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รายงานข่าวกรองทางการเงิน 
เร่ือง สถานการณ์การกระทําความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนัน 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) โดยกองข่าวกรองทางการเงิน     
ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เรื่อง สถานการณ์การกระทําความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนัน      
โดยนําเสนอสถานการณ์และรูปแบบการกระทําความผิดเกี่ยวกับการพนัน เพ่ือระบุแนวโน้ม ลักษณะ รูปแบบ 
หรือพฤติการณ์การก่ออาชญากรรมที่กับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนัน โดยภัยคุกคามท่ีสําคัญในปัจจุบัน  
คือ พนันออนไลน์ เป็นความผิดมูลฐาน มาตรา 3 (9) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน          
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณา
ความเสี่ยง ตลอดจนการเฝ้าระวังธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยค่อไป มีสาระสําคัญดังนี้1 

1. สถานการณ์และรูปแบบการเล่นพนัน 
รูปแบบการเล่นพนันมีทั้งการเล่นในสถานที่ที่เปิดเป็นบ่อนภายในบ้านหรือเคหะสถาน และ    

การเล่นพนันทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์ (พนันออนไลน์) ดังนี้ 
การเล่นพนันภายในอาคารหรือสถานที่เปิดบังหน้า อาทิ ร้านเกม ร้านอาหาร ผับ หรือบาร์ 

จากผลการสํารวจและรวบรวมข้อมูลในเดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม ปี 2562 โดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 
(Center for Gambling Studies 
: CGS) ร่ วมกั บศู นย์ วิ จั ย เ พ่ื อ   
การ พัฒนาสั งคมและธุ ร กิ จ 
(Research Centre for Social 
and Business Development 
Co., Ltd.: SAB)2  ตามแผนภูมิ
วงกลมที่ 1 พบว่า สถานที่เล่น
พนันเป็นบ่อนตามบ้าน บ่อนวิ่ง 
และบ่อนงานศพ ถึงประมาณ
ร้อยละ 97 รองลงมาเป็นบ่อน
ถาวรในประเทศ บ่อนชายแดน 

                                                      
1 รายงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การฝึกอบรมพนักงาน และสําหรับเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
โปรดใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง ห้ามนําไปเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะโดยเด็ดขาด 
2 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (Center for Gambling Studies : CGS) และศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (Research Centre for Social and Business Development 
Co., Ltd. : SAB). 2562. รายงานสถานการณ์การพนันในสังคมไทย . สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2563 จากhttp://www.gamblingstudyth.org/document_book/160/1/3/CGS-
conference-2562/ 
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แผนภูมิวงกลมที่ 1 แสดงประเภทการพนันในบ่อนที่มีการเล่นมากที่สุดในปี 2562  
(ผู้เล่นการพนันแต่ละรายอาจมีการเล่นพนันมากกว่า 1 ประเภท จึงต้องมีการนับซ ้าเมื่อ
จ้าแนกโดยใช้ประเภทการพนันเป็นเกณฑ์ ดังนั น ผลรวมร้อยละจึงมากกว่าร้อยละ 100) 
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ประเทศเพ่ือนบ้าน และบ่อนต่างประเทศ (ไม่ติดชายแดน) ตามลําดับ ประเภทการพนันที่คนไทยเล่นมากที่สุด 
คือ เกมไพ่ต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 51 รองลงมาคือ ไฮโล โปปั่น น้ําเต้าปูปลา ร้อยละ 43  บาคาร่า ป๊อกเด้ง 
ร้อยละ 40 โป๊กเกอร์ ร้อยละ 2.8 และการพนันอ่ืน ๆ ร้อยละ 8.2 ได้แก่ สล๊อตแมชชีน ตู้เกม รูเล็ต (roulette) 
กําถ่ัว ถั่วแยก หวยประเภทต่าง ๆ บิงโก ดัมม่ี และไพ่ตอง เป็นต้น  

การเล่นพนันออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต : เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยี   
การสื่อสาร รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด และเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง        
ในชีวิตประจําวันของคนจํานวนมาก ส่งผลให้มีช่องทางเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้ง่ายขึ้น อีกท้ังการเล่นพนัน
ออนไลน์เล่นได้ไม่จํากัดเวลา/สถานที่ และสามารถเล่นผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ด้วย รูปแบบพฤติการณ์
จึงเปลี่ยนจากการเล่นพนันในบ่อนไปสู่การเล่นพนันออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ ประเภทการพนันออนไลน์ที่เป็น  
ที่นิยมในปี 2562 ปรากฏตามแผนภูมิวงกลมที่ 2 

