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บทนํา 

การพนนัเป็นกิจกรรมทางสังคมอยา่งหน่ึงท่ีมีมานาน และดาํเนินสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ทั้งยงั

เป็นปรากฏการณ์ร่วมกนัของหลายสังคม ส่ิงหน่ึงท่ีนาํมาใชใ้นการควบคุมการพนนัซ่ึงถูกพิจารณาวา่เป็น

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ก่อใหเ้กิดปัญหาสังคมหลายดา้นตามมา คือ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุม

การพนนั แต่เน่ืองจากการพนนันั้นเป็นกิจกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบและวิธีการมาอยา่งต่อเน่ือง 

ทาํให้ในบางคร้ัง ผูบ้งัคบัใช้กฎหมายก็ไม่สามารถบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการพนันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

เม่ือโลกปัจจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสําคัญในการ

ติดต่อส่ือสาร ซ่ึงพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีลกัษณะพิเศษ คือ มีขอบเขตท่ีกวา้งขวาง และทาํให้คนท่ีอยู่

ต่างสถานท่ีสามารถติดต่อและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ไดม้ากข้ึน ในขณะเดียวกนั 

การพนนัก็ไดพ้ฒันารูปแบบจากการเล่นในโลกจริง ซ่ึงนกัพนนัตอ้งติดต่อสัมพนัธ์และเล่นพนนักนัโดย

เห็นหน้าหรืออยู่ในสถานท่ีเดียวกนั มาเป็นการพนนัออนไลน์ ท่ีทาํให้ผูเ้ล่นการพนนัสามารถเขา้ถึงการ

พนนัรูปแบบต่าง ๆ ไดง่้าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน แมว้า่กฎหมายท่ีใชใ้นการควบคุมการพนนันั้นจะ

ครอบคลุมถึงรูปแบบการพนนับางประเภท แต่ในการควบคุม ปราบปราม หรือดาํเนินการทางกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายการพนนันั้น ยงัไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเต็มท่ีเน่ืองจากปัญหาเชิง

เทคนิคคอมพิวเตอร์ และมาตรการท่ีจะนาํมาปรับใชก้บัการพนนัออนไลน์นั้นยงัไม่ชดัเจน  

 ในประเทศไทยนั้น การพนนัออนไลน์เป็นการพนนัอีกรูปแบบหน่ึงท่ีคนไทยสามารถ

เขา้ถึงได้ง่าย และยงัไม่มีกฎหมายท่ีจะนาํมาปรับใช้ในการรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

กระทาํความผิดดงักล่าวโดยตรง แมว้่าจะมีพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2475 ซ่ึงเป็นกฎหมายหลกัใน

ควบคุมการพนัน แต่ก็เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัถึงลกัษณะการกระทาํความผิดและอตัราโทษท่ีจะได้รับ

เท่านั้น มิไดร้วมไปถึงวิธีการในการรวบรวมพยานหลกัฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษ คือ 

เป็นพยานหลกัฐานท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดง่้าย และการเขา้ถึงขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์และขอ้มูลการจราจร

ทางคอมพิวเตอร์อนัเป็นพยานหลกัฐานสําคญัประกอบการพิจารณาคดีดว้ย และแมใ้นพระราชบญัญติั

การกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จะไดบ้ญัญติัถึงหน้าท่ีของผูใ้ห้บริการในการเก็บรักษา

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์และการจราจรคอมพิวเตอร์ และรวมไปถึงอาํนาจในการสอบสวนและรวบรวม
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พยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงยงัเป็นปัญหาว่าจะนาํบทบญัญติั

ของพระราชบญัญติัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาปรับใช้กบัการพนนัออนไลน์ได้

หรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีระงบัการทาํให้แพร่หลายซ่ึงเวบ็ไซตห์รือขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเก่ียวเน่ืองกบั

การพนนัออนไลน์  

เน่ืองจากการพนนัออนไลน์นั้น ถือเป็นการกระทาํความผิดกฎหมายอาญาแต่ทว่ามีสถานท่ีใน

การเกิดคดีบนอินเทอร์เน็ตซ่ึงมีความแตกต่างจากพื้นท่ีเกิดเหตุทางกายภาพทัว่ไป ประกอบกบัมีการนาํ

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาพิจารณาประกอบในการศึกษา

เก่ียวกบัการดาํเนินคดีแก่ผูก้ระทาํความผดิเก่ียวกบัการพนนัออนไลน์ จึงตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคม

วทิยาทางอินเทอร์เน็ตและอาชญาวทิยาทางอินเทอร์เน็ตก่อนเป็นเบ้ืองตน้ เพื่อให้เขา้ใจสภาพการเกิดและ

ลักษณะของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และพิจารณาต่อมาว่า การพนันออนไลน์นั้ นมีลักษณะของ

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และถือเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรือไม่ อยา่งไร จากนั้น จึงจะไดพ้ิจารณา

กฎหมายเก่ียวกบัการพนนัและกฎหมายเก่ียวกบัอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนถดัมา  

ในส่วนของขอ้กฎหมายท่ีจะนาํปรับใช้กบัการพนันออนไลน์นั้น งานวิจยัน้ี ได้แบ่งการศึกษา

ออกเป็น 2 ส่วน คือ กฎหมายท่ีบงัคบัใช้อยูภ่ายในประเทศไทย และกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ในต่างประเทศ 

ซ่ึงไดแ้ก่ กฎหมายของประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีการออกกฎหมายท่ี

นาํมาบงัคบัใชแ้ก่กรณีการพนนัออนไลน์โดยตรง  เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการกาํหนดมาตรการ หรือ

บทบญัญติัทางกฎหมายท่ีจะนาํมาใชก้บัการควบคุมการพนนัออนไลน์ในประเทศไทยอยา่งเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพต่อไป  
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บทที ่1 

การพนันออนไลน์กบัอาชญากรรมคอมพวิเตอร์ 

 ในบทน้ีจะได้กล่าวถึงสังคมวิทยาและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับอาชญาวิทยาทางอินเทอร์เน็ต 

ความหมายและประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และความเก่ียวขอ้งระหวา่งการพนนัออนไลน์และ

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงประเภทของผูเ้ล่นพนนัออนไลน์เพื่อทาํความเขา้ใจลกัษณะทางอาชญา

วทิยาของการพนนัออนไลน์เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับใชก้ฎหมายการพนนัและกฎหมายเก่ียวกบัการ

กระทาํความผดิทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงในบทต่อไป 

 

สังคมวทิยาทางอนิเทอร์เน็ต  

 พื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ต (cyberspace) มีความแตกต่างจากพื้นท่ีทางกายภาพของสังคมใน

ความเป็นจริง โดยพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีลกัษณะสาํคญั 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 1) เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถ

ขยายขอบเขตไดไ้ม่จาํกดั 2) เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเคล่ือนไหวของขอ้มูลอยา่งอิสระ และ 3) อาจมีลกัษณะ

ของการกาํหนดมิติหรือขอบเขตบางประการในเชิงนามธรรมได0้

1   

ดว้ยลกัษณะดงักล่าว ความเคล่ือนไหวทางสังคมบนพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ต จึงมีความแตกต่างบาง

ประการจากสังคมในความเป็นจริง และในปัจจุบนั เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมไปสู่

พื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตและการเปล่ียนแปลงสังคมไปสู่ยุคขอ้มูลข่าวสารมากข้ึนทาํให้ตอ้งทาํความเขา้ใจ

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนบนพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตดว้ย 1

2 ศาสตร์หน่ึงท่ีมีการพฒันาข้ึนและถูกนาํมาใช้ใน

                                                           

1
Francis Heylighen, (1994), Cyberspace, Principia Cybernatica Web. [Online] 

http://pespmc1.vub.ac.be/CYBSPACE.html  
2 Gary Stringer. (2008). Conceptual Issues in Cyberspace.  University of Exeter, p. v.   

http://pespmc1.vub.ac.be/CYBSPACE.html
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การศึกษาปรากฏการณ์ดงักล่าว คือ สังคมวิทยาทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Sociology หรือ Sociology of the 

internet)3  

สังคมวิทยาทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Sociology หรือ Sociology of the internet)4 เป็นการศึกษา

พฤติกรรมทางสังคม การติดต่อส่ือสาร และการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมเสมือน (virtual 

community) และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือวฒันธรรม และ

เน่ืองจากวชิาสังคมวทิยาเป็นวชิาท่ีมุ่งเนน้ในการศึกษาชีวติทางสังคมของมนุษย ์กลุ่มคน รวมถึงกฎเกณฑ์

และกระบวนการทางสังคม4

5 การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคมทางอินเทอร์เน็ต และ

กฎเกณฑท่ี์จะนาํมาใชใ้นทางอินเทอร์เน็ต เช่น อาชญาวทิยาทางคอมพิวเตอร์ และการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์จึงอาจถือไดว้า่ เป็นแขนงหน่ึงในการศึกษาสังคมวทิยาทางอินเทอร์เน็ตเช่นกนั 

การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งไร้พรมแดน ค่าใชจ่้ายในการเขา้ถึงกิจกรรมออนไลน์ไม่มาก และ

การใช้นามแฝงไม่แสดงตวัตนท่ีแทจ้ริงได้ ทาํให้พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในพื้นท่ีทางกายภาพไป

ปรากฏอยูบ่นพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ต และเน่ืองจากพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่มีพรมแดนในการเขา้ถึง ก็

อาจก่อให้เกิดปัญหาการไม่สามารถจบักุมการกระทาํความผิดท่ีเกิดข้ึนบนพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตได5้

6 ทาํ

ใหต้อ้งมีการควบคุมและเฝ้าระวงัพฤติกรรมไม่พึงประสงคเ์หล่านั้นบนพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตดว้ย  

กิจกรรมหรือพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนบนพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตประการหน่ึงและ

เป็นปรากฏการณ์สาํคญัในปัจจุบนั ก็คือ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์  

 

 

                                                           

3
Albert Benschop (2002), “Peculiarities of Cyberspace,” Building Blocks for an Internet Sociology [Online] 

http://www.sociosite.org/index_en.php 

4
Albert Benschop, Ibid.  

5 ไม่ทราบผูแ้ต่ง, วชิาสังคมวทิยา.  [online] http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/deviansocio47.htm  
6 Daniel E. Greer, "The Physics of Digital Law" in Cybercrime, Jack Balkin, et al. eds., NYU Press 2007  

http://www.sociosite.org/index_en.php
http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/deviansocio47.htm
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อาชญากรรมคอมพวิเตอร์  

 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (cybercrime, computer crime, electronic crime, information crime, 

หรือ virtual crime) ไดแ้ก่ การก่ออาชญากรรมซ่ึงใชค้อมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือ 

เป็นเป้าหมาย หรือเป็นสถานท่ีในกระทาํความผดิ6

7  

ความหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มีความหลากหลายและมีขอบเขตของอาชญากรรมใน

หลายระดบั เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ คือ การก่ออาชญากรรมซ่ึงกระทาํโดยใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต ซ่ึงอาชญากรรมท่ีว่าน้ี มีความหมายตั้ งแต่การดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผิด

กฎหมาย ไปจนถึงการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการขโมยเงินจากบัญชีออนไลน์ของผู ้อ่ืน 

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์มั้งการกระทาํความผิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยห์รือไม่เก่ียวกบัทรัพยก์็ได ้เช่น การ

สร้างไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือนาํขอ้มูลทางธุรกิจของผูอ่ื้นมาเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เป็นตน้7

8  

 ในบางกรณีนั้น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ยงัหมายความรวมไปถึง การขโมยขอ้มูลส่วนตวัของ

บุคคล การลกัลอบดกัรับหรือสอดส่องการใชค้อมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อเสรีภาพ

ในการแสดงออกของประชาชนอีกดว้ย8

9 

ลกัษณะของอาชญากรรมคอมพวิเตอร์ 

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์มีความแตกต่างจากอาชญากรรมโดยทัว่ไปหรืออาชญากรรมในทาง

กายภาพ (real-world crime หรือ traditional crime) ดงัต่อไปน้ี9

10  

                                                           
7 Kim Taipale. (2009). “UNIT 01: Overview, What is Cybercrime?” Cybercrime, Cyberterrorism, and Digital Law 

Enforcement. [online] http://www.information-retrieval.info/cybercrime/index01.html 
8 Cybercrime is criminal activity done using computers and the Internet. This includes anything from downloading 

illegal music files to stealing millions of dollars from online bank accounts. Cybercrime also includes non-monetary 

offenses, such as creating and distributing viruses on other computers or posting confidential business information on 

the Internet. (Techterm (website), “Cybercrime”, [Online] http://www.techterms.com/definition/cybercrime)  

9 Magaret Rouse. (2010).  “Cybercrime”, [Online]  http://searchsecurity.techtarget.com/definition/cybercrime  
10 John L. McMullan and Aunshul Rege. (2010). “Online crime and internet gambling.”  Journal of Gambling , 

Issues: Issue 24, July 2010, p. 70  

http://www.information-retrieval.info/cybercrime/index.html
http://www.information-retrieval.info/cybercrime/index.html
http://www.information-retrieval.info/cybercrime/index01.html
http://www.techterms.com/definition/cybercrime
http://searchsecurity.techtarget.com/definition/cybercrime
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1. ลกัษณะทางกายภาพของการกระทาํความผดิ : อาชญากรรมโดยทัว่ไป สามารถมองเห็นและ

ประเมินการกระทาํความผดิไดใ้นทางกายภาพ ส่วนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์อาจไม่ปรากฏ

การกระทาํของผูก้ระทาํต่อเหยือ่ในทางกายภาพ  

2. การกระทําความผิด : อาชญากรรมโดยทัว่ไป มีการกระทาํความผิดได้ทีละกรรม ส่วน

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั้น ผูก้ระทาํความผิดสามารถกระทาํความหลายกรรมได้อย่าง

รวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อผูเ้สียหายหลายรายไดใ้นช่วงเวลาอนัสั้น  

3. สถานที่ในการกระทําความผิด : อาชญากรรมโดยทัว่ไป ถูกจาํกดัในเร่ืองขอบเขตและ

ลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีในการกระทาํความผิด ส่วนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

เกิดข้ึนในสภาวะแวดลอ้มทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงยากแก่การสืบสวนสอบสวนและแสวงหา

หลกัฐาน 

4. กระบวนการดําเนินคดี : อาชญากรรมโดยทัว่ไป ดาํเนินคดีโดยองค์กรท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย

ซ่ึงพิจารณาแหล่งขอ้มูลจากอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน ส่วนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั้น องคก์ร

ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายอาจไม่สามารถหาขอ้มูลจากอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนได ้เพราะเป็นการยาก

ท่ีจะพิสูจน์ตวับุคคลท่ีกระทาํความผดิและรูปแบบเฉพาะตวัของการกระทาํความผดิได ้ 

 

ขอบเขตของอาชญากรรมคอมพวิเตอร์ (Topology of Cybercrime)  

 จากความหมายหรือคาํนิยามของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ขา้งตน้จะเห็นได้ว่า อาชญากรรม

คอมพิวเตอร์นั้ น มีความหมายท่ีกว้างขวางมาก และมีลักษณะการกระทําท่ีเข้าข่ายอาชญากรรม

คอมพิวเตอร์ไดห้ลายรูปแบบ 

โดยหลกัการแลว้ คาํวา่อาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั้น มกัจะหมายความเฉพาะการกระทาํความผิด

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใชห้รือเป็นการกระทาํต่อคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์1 0

11  หรือเป็นการกระทาํ

ท่ีผิดกฎหมายโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อโจมตีระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลท่ีอยู่บนระบบ

                                                           
11 Kim Taipale. Ibid.  
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ดงักล่าวโดยตรง 1 1

12 เช่น การลกัลอบเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ (Hacking) การดกัรับขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

(Sniffing) เป็นตน้  

ขอบเขตของการกระทาํท่ีจดัเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกได ้2 ส่วน12

13 13

14คือ  

1. อาชญากรรมท่ีมีคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายและกระทาํต่อคอมพิวเตอร์โดยตรง เช่น การใช้

โปรแกรมไม่พึงประสงค ์(malicious software) อยา่งไวรัสคอมพิวเตอร์ในการโจมตีระบบ

คอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น การกระทาํท่ีเป็นการขดัขวางการทาํงานของเซิร์ฟเวอร์ของระบบ

คอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นเป็นตน้  

2. อาชญากรรมท่ีอาศยัเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ โดยมีเป้าหมายอยู่

ในระบบคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ เช่น การขโมยขอ้มูลคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การล่อลวงเพื่อให้

ไดม้าซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น เป็นตน้  

อย่างไรก็ดี มีการใช้คาํว่าอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในความหมายท่ีกวา้งข้ึน โดยหมายความ

รวมถึง หมายถึงการกระทาํท่ีผิดกฎหมายใด ๆ ซ่ึงอาศยัหรือมีความเก่ียวเน่ืองกบัระบบคอมพิวเตอร์หรือ

เครือข่าย 1 4

15 หรืออาศยัระบบคอมพิวเตอร์ในการเก็บพยานหลกัฐานในการก่อความผิดอ่ืนท่ีไม่ใช่การ

กระทาํความผิดต่อคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์โดยตรง 1 5

16 เช่น การฟอกเงิน การหลอกลวงเอา

ข้อมูลส่วนบุคคลทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  แต่การกระทําในลักษณะน้ี ไม่ถือเป็นอาชญากรรม

คอมพิวเตอร์ในความหมายอย่างเป็นทางการ ทว่าเป็นอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้คอมพิวเตอร์ 

(computer-related crime) มากกวา่ 

 

 

                                                           
12 ไ มโ ค ร ซอ ฟ ท์ป ร ะ เ ท ศไ ท ย  ( เ ว็บ ไ ซต์ ) .  อ า ช ญ า ก รร ม ท า ง คอ ม พิว เต อร์ ป ร ะ เภ ทต่ า ง ๆ .  [online] 

http://www.microsoft.com/thailand/piracy/cybercrime.aspx 
13 West Bengal Police Department, Computer Crime. [online] http://www.emdp.in/cyber-crime  
14 Cory Janssen, “Cybercrime”, [Online]  http://www.techopedia.com/definition/2387/cybercrime  
15 ไมโครซอฟทป์ระเทศไทย (เวบ็ไซต)์.  อ้างแล้ว.  
16 Kim Taipale. Ibid.  

http://www.microsoft.com/thailand/piracy/cybercrime.aspx
http://www.emdp.in/cyber-crime
http://www.techopedia.com/definition/2387/cybercrime
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รูปแบบการกระทาํความผดิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัคอมพวิเตอร์ 

รูปแบบหรือลกัษณะของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรือการกระทาํความผิดท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

คอมพิวเตอร์อาจแบ่งออกเป็นลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี16

17  

1. มีคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายในการก่ออาชญากรรม (Computer as Crime “Targets”) เช่น 

การลกัทรัพยเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ ช้ินส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

2. อาศัยคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองอํานวยความสะดวก ในการก่ออาชญากรรมในรูปแบบดั้งเดิม 

(Facilitation of “Traditional” Crimes) คือ มีการก่ออาชญากรรมอ่ืน ๆ อยู่เดิมแลว้ซ่ึงเป็นการก่อ

อาชญากรรมบนพื้นท่ีทางกายภาพ แต่ใชค้อมพิวเตอร์มาอาํนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมนั้น

ต่อไป เช่น ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในการเก็บขอ้มูลลูกคา้ยาเสพติด เป็นตน้ 

 3. มุ่งก่ออาชญากรรมกับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ (Computer-

unique Crime) เช่น การสร้างให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ให้แพร่ระบาดไปในระบบหรือเครือข่าย

คอมพิวเตอร์โดยมีเจตนาท่ีจะสร้างความเสียหาย การลกัลอบเขา้ไปในระบบคอมพิวเตอร์ (Hacking) 

การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  

4. อา ศัยคอม พิว เตอ ร์ เ ป็นเค ร่ืองมือใ นก ารประ กอบ อา ชญา กรรม  (Computer 

as “Instrumentality” of Crimes) การกระทาํในลักษณะน้ีเป็นการขยายความสามารถในการก่อ

อาชญากรรมรูปแบบดั้งเดิมโดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือ เช่น การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในการโอน

เงินจากบญัชีธนาคาร จากบญัชีหน่ึงไปเขา้อีกบญัชีหน่ึงโดยมีเจตนาทุจริต ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในการ

เป็นเจา้มือรับพนันเอาทรัพยสิ์น หรือ ใช้คอมพิวเตอร์ในการเผยแพร่เอกสาร ส่ิงพิมพ์ รูปภาพท่ีมี

ลกัษณะผดิกฎหมาย เป็นตน้ 

 

 

                                                           
17 ญ าณพ ล  ย ั่ง ยื น .  อ า ช ญ า ก ร ร ม ท า ง ค อ ม พิว เต อ ร์  (Computer –Related Crime). [Online] 

http://elearning.aru.ac.th/4000108/hum07/topic3/linkfile/print5.htm  

 

http://elearning.aru.ac.th/4000108/hum07/topic3/linkfile/print5.htm
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ลกัษณะของการกระทาํความผดิทางคอมพวิเตอร์ 

จากความหมาย ขอบเขต และรูปแบบของการแบ่งประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ขา้งตน้ 

จึงอาจจาํแนกลกัษณะของการกระทาํความผดิทางคอมพิวเตอร์ไดเ้ป็น 2 ส่วนดงัน้ี  

1. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ (Computer Crime) คือ อาชญากรรมท่ีมีคอมพิวเตอร์หรือ

ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายโดยตรง ซ่ึงการก่ออาชญากรรมในลักษณะน้ี มีการใช้

วิธีการหรือเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการกระทําความผิด เช่น การลักลอบเข้าถึง

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น การทาํลายขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น การขดัขวางการทาํงาน

ของระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น หรือการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น เป็นตน้  

2. อาชญากรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Related Crime) คือ การก่อ

อาชญากรรมอ่ืน ๆ ท่ีใชค้อมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือ

ในการกระทาํความผิดอ่ืน ๆ  เช่น การสะกดรอยตามทางอินเทอร์เน็ต (cyberstalking) การ

ส่งข้อความข่มขู่บุคคลอ่ืนทางอินเทอร์เน็ต หรือการเผยแพร่ภาพลามกอนาจารของเด็ก 

(child pornography) เป็นตน้1 7

18 และยงัหมายความรวมถึงการกระทาํต่อขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

ความลบัทางการคา้ และการใชค้อมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยผดิกฎหมายอีกดว้ย 18

19  

นอกจากน้ี องค์การสหประชาชาติได้จ ําแนกประเภทของการกระทําความผิดท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการใชค้อมพิวเตอร์เอาไว ้ดงัน้ี 19

20 

ก) การก่อกวนทางอินเทอร์เน็ต และการปลอมแปลงขอ้มูลหรือทาํเอกสารขอ้มูลทาง

อินเทอร์เน็ตอนัเป็นเทจ็20

21  

ข) การขโมยขอ้มูล การฉอ้โกงทางอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการเขา้ถึงขอ้มูลทางธนาคาร

หรือระบบการเงิน และโยกยา้ยเงินทุนทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ 21

22 

                                                           
18 Perdue University Police Department, Computer Related Crime, [Online] 

http://www.purdue.edu/police/assistance/know/computer.htm  

19 The Florida Statutes 2012, Title XLVI, Chapter 815, Computer related crime  

20 UNODC (2005), Computer Related Crime, Fact Sheet 6,  The Eleventh United Nations Congress on Crime 

Prevention and Criminal Justice, 18-25 April 2005, Bangkok, Thailand   
21 Electronic vandalism and professional forgery or counterfeiting  

http://www.purdue.edu/police/assistance/know/computer.htm
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ค) การใชค้อมพิวเตอร์ในการทาํการคา้ทางไกลและการลงทุนในลกัษณะหลอกลวงให้

ผูอ่ื้นหลงเช่ือ22

23  

ง) การปลอมแปลงหน้าเวบ็ไซต์เพื่อหลอกลวงเอารหัสผ่านจากผูใ้ช ้(Phishing) หรือ 

การทาํอีเมล์หรือขอ้ความหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (spoofing spam) เพื่อทาํให้

บุคคลท่ีไดรั้บอีเมลห์รือขอ้ความเขา้ใจผดิวา่ เป็นขอ้มูลจากเวบ็ไซตจ์ริง และยอมให้

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไป 23

24 

จ) การนาํเขา้สู่ระบบและเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นอนัตราย 2 4

25 แต่ก็ยงัมีปัญหา

ในเร่ืองของการเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ในลกัษณะท่ีเป็น ‘ความบนัเทิงสําหรับ

