
 

 

พระราชบัญญัติการพนันสหราชอาณาจักร ค.ศ. 2005  

(THE UK GAMBLING ACT 2005) 

ปยอร เปล่ียนผดุง1 

 

การพนนัถือเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองักฤษมากว่าร้อยปี2 แต่กมี็ทั้งผูท่ี้ต่อตา้นและสนบัสนุน
กิจกรรมดงักล่าว โดยฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ยเช่ือว่าการพนนัเป็นส่ิงผิดศีลธรรม เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหาย จึงควรหา้มและจาํกดัเอาไว ้ส่วนกลุ่มท่ีสนบัสนุนใหมี้การเล่นพนนัมองว่าบุคคลทัว่ไปควรเล่นการ
พนนัไดอ้ยา่งอิสระ โดยมีขอ้จาํกดัสาํหรับปกป้องและป้องกนัเยาวชนและผูห้ยอ่นความสามารถไม่ใหเ้ขา้ถึง
การพนนัไดเ้ท่านั้น3 แนวนโยบายเก่ียวกบักฎหมายการพนนัขององักฤษในช่วงก่อนทศวรรษท่ี 60 (1960s) 
มุ่งเน้นไปท่ีการห้ามไม่ให้มีการเล่น แต่ในช่วงทศวรรษท่ี 60 กฎหมายการพนันขององักฤษก็เร่ิมมีการ
อนุญาตใหเ้ล่นการพนนัไดอ้ยา่งเสรีมากข้ึน โดยพระราชบญัญติัการพนนัท่ีออกบงัคบัใชใ้น ค.ศ. 1968 เป็น
กฎหมายหลกัท่ีอนุญาตใหจ้ดัใหมี้การเล่นพนนัได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาต และเป็นกฎหมายท่ีบงัคบัใชแ้ก่การ
พนนัมาจนกระทัง่ถูกยกเลิกไป เม่ือมีการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 20054 

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

ของสหราชอาณาจกัรและมีผลบงัคบัใชท้ั้งในประเทศองักฤษ เวลส์ และสก็อตแลนด ์เป็นกฎหมายท่ีจดัทาํ

ข้ึนเพ่ือควบคุมการพนนัทุกประเภท เร่ิมมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือเดือนกนัยายน ค.ศ. 2007 โดยบญัญติัออกมาเพื่อใช้

แทนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัฉบบับงัคบัใชอ้ยูแ่ต่เดิม ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัเกมการพนนั ค.ศ. 1968 

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

พระราชบญัญติัลอตเตอร่ีและกิจกรรมนนัทนาการ ค.ศ. 1976 (the Betting, Gaming & Lotteries Act 1963) 

and (the Lotteries and Amusements Act 1976)  

บทความน้ี ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ความเป็นมาของพระราชบญัญติัการพนัน ค.ศ. 2005 

สาระสาํคญัของพระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 ในแต่ละภาคโดยสังเขปในส่วนท่ีสอง และขอ้วิจารณ์
                                                            
1 อาจารยป์ระจาํ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา อยูร่ะหว่างการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท สาขากฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (LL.M. in Cyberlaw: Information Technology, Law, and Society) ท่ี University of Leeds ประเทศองักฤษ 
2 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 
3  Ibid.  
4
 Ibid.  
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พระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 โดยเฉพาะจากรายงานการศึกษาของวฒันธรรม ส่ือสารมวลชน และ

กีฬาของสภานิติบญัญติัของประเทศองักฤษ 

 

1. ความเปนมาของพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005  
พระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 เกิดข้ึนจากแนวคิดในการปฏิรูปกฎหมายการพนนั โดยมีการ

ปรับเปล่ียนและเพ่ิมเติมระบบบริหารควบคุมให้ครอบคลุมการพนนัทุกประเภทในองักฤษ ไม่ใช่เพียงแค่

สลากกินแบ่งรัฐบาลและการพนันขนัต่อเท่านั้น5 เพ่ือทาํให้กฎหมายมีความเป็นเอกภาพ และลดความ

