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ของประเทศสหราชอาณาจกัร  โดยไม่คาํนึงว่าการดาํเนินธุรกิจพนนัออนไลน์ดงักล่าว จะถูกนาํมาใช้
ในสหราชอาณาจกัรทั/งหมดหรือเพียงบางส่วน   

  ตัวอย่างการพนันออนไลน์ประเภทนี/ ที*จะต้องได้รับอนุญาต50 และแนวทางการ
พิจารณาของคณะกรรมการการพนนัขององักฤษ มีดงันี/   

  Gambling software 

  คณะกรรมการการพนนัถือวา่ ซอฟแวร์ (software) ที*ใชเ้พื*อวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน
ร่วมกบั remote gambling หรือใชเ้พื*อประโยชน์ในการดาํเนินงานของผูป้ระกอบกิจการธุรกิจพนนัถือ
เป็น ซอฟแวร์การพนนัหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที*ใชก้ารพนนั (gambling software) เช่น ซอฟแวร์ที*
ใชส้ําหรับ virtual event webpages; virtual event control; bet capture / matching; settlement; random 
number generation; gambling records, showing detailed results of games ผูใ้ห้บริการซอฟแวร์เหล่านี/
จะตอ้งได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย จึงจะอนุญาตให้จาํหน่ายหรือนาํมาใช้งานได้ แต่กฎหมายจะไม่
บงัคบัใช้กบัซอฟแวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที*นิยมใช้ในธุรกิจทั*วไปที*มิใช่ธุรกิจการพนัน เช่น 
ซอฟแวร์พื/นฐาน ซอฟแวร์ธุรกิจต่าง ๆ อยา่งกรณีระบบปฏิบติัการพื/นฐานของ Microsoft, Oracle หรือ 
Apple applications 

   Remote casinos 
  กฎหมายวา่ดว้ยการพนนั 2005 อนุญาตให้มีการเปิดคาสิโนทางอินเทอร์เน็ต หรือ
ที*เรียกวา่ remote casinos ที*มีการดาํเนินการจากคาสิโนในสหราชอาณาจกัร โดยเครื*องมืออุปกรณ์ที*
จะใชเ้ล่นเกมคาสิโนจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที*คณะกรรมการกาํหนด   
  Remote betting 
  การพนนัทายผลการแข่งขนัทางไกล หรือ remote pool betting เช่น ผูป้ระกอบ
ธุรกิจจดัการพนนัทายผลฟุตบอลผา่นระบบอินเทอร์เน็ต และผูที้*ทาํธุรกิจเป็นตวักลางในการรับทาย
ผลพนนั (betting intermediaries) ทางอินเทอร์เน็ตแต่ไม่เกี*ยวขอ้งกบัผลพนนัที*เกิดขึ/น จะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตก่อนดาํเนินการตามกฎหมาย  ซึ* งเป็นใบอนุญาตที*ต่างจากการพนนัทายผลตามปกติที*มีการ
พนนัที*สนามแข่งขนัหรือพนนัตามร้านต่าง ๆ   
  Remote bingo 
  ธุรกิจเกมบิงโกที*เล่นทางออนไลน์ ก็ตอ้งขออนุญาตเช่นเดียวกันกับเกมบิงโก
ทั*วไป และตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานทางเทคนิคในเรื*องอุปกรณ์ที*ใชใ้นการเล่นที*กาํหนดไว ้โดยใน

                                                                                                                                                  

บางส่วน หรือใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเกี*ยวกบัผลการพนนั  อยา่งไรกดี็ remote gambling equipment ไม่รวมถึง
อุปกรณ์ของเฉพาะบุคคลที*เป็นผูเ้ล่นพนนั remote gambling เท่านั/น ซึ* งมิใช่อุปกรณ์ที*มีผูอื้*นจดัหาให ้  
50 http://www.gamblingcommission.gov.uk/gambling_sectors/remote.aspx 
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ปี 2008 มีการจดัทาํหลกัเกณฑ์ในเรื* องนี/ ชื*อ the Bingo and casino equipment technical 
requirements มีเนื/อหากาํหนดเรื*องการขอใบอนุญาตประเภท remote bingo ที*จะมีการติดตั/งใน
สถานที*ที*ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย (licensed premise)  

  Remote lotteries 

  ผูป้ระกอบกิจการล็อตเตอรี*ที*สามารถเล่นทางอินเทอร์เน็ตได ้จะตอ้งขอใบอนุญาต
ประกอบการดงักล่าวจากคณะกรรมการการพนนั  

  หลกัเกณฑ์การขอใบอนุญาต remote operating licence 

  กฎหมายวา่ดว้ยการพนนั 2005  มาตรา 67 กาํหนดให้ผูที้*จะขอใบอนุญาตประเภท 
remote gambling หรือที*เรียกวา่ “remote operating licence” จะตอ้งเป็นผูป้ระกอบการพนนัที*เขา้
ลกัษณะ remote gambling ที*กล่าวมาขา้งตน้  โดยผูที้*ถือใบอนุญาตประเภทนี/จะไม่ไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการที*ไม่เขา้กรณี remote gambling  และในใบอนุญาตจะมีการระบุอยา่งชดัเจนวา่ เป็น
ใบอนุญาตแบบ remote operating licence หรือไม่   

  หลกัเกณฑ์การขอใบอนุญาตประเภท remote operating licence มีบญัญติัไวใ้น
กฎหมาย ฯ โดยเฉพาะมาตรา 89 ที*กาํหนดเงื*อนไขสําคญั เช่น การใชอุ้ปกรณ์ที*เกี*ยวขอ้งคือ remote 
gambling equipment ของผูรั้บอนุญาต จะตอ้งสอดคลอ้งกบักิจกรรมการการพนนัที*ขออนุญาตไว้
เท่านั/น  กล่าวคือ ผูป้ระกอบธุรกิจพนนัออนไลน์ที*ได้รับอนุญาต ไม่สามารถนาํอุปกรณ์ไปใช้ใน
กิจกรรมการพนนัอื*น ๆ ที*มิได้ขออนุญาตไว ้หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามกฎหมาย โดยเฉพาะโทษ
ปรับทางแพง่ (financial penalty) หรือระงบัใบอนุญาตชั*วคราว หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตได ้  

  นอกจากนี/  คณะกรรมการการพนนัซึ* งมีอาํนาจตามกฎหมายในการออกใบอนุญาต 
remote operating licence นี/  สามารถกาํหนดเงื*อนไขบางอยา่งเพิ*มเติมสําหรับผูย้ื*นคาํขอใบอนุญาต
แต่ละราย เช่น ห้ามการดาํเนินกิจกรรมการพนนัออนไลน์บางอยา่ง  คณะกรรมการ ฯ ยงัสามารถ
กาํหนดมาตรฐานในเรื*องระบบหรือกระบวนการออกผลพนนัออนไลน์ รวมถึงกาํหนดขั/นตอนการ
เล่นพนนัต่าง ๆ  เพื*อที*จะป้องกนัการโกงการพนนัของผูป้ระกอบการ และเป็นการตรวจสอบไดอี้ก
ทางหนึ*ง  รายละเอียดในเรื*องนี/ มีค่อนขา้งมาก จึงไม่ขอกล่าวถึงในรายงานวจิยัฉบบันี/   

  ค่าธรรมเนียมรายปีของธุรกจิพนันออนไลน์ 

  สาํหรับอตัราค่าธรรมเนียมรายปีของธุรกิจพนนั ที*จดัเก็บกบัผูป้ระกอบการที*ไดรั้บ
ใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ มีอตัราที*แตกต่างกนัไปตามประเภทการพนนั และวงเงินที*มีการเล่นว่า
มากน้อยเพียงใด คือ หากมีวงเงินพนนัมาก ก็จะถูกจดัเก็บค่าธรรมเนียมสูงตามไปดว้ย เช่น กรณี 
remote casinos และ gambling software ตามตารางอตัราค่าธรรมเนียมรายปีดา้นล่างนี/   
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Remote casino operating licence  - annual fee 

  Gross gambling yield 

  

F 

Less than 

£500k 

G 

£500k - 

£5m 

H 

£5m - 

£25m 

I 

£25m - 

£100m 

J 

£100m-

£250m 

K 

£250m-

£500m 

l 

£500m+ 

Remote 2005 Act 

casino - annual fee 

£3,188 £9,563 £13,529 £38,128 £74,012 £117,746 155,425 

 

Remote gambling software operating licence - annual fee 

  Annual gross sales 

  
F 

Up to £550,000 

G 

£550k - £6.6m 

H 

£6.6m+ 

Remote gambling software - annual fee £6,765 £19,063 £37,006 
 

 

  ก.2) การพนันทายผลฟุตบอลและการพนันแข่งม้า  

  การพนันทายผลแข่งขนักีฬาเป็นการพนันที*ถูกกฎหมายที*ได้รับความนิยมจากคน
องักฤษเป็นเวลานานหลายสิบปี โดยถือเป็นการพนนัถูกกฎหมายตามกฎหมายเดิมที*ชื*อว่า the Betting, 
Gaming and Lotteries Act of 1960 ที*อนุญาตให้มีการประกอบกิจการรับพนนัทายผลแบบ off-track 
bookmakers เ ป็นครั/ งแรกได้  องค์กรที*ดํา เ นินงานในลักษณะผูกขาดในฐานะเจ้ามือรับพนัน 
(bookmaker) การแข่งมา้ในขณะอดีตคือ “คณะกรรมการควบคุมการพนันแข่งมา้” (the Racehorse 
Betting Control Board) จดัตั/งขึ/นตามกฎหมายชื*อ the Racecourse Betting Act ในปี ค.ศ. 1928 ตาม
นโยบายของนายกรัฐมนตรีองักฤษในขณะนั/นคือ เซอร์วินสตนั เชอร์ชิลล์ (Winston Churchill) ดว้ย
เหตุผลคือ เพื*อนาํเงินผลกาํไรที*ไดรั้บมาใช้ในการปรับปรุงพนัธ์ุมา้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพดียิ*งขึ/น และเพื*อ
ส่งเสริมกีฬาแข่งมา้  ต่อมามีการออกกฎหมายใหม่ชื*อ the Betting Levy Act 1961 ต่อมามีการแกไ้ขหลาย
ครั/ ง จึงมีการเปลี*ยนชื*อคณะกรรมการชุดเดิมเป็น the Horserace Totalisator Board  (หรือเรียกชื*อยอ่วา่ 
Tote) ในขณะนั/นรัฐบาลองักฤษยงัคงเป็นเจา้ของกิจการ   กฎหมายฉบบัล่าสุดคือ the Betting and 

Gaming Duties Act 1981  
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  ต่อมาในปี 2011 รัฐบาลองักฤษไดข้ายกิจการนี/ ให้แก่ภาคธุรกิจเอกชน  ชื*อปัจจุบนัใช้
ชื*อบริษทัเป็นทางการว่า Tote และไดใ้ช้ชื*อทางธุรกิจว่า totesport และเป็น bookmaker ที*ใหญ่ 1 ใน 4 
ลาํดบัแรกในสหราชอาณาจกัร   

  การพนนัทายผลที*ไดรั้บนิยมในสหราชอาณาจกัรมากที*สุดในปัจจุบนั เมื*อเปรียบเทียบ
ตามมูลค่าวงเงินพนันคือ การแข่งมา้ รองลงมาคือ การแข่งสุนขั, การแข่งขนัฟุตบอล และการทายผล
ตวัเลขตามลาํดบั  ตามกฎหมายปัจจุบนัอนุญาตให้ผูเ้ล่นพนนัที*มีอายุไม่ต ํ*ากวา่ 18 ปี สามารถเล่นพนนั
ทายผลกีฬาได ้ยกเวน้กรณีไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) ที*มีกฎหมายเฉพาะกาํหนดให้ผูที้*มีอายุ
ตั/งแต่ 16 ปี สามารถเล่นพนนัทายผลกีฬาได ้  

  นิยามคาํว่า การพนันทายผลการแข่งขนั (betting) ตามกฎหมายการพนันปัจจุบนัปี 
2005 หมายถึง การดาํเนินการหรือรับพนนัทายผลการแข่งขนัอยา่งหนึ*งอย่างใด การแข่งขนักีฬา หรือ
กิจกรรมใด ๆ หรือพนนัเกี*ยวกบัการเกิดเหตุการณ์หรือไม่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ/น ประเภทของใบอนุญาต
การพนนัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกัคือ การพนนัทายผลทั*วไป (general betting) กบั การพนนัทายผลแบบ
พลู (pool betting)  สาํหรับการพนนัทายผลฟุตบอลและกีฬาประเภทต่าง ๆ และ fantasy football (คือการ
เล่นเกมฟุตบอลออนไลน์ ที*ผูเ้ล่นสามารถบริหารจดัการนกัฟุตบอลในทีมตนเองเพื*อแข่งขนักบัทีมอื*น) 
ถูกจดัอยูใ่นกลุ่ม pool betting51 ซึ* งการเล่นพนนับอลสามารถเล่นพนนัในสนามแข่งขนัหรือพนนัทาง
อินเทอร์เน็ตผา่น the football pools operators ก็ได ้   

  ก.3) การเล่นเกมส์ออนไลน์ 

  การเล่นเกมส์ออนไลน์ต่าง ๆ (ยกเวน้กรณีการพนนัทายผลแข่งขนัฟุตบอลออนไลน์) 
ไม่อยู่ในความควบคุมตามกฎหมายการพนันอังกฤษ และไม่เข้ากรณีของเครื* องเล่นเกม (gaming 
machine) ซึ* งจะหมายถึงเฉพาะเครื*องเล่นที*ถูกออกแบบหรือใช้งานเพื*อการเล่นพนนัของบุคคล ส่วน
ใหญ่จะเป็นเครื*องเล่นเกมพนนัประเภท the reel-based type เช่น เครื*อง slot machine หรือ 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) บทบัญญตัิที�น่าสนใจของกฎหมายการพนัน 

 กฎหมายว่าดว้ยการพนนั 2005 มีบทบญัญติัคุม้ครองเด็กและเยาวชนหลายมาตรา โดยเฉพาะ
หมวด 4 (PART 4 PROTECTION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS) โดยกาํหนดให้บุคคลที*
อายไุม่เกิน 16 ปี ถือวา่เป็น “เด็ก”  ส่วนบุคคลที*อายไุม่เกิน 18 ปี ถือวา่เป็น “เยาวชน”     

 ความผดิฐานชกัชวน เชิญชวนใหเ้ด็กหรือเยาวชนเล่นพนนั   

 ผูที้*ชกัชวน เชิญชวน หรืออนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนเล่นพนนั จะมีความผิดทางอาญา (มาตรา 
46 (1)52)  อีกกรณีคือ การเชิญชวนให้เด็กหรือเยาวชนเล่นพนันโดยเจตนา ด้วยการส่งเอกสาร
โฆษณาการเล่นพนนัให้แก่เด็กหรือเยาวชน หรือการให้ขอ้มูลเกี*ยวกบัการเล่นพนนัแก่เด็กหรือเยาวชน 
เพื*อที*จะโนม้นา้ว ชกัจูงใหเ้ด็กหรือเยาวชนเขา้เล่นพนนัดงักล่าว (มาตรา 46 (3))   

 การส่งเอกสารไปยงัเด็กหรือเยาวชน เพื*อโฆษณาการพนันการพนัน โดยระบุชื*อ ที*อยู่ เบอร์
โทรศพัท์ เวบ็ไซต ์หรืออีเมล์ของบุคคลที*จะติดต่อกลบั เพื*อให้ทาํธุรกรรมทางการเงินในการเล่นพนนั 
บุคคลที*มีชื*อระบุในเอกสารติดต่อดงักล่าว จะมีความผิดฐานชกัชวน เชิญชวน หรืออนุญาตให้เด็กหรือ
เยาวชนเล่นพนนัตามมาตรา 46 (1) เวน้แต่บุคคลนั/นจะพิสูจน์ไดว้า่ ตนเองมิไดย้ินยอมหรือมอบหมายให้
ใชชื้*อที*อยูข่องตน (มาตรา 46 (4))   

 นอกจากนี/  การใหข้อ้มูลการพนนัพร้อมชื*อ ที*อยู ่เบอร์โทรศพัท ์เวบ็ไซต ์หรืออีเมล์ของบุคคลที*
จะติดต่อกลบัหรือขอ้มูลการชาํระเงิน (เช่น บญัชีธนาคาร) โดยวตัถุประสงค์เพื*อเสนอแก่กลุ่มเด็กหรือ
เยาวชน  บุคคลที*ให้ขอ้มูลดงักล่าวจะถือว่ากระทาํความผิดตามมาตรา 46 (1)  เวน้แต่ผูน้ั/นจะนาํสืบ
พิสูจน์ได้ว่า ข้อมูลที*นําเสนอต่อเด็กหรือเยาวชนนั/น ตนเองมิได้ให้ความยินยอม หรือเป็นข้อมูลที*
ตอ้งการจะนาํเสนอแก่ผูใ้หญ่ทั*วไป มิไดมุ้่งประสงคที์*จะชกัจูงหรือจูงใจใหเ้ด็กหรือเยาวชนเขา้เล่นพนนั   

 ความผดิฐานชกัชวน เชิญชวนใหเ้ด็กหรือเยาวชนเขา้ไปในสถานที*เล่นพนนั 

 มาตรา 47 กําหนดความผิดกรณีที*บุคคลใดชักชวน เชิญชวนให้เด็กหรือเยาวชนเข้าไปใน
สถานที*เล่นพนนัสาํหรับเล่นคาสิโน และเป็นสถานที*ที*ไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมาย  ถือวา่ผูน้ั/นกระทาํ
ความผิดอาญา แต่ความผิดในเรื*องนี/ ไม่รวมถึงกรณีสถานที*แห่งนั/นสามารถอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชน
เขา้ไปได ้และเป็นสถานที*ที*มิไดใ้ชใ้นการเล่นการพนนัแต่อยา่งใด  

                                                 
52 แต่ความผิดฐานนี/ไม่รวมถึงการเล่นพนนัในบางกรณี เช่น การเล่นพนนัหรือทายผลพนนัที*เป็นส่วนบุคคล 
หรือไม่ใช่การพนนัเชิงธุรกิจ, การเล่นลอ็ตเตอรี* , การพนนั football pools, การเล่นเครื*องเล่นเกมประเภท 
Category D, การเล่นเกมในงานสงัสรรคข์องครอบครัวที*มีโอกาสถกูรางวลัเท่ากนั (equal chance gaming) ที*
ไดรั้บอนุญาหรือไม่ไดรั้บอนุญาตกดี็    
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 ผูที้*ชกัชวน เชิญชวน หรืออนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนเขา้ไปในสถานที*เล่นพนนัประเภททายผล
การแข่งขนัที*ไดรั้บใบอนุญาต และสถานที*นั/นใช้เป็นที*เล่นพนนั  ถือวา่ผูน้ั/นกระทาํความผิดทางอาญา 
(มาตรา 47 (4))  

 ผูที้*ชักชวน เชิญชวน หรืออนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนเขา้ไปในสถานที*เล่นพนันประเภทที*มี
เครื*องทายผลพนนั (betting machine) ซึ* งห้ามเด็กหรือเยาวชนเขา้ไป ตามมาตรา 182 ถือวา่ผูน้ั/นกระทาํ
ผดิทางอาญา (มาตรา 47 (6)) 

 ความผดิของผูเ้ล่นพนนัที*เป็นเยาวชน 

 ความผิดของเยาวชน (young person) ที*เล่นพนนัหรือเขา้ไปในสถานที*เล่นพนนั โดยมิไดรั้บ
อนุญาตตามกฎหมาย (มาตรา 48-49) จะถือว่ามีความผิดทางอาญา  แต่ความผิดในกรณีนี/ จะไม่รวมถึง
กรณีการเล่นพนันหรือทายผลพนันที*เป็นส่วนบุคคลหรือไม่ใช่การพนันเชิงธุรกิจ (non-commercial 
gaming/ betting), การเล่นล็อตเตอรี* , การพนนั football pools, การเล่นเครื*องเล่นเกมประเภท Category 
D, การเล่นเกมในงานสังสรรคข์องครอบครัวที*มีโอกาสถูกรางวลัเท่ากนั     

 ความผดิฐานอาํนวยความสะดวกใหมี้การเล่นพนนัในต่างประเทศ 

 มาตรา 44 บญัญติัให้บุคคลที*ดาํเนินการใดในบริเตนใหญ่ (Great Britain) หรือใช้อุปกรณ์
ประเภท remote gambling equipment ที*อยูใ่นบริเตนใหญ่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื*อชวนชวน ชกัจูง หรือ
ช่วยเหลือใหบุ้คคลอื*นสามารถเล่นพนนั remote gambling ในดินแดนหรือประเทศที*กาํหนดไว ้(แต่ยงัไม่
มีการออกกฎเกณฑใ์นเรื*องนี/ )  ผูน้ั/นมีความผดิตามกฎหมายอาญา     

 บทลงโทษทางอาญา 
 กฎหมายวา่ดว้ยการพนนั มาตรา 62 เป็นบทลงโทษที*กาํหนดไวส้ําหรับการกระทาํผิดในหมวด 
4 (PART 4 PROTECTION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS) คือ ผูก้ระทาํผิดตามฐาน
ความผิดต่าง ๆ ที*กล่าวมาข้างต้น จะถือว่ามีความผิดอาญาที*ไม่ร้ายแรง คือเป็นการกระทาํความผิด
ประเภท summary conviction53 คือผูก้ระทาํผิดจะไดรั้บโทษจาํคุกไม่เกิน 51 สัปดาห์ (แต่ถ้าเป็นการ
กระทาํผิดตามกฎหมายสก๊อตแลนด์จะมีโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน) หรือโทษปรับไม่เกิน 5,000 ปอนด ์
(level 5 on the standard scale) หรือทั/งจาํทั/งปรับ      

                                                 
53 ผูก้ระทาํผิดหรือจาํเลยจะตอ้งถูกดาํเนินคดีในศาลที*เรียกวา่ a magistrates’ court ซึ* งเป็นศาลที*มีกระบวน
พิจารณาคดีรวดเร็ว ไม่ซบัซอ้น มีลกัษณะไม่เป็นทางการ  ตวัอยา่งคดีลกัษณะนี/ เช่น คดีทาํผิดตามกฎหมาย
จราจร, คดีลกัเลก็ขโมยนอ้ย เช่น ขโมยของในร้านคา้, คดีก่อความวุน่วายเลก็นอ้ย (ต่างจากคดีอาญาร้ายแรงที*
จะตอ้งขึ/นศาลที*เรียกวา่ a Crown Court)  
อา้งจาก Magistrates' courts - what they do at 
http://www.direct.gov.uk/en/CrimeJusticeAndTheLaw/Goingtocourt/DG_196034 
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 อยา่งไรก็ดี ความผดิทางอาญาของเยาวชนตามกฎหมายองักฤษ จะไม่บญัญติัโทษจาํคุกแต่อยา่ง
ใด  แต่เยาวชนที*กระทาํผดิจะไดรั้บโทษปรับเท่านั/น ซึ* งมีอตัราโทษปรับที*ต ํ*ากวา่ความผิดของผูใ้หญ่ คือ
อยูใ่น level 3 คือมีอตัราโทษปรับไม่เกิน 1,000 ปอนด์54 (กรณี England และ Wales)   

 การควบคุมการโฆษณาการพนนั 

 กฎหมายว่าด้วยการพนัน 2005  มีบทบญัญติัควบคุมการโฆษณาการพนันในหมวด 16 ซึ* ง
สามารถปรับใชก้บัการพนนัออนไลน์ได ้ เช่น  

 มาตรา 328  ใหอ้าํนาจแก่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม สื*อ และกีฬาในการออกกฎหมาย
ลาํดบัรอง เพื*อควบคุมเนื/อหา ช่วงเวลา วิธีการโฆษณาการพนนัผ่านสื*อต่าง ๆ  ถา้ผูใ้ดฝ่าฝืนก็จะมีโทษ
ทางอาญาคือ จาํคุกไม่เกิน 51 สัปดาห์ (แต่ถา้เป็นการกระทาํผิดตามกฎหมายสก๊อตแลนด์จะมีโทษจาํคุก
ไม่เกิน 6 เดือน) หรือโทษปรับไม่เกิน 5,000 ปอนด ์หรือทั/งจาํทั/งปรับ    

 มาตรา 331  กาํหนดความผิดอาญาในกรณีการโฆษณาการพนนัที*มีการประกอบกิจการใน
ประเทศนอกกลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area - EEA55) เช่น การโฆษณาการเล่น
พนนัประเภท remote หรือ non-remote ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลีย  ผูก้ระทาํผิดมีโทษ
อาญาเช่นเดียวกนักบัมาตรา 328  อยา่งไรก็ดี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม สื*อ และกีฬา มีอาํนาจ
ออกกฎเกณฑ์ประกาศรายชื*อให้ประเทศนอกกลุ่ม EEA สามารถโฆษณาได ้โดยถือวา่เป็นประเทศใน
กลุ่ม “white list” ปัจจุบนัมีประเทศในกลุ่มนี/ คือ the Isle of Man, Alderney และ Tasmania 

  
 
 

                                                 
54 Criminal Justice Act 1982, section 37 
55 สมาชิก EEA ไดแ้ก่ สมาชิกสหภาพยโุรป 27 ประเทศ รวมทั/งประเทศไอซ์แลนด ์ นอร์เวย ์ลิกเตนสไตน ์ตุรกี 
และยเูครน  
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3.3 เขตปกครองพเิศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

 3.3.1 ข้อมูลเบื(องต้นเกี�ยวกบัระบบกฎหมายและระบบการปกครอง56  

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region - HKSAR) เป็นส่วน
หนึ*งของสาธารณรัฐประชาชนจีน (the People's Republic of China) ตั/งอยูบ่ริเวณชายฝั*งทะเลตะวนัออก
เฉียงใตข้องประเทศจีน ฮ่องกงเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที*ยวที*สาํคญัของเอเชีย ดว้ยเหตุที*มี
พื/นที*น้อยเมื*อเทียบกบัจาํนวนประชากรเกือบ 7 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและมีคนต่างชาติที*
ทาํงานและอาศยัอยู่ในฮ่องกงราวร้อยละ 5 ของจาํนวนประชากร อาทิเช่น คนอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
และไทย (ขอ้มูล ณ ปี ค.ศ. 2009)  

ดว้ยเหตุที*ฮ่องกงเคยอยู่ภายใตก้ารยึดครองและการปกครองของประเทศสหราชอาณาจกัรเป็น
เวลานาน ตั/งแต่ ค.ศ. 1842 ถึง 1997 ทาํให้ระบบกฎหมาย การเมืองการปกครองยงัใชร้ะบบขององักฤษ
อยู่  รัฐบาลจีนจึงได้กาํหนดให้ฮ่องเป็นเขตปกครองพิเศษภายในหลักการเรื* อง “หนึ* งประเทศ สอง
ระบบ” (one country, two systems)  มีผลตั/งแต่เมื*อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1997 ที*ไดรั้บการส่งมอบคืนจาก
องักฤษ  ดงันั/น รัฐธรรมนูญของฮ่องกง (Basic Law57) จึงบญัญติัให้ฮ่องกงยงัคงใชร้ะบบกฎหมาย ระบบ
การปกครองขององักฤษต่อไปอีกเป็นเวลา 50 ปี คือถึงปี ค.ศ.2047 โดยจะไม่นาํระบอบการปกครองของ
จีนแผน่ดินใหญ่มาใชใ้นฮ่องกง ยกเวน้เรื*องการต่างประเทศและการป้องกนัประเทศ และกฎหมายสําคญั
ของจีนบางเรื*องที*เกี*ยวกบัอาณาเขต ความมั*นคง และการแสดงเอกลกัษณ์ของจีน (ตามภาคผนวก 3 ของ 
Basic Law) ที*สามารถใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายในฮ่องกง     

 ปัจจุบนั หวัหน้ารัฐบาลฮ่องกงชื*อ Mr. Donald Tsang มีตาํแหน่งเรียกว่า ผูว้่าการเกาะฮ่องกง 
(Chief Executive) ที*ไดรั้บแต่งตั/งจากรัฐบาลจีนผา่นคณะกรรมการการเลือกตั/ง (Election Committee) 
ผูว้า่การเกาะฮ่องกงเป็นหวัหนา้คณะรัฐมนตรี (Executive Council) มีอาํนาจหนา้ที*ในฐานะผูรั้กษาการ
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฮ่องกง มีอาํนาจลงนามเห็นชอบในการตรากฎหมาย อนุมติังบประมาณ การ
ตดัสินใจทางนโยบาย และการออกคาํสั*งของฝ่ายบริหาร (Executive Orders58)   

                                                 
56 http://www.gov.hk/en/about/abouthk/facts.htm 
57 รัฐธรรมนูญฮ่องกงบญัญติัขึ/นในปี ค.ศ. 1990 โดยมติเห็นชอบของสภาประชาชนแห่งชาติของจีน และ
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐธรรมนูญฮ่องกงนี/ เป็นผลสืบเนื*องจากการทาํปฏิญญา
ร่วมระหวา่งจีนกบัองักฤษเกี*ยวกบัการเตรียมการส่งมอบอาํนาจการปกครองคืนสู่จีนเมื*อปี ค.ศ.1984    
58 http://www.gov.hk/en/about/govdirectory/govstructure.htm 
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 ระบบกฎหมายของฮ่องกงในปัจจุบนัใช้ระบบกฎหมายขององักฤษ59 ซึ* งแบ่งได้เป็นหลัก
กฎหมายองักฤษที*ฮ่องกงยงัใชบ้งัคบัอยู ่ไดแ้ก่ หลกัคอมมอนลอว ์(Common Law) ซึ* งเกิดจากแนวคาํ
วินิจฉัยของศาลที*เรียกวา่ precedent และหลกัอิควิตี/  (rules of equity) ที*ถือเป็นหลกักฎหมายสําคญั, 
กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรหรือกฎหมายลาํดบัรอง ซึ* งปัจจุบนัมีบญัญติัเพิ*มเติมเป็นจาํนวนมาก ในฮ่องกง
จะเรียกกฎหมายประเภทนี/วา่ ordinance ซึ* งมกัจะใหอ้าํนาจแก่ฝ่ายบริหารในการออกกฎ ระเบียบเพิ*มเติม
ภายหลงั  และกฎหมายจารีตประเพณีของจีน (Chinese customary law) ที*ถือเป็นกฎหมายที*เกิดจากการ
ยอมรับจารีตประเพณีของชนชาติจีนว่ามีผลเป็นกฎหมายอยา่งหนึ*ง โดยไดรั้บการรับรองตามกฎหมาย
ชื*อ the Legitimacy Ordinance (Cap 184) 

