งชาติของไทย  
16 Duties and responsibilities under the Proceeds of Crime Act 2002 Advice to operators (excluding casino 
operators) Second edition (September 2014).  
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ทั้งน้ี การกระท าความผดิอาญา ตามมาตรา 340 (2) หมายถึงการกระท าซ่ึง 

(1) ก่อใหเ้กิดความผดิอาญาในส่วนหน่ึงส่วนใดของสหราชอาณาจกัร 
(2) อาจก่อใหเ้กิดความผดิอาญาส่วนหน่ึงส่วนใดในราชอาณาจกัรหากความผิดนั้นไดก้ระท าข้ึน 

ดงันั้น แมก้ารกระท าความผิดอาญาอนัเป็นเหตุให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นจะไดก้ระท าในต่างแดนก็
ตาม ถ้าการกระท านั้นจะเป็นความผิดหากได้กระท าลงในสหราชอาณาจกัร ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าย่อมอยู่ใน
บงัคบัของกฎหมายน้ีดว้ย เวน้แต่ ผูก้ระท าไดรู้้หรือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ ความผิดนั้นจะไดก้ระท าข้ึนนอก 
สหราชอาณาจกัร ณ ดินแดนซ่ึงการกระท าดังกล่าวไม่ถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ทั้งน้ี ยกเวน้
ความผดิบางประการซ่ึงก าหนดไวใ้นประกาศของ Secretary of the State (มาตรา 327(2A)) 

บุคคลยอ่มถือวา่ไดป้ระโยชน์จากการกระท าความผดิอาญานั้น หากวา่ไดรั้บทรัพยสิ์นไวโ้ดยเป็นผล
มาจากการกระท าความผิด หรือเก่ียวเน่ืองกับการกระท าความผิด ทรัพย์สินเช่นว่านั้น ได้แก่ เงิน และ
ทรัพยสิ์นในรูปแบบอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพยห์รืออสังหาริมทรัพย ์รวมไปถึงบรรดาทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาดว้ย อน่ึง การไดรั้บผลประโยชน์อนัอาจค านวณเป็นเงินได ้(pecuniary advantage) ย่อมถือว่าผูน้ั้น
ไดรั้บทรัพยสิ์นไวเ้ป็นจ านวนเท่ากบัมูลค่าของประโยชน์ดงักล่าว (ตามมาตรา 340 (6)) 

ความผิดตามกฎหมาย POCA บงัคบัใช้กบับุคคลทัว่ไป เวน้แต่ความผิดบางฐานท่ีจะใชบ้งัคบักบั
บุคคลในบางกลุ่มเท่านั้น ไดแ้ก่ความผดิฐานเก่ียวกบัการรายงาน และความผิดฐานเปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจส่งผล
ต่อการสอบสวนด าเนินคดี (tipping off) ท่ีใช้บงัคบักบักลุ่มกิจการท่ีอยู่ในการก ากับดูแลตามกฎหมาย 
(regulated sector) โดยกิจการท่ีอยูใ่นนิยามของ regulated sector นั้น ถูกก าหนดไว ้Schedule 9 ของ POCA 
ซ่ึงมีธุรกิจคาสิโนรวมอยูด่ว้ย 

ความผิดหลกัตามกฎหมาย POCA นั้น ประกอบดว้ยการกระท าอนัเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ท่ีเกิด
จากอาชญากรรมใด ๆ ซ่ึงบุคคลรู้หรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ผลประโยชน์ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผิด
อาญา (มาตรา 327-329) ไม่ว่าจะเป็นการกระท าในลักษณะของการปกปิด (concealing) ซ่อนเร้น 
(disguising) เปล่ียนสภาพ(converting) โอน ( transferring, ) การท าให้ไดม้า (acquisition) การใช ้(use)  และ
การครอบครองทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าผิดอาญา (  possession of criminal property) รวมไปถึงการ
จดัการเพื่ออ านวยความสะดวกในการได้มา การดูแลรักษา หรือการควบคุมทรัพยสิ์นเช่นว่านั้น ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัแลว้ การกระท าในลกัษณะของการรับเงินสด เช็ค การช าระเงินผา่น
บตัร เพื่อใช้เป็นเงินเล่นพนัน หรือการเปิดบญัชีเพื่อเล่นพนันส าหรับลูกคา้ย่อมเขา้ข่ายการกระท าเหล่าน้ี
ทั้งส้ิน17 

                                                      
17 Duties and responsibilities under the Proceeds of Crime Act 2002 Advice to operators, op. cit., at p.11-12 
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ความผิดฐานฟอกเงินนั้นอยูบ่นขอ้สมมติฐานวา่มีการกระท าความผิดอาญาอ่ืนอนัเป็นเหตุให้ไดม้า
ซ่ึงทรัพย์สินท่ีน ามาฟอกเงิน ความผิดอาญาดังกล่าวเรียกกันโดยทัว่ไปว่า ความผิดมูลฐาน (predicate 
offence) ทั้งน้ี การด าเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินนั้นไม่จ  าเป็นจะตอ้งค านึงถึงการด าเนินคดีในความผิด
มูลฐานแต่ประการใด โดยในคดี  R v Anwoir [2008] 2 Cr. App. R. 36 ศาลไดพ้ิพากษาวา่ ไม่มีความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งพิสูจน์วา่ทรัพยสิ์นนั้นไดม้าจากการกระท าความผิดอาญาฐานใดฐานหน่ึง เพียงแต่แสดงให้เห็นถึง
สภาพแวดลอ้มของการจดัการทรัพยสิ์นดงักล่าว(the circumstances in which the property was handled) ซ่ึง
สามารถอนุมานไดโ้ดยปราศจากขอ้โตแ้ยง้ (irresistible inference) วา่ ทรัพยสิ์นดงักล่าวมีท่ีมาจากการกระท า
ความผดิอาญาอยา่งแน่แท้18   

กฎหมาย POCA ให้อ านาจเจา้หน้าท่ีในการสืบสวน สอบสวนอย่างกวา้งขวาง เช่น การตรวจคน้ 
การยึดทรัพยสิ์น และอ านาจในการออกค าสั่งให้จดัท าเอกสารหลกัฐาน การสั่งให้เปิดเผยขอ้มูล และการ
อายดัทรัพยสิ์นหรือการท าธุรกรรมทางการเงิน (freezing) ก่อนขั้นตอนการยดึทรัพยสิ์น  

 

2. Money Laundering Regulation 200719 

กฎหมายล าดบัรองว่าดว้ยการฟอกเงิน ปี 2007 เป็นกฎหมายท่ีอาศยัความในอ านาจของกฎหมายท่ี
ช่ือวา่ Financial Services and Markets Act 2000  มีข้ึนเพื่อน าเอาหลกัเกณฑ์ใน EU Directive มาใชบ้งัคบั
เป็นกฎหมายในสหราชอาณาจกัร  มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม ค.ศ.2007 เป็นตน้มา  กฎหมายน้ีมี
วตัถุประสงค์ในการสร้างมาตรการควบคุมในบรรดาธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการทางการเงิน รวมถึง
การประกอบธุรกิจพนนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายคือ กิจการคาสิโน  เพื่อป้องกนัองค์กรอาชญากรรม
หรือผูก้ระท าผิดตามกฎหมายใช้กิจการเหล่าน้ีไปเพื่อวตัถุประสงค์ในการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย โดยในกฎหมายล าดบัรองฉบบัน้ีมีการวางหลกัเกณฑ์ส าคญัให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ปฏิบติัตามดงัน้ี 

(1) สร้างมาตรการเพื่อการระบุรายละเอียดเก่ียวกบัตวัตนของลูกคา้ท่ีเขา้มามีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
หรือเขา้ท าธุรกรรมกบัตน รวมไปถึงการมีมาตรการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาท่ียงัคงความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจต่อกนั 

(2) เก็บรักษาทะเบียนรายการเก่ียวกบัตวัตนของลูกคา้และรายละเอียดความสัมพนัธ์ทางธุรกิจต่อกนั
เป็นเวลา 5 ปี 

(3) อบรมพนกังานใหท้ราบถึงกระบวนการและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

                                                      
18 Ibid at p. 13 
19 Gambling Commission Anti-money laundering: Approach to supervision - April 2013 at p. 3. 
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(4) แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบซ่ึงมีหนา้ท่ีรายงานการกระท าท่ีน่าสงสัยวา่จะเป็นการฟอกเงินต่อ
NCA หรือหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีสืบสวนสอบสวนแทน 

(5) ก าหนดนโยบายและมาตรการท่ีครอบคลุมเน้ือหาของหลกัเกณฑท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ 

 หน่วยงานก ากบัดูแลกจิการต่าง ๆ ตามกฎหมายฟอกเงิน  

ขอ้ 23 ของ Money Laundering Regulation 2007 บญัญติัใหมี้หน่วยงานก ากบัดูแล (supervisory 
authority) ตามกฎหมายฟอกเงิน  ในธุรกิจสาขาหน่ึงอาจมีหน่วยงานก ากบัดูแลมากกวา่ 1 หน่วยงานก็ได ้ 
ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งท าความตกลงร่วมกนัเพื่อก าหนดหนา้ท่ีวา่ หน่วยงานใดจะเป็นผูก้  ากบัดูแล
ตามกฎหมายฟอกเงิน  ส าหรับกรณีธุรกิจพนนัประเภทธุรกิจคาสิ  ขอ้น้ีบญัญติัให ้ “คณะกรรมการการ
พนนั” (Gambling Commission) เป็นหน่วยงานก ากบัดูแล 

 หนา้ท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานก ากบัดูแลตามกฎหมายฟอกเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

 (1) หนา้ท่ีเฝ้าระวงั ตรวจสอบบุคคลหรือองคก์รท่ีอยูใ่นก ากบัดูแลของตน  และด าเนินมาตรการท่ี
จ าเป็นเพื่อใหบุ้คคลหรือองคก์รนั้นปฏิบติัตามเง่ือนไข หลกัเกณฑใ์น regulation น้ี  

 (2) หากหน่วยงานก ากบัดูแลรู้หรือสงสัยวา่ บุคคลหรือองคก์รท่ีอยูใ่นก ากบัดูแลมีความเก่ียวขอ้งกบั
การฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย  หน่วยงาน ฯ มีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ให ้National 
Crime Agency (เดิมคือหน่วยงานช่ือ Serious Organised Crime Agency)  ทราบในทนัที  

 (3)การเปิดเผยขอ้มูลตาม (2) ไม่ถือวา่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายใด ๆ แต่จะตอ้งเป็นกรณีท่ีมี
กฎหมายใหอ้ านาจหรือก าหนดใหต้อ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว   

 (4) หนา้ท่ีของหน่วยงานก ากบัดูแลตาม regulation น้ี  ถือเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานตามกฎหมายช่ือ
วา่ Financial Services and Markets Act 2000 ตามท่ีก าหนดใน Part 1, 2 และ 4 ในภาคผนวก 1   

หากบุคคลหรือองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งหรือมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ก ากบัดูแล บุคคลหรือองคก์รนั้น ๆ ก็จะไม่สามารถด าเนินกิจการกบัลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งได ้หรือไม่สามารถท า
ธุรกรรมต่าง ๆ เป็นการชัว่คราว 

 

บทบัญญตัิทีเ่กี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมาย  ปรากฏในหมวด 5  (Part 5 Enforcement) มีเน้ือหาท่ี
น่าสนใจ ดงัน้ี  

 ข้อ 37  ใหอ้  านาจแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี (พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามขอ้น้ีประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีหลาย
หน่วยงานคือ พนกังานเจา้หนา้ท่ีของ Financial Services Authority, หน่วยงานจดัเก็บภาษีและศุลกากร, 
เจา้หนา้ท่ีของ Office of Fair Trading,  the Department of Enterprise, Trade and Investment in Northern 
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Ireland หรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง)  พนกังานเจา้หนา้ท่ีเหล่าน้ีมีอ านาจตรวจสอบขอ้มูลของบุคคลท่ี
กระท าความผดิในเร่ืองการฟอกเงินหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั (connected persons) ดว้ยการออก
หมายเรียกบุคคลเพื่อวตัถุประสงคด์งัน้ี   

 ก) เพื่อใหข้อ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นหมายเรียก  

 ข) เพื่อใหข้อ้มูล เอกสารตามท่ีอาจระบุได ้หรือ  

 ค) เพื่อเขา้ใหถ้อ้ยค า ตอบค าถามแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ สถานท่ีและเวลาท่ีก าหนดไวใ้น
หมายเรียก 

 บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั (connected persons) ในขอ้น้ี แบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ 

 กลุ่มท่ี 1 นิติบุคคล ไดแ้ก่ พนกังานหรือผูจ้ดัการบริษทัหรือองคก์รท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือผูท่ี้
เป็นตวัแทนของนิติบุคคลดงักล่าว หรือนิติบุคคลท่ีเป็นบริษทัแม่ของนิติบุคคล    

 กลุ่มท่ี 2 หา้งหุน้ส่วน ไดแ้ก่ บุคคลท่ีเป็นสมาชิก หุน้ส่วน ผูจ้ดัการ พนกังาน หรือตวัแทนของหา้ง
หุน้ส่วนนั้น   

 กลุ่มท่ี 3 สมาคมท่ีมิไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไดแ้ก่ บุคคลท่ีเป็นสมาชิก หุน้ส่วน ผูจ้ดัการ 
พนกังาน หรือตวัแทนของสมาคม  

 กลุ่มท่ี 4 บุคคลธรรมดา ไดแ้ก่ บุคคลท่ีเป็นลูกจา้งหรือตวัแทนของบุคคลนั้น  

 ขอ้ 37  วรรคสามบญัญติัเร่ืองการใชอ้ านาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม Money Laundering 
Regulation  ก็ต่อเม่ือมีเหตุผลท่ีเหมาะสมคือ ขอ้มูลท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งการสืบคน้ จะไดรั้บการใช้
อ านาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายน้ี  