ผูใ้หญ่’ (Adult Entertainment) หรือการคา้และการบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองเพศ  

ฉ) การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการโฆษณาหรือเป็นส่ือในการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีก่อให้เกิด

ความเกลียดชัง แบ่งแยกเช้ือชาติ รวมไปถึงการใช้ส่ือเป็นอุปกรณ์อาํนวยความ

สะดวกในการก่อการร้าย25

26  

ประเภทของอาชญากรรมคอมพวิเตอร์  

 ในปัจจุบนั การกระทาํความผดิทางคอมพิวเตอร์อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท26

27 ไดแ้ก่  

1. การกระทาํความผิดโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือ (traditional types of original 

offense) เช่น การฉอ้โกง เป็นตน้ 

                                                                                                                                                                               
22 Theft or fraud, for instance, hacking attacks on banks or financial systems, and fraud involving transfers of 

electronic funds  
23 Computers are used to facilitate a wide range of telemarketing and investment fraud involving deceptive practices 
24 “Phishing” or “spoofing spam” is the construction of e-mail messages with corresponding web pages designed to 

appear as existing consumer sites  

25 Dissemination of illegal and harmful material 

26 the Internet being used for dissemination of hate propaganda and xenophobic materials, evidence suggests that the 

Internet has been used to facilitate terrorist financing and distributing terrorist propaganda 
27 Ian Walden, ‘Computer Crime and Information Misuse,’ in Chris Reed and John Angel (2007), Computer Law (6th 

edition, Oxford: Oxford University Press), p. 553-554  
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2. เน้ือหาในคอมพิวเตอร์เป็นความผิด (content-related crimes) เป็นกรณีท่ีผูก้ระทาํความผิด

ใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือตามปกติ แต่เน้ือหา (content) ท่ี

ปรากฎอยูใ่นส่ือคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย เช่น ภาพลามกอนาจาร หรือเป็นการ

ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น  

3. อาชญากรรมต่อการใชง้านตามปกติของคอมพิวเตอร์ (computer integrity crimes) ไดแ้ก่

การโจมตีความเป็นเอกภาพ ความเป็นส่วนตัว และความพร้อมใช้งาน (integrity, 

confidentiality, and availability) ซ่ึงเป็นหลกัสําคญัในการรักษาความปลอดภยัทาง

คอมพิวเตอร์ 

ในกรณีท่ีเน้ือหาในคอมพิวเตอร์เป็นความผิดนั้น เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับการ

ควบคุมเน้ือหาสาระท่ีปรากฎอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะกรณีท่ีต้นทางหรือท่ีมาของ

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นอยูใ่นต่างประเทศ27

28  

 

พฤติกรรมการกระทาํอาชญากรรมคอมพวิเตอร์ 

แมจ้ะมีการจดัประเภทของอาชญากรทางคอมพิวเตอร์เอาไวใ้นหลายลกัษณะ เช่น นกัเจาะระบบ 

(Hacker หรือ Cracker) แต่โดยส่วนใหญ่แลว้เป็นการจดัประเภทตามลกัษณะความผิดท่ีไดก้ระทาํลงไป

ในทางคอมพิวเตอร์ แต่ยงัไม่มีคาํอธิบายในภาพรวมสําหรับท่ีมาของพฤติกรรมของบุคคลท่ีหนัมากระทาํ

ความผดิทางคอมพิวเตอร์  

ชยัชนัการ์ (Jaishankar, 2008) นกัอาชญาวิทยาคอมพิวเตอร์จึงไดเ้สนอทฤษฎีท่ีนาํมาใชใ้นการ

อธิบายแนวโน้มในการเกิดข้ึนของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรือ การกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ 

คือ “ทฤษฎีการเปล่ียนผา่นเชิงพื้นท่ี” (Space Transitional Theory) 29 ข้ึน เพื่อใชใ้นการอธิบายพฤติกรรม

ของบุคคลท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตในการกระทาํความผดิ 

ทฤษฎีการเปล่ียนผ่านเชิงพื้นท่ีในทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มีขอ้สันนิษฐานเบ้ืองต้นว่า 

บุคคลอาจประพฤติตนในพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างจากในพื้นท่ีทางกายภาพ ซ่ึงความประพฤติ

                                                           
28 Ibid, 561  
29 Jaishankar K., (2007).  “Establishing a Theory of Cyber Crimes”,  International Journal of Cyber Criminology, 

Vol. 1 Issue 2 July 2007, p. 7 
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บางอยา่งนั้นอาจนาํไปสู่การกระทาํผดิทางคอมพิวเตอร์ และใชใ้นการอธิบายรูปแบบการกระทาํความผิด

ของอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ดว้ย29

30  

ทฤษฎีการเปล่ียนผา่นเชิงพื้นท่ี ประกอบดว้ยสมมุติฐาน 7  ประการ30

31 คือ  

1. บุคคลท่ีเก็บกดพฤติกรรมท่ีจะกระทาํความผิดเอาไวใ้นพื้นท่ีทางกายภาพ ไม่วา่จะดว้ย

เหตุผลทางจิตวิทยา หรือดว้ยสถานะ หรือตาํแหน่ง มีความโนม้เอียงในการท่ีจะกระทาํ

ความผดิในพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ต 

2. การระบุสถานะบุคคลท่ียืดหยุ่น การกลมกลืนไปกบับุคคลอ่ืน ๆ โดยไม่แสดงตวัอย่าง

ชดัเจน และการขาดปัจจยัในการตรวจสอบปราบปรามในพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตเปิด

โอกาสใหผู้ก้ระทาํความผดิมีทางเลือกท่ีจะกระทาํความผดิในทางคอมพิวเตอร์ 

3. การกระทาํความผิดในพื้นท่ีทางคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มท่ีจะถูกส่งต่อไปยงัพื้นท่ีทาง

กายภาพและการกระทาํความผิดในพื้นท่ีทางกายภาพก็มีแนวโน้มท่ีจะถูกส่งต่อมายงั

พื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตดว้ยเช่นกนั 

4. ความเส่ียงภยัในการเข้าไปกระทาํความผิดในพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตท่ีจะเกิดข้ึนบาง

ช่วงเวลา (intermittent venture) และธรรมชาติของพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงมีการ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลานั้นทาํใหมี้โอกาสท่ีจะหลบหนีไดง่้าย  

5. บุคคลท่ีไม่รู้จักกันมีแนวโน้มจะรวมตัวกัน และร่วมมือกันกระทําความผิดทาง

อินเทอร์เน็ต และกลุ่มคนท่ีมีการรวมตวักนักระทาํความผิดในพื้นท่ีทางกายภาพอยูเ่ดิม

แลว้ มีแนวโนม้จะกระทาํความผดิร่วมกนัในพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตดว้ย 

6. บุคคลท่ีอยู่ในสังคมปิดมีแนวโน้มในการกระทาํความผิดบนพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ต

มากกวา่บุคคลท่ีมาจากสังคมท่ีเปิดกวา้ง และ 

                                                           
30 P.Danquah & O.B. Longe, (2011). An Empirical Test of the Space Transition Theory of Cyber Criminality: 

The Case of Ghana and Beyond. Afr J. of Comp & ICTs. Vol 4, No. 2.) p. 37  

31Jaishankar K., (2008). Space Transition Theory of Cyber Crimes. [online] 

http://www.sascv.org/drjaishankar/theory.html  

http://www.sascv.org/drjaishankar/theory.html
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7. บรรทดัฐานของสังคมและค่านิยมในพื้นท่ีทางกายภาพและพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตท่ี

ขดัแยง้กนัอาจนาํไปสู่การกระทาํความผดิทางคอมพิวเตอร์ได ้

นอกจากทฤษฎีการเปล่ียนผ่านเชิงพื้นท่ีท่ีอาจนํามาอธิบายพฤติกรรมการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับ

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์แล้ว ยงัมีขอ้พิจารณาขององค์กรสืบสวนอาชญากรรมแห่งชาติของสหราช

อาณาจกัร (National Criminal Intelligence Service หรือ NCIS) ท่ีอาจนาํมาพิจารณาวา่การกระทาํใด

นบัวา่เป็นการกระทาํความผดิทางคอมพิวเตอร์ดว้ย โดยขอ้พิจารณาน้ีมีแนวคิดพื้นฐาน คือ เม่ือการกระทาํ

ใดถูกพิจารณาวา่เป็นการกระทาํความผดิโดยท่ีไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์แลว้ การกระทาํนั้นยอ่มเป็น

ความผดิดว้ยในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผดินั้นดว้ย31

32  

การพนันออนไลน์กบัอาชญากรรมคอมพวิเตอร์   

จากแนวคิดและทฤษฎีดา้นอาชญาวิทยาคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ท่ีกล่าวไว้

ขา้งตน้ เม่ือนาํมาพิจารณาในส่วนของการพนันออนไลน์นั้น การพนันท่ีไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการ

กระทาํความผิดตามกฎหมายไทยอยูแ่ลว้ หากใชห้ลกัพิจารณาขององคก์รสืบสวนอาชญากรรมแห่งชาติ

ของสหราชอาณาจกัร เน่ืองจากการพนันท่ีได้กระทาํในสภาวะท่ีไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เป็น

ความผิด ดงันั้น การใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นอุปกรณ์หรืออาํนวยความสะดวกในการพนนัหรือการพนัน

ออนไลน์ยอ่มเป็นความผดิดว้ย  

หากพิจารณาว่าการพนนัออนไลน์เป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรือไม่ หรือเป็นอาชญากรรม

คอมพิวเตอร์ในลกัษณะใด หากพิจารณาตามความหมายเฉพาะในขา้งตน้ แมก้ารพนนัออนไลน์จะเป็น

การกระทาํผิดตามกฎหมาย แต่ก็ไม่ถือเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในความหมายเฉพาะ เน่ืองจากการ

พนันออนไลน์มิใช่การกระทาํความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือขอ้มูลคอมพิวเตอร์ และไม่ใช่การ

กระทาํความผิดท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือโดยมุ่งหมายท่ีจะกระทาํต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือ

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น ทว่าจดัเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในความหมายอย่างกวา้ง หรือเป็น

อาชญากรรมท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัการใชค้อมพิวเตอร์ (computer-related crime) แต่ถา้หากพิจารณาตาม

การจดัประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั การพนนัออนไลน์ก็อาจจดัอยูใ่นกรณีท่ีขอ้มูลท่ี

ปรากฎในระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงท่ีผดิกฎหมาย (content-related crime) ได ้ 

                                                           
32 Llioyd, L (2011), Information Technology Law. (6th edition, Oxford: Oxford University Press), p. 210 
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หากพิจารณาจากรูปแบบของการกระทาํความผิดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใช้คอมพิวเตอร์แลว้ การ

พนนัออนไลน์จะมีลกัษณะของการกระทาํความผิดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใช้คอมพิวเตอร์ได้ 2 รูปแบบ

ดว้ยกนั คือ เป็นการอาศยัคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองอาํนวยความสะดวก ในการก่ออาชญากรรมในรูปแบบ

ดั้งเดิม ในกรณีท่ีมีการจดัให้มีการเล่นพนนัในทางกายภาพ แลว้ใชค้อมพิวเตอร์ในการเก็บขอ้มูลของผู ้

เล่นพนันหรือลูกหน้ีพนัน ส่วนอีกรูปแบบหน่ึง เป็นการอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการ

ประกอบอาชญากรรม เพื่อขยายความสามารถในการก่ออาชญากรรมรูปแบบดั้งเดิมโดยใชค้อมพิวเตอร์

เป็นเคร่ืองมือ เช่น การเปิดให้มีการพนันออนไลน์เพื่อขยายกลุ่มของลูกคา้ให้สามารถเขา้มาเล่นได้

ตลอดเวลา และเพื่อหลบเล่ียงการจบักุมของตาํรวจ เป็นตน้  

 

แมว้า่การพนนัออนไลน์จะไม่จดัเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนกบัระบบคอมพิวเตอร์

โดยตรงจึงไม่อาจเรียกผูท่ี้เปิดใหมี้การเล่นพนนัออนไลน์หรือเจา้มือการพนนัออนไลน์ รวมไปถึงผูเ้ล่น

การพนนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาตวา่เป็นอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ได ้แต่เม่ือนาํทฤษฎีการเปล่ียนผา่นเชิง

พื้นท่ีมาใชใ้นการอธิบายแนวโนม้ของการเล่นพนนัออนไลน์ก็จะสามารถอธิบายพฤติกรรมของผูท่ี้เขา้

ร่วมในการกระทาํความผดิในการเล่นพนนัออนไลน์ได ้

การเปล่ียนพื้นท่ีจากการเล่นพนนัในพื้นท่ีทางกายภาพมาเป็นพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตนั้น พบวา่มี

เด็กและเยาวชนเขา้ร่วมเล่นเป็นจาํนวนมาก และมีการเปิดเวบ็ไซตใ์หเ้ล่นพนนัออนไลน์เป็นจาํนวนมาก

เช่นกนั ซ่ึงอธิบายตามทฤษฎีการเปล่ียนผา่นเชิงพื้นท่ีแลว้นั้น ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไม่เคยเล่นการพนนัใน

พื้นท่ีทางภายภาพมาก่อนเร่ิมเล่นการพนันออนไลน์นั้นอาจเป็นเพราะบุคคลท่ีตอ้งการเล่นการพนัน

ดงักล่าวไม่สามารถเล่นการพนนัในพื้นท่ีทางกายภาพได้เน่ืองจากขอ้จาํกดัส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น 

เป็นขา้ราชการในระดบัสูง หรือเป็นเด็กและเยาวชน เป็นตน้ เม่ือเปล่ียนผา่นจากพื้นท่ีทางกายภาพซ่ึงมี

การระบุตวัตนทางสังคมอยา่งชดัเจนมาสู่พื้นท่ีออนไลน์ท่ีระบุตวับุคคลไดย้ากและมีการตรวจสอบท่ีไม่

ทัว่ถึง ประกอบกบัมีความเส่ียงท่ีจะถูกจบันอ้ยกวา่ จึงตดัสินใจท่ีจะเล่นการพนนัซ่ึงเป็นส่ิงผิดกฎหมาย

บนพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ต และมีความเป็นไปไดว้า่ เม่ือเล่นการพนนัออนไลน์แลว้ บุคคลดงักล่าวก็อาจ

หนัมาเล่นพนนัในพื้นท่ีทางกายภาพในเวลาต่อมาเช่นกนั  

ในขณะท่ีบุคคลท่ีเล่นการพนันอยู่แล้วในพื้นท่ีทางกายภาพก็มีแนวโน้มท่ีจะกระทาํอย่าง

เดียวกนัในพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตดว้ย และเน่ืองจากสังคมของผูท่ี้เล่นการพนนั รวมถึงสังคมของผูท่ี้ก่อ

อาชญากรรมอ่ืน ๆ นั้นจดัเป็นสังคมท่ีมีลกัษณะปิดและการเล่นพนนันั้นสังคมทัว่ไปถือเป็นอบายมุข 
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ผิดไปจากบรรทดัฐานและค่านิยมของสังคมทางกายภาพ โดยถือเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ทาํให้

กลุ่มคนท่ีตอ้งการเล่นการพนนัหนัไปเล่นการพนนับนพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ตนัน่เอง 

คาํอธิบายในส่วนของความเก่ียวเน่ืองระหว่างอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการเล่นพนัน

ออนไลน์น้ีจะไดน้าํไปใช้ประกอบการตีความปัญหาความชอบดว้ยกฎหมายในการระงบัการเผยแพร่

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีผดิกฎหมายหรือไม่เหมาะสมในภายหลงัต่อไป 

 

ความชอบด้วยกฎหมายของการพนันออนไลน์ (Legality of Online Gambling) 

การพนนัออนไลน์ซ่ึงเป็นเกมการพนนัท่ีอาศยัการส่ือสารผา่นทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นเคร่ืองมือ

สาํคญัท่ีทาํใหส้ามารถเขา้ถึงเกมพนนัออนไลน์ไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี 3 2

33 แมจ้ะ

มิใช่อาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่สถานะทางกฎหมายหรือความชอบดว้ยกฎหมายของความเป็น

การพนนัก็ข้ึนอยูก่บักฎหมายการพนนัโดยตรง โดยความชอบดว้ยกฎหมายของการพนนัออนไลน์นั้นจะ

ข้ึนอยูก่บักฎหมายภายในของแต่ละประเทศวา่มีนโยบายเก่ียวกบัการพนนัอยา่งไร จึงมีคาํกล่าวท่ีวา่ การ

พนันออนไลน์นั้นอยู่ในพื้นท่ีสีเทาทางกฎหมาย (legal grey area)34 กล่าวคือ แมว้่าการพนนัจะผิด

กฎหมายในประเทศหน่ึง แต่การกล่าวหาและดาํเนินคดีกบัผูเ้ล่นนั้นเป็นเร่ืองยาก เร่ืองจากผูเ้ล่นไดเ้ล่น

การพนนัในบา้นของตวัเองซ่ึงยากแก่การสืบสวน และเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายท่ีเปิดให้บริการเวบ็ไซต์

นั้นมีเครือข่ายอยูภ่ายนอกประเทศ ซ่ึงอาจเป็นประเทศท่ีอนุญาตให้มีการเล่นพนนัออนไลน์ได ้3 4

35 แต่ใน

ประเทศไทยนั้น มีกฎหมายบญัญติัเอาไวว้า่ การฝ่าฝืนกฎหมายการพนนั หรือการเล่นพนนัโดยไม่ไดรั้บ

อนุญาต การเล่นการพนนัจึงเป็นการกระทาํท่ีผดิกฎหมายไทยอยา่งชดัเจน  

ปัญหาซ่ึงจะเกิดข้ึนตามมาจากกรณีท่ีการเล่นพนนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาตโดยผูเ้ล่นไดเ้ล่นพนนัใน

เวบ็ไซตข์องประเทศท่ีอนุญาตให้เล่นการพนนัไดอ้ย่างถูกกฎหมาย แต่ผูเ้ล่นเล่นการพนนัอยู่ในประเทศ

ไทย และเวบ็ไซตด์งักล่าวไม่ไดข้ออนุญาตเปิดให้มีการเล่นการพนนัตามกฎหมายไทย คือ ปัญหาในการ

บงัคบัใชก้ฎหมายในการดาํเนินคดีกบัผูท่ี้เปิดใหมี้การเล่นพนนั  

                                                           
33 วษิณุ วงศสิ์นศิริกลุ (2554) เกมพนันออนไลน์: หายนะเกมพนันทีต้่องควบคุม.   
34 Ed Grabianowsky, (2012). How Online Gambling Works. [online] www.howstuffworks.com/online-

gambling2.htm 
35 Ibid.   

http://www.howstuffworks.com/online-gambling2.htm
http://www.howstuffworks.com/online-gambling2.htm
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นอกจากน้ี แมว้่าประเทศไทยและประเทศอ่ืนท่ีมีการกระทาํความผิดเกิดข้ึน จะพิจารณาว่าการ

เล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกนั กล่าวคือ ทั้งสองประเทศถือว่าการพนันเป็นความผิดตาม

กฎหมายอาญาท่ีสามารถลงโทษได้ทั้ งในประเทศท่ีร้องขอและประเทศท่ีรับคาํร้องขอด้วย (double 

criminality)36 3 6

37 แต่ก็ยงัมีขอ้พิจารณาท่ีอาจเป็นปัญหาข้ึนดว้ยเช่นกนัว่า จะดาํเนินคดีผูก้ระทาํความผิด

ตามกฎหมายของประเทศใด หรือการขอให้ส่งตวัผูก้ระทาํความผิดท่ีอยู่ในต่างประเทศมาดาํเนินคดีใน

ประเทศไทยจะทาํไดห้รือไม่ ตามหลกัของการส่งผูร้้ายขา้มแดน   

สําหรับกรณีของประเทศไทย จะพบว่าการควบคุมการพนันออนไลน์ก็มีปัญหาดงักล่าวด้วย

เช่นกนั แมก้ารเล่นการพนนัประเภทต่าง ๆ ทั้งท่ีห้ามไม่ให้เล่นอยา่งเด็ดขาดหรือไม่ไดข้ออนุญาตจดัให้มี

การเล่นจะอยู่ภายใต้บทบัญญติัของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แต่กฎหมายฉบบัดังกล่าว

สามารถควบคุมการเล่นพนนัและดาํเนินคดีไดเ้ฉพาะตวับุคคลผูเ้ล่นพนนัและผูจ้ดัให้มีการเล่นพนนั แต่

ไม่สามารถปิดกั้นเวบ็ไซต์หรือระงบัการเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการกระทาํความผิด

ตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ได ้ 

 

บทที ่2 

พระราชบัญญัตกิารพนัน พ.ศ. 2478 และพระราชบัญญัตกิารกระทาํความผดิทาง

คอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 

 

                                                           
36 คมกริช  ดุลยพิทกัษ,์  "การส่งผู้ร้ายข้ามแดน," http://oldforum.serithai.net/index.php?topic=31935.0;wap2   
37 "Dual criminality requires that an accused be extradited only if the alleged criminal conduct is considered criminal 

under the laws of both the surrendering and requesting nations." In US v Saccoccia, (Justice Cynthia Holcomb 

Hall http://www.duhaime.org/LegalDictionary/D/DualCriminality.aspx ) 

 

http://oldforum.serithai.net/index.php?topic=31935.0;wap2
http://www.duhaime.org/LegalDictionary/D/DualCriminality.aspx
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 บท น้ีไดก้ล่าวถึงกฎหมายไทยท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนั และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพนนั

และการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายไทยท่ีนาํมาบงัคบัใช้แก่การพนนัท่ีจะกล่าวถึงในท่ีน้ี 

คือ พระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ. 2478 โดยจะกล่าวถึงสาระสําคญัของกฎหมายโดยสังเขป และ

เน่ืองจากพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ไม่ปรากฎบทบญัญติัท่ีกล่าวถึงการพนนัออนไลน์หรือการ

พนันท่ีเกิดข้ึนบนอินเทอร์เน็ต จึงต้องนําบทบญัญติัท่ีเก่ียวข้องกับการกระทาํความผิดท่ีเกิดข้ึนบน

อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาพิจารณาร่วมดว้ย ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการกระทาํความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงในท่ีน้ีจะไดก้ล่าวถึงประเภทของการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ใน

ภาพรวมและอาํนาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ และ

อาํนาจศาลในการระงบัหรือปิดกั้นขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมาย โดยจะไดก้ล่าวถึงแนวทางในการ

บงัคบัใชก้ฎหมายโดยเฉพาะการนาํพระราชบญัญติัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์แก่กรณีของการ

พนนัออนไลน์ต่อไปในภายหลงั  

 

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478  

ในปัจจุบนั พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 เป็นกฎหมายการพนนัหลกัท่ีบญัญติัเก่ียวกบั

ประเภทหรือรูปแบบการพนนั ความผดิและบทลงโทษในกรณีการพนนัผิดกฎหมาย และกระบวนการขอ

อนุญาตจดัใหมี้การเล่นพนนับางประเภทท่ีกฎหมายกาํหนด37

38 

สาระสาํคญัของพระราชบญัญติัการพนนั แบ่งออกไดเ้ป็นส่วนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

ก) การจาํแนกประเภทการพนนั  

พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ไดจ้าํแนกการพนนัออกเป็นสองบญัชีดว้ยกนั คือ บญัชี ก. 