กล่าวโดยสรุปคือ กฎหมายฮ่องกงที*ใช้มีผลใชบ้งัคบัก่อนวนัที*มีการบญัญติัรัฐธรรมนูญฮ่องกง
นั/น ยงัมีผลตามกฎหมายอยู ่ทั/งนี/  เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฮ่องกง มาตรา 8 ที*ตอ้งการคงเอกลกัษณ์ของ
ฮ่องกงไวอี้กอย่างน้อยเป็นเวลา 50 ปี นับแต่วนัที*ฮ่องกงถูกส่งมอบคืนให้แก่จีน  ยกเวน้กรณีที*มีการ
แกไ้ขปรับปรุงกฎหมายโดยสภานิติบญัญติัของฮ่องกง  จึงกล่าวไดว้า่ฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษของ
จีนที*มีระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครองที*ค่อนขา้งเป็นเสรี ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ
ค่อนขา้งมากเมื*อเปรียบเทียบกบัพื/นที*อื*น ๆ ของจีน  องคก์รฝ่ายบริหาร นิติบญัญติั และตุลาการใชอ้าํนาจ
ตามที*บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญฮ่องกงและกฎหมายอื*น ๆ   

 

3.3.2 ความเป็นมาและสถานการณ์การเล่นพนันในฮ่องกง 

 การเล่นพนนัในฮ่องกงมีความเป็นมาที*ยาวนาน การเล่นไพ่นกกระจอก (mahjong) หรือการเล่น
ไพก่ลายเป็นกิจกรรมทางสังคมอยา่งหนึ*งของเพื*อนหรือสมาชิกในครอบครัวในตอนเยน็หรืช่วงเทศกาล 
ต่อมาภาครัฐมีนโยบายที*จะควบคุมการเล่นพนันที*ถูกกฎหมายขึ/ น เพราะมีนักพนันที*ติดพนันจน
กลายเป็นนักพนันที*มีปัญหา (problem gamblers) รัฐบาลฮ่องกงได้ตรากฎหมายชื*อ the Gambling 
Ordinance ในปี ค.ศ.1977 เพื*อควบคุมให้มีการขออนุญาตจดักิจการการพนนัที*ถูกกฎหมาย และกาํหนด
บทลงโทษทางอาญาในกรณีการพนนัผดิกฎหมาย      

 ปัจจุบนัรูปแบบการเล่นพนันที*เป็นที*นิยมของคนฮ่องกงตามลาํดบัจากมากไปน้อยมีดงันี/ คือ 
สลากกินแบ่งที*ชื*อวา่ Mark 6 lottery60, social gambling (การเล่นพนนัเพื*อการสังสรรคท์างสังคม), การ

                                                 
59 “The Legal System in Hong Kong” at http://www.doj.gov.hk/eng/legal/ 
60 สลากกินแบ่งที*ชื*อ Mark 6 เป็นการพนนัรูปแบบหนึ*งที*ถกูกฎหมายในฮ่องกงและมาเก๊า โดยกฎหมายกาํหนด
อายผุูซื้/อตอ้งมีอายตุั/งแต่ 18 ปีขึ/นไป  อนึ*ง Mark 6 ถือเป็นการพนนัผิดกฎหมายในจีนแผน่ดินใหญ่ (the 
Chinese mainland) เช่น ตาํรวจในมณฑลกวางตุง้ (Guangdong Province) ของจีนเคยจบักุมแหล่งที*จาํหน่าย
สลาก Mark 6 ที*จาํหน่ายโดยผิดกฎหมายในจีนราว 1,600 แห่งในมณฑลนี/  ในช่วงเวลาประมาณ 2-3 เดือน 
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แข่งมา้ (horse racing), การเล่นกาสิโนในมาเก๊า (Macau), การพนนัฟุตบอล ฯลฯ (กรุณาดูตารางขา้งล่าง
ประกอบ) จะเห็นวา่การซื/อสลากกินแบ่ง Mark 6 เป็นการเล่นพนนัที*ไดรั้บความนิยมมากที*สุดจากชาว
ฮ่องกงถึงร้อยละ 61.8     

 

 
 

 อยา่งไรก็ตาม อุตสาหกรรมการพนนัในฮ่องกง มีความแตกต่างจากธุรกิจพนนัของตะวนัตกบาง
ประการ คือ ตามกฎหมายฮ่องกงจะไม่อนุญาตให้องคก์รธุรกิจทั*วไปประกอบกิจการการพนนัหรือการ
เล่นเกม ที*เนน้การสร้างรายไดเ้หมือนในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยโุรปบางประเทศ   

รัฐบาลฮ่องกงไดอ้อกกฎหมายที*ค่อนขา้งเคร่งครัดในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการบนัเทิงที*
เกี*ยวกบัการพนนั  ปัจจุบนั Hong Kong Jockey Club (หรือที*เรียกวา่ the Jockey Club) เป็นสโมสรแข่ง
มา้ในฮ่องกงเพียงแห่งเดียวที*ไดรั้บอนุญาตให้ดาํเนินการการแข่งมา้และพนันแข่งมา้ รวมถึงการพนัน
ทายผลฟุตบอลที*ถูกกฎหมาย โดยใชแ้นวทางการการดาํเนินกิจการที*ไม่แสวงหาผลกาํไร (not-for-profit) 
และสนบัสนุนการพนนัที*มีความรับผิดชอบ (responsible gambling practices) ซึ* งจะมีขอ้ปฏิบติักาํหนด
ไวห้ลายประการ จึงมีขอ้แตกต่างจากธุรกิจการพนันในหลายประเทศที*คาํนึงถึงการสร้างรายได้เป็น
สาํคญั    

                                                                                                                                                  

ตาํรวจจีนจบักุมผูก้ระทาํผิดไดถึ้ง 1,577 คน แก็งคพ์นนัราว 249 แกง็ค ์ไดข้องกลางเป็นเงินที*พนนักนัสูงถึง 
23.7 ลา้นหยวน (หรือคิดเป็นเงินราว 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*ควบคุมดูแลทางนโยบายและกฎหมายการพนนัคือ Home Affairs Bureau ได้
สนบัสนุนให้มีการศึกษาประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ ของการพนนัที*มีผลต่อคนฮ่องกง เช่น ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาทรัพยสิ์น หนี/ สิน เสียการงาน เกิดอารมณ์ซึมเศร้า ทอ้แท ้ไม่สามารถควบคุมตนเองได ้
การเพิกเฉยต่อผลของการพนัน ความคิดอยากตายหรือพยายามฆ่าตวัตาย การทาํร้ายผูอื้*น  ปัญหาทาง
พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี/ เป็นผลจากการติดพนันหรือโรคติดพนนั (pathological gambling)  รัฐบาล
ฮ่องกงตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว จึงไดม้อบหมายให้ the Hong Kong Polytechnic University และ the 
University of Hong Kong  ทาํการศึกษาประเมินพฤติกรรมการเล่นพนันของคนฮ่องกงในเรื*อง
พฤติกรรมการติดพนนัในช่วงปี ค.ศ. 2001 และ 2005 ตามลาํดบั และเสนอแนะแนวทางป้องกนัปัญหาที*
เกิดจากการพนนั   

นอกจากนี/  รัฐบาลฮ่องกงไดจ้ดัตั/งกองทุน  “Ping Wo Fund” ในปี ค.ศ. 2003 เพื*อสนบัสนุนดา้น
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ผลกระทบที*เกิดจากการพนนั เช่น ให้งบประมาณจดัตั/งศูนยใ์ห้คาํปรึกษา
แนะนาํแก่ผูที้*เป็นโรคติดพนันและครอบครัว 4 แห่ง และการให้ทุนสนับสนุนการจดัทาํสื*อเผยแพร่
ผลเสียของการเล่นพนนั   

 รายงานผลการศึกษาที*ดาํเนินการโดย the Hong Kong Polytechnic University เกี*ยวกบัผลกระทบ
ของการเล่นพนนัของคนฮ่องกง เมื*อปี ค.ศ. 200861 พบขอ้มูลที*น่าสนใจซึ* งเป็นขอ้กงัวลดา้นลบของการ
พนนั คือ ผลสาํรวจผูใ้หส้ัมภาษณ์ที*เล่นการพนนัรวม 1,204 คน  กลุ่มผูเ้ล่นพนนัร้อยละ 34.2 ให้ขอ้มูลวา่ 
เริ*มเล่นพนนัเป็นครั/ งแรก เมื*อช่วงที*มีอายตุ ํ*ากวา่ 18 ปี, ร้อยละ 23.4 เริ*มเล่นพนนัครั/ งแรกเมื*อมีอายุ 18 ถึง 
19 ปี และในจาํนวนดงักล่าวนี/  ครึ* งหนึ*งตอบว่าไดรั้บอิทธิพลจากเพื*อน เพื*อนร่วมชั/นเรียน และสมาชิก
ในครอบครัว   ผลสาํรวจขอ้มูลนี/ทาํใหท้ราบวา่ นกัเล่นพนนัที*เป็นคนฮ่องกง เริ*มเล่นพนนัครั/ งแรกเมื*อยงั
เป็นเด็กหรือเยาวชน  ดงันั/น ปัญหาการติดพนนัของเด็กและเยาวชนในฮ่องกง จึงเป็นปัญหาที*รัฐบาล
ฮ่องกงให้ความสําคญัมาก จนมีการตอบกระทูซ้ักถามเรื*องนี/ ในการประชุมสมาชิกรัฐสภาฮ่องกง เมื*อ
วนัที* 13 มีนาคม ค.ศ. 2009  ประธานรัฐสภาได้กล่าวเน้นย ํ/าว่า รายงานการศึกษานี/ เป็นสิ* งยืนยนัถึง
ความสาํคญัของการใหก้ารเรียน การศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ใหเ้ห็นถึงผลเสียของการพนนั มีการให้บริการ
ให้คาํปรึกษาแนะนาํ และรักษาผูติ้ดพนันของศูนยบ์าํบดัต่าง ๆ ที*ได้รับการสนบัสนุนจากกองทุน the 
Ping Wo Fund   

การพนนัที*ไดรั้บอนุญาตให้เล่นอย่างถูกกฎหมายฮ่องกงมีหลายประเภทดงัที*กล่าวมาแลว้  ผูที้*
ดาํเนินกิจกรรมที*เกี*ยวกบัการพนนัจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง  สําหรับการพนนัที*
                                                 
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 การพนนัที*ไม่ไดรั้บอนุญาต หรือเป็นการพนนัที*ดาํเนินการโดย bookmaker หรือผูที้*จดั
ให้มีการพนันขึ/ น ซึ* งได้ดําเนินการภายนอกสถานที*ที*ก ําหนดไว้  การพนันที* ถูกกฎหมายจะต้อง
ดาํเนินการผา่น Hong Kong Jockey Club  

 การควบคุมการพนันประเภทกาสิโน (casino) ของรัฐบาลจีน มีความเขม้งวดเป็นอย่างมาก
เพราะตระหนกัถึงผลเสียของการเล่นพนนัประเภทนี/  ทาํให้ไม่มีการอนุญาตให้เปิดกาสิโนตามกฎหมาย
ในฮ่องกง  คนฮ่องกงที*ตอ้งการเล่นกาสิโน จะตอ้งเดินทางไปเล่นที*เกาะมาเก๊าที*อยูใ่กล ้ๆ กนัแทน เพราะ
ในมาเก๊ามีบ่อนกาสิโนและการเล่นพนันรูปแบบอื*น ๆ ที*ถูกกฎหมายจาํนวนมาก  แต่ก็มีกฎหรือข้อ
ปฏิบติัของนักท่องเที*ยวที*จะเล่นกาสิโนคือ จะตอ้งมีอายุไม่ต ํ*ากว่า 21 ปีบริบูรณ์ และตอ้งมีเอกสาร
เดินทาง  นกัท่องเที*ยวหรือคนฮ่องกงยงัสามารถเล่นกาสิโนบนเรือโดยสารขนาดใหญ่ในเขตน่านนํ/ า
นานาชาตินอกชายฝั*งฮ่องกงได ้โดยอาจอยูใ่นโปรแกรมท่องเที*ยวชมทศันียภาพรอบเกาะฮ่องกง ธุรกิจ
เดินเรือท่องเที*ยวลกัษณะนี/ไดรั้บความนิยมค่อนขา้งมาก62      

 ปัจจุบนัรัฐบาลฮ่องกงกาํหนดให้มีการออกใบอนุญาตที*เกี*ยวกบัการเล่นพนันในสถานที*หรือ
กิจกรรมกีฬาบางอยา่ง เช่น การแข่งมา้ และการทายผลฟุตบอล โดยมีหน่วยงานของรัฐที*ควบคุม กาํกบั
ดูแลอยา่งเขม้งวด  เหตุผลที*ฮ่องกงมีนโยบายอนุญาตให้มีการเล่นการพนนับางประเภทอยา่งถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ก็เพราะรัฐบาลเห็นว่า คนฮ่องกงส่วนหนึ* งมีความต้องการที*จะเล่นพนัน ในขณะเดียวกัน
รัฐบาลก็เห็นความจาํเป็นที*จะตอ้งมีการจดัให้มีการเล่นพนนัอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและมีการควบคุม 
ตรวจสอบ  เพราะการพนนัที*ผิดกฎหมายจะทาํให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นเรื*องการ
หลอกลวง ฉ้อโกง ธุรกิจกู้ยืมเงินนอกระบบ กลายเป็นแหล่งรายได้ในการทาํความผิดกฎหมายอาญา  
อยา่งไรก็ดี รัฐบาลฮ่องกงเห็นความจาํเป็นที*จะตอ้งควบคุม จาํกดัให้มีการอนุญาตเล่นพนนัอยา่งเขม้งวด 
เช่น เล่นพนนัไดเ้ฉพาะในสถานที*ที*ไดรั้บอนุญาต (authorized gambling outlets)  

 ฮ่องกงอนุญาตให้มีการเล่นพนนัในสถานที*บางแห่ง หรือในกีฬาบางประเภทเท่านั/น แต่ยงัคง
ห้ามไม่ให้มีการเล่นพนนัในลกัษณะบ่อนกาสิโน อีกทั/งจากการศึกษาพบว่า รัฐบาลฮ่องกงยงัไม่มีการ
อนุญาตให้มีการเล่นพนนัออนไลน์หรือการเล่นพนนัผ่านสื*ออินเทอร์เน็ตเขา้มาเกี*ยวขอ้ง  หากพบว่ามี
การเล่นพนนัในลกัษณะดงักล่าว จะถือวา่ขดัต่อกฎหมายการพนนัของฮ่องกง ยกเวน้กรณีการดาํเนินการ
รับพนนัทายผลฟุตบอลของ 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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 หน่วยงานหลกัที*ทาํหน้าที*ในการจดัทาํนโยบายและกาํกับดูแลการปฏิบติัตามนโยบายของ
รัฐบาลชื*อ Home Affairs Bureau63  สําหรับนโยบายเรื*องการพนนันั/น รัฐบาลฮ่องกงมีนโยบายที*จะไม่
ส่งเสริมให้มีการเล่นพนนั ดว้ยการจาํกดัสถานที*หรือกิจกรรมที*อนุญาตให้เล่นพนนัได ้โดยมอบอาํนาจ
ให้หน่วยงานควบคุมการออกใบอนุญาต และอนุญาตให้องค์กรเอกชนบางแห่งดาํเนินการในกิจกรรม
กีฬาบางเรื*อง ดงัมีรายละเอียดดงันี/  

 Television and Entertainment Licensing Authority (TELA) เป็นหน่วยงานที*ทาํหนา้ที*
กาํกบัดูแลกิจการ (regulatory agency) รวม 3 ดา้นตามกฎหมาย ไดแ้ก่ (1) กิจการแพร่ภาพ กระจายเสียง 
(broadcasting services)  (2) กิจการจดักลุ่มหรือประเภทของภาพยนต ์(film classification) และการ
ควบคุมภาพลามก อนาจาร หรือภาพที*ไม่เหมาะสม (3) การออกใบอนุญาตกิจการด้านบันเทิง 
(entertainment licensing)  จึงมีอาํนาจหนา้ที*หลกัในการติดตามตรวจสอบวา่ กิจการเหล่านั/นดาํเนินการ
ตามที*ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือไม่ เพียงใด หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า Commissioner for 
Television and Entertainment Licensing (CTEL) 

  

 3.3.3 กฎหมายการพนันในฮ่องกง  

 กฎหมายฮ่องกงที*เกี*ยวกบัการพนนัออนไลน์ การพนนัทายผลฟุตบอลมีชื*อวา่ the Gambling 

Ordinance (CHAPTER 148)64 และมีกฎหมายลาํดบัรองที*ออกตามกฎหมายนี/ คือ the Gambling 
Regulations (1977)  ขอบเขตของกฎหมาย the Gambling Ordinance แบ่งเป็น 5 หมวด (Part) ดงันี/  

 หมวด 1  บทนาํ  

 หมวด 2  การพนนัและสลากกินแบ่งที*ผดิกฎหมาย  

 หมวด 3  บทลงโทษวา่ดว้ยการพนนัและสลากกินแบ่ง 

 หมวด 3A  การดาํเนินกิจการเพื*อจดัให้มีการเล่นพนนั และขอ้จาํกดัที*เกี*ยวขอ้ง (OPERATING 
PREMISES OR PLACES FOR PROMOTING OR FACILITATING BOOKMAKING, ETC., 

                                                 
63 Home Affairs Bureau มีอาํนาจหนา้ที*หรือภารกิจเนน้เรื*องการบริการสงัคม การช่วยเหลือสนบัสนุนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนในกิจการต่าง ๆ การสนบัสนุนและส่งเสริมงานดา้นศิลปะ วฒันธรรม กีฬา กิจกรรม
นนัทนาการ การรักษามรดกทางวฒันธรรม การสร้างสิ*งแวดลอ้มที*ดี งานพฒันาเดก็และเยาวชน งานพฒันา
ชุมชน การสร้างจิตสาํนึกของพลเมืองเรื*องความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นของทางราชการ  
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  การพิสูจน์ความผดิ (PROOF OF OFFENCES) 

 หมวด 5  บทบญัญติัอื*น ๆ   

 ในที*นี/ จะขออธิบายสาระสําคญัของกฎหมายการพนนัในประเด็นเกี*ยวกบัหวัขอ้ในรายงานวิจยั
นี/   

 กฎหมายการพนนัของฮ่องกงคือ the Gambling Ordinance ค.ศ. 1977 มีหลกัการสําคญัคือ ถือ
วา่การพนนัทุกรูปแบบเป็นสิ*งผดิกฎหมาย เวน้แต่กฎหมายจะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอื*นคือ กฎหมายอนุญาต
ให้มีการพนันที*ถูกกฎหมายได้ เมื*อปฏิบติัตามเงื*อนไขที*กฎหมายบญัญติัไว ้ กฎหมายการพนันของ
ฮ่องกงจึงคลา้ยคลึงกบัลกัษณะกบักฎหมายไทยคือ พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ที*ถือวา่การพนนั
ทุกรูปแบบเป็นความผดิตามกฎหมาย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที*รับผิดชอบ  ดงันี/  จึง
ตอ้งพิจารณาในเบื/องตน้เสียก่อนวา่ การพนนัที*อนุญาตใหด้าํเนินการไดต้ามกฎหมายฮ่องกงมีอะไรบา้ง  

การพนันที*สามารถขออนุญาตให้ดําเนินการได้ บัญญัติไวใ้นมาตรา 3 กรณีการเล่นเกม 
(gaming) รูปแบบ ต่าง ๆ และมาตรา 4 เป็นกรณีการออกสลากกินแบ่ง  

มาตรา 3 กาํหนดการเล่นเกมที*ไม่ผดิกฎหมาย หรือสามารถขออนุญาตได ้มีดงันี/   

1) การเล่นเกมที*ถูกกฎหมาย จะตอ้งเล่นเพื*อการสังสรรคท์างสังคมในสถานที*ส่วนบุคคล และ
ไม่มีลกัษณะเป็นการส่งเสริมหรือดาํเนินการในทางธุรกิจการคา้ หรือเพื*อหวงัรายไดจ้ากบุคคลอื*นที*เขา้
เล่มเกมนั/น ที*มิใช่ผูช้นะการเล่นเกม  

2) การเล่นเกมจะชอบดว้ยกฎหมาย ก็ต่อเมื*อการเล่นเกมนั/นใช้ลูกเต๋า โดมิโน ไพ่นกกระจอก 
(mahjong) โดมิโนแบบจีน (tin kau tiles) หรือใชไ้พ่ในการเล่น และตอ้งเป็นกรณีที*เขา้เงื*อนไขที*กาํหนด
ไวทุ้กขอ้ดงัต่อไปนี/   

 ก) เป็นการเล่นเกมเพื*อสังสรรคท์างสังคมในสถานที*ต่อไปนี/ คือ 
   ก-1) สถานที*ที*ได้รับอนุญาตประกอบกิจการภตัตาคารตามกฎหมายชื*อ the 
Public Health and Municipal Services Ordinance (Cap 132) หรือ 

  ก-2) สถานที*ที*ไดรั้บอนุญาตจาํหน่ายเครื*องดื*มแอลกฮอล์หรือมีอาํนาจจาํหน่าย
ตามกฎหมายอื*น ๆ หรือ  

   ก-3) สถานบนัเทิงประเภทคลบัเฮ้าส์ (club-house) ตามที*กฎหมายชื*อ the 
Clubs (Safety of Premises) Ordinance (Cap 376) 
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  ข) ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเขา้ไปในสถานที*เล่นเกม 

  ค) ผูเ้ล่นเกมจะตอ้งมิได้มีส่วนรับผิดชอบในการบริหารงาน หรือมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินกิจการของสถานที*เล่นเกม หรือคลบัเฮา้ส์ หรือเป็นผูที้*ไดรั้บวา่จา้งให้ทาํงานในสถานที*เล่นเกม
หรือคลบัเฮา้ส์   

  ง) การเล่นเกมจะตอ้งไม่เกี*ยวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมผ่านธนาคารของผูเ้ล่นเกมคนใด
คนหนึ*ง และ  

  จ) การเล่นเกมจะตอ้งไม่ไดรั้บการส่งเสริมหรือดาํเนินการในลกัษณะธุรกิจการคา้ หรือ
ดาํเนินการเพื*อใหไ้ดรั้บประโยชน์ส่วนบุคคล    

3) การเล่นเกมจะชอบดว้ยกฎหมาย ก็ต่อเมื*อการเล่นเกมที*ใชไ้พ่นกกระจอก โดมิโนแบบจีน 
ปฏิบติัตามเงื*อนไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี/  

 ก) เป็นการเล่นเกมในสถานที*ที*ไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการภตัตาคารตามกฎหมายชื*อ 
the Public Health and Municipal Services Ordinance (Cap 132) หรือในสถานบนัเทิงประเภทคลบัเฮา้ส์ 
(club-house) ตามที*กฎหมายชื*อ the Clubs (Safety of Premises) Ordinance (Cap 376) 

 ข) ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเขา้ไปในสถานที*เล่นเกม 

 ค) ผูเ้ล่นเกมจะตอ้งมิได้มีส่วนรับผิดชอบในการบริหารงาน หรือมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินกิจการของสถานที*เล่นเกม หรือคลบัเฮา้ส์ หรือเป็นผูที้*ไดรั้บวา่จา้งให้ทาํงานในสถานที*เล่นเกม
หรือคลบัเฮา้ส์ 

 ง) การเล่นเกมจะตอ้งไม่เกี*ยวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมผ่านธนาคารของผูเ้ล่นเกมคนใด
คนหนึ*ง และ  

 จ) การเล่นเกมจะตอ้งไม่ไดรั้บการส่งเสริมหรือดาํเนินการในลกัษณะธุรกิจการคา้ในสถานที*
เล่นเกม หรือดาํเนินการเพื*อให้ไดรั้บประโยชน์ส่วนบุคคล  แต่ไม่รวมถึงค่าเช่าหรือค่าใชจ่้ายเกี*ยวกบัไพ่
นกกระจอก โดมิโนแบบจีน  

4) การเล่นเกมจะชอบดว้ยกฎหมาย ก็ต่อเมื*อเป็นเกมที*เล่นเพื*อความบนัเทิงและมีรางวลั, เกม 
Tombola หรือเป็นการแข่งขนัเพื*อส่งเสริมการขาย (Trade Promotion Competition)  

องคก์รที*จะดาํเนินกิจการการเล่นเกมตามขอ้นี/  จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตให้เล่นตามวตัถุประสงค์
นี/ตามมาตรา 22  

5) การเล่นเกมจะชอบดว้ยกฎหมาย ก็ต่อเมื*อการเล่นเกมนั/นใชไ้พ่นกกระจอกหรือโดมิโนแบบ
จีนในการเล่น และเป็นการเล่นในสถานที*ที*ไดรั้บใบอนุญาตตามวตัถุประสงคนี์/ตามมาตรา 22   
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6) การทายผล (Betting) จะชอบดว้ยกฎหมาย ก็ต่อเมื*อการทายผลนั/นของบุคคลที*มิไดก้ระทาํ
ความผดิตามมาตรา 7   
 7) การเล่นเกมจะชอบดว้ยกฎหมาย ก็ต่อเมื*อไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายชื*อ the Broadcasting 
Ordinance (Cap 562) หรือ the Betting Duty Ordinance (Cap 108) 

นอกจากนี/  ยงัมีการประกิจการสลากกินแบ่ง (lotteries) ที*ถือเป็นการเล่นพนนัอีกประเภทหนึ* ง 
ซึ* งกฎหมายการพนันถือว่าผิดกฎหมาย เวน้แต่ปฏิบติัตามเงื*อนไขที*บญัญติัไวใ้นมาตรา 4 คือ ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายชื*อ the Betting Duty Ordinance (Cap 108) หรือกฎหมายชื*อ Government Lotteries 
Ordinance (Cap 334) หรือไดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา 22  

ผูที้*ซื/อสลากกินแบ่งที*ถูกกฎหมายเป็นการเล่นพนนัที*ชอบดว้ยกฎหมาย  

ก) วเิคราะห์ข้อเทจ็จริงและตามกฎหมายการพนัน 

เมื*อพิจารณาเนื/อหาของกฎหมายการพนันที*บัญญัติเกี*ยวกับการพนันที*ชอบด้วยกฎหมาย 
วเิคราะห์ไดด้งันี/  

ก.1) การพนันออนไลน์หรือพนันทางอนิเทอร์เน็ต  

โดยหลกัการของกฎหมายการพนนัของฮ่องกงจะถือวา่ การพนนัทุกประเภทเป็นสิ*งผิดกฎหมาย
ทั/งสิ/น การพนนัที*ชอบดว้ยกฎหมายก็คือ การพนนัที*เขา้ลกัษณะและเงื*อนไขที*บญัญติัไวใ้นกฎหมายดงัที*
กล่าวมาแล้วในตอนตน้ ซึ* งกล่าวโดยสรุปได้ว่า การพนันที*ชอบด้วยกฎหมายจะตอ้งเป็นการเล่นใน
สถานที*ส่วนบุคคลเพื*อการสังสรรคท์างสังคมในสถานที*ส่วนบุคคล หรือเป็นการเล่นพนนัในสถานที*ที*
ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายเท่านั/น ซึ* งเป็นหลกัการที*เรียกว่า “land-based gambling”  ดงันั/น การพนนั
ออนไลน์ทุกรูปแบบเป็นการพนนัที*ผิดกฎหมายทั/งสิ/น เพราะกฎหมายฮ่องกงมิได้บญัญติัอนุญาตแต่
อยา่งใด65 เช่น การเล่นพนนักาสิโนออนไลน์ การเล่น slot machines ออนไลน์   

อย่างไรก็ดี การประกอบการธุรกิจพนนัที*ถูกตอ้งตามกฎหมายมีเพียงกรณีเดียวคือ การพนนัที*
บริหารงานโดยสโมสรแข่งมา้ฮ่องกง (Hong Kong Jockey Club) ใน 3 กิจกรรม คือ การแข่งมา้, การทาย
ผลฟุตบอล และการออกสลากกินแบ่ง Mark Six โดยไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายชื*อ กฎหมายว่าด้วยการ

จัดเก็บภาษีอากรการพนัน ค.ศ. 1950 หรือ Betting Duty Ordinance (Chapter 10866) (แกไ้ขล่าสุดปี 
ค.ศ. 2006)  กฎหมายฉบบันี/อนุญาตใหมี้การรับพนนับอลออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์โดยผูเ้ล่นพนนัจะอยู ่ณ 
ที*ใดของโลกก็ได้ แต่จะต้องเล่นพนันบอลผ่านเว็บเว็บไซต์ของสโมสรแข่งม้าฮ่องกงเท่านั/ 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) แกไ้ขล่าสุดเมื*อปี ค.ศ. 2006  
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กฎหมายการจดัเก็บภาษีอาการการพนนั ค.ศ. 1950 บญัญติัไวใ้นมาตรา 6 U (1) และ(2)67 โดยกาํหนดไว้
อย่างชดัเจนว่า ผูเ้ล่นพนนับอลดงักล่าวไม่ผิดกฎหมาย และผูรั้บพนนับอลก็ไม่มีความผิดตามกฎหมาย
การพนนั (the Gambling Ordinance) เช่นกนั 