นอกจากนี้ เงินที่ใช้
ในการเล่นพนันออนไลน์หลาย
เว็บไซต์มีจํานวนขั้นต่ําที่น้อยมาก 
มี การ เปิ ดกลุ่ ม ไลน์ ให้ ติ ดต่ อ
สอบถามวิธีการเล่นตลอด 24 
ชั่วโมง มีความหลากหลายของ
ประเภทการพนัน และยังมีการ
นําการพนันที่เล่นในบ่อนตามบ้าน 
เช่น ไฮโล กําถั่ว โปปั่น น้ําเต้าปู
ปลา เข้าสู่ระบบพนันออนไลน์
ด้วย อีกประการคือ ความสะดวก
รวดเร็วในการทําธุรกรรมทางการ
เงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และการแข่งขันให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ล้วนเป็นปัจจัยเสริม    
ให้คนสามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้ง่าย และทําให้ธุรกิจประเภทนี้ขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2562 
ประเทศไทยมีผู้เล่นพนันออนไลน์ร้อยละ 1.55 ของจํานวนประชากร หรือคิดเป็นจํานวนมากกว่า 8 แสนคน      
มีผู้เล่นการพนันออนไลน์หน้าใหม่ประมาณ 9 หมื่นคน และมีเงินหมุนเวียนสูงถึง 2 หมื่นล้านบาท 
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แผนภูมิวงกลมที่ 2 แสดงประเภทการพนันออนไลน์ที่มีการเล่นมากที่สุดในปี 2562  
(ผู้เล่นการพนันแต่ละรายอาจมีการเล่นพนันมากกว่า 1 ประเภท  จึงต้องมีการนับซ ้า            
เมื่อจ้าแนกโดยใช้ประเภทการพนันเป็นเกณฑ์ ดังนั น ผลรวมร้อยละจึงมากกว่า ร้อยละ 100) 
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แนวโน้มของธุรกิจพนันออนไลน์ทั่วโลก : เมื่อพิจารณาขนาดตลาดของธุรกิจประเภทนี้     
ในห้วงปี 2552 ถึง 2562 พบว่าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังแผนภูมิที ่13 

 จากกราฟที่  1 ขนาดธุรกิจ
พนันออนไลน์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ชัดเจน โดยในปี 2552 ตลาดมีขนาด 
2 0 . 5  พั น ล้ า น ด อ ล ล า ร์ ส ห รั ฐ          
แล้วเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง 55.2 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2562     
ซึ่งเพ่ิมขึ้นเกือบ 3 เท่า ทั้งนี้ คาดว่า
ธุรกิจพนันออนไลน์ในประเทศไทยจะ
ขยายตัวเ พ่ิมมากขึ้นตามแนวโน้ม     
ก า รพนั น ออน ไล น์ ทั่ ว โ ล ก  แล ะ     
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและอินเตอร์เน็ตที่ทําให้เข้าถึงการพนันออนไลน์ได้ง่าย และประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพรมแดนติด
กับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายซึ่งเป็นธุรกิจครบวงจรในลักษณะส่งเสริมการท่องเที่ยว      
มีบ่อนพนันควบคู่กับรีสอร์ทและโรงแรมที่ให้ความสะดวกและบริการนักพนันได้เป็นอย่างดี  การเดินทาง    
ข้ามพรมแดนมีความสะดวกมีนักพนันคนไทยเดินทางเข้าไปเล่นจํานวนมาก นอกจากเป็นบ่อนถูกกฎหมาย   
ที่เปิดให้คนเข้าไปเล่นแล้ว ยังอาจเป็นสถานที่ที่จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์หรือเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์
ของเว็บไซต์พนันออนไลน์ ซึ ่งมีนายทุนหรือเจ้ามือที่แท้จริงเป็นเจ้าของ และนายทุนหรือเจ้ามือเหล่านี้      
มักส่งตัวแทนหรือเอเย่นต์เข้ามาจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ในประเทศไทย จึงน่าเชื่อว่าแนวโน้มการเล่นพนัน
ออนไลน์ในประเทศไทยจะขยายตัวตามแนวโน้มของสถานการณ์ท่ัวโลก 
  ธุรกิจการพนันออนไลน์ในไทยเริ่มมีแนวโน้มเป็นรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติมากขึ น :  
พบกรณเีจ้าหน้าที่ตํารวจ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจับกุมชาวเกาหลีใต้ 3 ราย ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
แล้วเข้าพักอาศัยในคอนโดมิเนียมย่านถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์
ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เว็บไซต์ดังกล่าวมีนักพนันชาวเกาหลีใต้ เป็นลูกค้า และ   
ได้เงินจากนักพนันจํานวน 2 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 60 ล้านบาท ทั้งนี้ ชาว เกาหลีใต้    
ทั้ง 3 ราย เป็นผู้ที่ทางการเกาหลีใต้ต้องการตัวและถูกตํารวจสากลออกหมายจับด้วย 4 รวมถึงกรณีการจับกุม
ชาวเกาหลีใต้ 4 ราย ในคอนโดมิเนียมย่านถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จากการสอบสวนพบว่าชาวเกาหลีใต้
                                                      