 ขอ้ 37 วรรคส่ี บญัญติัเง่ือนไขการใชอ้ านาจออกหมายเรียกของพนกังานเจา้หนา้ท่ี สรุปสาระไดคื้อ 
หมายเรียกจะตอ้งระบุเหตุผล ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดม้าซ่ึงขอ้มูลหลกัฐานดงักล่าว และมีความส าคญัท่ี
จะตอ้งไดข้อ้มูลนั้นมาภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมก่อนท่ีจะส้ินสุดก าหนดเวลาตามหมายเรียก และอาจระบุ
สถานท่ีท่ีจะส่งหมายเรียกได ้   
 อ านาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในขอ้น้ียงัรวมถึงการท าส าเนาขอ้มูล เอกสารท่ีมีการจดัท าตาม
แบบฟอร์มท่ีกฎหมารับรอง หรือเป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นสภาพท าส าเนาได ้
 ขอ้ยกเวน้ท่ีบุคคลมีสิทธิปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลเอกสารหรือใหถ้อ้ยค าตามหมายเรียกของพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีตามขอ้น้ีก็คือ  เป็นกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้นไดรั้บสิทธิพิเศษจากการประกอบวชิาชีพทาง
กฎหมาย (legal professional privilege) ขณะอยูร่ะหวา่งพิจารณาคดีในศาลสูง (the High Court)  ยกเวน้
ทนายความท่ีอาจตอ้งใหช่ื้อและท่ีอยูข่องลูกความของตนแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี  
  ข้อ 38  การเข้าตรวจค้นสถานทีโ่ดยไม่ต้องมีหมายศาล   
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ก าหนดกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีสามารถเขา้ไปในสถานท่ีเพื่อตรวจสอบบุคคลหรือขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงินได ้โดยไม่ตอ้งมีหมายศาล  ทั้งน้ี กฎหมายไดก้ าหนดเง่ือนไขการใชอ้ านาจไวคื้อ 
จะตอ้งเป็นกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีเหตุผลท่ีเหมาะสมวา่ จะท าใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งการจะใชใ้นการ
ด าเนินคดีของหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ข้อ 39  การออกหมายค้นของศาล    
 กรณีการออกหมายคน้ของศาล  ผูพ้ิพากษาอาจอนุมติัหมายคน้ตามขอ้น้ี  ก็ต่อเม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ไดใ้หถ้อ้ยค าพร้อมขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อศาล ซ่ึงเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้3 กรณี รายละเอียดตามขอ้ 39 (2) (3) 
และ (4)   ส่ิงท่ีศาลจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการอนุมติัหมายคน้คือ  พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดใ้ห้ถอ้ยค าและขอ้มูลท่ีมี
เหตุผลเพียงพอในเร่ืองการกระท าท่ีมีขอ้สงสัยวา่ มีการกระท าความผดิฟอกเงินตามกฎหมายน้ี ซ่ึงไดก้ระท า
โดยบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั และสถานท่ีท่ีจะเขา้ตรวจคน้ตามหมาย มีขอ้มูล เอกสารหรือหลกัฐานท่ีจะ
ใชพ้ิสูจน์วา่มีการกระท าความผดิจริงหรือไม่ หรือเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิ  ในรายงานน้ี
ไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดในเร่ืองน้ี   

 

3.3.3 มาตรการก ากบัดูแล ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินทีเ่กีย่วกบัธุรกจิพนัน  

Money Laundering Regulation 2007 ขอ้ 10 ก าหนดมาตรการป้องกนัและตรวจสอบการฟอกเงินใน
ธุรกิจพนนัไว ้ โดยก าหนด “หนา้ท่ีของผูป้ระกอบกิจการคาสิโน” ในการตรวจสอบตวัตนของบุคคลต่อไปน้ี  

ก) ลูกคา้ทุกรายท่ีเขา้มาใชบ้ริการเล่นเกมส์ในคาสิโน ไดแ้ก่ ก่อนท่ีลูกคา้จะเขา้มาคาสิโน หรือกรณี
ท่ีเป็นการเล่นพนนัออนไลน์หรือ remote gaming ลูกคา้จะตอ้งแสดงตวัตนก่อนท่ีจะเขา้เร่ิมเล่นพนนัดงักล่าว     

ข) กรณีท่ีเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ ลูกคา้ทุกรายท่ีด าเนินเก่ียวกบัธุรกิจคาสิโนในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง 
ไดแ้ก่ การซ้ือหรือแลกเปล่ียนชิพของคาสิโน (casino chips) คิดเป็นมูลค่ารวมกนัตั้งแต่ 2,000 ยโูรข้ึนไป 
หรือ ใชจ่้ายเงินเพื่อใชบ้ริการเคร่ืองเล่นเกมส์ (gaming machines) ในคาสิโน คิดเป็นมูลค่ารวมกนัตั้งแต่ 
2,000 ยโูรข้ึนไป หรือจ่ายเงินค่าเดิมพนนัให้แก่คาสิโนจากการเล่นพนนัออนไลน์ คิดเป็นมูลค่ารวมกนัตั้งแต่ 
2,000 ยโูรข้ึนไป 

กรณีท่ีเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้2 ประการคือ  

ก) ผูป้ระกอบการคาสิโนไดต้รวจสอบตวัตนของลูกคา้แต่ละรายก่อนหรือหลงัจากท่ีเขา้ซ้ือ 
แลกเปล่ียน จ่ายเงิน หรือจ่ายเงินเดิมพนัให้แก่คาสิโน  

ข) คณะกรรมการการพนนั (Gambling Commission) ไดต้รวจสอบแลว้วา่ ผูป้ระกอบการคาสิโนได้
ด าเนินกระบวนการท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบและบนัทึกขอ้มูลของลูกคา้แต่ละราย ต่อไปน้ี  

  ข.1) มูลค่าชิพของคาสิโนทั้งหมดท่ีมีการซ้ือหรือแลกเปล่ียนในคาสิโน 
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ข.2) จ านวนเงินทั้งหมดท่ีมีการจ่ายหรือใชใ้นการเล่นเคร่ืองเล่นเกมส์ 

ข.3) จ  านวนเงินทั้งหมดท่ีใชใ้นการเดิมพนั เล่นเกมส์เก่ียวกนัพนนัออนไลน์  

 ค านิยามศพัทใ์นขอ้น้ีท่ีเก่ียวกบัธุรกิจพนนั คาสิโน เป็นไปตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายการพนนัคือ 
the Gambling Act 2005 

 

 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการการพนัน  

คณะกรรมการการพนนั (Gambling Commission) ไดจ้ดัท าแนวปฏิบติัส าหรับผูป้ระกอบการ
คาสิโนทัว่ไปและคาสิโนออนไลน์ หรือท่ีเรียกวา่ remote casinos  แนวปฏิบติัน้ีก าหนดหลกัการส าคญั 
รายละเอียดท่ีผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการคาสิโนทุกประเภทพึงปฏิบติัตาม  เน่ืองจาก
แนวปฏิบติัน้ีมีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบักฎหมายฟอกเงิน  ทั้งน้ี กฎหมาย
ฟอกเงินคือ Proceed of Crime Act ก าหนดใหศ้าลใหค้วามส าคญัต่อแนวปฏิบติัส าหรับผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ   

Gambling Commission  จึงมีบทบาทส าคญัในการตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นการ
ป้องกนัการฟอกเงินของบรรดาผูป้ระกอบการในธุรกิจดา้นการพนนั เน่ืองจากมีสถานะเป็นหน่วยข่าวกรอง
ทางการเงิน หรือ Financial Intelligence Unit (FIU) ตามกฎหมายฟอกเงิน  เอกสารหรือแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจพนนักบัการฟอกเงิน มีดงัน้ี   

1. Money laundering: the prevention of money laundering and combating the financing of 
terrorism, 2nd edition (Gambling Commission, 2013) 

แนวปฏิบติัส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจพนัน  จดัท าเพื่อให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง  แต่หากผูป้ระกอบการรายได้ไม่ประสงค์ท่ีจะปฏิบติัตามแนวปฏิบติัน้ี  มีค  าแนะน าให้จดัท า
เอกสารแนวปฏิบติัของตนเป็นเอกสารเพื่อแจง้ให้คณะกรรมการการพนนัทราบต่อไป   หลกัการส าคญัใน
แนวปฏิบติัน้ีคือ คาสิโนทุกประเภททั้งแบบท่ีมีสถานท่ีตั้งและแบบออนไลน์ จะตอ้งมีระบและกระบวนการ
ตรวจสอบ ป้องกนัการฟอกเงินและการให้เงินสนบัสนุนแก่กลุ่มก่อการร้าย  เช่น การบนัทึกการท าธุรกรรม
ของลูกคา้ซ่ึงเขา้เกณฑท่ี์จะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ  การจดัฝึกอบรมผูบ้ริหารและพนกังานทุก
ระดบัให้ทราบในเร่ืองน้ี  ให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุนการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะการ
รายงานธุรกรรมท่ีน่าสงสัย  

2. Duties and responsibilities under the Proceeds of Crime Act 2002 Advice to operators 
(excluding casino operators), 2nd  edition (September 2014) 
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 ตามกฎหมายฟอกเงินคือ Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจ
พนนัทุกรายมีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งแจง้แก่หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลการฟอกเงิน  หากพบความพยายาม
ของลูกคา้ท่ีจะน าเงินพนนัท่ีไม่ถูกกฎหมายมาใหใ้นการเล่นพนนั ไม่วา่จะเป็นกรณีเพื่อฟอกเงินท่ีไดม้าจาก
ธุรกิจผดิกฎหมาย (clean’ money) หรือเพื่อท่ีจะไดเ้งินจากการเล่นพนนั รวมถึงกรณีการพยายามท่ีจะปกปิด
แหล่งท่ีมาของเงินท่ีมาจากการกระท าความผดิอาญาดว้ย หรือการน าเงิน ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท า
ความผดิอาญามาใชใ้นการเล่นพนนั  แต่แนวปฏิบติัน้ีไม่รวมถึงผูป้ระกอบการพนนัออไลน์ท่ีมีแนวปฏิบติั
เป็นการเฉพาะต่างหาก  
 ในเอกสารค าอธิบายน้ีอธิบายถึงแนวทางท่ีผูป้ระกอบการจะท าใหพ้นกังานของตน  สามารถปฏิบติั
ตามท่ีกฎหมายฟอกเงินก าหนดไว ้ ค  าแนะน าส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบการกบั
ลูกคา้ท่ีพึงปฏิบติั  การพิจารณาถึงความเส่ียงในเร่ืองการฟอกเงินของลูกคา้ท่ีเกิดจากผูป้ระกอบธุรกิจดว้ยกนั 
(business-to-business relationships)    
 กฎหมายพนนั ค.ศ. 2005 (Gambling Act 2005) ก าหนดวตัถุประสงคข์องกฎหมายไวช้ดัเจน
ประการหน่ึงคือ การป้องกนัการใชก้ารพนนัเป็นแหล่งทุนในการกระท าความผิดทางอาญา ซ่ึงก็คือการฟอก
เงิน  โดยรูปแบบของการฟอกเงินผา่นช่องทางธุรกิจพนนัมี 2 ช่องทางหลกัคือ  ช่องทางท่ี 1 เป็นการ
แลกเปล่ียนเงิน สินทรัพย ์สินคา้และทรัพยสิ์นต่าง ๆ ท่ีไดม้าจากการกระท าความผดิอาญา เพื่อให้เงินหรือ
สินทรัพยน์ั้นกลายเป็นเงินสะอาดท่ีไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย  ท าไดโ้ดยการน าเงิน ทรัพยสิ์นสกปรกมา
ผา่นการท าธุรกรรมกบัธุรกิจถูกกฎหมาย  ช่องทางท่ี 2 เป็นการใชเ้งินไดม้าจากการกระท าความผดิมาใชเ้ป็น
เงินทุนในการเล่นพนนัเพื่อเป็นกิจกรรมสันทนาการ  
 ผูป้ระกอบการธุรกิจพนนัมีหนา้ท่ีรายงานต่อ NCA ในทนัทีท่ีพบวา่ มีความพยายามของลูกคา้ของ
ตนท่ีจะฟอกเงิน และในกรณีท่ีเหมาะสม ผูป้ระกอบการควรขอความยนิยอมจาก NCA ในการอนุญาตใหท้ า
ธุรกรรมนั้นได ้โดยมีระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแนวปฏิบติัน้ี  ทั้งน้ี การงานขอ้มูลของผูป้ระกอบการ ไม่มีการ
จ ากดัเร่ืองวงเงินขั้นต ่าในการท าธุรกรรมหรือเล่นพนนัของลูกคา้  

3. Anti-money laundering: Suspicious activity reporting requirements for remote operators 
Advice note (September 2014) 

ค าแนะน าของคณะกรรมการการพนนัในเร่ืองการรายงานธุรกรรมท่ีน่าสงสัย (suspicious activity) 
ของผูป้ระกอบการธุรกิจพนันแบบพนันออนไลน์  สอดคล้องกับกฎหมายการพนันท่ีเก่ียวขอ้งคือ the 
Gambling (Licensing and Advertising) Act 2014 มีเน้ือหาโดยสรุปคือ  การให้ขอ้มูลแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจ
พนันแบบพนันออนไลน์ท่ีได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการการพนัน  ในกรณีท่ีพบการท าธุรกรรม
ทางการเงินของลูกคา้ท่ีสงสัยว่าอาจเก่ียวกบัการฟอกเงิน ผูป้ระกอบการจะตอ้งรายงานขอ้มูลดงักล่าวต่อ
หน่วยงานใดบา้ง หรือในกรณีใดท่ีตอ้งขอความยินยอมจาก NCA ก่อนท่ีจะท าธุรกรรมของลูกคา้ท่ีเป็นชาว
องักฤษ หากพบวา่อาจมีความเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิตามกฎหมายฟอกเงิน  
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เช่น การรายงานขอ้มูลธุรกรรมท่ีสงสัยต่อหน่วยงาน FIU ในประเทศอ่ืน โดยพิจารณาวา่อุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการพนนัออนไลน์อยูใ่นประเทศใด  หากประเทศนั้นเป็นสมาชิกของ Egmont 
group และเป็นประเทศท่ีอนุญาตให้มีการเล่นพนนัออนไลน์ถูกกฎหมาย ก็ให้รายงาน FIU ของประเทศนั้น 
ๆ ได้    อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบพบธุรกรรมท่ีสงสัยของลูกคา้แล้ว  ผูป้ระกอบการมีหน้าท่ีรายงาน
ขอ้มูลท่ีสงสัยหรือ suspicious activity report (SAR) ต่อ NCA ในทุกกรณีโดยไม่มีขอ้ยกเวน้    

นอกจากน้ี Gambling Commission ยงัมีบทบาทส าคญัในการตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรฐาน
ดา้นการป้องกนัการฟอกเงินของบรรดาผูป้ระกอบการในธุรกิจดา้นการพนนัดว้ย ทั้งยงัปรากฏว่าไดมี้การ
สรุปบทเรียนจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการฟอกเงินของผูป้ระกอบ
ธุรกิจ โดยการออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในหลายกรณี ตวัอย่างเช่น ในกรณีของกลุ่มบริษทัช่ือ 
Aspers UK Holdings Limited ซ่ึงเกิดกรณีการจบักุมและด าเนินคดีลูกคา้ท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการรายหน่ึง ท่ีไดใ้ช้
จ่ายเงินในการพนนัไปกวา่ 1 ลา้นปอนด์  ทั้ง ๆ ท่ีมีรายไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายจากเงินช่วยเหลือของมลรัฐ 
(state benefits) เพียงแหล่งเดียว  ผูก้ระท าผิดรายน้ีไดเ้ขา้เล่นการพนนัในสถานบริการของ Aspers หลายต่อ
หลายคร้ังโดยใชจ่้ายเงินรวมกนัมากกวา่ 1 แสนปอนด์ ในจ านวนน้ีเป็นเงินท่ีเสียพนนัไปกวา่ 1 หม่ืนปอนด ์
Aspers รับรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวแต่ไม่ได้ด าเนินการสอบสวนเก่ียวกับภูมิหลงัของผูก้ระท าผิดนั้นทั้งท่ี
สามารถกระท าได ้คณะกรรมการไดเ้ขา้ตรวจสอบและช้ีให้เห็นถึงขอ้บกพร่องในระบบของผูป้ระกอบการ 
และไดส้รุปเป็นบทเรียนส าหรับผูป้ระกอบการรายอ่ืนใหใ้ชค้วามระมดัระวงัมากข้ึน   
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บทที ่4 

กรณศึีกษาประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

4.1 นโยบายและกฎหมายก ากบัดูแลธุรกจิพนัน1   

 การก าหนดนโยบายควบคุมธุรกิจหรือกิจกรรมการพนนัต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา  รัฐบาลกลางจะ
มอบอ านาจใหรั้ฐบาลมลรัฐหรือรัฐบาลทอ้งถ่ินในการควบคุมธุรกิจการพนนั  ในสหรัฐจึงไม่มีองคก์รก ากบั
ดูแลธุรกิจการพนนัระดบัชาติ  การควบคุมการพนนัจึงตอ้งอาศยักลไกในระดบัมลรัฐเป็นส าคญัท่ีจะก าหนด
นโยบาย กฎหมาย  โครงสร้างการจดัการธุรกิจพนนัในสหรัฐจึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักรณีศึกษาประเทศ
แคนาดาและประเทศออสเตรเลียท่ีมีระบอบการปกครองแบบสหพนัธรัฐ   

    การด าเนินนโยบายการพนนัของมลรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐ ก็มีนโยบายท่ีแตกต่างกนั  ปัจจยัท่ีท าให้
นโยบายเหล่าน้ีแตกต่างกนัในสาระส าคญั  แต่ก็มีบางกรณีท่ีรัฐบาลกลางจะเขา้มาแทรกแซงทางนโยบายและ
กฎหมาย เพื่อควบคุม ก ากบัดูแลกิจกรรมการพนนับางประเภทท่ีอาจมีผลกระทบต่อรายไดจ้ากภาษีการพนนั
ของรัฐบาลกลาง  ผลประกอบการของอุตสาหกรรมการพนนั ผลกระทบทางสังคมและประชาชนทัว่ไป  ดงั
ตวัอยา่งกรณีนโยบายและกฎหมายควบคุมการพนนัออนไลน์หรือพนนัทางอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลกลาง ซ่ึง
จะกล่าวถึงความเป็นมา และพฒันาการของนโยบายสาธารณะในเร่ืองน้ีต่อไป  

 กฎหมายควบคุมการพนัน 

 กฎหมายควบคุมการพนันสหรัฐอเมริกาท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจพนัน แบ่งออกเป็น 2 
ระดบั คือ กฎหมายสหพนัธรัฐ (Federal law) และกฎหมายของมลรัฐต่าง ๆ (State law)  

 กฎหมายสหพนัธรัฐ2 

 หากพิจารณาถึงพฒันาการของธุรกิจพนนัในสหรัฐอเมริกาแลว้ จะเห็นวา่การก าหนดนโยบายและ
กฎหมายเร่ืองการพนนั ถือเป็นอ านาจ ความรับผดิชอบของมลรัฐต่าง ๆ  แต่ในบางกรณีรัฐบาลกลางจะเขา้มา
มีบทบาทก าหนดทิศทางหรือควบคุมธุรกิจพนนั เน่ืองจากเห็นวา่อาจมีผลกระทบต่อสังคมในวงกวา้ง จึงมี
การบญัญติักฎหมายสหพนัธรัฐหรือกฎหมายรัฐบาลกลางท่ีเก่ียวกบัการพนนัในบางเร่ืองข้ึน  ในท่ีน้ีจะขอ

                                                      
1 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการ “ศึกษาทบทวนการจดัการปัญหาการพนนัและผลกระทบ
ทางสงัคมในต่างประเทศ” (2555) สนบัสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ ์และส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), น.19 – 24. 
2 http://www.gambling-law-us.com/Federal-Laws/ 
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กล่าวถึงกฎหมายบางฉบบัท่ีส าคญั และจะอธิบายเฉพาะหลกัการและเหตุผล หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ดงักล่าว  

 (1) Interstate Wire Act of 1961 (Wire Act) (U.S. Code, Title 18, Chapter 50 (§ 1081 – 1084)) 

 เม่ือปี ค.ศ. 1961 สภาคองเกรสของสหรัฐไดต้รากฎหมายช่ือ Interstate Wire Act of 1961 ซ่ึงเป็น
กฎหมายฉบบัหน่ึงในหลายฉบบัท่ีออกเพื่อป้องกนัปัญหาองคก์รอาชญากรรม (organized crime) ในสหรัฐ 
ดว้ยการใชม้าตรการหลายอยา่ง โดยเฉพาะมาตรการทางการเงิน การตรวจสอบ ยดึทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการ
ประกอบอาชญากรรม อาทิเช่น การเรียกเงินค่าคุม้ครอง การท าธุรกิจพนนัผดิกฎหมาย  เน่ืองจากในช่วง
ทศวรรษท่ี 1950 องคก์รอาชญากรรมมกัจะน าเงินท่ีไดจ้ากการกระท าความผดิมาใชห้มุนเวยีนในธุรกิจพนนั
ผดิและธุรกิจพนนัถูกกฎหมาย เพื่อฟอกใหเ้ป็นเงินถูกกฎหมาย  กฎหมายฉบบัอ่ืน ๆ เช่น  the Travel Act, the 
Interstate Transportation of Wagering Paraphernalia Act, the Illegal Gambling Business Act  

 เจตนารมณ์ของกฎหมายน้ีคือ ช่วยใหม้ลรัฐต่าง ๆ สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมการพนนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีบทลงโทษทางอาญาในกรณีท่ีบุคคลใดประกอบธุรกิจรับพนนัทายผล การเส่ียงโชคท่ี
ใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารท่ีเขา้ลกัษณะของ wire communication ท่ีถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท าธุรกิจพนนัระหวา่ง
มลรัฐ หรือธุรกิจพนนัในต่างประเทศ รวมถึงการโอนเงินหรือเครดิตท่ีไดจ้ากการชนะพนนั  ผูก้ระท าผดิตาม
กฎหมายน้ีมีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินอตัราท่ีกฎหมายก าหนด หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  ตวัอยา่งการ
น ากฎหมายน้ีมาปรับใชใ้นปัจจุบนัของรัฐบาลกลางสหรัฐ โดยกระทรวงยติุธรรมคือ การถือวา่การพนนัทาง
อินเทอร์น็ตเป็นการพนนัผดิกฎหมาย  

 (2) Illegal Gambling Business Act 

 กฎหมายช่ือ “ธุรกิจพนนัผดิกฎหมาย” (Illegal Gambling Business Act) ถูกบญัญติัข้ึนในปี 1970 
เพื่อควบคุมองคก์รอาชญากรรมในสหรัฐ  รัฐบาลสหรัฐและสภาคองเกรสในขณะนั้นเห็นวา่ ธุรกิจพนนัผดิ
กฎหมายไดข้ยายตวัไปอยา่งมาก เช่น การเล่นเกมแบบคาสิโนท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต จนกลายเป็นแหล่งเงินทุน
ใหแ้ก่องคก์รอาชญากรรมต่าง ๆ และยงัส่งผลกระทบเสียหายต่อระบบการคา้ระหวา่งมลรัฐ (interstate 
commerce)  กฎหมายน้ีจะช่วยใหม้ลรัฐสามารถออกกฎหมายของตนเองเพื่อควบคุมกิจกรรมการพนนั
ระหวา่งมลรัฐ และขจดัการท าธุรกิจพนนัผดิกฎหมายใหล้ดนอ้ยได ้ เน้ือของกฎหมายจึงเป็นการลงโทษ
เจา้ของบ่อนหรือธุรกิจพนนัผิดกฎหมาย มิใช่การด าเนินคดีกบัผูเ้ล่นพนนัผดิกฎหมาย กล่าวคือ หากมีกลุ่ม
บุคคลตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป ด าเนินการ, ให้เงินสนบัสนุน, บริหารจดัการ, ควบคุม, สั่งการ, หรือเป็นเจา้ของ
ธุรกิจพนนัผดิกฎหมายส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแลว้ และเป็นธุรกิจท่ีมีเงินหมุนเวียนไม่นอ้ยกวา่ 2,000 
เหรียญสหรัฐในแต่ละวนั และด าเนินธุรกิจนบัช่วงเวลาไดม้ากกวา่ 30 วนั จะถือวา่มีความผดิตามกฎหมายน้ี 
  (3) Indian Gaming Regulation (U.S Code, Title 25, Chapter 29) (2000)  
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 รัฐบาลกลางสหรัฐไดอ้อกกฎหมายช่ือ Indian Gaming Regulatory Act (IGRA)3 ในปี ค.ศ. 1988 
โดยอนุญาตใหช้นพื้นเมืองอินเดียนแดงสามารถควบคุมการประกอบธุรกิจพนนัในพื้นท่ีของตนเองได ้แต่ก็
มีการควบคุมภายใตก้ฎหมายของมลรัฐและรัฐบาลกลางในบางเร่ือง  กฎหมาย IGRA บญัญติัใหมี้การน าเงิน
รายไดจ้ากธุรกิจการพนนัในเขตชนเผา่ไปใชภ้ายในวตัถุประสงค ์5 ขอ้คือ (1) เพื่อใชเ้ป็นงบประมาณในการ
บริหารงานของรัฐบาลชนเผา่ (2) เพื่อใชใ้นกิจการสวสัดิสังคมทัว่ไปของชนเผา่และสมาชิก (3) เพื่อส่งเสริม
การพฒันาทางเศรษฐกิจ (4) เพื่อบริจาคให้แก่องคก์รการกุศล (5) เพื่อเป็นเงินทุนในการบริการงานของ
หน่วยงานของรัฐบาลทอ้งถ่ิน (local government agencies) ท่ีใหบ้ริการแก่ชนเผา่   

 ตามกฎหมาย IGRA บญัญติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการช่ือ the National Indian Gaming 
Commission4 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน โดยประธานกรรมการไดรั้บแต่งตั้งจากประธานาธิบดีสหรัฐโดย
ค าแนะน าและไดรั้บความเห็นชอบจากวุฒิสภา กรรมการ 2 ใน 3 คนจะตอ้งเป็นสมาชิกของชนเผา่พื้นเมืองท่ี
มีกฎหมายรับรอง คณะกรรมการชุดน้ีมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และมีสถานะตามกฎหมายเป็นองคก์ร
ของรัฐท่ีเป็นอิสระ (an independent federal regulatory agency) คือ ไม่อยูใ่นสังกดัของหน่วยงานราชการ
ของรัฐบาลกลาง มีอ านาจหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกิจกรรมเกมพนนัในพื้นท่ีของชนเผา่อินเดียน เพราะ
ปกป้องกลุ่มชนเผา่จากองคก์รอาชญากรรม การทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้ง ท าหนา้ท่ีปกป้องทรัพยสิ์นของ
กลุ่มชนเผา่จากรายไดข้องธุรกิจพนนั และดูแลผูป้ระกอบการและผูเ้ล่นใหมี้การด าเนินการและเล่นเกมอยา่ง
ยติุธรรม ไม่มีการโกงในการเล่น  คณะกรรมการชุดน้ียงัมีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนการกระท า
ความผดิตามท่ีกฎหมายให้อ านาจไว ้มีอ านาจบงัคบัใชก้ฎหมาย การพิจารณาเงินค่าปรับทางแพง่ (civil fines) 
การอนุญาต ตรวจสอบ หรือสั่งปิดสถานประกอบการ  

 (4) Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (UIGEA) 

 สภาคองเกรสของสหรัฐไดอ้อกกฎหมายช่ือ Unlawful Internet Gambling Enforcement Actมน
เดือนตุลาคม 2006 โดยใหเ้หตุผลความจ าเป็นในการออกกฎหมายฉบบัน้ีสรุปความไดว้า่  การพนนัทาง
อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ (ในช่วงปี 2006) จะมีการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นบตัรเครดิต การโอนเงินเป็นหลกั 

                                                      
3 กฎหมาย IGRA มีวตัถุประสงคเ์พ่ือควบคุมธุรกิจการพนนัในเขตชนเผา่อินเดียนแดงท่ีเร่ิมมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน แต่
กย็งัไม่มีกฎหมายควบคุมมาตรฐานหรือกฎเกณฑใ์นการอนุญาตใหมี้การท าธุรกิจในพ้ืนท่ีของชนพ้ืนเมืองท่ีชดัเจน 
และมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจท่ีใหก้ลุ่มชนเผา่สามารถพ่ึงพาตนเองได ้รัฐบาลชนเผา่ (tribal government) มีความ
เขม้แขง็มากข้ึน  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะออกกฎหมายน้ีข้ึน เพ่ือใหสิ้ทธิแก่ชนเผา่ในการควบคุมกิจกรรมการพนนัใน
พ้ืนท่ีของตนเองภายใตก้ฎหมายของรัฐบาลกลาง หากกิจกรรมการพนนันั้นไม่ขดัต่อกฎหมายอาญาและความสงบ
เรียบร้อยของมลรัฐนั้น ๆ  
อา้งจาก หลกัการและเหตุผลในการตรากฎหมาย IGRA (25 U.S.C. 2701) 
4 National Indian Gaming Commission at http://www.nigc.gov 
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ซ่ึงมีการจดัท ารายงานศึกษาผลกระทบดา้นลบจากการเล่นพนนัของ the National Gambling Impact Study 
Commission เม่ือปี 1999 ท่ีเสนอใหมี้การออกกฎหมายควบคุมการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เล่นพนนัทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะปัญหาการติดหน้ีพนนัท่ีบริษทับตัรเครดิตไม่สามารถติดตามหน้ีจาก
ลูกคา้ผูถื้อบตัรเครดิตได ้ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกกฎหมายควบคุมในเร่ืองเป็นเป็นการเฉพาะ เพราะ
กฎหมายการพนนัท่ีใชบ้งัคบัอยูไ่ม่สามารถหา้มการเล่นพนนัลกัษณะน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 กฎหมาย UIGEA มีเน้ือหาควบคุมธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับช าระเงินท่ีเช่ือมโยงกบัธุรกิจพนนั
ออนไลน์ผิดกฎหมาย  กฎหมายน้ีใหอ้ านาจแก่ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve Board)  และ
กระทรวงการคลงั (Department of Treasury) สหรัฐ ในการออกกฎหมายล าดบัรองและแนวปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งดว้ย เพื่อหา้มผูป้ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนนั ยอมรับการช าระเงินหรือการท าธุรกรรม
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงถือเป็นการกระท าท่ีขดัต่อกฎหมายรัฐบาลกลางและ
กฎหมายมลรัฐ  นอกจากน้ี สถาบนัการเงินหรือธนาคารจะตอ้งออกนโยบายหรือกระบวนการท่ีจะตรวจสอบ 
ระงบัการท าธุรกรรมการเงิน เพื่อป้องกนัมิใหมี้การท าธุรกรรมท่ีถูกควบคุม (restricted transactions) ตาม
กฎหมายน้ี     