และบญัชี ข. โดยการพนนัท่ีกล่าวไวใ้นบญัชี ก. หรือการละเล่นท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัเป็นการพนนัท่ี ‘ผิด

                                                           
38 ไพศาล ล้ิมสถิตย.์ (2554).  เปิดปม เป็น อยู่ คอื “พนันออนไลน์”สังคมไทยยุคไร้พรมแดน. โครงการจดัการความรู้เพ่ือ

ขบัเคล่ือนสงัคมปลอดพนนั มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ.์ หนา้ 45  
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กฎหมาย’ คือ หา้มมิใหอ้นุญาต จดัให้มี หรือ เขา้เล่นเลย 3 8

39 การเล่นพนนัท่ีบญัญติัไวใ้นบญัชี ก. จะทาํได้

ก็ต่อเม่ือรัฐบาลพิจารณาเห็นสมควรและออกพระราชกฤษฎีกาใหเ้ล่นไดเ้ท่านั้น39

40  

ส่วนการพนนัในบญัชี ข. หรือการละเล่นท่ีคลา้ยกนัถือว่าเป็นการพนนัท่ี ‘ถูกกฎหมาย’ คือ จดั

ใหมี้ข้ึนได ้หากไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต 4 0

41 หรือเป็นการเล่น

ท่ีมีกฎกระทรวงใหจ้ดัข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาต41

42  

ข) ผู้ทีม่ีอาํนาจในการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญตัิการพนัน พ.ศ. 2478 

ผูท่ี้มีอาํนาจในการควบคุมการเล่นพนนัตามพระราชบญัญติัการพนนัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น

สองกลุ่มด้วยกนั ได้แก่ ผูท่ี้มีอาํนาจอนุญาตให้เล่นการพนนัตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 247843 

และผูมี้อาํนาจอนุมติัใหอ้อกใบอนุญาต เช่น เจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตเล่นการพนนั43

44  

ผูท่ี้มีอาํนาจในการจบักุมผูท่ี้ละเมิดหรือกระทาํความผดิกฎหมายการพนนั ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  

ค) การอนุญาตให้เล่นการพนัน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ  

                                                           
39 พระราชบัญญติัการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 วรรค1 บญัญติัไวว้า่ “หา้มมิใหอ้นุญาตจดัให้มีหรือเขา้เล่น หรือเขา้

พนันในการเล่นอนัระบุเอาไวใ้นบญัชี ก. ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี หรือการเล่นซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนัหรือการเล่น

ร้ายแรงอ่ืนใด ซ่ึงรัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมห้ามไว ้แต่เม่ือรัฐบาลพิจารณาเห็นวา่ ณ สถานท่ี

ใดสมควรจะอนุญาตภายใตเ้ง่ือนไขใด ๆ ใหมี้การเล่นชนิดใด ก็อนุญาตไดโ้ดยออกพระราชกฤษฎีกา”  
40 พระราชบัญญติัการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 วรรค1  
41 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 วรรค2 บญัญติัไวว้่า “การเล่นอนัระบุเอาไวใ้นบญัชีข. ทา้ย

พระราชบัญญัติน้ี หรือการเล่นซ่ึงมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นร้ายแรงอ่ืนใด ซ่ึงรัฐมนตรีเจ้าหน้าท่ีออก

กฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไว ้ จะจดัให้มีข้ึนเพ่ือเป็นทางนาํมาซ่ึงผลประโยชน์แก่ผูจ้ดัโดยทางตรงหรือทางออ้มได ้

ต่อเม่ือรัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวง

ใหจ้ดัข้ึนโดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาต”  
42 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ขอ้ 13 

43 ในท่ีน้ีหมายถึง รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
44 ตามพระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 วรรค2 ไดแ้ก่ เจา้พนักงานผูอ้อกใบอนุญาตเล่นการพนันตาม

กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัท่ี 28 พ.ศ. 2548 ขอ้ 4 ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสาํนกัการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 

สําหรับกรุงเทพมหานคร และนายอาํเภอ หรือปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหัวหน้าประจาํก่ิงอาํเภอ สําหรับจงัหวดัอ่ืนนอกจาก

กรุงเทพมหานคร 
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1. การอนุญาตท่ีเจา้พนกังานออกใบอนุญาตไดเ้อง44

45  

2. การอนุญาตท่ีเจ้าพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครอง ในกรณีของ

กรุงเทพมหานคร หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั ในกรณีจงัหวดัอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร จึง

จะออกใบอนุญาตได้45

46 

3. การออกใบอนุญาตท่ีต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วจึงจะออก

ใบอนุญาตได้46

47  

 

นอกจากส่วนของบทบัญญัติกฎหมายในข้างต้น ย ัง มีข้อสัง เกตบางประการเ ก่ียวกับ

พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478  คือ ในพระราชบญัญติัมิไดมี้บทนิยามศพัทส์ําหรับคาํวา่ ‘การพนนั’ 

เอาไวเ้ป็นการเฉพาะ มีเพียงแต่การกาํหนดประเภทของการพนนัชนิดต่าง ๆ เอาไวเ้ท่านั้น และในการ

แกไ้ขพระราชบญัญติัการพนนัหลายคร้ังท่ีผา่นมามุ่งเนน้ไปท่ีเร่ืองของการแบ่งปันผลประโยชน์หรือการ

จดัเก็บผลประโยชน์จากการพนนัของรัฐ แต่ไม่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงในส่วนของบทบญัญติัท่ีว่าดว้ย

ความหมาย ประเภท และการดาํเนินคดีการพนนัมาก่อน47

48  

                                                           
45 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี28 (พ.ศ. 2548) ขอ้ 4 ก. “การพนันต่อไปน้ี ให้เจา้พนักงานผูอ้อกใบอนุญาตออก

ใบอนุญาตได”้ 

46 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัท่ี28 (พ.ศ. 2548) ขอ้ 4 ข. “การพนนัต่อไปน้ี ในกรุงเทพมหานครให้ออกใบอนุญาตเม่ือ

อธิบดีกรมการปกครองสัง่อนุมติัแลว้ ในจงัหวดัอ่ืน นอกจากกรุงเทพมหานคร ใหอ้อกใบอนุญาตเม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดั

อนุมติัแลว้”  
47 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี28 (พ.ศ. 2548) ข้อ 4 ค. “การพนนัต่อไปน้ี ให้ออกใบอนุญาตไดเ้ม่ือรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทยไดส้ัง่อนุมติัแลว้ 
48          พระราชบัญญติัการพนัน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2503 หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ 

เน่ืองจากในขณะน้ี เทศบาลไดรั้บเงินปันส่วนรายไดจ้ากการอนุญาตให้เล่นการพนนัไวน้อ้ยมาก โดยไดรั้บเพียง 10% 

ของอตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเท่านั้น และรายไดข้องเทศบาลไม่เพียงพอแก่ภารกิจในอนัท่ีจะบาํรุงทอ้งถ่ิน จึงควร

เก็บภาษีการเล่นการพนนั หมายเลข 17, 18 และ 19 ในบญัชี ข. แห่งพระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478 เพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหเ้ป็นรายไดแ้ก่เทศบาล  [รก.2503/31/36พ/13 เมษายน 2503]  

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2504 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี 

คือ เน่ืองจากปรากฏวา่ไดมี้การเล่นการพนนัสลากกินรวบอนัเป็นการผิดกฎหมายอยูโ่ดย แพร่หลาย สมควรท่ีจะแกไ้ข

เพ่ิมเติมกฎหมายใหล้งโทษหนกัข้ึนเพ่ือเป็นการปราบปราม  [รก.2504/35/392/18 เมษายน 2504]  
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 จะเห็นไดว้า่ บทบญัญติัในพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ซ่ึงเป็นกฎหมายเก่ามิไดก้ล่าวถึง

การพนันออนไลน์เอาไว้ และมีลักษณะเป็นการพนันหรืออาชญากรรมในรูปแบบทางกายภาพ 

(traditional gambling หรือ traditional crime) ซ่ึงมีลกัษณะยึดโยงอยูก่บัเวลาและสถานท่ีท่ีไดก้ระทาํ

ความผดิ ณ ขณะนั้น การปรับใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัออนไลน์จึงเป็นลกัษณะของการตีความ

เทียบเคียงกบัตวับทกฎหมายท่ีมีอยู ่เพื่อให้สามารถดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดได ้ในทาํนองเดียวกนั

กบัท่ีเคยมีคาํพิพากษาฎีกาตีความการเล่นพนนัทายผลพนนัฟุตบอล ซ่ึงมิไดจ้ดัอยู่ในบญัชีประเภทการ

พนันทั้งบญัชี ก. และบญัชี ข. ให้เป็นการเล่นตามมาตรา 4 ทวิ 4 8

49 แห่งพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 

247850  ซ่ึงเป็นเป็นบทบญัญติัท่ีใชอุ้ดช่องวา่งสําหรับการพนนัอ่ืนใดท่ีไม่มีระบุไวใ้นบญัชี ก. หรือบญัชี 

ข. หรือไม่มีลกัษณะคลา้ยกบับญัชี ก. หรือบญัชี ข. หรือท่ียงัไม่มีกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้5 0

51

นัน่เอง  

ในปัจจุบนั ไดมี้จดัทาํร่างพระราชบญัญติัการพนนัใหม่ข้ึน และไดมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขใน

ส่วนของบทนิยาม และเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายข้ึนบางส่วนด้วย  โดยบทบัญญัติของร่าง

                                                                                                                                                                               
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2505 หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี 

คือ เน่ืองจากมีผูข้ายขายสลากกินแบ่งท่ียงัมิไดอ้อกรางวลัเกินกวา่ราคาท่ีกาํหนด ไวใ้นสลาก เป็นเหตุให้ประชาชนตอ้ง

ซ้ือสลากในราคาสูง และไม่อาจลงโทษแก่ผูข้ายได ้เพ่ือเป็นทางป้องกนัและปราบปรามจึงตอ้งออกกฎหมายเพ่ิมเติม เพ่ือ

มิใหผู้ข้ายขายสลากกินแบ่งท่ียงัมิไดอ้อกรางวลัเกินกวา่ราคาท่ีกาํหนด ไวใ้นสลาก  [รก.2505/11/55/6 กมุภาพนัธ์ 2505] 
49 พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478  มาตรา 4 ทวิ “ในการเล่นอ่ืนใดนอกจากท่ีกล่าวในมาตรา ๔ จะพนนักนัหรือจะ

จดัใหมี้เพ่ือใหพ้นนักนัไดเ้ฉพาะการเล่นท่ีระบุช่ือและเง่ือนไขไวใ้นกฎกระทรวง 

     คาํวา่ “การเล่น” ในวรรคก่อน ใหห้มายความรวมตลอดถึงการทายและการทาํนายดว้ย” 

50 คําพิพากษาฎีกาที่ 120/2547  โจทก์บรรยายฟ้องวา่ เม่ือระหวา่งวนัท่ี 30 ตุลาคม 2544 เวลากลางวนั ถึงวนัท่ี 3 

พฤศจิกายน 2544 เวลากลางวนั จาํเลยร่วมกบัพวกท่ีหลบหนีเล่นการพนนัทายผลฟตุบอลอนัเป็นการพนนัอ่ืนนอกเหนือ 

จากท่ีกาํหนดไวต้ามบญัชี ก. และ ข. ทา้ยพระราชบญัญติัการพนนัฯ พนนัเอาทรัพยสิ์นกนัโดยจาํเลยเป็นฝ่ายเจา้มือจดัให้

มีการแทงพนนัผลการแข่งขนั ฟตุบอลระหวา่งเวลาดงักล่าวขา้งตน้รวม 5 คร้ัง โดยทุกคร้ังมีลูกคา้นาํเงินมาแทงพนนัผล

การแข่งขนัฟุตบอลกบัจาํเลยตามจาํนวนท่ี ระบุมาในฟ้อง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เป็นการบรรยายฟ้องเก่ียวกบัการกระทาํของ

จาํเลยครบองคป์ระกอบ ความผิดฐานเป็นผูจ้ดัใหมี้การเล่นพนนัตามพระราชบญัญติัการพนนัฯ มาตรา 4 ทวิ และมาตรา 

12 (2) แลว้ 
51บา้นจอมยทุธ์ (เวบ็ไซต)์. การเล่นตามมาตรา 4 ทว.ิ [Online] http://www.baanjomyut.com/library_3/extension-

1/bet/28.html  

http://www.baanjomyut.com/library_3/extension-1/bet/28.html
http://www.baanjomyut.com/library_3/extension-1/bet/28.html
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พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. .... ซ่ึงในปัจจุบนัอยูใ่นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นมีการ

แกไ้ขเพิ่มเติมข้ึนจากพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478  ในส่วนต่าง ๆ ต่อไปน้ี  

1. กาํหนดบทนิยาม เช่น คาํวา่ “การเล่น” “การพนนั” “ผูจ้ดัให้มีการเล่น” เป็นตน้ เพื่อความ

ชดัเจนและสะดวกต่อการทาํความเขา้ใจ ซ่ึงส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ไม่เคย

มีมาก่อน 

2. กาํหนดให้มีการควบคุมการเล่นการพนนั โดยกาํหนดให้การเล่นอนัระบุไวใ้นบญัชี ก. และ

บัญชี ข. หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนประเภทการเล่นจากบัญชีหน่ึงไปอีกบัญชีหน่ึง ให้ออกเป็น

กฎกระทรวงเพื่อทาํการเปล่ียนแปลง 

3. กาํหนดคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของผูข้อรับใบอนุญาต 

4. กาํหนดห้ามมิให้ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนเขา้เล่นหรือเขา้พนนัโดย

เด็ดขาด เวน้แต่การเล่นในบญัชี ข. หมายเลข 1 

5. กาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตและพนกังานเจา้หนา้ท่ี เช่น การออก

ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การปฏิบติัหนา้ท่ีในการสืบสวนและตรวจสอบขอ้เท็จจริง การเขา้ไป

ในสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต การยดึหรืออายดัอุปกรณ์การเล่น เป็นตน้ 

6. กาํหนดบทลงโทษเพิ่มเติม51

52 

อย่างไรก็ดี ยงัไม่มีการบัญญัติเก่ียวกับการดําเนินคดีผูเ้ล่นและผูจ้ ัดให้มีการเล่นการพนัน

ออนไลน์ และอาํนาจของเจา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการเล่นพนนัตามร่างพระราชบญัญติัการ

พนนัเอาไวอ้ยา่งชดัเจน และอาจจะก่อปัญหาในกรณีของการปิดกั้นเวบ็ไซตก์ารพนนัในเวลาต่อมาได ้ 

 

พระราชบัญญัติการกระทําความผดิทางคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550  
                                                           

52
 Thai Law Watch. (2556). ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. …. [Online] http://thailawwatch.org/bills/gambling-

bill/  

http://thailawwatch.org/bills/gambling-bill/
http://thailawwatch.org/bills/gambling-bill/
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 พระราชบญัญติัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายท่ีเกิดข้ึนเพื่อใช้

แกปั้ญหาการขาดกฎหมายวา่ดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งใน

การดาํเนินคดีกบักรณีท่ีมีการกระทาํความผิดต่อคอมพิวเตอร์หรือใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการ

กระทาํความผิดสามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องกระทาํการ

ภายในหนา้ท่ีท่ีกฎหมายใหอ้าํนาจไว้52

53 และมีปัญหาในทางปฏิบติัในการใชอ้าํนาจของเจา้พนกังานในการ

ปิดกั้นเวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสมข้ึน เพราะไม่มีกฎหมายให้อาํนาจในการดาํเนินการเอาไวเ้ป็นเฉพาะ ตอ้ง

อาศยับทบญัญติัของกฎหมายอ่ืนมาใชแ้ก่กรณีท่ีเกิดข้ึน53

54  

 บทบญัญติัของพระราชบญัญติัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน

ใหญ่ ๆ คือ  

1. นิยามศพัท ์(มาตรา 4) มีการกาํหนดคาํนิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

ระบบคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ พนกังานเจา้หนา้ท่ี ผูใ้หบ้ริการ และผูใ้ชบ้ริการ 

2. การกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ฐานต่าง ๆ สามารถแบ่งฐานความผิดออกเป็น 2 

กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่  

1) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ (Computer Crime: มาตรา 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 13) 

การกระทาํความผิดต่อการรักษาความลบั ความถูกตอ้งของขอ้มูล และการขดัขวางไม่ให้ใช้

ขอ้มูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ตามปกติ ไดแ้ก่ ความผิดฐานเขา้ถึงมาตรการรักษาความปลอดภยั

ระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยมิชอบ มาตรา 5 ความผิดฐานล่วงรู้และเปิดเผยมาตรการรักษา

ความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยประการท่ีน่าจะทาํให้ผูอ่ื้นเกิดความเสียหาย มาตรา 6 

ความผิดฐานดกัรับขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นซ่ึงมิไดมี้ไวเ้พื่อประโยชน์สาธารณะ มาตรา 8 

ความผิดฐานทาํลาย ทาํให้เสียหาย แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บ

อนุญาต มาตรา 9 ความผดิฐานชะลอ หรือขดัขวางหรือรบกวนการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์

ของผูอ่ื้นโดยมิชอบ มาตรา 10 และความผดิฐานจาํหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคาํสั่งท่ีใชใ้นการกระทาํ

ความผดิทางคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ตามมาตรา 13  

                                                           
53 มานิตย ์จุมปา (2553). คาํอธิบายกฎหมายว่าด้วยการกระทาํความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, กรุงเทพฯ : วิญ�ูชน, หนา้ 

14 
54หนงัสือสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ท่ี ตช 0031.212/2408    ลงวนัท่ี10 เมษายน 2549 ถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา  
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2) อาชญากรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Related Crime: มาตรา 

11, 14, 15, และ 16) การกระทาํความผิดโดยการเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีก่อให้เกิดความ

เสียหาย กระทบกระเทือนต่อความมัน่คง หรือขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีไม่เหมาะสม ความผิดฐาน

นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ 

มาตรา 14(1) ความผดิฐานนาํเขา้สู่ระบบซ่ึงภาพลามกอนาจารซ่ึงประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึง

ได้ มาตรา 14(4) ความผิดฐานเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จหรือผิดกฎหมาย มาตรา 

14(5) ความผิดฐานนาํเขา้สู่ระบบซ่ึงภาพของบุคคลอ่ืนท่ีตดัต่อหรือดดัแปลงดว้ยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์โดยประการท่ีน่าจะทาํใหเ้กิดความเสียหาย เป็นตน้  

3. พนกังานเจา้หนา้ท่ีและการดาํเนินคดีการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ (มาตรา 18-

26) เป็นส่วนท่ีว่าดว้ยเร่ืองอาํนาจในการสืบสวนสอบสวนการกระทาํความผิดของพนกังานเจา้หน้าท่ี 

อาํนาจของศาลในการพิจารณาคาํร้องของพนักงานเจา้หน้าท่ี อาํนาจของศาลในการสั่งให้ปิดกั้นหรือ

ระงบัการเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีผดิกฎหมาย อาํนาจของศาลในการสั่งใหร้ะงบัการเผยแพร่ชุดคาํสั่ง

ไม่พึงประสงค ์ความรับผดิของพนกังานเจา้หนา้ท่ี หนา้ท่ีและความรับผดิของผูใ้หบ้ริการ  

 

อํานาจการสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่และการดําเนินคดีการกระทําความผิดทาง

คอมพวิเตอร์  

 ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงมาตราท่ีเก่ียวข้องกับอาํนาจในการดาํเนินคดีการกระทาํความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี อาํนาจของศาลในการพิจารณาคาํร้องของพนกังานและอาํนาจของ

ศาลในการออกคาํสั่งปิดกั้นหรือระงบัการเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมายเท่านั้น เน่ืองจากเป็น

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการเก่ียวเน่ืองกบัปัญหาการปรับใชพ้ระราชบญัญติัการกระทาํความผิดทาง

คอมพิวเตอร์แก่การพนนัออนไลน์โดยตรง 

 อาํนาจการสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที ่มาตรา 18  

มาตราน้ี เป็นมาตราท่ีว่าด้วยอาํนาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติการกระทาํ

ความผิดทางคอมพิวเตอร์ในการรวมรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินคดี ให้พนักงาน

เจา้หน้าท่ีมีอาํนาจอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปน้ี เฉพาะท่ีจาํเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลกัฐาน
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เก่ียวกบัการกระทาํความผดิและหาตวัผูก้ระทาํความผิด 5 4

55 โดยอาํนาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตราน้ี 

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ  

1. การใชอ้าํนาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีโดยไม่ตอ้งขอคาํสั่งศาล ไดแ้ก่ การใชอ้าํนาจตามมาตรา 

18 (1)-(3) เป็นเร่ืองทัว่ไปในการรวบรวมพยานหลกัฐานโดยเรียกบุคคลมาให้ถอ้ยคาํ หรือให้บุคคลช้ีแจง

เป็นหนงัสือ หรือให้ส่งเอกสารหรือวตัถุอ่ืนใด เรียกขอ้มูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผูใ้ห้บริการ 

หรือสั่งให้ผูใ้ห้บริการส่งข้อมูลท่ีตอ้งเก็บรักษาตามหน้าท่ี ซ่ึงในกรณีเหล่าน้ี เป็นการดาํเนินการใน

ลกัษณะของความร่วมมือ หรือเป็นการเรียกให้ส่งพยานหลกัฐานท่ีผูใ้ห้บริการมีหน้าท่ีจะตอ้งเก็บตาม

กฎหมายอยูแ่ลว้ ในลกัษณะของการมาให้ถอ้ยคาํ หรือส่งเอกสารหรือขอ้มูลท่ีอยูน่อกระบบคอมพิวเตอร์

หรือไม่ไดถู้กบนัทึกอยูใ่นอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลแก่เจา้พนกังาน55

56  

2. การใชอ้าํนาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีตอ้งขอคาํสั่งศาล ไดแ้ก่ การใช้อาํนาจตามมาตรา 18 

(4)-(8) ไดแ้ก่ การทาํสําเนาขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลการจราจรคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ การ

สั่งให้ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบหรือเข้าถึง

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ การถอดรหสัลบั (encryption) ของขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืน และการยึดหรือ

อายดัระบบคอมพิวเตอร์ 5 6

57 เหตุท่ีตอ้งขอคาํสั่งศาลในการดาํเนินการเน่ืองจากลกัษณะการใชอ้าํนาจตาม

                                                           
55 มาตรา ๑๘ “ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีท่ีมีเหตอัุนควรเช่ือได้ว่ามีการ

กระทาํความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอาํนาจอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี ้เฉพาะท่ีจาํเป็นเพ่ือ

ประโยชน์ในการใช้เป็นหลกัฐานเก่ียวกับการกระทาํความผิดและหาตัวผู้กระทาํความผิด” 

56  มาตรา 18 (1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัตินีม้า

เพ่ือให้ถ้อยคาํ ส่งคาํชีแ้จงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมลู หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจได้ 

(2) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ ให้บริการเก่ียวกับการติดต่อส่ือสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือ

จากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

(3) ส่ังให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมลูเก่ียวกับผู้ใช้บริการท่ีต้องเกบ็ตามมาตรา ๒๖ หรือท่ีอยู่ในความครอบครอง

หรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

57 มาตรา 18 (4) ทาํสาํเนาข้อมลูคอมพิวเตอร์ ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้

ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์น้ันยังมิได้อยู่ ในความครอบครองของ

พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
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อนุมาตราดงักล่าว สุ่มเส่ียงต่อการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน รวมถึงการประกอบการของภาค

ธุรกิจ จึงตอ้งให้มีการถ่วงดุลอาํนาจหรือมีการตรวจสอบโดยศาลเสียก่อน 5 7

58 เพื่อให้ประชาชนและภาค

ธุรกิจคลายความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการใชอ้าํนาจอยา่งไม่มีขอบเขตของพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงกระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนดว้ย58

59 

อาํนาจของศาลในการพจิารณาคําร้องของพนักงานเจ้าหน้าที ่มาตรา 19  

มาตราน้ี เป็นมาตราท่ีว่าด้วยการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อาํนาจตามมาตรา 18 (4)-(8) ของ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ 2550  ขั้นตอนการพิจารณา

ดาํเนินการตามมาตรา 18(4) – (8) การทาํสําเนาขอ้มูลคอมพิวเตอร์ และการอายดัระบบคอมพิวเตอร์ ตาม

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

                                                                                                                                                                               
(5) ส่ังให้บุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่ง

มอบข้อมลูคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

(6) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ี

ใช้เกบ็ข้อมลูคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเก่ียวกับการกระทาํความผิด หรือเพ่ือ

สืบสวนหาตัวผู้กระทาํความผิดและส่ังให้บุคคลน้ันส่งข้อมลูคอมพิวเตอร์ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ ท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ี

จาํเป็นให้ด้วยกไ็ด้ 

(7) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือส่ังให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการเข้ารหัสลับของ

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ ทาํการถอดรหัสลบั หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการถอดรหัสลบัดังกล่าว 

(8) ยึดหรืออายดัระบบคอมพิวเตอร์เท่าท่ีจาํเป็นเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิดและ

ผู้กระทาํความผิดตามพระราชบัญญติันี”้  

 
58 คณะกรรมการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ... สภานิติ

บญัญติัแห่งชาติ, รายงานการพจิารณาร่างพระราชบัญญัตว่ิาด้วยการกระทาํความผดิเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ..., พ.ศ. 