3 Statista. อ้างใน  GINAR. 2018. GINAR’s Global Online Gaming Market Research 2018. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2563 จาก https://www.ginar.io/global-online-gambling-
market-research-2018/ 
4 MGR ONLINE. 2562. จับแก๊งเกาหลีลอบเปดิเว็บพนนั หลังหนีมากบดานคอนโดฯ ย่านพระราม 3. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2563 จาก 
https://mgronline.com/crime/detail/9620000119713 

กราฟที่ 1 แสดงขนาดของธุรกจิการพนันออนไลน์ทั่วโลกในห้วงปี พ.ศ. 2552 
ถึง 2562 (หน่วย : พันล้านดอลลารส์หรัฐ) 
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ทั้ง 4 ราย เป็นกลุ่มคนที่เจ้าของบ่อนการพนันรายใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ส่งเข้ามาประจําการที่ประเทศไทย    
แล้วใช้ประเทศไทยเป็นฐานเพ่ือเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีนักพนันชาวเกาหลีใต้สมัครเป็นสมาชิก เพ่ือ     
เล่นพนันกว่า 1 หมื่นราย มีเงินสดหมุนเวียนในแต่ละวันกว่า 30 ล้านบาท5 

จากกรณีดังกล่าว มีข้อสังเกตคือ รูปแบบการประกอบอาชญากรรมมีลักษณะคล้ายคลึงกัน     
โดยผู้ถูกจับกุมเป็นชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในรูปแบบนักท่องเที่ยว มีหนังสือเดินทางและวีซ่าที่ถูกต้อง     
เข้าพักอาศัยในคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองซึ่งสามารถปิดบังซ่อนเร้นการทํากิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้เป็นอย่างดี 
จากนั้นจึงติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพ่ือเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์
หรือนายทุนรายใหญ่หลายรายอยู่ในต่างประเทศ มีการโอนเงินที่ได้จากผู้เล่นพนันกลับไปยังประเทศที่เป็นที่ตั้ง
ของเซิร์ฟเวอร์ เมื่อผู้ต้องหาหรือเอเย่นต์ในไทยถูกจับกุม ก็จะมีการส่งเอเย่นต์หรือตัวแทนเว็บไซต์เข้ามา      
ในประเทศไทยอีก ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ให้หมดไปกระทําได้โดยยาก การเปิด
เว็บไซต์พนันออนไลน์โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานนั้น นับเป็นภัยคุกคามที่สําคัญของประเทศ 

ผลกระทบต่อสังคม : นอกจากการพนันออนไลน์มีแนวโน้มเป็นรูปแบบอาชญากรรม    
ข้ามชาติมากยิ่งขึ้นแล้วนั้น การพนันออนไลน์ยังมีผลกระทบต่อสังคมในแง่ที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาชญากรรม
ประเภทอ่ืนตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้ บุคคลที่มีรายได้น้อย 
มีการกู้ยืมเงินมาเล่นพนันออนไลน์จนส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินซึ่งอาจนําไปสู่การเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ค้าประเวณี หรือลักทรัพย์ อีกประการคือ ในกลุ่มคนวัยทํางานที่มีรายได้ก็พบว่ ามีการก่ออาชญากรรมอ่ืน    
เพ่ือนําเงินไปเล่นพนันออนไลน์เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ปฏิบัติการตรวจค้นและบุกทลายบ่อนที่ลักลอบเปิดเล่นพนันออนไลน์ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
การเข้าตรวจค้นดังกล่าวเป็นการขยายผลการจับกุมพนักงานราชการรายหนึ่งที่ยักยอกเงินงบประมาณราชการ
จํานวน 33.9 ล้านบาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของตนเองหลายบัญชี แล้วนําเงินที ่ได้ไปเล่นการพนัน
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ จากการตรวจค้นพบของกลางเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สําหรับเล่น
พนันออนไลน์ และจับกุมผู้ดูแลเว็บไซต์ซึ่งเป็นลูกจ้างได้ 9 ราย นอกจากนี้ยังพบว่าสถานที่ดังกล่าวเปิดทําธุรกิจ
รับออกแบบบังหน้า และมีการจัดให้เล่นพนันออนไลน์มาประมาณ 2 ปี มีเว็บไชต์พนันในเครือข่ายหลายเว็บไซต์ 
มีเงินหมุนเวียนเดือนละประมาณ 100 ล้านบาท6  