ก.2) การพนันทายผลฟุตบอล   

เดิมนั/นการพนันทายผลฟุตบอลถือเป็นการพนันที*ผิดกฎหมาย เพราะตามกฎหมายการพนัน 
(the Gambling Ordinance ค.ศ. 1977) มิไดบ้ญัญติัหรือเปิดช่องให้มีการพนนัทายผลฟุตบอลแต่อยา่งใด  
ต่อมาเมื*อปี ค.ศ. 2001 รัฐบาลฮ่องกงไดจ้ดัทาํรายงานขอ้เสนอเรื*องการพนนัทายผลฟุตบอล เพื*อรับฟัง
ความเห็นของประชาชนในเรื*องนี/  มีการถกเถียง อภิปรายเรื*องนี/อยา่งกวา้งขวางถึงประโยชน์และผลเสีย
ของการอนุญาตให้การพนันบอลเป็นสิ* งที*ถูกกฎหมาย  ผลปรากฏว่าคนฮ่องกงส่วนใหญ่ให้การ
สนบัสนุนใหมี้การพนนับอลที*ถูกกฎหมาย แต่จะตอ้งถูกรัฐบาลควบคุมอยา่งเขม้งวด   

 ในช่วงตั/งแต่ปี ค.ศ. 2003 เป็นตน้มา รัฐบาลฮ่องกงอนุญาตให้ “สโมสรแข่งมา้ฮ่องกง” (Hong 
Kong Jockey Club) เป็นผูผ้กูขาดดาํเนินกิจการพนนัทายผลฟุตบอลแห่งเดียวในฮ่องกง ในช่วงปี ค.ศ. 
2009 สโมสร ฯ มีรายไดจ้ากการพนนับอลทั/งปีประมาณ 35 พนัลา้นเหรียญฮ่องกง68  สําหรับการพนนั
บอลของผูรั้บแทงบอลรายอื*น ๆ ถือเป็นการพนันบอลที*ผิดกฎหมายทั/งสิ/น พบว่ามีการพนนับอลผิด
กฎหมายในฮ่องกงทางอินเทอร์เน็ตค่อนขา้งมาก ตั/งแต่ในช่วงปี ค.ศ. 2005 เป็นตน้มา 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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นิยมเล่นพนนับอลผิดกฎหมายที*ไม่ตอ้งเสียภาษี ค่าธรรมเนียม ทาํให้รัฐบาลฮ่องกงสูญเสียรายไดจ้าก
ภาษีจากการพนนับอลจาํนวนมหาศาล จึงมีความพยายามจบักุมการพนนับอลผดิกฎหมาย69   

การพนนัทายผลบอลที*ไดรั้บอนุญาตให้ดาํเนินการไดต้ามกฎหมายเมื*อเดือนสิงหาคม 2003 ทาํ
ใหมี้คนฮ่องกงที*เปิดบญัชีเล่นพนนับอลเพิ*มสูงมากเกือบ 95,000 ราย จากที*ไดมี้การเปิดดาํเนินการเพียง 
8 เดือนเท่านั/น ทาํให้จาํนวนคนฮ่องกงที*เปิดบญัชีเล่นพนนักบั Telebet70 เพิ*มมากกว่า 1 ลา้นบญัชี/คน
แลว้ (ยงัไม่นบัรวมบญัชีการเล่นพนนัออนไลน์ที*เพิ*มขึ/นจาก 35,000 บญัชี เป็น 90,000 บญัชีในช่วงเวลา
เดียวกนั) ซึ* งหากเทียบกบัสัดส่วนประชากรฮ่องกงที*มีอายุตั/งแต่ 18 ปีขึ/นไปที*มีราว 5.3 ลา้นคน จะเห็น
ว่าคนฮ่องกงเล่นพนันเพิ*มขึ/นในสัดส่วนที*สูงมากคือ มีผูใ้หญ่ 1 ใน 5 คนที*เล่นพนันและมีบญัชีกับ 
Telebet 

 ช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก ปี ค.ศ.2010 ณ ประเทศแอฟริกาใต ้มีข่าวการจบักุมพนนัทายผลใน
หลายประเทศแถบเอเชีย71 72 ไดแ้ก่ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศไทย และจีน (ฮ่องกง) โดยการ
ประสานงานกบัตาํรวจสากล (Interpol) ตาํรวจสามารถจบักุมผูเ้ล่นพนนัผิดกฎหมายไดร้วมกนัมากกว่า 
5,000 คน และยึดเงินพนนัไดร้าว 10 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตาํรวจสากลสืบสวนพบการเชื*อมโยงระหว่าง
ผูรั้บพนันบอลในต่างประเทศผ่านเวบ็ไซต์  โฆษกของตาํรวจสากลแถลงว่า การพนันบอลเป็นสิ*งผิด
กฎหมายในประเทศทางเอเชียเหล่านี/  และมีความเชื*อมโยงกบัองค์กรอาชญากรรม เช่น การฟอกเงิน 
การคา้มนุษย์ การคา้โสเภณี และอาชญกรรมข้ามชาติต่าง ๆ รวมถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั*นของ
เจา้หน้าที*ที*รับผิดชอบ ด้านตาํรวจฮ่องกงให้ขอ้มูลว่า ประมาณการณ์ว่าการพนนับอลผิดกฎหมายทั*ว

                                                 
69 Shirley Chan, Ali Farhoomand, Amir Hoosain, The Hong Kong Jockey Club: Repositioning a Not-for-
Profit Powerhouse (2006) at http://hbr.org/product/the-hong-kong-jockey-club-repositioning-a-not-for-
/an/HKU724-PDF-ENG 
70 คนฮ่องกงที*ตอ้งการเล่นพนนัมา้แข่งและพนนับอล จะตอ้งลงเปิดบญัชีธนาคารในฮ่องกงกบั Telebet 
(ดาํเนินการโดย HKJC) กาํหนดเงินขั/นตํ*า 100 เหรียญฮ่องกง สมาชิกจะตอ้งเปิดบญัชี ตอ้งมีหลกัฐานบตัร ID 
แสดงวา่มีอายไุม่ตํ*ากวา่ 18 ปี   
 อนึ*ง ในกรณีการพนนับอลจะกาํหนดวงเงินรับแทงบอลขั/นตํ*าคือ 50 เหรียญฮ่องกงต่อครั/ ง และวงเงิน
ขั/นสูงสุดไม่เกิน 50,000 เหรียญฮ่องกงต่อครั/ ง โดยผูเ้ล่นพนนัสามารถแทงบอลขั/นสูงสุดไม่เกิน 500,000 
เหรียญฮ่องกงภายใน 1 วนั  
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-see-
5000-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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ประเทศจีนมีมูลค่าสูงถึง 1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ โดยในช่วงเริ*มการแข่งขนัฟุตบอลโลกก่อนหน้านี/
ในช่วงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2010 ฮ่องกงไดท้าํการจบักุมผูเ้ล่นพนนับอลผิดกฎหมายไปแลว้รวม 235 คน 
มีอายุระหว่าง 16 – 79 ปี จากการตรวจคน้สถานที* 139 แห่ง ยึดของกลางเป็นโพยพนนัฟุตบอลคิดเป็น
มูลค่าราว 361 ลา้นเหรียญฮ่องกง ยึดคอมพิวเตอร์ 77 เครื*อง และยงัร่วมมือกบัจีนแผ่นดินใหญ่จบักุม
ผูก้ระทาํความผิดในจีนอีกจาํนวนหนึ* ง ก่อนหน้าที*สื*อมวลชนจีนรายงานว่า ตาํรวจจีนสามารถจบักุม
เครือข่ายพนนับอลออนไลน์ผดิกฎหมายได ้มีมูลค่าสูงถึง 100 พนัลา้นหยวน (หรือ 9.6 ลา้นปอนด)์  

กฎ ระเบียบในการพนนับอลในฮ่องกงโดยยอ่คือ ผูพ้นนับอลจะตอ้งมีอายุไม่ต ํ*ากวา่ 18 ปี การ
ให้บริการพนนับอลโดยปกติคือ ตั/งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ (ปิดบริการวนัอาทิตยใ์นเวลา 5:30 am to 
7:00 am) ในเวบ็ไซตข์องสโมสรแข่งมา้ ฯ จะใหข้อ้มูลที*เกี*ยวขอ้งกบัการแข่งขนัฟุตบอลที*มีรับแทงพนนั
บอลในแต่ละสัปดาห์ เช่น นดัที*มีการรับแทงบอล วนั เวลา อตัราการต่อรองของแต่ละคู่ ขอ้มูลสถิติที*
ผา่นมา ความเห็นของนกัวจิารณ์   

กล่าวโดยสรุปคือ การพนนัทายผลฟุตบอลที*ดาํเนินการโดยสโมสรแข่งมา้ฮ่องกงเพียงรายเดียว
ในลกัษณะผกูขาด (monopoly) ถือเป็นการพนนัที*ชอบดว้ยกฎหมาย  ในขณะที*การพนนัทายผลฟุตบอล
ที*ดาํเนินการโดยบุคคลหรือผูป้ระกอบการอื*น ๆ จะถือวา่ผดิกฎหมาย   

ก.3) การเล่นเกมส์ออนไลน์  

กรณีการเล่นเกมส์ออนไลน์จะถือเป็นการพนนัหรือไม่ จะตอ้งพิจารณารูปแบบ วิธีการเล่นเกม
ออนไลน์นั/น ๆ เสียก่อนวา่ เขา้ลกัษณะเป็นการพนนัตามกฎหมายฮ่องกงหรือไม่ กล่าวคือ ตอ้งพิจารณา
ตามคาํนิยามคาํว่า “การพนัน” (gambling73) และคาํนิยามที*เกี*ยวขอ้ง ตามกฎหมาย the Gambling 
Ordinance มาตรา 2  จากการศึกษาวิเคราะห์คาํนิยามศพัทที์*เกี*ยวขอ้งจะเห็นวา่ ความหมายของการพนนั
ตามกฎหมายฮ่องกง มีขอบเขตที*ค่อนขา้งกวา้ง ครอบคลุมการพนนัทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นการเล่นเกม 
(gaming) ซึ* งหมายความว่า การละเล่นหรือเกมทุกชนิดที*หวงัผลชนะ เพื*อที*จะให้ได้มาซึ* งเงินหรือ
ทรัพยสิ์นอื*น ๆ โดยไม่คาํนึงวา่ผูเ้ล่นเกมนั/นจะมีความเสี*ยงที*จะสูญเสียเงินหรือทรัพยสิ์นใด ๆ หรือไม่  
จะเห็นวา่นิยาม การพนนัหรือการเล่นเกมตามกฎหมายฮ่องกงมีความหมายกวา้งกวา่การพนนัที*คนทั*วไป

                                                 
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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หรือนกักฎหมายมกัเขา้ใจกนัมาแต่เดิม กล่าวคือไม่ตอ้งพิจารณาวา่ผูเ้ล่นพนนัหรือเล่นเกมจะตอ้งใชเ้สี*ยง
วา่จะเสียเงินหรือทรัพยสิ์นในการเล่นพนนัหรือเล่นเกมนั/น ๆ เช่น การจดัแข่งขนัเล่นเกมส์ออนไลน์ ผู ้
ชนะจะไดข้องรางวลัเป็นเงินสดหรือสิ*งของจากผูจ้ดังาน การจดักิจกรรมนี/ก็ถือเป็นการพนนัอยา่งหนึ* ง 
ที*จะตอ้งไดข้ออนุญาตจากเจา้หนา้ที*ตามมาตรา 22 ของกฎหมายการพนนัฮ่องกง  สําหรับขอ้มูลการเล่น
เกมส์ออนไลน์ที*ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายฮ่องกงนั/น ยงัไม่พบขอ้มูลการจบักุมผูเ้ล่นเกมส์ใน
ลกัษณะดงักล่าว  

 ข) บทบัญญตัิที�น่าสนใจของกฎหมายการพนันฮ่องกง   

 กฎหมายการพนนัฮ่องกงไดบ้ญัญติักรณีที*ถือเป็นความผิดที*น่าสนใจหลายกรณี จึงขอยกมาเป็น
ตวัอยา่ง เพื*อประโยชน์ในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายไทย รวมถึงการคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากการ
พนนั มีดงันี/  

 1) การคุม้ครองเยาวชน  คือห้ามเยาวชนที*มีอายุต ํ*ากวา่ 18 ปี เล่นการพนนั ไม่วา่จะเป็นการเล่น
เกม การพนนัที*เป็นลกัษณะการทายผลกีฬาฟุตบอล การแข่งมา้ การซื/อสลากกินแบ่ง โดยมีกฎหมาย
บญัญติัไวห้ลายฉบบั โดยกาํหนดเป็นเงื*อนไขในการอนุญาตให้มีการพนนัที*ชอบดว้ยกฎหมาย เช่น the 
Betting Duty Ordinance (Chapter 108), Gambling Regulation (Chapter 148A) รวมทั/งแนวปฏิบติัของ
สโมสรแข่งมา้ฮ่องกง   

 2) มาตรา 7  ห้ามประกอบกิจการเป็นผูจ้ดัให้มีการเล่นพนนั โดยไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย  
และหา้มผูที้*มีส่วนร่วมในการจดัให้มีการเล่นพนนั ดว้ยการรับ, เจรจา หรือจดัให้มีการพนนันอกฮ่องกง 
ถา้การพนนันั/นดาํเนินการในฮ่องกง หรือดาํเนินการโดยบุคคลที*อยูใ่นฮ่องกง   

 ผูก้ระทาํผิดจะไดรั้บโทษปรับไม่เกิน 5 ลา้นเหรียญฮ่องกง และโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรืออาจ
ตอ้งรับโทษจาํคุกไม่เกิน 7 ปี   

 3) มาตรา 8  ห้ามเล่นพนนัผิดกฎหมายกบัเจา้มือที*ไม่มีใบอนุญาต ผูเ้ล่นพนันอาจได้รับโทษ
สูงสุด (กรณีที*เป็นการกระทาํความผิดครั/ งที* 3 เป็นตน้ไป) คือโทษปรับ 30,000 เหรียญฮ่องกง และโทษ
จาํคุกไม่เกิน 9 เดือน  

 4) มาตรา 14  ความผดิฐานเป็นผูส้นบัสนุนทางการเงินหรือทรัพยสิ์นให้แก่บุคคลอื*น ซึ* งตนรู้วา่
เงินหรือทรัพยสิ์นนั/น จะถูกนาํไปใช้โดยบุคคลที*มีความเกี*ยวขอ้งกบัการพนนัผิดกฎหมาย หรือการซื/อ
ขายสลากกินแบ่งผิดกฎหมาย  ถือวา่ผูน้ั/นมีความผิด ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 เหรียญฮ่องกง 
และโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือไม่เกิน 7 ปี  
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 5) มาตรา 16B  ห้ามผูใ้ดส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการเล่นพนันกบัผูจ้ดัให้มีการเล่นพนัน 
หรือ bookmaker74 ยกเวน้จะเข้ากรณีตาม มาตรา 3 (8) (กรณีการดาํเนินการตามกฎหมายชื*อ the 
Broadcasting Ordinance (Chapter 562) หรือ Betting Duty Ordinance (Chapter 108)) (มาตรา 16B) เช่น 
การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ใหมี้การเล่นพนนัผดิกฎหมาย ผูน้ั/นกระทาํผดิตามมาตรานี/    

 ในประเด็นนี/  มีผูใ้ห้ความเห็นทางวิชาการที*น่าสนใจวา่ ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที*ให้ความ
ร่วมมือในการกระทาํความผิดตามมาตรานี/  คือ ช่วยเหลือในการรับฝากเงิน โอนเงินที*ไดม้าจากการเล่น
พนนั สถาบนัการเงินจะมีความผิดตามมาตรานี/ดว้ย ประกอบกบัความผิดตามมาตรา 16C (1)(b)(iii-vi)75 
หากมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ระงบัการทาํธุรกรรมทางการเงินที*ไดม้าจากการพนนัผิดกฎหมาย  ผูก้ระทาํผิด
จะไดรั้บโทษตามมาตรา 16B คือโทษปรับไม่เกิน 5 ลา้นเหรียญฮ่องกง และโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ
อาจตอ้งรับโทษจาํคุกไม่เกิน 7 ปี     

 6) มาตรา 21  กาํหนดใหศ้าลมีอาํนาจสั*งให้ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม (telecommunication 
service provider) ดาํเนินการใน 2 กรณีคือ  (1) สั*งระงบัการให้บริการโทรศพัท์และอินเทอร์เน็ตแก่
ผูก้ระทาํความผิดตามกฎหมายนี/  คือ ผูที้*กระทาํผิดตามมาตรา มาตรา 5 มาตรา 7 หรือมาตรา 8 หรือ (2) 
สั*งระงบัการใหบ้ริการแก่สถานที*ใชเ้ล่นพนนั โดยมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 12 เดือน  

 7) มาตรา 18  ของกฎหมายการพนนัฮ่องกง บญัญติัว่าผูก้ระทาํผิดหรือจาํเลยที*ถูกฟ้องร้องตาม
มาตรา 576 มาตรา 7 มาตรา 9 หรือมาตรา 10 มีภาระการพิสูจน์วา่การพนนัที*ตนเขา้ไปเกี*ยวขอ้ง เป็นการ
พนันที*ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 3 หรือมาตรา 4 (กรณีสลากกินแบ่ง)  จะเห็นว่า มาตรา 18 เป็น
บทบญัญติัที*ผลกัหนา้ที*นาํสืบหรือภาระการพิสูจน์ไปยงัจาํเลยในคดีการพนนั77   

                                                 
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 เป็นความผิดกรณีที*ผูใ้ดจดัใหมี้การเล่น ควบคุม จดัการการพนนัผิดกฎหมายในสถานที*หนึ*งสถานที*
ใดโดยไม่ไดรั้บอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5 ลา้นเหรียญฮ่องกง หรือจาํคุกไม่เกิน 2 ปี ในกรณีเป็นความผิดที*ไม่
ร้ายแรง  แต่หากเป็นความผิดร้ายแรงศาลจะสั*งปรับไม่เกิน 5 ลา้นเหรียญฮ่องกง หรือจาํคุกไม่เกิน 7 ปี  
77 อนึ*ง เนื/อหาตามมาตรา 18 มีความแตกต่างจากกฎหมายไทย ซึ*งในคดีอาญาและคดีแพ่งตามกฎหมายไทย 
กฎหมายจะบญัญติัใหโ้จทกมี์หนา้ที*นาํสืบการกระทาํความผิดของจาํเลย จะมีเพียงบางกรณีเท่านั/นที*กฎหมาย
สนันิษฐานวา่ ฝ่ายหนึ*งฝ่ายใดเป็นผูก้ระทาํผิด และตอ้งมีหนา้ที*นาํสืบพิสูจนพ์ยานหลกัฐานว่า ตนเองมิได้
กระทาํผิดตามกฎหมายนั/น 
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 8) การกําหนดบทลงโทษ ตามกฎหมายการพนนัฮ่องกง จะกาํหนดความร้ายแรงของโทษตาม
พฤติกรรมการกระทาํความผดิ คือ แบ่งโทษออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัที* 1 กรณีกระทาํความผิดครั/ งแรก 
กฎหมายบญัญติัโทษปรับและโทษจาํคุกตํ*าที*สุด แต่หากมีกระทาํความผิดเป็นครั/ งที* 2 ก็จะอยูใ่นระดบัที* 
2 และถา้มีการกระทาํความผดิตั/งแต่ครั/ งที* 3 เป็นตน้ไป ก็จะมีบทลงโทษที*ร้ายแรงมากขึ/นตามลาํดบั  

 นอกจากนี/  ยงัแบ่งประเภทของโทษตามความร้ายแรงของโทษออกเป็น 2 ระดบั ตามระบบ
กฎหมายคอมมอนลอวข์ององักฤษ คือ กรณีความผิดที*มีอตัราโทษตํ*า (summary conviction) ผูพ้ิพากษา
สามารถตดัสินลงโทษจาํเลยได ้ต่างจากกรณีความผิดที*มีอตัราโทษค่อนขา้งสูง หรือเป็นความผิดอาญา
ร้ายแรง จาํเลยจะมีสิทธิไดรั้บการนาํสืบพยานหลกัฐานต่อหนา้คณะลูกขนุ   

 8) มาตรา 19  ข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย  ในกระบวนพิจารณาคดีอาญาตามกฎหมายการพนนั
ฮ่องกงนั/น หากปรากฏพยานหลกัฐานบางประการตามที*มาตรา 19 บญัญติัไว ้ให้สันนิษฐานว่ามีการ
กระทาํความผดิตามกฎหมายการพนนั ในกรณีดงัต่อไปนี/  

  ก) การเขา้ไปตรวจคน้ของเจา้หนา้ที*ตาํรวจในสถานที*ใด ๆ ตามอาํนาจที*บญัญติัไวใ้น
มาตรา 23 (2)(a) หากพบวา่ มีการกีดขวาง ขดัขวาง หรือทาํใหก้ารปฏิบติังานของตาํรวจล่าชา้  

  ข) สถานที*ใด ๆ ที*ตาํรวจเขา้ไปตามอาํนาจที*บญัญติัไวใ้นมาตรา 23 (2)(a) หากพบวา่ มี
การปกปิดซ่อนเร้น เคลื*อนยา้ย หรือทาํลายอุปกรณ์ เครื*องมือที*ใชใ้นการเล่นพนนั  

  ค) อุปกรณ์ เครื*องมือที*ใชใ้นการเล่นพนนัที*พบในสถานที*ซึ* งตาํรวจเขา้ไปตามอาํนาจที*
บญัญติัไวใ้นมาตรา 23 (2)(a) หรือมีบุคคลอื*นพบเห็นในสถานที*ดงักล่าวแลว้  

 กฎหมายใหส้ันนิษฐานไวว้า่ มีการเล่นพนนัในสถานที*นั/น ๆ เวน้แต่จะมีพยานหลกัฐานอยา่งอื*น
มาหกัลา้ง กล่าวคือ จาํเลยมีหนา้ที*นาํสืบหกัลา้งขอ้สันนิษฐานตามกฎหมายใน มาตรา 18  

 ขอ้สันนิษฐานที*สาํคญัอีกประการตาม มาตรา 18 คือ ความผิดฐานเล่นการพนนัผิดกฎหมายตาม
มาตรา 6  หากมีพยานหลกัฐานพบวา่ บุคคลใดอยูใ่นสถานที*เล่นพนนั หรือบุคคลใดที*หลบหนีออกจาก
สถานที*เล่นพนนัในระหวา่งที*เจา้หนา้ที*ตาํรวจเขา้ไปในสถานที*นั/นตาม มาตรา 23 (2)(a)  กฎหมายให้
สันนิษฐานวา่ ผูน้ั/นเป็นผูเ้ล่นพนนัดว้ย เวน้แต่ผูน้ั/นจะพิสูจน์หกัลา้งเป็นอยา่งอื*นได ้ 
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 มาตรการอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการเล่นพนันทางอนิเทอร์เน็ต   

 รัฐบาลฮ่องกงมีนโยบายที*น่าสนใจคือ การคุม้ครองเด็ก เยาวชนจากการใช้อินเทอร์เน็ต78 โดย
เห็นว่าอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางติดต่อสื*อสารที*มีทั/งประโยชน์และโทษต่อเด็กและเยาวชน  การเขา้ถึง
เนื/อหาบางอยา่งที*ไม่เหมาะสม อาจทาํให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื*อหรือถูกละเมิดสิทธิไดเ้ช่นกนั เช่น  
การเขา้ถึงเนื/อหาที*ส่อไปในทางลามกอนาจาร ความรุนแรง การใชภ้าษาที*หยาบคาย รวมถึงการพนนัทาง
อินเทอร์เน็ต  การใชม้าตรการทางกฎหมายเพียงอยา่งเดียวนั/น ไม่สามารถที*จะป้องกนัปัญหาเหล่านี/ ได ้
จึงตอ้งใชว้ธีิการแกปั้ญหาอื*นๆ และอาศยัความร่วมมือจากภาคีที*เกี*ยวขอ้งทุกฝ่ายร่วมดว้ย    

 สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตฮ่องกง (the Hong Kong Internet Service Providers 

Association) โดยการสนบัสนุนของ the Television and Entertainment Licensing Authority ไดริ้เริ*ม
จดัทาํโครงการ Internet Content Rating System (ICRS79) มีวตัถุประสงคส์ําคญัคือ เพื*อคุม้ครองเด็กที*ใช้
อินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกนัก็ยงัใหค้วามสาํคญักบัเสรีภาพในการใชอิ้นเทอร์เน็ต  โครงการนี/ ไดจ้ดัให้มี
สายด่วนร้องเรียนทางโทรศพัทเ์กี*ยวกบัเนื/อหาลามก อนาจารในอินเทอร์เน็ต  ผูป้กครองสามารถดาวน์
โลดโปรแกรม ICRA filter เพื*อกาํหนดเวบ็ไซตที์*อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เด็กเปิดใชง้าน มีหวัขอ้หลกั
ที*หา้มเปิดใช ้เช่น เวบ็ที*มีเนื/อหาลามก อนาจาร ใชภ้าษาหยาบคาย เวบ็พนนั เวบ็ขายเครื*องดื*มแอลกฮอล ์ 

 

  

 

                                                 
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 การเล่นเกมส์ออนไลน์ 

 

4.1 การแก้ไขปรับปรุงบทบัญญตัิกฎหมาย 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการปรับใชก้ฎหมายในบทที� 2  ผูว้ิจยัจึงขอการเสนอให้มีการ
แกไ้ขปรับปรุงบทบญัญติับางมาตราตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 และเสนอแกไ้ขปรับปรุง 
มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระทาํความผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี6   

 4.1.1 การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญตัิการพนัน พ.ศ. 2478 

 เนื6อหาของพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 บางมาตรายงัคงสามารถปรับใชก้บัปัญหาการ
พนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอลได้  แต่ก็มีบทบญัญติับางมาตราที�สมควรปรับปรุงแก้ไข เพื�อให้
เหมาะสมกบัสภาพปัญหาการพนันในปัจจุบนั  ประกอบกบัการศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมาย และ
มาตรการควบคุมการพนนัออนไลน์ของต่างประเทศ  อนึ� ง การเสนอแกไ้ขปรับปรุง พ.ร.บ.การพนนั  มี
ขอบเขตจาํกดัตามโจทยข์องงานวิจยันี6 ที�เน้นปัญหาขอ้เท็จจริงในกรณีการพนันออนไลน์ การทายผล
ฟุตบอล จึงไม่สามารถเสนอแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.การพนัน อย่างเป็นระบบทั6 งหมดได้ ซึ� งควรมี
การศึกษาต่างหากออกไป     
 อนึ�ง เมื�อวนัที� 25 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีอนุมติัหลกัการร่างพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 
.... ตามที�กระทรวงมหาดไทยเสนอ ร่างพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. .... ซึ� งผูว้จิยัเห็นวา่ร่างกฎหมายนี6 มี
ขอ้บกพร่องหลายประการ และอาจส่งผลเสียหรือเป็นภาระแก่ประชาชนมากกวา่ผลดี แต่จะไม่ขอนาํมา
วิเคราะห์ในรายงานนี6 1 และไม่น่าจะสามารถแก้ปัญหาการพนันออนไลน์ เช่น อินเทอร์เน็ต 
โทรศพัทมื์อถือ เพราะปัญหาที�แทจ้ริงคือการบงัคบัใชก้ฎหมายยงัมิไดรั้บการแกไ้ข เช่น ร่าง พ.ร.บ.การ
พนนั มาตรา 292 บญัญติัให้เจา้มือหรือผูที้�จดัให้มีการเล่นพนนัทางอินเทอร์เน็ต มือถือ หรือวิธีการอื�น ๆ 
ที�คลา้ยคลึงกนัตอ้งรับโทษเป็น 2 เท่าของโทษที�กฎหมายกาํหนดไว ้ 

   ประเด็นสาํคญัที�ควรมีการพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายฉบบันี6  มีดงันี6   

                                                 
1 ไพศาล ลิ6มสถิตย,์ “วิเคราะห์ร่างพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญติัการใหร้างวลัดว้ย
การเสี�ยงโชค พ.ศ. .... : ผลดีหรือผลเสียที�อาจเกิดขึ6นกบัประชาชนและสงัคมไทย” (มกราคม 2555)  
2  “มาตรา ๒๙ ผูจ้ดัใหมี้การเล่นกระทาํความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ�ง 
ซึ� งใชวิ้ธีการสื�อสารที�ห่างกนัโดยระยะทาง หรือส่งขอ้ความผา่นคลื�นความถี�วิทย ุหรือทางโทรศพัทผ์า่นระบบ
ต่างๆหรือวิธีอื�นใดที�มีลกัษณะคลา้ยกนั ตอ้งระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที�กาํหนดไวส้าํหรับความผิดนั6น” 
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 1) ปรับปรุงฐานความผดิเกี�ยวกบัการพนันให้ชัดเจนระหว่าง กรณผู้ีกระทาํความผิดที�เป็นเจ้ามือ