ซํ้าซอ้นของการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมการพนนั6  

แนวคิดในการร่างพระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 เกิดข้ึนหลงัจากมีการเผยแพร่รายงาน “A 
Safe Bet for Success - Modernising Britain's Gambling Laws” ซ่ึงจดัทาํโดยกรมวฒันธรรม ส่ือสารมวลชน 
และกีฬา (Department of Culture, Media and Sport) ของรัฐสภาองักฤษ เม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 20027 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเสนอให้กิจการการพนนัในประเทศองักฤษมีความเหมาะสมและสมดุลทั้งในแง่ของการ
ปกป้องผูเ้ล่น เยาวชน และสังคมโดยรวม และตอบสนองต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการพนนัซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจสหราชอาณาจกัรในยคุท่ีมีการพฒันาทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วยิง่ข้ึน8 เหตุผลท่ีเห็น
ควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายการพนนัขององักฤษให้มีความทนัสมยัมากข้ึน ไดแ้ก่ กฎหมายการพนนัท่ีมี
อยูเ่ดิมนั้นขาดความยดืหยุน่ ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ทางสงัคมท่ีมีความเปล่ียนแปลง ไม่สามารถกา้วตาม
การพฒันาทางเทคโนโลยไีดท้นั ขาดบทบญัญติัท่ีจะนาํไปปรับใชก้บัการพนนัทางอินเทอร์เน็ตและกิจกรรม
ท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูช้มกบัทางรายการในโทรทศันไ์ด้9  

                                                            
5 Gambling Act 2005, Explanatory Notes. Available online: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/19/notes  
6 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  
7 Ibid. 
8 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  
9 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  
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ในรายงาน “A Safe Bet for Success - Modernising Britain's Gambling Laws” ไดว้างหลกัการ
สาํคญั (key objectives) สาํหรับการร่างกฎหมายการพนนัฉบบัปรับปรุงไวด้ว้ยกนั 3 ประการ10 คือ  

1. การพนนัจะตอ้งปราศจากความเก่ียวขอ้งกบัการก่ออาชญากรรมอ่ืน (crime-free) กระทาํดว้ย
ความซ่ือสตัย ์(honest) และดาํเนินการตามบทบญัญติัทางกฎหมาย  

2. ผูเ้ล่นการพนนัจะตอ้งไดท้ราบขอ้มูลและสามารถมัน่ใจไดว้า่จะไม่ถูกเอาเปรียบ และ 
3. จะต้องมีบทบัญญติัคุ ้มครองเยาวชนและบุคคลท่ีขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง 

(vulnerable person)  
หลักการเหล่าน้ี เป็นหลักการท่ีมีอยู่ในกฎหมายการพนันฉบับก่อนหน้าของอังกฤษ แต่ยงัมี

บทบญัญติัท่ีตอบสนองต่อหลกัการเหล่าน้ีไม่เพียงพอ จึงตอ้งมีการบญัญติัเพ่ิมเติมในกฎหมายการพนนัฉบบั
ใหม่11 ในพระราชบญัญติัการพนัน ค.ศ. 2005 ท่ีมีผลบงัคบัใช้ในสหราชอาณาจกัรในปัจจุบนัก็ไดรั้บเอา
หลกัการดงักล่าวไปใช้และมีบญัญติัไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของพระราชบญัญติั ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงในส่วนของ
บทบญัญติัในพระราชบญัญติัการพนนัต่อไป 

ไม่เพียงเท่านั้น คณะกรรมการจดัทาํรายงาน “A Safe Bet for Success - Modernising Britain's 
Gambling Laws” ยงัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันากฎหมายการพนนัอีกหลายประการ โดยมีการ
เสนอใหจ้ดัตั้งคณะกรรมธิการท่ีทาํงานดูแลเก่ียวกบักิจการการพนนัตามกฎหมายและใหมี้อาํนาจดาํเนินการ
ภายใตก้ฎหมายข้ึนมาเป็นการเฉพาะ และแนะนาํให้มีบทบญัญติัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการพนนัออนไลน์ ทั้งใน
ส่วนของการกาํหนดหนา้ท่ี ขอบเขตการดาํเนินกิจกรรมของผูป้ระกอบการ และอาํนาจของคณะกรรมาธิการ
การพนันในการออกใบอนุญาต รวมไปถึงจัดให้มีบริการสําหรับผู ้ท่ีมีปัญหาติดการพนัน (problem 
gambling) ดว้ย  

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

Laws” กไ็ดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการร่วม (joint committee) ข้ึนเพ่ือทาํการศึกษาและจดัทาํรายงานการศึกษา

เก่ียวกบักฎหมายการพนนัข้ึนในเดือนกนัยายน ค.ศ. 2003 และมีการเผยแพร่ร่างพระราชบญัญติัการพนนั

คร้ังแรกในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2003 และมีการเผยแพร่ร่างพระราชบญัญติัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมอีกคร้ังใน

เดือนกุมภาพนัธ์ และมีนาคม ค.ศ. 2004 ตามลาํดับ12  จากนั้นจึงมีการนําเข้าสู่การพิจารณาของสภา

ผูแ้ทนราษฎรในเดือนตุลาคม ค.ศ. 200413 เม่ือพระราชบญัญติัผา่นการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้จึง

                                                            
10 Ibid.  
11 Ibid. 
12 Gambling Act 2005, Explanatory Notes, Ibid.  
13 Hornle, J and Zammit, B. (2010), Cross-border Online Gambling Law and Policy, Chelterham, UK: Edward Elgar 
Publishing, Inc, p. 54  
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มีการลงพระปรมาภิไทยในสมเดจ็พระราชินีรับรองพระราชบญัญติัเม่ือปี ค.ศ. 2005 และมีการบงัคบัใชจ้ริง