2. รูปแบบ/พฤติการณ์การก่ออาชญากรรมการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ 
พฤติการณ์การก่ออาชญากรรมการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์มักอยู่ในรูปแบบการเปิด

เว็บไซต์ที่จัดให้มีการเล่นพนันหลากหลายชนิด  เช่น บาคาร่า ทายผลการแข่งขันกีฬา เกมไพ่ชนิดต่าง ๆ 
เว็บไซต์แต่ละเว็บฯ มีฝ่ายที่ทําหน้าที่อยู่เบื้องหลังซึ่งโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ เจ้าของเว็บไซต์ 
นายทุนหรือนายหน้าที่ติดต่อกับเจ้าของเว็บไซต์ และผู้ดูแลเว็บไซต์ ดังแผนผัง 7 
                                                      
5 สยามรัฐออนไลน์. 2562. รวบแก๊งพนันออนไลนเ์กาหลี พบเงินหมุนเวียนกว่า 6 พันล้านบาท. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2563 จาก https://siamrath.co.th/n/108585 
6 ไทยโพสต์. 2563. บุกจับพนันออนไลน์ เงนิหมุน 100 ล้าน. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2563 จาก https://www.thaipost.net/main/detail/70351 
7วิษณุ วงศ์สินสิริกุล. 2554. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. เกมพนันออนไลน์ : หายนะเกมท่ีต้องควบคุม. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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เ จ้ า ข อ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ พ นั น
อ อ น ไ ล น์ ส่ ว น ม า ก เ ป็ น
เจ้าของบ่อนคาสิโนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะบ่อนคาสิโนตาม
แนวตะเข็บชายแดนไทย-
กัมพูชา บางเว็บไซต์ผู้เล่น
สามารถเล่นพนันผ่านการ
ถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ต
มาจากบ่อนคาสิโนในตําบล
ปอยเปต ประเทศกัมพูชา 

เว็บไซต์พนันออนไลน์มีเอเย่นต์หรือ
น า ย ห น้ า ทํ า ห น้ า ที่ ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับเจ้าของเว็บไซต์ใน
การจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ 
นายหน้า 1 รายอาจดูแลการจัดให้
ม ีการพน ันออนไลน ์ครอบคล ุม
พื้นที่ในระดับจังหวัด บางรายอาจ
ด ูแ ล พื ้น ที ่ใ น ร ะด ับ ภ า ค  และ
นายหน้าบางรายอาจจัดให้มีการ
เล ่นพน ันออนไลน ์โดยเป ิดร ้าน
อ ิน เ ตอร ์เ น ็ตบ ัง หน ้า จ ากการ
สอบสวนเอเย่นต์ที่ถูกจับกุมพบว่า 
เอเย่นต์บางรายได้รับเงินเพ่ือใช้ใน
การจ้างคนหรือลูกน้องมาทําหน้าที่
รับโทรศัพท์ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามา
สมัคร และได้รับเงินส่วนแบ่งกําไร
จากเว็บไซต์ร้อยละ 5 8 

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (website administrator) 
พนันออนไลน์นั้น โดยทั่วไปทําหน้าที่รับ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ ส่งหมายเลขบัญชี
ธนาคารสําหรับโอนเงินที่ใช้ในการเล่น
การพนัน รวมทั้งรหัสผู้ใช้ (username) 
รหัสผ่าน (password) ให้ผู ้สมัครเล่น
พนันออนไลน์ และเปิดช่องทางติดตอ่
ก ับล ูกค้าผ ่านทางระบบสนทนาของ
เว็บไซต์ โปรแกรมไลน์ และโทรศัพท์ เป็น
ต้น เมื่อสมาชิกเข้าสู่ เว็บไซต์ก็จะพบ
เครดิตหรือจํานวนเงินที่สมาชิกโอนเข้าไป 
สมาชิกสามารถเริ่มเล่นพนันเพ่ือเอา
ทรัพย์สินได้ตลอดเวลา เมื่อสมาชิกเล่น
ได้และประสงค์จะรับเงิน ก็สามารถแจ้ง
ผู้ดูแลระบบเพ่ือให้โอนเงินกลับเข้าบัญชี
ธนาคารของสมาชิก หากเล่นเสีย จํานวน
เครดิตหรือยอดเงินจะลดลง หากสมาชิก
ต้องการเล่นต่อก็สามารถโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผู้ดูแลเว็บไซต์เพ่ิมเติม
ได้ ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์ หรือผู้จัดให้มีการ
เล่นพนันออนไลน์ก็จะได้ประโยชน์
ตามจํานวนเง ินที ่สมาชิกโอนเข้าไป
นั่นเอง 