กบัผู้เล่นพนัน   

 พ.ร.บ.การพนนัฉบบัปัจจุบนั มิไดแ้ยกแยะฐานความผิดและความร้ายแรงของโทษอยา่งชดัเจน 
ระหวา่งความผดิฐานเจา้มือรับกินรับใช ้กบั ความผิดฐานเล่นพนนั  ทั6ง ๆ ที�เมื�อพิจารณาจากเจตนารมณ์
ในการบญัญติักฎหมายที�จะตอ้งเน้นการลงโทษเจา้มือเป็นหลกั มากกว่าการลงโทษผูเ้ล่นพนันที�เป็น
ประชาชนทั�วไป  กฎหมายควบคุมการพนนัในต่างประเทศต่างก็มีบทบญัญติัที�ลงโทษผูเ้ป็นเจา้มือที�
หนักกว่าผูเ้ล่นพนันอย่างชัดเจน  ดงันั6น จึงควรแก้ไขปรับปรุงบทบญัญติั มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การ
พนนั 2478   

 2) เพิ�มเติมฐานความผดิฐานโฆษณาหรือเชิญชวนให้บุคคลเล่นพนันถูกกฎหมาย  

 พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478 กาํหนดฐานความผดิกรณีการโฆษณา ชกัชวนให้บุคคลเขา้เล่นพนนั
ผดิกฎหมายไวใ้นมาตรา 12  แต่มิไดก้าํหนดความผดิฐานโฆษณาหรือเชิญชวนโดยทางตรงหรือทางออ้ม
ให้บุคคลเล่นพนันถูกกฎหมาย เพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ� งถือว่าการพนันเป็น
อบายมุขอย่างหนึ�ง จึงเป็นสิ�งที�ไม่ควรส่งเสริม สนบัสนุน ทาํนองเดียวกนักบัการโฆษณาสินคา้ทาํลาย
สุขภาพที�มีกฎหมายห้ามไว้ เช่น การโฆษณาบุหรี� หรือยาสูบ  การโฆษณาเครื� องดื�มแอลกฮอล ์ 
นอกจากนี6  จากการศึกษากฎหมายการพนนัของฮ่องกง ก็พบว่ามีบทบญัญติัที�กาํหนดห้ามการโฆษณา 
หรือเผยแพร่ขอ้มูลการทาํนายผลพนนัผา่นสื�อต่าง ๆ  ดงันั6น ควรเพิ�มฐานความผิดนี6  เพื�อป้องกนัผลเสียที�
เกิดจากการส่งเสริมใหมี้การเล่นพนนัเพิ�มมากขึ6น    

 3) ปรับปรุงบทบัญญตัิเดิมและเพิ�มเติมฐานความผดิที�กระทาํต่อเด็กและเยาวชน 

 ควรเพิ�มเติมบทบญัญติัที�คุม้ครองเด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะ โดยกาํหนดความผิดและโทษ
สําหรับผูจ้ดัให้มีการเล่นพนนัที�ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ยินยอม ชกัชวน โฆษณา หรือปล่อยปละ
ละเลยให้ผูมี้อายุต ํ�ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ เขา้เล่นหรือเขา้ไปอยูใ่นสถานที�เล่นการพนนั โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
(พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478 มาตรา 7 (3) ยงักาํหนดขอ้ยกเวน้ในกรณีการเล่นสลากกินแบ่งสลากกินรวบ 
หรือการเล่นเสี�ยงโชคอยา่งอื�น)  และหากเป็นการทาํธุรกิจพนนัผิดกฎหมาย ก็ควรเพิ�มโทษแก่ผูก้ระทาํ
ผดิเป็น 2 เท่าของความผดินั6น ๆ   

 4) เพิ�มฐานความผดิสําหรับเจ้าของสถานที�ที�ใช้เล่นพนัน  

 พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478 มิไดบ้ญัญติัโทษของผูที้�อาํนวยความสะดวกเรื�องสถานที�เล่นพนนั 
ปัญหาในทางปฏิบติัคือ เจา้หน้าที�ไม่สามารถฟ้องร้อง ดาํเนินคดีเจา้ของสถานที�ตอ้งรับผิดร่วมดว้ยได ้
เนื�องจากไม่สามารถนําสืบถึงความเกี�ยวขอ้งกับผูจ้ดัให้มีการเล่น ทาํให้เกิดปัญหาการเล่นพนันผิด
กฎหมายในสถานที�ต่าง ๆ  จากการศึกษาพบวา่ในต่างประเทศจะมีบทบญัญติักาํหนดความผิดแก่ผูที้�เป็น
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เจา้ของสถานที� หรือควบคุม จดัการ ดูแล สถานที�เล่นพนนัเป็นการเฉพาะ โดยมีความร้ายแรงเหมือนกบั
ผูเ้ป็นเจา้มือหรือเจา้สาํนกั 

 5) เพิ�มฐานความผดิเรื�องการโกงการเล่นพนัน 

 ควรมีการเสนอแก้ไขเพิ�มเติมบทบญัญติัในเรื� องการโกงการเล่นพนันที�ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย  คือกาํหนดความผิดสําหรับผูที้�หลอกลวงหรือใชก้ลโกงดว้ยประการใด ๆ ของผูที้�เป็นเจา้มือ
หรือจัดให้มีการเล่นพนัน จะต้องได้รับโทษทางอาญา เพื�อป้องการทุจริต ฉ้อฉลผูเ้ล่นพนันและ
ประชาชนทั�วไป   

 6) กาํหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที� ตาม พ.ร.บ.การพนัน เป็นการเฉพาะ  

 พ.ร.บ.การพนนั 2478 มิไดมี้การกาํหนดพนกังานเจา้หนา้ที�ไว ้ ทาํให้ประสิทธิภาพในการบงัคบั
ใชก้ฎหมายดอ้ยลงไปมาก ประกอบกบัเจา้หนา้ที�ตาํรวจมีภาระงานในหนา้ที�ตามกฎหมายต่าง ๆ ที�มีโทษ
อาญาค่อนขา้งมาก  จึงควรเสนอใหมี้พนกังานเจา้หนา้ที�ตามพ.ร.บ.การพนนั เพื�อทาํหนา้ที�ช่วยสนบัสนุน
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�ตาํรวจ 

 พนกังานเจา้หนา้ที�ตาม พ.ร.บ.การพนนั ไดแ้ก่ บุคคลที�รัฐมนตรีผูรั้กษาการตาม พ.ร.บ.การพนนั
คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั6 ง โดยสามารถแต่งตั6 งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที�ของ
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวง ICT (กรณีการพนนัออนไลน์ เวบ็พนนัผิดกฎหมาย)  กระทรวง พม.
(กรณีมาตรการทางสังคมเพื�อป้องกนัเด็กและเยาวชนที�อาจไดรั้บผลกระทบจากการพนนั) กระทรวง
วฒันธรรม (กรณีร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต)  

 ทั6งนี6  อาํนาจหนา้ที�ของพนกังานเจา้หนา้ที� ควรมีดงัต่อไปนี6 3 

 1) รับแจง้ขอ้มูล เบาะแสจากประชาชนและเจา้หน้าที�ของหน่วยงานอื�น เมื�อพบการกระทาํผิด
ตามพระราชบญัญติันี6  4   

 2) สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเบื6องต้นในกรณีที�พบหรือสงสัยว่าจะมีการกระทาํผิดตาม 
พ.ร.บ.การพนนั  
 3) เขา้ไปในสถานที�ที�ระบุไวใ้นใบอนุญาตให้เล่นตามพระราชบญัญติันี6  ในระหว่างเวลาพระ
อาทิตยขึ์6นจนถึงพระอาทิตยต์ก หรือในระหวา่งกาํหนดเวลาที�อนุญาตให้เล่นในใบอนุญาต เพื�อตรวจสอบ

                                                 
3 ปรับปรุงจากร่างพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. .... มาตรา 20 ซึ�งคณะรัฐมนตรีอนุมติัหลกัการ ตามที�
กระทรวงมหาดไทยเสนอ เมื�อวนัที� 25 ตุลาคม 2554 
4 เช่น ประชาชนทั�วไปแจง้เบาะแสเรื�องการเล่นพนนัผิดกฎหมาย หรือพบเวบ็ไซตพ์นนับอลผิดกฎหมาย 
พนกังานเจา้หนา้ที�กจ็ะช่วยเหลือประสานงานกบัตาํรวจทอ้งที� และตาํรวจที�มีหนา้ที�รับผิดชอบ เช่น กองบงัคบั
การปราบปรามการกระทาํผิดเกี�ยวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
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ความเรียบร้อยและการปฏิบติัตามเงื�อนไขที�กาํหนดในใบอนุญาตตามพระราชบญัญติันี6   ยกเวน้เมื�อลงมือ
คน้แต่ในเวลากลางวนั ถา้ยงัไม่เสร็จจะคน้ต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้5 แต่ถา้พบวา่เป็นกรณีจาํเป็นและมี
เหตุควรเชื�อได้ว่าจะมีการปกปิด แก้ไข หรือทําลายหลักฐานการจัดให้มีการเล่นพนันที� ฝ่าฝืน
พระราชบญัญติันี6  ก็สามารถทาํการคน้ในเวลากลางคืนก็ได้6 

 4) มีหนงัสือเรียกบุคคลมาให้ถอ้ยคาํ แจง้ขอ้เท็จจริง ทาํคาํชี6 แจงเป็นหนงัสือ หรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํผดิตามพระราชบญัญติันี6   

 5) ยึดหรืออายดัอุปกรณ์การเล่น เงินสด หรือทรัพยสิ์นที�อยู่ในวงการเล่นอนัขดัต่อบทบญัญติั
แห่งพระราชบญัญติันี6  

 6) ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวน เพื�อใหด้าํเนินคดีกบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาต หรือบุคคล
ใดที�กระทาํความผดิตามพระราชบญัญติันี6  

 7) ประสานงานและแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อขอความร่วมมือในการระงบั 
ยบัย ั6งการกระทาํผดิตามพระราชบญัญติันี6  7   

 มีบทบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที�ให้ข้อมูลหรือเบาะแสการกระทาํผดิ 

 เนื�องจากธุรกิจพนันผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการพนนับอล การพนันทางเว็บไซต์เกี�ยวโยงกบั
กลุ่มผูมี้อิทธิพล มาเฟีย องคก์รอาชญกรรม และอาจมีเจา้หนา้ที�ของรัฐบางส่วนมีผลประโยชน์เกี�ยวขอ้ง
ดว้ย   ในทางปฏิบติัพบวา่ผูแ้จง้เบาะแสที�เป็นพลเมืองไดอ้าจถูกทาํร้าย ข่มขู่ คุกคามจากผูก้ระทาํความผิด
ได ้ จึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้งมีบทบญัญติัที�คุม้ครองผูที้�ให้ขอ้มูลหรือเบาะแสการกระทาํผิดเหมือนใน
กฎหมายบางประเทศ เช่น กฎหมายมาเลเซีย กล่าวคือ ควรมีบทบญัญติัที�กาํหนดให้มีการรักษาความลบั
หรือปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลหรือตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส โดยให้เจา้หนา้ที�ที�มีเกี�ยวขอ้งเท่านั6นที�สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของผูแ้จง้เบาะแส   

 ปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสมกบัสภาพความผดิ สถานการณ์ของปัญหาในปัจจุบัน  

เนื�องดว้ย พ.ร.บ.การพนนั เป็นกฎหมายที�ใช้มานานกว่า 70 ปี ทาํให้มีบทลงโทษที�ลา้สมยั ไม่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั จึงควรปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพปัญหาและสอดคลอ้งกบัสภาพ

                                                 
5 อา้งอิงจาก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 96 (1)  
6 อา้งอิงจาก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 96 (2) 
7 เช่น การขอความร่วมมือจากเจา้หนา้ที�ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร (ICT) ในการ
ดาํเนินการปิดเวบ็ไซตห์รือปิดกั6นไม่ใหเ้วบ็ไซตที์�มี server ในต่างประเทศ เปิดเวบ็เสนอพนนัใหแ้ก่คนไทยได ้
โดยอาศยัอาํนาจตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระทาํความผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือการขอความ
ร่วมมือจาก สาํนกังาน ปปง. 
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เศรษฐกิจ สังคม รวมทั6งแนวปฏิบติัของต่างประเทศ  การป้องกนัปราบปรามอาชญกรรมที�เกี�ยวขอ้ง 
ตลอดจนผลกระทบหรือผลเสียดา้นต่าง ๆ ที�เกิดจากการพนนัผดิกฎหมาย  

บทลงโทษสาํหรับผูเ้ป็นเจา้มือหรือเจา้ของบ่อนพนนั (เวบ็พนนั) 

ควรเพิ�มโทษสําหรับผูก้ระทาํผิดที�เป็นเจา้มือและผูที้�ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนในการดาํเนินการ
จดัให้มีการเล่นพนันผิดกฎหมายให้รุนแรงยิ�งขึ6น โดยกาํหนดระวางโทษอาญาขั6นตํ�าทั6งในส่วนโทษ
จาํคุกและโทษปรับ  รวมทั6งควรเพิ�มโทษปรับทางปกครองซึ� งเป็นมาตรการทางแพ่ง (คือ ไม่ถือเป็นโทษ
ทางอาญา) สําหรับบุคคลที�ได้รับอนุญาตให้จัดให้จดัให้มีการพนัน ซึ� งเป็นโทษที�มกัจะบญัญัติใน
กฎหมายสมยัใหม่ของไทยและต่างประเทศคือ กาํหนดโทษปรับทางปกครองเป็นมูลค่าที�สูง หากผูที้�
ไดรั้บอนุญาตทาํผดิเงื�อนไขตามใบอนุญาต เช่น โทษปรับทางปกครองตั6งแต่ 100,000 บาท ถึง 1,000,000 
บาท  

บทลงโทษสาํหรับผูเ้ล่นพนนั 

ผูเ้ล่นพนนัผิดกฎหมาย ควรกาํหนดโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ
ทั6งจาํทั6งปรับ และควรกาํหนดให้มีมาตรรอการกาํหนดโทษ และเงื�อนไขเพื�อคุมความประพฤติของ
ผูก้ระทาํความผิด เช่น การทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์ เพื�อรณรงคก์ารห้ามเล่น
พนนัผดิกฎหมาย แทนการรับโทษจาํคุกและโทษปรับก็ได ้โดยให้ถือเป็นเงื�อนไขเพื�อคุมความประพฤติ
อยา่งหนึ�ง และมีกาํหนดระยะเวลาตามที�ศาลเห็นสมควรตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดในประมวลกฎหมาย
อาญา  เหตุผลอีกประการคือ ผูก้ระทาํผิดบางรายอาจเป็นโรคติดพนนั (pathological gambling) ที�มี
ปัญหาภาวะทางจิตที�ตอ้งไดรั้บการบาํบดัรักษา ซึ� งไม่ควรใช้โทษจาํคุก อีกทั6งประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 56 เปิดช่องใหเ้ฉพาะความผดิลหุโทษ8 หรือความผดิที�ไดก้ระทาํโดยประมาทเท่านั6น  แต่ความผิด
ตาม พ.ร.บ.การพนนัเกือบทั6งหมดเป็นความผดิที�กระทาํโดยเจตนาและมีโทษสูงกวา่ความผดิลหุโทษ  

ในกรณีที�ผูเ้ล่นพนนัเป็นเยาวชน กฎหมายการพนนัขององักฤษจะไม่ควรลงโทษจาํคุก จึงควร
ลงโทษปรับหรือรอการลงโทษเท่านั6น เนื�องจากผูร่้างกฎหมายเห็นวา่ เด็กเล่นพนนัเพราะเป็นเหยื�อจาก
การถูกชกัจูงหรือชักชวนให้เล่นพนนั จึงกาํหนดโทษของผูก้ระทาํผิดที�เป็นเด็กและเยาวชนให้ตํ�ากว่า
ผูใ้หญ่     

บทลงโทษสาํหรับเจา้หนา้ที�ผูมี้อาํนาจตาม พ.ร.บ.การพนนั และเจา้หนา้ที�ตาํรวจซึ� งเป็นผูบ้งัคบั
ใชก้ฎหมาย   
                                                 
8 ความผิดลหุโทษคือ ความผิดที�มีโทษจาํคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ�งพนับาท หรือทั6งจาํทั6งปรับ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 102  
 “มาตรา 102 ความผิดลหุโทษ คือความผิดซึ�งตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ�งพนับาท หรือทั6งจาํทั6งปรับเช่นวา่มานี6ดว้ยกนั” 
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ควรกาํหนดบทลงโทษในกรณีที�เจา้หนา้ที�ผูมี้อาํนาจตาม พ.ร.บ.การพนนั และเจา้หนา้ที�ตาํรวจ
ซึ� งเป็นผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย  กระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ที�ราชการ หรือกระทาํความผิดต่อตาํแหน่ง
หนา้ที�ในการยุติธรรมตามที�บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา อนัเกี�ยวเนื�องกบัความผิดตาม พ.ร.บ.
การพนนั ให้กาํหนดโทษ 2 หรือ 3 เท่าของโทษที�กาํหนดไวส้ําหรับความผิดนั6น  เพราะปัญหาสําคญัใน
การบงัคบัใช้กฎหมายการพนนัของไทยคือ เจา้หน้าที�ผูรั้กษากฎหมายบางราย อาจไดรั้บผลประโยชน์
หรือไดรั้บสินบนจากเจา้มือหรือเจา้ของบ่อนพนนั  

แนวทางการเพิ�มโทษในเรื� องนี6  ได้แนวคิดมาจากกฎหมายปราบปรามยาเสพติดคือ 
“พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเกี�ยวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534” มาตรา 119 
เช่น หากเจา้หนา้ที�ตาํรวจทุจริตไดรั้บเงินสินบนจากเจา้ของเวบ็พนนัหรือโต๊ะพนนับอล ยอ่มถือเป็นการ
ละเวน้การปฏิบติัหนา้ที�โดยทุจริต ซึ� งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กาํหนดระวางโทษจาํคุก
ตั6งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั6งแต่ 2,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั6งจาํทั6งปรับ  แต่หากเป็นกรณี
ตาํรวจรับเงินจากบ่อนพนนั ก็จะตอ้งระวางโทษเป็น 2 เท่าของโทษที�มาตรา 157 กาํหนดไว ้และหากมี
ความผิดตามกฎหมายการพนนั ก็จะตอ้งรับโทษเพิ�มขึ6นตามกระทงความผิดนั6น ๆ  เพราะการพนนัเป็น
บ่อเกิดอยา่งหนึ� งของอาชญากรรมชนิดอื�น ๆ เช่น คดีลกั วิ�ง ชิง ปลน้ทรัพยสิ์น คดีคา้ยาเสพติด รวมถึง
ผลกระทบทางสังคมดา้นต่าง ๆ  

 

 4.2.2 การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

2550 

 ในความเห็นของนกัวิจยัมีความเห็นว่า เนื6อหาของ พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระทาํความผิดเกี�ยวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ที�ควรมีการแก้ไขปรับปรุง เพื�อให้การบังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ6น และทาํใหเ้นื6อหามีความชดัเจนในการปรับใชข้องผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 

 บทบญัญติั มาตรา 20 ซึ� งตามกฎหมายฉบบันี6บญัญติัวา่  
 “มาตรา 20 ในกรณีที�การกระทาํความผดิตามพระราชบญัญติันี6 เป็นการทาํใหแ้พร่หลาย 
ซึ� งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ที�อาจกระทบกระเทือนต่อความมั�นคงแห่งราชอาณาจกัรตามที�กาํหนดไวใ้นภาค
สอง ลกัษณะ 1 หรือลกัษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที�มีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน พนกังานเจา้หนา้ที�โดยไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื�นคาํร้อง 

                                                 
9  “มาตรา 11   กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบญัญติันี6หรือกฎหมายเกี�ยวกบัยาเสพติด เจา้
พนกังานหรือขา้ราชการผูใ้ดกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ที�ราชการ หรือกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ที�
ในการยติุธรรมตามที�บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา อนัเกี�ยวเนื�องกบัการกระทาํความผิดเกี�ยวกบัยาเสพ

ติด ตอ้งระวางโทษสามเท่าของโทษที�กาํหนดไวส้าํหรับความผิดนั6น” 
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พร้อมแสดงพยานหลกัฐานต่อศาลที�มีเขตอาํนาจขอใหมี้คาํสั�งระงบัการทาํใหแ้พร่หลายซึ�งขอ้มูล 
คอมพิวเตอร์นั6นได ้
 ในกรณีที�ศาลมีคาํสั�งใหร้ะงบัการทาํใหแ้พร่หลายซึ�งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ�ง ให ้
พนักงานเจา้หน้าที�ทาํการระงับการทาํให้แพร่หลายนั6นเอง หรือสั�งให้ผูใ้ห้บริการระงบัการทาํให้
แพร่หลายซึ�งขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั6นก็ได”้ 
 

 ประเด็นที�เสนอแก้ไขปรับปรุง มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี�ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มี 4 ประเด็นคือ 

 ประเด็นที� 1  การจาํแนกลกัษณะการกระทาํความผิดตามมาตรา 20 ให้ชดัเจนยิ�งขึ6น เพื�อป้องกนั
ปัญหาความเขา้ใจที�ไม่ถูกตอ้งของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 

 ประเด็นที� 2  พนกังานเจา้หนา้ที�ควรมีอิสระในการปฏิบติัตามกฎหมายที�เป็นงานประจาํ จึงไม่มี
ความจาํเป็นที�จะตอ้งขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา่ดว้ยกระทรวง ICT ซึ� งเป็นฝ่ายบริหารที�มีอาํนาจ
หนา้ที�ในทางบริหารหรือกาํหนดนโยบายที�มีความสาํคญัมากกวา่    

 ประเด็นที� 3  กาํหนดให้ถือเป็นหนา้ที�ของ พนกังานเจา้หนา้ที�ที�จะตอ้งดาํเนินการ เมื�อพบวา่มี
การกระทาํผิดเกิดขึ6นตามมาตรา 20 โดยไม่ชกัช้า หากพบหลกัฐานที�น่าเชื�อถือว่ามีการกระทาํความผิด
เกิดขึ6นจริง ไม่ว่าจะเป็นกรณีที�ตรวจสอบพบเองหรือมีผูแ้จง้เบาะแสหรือกล่าวโทษว่ามีการกระทาํ
ความผดิเกิดขึ6น   

 ประเด็นที� 4  การดําเนินการตามคาํสั�งศาลของพนักงานเจ้าหน้าที�  ไม่ควรกระทบต่อการ
ให้บริการอื�น ๆ ของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs) เช่น พนกังานเจา้หนา้ที�ไม่ควรขอให้ศาลมีคาํสั�งยึด
หรือปิดเครื�องคอมพิวเตอร์ที�เป็น server ของบริษทั ISPs ซึ� งอาจสร้างความเสียหายแก่ผูใ้ช้บริการ
อินเทอร์เน็ตรายอื�น ๆ รวมถึงธุรกิจที�เกี�ยวขอ้ง  
  
 บทบญัญติัมาตรา 20 ที�เสนอแกไ้ขปรับปรุง มีเนื6อหาดงันี6  

 “มาตรา 20 ในกรณีที�การกระทาํความผดิตามที�ระบุไวด้งัต่อไปนี6   

 (1) การกระทาํความผดิตามพระราชบญัญติันี6  อนัเป็นการทาํให้แพร่หลายซึ� งขอ้มูลคอมพิวเตอร์
ที�อาจกระทบกระเทือนต่อความมั�นคงแห่งราชอาณาจกัรตามที�กาํหนดไวใ้นภาคสอง ลกัษณะ 1 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา 
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 (2) การกระทาํความผดิตามพระราชบญัญติันี6  อนัเป็นการทาํให้แพร่หลายซึ� งขอ้มูลคอมพิวเตอร์
อนัเป็นความผิดเกี�ยวกบัการก่อการร้ายตามที�กาํหนดไวใ้นภาคสอง ลกัษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา  

 (3) การกระทาํความผดิตามกฎหมายอื�นที�มีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน  

 พนกังานเจา้หน้าที�มีอาํนาจยื�นคาํร้องพร้อมแสดงพยานหลกัฐานต่อศาลที�มีเขตอาํนาจขอให้มี
คาํสั�งระงบัการทาํให้แพร่หลายซึ� งขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั6นได ้และให้พนกังานเจา้หนา้ที�ดาํเนินการยื�นคาํ
ร้องต่อศาลโดยไม่ชกัชา้เมื�อตรวจพบการกระทาํความผดิตามวรรคหนึ�ง 

 ในกรณีที�ศาลมีคาํสั�งให้ระงบัการทาํให้แพร่หลายซึ� งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสอง ให้
พนักงานเจา้หน้าที�ทาํการระงับการทาํให้แพร่หลายนั6นเอง หรือสั�งให้ผูใ้ห้บริการระงบัการทาํให้
แพร่หลายซึ� งขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั6นก็ได ้ทั6งนี6  จะตอ้งไม่กระทบต่อการให้บริการอื�น ๆ ของผูใ้ห้บริการ
อินเทอร์เน็ต” 

 

4.2 การปรับใช้กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

 4.2.1 พระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระทาํความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 10 

ดงัที�กล่าวมาแลว้ในบทที� 2 วา่ การพนนัออนไลน์ในรูปแบบ วิธีการต่าง ๆ รวมถึงการพนนัทาย
ผลฟุตบอลผา่นเวบ็ไซต ์ลว้นถือเป็นสิ�งผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. การพนนั  ลาํพงัการใชม้าตรการบงัคบั
ตาม พ.ร.บ.การพนนั ย่อมไม่สามารถแกไ้ขปัญหาการพนนัผิดกฎหมายในลกัษณะนี6 ได ้เพราะเป็นการ
พนนัที�มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมอยา่งสิ6นเชิง  จึงจะเป็นที�จะตอ้งใช ้พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระทาํความผิด
เกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ควบคู่กนัไปเสมอ ในกรณีพบวา่เป็นการพนนัออนไลน์ที�ผิดกฎหมาย   
แมว้่าการดาํเนินการตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จะมีปัญหาบางประการอยู่ คือ ปัญหาเกี�ยวกบัการความ
เขา้ใจเจา้หนา้ที�กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร (กระทรวง ICT) บางท่าน ที�รับผิดชอบ
งานดา้นกฎหมาย ยงัขาดความเขา้ใจที�ถูกตอ้งในการปรับใชบ้ทบญัญติั มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.วา่ดว้ยการ
กระทาํความผดิเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กบักรณีเวบ็พนนัผดิกฎหมาย  ทั6ง ๆ ที�ศาลไดเ้คยมีคาํสั�ง
ใหปิ้ดเวบ็ไซตพ์นนัผดิกฎหมาย โดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา 20 ดงักล่าวมาแลว้  

ดงันั6น กระทรวง ICT ควรขอร่วมมือจากศาลหรือนักวิชาการด้านกฎหมาย ในการทาํความ
เขา้ใจที�ถูกตอ้งแก่พนักงานเจา้หน้าที�ในเรื� องนี6 โดยเร่งด่วน เพื�อให้สามารถการบงัคบัใช้กฎหมายคือ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพมากกวา่ที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนั   

                                                 
10 ต่อไปในรายงานนี6  จะเรียกโดยยอ่วา่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

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



 111

 

 4.2.2 พระราชบัญญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

 พระราชบญัญติั(9) ความผิดเกี�ยวกบัการพนนัตามกฎหมายว่าด้วยการพนนั เฉพาะความผิด
เกี�ยวกบัการเป็นผูจ้ดัให้มีการเล่นการพนนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีจาํนวนผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนนัใน
การเล่นแต่ละครั6 งเกินกวา่หนึ�งร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระทาํความผดิรวมกนัมีมูลค่าเกินกวา่สิบลา้น
บาทขึ6นไป พ.ศ. 254211 เป็นกฎหมายที�มีหลกัการและเหตุผลคือ ผูป้ระกอบอาชญากรรมในความผิดตาม
กฎหมายบางประเภท ไดน้าํเงินหรือทรัพยสิ์นที�เกี�ยวกบัการกระทาํความผิดนั6นมากระทาํการในรูปแบบ
ต่าง ๆ อนัเป็นการฟอกเงิน เพื�อนาํเงินหรือทรัพยสิ์นนั6นไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการกระทาํความผิดต่อไป
ไดอี้ก ทาํให้ยากแก่การปราบปรามการกระทาํความผิดกฎหมายเหล่านั6น และโดยที�กฎหมายที�มีอยูก่็ไม่
สามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือดาํเนินการกบัเงินหรือทรัพยสิ์นนั6นได้เท่าที�ควร จึงตอ้งออก
พระราชบญัญติันี6 เพื�อกาํหนดมาตรการต่าง ๆ ให้สามารถดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 การกระทาํความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน ถือเป็น “ความผิดมูลฐาน” หนึ� งในความผิดมูลฐาน
ทั6งหมด 9 ประเภท ตามมาตรา 3 (9)12 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดย
ไดเ้พิ�มเติมความผดิมูลฐานนี6 เขา้ไปในการแกไ้ขเพิ�มเติมตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2551 เนื�องจากผูก้ระทาํความผิดส่วนหนึ�งสามารถฟอกเงินที�ไดม้าจากการ
พนนัผดิกฎหมาย  อยา่งไรก็ดี การใช ้พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน มีขอ้จาํกดับางประการ 
ตามเงื�อนไขที�กฎหมายนี6กาํหนดไว ้คือ  

 (1) ใช้กบัความผิดเกี�ยวกบัการพนนัตามกฎหมายว่าดว้ยการพนนั เฉพาะความผิดเกี�ยวกบัการ
เป็นผูจ้ดัให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 12 
ประกอบ มาตรา 4 หรือมาตรา 4 ทว ิ 

