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ของประเทศสหราชอาณาจักร โดยไม่คาํ นึ งว่าการดําเนิ นธุ รกิ จพนันออนไลน์ดงั กล่าว จะถูกนํามาใช้
ในสหราชอาณาจักรทั/งหมดหรื อเพียงบางส่ วน
ตัว อย่ า งการพนัน ออนไลน์ ป ระเภทนี/ ที* จ ะต้อ งได้รั บ อนุ ญ าต 50 และแนวทางการ
พิจารณาของคณะกรรมการการพนันของอังกฤษ มีดงั นี/
Gambling software
คณะกรรมการการพนันถือว่า ซอฟแวร์ (software) ที*ใช้เพื*อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ร่ วมกับ remote gambling หรื อใช้เพื*อประโยชน์ในการดําเนิ นงานของผูป้ ระกอบกิ จการธุ รกิจพนันถื อ
เป็ น ซอฟแวร์ การพนันหรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที*ใช้การพนัน (gambling software) เช่น ซอฟแวร์ ที*
ใช้สําหรับ virtual event webpages; virtual event control; bet capture / matching; settlement; random
number generation; gambling records, showing detailed results of games ผูใ้ ห้บริ การซอฟแวร์ เหล่านี/
จะต้องได้รับใบอนุ ญาตตามกฎหมาย จึงจะอนุ ญาตให้จาํ หน่ ายหรื อนํามาใช้งานได้ แต่กฎหมายจะไม่
บังคับใช้กบั ซอฟแวร์ หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที*นิย มใช้ใ นธุ รกิ จทัว* ไปที* มิใช่ ธุรกิ จการพนัน เช่ น
ซอฟแวร์ พ/ืนฐาน ซอฟแวร์ ธุรกิจต่าง ๆ อย่างกรณี ระบบปฏิบตั ิการพื/นฐานของ Microsoft, Oracle หรื อ
Apple applications
Remote casinos
กฎหมายว่าด้วยการพนัน 2005 อนุ ญาตให้มีการเปิ ดคาสิ โนทางอินเทอร์ เน็ต หรื อ
ที*เรี ยกว่า remote casinos ที*มีการดําเนินการจากคาสิ โนในสหราชอาณาจักร โดยเครื* องมืออุปกรณ์ที*
จะใช้เล่นเกมคาสิ โนจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที*คณะกรรมการกําหนด
Remote betting
การพนันทายผลการแข่งขันทางไกล หรื อ remote pool betting เช่ น ผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจจัดการพนันทายผลฟุตบอลผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต และผูท้ ี*ทาํ ธุ รกิจเป็ นตัวกลางในการรับทาย
ผลพนัน (betting intermediaries) ทางอินเทอร์ เน็ตแต่ไม่เกี*ยวข้องกับผลพนันที*เกิดขึ/น จะต้องได้รับ
อนุญาตก่อนดําเนินการตามกฎหมาย ซึ* งเป็ นใบอนุ ญาตที*ต่างจากการพนันทายผลตามปกติที*มีการ
พนันที*สนามแข่งขันหรื อพนันตามร้านต่าง ๆ
Remote bingo
ธุ รกิ จเกมบิ งโกที* เล่ นทางออนไลน์ ก็ ตอ้ งขออนุ ญาตเช่ นเดี ย วกันกับ เกมบิ ง โก
ทัว* ไป และต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางเทคนิ คในเรื* องอุปกรณ์ที*ใช้ในการเล่นที*กาํ หนดไว้ โดยใน
บางส่ วน หรื อใช้ในการเก็บข้อมูลเกี*ยวกับผลการพนัน อย่างไรก็ดี remote gambling equipment ไม่รวมถึง
อุปกรณ์ของเฉพาะบุคคลที*เป็ นผูเ้ ล่นพนัน remote gambling เท่านั/น ซึ* งมิใช่อุปกรณ์ที*มีผอู ้ ื*นจัดหาให้
50
http://www.gamblingcommission.gov.uk/gambling_sectors/remote.aspx
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ปี 2008 มี ก ารจัดทํา หลัก เกณฑ์ใ นเรื* องนี/ ชื*อ the Bingo and casino equipment technical
requirements มี เนื/ อหากําหนดเรื* องการขอใบอนุ ญาตประเภท remote bingo ที* จะมี การติ ดตั/งใน
สถานที*ที*ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (licensed premise)
Remote lotteries
ผูป้ ระกอบกิจการล็อตเตอรี* ที*สามารถเล่นทางอินเทอร์ เน็ตได้ จะต้องขอใบอนุ ญาต
ประกอบการดังกล่าวจากคณะกรรมการการพนัน
หลักเกณฑ์ การขอใบอนุญาต remote operating licence
กฎหมายว่าด้วยการพนัน 2005 มาตรา 67 กําหนดให้ผทู ้ ี*จะขอใบอนุ ญาตประเภท
remote gambling หรื อที*เรี ยกว่า “remote operating licence” จะต้องเป็ นผูป้ ระกอบการพนันที*เข้า
ลักษณะ remote gambling ที*กล่าวมาข้างต้น โดยผูท้ ี*ถือใบอนุ ญาตประเภทนี/จะไม่ได้รับอนุ ญาตให้
ประกอบกิจการที*ไม่เข้ากรณี remote gambling และในใบอนุ ญาตจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่า เป็ น
ใบอนุญาตแบบ remote operating licence หรื อไม่
หลักเกณฑ์การขอใบอนุ ญาตประเภท remote operating licence มีบญั ญัติไว้ใน
กฎหมาย ฯ โดยเฉพาะมาตรา 89 ที*กาํ หนดเงื*อนไขสําคัญ เช่น การใช้อุปกรณ์ที*เกี*ยวข้องคือ remote
gambling equipment ของผูร้ ับอนุ ญาต จะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมการการพนันที*ขออนุ ญาตไว้
เท่านั/น กล่าวคือ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จพนันออนไลน์ที*ได้รับอนุ ญาต ไม่สามารถนําอุปกรณ์ ไปใช้ใน
กิ จกรรมการพนันอื* น ๆ ที* มิได้ขออนุ ญาตไว้ หากฝ่ าฝื นก็จะมี โทษตามกฎหมาย โดยเฉพาะโทษ
ปรับทางแพ่ง (financial penalty) หรื อระงับใบอนุญาตชัว* คราว หรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้
นอกจากนี/ คณะกรรมการการพนันซึ* งมีอาํ นาจตามกฎหมายในการออกใบอนุ ญาต
remote operating licence นี/ สามารถกําหนดเงื*อนไขบางอย่างเพิ*มเติมสําหรับผูย้ ื*นคําขอใบอนุ ญาต
แต่ละราย เช่ น ห้ามการดําเนิ นกิ จกรรมการพนันออนไลน์บางอย่าง คณะกรรมการ ฯ ยังสามารถ
กําหนดมาตรฐานในเรื* องระบบหรื อกระบวนการออกผลพนันออนไลน์ รวมถึงกําหนดขั/นตอนการ
เล่นพนันต่าง ๆ เพื*อที*จะป้ องกันการโกงการพนันของผูป้ ระกอบการ และเป็ นการตรวจสอบได้อีก
ทางหนึ*ง รายละเอียดในเรื* องนี/มีค่อนข้างมาก จึงไม่ขอกล่าวถึงในรายงานวิจยั ฉบับนี/
ค่ าธรรมเนียมรายปี ของธุรกิจพนันออนไลน์
สําหรับอัตราค่าธรรมเนียมรายปี ของธุ รกิจพนัน ที*จดั เก็บกับผูป้ ระกอบการที*ได้รับ
ใบอนุ ญาตประเภทต่าง ๆ มีอตั ราที*แตกต่างกันไปตามประเภทการพนัน และวงเงินที*มีการเล่นว่า
มากน้อยเพียงใด คือ หากมีวงเงิ นพนันมาก ก็จะถูกจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมสู งตามไปด้วย เช่ น กรณี
remote casinos และ gambling software ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมรายปี ด้านล่างนี/
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Remote casino operating licence - annual fee
Gross gambling yield
F

G

H

Less than £500k - £5m
£500k

Remote 2005 Act £3,188

I
- £25m

J
- £100m-

K

l

£250m-

£500m+

£5m

£25m

£100m

£250m

£500m

£9,563

£13,529

£38,128

£74,012

£117,746

155,425

casino - annual fee

Remote gambling software operating licence - annual fee
Annual gross sales

Remote gambling software - annual fee

F

G

H

Up to £550,000

£550k - £6.6m

£6.6m+

£6,765

£19,063

£37,006

ก.2) การพนันทายผลฟุตบอลและการพนันแข่ งม้ า
การพนันทายผลแข่ ง ขันกี ฬ าเป็ นการพนันที* ถู ก กฎหมายที* ไ ด้รับ ความนิ ย มจากคน
อังกฤษเป็ นเวลานานหลายสิ บปี โดยถือเป็ นการพนันถูกกฎหมายตามกฎหมายเดิมที*ชื*อว่า the Betting,
Gaming and Lotteries Act of 1960 ที*อนุ ญาตให้มีการประกอบกิจการรับพนันทายผลแบบ off-track
bookmakers เป็ นครั/ งแรกได้ องค์ ก รที* ด ํ า เนิ น งานในลั ก ษณะผู ก ขาดในฐานะเจ้ า มื อ รั บ พนั น
(bookmaker) การแข่งม้าในขณะอดี ตคื อ “คณะกรรมการควบคุ มการพนันแข่งม้า” (the Racehorse
Betting Control Board) จัดตั/งขึ/นตามกฎหมายชื* อ the Racecourse Betting Act ในปี ค.ศ. 1928 ตาม
นโยบายของนายกรั ฐมนตรี องั กฤษในขณะนั/นคื อ เซอร์ วินสตัน เชอร์ ชิลล์ (Winston Churchill) ด้วย
เหตุผลคือ เพื*อนําเงินผลกําไรที*ได้รับมาใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์มา้ ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพดีย*งิ ขึ/น และเพื*อ
ส่ งเสริ มกีฬาแข่งม้า ต่อมามีการออกกฎหมายใหม่ชื*อ the Betting Levy Act 1961 ต่อมามีการแก้ไขหลาย
ครั/ง จึงมีการเปลี*ยนชื* อคณะกรรมการชุ ดเดิมเป็ น the Horserace Totalisator Board (หรื อเรี ยกชื* อย่อว่า
Tote) ในขณะนั/นรั ฐบาลอังกฤษยังคงเป็ นเจ้าของกิ จการ กฎหมายฉบับล่ าสุ ดคือ the Betting and
Gaming Duties Act 1981
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ต่อมาในปี 2011 รัฐบาลอังกฤษได้ขายกิ จการนี/ ให้แก่ภาคธุ รกิ จเอกชน ชื* อปั จจุบนั ใช้
ชื* อบริ ษทั เป็ นทางการว่า Tote และได้ใช้ชื*อทางธุ รกิ จว่า totesport และเป็ น bookmaker ที*ใหญ่ 1 ใน 4
ลําดับแรกในสหราชอาณาจักร
การพนันทายผลที*ได้รับนิ ยมในสหราชอาณาจักรมากที*สุดในปั จจุบนั เมื*อเปรี ยบเทียบ
ตามมูลค่าวงเงิ นพนันคือ การแข่งม้า รองลงมาคือ การแข่งสุ นขั , การแข่งขันฟุตบอล และการทายผล
ตัวเลขตามลําดับ ตามกฎหมายปั จจุบนั อนุ ญาตให้ผูเ้ ล่นพนันที*มีอายุไม่ต* าํ กว่า 18 ปี สามารถเล่นพนัน
ทายผลกีฬาได้ ยกเว้นกรณี ไอร์ แลนด์เหนื อ (Northern Ireland) ที*มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให้ผทู ้ ี*มีอายุ
ตั/งแต่ 16 ปี สามารถเล่นพนันทายผลกีฬาได้
นิ ยามคําว่า การพนันทายผลการแข่งขัน (betting) ตามกฎหมายการพนันปั จจุ บนั ปี
2005 หมายถึ ง การดําเนิ นการหรื อรับพนันทายผลการแข่งขันอย่างหนึ* งอย่างใด การแข่งขันกี ฬา หรื อ
กิจกรรมใด ๆ หรื อพนันเกี*ยวกับการเกิดเหตุการณ์หรื อไม่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ/น ประเภทของใบอนุ ญาต
การพนันแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลักคือ การพนันทายผลทัว* ไป (general betting) กับ การพนันทายผลแบบ
พูล (pool betting) สําหรับการพนันทายผลฟุตบอลและกีฬาประเภทต่าง ๆ และ fantasy football (คือการ
เล่นเกมฟุตบอลออนไลน์ ที*ผเู ้ ล่นสามารถบริ หารจัดการนักฟุตบอลในทีมตนเองเพื*อแข่งขันกับทีมอื*น)
ถูกจัดอยูใ่ นกลุ่ม pool betting51 ซึ* งการเล่นพนันบอลสามารถเล่นพนันในสนามแข่งขันหรื อพนันทาง
อินเทอร์ เน็ตผ่าน the football pools operators ก็ได้
ก.3) การเล่ นเกมส์ ออนไลน์
การเล่นเกมส์ ออนไลน์ต่าง ๆ (ยกเว้นกรณี การพนันทายผลแข่งขันฟุตบอลออนไลน์)
ไม่ อ ยู่ใ นความควบคุ ม ตามกฎหมายการพนัน อัง กฤษ และไม่ เ ข้า กรณี ข องเครื* อ งเล่ น เกม (gaming
machine) ซึ* งจะหมายถึ งเฉพาะเครื* องเล่นที*ถูกออกแบบหรื อใช้งานเพื*อการเล่นพนันของบุคคล ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นเครื* องเล่นเกมพนันประเภท the reel-based type เช่ น เครื* อง slot machine หรื อ jackpot
machine
51

Gambling Act (2005), section 12
Pool betting
(1) For the purposes of this Act betting is pool betting if made on terms that all or part of winnings—
(a) shall be determined by reference to the aggregate of stakes paid or agreed to be paid by the
persons betting,
(b) shall be divided among the winners, or
(c) shall or may be something other than money.
(2) For the purposes of this Act pool betting is horse-race pool betting if it relates to horse-racing in Great
Britain.
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ข) บทบัญญัติทน่ี าสนใจของกฎหมายการพนัน
กฎหมายว่าด้วยการพนัน 2005 มีบทบัญญัติคุม้ ครองเด็กและเยาวชนหลายมาตรา โดยเฉพาะ
หมวด 4 (PART 4 PROTECTION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS) โดยกําหนดให้บุคคลที*
อายุไม่เกิน 16 ปี ถือว่าเป็ น “เด็ก” ส่ วนบุคคลที*อายุไม่เกิน 18 ปี ถือว่าเป็ น “เยาวชน”
ความผิดฐานชักชวน เชิญชวนให้เด็กหรื อเยาวชนเล่นพนัน
ผูท้ ี*ชกั ชวน เชิ ญชวน หรื ออนุ ญาตให้เด็กหรื อเยาวชนเล่นพนัน จะมีความผิดทางอาญา (มาตรา
46 (1) 52) อี ก กรณี คื อ การเชิ ญ ชวนให้ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนเล่ น พนัน โดยเจตนา ด้ว ยการส่ ง เอกสาร
โฆษณาการเล่นพนันให้แก่เด็กหรื อเยาวชน หรื อการให้ขอ้ มูลเกี* ยวกับการเล่นพนันแก่เด็กหรื อเยาวชน
เพื*อที*จะโน้มน้าว ชักจูงให้เด็กหรื อเยาวชนเข้าเล่นพนันดังกล่าว (มาตรา 46 (3))
การส่ งเอกสารไปยังเด็กหรื อเยาวชน เพื*อโฆษณาการพนันการพนัน โดยระบุ ชื*อ ที*อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรื ออีเมล์ของบุคคลที*จะติดต่อกลับ เพื*อให้ทาํ ธุ รกรรมทางการเงิ นในการเล่นพนัน
บุคคลที*มีชื*อระบุในเอกสารติดต่อดังกล่าว จะมีความผิดฐานชักชวน เชิ ญชวน หรื ออนุ ญาตให้เด็กหรื อ
เยาวชนเล่นพนันตามมาตรา 46 (1) เว้นแต่บุคคลนั/นจะพิสูจน์ได้วา่ ตนเองมิได้ยินยอมหรื อมอบหมายให้
ใช้ชื*อที*อยูข่ องตน (มาตรา 46 (4))
นอกจากนี/ การให้ขอ้ มูลการพนันพร้อมชื*อ ที*อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรื ออีเมล์ของบุคคลที*
จะติดต่อกลับหรื อข้อมูลการชําระเงิน (เช่ น บัญชี ธนาคาร) โดยวัตถุประสงค์เพื*อเสนอแก่กลุ่มเด็กหรื อ
เยาวชน บุคคลที*ให้ขอ้ มูลดังกล่าวจะถื อว่ากระทําความผิดตามมาตรา 46 (1) เว้นแต่ผูน้ / นั จะนําสื บ
พิ สู จน์ ไ ด้ว่า ข้อมู ล ที* นํา เสนอต่ อเด็ ก หรื อเยาวชนนั/น ตนเองมิ ไ ด้ใ ห้ค วามยินยอม หรื อเป็ นข้อมู ล ที*
ต้องการจะนําเสนอแก่ผใู ้ หญ่ทว*ั ไป มิได้มุ่งประสงค์ที*จะชักจูงหรื อจูงใจให้เด็กหรื อเยาวชนเข้าเล่นพนัน
ความผิดฐานชักชวน เชิญชวนให้เด็กหรื อเยาวชนเข้าไปในสถานที*เล่นพนัน
มาตรา 47 กํา หนดความผิด กรณี ที* บุ ค คลใดชัก ชวน เชิ ญ ชวนให้เด็ ก หรื อเยาวชนเข้า ไปใน
สถานที*เล่นพนันสําหรับเล่นคาสิ โน และเป็ นสถานที*ที*ได้รับใบอนุ ญาตตามกฎหมาย ถือว่าผูน้ / นั กระทํา
ความผิดอาญา แต่ความผิดในเรื* องนี/ไม่รวมถึงกรณี สถานที*แห่ งนั/นสามารถอนุ ญาตให้เด็กหรื อเยาวชน
เข้าไปได้ และเป็ นสถานที*ที*มิได้ใช้ในการเล่นการพนันแต่อย่างใด

52

แต่ความผิดฐานนี/ไม่รวมถึงการเล่นพนันในบางกรณี เช่น การเล่นพนันหรื อทายผลพนันที*เป็ นส่ วนบุคคล
หรื อไม่ใช่การพนันเชิงธุรกิจ, การเล่นล็อตเตอรี* , การพนัน football pools, การเล่นเครื* องเล่นเกมประเภท
Category D, การเล่นเกมในงานสังสรรค์ของครอบครัวที*มีโอกาสถูกรางวัลเท่ากัน (equal chance gaming) ที*
ได้รับอนุญาหรื อไม่ได้รับอนุญาตก็ดี
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ผูท้ ี*ชกั ชวน เชิญชวน หรื ออนุ ญาตให้เด็กหรื อเยาวชนเข้าไปในสถานที*เล่นพนันประเภททายผล
การแข่งขันที*ได้รับใบอนุ ญาต และสถานที*น/ นั ใช้เป็ นที*เล่นพนัน ถื อว่าผูน้ / นั กระทําความผิดทางอาญา
(มาตรา 47 (4))
ผูท้ ี* ชักชวน เชิ ญชวน หรื ออนุ ญาตให้เด็กหรื อเยาวชนเข้าไปในสถานที* เล่ นพนันประเภทที* มี
เครื* องทายผลพนัน (betting machine) ซึ* งห้ามเด็กหรื อเยาวชนเข้าไป ตามมาตรา 182 ถือว่าผูน้ / นั กระทํา
ผิดทางอาญา (มาตรา 47 (6))
ความผิดของผูเ้ ล่นพนันที*เป็ นเยาวชน
ความผิดของเยาวชน (young person) ที*เล่นพนันหรื อเข้าไปในสถานที*เล่นพนัน โดยมิได้รับ
อนุ ญาตตามกฎหมาย (มาตรา 48-49) จะถื อว่ามีความผิดทางอาญา แต่ความผิดในกรณี น/ ีจะไม่รวมถึ ง
กรณี ก ารเล่ นพนันหรื อทายผลพนันที* เป็ นส่ วนบุ ค คลหรื อไม่ใ ช่ การพนันเชิ งธุ รกิ จ (non-commercial
gaming/ betting), การเล่นล็อตเตอรี* , การพนัน football pools, การเล่นเครื* องเล่นเกมประเภท Category
D, การเล่นเกมในงานสังสรรค์ของครอบครัวที*มีโอกาสถูกรางวัลเท่ากัน
ความผิดฐานอํานวยความสะดวกให้มีการเล่นพนันในต่างประเทศ
มาตรา 44 บัญญัติให้บุค คลที* ดาํ เนิ นการใดในบริ เตนใหญ่ (Great Britain) หรื อใช้อุป กรณ์
ประเภท remote gambling equipment ที*อยูใ่ นบริ เตนใหญ่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื*อชวนชวน ชักจูง หรื อ
ช่วยเหลือให้บุคคลอื*นสามารถเล่นพนัน remote gambling ในดินแดนหรื อประเทศที*กาํ หนดไว้ (แต่ยงั ไม่
มีการออกกฎเกณฑ์ในเรื* องนี/) ผูน้ / นั มีความผิดตามกฎหมายอาญา
บทลงโทษทางอาญา
กฎหมายว่าด้วยการพนัน มาตรา 62 เป็ นบทลงโทษที*กาํ หนดไว้สําหรับการกระทําผิดในหมวด
4 (PART 4 PROTECTION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS) คือ ผูก้ ระทําผิดตามฐาน
ความผิดต่ าง ๆ ที* ก ล่ า วมาข้า งต้น จะถื อว่า มี ค วามผิดอาญาที* ไ ม่ ร้า ยแรง คื อเป็ นการกระทํา ความผิด
ประเภท summary conviction53 คือผูก้ ระทําผิดจะได้รับโทษจําคุ กไม่เกิ น 51 สัปดาห์ (แต่ถ้าเป็ นการ
กระทําผิดตามกฎหมายสก๊อตแลนด์จะมีโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดื อน) หรื อโทษปรับไม่เกิ น 5,000 ปอนด์
(level 5 on the standard scale) หรื อทั/งจําทั/งปรับ
53

ผูก้ ระทําผิดหรื อจําเลยจะต้องถูกดําเนินคดีในศาลที*เรี ยกว่า a magistrates’ court ซึ* งเป็ นศาลที*มีกระบวน
พิจารณาคดีรวดเร็ ว ไม่ซบั ซ้อน มีลกั ษณะไม่เป็ นทางการ ตัวอย่างคดีลกั ษณะนี/เช่น คดีทาํ ผิดตามกฎหมาย
จราจร, คดีลกั เล็กขโมยน้อย เช่น ขโมยของในร้านค้า, คดีก่อความวุน่ วายเล็กน้อย (ต่างจากคดีอาญาร้ายแรงที*
จะต้องขึ/นศาลที*เรี ยกว่า a Crown Court)
อ้างจาก Magistrates' courts - what they do at
http://www.direct.gov.uk/en/CrimeJusticeAndTheLaw/Goingtocourt/DG_196034
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อย่างไรก็ดี ความผิดทางอาญาของเยาวชนตามกฎหมายอังกฤษ จะไม่บญั ญัติโทษจําคุกแต่อย่าง
ใด แต่เยาวชนที*กระทําผิดจะได้รับโทษปรับเท่านั/น ซึ* งมีอตั ราโทษปรับที*ต*าํ กว่าความผิดของผูใ้ หญ่ คือ
อยูใ่ น level 3 คือมีอตั ราโทษปรับไม่เกิน 1,000 ปอนด์54 (กรณี England และ Wales)
การควบคุมการโฆษณาการพนัน
กฎหมายว่า ด้วยการพนัน 2005 มี บ ทบัญญัติค วบคุ ม การโฆษณาการพนันในหมวด 16 ซึ* ง
สามารถปรับใช้กบั การพนันออนไลน์ได้ เช่น
มาตรา 328 ให้อาํ นาจแก่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม สื* อ และกีฬาในการออกกฎหมาย
ลําดับรอง เพื*อควบคุ มเนื/ อหา ช่ วงเวลา วิธีการโฆษณาการพนันผ่านสื* อต่าง ๆ ถ้าผูใ้ ดฝ่ าฝื นก็จะมีโทษ
ทางอาญาคือ จําคุกไม่เกิน 51 สัปดาห์ (แต่ถา้ เป็ นการกระทําผิดตามกฎหมายสก๊อตแลนด์จะมีโทษจําคุก
ไม่เกิน 6 เดือน) หรื อโทษปรับไม่เกิน 5,000 ปอนด์ หรื อทั/งจําทั/งปรับ
มาตรา 331 กําหนดความผิดอาญาในกรณี การโฆษณาการพนันที*มีการประกอบกิ จการใน
ประเทศนอกกลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area - EEA55) เช่น การโฆษณาการเล่น
พนันประเภท remote หรื อ non-remote ในประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อออสเตรเลีย ผูก้ ระทําผิดมีโทษ
อาญาเช่นเดียวกันกับมาตรา 328 อย่างไรก็ดี รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม สื* อ และกีฬา มีอาํ นาจ
ออกกฎเกณฑ์ประกาศรายชื* อให้ประเทศนอกกลุ่ม EEA สามารถโฆษณาได้ โดยถือว่าเป็ นประเทศใน
กลุ่ม “white list” ปั จจุบนั มีประเทศในกลุ่มนี/คือ the Isle of Man, Alderney และ Tasmania

54

Criminal Justice Act 1982, section 37
55
สมาชิก EEA ได้แก่ สมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ รวมทั/งประเทศไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ ลิกเตนสไตน์ ตุรกี
และยูเครน
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3.3 เขตปกครองพิเศษฮ่ องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
3.3.1 ข้ อมูลเบือ( งต้ นเกียวกับระบบกฎหมายและระบบการปกครอง56
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region - HKSAR) เป็ นส่ วน
หนึ*งของสาธารณรัฐประชาชนจีน (the People's Republic of China) ตั/งอยูบ่ ริ เวณชายฝั*งทะเลตะวันออก
เฉี ยงใต้ของประเทศจีน ฮ่องกงเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที*ยวที*สาํ คัญของเอเชี ย ด้วยเหตุที*มี
พื/นที*น้อยเมื* อเทียบกับจํานวนประชากรเกื อบ 7 ล้านคน โดยส่ วนใหญ่เป็ นชาวจีนและมีคนต่างชาติ ที*
ทํางานและอาศัยอยู่ในฮ่องกงราวร้ อยละ 5 ของจํานวนประชากร อาทิเช่ น คนอิ นโดนี เซี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์
และไทย (ข้อมูล ณ ปี ค.ศ. 2009)
ด้วยเหตุที*ฮ่องกงเคยอยู่ภายใต้การยึดครองและการปกครองของประเทศสหราชอาณาจักรเป็ น
เวลานาน ตั/งแต่ ค.ศ. 1842 ถึง 1997 ทําให้ระบบกฎหมาย การเมืองการปกครองยังใช้ระบบของอังกฤษ
อยู่ รั ฐบาลจี นจึ งได้ก าํ หนดให้ฮ่องเป็ นเขตปกครองพิ เศษภายในหลักการเรื* อง “หนึ* ง ประเทศ สอง
ระบบ” (one country, two systems) มีผลตั/งแต่เมื*อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1997 ที*ได้รับการส่ งมอบคืนจาก
อังกฤษ ดังนั/น รัฐธรรมนูญของฮ่องกง (Basic Law57) จึงบัญญัติให้ฮ่องกงยังคงใช้ระบบกฎหมาย ระบบ
การปกครองของอังกฤษต่อไปอีกเป็ นเวลา 50 ปี คือถึงปี ค.ศ.2047 โดยจะไม่นาํ ระบอบการปกครองของ
จีนแผ่นดินใหญ่มาใช้ในฮ่องกง ยกเว้นเรื* องการต่างประเทศและการป้ องกันประเทศ และกฎหมายสําคัญ
ของจีนบางเรื* องที*เกี*ยวกับอาณาเขต ความมัน* คง และการแสดงเอกลักษณ์ของจีน (ตามภาคผนวก 3 ของ
Basic Law) ที*สามารถใช้บงั คับเป็ นกฎหมายในฮ่องกง
ปั จจุบนั หัวหน้ารัฐบาลฮ่องกงชื* อ Mr. Donald Tsang มีตาํ แหน่งเรี ยกว่า ผูว้ ่าการเกาะฮ่องกง
(Chief Executive) ที*ได้รับแต่งตั/งจากรัฐบาลจีนผ่านคณะกรรมการการเลื อกตั/ง (Election Committee)
ผูว้ า่ การเกาะฮ่องกงเป็ นหัวหน้าคณะรัฐมนตรี (Executive Council) มีอาํ นาจหน้าที*ในฐานะผูร้ ักษาการ
ตามกฎหมายรัฐธรรมนู ญฮ่องกง มีอาํ นาจลงนามเห็ นชอบในการตรากฎหมาย อนุ มตั ิงบประมาณ การ
ตัดสิ นใจทางนโยบาย และการออกคําสั*งของฝ่ ายบริ หาร (Executive Orders58)