การควบคุมการพนนัออนไลน์ในปัจจุบนันั้นยงัไม่มีความชดัเจนในแง่ของกฎหมายท่ีมากเพียงพอ 
ในขณะท่ีรายได้จากการจดัเก็บภาษีของแต่ละมลรัฐลดน้อยถอยลงไปมาก แนวคิดของการออกกฎหมาย
รับรองการพนนัออนไลน์จึงดูจะเป็นท่ีพูดถึงของแต่ละมลรัฐมากข้ึน เพื่อเพิ่มรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีและ
เพิ่มการจา้งงาน  ภายหลงัมีบางมลรัฐออกกฎหมายก าหนดการพนนัออนไลน์เป็นส่ิงถูกกฎหมาย  โดยรัฐท่ีมี
การรับรองการพนนัออนไลน์ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ไดแ้ก่ Nevada ,New Jersey และ Delaware  

 (5) Professional and Amateur Sports Protection Act of 1992 (28 U.S.C. 3701) 

 กฎหมายช่ือ Professional and Amateur Sports Protection Act (PASPA) ในปี 1992 และมีผลใช้
บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 1993 เป็นผลจากการเสนอร่างกฎหมายของคณะอนุกรรมการคณะหน่ึงดา้น
กิจการยติุธรรมของวุฒิสภา (the Senate Judiciary Committee) ท่ีใหเ้หตุผลในการเสนอร่างกฎหมายน้ี 
ภายหลงัจากการจดัประชาพิจารณาร่างกฎหมายน้ีวา่5 การพนนัทายผลกีฬา (sport gambling) เป็นปัญหา
ส าคญัของประเทศ เป็นอนัตรายเกินกวา่ท่ีมลรัฐต่าง ๆ จะสามารถรับมือได ้ ในรายงานของวฒิุสภาระบุถึง
เจตนารมณ์ของกฎหมายน้ีวา่ ยงัคงอนุญาตใหมี้การพนนัการแข่งขนักีฬาถูกกฎหมาย ซ่ึงไดด้ าเนินการก่อน
วนัท่ี 31 สิงหาคม 1990 หรือเป็นการพนนัการแข่งขนักีฬาถูกกฎหมายท่ีด าเนินการในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 
กนัยายน 1989 ถึงวนัท่ี 2 ตุลาคม 1991  

                                                      
5 http://www.gambling-law-us.com/Federal-Laws/sports-protection.htm 
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 อยา่งไรก็ดี เม่ือเดือนกนัยายน ปี 1991 กระทรวงยติุธรรมสหรัฐไม่เห็นดว้ยท่ีใหมี้การออกกฎหมาย
ฉบบัน้ี โดยเห็นวา่ขดัต่ออ านาจตามกฎหมายของมลรัฐต่าง ๆ ท่ีจะพิจารณาตรากฎหมายในเร่ืองน้ีหรือไม่เอง 
แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีค  าตดัสินของศาลเก่ียวกบัความชอบดว้ยกฎหมายของ PASPA  

 ผลของกฎหมายฉบบัน้ีท าให้มีการพนนัทายผลการแข่งขนักีฬาบางประเภทไดรั้บยกเวน้ให้
ด าเนินการไดใ้น 4 มลรัฐ6 ไดแ้ก่ มลรัฐ Nevada ท่ีเมืองลาสเวกสัมีการรับพนนัทายกีฬา  มลรัฐ Delaware มล
รัฐ Nevada (licensed sports pools/ sport books) มลรัฐ Montana และมลรัฐ Oregon (กรณี sport lottery) เช่น 
ในมลรัฐ Delaware การพนนัทายผลการแข่งขนัอนุญาตให้เล่นพนนัตามกฎหมาย มีเฉพาะกรณี professional 
football (คือการแข่งขนัอเมริกนัฟุตบอล) เท่านั้น ไม่รวมถึงการแข่งกีฬาประเภทอ่ืน ๆ เช่น ไม่สามารถรับ
พนนัทายผลการแข่งขนัเบสบอล บาสเก็ตบอล หรือการแข่งมา้ได ้โดยมีค าตดัสินของศาลอุทธรณ์ในปี 2009 
วา่ การพนนัทายผลกีฬาบางประเภทขดัต่อกฎหมายรัฐบาลกลางคือ PASPA7   

 จึงกล่าวไดก้ารพนนัทายผลการแข่งขนัฟุตบอลท่ีไดรั้บนิยมในหลายประเทศ และหลายประเทศใน
ยโุรปถือวา่ การพนนับอลเป็นการพนนัถูกกฎหมายนั้น  แต่ในสหรัฐยงัมีกฎหมายหา้มการพนนัทายผลกีฬา 
โดยถือเป็นส่ิงผดิกฎหมาย แมว้า่จะมีความพยายามท่ีจะเสนอแกไ้ขกฎหมายน้ี เพื่ออนุญาตใหมี้การพนนัทาย
ผลการแข่งขนักีฬาท่ีเปิดกวา้งมากข้ึนจากอุตสาหกรรมการพนนัน าโดยธุรกิจคาสิโน และ American Gaming 
Association  แต่การเสนอแกไ้ขกฎหมาย PASPA ก็ไม่ไดป้ระสบความส าเร็จ เน่ืองจากไดรั้บการคดัคา้นจาก 
National Collegiate Athletic (NCAA8) และกลุ่มโรงเรียนในสหรัฐท่ีไม่เห็นดว้ยในการอนุญาตใหมี้การพนนั
ทายผลกีฬา เพราะมีรายงานผลการศึกษาท่ีช้ีชดัเจนวา่ การพนนัทายผลกีฬาจะส่งผลเสียต่อนกัเรียนทัว่ไปท่ี
จะมีปัญหาท่ีเกิดจากการพนนั รวมถึงเยาวชนท่ีเป็นนกักีฬาเป็นอยา่งมาก9 จึงมีการออกกฎหมายหา้มการทาย
ผลกีฬาท่ีมิไดรั้บอนุญาตในช่วงเวลาท่ีกฎหมายน้ีจะมีผลใชบ้งัคบั  

 (6) Transportation of Gambling Devices Act of 1951 (U.S. Code, Title 15, Chapter 24) 

                                                      
6 McGowan, Richard A, “Sport Gambling: A Friendly Wager or a Threat to the Integrity of the Game?” article in 
The Gambling Debate (Westport US: Greenwood, 2008), pp.58-59.   
7 Randall Chase, “Court: Delaware sports betting would violate ban” (08/23/09) at 
http://washingtonexaminer.com/sports/2009/08/court-delaware-sports-betting-would-violate-ban 
8 National Collegiate Athletic เป็นสมาคมท่ีจดัตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 1906 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการคุม้ครองนกัเรียน
ท่ีเป็นนกักีฬาในสหรัฐจากการหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบ รวมถึงอนัตรายหรือการบาดเจบ็ท่ีเกิดจากการเล่นกีฬา
ต่าง ๆ   กรุณารายละเอียดใน www.ncaa.org 
9 McGowan, Richard A, “Sport Gambling: A Friendly Wager or a Threat to the Integrity of the Game?”, op. cit., 
p.61. 
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 กฎหมายช่ือ Transportation of Gambling Devices Act  ในปี 1951 หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือวา่ the 
Johnson Act  กฎหมายมีผลท าใหก้ารขนส่งอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเล่นพนนัไปยงัมลรัฐท่ีหา้มการเล่นพนนัชนิด
นั้น ๆ ถือเป็นส่ิงผดิกฎหมาย เช่น การขนยา้ยอุปกรณ์ในการเล่นเกมในคาสิโนไปท่ีมลรัฐฮาวายท่ีมีกฎหมาย
หา้มการตั้งคาสิโน จะถือเป็นการท าผดิกฎหมาย  ดงันั้น ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเล่นพนนั 
(เช่น เคร่ืองเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์, slot machine, อุปกรณ์เล่นรูเล็ท) มีหนา้ท่ีตามกฎหมายน้ีคือ จะตอ้งไปจด
ทะเบียนแจง้รายการอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีเก่ียวกบัธุรกิจพนนัประจ าปี โดยยืน่ต่อกระทรวงยติุธรรมสหรัฐ  
อุปกรณ์ท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้จะตอ้งมีการท าสัญลกัษณ์ในการขนส่งในแต่ละคร้ัง  ส่วนการขนส่งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ท่ีเก่ียวกบัการพนนัออนไลน์นั้น ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามกฎหมายน้ีในทุก
กรณี    
 

2.2 สถานการณ์การฟอกเงินทีเ่กีย่วกบัธุรกจิพนัน   

 คณะกรรมการศึกษาผลกระทบอนัเกิดจากการพนัน (National Gambling Impact Study 
Commission) ซ่ึงถูกแต่งตั้ งข้ึนโดยสภาคองเกรส ได้ท าการศึกษาอย่างละเอียดในทางกฎหมายและ
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัผลกระทบในทางสังคมและเศรษฐกิจอนัสืบเน่ืองมาจากธุรกิจการพนนัในสหรัฐอเมริกา 
ไดจ้ดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ในปี 1999 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัญหาส าคญัท่ีรัฐจะตอ้งให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ
เก่ียวกบัการประกอบกิจการดา้นการพนันนั้น คือ ความเช่ือมโยงระหว่างตวัธุรกิจกบัการก่ออาชญากรรม 
โดยเฉพาะประเด็นของการฟอกเงิน  ส าหรับการประกอบกิจการคาสิโนในลกัษณะของสถานบริการนั้น เคย
มีกรณีของคาสิโนในมลรัฐ Nevada  ท่ีเคยถูกระบุวา่มีความเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัองคก์รอาชญากรรมหน่ึง ท า
ใหเ้จา้ของคาสิโนดงักล่าวเคยถูกสอบสวนและด าเนินคดีโดยรัฐและรัฐบาลกลางหลายต่อหลายคร้ัง ขอ้สงสัย
ดงักล่าวนั้นเกิดข้ึนสืบเน่ืองจากการท่ีมีกระแสเงินสดจ านวนมากไหลเวยีนอยูใ่นกิจการของคาสิโนดงักล่าว  

ดงันั้น เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดกระบวนการฟอกเงินผ่านกิจการของคาสิโน จึงได้มีการ
ก าหนดหนา้ท่ีใหผู้ป้ระกอบการคาสิโนตอ้งรายงานธุรกรรมตามเกณฑ์ของกฎหมายป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน ซ่ึงจากการรับฟังขอ้เท็จจริงโดยคณะกรรมการศึกษาชุดน้ี พบวา่ปัญหาความเช่ือมโยงระหวา่ง
คาสิโนกับองค์กรอาชญากรรมลดลงไปอันเป็นผลจากการบังคบัใช้กฎหมายในการก ากับดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 10แม้ความกังวลเก่ียวกับการฟอกเงินในสถานบริการคาสิโนดูจะลดน้อยลงไป แต่
คณะกรรมการศึกษาชุดน้ีกลบัมีความกงัวลใจอย่างมากเก่ียวกบัการประกอบกิจการการพนันผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตหรือการพนันออนไลน์ ท่ีได้ก่อให้เกิดประเด็นปัญหาในการจดัการผลกระทบจากการพนัน 
ตวัอย่างเช่น การจ ากดัอายุของผูใ้ชบ้ริการซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยง่ายหากเป็นการใชบ้ริการ ณ สถานคาสิโน 

                                                      
10 NATIONAL GAMBLING IMPACT STUDY COMMISSION REPORT 1999 at p.3-1 
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แต่กบัการพนนัในระบบออนไลน์แลว้ จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีเทคโนโลยท่ีีเขา้มาช่วยตรวจสอบอายุของผูเ้ล่น ซ่ึงก็
ไม่สามารถท่ีจะท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเหมือนกรณีการใชบ้ริการ ณ สถานคาสิโน เป็นตน้  

ส าหรับในประเด็นของการฟอกเงินนั้น มีการระบุไวใ้นรายงานฉบบัน้ีว่า การพนนัออนไลน์อาจ
เป็นช่องทางให้การฟอกเงินท าไดส้ะดวกมากข้ึน เน่ืองจากลกัษณะของการใช้บริการอินเตอร์เน็ตนั้นเป็น
ช่องทางท่ีสามารถปกปิดตวัตนของผูใ้ชไ้ดโ้ดยง่าย (anonymity) เขา้ถึงไดจ้ากระยะไกล (remote access) และ
ใช้ขอ้มูลท่ีมีการเขา้รหัส (encrypted data) การฟอกเงินนั้นท าไดโ้ดยการฝากเงินเขา้บญัชีท่ีใช้เพื่อการถ่าย
โอนเงิน แลว้น าเงินจ านวนดงักล่าวไปใชเ้ล่นพนนั ซ่ึงอาจเสียเงินจ านวนเล็กนอ้ยไป หลงัจากนั้นผูฝ้ากเงินก็
ถอนเอาเงินทั้งหมดท่ีเหลืออยู่ออกมา ดว้ยระบบของการเขา้รหัสและการปกปิดตวัตนดงักล่าว ท าให้การ
ด าเนินการท่ีกล่าวมานั้นสามารถท าไดโ้ดยปราศจากการตรวจสอบ11 

 

 

4.3 การตรวจสอบและควบคุมการท าธุรกรรมทางการเงินตามกฎหมายฟอกเงิน 

4.3.1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องและหน่วยงานตามกฎหมายฟอกเงิน 

หน่วยงานรับผดิชอบด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

หน่วยงานหลกัท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา มีช่ือเรียกวา่ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN ) ก่อตั้งข้ึน
เม่ือ 25 เมษายน 1990 ตามกฎหมายช่ือ  31 U.S.C. เป็นหน่วยงานภายในของกระทรวงการคลงัสหรัฐ (U.S. 
Department of the Treasury)   ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU12) ของสหรัฐและเป็นสมาชิก
ของ the Egmont Group ท่ีมีประเทศสมาชิกหลายร้อยประเทศทัว่โลก   

พนัธกิจหลกัของ FinCEN คือ การรักษาระบบการเงินของประเทศจากการใชเ้งินโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย และการต่อตา้นการฟอกเงิน  ส่งเสริมความมัน่คงของประเทศโดยการเก็บรวบรวม วเิคราะห์ และ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวกรองทางการเงิน  การก าหนดยทุธศาสตร์ของหน่วยงานทางการเงิน  แนวทางการปฏิบติั
ตามพนัธกิจของ FinCEN คือ การรวบรวมและเก็บรักษาขอ้มูลธุรกรรมทางการเงิน การวเิคราะห์ การส่ง