2550, หนา้ 91 และ 114-115 
59 มานิตย ์จุมปา (2553). คาํอธิบายกฎหมายว่าด้วยการกระทาํความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, กรุงเทพฯ : วิญ�ูชน, หนา้ 

127-128 
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ก) ข้ันตอนการยืน่คําร้อง59

60  

1) การยื่นคาํร้องของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ียื่นคาํร้องในกรณีท่ีจะใช้

อาํนาจตามมาตรา 18(4)-(8) ต่อศาลท่ีมีเขตอาํนาจ  

2) แบบของคาํร้อง ให้ระบุเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่บุคคลใดกระทาํหรือกาํลงัจะกระทาํการ

อย่างหน่ึงอย่างใดอนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี เหตุท่ีตอ้งใช้อาํนาจ ลกัษณะของการ

กระทาํความผิด รายละเอียดเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีใช้ในการกระทาํความผิดและผูก้ระทาํความผิด 

เท่าท่ีสามารถจะระบุได ้ 

3) การพิจารณาของศาล ใหศ้าลพิจารณาคาํร้องของเจา้พนกังานโดยเร็ว  

ข) ข้ันตอนก่อนดําเนินการตามคําส่ังศาล60

61  

1) ในกรณีท่ีเจ้าของหรือผูค้รอบครองเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่ ณ ท่ีนั้น ให้พนักงาน

เจา้หนา้ท่ีส่งสาํเนาบนัทึกเหตุอนัควรเช่ือท่ีทาํให้ตอ้งใชอ้าํนาจ มอบให้เจา้ของหรือผูค้รอบครอง

ระบบคอมพิวเตอร์นั้นไวเ้ป็นหลกัฐาน 

                                                           
60 มาตรา ๑๙ วรรค 1 “การใช้อาํนาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีย่ืนคาํร้องต่อศาลท่ีมีเขตอาํนาจเพ่ือมีคาํส่ังอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดาํเนินการตามคาํร้อง ท้ังนี ้คาํร้องต้อง

ระบุเหตอัุนควรเช่ือได้ว่าบุคคลใดกระทาํหรือกาํลงัจะกระทาํการอย่างหน่ึงอย่างใดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญติันี ้

เหตุท่ีต้องใช้อาํนาจ ลักษณะของการกระทําความผิด รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการกระทําความผิดและ

ผู้กระทาํความผิด เท่าท่ีสามารถจะระบุได้ ประกอบคาํร้องด้วยในการพิจารณาคาํร้องให้ศาลพิจารณาคาํร้องดังกล่าว

โดยเร็ว”  

 
61 มาตรา ๑๙ วรรค ๒ “เม่ือศาลมีคาํส่ังอนุญาตแล้ว ก่อนดาํเนินการตามคาํส่ังของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งสาํเนา

บันทึกเหตอัุนควรเช่ือท่ีทาํให้ต้องใช้อาํนาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ระบบคอมพิวเตอร์น้ันไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่  ณ ท่ีน้ัน ให้พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีส่งมอบสาํเนาบันทึกน้ันให้แก่เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีท่ีกระทาํได้”  
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2) ในกรณีท่ีไม่มีเจา้ของหรือผูค้รอบครองเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู ่ณ ท่ีนั้น ให้พนกังาน

เจา้หนา้ท่ีส่งมอบสาํเนาบนัทึกนั้นใหแ้ก่เจา้ของหรือ ผูค้รอบครองดงักล่าวในทนัทีท่ีกระทาํได ้ 

ค) ข้ันตอนเมื่อดําเนินการตามคําส่ังศาล  

1) การบนัทึกหลกัฐานและการจดัส่งสาํเนาบนัทึกหลกัฐานการดาํเนินการ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี

ผู้ เป็นหัวหน้าในการดาํเนินกา ส่งสําเนาบันทึกรายละเอียดการดาํเนินการและเหตุผลแห่งการดาํเนินการ

ให้ศาลท่ีมีเขตอาํนาจภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแต่เวลาลงมือดาํเนินการเพ่ือเป็นหลักฐาน61

62 

2) การทาํสาํเนาขอ้มูลคอมพิวเตอร์ซ่ึงอยูใ่นระบบ ให้กระทาํไดเ้ฉพาะเม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่

มีการกระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี และตอ้งไม่เป็นอุปสรรคในการดาํเนินกิจการของเจา้ของหรือ

ผูค้รอบครองขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจาํเป็น62

63  

3) การยึดหรืออายดัระบบคอมพิวเตอร์ พนกังานเจา้หน้าท่ีจะตอ้งส่งมอบสําเนาหนงัสือแสดง

การยึดหรืออายดัมอบให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไวเ้ป็นหลกัฐาน และจะสั่งยึด

หรืออายดัไวเ้กินสามสิบวนัมิได้63

64  

                                                           
62 มาตรา ๑๙ วรรค ๓ “ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ เป็นหัวหน้าในการดาํเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 

ส่งสาํเนาบันทึกรายละเอียดการดาํเนินการและเหตุผลแห่งการดาํเนินการให้ศาลท่ีมีเขตอาํนาจภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมง

นับแต่เวลาลงมือดาํเนินการ เพ่ือเป็นหลกัฐาน” 

63 มาตรา ๑๙ วรรค ๔ “การทาํสาํเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้กระทาํได้เฉพาะเม่ือมีเหตุอันควรเช่ือได้

ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้

ครอบครองข้อมลูคอมพิวเตอร์น้ันเกินความจาํเป็น การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบสาํเนา

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์น้ันไว้เป็นหลักฐานแล้ว พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีจะส่ังยึดหรืออายดัไว้เกินสามสิบวนัมิได้ ในกรณีจาํเป็นท่ีต้องยึดหรืออายดัไว้นานกว่าน้ัน ให้ย่ืนคาํร้องต่อศาล

ท่ีมีเขตอาํนาจเพ่ือขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกันได้อีกไม่

เกินหกสิบวัน เม่ือหมดความจาํเป็นท่ีจะยึดหรืออายัดหรือครบกาํหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องส่งคืน

ระบบคอมพิวเตอร์ท่ียึดหรือถอนการอายดัโดยพลนั หนังสือแสดงการยึดหรืออายดัตามวรรคห้าให้เป็นไปตามท่ีกาํหนด

ในกฎกระทรวง”  

64 พระราชบัญญติัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๙ วรรค ๔  
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4) การขอขยายระยะเวลาในการยดึหรืออายดัระบบคอมพิวเตอร์ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ียื่นคาํร้อง

ต่อศาลท่ีมีเขตอาํนาจเพื่อขอขยายเวลายดึหรืออายดัได ้แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาคร้ังเดียวหรือหลาย

คร้ังรวมกนัไดอี้กไม่เกินหกสิบวนั64

65  

5) การคืนระบบคอมพิวเตอร์ท่ียดึหรืออายดัเอาไวต้รวจสอบ พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งส่งคืนระบบ

คอมพิวเตอร์ท่ียดึหรือถอนการอายดัโดยพลนั65

66 

อาํนาจการระงับการทาํให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพวิเตอร์ทีผ่ดิกฎหมาย มาตรา 20  

มาตราน้ี เป็นมาตราท่ีวา่ดว้ยการระงบั หรือปิดกั้น หรือบล็อก (block) ไม่ให้ระบบคอมพิวเตอร์

เผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นความผิดดงักล่าวในระบบคอมพิวเตอร์อีกต่อไป โดยการดาํเนินการ

ระงบัการเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะตามมาตรา 20 วรรคหน่ึง พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งไดรั้บ

ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อนแลว้ จึงยื่นคาํร้องพร้อมแสดงพยานหลกัฐานต่อศาลท่ีมีเขตอาํนาจ เพื่อ

ขอใหศ้าลมีคาํสั่งระงบัการทาํใหแ้พร่หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้น ๆ   

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ามและสามารถขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศ และนาํมาขอคาํสั่งศาลใหร้ะงบัการเผยแพร่ไดแ้ก่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใน 2 ลกัษณะ

ต่อไปน้ี66

67 คือ  

1. ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัรตามท่ีกาํหนดไว้

ในภาคสอง ลกัษณะ 1 หรือลกัษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ไดแ้ก่ ความผิดต่อพระมหากษตัริย ์

                                                           
65 อ้างแล้ว 
66 อ้างแล้ว 
67 มาตรา ๒๐ “ในกรณีท่ีการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัตินีเ้ป็นการทาํให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีอาจ

กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามท่ีกาํหนดไว้ในภาคสอง ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา หรือท่ีมีลกัษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พนักงานเจ้าหน้าท่ี

โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจย่ืนคาํร้อง พร้อมแสดงพยานหลกัฐานต่อศาลท่ีมีเขตอาํนาจขอให้มีคาํส่ังระงับ

การทาํให้แพร่หลายซ่ึงข้อมลูคอมพิวเตอร์น้ันได้  

ในกรณีท่ีศาลมีคาํส่ังให้ระงับการทาํให้แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี

ทาํการระงับการทาํให้แพร่หลายซ่ึงข้อมลูน้ันกไ็ด้”  

 



29 
 

ความผดิต่อความมัน่คงของรัฐภายในราชอาณาจกัร ความผดิต่อความมัน่คงของรัฐภายนอกราชอาณาจกัร 

และความผดิต่อสัมพนัธไมตรีระหวา่งประเทศ ตามประมวลกฎหมายอาญา 

2. ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ซ่ึง

ในบทบญัญติัของกฎหมายมิไดใ้หค้าํนิยามเอาไวเ้ป็นเฉพาะ  

ส่วนขั้นตอนในการขอคาํสั่งให้ระงับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมายหรือไม่

เหมาะสมนั้ น มีขั้ นตอนคือ พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องได้รับความเห็นชอบในการดํา เนินการจาก

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศก่อน แลว้จึงทาํคาํร้องพร้อมแสดงหลกัฐานต่อศาลท่ีมีเขต

อาํนาจ เพื่อใหศ้าลมีคาํสั่งระงบัการทาํใหแ้พร่หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้น เม่ือศาลมีคาํสั่งให้ระงบัการ

ทาํให้แพร่หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีทาํการระงับการทาํให้

แพร่หลายซ่ึงขอ้มูลนั้นได ้

 

 

บทที ่3 

แนวทางในการบังคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการพนันออนไลน์ในประเทศไทย 

จากปัญหาเบ้ืองตน้ในกรณีท่ีพระราชบญัญติัการพนันนั้นไม่มีบทบญัญติัในการควบคุมการ

เผยแพร่การพนนัออนไลน์โดยเฉพาะ หากตอ้งการระงบัหรือปิดกั้นเวบ็ไซตท่ี์เปิดให้มีการพนนัออนไลน์

ก็จาํเป็นตอ้งใช้กฎหมายใกลเ้คียงในการดาํเนินการ ซ่ึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ และเป็นกฎหมายเพียงฉบบัเดียวในปัจจุบนัท่ีให้อาํนาจแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งใน

การปิดกั้นเวบ็ไซตท่ี์มีขอ้มูลคอมพิวเตอร์ไม่พึงประสงคท่ี์มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  

อยา่งไรก็ตาม การนาํบทบญัญติัของพระราชบญัญติัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์นั้นอาจ

มีปัญหาได้ เน่ืองจากเป็นการใช้อาํนาจตามพระราชบัญญติัคนละฉบับกัน ซ่ึงตามปกติแล้ว หากมี

กฎหมายเฉพาะแก่กรณีใด ก็จะใช้กฎหมายเฉพาะแก่กรณีนั้ นเท่านั้ น และอาจมีปัญหาการตีความ

บทบญัญติัในพระราชบญัญติัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เร่ืองขอบเขตของ “ขดัต่อ

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน” ดว้ย  
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แนวทางการตีความการระงับการเผยแพร่เวบ็ไซต์การพนัน 

 เน่ืองจากพระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ. 2478 และพระราชบญัญติัการกระทาํความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต่างมีบทบญัญติัท่ีกาํหนดว่าการกระทาํใดเป็นความผิดและมีการกาํหนด

บทลงโทษสาํหรับการกระทาํเช่นวา่นั้น จึงถือเป็นกฎหมายอาญา  

หลกัการในการตีความกฎหมายอาญานั้น ตอ้งมีการตีความอยา่งเคร่งครัดไม่วา่จะเป็นการตีความ

ตามกฎหมายหรือตามตวัอกัษร และโดยทัว่ไปแลว้จะตีความโดยขยายความไม่ได ้เน่ืองดว้ยหากตีความ

โดยขยายความทางอาญานั้นจะขยายจนถึงกบัขดัแยง้กบัตวัอกัษรแห่งบทบญัญติัในเร่ืองนั้นๆ อยา่งแจง้

ชัดไม่ได้ มิฉะนั้นจะเป็นการใช้บทกฎหมายท่ีใกล้เคียงลงโทษ 6 7

68 แต่ในขณะเดียวกนัก็มีนักกฎหมาย

บางส่วนเห็นว่า ไม่มีมีขอ้ห้ามในการตีความขยายความในกฎหมายอาญา การตีความขยายความเพื่อให้

เกิดความสมบูรณ์ในการบงัคบัใชก้ฎหมายให้ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นอาจจะทาํได 6้ 8

69 แต่

ทั้งน้ี การตีความกฎหมายอาญาท่ีส่งผลเป็นโทษแกผู้ก้ระทาํความผดิยิง่ข้ึนยอ่มกระทาํมิได6้ 9

70 เพราะฉะนั้น 

การนําบทบญัญติัของกฎหมายอาญาเร่ืองหน่ึงมาใช้กบักฎหมายอาญาอีกเร่ืองหน่ึงจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง

พิจารณาให้รอบคอบ โดยเฉพาะในส่วนของเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อให้เกิดความถูกตอ้งชัดเจน

ในทางปฏิบติั 

พระราชบญัญติัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ไม่ปรากฏบทบญัญัติในการให้อาํนาจ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีในการระงบัการเผยแพร่ขอ้มูลหรือการบล็อกเวบ็ไซต์เก่ียวกบัการพนนัโดยตรง โดย

ในพระราชบญัญติัการกระทาํความผดิทางคอมพิวเตอร์ มาตรา 20 บญัญติัแต่เพียงวา่ สามารถขอให้ศาลมี

คาํสั่งระงบัการเผยแพร่ขอ้มูลอนั “มีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน” 

เท่านั้น  จึงตอ้งพิจารณาถึงท่ีมาและเจตนารมณ์ในการบญัญติัขอ้ความดงักล่าว 

                                                           
68 เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ, อา้งแลว้, หนา้ 28. 
69 อกัขราทร จุฬารัตน,์ “หลกัทัว่ไปของการตีความในกฎหมายอิตาเลียน,”วารสารนิติศาสตร์ 1,3 (ธนัวาคม 2512), หนา้ 

89. 
70 หยดุ แสงอุทยั, อา้งแลว้, หนา้ 43. 
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บทบญัญติัในส่วนน้ี คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายได้ระบุไวใ้นรายงานการพิจารณา

พระราชบญัญติัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์วา่เป็นถอ้ยคาํท่ีมีการบญัญติัเอาไวก้วา้ง ๆ เน่ืองจาก

บรรทดัฐานของสังคมสาํหรับ ‘ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน’ นั้นอาจเปล่ียนแปลง

ไป ตา ม ยุค ส มัย  จึ ง ต้อง มี กา รบัญญัติ เ ปิดก ว้า ง ไ ว้เพื่ อใ ห้ศ า ล ใ ช้ ดุล พิ นิจใ นก ารพิ จา รณ า ว่า 

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในช่วงเวลานั้น ๆ 7 0

71 ดงันั้น การตีความ

ความหมายของขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน

จึงเป็นหน้าท่ีของศาลหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงหากพิจารณาตามตัว

กฎหมายและท่ีมาก็จะพบวา่ กฎหมายฉบบัน้ี มิมีบทบญัญติัในการระงบัการใชข้อ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีขดัต่อ

กฎหมายตามมาตรา 20 มาตั้งแต่ตน้ โดยมีเฉพาะบทบญัญติัวา่ดว้ยการระงบัการเผยแพร่ชุดคาํสั่งไม่พึง

ประสงคต์ามมาตรา 21 หรือมาตรา 19 ตามร่างพระราชบญัญติัเดิมเท่านั้น  

ในทางปฏิบติั พนกังานเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินคดีกิจกรรมผิดกฎหมายท่ีเกิดข้ึนบน

พื้นท่ีอินเทอร์เน็ต เช่น การพนนั ก็ไดอ้าศยัช่องทางของมาตรา 20 ในการระงบัการเผยแพร่ขอ้มูลหรือการ

บล็อกเวบ็ไซตท่ี์เปิดใหเ้ล่นการพนนัออนไลน์ในการบล็อกเวบ็ไซตป์ระเภทดงักล่าว  

ในการสืบสวนสอบสวนการทาํผดิกฎหมายการพนนับนอินเทอร์เน็ต ทาํโดยให้ตาํรวจท่ีมีความรู้

และเช่ียวชาญดา้นอินเทอร์เน็ตเขา้ไปท่องตามเวบ็ไซตต่์าง ๆ เก่ียวกบัการเล่นพนนัออนไลน์ ถา้พบเห็น

การกระทาํผิดก็จะดาํเนินการทนัทีโดย อาจใชว้ิธีการล่อซ้ือ การขอขอ้มูลจราจรทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

จากนั้นจึงขอคาํสั่งศาลในการสั่งบล็อกเวบ็ไซต์ แต่ในกรณีท่ีการพนนัออนไลน์เป็นเร่ืองท่ีถูกกฎหมาย

ของประเทศตน้ทางผูใ้ห้บริการ ก็จะไม่สามารถดาํเนินการได ้จึงบล็อกไดเ้ฉพาะเว็บไซต์ปลายทางใน

ประเทศไทยเท่านั้น71

72  

                                                           
71 คณะกรรมการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ... สภานิติ

บญัญติัแห่งชาติ, รายงานการพจิารณาร่างพระราชบัญญัตว่ิาด้วยการกระทาํความผดิเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ..., พ.ศ. 

2550, หนา้ 91 และ 114-115 
72 พ . ต . ท . ส ม ศัก ด์ิ  ตัง ค ณ า พ ร ,  เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น วิ ช า  พ . ร . บ . ก า ร พ นั น ฯ ,  [อ อ น ไ ล น์ ] 

http://somsaktang.wordpress.com/%E0 % B8 % 9 E-%E0 % B8 % A3 -% E0 % B8 % 9 A-

%E0 %B8 %8 1 %E0 % B8 % B2 %E0 %B8 % A3 % E0 %B8 %9 E%E0 %B8 %9 9 %E0 % B8 % B1 %E0 %B8 % 9 9 -

%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-%E0%B9%92%E0%B9%94%E0%B9%97%E0%B9%98/  

http://somsaktang.wordpress.com/%E0%B8%9E-%E0%B8%A3-%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-%E0%B9%92%E0%B9%94%E0%B9%97%E0%B9%98/
http://somsaktang.wordpress.com/%E0%B8%9E-%E0%B8%A3-%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-%E0%B9%92%E0%B9%94%E0%B9%97%E0%B9%98/
http://somsaktang.wordpress.com/%E0%B8%9E-%E0%B8%A3-%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-%E0%B9%92%E0%B9%94%E0%B9%97%E0%B9%98/


32 
 

ในส่วนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบแก่การออกยื่นคาํร้องขอ

ปิดกั้นเว็บไซต์หรือระงับซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมายตามนโยบายการปราบปรามการพนัน

ออนไลน์อยูแ่ลว้ จึงเป็นการดาํเนินการตามนโยบายของตนเอง  

ศาลซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณาคาํร้องขอให้ระงบัการเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมายไม่

เคยปฏิเสธคาํร้องของตาํรวจหรือเจา้หนา้ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีท่ีมีการร้องขอให้ศาล

สั่งปิดเวบ็ไซต์เก่ียวกบัการพนนั โดยถือว่า การพนนัเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 7 2

73 พบว่าศาลพิจารณาออกคําสั่ งในการปิดกั้ น เว็บไซต์ ท่ี มี

ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใน 3 ลกัษณะดว้ยกนั ไดแ้ก่ เวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่ขอ้มูลลามกอนาจาร เวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่

ขอ้มูลเก่ียวกบัการพนนั และเวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการคา้มนุษยห์รือคา้ทาส73

74  

เห็นไดว้า่แนวทางการตีความ ‘ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน’ เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั และเม่ือพิจารณาจากลกัษณะของการกระทาํความผิดท่ีศาลมีแนวโน้มจะมีคาํสั่งตามคาํ

ร้องของให้ระงับการเผยแพร่เว็บไซต์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ดงักล่าวนั้น มีการกระทาํความผิดตาม

กฎหมายอาญาอ่ืนอยู่แล้วแต่ตน้ ต่อมาจึงได้มีการระงับการเผยแพร่ขอ้มูลดังกล่าว ผูว้ิจยัเห็นว่า แนว

ทางการตีความบทบญัญติัมาตรา 20 น่าจะเป็นไปใน 2 ลกัษณะ คือ  

1) การกระทาํความผิดอาญา เช่น การเล่นพนนั การเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร เป็นความผิดตาม

กฎหมายอ่ืน ๆ และการทาํผิดกฎหมายถือการกระทาํท่ีมีลกัษณะขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม

อนัดีของประชาชนในตวัอยูแ่ลว้  

2) เป็นการตีความโดยมีวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัและปรามปรามการก่ออาชญากรรมประเภท

อ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยให้ถือเป็นอาชญากรรม

คอมพิวเตอร์ในความหมายอย่างกว่า คือ ให้มีความหมายรวมถึงการกระทาํความผิดอ่ืน ๆ ท่ีอาศัย

คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการอาํนวยความสะดวกหรือขยายขีดความสามารถในการกระทาํความผิด

นั้น ๆ ตามหลกัการของทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control)  

อย่างไรก็ตาม ก็ผูใ้ห้ความคิดเห็นในอีกทางหน่ึงว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งเน้นไปท่ีการ

ระงบัการเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหากระทบกระเทือนต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์

                                                           
73

 ไพศาล ล้ิมสถิตย.์ อ้างแล้ว. หนา้ 64-65  
74 ไพบูลย ์อมรเกียรติภิญโญ (2551). คาํอธิบาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, กรุงเทพฯ :โพรวชิัน่, หนา้ 90 
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ความมั่นคงของประเทศ และการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 วา่ดว้ยการนาํเขา้และเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมาย และมาตรา 16 วา่

ดว้ยการตดัต่อภาพบุคคลดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยประการท่ีน่าจะทาํใหเ้กิดความเสียหาย ซ่ึงการ

พนันไม่อยู่ในข่ายน้ี ซ่ึงจะว่าไปแล้วเจา้หน้าท่ีของรัฐไม่มีอาํนาจโดยตรงท่ีจะขอให้ระงบัการเผยแพร่

ขอ้มูลเก่ียวกบัการพนนัออนไลน์74

75  

แนวทางการตีความเช่นน้ี ก็มีเหตุผลเช่นกัน หากพิจารณาจากท่ีมาและลักษณะทั่วไปของ

กฎหมายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ฉบบัอ่ืน ๆ เม่ือพิจารณาเทียบเคียงกบักฎหมายวา่ดว้ย

การกระทาํความผดิทางคอมพิวเตอร์ฉบบัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ อนุสัญญาวา่ดว้ยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ณ กรุง

บูดาเปสต์ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2544 ซ่ึงเป็นต้นแบบของพระราชบัญญัติการกระทาํความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ของไทย กฎหมายการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์และการใชค้อมพิวเตอร์ในทางท่ีมิชอบของ

สหรัฐอเมริกา และกฎหมายว่าดว้ยการใช้คอมพิวเตอร์ในทางท่ีมิชอบ ค.ศ. 1990 ของสหราชอาณาจกัร 

ซ่ึงกฎหมายเหล่าน้ี มิไดจ้ดัการพนนัออนไลน์ว่าเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรือการกระทาํความผิด

ทางคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด หากแต่มีการออกกฎหมายท่ีว่าดว้ยการพนนัออนไลน์มาเพื่อบงัคบัใช้เป็น

การเฉพาะ  

จากการท่ีตอ้งนาํพระราชบญัญติัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาใชใ้นการ

ระงบัการเผยแพร่ขอ้มูลในเวบ็ไซตท่ี์เปิดให้มีการเล่นพนนัออนไลน์อาจทาํให้เกิดความไม่ชดัเจนในการ

ตีความ และอาจเป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายได้ในอนาคต เน่ืองจากเป็นการนําความใน

พระราชบญัญติัหน่ึงมาปรับใช้กับพระราชบัญญัติอ่ืนซ่ึงมีการกําหนดฐานความผิดท่ีต่างกัน ซ่ึงใน

ต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศองักฤษ แมใ้นระยะแรกก็มีพิจารณานาํเอากฎหมายการพนนั

ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูม่าปรับใชก้บัการพนนัออนไลน์ แต่ในเวลาต่อมาก็ไดมี้การพิจารณาออกกฎหมายและ

บทบญัญติัท่ีนาํมาบงัคบัใช้แก่การพนนัออนไลน์เป็นการเฉพาะ ซ่ึงในบทท่ี 4  จะไดก้ล่าวถึงกฎหมาย