56

http://www.gov.hk/en/about/abouthk/facts.htm
57
รัฐธรรมนูญฮ่องกงบัญญัติข/ ึนในปี ค.ศ. 1990 โดยมติเห็นชอบของสภาประชาชนแห่งชาติของจีน และ
เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐธรรมนูญฮ่องกงนี/เป็ นผลสื บเนื*องจากการทําปฏิญญา
ร่ วมระหว่างจีนกับอังกฤษเกี*ยวกับการเตรี ยมการส่ งมอบอํานาจการปกครองคืนสู่ จีนเมื*อปี ค.ศ.1984
58
http://www.gov.hk/en/about/govdirectory/govstructure.htm
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ระบบกฎหมายของฮ่ อ งกงในปั จ จุ บ นั ใช้ระบบกฎหมายของอัง กฤษ 59 ซึ* งแบ่ ง ได้เ ป็ นหลัก
กฎหมายอังกฤษที*ฮ่องกงยังใช้บงั คับอยู่ ได้แก่ หลักคอมมอนลอว์ (Common Law) ซึ* งเกิ ดจากแนวคํา
วินิจฉัยของศาลที*เรี ยกว่า precedent และหลักอิควิต/ ี (rules of equity) ที*ถือเป็ นหลักกฎหมายสําคัญ,
กฎหมายลายลักษณ์อกั ษรหรื อกฎหมายลําดับรอง ซึ* งปั จจุบนั มีบญั ญัติเพิ*มเติมเป็ นจํานวนมาก ในฮ่องกง
จะเรี ยกกฎหมายประเภทนี/วา่ ordinance ซึ* งมักจะให้อาํ นาจแก่ฝ่ายบริ หารในการออกกฎ ระเบียบเพิ*มเติม
ภายหลัง และกฎหมายจารี ตประเพณี ของจีน (Chinese customary law) ที*ถือเป็ นกฎหมายที*เกิดจากการ
ยอมรับจารี ตประเพณี ของชนชาติจีนว่ามีผลเป็ นกฎหมายอย่างหนึ* ง โดยได้รับการรับรองตามกฎหมาย
ชื*อ the Legitimacy Ordinance (Cap 184)
กล่าวโดยสรุ ปคือ กฎหมายฮ่องกงที*ใช้มีผลใช้บงั คับก่อนวันที*มีการบัญญัติรัฐธรรมนู ญฮ่องกง
นั/น ยังมีผลตามกฎหมายอยู่ ทั/งนี/ เป็ นไปตามรัฐธรรมนู ญฮ่องกง มาตรา 8 ที*ตอ้ งการคงเอกลักษณ์ ของ
ฮ่องกงไว้อีกอย่างน้อยเป็ นเวลา 50 ปี นับแต่วนั ที*ฮ่องกงถู กส่ งมอบคื นให้แก่ จีน ยกเว้นกรณี ที*มีการ
แก้ไขปรับปรุ งกฎหมายโดยสภานิ ติบญั ญัติของฮ่องกง จึงกล่าวได้วา่ ฮ่องกงเป็ นเขตปกครองพิเศษของ
จีนที* มีระบบเศรษฐกิ จ ระบบการเมื องการปกครองที* ค่อนข้างเป็ นเสรี ประชาชนมี สิทธิ และเสรี ภาพ
ค่อนข้างมากเมื*อเปรี ยบเทียบกับพื/นที*อื*น ๆ ของจีน องค์กรฝ่ ายบริ หาร นิติบญั ญัติ และตุลาการใช้อาํ นาจ
ตามที*บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฮ่องกงและกฎหมายอื*น ๆ
3.3.2 ความเป็ นมาและสถานการณ์ การเล่ นพนันในฮ่ องกง
การเล่นพนันในฮ่องกงมีความเป็ นมาที*ยาวนาน การเล่นไพ่นกกระจอก (mahjong) หรื อการเล่น
ไพ่กลายเป็ นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ*งของเพื*อนหรื อสมาชิ กในครอบครัวในตอนเย็นหรื ช่วงเทศกาล
ต่ อ มาภาครั ฐ มี นโยบายที* จ ะควบคุ ม การเล่ น พนัน ที* ถู ก กฎหมายขึ/ น เพราะมี นัก พนัน ที* ติ ด พนัน จน
กลายเป็ นนักพนันที* มีปัญหา (problem gamblers) รั ฐบาลฮ่องกงได้ตรากฎหมายชื* อ the Gambling
Ordinance ในปี ค.ศ.1977 เพื*อควบคุมให้มีการขออนุ ญาตจัดกิจการการพนันที*ถูกกฎหมาย และกําหนด
บทลงโทษทางอาญาในกรณี การพนันผิดกฎหมาย
ปั จจุ บนั รู ปแบบการเล่ นพนันที* เป็ นที* นิยมของคนฮ่องกงตามลําดับจากมากไปน้อยมี ดงั นี/ คือ
สลากกินแบ่งที*ชื*อว่า Mark 6 lottery60, social gambling (การเล่นพนันเพื*อการสังสรรค์ทางสังคม), การ
59

“The Legal System in Hong Kong” at http://www.doj.gov.hk/eng/legal/
60
สลากกินแบ่งที*ชื*อ Mark 6 เป็ นการพนันรู ปแบบหนึ*งที*ถกู กฎหมายในฮ่องกงและมาเก๊า โดยกฎหมายกําหนด
อายุผซู ้ /ื อต้องมีอายุต/ งั แต่ 18 ปี ขึ/นไป อนึ*ง Mark 6 ถือเป็ นการพนันผิดกฎหมายในจีนแผ่นดินใหญ่ (the
Chinese mainland) เช่น ตํารวจในมณฑลกวางตุง้ (Guangdong Province) ของจีนเคยจับกุมแหล่งที*จาํ หน่าย
สลาก Mark 6 ที*จาํ หน่ายโดยผิดกฎหมายในจีนราว 1,600 แห่ งในมณฑลนี/ ในช่วงเวลาประมาณ 2-3 เดือน
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แข่งม้า (horse racing), การเล่นกาสิ โนในมาเก๊า (Macau), การพนันฟุตบอล ฯลฯ (กรุ ณาดูตารางข้างล่าง
ประกอบ) จะเห็นว่าการซื/ อสลากกินแบ่ง Mark 6 เป็ นการเล่นพนันที*ได้รับความนิ ยมมากที*สุดจากชาว
ฮ่องกงถึงร้อยละ 61.8

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการพนันในฮ่องกง มีความแตกต่างจากธุ รกิจพนันของตะวันตกบาง
ประการ คือ ตามกฎหมายฮ่องกงจะไม่อนุ ญาตให้องค์กรธุ รกิจทัว* ไปประกอบกิจการการพนันหรื อการ
เล่นเกม ที*เน้นการสร้างรายได้เหมือนในประเทศสหรัฐอเมริ กาและในยุโรปบางประเทศ
รัฐบาลฮ่องกงได้ออกกฎหมายที*ค่อนข้างเคร่ งครัดในการขอใบอนุ ญาตประกอบกิจการบันเทิงที*
เกี*ยวกับการพนัน ปั จจุบนั Hong Kong Jockey Club (หรื อที*เรี ยกว่า the Jockey Club) เป็ นสโมสรแข่ง
ม้าในฮ่องกงเพียงแห่ งเดี ยวที*ได้รับอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการการแข่งม้าและพนันแข่งม้า รวมถึ งการพนัน
ทายผลฟุตบอลที*ถูกกฎหมาย โดยใช้แนวทางการการดําเนินกิจการที*ไม่แสวงหาผลกําไร (not-for-profit)
และสนับสนุ นการพนันที*มีความรับผิดชอบ (responsible gambling practices) ซึ* งจะมีขอ้ ปฏิบตั ิกาํ หนด
ไว้หลายประการ จึ งมี ขอ้ แตกต่างจากธุ รกิ จการพนันในหลายประเทศที* คาํ นึ งถึ งการสร้ างรายได้เป็ น
สําคัญ

ตํารวจจีนจับกุมผูก้ ระทําผิดได้ถึง 1,577 คน แก็งค์พนันราว 249 แก็งค์ ได้ของกลางเป็ นเงินที*พนันกันสู งถึง
23.7 ล้านหยวน (หรื อคิดเป็ นเงินราว US$2.36 million)
“Guangdong Police Bust Major Mark 6 Lottery Operation” China Daily (September 20, 2003) at
http://www.china.org.cn/english/China/75602.htm
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หน่วยงานของรัฐที*ควบคุมดูแลทางนโยบายและกฎหมายการพนันคือ Home Affairs Bureau ได้
สนับสนุ นให้มีการศึกษาประเมิ นผลกระทบด้านต่าง ๆ ของการพนันที* มีผลต่อคนฮ่องกง เช่ น ปั ญหา
ครอบครัว ปั ญหาทรัพย์สิน หนี/สิน เสี ยการงาน เกิดอารมณ์ซึมเศร้า ท้อแท้ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้
การเพิกเฉยต่อผลของการพนัน ความคิดอยากตายหรื อพยายามฆ่าตัวตาย การทําร้ ายผูอ้ ื*น ปั ญหาทาง
พฤติ กรรมต่าง ๆ เหล่านี/ เป็ นผลจากการติ ดพนันหรื อโรคติดพนัน (pathological gambling) รั ฐบาล
ฮ่องกงตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ the Hong Kong Polytechnic University และ the
University of Hong Kong ทําการศึ กษาประเมิ นพฤติ กรรมการเล่ นพนันของคนฮ่ องกงในเรื* อง
พฤติกรรมการติดพนันในช่วงปี ค.ศ. 2001 และ 2005 ตามลําดับ และเสนอแนะแนวทางป้ องกันปั ญหาที*
เกิดจากการพนัน
นอกจากนี/ รัฐบาลฮ่องกงได้จดั ตั/งกองทุน “Ping Wo Fund” ในปี ค.ศ. 2003 เพื*อสนับสนุ นด้าน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ผลกระทบที*เกิ ดจากการพนัน เช่น ให้งบประมาณจัดตั/งศูนย์ให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําแก่ ผูท้ ี* เป็ นโรคติ ดพนันและครอบครั ว 4 แห่ ง และการให้ทุนสนับสนุ นการจัดทําสื* อเผยแพร่
ผลเสี ยของการเล่นพนัน
รายงานผลการศึกษาที*ดาํ เนิ นการโดย the Hong Kong Polytechnic University เกี*ยวกับผลกระทบ
ของการเล่นพนันของคนฮ่องกง เมื*อปี ค.ศ. 200861 พบข้อมูลที*น่าสนใจซึ* งเป็ นข้อกังวลด้านลบของการ
พนัน คือ ผลสํารวจผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที*เล่นการพนันรวม 1,204 คน กลุ่มผูเ้ ล่นพนันร้อยละ 34.2 ให้ขอ้ มูลว่า
เริ* มเล่นพนันเป็ นครั/งแรก เมื*อช่วงที*มีอายุต*าํ กว่า 18 ปี , ร้อยละ 23.4 เริ* มเล่นพนันครั/งแรกเมื*อมีอายุ 18 ถึง
19 ปี และในจํานวนดังกล่าวนี/ ครึ* งหนึ* งตอบว่าได้รับอิทธิ พลจากเพื*อน เพื*อนร่ วมชั/นเรี ยน และสมาชิ ก
ในครอบครัว ผลสํารวจข้อมูลนี/ทาํ ให้ทราบว่า นักเล่นพนันที*เป็ นคนฮ่องกง เริ* มเล่นพนันครั/งแรกเมื*อยัง
เป็ นเด็กหรื อเยาวชน ดังนั/น ปั ญหาการติดพนันของเด็กและเยาวชนในฮ่องกง จึงเป็ นปั ญหาที*รัฐบาล
ฮ่องกงให้ความสําคัญมาก จนมีการตอบกระทูซ้ ักถามเรื* องนี/ ในการประชุ มสมาชิ กรัฐสภาฮ่องกง เมื* อ
วันที* 13 มี นาคม ค.ศ. 2009 ประธานรั ฐสภาได้กล่ า วเน้นยํ/าว่า รายงานการศึ ก ษานี/ เป็ นสิ* ง ยืนยันถึ ง
ความสําคัญของการให้การเรี ยน การศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ให้เห็นถึงผลเสี ยของการพนัน มีการให้บริ การ
ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และรักษาผูต้ ิ ดพนันของศูนย์บาํ บัดต่าง ๆ ที*ได้รับการสนับสนุ นจากกองทุ น the
Ping Wo Fund
การพนันที*ได้รับอนุ ญาตให้เล่นอย่างถูกกฎหมายฮ่องกงมีหลายประเภทดังที*กล่าวมาแล้ว ผูท้ ี*
ดําเนินกิจกรรมที*เกี*ยวกับการพนันจะต้องได้รับใบอนุ ญาตจากหน่วยงานที*เกี*ยวข้อง สําหรับการพนันที*
61

Department of Applied Social Sciences The Hong Kong Polytechnic University, Evaluation Study on the
Impacts of Gambling Liberalization in Nearby Cities on Hong Kong Peoples’ Participation in Gambling
Activities and Development of Counselling and Treatment Services for Problem Gamblers (Home Affairs
Bureau Government of the Hong Kong Special Administrative Region, 2008), pp. 8-9.
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ผิดกฎหมายคือ การพนันที*ไม่ได้รับอนุ ญาต หรื อเป็ นการพนันที*ดาํ เนิ นการโดย bookmaker หรื อผูท้ ี*จดั
ให้ มี ก ารพนัน ขึ/ น ซึ* งได้ด ํา เนิ น การภายนอกสถานที* ที* ก ํา หนดไว้ การพนัน ที* ถู ก กฎหมายจะต้อ ง
ดําเนินการผ่าน Hong Kong Jockey Club
การควบคุ มการพนันประเภทกาสิ โน (casino) ของรั ฐบาลจี น มี ความเข้มงวดเป็ นอย่างมาก
เพราะตระหนักถึงผลเสี ยของการเล่นพนันประเภทนี/ ทําให้ไม่มีการอนุ ญาตให้เปิ ดกาสิ โนตามกฎหมาย
ในฮ่องกง คนฮ่องกงที*ตอ้ งการเล่นกาสิ โน จะต้องเดินทางไปเล่นที*เกาะมาเก๊าที*อยูใ่ กล้ ๆ กันแทน เพราะ
ในมาเก๊ ามี บ่ อนกาสิ โนและการเล่ นพนันรู ป แบบอื* น ๆ ที* ถูก กฎหมายจํานวนมาก แต่ ก็มีก ฎหรื อข้อ
ปฏิ บตั ิ ของนักท่ องเที* ย วที* จะเล่ นกาสิ โนคื อ จะต้องมี อายุไ ม่ต* าํ กว่า 21 ปี บริ บูรณ์ และต้องมี เอกสาร
เดิ นทาง นักท่องเที*ยวหรื อคนฮ่องกงยังสามารถเล่ นกาสิ โนบนเรื อโดยสารขนาดใหญ่ในเขตน่ านนํ/า
นานาชาตินอกชายฝั*งฮ่องกงได้ โดยอาจอยูใ่ นโปรแกรมท่องเที*ยวชมทัศนี ยภาพรอบเกาะฮ่องกง ธุ รกิ จ
เดินเรื อท่องเที*ยวลักษณะนี/ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก62
ปั จจุบนั รัฐบาลฮ่องกงกําหนดให้มีการออกใบอนุ ญาตที*เกี* ยวกับการเล่ นพนันในสถานที*หรื อ
กิจกรรมกีฬาบางอย่าง เช่น การแข่งม้า และการทายผลฟุตบอล โดยมีหน่วยงานของรัฐที*ควบคุม กํากับ
ดูแลอย่างเข้มงวด เหตุผลที*ฮ่องกงมีนโยบายอนุ ญาตให้มีการเล่นการพนันบางประเภทอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ก็ เพราะรั ฐบาลเห็ นว่า คนฮ่ องกงส่ วนหนึ* ง มี ค วามต้องการที* จะเล่ นพนัน ในขณะเดี ย วกัน
รัฐบาลก็เห็นความจําเป็ นที*จะต้องมีการจัดให้มีการเล่นพนันอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีการควบคุม
ตรวจสอบ เพราะการพนันที*ผิดกฎหมายจะทําให้เกิ ดปั ญหาสังคมต่าง ๆ นานา ไม่ว่าจะเป็ นเรื* องการ
หลอกลวง ฉ้อโกง ธุ รกิ จกู้ยืมเงิ นนอกระบบ กลายเป็ นแหล่งรายได้ในการทําความผิดกฎหมายอาญา
อย่างไรก็ดี รัฐบาลฮ่องกงเห็นความจําเป็ นที*จะต้องควบคุม จํากัดให้มีการอนุ ญาตเล่นพนันอย่างเข้มงวด
เช่น เล่นพนันได้เฉพาะในสถานที*ที*ได้รับอนุญาต (authorized gambling outlets)
ฮ่องกงอนุ ญาตให้มีการเล่นพนันในสถานที*บางแห่ ง หรื อในกี ฬาบางประเภทเท่านั/น แต่ยงั คง
ห้ามไม่ให้มีการเล่นพนันในลักษณะบ่อนกาสิ โน อีกทั/งจากการศึกษาพบว่า รัฐบาลฮ่องกงยังไม่มีการ
อนุ ญาตให้มีการเล่นพนันออนไลน์หรื อการเล่นพนันผ่านสื* ออินเทอร์ เน็ตเข้ามาเกี*ยวข้อง หากพบว่ามี
การเล่นพนันในลักษณะดังกล่าว จะถือว่าขัดต่อกฎหมายการพนันของฮ่องกง ยกเว้นกรณี การดําเนิ นการ
รับพนันทายผลฟุตบอลของ Hong Kong Jockey Club

62

FERNANDO GREER, Gambling in Hong Kong (04/11/2011) at
http://js.amazines.com/article_detail.cfm?articleid=2699906
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หน่ วยงานหลัก ที* ท าํ หน้า ที* ใ นการจัดทํา นโยบายและกํา กับดู แลการปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายของ
รัฐบาลชื* อ Home Affairs Bureau63 สําหรับนโยบายเรื* องการพนันนั/น รัฐบาลฮ่องกงมีนโยบายที*จะไม่
ส่ งเสริ มให้มีการเล่นพนัน ด้วยการจํากัดสถานที*หรื อกิจกรรมที*อนุ ญาตให้เล่นพนันได้ โดยมอบอํานาจ
ให้หน่ วยงานควบคุ มการออกใบอนุ ญาต และอนุ ญาตให้องค์กรเอกชนบางแห่ งดําเนิ นการในกิจกรรม
กีฬาบางเรื* อง ดังมีรายละเอียดดังนี/
Television and Entertainment Licensing Authority (TELA) เป็ นหน่วยงานที*ทาํ หน้าที*
กํากับดูแลกิจการ (regulatory agency) รวม 3 ด้านตามกฎหมาย ได้แก่ (1) กิจการแพร่ ภาพ กระจายเสี ยง
(broadcasting services) (2) กิ จการจัดกลุ่มหรื อประเภทของภาพยนต์ (film classification) และการ
ควบคุ ม ภาพลามก อนาจาร หรื อ ภาพที* ไ ม่ เ หมาะสม (3) การออกใบอนุ ญ าตกิ จ การด้า นบัน เทิ ง
(entertainment licensing) จึงมีอาํ นาจหน้าที*หลักในการติดตามตรวจสอบว่า กิจการเหล่านั/นดําเนิ นการ
ตามที* ไ ด้รั บ อนุ ญาตตามกฎหมายหรื อ ไม่ เพี ย งใด หัว หน้า หน่ ว ยงานเรี ย กว่า Commissioner for
Television and Entertainment Licensing (CTEL)
3.3.3 กฎหมายการพนันในฮ่ องกง
กฎหมายฮ่องกงที*เกี* ยวกับการพนันออนไลน์ การพนันทายผลฟุตบอลมีชื*อว่า the Gambling
Ordinance (CHAPTER 148)64 และมี กฎหมายลําดับรองที*ออกตามกฎหมายนี/ คือ the Gambling
Regulations (1977) ขอบเขตของกฎหมาย the Gambling Ordinance แบ่งเป็ น 5 หมวด (Part) ดังนี/
หมวด 1 บทนํา
หมวด 2 การพนันและสลากกินแบ่งที*ผดิ กฎหมาย
หมวด 3 บทลงโทษว่าด้วยการพนันและสลากกินแบ่ง
หมวด 3A การดําเนิ นกิจการเพื*อจัดให้มีการเล่นพนัน และข้อจํากัดที*เกี*ยวข้อง (OPERATING
PREMISES OR PLACES FOR PROMOTING OR FACILITATING BOOKMAKING, ETC.,

63

Home Affairs Bureau มีอาํ นาจหน้าที*หรื อภารกิจเน้นเรื* องการบริ การสังคม การช่วยเหลือสนับสนุนการมี
ส่ วนร่ วมของคนในชุมชนในกิจการต่าง ๆ การสนับสนุนและส่ งเสริ มงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา กิจกรรม
นันทนาการ การรักษามรดกทางวัฒนธรรม การสร้างสิ* งแวดล้อมที*ดี งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานพัฒนา
ชุมชน การสร้างจิตสํานึกของพลเมืองเรื* องความเป็ นเจ้าของทรัพย์สินของทางราชการ
http://www.hab.gov.hk/en/about_us/vision.htm
64
[17 February 1977] L.N. 44 of 1977
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PROMOTING OR FACILITATING BOOKMAKING, ETC., AND RESTRICTION ON
BROADCASTING OF TIPS, ETC.)
หมวด 4 การพิสูจน์ความผิด (PROOF OF OFFENCES)
หมวด 5 บทบัญญัติอื*น ๆ
ในที*น/ ี จะขออธิ บายสาระสําคัญของกฎหมายการพนันในประเด็นเกี*ยวกับหัวข้อในรายงานวิจยั
นี/
กฎหมายการพนันของฮ่องกงคือ the Gambling Ordinance ค.ศ. 1977 มีหลักการสําคัญคือ ถือ
ว่าการพนันทุกรู ปแบบเป็ นสิ* งผิดกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื*นคือ กฎหมายอนุ ญาต
ให้มี การพนันที* ถู กกฎหมายได้ เมื* อปฏิ บตั ิ ตามเงื* อนไขที* ก ฎหมายบัญญัติไ ว้ กฎหมายการพนันของ
ฮ่องกงจึงคล้ายคลึงกับลักษณะกับกฎหมายไทยคือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที*ถือว่าการพนัน
ทุกรู ปแบบเป็ นความผิดตามกฎหมาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที*รับผิดชอบ ดังนี/ จึง
ต้องพิจารณาในเบื/องต้นเสี ยก่อนว่า การพนันที*อนุญาตให้ดาํ เนินการได้ตามกฎหมายฮ่องกงมีอะไรบ้าง
การพนัน ที* ส ามารถขออนุ ญ าตให้ ด ํา เนิ น การได้ บัญ ญัติ ไ ว้ใ นมาตรา 3 กรณี ก ารเล่ น เกม
(gaming) รู ปแบบ ต่าง ๆ และมาตรา 4 เป็ นกรณี การออกสลากกินแบ่ง
มาตรา 3 กําหนดการเล่นเกมที*ไม่ผดิ กฎหมาย หรื อสามารถขออนุญาตได้ มีดงั นี/
1) การเล่นเกมที*ถูกกฎหมาย จะต้องเล่นเพื*อการสังสรรค์ทางสังคมในสถานที*ส่วนบุคคล และ
ไม่มีลกั ษณะเป็ นการส่ งเสริ มหรื อดําเนิ นการในทางธุ รกิจการค้า หรื อเพื*อหวังรายได้จากบุคคลอื*นที*เข้า
เล่มเกมนั/น ที*มิใช่ผชู ้ นะการเล่นเกม
2) การเล่นเกมจะชอบด้วยกฎหมาย ก็ต่อเมื*อการเล่นเกมนั/นใช้ลูกเต๋ า โดมิโน ไพ่นกกระจอก
(mahjong) โดมิโนแบบจีน (tin kau tiles) หรื อใช้ไพ่ในการเล่น และต้องเป็ นกรณี ที*เข้าเงื*อนไขที*กาํ หนด
ไว้ทุกข้อดังต่อไปนี/
ก) เป็ นการเล่นเกมเพื*อสังสรรค์ทางสังคมในสถานที*ต่อไปนี/คือ
ก-1) สถานที* ที*ได้รับ อนุ ญาตประกอบกิ จการภัตตาคารตามกฎหมายชื* อ the
Public Health and Municipal Services Ordinance (Cap 132) หรื อ
ก-2) สถานที*ที*ได้รับอนุญาตจําหน่ายเครื* องดื*มแอลกฮอล์หรื อมีอาํ นาจจําหน่าย
ตามกฎหมายอื*น ๆ หรื อ
ก-3) สถานบันเทิ ง ประเภทคลับ เฮ้าส์ (club-house) ตามที* กฎหมายชื* อ the
Clubs (Safety of Premises) Ordinance (Cap 376)
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ข) ไม่มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าไปในสถานที*เล่นเกม
ค) ผูเ้ ล่ นเกมจะต้องมิ ได้มี ส่วนรั บ ผิดชอบในการบริ หารงาน หรื อมี ส่ วนร่ วมในการ
ดําเนิ นกิจการของสถานที*เล่นเกม หรื อคลับเฮ้าส์ หรื อเป็ นผูท้ ี*ได้รับว่าจ้างให้ทาํ งานในสถานที*เล่นเกม
หรื อคลับเฮ้าส์
ง) การเล่นเกมจะต้องไม่เกี*ยวข้องกับการทําธุ รกรรมผ่านธนาคารของผูเ้ ล่นเกมคนใด
คนหนึ*ง และ
จ) การเล่นเกมจะต้องไม่ได้รับการส่ งเสริ มหรื อดําเนิ นการในลักษณะธุ รกิจการค้า หรื อ
ดําเนินการเพื*อให้ได้รับประโยชน์ส่วนบุคคล
3) การเล่นเกมจะชอบด้วยกฎหมาย ก็ต่อเมื*อการเล่นเกมที*ใช้ไพ่นกกระจอก โดมิโนแบบจีน
ปฏิบตั ิตามเงื*อนไขทุกข้อดังต่อไปนี/
ก) เป็ นการเล่นเกมในสถานที*ที*ได้รับอนุญาตประกอบกิจการภัตตาคารตามกฎหมายชื* อ
the Public Health and Municipal Services Ordinance (Cap 132) หรื อในสถานบันเทิงประเภทคลับเฮ้าส์
(club-house) ตามที*กฎหมายชื*อ the Clubs (Safety of Premises) Ordinance (Cap 376)
ข) ไม่มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าไปในสถานที*เล่นเกม
ค) ผูเ้ ล่ นเกมจะต้องมิ ได้มี ส่วนรั บ ผิดชอบในการบริ หารงาน หรื อมี ส่ วนร่ วมในการ
ดําเนิ นกิจการของสถานที*เล่นเกม หรื อคลับเฮ้าส์ หรื อเป็ นผูท้ ี*ได้รับว่าจ้างให้ทาํ งานในสถานที*เล่นเกม
หรื อคลับเฮ้าส์
ง) การเล่นเกมจะต้องไม่เกี*ยวข้องกับการทําธุ รกรรมผ่านธนาคารของผูเ้ ล่นเกมคนใด
คนหนึ*ง และ
จ) การเล่นเกมจะต้องไม่ได้รับการส่ งเสริ มหรื อดําเนิ นการในลักษณะธุ รกิ จการค้าในสถานที*
เล่นเกม หรื อดําเนินการเพื*อให้ได้รับประโยชน์ส่วนบุคคล แต่ไม่รวมถึงค่าเช่าหรื อค่าใช้จ่ายเกี*ยวกับไพ่
นกกระจอก โดมิโนแบบจีน
4) การเล่นเกมจะชอบด้วยกฎหมาย ก็ต่อเมื*อเป็ นเกมที*เล่นเพื*อความบันเทิงและมีรางวัล, เกม
Tombola หรื อเป็ นการแข่งขันเพื*อส่ งเสริ มการขาย (Trade Promotion Competition)
องค์กรที*จะดําเนินกิจการการเล่นเกมตามข้อนี/ จะต้องได้รับใบอนุ ญาตให้เล่นตามวัตถุประสงค์
นี/ตามมาตรา 22
5) การเล่นเกมจะชอบด้วยกฎหมาย ก็ต่อเมื*อการเล่นเกมนั/นใช้ไพ่นกกระจอกหรื อโดมิโนแบบ
จีนในการเล่น และเป็ นการเล่นในสถานที*ที*ได้รับใบอนุญาตตามวัตถุประสงค์น/ ีตามมาตรา 22
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6) การทายผล (Betting) จะชอบด้วยกฎหมาย ก็ต่อเมื*อการทายผลนั/นของบุคคลที*มิได้กระทํา
ความผิดตามมาตรา 7
7) การเล่นเกมจะชอบด้วยกฎหมาย ก็ต่อเมื*อได้รับอนุ ญาตตามกฎหมายชื* อ the Broadcasting
Ordinance (Cap 562) หรื อ the Betting Duty Ordinance (Cap 108)
นอกจากนี/ ยังมีการประกิจการสลากกินแบ่ง (lotteries) ที*ถือเป็ นการเล่นพนันอีกประเภทหนึ* ง
ซึ* งกฎหมายการพนันถื อว่าผิดกฎหมาย เว้นแต่ปฏิ บตั ิ ตามเงื* อนไขที* บ ญ
ั ญัติไ ว้ในมาตรา 4 คื อ ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายชื* อ the Betting Duty Ordinance (Cap 108) หรื อกฎหมายชื* อ Government Lotteries
Ordinance (Cap 334) หรื อได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 22
ผูท้ ี*ซ/ื อสลากกินแบ่งที*ถูกกฎหมายเป็ นการเล่นพนันที*ชอบด้วยกฎหมาย
ก) วิเคราะห์ ข้อเท็จจริงและตามกฎหมายการพนัน
เมื* อ พิ จ ารณาเนื/ อ หาของกฎหมายการพนัน ที* บ ัญ ญัติ เ กี* ย วกับ การพนัน ที* ช อบด้ว ยกฎหมาย
วิเคราะห์ได้ดงั นี/
ก.1) การพนันออนไลน์ หรือพนันทางอินเทอร์ เน็ต
โดยหลักการของกฎหมายการพนันของฮ่องกงจะถือว่า การพนันทุกประเภทเป็ นสิ* งผิดกฎหมาย
ทั/งสิ/ น การพนันที*ชอบด้วยกฎหมายก็คือ การพนันที*เข้าลักษณะและเงื*อนไขที*บญั ญัติไว้ในกฎหมายดังที*
กล่ าวมาแล้วในตอนต้น ซึ* งกล่ าวโดยสรุ ปได้ว่า การพนันที* ชอบด้วยกฎหมายจะต้องเป็ นการเล่ นใน
สถานที*ส่วนบุคคลเพื*อการสังสรรค์ทางสังคมในสถานที*ส่วนบุคคล หรื อเป็ นการเล่นพนันในสถานที*ที*
ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมายเท่านั/น ซึ* งเป็ นหลักการที*เรี ยกว่า “land-based gambling” ดังนั/น การพนัน
ออนไลน์ทุกรู ปแบบเป็ นการพนันที* ผิดกฎหมายทั/งสิ/ น เพราะกฎหมายฮ่องกงมิได้บญ
ั ญัติอนุ ญาตแต่
อย่างใด65 เช่น การเล่นพนันกาสิ โนออนไลน์ การเล่น slot machines ออนไลน์
อย่างไรก็ดี การประกอบการธุ รกิ จพนันที*ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียงกรณี เดียวคือ การพนันที*
บริ หารงานโดยสโมสรแข่งม้าฮ่องกง (Hong Kong Jockey Club) ใน 3 กิจกรรม คือ การแข่งม้า, การทาย
ผลฟุตบอล และการออกสลากกินแบ่ง Mark Six โดยได้รับอนุ ญาตตามกฎหมายชื* อ กฎหมายว่ าด้ วยการ
จัดเก็บภาษีอากรการพนัน ค.ศ. 1950 หรื อ Betting Duty Ordinance (Chapter 10866) (แก้ไขล่าสุ ดปี
ค.ศ. 2006) กฎหมายฉบับนี/อนุญาตให้มีการรับพนันบอลออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ โดยผูเ้ ล่นพนันจะอยู่ ณ
ที* ใ ดของโลกก็ ไ ด้ แต่ จ ะต้องเล่ นพนัน บอลผ่า นเว็บ เว็บ ไซต์ข องสโมสรแข่ ง ม้า ฮ่ องกงเท่ า นั/น ตาม
65