                                                      
11Ibid at p.5-6 
12 บทบาทของ FinCEN ในฐานะเป็น FIU คือ เป็นหน่วยงานกลางของประเทศท่ีมีจดัตั้งตามกฎหมาย มีหนา้ท่ี
รับผิดชอบในการรวบรวม วิเคราะห์ แลกเปล่ียน และเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินต่อหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 
โดยเฉพาะขอ้มลูการท าธุรกรรมทางการเงิน ทรัพยสิ์นท่ีน่าสงสยัวา่จะเก่ียวกบัการกระท าผิดทางอาญา หรืออาจ
เก่ียวกบัการใหเ้งินสนบัสนุนแก่กลุ่มก่อการร้าย 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนันผิดกฎหมายและการป้องกันการฟอกเงิน



73 
 

ขอ้มูลไปยงัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืน ๆ  รวมถึงการสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหวา่งประเทศ
ร่วมกบัองคก์รอ่ืน ๆ ในประเทศต่าง ๆ รวมถึงองคก์ารระหวา่งประเทศ   

อ านาจหนา้ท่ีของ FinCEN ประกอบดว้ย 

(1) ออกกฎระเบียบ รวมถึงการตีความตามอ านาจท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ 
(2) สนบัสนุนและบงัคบัใชก้ฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในระดบั regulations  
(3) สนบัสนุน ประสานงาน และวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจประเมินการปฏิบติัตามกฎหมาย

ท่ีไดม้อบอ านาจใหแ้ก่หน่วยงานก ากบัดูแลของรัฐบาลสหพนัธรัฐ (Federal regulators) 
(4) รวบรวมขอ้มูล ประมวลผล เผยแพร่ และคุม้ครองขอ้มูลท่ีตอ้งรายงานต่อ FinCEN ตาม

กฎหมาย 
(5) จดัท าระบบใหบ้ริการขอ้มูลของ FinCEN แก่หน่วยงานอ่ืน และสร้างเครือข่ายผูใ้ชข้อ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้ง 
(6) สนบัสนุนการสืบสวนการบงัคบัใชก้ฎหมายและฟ้องร้องในชั้นศาล 
(7) สังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใหค้  าแนะน าในการจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ 
(8) แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ประสานงานกบั FIU ในต่างประเทศ เพื่อต่อตา้นการฟอกเงิน 
(9) ใหก้ารสนบัสนุนแก่ผูก้  าหนดนโยบาย หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย องคก์รก ากบัดูแล และ

หน่วยงานลบัของรัฐ FIU และกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน  

 

กฎหมายหลกัที่เกีย่วข้องกบัมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา  มี
กฎหมาย 2 ฉบบัส าคญั คือ 

1.  ความผดิฐานอาญาฐานฟอกเงินใน U.S. Code: Title 18 – Crimes And Criminal Procedure  

2.  การรายงานทางการเงินเก่ียวกบัธุรกรรมท่ีน่าสงสัย ในกฎหมายวา่ดว้ยความลบัทางการเงิน 
(Bank Secrecy Act) 

1. ความผดิฐานอาญาฐานฟอกเงินใน U.S. Code: Title 18 – Crimes And Criminal Procedure  

 ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายกลางของสหพนัธรัฐมีหลกัการส าคญัอยู่ในมาตรา 1956และ 
มาตรา 1957  แบ่งไดเ้ป็นความผดิตามกฎหมายฟอกเงินออกเป็น 4 กลุ่มคือ   

1) การส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การฟอกเงินโดยผูก้ระท าผิดรู้หรือควรรู้วา่ทรัพยสิ์นนั้นไดม้าจากการ
กระท าความผดิอาญา   

2) การปกปิดทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการฟอกเงิน   
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3) การตกแต่งบญัชีหรือจดัท ารายงานการเงินเท็จ เพื่อหลีกเล่ียงการตรวจสอบตามกฎหมาย   

4) การหนีภาษี    

ความผิดตาม 18 U.S.C. มาตรา 1956 and มาตรา 1957 มีอยูห่ลายร้อยมาตรา มีเน้ือหาแยกไปอยูใ่น
กฎหมายท่ีก าหนดความผิดอาญาอ่ืน ๆ ดว้ย โดยสรุปแลว้ การฟอกเงินจะเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยเงินท่ี
เกิดจากการกระท าความผิดตามกฎหมายกลางของสหพนัธรัฐ  กฎหมายของมลรัฐหรือการกระท าความผิด
อาญาในต่างประเทศ  พอจะจดัแบ่งเป็นประเภทไดด้งัน้ี13 

 การท าธุรกรรมทางการเงินซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดอาญา เพื่อปกปิด

ลกัษณะ แหล่งท่ีมา หรือกรรมสิทธ์ิของทรัพยสิ์นเช่นวา่นั้น14 

 การท าธุรกรรมทางการเงินซ่ึงเก่ียวข้องกบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกับการกระท าความผิดอาญา เพื่อ

สนบัสนุนใหเ้กิดการก่ออาชญากรรมในวาระอ่ืน15 

 การเคล่ือนยา้ยเงินทุนท่ีเกิดจากการก่ออาชญากรรมบางประการ เขา้มายงั ,ออกไปจาก , หรือผ่าน

ดินแดนสหรัฐ เพื่อสนับสนุนการก่ออาชญากรรมในวาระอ่ืน หรือเพื่อปกปิดลกัษณะ แหล่งท่ีมา 

หรือกรรมสิทธ์ิของทรัพยสิ์นจากอาชญากรรมเช่นว่านั้น หรือเพื่อหลบเล่ียงหนา้ท่ีตามกฎหมายใน

การรายงานธุรกรรม16 

 การท าธุรกรรมทางการเงินซ่ึงเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท าความผิดอาญา เพื่อ

หลีกเล่ียงภาษีซ่ึงจดัเก็บจากเงินไดอ้นัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย17 

 การปรับเปล่ียนธุรกรรมทางการเงิน (structuring financial transactions) เพื่อหลบเล่ียงหน้าท่ีตาม

กฎหมายในการรายงานธุรกรรม18 

 การใช้จ่ายเงินซ่ึงเป็นทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท าความผิดอาญาเป็นจ านวนเกินกว่า 10,000 

เหรียญสหรัฐ19 

                                                      
13 Ibid at p.1-2 
14 18 U.S.C. 1956(a)(1)(B)(ii). 
15 18 U.S.C. 1956(a)(1)(A)(i) 
16 18 U.S.C. 1956(a)(2). 
17 18 U.S.C. 1956(a)(1)(A)(ii). 
18 18 U.S.C. 1956(a)(1)(B)(ii); 31 U.S.C. 5324. 
19 18 U.S.C. 1957. 
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 การเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งมลรัฐหรือต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์น

ท่ีเก่ียวกับการกระท าความผิดอาญานั่น รวมถึงการใช้เคร่ืองอ านวยความสะดวกในทางการค้า

พาณิชยร์ะหวา่งมลรัฐหรือต่างประเทศเพื่อกระท าการเช่นวา่นั้นดว้ย20 

 การเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งมลรัฐหรือต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนบัสนุนการกระท าผิด

ทางอาญาบางประเภท รวมถึงการใชเ้คร่ืองอ านวยความสะดวกในทางการคา้พาณิชยร์ะหวา่งมลรัฐ

หรือต่างประเทศเพื่อกระท าการเช่นวา่นั้นดว้ย21 

 ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการโอนเงิน ซ่ึงไดเ้ป็นตวักลางในการส่งผ่านทรัพยสิ์นอนัเกิดจาก

การก่ออาชญากรรม หรือเงินทุนท่ีใชเ้พื่อสนบัสนุนการก่ออาชญากรรม22 

 การส่งผา่นเงินทุนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายใหป้ระกอบกิจการการโอนเงิน23 

 ลกัลอบน าเงินซ่ึงไม่ไดร้ายงานไวข้า้มพรมแดนของสหรัฐหรือ24 

 กรณีท่ีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินท่ีออกโดย Treasury 

Department25 

ความผดิฐานฟอกเงินในบางฐานความผดิ  จะมีบทลงโทษท่ีรุนแรงยิง่กวา่ความผิดมูลฐานท่ีถูกกล่าว
อา้งถึง ซ่ึงโทษท่ีไดรั้บไม่เพียงแต่การจ าคุกในระยะยาวเท่านั้น  แต่รวมถึงการยึดทรัพยท่ี์ไดจ้ากการฟอกเงิน 
หรือทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน เช่น ความผิดบางฐานตามมาตรา 1956 มีโทษจ าคุกมากกวา่ 20 ปี  
หรือความผดิสูงสุดตามมาตรา 1957 มีโทษจ าคุกถึง 10 ปี  

ในรายงานวิจยัน้ีจะอธิบายเฉพาะฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนันผิด
กฎหมายเท่านั้น ไดแ้ก่ 

(1) ความผดิฐานการส่งผ่านข้อมูลในระบบการส่ือสาร (Wire-communication)เกีย่วกบัการพนัน
ขันต่อ ใน (18 U.S. Code § 1084)  หรือท่ีเรียกวา่ Wire Act  

บทบญัญติัตามกฎหมาย Wire Act เป็นกฎหมายหลกัท่ีกระทรวงยติุธรรมของสหรัฐใช ้ เป็นฐาน
ความผดิส าหรับการใหบ้ริการพนนัออนไลน์ทุกประเภทเขา้ลกัษณะเป็นการกระท าผดิตามกฎหมายน้ี  โดย

                                                      
20 18 U.S.C. 1952(a)(1). 
21 18 U.S.C. 1952(a)(3). 
22 18 U.S.C. 1960(a), (b)(1)(C). 
23 18 U.S.C. 1960(a), (b)(1)(A), (B). 
24 31 U.S.C. 5332. 
25 31 U.S.C. 5332. 
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อาศยัการตีความกฎหมายของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและอยัการสูงสุด กล่าวคือ  ในระยะแรกท่ีเร่ิมมีการ
พนนัออนไลน์แพร่หลายในสหรัฐ  รัฐบาลกลางไดใ้ชก้ฎหมายช่ือวา่ the Interstate Wire Act of 196126 (U.S. 
Code, Title 18, Chapter 50 (§ 1081 – 1084)) หรือท่ีมกัเรียกวา่ the Wire Act (1961)  เจตนารมณ์ของ
กฎหมายฉบบัน้ีคือ ช่วยใหม้ลรัฐต่าง ๆ สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมการพนนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มี
บทลงโทษทางอาญาในกรณีท่ีบุคคลใดประกอบธุรกิจรับพนนัทายผล การเส่ียงโชคท่ีใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารท่ีเขา้
ลกัษณะของ wire communication การด าเนินคดีต่อผูป้ระกอบธุรกิจพนนัออนไลน์ทุกประเภท จะใช้
กฎหมาย Wire Act เป็นฐานในการฟ้องร้องผูก้ระท าความผดิตามกฎหมาย ดว้ยการอาศยัการเทียบเคียงของ
การรับพนนัผดิกฎหมายทางโทรศพัท ์(telephone wagering) กบัการพนนัออนไลน์ 27 ท่ีถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการท าธุรกิจพนนัระหวา่งมลรัฐ หรือธุรกิจพนนัในต่างประเทศ กฎหมาย Wire Act หา้มผูป้ระกอบธุรกิจ
พนนัรับโอนเงินจากหรือโอนเงินรวมถึงเครดิตท่ีเก่ียวกบัการพนนั รวมถึงกรณีการเป็นตวักลางใหข้อ้มูลใน
การรับพนนัระหวา่งมลรัฐหรือการพนนัระหวา่งประเทศ  ผูก้ระท าผดิตามกฎหมายน้ีมีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับไม่เกินอตัราท่ีกฎหมายก าหนด หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  แนวทางปฏิบติัในปัจจุบนัของรัฐบาลกลาง
สหรัฐคือ กระทรวงยติุธรรมคือ การถือวา่การพนนัทางอินเทอร์เน็ตเป็นการพนนัผดิกฎหมาย28 

ตวัอยา่งการใชก้ฎหมาย Wire Act ในกรณีพนนัออนไลน์ เช่น ในสมยัอดีตประธานาธิบดีคลินตนั 
(Clinton) และบุช (George W. Bush) กระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นไดเ้คยสั่งใหด้ าเนินคดีกบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจพนนัทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีเครือในต่างประเทศ หากผูก้ระท าความผดิเดินทางเขา้มาในสหรัฐ  อยา่งไรก็
ตาม ศาลในบางพื้นท่ีคือ U.S. Fifth Circuit Court of Appeals29 กลบัตีความกฎหมาย the Wire Act แตกต่าง
ไปจากแนวทางการใชก้ฎหมายของกระทรวงยติุธรรมของรัฐบาลกลาง กล่าวคือ ศาลดงักล่าวมีความเห็นวา่ 

                                                      
26  เม่ือปี ค.ศ. 1961 สภาคองเกรสของสหรัฐไดต้รากฎหมายช่ือ Interstate Wire Act of 1961 ซ่ึงเป็นกฎหมายฉบบั
หน่ึงในหลายฉบบัท่ีออกเพ่ือป้องกนัปัญหาองคก์รอาชญากรรม (organized crime) ในสหรัฐ ดว้ยการใชม้าตรการ
หลายอยา่ง โดยเฉพาะมาตรการทางการเงิน การตรวจสอบ ยึดทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการประกอบอาชญากรรม อาทิ
เช่น การเรียกเงินค่าคุม้ครอง การท าธุรกิจพนนัผิดกฎหมาย  เน่ืองจากในช่วงทศวรรษท่ี 1950 องคก์รอาชญากรรม
มกัจะน าเงินท่ีไดจ้ากการกระท าความผิดมาใชห้มุนเวียนในธุรกิจพนนัผิดและธุรกิจพนนัถกูกฎหมาย เพ่ือฟอกให้
เป็นเงินถกูกฎหมาย  กฎหมายฉบบัอ่ืน ๆ เช่น  the Travel Act, the Interstate Transportation of Wagering 
Paraphernalia Act, the Illegal Gambling Business Act 
27 INTERNET GAMBLING: An Overview of the Issues (U.S. General Accounting Office, December 2002), 
p.12. 
28 ไพศาล ล้ิมสถิตย,์ รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการ “การพนนัออนไลน ์การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์
ออนไลน์ : ปัญหาในการปรับใช ้พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478”, อา้งแลว้, น.56-58. 
29 U.S. Fifth Circuit Court of Appeals เป็นศาลสูงท่ีอนุญาตใหคู้่ความสามารถอุทธรณ์คดีท่ีศาลชั้นตน้เคยตดัสินคดี
มาแลว้ ศาลน้ีท่ีมีเขตอ านาจในพ้ืนท่ีมลรัฐ Louisiana  Texas และ Mississippi  

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนันผิดกฎหมายและการป้องกันการฟอกเงิน