องักฤษและกฎหมายของสหรัฐอเมริกาท่ีใชบ้งัคบัแก่การพนนัออนไลน์ต่อไป  

 

 

                                                           
75 บทสัมภาษณ์ พ.ต.อ. ญาณพล ย ัง่ยืน ใน ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล (2554) เกมพนันออนไลน์: หายนะเกมพนันที่ต้อง

ควบคุม, หนา้ 72  
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บทที ่4 

กฎหมายเกีย่วกบัการพนันออนไลน์ของประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา  

 บทน้ีประกอบดว้ยท่ีมา สาระสําคญั และขอ้สังเกตบางประการเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การพนนัออนไลน์ของประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา โดยกฎหมายเก่ียวกบัการพนนัออนไลน์ของ

ประเทศองักฤษ ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 ส่วนกฎหมายเก่ียวกบัการพนนัออนไลน์ของ

สหรัฐอเมริกา 

 

1. กฎหมายเกีย่วกบัการพนันออนไลน์ของประเทศองักฤษ 

แมจ้ะยอมรับว่าการพนันถือเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองักฤษมากว่าร้อยปี 7 5

76 แต่ก็มีทั้งผูท่ี้

ต่อตา้นและสนับสนุนกิจกรรมการพนันด้วยเช่นกนั โดยฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วยมองว่าการพนันเป็นส่ิงผิด

                                                           
76

 House of Commons, (2012) The Gambling Act 2005: A bet worth taking? : First Report of Session 2012–13 

Volume I, London: The Stationery Office Limited, p. 3 
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ศีลธรรม เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย จึงควรห้ามและจาํกดัเอาไว ้ส่วนกลุ่มท่ีสนบัสนุนให้มี

การเล่นพนันมองว่าบุคคลทัว่ไปควรเล่นการพนันได้อย่างอิสระ โดยมีข้อจาํกัดสําหรับปกป้องและ

ป้องกันเยาวชนและผูห้ย่อนความสามารถไม่ให้เข้าถึงการพนันได้เท่านั้น 7 6

77 แนวนโยบายเก่ียวกับ

กฎหมายการพนนัขององักฤษในช่วงก่อนทศวรรษท่ี 60 (1960s) มุ่งเนน้ไปท่ีการห้ามไม่ให้มีการเล่น แต่

ในช่วงทศวรรษท่ี 60 กฎหมายการพนนัขององักฤษก็เร่ิมมีการอนุญาตให้เล่นการพนนัไดอ้ยา่งเสรีมาก

ข้ึน โดยพระราชบญัญติัการพนนัท่ีออกบงัคบัใชใ้น ค.ศ. 1968 เป็นกฎหมายหลกัท่ีอนุญาตให้จดัให้มีการ

เล่นพนนัได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาต และเป็นกฎหมายท่ีบงัคบัใชแ้ก่การพนนัมาจนกระทัง่ถูกยกเลิกไป เม่ือ

มีการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 200578 

 

ความเป็นมาของพระราชบัญญตัิการพนัน ค.ศ. 2005 

พระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 (Gambling Act 2005) เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนโดยรัฐสภา

ของสหราชอาณาจกัรและมีผลบงัคบัใช้ทั้งในประเทศองักฤษ เวลส์ และสก็อตแลนด์ เป็นกฎหมายท่ี

จดัทาํข้ึนเพื่อควบคุมการพนันทุกประเภท เร่ิมมีผลบงัคบัใช้เม่ือเดือนกนัยายน ค.ศ. 2007 โดยบญัญติั

ออกมาเพื่อใช้แทนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัฉบบับงัคบัใช้อยู่แต่เดิม ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัเกม

การพนนั ค.ศ. 1968 (the Gaming Act 1968) พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการวางเดิมพนั การละเล่น และ

ลอตเตอร่ี ค.ศ. 1963) และ พระราชบญัญติัลอตเตอร่ีและกิจกรรมนนัทนาการ ค.ศ. 1976 (the Betting, 

Gaming & Lotteries Act 1963) and (the Lotteries and Amusements Act 1976)  

พระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 เกิดข้ึนจากแนวคิดในการปฏิรูปกฎหมายการพนนั โดยมี

การปรับเปล่ียนและเพิ่มเติมระบบบริหารควบคุมให้ครอบคลุมการพนนัทุกประเภทในองักฤษ ไม่ใช่

เพียงแค่สลากกินแบ่งรัฐบาลและการพนนัขนัต่อเท่านั้น7 8

79 เพื่อทาํให้กฎหมายมีความเป็นเอกภาพ และลด

ความซํ้ าซอ้นของการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมการพนนั79

80  

แนวคิดในการร่างพระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 เกิดข้ึนหลงัจากมีการเผยแพร่รายงาน “A 

Safe Bet for Success - Modernising Britain's Gambling Laws” ซ่ึงจดัทาํโดยกรมวฒันธรรม 
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  Ibid.  
78

 Ibid.  
79

 Gambling Act 2005, Explanatory Notes. Available online: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/19/notes  
80

 House of Commons Culture, Media and Sport Committee , (2012), The Gambling Act 2005: A bet worth 

taking?, First Report of Session 2012–13,Volume I, p. 5  
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ส่ือสารมวลชน และกีฬา (Department of Culture, Media and Sport) ของรัฐสภาองักฤษ เม่ือเดือนมีนาคม 

ค.ศ. 200281 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสนอให้กิจการการพนันในประเทศองักฤษมีความเหมาะสมและ

สมดุลทั้งในแง่ของการปกป้องผูเ้ล่น เยาวชน และสังคมโดยรวม และตอบสนองต่อการเติบโตของ

อุตสาหกรรมการพนันซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรในยุคท่ีมีการพัฒนาทาง

เทคโนโลยีท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน8 1

82 เหตุผลท่ีเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายการพนนัขององักฤษให้มีความ

ทนัสมยัมากข้ึน ไดแ้ก่ กฎหมายการพนนัท่ีมีอยูเ่ดิมนั้นขาดความยดืหยุน่ ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ทาง

สังคมท่ีมีความเปล่ียนแปลง ไม่สามารถก้าวตามการพฒันาทางเทคโนโลยีได้ทนั ขาดบทบญัญติัท่ีจะ

นาํไปปรับใชก้บัการพนนัทางอินเทอร์เน็ตและกิจกรรมท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้มกบัทางรายการใน

โทรทศัน์ได้82

83  

ในรายงาน “A Safe Bet for Success - Modernising Britain's Gambling Laws” ไดว้างหลกัการ

สาํคญั (key objectives) สาํหรับการร่างกฎหมายการพนนัฉบบัปรับปรุงไวด้ว้ยกนั 3 ประการ83

84 คือ  

1. การพนนัจะตอ้งปราศจากความเก่ียวขอ้งกบัการก่ออาชญากรรมอ่ืน (crime-free) กระทาํดว้ย

ความซ่ือสัตย ์(honest) และดาํเนินการตามบทบญัญติัทางกฎหมาย  

2. ผูเ้ล่นการพนนัจะตอ้งไดท้ราบขอ้มูลและสามารถมัน่ใจไดว้า่จะไม่ถูกเอาเปรียบ และ 

3. จะตอ้งมีบทบญัญติัคุม้ครองเยาวชนและบุคคลท่ีขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง 

(vulnerable person)  

หลักการเหล่าน้ี เป็นหลักการท่ีมีอยู่ในกฎหมายการพนันฉบบัก่อนหน้าขององักฤษ แต่ยงัมี

บทบญัญติัท่ีตอบสนองต่อหลกัการเหล่าน้ีไม่เพียงพอ จึงตอ้งมีการบญัญติัเพิ่มเติมในกฎหมายการพนนั

ฉบบัใหม่ 8 4

85 ในพระราชบญัญติัการพนัน ค.ศ. 2005 ท่ีมีผลบงัคบัใช้ในสหราชอาณาจกัรในปัจจุบนัก็

                                                           
81 Ibid. 
82 Jowell, T (2002), Forward, in Department of Culture (2002), Media and Sport, A Safe Bet for 

Success - Modernising Britain's Gambling Laws. Available Online: 

http://www.hblb.org.uk/documents/92_WhitePaper_A_Safe_Bet_For_Success.pdf  
83 Department of Culture (2002), Media and Sport, A Safe Bet for Success - Modernising Britain's 

Gambling Laws. Available Online: 

http://www.hblb.org.uk/documents/92_WhitePaper_A_Safe_Bet_For_Success.pdf  
84

 Ibid.  
85

 Ibid. 
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ไดรั้บเอาหลกัการดงักล่าวไปใช้และมีบญัญติัไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของพระราชบญัญติั ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงใน

ส่วนของบทบญัญติัในพระราชบญัญติัการพนนัต่อไป 

ไม่เพียงเท่านั้น คณะกรรมการจดัทาํรายงาน “A Safe Bet for Success - Modernising Britain's 

Gambling Laws” ยงัไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันากฎหมายการพนนัอีกหลายประการ โดยมีการ

เสนอให้จัดตั้ งคณะกรรมธิการท่ีทาํงานดูแลเก่ียวกับกิจการการพนันตามกฎหมายและให้มีอาํนาจ

ดาํเนินการภายใตก้ฎหมายข้ึนมาเป็นการเฉพาะ และแนะนาํให้มีบทบญัญติัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพนัน

ออนไลน์ ทั้งในส่วนของการกาํหนดหน้าท่ี ขอบเขตการดาํเนินกิจกรรมของผูป้ระกอบการ และอาํนาจ

ของคณะกรรมาธิการการพนนัในการออกใบอนุญาต รวมไปถึงจดัให้มีบริการสําหรับผูท่ี้มีปัญหาติดการ

พนนั (problem gambling) ดว้ย  

หลงัจากการมีการนาํเสนอรายงาน “A Safe Bet for Success - Modernising Britain's Gambling 

Laws” ก็ได้มีการจดัตั้งคณะกรรมการร่วม (joint committee) ข้ึนเพื่อทาํการศึกษาและจดัทาํรายงาน

การศึกษาเก่ียวกบักฎหมายการพนนัข้ึนในเดือนกนัยายน ค.ศ. 2003 และมีการเผยแพร่ร่างพระราชบญัญติั

การพนันคร้ังแรกในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2003 และมีการเผยแพร่ร่างพระราชบญัญติัท่ีมีการแก้ไข

เพิ่มเติมอีกคร้ังในเดือนกุมภาพนัธ์ และมีนาคม ค.ศ. 2004 ตามลาํดบั 8 5

86  จากนั้นจึงมีการนําเขา้สู่การ

พิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรในเดือนตุลาคม ค.ศ. 200487 เม่ือพระราชบญัญติัผา่นการพิจารณาของสภา

ผูแ้ทนราษฎรแลว้จึงมีการลงพระปรมาภิไทยในสมเด็จพระราชินีรับรองพระราชบญัญติัเม่ือปี ค.ศ. 2005 

และมีการบงัคบัใชจ้ริงในปี ค.ศ. 2007  

พระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 เป็นพระราชบญัญติัท่ีมีการตราออกมาเพื่อใชแ้ทนกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัฉบบับงัคบัใช้อยู่แต่เดิม 3 ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัเกมการพนนั ค.ศ. 1968 

(the Gaming Act 1968) พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการวางเดิมพนั การละเล่น และลอตเตอร่ี ค.ศ. 1963) และ 

พระราชบญัญติัลอตเตอร่ีและกิจกรรมนนัทนาการ ค.ศ. 1976 (the Betting, Gaming & Lotteries Act 

1963) and (the Lotteries and Amusements Act 1976)88 และมีการจดัตั้งคณะกรรมาธิการการพนนั 

(National Gambling Committee) เป็นองค์กรใหม่ข้ึนแทนท่ีคณะกรรมการการพนนั (Gaming Board) 
                                                           
86

 Gambling Act 2005, Explanatory Notes, Ibid.  
87

 Hornle, J and Zammit, B. (2010), Cross-border Online Gambling Law and Policy, Chelterham, UK: Edward 

Elgar Publishing, Inc, p. 54  
88

 Gambling Act 2005, Explanatory Notes, Ibid.  
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ตามพระราชบญัญติัเกมการพนนั ค.ศ. 1968 ซ่ึงถูกยกเลิกไปเป็นผูด้าํเนินการและบงัคบัใชก้ฎหมายการ

พนนัฉบบัใหม่น้ี 

วตัถุประสงค์ของการบัญญตัิพระราชบัญญตัิการพนัน ค.ศ. 2005   

การบญัญติัพระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 มีวตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการ ไดแ้ก่  

ก) เพื่อป้องกนัไม่ให้การพนนัเป็นท่ีมาของอาชญากรรมหรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็น

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอาชญากรรมหรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือถูกนํามาใช้เพื่อ

สนบัสนุนอาชญากรรม 

ข) เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่การพนนัจะกระทาํอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส และ 

ค) เพื่อป้องกนัเด็กและเยาวชน และบุคคลท่ีบกพร่องดา้นความสามารถอ่ืน ๆ จากอนัตรายหรือ

การถูกใชป้ระโยชน์ในการเล่นการพนนั88

89  

สาระสําคัญของพระราชบัญญตัิการพนัน ค.ศ. 2005 โดยสังเขป 

 สาระสําคญัของพระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 ของสหราชอาณาจกัร คือ การกาํหนดให้

การพนนัทุกประเภทเป็นส่ิงผิดกฎหมาย ยกเวน้การพนนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามพระราชบญัญติัการพนัน 

ค.ศ. 2005 และสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามพระราชบญัญติั 

ภาค 1 บทนิยามศัพท์และหลักพิจารณาในการบังคับใช้กฎหมาย (Interpretation of Key 

Concepts) ในส่วนน้ี ประกอบดว้ยหลกัการและเหตุผลในการออกพระราชบญัญติั นิยามศพัทต์่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการพนัน ได้แก่ เกมการพนัน (gaming) การเดิมพนั (betting) สลากกินแบ่ง (lottery) การ

พนนัท่ีมีลกัษณะผสม (cross-categories activities) เช่น การพนนัและการออกสลาก และกิจกรรมเพื่อ

สังคมท่ีมีลกัษณะเป็นการพนนั (non-commercial society) โดยในส่วนของบทนิยามน้ี มีการให้คาํนิยาม

                                                           
89 The Gambling Act 2005 Part 1 : The licensing objectives 

In this Act a reference to the licensing objectives is a reference to the objectives of— 

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

used to support crime, 

(b) ensuring that gambling is conducted in a fair and open way, and 

(c) protecting children and other vulnerable persons from being harmed or exploited by gambling.  



39 
 

ของการพนันระยะไกล (remote gambling) เอาไวด้้วย และมีข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับ

พระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 ดงัน้ี 

1. วตัถุประสงคใ์นการอนุญาตให้เล่นการพนนั (The licensing objectives) ตามพระราชบญัญติั

การพนนั ค.ศ. 2005 บญัญติัพระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 มีวตัถุประสงคห์ลกัในการอนุญาตให้

เล่นพนนั 3 ประการ ไดแ้ก่  

ง) เพื่อป้องกนัไม่ให้การพนนัเป็นท่ีมาของอาชญากรรมหรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็น

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอาชญากรรมหรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือถูกนํามาใช้เพื่อ

สนบัสนุนอาชญากรรม 

จ) เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่การพนนัจะกระทาํอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส และ 

ฉ) เพื่อป้องกนัเด็กและเยาวชน และบุคคลท่ีบกพร่องดา้นความสามารถอ่ืน ๆ จากอนัตรายหรือ

การถูกใชป้ระโยชน์ในการเล่นการพนนั89

90  

2. มีการแยกการเล่นพนนัในลกัษณะต่าง ๆ ออกจากกนัและมีการกาํหนดนิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง

เอาไว ้โดยในพระราชบญัญติัการพนนัการพนนั (gambling) เกมพนนั (gaming) การเดิมพนั (betting) 

ลอตเตอร่ี (lottery) และกิจกรรมการพนนัแบบผสม (cross-categories activities) และมีการกาํหนดคาํ

นิยามของการพนนัในแต่ละหมวดหมู่ดว้ย  

ตามพระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 ไดก้าํหนดขอบเขตของ ‘การพนนั’ เอาไวว้่า กิจกรรม

การพนนันั้น ให้หมายความรวมถึง เกมพนนั การเดิมพนนั และการซ้ือหรือเล่นลอตเตอร่ี (participating 

                                                           
90

 The Gambling Act 2005 Part 1 : The licensing objectives 

In this Act a reference to the licensing objectives is a reference to the objectives of— 

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

used to support crime, 

(b) ensuring that gambling is conducted in a fair and open way, and 
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lottery) โดยมีกาํหนดนิยามความหมายของส่ิงท่ีอยูใ่นความหมายของกิจกรรมการพนนัเอาไวใ้นแต่ละ

มาตราท่ีเก่ียวขอ้งเอาไวอ้ยา่งชดัเจน90

91 ดงัต่อไปน้ี 

“เกมพนนั” (gaming) ตามมาตรา 6 หมายความว่า การเล่นเกมใด ๆ ท่ีเป็นการเส่ียงโชคเพื่อให้

ไดม้าซ่ึงรางวลั โดย “เกมเส่ียงโชค” (Game of Chance) นั้น ไดแ้ก่ เกมท่ีตอ้งอาศยัทั้งทกัษะในการเล่น

และโอกาสในการเส่ียงโชค หรือ เกมท่ีอาศยัโอกาสในการเส่ียงโชคแต่อาจชนะไดด้ว้ยการใชท้กัษะใน

การเล่นท่ีเหนือกวา่ หรือเกมท่ีอาศยัโอกาสในการเส่ียงโชคแต่เพียงอยา่งเดียว ทั้งน้ี คาํวา่เกมพนนัและเกม

ท่ีอาศยัโอกาสในการเส่ียงโชค มิใหห้มายความรวมถึง การเล่นกีฬา เขา้ไปดว้ย91

92  

“การเดิมพนั” (betting) ตามมาตรา 9 (1) หมายความวา่ การวางเดิมพนัหรือการรับการวางเดิมพนั

ในส่ิงต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ผลการแข่งขนัหรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ หรือการเดิมพนัในความน่าจะเป็นว่าจะเกิดข้ึน

หรือไม่เกิดข้ึน หรือการเดิมพนัวา่ส่ิงใดจริงหรือไม่จริง92

93  

                                                           
91

 Section 3 Gambling 

In this Act “gambling” means— 

(a) gaming (within the meaning of section 6), 

(b) betting (within the meaning of section 9), and 

(c) participating in a lottery (within the meaning of section 14 and subject 

to section 15).  

92
 Section 6 Gaming & game of chance 

(1) In this Act “gaming” means playing a game of chance for a prize. 

(2) In this Act “game of chance”— 

(a) includes— 

(i) a game that involves both an element of chance and an element of skill, 

(ii) a game that involves an element of chance that can be eliminated by superlative skill, and 

(iii) a game that is presented as involving an element of chance, but 

(b) does not include a sport. 

93
 Section 9 Betting: general 

(1) In this Act “betting” means making or accepting a bet on— 

(a) the outcome of a race, competition or other event or process, 
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“ลอตเตอร่ี” (lottery) ตามมาตรา 14 มีการจาํแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ simple lottery ใน

อนุมาตรา 1 และ complex lottery ในอนุมาตรา 2 โดยความแตกต่างของลอตเตอร่ีทั้งสองประเภทน้ีอยูท่ี่

ความซับซ้อนของวิธีการในการออกรางวลั ส่วนความหมายและวิธีการออกสลากของ “สลากกินแบ่ง

รัฐบาล” (National Lottery) อยูใ่นมาตรา 15  

3. มีบทบญัญติัท่ีกล่าวถึงการพนนัท่ีไม่ไดเ้ล่นในสถานท่ีท่ีจดัให้มีการเล่นเพียงอยา่งเดียว โดยมี

บทนิยามถึงการพนันท่ีเล่นผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการโทรคมนาคมอ่ืนด้วย ได้แก่ การพนัน

ระยะไกล (remote gambling) โดยคาํวา่ ‘การพนนัระยะไกล’ หรือ remote gambling นั้น มีความหมาย

ตามมาตรา 4 (1) และ (2) ดงัน้ี 

(1) ตามพระราชบญัญัติน้ี หมายความว่า การพนันท่ีบุคคลเข้าร่วมเล่นได้โดยวิธีการทาง

โทรคมนาคมในระยะไกล   

(2) ตามพระราชบญัญติัน้ี การโทรคมนาคมในระยะไกล หมายความถึง การโทรคมนาคมโดยใช ้ 

(ก) อินเทอร์เน็ต  

(ข) โทรศพัท ์ 

(ค) โทรทศัน์   

(ง) วทิย ุหรือ  

(จ) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีใช้อ ํานวยความสะดวกในการ

โทรคมนาคม93

94  

                                                                                                                                                                               
(b) the likelihood of anything occurring or not occurring, or 

(c) whether anything is or is not true. 
94

 The Gambling Act 2005 Part 1 : Principle concepts  

4. Remote gambling 

(1) In this Act “remote gambling” means gambling in which persons participate by the use of remote 

communication. 

(2) In this Act “remote communication” means communication using— 

(a) the internet, 

(b) telephone, 

(c) television, 
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 ในท่ีน้ี นิยามของคาํวา่ การพนนัระยะไกลนั้น เป็นการกาํหนดนิยามให้ครอบคลุมการพนนัผา่น

อุปกรณ์หรืออาศยัส่ือโทรคมนาคมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต โทรศพัท์ โทรทศัน์ หรือวิทย ุ

รวมไปถึงเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ท่ีอาํนวยความสะดวกในการส่ือสาร9 4

95 เห็นไดว้า่ มีการเปิดช่อง

เอาไวส้ําหรับปรับใช้และบงัคบัใช้กฎหมายการพนันน้ีในกรณีท่ีมีการพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ

เทคโนโลยโีทรคมนาคมอ่ืน ๆ ในอนาคตดว้ย 

ภาค 2 ว่าด้วยคณะกรรมาธิการการพนัน (Gambling Commission) คณะกรรมมาธิการการพนนั

เป็นคณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนใหม่ตามอาํนาจของพระราชบญัญติัการพนนัโดยมีการเปล่ียนผ่านจากความ

รับผิดชอบหลกัของคณะกรรมาธิการการพนัน คือ การส่งเสริมและดาํเนินการให้วตัถุประสงค์สาม

ประการของการออกใบอนุญาตให้จดัให้มีการเล่นการพนนัสามประการ ตามภาค 1 ของพระราชบญัญติั

น้ีเป็นไปตามกฎหมาย9 5

96 โดยหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการตามพระราชบญัญติัการพนนั 

ค.ศ. 2005 ไดแ้ก่  

1. หนา้ท่ีส่งเสริมใหด้าํเนินการตามวตัถุประสงคข์องการออกใบอนุญาตให้จดัการเล่นการ

พนนั (Duty to promote the licensing objectives) ตามมาตรา 22  

2. หนา้ท่ีในการจดัทาํและเผยแพร่รายงานเก่ียวกบัการดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีภายใต้

พระราชบญัญติัน้ี (Statement of principles for licensing and regulation) ตามมาตรา 23  

3. หนา้ท่ีในการร่างประมวลการประพฤติ (Codes of Practice) เก่ียวกบัการอาํนวยความ

สะดวกแก่การเล่นการพนนั (facilities for gambling) ตามมาตรา 24  

4. หนา้ท่ีในการออกแนวทางปฏิบติั (guidance) แก่องคก์รทอ้งถ่ิน (local authorities) ท่ีมี

หนา้ท่ีในการออกใบอนุญาตใหจ้ดัใหมี้การเล่นพนนั ตามมาตรา 25  

                                                                                                                                                                               
(d) radio, or 

(e) any other kind of electronic or other technology for facilitating communication. 

95
 James Boon, (2005), “Remote Gambling — a new regime, but what are the odds?” in Electronic Business Law, 

The Legal Issues of Electronic Commerce and Communication (2005) 7 EBL 8, 9 (1 SEPTEMBER 2005), Reed 

Elsevier (UK) Ltd. 
96

 Light, Roy, “The Gambling Act 2005: Regulatory Containment and Market Control”. Modern Law Review, Vol. 