Pedro Pereira de Sena, “Internet Gambling Prohibition in Hong Kong: Law and Policy”, 38 Hong Kong
Law Journal, p 463.
66
Originally 40 of 1931 (Cap 108 R. Ed. 1950) แก้ไขล่าสุ ดเมื*อปี ค.ศ. 2006
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กฎหมายการจัดเก็บภาษีอาการการพนัน ค.ศ. 1950 บัญญัติไว้ในมาตรา 6 U (1) และ(2)67 โดยกําหนดไว้
อย่างชัดเจนว่า ผูเ้ ล่นพนันบอลดังกล่าวไม่ผิดกฎหมาย และผูร้ ับพนันบอลก็ไม่มีความผิดตามกฎหมาย
การพนัน (the Gambling Ordinance) เช่นกัน
ก.2) การพนันทายผลฟุตบอล
เดิ มนั/นการพนันทายผลฟุ ตบอลถื อเป็ นการพนันที* ผิดกฎหมาย เพราะตามกฎหมายการพนัน
(the Gambling Ordinance ค.ศ. 1977) มิได้บญั ญัติหรื อเปิ ดช่องให้มีการพนันทายผลฟุตบอลแต่อย่างใด
ต่อมาเมื*อปี ค.ศ. 2001 รัฐบาลฮ่องกงได้จดั ทํารายงานข้อเสนอเรื* องการพนันทายผลฟุตบอล เพื*อรับฟั ง
ความเห็นของประชาชนในเรื* องนี/ มีการถกเถียง อภิปรายเรื* องนี/ อย่างกว้างขวางถึงประโยชน์และผลเสี ย
ของการอนุ ญ าตให้ ก ารพนัน บอลเป็ นสิ* ง ที* ถู ก กฎหมาย ผลปรากฏว่า คนฮ่ อ งกงส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนให้มีการพนันบอลที*ถูกกฎหมาย แต่จะต้องถูกรัฐบาลควบคุมอย่างเข้มงวด
ในช่ วงตั/งแต่ปี ค.ศ. 2003 เป็ นต้นมา รัฐบาลฮ่องกงอนุ ญาตให้ “สโมสรแข่งม้าฮ่องกง” (Hong
Kong Jockey Club) เป็ นผูผ้ กู ขาดดําเนิ นกิจการพนันทายผลฟุตบอลแห่ งเดียวในฮ่องกง ในช่วงปี ค.ศ.
2009 สโมสร ฯ มีรายได้จากการพนันบอลทั/งปี ประมาณ 35 พันล้านเหรี ยญฮ่องกง68 สําหรับการพนัน
บอลของผูร้ ั บแทงบอลรายอื* น ๆ ถื อเป็ นการพนันบอลที* ผิดกฎหมายทั/งสิ/ น พบว่ามีการพนันบอลผิด
กฎหมายในฮ่องกงทางอินเทอร์ เน็ตค่อนข้างมาก ตั/งแต่ในช่ วงปี ค.ศ. 2005 เป็ นต้นมา เพราะคนฮ่องกง

67

Section 6 U
(1) A football betting conductor may place a bet on a football match if—
(a) the conductor has, in accordance with this Ordinance and the conditions of the
conductor's licence, accepted bets on the match;
(b) the bet placed by the conductor is received by a person in a place outside Hong Kong in
accordance with the law of that place; and
(c) the bet is placed by the conductor for the only purpose of hedging against exposure to
the risk of loss that the conductor may suffer from the conduct of betting on the match.
(2) For the avoidance of doubt, it is declared that—
(a) a football betting conductor that places a bet under subsection (1) does not commit any
offence under section 8 of the Gambling Ordinance (Cap 148); and
(b) the person who receives the bet does not commit any offence under section 7 of that
Ordinance.
68
“Hong Kong police smash illegal World Cup betting ring” (13 June 2010) at
http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific/view/1062884/1/.html
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นิ ยมเล่นพนันบอลผิดกฎหมายที*ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี ค่าธรรมเนี ยม ทําให้รัฐบาลฮ่องกงสู ญเสี ยรายได้จาก
ภาษีจากการพนันบอลจํานวนมหาศาล จึงมีความพยายามจับกุมการพนันบอลผิดกฎหมาย69
การพนันทายผลบอลที*ได้รับอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการได้ตามกฎหมายเมื*อเดือนสิ งหาคม 2003 ทํา
ให้มีคนฮ่องกงที*เปิ ดบัญชี เล่นพนันบอลเพิ*มสู งมากเกือบ 95,000 ราย จากที*ได้มีการเปิ ดดําเนิ นการเพียง
8 เดื อนเท่านั/น ทําให้จาํ นวนคนฮ่องกงที*เปิ ดบัญชี เล่นพนันกับ Telebet70 เพิ*มมากกว่า 1 ล้านบัญชี /คน
แล้ว (ยังไม่นบั รวมบัญชีการเล่นพนันออนไลน์ที*เพิ*มขึ/นจาก 35,000 บัญชี เป็ น 90,000 บัญชี ในช่วงเวลา
เดียวกัน) ซึ* งหากเทียบกับสัดส่ วนประชากรฮ่องกงที*มีอายุต/ งั แต่ 18 ปี ขึ/นไปที*มีราว 5.3 ล้านคน จะเห็ น
ว่า คนฮ่ องกงเล่ นพนันเพิ* ม ขึ/ นในสั ดส่ วนที* สู งมากคื อ มี ผูใ้ หญ่ 1 ใน 5 คนที* เล่ นพนันและมี บ ญ
ั ชี ก ับ
Telebet
ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ค.ศ.2010 ณ ประเทศแอฟริ กาใต้ มีข่าวการจับกุมพนันทายผลใน
หลายประเทศแถบเอเชี ย71 72 ได้แก่ ประเทศมาเลเซี ย สิ งคโปร์ ประเทศไทย และจีน (ฮ่องกง) โดยการ
ประสานงานกับตํารวจสากล (Interpol) ตํารวจสามารถจับกุมผูเ้ ล่นพนันผิดกฎหมายได้รวมกันมากกว่า
5,000 คน และยึดเงิ นพนันได้ราว 10 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ตํารวจสากลสื บสวนพบการเชื* อมโยงระหว่าง
ผูร้ ับพนันบอลในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ โฆษกของตํารวจสากลแถลงว่า การพนันบอลเป็ นสิ* งผิด
กฎหมายในประเทศทางเอเชี ยเหล่านี/ และมี ความเชื* อมโยงกับองค์กรอาชญากรรม เช่ น การฟอกเงิ น
การค้ามนุ ษย์ การค้า โสเภณี และอาชญกรรมข้ามชาติ ต่าง ๆ รวมถึ งปั ญหาการทุ จริ ตคอร์ รัปชั*นของ
เจ้าหน้าที*ที*รับผิดชอบ ด้านตํารวจฮ่องกงให้ขอ้ มูลว่า ประมาณการณ์ ว่าการพนันบอลผิดกฎหมายทัว*
69

Shirley Chan, Ali Farhoomand, Amir Hoosain, The Hong Kong Jockey Club: Repositioning a Not-forProfit Powerhouse (2006) at http://hbr.org/product/the-hong-kong-jockey-club-repositioning-a-not-for/an/HKU724-PDF-ENG
70
คนฮ่องกงที*ตอ้ งการเล่นพนันม้าแข่งและพนันบอล จะต้องลงเปิ ดบัญชีธนาคารในฮ่องกงกับ Telebet
(ดําเนินการโดย HKJC) กําหนดเงินขั/นตํ*า 100 เหรี ยญฮ่องกง สมาชิกจะต้องเปิ ดบัญชี ต้องมีหลักฐานบัตร ID
แสดงว่ามีอายุไม่ต*าํ กว่า 18 ปี
อนึ*ง ในกรณี การพนันบอลจะกําหนดวงเงินรับแทงบอลขั/นตํ*าคือ 50 เหรี ยญฮ่องกงต่อครั/ง และวงเงิน
ขั/นสูงสุ ดไม่เกิน 50,000 เหรี ยญฮ่องกงต่อครั/ง โดยผูเ้ ล่นพนันสามารถแทงบอลขั/นสู งสุ ดไม่เกิน 500,000
เหรี ยญฮ่องกงภายใน 1 วัน
71
Dean Nelson, “World Cup 2010: gambling raids see 5,000 arrests” (16 Jul 2010) at
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/thailand/7894681/World-Cup-2010-gambling-raids-see5000-arrests.html
72
“Thousands arrested in Asia football gambling raids” (July 18th, 2010) by Casino Guru at
http://casinosingapore.sg/blog/?p=982
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ประเทศจีนมีมูลค่าสู งถึ ง 1 พันล้านเหรี ยญสหรั ฐ โดยในช่ วงเริ* มการแข่งขันฟุตบอลโลกก่อนหน้านี/
ในช่วงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2010 ฮ่องกงได้ทาํ การจับกุมผูเ้ ล่นพนันบอลผิดกฎหมายไปแล้วรวม 235 คน
มีอายุระหว่าง 16 – 79 ปี จากการตรวจค้นสถานที* 139 แห่ ง ยึดของกลางเป็ นโพยพนันฟุตบอลคิดเป็ น
มูลค่าราว 361 ล้านเหรี ยญฮ่องกง ยึดคอมพิวเตอร์ 77 เครื* อง และยังร่ วมมือกับจีนแผ่นดิ นใหญ่จบั กุม
ผูก้ ระทําความผิดในจี นอี กจํานวนหนึ* ง ก่ อนหน้าที* สื*อมวลชนจีนรายงานว่า ตํารวจจีนสามารถจับกุม
เครื อข่ายพนันบอลออนไลน์ผดิ กฎหมายได้ มีมูลค่าสู งถึง 100 พันล้านหยวน (หรื อ 9.6 ล้านปอนด์)
กฎ ระเบียบในการพนันบอลในฮ่องกงโดยย่อคือ ผูพ้ นันบอลจะต้องมีอายุไม่ต* าํ กว่า 18 ปี การ
ให้บริ การพนันบอลโดยปกติคือ ตั/งแต่วนั จันทร์ ถึงวันเสาร์ (ปิ ดบริ การวันอาทิตย์ในเวลา 5:30 am to
7:00 am) ในเว็บไซต์ของสโมสรแข่งม้า ฯ จะให้ขอ้ มูลที*เกี*ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลที*มีรับแทงพนัน
บอลในแต่ละสัปดาห์ เช่ น นัดที*มีการรับแทงบอล วัน เวลา อัตราการต่อรองของแต่ละคู่ ข้อมูลสถิ ติที*
ผ่านมา ความเห็นของนักวิจารณ์
กล่าวโดยสรุ ปคือ การพนันทายผลฟุตบอลที*ดาํ เนิ นการโดยสโมสรแข่งม้าฮ่องกงเพียงรายเดียว
ในลักษณะผูกขาด (monopoly) ถือเป็ นการพนันที*ชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที*การพนันทายผลฟุตบอล
ที*ดาํ เนินการโดยบุคคลหรื อผูป้ ระกอบการอื*น ๆ จะถือว่าผิดกฎหมาย
ก.3) การเล่ นเกมส์ ออนไลน์
กรณี การเล่นเกมส์ ออนไลน์จะถือเป็ นการพนันหรื อไม่ จะต้องพิจารณารู ปแบบ วิธีการเล่นเกม
ออนไลน์น/ นั ๆ เสี ยก่อนว่า เข้าลักษณะเป็ นการพนันตามกฎหมายฮ่องกงหรื อไม่ กล่าวคือ ต้องพิจารณา
ตามคํา นิ ยามคําว่า “การพนัน” (gambling73) และคํานิ ยามที* เกี* ย วข้อง ตามกฎหมาย the Gambling
Ordinance มาตรา 2 จากการศึกษาวิเคราะห์คาํ นิ ยามศัพท์ที*เกี*ยวข้องจะเห็นว่า ความหมายของการพนัน
ตามกฎหมายฮ่องกง มีขอบเขตที*ค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมการพนันทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นการเล่นเกม
(gaming) ซึ* งหมายความว่า การละเล่ นหรื อเกมทุ กชนิ ดที* หวังผลชนะ เพื*อที* จะให้ไ ด้มาซึ* งเงิ นหรื อ
ทรัพย์สินอื*น ๆ โดยไม่คาํ นึ งว่าผูเ้ ล่นเกมนั/นจะมีความเสี* ยงที*จะสู ญเสี ยเงิ นหรื อทรัพย์สินใด ๆ หรื อไม่
จะเห็นว่านิยาม การพนันหรื อการเล่นเกมตามกฎหมายฮ่องกงมีความหมายกว้างกว่าการพนันที*คนทัว* ไป
73

gambling" (賭博) includes gaming, betting and bookmaking;
gaming" (博彩) means the playing of or at any game for winnings in money or other property
whether or not any person playing the game is at risk of losing any money or other property;
"bookmaking" (收受賭注) means the soliciting, receiving, negotiating or settling of a bet by
way of trade or business whether personally or by letter, telephone, telegram or on-line medium (including
the service commonly known as the Internet) or by any other means; (Amended 42 of 1990 s. 2; 12 of 2002
s. 2)
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หรื อนักกฎหมายมักเข้าใจกันมาแต่เดิม กล่าวคือไม่ตอ้ งพิจารณาว่าผูเ้ ล่นพนันหรื อเล่นเกมจะต้องใช้เสี* ยง
ว่าจะเสี ยเงินหรื อทรัพย์สินในการเล่นพนันหรื อเล่นเกมนั/น ๆ เช่น การจัดแข่งขันเล่นเกมส์ ออนไลน์ ผู ้
ชนะจะได้ของรางวัลเป็ นเงินสดหรื อสิ* งของจากผูจ้ ดั งาน การจัดกิจกรรมนี/ ก็ถือเป็ นการพนันอย่างหนึ* ง
ที*จะต้องได้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที*ตามมาตรา 22 ของกฎหมายการพนันฮ่องกง สําหรับข้อมูลการเล่น
เกมส์ ออนไลน์ที*ถือว่าเป็ นความผิดตามกฎหมายฮ่องกงนั/น ยังไม่ พบข้อมู ลการจับกุมผูเ้ ล่ นเกมส์ ใ น
ลักษณะดังกล่าว
ข) บทบัญญัติทน่ี าสนใจของกฎหมายการพนันฮ่ องกง
กฎหมายการพนันฮ่องกงได้บญั ญัติกรณี ที*ถือเป็ นความผิดที*น่าสนใจหลายกรณี จึงขอยกมาเป็ น
ตัวอย่าง เพื*อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายไทย รวมถึงการคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจากการ
พนัน มีดงั นี/
1) การคุม้ ครองเยาวชน คือห้ามเยาวชนที*มีอายุต*าํ กว่า 18 ปี เล่นการพนัน ไม่วา่ จะเป็ นการเล่น
เกม การพนันที* เป็ นลักษณะการทายผลกี ฬาฟุ ตบอล การแข่งม้า การซื/ อสลากกิ นแบ่ง โดยมี กฎหมาย
บัญญัติไว้หลายฉบับ โดยกําหนดเป็ นเงื*อนไขในการอนุ ญาตให้มีการพนันที*ชอบด้วยกฎหมาย เช่น the
Betting Duty Ordinance (Chapter 108), Gambling Regulation (Chapter 148A) รวมทั/งแนวปฏิบตั ิของ
สโมสรแข่งม้าฮ่องกง
2) มาตรา 7 ห้ามประกอบกิจการเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการเล่นพนัน โดยไม่ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย
และห้ามผูท้ ี*มีส่วนร่ วมในการจัดให้มีการเล่นพนัน ด้วยการรับ, เจรจา หรื อจัดให้มีการพนันนอกฮ่องกง
ถ้าการพนันนั/นดําเนินการในฮ่องกง หรื อดําเนินการโดยบุคคลที*อยูใ่ นฮ่องกง
ผูก้ ระทําผิดจะได้รับโทษปรับไม่เกิน 5 ล้านเหรี ยญฮ่องกง และโทษจําคุ กไม่เกิน 2 ปี หรื ออาจ
ต้องรับโทษจําคุกไม่เกิน 7 ปี
3) มาตรา 8 ห้ามเล่นพนันผิดกฎหมายกับเจ้ามื อที*ไม่มีใบอนุ ญาต ผูเ้ ล่นพนันอาจได้รับโทษ
สู งสุ ด (กรณี ที*เป็ นการกระทําความผิดครั/งที* 3 เป็ นต้นไป) คือโทษปรับ 30,000 เหรี ยญฮ่องกง และโทษ
จําคุกไม่เกิน 9 เดือน
4) มาตรา 14 ความผิดฐานเป็ นผูส้ นับสนุนทางการเงินหรื อทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื*น ซึ* งตนรู ้วา่
เงินหรื อทรัพย์สินนั/น จะถูกนําไปใช้โดยบุคคลที*มีความเกี*ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมาย หรื อการซื/ อ
ขายสลากกินแบ่งผิดกฎหมาย ถือว่าผูน้ / นั มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 เหรี ยญฮ่องกง
และโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อไม่เกิน 7 ปี

การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมออนไลน์ : ปัญหาในการปรับใช้ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)

100

5) มาตรา 16B ห้ามผูใ้ ดส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ นให้มีการเล่นพนันกับผูจ้ ดั ให้มีการเล่ นพนัน
หรื อ bookmaker74 ยกเว้นจะเข้า กรณี ตาม มาตรา 3 (8) (กรณี ก ารดํา เนิ นการตามกฎหมายชื* อ the
Broadcasting Ordinance (Chapter 562) หรื อ Betting Duty Ordinance (Chapter 108)) (มาตรา 16B) เช่น
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้มีการเล่นพนันผิดกฎหมาย ผูน้ / นั กระทําผิดตามมาตรานี/
ในประเด็นนี/ มีผใู ้ ห้ความเห็นทางวิชาการที*น่าสนใจว่า ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที*ให้ความ
ร่ วมมือในการกระทําความผิดตามมาตรานี/ คือ ช่วยเหลือในการรับฝากเงิน โอนเงินที*ได้มาจากการเล่น
พนัน สถาบันการเงินจะมีความผิดตามมาตรานี/ดว้ ย ประกอบกับความผิดตามมาตรา 16C (1)(b)(iii-vi)75
หากมีส่วนรู ้เห็นหรื อไม่ระงับการทําธุ รกรรมทางการเงิ นที*ได้มาจากการพนันผิดกฎหมาย ผูก้ ระทําผิด
จะได้รับโทษตามมาตรา 16B คือโทษปรับไม่เกิน 5 ล้านเหรี ยญฮ่องกง และโทษจําคุ กไม่เกิน 2 ปี หรื อ
อาจต้องรับโทษจําคุกไม่เกิน 7 ปี
6) มาตรา 21 กําหนดให้ศาลมีอาํ นาจสั*งให้ผปู ้ ระกอบกิจการโทรคมนาคม (telecommunication
service provider) ดําเนิ นการใน 2 กรณี คือ (1) สั*งระงับการให้บริ การโทรศัพท์และอินเทอร์ เน็ตแก่
ผูก้ ระทําความผิดตามกฎหมายนี/ คือ ผูท้ ี*กระทําผิดตามมาตรา มาตรา 5 มาตรา 7 หรื อมาตรา 8 หรื อ (2)
สั*งระงับการให้บริ การแก่สถานที*ใช้เล่นพนัน โดยมีกาํ หนดเวลาไม่เกิน 12 เดือน
7) มาตรา 18 ของกฎหมายการพนันฮ่องกง บัญญัติว่าผูก้ ระทําผิดหรื อจําเลยที*ถูกฟ้ องร้องตาม
มาตรา 576 มาตรา 7 มาตรา 9 หรื อมาตรา 10 มีภาระการพิสูจน์วา่ การพนันที*ตนเข้าไปเกี*ยวข้อง เป็ นการ
พนันที* ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 3 หรื อมาตรา 4 (กรณี สลากกิ นแบ่ง) จะเห็ นว่า มาตรา 18 เป็ น
บทบัญญัติที*ผลักหน้าที*นาํ สื บหรื อภาระการพิสูจน์ไปยังจําเลยในคดีการพนัน77

74

Section 3
"bookmaking" (收受賭注) means the soliciting, receiving, negotiating or settling of a bet by
way of trade or business whether personally or by letter, telephone, telegram or on-line medium (including
the service commonly known as the Internet) or by any other means;
75
Pedro Pereira de Sena, supra note 20, p.480.
76
มาตรา 5 เป็ นความผิดกรณี ที*ผใู ้ ดจัดให้มีการเล่น ควบคุม จัดการการพนันผิดกฎหมายในสถานที*หนึ* งสถานที*
ใดโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5 ล้านเหรี ยญฮ่องกง หรื อจําคุกไม่เกิน 2 ปี ในกรณี เป็ นความผิดที*ไม่
ร้ายแรง แต่หากเป็ นความผิดร้ายแรงศาลจะสัง* ปรับไม่เกิน 5 ล้านเหรี ยญฮ่องกง หรื อจําคุกไม่เกิน 7 ปี
77
อนึ*ง เนื/อหาตามมาตรา 18 มีความแตกต่างจากกฎหมายไทย ซึ* งในคดีอาญาและคดีแพ่งตามกฎหมายไทย
กฎหมายจะบัญญัติให้โจทก์มีหน้าที*นาํ สื บการกระทําความผิดของจําเลย จะมีเพียงบางกรณี เท่านั/นที*กฎหมาย
สันนิษฐานว่า ฝ่ ายหนึ*งฝ่ ายใดเป็ นผูก้ ระทําผิด และต้องมีหน้าที*นาํ สื บพิสูจน์พยานหลักฐานว่า ตนเองมิได้
กระทําผิดตามกฎหมายนั/น
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8) การกําหนดบทลงโทษ ตามกฎหมายการพนันฮ่องกง จะกําหนดความร้ายแรงของโทษตาม
พฤติกรรมการกระทําความผิด คือ แบ่งโทษออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับที* 1 กรณี กระทําความผิดครั/งแรก
กฎหมายบัญญัติโทษปรับและโทษจําคุกตํ*าที*สุด แต่หากมีกระทําความผิดเป็ นครั/งที* 2 ก็จะอยูใ่ นระดับที*
2 และถ้ามีการกระทําความผิดตั/งแต่ครั/งที* 3 เป็ นต้นไป ก็จะมีบทลงโทษที*ร้ายแรงมากขึ/นตามลําดับ
นอกจากนี/ ยัง แบ่งประเภทของโทษตามความร้ ายแรงของโทษออกเป็ น 2 ระดับ ตามระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว์ของอังกฤษ คือ กรณี ความผิดที*มีอตั ราโทษตํ*า (summary conviction) ผูพ้ ิพากษา
สามารถตัดสิ นลงโทษจําเลยได้ ต่างจากกรณี ความผิดที*มีอตั ราโทษค่อนข้างสู ง หรื อเป็ นความผิดอาญา
ร้ายแรง จําเลยจะมีสิทธิ ได้รับการนําสื บพยานหลักฐานต่อหน้าคณะลูกขุน
8) มาตรา 19 ข้ อสั นนิษฐานตามกฎหมาย ในกระบวนพิจารณาคดีอาญาตามกฎหมายการพนัน
ฮ่องกงนั/น หากปรากฏพยานหลักฐานบางประการตามที* มาตรา 19 บัญญัติไว้ ให้สันนิ ษฐานว่ามีการ
กระทําความผิดตามกฎหมายการพนัน ในกรณี ดงั ต่อไปนี/
ก) การเข้าไปตรวจค้นของเจ้าหน้าที*ตาํ รวจในสถานที*ใด ๆ ตามอํานาจที*บญั ญัติไว้ใน
มาตรา 23 (2)(a) หากพบว่า มีการกีดขวาง ขัดขวาง หรื อทําให้การปฏิบตั ิงานของตํารวจล่าช้า
ข) สถานที*ใด ๆ ที*ตาํ รวจเข้าไปตามอํานาจที*บญั ญัติไว้ในมาตรา 23 (2)(a) หากพบว่า มี
การปกปิ ดซ่อนเร้น เคลื*อนย้าย หรื อทําลายอุปกรณ์ เครื* องมือที*ใช้ในการเล่นพนัน
ค) อุปกรณ์ เครื* องมือที*ใช้ในการเล่นพนันที*พบในสถานที*ซ* ึ งตํารวจเข้าไปตามอํานาจที*
บัญญัติไว้ในมาตรา 23 (2)(a) หรื อมีบุคคลอื*นพบเห็นในสถานที*ดงั กล่าวแล้ว
กฎหมายให้สันนิษฐานไว้วา่ มีการเล่นพนันในสถานที*น/ นั ๆ เว้นแต่จะมีพยานหลักฐานอย่างอื*น
มาหักล้าง กล่าวคือ จําเลยมีหน้าที*นาํ สื บหักล้างข้อสันนิษฐานตามกฎหมายใน มาตรา 18
ข้อสันนิษฐานที*สาํ คัญอีกประการตาม มาตรา 18 คือ ความผิดฐานเล่นการพนันผิดกฎหมายตาม
มาตรา 6 หากมีพยานหลักฐานพบว่า บุคคลใดอยูใ่ นสถานที*เล่นพนัน หรื อบุคคลใดที*หลบหนี ออกจาก
สถานที*เล่นพนันในระหว่างที*เจ้าหน้าที*ตาํ รวจเข้าไปในสถานที*น/ นั ตาม มาตรา 23 (2)(a) กฎหมายให้
สันนิษฐานว่า ผูน้ / นั เป็ นผูเ้ ล่นพนันด้วย เว้นแต่ผนู ้ / นั จะพิสูจน์หกั ล้างเป็ นอย่างอื*นได้
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มาตรการอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการเล่ นพนันทางอินเทอร์ เน็ต
รัฐบาลฮ่องกงมีนโยบายที*น่าสนใจคือ การคุม้ ครองเด็ก เยาวชนจากการใช้อินเทอร์ เน็ต78 โดย
เห็ นว่าอินเทอร์ เน็ตเป็ นช่ องทางติดต่อสื* อสารที*มีท/ งั ประโยชน์และโทษต่อเด็กและเยาวชน การเข้าถึ ง
เนื/อหาบางอย่างที*ไม่เหมาะสม อาจทําให้เด็กและเยาวชนตกเป็ นเหยื*อหรื อถูกละเมิดสิ ทธิ ได้เช่นกัน เช่น
การเข้าถึงเนื/อหาที*ส่อไปในทางลามกอนาจาร ความรุ นแรง การใช้ภาษาที*หยาบคาย รวมถึงการพนันทาง
อินเทอร์ เน็ต การใช้มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวนั/น ไม่สามารถที*จะป้ องกันปั ญหาเหล่านี/ ได้
จึงต้องใช้วธิ ี การแก้ปัญหาอื*นๆ และอาศัยความร่ วมมือจากภาคีที*เกี*ยวข้องทุกฝ่ ายร่ วมด้วย
สมาคมผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ ตฮ่ องกง (the Hong Kong Internet Service Providers
Association) โดยการสนับสนุ นของ the Television and Entertainment Licensing Authority ได้ริเริ* ม
จัดทําโครงการ Internet Content Rating System (ICRS79) มีวตั ถุประสงค์สําคัญคือ เพื*อคุม้ ครองเด็กที*ใช้
อินเทอร์ เน็ต ในขณะเดียวกันก็ยงั ให้ความสําคัญกับเสรี ภาพในการใช้อินเทอร์ เน็ต โครงการนี/ได้จดั ให้มี
สายด่วนร้องเรี ยนทางโทรศัพท์เกี*ยวกับเนื/ อหาลามก อนาจารในอินเทอร์ เน็ต ผูป้ กครองสามารถดาวน์
โลดโปรแกรม ICRA filter เพื*อกําหนดเว็บไซต์ที*อนุ ญาตหรื อไม่อนุ ญาตให้เด็กเปิ ดใช้งาน มีหวั ข้อหลัก
ที*หา้ มเปิ ดใช้ เช่น เว็บที*มีเนื/อหาลามก อนาจาร ใช้ภาษาหยาบคาย เว็บพนัน เว็บขายเครื* องดื*มแอลกฮอล์