77 
 

the Wire Act ไม่สามารถใชบ้งัคบักบักรณีการพนนัออนไลน์ได ้แต่ใชไ้ดเ้ฉพาะการพนนัทัว่ไป อาทิเช่น การ
พนนัทายผลกีฬา  แต่ศาลสูงสุดของสหรัฐ (the Supreme Court) ยงัมิไดตี้ความหรือออกค าพิพากษาในเร่ืองน้ี
แต่อยา่งใด  

ต่อมาปี ค.ศ. 2011 กระทรวงยติุธรรมไดมี้ความเห็นเปล่ียนแปลงไปจากการตีความเดิมคือ  
บทบญัญติัในมาตรา 1084 ใชก้บัการพนนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนักีฬาเท่านั้น  ไม่รวมไปถึงการพนนั
ออนไลน์รูปแบบอ่ืนแต่ประการใด30   

(2) ความผดิฐานการท่องเที่ยวหรือการขนส่งระหว่างมลรัฐหรือต่างประเทศเพือ่ประโยชน์ในการ
สนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มอาชญากรรม (18 U.S. Code § 1952 - Interstate and foreign travel or 
transportation in aid of racketeering enterprises) 

ความผดิฐานน้ีคือ บุคคลท่ีท่องเท่ียวหรือเดินทางหรือประกอบธุรกิจระหวา่งมลรัฐ หรือใชไ้ปรษณีย์
หรือส่ิงอ่ืนใดในการเผยแพร่ระหวา่งมลรัฐต่าง ๆ โดยมีความประสงคห์รือเจตนาท่ีจะด าเนินการ 3 ลกัษณะ
คือ 1) การโยกยา้ยเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบักิจกรรมท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย  2) กระท าผดิทางอาญาเพื่อท่ีจะ
ด าเนินกิจกรรมท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย  หรือ 3) การกระท าอ่ืน ๆ ในลกัษณะการส่งเสริม สนบัสนุน จดัการ 
จดัตั้ง ช่วยเหลือ หรืออ านวยความสะดวกใหมี้กิจกรรมท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย  ผูก้ระท าความผดิตามมาตราน้ี
ตอ้งโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี   

ความหมายของค าวา่ “กิจกรรมท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย”  (unlawful activity) มีความหมายครอบคลุม
การกระท าผดิกฎหมายหลายกรณี  โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจพนนัผดิกฎหมายโดยไม่มีการช าระภาษี
ใหแ้ก่รัฐ   

(3) ความผดิในฐานการประกอบกจิการการพนันโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (18 U.S. Code § 1955 - 
Prohibition of illegal gambling businesses)  

ความผดิน้ีเป็นลกัษณะหน่ึงของความผดิท่ีเรียกวา่ Racketeering ซ่ึงครอบคลุมบรรดาฐานความผดิ
อนัน ามาซ่ึงรายไดข้ององคก์รอาชญากรรม  ความผดิฐานน้ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจพนนัโดยมิไดรั้บ
อนุญาต เทียบไดก้บัความผิดฐานเป็นเจา้มือพนนัตามกฎหมายพนนัของไทย   

ลกัษณะของการกระท าผดิครอบคลุมการด าเนินการ, การใหเ้งินทุน, การจดัการ, การควบคุมดูแล
กิจการ, การสั่งการ หรือการเป็นเจา้ของธุรกิจพนนัผดิกฎหมายส่วนหน่ึงส่วน  ผูก้ระท าผดิตามมาตราน้ี
จะตอ้งไดรั้บโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี  เงินและทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าผดิตามมาตราน้ีจะถูกยดึเป็นของ

                                                      
30 Memorandum opinion for  the Assistant Attorney General, Criminal Division , Whether proposal  by Illinois 
and New York to use the internet and out-of-state transaction processors to sell lottery tickets to in-state adults 
violate The Wire Act (September 20, 2011). 
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รัฐ เช่น เงินท่ีใชเ้ล่นหรือวางเดิมพนนั  ทรัพยสิ์นท่ีเป็นเคร่ืองเล่นพนนั รวมถึงยานพาหนะ อาคาร สถานท่ีใช้
ในการเปิดบ่อนพนนัผดิกฎหมาย   

มาตรา 1955 บญัญติัลกัษณะของการประกอบธุรกิจพนนัผดิกฎหมาย (illegal gambling business) 
ไว ้3 ประการคือ  

ก) เป็นการกระท าความผดิตามกฎหมายพนนัของมลรัฐหรือกฎหมายทอ้งถ่ิน  

ข) มีผูก้ระท าความผดิตั้งแต่ 5 คนข้ึนไปท่ีร่วมกนัด าเนินการ, การใหเ้งินทุน, การจดัการ, การ
ควบคุมดูแลกิจการ, การสั่งการ หรือการเป็นเจา้ของธุรกิจพนนัผดิกฎหมาย  

ค) มีการด าเนินการกระท าความผดินบัเวลารวมกนัเกินกวา่ 30 วนั หรือมีรายไดจ้ากธุรกิจพนนั
ดงักล่าวตั้งแต่ 2,000 เหรียญสหรัฐต่อวนั  

ลกัษณะของธุรกิจพนนัผดิกฎหมายตามมาตรา 1955 มีหลายประเภท เช่น pool-selling, 
bookmaking, maintaining slot machines, roulette wheels or dice tables รวมถึงการด าเนินการธุรกิจล็อต
เตอร์ร่ี (lotteries), policy, bolita หรือเกมตวัเลข หรือการเส่ียงโชค (selling chances)   

อยา่งไรก็ตาม ความผิดในมาตราน้ีจะไม่ใชบ้งัคบักบัเกมบิงโก (bingo game), ล็อตเตอร่ี หรือเกมท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงด าเนินการโดยองคก์รท่ีไดรั้บยกเวน้การจดัเก็บภาษีอากรตามกฎหมายภาษีช่ือ 
Internal Revenue Code of 1986 ในมาตรา 501 (c)  แต่มีเง่ือนไขส าคญัคือ ผลประโยชน์หรือก าไรท่ีไดจ้าก
องคก์รดงักล่าว  จะตอ้งไม่ถูกน าไปแบ่งปันใหแ้ก่สมาชิก ผูบ้ริหารหรือพนกังาน ลูกจา้งขององคก์ร หรือ
บุคคลอ่ืน ๆ  เวน้แต่จะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไดใ้ชจ่้ายจริงจากการด าเนินการเกมเหล่าน้ี  

มาตรา 1955 (c)31 ไดก้  าหนดบทสันนิษฐานไวว้า่  หากผูก้ระท าความผดิตั้งแต่ 5 คนข้ึนไปประกอบ
ธุรกิจพนนัผดิกฎหมายเป็นเวลาติดต่อกนัตั้งแต่ 2 วนั ใหถื้อวา่เจา้หนา้ท่ีสามารถขอศาลออกหมายคน้ หรือ
จบักุมผูก้ระท าความผดิได ้ โดยใหถื้อวา่ผูก้ระท าผดิมีรายไดเ้กินกวา่ 2,000 เหรียญสหรัฐต่อวนั 
 

2. กฎหมายว่าด้วยความลบัทางการเงิน (Bank Secrecy Act) 31 U.S.C. 310 

กฎหมายช่ือ Currency and Foreign Transactions Reporting Act of 1970 ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัและถูก
อา้งถึงในช่ือของกฎหมายวา่ดว้ยความลบัทางการเงินหรือ “Bank Secrecy Act” or “BSA” เป็นกฎหมายซ่ึง
ก าหนดใหส้ถาบนัการเงินจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลสหรัฐในการตรวจสอบและป้องกนั

                                                      
31 (c) If five or more persons conduct, finance, manage, supervise, direct, or own all or part of a gambling 
business and such business operates for two or more successive days, then, for the purpose of obtaining warrants 
for arrests, interceptions, and other searches and seizures, probable cause that the business receives gross revenue 
in excess of $2,000 in any single day shall be deemed to have been established. 
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การฟอกเงิน กล่าวโดยเฉพาะ กฎหมายฉบบัน้ีก าหนดให้สถาบนัการเงินเก็บทะเบียนประวติัเก่ียวกบัการซ้ือ
ขายตราสารเปล่ียนมือ รวมทั้งก าหนดให้ตอ้งรายงานการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีมีจ านวนเงินรวมภายใน
หน่ึงวนัเกินกว่า $10,000 และยงัตอ้งรายงานธุรกรรมตอ้งสงสัยอนัอาจน าไปสู่การฟอกเงิน การหลบเล่ียง
ภาษี หรืออาชญากรรมรูปแบบอ่ืน ๆ  กฎหมายฉบบัน้ีผา่นความเห็นชอบจากคอนเกรสเม่ือปี 1970 โดยไดมี้
กฎหมายซ่ึงออกมาภายหลังเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเน้ือหาภายในกฎหมายฉบบัน้ี ได้แก่ บทบญัญติัใน USA 
PATRIOT Act of 2001 32 

 

4.3.2 มาตรการก ากบัดูแล ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินทีเ่กีย่วกบัธุรกจิพนัน  

กฎหมาย Bank Secrecy Act ไดก้  าหนดนิยาม “สถาบนัการเงิน” (financial institutions) ไวอ้ยา่ง
กวา้งขวาง เพื่อใหส้ามารถครอบคลุมไปยงัรูปแบบธุรกิจท่ีสามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดทุ้กประเภท 
โดยเฉพาะบรรดาธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูงวา่จะถูกน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการฟอกเงิน หรือการหลบเล่ียง
ภาษี33  

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนั โดยเฉพาะกรณีคาสิโนท่ีมกัจะมีการใหบ้ริการทางการเงินหลายหลาย
รูปแบบ  ไม่วา่จะเป็นการฝากเงิน การแลกเปล่ียนเงินตรา การโอนเงิน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหก้บัลูกคา้นัน่เอง กฎหมายในมาตราน้ีจึงไดก้ าหนดใหค้าสิโนหรือสถานประกอบการในธุรกิจพนนัอ่ืน ๆ 
(gaming establishment) ท่ีมีรายไดต่้อปีไม่นอ้ยกวา่ 1,000,000 เหรียญสหรัฐ ถือเป็นสถาบนัการเงินรูปแบบ
หน่ึง ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายน้ีดว้ย34  ไม่วา่จะเป็นคาสิโนท่ีไดรั้บอนุญาตตาม
กฎหมายของมลรัฐใดหรือหน่วยงานระดบัใดก็ตาม รวมถึง Indian gaming operation ตามกฎหมาย Indian 
Gaming Regulatory Act  หนา้ท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการคาสิโนหรือธุรกิจพนนัเหล่าน้ีคือ หนา้ท่ีรายงาน
การกระท าอนัตอ้งสงสัย (Suspicious Activity Report) 

ตามกฎหมายสหรัฐ ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม ค.ศ.2003 เป็นตน้มา FINCEN ไดอ้อกกฎระเบียบก าหนด
หนา้ท่ีของคาสิโน35  กล่าวคือ เน่ืองดว้ยคาสิโนเป็นธุรกิจพนนัท่ีมีกระแสเงินสดหมุนเวยีนในปริมาณสูง  ผู ้
ประกอบจึงมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัท ารายงานธุรกรรมท่ีน่าสงสัย (Suspicious Activity Reports - SARs)  ซ่ึง

                                                      
32 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) < http://www.fincen.gov/statutes_regs/bsa/> 
33 31 U.S. Code § 5312 (a)(2) 
34 31 U.S. Code § 5312 (a)(2)(x) 
35 31 CFR Part 103 Financial Crimes Enforcement Network; Amendment to the Bank Secrecy Act Regulations—
Requirement That Casinos and Card Clubs Report Suspicious Transactions; Final Rule and Notice (September 
26, 2002). 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินในธุรกิจพนันผิดกฎหมายและการป้องกันการฟอกเงิน



80 
 

ผูป้ระกอบการรู้ สงสัย หรือมีเหตุผลท่ีควรสงสัยวา่ธุรกรรมดงักล่าวหรือธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 
5,000 เหรียญสหรัฐ เขา้ข่ายลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี  

 เก่ียวขอ้งกบัเงินทุนท่ีไดม้าจากการกระท าความผดิทางอาญา หรือมีเจตนาท่ีจะปกปิด

เงินทุนท่ีไดม้าจากการกระท าความผดิทางอาญา 

 มีเจตนาท่ีท่ีจะหลีกเล่ียงการรายงานขอ้มูลธุรกรรมการเงินตามแบบฟอร์มท่ีตอ้งแจง้ต่อ

คาสิโนท่ีเรียกวา่ Currency Transaction Report for Casinos (CTRC) 

 ไม่มีการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

 เป็นการท าธุรกรรมท่ีคาดหมายไดว้า่มีลกัษณะผดิปกติจากกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป  

 มีการใชค้าสิโนเป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการกระท าความผดิทางอาญา 

นอกจากนั้น  ผูป้ระกอบการคาสิโนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งยืน่ขอ้มูลรายงาน CTRC เพื่อรายงานขอ้มูล
ธุรกรรมเงินสดท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ 10,000 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อ FINCEN ดว้ย   

อยา่งไรก็ดี ผูป้ระกอบการคาสิโนไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งยืน่รายงานธุรกรรมท่ีน่าสงสัยต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีเกิดเหตุการณ์ถูกปลน้ทัว่ไป หรือไม่ตอ้งยืน่รายงานดงักล่าว หากเป็นการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์  

ในกฎหมาย 31 CFR 103 FINANCIAL RECORDKEEPING AND REPORTING OF 
CURRENCY AND FOREIGN TRANSACTIONS เป็นขอ้บงัคบัของ FinCEN ซ่ึงรวบรวมเน้ือหาวา่ดว้ย
การปฏิบติัตามเง่ือนไขใน Bank Secrecy Act ในเร่ืองท่ีเป็นสาระส าคญั ดงัน้ี36 

1. หนา้ท่ีของผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการทางการเงินในการรายงานธุรกรรมตอ้งสงสัย (Reports by 
Money Services Businesses of Suspicious Transactions) ท่ีก าหนดผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการทางการเงิน
ตอ้งรายงานธุรกรรมตอ้งสงสัยท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000 เหรียญสหรัฐข้ึนไป ยกเวน้กรณีของ Monet Order และ 
Traveler’s Check ท่ีจะเขา้เง่ือนไขการรายงานเม่ือมูลค่ารวมธุรกรรมตั้งแต่ 5,000 เหรียญสหรัฐข้ึนไป37 

2. การรายงานธุรกรรมทางการเงิน (Reports of Transactions in Currency”) ก าหนดใหส้ถาบนั
การเงินจะตอ้งรายงานธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ 10,000 เหรียญสหรัฐ38 

                                                      
36 Bank Secrecy Act and Anti-Money Laundering Examination Manual For Money Services Businesses  (2008) 
at p.115-117 <http://www.fincen.gov/news_room/rp/files/MSB_Exam_Manual.pdf> 
37 31 CFR 103.20 
38 31 CFR 103.22 
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3. การรายงานการขนส่งเงินตราหรือเคร่ืองมือทางการเงิน39(Reports of Transportation of Currency 
or Monetary Instruments)  