                                                      
8กรุงเทพธุรกิจ. 2559. ชุดปราบปราม 'บชน.' จับเว็บพนันออนไลน์ 'sbo200'. สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2563 จาก https://www.bangkokbiznews.com/ 
news/detail/705238 
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เว็บไซต์พนันออนไลน์จํานวนมากมีการแสวงประโยชน์จากเว็บไซต์ชมภาพยนตร์/ซีรี ่ย์
ออนไลน์ เว็บไซต์เล่นไฟล์วีดิทัศน์ เว็บไซต์บันเทิงประเภทต่าง ๆ โดยแฝงตัวมาในรูปเว็บแบนเนอร์  
(Web banner) ที ่ฝ ังอยู ่บนระบบเล ่น ไฟล ์ว ีด ิท ัศน ์ โ ดยแบนเนอร ์จะอยู ่ใ นร ูปแบบภาพนิ ่ง หรือ
ภาพเคลื่อนไหวโฆษณาชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องคลิกที่แบนเนอร์พนันออนไลน์ก่อน     
จึงจะสามารถชมภาพยนตร์หรือซีรี่ย์ได้ เมื่อคลิกที่แบนเนอร์โฆษณาฯ แล้ว จะมีการแสดงหน้าเว็บไซต์พนัน
ออนไลน์ทันที ลักษณะดังกล่าวเป็นการพยายามเพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่อาจไม่มีเจตนาเล่นพนัน ให้เข้าสู่
เว็บไซต์พนันออนไลน์ เจ้าของเว็บไซต์ชมภาพยนตร์/ซีรีส์ อาจได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยเปิด
เว็บไซต์ชมภาพยนตร์/ซีรี่ย์ออนไลน์ หรือเว็บไซต์ทั่วไปบังหน้า แต่แท้จริงแล้วมีการฝังเว็บไซต์พนันออนไลน์แฝงมา
ในระบบ 

3. รูปแบบและช่องทางการฟอกเงิน 
เมื่ออาชญากรจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และได้รับเงินจากนักพนันแล้ว ก็จะมีการโอนเงินไป

ยังบัญชีเงินฝากธนาคารอ่ืนเพ่ือซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือ
ทําธุรกรรมโดยนําเงินที่ได้จากนักพนันไปปะปนกับเงินที่ได้มาอย่างถูกกฎหมาย แล้วนําเงินไปซื้อทรัพย์สินอ่ืน
เพ่ือให้ดูเสมือนว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกกฎหมาย ตัวอย่างรูปแบบการทําธุรกรรม ได้แก่ 

1) รับโอนเงินจากผู้เล่นการพนันซึ่งเงินที่รับโอนเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฯ ผ่านบัญชี      
เงินฝากธนาคารของตนเองหรือบัญชีฯ ของเครือข่ายอาชญากรเอง 

2) ว่าจ้างผู้อ่ืนให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสําหรับใช้ในการรองรับเงินที่ได้จากการนักพนัน เพ่ือซุกซ่อน
หรือปกปิดแหล่งที่มาของเงินดังกล่าวซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และเพ่ือให้ยาก
ต่อการตรวจสอบและติดตามร่องรอยไปถึงตัวการ ผู้กระทําความผิด หรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 

3) โอนเงินที่ได้จากผู้เล่นพนันไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารอีกหลายบัญชี ทั้งบัญชีฯ ธนาคารเดียวกัน
หรือต่างธนาคาร และเป็นบัญชีฯ ที่เปิดในหลายพื้นที่ เพื่อสร้างความซับซ้อนของการทําธุรกรรม     
ให้ยากต่อการสืบสวนหาความเก่ียวข้องเชื่อมโยงระหว่างผู้โอนและผู้รับโอนเงิน 

4) เจตนาหลีกเลี่ยงกล้องวงจรปิดและการทําธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยใช้ Internet banking แทน 
จากนั้นจึงจ้างผู้อื่นให้ใส่หมวกปิดบังใบหน้าเพื่อไปกดเงินสดจากตู้ ATM แล้วนําเงินสดนั้นฝากเข้า
บัญชีฯ อื่น ผ่านตู้ CDM หรือเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติที่ตั้งอยู่พื้นที่ติดกันหรือใกล้เคียงกัน  

5) มีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ บางเครือข่ายมีเอเย่นต์
หรือตัวแทนหลายชั้น เอเย่นต์แต่ละรายมีลูกน้องหลายราย มีการโอนเงินที่ได้จากผู้เล่นพนันผ่านบัญชี
เงินฝากธนาคารหลายบัญชีต่อกันเป็นทอด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินจากเอเย่นต์ไปยังเจ้าของเว็บไซต์
พนัน การโอนเงินระหว่างเอเย่นต์ไปยังเอเย่นต์ด้วยกัน และจากเอเย่นต์ไปยังลูกน้อง ฯลฯ เพ่ือสร้าง
รายการธุรกรรมที่ซับซ้อนและยากต่อการสืบสวนหาผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 
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4. ส่ิงบอกเหตุ (Red Flag) 
ในส่วนของการตรวจสอบและเฝ้าระวังโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินต่อการจัดให้มีการเล่น