 (2) การพนนัผดิกฎหมายตามขอ้ (1) จะตอ้งมีจาํนวนผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนนัในการเล่นแต่ละครั6 ง
เกินกว่าหนึ� งร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระทาํความผิดรวมกันมีมูลค่าเกินกว่าสิบล้านบาทขึ6 นไป  
สาเหตุที�กฎหมายฟอกเงินกาํหนดจาํนวนผูเ้ล่น และวงเงินการเล่นพนนัที�สูงเกิน 10 ลา้นบาทขึ6นไปนั6น 
คงเป็นเพราะมุ่งที�จะดาํเนินการกบัเจา้มือพนนัรายใหญ่เป็นหลกั  

                                                 
11 แกไ้ขเพิ�มเติมครั6 งล่าสุดโดย พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2552 
12  (9) ความผิดเกี�ยวกบัการพนนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั เฉพาะความผิดเกี�ยวกบัการเป็นผูจ้ดัใหมี้
การเล่นการพนนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีจาํนวนผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนนัในการเล่นแต่ละครั6 งเกินกวา่หนึ�ง
ร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระทาํความผิดรวมกนัมีมลูค่าเกินกวา่สิบลา้นบาทขึ6นไป 
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ดงันั6น หากเป็นการเล่นพนนัที�มีจาํนวนผูเ้ล่นไม่เกิน 100 คน หรือมีวงเงินเล่นพนนัไม่เกิน 10 
ลา้นบาท ก็จะไม่สามารถใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินได ้ แต่หากพบว่าเป็นการพนนัรายใหญ่ มี
เครือข่ายเชื�อมโยงกับผูก้ระทาํความผิดหลายรายที�เข้าเงื�อนไขหรือเกณฑ์ของความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายฟอกเงินแลว้  ก็จะทาํให้สามารถใชม้าตรการตดัวงจรอาชญากรรม การฟอกเงินได ้ตามมาตรา 
48 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะมาตรการตรวจสอบรายงานและขอ้มูล
เกี�ยวกบัการทาํธุรกรรม หากมีเหตุอนัควรเชื�อไดว้า่อาจมีการโอน จาํหน่าย ยกัยา้ย ปกปิด หรือซ่อนเร้น
ทรัพยสิ์นใด ที�เป็นทรัพยสิ์นที�เกี�ยวกบัการกระทาํความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอาํนาจสั�งยึดหรือ
อายดัทรัพยสิ์นนั6นไวช้ั�วคราวมีกาํหนดไม่เกิน 90 วนั   แต่ถา้เป็นกรณีจาํเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะ
สั�งยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นนั6น ๆ ไปก่อนแลว้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมภายหลงัก็ได ้ ทั6งนี6  ผูที้�ทาํ
ธุรกรรมซึ�งถูกสั�งยดึหรืออายดัทรัพยสิ์น หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในทรัพยสิ์นที�เกี�ยวกบัการพนนัผิดกฎหมาย 
มีหน้าที�ตอ้งแสดงหลักฐานว่า เงินหรือทรัพยสิ์นในการทาํธุรกรรมนั6น มิใช่ทรัพยสิ์นที�เกี�ยวกบัการ
กระทาํความผิดเพื�อให้มีคาํสั�งเพิกถอนการยึดหรืออายดัก็ได ้ ทั6งนี6  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กาํหนด
ในกฎกระทรวง  

ตวัอยา่งเช่น หากมีการดาํเนินการยดึทรัพยสิ์นของผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัเงินพนนัผิดกฎหมายแลว้ ผูที้�
เป็นเจา้ของบญัชีธนาคารหรือเจา้ของเงิน ทรัพยสิ์นที�เกี�ยวกบัการพนนั ไม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่ เงินหรือ
ทรัพย์สินที�ถูกสั�งยึดหรืออายดันั6น ไม่เกี�ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมาย ก็จะมีผลทาํให้เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  ส่งเรื�องให้พนกังานอยัการพิจารณาเพื�อยื�นคาํร้อง
ขอให้ศาลมีคาํสั�งให้ทรัพยสิ์นนั6นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว ตาม มาตรา49 แห่งพ.ร.บ.ป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

อย่างไรก็ดี ขอ้จาํกดัในการปรับใช้กฎหมายฟอกเงินคือ การกระทาํความผิดตาม พ.ร.บ.การ
พนนั จะตอ้งมีผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนนัในการเล่นแต่ละครั6 งเกินกวา่ 100 คน หรือมีวงเงินในการกระทาํ
ความผิดรวมกนัมีมูลค่าเกินกว่า 10 ลา้นบาทขึ6นไป ซึ� งกรณีที�จะเขา้เงื�อนไขตามความผิดมูลฐานของ
กฎหมายฟอกเงินจะต้องเป็นบ่อนพนันรายใหญ่ที�มีจาํนวนผูเ้ล่นจาํนวนมาก หรือมีวงเงินเล่นพนัน
จาํนวนมหาศาล  แต่ลกัษณะของการพนนัออนไลน์ การพนนัทายผลกีฬาอยา่งฟุตบอลผ่านเวบ็ไซตน์ั6น 
เป็นเรื� องยากที�จะพิสูจน์ว่ามีผูเ้ล่นในคราวเดียวกันเกินกว่า 100 คน สําหรับการตรวจสอบเส้นทาง
การเงินของเจา้มือพนนัวา่ มีมูลค่าเกินกว่า 10 ลา้นบาท ก็ไม่ใช่เรื�องที�ง่ายนกั โดยเฉพาะบญัชีธนาคารที�
ใหบ้ริการเวบ็พนนัออนไลน์ผดิกฎหมาย  

ตวัอย่างเช่น เจา้มือพนนัอาจจะว่าจา้งให้บุคคลอื�นมาเปิดบญัชี เพื�อใช้บญัชีนั6นในการรับโอน
เงินพนนัจากลูกคา้หรือผูเ้ล่นพนนั โดยเจา้ของเวบ็พนนัหรือเจา้มือจะเป็นคนถือบตัร ATM หรือรหสัที�
ใชใ้นการโอนเงินเอง และมกัจะมีการกาํหนดวงเงินในบญัชีที�ไม่สูงนกั เพราะหลีกเลี�ยงการที�จะตอ้งแจง้
ขอ้มูลธุรกรรมการเงินหรือเป็นกรณีที�ตอ้งแจง้ให ้ปปง.ทราบ  
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จากขอ้มูลผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ ปปง.และสํานกังานป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินในช่วงที�ผา่นมาคือ ตั6งแต่เริ�มดาํเนินงานจนถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2552 พบวา่ มีการดาํเนินการกบั
คดีที�ไดรั้บจากการแจง้เบาะแสและจากฐานขอ้มูลของสาํนกังาน ปปง. แยกตามความผดิมูลฐาน ตั6งแต่ 
เริ�มดาํเนินการ - 31 ธนัวาคม 2552 รวมจาํนวน ทั6งสิ6น 6,024 คดี โดยเป็นคดีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 
ตรวจสอบ จาํนวน 3,755 คดี มีคาํสั�งมอบหมายพนกังานเจา้หนา้ที� จาํนวน 1,225 คดี และมีคาํสั�งยดึ 
และ/หรืออายดัทรัพยสิ์น จาํนวน 1,044 คดี โดยมีรายละเอียดสรุปได ้ดงันี6 13 
 

 
 

จากข้อมูล สถิติข้างต้นจะพบว่า จาํนวนคดีเกี�ยวกับการพนันมีคดีที�อยู่ระหว่างดาํเนินการ
ตรวจสอบ 5 คดี และขอ้มูล ณ สิ6นปี พ.ศ. 2552 ยงัไม่มีคาํสั�งยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นของคณะกรรมการ
                                                 
13 รายงานประจาํปี 2552 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน, 2553), หนา้ 44-45. 
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ธุรกรรมและเลขาธิการ ปปง.แต่อยา่งใด จึงยงัไม่มีการดาํเนินคดีในชั6นศาลดว้ย  จึงกล่าวไดว้า่ ยงัไม่เคย
มีการดาํเนินในการใชก้ฎหมายฟอกเงินกบักรณีการพนนัออนไลน์ตามมูลฐานความผิดตามกฎหมายการ
พนนัแต่อยา่งใด    

กล่าวโดยสรุปคือ พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน มีขอ้จาํกดับางประการในการ
แกปั้ญหาการพนนัผิดกฎหมาย เพราะจะตอ้งเป็นกรณีที�เขา้หลกัเกณฑ์ตามที�กฎหมายกาํหนดไว ้จึงจะ
เป็นความผดิมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินได ้  

 

 4.2.3 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485  พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน

การเงิน พ.ศ. 2551 

 จากการศึกษาบทบาทหน้าที�ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ ในฐานะที�
เป็นธนาคารกลางของประเทศที�มีอาํนาจหน้าที�ตาม “พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2485” ในดาํเนินนโยบายทางการเงินของประเทศ การสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ระบบสถาบนัการเงิน 
ระบบการชําระเงินของประเทศ (มาตรา 714) ซึ� งมีส่วนสําคญัต่อการความมั�นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ  จะเห็นไดว้า่บทบาทหนา้ที�ของ ธปท.ดงักล่าวจะเนน้การดูแลระบบเศรษฐกิจเชิงมหภาค   

 จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าที� ธปท.ในประเด็นเรื�องความเป็นไปไดข้อง ธปท.ที�จะออกระเบียบ
ปฏิบติัในการควบคุมการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารพาณิชย ์หากพบวา่ธุรกรรมนั6นเกี�ยวขอ้งกบั
การพนันผิดกฎหมาย  ในประเด็นนี6 เจ้าหน้าที� ธปท.ฝ่ายกฎหมายและคดีบางท่านได้ให้ข้อมูลว่า15 
บทบาทหน้าที�ของ ธปท.มีวตัถุประสงค์ในการจดัตั6ง 3 เรื�องตามกฎหมายธปท. มาตรา 7 คือ การสร้าง
เสถียรภาพทางการเงิน ระบบสถาบนัการเงิน ระบบการชาํระเงินของประเทศ  ดงันั6น การดาํเนินการ
เกี�ยวกบัธุรกรรมทางการเงินที�เกี�ยวกบัการพนนัผิดกฎหมาย หรือการพนันบอลผิดกฎหมาย น่าจะอยู่
นอกขอบเขตวตัถุประสงคข์อง ธปท. อีกทั6ง การดาํเนินการของ ธปท.ในเรื�องนี6ก็จะตอ้งพิจารณาอาํนาจ
ตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งดว้ย เช่น การอายดับญัชี  การสั�งใหธ้นาคารพาณิชยด์าํเนินการอยา่งหนึ�งอยา่งใด  
หรือแมแ้ต่การที� ธปท.จะร้องทุกขก์ล่าวโทษต่อตาํรวจว่ามีการกระทาํผิดเกิดขึ6น ก็อาจจะไม่ใช่บทบาท
ของ ธปท.และอาจมีการกลั�นแกลง้กนั  

                                                 

14  “มาตรา 7 ธปท. มีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินภารกิจอนัพึงเป็นงานของธนาคารกลางเพื�อดาํรงไวซึ้�ง
เสถียรภาพทางการเงิน และเสถียรภาพของระบบสถาบนัการเงินและระบบการชาํระเงิน 
 การดาํเนินภารกิจตามวรรคหนึ�งตอ้งคาํนึงถึงการดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลดว้ย” 
15 ขอ้มลูการสมัภาษณ์เจา้หนา้ที�ของธนาคารแห่งประเทศไทย 5 ท่าน เมื�อวนัที� 22 กนัยายน 2554 
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 เจา้หนา้ที� ธปท.ทีมความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการ สายนโยบายสถาบนัการเงินท่านหนึ�งไดใ้ห้ขอ้มูล
เพิ�มเติมว่า การพิจารณาว่าธุรกิจพนันผิดกฎหมาย พนันบอลจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศหรือไม่ จะตอ้งมีมูลค่ามีนยัสําคญัมากพอควร แต่จากตวัเลขมูลค่าการพนนัผิดกฎหมายราว 4 
หมื�นลา้นบาทที�ผูว้จิยัไดแ้จง้ใหท้ราบนั6น อาจจะไม่มีผลกระทบอะไรนกั  

 อย่างไรก็ดี จากการศึกษานโยบายของ ธปท.พบว่า นโยบายของผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศ
ไทยคนปัจจุบนัคือ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ไดก้ล่าวถึงการทาํยุทธศาสตร์ในการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ในตลาดเงิน และสถาบนัการเงินในการดาํเนินการของธปท.ในระยะต่อไปวา่   ธปท.ไดเ้พิ�มยุทธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในตลาดเงิน และสถาบนัการเงิน นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ในดา้น
การดูเสถียรภาพระบบการเงิน ยุทธศาสตร์ในเรื�องนโยบายสถาบนัการเงิน และยุทธศาสตร์ดา้นระบบ
การชาํระเงิน เนื�องจากธปท.เห็นวา่ ในปัจจุบนันวตักรรมทางการเงินที�เพิ�มขึ6นมาก ภายใตค้วามผนัผวนที�
มีมากขึ6นในระบบตลาดเงินโลก และเริ�มเห็นการแข่งขนัที�สูงขึ6นของระบบธนาคารพาณิชย ์ ทาํให้เห็น
ความสาํคญัที�ธปท.จะรุกมากขึ6นในการเขา้ไปดูแลคุม้ครองผูบ้ริโภค16 

 เมื�อพิจารณาอาํนาจหน้าที�ตามกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทย มาตรา 817 พบว่า ธปท.มี
อาํนาจในการออกแนวทางปฏิบติัในการดาํเนินงานของสถาบนัการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย ์
เพื�อใหเ้ฝ้าระวงัมิใหมี้การทาํธุรกรรมผดิกฎหมายการพนนัผา่นระบบการชาํระเงินต่าง ๆ  อีกทั6งเคยมีการ
ประเมินมูลค่าการพนนับอลผดิกฎหมายในช่วงเวลา 6 เดือนวา่ มีวงเงินหมุนเวียนเกือบ 4 หมื�นลา้นบาท 
ซึ� งยงัไม่รวมถึงการพนนัผดิกฎหมายประเภทอื�น ๆ  จึงน่าจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไม่
นอ้ย   

 ดงันั6น ธปท.จึงควรออกระเบียบปฏิบติั แนวปฏิบติัที�ให้ธนาคารพาณิชยท์ั6งหลายปฏิบติัตาม 
หรืออาจดาํเนินการผา่นคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงินที�มีอาํนาจหน้าที�ตามมาตรา 28/10  เพื�อ
กาํหนดเป็นนโยบายเกี�ยวกบัสถาบนัการเงิน ในเรื�องการเฝ้าระวงัและป้องกนัการทาํธุรกรรมของธุรกิจ
พนนัผิดกฎหมาย ซึ� งเป็นกรอบอาํนาจหนา้ที�ตาม พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย  มาตรา 7 ประกอบ 

                                                 
16 “ธปท.เปิดยทุธศาสตร์ใหม่ รุกคุม้ครองผูบ้ริโภค” (5 กนัยายน 2554) at  
17  “มาตรา 8 ให ้ธปท. มีอาํนาจกระทาํกิจการต่างๆ เพื�อบรรลุซึ�งวตัถุประสงคต์ามมาตรา 7 และอาํนาจ
เช่นวา่นี6 ใหร้วมถึงการดาํเนินการดงัต่อไปนี6ดว้ย  
 . . .  
 (7) การกาํกบัและตรวจสอบสถาบนัการเงิน 
 (10) การปฏิบติัการตามที�กฎหมายอื�นกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที�ของ ธปท. 
 (11) การกระทาํการอยา่งอื�นที�เกี�ยวกบัหรือเกี�ยวเนื�องในการจดัการใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์อง 
ธปท. . . .” 
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มาตรา 8 เพราะถือเป็นงานในเรื�องการกาํกบัดูแลสถาบนัการเงินอยา่งหนึ�ง มิไดเ้ป็นการใช้อาํนาจนอก
วตัถุประสงคห์รือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่อยา่งใด   

 ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบนั ให้ความสําคญักบัการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค จึงไดจ้ดัตั6ง “ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน” (ศคง.)18 โดยมีวิสัยทศัน์วา่ “เป็น
หน่วยงานที�ทาํหนา้ที�คุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้ประชาชนมี
ภูมิคุม้กนัทางการเงินและไดรั้บความเป็นธรรมตามสิทธิที�พึงได ้เพื�อช่วยสนบัสนุนให้ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศมีการพฒันาที�ย ั�งยืน”   เพื�อเป็นช่องทางการรับเรื�องร้องเรียน หรือสอบถามขอ้มูลเกี�ยวกบั
บริการทางการเงินของผูใ้ชบ้ริการทางการเงินหรือผูบ้ริโภค  

 

 อนึ� ง ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve Board) เคยออกทาํหนงัสือเวียนถึง
สถาบนัการเงิน เพื�อใหธ้นาคารออกนโยบายหรือมาตรการป้องกนัและตรวจสอบการทาํธุรกรรมทางการ
เงินที�ใช้ในการเล่นพนนัออนไลน์ผิดกฎหมาย (unlawful internet gambling) โดยอา้งถึงอาํนาจตาม
กฎหมายชื�อ Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006   
  

4.2.4 พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

 เมื�อพิจารณาเนื6อหาของพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ซึ� งเป็นกฎหมายที�บญัญติั
รับรองสิทธิของผูบ้ริโภคไว ้5 ประการ ตามมาตรา 4  ดงัต่อไปนี6     

 (1) สิทธิที�จะไดรับขาวสารรวมทั6งคาํพรรณาคุณภาพที�ถูกตองและเพียงพอเกี�ยวกบัสิ
นคาหรือบริการ 

 (2) สิทธิที�จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 

 (3) สิทธิที�จะไดรับความปลอดภยัจากการใชสินคาหรือบริการ 

 (4) สิทธิที�จะไดรับความเปนธรรมในการทาํสัญญา 

 (5) สิทธิที�จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

  เมื�อพิจารณา พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค ในมุมมองของเรื�อง “การพนนั” แลว้ มีนกัเศรษฐศาสตร์
บางท่านเห็นว่า การพนัน ถือเป็น “บริการ” อย่างหนึ� ง และผูเ้ล่นพนันก็ถือเป็น “ผู ้บริโภค” ตาม

                                                 
18

 ศูนยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน (เบอร์โทร 1213) at 
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/duty/Pages/duty_right.aspx 
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ความหมายทางเศรษฐศาสตร์ดว้ย19  ความเห็นที�วา่ ผูเ้ล่นพนนัถือเป็นผูบ้ริโภคนั6น มีทั6งส่วนถูกและส่วน
ผดิอยูด่ว้ยเมื�อพิจารณาแง่มุมทางกฎหมาย  กล่าวคือ ผูที้�เล่นพนนัผิดกฎหมายซึ� งมีความผิดตามกฎหมาย
การพนนัดว้ยนั6น จะไม่เรียกผูเ้ล่นพนนักลุ่มนี6วา่เป็นผูบ้ริโภค เหมือนกบักรณีผูบ้ริโภคสินคา้หรือบริการ
ในกรณีทั�วไป  จากการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศพบว่า ประเด็นคุ้มครองผู ้บริโภค (consumer 
protection) ที�เป็นผูเ้ล่นพนนั มกัจะใช้ในกรณีที�ถือว่าเป็นการพนนัถูกกฎหมายหรือไดรั้บอนุญาตจาก
เจา้หน้าที�  กรณีนี6 จึงแตกต่างจากกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคสินคา้หรือบริการที�ผูบ้ริโภคมิได้กระทาํผิด
ตามกฎหมาย เช่น ผูบ้ริโภคซื6อยาปลอมหรือยาที�ไม่ไดม้าตรฐานมาใช้โดยไม่ทราบมาก่อน ซึ� งผูผ้ลิต ผู ้
จาํหน่ายมีความผิดตาม มาตรา 72 แห่งพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 ผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่ายยาดงักล่าวอาจ
ไดรั้บโทษทางอาญา  ในขณะที�ผูบ้ริโภคที�ซื6อยาดงักล่าวไปใช ้จะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายดว้ย
ในฐานะผูบ้ริโภคที�ได้รับความเสียหาย และมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง เรียกให้ชดใช้ค่า
รักษาพยาบาลในกรณีที�เจบ็ป่วยหรือไดรั้บอนัตรายทางสุขภาพดว้ย    

 การปรับใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค แยกพิจารณาไดเ้ป็น 2 กรณี คือ 

 กรณีที� 1  หากการพนนันั6นเป็นการพนนัถูกกฎหมาย   

 การที�จะถือว่าผูเ้ล่นพนนัมีฐานะเป็นผูบ้ริโภคนั6น จะตอ้งเป็นการเล่นพนนัที�ถูกกฎหมายหรือ
ไดรั้บอนุญาตตาม พ.ร.บ.การพนัน เช่น การส่งขอ้ความ SMS ทางโทรศพัท์มือถือ เพื�อเสี�ยงโชค ชิง
รางวลั ที�ถือเป็นการพนันตามบญัชี ข. ที�ตอ้งขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน หากผูป้ระกอบการได้รับ
อนุญาตจากเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตตามกฎหมายแลว้ ผูใ้ชมื้อถือที�ส่ง SMS ก็จะถือเป็นผูบ้ริโภคที�
ไดรั้บความคุม้ครองตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค โดยเฉพาะการคุม้ครองตามมาตรา 2220 ในเรื�องการ
โฆษณาสินคา้หรือบริการ  

                                                 
19 ความเห็นของ รศ.ดร.นวลนอ้ย ตรีรัตน ์อาจารยป์ระจาํคณะเศรษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในฐานะ
หวัหนา้โครงการวิจยัเกี�ยวกบัการพนนั ซึ�งใหค้วามเห็นในการประชุมเพื�อนาํเสนอรายงานวิจยัปีที� 1 โครงการ 
“การศึกษาเรื�องสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนนัในประเทศไทย” สนบัสนุนโดย สสส. เมื�อวนัที� 
24 มิถุนายน 2554 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    
20  “มาตรา 22 การโฆษณาจะตองไมใชขอความที�เปนการไมเปนธรรมตอผู
บริโภคหรือใชขอความที�อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ทั6งนี6  ไมวาข
อความดงักลาวนั6นจะเปนขอความที�เกี�ยวกบัแหลงกาํเนิด สภาพ คุณภาพหรือลกัษณะของสินคา
หรือบริการ ตลอดจนการสงมอบ การจดัหา หรือการใชสินคาหรือบริการ 
 ขอความดงัตอไปนี6  ถือวาเปนขอความที�เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค
หรือ เปนขอความที�อาจกอใหเกิดผลเสียตอสงัคมเปนสวนรวม 
 (1) ขอความที�เปนเทจ็หรือเกินความจริง 
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 ตวัอย่างเช่น เวบ็ไซต์หนึ� งโฆษณาเชิญชวนเป็นเวลาหลายเดือนให้คนทั�วไปส่ง SMS เพื�อชิง
รางวลัเป็น notebook โทรศพัท์มือถือ และรางวลัอื�น ๆ จาํนวนมาก  แต่ไม่มีรายละเอียดระบุจาํนวน 
มูลค่าของรางวลัทั6งหมด หากขอ้เท็จจริงปรากฏวา่ มีผูส่้ง SMS จาํนวนมากหลายพนัคน แต่มีผูที้�ไดรั้บ
รางวลัเพียง 1-2 คน และไม่มีการประกาศรายชื�อผูไ้ด้รับรางวลั  กรณีนี6 เห็นได้ชัดว่า ผูป้ระกอบการ
เวบ็ไซต์นี6 โฆษณาสินคา้หรือบริการที�เขา้ข่าย เป็นการโฆษณาโดยใช้ขอ้ความที�เปนการไมเป
นธรรมตอผูบริโภคหรือใชขอความที�อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวน
รวม ตาม มาตรา 22 พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค และกฎกระทรวง (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2534 และกฎกระทรวง 
(ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2526  ผูป้ระกอบธุรกิจที�จะโฆษณาในกรณีนี6  จะเป็นกรณีที�ตอ้งได้รับอนุญาตจากเจา้
พนกังานตาม พ.ร.บ.การพนันเท่านั6น ดงันั6น ผูโ้ฆษณารายใดที�ฝ่าฝืนมาตรา 22 (5) จะมีความผิดตาม 
มาตรา 48 ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื�นบาท หรือทั6งจาํทั6ง
ปรับ          

 กรณีที� 2  หากการพนนันั6นเป็นการพนนัผดิกฎหมาย    

 การพนนัออนไลน์ การพนนัทายผลฟุตบอล ที�ถือเป็นการพนนัผิดกฎหมาย  ผูเ้ล่นพนนัจะไม่ได้
รับความคุม้ครองตามมาตรา 22 และกฎกระทรวง (ฉบบัที� 5) และ(ฉบบัที� 3) ที�กล่าวมาแลว้ เนื�องจาก
เป็นการพนนัผิดกฎหมายที�ผูป้ระกอบธุรกิจไม่อาจขออนุญาตจากเจา้พนักงานตามกฎหมายการพนัน  
อย่างไรก็ดี ผูเ้ล่นพนนัยงัอาจไดรั้บความคุม้ครองตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภคเช่นกนั คือ เป็นกรณีผู ้
ประกอบธุรกิจพนันผิดกฎหมายดาํเนินการโฆษณาที�ใช้ขอความที�อาจกอใหเกิดผลเสียต
อสังคมเปนส่วนรวม ตามมาตรา 22 (3) คือ เป็นการใช้ขอความโฆษณาที�เปนการสนับสนุน
โดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทาํผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนาํไปสูความเสื�อมเสียใน
วฒันธรรมของชาติ ซื�งมีความผดิตาม มาตรา 48 เช่นกนั  

                                                                                                                                                  

 (2) ขอความที�จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสาํคญัเกี�ยวกบัสินคาหรือบริการไม
วาจะกระทาํโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการสถิติ หรือสิ�งใดสิ�งหนึ� งอนัไมเปนความจริง
หรือเกินความจริงหรือไมกต็าม 
 (3) ขอความที�เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทาํผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม หรือนาํไปสูความเสื�อมเสียในวฒันธรรมของชาติ 
 (4) ขอความที�จะทาํใหเกิดความแตกแยก หรือเสื�อมเสียความสามคัคีในหมูประชาชน 
 (5) ขอความอยางอื�นตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 ขอความที�ใชในการโฆษณาที�บุคคลทั�วไปสามารถรูไดวาเปนขอความที�ไมอาจ 
เปนความจริงไดโดยแนแท ไมเปนขอความที�ตองหามในการโฆษณาตาม (1)”   
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   การนาํ พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค มาตรา 22 มาปรับใช้กบัการพนนัผิดกฎหมายสามารถทาํได ้
โดยใช้บทบญัญติัในเรื�องการโฆษณาที�ใชขอความที�เปนการไมเปนธรรมตอผู
บริโภคหรือใชขอความที�อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม 

 4.2.5 พระราชบัญญตัิว่าด้วยว่าด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

 จากการศึกษาเนื6อหาของพระราชบญัญติัวา่ดว้ยวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ� ง
มีขึ6นเพื�อรองรับการทาํธุรกรรมผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์21 ให้มีผลตามกฎหมาย รองรับการทาํธุรกิจการคา้
ที�ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การทํานิติกรรมสัญญาทางอินเทอร์เน็ต, การแลกเปลี�ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic data interchange - EDI) ในการทาํการคา้ระหวา่งประเทศ, การประมูลจดัซื6อ
จดัจ้างผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-auction) ของภาครัฐ, ความมีผลของลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic signature)  อนึ� ง กฎหมายไทยในอดีตจะไม่ให้การรับรองความมีผลทางกฎหมายของ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะกรณีที�กฎหมายกําหนดให้ต้องมีเอกสารต้นฉบับเป็น
พยานหลกัฐานในการฟ้องร้องบงัคบัคดี จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี6 ขึ6น   

 การนาํ พ.ร.บ.ว่าด้วยว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้กบัการพนนัออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตนั6น ประเด็นความมีผลทางกฎหมายของ “ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์” (data message) เป็น
เรื�องที�มีความสําคญั สามารถนาํมาปรับใช้ในกรณีที�มีการฟ้องร้องดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดตาม 
พ.ร.บ.การพนัน ที�ดาํเนินการจดัให้มีการพนันผิดกฎหมาย ซึ� งตาม พ.ร.บ.ว่าดว้ยว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 11 กาํหนดใหศ้าลหา้มปฏิเสธการรับฟังพยานหลกัฐานที�เป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  
ฝ่ายโจทก์หรือพนกังานอยัการจึงสามารถนาํสืบความน่าเชื�อถือของพยานหลกัฐานที�ยึดมาจากผูก้ระทาํ
ความผดิได ้   

 การพนนัออนไลน์ที�มิชอบดว้ยกฎหมายตามพ.ร.บ.การพนนันั6น ไม่ถือเป็นธุรกิจบริการเกี�ยวกบั
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะถือเป็นการกระทาํความผิดอย่างหนึ� ง ซึ� งเจา้หน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งคือ 
ตาํรวจ พนกังานอยัการสามารถฟ้องร้องดาํเนินคดีตามกฎหมาย และอา้งบทบญัญติัใน พ.ร.บ.ว่าดว้ยว่า
ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 8522  
                                                 