4. การรายงานบญัชีทางการเงินในต่างประเทศ (Reports of Foreign Financial Accounts) ก าหนด
เง่ือนไขใหบุ้คคลซ่ึงมีบญัชีการเงินในต่างประเทศจะตอ้งรายงานต่อ Internal Revenue Service เป็นประจ า
ทุกปี 40 

5. การยืน่รายงาน (Filing of Reports) ก าหนดเง่ือนไขในการยืน่และการเก็บรักษาทะเบียนส าหรับ
รายงานธุรกรรมทางการเงิน (Currency Transaction Reports  : CTRs ) รายงานการขนส่งเงินและเคร่ืองมือ
ทางการเงินระหวา่งประเทศ (Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments 
:CMIR) และรายงานบญัชีธนาคารและการเงินในค่างประเทศ (Report of Foreign Bank and Financial 
Accounts : FBAR)41 

6. การระบุตวัตน (Identification Required) ก าหนดใหส้ถาบนัการเงินตอ้งตรวจสอบตวัตนของ
บุคคลท่ีท าธุรกรรมทางการเงินเป็นจ านวนเงินเกินกวา่ 10,000 เหรียญสหรัฐ42 

7. การรายงานการซ้ือเช็คของธนาคาร ดราฟท ์แคชเชียร์เช็ค Money Order และเช็คท่องเท่ียว โดย
ก าหนดใหส้ถาบนัการเงินตอ้งเก็บทะเบียนขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายตราสารขา้งตน้ในจ านวนเงินระหวา่ง 
3,000 ถึง 10,000 เหรียญสหรัฐ43 

8. การก าหนดใหบุ้คคลท่ีมีบญัชีในต่างประเทศจะตอ้งเก็บรักษาทะเบียนรายการท่ีเก่ียวกบับญัชี
การเงินในต่างประเทศของตนท่ีไดร้ายงานไวใ้น FBAR44 

9. การก าหนดหนา้ท่ีของสถาบนัการเงินในการเก็บรักษารายการทางทะเบียนและการกูคื้นขอ้มูล 
รวมถึงการเก็บรักษาทะเบียนรายการการโอนและการส่งต่อเงิน45 

10. การก าหนดหนา้ท่ีของผูค้า้เงินตราและผูรั้บแลกเปล่ียนเงินตรา (Currency Dealers or 
Exchangers) ในการเก็บรักษารายการทางทะเบียนเก่ียวกบัการคา้เงินตราและแลกเปล่ียนเงินตรา46 

                                                      
39 31 CFR 103.23 
40 31 CFR 103.24 
41 31 CFR 103.27 
42 31 CFR 103.28 
43 31 CFR 103.29 
44 31 CFR 103.32 
45 31 CFR 103.33 
46 31 CFR 103.37 
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11. ก าหนดรูปแบบของรายการทางทะเบียน และก าหนดใหก้ารเก็บรักษาขอ้มูลไวเ้ป็นเวลา 5 ปี47 

12 ก าหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการทางการเงินตอ้งท าการข้ึนทะเบียนกบั FinCEN48 

13. ก าหนดโทษทางแพง่49 และโทษทางอาญา50ส าหรับการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัในหมวดน้ี 

14. หา้มไม่ใหมี้การปรับเปล่ียนธุรกรรม (Structured Transactions) เพื่อหลีกเล่ียงหนา้ท่ีการรายงาน
ธุรกรรมตามขอ้บงัคบัน้ี51 

15. จดัวางระบบเพื่อการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายกบัสถาบนัการเงิน
เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและการฟอกเงินและการก่อการร้าย52 

16. จดัวางระบบส าหรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลดว้ยความสมคัรใจ (Voluntary Information Sharing) 
ระหวา่งสถาบนัการเงิน เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการฟอกเงินและการก่อการร้าย 

17. ก าหนดหนา้ท่ีตามกฎหมายใหผู้ป้ระกอบธุรกิจการให้บริการทางการเงินจะตอ้งพฒันาและ
บงัคบัใชแ้ผนงานวา่ดว้ยการต่อตา้นการฟอกเงินท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนัปัญหาอนัเกิดจากการฟอกเงิน
และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย53 

กล่าวโดยสรุปคือ ตามกฎหมาย Bank Secrecy Act ของสหพนัธรัฐ  สถาบนัการเงินทุกแห่งใน
สหรัฐ เช่น ธนาคาร, เครดิตยเูนียน (credit unions), บริษทัหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบกิจการคาสิโน  มีหนา้ท่ี
ตามกฎหมายท่ีจะตอ้งรายงานธุรกรรมทางการเงินท่ีมีมูลค่าสูง และธุรกรรมทางการเงินท่ีน่าสงสัย 
(suspicious monetary transactions)  กฎเกณฑต่์าง ๆ ตามกฎหมายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐบาลกลางในการตรวจสอบ ปราบปราม และป้องกนัการกระท าผดิทางอาญา โดยเฉพาะ
การฟอกเงิน   
 

                                                      
47 31CFR 103.38 
48 31 CFR 103.41 
49 31 CFR 103.57 
50 31 CFR 103.59 
51 31 CFR 103.63 
52 31 CFR 103.100 
53 31 CFR 103.125 
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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

บทสรุป 

1. ประเด็นปัญหากฎหมายในการควบคุมการท าธุรกรรมทางการเงินในธุรกจิพนันผดิกฎหมายตาม
พระราชบัญญตัิการพนัน พ.ศ. 2478 และพระราชบัญญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  มี
ดังนี ้

 1.1 ปัญหาการก าหนดเงื่อนไขความผดิมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 

การกระท าความผดิตาม พ.ร.บ.การพนนั ถือเป็น “ความผดิมูลฐาน” หน่ึงในความผดิมูลฐานทั้งหมด 
9 ประเภท ตามมาตรา 3 (9) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  แต่การปรับใชบ้ท
บทบญัญติัในมาตราดงักล่าวกบัธุรกิจพนนัผดิกฎหมาย  ไม่สามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจาก
กฎหมายฟอกเงินก าหนดเง่ือนไขในการด าเนินการไวคื้อ ตอ้งเป็นการกระท าความผดิตามพระราชบญัญติั
การพนนั พ.ศ. 2478  ซ่ึงจะตอ้งมีจ านวนผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนนัในการเล่นแต่ละคร้ังเกินกวา่100 คน หรือมี
วงเงินในการกระท าความผดิรวมกนัมีมูลค่าเกินกวา่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป 

การก าหนดเง่ือนไขตามกฎหมายฟอกเงินดงักล่าว  เป็นอุปสรรคส าคญัท่ีท าใหก้ารจดัการกบัปัญหา
การพนนัผดิกฎหมาย โดยใชก้ฎหมายฟอกเงินไม่สามารถท าไดไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  นอกจากนั้น เง่ือนไข
ตามกฎหมายฟอกเงินยงัไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายฟอกเงินในต่างประเทศ  

 1.2 ปัญหาการทุจริต คอร์รัปช่ันของพนักงานเจ้าหน้าทีผู่้รับผดิชอบ   

 กรณีการเรียกรับส่วยคดีพนนัออนไลน์ (คดีอาบูบากา้) ในช่วงตน้ปี 2552 ของเครือข่ายองคก์ร
อาชญากรรมขา้มชาติท่ีมีตวัการใหญ่อยูใ่นประเทศมาเลเซีย  คดีน้ีมีมีมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าความผดิรวมมูลค่าเกือบ 1,000 ลา้นบาท โดยมี พล.ต.ท.พงศพ์ฒัน์ ฉายาพนัธ์ุ กบัพวก เขา้มาแสวงหา
ประโยชน์จากการเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบส านวนคดีดงักล่าว   

1.3 ปัญหาขั้นตอนการด าเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ ในช้ันสืบสวน 
สอบสวน 

 ขั้นตอนการด าเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ ในชั้นสืบสวน สอบสวน 
ไม่มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งต ารวจท่ีเป็นพนกังานสอบสวนเจา้ของส านวนกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ของ ปปง. ดงัท่ีไดว้ิเคราะห์แลว้ในตอนตน้เก่ียวกบั “ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการประสานงาน
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ในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544” (และฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2557)    

 1.4 ปัญหากระบวนการตรวจสอบธุรกรรมทีมี่เหตุอนัควรสงสัย 

 ส านกังาน ปปง.ไดจ้ดัท าแนวทางปฏิบติัตามกฎหมายฟอกเงิน เร่ืองการรายงานธุรกรรมและการจดั
ใหลู้กคา้แสดงตนส าหรับสถาบนัการเงินประเภทธนาคาร  เพื่อใหส้ถาบนัการเงินสามารถก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายฟอกเงินได ้  แนวทางปฏิบติัดงักล่าวมีเน้ือหาเก่ียวกบัการตรวจสอบ 
“ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย” ตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ  จากการศึกษาแนวทาง
ปฏิบติัดงักล่าวพบวา่ ไม่สามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมของธุรกิจพนนัผดิกฎหมายไดใ้นบางกรณี  

 1.5 ปัญหาเกีย่วกบัพระราชบัญญตัิการพนัน พ.ศ. 2478   

 กฎหมายวา่ดว้ยการพนนัฉบบัปัจจุบนัคือ พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478  เป็นกฎหมายท่ีมี
เน้ือหาลา้สมยั เน่ืองจากบญัญติัมานานกวา่ 80 ปี  แต่กลบัไม่เคยมีการแกไ้ขปรับปรุงคร้ังใหญ่ มีเพียงการ
แกไ้ขปรับปรุงเลก็นอ้ยเม่ือกวา่ 50 ปีมาแลว้  ท าใหม้าตรการป้องกนัและปราบปรามการพนนัผดิกฎหมาย
ของประเทศไทยขาดประสิทธิภาพ  ขาดมาตรการป้องกนัการฟอกเงินจากธุรกิจพนนัไม่วา่จะเป็นการพนนัท่ี
ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย  หรือธุรกิจพนนัผดิกฎหมาย   

 

2. กรณศึีกษามาตรการกฎหมายฟอกเงิน เพือ่ควบคุมธุรกรรมทางการเงินในธุรกจิพนันผดิกฎหมาย 

 2.1 ประเทศมาเลเซีย 

กฎหมายฟอกเงินของมาเลเซียคือ กฎหมายต่อตา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ค.ศ. 2001  แมว้า่กฎหมายฟอกเงินฉบบัน้ีจะมิไดบ้ญัญติัใหมี้คณะกรรมการระดบัชาติท่ีมี
อ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายฟอกเงินเหมือนกฎหมายฟอกเงินของไทย  แต่ไดก้ าหนดใหมี้หน่วยงานท่ีมีอ านาจ
หนา้ท่ีตามกฎหมายฟอกเงินหลายหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือมีบทบาทเป็นผูต้รวจสอบ 
ก ากบัดูแล (regulators)  ส่ิงน้ีถือเป็นจุดแขง็ของมาเลเซียท่ีก าหนดใหห้น่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายตาม
กฎหมายฟอกเงิน ฯ หลายหน่วยงาน   นอกจากน้ี ยงัมีการก าหนดเร่ืองหนา้ท่ีของธนาคารและสถาบนั
การเงินซ่ึงมีหนา้ท่ีรายงานขอ้มูลธุรกรรมไปยงัธนาคารกลางหรือธนาคารชาติของมาเลเซีย (Bank Negara 
Malaysia) ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน หรือ FIU  

จุดแขง็อีกประการคือ กฎหมายฟอกเงินและกฎหมายพนนัของมาเลเซีย  มีเน้ือหาท่ีหาท่ีเช่ือมโยงกนั
ในเร่ืองการก าหนดมาตรการป้องกนัและต่อตา้นการฟอกเงิน  โดยก าหนดใหค้วามผดิตามกฎหมายพนนั
หรือการพนนัผดิกฎหมายเป็นความผดิตามกฎหมายฟอกเงิน โดยมิไดก้ าหนดเง่ือนไขเร่ืองจ านวนเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าผดิตามกฎหมายพนนัเหมือนกบักฎหมายฟอกเงินของไทย  
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2.2 ประเทศสหราชอาณาจักร 

 สหราชอาณาจกัรมีการพฒันาและปรับเปล่ียนหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีรับผดิชอบเร่ืองการฟอกเงินอยู่
ตลอดเวลา เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการกบัการฟอกเงินท่ีมีการเปล่ียนรูปแบบอยูเ่สมอ  ปัจจุบนั 
Financial Conduct Authority (FCA)  มีบทบาทหลกัในฐานะท่ีเป็นผูก้  ากบัดูแลการป้องกนัและตรวจสอบ
การฟอกเงินผา่นการท าธุรกรรมทางการเงิน และยงัมีหน่วยงานส าคญัอีกแห่งหน่ึงท่ีเก่ียวกบัการป้องกนั 
ปราบปรามการฟอกเงินคือ National Crime Agency (NCA) เป็นหน่วยงานใหม่ มีสถานะเป็นหน่วยงานของ
รัฐท่ีเป็นอิสระ จึงไม่ถูกแทรกแซงจากนกัการเมืองหรือฝ่ายบริหาร   อีกทั้งยงัมีหน่วยงานก ากบัดูแล 
(supervisory authority) ตามกฎหมายฟอกเงิน  ในธุรกิจสาขาหน่ึงอาจมีหน่วยงานก ากบัดูแลมากกวา่ 1 
หน่วยงาน  ท าใหมี้ความเช่ียวชาญในการวางกลไกป้องกนัและต่อตา้นการฟอกเงินท่ีมีประสิทธิภาพ   

จุดแขง็ประการอ่ืนคือ กฎหมายฟอกเงินท่ีมีกลไกการป้องกนัการฟอกเงิน และตรวจสอบขอ้มูล
ธุรกรรมทางการเงินท่ีทนัสมยั ไดแ้ก่ Proceed of Crime Act 2002  และ Money Laundering Regulation 2007   
โดยมี NCA ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีรับรายงานการกระท าท่ีตอ้งสงสยั (Suspicious Activity Reports 
:SARs) ซ่ึงรวมถึงความผดิตามกฎหมายฟอกเงิน  ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกรวบรวมเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูล เพื่อให้
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการสืบสวนสอบสวนต่อไป   นอกจากน้ี Money 
Laundering Regulation 2007 ยงัก าหนดมาตรการป้องกนัการฟอกเงินจากธุรกิจพนนั  โดยก าหนด “หนา้ท่ี
ของผูป้ระกอบกิจการคาสิโน” ในการตรวจสอบตวัตนของบุคคลท่ีเป็นลูกคา้ของคาสิโน   

Gambling Commission ซ่ึงเป็นหน่วยงานก ากบัดูแลธุรกิจพนนั  มีบทบาทส าคญัในการตรวจสอบ
การปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นการป้องกนัการฟอกเงินของบรรดาผูป้ระกอบการในธุรกิจดา้นการพนนั 
เน่ืองจากมีสถานะเป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงิน หรือ Financial Intelligence Unit (FIU) ตามกฎหมายฟอก
เงิน   