70, No. 4, pp. 626-653, July 2007. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=998665  
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5. หนา้ท่ีในการให้คาํแนะนาํแก่รัฐมนตรี (secretary of the state) ในเร่ืองปรากฏการณ์การ

เล่นการพนัน พฤติกรรมการเล่นการพนัน ผลกระทบจากการเล่นการพนัน และ

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการพนนั96

97 ตามาตรา 26  

6. หนา้ท่ีในการประเมินการปฏิบติัตามกฎหมายการพนนั (compliance) ตามมาตรา 27  

นอกจากน้ี คณะกรรมาธิการการพนันยงัมีอาํนาจในการสอบสวนและดาํเนินคดีกบัผูท่ี้ละเมิด

กฎหมายการพนนัในบางเร่ือง ตามมาตรา 28 มีอาํนาจในการเรียกเอาขอ้มูลและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบั

องคก์รท่ีมีหนา้ท่ีออกใบอนุญาตใหเ้ล่นการพนนัองคก์รอ่ืน ๆ ตามมาตรา 29 และมาตรา 30 อีกดว้ย  

ภาค 3 ว่าด้วยการกระทําความผิดตามกฎหมายการพนัน (General Offences) ประกอบดว้ยบท

ทัว่ไป ขอ้ยกเวน้การกระทาํความผิด โดยในส่วนน้ี มีส่วนท่ีกล่าวถึงชุดขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนัน 

(gambling software) และการอาํนวยความสะดวกในการกระทาํผิดกฎหมายในต่างประเทศ (provision of 

unlawful facilities abroad) ดว้ย 

ในบทบญัญติัภาค 3 ว่าดว้ยการกระทาํความผิด มาตรา 36 (4) และ (5) ท่ีว่าดว้ยการบงัคบัใช้

กฎหมายกบัสถานท่ีท่ีเล่นการพนนั (Territory Application)  โดยบญัญติัถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเล่นการ

พนนัในระยะไกล (remote gambling equipment) เอาไวว้า่ ให้หมายความถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ

อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีนาํมาใชอ้าํนวยความสะดวกในการเล่นการพนนัในระยะไกล และให้หมายความรวมถึง  

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บรักษาขอ้มูลของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล่นพนนัระยะไกล อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ

                                                           
97

 The Gambling Act 200, Section 26 Duty to advise Secretary of State 

(1) The Commission shall give advice to the Secretary of State about— 

(a) the incidence of gambling, 

(b) the manner in which gambling is carried on, 

(c) the effects of gambling, and 

(d) the regulation of gambling. 



44 
 

แสดงผลในการเล่นพนนั และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัผลการเล่นพนนั แต่ไม่ให้หมายความ

รวมถึง อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดงหาประโยชน์หรือเอาเปรียบบุคคลอ่ืนในการเล่นพนนั97

98   

สาํหรับบทบญัญติัท่ีวา่ดว้ยการกระทาํความผิดน้ี มีบทสันนิษฐาน (premise) การกระทาํความผิด 

อยู่ในมาตรา 37 โดยให้สันนิษฐานว่า ในกรณีมีการกระทาํความผิดในภาค 3 ให้ถือว่า บุคคลท่ีดาํเนิน

กิจการสถานคาสิโน อาํนวยความสะดวกในการเล่นบิงโก ใหบ้ริการเคร่ืองเล่นเกมการพนนั อาํนวยความ

สะดวกในการเล่นพนนัต่าง ๆ หรืออาํนวยความสะดวกในการวางเดิมพนัในการพนนัเป็นผูร่้วมกระทาํ

ความผดิ 

ส่วนในมาตรา 41 พระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 นั้นไดบ้ญัญติัคาํนิยามของ “ชุดคาํสั่งหรือ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัการพนนั” (gambling software) วา่ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการ

เช่ือมต่อการเล่นพนนัในระยะไกล แต่ไม่ไดห้มายความรวมถึงส่ิงท่ีนาํมาใช้เช่ือมต่อเพื่อเล่นเฉพาะกบั

เคร่ืองเล่น (gaming machine) อยา่งเดียว9 8

99 และยงัไดบ้ญัญติัให้การนาํเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เก่ียวกบั

                                                           
98

 The Gambling Act 2005 Part 3 : General Offences, Section 36 (4) In this Act “remote gambling equipment” means, 

subject to subsection  (5), electronic or other equipment used by or on behalf of a person providing facilities for 

remote gambling— 

(a) to store information relating to a person’s participation in the gambling, 

(b) to present, to persons who are participating or may participate in the gambling, a virtual game, 

virtual race or other virtual event or process by reference to which the gambling is conducted, 

(c) to determine all or part of a result or of the effect of a result, or 

(d) to store information relating to a result. 

(5) In this Act “remote gambling equipment” does not include equipment which— 

(a) is used by a person to take advantage of remote gambling facilities provided by another person, 

and 

(b) is not provided by that other person 

99 The Gambling Act 2005 Part 3 : General Offences, Section 41 (2)  

In this Act “gambling software”— 

(a) means computer software for use in connection with remote gambling, but 

(b) does not include anything for use solely in connection with a gaming machine. 
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การพนนัมาใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาตนั้นเป็นความผิด9 9

100 และในมาตรา 44 ไดบ้ญัญติัวา่ การใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ล่นท่ีอยูน่อกประเทศองักฤษ และเป็นผูเ้ล่นท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ี

ห้ามมิให้เล่นการพนนัตามท่ีกฎหมายกาํหนดนั้น (prohibited territory) เป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมายดว้ย

100

101 

ภาคน้ี บญัญติัให้การอาํนวยความสะดวกหรือจดัให้มีอุปกรณ์การเล่นพนนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

หรือไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด ผูก้ระทาํความผดิในท่ีน้ีอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได ้101

102  

 

ภาค 4 ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชน (Protection of Children and Young Persons) มี

วตัถุประสงค์เพื่อคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากผลกระทบของการพนัน 1 0 2

103 โดยพระราชบญัญติัน้ีได้

กาํหนดนิยามของคาํว่าเด็กและเยาวชนเอาไว ้ดงัน้ี คาํว่า ‘เด็ก’ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 16 ปี ส่วน 

‘เยาวชน’ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 18 ปี  

ในส่วนของบทบญัญติัภาค 4 มีทั้งบทบญัญติัท่ีกาํหนดความผิดของผูท่ี้ชกัจูงเยาวชนให้เขา้มา

เก่ียวขอ้งกบัการพนนัและบทบญัญติัท่ีกาํหนดความผดิของเยาวชนท่ีเขา้เล่นการพนนัดว้ย ไดแ้ก่ ความผิด

ฐานชกันาํเยาวชนใหเ้ล่นการพนนั (Invitation to gamble) ตามมาตรา 46 ความผดิฐานเป็นเยาวชนเล่นการ

พนนั ตามมาตรา 48 และความผดิฐานเป็นเยาวชนอาํนวยความสะดวกแก่การเล่นการพนนัตามมาตรา 50 

ความผิดฐานว่าจ้างเยาวชนให้ทาํงานเก่ียวข้องกับการพนัน และความผิดอ่ืน ๆ รวมถึงการกาํหนด

บทลงโทษแก่ผูก้ระทาํความผิด และบทกาํหนดโทษแก่ผูป้ระกอบการสถานท่ีเปิดให้มีการเล่นพนนัท่ี

วา่จา้งเยาวชนใหเ้ขา้มาทาํงานในสถานท่ีดงักล่าวดว้ย 

ภาค 5 ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันระดับธุรกิจ (Operating Licences) 

ประกอบดว้ยใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตให้เปิดและดาํเนินกิจการสถานคาสิโน ใบอนุญาต

                                                           
100 The Gambling Act 2005 Part 3: General Offences, Section 41 (1)  

101 The Gambling Act 2005 Part 3: General Offences, Section 44  

102 James Boon, (2005), Ibid.  

 
103

 The Gambling Act 2005, Summary of Fact (14), Explanatory Notes, Ibid.  
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ให้จดัให้มีการเล่นบิงโก ใบอนุญาตให้จดัให้มีการเล่นพนนัขนัต่อ และใบอนุญาตให้บริการเคร่ืองเล่น

สาํหรับการพนนั เป็นตน้ ซ่ึงประเภทของการพนนัท่ีอนุญาตใหข้อใบอนุญาตเปิดให้ดาํเนินกิจการนั้นอาจ

มีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยอาํนาจของรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง  

นอกจากประเภทของใบอนุญาตแลว้ บทบญัญติัในภาค 5 น้ี ยงัมีการกาํหนดถึงความท่ีตอ้งมีใน

ใบอนุญาต ไดแ้ก่ ช่ือของผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตให้ดาํเนินการ และเง่ือนไขต่าง ๆ 

ตามท่ีคณะกรรมมาธิการการพนนักาํหนด  

วิ ธีการและเ ง่ือนไขต่าง ๆ ในการขอใบอนุญาตนั้ นกําหนดให้ผู ้ร้องยื่นเอกสารตามท่ี

คณะกรรมาธิการการพนันแห่งชาติกําหนด โดยคําสั่งของคณะกรรมาธิการในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตมีด้วยกนัสามประการ (มาตรา 74) ได้แก่ อนุมติั ไม่อนุมติั และอนุมติัส่วนและไม่อนุมติั

บางส่วนโดยให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติม ในกรณีท่ีไม่อนุมติั คณะกรรมาธิการตอ้งให้เหตุผลแก่การไม่อนุมติั

คาํร้องขอใบอนุญาตดงักล่าวดว้ย (มาตรา 75)  

นอกจากส่วนของประเภทใบอนุญาตให้มีการเล่นการพนนัระดงัธุรกิจแลว้ ในภาค 5 น้ียงัมีกาํ

กาํหนดค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต การกาํหนดค่าธรรมเนียม การสมคัรเป็นสมาชิก ขอ้ห้าม

สําหรับเด็กและเยาวชน บทบญัญติัเก่ียวกบัอุปกรณ์การเล่นพนนั และรายละเอียดเก่ียวกบัใบอนุญาตให้

จดัใหมี้การเล่นพนนัระดบัธุรกิจประเภทต่าง ๆ  

บทบญัญติัในภาค 5 มีขอ้สังเกตบางประการดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่  

 1. การพนนัระยะไกลจะตอ้งขอใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นการเฉพาะ  

2. พระราชบญัญติัน้ีไดจ้ดัประเภทของสถานคาสิโนเอาไว ้3 ขนาดดว้ยกนั ไดแ้ก่ สถานคาสิโน

ระดบัทอ้งถ่ิน (regional) สถานคาสิโนขนาดใหญ่ (large) และสถานคาสิโนขนาดเล็ก (small) ซ่ึงการ

กาํหนดขนาดของสถานคาสิโนจะมีผลสืบเน่ืองไปถึงจาํนวนและประเภทเคร่ืองเล่นท่ีสถานคาสิโนนั้นจะ

จดัใหมี้บริการในสถานท่ีนั้นดว้ย103

104   

                                                           
104

 The Gambling Act 2005, Summary of Fact (17), Explanatory Notes, Ibid. 
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3. การผลิตซอฟตแ์วร์ท่ีใชเ้พื่อเกมการพนนัตอ้งไดรั้บใบอนุญาตให้ผลิตซอฟต์แวร์สําหรับการ

พนนั (gambling software operating licence) คณะกรรมาธิการการพนนัเป็นผูก้าํหนดมาตรฐานทั้งในดา้น

การผลิต การจาํหน่าย การติดตั้ง และการดดัแปลงซอฟทแ์วร์กาํหนดการพนนั104

105 และ 

4. ค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการการพนันเป็นค่าธรรมเนียมรายปี เม่ือ

หมดอายุแลว้ สามารถต่ออายุใบอนุญาตได ้แต่ทั้งน้ีใบอนุญาตอาจถูกเพิกถอนไดด้ว้ยเหตุต่าง ๆ ทั้งจาก

คุณสมบติัของผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือเหตุตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ภาค 6 ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันระดับบุคคล (Personal Licences) 

เป็นใบอนุญาตท่ีมีให้อาํนาจแก่บุคคลในการดาํเนินการจดัการเก่ียวกบัการจดัให้มีการเล่นพนัน โดย

บทบญัญติัในส่วนน้ีจะวา่ดว้ยการจดัใหมี้การเล่นพนนั วธีิการและขั้นตอนในการออกใบอนุญาต เง่ือนไข

ต่าง ๆ ในการจดัให้มีการเล่นพนัน ระยะเวลาท่ีจดัให้มีการเล่น และค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

ระยะเวลาของใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจะข้ึนอยู่กบัประเภทกิจการเก่ียวกบัการ

พนนัท่ีบุคคลดงักล่าวดาํเนินการ1 0 5

106 และในกรณีท่ีมีการละเมิดขอ้กาํหนดในใบอนุญาตเกิดข้ึน จะถือว่า

บุคคลท่ีละเมิดขอ้กาํหนดในใบอนุญาตเป็นผูก้ระทาํความผดิตามกฎหมายการพนนัดว้ย 106

107 

ภาค 7 การอุทธรณ์คําส่ังเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันระดับธุรกิจและ

ระดับบุคคล (Operating and Personal Licences: Appeal) เป็นองคค์ณะผูพ้ิพากษาในศาล ท่ีรับพิจารณา

การอุทธรณ์คาํสั่งเก่ียวกบัการพนนั (Gambling Appeals Tribunal)108 อาํนาจในการพิจารณาขององคค์ณะ

ดังกล่าว ได้แก่ การรับรองคําสั่งของคณะกรรมาธิการการพนัน การยกเลิกเพิกถอนคาํสั่งของ

คณะกรรมาธิการการพนนัทั้งหมดหรือบางส่วนหรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํสั่งของคณะกรรมาธิการการ

พนนั เป็นตน้ และในการพิจารณาเร่ืองท่ีมีการอุทธรณ์นั้น ผูพ้ิพากษาในองค์คณะน้ีสามารถแสวงหา

                                                           
105

 Gambling Act 2005, Section 97.  
106

 Gambling Act 2005, Section 131 - 132. 
107

 Gambling Act 2005, Section 139.  
108

 Gambling Act 2005, Section 140. 
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พยานหลกัฐานอ่ืน ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัพยานหลกัฐานท่ีไดรั้บมา

จากคณะกรรมาธิการการพนนัแต่เพียงอยา่งเดียว108

109 

ภาค 8 ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้ดําเนินการเกี่ยวกับการพนัน (Premise Licences) เป็น

บทบญัญติัท่ีให้อาํนาจแก่รัฐมนตรีของประเทศองักฤษและสก็อตแลนด์และหน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการ

ออกใบอนุญาตให้ดาํเนินการเก่ียวกบัการพนนั และบทบญัญติัว่าดว้ยใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ความท่ี

ตอ้งมีในใบอนุญาต วิธีการและขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ระยะเวลาในการออกใบอนุญาต เง่ือนไข

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการจดัใหมี้การพนนั รวมถึงวธีิการการอุทธรณ์คาํสั่ง109

110 

ภาค 9 ว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับการพนันแบบช่ัวคราว (Temporary Use Premise) เก่ียวกบั

ใบอนุญาต สถานท่ีท่ีจดัใหมี้การเล่น กระบวนการในการออกใบอนุญาตใหเ้ล่นการพนนัชัว่คราว110

111  

ภาค 10 ว่าด้วยเคร่ืองเล่นการพนัน (Gaming Machines) เป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัเคร่ืองเล่นการ

พนัน โดยพระราชบญัญติัการพนันได้กาํหนดนิยามของเคร่ืองเล่นการพนันข้ึน โดยให้หมายความถึง 

“เคร่ืองกลไกท่ีออกมาหรือดดัแปลงข้ึนเพื่อให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนใช้ในการเล่นพนนั”112 แต่

ไม่ไดห้มายความรวมถึง คอมพิวเตอร์ท่ีมีไวใ้ชง้านส่วนบุคคลหรือใชง้านร่วมกนัตามปกติธรรมดา หรือ

โทรศพัท์ หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดอ้อกแบบมาเพื่อใช้สําหรับการเล่นพนนัโดยเฉพาะ แมจ้ะมีการใช้

เคร่ืองกลไกหรืออุปกรณ์ดงักล่าวในการเล่นพนนัก็ตาม 1 1 2

113 เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการเขา้

เวบ็ไซตเ์พื่อเล่นการพนนั หรือใชโ้ทรศพัทร่์วมเล่นเกมทายผลพนนั เป็นตน้  

นอกจากน้ีพระราชบญัญติัน้ียงักาํหนดจาํนวนของเคร่ืองเล่นการพนนัท่ีผูเ้ปิดให้มีการเล่นพนนั

จะมีไวใ้หบ้ริการไดต้ามขนาดของสถานท่ีและประเภทของใบอนุญาต และประเภทของรางวลัท่ีจะไดอี้ก

ดว้ย 1 1 3

114  โดยการมีเคร่ืองเล่นการพนนัได ้ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมาธิการการพนนัก่อน 1 1 4

115 หาก

                                                           
109

 The Gambling Act 2005, Section 144. 

110
 The Gambling Act 2005, Structure of the Act (24), Explanatory Note 

111
 The Gambling Act 2005, Structure of the Act (24 ), Explanatory Note 

112
 The gambling Act 2005, Part 10, Section 235 (1) “In this Act “gaming machine” means a machine which is 

designed or adapted for use by individuals to gamble (whether or not it can also be used for other purposes)” 

113
 The gambling Act 2005, Part 10, Section 235 (2)  

114
 Gambling Act 2005, Summary of the Act (19), Explanatory Note  

115
 Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24)  
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กระทาํการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองเล่นการพนนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาตถือเป็นการกระทาํความผิดอาญา 1 1 5

116 แต่

มีขอ้ยกเวน้วา่ หากเป็นเคร่ืองเล่นท่ีใชเ้พื่อความบนัเทิงในครอบครัวและไม่ไดมี้ไวเ้พื่อการเสนอให้รางวลั

หรือเล่นแบบมีรางวลั ก็สามารถเล่นได ้ 

 

ภาค 11 ว่าด้วยลอตเตอร่ี (Lotteries) เป็นบทบญัญติัใหม่เกิดข้ึนจากการนาํเอาบทบญัญติัใน

พระราชบญัญติัลอตเตอร่ีและกิจกรรมนนัทนาการ ค.ศ. 1967 มาทบทวนและปรับปรุงและนาํมาบรรจุไว้

ในพระราชบญัญติัการพนนั 1 1 6

117 บทบญัญติัในภาคน้ี ประกอบดว้ยการโฆษณาลอตเตอร่ีในส่วนท่ีเอกชน

เป็นผูอ้อกสลากและรางวลั วธีิการออกรางวลั และความผดิท่ีเก่ียวขอ้ง   
 

ภาค 12 ว่าด้วยการจัดให้มีการพนันในชมรมหรือสมาคม ร้านอาหาร และงานออกร้าน (Clubs, 

Pubs, Fairs, &C.) เป็นส่วนท่ีวา่ดว้ยการจดัใหมี้การพนนัในสถานท่ีต่าง ๆ โดยเป็นบทบญัญติัท่ีพฒันาข้ึน

จากพระราชบญัญติัเกมการพนนั ค.ศ. 1968118 โดยบทบญัญติัในภาคน้ีเน้นท่ีการออกใบอนุญาตโดย

หน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการอนุญาตให้จดัให้มีการพนันในระดบัต่าง ๆ สถานท่ีท่ีจดัให้มีการเล่นตาม

บทบญัญติัภาค 12 น้ี ไดแ้ก่ ชมรมหรือสมาคม (club) ร้านอาหาร (pub) และงานออกร้าน (fair) การพนนั

หรือเกมท่ีอนุญาตให้มีการเล่นในสถานท่ีดงักล่าวได ้เช่น บิงโก หรือเกมท่ีอยูใ่นเคร่ืองเล่นการพนนัต่าง 

ๆ โดยการจดัให้มีการเล่นเกมการพนันในลกัษณะน้ีตอ้งขออนุญาต โดยมีขอ้สังเกตว่าในภาค 12 น้ี มี

บทบญัญัติเก่ียวกับการจาํหน่วยแอลกอฮอล์ในสถานท่ีเล่นการพนันท่ีเป็นร้านอาหารท่ีมีเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลข์ายดว้ย   

ภาค 13 ว่าด้วยการละเล่นเพื่อชิงรางวัล (Prize Gaming) ประกอบดว้ยคาํนิยามของการละเล่น

เพื่อชิงรางวลั การขออนุญาตให้มีการละเล่นเพื่อชิงรางวลั และสถานท่ีท่ีอนุญาตให้มีการละเล่นเพื่อชิง

รางวลั  

ภาค 14 ว่าด้วยการจัดให้มีการเล่นพนันและการวางเดิมพนัส่วนบุคคลและในกจิกรรมที่ไม่ใช่การ

ประกอบธุรกิจ (Private and Non-commercial gaming and betting) ประกอบดว้ยคาํนิยามของการเล่น

                                                           
116

 Ibid.  
117

 Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24) 

118
 Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24) 
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พนนัและการวางเดิมพนัส่วนบุคคลและในกิจกรรมท่ีไม่ใช่การประกอบธุรกิจ การขออนุญาตให้มีการจดั

ใหเ้ล่น และบทกาํหนดโทษในกรณีท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย โดยเฉพาะความผิดท่ีเก่ียวเน่ืองโดยเฉพาะการนาํเอา

ผลประโยชน์จากการออกสลากไปใชใ้นทางท่ีมิชอบ118

119 

ภาค 15 ว่าด้วยการตรวจสอบ (Inspection) ใหอ้าํนาจแก่เจา้พนกังานตาํรวจ คณะกรรมาธิการการ

พนัน และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใช้กฎหมายการพนนั และเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ในการ

สอบสวนเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการพนนั รวมไปถึงใหค้วามคุม้ครองแก่ผูท่ี้ถูกตรวจสอบ119

120  

บทบญัญติัในส่วนน้ี ประกอบดว้ยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการตรวจสอบตามกฎหมายการพนนั 

ลกัษณะของการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบสถานท่ีท่ีจดัใหมี้การเล่นการพนนั การตรวจสอบการพนนั

ท่ีเขา้ข่ายละเมิดกฎหมาย การตรวจสอบใบอนุญาตให้มีการเล่นการพนนั และอาํนาจและกระบวนการใน

การตรวจสอบ  

ภาค 16 ว่าด้วยการโฆษณา (advertising) เป็นบทบญัญติัใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาการพนนั 

โดยมีการกาํหนดโทษแก่การโฆษณาการพนนัท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายและการโฆษณาการพนะน

ในต่างประเทศ และใหอ้าํนาจแก่รัฐมนตรีในการออกระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชแ้ก่การโฆษณาการพนนั120

121
 

ประกอบดว้ยความหมายของการโฆษณา ขอบเขตในการโฆษณาการพนนั การโฆษณาการพนนั

ในต่างประเทศ และหลกัพิจารณาเร่ืองดินแดนในกรณีของการโฆษณาการพนนัท่ีเป็นการเล่นพนนัจาก

ระยะไกล 

ภาค 17 ว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาเกี่ยวกับการพนันและการบังคับให้เป็นไปตาม

สัญญาเกี่ยวกับการพนัน (Legality and Enforceability of Gambling Contract) บทบญัญติัในส่วนน้ีได้

แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กฎหมายว่าดว้ยสัญญาเดิมท่ีมีมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงเคยบญัญติัให้สัญญาการ

พนันเป็นสัญญาท่ีไม่มีผลบงัคบัในทางกฎหมาย มาเป็นสัญญาท่ีมีผลบงัคบัตามกฎหมาย 1 2 1

122
 โดย

ประก อบ ด้วย บท บัญญัติ ท่ี ใ ช้ใ นก า รพิ จา รณา ควา มช อบ ด้วย กฎ หมา ยข องสั ญญา กา รพ นัน 

                                                           
119

 Gambling Act 2005, Section 301-302.  
120

 Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24) 
121

 Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24) 
122

 Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24) 
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คณะกรรมาธิการการพนนัอาจพิจารณาให้สัญญาการพนนัท่ีเกิดข้ึนจากการหลอกลวงหรือให้ขอ้มูลท่ีไม่

ถูกตอ้งเป็นโมฆะก็ได ้

ภาค 18 ข้อความทั่วไป (Miscellaneous and Generals) เป็นส่วนท่ีวา่ดว้ยการตีความขอ้กฎหมาย

และหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การวางเดิมพนัในต่างประเทศ การหลอกลวงในการเล่นการพนนั 

การเล่นพนนัในเรือเดินสมุทรและบนเคร่ืองบิน การคุม้ครองขอ้มูลของผูเ้ล่นการพนนั เป็นตน้122

123 

นอกจากบทบญัญติัภาคต่าง ๆ ทั้ง 18 ภาคแล้ว พระราชบญัญติัการพนัน ค.ศ. 2005 ยงั

ประกอบด้วยส่วนของแผนการดาํเนินงาน (schedule)  18  แผนการและวตัถุประสงค์การในการ

ดาํเนินการเก่ียวกับบทบญัญติักฎหมายการพนันในภาคต่าง ๆ และมีส่วนของการอธิบายบทบญัญติั 

(Explanatory Note) อยูใ่นส่วนทา้ยสุด เพื่ออธิบายท่ีมา ของกฎหมาย ช่วยในการทาํความเขา้ใจภาพรวม

ของบทบญัญติัแต่ละภาค และช่วยในการตีความบทบญัญติักฎหมายดว้ย  

 

บทบัญญตัิของพระราชบัญญตัิการพนัน ค.ศ. 2005 ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการพนันออนไลน์  

 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 ขององักฤษนั้นมีส่วนท่ีกล่าวถึงการ

พนันในระยะไกลอยู่หลายส่วน และมีการกาํหนดนิยามเอาไวอ้ย่างชัดเจนด้วย โดยคาํว่า ‘การพนัน

ระยะไกล’ หรือ remote gambling นั้น มีความหมายตามมาตรา 4 (1) และ (2) ดงัน้ี 

(1) ตามพระราชบญัญัติน้ี หมายความว่า การพนันท่ีบุคคลเข้าร่วมเล่นได้โดยวิธีการทาง

โทรคมนาคมในระยะไกล   

(2) ตามพระราชบญัญติัน้ี การโทรคมนาคมในระยะไกล หมายความถึง การโทรคมนาคมโดยใช ้ 

(ก) อินเทอร์เน็ต  

(ข) โทรศพัท ์ 

(ค) โทรทศัน์   

(ง) วทิย ุหรือ  

(จ) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีใช้อ ํานวยความสะดวกในการ

โทรคมนาคม123

124  

                                                           
123

 Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24) 
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ในบทบญัญติัภาค 3 ว่าดว้ยการกระทาํความผิด มาตรา 36 (4) และ (5) ท่ีว่าดว้ยการบงัคบัใช้

กฎหมายกบัสถานท่ีท่ีเล่นการพนนั (Territory Application)  โดยบญัญติัถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเล่นการ

พนนัในระยะไกล (remote gambling equipment) เอาไวว้า่ ให้หมายความถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ

อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีนาํมาใชอ้าํนวยความสะดวกในการเล่นการพนนัในระยะไกล และให้หมายความรวมถึง  

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บรักษาขอ้มูลของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล่นพนนัระยะไกล อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ

แสดงผลในการเล่นพนนั และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัผลการเล่นพนนั แต่ไม่ให้หมายความ

รวมถึง อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดงหาประโยชน์หรือเอาเปรียบบุคคลอ่ืนในการเล่นพนนั124

125   

                                                                                                                                                                               
124 The Gambling Act 2005 Part 1 : Principle concepts  

4. Remote gambling 

(1) In this Act “remote gambling” means gambling in which persons participate by the use of remote 

communication. 