21 มาตรา 4 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  
 “ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์” หมายความวา่ ธุรกรรมที�กระทาํขึ6นโดยใชวิ้ธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์
ทั6งหมดหรือแต่บางส่วน 
 “ธุรกรรม” หมายความวา่ การกระทาํใดๆ ที�เกี�ยวกบักิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย ์หรือในการ
ดาํเนินงานของรัฐตามที�กาํหนดในหมวด 4 
22  “มาตรา 85 คู่ความฝ่ายที�มีหนา้ที�ตอ้งนาํสืบขอ้เทจ็จริงย่อมมีสิทธิที�จะนาํพยานหลกัฐานใด ๆ มาสืบได้
ภายใตบ้งัคบัแห่งประมวลกฎหมายนี6  หรือกฎหมายอื�นอนัวา่ดว้ยการรับฟังพยานหลกัฐานและการยื�น
พยานหลกัฐาน”  
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การใช้สิทธิเรียกร้องจากหนีEพนันตามกฎหมาย  

ประเด็นกฎหมายที�น่าสนใจคือ  การเล่นพนนัออนไลน์ หรือการพนนัทายผลฟุตบอลที�ถือวา่ผิด
กฎหมายนั6น  ผูเ้ล่นพนนัที�เล่นเสียและตอ้งจ่ายเงินให้แก่ผูเ้ล่นพนนัดว้ยกนัหรือเจา้มือ ในกรณีนี6 ผูเ้ล่น
พนันที�เล่นเสีย หรือกรณีเจา้มือที�ตอ้งจ่ายเงินให้แก่ผูเ้ล่นพนันได้ มีหน้าที�ตอ้งชาํระหนี6 ตามกฎหมาย
ดงักล่าวหรือไม่  เพราะในปัจจุบนัมีการพนนัเพียงประเภทเดียวที�กฎหมายยอมรับวา่เป็นหนี6 ที�บงัคบักนั
ไดต้ามกฎหมายคือ สลากกินแบ่งรัฐบาล ตาม พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 36-37 

ในเรื�องนี6  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 85323 ไดบ้ญัญติัไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ หนี6
ที�เกิดจากการเล่นพนันผิดกฎหมายทุกกรณี ไม่ว่าจะมีวิธีการเล่นอย่างใดก็ตาม ไม่ถือเป็นหนี6 ที�มีผล
ผกูพนัตามกฎหมายแก่ผูเ้กี�ยวขอ้ง คือ เจา้หนี6 กบัลูกหนี6 ไม่สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายเรียกร้องให้อีก
ฝ่ายชาํระหนี6ได ้รวมถึงขอ้ตกลงใด ๆ ที�เกี�ยวกบัการใชห้นี6 เงินพนนัดว้ย  และตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์มาตรา 855 มีสาระกาํหนดวา่ ถา้มีการสั�งจ่ายเงินใชพ้นนัเป็นเช็คหรือตั�วเงินแลว้ เช็คนั6นก็
ไม่มีผลสมูบรณ์ตามกฎหมาย  อย่างไรก็ดี กฎหมายก็ให้ความคุม้ครองผูสุ้จริตเช่นกนัตาม มาตรา 312 
แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์   

 อย่างไรก็ดี ในร่างพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. ....ของรัฐบาล ในมาตรา 4 ไดร้ะบุให้ยกเวน้
การนาํมาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 853 ถึง มาตรา 855 มาใช้กับการพนันที�ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย ซึ� งจะมีผลทาํให้มีการเปิดบ่อนการพนนัเสรี บ่อนคาสิโนในประเทศในอนาคต  
หรืออาจมีการนําเงินผิดกฎหมายมาฟอกในบ่อนพนัน เกิดปัญหาการฟอกเงินของกลุ่มหรือองค์กร
อาชญากรรมหรือธุรกิจผิดกฎหมาย ทาํให้เกิดธุรกิจทวงหนี6 พนันถูกกฎหมาย และอาจทาํให้เกิดผูมี้
อิทธิพลสามารถใชข้อ้กฎหมายนี6 ในการข่มขู่คุกคามผูเ้ล่นพนนัที�เล่นเสียได ้  ประเด็นปัญหาเหล่านี6 เป็น
สิ�งที�ผูมี้ส่วนในการจดัทาํร่างพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. .... จะตอ้งพิจารณาอยา่งถี�ถว้น  

 

 

 

   

 
 

                                                 
23  “มาตรา 853  อนัการพนนัหรือขนัต่อ ท่านวา่หาก่อใหเ้กิดหนี6ไม่ สิ�งที�ไดใ้หก้นัไปในการพนนัหรือขนั
ต่อกจ็ะทวงคืนไม่ได ้เพราะเหตุหามลูหนี6อยา่งหนึ�งอยา่งใดมิได ้

ขอ้บญัญติัที�กล่าวนี6  ท่านใหใ้ชต้ลอดถึงขอ้ตกลงเป็นมลูหนี6อย่างหนึ�งอยา่งใดอนัฝ่ายขา้งเสียพนนัขนั
ต่อหากทาํใหแ้ก่อีกฝ่ายหนึ�งเพื�อจะใชห้นี6 เงินพนนัหรือขนัต่อนั6นดว้ย”  
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บทที� 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

บทสรุป 

 จากผลการศึกษาวเิคราะห์ปัญหาการปรับใชพ้ระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 และกฎหมายที(
เกี(ยวขอ้ง ในกรณีการพนนัออนไลน์ การทายผลฟุตบอล การเล่นเกมส์ออนไลน์ ไดข้อ้สรุปดงันี3   

 1) การพนนัออนไลน์หรือพนันทางอินเทอร์เน็ตทุกประเภท เช่น การเล่นเกมพนนัในคาสิโน  
การทายผลฟุตบอล หรือการพนนัหรือการเล่นวิธีอื(น ๆ ที(กฎหมายไวใ้นบญัชีแนบทา้ย พ.ร.บ.การพนนั 
(บญัชี ก. และบญัชี ข.) ซึ( งมิไดรั้บอนุญาตหรือไม่มีกฎหมายลาํดบัรองบญัญติัไว ้ยอ่มถือเป็นการพนนัผิด
กฎหมาย (ตาม มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.การพนนั) ส่วนการพนนัอื(น ๆ ที(กฎหมายมิไดบ้ญัญติัไว ้ย่อมถือ
เป็นการพนนัผดิกฎหมายเช่นกนั เช่น กรณีการพนนัทายผลฟุตบอล   

 จากการศึกษาลกัษณะและรูปแบบของการเล่นเกมส์ออนไลน์พบวา่ ไม่เขา้ลกัษณะเป็นการพนนั
ตาม พ.ร.บ.การพนนั มาตรา 5 เนื(องจากไม่เขา้ลกัษณะของการเล่น ซึ( งตามปกติยอ่มพนนัเอาเงินหรือ
ทรัพยสิ์นอยา่งอื(นแก่กนั  อยา่งไรก็ดี พฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของเด็ก เยาวชนเพื(อเล่นเกมส์ออนไลน์ใน
ลกัษณะที(หมกมุ่นหรือเขา้ข่ายติดเกมส์ เป็นเรื(องที(ควรมีการศึกษาวจิยั เพื(อแกไ้ขทางออกต่อไป 

 

 2) ปัญหาในการปรับใช้กบัการพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอลตามมีหลายประการตาม 
พ.ร.บ.การพนนั 2478 คือ   

  2.1) ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย  

  ปัญหานี3 ถือเป็นปัญหาสําคญัที(สุด คือ  เจา้หน้าที(ตาํรวจในฐานะผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย 
มิไดป้ฏิบติัหนา้ที(อยา่งจริงจงั จนทาํใหมี้ผูก้ระทาํผดิตามกฎหมายการพนนัที(เป็นกรณีการพนนัออนไลน์ 
การพนนัทายผลฟุตบอลอยา่งชดัแจง้ โดยเฉพาะความเป็นฐานเป็นเจา้มือรับกินรับใช ้เช่น การประกาศ
โฆษณา หรือชกัชวนโดยทางตรงหรือทางออ้มให้ผูอื้(นเขา้เล่นพนนัผา่นสื(อประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
สื(อออนไลน์ หรือสื(อสิ(งพิมพต่์าง ๆ (หนงัสือพิมพกี์ฬา นิตยสาร)   

2.2) บทลงโทษที(ลา้สมยั ไม่เหมาะสมกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนั   

บทลงโทษตามกฎหมายการพนันปัจจุบนั เป็นโทษที(บญัญติัไวต้ั3 งแต่ปี พ.ศ. 2478  
โดยเฉพาะโทษปรับตั3งแต่ 500 บาท ถึง 5,000 บาท ซึ( งเป็นอตัราโทษในสมยัรัชกาลที( 8  และเป็นอตัรา
โทษเดียวกนักบักฎหมายการพนันปี พ.ศ. 2473 จึงไม่เหมาะสมที(จะนาํใช้กบัการกระทาํความผิดใน

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

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



 122

ปัจจุบนั โดยเฉพาะความผิดฐานเป็นเจา้มือพนนั  ทาํให้ผูก้ระทาํความผิดไม่เกรงกลวักฎหมาย จึงมกัจะ
พบการกระทาํผดิตามกฎหมายการพนนัอยูเ่สมอ    

2.3) ปัญหาการปรับใชฐ้านความผดิกบับทลงโทษที(เหมาะสม   

พ.ร.บ.การพนนั ฉบบัปัจจุบนัมีการใช้ฐานความผิดระหวา่งฐานผูเ้ป็นเจา้มือรับกินรับ
ใช้กับผูเ้ล่นพนันที(แทบจะไม่แตกต่างกนัเลย  ซึ( งผิดหลกัการบญัญติักฎหมาย และไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายการพนนัของต่างประเทศ ซึ( งจะบญัญติัโทษของผูก้ระทาํความผิดที(เป็นเจา้มือที(จดัให้มีการเล่น
หรือตวัการ ผูส้นบัสนุน ในอตัราโทษที(สูงกวา่กรณีผูเ้ล่นพนนัหลายเท่า หรือใชม้าตรการลงโทษผูเ้ล่น
พนนัผิดกฎหมายซึ( งเป็นเด็ก เยาวชนแตกต่างจากผูเ้ล่นพนนัที(เป็นผูใ้หญ่ หรือใช้มาตรการอื(น ๆ แทน
การลงโทษตามกฎหมาย เช่น การบาํบดัรักษาผูที้(มีปัญหาติดพนนั  

2.4) ไม่มีบทบญัญติัที(คุม้ครองเด็กและเยาวชนจากการเล่นพนนั  

พ.ร.บ.การพนนั ฉบบัปัจจุบนัยงัไม่มีเนื3อหาที(คุม้ครองเด็กและเยาวชนจากการเล่นพนนั
ที(เพียงพอ เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพนนัถูกกฎหมายหรือการพนนัผิดกฎหมาย เช่น ไม่มีมาตรการ
ลงโทษผูที้(โฆษณาหรือเชิญชวนให้เด็ก เยาวชนเขา้เล่นพนนั หรือการเปิดช่องให้เยาวชนหรือผูที้(ยงัไม่
บรรลุนิติภาวะสามารถซื3อสลากกินแบ่งรัฐบาลได ้ 

2.5) ปัญหาการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน  

โครงสร้างในการทาํงานของหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งในดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การพนนัในไทยตาม พ.ร.บ.การพนนันั3น พบว่าหน่วยงานหลกัที(มีหน้าที(บงัคบัใช้กฎหมายคือ ตาํรวจ  
ยงัมิไดท้าํงานประสานงานกบัหน่วยงานอื(นอย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั3งกระทรวงมหาดไทยก็มิได้มี
บทบาทหน้าที(ในการบงัคบัใช้กรณีการพนนัผิดกฎหมายแต่อย่าง กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที(ในการ
ออกใบอนุญาตผูที้(ตอ้งการขออนุญาตจดัใหมี้การเล่นพนนัตามที(กฎหมายกาํหนดเท่านั3น   ดงันั3น ปัญหา
การประสานงานระหวา่งหน่วยงาน จึงเป็นเรื(องที(ถูกละเลย ทั3ง ๆ ที(เป็นเรื(องที(มีความสาํคญัอยา่งมาก  

 

 3) ปัญหาการตีความและการปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี(ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 กรณีการพนนัออนไลน์ 

 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี(ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 20 ให้อาํนาจแก่
พนกังานเจา้หน้าที(ตามพ.ร.บ.นี3  ในการปิดเวบ็พนนัผิดกฎหมายที(เผยแพร่ เพื(อโฆษณาหรือเชิญชวนให้
คนไทยเล่นพนันผิดกฎหมาย โดยศาลเคยมีคาํสั(งให้ปิดเว็บไซต์โดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา 20 ของ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ อีกทั3งยงัเคยมีการใช้มาตรา 20 ในการสั(งปิดเวบ็ขายยาทาํแทง้หรือยาผิดกฎหมาย 
แมว้่าจะไม่เป็นความผิดที(บญัญติัใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยตรง  แต่นกัวิจยัมีความเห็นสอดคลอ้งกบั
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ศาล และผูท้รงคุณวฒิุทางกฎหมายบางท่านวา่ เวบ็พนนัผิดกฎหมายและเวบ็จาํหน่ายยาผิดกฎหมาย ต่าง
ก็ถือเป็นการกระทาํความผิดที(มีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน   แต่
สิ( งที(เป็นปัญหาในทางปฏิบติัคือ เจ้าหน้าที(ตาํรวจและเจ้าหน้าที(กระทรวง ICT บางท่าน รวมถึง
นกัวชิาการบางราย ยงัขาดความเขา้ใจในเรื(องเจตนารมณ์ของมาตรา 20 และมีความเขา้ใจที(คลาดเคลื(อน
วา่ตนเองไม่มีอาํนาจตามกฎหมาย     

 เพื(อแก้ปัญหาความสับสนหรือความเข้าใจผิดในการปรับใช้มาตรา 20 กับเรื( องเว็บพนัน
ออนไลน์ ซึ( งส่วนหนึ(งเกิดจากความไม่ชดัเจนในตวัเนื3อหาของบทบญัญติันี3   นกัวิจยัจึงไดเ้สนอให้แกไ้ข
ปรับปรุงเนื3อความในมาตรา 20 ดงัที(ไดเ้สนอไวใ้นบทที( 4  

 

 4) ผลสรุปที(ไดจ้ากกรณีศึกษานโยบายและกฎหมายต่างประเทศ 3 ประเทศ ไดข้อ้สรุปสาํคญัคือ  

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การพนนัออนไลน์ทุกประเภทในสหรัฐอเมริกาถือเป็นเรื( องผิดกฎหมายสหพนัธรัฐชื(อว่า the 
Interstate Wire Act of 1961 หรือที(มกัเรียกวา่ the Wire Act โดยหน่วยงานที(รับผิดชอบคือ กระทรวง
ยุติธรรมสหรัฐะไดใ้ชก้ฎหมาย Wire Act เป็นฐานในการฟ้องร้องเจา้ของหรือผูที้(ควบคุมดูแลเวบ็พนนั
ออนไลน์  แต่รัฐบาลสหรัฐ (อยัการ) ในอดีตจนถึงปัจจุบนัมีแนวปฏิบติัที(ยึดถือมาช้านานคือ จะไม่
ฟ้องร้องดาํเนินคดีกบัผูเ้ล่นพนนัผดิกฎหมาย รวมถึงกรณีผูเ้ล่นพนนัออนไลน์  

    กฎหมายปัจจุบนัของรัฐบาลกลางที(ควบคุมธุรกรรมทางการเงินที(เกี(ยวกับการพนันทาง
อินเทอร์เน็ตหรือพนันออนไลน์คือ กฎหมายชื(อ UNLAWFUL INTERNET GAMBLING 
ENFORCEMENT ACT of 2006 (UIGEA) เป็นกฎหมายที(บญัญติัขึ3นในปี ค.ศ. 2006  มีเนื3อหาควบคุม
ธุรกิจที(เกี(ยวขอ้งกบัการรับชาํระเงินที(เชื(อมโยงกบัธุรกิจพนนัออนไลน์ผดิกฎหมาย  กฎหมายนี3 ให้อาํนาจ
แก่ธนาคารกลาง (Federal Reserve Board) และกระทรวงการคลงั (Department of Treasury) สหรัฐ ใน
การออกกฎหมายลาํดบัรองที(เกี(ยวขอ้งดว้ย เพื(อควบคุมธุรกิจที(เกี(ยวขอ้งกบัการรับชาํระเงินที(เชื(อมโยง
กบัธุรกิจพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย เช่น สถาบนัการเงิน ธุรกิจบตัรเครดิต ผูใ้ห้บริการชาํระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic payment หรือ e-money)  

 กรณีการพนนัทายผลการแข่งขนักีฬาในสหรัฐนั3น มีกฎหมายที(เกี(ยวขอ้งชื(อวา่ Professional and 
Amateur Sports Protection Act  เกิดจากกรผลกัดนัของ National Collegiate Athletic (NCAA) และกลุ่ม
โรงเรียนในสหรัฐที(ไม่เห็นดว้ยในการอนุญาตให้มีการพนนัทายผลกีฬา เนื(องจากมีรายงานผลการศึกษา
ชี3วา่ การพนนัทายผลกีฬาจะส่งผลเสียต่อนกัเรียนทั(วไปที(จะมีปัญหาที(เกิดจากการพนนั รวมถึงเยาวชนที(
เป็นนกักีฬาเป็นอย่างมากมีผลทาํให้การพนนัทายผลการแข่งขนัฟุตบอลที(ไดรั้บนิยมในหลายประเทศ 
รวมถึงการพนนัทายผลกีฬาส่วนใหญ่ในสหรัฐถือเป็นสิ(งผดิกฎหมาย 
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 ประเทศสหราชอาณาจกัร 

 เดิมนั3น ตามกฎหมายการพนนัเดิมของสหราชอาณาจกัรถือวา่ การพนนัออนไลน์เป็นการพนนั
ผิดกฎหมาย เพราะไม่มีกฎหมายเปิดช่องอนุญาตให้ดาํเนินการได ้ แต่ปัจจุบนัมีการจดัทาํกฎหมายการ
พนนัฉบบัใหม่ชื(อวา่ กฎหมายวา่ดว้ยการพนนั ค.ศ. 2005 (the Gambling Act 2005) ซึ( งมีผลใชบ้งัคบัเมื(อ
เดือนกนัยายน ค.ศ. 2007  ทาํใหก้ารพนนัออนไลน์หรือการพนนัทางอินเทอร์เน็ต กลายเป็นการพนนัถูก
กฎหมายตั3งแต่นั3นเป็นตน้มา โดยกฎหมายถือว่าการพนนัออนไลน์เป็นการพนนัที(อยูห่่างโดยระยะทาง 
หรือที(เรียกวา่ “remote gambling” ที(ตอ้งไดข้ออนุญาต  ทั3งนี3  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม สื(อ 
และกีฬา มีอาํนาจในการออกกฎหมายลาํดบัรองหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ (regulations) เกี(ยวกบัการพนัน
ออนไลน์   

 การพนนัทายผลแข่งขนักีฬาเป็นการพนนัที(ถูกกฎหมายที(ไดรั้บความนิยมจากคนองักฤษเป็น
เวลานานหลายสิบปี  ตามกฎหมายกฎหมายฉบบัปัจจุบนัคือ the Betting and Gaming Duties Act 1981 
อนุญาตใหมี้การประกอบธุรกิจพนนับอลตามกฎหมาย   

 จุดเด่นของกฎหมายวา่ดว้ยการพนนัขององักฤษคือ มีบทบญัญติัคุม้ครองเด็กและเยาวชนหลาย
มาตราเป็นการเฉพาะ เช่น มีความผิดฐานชกัชวน เชิญชวนให้เด็กหรือเยาวชนเล่นพนนั  ความผิดฐาน
ชกัชวน เชิญชวนให้เด็กหรือเยาวชนเขา้ไปในสถานที(เล่นพนนั  ทั3งนี3  หากเยาวชนเล่นพนนัผิดกฎหมาย
หรือเขา้ไปในสถานที(เล่นพนัน จะถือว่ามีความผิดทางอาญาไม่ร้ายแรง มีเฉพาะโทษปรับ และตาม
กฎหมายอังกฤษจะถือว่าการเล่นพนันหรือทายผลพนันหลายประเภทที(ไม่เอาผิดเยาวชนที(เข้าไป
เกี(ยวขอ้ง     

 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน   

 ตามกฎหมายการพนนัของฮ่องกงคือ the Gambling Ordinance ค.ศ. 1977 และกฎหมายวา่ดว้ย
การจดัเก็บภาษีอากรการพนนั ค.ศ. 1950 อนุญาตให้ สโมสรแข่งมา้ฮ่องกง (Hong Kong Jockey Club) 
สามารถประกอบธุรกิจพนนัในลกัษณะผูกขาดเพียงรายเดียวใน 3 กิจกรรม คือ การแข่งมา้, การทายผล
ฟุตบอล และการออกสลากกินแบ่ง Mark Six  ทาํให้การรับพนนับอลออนไลน์ผา่นเวบ็ไซตข์องสโมสร
แข่งมา้ ฯ สามารถดาํเนินการได้โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายและนโยบายของ
รัฐบาลฮ่องกง จะไม่อนุญาตใหเ้ปิดคาสิโน และไม่อนุญาตใหมี้เวบ็พนนัเกมในคาสิโนโดยเด็ดขาด   

 สาํหรับการเล่นเกมส์ออนไลน์ตามกฎหมายและนโยบายของ 3 ประเทศที(ศึกษาพบวา่ ไม่ถือวา่
เป็นการพนันแต่อย่างใด  แต่จะมีมาตรการอื(น ๆ เข้ามาควบคุมดูแล ซึ( งควรมีการศึกษาวิจยัเป็นการ
เฉพาะต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  

 1.1 พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 

 พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478  สามารถปรับใชก้บักรณีการพนนัออนไลน์ การทายผล
ฟุตบอลได ้ซึ( งถือเป็นการพนนัผดิกฎหมายได ้ แต่ พ.ร.บ.การพนนั ก็มีขอ้บกพร่องหลายประการที(ทาํให้
การบงัคบัใชก้ฎหมายดอ้ยประสิทธิภาพ มีการโฆษณา เชิญชวนผา่นสื(อต่าง ๆ อยา่งชดัแจง้ หรือเปิดเวบ็
พนันผิดกฎหมายผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นจาํนวนมาก แต่เจา้หน้าที(ที(มีอาํนาจหน้าที(ตามกฎหมาย ก็มิได้
สามารถปราบปรามการพนนัเหล่านี3อยา่งไดผ้ลและจริงจงั  สาเหตุของปัญหาที(สําคญัประการหนึ(ง เกิด
จากเนื3อหาของ พ.ร.บ.การพนันเอง จึงควรมีแก้ไขปรับปรุงบทบญัญติัหลายเรื( อง ซึ( งน่าจะช่วยเพิ(ม
ประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หนา้ที(ของรัฐที(รับผิดชอบได ้ รายละเอียดของบทบญัญติั
มาตราที(เสนอใหแ้กไ้ขปรับปรุง1 ไดอ้ธิบายเหตุผลมาแลว้ในบทที( 4  

� ปรับปรุงฐานความผิดเกี(ยวกบัการพนนัให้ชดัเจน กรณีผูก้ระทาํความผิดที(เป็นเจา้มือกบัผูเ้ล่น
พนนั   

� เพิ(มเติมฐานความผดิฐานโฆษณาหรือเชิญชวนใหบุ้คคลเล่นพนนัถูกกฎหมาย 

� ปรับปรุงบทบญัญติัเดิมและเพิ(มเติมฐานความผดิที(กระทาํต่อเด็กและเยาวชน 

� เพิ(มเติมฐานความผดิสาํหรับเจา้ของสถานที(ที(ใชเ้ล่นพนนั 

� เพิ(มเติมฐานความผดิเรื(องการโกงการเล่นพนนั 

� กาํหนดให้มีพนกังานเจา้หน้าที( ทาํหน้าที(รับแจง้การกระทาํผิดตาม พ.ร.บ.การพนันเป็นการ
เฉพาะ  

� มีบทบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูที้(ใหข้อ้มูลหรือเบาะแสการกระทาํผดิ  

� ปรับปรุงบทลงโทษใหเ้หมาะสมกบัสภาพความผดิ สถานการณ์ของปัญหาในปัจจุบนั 

 

 1.2 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผดิเกี(ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

                                                 
1 กรุณาดู ภาคผนวก ข  
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 นักวิจยัขอเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุง มาตรา 20 แห่ง พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระทาํ
ความผิดเกี(ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 25502 เพื(อให้เกิดความชดัเจนมากขึ3น ป้องกนัปัญหาความเขา้ใจผิด
ของเจา้หนา้ที(ที(มีอาํนาจหนา้ที(บงัคบัใชก้ฎหมาย  รายละเอียดปรากฏเนื3อหาในบทที( 4   

 

  2. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัเวบ็พนันผดิกฎหมาย 

 เป็นที(ทราบกนัดีวา่ มาตรการปิดเวบ็ไซตพ์นนัผดิกฎหมาย เป็นการแกปั้ญหาทางหนึ(งที(ค่อนขา้ง
ไดผ้ลในระดบัหนึ(ง ซึ( งเจา้หนา้ที(ของหน่วยงานของรัฐที(รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.การพนนัคือ ตาํรวจ และ
พนกังานเจา้หนา้ที(ตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระทาํความผิดเกี(ยวกบัคอมพิวเตอร์ ควรนาํปฏิบติัหนา้ที(อยา่ง
จริงจงั  อยา่งไรก็ดี การทาํงานในเรื(องนี3 จาํเป็นจะตอ้งใช้ทรัพยากร ทั3งบุคลากร กาํลงัคน และเครื(องมือ
พอสมควร ซึ( งอาจเป็นภาระค่อนขา้งมากแก่เจา้หนา้ที(ที(เกี(ยวขอ้ง  ภาครัฐจึงควรทาํงานเชิงรุกร่วมกบัภาค
ประชาชน ด้วยการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัเว็บพนันผิดกฎหมาย และเปิดช่องต่าง ๆ ให้ประชาชน
สามารถแจง้ขอ้มูลเบาะแสเวบ็พนนัผดิกฎหมายไปยงัหน่วยงานโดยตรง   

 ในปัจจุบนักระทรวง ICT ไดเ้คยจดัส่งขอ้มูลเวบ็พนนัผิดกฎหมายไปยงัหน่วยงานที(รับผิดชอบ
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วคือ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี( ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(ปอท.)  ทาง ปอท.ก็ควรมีการติดตามหรือสืบสวนขอ้เท็จจริงอยา่งต่อเนื(อง 
และแจง้ใหก้ระทรวง ICT ช่วยเหลือ เช่น การปิดเวบ็พนนัหรือติดตามสืบหาตน้ตอของเวบ็พนนัเหล่านั3น  
ซึ( งจะช่วยใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ3น   อยา่งไรก็ดี การปิดเวบ็ไซตเ์พียงอยา่งเดียงคง
ไม่สามารถแกปั้ญหานี3 ได ้เพราะผูก้ระทาํผิดสามารถเปิดเวบ็ไซตห์รือจดทะเบียน URL ใหม่ได ้หรือมี
เช่าพื3นที( web hosting ในต่างประเทศแทน แต่ก็เป็นแนวทางที(น่าจะไดผ้ลในระดบัหนึ(ง     

 ขอ้เสนอแนะที(น่าสนใจของเจา้หนา้ที(ตาํรวจในสังกดั ปอท.ที(ให้สัมภาษณ์คือ การจดัฝึกอบรม
ใหเ้จา้หนา้ที(ตาํรวจในภูมิภาคต่าง ๆ ทั(วประเทศ มีความรู้ทางเทคโนโลยีในการติดตามเวบ็ไซตพ์นนัผิด
กฎหมาย ซึ( งจะช่วยลดภาระงานของหน่วยงานส่วนกลางได ้  

 ตวัอย่างการริเริ(มที(น่าสนใจคือ กรณีการจาํหน่ายบุหรี(ทางอินเทอร์เน็ต หรือบุหรี(ออนไลน์ที(
มกัจะเป็นบุหรี(ที(ลกัลอบนาํเขา้มาจากต่างประเทศ ซึ( งมีคนกลุ่มหนึ(งโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นที(นิยมซื3อบุหรี(
ผ่านเวบ็ไซต์ ซึ( งถือเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมยาสูบและกฎหมายภาษีที(เกี(ยวขอ้ง  มีการจดัตั3ง
เครือข่ายเฝ้าระวงัตลาดบุหรี(ออนไลน์ภาคประชาชน (www.tobaccowatch.in.th)  เพื(อให้ประชาชนทั(วไป
สามารถแจง้เบาะแสการขายบุหรี(ทางเว็บต่าง ๆ โดยเป็นริเริ(มของ มูลนิธิรณรงค์เพื(อการไม่สูบบุหรี(  
ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื(อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ Southeast Asia Tobacco Control Alliance 
(SEATCA)   
                                                 
2 กรุณาดู ภาคผนวก ค. 
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 3. ขอความร่วมมือกบัผู้ให้บริการอนิเทอร์เน็ต (ISPs) 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทาํความผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศที(น่า
พิจารณาคือ การเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs) มีส่วนช่วยเหลือเจา้หน้าที(ผูบ้งัคบัใช้
กฎหมายไดห้ลายวธีิการ อาทิเช่น  

� กาํหนดขอ้ตกลงหรือเงื(อนไขในการให้บริการเช่าพื3นที( server ที(สามารถยุติหรือยกเลิกขอ้ตกลง
ที(ทาํกับผู ้รับบริการซึ( งเปิดเว็บไซต์ หรือเช่าพื3นที(  หรือใช้บริการต่าง ๆ เพื(อโฆษณาหรือ
ดาํเนินการเกี(ยวกบัการพนนัผดิกฎหมาย 

� ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตควรเปิดช่องทางให้ประชาชนทั(วไปสามารถร้องเรียนไปยงัผูใ้ห้บริการ
อินเทอร์เน็ตในประเทศโดยตรง เพื(อให้ตรวจสอบและแจง้ขอ้มูลไปยงัเจา้หนา้ที(กระทรวง ICT 
หรือตาํรวจที(เกี(ยวขอ้ง   

� กาํหนดขอ้ตกลงให้มีจดัเก็บเอกสารหลกัฐานแสดงขอ้มูลที(ระบุตวัตนและสถานที(ติดต่อของ
ผูใ้ชบ้ริการ (subscriber) เพื(อป้องกนัการใชเ้วบ็ไซตใ์นทางมิชอบ เพราะปัจจุบนั ISP ในไทยจะ
ไม่ตรวจสอบขอ้มูลตวับุคคลของผูส้มคัรขอใชบ้ริการที(เป็นตวับุคคล  

� กระทรวง ICT หรือตาํรวจควรขอความร่วมมือให้ ISPs ตรวจสอบหรือห้ามผูเ้ช่าพื3นที(
ดาํเนินการให้มี multiple log-in หรือตรวจสอบกรณีที(มีการให้บริการทาํธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ (electronic payment) แบบต่าง ๆ เพื(อลดความเป็นไปไดที้(จะเปิดรับสมาชิกเขา้เล่น
พนนัออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์  

  

 4. เฝ้าระวงัและตรวจสอบการทาํธุรกรรมทางการเงินที�น่าสงสัย  

 แนวทางการควบคุมการพนนัผิดกฎหมาย ในกรณีการพนนัออนไลน์และการพนันบอลที(ทาํ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการของธนาคารพาณิชย์นั3น  ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที(เป็น
ธนาคารกลางของประเทศที(มีอาํนาจหนา้ที(ในดาํเนินนโยบายทางการเงินของประเทศ และกาํกบัดูและ
ธนาคารพาณิชยท์ั3งหลาย ประกอบกบันโยบายของผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย ที(ใหค้วามสาํคญักบั
การคุม้ครองผูบ้ริโภค จึงไดจ้ดัตั3ง “ศูนยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน”  แบงก์ชาติจึงควรมีบทบาทใน
การออกนโยบายการกาํกบัดูแลสถาบนัการเงิน โดย การออกหนงัสือเวียนไปยงัธนาคารพาณิชยห์รือ
สถาบนัการเงินทุกแห่งในเรื(องนี3  เพื(อให้ธนาคารพาณิชยเ์ฝ้าระวงัการทาํธุรกรรมทางการเงินที(เกี(ยวกบั
การพนนัผดิกฎหมาย ซึ( งเป็นอาํนาจหนา้ที(ที(สามารถดาํเนินการไดต้ามกฎหมาย    
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  การเล่นพนนัผดิกฎหมายที(มีกลุ่มลูกคา้เป็นคนไทย จะอาศยัการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นการ
โอนเงินทางบญัชีธนาคารพาณิชยข์องไทย  บางเวบ็ไซตจ์ะระบุชื(อบญัชีธนาคารไวอ้ยา่งชดัเจน แต่เวบ็
พนนัผิดกฎหมายส่วนใหญ่จะแจง้ชื(อบญัชีให้แก่ลูกคา้ที(เล่นพนนั  ดงันั3น เจา้หน้าที(ตาํรวจจึงขอความ
ร่วมมือไปยงัธนาคารพาณิชย ์เพื(อสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมผดิกฎหมายดงักล่าว  

 สมาคมธนาคารไทยควรขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชยท์ั3งหลาย ออกระเบียบปฏิบติัหรือ
มาตรการป้องกันหรือเฝ้าระวงัการทาํธุรกรรมทางการเงินเกี(ยวกับการพนันผิดกฎหมายผ่านระบบ
ธนาคาร เช่น การโอนเงินผา่นบญัชี  ซึ( งหากมีผูแ้จง้เบาะแสมายงัธนาคารพาณิชย ์ ธนาคารก็ควรแจง้เรื(อง
ให้เจา้หน้าที(ตาํรวจดาํเนินการกบัเจา้ของบญัชีเหล่านั3น และให้ความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลธุรกรรม
ทางการเงินต่าง ๆ ผา่นบญัชีของเจา้มือพนนั   

 สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานกังาน ปปง.) ในฐานะที(เป็นหน่วยงานที(
รับผิดชอบตาม พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ควรทาํงานเชิงรุกและ
ประสานงานกบัหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้ง โดยเฉพาะกองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผิดเกี(ยวกบั
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(ปอท.) และกระทรวง ICT ในการตรวจสอบธุรกิจพนนัผิดกฎหมายที(มีเวบ็
รับพนนัออนไลน์ พนนับอลเป็นจาํนวนมาก เนื(องจากการพนนัผิดกฎหมายถือเป็นความผิดมูลฐานอยา่ง
หนึ(งตามกฎหมายฟอกเงิน จึงควรดาํเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมของธุรกิจดงักล่าว  

 

 5. รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี�ยวกับโทษของการพนันให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน และออก

มาตรการป้องกนัการเล่นพนันของเด็กและเยาวชน  

 กระทรวงศึกษาธิการ 

 จากขอ้มูลการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนัมีเด็กและเยาวชนในวยัเรียนที(เล่นพนนับอลเป็นจาํนวนมาก  
การที(เด็ก เยาวชนเริ(มเล่นพนนัในวยันี3  จะมีผลกระทบต่อพฒันาการทางร่างกาย ระดบัสติปัญญา และยงั
บ่มเพาะนิสัยหรือพฤติกรรมการเสี(ยงโชค การหาเงินเพื(อเล่นพนัน ซึ( งจะส่งผลกระทบเมื(อเป็นผูใ้หญ่  
กระทรวงศึกษาธิการควรกาํหนดให้การเล่นพนนัในกลุ่มนกัเรียน เป็นประเด็นที(มีความสําคญั เร่งด่วน 
ด้วยการออกนโยบายให้โรงเรียนในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ และขอความร่วมมือไปยงัโรงเรียน
เอกชน ใหมี้การรณรงค ์เผยแพร่ขอ้มูล ความรู้เกี(ยวกบัโทษของการพนนัให้กบักลุ่มเด็ก เยาวชนที(อยูใ่น
สถานศึกษา และควรพิจารณาออกมาตรการห้ามการใช้โทรศพัท์มือถือในขณะชั(วโมงเรียน เพราะ
ปัจจุบนันกัเรียนสามารถเล่นพนนับอลผา่นโทรศพัทมื์อถือได ้   

 กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์   
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 กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั(นคงของมนุษย์ หรือกระทรวง พม. ในฐานะที(เป็น
หน่วยงานหลกัที(มีพนัธกิจประการหนึ(งคือ3 การพฒันาใหป้ระชากรและสังคมมีคุณภาพ และมีภูมิคุม้กนั
ต่อการเปลี(ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบนั ซึ( งการพนันถือเป็นสิ(งที(ส่งผลเสียต่อการพฒันามนุษยแ์ละ
สังคมโดยรวม  อีกทั3งกระทรวง พม.ไดจ้ดัทาํ “แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มั(นคงของมนุษย ์ พ.ศ. 2555 – 2559” และ “แผนกลยุทธ์สํานกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมั(นคงของมนุษย ์ พ.ศ..2555 – 2559” ที(มีเนื3อหาสาระในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ที(มีความ
เกี(ยวขอ้งกบัการจดัการปัญหาการพนนัในสังคมไทยคือ การเสริมพลงัภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน
ในการปกป้องคุม้ครอง และพฒันาสู่สังคมคุณภาพ   

 ดงันั3น กระทรวง พม.จึงควรมีบทบาทสาํคญัในการรณรงคใ์ห้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เห็นถึงโทษ
หรือผลเสียของการเล่นพนนั ไม่วา่จะเป็นกรณีการพนนัผดิกฎหมายหรือการพนนัถูกกฎหมาย   

 

 กระทรวงวฒันธรรม  

 กระทรวงวฒันธรรมเป็นหน่วยงานหนึ(งที(มีความสําคญัในการมีส่วนร่วมแกปั้ญหาการพนนัใน
สังคมไทย รวมถึงกรณีการพนนัออนไลน์ การพนนับอล ดงัจะเห็นไดจ้ากวิสัยทศัน์ของกระทรวงนี3 คือ 
“เป็นองค์กรหลกัในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอนัดีงาม บนพื3นฐาน
คุณธรรม นาํสังคมอยู่เยน็เป็นสุข” และมีพนัธกิจสําคญัประการหนึ( งคือ ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมวิถี
ชีวติที(ดีงาม  หน่วยงานของกระทรวงวฒันธรรมที(น่าจะมีบทบาทในเรื(องสร้างค่านิยมให้คนไทยไม่ขอ้ง
เกี(ยวกับการพนันหรือการเล่นพนันคือ สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ซึ( งได้จัดทํา 
แผนปฏิบติัราชการ พ.ศ. 2552-2554” ที(มีเป้าหมายให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเขา้ใจ ในการ
เลือกรับสื(อและเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม (ประเด็นยทุธศาสตร์ที( 3)  

  นอกจากนั3 น กระทรวงวฒันธรรมซึ( งเป็นหน่วยงานที(มีอาํนาจหน้าที(ตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ควรส่งเจา้หนา้ที(เขา้ไปประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้ระกอบการร้านวีดิทศัน์ 
(คือ ร้านเกมส์ ร้านใหที้(ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต) ให้ความร่วมมือในการไม่ให้ผูเ้ล่นอินเทอร์เน็ตเล่นพนนั
ในร้านของตนเอง  กระทรวงวฒันธรรมควรแกไ้ขกฎหมายลาํดบัรอง (กฎกระทรวงหรือประกาศ) ตาม 
พ.ร.บ.ภาพยนตแ์ละวีดิทศัน์ โดยกาํหนดเงื(อนไขของผูข้อใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทศัน์ ห้าม
ให้บริการเล่นพนนัออนไลน์ มิฉะนั3น จะถูกถอนใบอนุญาตและไม่สามารถขอใบอนุญาตใหม่ได้อีก
ต่อไป  

 

 6. เปิดเผยรายงานการดําเนินคดีผู้กระทาํผดิตาม พ.ร.บ.การพนัน 
                                                 
3

 http://www.m-society.go.th/aboutmso.php?pageid=6 
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 หน่วยงานของรัฐที(รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.การพนนัคือ กระทรวงมหาดไทย ควรรวบรวมขอ้มูล 
สถิติและสรุปผลการดาํเนินคดีผูก้ระทาํผิดตาม พ.ร.บ.การพนนัในรอบปีงบประมาณ หรือจดัทาํเป็น
รายงานทุก 6 เดือน เพื(อเผยแพร่ใหป้ระชาชนทั(วไปรับทราบ  อีกทั3งควรเปิดเผยเงินรายไดจ้ากการจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันในแต่ละปีงบประมาณด้วย   สําหรับกระทรวง ICT ก็ควรจดัทาํ
สรุปผลการดาํเนินคดีผูก้ระทาํผดิตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระทาํความผิดเกี(ยวกบัคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ
การปิดเวบ็ไซตพ์นนัโดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา 20   

 

 7. จัดตัAงองค์กรกาํหนดนโยบาย ควบคุมดูแลเรื�องการพนันระดับชาติ   

 การพนันเป็นเรื( องที(มีผลกระทบต่อสังคมไทยในหลายด้าน จึงมีความเกี(ยวข้องกับหลาย
หน่วยงานที(ตอ้งทาํงานอย่างบูรณาการร่วมกนั กระทรวงมหาดไทยเพียงหน่วยงานเดียว คงไม่สามารถ
รับภาระในเรื( องนี3 ได้  จึงควรมีการเสนอจัดตั3 งองค์กรกําหนดนโยบาย ควบคุมดูแลเรื( องการพนัน
ระดบัชาติในรูปของ “คณะกรรมการควบคุมการพนนั” ที(มีความเป็นอิสระ ไม่อยูภ่ายใตก้ารสั(งกายหรือ
แทรกแซงของฝ่ายการเมืองหรือราชการ  ซึ( งมีหลายประเทศที(มีการจดัตั3งคณะกรรมการในลกัษณะนี3  
เช่นประเทศสหราชอาณาจกัรที(มี Gambling Commission หรือในมลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐก็จะมี
คณะกรรมการในลกัษณะนี3   ทั3งนี3  ควรศึกษารูปแบบ โครงสร้าง อาํนาจหน้าที(ของคณะกรรมการใน
ลกัษณะนี3 ต่อไป เพื(อใหเ้หมาะสมกบับริบททางวฒันธรรมของสังคมไทย  

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

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



 156

บรรณานุกรม 

 

หนังสือ บทความภาษาไทย 

 คู่ มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน (กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2549) 

 ประชุมพงศาวดาร เล่ม 12 (กรุงเทพมหานคร: องคก์ารคา้คุรุสภา, 2507), ภาคที2 17 ตาํนานเรื2องเลิกหวย
และถั2วโป, หนา้ 160-168. 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม, พิมพค์รั? งที2 12 (พ.ศ. 
2546)  

 ไพศาล ลิ?มสถิตย.์ องคก์ารอิสระคุม้ครองผูบ้ริโภคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 : 
มิติใหม่ของการคุม้ครองผูบ้ริโภคภาคประชาชน (วารสารนิติศาสตร์, ปีที2 35 ฉบบัที2 2) (มิถุนายน 2549) 

 

เอกสารอื�นๆ 

 พรเพชร วิชิตชลชยั, คาํอธิบายพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเกี2ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 (เอกสารไม่ระบุปีที2จดัพิมพ)์ เวบ็ไซตส์าํนกังานศาลยติุธรรม 

 พินิจ ลาภธนานนท,์ ผลการศึกษาโครงการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบการพนนัใน
ประเทศไทย (เอกสารประกอบการประชุมเพื2อนาํเสนอรายงานวจิยัปีที2 1 โครงการ “การศึกษาเรื2องสถานการณ์ 
พฤติกรรม และผลกระทบการพนนัในประเทศไทย” รศ.ดร.นวลนอ้ย ตรีรัตน์ หวัหนา้โครงการ) สนบัสนุนโดย 
สสส. เมื2อวนัที2 24 มิถุนายน 2554 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ไพศาล ลิ?มสถิตย,์  (ร่าง) รายงานผลการศึกษา โครงการ “การศึกษาทบทวนการจดัการปัญหาการพนนั
และผลกระทบทางสังคมในต่างประเทศ” สนบัสนุนโดย โครงการ การจดัการความรู้เพื2อขบัเคลื2อนสังคมปลอด
พนนั มูลนิธิสดศรี-สฤษดิN วงศ ์(ธนัวาคม 2554) 

ไพศาล ลิ?มสถิตย,์ “วเิคราะห์ร่างพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญติัการใหร้างวลั
ดว้ยการเสี2ยงโชค พ.ศ. .... : ผลดีหรือผลเสียที2อาจเกิดขึ?นกบัประชาชนและสังคมไทย” (มกราคม 2555) 

 สาวตรี สุขศรี, ศิริพล กุศลศิลป์วฒิุ และอรพิณ ยิ2งยงพฒันา, รายงานสถานการณ์การควบคุมและปิดกั?น
สื2อออนไลน์ดว้ยการอา้งกฎหมายและแนวนโยบายแห่งรัฐไทย (สนบัสนุนโดย มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล,์ 2553) 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

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



 157

 วิษณุ วงศ์สินศิริกุล, “เกมพนนัออนไลน์: หายนะเกมพนนัที2ตอ้งควบคุม” (โครงการ “การศึกษาเรื2อง
สถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนนัในประเทศไทย” รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ หัวหน้าโครงการ) 
สนบัสนุนโดย สสส. (2554) 

  

 นพ.ศิริไชย หงษส์งวนศรี และนพ.พนม เกตุมาน, “เด็กและวยัรุ่นติดเกมคอมพิวเตอร์ (Game 
Addiction: The Crisis and Solution)” (ชมรมจิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่นแห่งประเทศไทย) at 
http://www.rcpsycht.org/cap/detail_new.php?news_id=67 

 รายงานประจาํปี 2552 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (กรุงเทพมหานคร : 
สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, 2553) 

 “เกมส์ออนไลน์ปี’ 53: มูลค่าตลาดขยายตวั 14%... แต่กลุ่มผูเ้ล่นเริ2มอิ2มตวั” (12 พฤษภาคม 2553) 
at http://www.positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=86793 

 “เครือข่ายรณรงคห์ยดุการพนนัเสนอ 4 แนวทางปราบพนนับอลโลก” (11 มิ.ย.2553) เวบ็ไซต ์
http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/65861.html 

 “โฆษกนครบาล! ตดัพอ้ ป.ป.ท.บุกจบับ่อนโดยไม่แจง้ทอ้งที2” (5 พฤษภาคม 2554) เวบ็ไซต์
ผูจ้ดัการออนไลน์ at http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9540000055310 

 “จบัอดีตนกัฟุตบอลเยาวชนทีมชาติคา้ยาเสพติด”(ASTVผูจ้ดัการออนไลน์ 

18 มกราคม 2555) at http://www2.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000007748 

 “จาํนวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย” (งานวิจยัขอ้มูลอินเทอร์เน็ต : Internet Information 
Research (IIR) ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) at 
http://internet.nectec.or.th/webstats/contact.iir?Sec=contact 

 “จาํนวนคนไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตในปี 2553 มีมากกวา่ 21 ลา้นคน” (22 ธนัวาคม 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.โชวค์ลิปวดีิโอมดั “มินิแลนด์” ผดิจริง-จ่อฟ้องนายกฯ!” (6 พฤษภาคม 2554)  

 เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการออนไลน์ at www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9540000055671 

 พระประวติัสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ องคป์ฐมเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย เวบ็ไซตก์ระทรวงมหาดไทย 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

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



 158

http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=235,804615,235_804633&_dad=portal&_schema=PORTAL 
(สืบคน้เมื2อวนัที2 19 มิถุนายน 2554) 

 “มูลนิธิเพื2อนหญิงเผย พนนับอลระบาดหนกัทั2วชุมชน ห่วงเยาวชนเป็นกลุ่มเสี2ยง วอนพม.ออก
มาตรการดูแลแกไ้ขปัญหา” (22 มิถุนายน 2553) at http://www.ryt9.com/s/prg/926099 และ “พบเด็กตํ2า
กวา่ 15 ปีกลายเป็นคนเดินโพยบอล” at http://news.lorling.com/?show-152218 

 “ยาํตร.เละป.ป.ท.บุกตรวจพนนัออนไลน์” (เวบ็ไซต ์คมชดัลึก) at http://www.komchadluek.net 

 “สธ.ประสานไอซีที ปิดเวบ็ไซตผ์ดิกม. ขายยาทาํแทง้เด็ก” (ไทยโพสต ์วนัที2 15 ตุลาคม 2553)  

 “สยามิค: นานาสาระเกี2ยวกบัอิสลามและมุสลิม” at http://www.siamic.com/islam 

 “อย.ชี?ภยัยาทาํแทง้ ใชแ้กโ้รคกระเพาะ ตร.เล็งฟันเวป็ไซต ์ม.6 ยงันอนซมรพ.” (แนวหนา้ วนัที2 15 
ตุลาคม 2553) 

 “2 วนั ไอซีที ปิด 246 เวบ็พนนับอล” (11 มิถุนายน 2553) at 
www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9530000080879 

 “Casino-OK : ทกัษิณกบัคาสิโนที2อาณาจกัรเกาะกง (5)”  (วนัที2 17 มิถุนายน 2552)  

 http://www.oknation.net/blog/akom/2009/06/17/entry-2 

 เวบ็ไซตก์รมยโุรป กระทรวงการต่างประเทศ at 
 http://www.europetouch.in.th/detail.organization.php?id=75n94n 

  

การสัมภาษณ์ 

วนัที2 9 พฤษภาคม 2554  ขอ้มูลการสัมภาษณ์ คุณพิริยะ ทองสอน เลขาธิการมูลนิธิสื2อเพื2อเยาวชน 
และกรรมการกรรมการบริหารสมาคมผูดู้แลเวบ็ไทย (ชุดปัจจุบนั วาระ2552-2554)  

วนัที2 13 กรกฎาคม 2554  ขอ้มูลการสัมภาษณ์ อยัการจนัทิมา ธนาสวา่งกุล อยัการผูเ้ชี2ยวชาญ 
สาํนกัอยัการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 3 สาํนกังานอยัการสูงสุด 

วนัที2 13 กรกฎาคม 2554  ขอ้มูลการสัมภาษณ์ พ.ต.อ. พิสิษฐ ์เปาอินทร์ รองผูบ้งัคบัการ กองบงัคบั
การปราบปรามการกระทาํความผดิเกี2ยวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี 

วนัที2 19 กรกฎาคม 2554  ขอ้มูลการสัมภาษณ์ ท่านนวชาติ ยมะสมิต ผูพ้ิพากษา เลขานุการประจาํ
สาํนกังานอธิบดีผูพ้ิพากษา ภาค 1  

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

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



 159

วนัที2 22 กนัยายน 2554  ขอ้มูลการสัมภาษณ์ เจา้หนา้ที2ของธนาคารแห่งประเทศไทย 5 ท่าน (ไม่
ประสงคอ์อกนาม)   

ขอ้มูลการติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที2กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื2อสาร (ไม่ประสงค์
ออกนาม)  

 

Books 

 McGowan, Richard A, “Internet Gambling: Gambling’s Jackpot or Demise?” in The Gambling 
Debate (U.S.: Greenwood Press, 2008). 

 Nelson, Michael, “the Politics of Sovereignty and Public Policy toward Gambling”, in Alan Wolfe 
and Erik C. Owens (editors), Gambling : Mapping the American Moral Landscape (Waco, Texas: Baylor 
University Press, 2009).  

 

Journals 

Henry Hensley, “Has Internet Gambling Folded for Good?” (Georgetown Public Policy Review, OCT 
23, 2006)  

 Rainey, Brandon P., “THE UNLAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCEMENT ACT OF 
2006: LEGISLATIVE PROBLEMS AND SOLUTIONS (35 Journal of Legislation, 149, 2009) 

 

Others 

 Catherine Holahan, “Neteller Arrests Bode Ill for Online Gambling” (January 17, 2007) at 
http://www.businessweek.com/technology/content/jan2007/tc20070117_231006.htm 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

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



 160

 Shirley Chan, Ali Farhoomand, Amir Hoosain, The Hong Kong Jockey Club: Repositioning a Not-
for-Profit Powerhouse (2006) at http://hbr.org/product/the-hong-kong-jockey-club-repositioning-a-not-for-
/an/HKU724-PDF-ENG 

 Randall Chase, “Court: Delaware sports betting would violate ban” (08/23/09) at 
http://washingtonexaminer.com/sports/2009/08/court-delaware-sports-betting-would-violate-ban 

 Margaret Holligan, the Gambling Review (Tourism Insights, September 2001) at 
http://insights.org.uk/articleitem.aspx?title=The+Gambling+Review 

 Julia Hörnle, “Online Gambling in the European Union: a Tug of War without a Winner?” 
(Queen Mary University of London, School of Law: Legal Studies Research Paper No. 48/2010), p. 1.  

 FERNANDO GREER, Gambling in Hong Kong (04/11/2011) at 
http://js.amazines.com/article_detail.cfm?articleid=2699906 

 Anton Johan, “the State of Online Gambling Legislation in Germany” (25 January 2010) at 
http://www.gamblingkingz.com/editorial/the-state-of-online-gambling-legislation-in-germany.asp 

 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-
see-5000-arrests.html 

 Pedro Pereira de Sena, “Internet Gambling Prohibition in Hong Kong: Law and Policy”, 38 
Hong Kong Law Journal 

 

 “Brief History of Internet Gambling” (University of North Carolina at Chapel Hill) at 
http://www.unc.edu/courses/2006spring/law/357c/001/projects/dsmatthe/background.html 

 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) 

 Gambling Commission - Industry statistics 2009/10 (UK: Gambling Commission). 

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

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



 161

 GREEN PAPER On on-line gambling in the Internal Market (European Commission, 
SEC(2011) 321 final) (Brussels, 24.3.2011) 

Industry statistics 2009/10 (UK, Birmingham: Gambling Commission, December 2010) 

INTERNET GAMBLING: An Overview of the Issues (U.S. General Accounting Office, 
December 2002)   

Magistrates' courts - what they do at 
http://www.direct.gov.uk/en/CrimeJusticeAndTheLaw/Goingtocourt/DG_196034 

 STUDY OF GAMBLING SERVICES IN THE INTERNAL MARKET OF THE EUROPEAN 
UNION (final report) (European Commission, 2006) 

 Gambling Commission at http://www.gamblingcommission.gov.uk/gh-about_us.aspx 

“Guangdong Police Bust Major Mark 6 Lottery Operation” China Daily (September 20, 2003) at 
http://www.china.org.cn/english/China/75602.htm 

“Hong Kong police smash illegal World Cup betting ring” (13 June 2010) at 
http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific/view/1062884/1/.html 

“The Legal System in Hong Kong” at http://www.doj.gov.hk/eng/legal/ 

 “NOTICE OF UNREGULATED AND UNAPPROVED INTERNET ACTIVITIES” at 
http://gaming.nv.gov/internet_wagering.htm 

 “TEN BANKS END ONLINE GAMBLING WITH CREDIT CARDS” (2003) at 
http://www.ag.ny.gov/media_center/2003/feb/feb11b_03.html 

 “Thousands arrested in Asia football gambling raids”  (July 18th, 2010) by Casino Guru at  
http://casinosingapore.sg/blog/?p=982 

2010 Census Data (US) at http://2010.census.gov/2010census/data/  

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

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



 131

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 

พระราชบัญญตักิารพนัน พ.ศ.2478 
 
 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

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



 140

 

ภาคผนวก ข.  

ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 

 

 รายงานวจิยันี�ไดเ้สนอบทบญัญตัิที�ควรแกไ้ขปรับปรุงบทบญัญตัิตามพระราชบญัญตัิการพนนั พ.ศ. 2478 ในประเด็นต่อไปนี�   

� จดัทาํนิยาม “การพนนั” หรือ “การเล่น” เพื�อใหเ้กิดความชดัเจนในการใชแ้ละการตีความกฎหมายวา่ กรณีใดที�ถือเป็นการพนนั 

� ปรับปรุงฐานความผิดเกี�ยวกบัการพนนัใหช้ดัเจน กรณีผูก้ระทาํความผดิที�เป็นเจา้มือกบัผูเ้ล่นพนนั   

� เพิ�มเติมฐานความผิดฐานโฆษณาหรือเชิญชวนใหบุ้คคลเล่นพนนัถูกกฎหมาย 

� ปรับปรุงบทบญัญตัิเดิมและเพิ�มเติมฐานความผดิที�กระทาํต่อเด็กและเยาวชน 

� เพิ�มเติมฐานความผิดสาํหรับเจา้ของสถานที�ที�ใชเ้ล่นพนนั 

� กาํหนดใหม้ีพนกังานเจา้หนา้ที�ตาม พ.ร.บ.การพนนั เป็นการเฉพาะ  

� มีบทบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้ี�ใหข้อ้มูลหรือเบาะแสการกระทาํผิด  

� ปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสมกบัสภาพความผดิ สถานการณ์ของปัญหาในปัจจุบนั 
o บทลงโทษสาํหรับผูเ้ป็นเจา้มือหรือเจา้ของบ่อนพนนั (เวบ็พนนั) 
o บทลงโทษสาํหรับผูเ้ล่นพนนั 
o บทลงโทษสาํหรับเจา้หนา้ที�ผูม้ีอาํนาจตาม พ.ร.บ.การพนนั และเจา้หนา้ที�ตาํรวจซึ�งเป็นผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 
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พระราชบัญญตัิการพนัน พ.ศ. 2478 ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุง 

พระราชบัญญตัิการพนัน พ.ศ. 2478 

เหตุผลในการเสนอแก้ไขปรับปรุง 

  มาตรา 3 ทว ิพระราชบญัญตัินี�  
การพนนั” หมายความวา่  การเล่น การทายผล การทาํนาย การเสี�ยง

โชค รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที�ลูกคา้ตอ้งซื�อสินคา้หรือบริการเพื�อชิง
รางวลั แต่ไม่รวมถึงการแถมพก    

“การเล่น” หมายความวา่ การเล่นซึ�งตามปกติยอ่มพนนัเอาเงินหรือ
ทรัพยส์ินใด ๆ แก่กนั โดยไม่คาํนึงวา่ผูเ้ล่นจะตอ้งเสียเงินหรือทรัพยส์ินใด ๆ 
หรือไม่ แต่ไม่รวมถึงการเล่นเพื�อสังสรรคท์างสังคมที�เล่นในที�รโหฐานและมิได้
เล่นเพื�อหวงัเอาเงินหรือทรัพยส์ินใด ๆ   

“การแถมพก” หมายความวา่ การแจกทรัพยส์ิน สิ�งของที�มาพร้อมกบั
สินคา้หรือบริการ โดยไม่ตอ้งเสี�ยงโชคหรือชิงรางวลั   

“ผูจ้ดัใหม้ีการเล่น” หมายความวา่ ผูท้ี�ดาํเนินการจดัใหม้ีการเล่นพนนั 
ผูดู้แล ผูค้วบคุมการเล่น รวมถึงผูช้่วยเหลือ หรืออาํนวยความสะดวกในการเล่น   

 “เจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต” หมายความวา่ บุคคลซึ�งรัฐมนตรี
แต่งตั�งให้เป็นผูม้ีอาํนาจออกใบอนุญาตตามพระราชบญัญตัินี�  

ไม่มีคาํนิยามในพระราชบญัญตัิการพนนั 
2478 ทาํใหเ้กิดความไม่ชดัเจนในบางกรณี
วา่ กรณีใดบา้งที�ถือเป็นการพนนั รวมถึง
ความแตกต่างระหวา่งการพนนักบัการ
เสี�ยงโชค  
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เหตุผลในการเสนอแก้ไขปรับปรุง 

“พนกังานเจา้หนา้ที�” หมายความวา่ บุคคลซึ�งรัฐมนตรีแต่งตั�งให้
ปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี�  

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูร้ักษาการตามพระราชบญัญตัินี�  
 

 มาตรา ๗ ใบอนุญาตทุกฉบบั
ตอ้งกาํหนด 
 (๑) ลักษณะข้อจํากัดและ
เงื�อนไขของการเล่นพนนัโดยชดัแจง้ 
 (๒) สถานที� วนั เดือน ปี และ
กาํหนดเวลาที�อนุญาตให้เล่น ถ้าเป็น
ใบอนุญาตสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ 
และสวีป ให้ระบุจาํนวนสลากที�จะขาย
กบัสถานที� วนัและเวลาที�จะออกดว้ย 
 (๓) จาํนวนบุคคลผูจ้ะเขา้เล่น
มีกาํหนดหรือไม่ และไม่ให้บุคคลอายุ
ตํ�ากวา่ ๒๐ ปีบริบูรณ์หรือไม่บรรลุนิติ
ภาวะเข้าเล่นด้วย เวน้แต่การเล่นตาม
บญัชี ข. หมายเลข ๑๖ 

  มาตรา 7 ใบอนุญาตทุกฉบบัตอ้งกาํหนด 
 (1) ลกัษณะขอ้จาํกดัและเงื�อนไขของการเล่นพนนัโดยชดัแจง้ 
 (2) สถานที� วนั เดือน ปี และกาํหนดเวลาที�อนุญาตให้เล่น ถ้าเป็น
ใบอนุญาตสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ และสวีป ให้ระบุจาํนวนสลากที�จะขาย
กบัสถานที� วนัและเวลาที�จะออกดว้ย 
 (3) จาํนวนบุคคลผูจ้ะเขา้เล่นมีกาํหนดหรือไม่ และไม่ให้บุคคลอายตุ ํ�า
กวา่ 20 ปีบริบูรณ์เขา้เล่นดว้ย 
 การอนุญาตตามวรรคหนึ�งจะขออนุญาตไดจ้ะตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงื�อนไขตามกฎกระทรวง 
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พระราชบัญญตัิการพนัน พ.ศ. 2478 

เหตุผลในการเสนอแก้ไขปรับปรุง 

ไม่มีบทลงโทษใน พระราชบญัญตัิการ
พนนั 2478  
 

“มาตรา 7  ทว ิ ผูใ้ดจดัใหม้ีการเล่นพนนัที�ไดร้ับอนุญาตตามกฎหมาย 
ยนิยอม ชกัชวน โฆษณา หรือปล่อยปละละเลยใหผู้ม้ีอายตุ ํ�ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ 
เขา้เล่นหรือเขา้ไปอยูใ่นสถานที�เล่นการพนนั ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 20,000 หมื�นบาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

ผูก้ระทาํความผดิที�จดัใหม้ีการเล่นตามบญัชี ข. หมายเลข 16 จะตอ้งถูก
ระงบัใบอนุญาตเป็นการชั�วคราวเป็นเวลาตั�งแต่ 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน 

หากเป็นการเล่นพนนัผิดกฎหมาย ผูก้ระทาํผดิจะตอ้งรับโทษเพิ�มขึ�น
อีกกึ�งหนึ�งของโทษที�บญัญตัิตามวรรคหนึ�ง”  

พ.ร.บ.การพนนั มาตรา 7 มีบทบญัญตัิที�ให้
ความคุม้ครองเด็กหรือเยาวชนที�ถูกชกัชวน
ใหเ้ล่นพนนั โดยกาํหนดใหเ้ป็นเงื�อนไขใน
ใบอนุญาตที�หา้มบุคคลอายุตํ�ากวา่ 20 ปี
บริบูรณ์หรือไม่บรรลุนิติภาวะเขา้เล่นพนนั  
แต่กลบัไม่มีบทลงโทษแก่ผูจ้ดัใหม้ีการเล่น
พนนัที�ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�
กาํหนดในใบอนุญาต จึงไดเ้สนอใหม้ี
บทลงโทษเพิ�มเติมในเรื�องนี� เหมือน
กฎหมายต่างประเทศ  โดยอตัราโทษ
อา้งอิงจาก พระราชบญัญตัิควบคุม
เครื�องดื�มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 มาตรา 29 
(1) ประกอบ มาตรา 40 

 มาตรา ๑๑ เจา้พนกังานผูอ้อก
ใบอนุญาตมีสิทธิจะเรียกใบอนุญาตคืน
เมื�อมีเหตุสมควรเชื�อวา่ ผูร้ับใบอนุญาต
กระทาํการละเมิดพระราชบญัญตัินี�  
หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ�ง

 “มาตรา 11  ผูใ้ดจดัใหม้ีการเล่นที�ไดร้ับอนุญาต แต่ไม่ปฏิบตัิตาม
เงื�อนไขที�อนุญาต ให ้
เจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตเมื�อมีเหตุสมควรเชื�อ
วา่ ผูร้ับใบอนุญาตกระทาํการละเมิดพระราชบญัญตัินี�  หรือกฎกระทรวง หรือ
ใบอนุญาตซึ�งออกตามพระราชบญัญตัินี�  
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เหตุผลในการเสนอแก้ไขปรับปรุง 

ออกตามพระราชบญัญตัินี�  
 

 หากผูจ้ดัใหม้ีการเล่นที�ไดร้ับอนุญาตตามวรรคหนึ�ง และไดก้ระทาํ
ความผดิอื�นตามที�บญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัินี�  ผูน้ั�นมีความผดิตอ้งระวางโทษ
ปรับตั�งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และกาํหนดโทษปรับอีกวนัละ 
10,000 บาท นบัแต่วนัที�ไดร้ับแจง้จากเจา้พนกังาน หากผูก้ระทาํความผดิยงัคง
ฝ่าฝืนบทบญัญตัิตามมาตรานี� ”  

 
 มาตรา ๑๒ ผู ้ใดจัดให้มีการ
เล่น หรือทาํอุบายล่อ ช่วยประกาศ
โฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมให้ผูอ้ื�นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน
ในการเล่นซึ� งมิได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่น
พลิกแพลง หรือผูใ้ดเขา้เล่นหรือเข้า
พนันในก ารเ ล่นอันขัดต่อบทแห่ง
พระราชบญัญตัินี�  หรือกฎกระทรวง 
หรือข้อความในใบอนุญาต ผู ้นั� นมี
ความผดิต่อไปนี�  
 (๑) ถา้เป็นความผิดในการเล่น

 “มาตรา 12  ผูใ้ดจดัใหม้ีการเล่น ซึ� งมิไดร้ับอนุญาตจากเจา้พนกังาน
หรือไดร้ับอนุญาตแลว้แต่ไม่ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�อนุญาต ผูน้ั�นมีความผิด
ต่อไปนี�   
 (1) ถา้เป็นความผดิตามบญัชี ข. หมายเลข 2 ถึงหมายเลข 24 หรือ
ความผดิตามมาตรา 4 ทว ิหรือความผดิในการเล่นอื�นใดตามพระราชบญัญตัินี�  
ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั�งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี และปรับตั�งแต่ 40,000 บาท แต่
ไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ  
 (2) ถา้เป็นความผิดในการเล่นตามบญัชี ข. หมายเลข 16 หรือการเล่น
ซึ�งมีลกัษณะคลา้ยกนันี�  หรือความผดิตามมาตรา 4 ทว ิเฉพาะการทายผลกีฬา 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั�งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี และปรับตั�งแต่ 50,000 บาท แต่
ไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ” 
 

 บทบทบญัญตัิ มาตรา 12 แห่ง
พระราชบญัญตัิการพนนั พ.ศ. 2478 มิได้
จาํแนกลกัษณะการกระทาํความผดิระหวา่ง
ผูจ้ดัใหม้ีการเล่นหรือเจา้มือ กบัผูเ้ล่นพนนั
อยา่งชดัเจน อีกทั�งบทลงโทษก็มีความ
ใกลเ้คียงกนั ซึ� งถือวา่เป็นการบญัญตัิ
กฎหมายที�ขดัต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย
การพนนั ที�มุ่งควบคุมผูจ้ดัใหม้ีการเล่น
พนนัเป็นสาํคญั  ดงัจะเห็นไดจ้ากกฎหมาย
การพนนัเดิมของไทย (เช่น 
พระราชบญัญตัิอากรการพนนั 
รัตนโกสินทร์ ศก 111) จะบญัญตัิใหผู้เ้ป็น
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ตามบญัชี ก. หมายเลข ๑ ถึงหมายเลข 
๑๖ หรือ การเล่นตามบญัชี ข. หมายเลข 
๑๖ เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล่น
ซึ�งมีลกัษณะคลา้ยกนันี�  ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกตั�งแต่ ๓ เดือนขึ�นไปจนถึง ๓ ปี 
และปรับตั�งแต่ ๕๐๐ บาท ขึ�นไปจนถึง 
๕,๐๐๐ บาท ดว้ยอีกโสดหนึ�ง เวน้แต่ผู ้
เขา้เล่นหรือเขา้พนนัที�เรียกว่าลูกคา้ ให้
จาํคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๕,๐๐๐ บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 
 (๒) ถา้เป็นความผดิในการเล่น
อื�นใดตามพระราชบญัญตัินี�  ตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒,๐๐๐ บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ เวน้แต่
ความผิดตามมาตรา ๔ ทวิ ตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 

 เจา้สาํนกัหรือเจา้มือ จะตอ้งไดร้ับโทษที�
รุนแรงกวา่ผูเ้ล่นที�เป็นประชาชนทั�วไป  
อีกทั�งจากการศึกษากฎหมายต่างประเทศ ก็
พบวา่มีการจาํแนกความผดิระหวา่งเจา้มือ
กบัผูเ้ล่นออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยผู ้
ประกอบกิจการการพนนัผิดกฎหมายหรือ
เจา้มือ เจา้สาํนกั จะไดร้ับโทษที�ร้ายแรง
กวา่ 
 

  “มาตรา 12 ตรี  ผูใ้ดเป็นเจา้ของสถานที� หรือครอบครอง จดัการ ดูแล  พระราชบญัญตัิการพนนั พ.ศ. 
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สถานที�เล่นพนนั หรือช่วยเหลือโดยทางตรงหรือทางออ้มใหม้ีการเล่นพนนัอนั
เป็นความผดิตามมาตรา 12  ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั�งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี และ
ปรับตั�งแต่ 40,000 บาท แต่ไม่เกิน 80,000 บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ 
 ผูใ้ดประกอบกิจการร้านวดีิทศัน์ตามกฎหมายวา่ดว้ยภาพยนตแ์ละวดีิ
ทศัน์ที�ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต ดาํเนินการหรือรู้เห็นใหม้ีการเล่นพนนัผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ ผูน้ั�นมีความผดิตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัที�กาํหนดไวต้ามวรรค
แรก”  
 

2478 มิไดบ้ญัญตัิโทษของผูท้ี�อาํนวยความ
สะดวกเรื�องสถานที�เล่นพนนั ในบางกรณี
เจา้หนา้ที�ไม่สามารถฟ้องร้องใหเ้จา้ของ
สถานที�ตอ้งรับผิดร่วมดว้ยได ้เนื�องจากไม่
สามารถนาํสืบถึงความเกี�ยวขอ้งกบัผูจ้ดัให้
มีการเล่น ทาํใหเ้กิดปัญหาการเล่นพนนัผดิ
กฎหมายในสถานที�ต่าง ๆ  จากการศึกษา
พบวา่ในต่างประเทศจะมีบทบญัญตัิ
กาํหนดความผดิแก่ผูท้ี�เป็นเจา้ของสถานที� 
หรือผูค้รอบครอง ควบคุม จดัการ ดูแล 
สถานที�เล่นพนนัเป็นการเฉพาะ โดยมี
ความร้ายแรงเหมือนกบัผูเ้ป็นเจา้มือหรือ
เจา้สาํนกั  
 

พระราชบญัญตัิการพนัน 2478 ไม่ได้
บัญญัติโทษของผู ้เล่นพนันที� มีความ
รุนแรงนอ้ยกวา่เจา้มือพนนั  

 “มาตรา 12 จตัวา  ผูใ้ดเขา้เล่นหรือเขา้พนนัในการเล่นอนัขดัต่อบทแห่ง
พระราชบญัญตัินี�  หรือกฎกระทรวง หรือขอ้ความในใบอนุญาต ผูน้ั�นตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ   
 ในกรณีที�ผูเ้ล่นพนนัตามวรรคหนึ�ง เป็นผูม้ีอายตุ ํ�ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ให้

 มาตรา 12 จตัวา วรรคแรก  อา้งอิง
จากโทษตามกฎหมายสิงคโปร์ และ
กฎหมายฮ่องกง ที�บญัญตัิโทษผูเ้ล่นไวน้อ้ย
กวา่กรณีผูจ้ดัใหม้ีการเล่น  
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ศาลลงโทษปรับหรืออาจสั�งใหร้อการลงโทษแทน  
 ผูใ้ดกระทาํความผดิตามมาตรานี� ซึ� งบญัญตัิโทษจาํคุก และในคดีนั�น
ศาลจะลงโทษจาํคุกไม่เกินสามปี ถา้ไม่ปรากฏวา่ผูน้ั�นไดร้ับโทษจาํคุกมาก่อน 
หรือปรากฏวา่ไดร้ับโทษจาํคุกมาก่อน เมื�อศาลไดค้าํนึงถึงอาย ุประวตัิ ความ
ประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม ประวตัิสุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ 
และสิ�งแวดลอ้มของผูน้ั�น หรือสภาพความผดิหรือเหตุอื�นอนัควรปรานีแลว้ 
เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพพิากษาวา่ผูน้ั�นมีความผดิแต่รอการกาํหนดโทษไว ้
หรือกาํหนดโทษแต่รอการลงโทษไวแ้ลว้ปล่อยตวัไป เพื�อใหโ้อกาสผูน้ั�นกลบั
ตวัภายในระยะเวลาที�ศาลจะไดก้าํหนด แต่ตอ้งไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัที�ศาล
พิพากษา โดยจะกาํหนดเงื�อนไขเพื�อคุมความประพฤติของผูน้ั�นดว้ยหรือไม่ก็ได้
ตามประมวลกฎหมายอาญา  
 ศาลอาจกาํหนดใหผู้ก้ระทาํความผดิตามวรรคแรก ทาํงานบริการสังคม
หรือทาํงานสาธารณประโยชน์ เพื�อรณรงคก์ารหา้มเล่นพนนัผดิกฎหมาย แทน
การรับโทษจาํคุกและโทษปรับก็ได ้โดยใหถ้ือเป็นเงื�อนไขเพื�อคุมความ
ประพฤติอยา่งหนึ�ง และมีกาํหนดระยะเวลาตามที�ศาลเห็นสมควรตาม
หลกัเกณฑท์ี�กาํหนดในประมวลกฎหมายอาญา  
 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามคาํสั�งศาลตามวรรคสอง ศาลจะเพิกถอน
คาํสั�งอนุญาตดงักล่าว หรือสั�งใหล้งโทษจาํคุกและปรับตามเดิม โดยใหห้กั

 วรรคสอง  กรณีที�ผูเ้ล่นพนนัเป็น
เด็กหรือเยาวชน ไม่ควรลงโทษจาํคุก แต่
ควรลงโทษปรับหรือรอการลงโทษเท่านั�น  
ซึ� งมีกฎหมายบางประเทศ เช่น กฎหมาย
องักฤษที�มีหลกัเกณฑใ์นทาํนองนี�   
 วรรคสามถึงวรรคหา้  อา้งอิงและ
ปรับปรุงจากประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 56 
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จาํนวนวนัที�ทาํงานมาแลว้ออกจากจาํนวนโทษจาํคุกและเงินค่าปรับก็ได”้ 
 

มาตรา ๑๔ ทว ิผูใ้ดกระทาํความผิดตอ้ง
ระวางโทษตามพระราชบญัญตัินี�  เมื�อ
พน้โทษแล้วยงัไม่ครบกําหนดสามปี
กระทาํความผดิต่อพระราชบญัญตัินี� อีก 
(๑) ถ้าโทษซึ� งกําหนดไว้สําหรับ
ความผิดที�กระทําครั� งหลังเป็นโทษ
จาํคุกและปรับ ใหว้างโทษทวคีูณ 
(๒) ถ้าโทษซึ� งกําหนดไวส้ําหรับ
ความผิดที�กระทําครั� งหลังเป็นโทษ
จาํคุกหรือปรับ ให้วางโทษทั�งจาํทั� ง
ปรับ 

 “มาตรา 14 ทว ิผูใ้ดกระทาํความผิดตอ้งระวางโทษตามพระราชบญัญตัิ
นี�  ยกเวน้ความผิดตามมาตรา 12 จตัวา เมื�อพน้โทษแลว้ยงัไม่ครบกาํหนดสามปี
กระทาํความผดิต่อพระราชบญัญตัินี� อีก 
 (1) ถ้าโทษซึ� งกาํหนดไวส้ําหรับความผิดที�กระทาํครั� งหลงัเป็นโทษ
จาํคุกและปรับ ใหว้างโทษทวคีูณ 
 (2) ถา้โทษซึ�งกาํหนดไวส้าํหรับความผดิที�กระทาํครั� งหลงัเป็นโทษ
จาํคุกหรือปรับ ใหว้างโทษทั�งจาํทั�งปรับ” 

 

มาตรา ๑๕ นอกจากโทษที�มีบญัญตัิไว้
แลว้ในพระราชบญัญตัินี�  ถา้เป็นกรณีที�
มีผูน้ ําจับผูก้ระทาํผิด ให้พนักงาน
อยัการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่
ผูน้ําจบัด้วย และให้ศาลสั�งไวใ้นคาํ

 “มาตรา 15 นอกจากโทษที�มีบญัญตัิไวแ้ลว้ในพระราชบญัญตัินี�  ถา้เป็น
กรณีที�มีผูน้าํจบัผูก้ระทาํผดิ ใหพ้นกังานอยัการร้องขอต่อศาลใหจ้่ายสินบนแก่
ผูน้าํจบัดว้ย และใหศ้าลสั�งไวใ้นคาํพิพากษาใหผู้ก้ระทาํผดิใชเ้งินสินบนแก่ผูน้าํ
จบัหนึ�งในสี�ของจาํนวนเงินค่าปรับแต่ไม่เกินจาํนวน 10,000 บาทดว้ยอีกโสด
หนึ�ง ถา้ผูก้ระทาํผดิไม่ชาํระสินบนดงักล่าว ใหจ้่ายจากเงินที�ไดจ้ากของกลาง ซึ� ง
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พิพากษาให้ผูก้ระทาํผิดใช้เงินสินบน
แก่ผู ้นําจับ กึ� งหนึ� งของ จํานวนเ งิ น
ค่าปรับดว้ยอีกโสดหนึ�ง ถา้ผูก้ระทาํผิด
ไม่ชาํระสินบนดงักล่าว ให้จ่ายจากเงิน
ที�ไดจ้ากของกลางซึ� งศาลสั�งริบเมื�อคดี
ถึงที�สุดแลว้ หรือจ่ายจากเงินค่าปรับที�
ไดช้าํระต่อศาล 

ศาลสั�งริบเมื�อคดีถึงที�สุดแลว้ หรือจ่ายจากเงินค่าปรับที�ไดช้าํระต่อศาล” 
 

  “มาตรา 15 ทวิ  กรณีที�มีผูน้าํจบัหรือผูแ้จง้เบาะแสในการกระทาํ
ความผดิตามพระราชบญัญตัินี�  ใหเ้จา้หนา้ที�หรือพนกังานเจา้หนา้ที�ที�รับแจง้
เบาะแส ปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลใด ๆ ที�ทาํใหท้ราบวา่ผูใ้ดเป็นผูน้าํ
จบัหรือผูแ้จง้เบาะแสไวเ้ป็นความลบั เวน้แต่จะมีกฎหมายอื�นบญัญตัิให้เปิดเผย
ขอ้มูลได”้   
 

 

  มาตรา ... ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�มีอาํนาจหนา้ที� ดงัต่อไปนี�  
 1) รับแจง้ขอ้มูล เบาะแสจากประชาชนและเจา้หนา้ที�ของหน่วยงานอื�น 
เมื�อพบการกระทาํผดิตามพระราชบญัญตัินี�    
 2) สืบสวนสอบสวนขอ้เทจ็จริงเบื�องตน้ในกรณีที�พบหรือสงสัยวา่จะมี
การกระทาํผดิตาม พ.ร.บ.การพนนั  

ปรับปรุงเนื�อหาจากร่าง พ.ร.บ.การพนนั 
พ.ศ .... (ฉบบัรัฐบาล) มาตรา 20  
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 3) เขา้ไปในสถานที�ที�ระบุไวใ้นใบอนุญาตให้เล่นตามพระราชบญัญตัินี�  
ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข์ึ�นจนถึงพระอาทิตยต์ก หรือในระหวา่งกาํหนดเวลาที�
อนุญาตใหเ้ล่นในใบอนุญาต เพื�อตรวจสอบความเรียบร้อยและการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไขที�กาํหนดในใบอนุญาตตามพระราชบญัญตัินี�   ยกเวน้เมื�อลงมือคน้แต่ใน
เวลากลางวนั ถา้ยงัไม่เสร็จจะคน้ต่อไปในเวลากลางคืนก็ได ้แต่ถา้พบวา่เป็น
กรณีจาํเป็นและมีเหตุควรเชื�อไดว้า่จะมีการปกปิด แกไ้ข หรือทาํลายหลกัฐาน
การจดัใหม้ีการเล่นพนนัที�ฝ่าฝืนพระราชบญัญตัินี�  ก็สามารถทาํการคน้ในเวลา
กลางคืนก็ได ้ 
 4) มีหนงัสือเรียกบุคคลมาให้ถอ้ยคาํ แจง้ขอ้เท็จจริง ทาํคาํชี� แจงเป็น
หนงัสือ หรือใหส้่งเอกสารหรือหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํผิดตาม
พระราชบญัญตัินี�   
 5) ยดึหรืออายดัอุปกรณ์การเล่น เงินสด หรือทรัพยส์ินที�อยูใ่นวงการ
เล่นอนัขดัต่อบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัินี�  
 6) ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวน เพื�อใหด้าํเนินคดีกบัผู ้
ไดร้ับใบอนุญาต หรือบุคคลใดที�กระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัินี�  
 7) ประสานงานและแจง้ให้เจา้หนา้ที�ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อขอ
ความร่วมมือในการระงบั ยบัย ั�งการกระทาํผดิตามพระราชบญัญตัินี�  
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  มาตรา ...   เจา้หนา้ที�ตาํรวจหรือพนกังานเจา้หนา้ที�ตามพระราชบญัญตัิ
นี�หรือกฎหมายเกี�ยวกบัการพนนักระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ที�ราชการ หรือ
กระทาํความผดิต่อตาํแหน่งหนา้ที�ในการยตุิธรรมตามที�บญัญตัิไวใ้นประมวล
กฎหมายอาญา อนัเกี�ยวเนื�องกบัการกระทาํความผดิเกี�ยวกบัการพนนั ตอ้ง
ระวางโทษสองเท่าของโทษที�กาํหนดไวส้าํหรับความผดินั�น”  
 

แนวทางการเพิ�มโทษในเรื�องนี�  ได้
แนวคิดมาจากกฎหมายปราบปรามยาเสพ
ติดคือ “พระราชบญัญตัิมาตรการในการ
ปราบปรามผูก้ระทาํความผดิเกี�ยวกบัยา
เสพติด พ.ศ. 2534” มาตรา 11 เช่น หาก
เจา้หนา้ที�ตาํรวจทุจริตไดร้ับเงินสินบนจาก
เจา้ของเวบ็พนนัหรือโตะ๊พนนับอล ยอ่ม
ถือเป็นการละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที�โดย
ทุจริต ซึ� งตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 157 กาํหนดระวางโทษจาํคุกตั�งแต่ 
1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั�งแต่ 2,000 บาท 
ถึง 20,000 บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ  แต่หาก
เป็นกรณีตาํรวจรับเงินจากบ่อนพนนั ก็
จะตอ้งระวางโทษเป็น 2 เท่าของโทษที�
มาตรา 157 กาํหนดไว ้และหากมีความผดิ
ตามกฎหมายการพนนั ก็จะตอ้งรับโทษ
เพิ�มขึ�นตามกระทงความผดินั�น ๆ  เพราะ
การพนนัเป็นบ่อเกิดอยา่งหนึ�งของ
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อาชญากรรมชนิดอื�น ๆ เช่น คดีลกั วิ�ง ชิง 
ปลน้ทรัพยส์ิน คดีคา้ยาเสพติด รวมถึง
ผลกระทบทางสังคมดา้นต่าง ๆ  
 

 
 

หมายเหตุ  ข้อเสนอในภาคผนวก ข. จึงยงัไม่ครอบคลุมประเด็นอื-น ๆ ที-สมควรมีการศึกษาเพิ-มเติม และเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุง   

� จดัตั�งองคก์รกาํหนดนโยบาย ควบคุมดูแลเรื�องการพนนัระดบัชาติในรูปของ “คณะกรรมการควบคุมการพนนั” ที�มีความเป็นอิสระ เนื�องจากปัจจุบนัประเทศ
ไทยไม่มีองคก์รในลกัษณะนี�  ซึ� งควรมีการศึกษาความจาํเป็นในการจดัตั�ง ตลอดจนองคป์ระกอบ โครงสร้างและอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการชุดนี�    

� การปรับปรุงบญัชีทา้ยพระราชบญัญตัิจากเดิมที�กาํหนดไว ้2 บญัชีคือ บญัชี ก. และบญัชี ข. โดยตดัการเล่นพนนัตามบญัชี ก.ออกทั�งหมด ใหเ้หลือเฉพาะการ
เล่นพนนับญัชี ข.เท่านั�น   

� เพิ�มเติมฐานความผิดเรื�องการโกงการเล่นพนนั 

� ตดับญัชี ก. ตาม พ.ร.บ.การพนนั 2478 ออกหมด ให้เหลือเฉพาะบญัชี ข.เท่านั�น เพราะไม่มีเหตุผลหรือความจาํเป็นใด ๆ ที�จะตอ้งคงบญัชี ก.ไวอ้ีกในปัจจุบนั  
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ภาคผนวก ค. 

ข้อเสนอในการแก้ไขเพิ�มเติม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาํความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 

 

 

พระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระทาํความผดิเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุง 

  

 “มาตรา 20 ในกรณีที�การกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัินี� เป็นการทาํ
ใหแ้พร่หลายซึ�งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ที�อาจกระทบกระเทือนต่อความมั�นคงแห่ง
ราชอาณาจกัรตามที�กาํหนดไวใ้นภาคสอง ลกัษณะ 1 หรือลกัษณะ 1/1 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา หรือที�มีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนั
ดีของประชาชน พนกังานเจา้หนา้ที�โดยไดร้ับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื�น
คาํร้องพร้อมแสดงพยานหลกัฐานต่อศาลที�มีเขตอาํนาจขอใหม้ีคาํสั�งระงบัการทาํ
ใหแ้พร่หลายซึ�งขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั�นได ้

 ในกรณีที�ศาลมีคาํสั�งใหร้ะงบัการทาํใหแ้พร่หลายซึ�งขอ้มูลคอมพิวเตอร์
ตามวรรคหนึ�ง ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�ทาํการระงบัการทาํใหแ้พร่หลายนั�นเอง หรือ
สั�งใหผู้ใ้หบ้ริการระงบัการทาํใหแ้พร่หลายซึ�งขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั�นก็ได”้ 

 

  
 “มาตรา 20 ในกรณีที�การกระทาํความผดิตามที�ระบุไวด้งัต่อไปนี�   
 (1) การกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัินี�  อนัเป็นการทาํใหแ้พร่หลาย
ซึ�งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ที�อาจกระทบกระเทือนต่อความมั�นคงแห่งราชอาณาจกัร
ตามที�กาํหนดไวใ้นภาคสอง ลกัษณะ 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
 (2) การกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัินี�  อนัเป็นการทาํใหแ้พร่หลาย
ซึ�งขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นความผดิเกี�ยวกบัการก่อการร้ายตามที�กาํหนดไวใ้น
ภาคสอง ลกัษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
 (3) การกระทาํความผดิตามกฎหมายอื�นที�มีลกัษณะขดัต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  
 พนกังานเจา้หนา้ที�มีอาํนาจยื�นคาํร้องพร้อมแสดงพยานหลกัฐานต่อศาลที�
มีเขตอาํนาจขอใหม้ีคาํสั�งระงบัการทาํใหแ้พร่หลายซึ�งขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั�นได ้
และใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�ดาํเนินการยื�นคาํร้องต่อศาลโดยไม่ชกัชา้เมื�อตรวจพบ
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การกระทาํความผดิตามวรรคหนึ�ง 
 ในกรณีที�ศาลมีคาํสั�งใหร้ะงบัการทาํใหแ้พร่หลายซึ�งขอ้มูลคอมพิวเตอร์
ตามวรรคสอง ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�ทาํการระงบัการทาํใหแ้พร่หลายนั�นเอง หรือ
สั�งใหผู้ใ้หบ้ริการระงบัการทาํใหแ้พร่หลายซึ�งขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั�นก็ได ้ทั�งนี�  
จะตอ้งไม่กระทบต่อการใหบ้ริการอื�น ๆ ของผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต” 
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