ในปี ค.ศ. 2007  

พระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 เป็นพระราชบญัญติัท่ีมีการตราออกมาเพ่ือใชแ้ทนกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการพนนัฉบบับงัคบัใชอ้ยูแ่ต่เดิม 3 ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัเกมการพนนั ค.ศ. 1968 (the 

Gaming Act 1968) พระราชบญัญติัว่าดว้ยการวางเดิมพนั การละเล่น และลอตเตอร่ี ค.ศ. 1963) และ 

พระราชบญัญติัลอตเตอร่ีและกิจกรรมนนัทนาการ ค.ศ. 1976 (the Betting, Gaming & Lotteries Act 1963) 

and (the Lotteries and Amusements Act 1976)14 และมีการจดัตั้งคณะกรรมาธิการการพนนั (National 

Gambling Committee) เป็นองคก์รใหม่ข้ึนแทนท่ีคณะกรรมการการพนนั (Gaming Board) ตาม

พระราชบญัญติัเกมการพนนั ค.ศ. 1968 ซ่ึงถูกยกเลิกไปเป็นผูด้าํเนินการและบงัคบัใชก้ฎหมายการพนัน

ฉบบัใหม่น้ี 

 

2. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 โดยสังเขป 
 สาระสําคญัของพระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 ของสหราชอาณาจกัร คือ การกาํหนดให้การ

พนนัทุกประเภทเป็นส่ิงผดิกฎหมาย ยกเวน้การพนนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามพระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 

และสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามพระราชบญัญติั 

ภาค 1 บทนิยามศัพท์และหลกัพิจารณาในการบังคบัใช้กฎหมาย (Interpretation of Key Concepts) 

ในส่วนน้ี ประกอบดว้ยหลกัการและเหตุผลในการออกพระราชบญัญติั นิยามศพัทต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

พนนั ไดแ้ก่ เกมการพนนั (gaming) การเดิมพนั (betting) สลากกินแบ่ง (lottery) การพนนัท่ีมีลกัษณะผสม 

(cross-categories activities) เช่น การพนนัและการออกสลาก และกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีมีลกัษณะเป็นการ

พนนั (non-commercial society) โดยในส่วนของบทนิยามน้ี มีการให้คาํนิยามของการพนนัระยะไกล 

(remote gambling) เอาไวด้ว้ย  

มีขอ้สงัเกตบางประการเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 กล่าวคือ 

                                                            
14 Gambling Act 2005, Explanatory Notes, Ibid.  
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1. วตัถุประสงคใ์นการอนุญาตใหเ้ล่นการพนนั (The licensing objectives) ตามพระราชบญัญติัการ

พนนั ค.ศ. 2005 บญัญติัพระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 มีวตัถุประสงคห์ลกัในการอนุญาตใหเ้ล่นพนนั 

3 ประการ ไดแ้ก่  

ก) เพ่ือป้องกนัไม่ให้การพนันเป็นท่ีมาของอาชญากรรมหรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็น

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมหรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือถูกนาํมาใชเ้พ่ือสนบัสนุน

อาชญากรรม 

ข) เพ่ือเป็นหลกัประกนัวา่การพนนัจะกระทาํอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส และ 

ค) เพ่ือป้องกนัเดก็และเยาวชน และบุคคลท่ีบกพร่องดา้นความสามารถอ่ืน ๆ จากอนัตรายหรือการ

ถูกใชป้ระโยชนใ์นการเล่นการพนนั15  

2. มีการแยกการเล่นพนนัในลกัษณะต่าง ๆ ออกจากกนัและมีการกาํหนดนิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง

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

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

ของการพนนัในแต่ละหมวดหมู่ดว้ย  

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

พนนันั้น ใหห้มายความรวมถึง เกมพนนั การเดิมพนนั และการซ้ือหรือเล่นลอตเตอร่ี (participating lottery) 

โดยมีกาํหนดนิยามความหมายของส่ิงท่ีอยู่ในความหมายของกิจกรรมการพนันเอาไวใ้นแต่ละมาตราท่ี

เก่ียวขอ้งเอาไวอ้ยา่งชดัเจน16 ดงัต่อไปน้ี 

                                                            
15 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.  
16 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 
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“เกมพนนั” (gaming) ตามมาตรา 6 หมายความว่า การเล่นเกมใด ๆ ท่ีเป็นการเส่ียงโชคเพ่ือใหไ้ดม้า

ซ่ึงรางวลั โดย “เกมเส่ียงโชค” (Game of Chance) นั้น ไดแ้ก่ เกมท่ีตอ้งอาศยัทั้งทกัษะในการเล่นและโอกาส