พนันออนไลน์นั้น อาจตรวจสอบการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งส่วนมากมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้เปิดบัญชีฯ เพ่ือใช้
รองรับเงินที่ได้จากนักพนัน และเฝ้าระวังลักษณะการทําธุรกรรมที่มีรายการเดินบัญชีฯ แตกต่างไปจากบัญชีฯ 
ทั่วไป และต้องพิจารณาพยานหลักฐาน พฤติการณ์แวดล้อม รวมทั้งข้อสังเกตหรือสิ่งบอกเหตุในการเฝ้าระวัง ดังนี้ 

 

1) มีการทําธุรกรรมท่ีไม่สอดคล้องกับอาชีพและรายได้ท่ีแจ้งไว้กับธนาคาร  
2) เปิดบัญชีเงินฝากในพื้นท่ีเสี่ยง เช่น พื้นท่ีตามแนวตะเข็บชายแดนใกล้บ่อนคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน 
3) มีบุคคลอื่นพามาเปิดบัญชีฯ โดยบุคคลท่ีพามาจะควบคุมและสังเกตการณ์อยู่ใกล้ ๆ ภายในสาขาธนาคาร 
4) บุคคลเดียวกันแต่เปิดบัญชีเงินฝากหลายบัญชีฯ ในห้วงเวลาใกล้เคียงกันโดยไม่มีเหตุผลหรือความเชื่อมโยง

ในเชิงธุรกิจ หรือผู้เปิดบัญชีบ่ายเบี่ยงท่ีจะให้เหตุผล 
5) หลีกเลี่ยงการติดต่อจากเจ้าหน้าท่ีธนาคาร ปฏิเสธหรือบ่ายเบี่ยงท่ีจะให้ข้อมูลในขั้นตอนการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer : KYC / Customer Due Diligence : CDD) 
6) ใช้เบอร์โทรศัพท์ใหม่และโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แกะกล่องเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากเป็นการเฉพาะ 

และเจ้าหน้าท่ีธนาคารไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้เมื่อใช้เบอร์ฯ ดังกล่าว หรือติดต่อได้แต่ผู้รับโทรศัพท์
ปฏิเสธการสนทนา 

7) มีการโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นหลายบัญชีฯ ที่ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้โอน
และผู้รับโอน และไม่มีเหตุผลหรือความเชื่อมโยงในด้านพื้นท่ีหรือการประกอบธุรกิจ 

8) มีจํานวนเงินหมุนเวียนสูงขึ้นอย่างทันทีทันใดในบัญชีเงินฝากท่ีไม่มีการเคลื่อนไหวมาเป็นระยะเวลานาน 
หรือจํานวนเงินหมุนเวียนสูงขึ้นมากผิดปกติแบบทันทีทันใดเมื่อเทียบกับจํานวนเงินหมุนเวียนในอดีต 

9) โอนหรือรับโอนเงินในความถี่ท่ีสูงมากในแต่ละเดือน ต้ังแต่เดือนละหลายสิบครั้งไปจนถึงหมื่นครั้ง 
มูลค่าการทําธุรกรรมต้ังแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลักร้อยล้านบาท 

10)  เมื่อมีการฝากหรือรับโอนเงินจนถึงจํานวนหนึ่ง จะมีการถอนออกเป็นเงินสดหรือโอนเงินออกทันที
เป็นจํานวนเงินท่ีเท่ากันหรือใกล้เคียงกันกับจํานวนเงินฝากหรือรับโอน 

11)  เมื่อตรวจสอบวีดีโอจากกล้องวงจรปิดของธนาคาร พบว่าบุคคลท่ีถอนเงินสดจากตู้ ATM มิใช่บุคคล
เดียวกันกับเจ้าของบัญชีเงินฝาก 

12)  เจ้าของบัญชีเงินฝากถูกนําเสนอข่าวทางสื่อสาธารณะว่ากระทําความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ    
การจัดให้มีการเล่นพนันฯ 

13)  เจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารถูกตรวจสอบจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยมีหนังสือขอให้
สถาบันการเงินอายัดบัญชีฯ ขอข้อมูลการเปิดบัญชีฯ หรือรายการเดินบัญชีฯ เนื่องจากมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันฯ  



 