2.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

หน่วยงานหลกัท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา มีช่ือเรียกวา่ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN )  มีพนัธกิจ
ส าคญัคือ การรวบรวมและเกบ็รักษาขอ้มูลธุรกรรมทางการเงิน การวิเคราะห์ การส่งขอ้มูลไปยงัหน่วยงาน
บงัคบัใชก้ฎหมายอ่ืน ๆ  รวมถึงการสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหวา่งประเทศร่วมกบัองคก์รอ่ืน ๆ ใน
ประเทศต่าง ๆ รวมถึงองคก์ารระหวา่งประเทศ  ความผดิฐานฟอกเงินตามกฎหมายกลางของสหพนัธรัฐมี
หลกัการส าคญัอยูใ่น U.S. Code: Title 18 มาตรา 1956 และ มาตรา 1957   

ความผดิตามกฎหมายฟอกเงินท่ีเก่ียวกบัการพนนัมีหลายมาตรา เช่น ความผดิในฐานการประกอบ
กิจการการพนนัโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ครอบคลุมบรรดาฐานความผดิอนัน ามาซ่ึงรายไดข้ององคก์ร
อาชญากรรม  ความผดิฐานน้ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจพนนัโดยมิไดรั้บอนุญาต เทียบไดก้บัความผดิฐาน
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เป็นเจา้มือพนนัตามกฎหมายพนนัของไทย  ลกัษณะของการกระท าผดิครอบคลุมการด าเนินการ, การให้
เงินทุน, การจดัการ, การควบคุมดูแลกิจการ, การสัง่การ หรือการเป็นเจา้ของธุรกิจพนนัผดิกฎหมายส่วน
หน่ึงส่วน  ผูก้ระท าผดิตามมาตราน้ีจะตอ้งไดรั้บโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี  เงินและทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการ
กระท าผดิตามมาตราน้ีจะถูกยดึเป็นของรัฐ เช่น เงินท่ีใชเ้ล่นหรือวางเดิมพนนั  ทรัพยสิ์นท่ีเป็นเคร่ืองเล่น
พนนั รวมถึงยานพาหนะ อาคาร สถานท่ีใชใ้นการเปิดบ่อนพนนัผดิกฎหมาย   

จุดแขง็ของประเทศสหรัฐคือ การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหน่วยงานจดัเกบ็
ภาษีอากร ซ่ึงท างานร่วมกบัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบกฎหมายฟอกเงิน  กฎหมายท่ีส าคญัอีกฉบบัคือ Bank 
Secrecy Act ไดก้ าหนดนิยาม “สถาบนัการเงิน” (financial institutions) ไวอ้ยา่งกวา้งขวาง เพื่อใหส้ามารถ
ครอบคลุมไปยงัรูปแบบธุรกิจท่ีสามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดทุ้กประเภท โดยเฉพาะบรรดาธุรกิจท่ีมี
ความเส่ียงสูงวา่จะถูกน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการฟอกเงิน หรือการหลบเล่ียงภาษี  ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พนนั โดยเฉพาะกรณีคาสิโนท่ีมกัจะมีการใหบ้ริการทางการเงินหลายหลายรูปแบบ  กฎหมายในมาตราน้ีจึง
ไดก้ าหนดใหค้าสิโนหรือสถานประกอบการในธุรกิจพนนัอ่ืน ๆ (gaming establishment)  สถาบนัการเงิน
ทุกแห่งในสหรัฐ เช่น ธนาคาร, เครดิตยเูนียน (credit unions), บริษทัหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบกิจการ
คาสิโน  มีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งรายงานธุรกรรมทางการเงินท่ีมีมูลค่าสูง และธุรกรรมทางการเงินท่ีน่า
สงสยั (suspicious monetary transactions) 
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ตารางเปรียบเทยีบกรณศึีกษาต่างประเทศ 
 

ประเทศ 

ประเด็น 

มาเลเซีย สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา 

กฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายที่
เกีย่วข้อง 

Anti-money Laundering and Anti-
Terrorism Financing Act 2001 หรือ 
AML Act 

 

 Proceed of Crime Act 2002 
 Money Laundering Regulation 

2007 
 Financial Services Act 2012 

18 U.S.C. 1956. Section 1956 

31 U.S.C. 310 (Bank Secrecy Act) 

หน่วยงานรับผดิตามกฎหมายฟอกเงิน 1. Ministry of Home Affairs  

2. Royal Malaysian Police  

3. Malaysia Anti-Corruption 
Commission   

4. Securities Commission  

5. Royal Malaysian Customs  

6. Immigration Department 

 Financial Conduct Authority 
(FCA) 

 National Crime Agency 
(NCA) 

 supervisory authorities (มี
หลายหน่วยงานตามท่ีกฎหมาย
ฟอกเงินบญัญติั)  

 

Financial Crimes Enforcement 
Network (FinCEN ) 
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ประเทศ 

ประเด็น 

มาเลเซีย สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา 

7. Labuan Offshore Financial Services 
Authority 

8. Companies Commission of 
Malaysia 

9. Attorney General’s Chambers 

10. Ministry of Finance 

11. Ministry of Internal Security 

12. Ministry of Domestic Trade, Co-
operatives and Consumerism 

 

หน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน 
(Financial Intelligence Unit - FIU) 

Bank Negara Malaysia (ธนาคารชาติ
ของมาเลเซีย) 

Gambling Commission  ส าหรับธุรกิจ
พนนั 

Financial Crimes Enforcement 
Network (FinCEN ) 

มาตรการส าคญัในการป้องกนั 
ปราบปรามการฟอกเงินทีเ่กีย่วกบั
ธุรกรรมทางการเงิน 

หนา้ท่ีรายงานการท าธุรกรรมของ
หน่วยงานหรือองคก์รท่ีเรียกวา่ 
“สถาบนัท่ีมีหนา้ท่ีรายงาน” (reporting 

ผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีรายงานขอ้มูลท่ี
สงสยัหรือ suspicious activity report 
(SAR) ต่อ NCA  

หนา้ท่ีของสถาบนัการเงินเกบ็ทะเบียน
ประวติัลูกคา้และรายงานขอ้มูลการท า
ธุรกรรมทางการเงินท่ีมีจ านวนเงินมี
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ประเทศ 

ประเด็น 

มาเลเซีย สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา 

institution) มูลค่าเกินกวา่ 10,000 เหรียญสหรัฐต่อ
วนัต่อ FINCEN และยงัตอ้งรายงาน
ธุรกรรมตอ้งสงสยัอนัอาจน าไปสู่การ
ฟอกเงิน การหลบเล่ียงภาษี หรือ
อาชญากรรมรูปแบบอ่ืน ๆ   

ผู้ทีต้่องปฏิบตัติามกฎหมายฟอกเงิน  กิจการธนาคารพาณิชย ์กิจการ
เงินทุน และกิจการนายหนา้ให้กูย้ืมเงิน
ตามกฎหมายช่ือ Banking and Financial 
Institutions Act 1989 
 กิ จ ก า ร ธ น า ค า ร อิ ส ล า ม 

(Islamic banking business) ตาม
กฎหมายช่ือ Islamic Banking Act 1983 
 กิจการใหสิ้นเช่ือเพื่อการเคหะ, 

กิจการพฒันาเงินทุน, กิจการ factoring 
และ leasing ตามกฎหมายช่ือ Banking 
and Financial Institutions Act 1989 
 กิจการแลกเปล่ียนเ งินตาม

 ธนาคารและสถาบนัการเงิน 
(financial institution) ทุกแห่งตาม
นิยามท่ีกฎหมายฟอกเงินบญัญติั  
 ผูป้ระกอบการธุรกิจพนนัทุก

ประเภท  

สถาบนัการเงิน (financial institutions)  
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ประเทศ 

ประเด็น 

มาเลเซีย สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา 

กฎหมายช่ือ Money-Changing Act 
1998 

 

หน้าทีข่องผู้ประกอบธุรกจิพนัน กฎหมายเก่ียวกบัการพนนับญัญติัถึง
ความเช่ือมโยงกบักฎหมายฟอกเงินไว้
ดว้ย  กล่าวคือ บญัญติัใหก้ารพนนัผดิ
กฎหมายถือเป็นความผดิมูลฐานตาม
กฎหมายฟอกเงิน   

Money Laundering Regulation 2007 
ขอ้ 10 ก าหนดหนา้ท่ีของผูป้ระกอบ
กิจการคาสิโน  

ผูป้ระกอบธุรกิจพนนัคาสิโน และการ
พนนัอ่ืน ๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมาย
บญัญติัไว ้ มีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน
ตามกฎหมายฟอกเงิน 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. แกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  มาตรา 3 (9)1 ใน
ความผดิมูลฐานเก่ียวกบักฎหมายพนนั โดยยกเลิกเง่ือนไขตามกฎหมายฟอกเงินท่ีก าหนดใหมี้จ านวนผูเ้ขา้
เล่นหรือเขา้พนนัในการเล่นแต่ละคร้ังเกินกวา่100 คน หรือมีวงเงินในการกระท าความผดิรวมกนัมีมูลค่าเกิน
กวา่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป  เน่ืองจากไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดเง่ือนไขดงักล่าว  เพราะความผดิมูลฐาน
อ่ืนตามกฎหมายฟอกเงิน กมิ็ไดก้ าหนดเง่ือนไขในลกัษณะเดียวกนัน้ี   เหตุผลประการต่อมาคือ ผล
กรณีศึกษาต่างประเทศ 3 ประเทศในรายงานวิจยัฉบบัน้ี  กไ็ม่ปรากฏวา่ มีการก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิอาญาตามกฎหมายพนนัแต่อยา่งใด   ผูว้ิจยัจึงเสนอใหแ้กไ้ขมาตรา 3 
(9) ดงัน้ี 

 “ความผดิมูลฐาน” หมายความวา่ 

 . . .  

(9) ความผดิเก่ียวกบัการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั เฉพาะความผดิเก่ียวกบัการเป็นผูจ้ดัใหมี้การ
เล่นการพนนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 

 2. ควรแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  โดยก าหนดให้
มีหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายเพิ่มเติม เช่น ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.)   ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ส านกังาน ป.ป.ท. )  ธนาคารแห่งประเทศไทย  กรมสรรพากร  กรมศุลกากร กรมสรรพาสามิต  ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน กลต.) ฯลฯ โดยมีส านกังานป้องกนัและ

                                                            
1 มาตรา 3 ในพระราชบญัญติัน้ี 
“ความผดิมูลฐาน” หมายความวา่ 
 . . .  

(9) ความผดิเก่ียวกบัการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั เฉพาะความผดิเก่ียวกบัการเป็นผูจ้ดัใหมี้การ
เล่นการพนนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีจ านวนผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนนัในการเล่นแต่ละคร้ังเกินกวา่หน่ึงร้อยคน 
หรือมีวงเงินในการกระท าความผดิรวมกนัมีมลูค่าเกินกวา่สิบลา้นบาทข้ึนไป 
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ปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงานกลาง เพื่อใหมี้การเครือข่ายหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีครอบคลุม
ธุรกรรมประเภทต่าง ๆ  เหมือนกรณีศึกษามาเลเซีย   

 3. ควรแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   โดยเพิ่ม
อ านาจสืบสวนสอบสวนของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน โดยใหมี้อ านาจสัง่การหรือมอบหมาย
ใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจและเจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยงานอ่ืนปฏิบติัตามค าสัง่ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม
กฎหมายฟอกเงิน   ประเดน็ส าคญัคือควรพิจารณาแกไ้ขกฎหมายฟอกเงินในประเดน็เร่ืองใหอ้ านาจพนกังาน
อยัการเป็นหวัหนา้พนกังานสอบสวนในคดีฟอกเงินร่วมกบัต ารวจ  เหมือนอยัการในต่างประเทศท่ีจะมี
อ านาจหนา้ท่ีสอบสวนคดีอาญาทัว่ไปรวมถึงคดีฟอกเงิน  ท าใหมี้การตรวจสอบพยานหลกัฐานตั้งแต่ชั้น
สอบสวน  ท าใหเ้กิดความโปร่งใสในการด าเนินคดี  ป้องกนัปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ไดอี้กทางหน่ึง   

 4. ควรยกเลิก “ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการประสานงานในการปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544”  เน่ืองจากเป็นอุปสรรคส าคญัท่ี
ท าใหก้ารบงัคบักฎหมายฟอกเงินขาดประสิทธิภาพ  และเป็นช่องทางใหเ้กิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  

 5. ควรปฏิรูปกฎหมายการพนนัฉบบัปัจจุบนัคือ พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478   เพราะมี
เน้ือหาลา้สมยั เน่ืองจากบญัญติัมานานกวา่ 80 ปี   โดยควรก าหนดใหมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัมาตรการยดึทรัพย ์
อายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผดิของเจา้มือพนนัตามกฎหมายการพนนั  เช่น เงินในบญัชีเงินฝาก 
ทรัพยสิ์นต่าง ๆ ทั้งสงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพย ์เช่น สถานท่ีท่ีใชเ้ป็นบ่อนพนนั  กค็วรบญัญติัใหมี้
การยดึตกเป็นของแผน่ดินไดเ้หมือนกฎหมายต่างประเทศ   ทั้งน้ี จะตอ้งมีการจดัตั้งคณะกรรมการควบคุม
การพนนัระดบัชาติ  เพราะในปัจจุบนัยงัไม่มีหน่วยงานก ากบัดูแล (regulator)  ธุรกิจพนนั  ก าหนดใหมี้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายพนนัเป็นการเฉพาะ ปรับปรุงบทลงโทษท่ีรุนแรง  มีบทบญัญติัคุม้ครองผู ้
แจง้เบาะแสแก่เจา้หนา้ท่ี นอกเหนือจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  เน่ืองจากต ารวจทอ้งท่ีส่วนหน่ึงมกัจะเขา้ไปมีส่วน
พวัพนักบัธุรกิจพนนัผดิกฎหมาย    

6. ควรเปิดโอกาสใหภ้าคประชาสังคม ภาคประชาชน หรือภาคธุรกิจ  มีส่วนร่วมในการเป็น
เครือข่ายป้องกนัการฟอกเงินของส านกังาน ปปง.มากยิง่ข้ึน  โดยก าหนดใหมี้การสนบัสนุนองคก์รพฒันา
เอกชน ภาคธุรกิจมีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการฟอกเงิน  รวมถึงมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัหน่วยงานของรัฐ  
เม่ือพบขอ้มูลเบาะแสวา่อาจมีการกระท าผดิตามกฎหมายฟอกเงิน โดยจะตอ้งมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้
เบาะแสตามกฎหมาย  ซ่ึงจะตอ้งแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายฟอกเงินในประเดน็น้ี  เพื่อใหส้ านกังาน ปปง.มี
หนา้ท่ีปกปิดขอ้มูลตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส  เน่ืองจากผูก้ระท าผดิมกัจะเป็นองคก์รอาชญากรรม ผูมี้อิทธิพล  
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