78

Parents, Teachers and Guardians - Protect your children on the Internet: Act Now! at
www.tela.gov.hk/icrs/eng/parents_main.htm
79
http://www.tela.gov.hk/icrs/eng/index.html
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บทที 4
แนวทางการแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ ออนไลน์
4.1 การแก้ ไขปรับปรุ งบทบัญญัติกฎหมาย
จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการปรับใช้กฎหมายในบทที 2 ผูว้ ิจยั จึงขอการเสนอให้มีการ
แก้ไขปรับปรุ งบทบัญญัติบางมาตราตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และเสนอแก้ไขปรับปรุ ง
มาตรา 20 แห่ ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มี รายละเอียด
ดังต่อไปนี6
4.1.1 การแก้ ไขปรับปรุ งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
เนื6 อหาของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 บางมาตรายังคงสามารถปรับใช้กบั ปั ญหาการ
พนันออนไลน์ การทายผลฟุ ตบอลได้ แต่ก็ มีบ ทบัญญัติบางมาตราที สมควรปรั บ ปรุ ง แก้ไข เพือให้
เหมาะสมกับสภาพปั ญหาการพนันในปั จจุ บนั ประกอบกับการศึ กษาเปรี ยบเทียบกับกฎหมาย และ
มาตรการควบคุมการพนันออนไลน์ของต่างประเทศ อนึ ง การเสนอแก้ไขปรับปรุ ง พ.ร.บ.การพนัน มี
ขอบเขตจํากัดตามโจทย์ของงานวิจยั นี6 ทีเน้นปั ญหาข้อเท็จจริ งในกรณี การพนันออนไลน์ การทายผล
ฟุ ตบอล จึ ง ไม่ ส ามารถเสนอแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง พ.ร.บ.การพนัน อย่า งเป็ นระบบทั6ง หมดได้ ซึ งควรมี
การศึกษาต่างหากออกไป
อนึง เมือวันที 25 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรี อนุ มตั ิหลักการร่ างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
.... ตามทีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ร่ างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... ซึ งผูว้ จิ ยั เห็นว่าร่ างกฎหมายนี6มี
ข้อบกพร่ องหลายประการ และอาจส่ งผลเสี ยหรื อเป็ นภาระแก่ประชาชนมากกว่าผลดี แต่จะไม่ขอนํามา
วิ เ คราะห์ ใ นรายงานนี6 1 และไม่ น่ า จะสามารถแก้ ปั ญ หาการพนั น ออนไลน์ เช่ น อิ น เทอร์ เ น็ ต
โทรศัพท์มือถือ เพราะปั ญหาทีแท้จริ งคือการบังคับใช้กฎหมายยังมิได้รับการแก้ไข เช่น ร่ าง พ.ร.บ.การ
พนัน มาตรา 292 บัญญัติให้เจ้ามือหรื อผูท้ ีจัดให้มีการเล่นพนันทางอินเทอร์ เน็ต มือถือ หรื อวิธีการอืน ๆ
ทีคล้ายคลึงกันต้องรับโทษเป็ น 2 เท่าของโทษทีกฎหมายกําหนดไว้
ประเด็นสําคัญทีควรมีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายฉบับนี6 มีดงั นี6
1

ไพศาล ลิ6มสถิตย์, “วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... และร่ างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วย
การเสี ยงโชค พ.ศ. .... : ผลดีหรื อผลเสี ยทีอาจเกิดขึ6นกับประชาชนและสังคมไทย” (มกราคม 2555)
2
“มาตรา ๒๙ ผูจ้ ดั ให้มีการเล่นกระทําความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘ วรรคหนึง
ซึ งใช้วิธีการสื อสารทีห่างกันโดยระยะทาง หรื อส่ งข้อความผ่านคลืนความถีวิทยุ หรื อทางโทรศัพท์ผา่ นระบบ
ต่างๆหรื อวิธีอืนใดทีมีลกั ษณะคล้ายกัน ต้องระวางโทษเป็ นสองเท่าของโทษทีกําหนดไว้สาํ หรับความผิดนั6น”
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1) ปรับปรุ งฐานความผิดเกียวกับการพนันให้ ชัดเจนระหว่ าง กรณีผ้ ูกระทําความผิดทีเป็ นเจ้ ามือ
กับผู้เล่ นพนัน
พ.ร.บ.การพนันฉบับปั จจุบนั มิได้แยกแยะฐานความผิดและความร้ายแรงของโทษอย่างชัดเจน
ระหว่างความผิดฐานเจ้ามือรับกินรับใช้ กับ ความผิดฐานเล่นพนัน ทั6ง ๆ ทีเมือพิจารณาจากเจตนารมณ์
ในการบัญญัติกฎหมายทีจะต้องเน้นการลงโทษเจ้ามือเป็ นหลัก มากกว่าการลงโทษผูเ้ ล่นพนันทีเป็ น
ประชาชนทัวไป กฎหมายควบคุ มการพนันในต่างประเทศต่างก็มีบทบัญญัติทีลงโทษผูเ้ ป็ นเจ้ามื อที
หนักกว่าผูเ้ ล่นพนันอย่างชัดเจน ดังนั6น จึงควรแก้ไขปรั บปรุ งบทบัญญัติ มาตรา 12 แห่ ง พ.ร.บ.การ
พนัน 2478
2) เพิมเติมฐานความผิดฐานโฆษณาหรือเชิ ญชวนให้ บุคคลเล่ นพนันถูกกฎหมาย
พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 กําหนดฐานความผิดกรณี การโฆษณา ชักชวนให้บุคคลเข้าเล่นพนัน
ผิดกฎหมายไว้ในมาตรา 12 แต่มิได้กาํ หนดความผิดฐานโฆษณาหรื อเชิ ญชวนโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ให้ บุ ค คลเล่ นพนันถู ก กฎหมาย เพราะคนไทยส่ ว นใหญ่ นับ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ซึ งถื อ ว่า การพนันเป็ น
อบายมุขอย่างหนึ ง จึงเป็ นสิ งทีไม่ควรส่ งเสริ ม สนับสนุ น ทํานองเดี ยวกันกับการโฆษณาสิ นค้าทําลาย
สุ ข ภาพที มี ก ฎหมายห้ า มไว้ เช่ น การโฆษณาบุ ห รี หรื อยาสู บ การโฆษณาเครื องดื มแอลกฮอล์
นอกจากนี6 จากการศึกษากฎหมายการพนันของฮ่องกง ก็พบว่ามี บทบัญญัติทีกําหนดห้ามการโฆษณา
หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลการทํานายผลพนันผ่านสื อต่าง ๆ ดังนั6น ควรเพิมฐานความผิดนี6 เพือป้ องกันผลเสี ยที
เกิดจากการส่ งเสริ มให้มีการเล่นพนันเพิมมากขึ6น
3) ปรับปรุ งบทบัญญัติเดิมและเพิมเติมฐานความผิดทีกระทําต่ อเด็กและเยาวชน
ควรเพิมเติมบทบัญญัติทีคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชนเป็ นการเฉพาะ โดยกําหนดความผิดและโทษ
สําหรับผูจ้ ดั ให้มีการเล่นพนันทีได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย ยินยอม ชักชวน โฆษณา หรื อปล่อยปละ
ละเลยให้ผมู ้ ีอายุตากว่
ํ า 20 ปี บริ บูรณ์ เข้าเล่นหรื อเข้าไปอยูใ่ นสถานทีเล่นการพนัน โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
(พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 7 (3) ยังกําหนดข้อยกเว้นในกรณี การเล่นสลากกินแบ่งสลากกินรวบ
หรื อการเล่นเสี ยงโชคอย่างอืน) และหากเป็ นการทําธุ รกิจพนันผิดกฎหมาย ก็ควรเพิมโทษแก่ผกู ้ ระทํา
ผิดเป็ น 2 เท่าของความผิดนั6น ๆ
4) เพิมฐานความผิดสํ าหรับเจ้ าของสถานทีทีใช้ เล่ นพนัน
พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 มิได้บญั ญัติโทษของผูท้ ีอํานวยความสะดวกเรื องสถานทีเล่นพนัน
ปั ญหาในทางปฏิ บตั ิคือ เจ้าหน้าทีไม่สามารถฟ้ องร้ อง ดําเนิ นคดี เจ้าของสถานทีต้องรับผิดร่ วมด้วยได้
เนื องจากไม่ส ามารถนํา สื บ ถึ ง ความเกี ยวข้องกับ ผูจ้ ดั ให้มี ก ารเล่ น ทํา ให้เกิ ดปั ญหาการเล่ นพนันผิด
กฎหมายในสถานทีต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่าในต่างประเทศจะมีบทบัญญัติกาํ หนดความผิดแก่ผทู ้ ีเป็ น
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เจ้าของสถานที หรื อควบคุม จัดการ ดูแล สถานทีเล่นพนันเป็ นการเฉพาะ โดยมีความร้ายแรงเหมือนกับ
ผูเ้ ป็ นเจ้ามือหรื อเจ้าสํานัก
5) เพิมฐานความผิดเรืองการโกงการเล่ นพนัน
ควรมี ก ารเสนอแก้ไ ขเพิ มเติ ม บทบัญ ญัติ ใ นเรื องการโกงการเล่ น พนันที ได้รั บ อนุ ญ าตตาม
กฎหมาย คือกําหนดความผิดสําหรับผูท้ ีหลอกลวงหรื อใช้กลโกงด้วยประการใด ๆ ของผูท้ ีเป็ นเจ้ามือ
หรื อ จัด ให้ มี ก ารเล่ น พนัน จะต้อ งได้รั บ โทษทางอาญา เพื อป้ องการทุ จ ริ ต ฉ้ อ ฉลผูเ้ ล่ น พนัน และ
ประชาชนทัวไป
6) กําหนดให้ มีพนักงานเจ้ าหน้ าที ตาม พ.ร.บ.การพนัน เป็ นการเฉพาะ
พ.ร.บ.การพนัน 2478 มิได้มีการกําหนดพนักงานเจ้าหน้าทีไว้ ทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมายด้อยลงไปมาก ประกอบกับเจ้าหน้าทีตํารวจมีภาระงานในหน้าทีตามกฎหมายต่าง ๆ ทีมีโทษ
อาญาค่อนข้างมาก จึงควรเสนอให้มีพนักงานเจ้าหน้าทีตามพ.ร.บ.การพนัน เพือทําหน้าทีช่วยสนับสนุ น
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีตํารวจ
พนักงานเจ้าหน้าทีตาม พ.ร.บ.การพนัน ได้แก่ บุคคลทีรัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตาม พ.ร.บ.การพนัน
คื อ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทยแต่ ง ตั6ง โดยสามารถแต่ ง ตั6ง ข้า ราชการหรื อ เจ้า หน้า ที ของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวง ICT (กรณี การพนันออนไลน์ เว็บพนันผิดกฎหมาย) กระทรวง พม.
(กรณี มาตรการทางสังคมเพือป้ องกันเด็กและเยาวชนที อาจได้รับผลกระทบจากการพนัน) กระทรวง
วัฒนธรรม (กรณี ร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์ เน็ต)
ทั6งนี6 อํานาจหน้าทีของพนักงานเจ้าหน้าที ควรมีดงั ต่อไปนี63
1) รับแจ้งข้อมูล เบาะแสจากประชาชนและเจ้าหน้าทีของหน่ วยงานอืน เมือพบการกระทําผิด
ตามพระราชบัญญัติน6 ี 4
2) สื บ สวนสอบสวนข้อเท็จจริ ง เบื6 องต้นในกรณี ที พบหรื อสงสั ย ว่า จะมี ก ารกระทํา ผิ ดตาม
พ.ร.บ.การพนัน
3) เข้าไปในสถานที ที ระบุ ไว้ในใบอนุ ญาตให้เล่นตามพระราชบัญญัติน6 ี ในระหว่างเวลาพระ
อาทิตย์ข6 ึนจนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในระหว่างกําหนดเวลาทีอนุ ญาตให้เล่นในใบอนุ ญาต เพือตรวจสอบ
3

ปรับปรุ งจากร่ างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... มาตรา 20 ซึ งคณะรัฐมนตรี อนุมตั ิหลักการ ตามที
กระทรวงมหาดไทยเสนอ เมือวันที 25 ตุลาคม 2554
4
เช่น ประชาชนทัวไปแจ้งเบาะแสเรื องการเล่นพนันผิดกฎหมาย หรื อพบเว็บไซต์พนันบอลผิดกฎหมาย
พนักงานเจ้าหน้าทีก็จะช่วยเหลือประสานงานกับตํารวจท้องที และตํารวจทีมีหน้าทีรับผิดชอบ เช่น กองบังคับ
การปราบปรามการกระทําผิดเกียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
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ความเรี ยบร้อยและการปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดในใบอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติน6 ี ยกเว้นเมือลงมือ
ค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็ จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้5 แต่ถา้ พบว่าเป็ นกรณี จาํ เป็ นและมี
เหตุ ค วรเชื อได้ ว่ า จะมี ก ารปกปิ ด แก้ไ ข หรื อทํา ลายหลัก ฐานการจัด ให้ มี ก ารเล่ น พนั น ที ฝ่ าฝื น
พระราชบัญญัติน6 ี ก็สามารถทําการค้นในเวลากลางคืนก็ได้6
4) มีหนังสื อเรี ยกบุคคลมาให้ถอ้ ยคํา แจ้งข้อเท็จจริ ง ทําคําชี6 แจงเป็ นหนังสื อ หรื อให้ส่งเอกสาร
หรื อหลักฐานทีเกียวข้องกับการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติน6 ี
5) ยึดหรื ออายัดอุปกรณ์ การเล่น เงิ นสด หรื อทรั พย์สินทีอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติน6 ี
6) ร้ องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพือให้ดาํ เนินคดีกบั ผูไ้ ด้รับใบอนุญาต หรื อบุคคล
ใดทีกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน6 ี
7) ประสานงานและแจ้งให้เจ้าหน้าทีของหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือขอความร่ วมมือในการระงับ
ยับยั6งการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติน6 ี 7
มีบทบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ทให้
ี ข้อมูลหรือเบาะแสการกระทําผิด
เนื องจากธุ รกิ จพนันผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการพนันบอล การพนันทางเว็บไซต์เกี ยวโยงกับ
กลุ่มผูม้ ีอิทธิ พล มาเฟี ย องค์กรอาชญกรรม และอาจมีเจ้าหน้าทีของรัฐบางส่ วนมีผลประโยชน์เกียวข้อง
ด้วย ในทางปฏิบตั ิพบว่าผูแ้ จ้งเบาะแสทีเป็ นพลเมืองได้อาจถูกทําร้าย ข่มขู่ คุกคามจากผูก้ ระทําความผิด
ได้ จึงมีความจําเป็ นทีจะต้องมีบทบัญญัติทีคุ ม้ ครองผูท้ ีให้ขอ้ มูลหรื อเบาะแสการกระทําผิดเหมือนใน
กฎหมายบางประเทศ เช่น กฎหมายมาเลเซี ย กล่าวคือ ควรมีบทบัญญัติทีกําหนดให้มีการรักษาความลับ
หรื อปกปิ ดข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส โดยให้เจ้าหน้าทีทีมีเกียวข้องเท่านั6นทีสามารถ
เข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของผูแ้ จ้งเบาะแส
ปรับปรุ งบทลงโทษให้ เหมาะสมกับสภาพความผิด สถานการณ์ ของปัญหาในปัจจุบัน
เนื องด้วย พ.ร.บ.การพนัน เป็ นกฎหมายทีใช้มานานกว่า 70 ปี ทําให้มีบทลงโทษทีล้าสมัย ไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั จึงควรปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพปั ญหาและสอดคล้องกับสภาพ
5

อ้างอิงจาก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 96 (1)
6
อ้างอิงจาก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 96 (2)
7
เช่น การขอความร่ วมมือจากเจ้าหน้าทีของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร (ICT) ในการ
ดําเนินการปิ ดเว็บไซต์หรื อปิ ดกั6นไม่ให้เว็บไซต์ทีมี server ในต่างประเทศ เปิ ดเว็บเสนอพนันให้แก่คนไทยได้
โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรื อการขอความ
ร่ วมมือจาก สํานักงาน ปปง.
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เศรษฐกิ จ สังคม รวมทั6งแนวปฏิ บตั ิ ของต่างประเทศ การป้ องกันปราบปรามอาชญกรรมที เกี ยวข้อง
ตลอดจนผลกระทบหรื อผลเสี ยด้านต่าง ๆ ทีเกิดจากการพนันผิดกฎหมาย
บทลงโทษสําหรับผูเ้ ป็ นเจ้ามือหรื อเจ้าของบ่อนพนัน (เว็บพนัน)
ควรเพิมโทษสําหรับผูก้ ระทําผิดทีเป็ นเจ้ามือและผูท้ ีช่วยเหลือหรื อสนับสนุ นในการดําเนิ นการ
จัดให้มีการเล่ นพนันผิดกฎหมายให้รุนแรงยิงขึ6 น โดยกําหนดระวางโทษอาญาขั6นตําทั6งในส่ วนโทษ
จําคุกและโทษปรับ รวมทั6งควรเพิมโทษปรับทางปกครองซึ งเป็ นมาตรการทางแพ่ง (คือ ไม่ถือเป็ นโทษ
ทางอาญา) สํา หรั บ บุ ค คลที ได้รับ อนุ ญ าตให้จ ัดให้ จดั ให้มี ก ารพนัน ซึ งเป็ นโทษที มัก จะบัญญัติใ น
กฎหมายสมัยใหม่ของไทยและต่างประเทศคือ กําหนดโทษปรับทางปกครองเป็ นมูลค่าทีสู ง หากผูท้ ี
ได้รับอนุญาตทําผิดเงือนไขตามใบอนุญาต เช่น โทษปรับทางปกครองตั6งแต่ 100,000 บาท ถึง 1,000,000
บาท
บทลงโทษสําหรับผูเ้ ล่นพนัน
ผูเ้ ล่นพนันผิดกฎหมาย ควรกําหนดโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อ
ทั6งจําทั6งปรับ และควรกําหนดให้มีมาตรรอการกําหนดโทษ และเงื อนไขเพือคุ มความประพฤติ ของ
ผูก้ ระทําความผิด เช่ น การทํางานบริ การสังคมหรื อทํางานสาธารณประโยชน์ เพือรณรงค์การห้ามเล่น
พนันผิดกฎหมาย แทนการรับโทษจําคุกและโทษปรับก็ได้ โดยให้ถือเป็ นเงือนไขเพือคุมความประพฤติ
อย่างหนึ ง และมีกาํ หนดระยะเวลาตามทีศาลเห็ นสมควรตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประมวลกฎหมาย
อาญา เหตุผลอีกประการคือ ผูก้ ระทําผิดบางรายอาจเป็ นโรคติ ดพนัน (pathological gambling) ที มี
ปั ญหาภาวะทางจิตทีต้องได้รับการบําบัดรักษา ซึ งไม่ควรใช้โทษจําคุ ก อีกทั6งประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 เปิ ดช่องให้เฉพาะความผิดลหุ โทษ8 หรื อความผิดทีได้กระทําโดยประมาทเท่านั6น แต่ความผิด
ตาม พ.ร.บ.การพนันเกือบทั6งหมดเป็ นความผิดทีกระทําโดยเจตนาและมีโทษสู งกว่าความผิดลหุ โทษ
ในกรณี ทีผูเ้ ล่นพนันเป็ นเยาวชน กฎหมายการพนันของอังกฤษจะไม่ควรลงโทษจําคุก จึงควร
ลงโทษปรับหรื อรอการลงโทษเท่านั6น เนื องจากผูร้ ่ างกฎหมายเห็นว่า เด็กเล่นพนันเพราะเป็ นเหยือจาก
การถู กชักจูงหรื อชักชวนให้เล่นพนัน จึงกําหนดโทษของผูก้ ระทําผิดที เป็ นเด็กและเยาวชนให้ตากว่
ํ า
ผูใ้ หญ่
บทลงโทษสําหรับเจ้าหน้าทีผูม้ ีอาํ นาจตาม พ.ร.บ.การพนัน และเจ้าหน้าทีตํารวจซึ งเป็ นผูบ้ งั คับ
ใช้กฎหมาย
8

ความผิดลหุโทษคือ ความผิดทีมีโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกินหนึงพันบาท หรื อทั6งจําทั6งปรับ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 102
“มาตรา 102 ความผิดลหุโทษ คือความผิดซึ งต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ งเดือน หรื อปรับไม่เกิน
หนึงพันบาท หรื อทั6งจําทั6งปรับเช่นว่ามานี6ดว้ ยกัน”
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ควรกําหนดบทลงโทษในกรณี ทีเจ้าหน้าทีผูม้ ีอาํ นาจตาม พ.ร.บ.การพนัน และเจ้าหน้าทีตํารวจ
ซึ งเป็ นผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าทีราชการ หรื อกระทําความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าทีในการยุติธรรมตามทีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันเกียวเนื องกับความผิดตาม พ.ร.บ.
การพนัน ให้กาํ หนดโทษ 2 หรื อ 3 เท่าของโทษทีกําหนดไว้สําหรับความผิดนั6น เพราะปั ญหาสําคัญใน
การบังคับใช้กฎหมายการพนันของไทยคือ เจ้าหน้าทีผูร้ ักษากฎหมายบางราย อาจได้รับผลประโยชน์
หรื อได้รับสิ นบนจากเจ้ามือหรื อเจ้าของบ่อนพนัน
แนวทางการเพิ มโทษในเรื องนี6 ได้ แ นวคิ ด มาจากกฎหมายปราบปรามยาเสพติ ด คื อ
“พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทําความผิดเกียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534” มาตรา 119
เช่น หากเจ้าหน้าทีตํารวจทุจริ ตได้รับเงินสิ นบนจากเจ้าของเว็บพนันหรื อโต๊ะพนันบอล ย่อมถือเป็ นการ
ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าทีโดยทุจริ ต ซึ งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กําหนดระวางโทษจําคุ ก
ตั6งแต่ 1 ปี ถึ ง 10 ปี หรื อปรับตั6งแต่ 2,000 บาท ถึ ง 20,000 บาท หรื อทั6งจําทั6งปรั บ แต่หากเป็ นกรณี
ตํารวจรับเงินจากบ่อนพนัน ก็จะต้องระวางโทษเป็ น 2 เท่าของโทษทีมาตรา 157 กําหนดไว้ และหากมี
ความผิดตามกฎหมายการพนัน ก็จะต้องรับโทษเพิมขึ6นตามกระทงความผิดนั6น ๆ เพราะการพนันเป็ น
บ่อเกิ ดอย่างหนึ งของอาชญากรรมชนิ ดอืน ๆ เช่น คดีลกั วิง ชิ ง ปล้นทรัพย์สิน คดี คา้ ยาเสพติด รวมถึ ง
ผลกระทบทางสังคมด้านต่าง ๆ
4.2.2 การแก้ ไขปรั บปรุ งพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550
ในความเห็ นของนักวิจยั มี ความเห็ นว่า เนื6 อหาของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี ยวกับ
คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ที ควรมี ก ารแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง เพื อให้ ก ารบัง คับ ใช้ก ฎหมายมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ6น และทําให้เนื6อหามีความชัดเจนในการปรับใช้ของผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
บทบัญญัติ มาตรา 20 ซึ งตามกฎหมายฉบับนี6บญั ญัติวา่
“มาตรา 20 ในกรณี ทีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน6 ีเป็ นการทําให้แพร่ หลาย
ซึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทีอาจกระทบกระเทือนต่อความมันคงแห่ งราชอาณาจักรตามทีกําหนดไว้ในภาค
สอง ลักษณะ 1 หรื อลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรื อทีมีลกั ษณะขัดต่อความสงบเรี ยบร้อย
หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าทีโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี อาจยืนคําร้อง
9

“มาตรา 11 กรรมการหรื ออนุกรรมการตามพระราชบัญญัติน6 ี หรื อกฎหมายเกียวกับยาเสพติด เจ้า
พนักงานหรื อข้าราชการผูใ้ ดกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าทีราชการ หรื อกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที
ในการยุติธรรมตามทีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันเกียวเนืองกับการกระทําความผิดเกียวกับยาเสพ
ติด ต้องระวางโทษสามเท่าของโทษทีกําหนดไว้สาํ หรับความผิดนั6น”
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พร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลทีมีเขตอํานาจขอให้มีคาํ สังระงับการทําให้แพร่ หลายซึ งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ น6 นั ได้
ในกรณี ทีศาลมีคาํ สังให้ระงับการทําให้แพร่ หลายซึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามวรรคหนึง ให้
พนัก งานเจ้าหน้า ที ทําการระงับการทําให้แพร่ หลายนั6นเอง หรื อสังให้ผูใ้ ห้บริ การระงับ การทําให้
แพร่ หลายซึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ น6 นั ก็ได้”
ประเด็ นที เสนอแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง มาตรา 20 แห่ ง พ.ร.บ.ว่า ด้วยการกระทํา ความผิ ดเกี ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มี 4 ประเด็นคือ
ประเด็นที 1 การจําแนกลักษณะการกระทําความผิดตามมาตรา 20 ให้ชดั เจนยิงขึ6น เพือป้ องกัน
ปั ญหาความเข้าใจทีไม่ถูกต้องของผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
ประเด็นที 2 พนักงานเจ้าหน้าทีควรมีอิสระในการปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเป็ นงานประจํา จึงไม่มี
ความจําเป็ นทีจะต้องขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรี วา่ ด้วยกระทรวง ICT ซึ งเป็ นฝ่ ายบริ หารทีมีอาํ นาจ
หน้าทีในทางบริ หารหรื อกําหนดนโยบายทีมีความสําคัญมากกว่า
ประเด็นที 3 กําหนดให้ถือเป็ นหน้าทีของ พนักงานเจ้าหน้าทีทีจะต้องดําเนิ นการ เมือพบว่ามี
การกระทําผิดเกิ ดขึ6นตามมาตรา 20 โดยไม่ชกั ช้า หากพบหลักฐานทีน่ าเชื อถื อว่ามีการกระทําความผิด
เกิ ดขึ6 นจริ ง ไม่ ว่าจะเป็ นกรณี ทีตรวจสอบพบเองหรื อมี ผูแ้ จ้ง เบาะแสหรื อกล่ า วโทษว่า มี การกระทํา
ความผิดเกิดขึ6น
ประเด็ นที 4 การดํา เนิ น การตามคํา สั งศาลของพนัก งานเจ้า หน้า ที ไม่ ค วรกระทบต่ อ การ
ให้บริ การอืน ๆ ของผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต (ISPs) เช่น พนักงานเจ้าหน้าทีไม่ควรขอให้ศาลมีคาํ สังยึด
หรื อปิ ดเครื องคอมพิวเตอร์ ทีเป็ น server ของบริ ษทั ISPs ซึ งอาจสร้ างความเสี ยหายแก่ ผูใ้ ช้บริ การ
อินเทอร์ เน็ตรายอืน ๆ รวมถึงธุ รกิจทีเกียวข้อง
บทบัญญัติมาตรา 20 ทีเสนอแก้ไขปรับปรุ ง มีเนื6อหาดังนี6
“มาตรา 20 ในกรณี ทีการกระทําความผิดตามทีระบุไว้ดงั ต่อไปนี6
(1) การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน6 ี อันเป็ นการทําให้แพร่ หลายซึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ทีอาจกระทบกระเทือนต่อความมันคงแห่ งราชอาณาจักรตามทีกําหนดไว้ในภาคสอง ลักษณะ 1 แห่ ง
ประมวลกฎหมายอาญา
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(2) การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน6 ี อันเป็ นการทําให้แพร่ หลายซึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์
อันเป็ นความผิดเกียวกับการก่อการร้ายตามทีกําหนดไว้ในภาคสอง ลักษณะ 1/1 แห่ งประมวลกฎหมาย
อาญา
(3) การกระทําความผิดตามกฎหมายอืนทีมีลกั ษณะขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
พนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจยืนคําร้ องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลทีมีเขตอํานาจขอให้มี
คําสังระงับการทําให้แพร่ หลายซึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ น6 นั ได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าทีดําเนิ นการยืนคํา
ร้องต่อศาลโดยไม่ชกั ช้าเมือตรวจพบการกระทําความผิดตามวรรคหนึง
ในกรณี ทีศาลมี คาํ สังให้ระงับการทําให้แพร่ หลายซึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามวรรคสอง ให้
พนัก งานเจ้าหน้า ที ทําการระงับการทําให้แพร่ หลายนั6นเอง หรื อสังให้ผูใ้ ห้บริ การระงับ การทําให้
แพร่ หลายซึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ น6 นั ก็ได้ ทั6งนี6 จะต้องไม่กระทบต่อการให้บริ การอืน ๆ ของผูใ้ ห้บริ การ
อินเทอร์ เน็ต”
4.2 การปรับใช้ กฎหมายทีเกียวข้ อง
4.2.1 พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 10
ดังทีกล่าวมาแล้วในบทที 2 ว่า การพนันออนไลน์ในรู ปแบบ วิธีการต่าง ๆ รวมถึงการพนันทาย
ผลฟุตบอลผ่านเว็บไซต์ ล้วนถือเป็ นสิ งผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. การพนัน ลําพังการใช้มาตรการบังคับ
ตาม พ.ร.บ.การพนัน ย่อมไม่สามารถแก้ไขปั ญหาการพนันผิดกฎหมายในลักษณะนี6 ได้ เพราะเป็ นการ
พนันทีมีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ6 นเชิง จึงจะเป็ นทีจะต้องใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิด
เกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ควบคู่กนั ไปเสมอ ในกรณี พบว่าเป็ นการพนันออนไลน์ทีผิดกฎหมาย
แม้ว่าการดําเนิ นการตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จะมี ปัญหาบางประการอยู่ คื อ ปั ญหาเกี ยวกับการความ
เข้าใจเจ้าหน้าทีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร (กระทรวง ICT) บางท่าน ทีรับผิดชอบ
งานด้านกฎหมาย ยังขาดความเข้าใจทีถูกต้องในการปรับใช้บทบัญญัติ มาตรา 20 แห่ ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กับกรณี เว็บพนันผิดกฎหมาย ทั6ง ๆ ทีศาลได้เคยมีคาํ สัง
ให้ปิดเว็บไซต์พนันผิดกฎหมาย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 20 ดังกล่าวมาแล้ว
ดังนั6น กระทรวง ICT ควรขอร่ วมมือจากศาลหรื อนักวิชาการด้านกฎหมาย ในการทําความ
เข้าใจที ถู กต้องแก่ พนักงานเจ้าหน้าที ในเรื องนี6 โดยเร่ งด่ วน เพือให้สามารถการบังคับใช้กฎหมายคื อ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
10