(2) In this Act “remote communication” means communication using— 

(a) the internet, 

(b) telephone, 

(c) television, 

(d) radio, or 

(e) any other kind of electronic or other technology for facilitating communication. 
125 The Gambling Act 2005 Part 3 : General Offences, Section 36  

(4) In this Act “remote gambling equipment” means, subject to subsection  (5), electronic or other 

equipment used by or on behalf of a person providing facilities for remote gambling— 

(a) to store information relating to a person’s participation in the gambling, 

(b) to present, to persons who are participating or may participate in the gambling, a virtual game, 

virtual race or other virtual event or process by reference to which the gambling is conducted, 

(c) to determine all or part of a result or of the effect of a result, or 

(d) to store information relating to a result. 

(5) In this Act “remote gambling equipment” does not include equipment which— 

(a) is used by a person to take advantage of remote gambling facilities provided by another person, 

and 

(b) is not provided by that other person 
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ส่วนในมาตรา 41 พระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 นั้นไดบ้ญัญติัคาํนิยามของ “ชุดคาํสั่งหรือ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัการพนนั” (gambling software) วา่ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการ

เช่ือมต่อการเล่นพนนัในระยะไกล แต่ไม่ไดห้มายความรวมถึงส่ิงท่ีนาํมาใช้เช่ือมต่อเพื่อเล่นเฉพาะกบั

เคร่ืองเล่น (gaming machine) อยา่งเดียว125

126 และยงัไดบ้ญัญติัให้การนาํเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เก่ียวกบั

การพนนัมาใช้โดยไม่ไดรั้บอนุญาตนั้นเป็นความผิด 1 2 6

127 และในมาตรา 44 ไดบ้ญัญติัวา่ การใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ล่นท่ีอยูน่อกประเทศองักฤษ และเป็นผูเ้ล่นท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ี

ห้ามมิให้เล่นการพนนัตามท่ีกฎหมายกาํหนดนั้น (prohibited territory) เป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมายดว้ย

127

128  

จากนิยามศพัท์น้ี การพนนัออนไลน์ หรือการพนนัท่ีอาศยัอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือหรืออุปกรณ์ใน

การเล่นจึงอยู่ในบงัคบัของบทบญัญติักฎหมายน้ีดว้ย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือ

โทรศพัทมื์อถือก็ตาม  
 

ข้อวจิารณ์พระราชบัญญตัิการพนัน ค.ศ. 2005  

 หลงัจากท่ีพระราชบญัญติัการพนันออกบงัคบัใช้แล้ว ได้มีการจดัตั้งคณะทาํงานเพื่อประเมิน

กฎหมายท่ีออกบงัคบัใช ้โดยในรายงานการศึกษาของกรมวฒันธรรม ส่ือสารมวลชน และกีฬาของสภา

นิติบญัญติัของประเทศองักฤษได้ให้ขอ้วิจารณ์พระราชบญัญติัการพนันเอาไวว้่า พระราชบญัญติัการ

พนนั ค.ศ. 2005   ยงัไม่ประสบความสําเร็จในหลายประการ เช่น ผูใ้ห้บริการในอุตสาหกรรมการพนนัมี

                                                           
126 The Gambling Act 2005 Part 3 : General Offences, Section 41 (2)  

In this Act “gambling software”— 

(a) means computer software for use in connection with remote gambling, but 

(b) does not include anything for use solely in connection with a gaming machine. 
127 The Gambling Act 2005 Part 3: General Offences, Section 41 (1) A person commits an offence if in the course of a 

business he manufactures, supplies, installs or adapts gambling software unless he acts in accordance with an 

operating licence. 
128 The Gambling Act 2005 Part 3: General Offences, Section 44  

(1) A person commits an offence if he does anything in Great Britain, or uses  remote gambling equipment 

situated in Great Britain, for the purpose of  inviting or enabling a person in a prohibited territory to participate in 

remote gambling. 

(2) In subsection (1) “prohibited territory” means a country or place designated for  the purpose of this 

section by order made by the Secretary of State. 
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ขอ้โตแ้ยง้วา่กระบวนการตามพระราชบญัญติัถูกแทรกแซงหรือกา้วก่ายโดยความในพระราชบญัญติัมาก

เกินไป และกฎเกณฑท่ี์ออกมาบงัคบัใชย้งัขาดกลไกท่ีจะทาํใหก้ารเล่นพนนัเป็นไปอยา่งยุติธรรมกบัผูเ้ล่น

เป็นตน้  นอกจากน้ี พระราชบญัญติัการพนนัยงัถูกวิจารณ์อีกดว้ยวา่ มีความสลบัซบัซ้อนมากเกินไปจน

ยากแก่การตีความ ทาํใหค้ณะกรรมาธิการการพนนัและเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินมีความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัอีกดว้ย

1 2 8

129 และในการศึกษายงัพบอีกดว้ยว่า ไม่ปรากฎหลกัฐานใด ๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่า พระราชบญัญติัน้ีได้

ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงหรือผลกระทบไม่วา่ทางบวกหรือลบต่อพฤติกรรมการเล่นพนนัท่ีก่อให้เกิด

ปัญหากบัผูเ้ล่นหรือสังคมในภาพรวม129

130 

 จากขอ้วิจารณ์ดงักล่าว คณะผูจ้ดัทาํรายงานการศึกษาของกรมวฒันธรรม ส่ือสารมวลชน และ

กีฬาของสภานิติบญัญติัของประเทศองักฤษจึงไดใ้ห้ขอ้แนะนาํในการปรับแกพ้ระราชบญัญติัการพนนั 

ค.ศ. 2005 วา่ คณะกรรมการธิการการพนนัควรปรับปรุงกฎหมายให้มีความทนัสมยั และควรประเมินผล

กระทบท่ีเกิดจากการพนนัให้มากข้ึนในการออกกฎหมาย และควรออกระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งโดยพิจารณา

จากหลักฐานท่ีปรากฎอยู่ เช่น การเปล่ียนแปลงนโยบาย และคําแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาทาง

อุตสาหกรรมเป็นตน้130

131 

 

 

กฎหมายเกีย่วกบัการพนันออนไลน์ของสหรัฐอเมริกา  

ในสหรัฐอเมริกานั้น การบงัคบัใชก้ฎหมายจะแบ่งออกเป็นระดบัรัฐ ซ่ึงรัฐบาลของแต่ละรัฐนั้น

จะออกกฎหมายเพื่อบงัคบัใชก้บัคนในรัฐของตนเอง และอีกระดบัหน่ึง คือ ระดบัสหรัฐหรือระหวา่งรัฐ 

โดยกฎหมายนั้นจะใช้บงัคบักับทุกรัฐ หรือเรียกได้ว่าเป็นกฎหมายท่ีออกโดยรัฐบาลกลาง (federal) 

นัน่เอง ในส่วนของกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพนนัออนไลน์นั้น มีทั้งในระดบัรัฐและในระดบัรัฐบาลกลาง 

โดยในท่ีน้ีจะไดก้ล่าวถึงเฉพาะกฎหมายเก่ียวกบัการพนนัออนไลน์ท่ีออกโดยรัฐบาลกลาง ไดแ้ก่ Wire 

Act หรือ Federal Wire Act  1968 และ Unlawful Internet Gambling Enforcement Act 2006 (UIGEA)  

                                                           
129

 House of Commons, (2012) The Gambling Act 2005: A bet worth taking? : First Report of Session 2012–13 

Volume I, London: The Stationery Office Limited, EV. 15  
130

 Ibid.  
131

 Ibid.  
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กฎหมายควบคุมการใช้ส่ือของธุรกจิการพนัน (Federal Wire Act 1961)  

 กฎหมายควบคุมการใชส่ื้อของธุรกิจการพนนัน้ี มีใจความสําคญัวา่ ผูใ้ดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการ

พนนั หรือการเดิมพนั หรือการพนนัขนัต่อโดยอาศยัการโทรคมนาคมเป็นส่ือการทาํธุรกิจการพนนัไม่วา่

ภายในรัฐหรือระหวา่งรัฐ หรือใชส่ื้อโทรคมนาคมเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีจดัให้มีการเล่นการ

พนันหรือกิจกรรมการพนัน หรือเพื่อใช้ทาํธุรกรรมส่งเงินเดิมพนัให้แก่ลูกค้า ถือว่าผูน้ั้นได้กระทาํ

ความผดิและตอ้งถูกปรับตามกฎหมาย 131

132  

 เหตุท่ีตอ้งตรากฎหมายน้ีข้ึนเน่ืองจากทางรัฐบาลกลางสหรัฐตอ้งการป้องปรามอาชญากรรม 

โดยเฉพาะการทาํธุรกรรมของกลุ่มองค์กรอาชญากรรม (organized crime) ท่ีอาจอาศยัการใช้ส่ือ

โทรคมนาคมและการพนนัเป็นช่องทางในการส่งเงินหรือทรัพยสิ์น  

 อยา่งไรก็ตาม กฎหมายฉบบัน้ีก็มีปัญหาในการตีความวา่จะนาํมาปรับใชแ้ก่การพนนัออนไลน์ได้

หรือไม่ โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเห็นว่า การพนนัออนไลน์ทุกกรณีตกอยู่ในบงัคบัของกฎหมายน้ี

ทั้งหมด แต่ศาลสหรัฐเห็นวา่ ควรจะหมายความเฉพาะการพนนัออนไลน์ท่ีทาํเป็นธุรกิจเท่านั้น และยงัมีผู ้

ท่ีเห็นวา่ การพนนัตามกฎหมายน้ี ควรหมายความเฉพาะการพนนัขนัต่ออยา่งการพนนัท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬา 

(sport betting) เท่านั้น แต่ไม่ควรหมายความรวมถึงการพนนัลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น การเล่นโป๊กเกอร์ เป็นตน้ 

 ในเวลาต่อมา ศาลอุทธรณ์สหรัฐก็ได้วินิจฉัยว่า กฎหมายการบงัคบัใช้ควบคุมการใช้ส่ือของ

ธุรกิจการพนันน้ี จะบงัคบัใช้ไดเ้ฉพาะกบักรณีของการวางเดิมพนัในการกีฬาเท่านั้น และศาลสูงของ

สหรัฐก็ยงัไม่ได้วินิจฉัยว่า ให้นาํกฎหมายน้ีไปปรับใช้แก่การพนนัออนไลน์ทุกกรณี ดงันั้น กฎหมาย

ควบคุมการใชส่ื้อของธุรกิจการพนนั ค.ศ. 1961 จึงใชเ้ฉพาะกบัการพนนัออนไลน์ไดใ้นบางเร่ืองเท่านั้น  

 

                                                           
132 “Whoever being engaged in the business or wagering knowingly uses a Wire communication facility for the 

transmission in interstate or foreign commerce of bets or wagers or information assisting in the placing of bets or 

wagers on any sporting event or contest, or for the transmission of a wire communication which entitles the recipient 

to receive money or credit as a result of bets or wagers, or for information assisting in the placing of bets or wagers, 

shall be fined under this title or imprisoned not more than two years, or both.”  
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กฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Unlawful Internet Gambling 

Enforcement Act 2006 หรือ UIGEA)  

กฎหมายวา่ดว้ยการพนนัทางอินเทอร์เน็ตท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (Unlawful Internet Gambling 

Enforcement Act 2006 หรือ UIGEA) เป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยรัฐสภาสหรัฐเพื่อบงัคบัใชก้บัการพนนั

ออนไลน์ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการพนัน โดยกฎหมายว่าด้วยการพนันทาง

อินเทอร์เน็ตท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายห้ามมิให้ธุรกิจการพนนัรับชาํระเงินจากบุคคลอ่ืนท่ีเล่นการพนนัหรือ

วางเดิมพนัในการพนนัท่ีเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ตซ่ึงถือเป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมายภายใตก้ฎหมายรัฐหรือ

สหรัฐ132

133  

การตรากฎหมายว่าดว้ยการพนนัทางอินเทอร์เน็ตท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายข้ึนน้ี มีเหตุผลส่วนหน่ึง

เน่ืองมาจากปัญหาในการตีความกฎหมายควบคุมการใชส่ื้อของธุรกิจการพนนั หรือ Wire Act ซ่ึงศาล

อุทธรณ์ตีความว่า ให้บงัคบัใช้ไดเ้ฉพาะกบักรณีการวางเดิมพนัในการกีฬาเท่านั้น แต่ไม่ไดห้มายความ

รวมถึงการพนนัประเภทอ่ืน ๆ ท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นส่ือในการดาํเนินการหรืออาํนวยความสะดวกในการ

เล่น ประกอบกบัในช่วง ค.ศ. 2005 การพนนัออนไลน์ในสหรัฐมีการเติบโตข้ึนมาก 1 3 3

134 และผูเ้ล่นพนนั

ออนไลน์นิยมใชร้ะบบการจ่ายหรือชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเรียกวา่ “กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์” (e-

wallet หรือ digital wallet)135 ผูใ้ชบ้ริการสามารถเปิดการใชง้านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งและรับ

เงิน หรือถอนเงินออกจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยโอนเงินจากบญัชีธนาคารเขา้ไปยงับญัชี

กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 135

136  

นอกจากน้ี เหตุผลในการตรากฎหมายข้ึนก็เน่ืองมาจากการพนนัออนไลน์ส่วนใหญ่มีการดาํเนินการ

อยูภ่ายนอกประเทศ และอยูน่อกเขตอาํนาจในการดาํเนินการตามกฎหมายของสหรัฐหรือของรัฐ ดงันั้น 

                                                           
133 Federal Deposit Insurance Corporation (2006), Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 

Overview. Available Online: http://www.fdic.gov/news/news/financial/2010/fil10035a.pdf  
134 Gerd Alexander (2008), THE U.S. ON TILT: WHY THE UNLAWFUL INTERNET GAMBLING 

ENFORCEMENT ACT IS A BAD BET, Duke Law & Technology Review (No. 5, 2008). Available Online: 

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1181&context=dltr   
 
135 Ibid.  
136SPC Review (2008),  E-Gambling Wallet. Available Online: http://www.sportsbooks-info.com/e-wallets.html  

http://www.fdic.gov/news/news/financial/2010/fil10035a.pdf
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1181&context=dltr
http://www.sportsbooks-info.com/e-wallets.html
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การยุติการดาํเนินกิจกรรมของธุรกิจท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย คือ ตอ้งตดัเส้นทางในการถ่ายเทเงินทุนของ

ธุรกิจเหล่านั้น UIGEA จึงมีบทบญัญติัท่ีให้การโอนเงินท่ีได้จากการพนนัท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตหรือการ

พนนัท่ีผดิกฎหมายเป็นความผดิดว้ย  

สาระสําคัญของกฎหมายว่าด้วยการพนันทางอนิเทอร์เน็ตทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายโดยสังเขป 

บทบญัญติัของกฎหมายประกอบดว้ย 6 ส่วนหลกั คือ หลกัการและเหตุผลของกฎหมาย บทนิยาม 

การโอนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนั บทบญัญติัวา่ดว้ยการทาํธุรกรรมการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัท่ีผิด

กฎหมาย การฟ้องคดีแพง่ และบทบญัญติัอ่ืน ๆ โดยแต่ละมาตรามีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

มาตรา 5361 ข้อค้นพบของรัฐสภาและวตัถุประสงค์ของกฎหมาย (31 USC § 5361 - Congressional 

findings and purpose) เป็นส่วนท่ีวา่ดว้ยท่ีมาและวตัถุประสงคข์องกฎหมาย โดยรัฐสภาสหรัฐมีขอ้คน้พบ 

4 ประการอนัเป็นท่ีมาของการออกกฎหมายฉบบัน้ี ไดแ้ก่  

1. การพนนัทางอินเทอร์เน็ตไดรั้บเงินทุนในการดาํเนินการผา่นระบบการจ่ายเงินทั้งท่ีเป็นอุปกรณ์ 

บตัรเครดิต และการส่งผา่นส่ือโทรคมนาคม (wire transfers)137  

2. คณะกรรมการศึกษาผลกระทบจากการพนัน (The National Gambling Impact Study 

Commission)เสนอแนะให้ผ่านกฎหมายห้ามการโอนเงินผ่านส่ือโทรคมนาคมไปยงัเวบ็ไซต์

การพนนัออนไลน์หรือธนาคารท่ีใหบ้ริการแก่เวบ็ไซตด์งักล่าว137

138  

3. การพนันออนไลน์เป็นสาเหตุของยอดหน้ีสะสมซ่ึงส่งผลกระทบต่อสถาบันรับฝากเงิน 

(insured depository institutions) และอุตสาหกรรมสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค (consumer credit 

industry)139  

4. กลไกใหม่ในการบงัคบัใช้กฎหมายการพนันในอินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น เน่ืองจากกลไก

ลการบงัคบัใช้กฎหมายการพนนัเดิมนั้นไม่เพียงพอสําหรับการบงัคบัใชแ้ก่การพนนัท่ีเกิดข้ึน

บนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะกรณีการเล่นพนนัขา้มรัฐหรือขา้มชาติ139

140  

                                                           
137

 31 USC § 5361 (a)(1)   
138

 31 USC § 5361 (a)(2)   

139
 31 USC § 5361 (a)(3)   
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มาตรา 5362 นิยามศัพท์ (31 USC § 5362 – Definitions) มีการให้ความหมายหรือบทนิยามท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการพนนัเอารวม 11 อนุมาตรา โดยใหค้าํนิยามของการวางเดิมพนั (bet or wager) วา่ เป็นการ

เส่ียงโชคดว้ยการวางเดิมพนัเป็นส่ิงท่ีมีค่าในการทาํนายผลการแข่งขนั หรือการแข่งกีฬา หรือเกมท่ีมี

โอกาสแพช้นะโดยมีขอ้ตกลงหรือมีความเขา้ใจตรงกนัว่าบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลอ่ืนจะไดรั้บส่ิงท่ีใช้

เป็นเดิมพนันั้นหลงัจากมีผลการแข่งขนัหรือเกมดงักล่าวนั้นออกมาเป็นท่ีแน่นอน140

141  

นอกจากเป็นการเส่ียงโชคโดยการทาํนายผลแพช้นะของเหตุการณ์หรือการแข่งขนักีฬาแลว้ การวาง

เดิมพนัตามมาตราน้ี ยงัหมายความรวมถึง การซ้ือล็อตเตอร่ี และการเล่นพนันทายผลกีฬาตามมาตรา 

3702 ซ่ึงไดแ้ก่ การพนนัทายผลกีฬาท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายดว้ย 1 4 1

142 และให้หมายความรวมถึง ขอ้แนะนาํ

หรือขอ้มูลเก่ียวกบัการก่อใหเ้กิดความเคล่ือนไหวในทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัท่ีผูเ้ล่นพนนัหรือ

ลูกคา้ของธุรกิจการพนนัไดรั้บ142

143 แต่มิใหห้มายความรวมถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดหลกัทรัพยห์รือ

หุ้น การทาํประกนัภยัต่าง ๆ การฝากเงินกบัสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บการรับรอง และการเขา้ร่วมแข่งขนัท่ี

ผูเ้ขา้ร่วมไม่ตอ้งวางเดิมพนั หรือการเขา้ร่วมเล่นเกมในโลกเสมือน (fantasy simulation game) หรือการ

ประกวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา (education contest)144 เกมเส่ียงโชคท่ีใหเ้ล่นโดยไม่เสียเงิน (free games) 

ไม่ถือเป็นการพนัน แต่มีบทบญัญติัพิเศษอ่ืนท่ีอนุญาตให้เว็บไซต์เสนอแตม้หรือเครดิตแก่ผูเ้ล่นได้ใน

กรณีท่ีตอ้งการเล่นเกมอ่ืนต่อไปอีกได ้แต่ในกรณีท่ีผูเ้ล่นเกมท่ีไม่ตอ้งเสียเงินเดิมพนัชนะรางวลัใหญ่ ผู ้

ให้บริการเล่นเกมการพนันโดยไม่เสียเงินตอ้งยุติการให้เครดิตหรือคะแนนสะสมแก่ผูเ้ล่นเม่ือผูเ้ล่นนาํ

รางวลันั้นไปข้ึนเงิน144

145 

 

                                                                                                                                                                               
140

 31 USC § 5361 (a)(4)   
141 31 USC § 5362 (1)(A) “the staking or risking by any person of something of value upon the outcome of a 

contest of others, a sporting event, or a game subject to chance, upon an agreement or understanding that the person or 

another person will receive something of value in the event of a certain outcome”  
142

 28 USC § 3702 - Unlawful sports gambling  
143 31 USC § 5362 (1)(D) 
144 31 USC § 5362 (1)(E)(i-ix)  
145 I. Nelson Rose (2006), Gambling and the Law®: The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 

Analyzed, UNLV Gaming Research & Review Journal (Volume 11, Issue 1, 2006), p. 533  
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ในส่วนของระบบการชาํระเงิน (Designated payment system) ตามกฎหมายน้ีเป็นบทบญัญติัท่ีเกิดข้ึน

ใหม่ 1 4 5

146 โดยระบบการชาํระเงินตามกฎหมายว่าดว้ยการพนันทางอินเทอร์เน็ตท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ได้แก่ ระบบท่ีผูใ้ห้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินมีไวเ้พื่ออาํนวยความสะดวกในการทาํธุรกรรมซ่ึง

รัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการผูว้า่การรัฐไดป้รึกษาหารือร่วมกบัอยัการสูงสุดพิจารณา และไดอ้อกเป็น

คาํสั่งหรือกฎเกณฑ์วา่เป็นส่ิงท่ีใชอ้าํนวยความสะดวกหรือเป็นส่ือในการทาํธุรกรรมท่ีกฎหมายห้ามมิให้

ทาํได้146

147 โดยผูใ้หบ้ริการดา้นธุรกรรมทางการเงิน (Financial transaction provider) หมายถึง ผูใ้ห้เครดิต ผู ้

ออกบตัรเครดิต สถาบนัทางการเงิน ผูอ้าํนวยการช่องทางในการส่งผ่านเงินโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ธุรกิจการเป็นตวัแทนในการส่งเงิน หรือเครือข่ายระหว่างประเทศ ภายในประเทศ หรือระดบัภูมิภาคท่ี

อาํนวยความสะดวกเก่ียวกบัการโอนเงินหรือเป็นองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายดงักล่าว หรือเขา้ร่วมใน

ระบบการชาํระเงินตามท่ีกฎหมายบญัญติั147

148 

ระบบการชําระเงินตามกฎหมายท่ีได้รับการพิจารณาโดยรัฐมนตรีและผู ้ว่าการรัฐว่าอยู่ใน

ความหมายของระบบการชาํระเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนัทางอินเทอร์เน็ตท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ไดแ้ก่ ระบบการชาํระเงิน 5 ประเภท ต่อไปน้ี  

1. ระบบหน่วยงานกลางในการรับชาํระเงิน (automated clearing house systems หรือ ACH),  

2. ระบบบตัร (card systems)  

3. ระบบเช็ค (check collection systems) 

4. ธุรกิจโอนเงิน (money transmitting businesses) และ  

5. ระบบการโอนผา่นส่ือโทรคมนาคม (wire transfer systems)148

149  

                                                           
146 Ibid. p. 534 
147 31 USC § 5362 (3) “Designated payment system.— The term “designated payment system” means any system 

utilized by a financial transaction provider that the Secretary and the Board of Governors of the Federal Reserve 

System, in consultation with the Attorney General, jointly determine, by regulation or order, could be utilized in 

connection with, or to facilitate, any restricted transaction.”  
148 31 USC § 5362 (4) “Financial transaction provider.— The term “financial transaction provider” means a creditor, 

credit card issuer, financial institution, operator of a terminal at which an electronic fund transfer may be initiated, 

money transmitting business, or international, national, regional, or local payment network utilized to effect a credit 

transaction, electronic fund transfer, stored value product transaction, or money transmitting service, or a participant 

in such network, or other participant in a designated payment system.” 