 
ผู้จัดทํา : ส่วนพัฒนานโยบายการกํากับ กองกํากับและตรวจสอบ  โทร. 0 2219 3600 ต่อ 5059 (สุภาภรณ์)        

หน้า 8 
 

5. รูปแบบการทําธุรกรรมท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการพนัน 
จากการตรวจสอบและติดตามรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่อาจเกี่ยวข้อง

กับการพนัน พบว่ามีรูปแบบที่เป็นสิ่งบอกเหตุคล้ายคลึงกัน ตามกรณีตัวอย่างนี้ 

กรณีที่ 1 เจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารรายหนึ่ง อายุ 23 ปี ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ของโรงแรม 
เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว แจ้งธนาคารว่ามีรายได้ไม่เกิน  1 หมื่นบาทต่อเดือน แต่ในห้วงเวลา 3 ปี มีการ
ฝากหรือรับโอนเงินมากกว่า 2 แสนครั้ง  และพบการถอนหรือโอนเงินออกมากกว่า 5 ,600 ครั้ง 
รวมมูลค่าท้ังการโอนและรับโอนเป็นมูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท มีเงินหมุนเวียนเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 
10 ล้านบาท ซึ่งลักษณะการทําธุรกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นบัญชีฯ ท่ีใช้รองรับ
เงินท่ีได้จากการเล่นพนัน 

กรณีที่ 2 เจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารรายหนึ่ง อายุ 38 ปี สัญชาติกัมพูชา ประกอบอาชีพรับจ้าง เปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเมื่อเดือนมีนาคม 2563 โดยแจ้งธนาคารว่ามีรายได้ต่อเดือนประมาณ 2 หมื่นบาท ธนาคารพบว่าใน
เดือนเมษายน 2563 มีการทําธุรกรรมโอนและรับโอนเงินผ่านเครื่อง ATM และ Internet Banking หรือ 
Mobile Banking  โดยมีเงินหมุนเวียนในบัญชีฯ รวมกันมากกว่า 6 ล้านบาท และพบรายการถอนหรือ    
โอนเงินออกเป็นจํานวนท่ีใกล้เคียงกับท่ีรับโอนในช่วงระยะเวลาท่ีไม่ห่างกันมากนัก อีกประการคือ หน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีหนังสือถึงธนาคารเพื่อ ขอให้อายัดบัญชีฯ นี้ เนื่องจาก
เป็นบัญชีฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ 