ต่อไปในรายงานนี6 จะเรี ยกโดยย่อว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
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4.2.2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ(9) ความผิดเกี ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิด
เกียวกับการเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุ ญาต และมีจาํ นวนผูเ้ ข้าเล่นหรื อเข้าพนันใน
การเล่นแต่ละครั6งเกินกว่าหนึงร้อยคน หรื อมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกันมีมูลค่าเกินกว่าสิ บล้าน
บาทขึ6นไป พ.ศ. 254211 เป็ นกฎหมายทีมีหลักการและเหตุผลคือ ผูป้ ระกอบอาชญากรรมในความผิดตาม
กฎหมายบางประเภท ได้นาํ เงินหรื อทรัพย์สินทีเกียวกับการกระทําความผิดนั6นมากระทําการในรู ปแบบ
ต่าง ๆ อันเป็ นการฟอกเงิน เพือนําเงินหรื อทรัพย์สินนั6นไปใช้เป็ นประโยชน์ในการกระทําความผิดต่อไป
ได้อีก ทําให้ยากแก่การปราบปรามการกระทําความผิดกฎหมายเหล่านั6น และโดยทีกฎหมายทีมีอยูก่ ็ไม่
สามารถปราบปรามการฟอกเงิ นหรื อดําเนิ นการกับเงิ นหรื อทรั พย์สิ นนั6นได้เท่าที ควร จึ ง ต้องออก
พระราชบัญญัติน6 ีเพือกําหนดมาตรการต่าง ๆ ให้สามารถดําเนิ นการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การกระทําความผิ ดตาม พ.ร.บ.การพนัน ถื อเป็ น “ความผิ ดมูลฐาน” หนึ งในความผิดมูลฐาน
ทั6งหมด 9 ประเภท ตามมาตรา 3 (9)12 แห่ ง พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 โดย
ได้เพิมเติมความผิดมูลฐานนี6เข้าไปในการแก้ไขเพิมเติมตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 เนื องจากผูก้ ระทําความผิดส่ วนหนึ งสามารถฟอกเงินทีได้มาจากการ
พนันผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดี การใช้ พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีขอ้ จํากัดบางประการ
ตามเงือนไขทีกฎหมายนี6กาํ หนดไว้ คือ
(1) ใช้กบั ความผิดเกียวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี ยวกับการ
เป็ นผูจ้ ดั ให้มีการเล่ นการพนันโดยไม่ได้รับอนุ ญาต ได้แก่ ความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 12
ประกอบ มาตรา 4 หรื อมาตรา 4 ทวิ
(2) การพนันผิดกฎหมายตามข้อ (1) จะต้องมีจาํ นวนผูเ้ ข้าเล่นหรื อเข้าพนันในการเล่นแต่ละครั6ง
เกิ นกว่า หนึ งร้ อยคน หรื อมี วงเงิ นในการกระทําความผิดรวมกันมี มูล ค่ า เกิ นกว่า สิ บ ล้า นบาทขึ6 นไป
สาเหตุทีกฎหมายฟอกเงินกําหนดจํานวนผูเ้ ล่น และวงเงิ นการเล่นพนันทีสู งเกิน 10 ล้านบาทขึ6นไปนั6น
คงเป็ นเพราะมุ่งทีจะดําเนินการกับเจ้ามือพนันรายใหญ่เป็ นหลัก

11

แก้ไขเพิมเติมครั6งล่าสุ ดโดย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2552
12
(9) ความผิดเกียวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกียวกับการเป็ นผูจ้ ดั ให้มี
การเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีจาํ นวนผูเ้ ข้าเล่นหรื อเข้าพนันในการเล่นแต่ละครั6งเกินกว่าหนึ ง
ร้อยคน หรื อมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกันมีมลู ค่าเกินกว่าสิ บล้านบาทขึ6นไป
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ดังนั6น หากเป็ นการเล่นพนันทีมีจาํ นวนผูเ้ ล่นไม่เกิ น 100 คน หรื อมีวงเงิ นเล่นพนันไม่เกิ น 10
ล้านบาท ก็จะไม่สามารถใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงิ นได้ แต่หากพบว่าเป็ นการพนันรายใหญ่ มี
เครื อข่ า ยเชื อมโยงกับ ผูก้ ระทํา ความผิดหลายรายที เข้า เงื อนไขหรื อเกณฑ์ข องความผิดมู ล ฐานตาม
กฎหมายฟอกเงินแล้ว ก็จะทําให้สามารถใช้มาตรการตัดวงจรอาชญากรรม การฟอกเงินได้ ตามมาตรา
48 แห่ ง พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะมาตรการตรวจสอบรายงานและข้อมูล
เกียวกับการทําธุ รกรรม หากมีเหตุอนั ควรเชื อได้วา่ อาจมีการโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิ ด หรื อซ่ อนเร้น
ทรัพย์สินใด ทีเป็ นทรัพย์สินทีเกียวกับการกระทําความผิด ให้คณะกรรมการธุ รกรรมมีอาํ นาจสังยึดหรื อ
อายัดทรัพย์สินนั6นไว้ชวคราวมี
ั
กาํ หนดไม่เกิน 90 วัน แต่ถา้ เป็ นกรณี จาํ เป็ นหรื อเร่ งด่วน เลขาธิ การจะ
สังยึดหรื ออายัดทรัพย์สินนั6น ๆ ไปก่อนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุ รกรรมภายหลังก็ได้ ทั6งนี6 ผูท้ ีทํา
ธุ รกรรมซึ งถูกสังยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทรัพย์สินทีเกียวกับการพนันผิดกฎหมาย
มี หน้าที ต้องแสดงหลักฐานว่า เงิ นหรื อทรั พย์สิ นในการทําธุ รกรรมนั6น มิ ใช่ ทรั พย์สินที เกี ยวกับการ
กระทําความผิดเพือให้มีคาํ สังเพิกถอนการยึดหรื ออายัดก็ได้ ทั6งนี6 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนด
ในกฎกระทรวง
ตัวอย่างเช่น หากมีการดําเนินการยึดทรัพย์สินของผูท้ ีเกียวข้องกับเงินพนันผิดกฎหมายแล้ว ผูท้ ี
เป็ นเจ้าของบัญชี ธนาคารหรื อเจ้าของเงิน ทรัพย์สินทีเกียวกับการพนัน ไม่สามารถพิสูจน์ได้วา่ เงินหรื อ
ทรั พ ย์สิ นที ถู ก สั งยึดหรื ออายัดนั6น ไม่ เกี ยวข้อ งกับ การพนัน ผิดกฎหมาย ก็ จะมี ผ ลทํา ให้เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น ส่ งเรื องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพือยืนคําร้ อง
ขอให้ศาลมีคาํ สังให้ทรัพย์สินนั6นตกเป็ นของแผ่นดิ นโดยเร็ ว ตาม มาตรา49 แห่ งพ.ร.บ.ป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
อย่างไรก็ดี ข้อจํากัดในการปรั บใช้กฎหมายฟอกเงิ นคื อ การกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.การ
พนัน จะต้องมีผเู ้ ข้าเล่นหรื อเข้าพนันในการเล่นแต่ละครั6งเกิ นกว่า 100 คน หรื อมีวงเงินในการกระทํา
ความผิดรวมกันมี มูลค่าเกิ นกว่า 10 ล้านบาทขึ6 นไป ซึ งกรณี ทีจะเข้าเงื อนไขตามความผิดมูลฐานของ
กฎหมายฟอกเงิ นจะต้องเป็ นบ่อนพนันรายใหญ่ที มี จาํ นวนผูเ้ ล่ นจํา นวนมาก หรื อมี วงเงิ นเล่ นพนัน
จํานวนมหาศาล แต่ลกั ษณะของการพนันออนไลน์ การพนันทายผลกีฬาอย่างฟุตบอลผ่านเว็บไซต์น6 นั
เป็ นเรื องยากที จะพิ สู จน์ ว่า มี ผูเ้ ล่ นในคราวเดี ย วกันเกิ นกว่า 100 คน สํา หรั บ การตรวจสอบเส้ นทาง
การเงินของเจ้ามือพนันว่า มีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาท ก็ไม่ใช่เรื องทีง่ายนัก โดยเฉพาะบัญชี ธนาคารที
ให้บริ การเว็บพนันออนไลน์ผดิ กฎหมาย
ตัวอย่างเช่ น เจ้ามือพนันอาจจะว่าจ้างให้บุคคลอืนมาเปิ ดบัญชี เพือใช้บญั ชี น6 นั ในการรับโอน
เงินพนันจากลูกค้าหรื อผูเ้ ล่นพนัน โดยเจ้าของเว็บพนันหรื อเจ้ามือจะเป็ นคนถือบัตร ATM หรื อรหัสที
ใช้ในการโอนเงินเอง และมักจะมีการกําหนดวงเงินในบัญชีทีไม่สูงนัก เพราะหลีกเลียงการทีจะต้องแจ้ง
ข้อมูลธุ รกรรมการเงินหรื อเป็ นกรณี ทีต้องแจ้งให้ ปปง.ทราบ

การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมออนไลน์ : ปัญหาในการปรับใช้ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)

113

จากข้อมูลผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ ปปง.และสํานักงานป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินในช่วงทีผ่านมาคือ ตั6งแต่เริ มดําเนินงานจนถึงวันที 31 ธันวาคม 2552 พบว่า มีการดําเนิ นการกับ
คดีทีได้รับจากการแจ้งเบาะแสและจากฐานข้อมูลของสํานักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน ตั6งแต่
เริ มดําเนินการ - 31 ธันวาคม 2552 รวมจํานวน ทั6งสิ6 น 6,024 คดี โดยเป็ นคดีอยูร่ ะหว่างดําเนินการ
ตรวจสอบ จํานวน 3,755 คดี มีคาํ สังมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที จํานวน 1,225 คดี และมีคาํ สังยึด
และ/หรื ออายัดทรัพย์สิน จํานวน 1,044 คดี โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ ดังนี613

จากข้อมู ล สถิ ติข ้า งต้นจะพบว่า จํา นวนคดี เกี ยวกับ การพนันมี ค ดี ที อยู่ร ะหว่า งดํา เนิ นการ
ตรวจสอบ 5 คดี และข้อมูล ณ สิ6 นปี พ.ศ. 2552 ยังไม่มีคาํ สังยึดหรื ออายัดทรัพย์สินของคณะกรรมการ
13

รายงานประจําปี 2552 สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กรุ งเทพมหานคร : สํานักงานป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน, 2553), หน้า 44-45.
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ธุ รกรรมและเลขาธิ การ ปปง.แต่อย่างใด จึงยังไม่มีการดําเนิ นคดีในชั6นศาลด้วย จึงกล่าวได้วา่ ยังไม่เคย
มีการดําเนินในการใช้กฎหมายฟอกเงินกับกรณี การพนันออนไลน์ตามมูลฐานความผิดตามกฎหมายการ
พนันแต่อย่างใด
กล่ าวโดยสรุ ปคื อ พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น มีขอ้ จํากัดบางประการในการ
แก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมาย เพราะจะต้องเป็ นกรณี ทีเข้าหลักเกณฑ์ตามทีกฎหมายกําหนดไว้ จึงจะ
เป็ นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินได้
4.2.3 พระราชบัญญัติธ นาคารแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2485 พระราชบั ญญัติธุ รกิจ สถาบั น
การเงิน พ.ศ. 2551
จากการศึกษาบทบาทหน้าทีของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) หรื อแบงก์ชาติ ในฐานะที
เป็ นธนาคารกลางของประเทศที มีอาํ นาจหน้าที ตาม “พระราชบัญญัติธนาคารแห่ งประเทศไทย พ.ศ.
2485” ในดําเนินนโยบายทางการเงินของประเทศ การสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ระบบสถาบันการเงิน
ระบบการชํา ระเงิ นของประเทศ (มาตรา 714) ซึ งมี ส่ วนสํา คัญต่ อการความมันคงทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศ จะเห็นได้วา่ บทบาทหน้าทีของ ธปท.ดังกล่าวจะเน้นการดูแลระบบเศรษฐกิจเชิงมหภาค
จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที ธปท.ในประเด็นเรื องความเป็ นไปได้ของ ธปท.ทีจะออกระเบียบ
ปฏิบตั ิในการควบคุมการทําธุ รกรรมทางการเงินผ่านธนาคารพาณิ ชย์ หากพบว่าธุ รกรรมนั6นเกียวข้องกับ
การพนัน ผิด กฎหมาย ในประเด็ นนี6 เ จ้า หน้า ที ธปท.ฝ่ ายกฎหมายและคดี บ างท่ า นได้ใ ห้ ข ้อมู ล ว่า15
บทบาทหน้าทีของ ธปท.มีวตั ถุประสงค์ในการจัดตั6ง 3 เรื องตามกฎหมายธปท. มาตรา 7 คือ การสร้าง
เสถี ยรภาพทางการเงิ น ระบบสถาบันการเงิ น ระบบการชําระเงิ นของประเทศ ดังนั6น การดําเนิ นการ
เกี ยวกับธุ รกรรมทางการเงิ นทีเกี ยวกับการพนันผิดกฎหมาย หรื อการพนันบอลผิดกฎหมาย น่ าจะอยู่
นอกขอบเขตวัตถุประสงค์ของ ธปท. อีกทั6ง การดําเนิ นการของ ธปท.ในเรื องนี6ก็จะต้องพิจารณาอํานาจ
ตามกฎหมายทีเกียวข้องด้วย เช่น การอายัดบัญชี การสังให้ธนาคารพาณิ ชย์ดาํ เนิ นการอย่างหนึ งอย่างใด
หรื อแม้แต่การที ธปท.จะร้ องทุกข์กล่าวโทษต่อตํารวจว่ามีการกระทําผิดเกิ ดขึ6น ก็อาจจะไม่ใช่ บทบาท
ของ ธปท.และอาจมีการกลันแกล้งกัน

14

“มาตรา 7 ธปท. มีวตั ถุประสงค์ในการดําเนินภารกิจอันพึงเป็ นงานของธนาคารกลางเพือดํารงไว้ซึง
เสถียรภาพทางการเงิน และเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบการชําระเงิน
การดําเนินภารกิจตามวรรคหนึ งต้องคํานึงถึงการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วย”
15
ข้อมูลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีของธนาคารแห่งประเทศไทย 5 ท่าน เมือวันที 22 กันยายน 2554
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เจ้าหน้าที ธปท.ทีมความเสี ยงด้านปฏิบตั ิการ สายนโยบายสถาบันการเงินท่านหนึ งได้ให้ขอ้ มูล
เพิมเติ มว่า การพิจารณาว่าธุ รกิ จพนันผิดกฎหมาย พนันบอลจะส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิ จของ
ประเทศหรื อไม่ จะต้องมีมูลค่ามีนยั สําคัญมากพอควร แต่จากตัวเลขมูลค่าการพนันผิดกฎหมายราว 4
หมืนล้านบาททีผูว้ จิ ยั ได้แจ้งให้ทราบนั6น อาจจะไม่มีผลกระทบอะไรนัก
อย่างไรก็ดี จากการศึกษานโยบายของ ธปท.พบว่า นโยบายของผูว้ ่าการธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยคนปั จจุบนั คือ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้กล่าวถึงการทํายุทธศาสตร์ ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ในตลาดเงิน และสถาบันการเงินในการดําเนิ นการของธปท.ในระยะต่อไปว่า ธปท.ได้เพิมยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในตลาดเงิน และสถาบันการเงิน นอกเหนื อจากยุทธศาสตร์ ในด้าน
การดูเสถียรภาพระบบการเงิน ยุทธศาสตร์ ในเรื องนโยบายสถาบันการเงิน และยุทธศาสตร์ ดา้ นระบบ
การชําระเงิน เนืองจากธปท.เห็นว่า ในปั จจุบนั นวัตกรรมทางการเงินทีเพิมขึ6นมาก ภายใต้ความผันผวนที
มีมากขึ6นในระบบตลาดเงินโลก และเริ มเห็นการแข่งขันทีสู งขึ6นของระบบธนาคารพาณิ ชย์ ทําให้เห็ น
ความสําคัญทีธปท.จะรุ กมากขึ6นในการเข้าไปดูแลคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค16
เมื อพิ จารณาอํา นาจหน้าที ตามกฎหมายธนาคารแห่ ง ประเทศไทย มาตรา 8 17 พบว่า ธปท.มี
อํา นาจในการออกแนวทางปฏิ บตั ิ ใ นการดํา เนิ นงานของสถาบันการเงิ นโดยเฉพาะธนาคารพาณิ ช ย์
เพือให้เฝ้ าระวังมิให้มีการทําธุ รกรรมผิดกฎหมายการพนันผ่านระบบการชําระเงินต่าง ๆ อีกทั6งเคยมีการ
ประเมินมูลค่าการพนันบอลผิดกฎหมายในช่วงเวลา 6 เดือนว่า มีวงเงินหมุนเวียนเกือบ 4 หมืนล้านบาท
ซึ งยังไม่รวมถึงการพนันผิดกฎหมายประเภทอืน ๆ จึงน่าจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไม่
น้อย
ดังนั6น ธปท.จึ งควรออกระเบี ยบปฏิ บตั ิ แนวปฏิ บตั ิ ทีให้ธนาคารพาณิ ชย์ท6 งั หลายปฏิ บตั ิ ตาม
หรื ออาจดําเนิ นการผ่านคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิ นทีมีอาํ นาจหน้าทีตามมาตรา 28/10 เพือ
กําหนดเป็ นนโยบายเกี ยวกับสถาบันการเงิน ในเรื องการเฝ้ าระวังและป้ องกันการทําธุ รกรรมของธุ รกิ จ
พนันผิดกฎหมาย ซึ งเป็ นกรอบอํานาจหน้าทีตาม พ.ร.บ.ธนาคารแห่ งประเทศไทย มาตรา 7 ประกอบ

16

“ธปท.เปิ ดยุทธศาสตร์ใหม่ รุ กคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค” (5 กันยายน 2554) at
17
“มาตรา 8 ให้ ธปท. มีอาํ นาจกระทํากิจการต่างๆ เพือบรรลุซึงวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และอํานาจ
เช่นว่านี6ให้รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี6ดว้ ย
...
(7) การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
(10) การปฏิบตั ิการตามทีกฎหมายอืนกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าทีของ ธปท.
(11) การกระทําการอย่างอืนทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองในการจัดการให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ของ
ธปท. . . .”

การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมออนไลน์ : ปัญหาในการปรับใช้ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)

116

มาตรา 8 เพราะถื อเป็ นงานในเรื องการกํากับดูแลสถาบันการเงิ นอย่างหนึ ง มิได้เป็ นการใช้อาํ นาจนอก
วัตถุประสงค์หรื อกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนแต่อย่างใด
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทยคนปั จจุบนั ให้ความสําคัญกับการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จึงได้จดั ตั6ง “ศู นย์ ค้ ุมครองผู้ใช้ บริ การทางการเงิน” (ศคง.)18 โดยมีวิสัยทัศน์วา่ “เป็ น
หน่ วยงานทีทําหน้าทีคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงิ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยส่ งเสริ มให้ประชาชนมี
ภูมิคุม้ กันทางการเงินและได้รับความเป็ นธรรมตามสิ ทธิ ทีพึงได้ เพือช่วยสนับสนุ นให้ระบบเศรษฐกิ จ
ของประเทศมีการพัฒนาทียังยืน” เพือเป็ นช่องทางการรับเรื องร้องเรี ยน หรื อสอบถามข้อมูลเกียวกับ
บริ การทางการเงินของผูใ้ ช้บริ การทางการเงินหรื อผูบ้ ริ โภค
อนึ ง ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริ กา (Federal Reserve Board) เคยออกทําหนังสื อเวียนถึ ง
สถาบันการเงิน เพือให้ธนาคารออกนโยบายหรื อมาตรการป้ องกันและตรวจสอบการทําธุ รกรรมทางการ
เงิ นทีใช้ในการเล่นพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย (unlawful internet gambling) โดยอ้างถึ งอํานาจตาม
กฎหมายชือ Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006
4.2.4 พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
เมือพิจารณาเนื6 อหาของพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ซึ งเป็ นกฎหมายทีบัญญัติ
รับรองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคไว้ 5 ประการ ตามมาตรา 4 ดังต่อไปนี6
(1) สิ ทธิ ทีจะไดรับขาวสารรวมทั6งคําพรรณาคุ ณภาพทีถู กตองและเพียงพอเกี ยวกับสิ
นคาหรื อบริ การ
(2) สิ ทธิ ทีจะมีอิสระในการเลือกหาสิ นคาหรื อบริ การ
(3) สิ ทธิ ทีจะไดรับความปลอดภัยจากการใชสิ นคาหรื อบริ การ
(4) สิ ทธิ ทีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา
(5) สิ ทธิ ทีจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสี ยหาย
เมือพิจารณา พ.ร.บ.คุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ในมุมมองของเรื อง “การพนัน” แล้ว มีนกั เศรษฐศาสตร์
บางท่ า นเห็ น ว่า การพนัน ถื อ เป็ น “บริ ก าร” อย่ า งหนึ ง และผูเ้ ล่ น พนัน ก็ ถื อ เป็ น “ผู ้บ ริ โ ภค” ตาม

18

ศูนย์คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน (เบอร์ โทร 1213) at

http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/duty/Pages/duty_right.aspx
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ความหมายทางเศรษฐศาสตร์ ดว้ ย19 ความเห็นทีว่า ผูเ้ ล่นพนันถือเป็ นผูบ้ ริ โภคนั6น มีท6 งั ส่ วนถูกและส่ วน
ผิดอยูด่ ว้ ยเมือพิจารณาแง่มุมทางกฎหมาย กล่าวคือ ผูท้ ีเล่นพนันผิดกฎหมายซึ งมีความผิดตามกฎหมาย
การพนันด้วยนั6น จะไม่เรี ยกผูเ้ ล่นพนันกลุ่มนี6วา่ เป็ นผูบ้ ริ โภค เหมือนกับกรณี ผบู ้ ริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การ
ในกรณี ท ัวไป จากการศึ ก ษาข้อ มู ล ในต่ า งประเทศพบว่ า ประเด็ น คุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภค (consumer
protection) ทีเป็ นผูเ้ ล่นพนัน มักจะใช้ในกรณี ทีถื อว่าเป็ นการพนันถูกกฎหมายหรื อได้รับอนุ ญาตจาก
เจ้าหน้าที กรณี น6 ี จึงแตกต่างจากกับการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การทีผูบ้ ริ โภคมิได้กระทําผิด
ตามกฎหมาย เช่น ผูบ้ ริ โภคซื6 อยาปลอมหรื อยาทีไม่ได้มาตรฐานมาใช้โดยไม่ทราบมาก่อน ซึ งผูผ้ ลิ ต ผู ้
จําหน่ ายมีความผิดตาม มาตรา 72 แห่ งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ผูผ้ ลิ ต ผูจ้ าํ หน่ ายยาดังกล่าวอาจ
ได้รับโทษทางอาญา ในขณะทีผูบ้ ริ โภคทีซื6 อยาดังกล่าวไปใช้ จะได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายด้วย
ในฐานะผูบ้ ริ โ ภคที ได้รั บ ความเสี ย หาย และมี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ องค่ า เสี ย หายทางแพ่ง เรี ย กให้ ช ดใช้ค่ า
รักษาพยาบาลในกรณี ทีเจ็บป่ วยหรื อได้รับอันตรายทางสุ ขภาพด้วย
การปรับใช้พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค แยกพิจารณาได้เป็ น 2 กรณี คือ
กรณี ที 1 หากการพนันนั6นเป็ นการพนันถูกกฎหมาย
การที จะถื อว่าผูเ้ ล่นพนันมีฐานะเป็ นผูบ้ ริ โภคนั6น จะต้องเป็ นการเล่นพนันที ถูกกฎหมายหรื อ
ได้รับอนุ ญาตตาม พ.ร.บ.การพนัน เช่ น การส่ งข้อความ SMS ทางโทรศัพท์มือถื อ เพือเสี ยงโชค ชิ ง
รางวัล ที ถื อเป็ นการพนันตามบัญชี ข. ที ต้องขออนุ ญาตจากเจ้า พนัก งาน หากผูป้ ระกอบการได้รับ
อนุ ญาตจากเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุ ญาตตามกฎหมายแล้ว ผูใ้ ช้มือถือทีส่ ง SMS ก็จะถือเป็ นผูบ้ ริ โภคที
ได้รับความคุ ม้ ครองตาม พ.ร.บ.คุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะการคุม้ ครองตามมาตรา 2220 ในเรื องการ
โฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การ

19

ความเห็นของ รศ.ดร.นวลน้อย ตรี รัตน์ อาจารย์ประจําคณะเศรษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะ
หัวหน้าโครงการวิจยั เกียวกับการพนัน ซึ งให้ความเห็นในการประชุมเพือนําเสนอรายงานวิจยั ปี ที 1 โครงการ
“การศึกษาเรื องสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย” สนับสนุนโดย สสส. เมือวันที
24 มิถุนายน 2554 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20