 
149 Federal Deposit Insurance Corporation, Ibid.  
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 นอกจากน้ี ในมาตรา 5362 ยงัไดบ้ญัญติันิยามของการพนนัทางอินเทอร์เน็ตท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

(unlawful internet gambling) อีกดว้ย โดยให้ความหมายโดยทัว่ไปวา่ ไดแ้ก่การวางเดิมพนั การรับเงิน

เดินพนั หรือการเคล่ือนยา้ยเงินเดิมพนัท่ีเกิดจากการพนนัท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายของสหรัฐหรือกฎหมาย

ของรัฐโดยวธีิการใด ๆ ก็ตามผา่นทางอินเทอร์เน็ต149

150 แต่มิใหห้มายความรวมถึงการเคล่ือนยา้ยเงินเดิมพนั

ท่ีเกิดข้ึนภายในรัฐใดรัฐหน่ึง (intrastate transactions) และการทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ย

เงินเดิมพนันั้นเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการแข่งมา้ระหวา่งรัฐ (the Interstate Horseracing 

Act of 1978) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายน้ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 3562 

มาตรา 5363 ข้อห้ามมิให้ยอมรับชําระเงินที่ได้จากการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย (31 

USC § 5363 - Prohibition on acceptance of any financial instrument for unlawful Internet gambling) 

บทบญัญติัมาตราน้ีห้ามมิให้บุคคลเข้าไปเก่ียวข้องกบัธุรกิจการพนันหรือการเดิมพนัน หรือเขา้ไป

เก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืนท่ีตนรู้วา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพนนัทางอินเทอร์เน็ตท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 1 5 0

151  ไม่

วา่จะเป็นการให้เครดิต 1 5 1

152 การโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 5 2

153 การโอนเงินผ่านเช็ค ดราฟท ์หรือ

เอกสารลกัษณะเดียวกนั153

154 หรือการดาํเนินธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ท่ีรัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการผูว้า่

การรัฐพิจารณาประกาศ 1 5 4

155 บทบญัญติัน้ีจาํกดัเฉพาะแก่ธุรกิจการพนนัแต่ไม่รวมไปถึงผูเ้ล่นพนนั และ

ไม่ไดค้รอบคลุมบงัคบัถึงผูด้าํเนินการเก่ียวกบัการชาํระเงิน เวน้แต่กรณีท่ีบุคคลดงักล่าวเขา้ไปเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจการพนนั155

156 

                                                           
150 31 USC § 5362 (10) (A) “The term “unlawful Internet gambling” means to place, receive, or otherwise knowingly 

transmit a bet or wager by any means which involves the use, at least in part, of the Internet where such bet or wager 

is unlawful under any applicable Federal or State law in the State or Tribal lands in which the bet or wager is initiated, 

received, or otherwise made.” 

151 Jennifer W. Chiang (2007), Don’t Bet on it: How Complying with Federal Internet Gambling Law is not Enough, 4 

Shidler J. L. Com. & Tech. 2 (Jun. 6, 2007), Available Online: 

http://www.lctjournal.washington.edu/Vol4/a02Chiang.html  
152 31 USC § 5363 (1) 
153 31 USC § 5363 (2)  
154 31 USC § 5363 (3) 
155

 31 USC § 5363 (4) 

156 I. Nelson Rose, Ibid. p. 535 

http://www.lctjournal.washington.edu/Vol4/a02Chiang.html
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มาตรา 5364 นโยบายและกระบวนการจําแนกประเภทและการป้องกันการทําธุรกรรมที่ไมได้รับ

อนุญาต (31 USC § 5364 - Policies and procedures to identify and prevent restricted transactions) เป็น

มาตราท่ีว่าดว้ยกระบวรการในการออกระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการชาํระเงินท่ีอยู่ในข่าย

ความควบคุมของกฎหมายฉบบัน้ี โดยกาํหนดใหรั้ฐมนตรีและคณะกรรมการผูว้า่การรัฐภายใตค้าํแนะนาํ

ของอยัการสูงสุดออกกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบักฎหมายน้ีเพื่อบงัคบัใชแ้ละเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ

รัฐ ซ่ึงองค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าวได้แก่ ผูบ้งัคบัใช้กฎหมายในระดับ

สหรัฐ และคณะกรรมาธิการการคา้แห่งสหรัฐ (Federal Trade Commission)  

มาตรา 5365 การเยียวยาความเสียหายในทางแพ่ง (31 USC § 5365 - Civil remedies) สาระสําคญั

ของมาตราน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกั คือ อาํนาจในการร้องขอให้มีการคุม้ครองชัว่คราวและ

อาํนาจในการออกคาํสั่งใหมี้การคุม้ครองชัว่คราว และขอ้จาํกดัในการใชม้าตรการคุม้ครองชัว่คราว  

ในส่วนของอาํนาจในการร้องขอให้มีการคุม้ครองชั่วคราวและอาํนาจในการออกคาํสั่งให้มีการ

คุม้ครองชัว่คราว มาตราน้ีให้อาํนาจแก่สหรัฐและอยัการประจาํรัฐในการนาํคดีแพ่งข้ึนสู่ศาลยุติธรรม 1 5 6

157 

และศาลมีอาํนาจในการออกคาํสั่งคุม้ครองชัว่คราวแก่การทาํธุรกรรมท่ีตอ้งห้ามตามกฎหมายนั้นได ้ ทั้ง

ก่อนและเม่ือมีการตดัสินคดี157

158  

มาตรการท่ีดาํเนินการในการคุม้ครองชั่วคราวหรือเขา้แทรกแซงการทาํธุรกรรมท่ีตอ้งห้ามตาม

กฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์เน็ตท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายข้ึนอยู่กบัเขตอาํนาจในการบงัคบัใช้

กฎหมาย โดยกฎหมายน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 3 กรณีดว้ยกนั  

1. กรณีท่ีดาํเนินการโดยรัฐบาลกลาง (Institution by Federal Government) อยัการสูงสุดเป็น

ตวัแทนของสหรัฐในการดาํเนินการร้องขอให้ศาลออกคาํสั่งคุม้ครองชัว่คราว 1 5 8

159 โดยศาลประจาํเขต 

(district court) มีอาํนาจในการออกคาํสั่งคุม้ครองชัว่คราวก่อนการพิจารณาคดีส้ินสุด หรือมีคาํสั่งห้าม

ไม่ใหบุ้คคลทาํธุรกรรมท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายน้ี โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัในการออกคาํสั่งคุม้ครองชัว่คราว

ตามกฎหมายพิจารณาความแพง่ของสหรัฐ159

160  

2. กรณีท่ีดาํเนินการโดยอยัการประจาํรัฐ (Institution by state attorney general) อยัการประจาํรัฐ

หรือเจา้หน้าท่ีรัฐอ่ืนท่ีมีอาํนาจดาํเนินการของรัฐซ่ึงเช่ือไดว้่ามีธุรกรรมท่ีตอ้งห้ามตามกฎหมายเกิดข้ึน

                                                           
157 Ibid. p. 536 
158 Ibid.  
159 31 USC § 5365 (B) (1)(A)  
160 31 USC § 5365 (B) (1)(B) 
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หรือกาํลงัจะเกิดข้ึนสามารถร้องขอคาํสั่งศาลให้ออกมาตรการเพื่อป้องกนัหรือระงบัมิให้เกิดการละเมิด

กฎหมายดงักล่าวข้ึนได้160

161 เม่ือมีการยื่นคาํร้องแลว้ ศาลประจาํรัฐอาจออกคาํสั่งคุม้ครองชัว่คราวก่อนการ

พิจารณาคดีหรือคาํสั่งหา้มไม่ใหบุ้คคลทาํธุรกรรมท่ีตอ้งหา้มตามกฎหมายนั้นได้161

162  

3. กรณีท่ีเกิดข้ึนในเขตของชนพื้นเมืองอินเดียน (Indian Lands) ซ่ึงเป็นเขตท่ีมีการอนุญาตให้เล่น

พนนัไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยกฎเกณฑ์การเล่นพนนัของชนพื้นเมืองอินเดียน (Indian Gaming Regulatory 

Act) รัฐบาลกลางสหรัฐและผูมี้อาํนาจตามกฎหมายวา่ดว้ยกฎเกณฑก์ารเล่นพนนัของชนพื้นเมืองอินเดียน

เป็นผูด้าํเนินการโดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ 162

163  

ในกรณีท่ีมีการดาํเนินการกบัการให้บริการทางคอมพิวเตอร์ (Computer Interactive Service) 

กฎหมายจาํกัดมิให้ดาํเนินมาตรการคุ้มครองชั่วคราวโดยการถอดหรือจาํกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ท่ีทาํ

ธุรกรรมทางการเงินอนัเป็นการละเมิดต่อกฎหมายฉบบัน้ี เวน้แต่เวบ็ไซตด์งักล่าวมีความรับผิดตามมาตรา 

3567164 ทั้งน้ี กฎหมายวา่ดว้ยการพนนัทางอินเทอร์เน็ตท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายมิไดก้าํหนดหนา้ท่ีใหผู้ใ้ห้

บริการคอมพิวเตอร์ตอ้งควบคุมดูแลการให้บริการของตนเองหรือตอ้งเสาะหาตรวจตรากฤติกรรมท่ีอาจ

ละเมิดกฎหมายน้ี164

165 ตามปกติแลว้ ผูใ้หบ้ริการคอมพิวเตอร์ไม่ถือวา่มีความรับผิดตามกฎหมายน้ี เวน้แต่ผู ้

ให้บริการคอมพิวเตอร์ดงักล่าวรู้หรือมีส่วนในการควบคุมการวางเดิมพนัหรือเล่นพนนันั้นดว้ย 1 6 5

166 ไม่วา่

จะควบคุม จดัการ หรือแนะนาํแก่เวบ็ไซตท่ี์เปิดใหมี้การวางเดิมพนั ชาํระเงินเดิมพนัในการเล่นพนนัท่ีไม่

ชอบดว้ยกฎหมาย166

167 หรือเป็นเจา้ของเวบ็ไซตห์รืออยูภ่ายใตก้ารดาํเนินการหรือควบคุมของเวบ็ไซตท่ี์เปิด

ใหมี้การวางเดิมพนั ชาํระเงินเดิมพนัในการเล่นพนนัท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย167

168 

                                                           
161 31 USC § 5365 (B)(2)(A) 
162 31 USC § 5365 (B) (2)(B) 
163 31 USC § 5365 (B) (3)(A)(i) and 31 USC § 5365 (B) (3)(A)(ii)  
164 31 USC § 5365 (C) (1)(A) 
165 31 USC § 5365 (C) (1)(C)  
166 31 USC § 5365 (C) (2)  
167 31 USC § 5365 (C) (2)(A)  
168 31 USC § 5365 (C) (2)(B) 
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มาตรา 5366 โทษทางอาญา (31 USC § 5366 - Criminal penalties) กาํหนดโทษปรับหรือจาํคุกไม่

เกินห้าปี หรือทั้งจาํคุกและปรับแก่บุคคลท่ียอมรับชาํระเงินจากธุรกิจการพนนัหรือการเดิมพนนั หรือ

บุคคลอ่ืนท่ีตนรู้วา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพนนัทางอินเทอร์เน็ตท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 3563169 

และเม่ือมีคาํตดัสินวา่บุคคลดงักล่าวมีความผดิจริง ศาลอาจมีคาํสั่งหา้มมิใหบุ้คคลดงักล่าวเขา้ไปเก่ียวขอ้ง

กบัการวางเดิมพนั รับชาํระเงินเดิมพนั ส่งเงินเดิมพนั รับส่งขอ้มูลเก่ียวกบัการเดิมพนั หรือช่วยเหลือ

อาํนวยความสะดวกแก่การเดิมพนัก็ได้169

170 

มาตรา 5367 มาตรการป้องกันการหลบเลี่ยงกฎหมาย (31 USC § 5367 –Circumventions 

Prohibited) มาตราน้ีบญัญติัให้ผูใ้ห้บริการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์และสถาบนัการเงินมีความรับผิด ใน

กรณีท่ีบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวเป็นผูด้าํเนินการเว็บไซต์ท่ีเปิดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายดว้ยตนเองไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม170

171 
 

 

ข้อสังเกตบางประการเกีย่วกับกฎหมายการพนันขององักฤษและสหรัฐอเมริกา  

 ลกัษณะสําคญัของพระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 ของประเทศองักฤษ คือ เป็นกฎหมายท่ี

ครอบคลุมการพนันทั่วไปและการพนันออนไลน์ โดยมีการจัดตั้ งคณะกรรมการเฉพาะ คือ 

คณะกรรมาธิการการพนนัข้ึนมาบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมาย มิไดใ้ห้อาํนาจแก่รัฐมนตรีหรือเจา้หนา้ท่ี

ทอ้งถ่ินท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการพนันแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งยงัมีการกาํหนดให้มีองค์คณะผู ้

พิพากษาในการพิจารณาคาํร้องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบอนุญาตให้ดาํเนินธุรกิจการพนนัดว้ย ทั้งน้ี พระ

ราชการพนนัขององักฤษตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการออกใบอนุญาตเพื่อคุม้ครองผูเ้ล่น และมีมาตราการท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการพนนัทั้งระบบอยา่งครอบคลุม เช่น การเล่นพนนัในสถานท่ีต่าง ๆ บทบญัญติัคุม้ครอง

เยาวชน  

                                                           
169 31 USC § 5366 (a)  
170 31 USC § 5366 (b) 
171 I. Nelson Rose, Ibid. p. 541  
 



64 
 

ส่วนกฎหมายวา่ดว้ยการพนนัทางอินเทอร์เน็ตท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายของสหรัฐเป็นมาตรการท่ี

มุ่งเนน้ไปยงัการขดัขวางการทาํธุรกิจการพนนัในเชิงเศรษฐกิจ คือ การรับชาํระเงินหรือเป็นตวักลางใน

การรับส่งเงินเดิมพนัแก่ธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย แต่ไม่ไดมุ้่งเนน้ในการยุติการเล่นการพนนัหรือปราบปราม

การพนนัโดยตรง ซ่ึงกฎหมายควบคุมการพนนัในลกัษณะเช่นน้ี ยงัไม่ปรากฏในกฎหมายการพนนัของ

ไทย โดยกฎหมายควบคุมการพนนัของไทยนั้น จะมุ่งเน้นไปยงัการปราบปรามผูเ้ล่นและผูจ้ดัให้มีการ

เล่นโดยตรงมากกวา่  

ส่ิงท่ีกฎหมายองักฤษและกฎหมายสหรัฐเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั คือ การกาํหนดนิยามศพัท์

เอาไวอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีไม่ปรากฎอยู่ในกฎหมายการพนนัไทยฉบบัท่ีบงัคบัใช้อยู่ในปัจจบนั 

นอกจากน้ี กฎหมายการพนนัขององักฤษและกฎหมายสหรัฐไดก้าํหนดมาตรการในการดาํเนินการแก่ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัการพนนัออนไลน์เอาไวเ้ป็นการเฉพาะอยา่งชดัเจน และมีการระบุบทบญัญติัของกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งและใหน้าํมาบงัคบัใชแ้ก่กรณีดงักล่าวเอาไวด้ว้ย  

 

บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะเกีย่วกบั 

แนวทางการปรับใช้กฎหมายการพนันกบัการกระทาํความผดิทางคอมพวิเตอร์  

 จากกรณีปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ซ่ึงมีบทบญัญติัท่ี

ไม่ครบถว้นและไม่ครอบคลุมถึงการควบคุมการพนนับนพื้นท่ีทางอินเทอร์เน็ต ประกอบกบัสถานะของ

การพนนัออนไลน์ท่ีไม่ตอ้งดว้ยลกัษณะของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายเฉพาะ เพียงแต่เป็น

การกระทาํความผิดท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์เท่านั้น การบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีอยู่จึงอาจเกิด

ปัญหาข้ึนได ้ 

แนวทางการปรับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กับการ

พนันออนไลน์ ในทิศทางท่ีเป็นไปไดน้ั้น มีดงัน้ี  
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การดําเนินคดีกับผู ้เล่นและผู ้จ ัดให้มีการเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ดําเนินการไปตาม

พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478  

การปิดกั้นเวบ็ไซตห์รือการระงบัการเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัการพนนันั้น หากไม่ใช้

ช่องทางตามพระราชบญัญติัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ซ่ึงใช้กันอยู่

ในทางปฏิบัติ อาจใช้วิธีการเพิกถอนใบอนุญาตของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต โดยอาศยัอาํนาจตาม

พระราชบญัญติัประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา 15 ประกอบกบัขอ้ 13 และ 15 ว่าดว้ยเหตุในการ

ยกเลิก เพิกถอนใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต และมาตรการทางสังคมในการเผยแพร่ข้อมูล

โทรคมนาคม เน่ืองจากส่ืออินเทอร์เน็ตถือเป็นส่ือโทรคมนาคมประเภทหน่ึงเช่นเดียวกนั และแนวทาง

ปฏิบติัน้ี เป็นแนวทางท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยทาํความเห็นเป็นแนวทางในการดาํเนินการปิดกั้น

เวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสมแก่ทางสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติมาแลว้171

172  

 

แนวทางในการแก้ไขกฎหมายทีจ่ะนํามาใช้บังคับแก่การพนันออนไลน์    

ในส่วนของกฎหมายการพนนั ควรแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัให้ครอบคลุมถึงการพนนัออนไลน์

หรือการพนนัทางอินเทอร์เน็ต โดยกาํหนดอาํนาจและวธีิการดาํเนินการของพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบงัคบัใชก้ฎหมายการพนนั รวมถึงการรวบรวมพยานหลกัฐานคดีการพนนัซ่ึงเป็นพยานหลกัฐาน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ใหช้ดัเจน   

ในส่วนของกฎหมายการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ ควรแก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุง

บทบญัญติัท่ีวา่ดว้ยการระงบัการเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมายให้ชดัเจนวา่ กฎหมายดงักล่าว

ครอบคลุมถึงกรณีใดบา้ง เช่น ระงบัการเผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ซ่ึงเกิดข้ึนจากการกระทาํความผิดตาม

พระราชบญัญติัการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ และการกระทาํความผิดอาญาตามกฎหมายอ่ืน 

เพื่อใหช้ดัเจนในการบงัคบัใช ้และทาํให้ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายไม่สุ่มเส่ียงต่อการตีความกฎหมายอาญาเกิน

ขอบเขตจนกลายเป็นการตีความเทียบเคียงกฎหมายอาญาได ้โดยอาจยงัคงคาํวา่ ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีขดั

                                                           
172 บันทึกสํานักงานกฤษฎีกา เร่ือง อาํนาจของเจ้าพนักงานในการปิดกั้นตรวจสอบเว็บไซต์ท่ีไม่เหมาะสมทาง

อินเทอร์เน็ต และของพนกังานสอบสวนตามมาตรา 132 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  
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ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนเอาไว ้เพื่อเปิดช่องในการนาํมาบงัคบัใชแ้ก่กรณี

อ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมแต่ยงัไม่มีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นความผดิก็ได ้

ในส่วนของกฎหมายวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความอาญาซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีนาํมาปรับใชแ้ก่กระบวนวิธี

พิจารณาความอาญาในภาพรวม ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขในส่วนของการรวบรวมพยานหลกัฐานทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นาํมาปรับใช้แก่กรณีความผิดท่ีเปล่ียนผ่านจากพื้นท่ีทางกายภาพเป็นพื้นท่ีทาง

อินเทอร์เน็ต เพื่อให้เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการไปในมาตรฐานเดียวกนั และเป็นการขจดัปัญหาใน

การขาดกฎหมายท่ีจะนาํมาปรับใชแ้ก่การกระทาํความผดิท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอินเทอร์เน็ตประเภทอ่ืน ๆ ท่ีอาจ

เกิดข้ึนตามมาในอนาคตในทุกกรณี 

 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เกีย่วกบักฎหมายทีจ่ะนํามาบังคับใช้แก่การพนันออนไลน์  

มีขอ้วิจารณ์ว่ากฎหมายท่ีนาํมาบงัคบัใช้แก่การพนนัออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือระหว่าง

ประเทศนั้น เป็นกฎหมายท่ีมีลกัษณะเป็นการตอบสนองต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน (reactive) มากกวา่มีลกัษณะ

ของการป้องกนัปัญหา (proactive)173 การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายการพนนัจึงควรคาํนึงถึงการป้องกนั

ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตดว้ย โดยศึกษาแนวโนม้ของการพนนัออนไลน์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

นอกจากน้ี ในการพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายการพนนันั้น มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งคาํนึงถึง

การพนนัในภาพรวมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมดว้ย เน่ืองจากการพนนัในหลายประเทศจดัเป็นธุรกิจ

อย่างหน่ึงท่ีมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นจาํนวน และบทเรียนจากกฎหมายสหรัฐอเมริกาก็เป็นตวัอย่างหน่ึงท่ี

แสดงเห็นว่ามีมาตรการทางกฎหมายอ่ืนท่ีสามารถนาํมาบงัคบัใช้ในการจาํกดัการเติบโตของธุรกิจการ

พนันได้ด้วย โดยสามารถใช้ควบคู่ไปกับการกาํหนดให้การเล่นพนันท่ีผิดกฎหมายเป็นการกระทาํ

ความผดิ ซ่ึงในปัจจุบนักฎหมายมุ่งเนน้ไปท่ีการปราบปรามการกระทาํความผดิแต่เพียงอยา่งเดียว  

การกาํหนดนิยามศพัทใ์ห้มีความชดัเจนจะทาํให้สามารถบงัคบัใช้กฎหมายแก่กรณีท่ีมีการพนนั

ประเภทใหม่ ๆ ไดม้ากข้ึน และลดปัญหาในการตีความกฎหมายลงได ้และในขณะเดียวกนั  

                                                           
173 Nelson Rose, I (2012), Internet Gambling Law, in Williams R, Wood, R T and Parke, J (eds) (2012), Routledge 

International Handbook of Internet Gambling, London: Routledge, p.273  
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นอกจากมองวา่ ผูท่ี้เล่นการพนนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นผูก้ระทาํความผิดแต่เพียงอยา่งเดียวซ่ึง

เป็นมุมมองเชิงลบแลว้ ผูท่ี้ออกมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ล่นการพนนัควรพิจารณาผูเ้ล่นพนนัในฐานะ

ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการในอีกมุมหน่ึงดว้ย ในกรณีท่ีผูเ้ล่นการพนนันั้นไดเ้ล่นพนนัท่ีไดรั้บอนุญาตเสีย

ประโยชน์จากผูจ้ดัให้มีการพนนั เช่นถูกโกงหรือถูกเอาเปรียบ ทาํนองเดียวกบักฎหมายขององักฤษซ่ึงมี

วตัถุประสงคห์น่ึงเพื่อคุม้ครองผูเ้ล่นพนนัดว้ย เน่ืองจากเป็นการสนบัสนุนให้ผูเ้ล่นพนนันั้นมีทางเลือก

และกลบัเขา้สู่ระบบการเล่นพนนัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของกฎหมายมากข้ึน 
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