กรณีที่ 3  เจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารรายหนึ่ง อายุ 38 ปี ประกอบอาชีพขายเสื้อผ้า เปิดบัญชี
เงินฝากในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อเดือนกันยายน 2561 
แจ้งธนาคารว่ามีรายได้ ต่อเดือน 1.5 ถึง 3 หมื่นบาทต่อเดือน เจ้าหน้าท่ีธนาคารได้ติดต่อลูกค้าเพื่อปรับปรุง
ข้อมูลการแสดงตน (KYC/CDD Cleanup) เพิ่มเติมเมื่อเดือนเมษายน 2563 แต่ไม่สามารถติดต่อเจ้าของ
บัญชีฯ ได้ และในเดือนมีนาคม 2563 ธนาคารพบว่ามีการ ทําธุรกรรมฝากเงินหรือรับโอน เงิน     
เ ข ้า บ ัญชีฯ  ด ัง กล ่า ว  จํานวน 28 ครั้ง รวมมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท นอกจากนี้เจ้าของบัญชีฯ ได้ต้ัง 
Username และ e-mail เพื่อใช้สมัคร Mobile Internet banking แต่เมื่อธนาคารนํา Username และ e-mail 
ท่ีเจ้าของบัญชีฯ ใช้สมัครไปสืบค้นในสื่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ก็พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการพนัน
ออนไลน์เนื่องจาก Username เป็นชื่อเดียวกันกับ URL ของเว็บไซต์ท่ีเปิดให้บริการพนันออนไลน์ ข้อสังเกตคือ       
หากพิจารณาความถี่และจํานวนเงินของการทําธุรกรรมอาจพอรับฟังได้ว่า  ถึงแม้เจ้าของบัญชีฯ    
จะมีการทําธุรกรรมท่ีไม่สอดคล้องกับรายได้ที่แจ้งไว้กับธนาคาร แต่เจ้าของบัญชีฯ ประกอบธุรกิจ
ขายเสื้อผ้าซึ่งธุรกิจอาจมีผลประกอบการท่ีดีในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทําให้มีการรับโอนเงินค่าจําหน่ายเสื้อผ้า
จากลูกค้าหลายรายและถอนหรือโอนเงินค่าใช้จ่ายในการทําธุรกิจเป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อนํา Username 
และ e-mail ของเจ้าของบัญชีฯ ไปสืบค้นต่อ จึงทําให้ทราบว่าบัญชีฯ ดังกล่าวมีส่วนเกี่ ยวข้องกับ
การพนันออนไลน์ 
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  บทสรุป การเล่นการพนันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการเล่นในบ่อนไปสู่การเล่นผ่านระบบ
ออนไลน์มากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งผลให้
คนทั่วไปสามารถเข้าถึงเว็บไซต์พนันออนไลน์ได้ง่าย อีกทั้งความสะดวกในการทําธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ
และจํานวนเงินขั้นต่ําที่น้อยมากในการเริ่มเล่นพนันออนไลน์ ล้วนเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการแพร่ขยายของธุรกิจพนัน
ออนไลน์ เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มก็พบว่า ขนาดของธุรกิจพนันออนไลน์ทั่วโลกมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มาเป็นระยะเวลาหลายปี และประเทศไทยมีพรมแดนติดประเทศเพื่อนบ้านที่มีบ่อนการพนันถูกกฎหมาย   
ซึ่งเปิดให้บริการครบวงจรในรูปแบบโรงแรมและร้านค้าควบคู่กับบ่อนคาสิโนสําหรับนักท่องเที่ยว มีคนไทย
เดินทางข้ามพรมแดนไปเล่นพนันจํานวนมาก และบ่อนถูกกฎหมายในประเทศเพ่ือนบ้านอาจเป็นฐานที่ตั้งของ
เว็บไซต์พนันออนไลน์ด้วย จึงน่าเชื่อว่าการพนันออนไลน์จะขยายตัวแทรกซึมเข้ามาในประเทศไทยต่อไป และ      
มีแนวโน้มว่าธุรกิจพนันออนไลน์จะขยายตัวมากขึ้นตามแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจประเภทนี้ในต่างประเทศ
ทั่วโลก นอกจากนี้ การประกอบอาชญากรรมจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์มีรูปแบบเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ
มากขึ้น อาชญากรหรือเอเย่นต์ส่วนใหญ่ถูกเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือนายทุนในต่างประ เทศ    
ส่งตัวเข้ามาในประเทศไทยในรูปแบบนักท่องเที่ยวทั่วไป เมื่อได้เงินจากนักพนันแล้ว ก็จะโอนเงินกลับไปยัง
ต่างประเทศหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลในเครือข่ายอาชญากรเอง หากเอเย่นต์ในไทย      
ถูกจับกุม ก็จะมีการส่งเอเย่นต์เข้ามาในประเทศไทยอีก ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์
ให้หมดไป กระทําได้โดยยาก สําหรับผลการดําเนินงานของสํานักงาน ปปง. ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนันนั้น มีแนวโน้มลดลงในห้วงปีงบประมาณ 2558 ถึง 2562 
สาเหตอุาจเนื่องมาจากการดําเนินนโยบายและมาตรการปราบปรามการจัดให้มีการเล่นพนันฯ โดยหน่วยงานอ่ืนอย่าง
เข้มงวดและมีการดําเนินการกับทรัพย์สินฯ ตามกฎหมายอื่นอยู่แล้ว ทําให้มีการส่งเรื่องให้สํานักงาน ปปง. 
ดําเนินการลดลง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการจัดให้มีการเล่นพนันฯ     
อย่างเข้มงวดเพียงใด ก็ยังไม่สามารถปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการพนันและตัดวงจรหรือ
แหล่งที่มาของเงินทุนของผู้จัดให้มีการเล่นพนัน เจ้าของเว็บไซต์ -ผู้ดูแลเว็บไซต์ได้อย่างเด็ดขาด สาเหตุ
เนื่องมาจากตัวการ นายทุน หรือเจ้าของเว็บไซต์ที่อยู่เบื้องหลังการกระทําความผิดมักจะใช้ตัวแทนหรือ
ลูกน้องในขบวนการรับเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันแทน และยังใช้บัญชีเงินฝากของผู้รับจ้างเปิดบัญชี เป็น
ช่องทางในการรับเงินจากนักพนัน เมื่อถูกจับกุมและบัญชีเงินฝากถูกอายัด ตัวการ นายทุน หรือเจ้าของเว็บไซต์
พนันออนไลน์ก็จะเปลี่ยนไปใช้บัญชีของบุคคลอ่ืนในการกระทําความผิดอีก หากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ยังไม่สามารถดําเนินการกับตัวการ หรือนายทุนที่อยู่เบื้องหลังการกระทําความผิดเกี่ยวกับการพนันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สถานการณ์และแนวโน้มการกระทําความผิดเกี่ยวกับการพนันในปีต่อไปก็จะยังคงปรากฏปัญหาอยู่ใน
ลักษณะเดิมเช่นเดียวกับห้วงปีที่ผ่านมา 
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