“มาตรา 22 การโฆษณาจะตองไมใชขอความที เปนการไมเปนธรรมตอผู
บริ โภคหรื อใชขอความทีอาจกอใหเกิดผลเสี ยตอสังคมเปนสวนรวม ทั6งนี6 ไมวาข
อความดังกลาวนั6นจะเปนขอความทีเกียวกับแหลงกําเนิ ด สภาพ คุณภาพหรื อลักษณะของสิ นคา
หรื อบริ การ ตลอดจนการสงมอบ การจัดหา หรื อการใชสิ นคาหรื อบริ การ
ขอความดังตอไปนี6 ถือวาเปนขอความทีเปนการไมเปนธรรมตอผูบริ โภค
หรื อ เปนขอความทีอาจกอใหเกิดผลเสี ยตอสังคมเปนสวนรวม
(1) ขอความทีเปนเท็จหรื อเกินความจริ ง
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ตัวอย่างเช่ น เว็บไซต์หนึ งโฆษณาเชิ ญชวนเป็ นเวลาหลายเดื อนให้คนทัวไปส่ ง SMS เพือชิ ง
รางวัลเป็ น notebook โทรศัพท์มือถื อ และรางวัลอืน ๆ จํานวนมาก แต่ไม่มีรายละเอี ยดระบุจาํ นวน
มูลค่าของรางวัลทั6งหมด หากข้อเท็จจริ งปรากฏว่า มีผูส้ ่ ง SMS จํานวนมากหลายพันคน แต่มีผูท้ ีได้รับ
รางวัลเพีย ง 1-2 คน และไม่มีก ารประกาศรายชื อผูไ้ ด้รับรางวัล กรณี น6 ี เห็ นได้ชัดว่า ผูป้ ระกอบการ
เว็บไซต์น6 ี โฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การทีเข้าข่าย เป็ นการโฆษณาโดยใช้ขอ้ ความที เปนการไมเป
นธรรมตอผูบริ โภคหรื อใชขอความทีอาจกอใหเกิ ดผลเสี ยตอสังคมเปนสวน
รวม ตาม มาตรา 22 พ.ร.บ.คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และกฎกระทรวง (ฉบับที 5) พ.ศ. 2534 และกฎกระทรวง
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2526 ผูป้ ระกอบธุ รกิ จทีจะโฆษณาในกรณี น6 ี จะเป็ นกรณี ทีต้องได้รับอนุ ญาตจากเจ้า
พนักงานตาม พ.ร.บ.การพนันเท่านั6น ดังนั6น ผูโ้ ฆษณารายใดทีฝ่ าฝื นมาตรา 22 (5) จะมี ความผิดตาม
มาตรา 48 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิ นสามเดือน หรื อปรับไมเกิ นสามหมืนบาท หรื อทั6งจําทั6ง
ปรับ
กรณี ที 2 หากการพนันนั6นเป็ นการพนันผิดกฎหมาย
การพนันออนไลน์ การพนันทายผลฟุตบอล ทีถือเป็ นการพนันผิดกฎหมาย ผูเ้ ล่นพนันจะไม่ได้
รับความคุ ม้ ครองตามมาตรา 22 และกฎกระทรวง (ฉบับที 5) และ(ฉบับที 3) ทีกล่าวมาแล้ว เนื องจาก
เป็ นการพนันผิดกฎหมายทีผูป้ ระกอบธุ รกิ จไม่อาจขออนุ ญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายการพนัน
อย่างไรก็ดี ผูเ้ ล่นพนันยังอาจได้รับความคุ ม้ ครองตาม พ.ร.บ.คุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคเช่ นกัน คือ เป็ นกรณี ผู ้
ประกอบธุ รกิ จพนันผิดกฎหมายดําเนิ นการโฆษณาที ใช้ขอความที อาจกอใหเกิ ดผลเสี ยต
อสังคมเปนส่ วนรวม ตามมาตรา 22 (3) คื อ เป็ นการใช้ขอความโฆษณาที เปนการสนับสนุ น
โดยตรงหรื อโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรื อศีลธรรม หรื อนําไปสู ความเสื อมเสี ยใน
วัฒนธรรมของชาติ ซื งมีความผิดตาม มาตรา 48 เช่นกัน

(2) ขอความทีจะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกียวกับสิ นคาหรื อบริ การไม
วาจะกระทําโดยใชหรื ออางอิงรายงานทางวิชาการสถิติ หรื อสิ งใดสิ งหนึ งอันไมเปนความจริ ง
หรื อเกินความจริ งหรื อไมก็ตาม
(3) ขอความที เปนการสนับสนุ นโดยตรงหรื อโดยออมใหมี การกระทําผิดกฎหมายหรื อ
ศีลธรรม หรื อนําไปสูความเสื อมเสี ยในวัฒนธรรมของชาติ
(4) ขอความทีจะทําใหเกิดความแตกแยก หรื อเสื อมเสี ยความสามัคคีในหมูประชาชน
(5) ขอความอยางอืนตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
ขอความทีใชในการโฆษณาทีบุคคลทัวไปสามารถรู ไดวาเปนขอความทีไมอาจ
เปนความจริ งไดโดยแนแท ไมเปนขอความทีตองหามในการโฆษณาตาม (1)”
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การนํา พ.ร.บ.คุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค มาตรา 22 มาปรับใช้กบั การพนันผิดกฎหมายสามารถทําได้
โดยใช้บทบัญญัติในเรื องการโฆษณาที ใชขอความที เปนการไมเปนธรรมตอผู
บริ โภคหรื อใชขอความทีอาจกอใหเกิดผลเสี ยตอสังคมเปนสวนรวม
4.2.5 พระราชบัญญัติว่าด้ วยว่ าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
จากการศึกษาเนื6อหาของพระราชบัญญัติวา่ ด้วยว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ ง
มีข6 ึนเพือรองรับการทําธุ รกรรมผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ 21 ให้มีผลตามกฎหมาย รองรับการทําธุ รกิจการค้า
ที ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น การทํา นิ ติ ก รรมสั ญ ญาทางอิ น เทอร์ เ น็ ต , การแลกเปลี ยนข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิ กส์ (electronic data interchange - EDI) ในการทําการค้าระหว่างประเทศ, การประมูลจัดซื6 อ
จัด จ้า งผ่า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต (e-auction) ของภาครั ฐ , ความมี ผ ลของลายมื อชื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(electronic signature) อนึ ง กฎหมายไทยในอดี ตจะไม่ ใ ห้ก ารรั บ รองความมี ผ ลทางกฎหมายของ
ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยเฉพาะกรณี ที กฎหมายกํา หนดให้ ต้ อ งมี เ อกสารต้น ฉบับ เป็ น
พยานหลักฐานในการฟ้ องร้องบังคับคดี จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน6 ีข6 ึน
การนํา พ.ร.บ.ว่าด้วยว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ มาปรับใช้กบั การพนันออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ตนั6น ประเด็นความมีผลทางกฎหมายของ “ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์” (data message) เป็ น
เรื องที มีความสําคัญ สามารถนํามาปรับใช้ในกรณี ทีมี การฟ้ องร้ องดําเนิ นคดี กบั ผูก้ ระทําความผิดตาม
พ.ร.บ.การพนัน ที ดําเนิ นการจัดให้มีการพนันผิดกฎหมาย ซึ งตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยว่าด้วยธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 11 กําหนดให้ศาลห้ามปฏิเสธการรับฟังพยานหลักฐานทีเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
ฝ่ ายโจทก์หรื อพนักงานอัยการจึงสามารถนําสื บความน่าเชื อถือของพยานหลักฐานทียึดมาจากผูก้ ระทํา
ความผิดได้
การพนันออนไลน์ทีมิชอบด้วยกฎหมายตามพ.ร.บ.การพนันนั6น ไม่ถือเป็ นธุ รกิจบริ การเกียวกับ
ธุ รกรรมทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เพราะถื อเป็ นการกระทํา ความผิดอย่างหนึ ง ซึ งเจ้าหน้า ที ที เกี ยวข้องคื อ
ตํารวจ พนักงานอัยการสามารถฟ้ องร้องดําเนิ นคดีตามกฎหมาย และอ้างบทบัญญัติใน พ.ร.บ.ว่าด้วยว่า
ด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 8522
21

มาตรา 4 พระราชบัญญัติวา่ ด้วยว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมทีกระทําขึ6นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั6งหมดหรื อแต่บางส่ วน
“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระทําใดๆ ทีเกียวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิ ชย์ หรื อในการ
ดําเนินงานของรัฐตามทีกําหนดในหมวด 4
22
“มาตรา 85 คู่ความฝ่ ายทีมีหน้าทีต้องนําสื บข้อเท็จจริ งย่อมมีสิทธิ ทีจะนําพยานหลักฐานใด ๆ มาสื บได้
ภายใต้บงั คับแห่งประมวลกฎหมายนี6 หรื อกฎหมายอืนอันว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานและการยืน
พยานหลักฐาน”
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การใช้ สิทธิเรียกร้ องจากหนีพE นันตามกฎหมาย
ประเด็นกฎหมายทีน่าสนใจคือ การเล่นพนันออนไลน์ หรื อการพนันทายผลฟุตบอลทีถือว่าผิด
กฎหมายนั6น ผูเ้ ล่นพนันทีเล่นเสี ยและต้องจ่ายเงิ นให้แก่ผูเ้ ล่นพนันด้วยกันหรื อเจ้ามือ ในกรณี น6 ี ผูเ้ ล่ น
พนันที เล่ นเสี ย หรื อกรณี เจ้ามื อที ต้องจ่ายเงิ นให้แก่ ผูเ้ ล่นพนันได้ มี หน้าที ต้องชําระหนี6 ตามกฎหมาย
ดังกล่าวหรื อไม่ เพราะในปั จจุบนั มีการพนันเพียงประเภทเดียวทีกฎหมายยอมรับว่าเป็ นหนี6 ทีบังคับกัน
ได้ตามกฎหมายคือ สลากกินแบ่งรัฐบาล ตาม พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 36-37
ในเรื องนี6 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 85323 ได้บญั ญัติไว้อย่างชัดเจนว่า หนี6
ที เกิ ดจากการเล่ นพนันผิดกฎหมายทุ ก กรณี ไม่ว่าจะมี วิธีก ารเล่ นอย่างใดก็ตาม ไม่ ถือเป็ นหนี6 ทีมี ผ ล
ผูกพันตามกฎหมายแก่ผเู ้ กี ยวข้อง คือ เจ้าหนี6 กบั ลูกหนี6 ไม่สามารถใช้สิทธิ ตามกฎหมายเรี ยกร้ องให้อีก
ฝ่ ายชําระหนี6ได้ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ทีเกียวกับการใช้หนี6 เงินพนันด้วย และตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ มาตรา 855 มีสาระกําหนดว่า ถ้ามีการสังจ่ายเงินใช้พนันเป็ นเช็คหรื อตัว• เงินแล้ว เช็คนั6นก็
ไม่มีผลสมูบรณ์ ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี กฎหมายก็ให้ความคุ ม้ ครองผูส้ ุ จริ ตเช่ นกันตาม มาตรา 312
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
อย่างไรก็ดี ในร่ างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ....ของรัฐบาล ในมาตรา 4 ได้ระบุให้ยกเว้น
การนํา มาประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 853 ถึ ง มาตรา 855 มาใช้ก ับ การพนันที ได้รับ
อนุ ญาตตามกฎหมาย ซึ งจะมีผลทําให้มีการเปิ ดบ่อนการพนันเสรี บ่อนคาสิ โนในประเทศในอนาคต
หรื ออาจมี ก ารนํา เงิ นผิดกฎหมายมาฟอกในบ่อนพนัน เกิ ดปั ญหาการฟอกเงิ นของกลุ่ ม หรื อองค์ก ร
อาชญากรรมหรื อธุ รกิ จผิดกฎหมาย ทําให้เกิ ดธุ รกิ จทวงหนี6 พ นันถู กกฎหมาย และอาจทํา ให้เกิ ดผูม้ ี
อิทธิ พลสามารถใช้ขอ้ กฎหมายนี6ในการข่มขู่คุกคามผูเ้ ล่นพนันทีเล่นเสี ยได้ ประเด็นปั ญหาเหล่านี6 เป็ น
สิ งทีผูม้ ีส่วนในการจัดทําร่ างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... จะต้องพิจารณาอย่างถีถ้วน

23

“มาตรา 853 อันการพนันหรื อขันต่อ ท่านว่าหาก่อให้เกิดหนี6 ไม่ สิ งทีได้ให้กนั ไปในการพนันหรื อขัน
ต่อก็จะทวงคืนไม่ได้ เพราะเหตุหามูลหนี6อย่างหนึงอย่างใดมิได้
ข้อบัญญัติทีกล่าวนี6 ท่านให้ใช้ตลอดถึงข้อตกลงเป็ นมูลหนี6 อย่างหนึงอย่างใดอันฝ่ ายข้างเสี ยพนันขัน
ต่อหากทําให้แก่อีกฝ่ ายหนึงเพือจะใช้หนี6เงินพนันหรื อขันต่อนั6นด้วย”
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บทที 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุ ป
จากผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการปรับใช้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และกฎหมายที(
เกี(ยวข้อง ในกรณี การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน์ ได้ขอ้ สรุ ปดังนี3
1) การพนันออนไลน์หรื อพนันทางอิ นเทอร์ เน็ตทุกประเภท เช่ น การเล่นเกมพนันในคาสิ โน
การทายผลฟุตบอล หรื อการพนันหรื อการเล่นวิธีอื(น ๆ ที(กฎหมายไว้ในบัญชี แนบท้าย พ.ร.บ.การพนัน
(บัญชี ก. และบัญชี ข.) ซึ( งมิได้รับอนุญาตหรื อไม่มีกฎหมายลําดับรองบัญญัติไว้ ย่อมถือเป็ นการพนันผิด
กฎหมาย (ตาม มาตรา 4 แห่ ง พ.ร.บ.การพนัน) ส่ วนการพนันอื(น ๆ ที(กฎหมายมิได้บญั ญัติไว้ ย่อมถื อ
เป็ นการพนันผิดกฎหมายเช่นกัน เช่น กรณี การพนันทายผลฟุตบอล
จากการศึกษาลักษณะและรู ปแบบของการเล่นเกมส์ออนไลน์พบว่า ไม่เข้าลักษณะเป็ นการพนัน
ตาม พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 5 เนื( องจากไม่เข้าลักษณะของการเล่น ซึ( งตามปกติยอ่ มพนันเอาเงินหรื อ
ทรัพย์สินอย่างอื(นแก่กนั อย่างไรก็ดี พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของเด็ก เยาวชนเพื(อเล่นเกมส์ ออนไลน์ใน
ลักษณะที(หมกมุ่นหรื อเข้าข่ายติดเกมส์ เป็ นเรื( องที(ควรมีการศึกษาวิจยั เพื(อแก้ไขทางออกต่อไป
2) ปั ญหาในการปรั บใช้กบั การพนันออนไลน์ การทายผลฟุ ตบอลตามมี หลายประการตาม
พ.ร.บ.การพนัน 2478 คือ
2.1) ปั ญหาการบังคับใช้กฎหมาย
ปั ญหานี3 ถือเป็ นปั ญหาสําคัญที(สุด คื อ เจ้าหน้าที( ตาํ รวจในฐานะผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
มิได้ปฏิบตั ิหน้าที(อย่างจริ งจัง จนทําให้มีผกู ้ ระทําผิดตามกฎหมายการพนันที(เป็ นกรณี การพนันออนไลน์
การพนันทายผลฟุตบอลอย่างชัดแจ้ง โดยเฉพาะความเป็ นฐานเป็ นเจ้ามือรับกินรับใช้ เช่น การประกาศ
โฆษณา หรื อชักชวนโดยทางตรงหรื อทางอ้อมให้ผอู ้ ื(นเข้าเล่นพนันผ่านสื( อประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
สื( อออนไลน์ หรื อสื( อสิ( งพิมพ์ต่าง ๆ (หนังสื อพิมพ์กีฬา นิตยสาร)
2.2) บทลงโทษที(ลา้ สมัย ไม่เหมาะสมกับสภาพปั ญหาในปั จจุบนั
บทลงโทษตามกฎหมายการพนันปั จจุ บ นั เป็ นโทษที( บ ญ
ั ญัติไ ว้ต3 งั แต่ ปี พ.ศ. 2478
โดยเฉพาะโทษปรับตั3งแต่ 500 บาท ถึง 5,000 บาท ซึ( งเป็ นอัตราโทษในสมัยรัชกาลที( 8 และเป็ นอัตรา
โทษเดี ยวกันกับกฎหมายการพนันปี พ.ศ. 2473 จึงไม่เหมาะสมที( จะนําใช้กบั การกระทําความผิดใน

การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมออนไลน์ : ปัญหาในการปรับใช้ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP)

122

ปั จจุบนั โดยเฉพาะความผิดฐานเป็ นเจ้ามือพนัน ทําให้ผกู ้ ระทําความผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย จึงมักจะ
พบการกระทําผิดตามกฎหมายการพนันอยูเ่ สมอ
2.3) ปั ญหาการปรับใช้ฐานความผิดกับบทลงโทษที(เหมาะสม
พ.ร.บ.การพนัน ฉบับปั จจุบนั มีการใช้ฐานความผิดระหว่างฐานผูเ้ ป็ นเจ้ามือรับกินรับ
ใช้ก ับผูเ้ ล่ นพนันที( แทบจะไม่แตกต่างกันเลย ซึ( งผิดหลัก การบัญญัติก ฎหมาย และไม่ สอดคล้องกับ
กฎหมายการพนันของต่างประเทศ ซึ( งจะบัญญัติโทษของผูก้ ระทําความผิดที(เป็ นเจ้ามือที(จดั ให้มีการเล่น
หรื อตัวการ ผูส้ นับสนุ น ในอัตราโทษที(สูงกว่ากรณี ผูเ้ ล่นพนันหลายเท่า หรื อใช้มาตรการลงโทษผูเ้ ล่น
พนันผิดกฎหมายซึ( งเป็ นเด็ก เยาวชนแตกต่างจากผูเ้ ล่นพนันที(เป็ นผูใ้ หญ่ หรื อใช้มาตรการอื(น ๆ แทน
การลงโทษตามกฎหมาย เช่น การบําบัดรักษาผูท้ ี(มีปัญหาติดพนัน
2.4) ไม่มีบทบัญญัติที(คุม้ ครองเด็กและเยาวชนจากการเล่นพนัน
พ.ร.บ.การพนัน ฉบับปั จจุบนั ยังไม่มีเนื3อหาที(คุม้ ครองเด็กและเยาวชนจากการเล่นพนัน
ที(เพียงพอ เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นการพนันถูกกฎหมายหรื อการพนันผิดกฎหมาย เช่น ไม่มีมาตรการ
ลงโทษผูท้ ี(โฆษณาหรื อเชิ ญชวนให้เด็ก เยาวชนเข้าเล่นพนัน หรื อการเปิ ดช่ องให้เยาวชนหรื อผูท้ ี(ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะสามารถซื3อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้
2.5) ปั ญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
โครงสร้างในการทํางานของหน่ วยงานที(เกี(ยวข้องในด้านการป้ องกันและปราบปราม
การพนันในไทยตาม พ.ร.บ.การพนันนั3น พบว่าหน่ วยงานหลักที(มีหน้าที(บงั คับใช้กฎหมายคือ ตํารวจ
ยังมิได้ทาํ งานประสานงานกับหน่ วยงานอื( นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั3งกระทรวงมหาดไทยก็มิได้มี
บทบาทหน้าที( ในการบังคับใช้กรณี การพนันผิดกฎหมายแต่อย่าง กระทรวงมหาดไทยมี หน้าที( ในการ
ออกใบอนุญาตผูท้ ี(ตอ้ งการขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันตามที(กฎหมายกําหนดเท่านั3น ดังนั3น ปั ญหา
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน จึงเป็ นเรื( องที(ถูกละเลย ทั3ง ๆ ที(เป็ นเรื( องที(มีความสําคัญอย่างมาก
3) ปั ญ หาการตี ค วามและการปรั บ ใช้ พ ระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ว ยการกระทํา ความผิ ด เกี( ย วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 กรณี การพนันออนไลน์
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี( ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 20 ให้อาํ นาจแก่
พนักงานเจ้าหน้าที(ตามพ.ร.บ.นี3 ในการปิ ดเว็บพนันผิดกฎหมายที(เผยแพร่ เพื(อโฆษณาหรื อเชิ ญชวนให้
คนไทยเล่ นพนันผิดกฎหมาย โดยศาลเคยมี คาํ สั(งให้ปิดเว็บไซต์โดยอาศัยอํา นาจตามมาตรา 20 ของ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ อีกทั3งยังเคยมีการใช้มาตรา 20 ในการสั(งปิ ดเว็บขายยาทําแท้งหรื อยาผิดกฎหมาย
แม้ว่าจะไม่เป็ นความผิดที(บญั ญัติใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยตรง แต่นกั วิจยั มีความเห็ นสอดคล้องกับ
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ศาล และผูท้ รงคุณวุฒิทางกฎหมายบางท่านว่า เว็บพนันผิดกฎหมายและเว็บจําหน่ายยาผิดกฎหมาย ต่าง
ก็ถือเป็ นการกระทําความผิดที(มีลกั ษณะขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่
สิ( ง ที( เ ป็ นปั ญ หาในทางปฏิ บ ตั ิ คื อ เจ้า หน้า ที( ตาํ รวจและเจ้าหน้า ที( ก ระทรวง ICT บางท่ า น รวมถึ ง
นักวิชาการบางราย ยังขาดความเข้าใจในเรื( องเจตนารมณ์ของมาตรา 20 และมีความเข้าใจที(คลาดเคลื(อน
ว่าตนเองไม่มีอาํ นาจตามกฎหมาย
เพื( อ แก้ปั ญ หาความสั บ สนหรื อ ความเข้า ใจผิ ด ในการปรั บ ใช้ ม าตรา 20 กับ เรื( อ งเว็บ พนัน
ออนไลน์ ซึ( งส่ วนหนึ(งเกิดจากความไม่ชดั เจนในตัวเนื3อหาของบทบัญญัติน3 ี นักวิจยั จึงได้เสนอให้แก้ไข
ปรับปรุ งเนื3อความในมาตรา 20 ดังที(ได้เสนอไว้ในบทที( 4
4) ผลสรุ ปที(ได้จากกรณี ศึกษานโยบายและกฎหมายต่างประเทศ 3 ประเทศ ได้ขอ้ สรุ ปสําคัญคือ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การพนันออนไลน์ทุกประเภทในสหรั ฐอเมริ กาถื อเป็ นเรื( องผิดกฎหมายสหพันธรัฐชื( อว่า the
Interstate Wire Act of 1961 หรื อที(มกั เรี ยกว่า the Wire Act โดยหน่วยงานที(รับผิดชอบคือ กระทรวง
ยุติธรรมสหรัฐะได้ใช้กฎหมาย Wire Act เป็ นฐานในการฟ้ องร้องเจ้าของหรื อผูท้ ี(ควบคุมดูแลเว็บพนัน
ออนไลน์ แต่รัฐบาลสหรั ฐ (อัยการ) ในอดี ตจนถึ งปั จจุ บนั มี แนวปฏิ บ ตั ิ ที( ยึดถื อมาช้านานคื อ จะไม่
ฟ้ องร้องดําเนินคดีกบั ผูเ้ ล่นพนันผิดกฎหมาย รวมถึงกรณี ผเู ้ ล่นพนันออนไลน์
กฎหมายปั จจุ บ นั ของรั ฐบาลกลางที( ค วบคุ ม ธุ รกรรมทางการเงิ นที( เกี( ย วกับ การพนัน ทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อพนั น ออนไลน์ คื อ กฎหมายชื( อ UNLAWFUL INTERNET GAMBLING
ENFORCEMENT ACT of 2006 (UIGEA) เป็ นกฎหมายที(บญั ญัติข3 ึนในปี ค.ศ. 2006 มีเนื3 อหาควบคุม
ธุ รกิจที(เกี(ยวข้องกับการรับชําระเงินที(เชื(อมโยงกับธุ รกิจพนันออนไลน์ผดิ กฎหมาย กฎหมายนี3 ให้อาํ นาจ
แก่ธนาคารกลาง (Federal Reserve Board) และกระทรวงการคลัง (Department of Treasury) สหรัฐ ใน
การออกกฎหมายลําดับรองที(เกี(ยวข้องด้วย เพื(อควบคุ มธุ รกิ จที(เกี(ยวข้องกับการรับชําระเงิ นที(เชื( อมโยง
กับธุ รกิ จพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย เช่ น สถาบันการเงิ น ธุ รกิ จบัตรเครดิ ต ผูใ้ ห้บริ การชําระเงิ นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic payment หรื อ e-money)
กรณี การพนันทายผลการแข่งขันกีฬาในสหรัฐนั3น มีกฎหมายที(เกี(ยวข้องชื( อว่า Professional and
Amateur Sports Protection Act เกิดจากกรผลักดันของ National Collegiate Athletic (NCAA) และกลุ่ม
โรงเรี ยนในสหรัฐที(ไม่เห็นด้วยในการอนุ ญาตให้มีการพนันทายผลกีฬา เนื( องจากมีรายงานผลการศึกษา
ชี3วา่ การพนันทายผลกีฬาจะส่ งผลเสี ยต่อนักเรี ยนทัว( ไปที(จะมีปัญหาที(เกิดจากการพนัน รวมถึงเยาวชนที(
เป็ นนักกีฬาเป็ นอย่างมากมีผลทําให้การพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลที(ได้รับนิ ยมในหลายประเทศ
รวมถึงการพนันทายผลกีฬาส่ วนใหญ่ในสหรัฐถือเป็ นสิ( งผิดกฎหมาย
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ประเทศสหราชอาณาจักร
เดิมนั3น ตามกฎหมายการพนันเดิมของสหราชอาณาจักรถือว่า การพนันออนไลน์เป็ นการพนัน
ผิดกฎหมาย เพราะไม่มีกฎหมายเปิ ดช่ องอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการได้ แต่ปัจจุบนั มีการจัดทํากฎหมายการ
พนันฉบับใหม่ชื(อว่า กฎหมายว่าด้วยการพนัน ค.ศ. 2005 (the Gambling Act 2005) ซึ( งมีผลใช้บงั คับเมื(อ
เดือนกันยายน ค.ศ. 2007 ทําให้การพนันออนไลน์หรื อการพนันทางอินเทอร์ เน็ต กลายเป็ นการพนันถูก
กฎหมายตั3งแต่น3 นั เป็ นต้นมา โดยกฎหมายถือว่าการพนันออนไลน์เป็ นการพนันที(อยูห่ ่ างโดยระยะทาง
หรื อที(เรี ยกว่า “remote gambling” ที(ตอ้ งได้ขออนุ ญาต ทั3งนี3 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม สื( อ
และกี ฬา มีอาํ นาจในการออกกฎหมายลําดับรองหรื อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ (regulations) เกี( ยวกับการพนัน
ออนไลน์
การพนันทายผลแข่งขันกี ฬาเป็ นการพนันที(ถูกกฎหมายที(ได้รับความนิ ยมจากคนอังกฤษเป็ น
เวลานานหลายสิ บปี ตามกฎหมายกฎหมายฉบับปั จจุบนั คือ the Betting and Gaming Duties Act 1981
อนุญาตให้มีการประกอบธุ รกิจพนันบอลตามกฎหมาย
จุดเด่นของกฎหมายว่าด้วยการพนันของอังกฤษคือ มีบทบัญญัติคุม้ ครองเด็กและเยาวชนหลาย
มาตราเป็ นการเฉพาะ เช่ น มีความผิดฐานชักชวน เชิ ญชวนให้เด็กหรื อเยาวชนเล่นพนัน ความผิดฐาน
ชักชวน เชิ ญชวนให้เด็กหรื อเยาวชนเข้าไปในสถานที(เล่นพนัน ทั3งนี3 หากเยาวชนเล่นพนันผิดกฎหมาย
หรื อเข้าไปในสถานที( เล่ นพนัน จะถื อว่ามี ความผิดทางอาญาไม่ ร้ายแรง มี เฉพาะโทษปรั บ และตาม
กฎหมายอัง กฤษจะถื อว่า การเล่ นพนัน หรื อ ทายผลพนันหลายประเภทที( ไ ม่ เ อาผิด เยาวชนที( เ ข้า ไป
เกี(ยวข้อง
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามกฎหมายการพนันของฮ่องกงคือ the Gambling Ordinance ค.ศ. 1977 และกฎหมายว่าด้วย
การจัดเก็บภาษีอากรการพนัน ค.ศ. 1950 อนุ ญาตให้ สโมสรแข่งม้าฮ่องกง (Hong Kong Jockey Club)
สามารถประกอบธุ รกิจพนันในลักษณะผูกขาดเพียงรายเดียวใน 3 กิ จกรรม คือ การแข่งม้า, การทายผล
ฟุตบอล และการออกสลากกินแบ่ง Mark Six ทําให้การรับพนันบอลออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ของสโมสร
แข่งม้า ฯ สามารถดําเนิ นการได้โดยถู กต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายและนโยบายของ
รัฐบาลฮ่องกง จะไม่อนุญาตให้เปิ ดคาสิ โน และไม่อนุญาตให้มีเว็บพนันเกมในคาสิ โนโดยเด็ดขาด
สําหรับการเล่นเกมส์ ออนไลน์ตามกฎหมายและนโยบายของ 3 ประเทศที(ศึกษาพบว่า ไม่ถือว่า
เป็ นการพนันแต่อย่างใด แต่ จะมี มาตรการอื( น ๆ เข้ามาควบคุ ม ดู แล ซึ( งควรมี การศึ กษาวิจยั เป็ นการ
เฉพาะต่อไป
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ข้ อเสนอแนะ
1. แก้ ไขปรับปรุ งกฎหมายทีเกียวข้ อง
1.1 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 สามารถปรับใช้กบั กรณี การพนันออนไลน์ การทายผล
ฟุตบอลได้ ซึ( งถือเป็ นการพนันผิดกฎหมายได้ แต่ พ.ร.บ.การพนัน ก็มีขอ้ บกพร่ องหลายประการที(ทาํ ให้
การบังคับใช้กฎหมายด้อยประสิ ทธิ ภาพ มีการโฆษณา เชิ ญชวนผ่านสื( อต่าง ๆ อย่างชัดแจ้ง หรื อเปิ ดเว็บ
พนันผิดกฎหมายผ่านอิ นเทอร์ เน็ ตเป็ นจํานวนมาก แต่เจ้าหน้าที( ที(มีอาํ นาจหน้าที(ตามกฎหมาย ก็มิได้
สามารถปราบปรามการพนันเหล่านี3 อย่างได้ผลและจริ งจัง สาเหตุของปั ญหาที(สําคัญประการหนึ( ง เกิ ด
จากเนื3 อหาของ พ.ร.บ.การพนันเอง จึ งควรมี แก้ไขปรั บปรุ ง บทบัญญัติหลายเรื( อง ซึ( งน่ า จะช่ วยเพิ( ม
ประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที(ของรัฐที(รับผิดชอบได้ รายละเอียดของบทบัญญัติ
มาตราที(เสนอให้แก้ไขปรับปรุ ง1 ได้อธิ บายเหตุผลมาแล้วในบทที( 4
ปรับปรุ งฐานความผิดเกี( ยวกับการพนันให้ชดั เจน กรณี ผูก้ ระทําความผิดที(เป็ นเจ้ามือกับผูเ้ ล่น
พนัน
เพิ(มเติมฐานความผิดฐานโฆษณาหรื อเชิญชวนให้บุคคลเล่นพนันถูกกฎหมาย
ปรับปรุ งบทบัญญัติเดิมและเพิ(มเติมฐานความผิดที(กระทําต่อเด็กและเยาวชน
เพิ(มเติมฐานความผิดสําหรับเจ้าของสถานที(ที(ใช้เล่นพนัน
เพิ(มเติมฐานความผิดเรื( องการโกงการเล่นพนัน
กําหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที( ทําหน้าที( รับแจ้งการกระทําผิดตาม พ.ร.บ.การพนันเป็ นการ
เฉพาะ
มีบทบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูท้ ี(ให้ขอ้ มูลหรื อเบาะแสการกระทําผิด
ปรับปรุ งบทลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพความผิด สถานการณ์ของปั ญหาในปั จจุบนั
1.2 พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี(ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

1

กรุ ณาดู ภาคผนวก ข
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นัก วิจยั ขอเสนอให้มี ก ารแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง มาตรา 20 แห่ ง พระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทํา
ความผิดเกี(ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 25502 เพื(อให้เกิดความชัดเจนมากขึ3น ป้ องกันปั ญหาความเข้าใจผิด
ของเจ้าหน้าที(ที(มีอาํ นาจหน้าที(บงั คับใช้กฎหมาย รายละเอียดปรากฏเนื3อหาในบทที( 4
2. สร้ างเครือข่ ายเฝ้ าระวังเว็บพนันผิดกฎหมาย
เป็ นที(ทราบกันดีวา่ มาตรการปิ ดเว็บไซต์พนันผิดกฎหมาย เป็ นการแก้ปัญหาทางหนึ( งที(ค่อนข้าง
ได้ผลในระดับหนึ(ง ซึ( งเจ้าหน้าที(ของหน่วยงานของรัฐที(รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.การพนันคือ ตํารวจ และ
พนักงานเจ้าหน้าที(ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี(ยวกับคอมพิวเตอร์ ควรนําปฏิบตั ิหน้าที(อย่าง
จริ งจัง อย่างไรก็ดี การทํางานในเรื( องนี3 จาํ เป็ นจะต้องใช้ทรัพยากร ทั3งบุคลากร กําลังคน และเครื( องมือ
พอสมควร ซึ( งอาจเป็ นภาระค่อนข้างมากแก่เจ้าหน้าที(ที(เกี(ยวข้อง ภาครัฐจึงควรทํางานเชิ งรุ กร่ วมกับภาค
ประชาชน ด้วยการสร้ า งเครื อข่ า ยเฝ้ าระวัง เว็บ พนันผิดกฎหมาย และเปิ ดช่ องต่ า ง ๆ ให้ป ระชาชน
สามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสเว็บพนันผิดกฎหมายไปยังหน่วยงานโดยตรง
ในปั จจุบนั กระทรวง ICT ได้เคยจัดส่ งข้อมูลเว็บพนันผิดกฎหมายไปยังหน่วยงานที(รับผิดชอบ
ของสํ า นั ก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ แ ล้ ว คื อ กองบัง คับ การปราบปรามการกระทํา ความผิ ด เกี( ย วกั บ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ทาง ปอท.ก็ควรมีการติดตามหรื อสื บสวนข้อเท็จจริ งอย่างต่อเนื( อง
และแจ้งให้กระทรวง ICT ช่วยเหลือ เช่น การปิ ดเว็บพนันหรื อติดตามสื บหาต้นตอของเว็บพนันเหล่านั3น
ซึ( งจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ3น อย่างไรก็ดี การปิ ดเว็บไซต์เพียงอย่างเดียงคง
ไม่สามารถแก้ปัญหานี3 ได้ เพราะผูก้ ระทําผิดสามารถเปิ ดเว็บไซต์หรื อจดทะเบียน URL ใหม่ได้ หรื อมี
เช่าพื3นที( web hosting ในต่างประเทศแทน แต่ก็เป็ นแนวทางที(น่าจะได้ผลในระดับหนึ(ง
ข้อเสนอแนะที(น่าสนใจของเจ้าหน้าที(ตาํ รวจในสังกัด ปอท.ที(ให้สัมภาษณ์คือ การจัดฝึ กอบรม
ให้เจ้าหน้าที(ตาํ รวจในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว( ประเทศ มีความรู ้ทางเทคโนโลยีในการติดตามเว็บไซต์พนันผิด
กฎหมาย ซึ( งจะช่วยลดภาระงานของหน่วยงานส่ วนกลางได้
ตัวอย่างการริ เริ( มที( น่าสนใจคื อ กรณี การจําหน่ ายบุหรี( ทางอิ นเทอร์ เน็ ต หรื อบุ หรี( ออนไลน์ที(
มักจะเป็ นบุหรี( ที(ลกั ลอบนําเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ( งมีคนกลุ่มหนึ( งโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ นที(นิยมซื3 อบุหรี(
ผ่านเว็บไซต์ ซึ( งถื อเป็ นความผิดตามกฎหมายควบคุ มยาสู บและกฎหมายภาษีที(เกี( ยวข้อง มี การจัดตั3ง
เครื อข่ายเฝ้ าระวังตลาดบุหรี( ออนไลน์ภาคประชาชน (www.tobaccowatch.in.th) เพื(อให้ประชาชนทัว( ไป
สามารถแจ้งเบาะแสการขายบุ หรี( ทางเว็บต่าง ๆ โดยเป็ นริ เริ( มของ มูลนิ ธิรณรงค์เพื(อการไม่สูบบุ หรี(
ศูนย์วิจยั และจัดการความรู ้เพื(อการควบคุมยาสู บ (ศจย.) และ Southeast Asia Tobacco Control Alliance
(SEATCA)
2

กรุ ณาดู ภาคผนวก ค.
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3. ขอความร่ วมมือกับผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ต (ISPs)
แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาการกระทํา ความผิ ดผ่า นระบบคอมพิ วเตอร์ ใ นต่ า งประเทศที( น่ า
พิจารณาคือ การเปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต (ISPs) มีส่วนช่ วยเหลื อเจ้าหน้าที(ผูบ้ งั คับใช้
กฎหมายได้หลายวิธีการ อาทิเช่น
กําหนดข้อตกลงหรื อเงื(อนไขในการให้บริ การเช่าพื3นที( server ที(สามารถยุติหรื อยกเลิกข้อตกลง
ที( ท าํ กับ ผู ้รั บ บริ ก ารซึ( งเปิ ดเว็บ ไซต์ หรื อ เช่ า พื3 น ที( หรื อ ใช้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ เพื( อ โฆษณาหรื อ
ดําเนินการเกี(ยวกับการพนันผิดกฎหมาย
ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ตควรเปิ ดช่องทางให้ประชาชนทัว( ไปสามารถร้องเรี ยนไปยังผูใ้ ห้บริ การ
อินเทอร์ เน็ตในประเทศโดยตรง เพื(อให้ตรวจสอบและแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที(กระทรวง ICT
หรื อตํารวจที(เกี(ยวข้อง
กําหนดข้อตกลงให้มีจดั เก็บเอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลที(ระบุตวั ตนและสถานที(ติดต่อของ
ผูใ้ ช้บริ การ (subscriber) เพื(อป้ องกันการใช้เว็บไซต์ในทางมิชอบ เพราะปั จจุบนั ISP ในไทยจะ
ไม่ตรวจสอบข้อมูลตัวบุคคลของผูส้ มัครขอใช้บริ การที(เป็ นตัวบุคคล
กระทรวง ICT หรื อตํา รวจควรขอความร่ วมมื อให้ ISPs ตรวจสอบหรื อห้ามผูเ้ ช่ า พื3 นที(
ดําเนิ นการให้มี multiple log-in หรื อตรวจสอบกรณี ที(มีการให้บริ การทําธุ รกรรมทางการเงิ น
ออนไลน์ (electronic payment) แบบต่าง ๆ เพื(อลดความเป็ นไปได้ที(จะเปิ ดรับสมาชิ กเข้าเล่น
พนันออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์
4. เฝ้ าระวังและตรวจสอบการทําธุรกรรมทางการเงินทีน่ าสงสั ย
แนวทางการควบคุ มการพนันผิดกฎหมาย ในกรณี การพนันออนไลน์และการพนันบอลที(ทาํ
ธุ รกรรมทางการเงิ นผ่า นบริ ก ารของธนาคารพาณิ ช ย์น3 ัน ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยในฐานะที( เป็ น
ธนาคารกลางของประเทศที(มีอาํ นาจหน้าที(ในดําเนิ นนโยบายทางการเงินของประเทศ และกํากับดูและ
ธนาคารพาณิ ชย์ท3 งั หลาย ประกอบกับนโยบายของผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย ที(ให้ความสําคัญกับ
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค จึงได้จดั ตั3ง “ศูนย์คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน” แบงก์ชาติจึงควรมีบทบาทใน
การออกนโยบายการกํากับดู แลสถาบันการเงิ น โดย การออกหนังสื อเวียนไปยังธนาคารพาณิ ชย์หรื อ
สถาบันการเงินทุกแห่ งในเรื( องนี3 เพื(อให้ธนาคารพาณิ ชย์เฝ้ าระวังการทําธุ รกรรมทางการเงินที(เกี( ยวกับ
การพนันผิดกฎหมาย ซึ( งเป็ นอํานาจหน้าที(ที(สามารถดําเนินการได้ตามกฎหมาย
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การเล่นพนันผิดกฎหมายที(มีกลุ่มลูกค้าเป็ นคนไทย จะอาศัยการทําธุ รกรรมทางการเงินผ่านการ
โอนเงินทางบัญชี ธนาคารพาณิ ชย์ของไทย บางเว็บไซต์จะระบุชื(อบัญชี ธนาคารไว้อย่างชัดเจน แต่เว็บ
พนันผิดกฎหมายส่ วนใหญ่จะแจ้งชื( อบัญชี ให้แก่ ลูกค้าที(เล่ นพนัน ดังนั3น เจ้าหน้าที( ตาํ รวจจึ งขอความ
ร่ วมมือไปยังธนาคารพาณิ ชย์ เพื(อสามารถตรวจสอบการทําธุ รกรรมผิดกฎหมายดังกล่าว
สมาคมธนาคารไทยควรขอความร่ วมมือให้ธนาคารพาณิ ชย์ท3 งั หลาย ออกระเบียบปฏิบตั ิหรื อ
มาตรการป้ องกันหรื อเฝ้ าระวัง การทํา ธุ รกรรมทางการเงิ นเกี( ย วกับ การพนันผิดกฎหมายผ่า นระบบ
ธนาคาร เช่น การโอนเงินผ่านบัญชี ซึ( งหากมีผแู ้ จ้งเบาะแสมายังธนาคารพาณิ ชย์ ธนาคารก็ควรแจ้งเรื( อง
ให้เจ้าหน้าที(ตาํ รวจดําเนิ นการกับเจ้าของบัญชี เหล่านั3น และให้ความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลธุ รกรรม
ทางการเงินต่าง ๆ ผ่านบัญชีของเจ้ามือพนัน
สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น (สํานักงาน ปปง.) ในฐานะที(เป็ นหน่ วยงานที(
รับผิดชอบตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 ควรทํางานเชิ งรุ กและ
ประสานงานกับหน่วยงานที(เกี(ยวข้อง โดยเฉพาะกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี(ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) และกระทรวง ICT ในการตรวจสอบธุ รกิจพนันผิดกฎหมายที(มีเว็บ
รับพนันออนไลน์ พนันบอลเป็ นจํานวนมาก เนื(องจากการพนันผิดกฎหมายถือเป็ นความผิดมูลฐานอย่าง
หนึ(งตามกฎหมายฟอกเงิน จึงควรดําเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุ รกรรมของธุ รกิจดังกล่าว
5. รณรงค์ เผยแพร่ ข้อมู ล ความรู้ เกียวกับโทษของการพนั นให้ กับกลุ่มเด็ก เยาวชน และออก
มาตรการป้องกันการเล่ นพนันของเด็กและเยาวชน
กระทรวงศึกษาธิการ
จากข้อมูลการศึกษาพบว่า ปั จจุบนั มีเด็กและเยาวชนในวัยเรี ยนที(เล่นพนันบอลเป็ นจํานวนมาก
การที(เด็ก เยาวชนเริ( มเล่นพนันในวัยนี3 จะมีผลกระทบต่อพัฒนาการทางร่ างกาย ระดับสติปัญญา และยัง
บ่มเพาะนิ สัยหรื อพฤติกรรมการเสี( ยงโชค การหาเงิ นเพื(อเล่นพนัน ซึ( งจะส่ งผลกระทบเมื( อเป็ นผูใ้ หญ่
กระทรวงศึกษาธิ การควรกําหนดให้การเล่นพนันในกลุ่มนักเรี ยน เป็ นประเด็นที(มีความสําคัญ เร่ งด่วน
ด้วยการออกนโยบายให้โรงเรี ยนในสังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การ และขอความร่ วมมื อไปยังโรงเรี ย น
เอกชน ให้มีการรณรงค์ เผยแพร่ ขอ้ มูล ความรู ้เกี(ยวกับโทษของการพนันให้กบั กลุ่มเด็ก เยาวชนที(อยูใ่ น
สถานศึ ก ษา และควรพิ จารณาออกมาตรการห้ามการใช้โทรศัพ ท์มือถื อในขณะชั(วโมงเรี ยน เพราะ
ปั จจุบนั นักเรี ยนสามารถเล่นพนันบอลผ่านโทรศัพท์มือถือได้
กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมันคงของมนุษย์
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กระทรวงการพัฒนาสั ง คมและความมัน( คงของมนุ ษ ย์ หรื อ กระทรวง พม. ในฐานะที( เป็ น
หน่วยงานหลักที(มีพนั ธกิจประการหนึ(งคือ3 การพัฒนาให้ประชากรและสังคมมีคุณภาพ และมีภูมิคุม้ กัน
ต่อการเปลี( ยนแปลงทางสังคมในปั จจุบนั ซึ( งการพนันถื อเป็ นสิ( งที(ส่งผลเสี ยต่อการพัฒนามนุ ษย์และ
สังคมโดยรวม อีกทั3งกระทรวง พม.ได้จดั ทํา “แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน( คงของมนุ ษย์ พ.ศ. 2555 – 2559” และ “แผนกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน( คงของมนุ ษย์ พ.ศ..2555 – 2559” ที(มีเนื3 อหาสาระในส่ วนของประเด็นยุทธศาสตร์ ที(มีความ
เกี(ยวข้องกับการจัดการปั ญหาการพนันในสังคมไทยคือ การเสริ มพลังภาคีเครื อข่ายและภาคประชาชน
ในการปกป้ องคุม้ ครอง และพัฒนาสู่ สังคมคุณภาพ
ดังนั3น กระทรวง พม.จึงควรมีบทบาทสําคัญในการรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เห็นถึงโทษ
หรื อผลเสี ยของการเล่นพนัน ไม่วา่ จะเป็ นกรณี การพนันผิดกฎหมายหรื อการพนันถูกกฎหมาย
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมเป็ นหน่วยงานหนึ( งที(มีความสําคัญในการมีส่วนร่ วมแก้ปัญหาการพนันใน
สังคมไทย รวมถึงกรณี การพนันออนไลน์ การพนันบอล ดังจะเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของกระทรวงนี3คือ
“เป็ นองค์กรหลักในการสร้ างความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย ปลูกฝั งค่านิ ยมอันดี งาม บนพื3นฐาน
คุณธรรม นําสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข” และมีพนั ธกิจสําคัญประการหนึ( งคือ ปลูกฝังค่านิ ยมและส่ งเสริ มวิถี
ชีวติ ที(ดีงาม หน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรมที(น่าจะมีบทบาทในเรื( องสร้างค่านิ ยมให้คนไทยไม่ขอ้ ง
เกี( ย วกับ การพนัน หรื อ การเล่ น พนัน คื อ สํ า นัก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ซึ( งได้จ ัด ทํา
แผนปฏิบตั ิราชการ พ.ศ. 2552-2554” ที(มีเป้ าหมายให้ประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย มีความรู ้ความเข้าใจ ในการ
เลือกรับสื( อและเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายเฝ้ าระวังทางวัฒนธรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์ ที( 3)
นอกจากนั3น กระทรวงวัฒ นธรรมซึ( งเป็ นหน่ ว ยงานที( มี อ าํ นาจหน้า ที( ต ามพระราชบัญ ญัติ
ภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551 ควรส่ งเจ้าหน้าที(เข้าไปประชาสัมพันธ์ให้ผปู ้ ระกอบการร้านวีดิทศั น์
(คือ ร้านเกมส์ ร้านให้ที(ให้บริ การอินเทอร์ เน็ต) ให้ความร่ วมมือในการไม่ให้ผเู ้ ล่นอินเทอร์ เน็ตเล่นพนัน
ในร้านของตนเอง กระทรวงวัฒนธรรมควรแก้ไขกฎหมายลําดับรอง (กฎกระทรวงหรื อประกาศ) ตาม
พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทศั น์ โดยกําหนดเงื(อนไขของผูข้ อใบอนุ ญาตประกอบกิจการร้านวีดิทศั น์ ห้าม
ให้บริ การเล่ นพนันออนไลน์ มิ ฉะนั3น จะถู กถอนใบอนุ ญาตและไม่สามารถขอใบอนุ ญาตใหม่ได้อีก
ต่อไป
6. เปิ ดเผยรายงานการดําเนินคดีผ้ ูกระทําผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน
3

http://www.m-society.go.th/aboutmso.php?pageid=6
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หน่วยงานของรัฐที(รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.การพนันคือ กระทรวงมหาดไทย ควรรวบรวมข้อมูล
สถิ ติและสรุ ปผลการดําเนิ นคดี ผูก้ ระทําผิดตาม พ.ร.บ.การพนันในรอบปี งบประมาณ หรื อจัดทําเป็ น
รายงานทุก 6 เดือน เพื(อเผยแพร่ ให้ประชาชนทัว( ไปรับทราบ อีกทั3งควรเปิ ดเผยเงินรายได้จากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตการพนันในแต่ละปี งบประมาณด้วย สําหรั บกระทรวง ICT ก็ควรจัดทํา
สรุ ปผลการดําเนินคดีผกู ้ ระทําผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี(ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ
การปิ ดเว็บไซต์พนันโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 20
7. จัดตัAงองค์ กรกําหนดนโยบาย ควบคุมดูแลเรืองการพนันระดับชาติ
การพนัน เป็ นเรื( อ งที( มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คมไทยในหลายด้า น จึ ง มี ค วามเกี( ย วข้อ งกับ หลาย
หน่วยงานที(ตอ้ งทํางานอย่างบูรณาการร่ วมกัน กระทรวงมหาดไทยเพียงหน่วยงานเดี ยว คงไม่สามารถ
รั บ ภาระในเรื( อ งนี3 ไ ด้ จึ ง ควรมี ก ารเสนอจัดตั3ง องค์ก รกํา หนดนโยบาย ควบคุ ม ดู แ ลเรื( อ งการพนัน
ระดับชาติในรู ปของ “คณะกรรมการควบคุมการพนัน” ที(มีความเป็ นอิสระ ไม่อยูภ่ ายใต้การสั(งกายหรื อ
แทรกแซงของฝ่ ายการเมืองหรื อราชการ ซึ( งมีหลายประเทศที( มีการจัดตั3งคณะกรรมการในลักษณะนี3
เช่ นประเทศสหราชอาณาจัก รที( มี Gambling Commission หรื อในมลรั ฐต่า ง ๆ ของสหรั ฐก็ จะมี
คณะกรรมการในลักษณะนี3 ทั3งนี3 ควรศึกษารู ปแบบ โครงสร้ าง อํานาจหน้าที(ของคณะกรรมการใน
ลักษณะนี3ต่อไป เพื(อให้เหมาะสมกับบริ บททางวัฒนธรรมของสังคมไทย
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บรรณานุกรม
หนังสื อ บทความภาษาไทย
คู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง านตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการพนั น (กรุ งเทพมหานคร:
กระทรวงมหาดไทย, 2549)

กรมการปกครอง

ประชุมพงศาวดาร เล่ม 12 (กรุ งเทพมหานคร: องค์การค้าคุรุสภา, 2507), ภาคที2 17 ตํานานเรื2 องเลิกหวย
และถัว2 โป, หน้า 160-168.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุ กรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั?งที2 12 (พ.ศ.
2546)
ไพศาล ลิ?มสถิตย์. องค์การอิสระคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 :
มิติใหม่ของการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคภาคประชาชน (วารสารนิติศาสตร์, ปี ที2 35 ฉบับที2 2) (มิถุนายน 2549)
เอกสารอืนๆ
พรเพชร วิชิตชลชัย, คําอธิ บายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี2 ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 (เอกสารไม่ระบุปีที2จดั พิมพ์) เว็บไซต์สาํ นักงานศาลยุติธรรม
พินิจ ลาภธนานนท์, ผลการศึกษาโครงการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบการพนันใน
ประเทศไทย (เอกสารประกอบการประชุมเพื2อนําเสนอรายงานวิจยั ปี ที2 1 โครงการ “การศึกษาเรื2 องสถานการณ์
พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย” รศ.ดร.นวลน้อย ตรี รัตน์ หัวหน้าโครงการ) สนับสนุนโดย
สสส. เมื2อวันที2 24 มิถุนายน 2554 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไพศาล ลิ?มสถิตย์, (ร่ าง) รายงานผลการศึกษา โครงการ “การศึกษาทบทวนการจัดการปั ญหาการพนัน
และผลกระทบทางสังคมในต่างประเทศ” สนับสนุ นโดย โครงการ การจัดการความรู ้เพื2อขับเคลื2อนสังคมปลอด
พนัน มูลนิธิสดศรี -สฤษดิNวงศ์ (ธันวาคม 2554)
ไพศาล ลิ?มสถิตย์, “วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... และร่ างพระราชบัญญัติการให้รางวัล
ด้วยการเสี2 ยงโชค พ.ศ. .... : ผลดีหรื อผลเสี ยที2อาจเกิดขึ?นกับประชาชนและสังคมไทย” (มกราคม 2555)
สาวตรี สุ ขศรี , ศิริพล กุศลศิลป์ วุฒิ และอรพิณ ยิง2 ยงพัฒนา, รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิ ดกั?น
สื2 อออนไลน์ดว้ ยการอ้างกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย (สนับสนุนโดย มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์, 2553)
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วิษณุ วงศ์สินศิริกุล, “เกมพนันออนไลน์: หายนะเกมพนันที2ตอ้ งควบคุม” (โครงการ “การศึกษาเรื2 อง
สถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย” รศ.ดร.นวลน้อย ตรี รัตน์ หัวหน้าโครงการ)
สนับสนุนโดย สสส. (2554)
นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี และนพ.พนม เกตุมาน, “เด็กและวัยรุ่ นติดเกมคอมพิวเตอร์ (Game
Addiction: The Crisis and Solution)” (ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่ นแห่งประเทศไทย) at
http://www.rcpsycht.org/cap/detail_new.php?news_id=67
รายงานประจําปี 2552 สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กรุ งเทพมหานคร :
สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2553)
“เกมส์ออนไลน์ปี’ 53: มูลค่าตลาดขยายตัว 14%... แต่กลุ่มผูเ้ ล่นเริ2 มอิ2มตัว” (12 พฤษภาคม 2553)
at http://www.positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=86793
“เครื อข่ายรณรงค์หยุดการพนันเสนอ 4 แนวทางปราบพนันบอลโลก” (11 มิ.ย.2553) เว็บไซต์
http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/65861.html
“โฆษกนครบาล! ตัดพ้อ ป.ป.ท.บุกจับบ่อนโดยไม่แจ้งท้องที2” (5 พฤษภาคม 2554) เว็บไซต์
ผูจ้ ดั การออนไลน์ at http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9540000055310
“จับอดีตนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติคา้ ยาเสพติด”(ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์
18 มกราคม 2555) at http://www2.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000007748
“จํานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย” (งานวิจยั ข้อมูลอินเทอร์ เน็ต : Internet Information
Research (IIR) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ) at
http://internet.nectec.or.th/webstats/contact.iir?Sec=contact
“จํานวนคนไทยใช้อินเทอร์ เน็ตในปี 2553 มีมากกว่า 21 ล้านคน” (22 ธันวาคม 2553) at
http://www.oknation.net/blog/itpro/2010/12/22/entry-1
“ประเภทของเกมส์คอมพิวเตอร์ ” at
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=gameholic&month=09-2008&date=14&group=1&gblog=8
“ป.ป.ท.โชว์คลิปวิดีโอมัด “มินิแลนด์” ผิดจริ ง-จ่อฟ้ องนายกฯ!” (6 พฤษภาคม 2554)
เว็บไซต์ผจู ้ ดั การออนไลน์ at www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9540000055671
พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย
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http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=235,804615,235_804633&_dad=portal&_schema=PORTAL
(สื บค้นเมื2อวันที2 19 มิถุนายน 2554)
“มูลนิธิเพื2อนหญิงเผย พนันบอลระบาดหนักทัว2 ชุมชน ห่วงเยาวชนเป็ นกลุ่มเสี2 ยง วอนพม.ออก
มาตรการดูแลแก้ไขปั ญหา” (22 มิถุนายน 2553) at http://www.ryt9.com/s/prg/926099 และ “พบเด็กตํ2า
กว่า 15 ปี กลายเป็ นคนเดินโพยบอล” at http://news.lorling.com/?show-152218
“ยําตร.เละป.ป.ท.บุกตรวจพนันออนไลน์” (เว็บไซต์ คมชัดลึก) at http://www.komchadluek.net
“สธ.ประสานไอซี ที ปิ ดเว็บไซต์ผดิ กม. ขายยาทําแท้งเด็ก” (ไทยโพสต์ วันที2 15 ตุลาคม 2553)
“สยามิค: นานาสาระเกี2ยวกับอิสลามและมุสลิม” at http://www.siamic.com/islam
“อย.ชี?ภยั ยาทําแท้ง ใช้แก้โรคกระเพาะ ตร.เล็งฟันเว็ปไซต์ ม.6 ยังนอนซมรพ.” (แนวหน้า วันที2 15
ตุลาคม 2553)
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ภาคผนวก ข.
ข้ อเสนอในการแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
รายงานวิจยั นีได้เสนอบทบัญญัติทีควรแก้ไขปรับปรุ งบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ในประเด็นต่อไปนี
จัดทํานิยาม “การพนัน” หรื อ “การเล่น” เพือให้เกิดความชัดเจนในการใช้และการตีความกฎหมายว่า กรณี ใดทีถือเป็ นการพนัน
ปรับปรุ งฐานความผิดเกียวกับการพนันให้ชดั เจน กรณี ผกู ้ ระทําความผิดทีเป็ นเจ้ามือกับผูเ้ ล่นพนัน
เพิมเติมฐานความผิดฐานโฆษณาหรื อเชิญชวนให้บุคคลเล่นพนันถูกกฎหมาย
ปรับปรุ งบทบัญญัติเดิมและเพิมเติมฐานความผิดทีกระทําต่อเด็กและเยาวชน
เพิมเติมฐานความผิดสําหรับเจ้าของสถานทีทีใช้เล่นพนัน
กําหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าทีตาม พ.ร.บ.การพนัน เป็ นการเฉพาะ
มีบทบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูท้ ีให้ขอ้ มูลหรื อเบาะแสการกระทําผิด
ปรับปรุ งบทลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพความผิด สถานการณ์ของปั ญหาในปั จจุบนั
o บทลงโทษสําหรับผูเ้ ป็ นเจ้ามือหรื อเจ้าของบ่อนพนัน (เว็บพนัน)
o บทลงโทษสําหรับผูเ้ ล่นพนัน
o บทลงโทษสําหรับเจ้าหน้าทีผูม้ ีอาํ นาจตาม พ.ร.บ.การพนัน และเจ้าหน้าทีตํารวจซึ งเป็ นผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
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เหตุผลในการเสนอแก้ ไขปรั บปรุ ง

มาตรา 3 ทวิ พระราชบัญญัตินี
การพนัน” หมายความว่า การเล่น การทายผล การทํานาย การเสี ยง
โชค รวมถึงกิจกรรมส่ งเสริ มการขายทีลูกค้าต้องซือสิ นค้าหรื อบริ การเพือชิง
รางวัล แต่ไม่รวมถึงการแถมพก
“การเล่น” หมายความว่า การเล่นซึ งตามปกติยอ่ มพนันเอาเงินหรื อ
ทรัพย์สินใด ๆ แก่กนั โดยไม่คาํ นึงว่าผูเ้ ล่นจะต้องเสี ยเงินหรื อทรัพย์สินใด ๆ
หรื อไม่ แต่ไม่รวมถึงการเล่นเพือสังสรรค์ทางสังคมทีเล่นในทีรโหฐานและมิได้
เล่นเพือหวังเอาเงินหรื อทรัพย์สินใด ๆ
“การแถมพก” หมายความว่า การแจกทรัพย์สิน สิ งของทีมาพร้อมกับ
สิ นค้าหรื อบริ การ โดยไม่ตอ้ งเสี ยงโชคหรื อชิงรางวัล
“ผูจ้ ดั ให้มีการเล่น” หมายความว่า ผูท้ ีดําเนิ นการจัดให้มีการเล่นพนัน
ผูด้ ูแล ผูค้ วบคุมการเล่น รวมถึงผูช้ ่วยเหลือ หรื ออํานวยความสะดวกในการเล่น
“เจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาต” หมายความว่า บุคคลซึ งรัฐมนตรี
แต่งตังให้เป็ นผูม้ ีอาํ นาจออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี

ไม่มีคาํ นิยามในพระราชบัญญัติการพนัน
2478 ทําให้เกิดความไม่ชดั เจนในบางกรณี
ว่า กรณี ใดบ้างทีถือเป็ นการพนัน รวมถึง
ความแตกต่างระหว่างการพนันกับการ
เสี ยงโชค
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“พนักงานเจ้าหน้าที” หมายความว่า บุคคลซึ งรัฐมนตรี แต่งตังให้
ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัตินี

มาตรา ๗ ใบอนุ ญาตทุ ก ฉบับ
ต้องกําหนด
(๑) ลัก ษณะข้อ จํา กัด และ
เงือนไขของการเล่นพนันโดยชัดแจ้ง
(๒) สถานที วัน เดื อน ปี และ
กํา หนดเวลาที อนุ ญาตให้ เล่ น ถ้า เป็ น
ใบอนุ ญาตสลากกิ นแบ่ง สลากกินรวบ
และสวีป ให้ระบุจาํ นวนสลากทีจะขาย
กับสถานที วันและเวลาทีจะออกด้วย
(๓) จํานวนบุคคลผูจ้ ะเข้าเล่น
มีกาํ หนดหรื อไม่ และไม่ให้บุคคลอายุ
ตํากว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์หรื อไม่บรรลุนิติ
ภาวะเข้า เล่ นด้วย เว้น แต่ ก ารเล่ นตาม
บัญชี ข. หมายเลข ๑๖

มาตรา 7 ใบอนุญาตทุกฉบับต้องกําหนด
(1) ลักษณะข้อจํากัดและเงือนไขของการเล่นพนันโดยชัดแจ้ง
(2) สถานที วัน เดื อน ปี และกําหนดเวลาที อนุ ญาตให้เล่ น ถ้าเป็ น
ใบอนุ ญาตสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ และสวีป ให้ระบุจาํ นวนสลากทีจะขาย
กับสถานที วันและเวลาทีจะออกด้วย
(3) จํานวนบุคคลผูจ้ ะเข้าเล่นมีกาํ หนดหรื อไม่ และไม่ให้บุคคลอายุตาํ
กว่า 20 ปี บริ บูรณ์เข้าเล่นด้วย
การอนุ ญาตตามวรรคหนึงจะขออนุ ญาตได้จะต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขตามกฎกระทรวง
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ไม่มีบทลงโทษใน พระราชบัญญัติการ
“มาตรา 7 ทวิ ผูใ้ ดจัดให้มีการเล่นพนันทีได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย
ยินยอม ชักชวน โฆษณา หรื อปล่อยปละละเลยให้ผมู ้ ีอายุตากว่
ํ า 20 ปี บริ บูรณ์
พนัน 2478
เข้าเล่นหรื อเข้าไปอยูใ่ นสถานทีเล่นการพนัน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี
หรื อปรับไม่เกิน 20,000 หมืนบาท หรื อทังจําทังปรับ
ผูก้ ระทําความผิดทีจัดให้มีการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 จะต้องถูก
ระงับใบอนุ ญาตเป็ นการชัวคราวเป็ นเวลาตังแต่ 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
หากเป็ นการเล่นพนันผิดกฎหมาย ผูก้ ระทําผิดจะต้องรับโทษเพิมขึน
อีกกึงหนึงของโทษทีบัญญัติตามวรรคหนึง”

มาตรา ๑๑ เจ้าพนักงานผูอ้ อก
ใบอนุญาตมีสิทธิ จะเรี ยกใบอนุญาตคืน
เมือมีเหตุสมควรเชื อว่า ผูร้ ับใบอนุญาต
กระทําการละเมิดพระราชบัญญัตินี
หรื อกฎกระทรวง หรื อใบอนุ ญาตซึ ง

“มาตรา 11 ผูใ้ ดจัดให้มีการเล่นทีได้รับอนุญาต แต่ไม่ปฏิบตั ิตาม
เงือนไขทีอนุ ญาต ให้
เจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาตพิจารณาเพิกถอนใบอนุ ญาตเมือมีเหตุสมควรเชือ
ว่า ผูร้ ับใบอนุญาตกระทําการละเมิดพระราชบัญญัตินี หรื อกฎกระทรวง หรื อ
ใบอนุญาตซึ งออกตามพระราชบัญญัตินี

การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมออนไลน์ : ปัญหาในการปรับใช้ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478

เหตุผลในการเสนอแก้ ไขปรั บปรุ ง
พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 7 มีบทบัญญัติทีให้
ความคุม้ ครองเด็กหรื อเยาวชนทีถูกชักชวน
ให้เล่นพนัน โดยกําหนดให้เป็ นเงือนไขใน
ใบอนุญาตทีห้ามบุคคลอายุตากว่
ํ า 20 ปี
บริ บูรณ์หรื อไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นพนัน
แต่กลับไม่มีบทลงโทษแก่ผจู ้ ดั ให้มีการเล่น
พนันทีฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขที
กําหนดในใบอนุญาต จึงได้เสนอให้มี
บทลงโทษเพิมเติมในเรื องนีเหมือน
กฎหมายต่างประเทศ โดยอัตราโทษ
อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติควบคุม
เครื องดืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29
(1) ประกอบ มาตรา 40
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ออกตามพระราชบัญญัตินี

หากผูจ้ ดั ให้มีการเล่นทีได้รับอนุญาตตามวรรคหนึง และได้กระทํา
ความผิดอืนตามทีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี ผูน้ นมี
ั ความผิดต้องระวางโทษ
ปรับตังแต่ 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และกําหนดโทษปรับอีกวันละ
10,000 บาท นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน หากผูก้ ระทําความผิดยังคง
ฝ่ าฝื นบทบัญญัติตามมาตรานี”

มาตรา ๑๒ ผู ้ใ ดจัด ให้ มี ก าร
เล่ น หรื อทํา อุ บ ายล่ อ ช่ วยประกาศ
โฆษณาหรื อชัก ชวนโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมให้ผูอ้ ื นเข้า เล่ นหรื อเข้า พนัน
ในการเล่ น ซึ งมิ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตจากเจ้า
พนัก งานหรื อ รั บ อนุ ญ าตแล้ว แต่ เ ล่ น
พลิ กแพลง หรื อผูใ้ ดเข้าเล่ นหรื อเข้า
พนั น ในการเล่ น อั น ขั ด ต่ อ บทแห่ ง
พระราชบัญญัตินี หรื อกฎกระทรวง
หรื อข้ อ ความในใบอนุ ญ าต ผู ้นั นมี
ความผิดต่อไปนี
(๑) ถ้าเป็ นความผิดในการเล่น

“มาตรา 12 ผูใ้ ดจัดให้มีการเล่น ซึ งมิได้รับอนุ ญาตจากเจ้าพนักงาน
หรื อได้รับอนุ ญาตแล้วแต่ไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีอนุญาต ผูน้ นมี
ั ความผิด
ต่อไปนี
(1) ถ้าเป็ นความผิดตามบัญชี ข. หมายเลข 2 ถึงหมายเลข 24 หรื อ
ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ หรื อความผิดในการเล่นอืนใดตามพระราชบัญญัตินี
ต้องระวางโทษจําคุกตังแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี และปรับตังแต่ 40,000 บาท แต่
ไม่เกิน 200,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ
(2) ถ้าเป็ นความผิดในการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 หรื อการเล่น
ซึ งมีลกั ษณะคล้ายกันนี หรื อความผิดตามมาตรา 4 ทวิ เฉพาะการทายผลกีฬา
ต้องระวางโทษจําคุกตังแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี และปรับตังแต่ 50,000 บาท แต่
ไม่เกิน 1,000,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ”

การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมออนไลน์ : ปัญหาในการปรับใช้ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478
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บทบทบัญญัติ มาตรา 12 แห่ ง
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มิได้
จําแนกลักษณะการกระทําความผิดระหว่าง
ผูจ้ ดั ให้มีการเล่นหรื อเจ้ามือ กับผูเ้ ล่นพนัน
อย่างชัดเจน อีกทังบทลงโทษก็มีความ
ใกล้เคียงกัน ซึ งถือว่าเป็ นการบัญญัติ
กฎหมายทีขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย
การพนัน ทีมุ่งควบคุมผูจ้ ดั ให้มีการเล่น
พนันเป็ นสําคัญ ดังจะเห็นได้จากกฎหมาย
การพนันเดิมของไทย (เช่น
พระราชบัญญัติอากรการพนัน
รัตนโกสิ นทร์ ศก 111) จะบัญญัติให้ผเู ้ ป็ น
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ตามบัญชี ก. หมายเลข ๑ ถึ งหมายเลข
๑๖ หรื อ การเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข
๑๖ เฉพาะสลากกิ นรวบ หรื อการเล่ น
ซึ งมีลกั ษณะคล้ายกันนี ต้องระวางโทษ
จําคุ ก ตังแต่ ๓ เดื อนขึ นไปจนถึ ง ๓ ปี
และปรับตังแต่ ๕๐๐ บาท ขึนไปจนถึง
๕,๐๐๐ บาท ด้วยอีกโสดหนึ ง เว้นแต่ผู ้
เข้าเล่นหรื อเข้าพนันทีเรี ยกว่าลูกค้า ให้
จํา คุ ก ไม่ เกิ น ๓ ปี หรื อปรั บ ไม่ เกิ น
๕,๐๐๐ บาท หรื อทังจําทังปรับ
(๒) ถ้าเป็ นความผิดในการเล่น
อืนใดตามพระราชบัญญัตินี ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกิน ๒ ปี หรื อปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท หรื อทังจําทังปรับ เว้นแต่
ความผิดตามมาตรา ๔ ทวิ ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกิ น ๑ ปี หรื อปรับไม่เกิ น
๑,๐๐๐ บาท หรื อทังจําทังปรับ

เหตุผลในการเสนอแก้ ไขปรั บปรุ ง
เจ้าสํานักหรื อเจ้ามือ จะต้องได้รับโทษที
รุ นแรงกว่าผูเ้ ล่นทีเป็ นประชาชนทัวไป
อีกทังจากการศึกษากฎหมายต่างประเทศ ก็
พบว่ามีการจําแนกความผิดระหว่างเจ้ามือ
กับผูเ้ ล่นออกจากกันอย่างชัดเจน โดยผู ้
ประกอบกิจการการพนันผิดกฎหมายหรื อ
เจ้ามือ เจ้าสํานัก จะได้รับโทษทีร้ายแรง
กว่า

“มาตรา 12 ตรี ผูใ้ ดเป็ นเจ้าของสถานที หรื อครอบครอง จัดการ ดูแล

การพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมออนไลน์ : ปัญหาในการปรับใช้ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
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สถานทีเล่นพนัน หรื อช่วยเหลือโดยทางตรงหรื อทางอ้อมให้มีการเล่นพนันอัน
เป็ นความผิดตามมาตรา 12 ต้องระวางโทษจําคุกตังแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี และ
ปรับตังแต่ 40,000 บาท แต่ไม่เกิน 80,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ
ผูใ้ ดประกอบกิจการร้านวีดิทศั น์ตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนต์และวีดิ
ทัศน์ทีให้บริ การอินเทอร์ เน็ต ดําเนินการหรื อรู ้เห็นให้มีการเล่นพนันผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ ผูน้ นมี
ั ความผิดต้องระวางโทษเช่นเดียวกับทีกําหนดไว้ตามวรรค
แรก”

2478 มิได้บญั ญัติโทษของผูท้ ีอํานวยความ
สะดวกเรื องสถานทีเล่นพนัน ในบางกรณี
เจ้าหน้าทีไม่สามารถฟ้ องร้องให้เจ้าของ
สถานทีต้องรับผิดร่ วมด้วยได้ เนื องจากไม่
สามารถนําสื บถึงความเกียวข้องกับผูจ้ ดั ให้
มีการเล่น ทําให้เกิดปั ญหาการเล่นพนันผิด
กฎหมายในสถานทีต่าง ๆ จากการศึกษา
พบว่าในต่างประเทศจะมีบทบัญญัติ
กําหนดความผิดแก่ผทู ้ ีเป็ นเจ้าของสถานที
หรื อผูค้ รอบครอง ควบคุม จัดการ ดูแล
สถานทีเล่นพนันเป็ นการเฉพาะ โดยมี
ความร้ายแรงเหมือนกับผูเ้ ป็ นเจ้ามือหรื อ
เจ้าสํานัก

พระราชบัญญัติการพนัน 2478 ไม่ไ ด้
“มาตรา 12 จัตวา ผูใ้ ดเข้าเล่นหรื อเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่ง
มาตรา 12 จัตวา วรรคแรก อ้างอิง
บัญ ญัติ โ ทษของผู ้เ ล่ น พนัน ที มี ค วาม พระราชบัญญัตินี หรื อกฎกระทรวง หรื อข้อความในใบอนุญาต ผูน้ นต้
ั องระวาง จากโทษตามกฎหมายสิ งคโปร์ และ
รุ นแรงน้อยกว่าเจ้ามือพนัน
โทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ
กฎหมายฮ่องกง ทีบัญญัติโทษผูเ้ ล่นไว้นอ้ ย
ในกรณี ทีผูเ้ ล่นพนันตามวรรคหนึง เป็ นผูม้ ีอายุตากว่
ํ า 18 ปี บริ บูรณ์ ให้ กว่ากรณี ผจู ้ ดั ให้มีการเล่น
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ศาลลงโทษปรับหรื ออาจสังให้รอการลงโทษแทน
ผูใ้ ดกระทําความผิดตามมาตรานีซึ งบัญญัติโทษจําคุก และในคดีนนั
ศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกินสามปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผูน้ นได้
ั รับโทษจําคุกมาก่อน
หรื อปรากฏว่าได้รับโทษจําคุกมาก่อน เมือศาลได้คาํ นึงถึงอายุ ประวัติ ความ
ประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม ประวัติสุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ
และสิ งแวดล้อมของผูน้ นั หรื อสภาพความผิดหรื อเหตุอืนอันควรปรานีแล้ว
เห็นเป็ นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผูน้ นมี
ั ความผิดแต่รอการกําหนดโทษไว้
หรื อกําหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป เพือให้โอกาสผูน้ นกลั
ั บ
ตัวภายในระยะเวลาทีศาลจะได้กาํ หนด แต่ตอ้ งไม่เกินห้าปี นับแต่วนั ทีศาล
พิพากษา โดยจะกําหนดเงือนไขเพือคุมความประพฤติของผูน้ นด้
ั วยหรื อไม่ก็ได้
ตามประมวลกฎหมายอาญา
ศาลอาจกําหนดให้ผกู ้ ระทําความผิดตามวรรคแรก ทํางานบริ การสังคม
หรื อทํางานสาธารณประโยชน์ เพือรณรงค์การห้ามเล่นพนันผิดกฎหมาย แทน
การรับโทษจําคุกและโทษปรับก็ได้ โดยให้ถือเป็ นเงือนไขเพือคุมความ
ประพฤติอย่างหนึง และมีกาํ หนดระยะเวลาตามทีศาลเห็นสมควรตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในประมวลกฎหมายอาญา
ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสังศาลตามวรรคสอง ศาลจะเพิกถอน
คําสังอนุญาตดังกล่าว หรื อสังให้ลงโทษจําคุกและปรับตามเดิม โดยให้หกั

วรรคสอง กรณี ทีผูเ้ ล่นพนันเป็ น
เด็กหรื อเยาวชน ไม่ควรลงโทษจําคุก แต่
ควรลงโทษปรับหรื อรอการลงโทษเท่านัน
ซึ งมีกฎหมายบางประเทศ เช่น กฎหมาย
อังกฤษทีมีหลักเกณฑ์ในทํานองนี
วรรคสามถึงวรรคห้า อ้างอิงและ
ปรับปรุ งจากประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56
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จํานวนวันทีทํางานมาแล้วออกจากจํานวนโทษจําคุกและเงินค่าปรับก็ได้”

มาตรา ๑๔ ทวิ ผูใ้ ดกระทําความผิดต้อง
ระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี เมือ
พ้น โทษแล้ว ยัง ไม่ ค รบกํา หนดสามปี
กระทําความผิดต่อพระราชบัญญัตินีอีก
(๑) ถ้า โทษซึ งกํา หนดไว้สํ า หรั บ
ความผิ ด ที กระทํา ครั งหลัง เป็ นโทษ
จําคุกและปรับ ให้วางโทษทวีคูณ
(๒) ถ้า โทษซึ งกํา หนดไว้สํ า หรั บ
ความผิ ด ที กระทํา ครั งหลัง เป็ นโทษ
จําคุ กหรื อปรั บ ให้วางโทษทังจําทัง
ปรับ
มาตรา ๑๕ นอกจากโทษทีมีบญั ญัติไว้
แล้วในพระราชบัญญัตินี ถ้าเป็ นกรณี ที
มี ผูน้ ํา จับ ผูก้ ระทํา ผิ ด ให้ พ นัก งาน
อัยการร้ องขอต่อศาลให้จ่ายสิ นบนแก่
ผูน้ ําจับด้วย และให้ศ าลสังไว้ในคํา

“มาตรา 14 ทวิ ผูใ้ ดกระทําความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
นี ยกเว้นความผิดตามมาตรา 12 จัตวา เมือพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกําหนดสามปี
กระทําความผิดต่อพระราชบัญญัตินีอีก
(1) ถ้าโทษซึ งกําหนดไว้สําหรั บความผิดทีกระทําครังหลังเป็ นโทษ
จําคุกและปรับ ให้วางโทษทวีคูณ
(2) ถ้าโทษซึ งกําหนดไว้สาํ หรับความผิดทีกระทําครังหลังเป็ นโทษ
จําคุกหรื อปรับ ให้วางโทษทังจําทังปรับ”

“มาตรา 15 นอกจากโทษทีมีบญั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี ถ้าเป็ น
กรณี ทีมีผนู ้ าํ จับผูก้ ระทําผิด ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสิ นบนแก่
ผูน้ าํ จับด้วย และให้ศาลสังไว้ในคําพิพากษาให้ผกู ้ ระทําผิดใช้เงินสิ นบนแก่ผนู ้ าํ
จับหนึงในสี ของจํานวนเงินค่าปรับแต่ไม่เกินจํานวน 10,000 บาทด้วยอีกโสด
หนึง ถ้าผูก้ ระทําผิดไม่ชาํ ระสิ นบนดังกล่าว ให้จ่ายจากเงินทีได้จากของกลาง ซึ ง
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พิพ ากษาให้ผูก้ ระทํา ผิดใช้เงิ นสิ นบน ศาลสังริ บเมือคดีถึงทีสุ ดแล้ว หรื อจ่ายจากเงินค่าปรับทีได้ชาํ ระต่อศาล”
แก่ ผู ้ นํ า จั บ กึ งหนึ งของจํ า นวนเงิ น
ค่าปรับด้วยอีกโสดหนึ ง ถ้าผูก้ ระทําผิด
ไม่ชาํ ระสิ นบนดังกล่าว ให้จ่ายจากเงิน
ทีได้จากของกลางซึ งศาลสังริ บเมือคดี
ถึงทีสุ ดแล้ว หรื อจ่ายจากเงิ นค่าปรับที
ได้ชาํ ระต่อศาล
“มาตรา 15 ทวิ กรณี ทีมีผนู ้ าํ จับหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสในการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี ให้เจ้าหน้าทีหรื อพนักงานเจ้าหน้าทีทีรับแจ้ง
เบาะแส ปกปิ ดข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลใด ๆ ทีทําให้ทราบว่าผูใ้ ดเป็ นผูน้ าํ
จับหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสไว้เป็ นความลับ เว้นแต่จะมีกฎหมายอืนบัญญัติให้เปิ ดเผย
ข้อมูลได้”
มาตรา ... ให้พนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจหน้าที ดังต่อไปนี
ปรับปรุ งเนือหาจากร่ าง พ.ร.บ.การพนัน
1) รับแจ้งข้อมูล เบาะแสจากประชาชนและเจ้าหน้าทีของหน่วยงานอืน พ.ศ .... (ฉบับรัฐบาล) มาตรา 20
เมือพบการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี
2) สื บสวนสอบสวนข้อเท็จจริ งเบืองต้นในกรณี ทีพบหรื อสงสัยว่าจะมี
การกระทําผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน
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3) เข้าไปในสถานทีทีระบุไว้ในใบอนุ ญาตให้เล่นตามพระราชบัญญัตินี
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึนจนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในระหว่างกําหนดเวลาที
อนุ ญาตให้เล่นในใบอนุ ญาต เพือตรวจสอบความเรี ยบร้อยและการปฏิบตั ิตาม
เงือนไขทีกําหนดในใบอนุ ญาตตามพระราชบัญญัตินี ยกเว้นเมือลงมือค้นแต่ใน
เวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็ จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ถา้ พบว่าเป็ น
กรณี จาํ เป็ นและมีเหตุควรเชือได้วา่ จะมีการปกปิ ด แก้ไข หรื อทําลายหลักฐาน
การจัดให้มีการเล่นพนันทีฝ่ าฝื นพระราชบัญญัตินี ก็สามารถทําการค้นในเวลา
กลางคืนก็ได้
4) มีหนังสื อเรี ยกบุคคลมาให้ถอ้ ยคํา แจ้งข้อเท็จจริ ง ทําคําชี แจงเป็ น
หนังสื อ หรื อให้ส่งเอกสารหรื อหลักฐานทีเกียวข้องกับการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี
5) ยึดหรื ออายัดอุปกรณ์การเล่น เงินสด หรื อทรัพย์สินทีอยูใ่ นวงการ
เล่นอันขัดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี
6) ร้ องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพือให้ดาํ เนิ นคดีกบั ผู ้
ได้รับใบอนุ ญาต หรื อบุคคลใดทีกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี
7) ประสานงานและแจ้งให้เจ้าหน้าทีของหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือขอ
ความร่ วมมือในการระงับ ยับยังการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี
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มาตรา ... เจ้าหน้าทีตํารวจหรื อพนักงานเจ้าหน้าทีตามพระราชบัญญัติ
นีหรื อกฎหมายเกียวกับการพนันกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าทีราชการ หรื อ
กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าทีในการยุติธรรมตามทีบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา อันเกียวเนืองกับการกระทําความผิดเกียวกับการพนัน ต้อง
ระวางโทษสองเท่าของโทษทีกําหนดไว้สาํ หรับความผิดนัน”

แนวทางการเพิมโทษในเรื องนี ได้
แนวคิดมาจากกฎหมายปราบปรามยาเสพ
ติดคือ “พระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูก้ ระทําความผิดเกียวกับยา
เสพติด พ.ศ. 2534” มาตรา 11 เช่น หาก
เจ้าหน้าทีตํารวจทุจริ ตได้รับเงินสิ นบนจาก
เจ้าของเว็บพนันหรื อโต๊ะพนันบอล ย่อม
ถือเป็ นการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าทีโดย
ทุจริ ต ซึ งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 กําหนดระวางโทษจําคุกตังแต่
1 ปี ถึง 10 ปี หรื อปรับตังแต่ 2,000 บาท
ถึง 20,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ แต่หาก
เป็ นกรณี ตาํ รวจรับเงินจากบ่อนพนัน ก็
จะต้องระวางโทษเป็ น 2 เท่าของโทษที
มาตรา 157 กําหนดไว้ และหากมีความผิด
ตามกฎหมายการพนัน ก็จะต้องรับโทษ
เพิมขึนตามกระทงความผิดนัน ๆ เพราะ
การพนันเป็ นบ่อเกิดอย่างหนึ งของ
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อาชญากรรมชนิ ดอืน ๆ เช่น คดีลกั วิง ชิง
ปล้นทรัพย์สิน คดีคา้ ยาเสพติด รวมถึง
ผลกระทบทางสังคมด้านต่าง ๆ

หมายเหตุ ข้ อเสนอในภาคผนวก ข. จึงยังไม่ ครอบคลุมประเด็นอืน- ๆ ทีส- มควรมีการศึกษาเพิม- เติม และเสนอให้ มีการแก้ ไขปรับปรุ ง
จัดตังองค์กรกําหนดนโยบาย ควบคุมดูแลเรื องการพนันระดับชาติในรู ปของ “คณะกรรมการควบคุมการพนัน” ทีมีความเป็ นอิสระ เนืองจากปั จจุบนั ประเทศ
ไทยไม่มีองค์กรในลักษณะนี ซึ งควรมีการศึกษาความจําเป็ นในการจัดตัง ตลอดจนองค์ประกอบ โครงสร้างและอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการชุดนี
การปรับปรุ งบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติจากเดิมทีกําหนดไว้ 2 บัญชีคือ บัญชี ก. และบัญชี ข. โดยตัดการเล่นพนันตามบัญชี ก.ออกทังหมด ให้เหลือเฉพาะการ
เล่นพนันบัญชี ข.เท่านัน
เพิมเติมฐานความผิดเรื องการโกงการเล่นพนัน
ตัดบัญชี ก. ตาม พ.ร.บ.การพนัน 2478 ออกหมด ให้เหลือเฉพาะบัญชี ข.เท่านัน เพราะไม่มีเหตุผลหรื อความจําเป็ นใด ๆ ทีจะต้องคงบัญชี ก.ไว้อีกในปั จจุบนั
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ภาคผนวก ค.
ข้ อเสนอในการแก้ไขเพิมเติม พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ข้ อเสนอในการแก้ ไขปรับปรุ ง

“มาตรา 20 ในกรณี ทีการกระทําความผิดตามทีระบุไว้ดงั ต่อไปนี
(1) การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี อันเป็ นการทําให้แพร่ หลาย
ซึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทีอาจกระทบกระเทือนต่อความมันคงแห่งราชอาณาจักร
ตามทีกําหนดไว้ในภาคสอง ลักษณะ 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(2) การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี อันเป็ นการทําให้แพร่ หลาย
ซึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นความผิดเกียวกับการก่อการร้ายตามทีกําหนดไว้ใน
ภาคสอง ลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
(3) การกระทําความผิดตามกฎหมายอืนทีมีลกั ษณะขัดต่อความสงบ
ในกรณี ทีศาลมีคาํ สังให้ระงับการทําให้แพร่ หลายซึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์
เรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
ตามวรรคหนึง ให้พนักงานเจ้าหน้าทีทําการระงับการทําให้แพร่ หลายนันเอง หรื อ
พนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจยืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที
สังให้ผใู ้ ห้บริ การระงับการทําให้แพร่ หลายซึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ นนก็
ั ได้”
มีเขตอํานาจขอให้มีคาํ สังระงับการทําให้แพร่ หลายซึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ นนได้
ั
และให้พนักงานเจ้าหน้าทีดําเนินการยืนคําร้องต่อศาลโดยไม่ชกั ช้าเมือตรวจพบ
“มาตรา 20 ในกรณี ทีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินีเป็ นการทํา
ให้แพร่ หลายซึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทีอาจกระทบกระเทือนต่อความมันคงแห่ง
ราชอาณาจักรตามทีกําหนดไว้ในภาคสอง ลักษณะ 1 หรื อลักษณะ 1/1 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา หรื อทีมีลกั ษณะขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าทีโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี อาจยืน
คําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลทีมีเขตอํานาจขอให้มีคาํ สังระงับการทํา
ให้แพร่ หลายซึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ นนได้
ั
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ข้ อเสนอในการแก้ ไขปรับปรุ ง
การกระทําความผิดตามวรรคหนึง
ในกรณี ทีศาลมีคาํ สังให้ระงับการทําให้แพร่ หลายซึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ตามวรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าทีทําการระงับการทําให้แพร่ หลายนันเอง หรื อ
สังให้ผใู ้ ห้บริ การระงับการทําให้แพร่ หลายซึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ นนก็
ั ได้ ทังนี
จะต้องไม่กระทบต่อการให้บริ การอืน ๆ ของผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต”
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