ในการเส่ียงโชค หรือ เกมท่ีอาศยัโอกาสในการเส่ียงโชคแต่อาจชนะได้ดว้ยการใช้ทกัษะในการเล่นท่ี

เหนือกว่า หรือเกมท่ีอาศยัโอกาสในการเส่ียงโชคแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งน้ี คาํว่าเกมพนันและเกมท่ีอาศยั

โอกาสในการเส่ียงโชค มิใหห้มายความรวมถึง การเล่นกีฬา เขา้ไปดว้ย17  

“การเดิมพนั” (betting) ตามมาตรา 9 (1) หมายความว่า การวางเดิมพนัหรือการรับการวางเดิมพนัใน

ส่ิงต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ผลการแข่งขนัหรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ หรือการเดิมพนัในความน่าจะเป็นว่าจะเกิดข้ึนหรือไม่

เกิดข้ึน หรือการเดิมพนัวา่ส่ิงใดจริงหรือไม่จริง18  

“ลอตเตอร่ี” (lottery) ตามมาตรา 14 มีการจาํแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ simple lottery ใน

อนุมาตรา 1 และ complex lottery ในอนุมาตรา 2 โดยความแตกต่างของลอตเตอร่ีทั้งสองประเภทน้ีอยู่ท่ี

ความซับซ้อนของวิธีการในการออกรางวลั ส่วนความหมายและวิธีการออกสลากของ “สลากกินแบ่ง

รัฐบาล” (National Lottery) อยูใ่นมาตรา 15  

                                                                                                                                                                                         

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

to section 15).  
17 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. 
18 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, 
(b) the likelihood of anything occurring or not occurring, or 
(c) whether anything is or is not true. 
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3. มีบทบญัญติัท่ีกล่าวถึงการพนนัท่ีไม่ไดเ้ล่นในสถานท่ีท่ีจดัใหมี้การเล่นเพียงอยา่งเดียว โดยมีบท

นิยามถึงการพนนัท่ีเล่นผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศหรือการโทรคมนาคมอ่ืนดว้ย ไดแ้ก่ การพนนัระยะไกล 

(remote gambling) โดยคาํว่า ‘การพนนัระยะไกล’ หรือ remote gambling นั้น มีความหมายตามมาตรา 4 (1) 

และ (2) ดงัน้ี 

(1) ตามพระราชบัญญติัน้ี หมายความว่า การพนันท่ีบุคคลเข้าร่วมเล่นได้โดยวิธีการทาง

โทรคมนาคมในระยะไกล   

(2) ตามพระราชบญัญติัน้ี การโทรคมนาคมในระยะไกล หมายความถึง การโทรคมนาคมโดยใช ้ 

(ก) อินเทอร์เน็ต  

(ข) โทรศพัท ์ 

(ค) โทรทศัน์   

(ง) วิทย ุหรือ  

(จ) ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยอ่ืีน ๆ ท่ีใชอ้าํนวยความสะดวกในการโทรคมนาคม19  

 ในท่ีน้ี นิยามของคาํว่า การพนันระยะไกลนั้น เป็นการกาํหนดนิยามให้ครอบคลุมการพนันผ่าน

อุปกรณ์หรืออาศยัส่ือโทรคมนาคมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต โทรศพัท ์โทรทศัน์ หรือวิทย ุรวม

ไปถึงเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ ท่ีอาํนวยความสะดวกในการส่ือสาร20 เห็นไดว้่า มีการเปิดช่องเอาไว้

                                                            
19 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. 
20 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. 
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สําหรับปรับใชแ้ละบงัคบัใชก้ฎหมายการพนนัน้ีในกรณีท่ีมีการพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี

โทรคมนาคมอ่ืน ๆ ในอนาคตดว้ย 

 

ภาค 2 ว่าด้วยคณะกรรมาธิการการพนัน (Gambling Commission) คณะกรรมมาธิการการพนนัเป็น

คณะกรรมการท่ีตั้ งข้ึนใหม่ตามอาํนาจของพระราชบัญญัติการพนันโดยมีการเปล่ียนผ่านจากความ

รับผิดชอบหลกัของคณะกรรมาธิการการพนนั คือ การส่งเสริมและดาํเนินการใหว้ตัถุประสงคส์ามประการ

ของการออกใบอนุญาตให้จดัให้มีการเล่นการพนนัสามประการ ตามภาค 1 ของพระราชบญัญติัน้ีเป็นไป

ตามกฎหมาย21 โดยหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการตามพระราชบญัญติัการพนัน ค.ศ. 2005 

ไดแ้ก่  

1. หน้าท่ีส่งเสริมให้ดาํเนินการตามวตัถุประสงค์ของการออกใบอนุญาตให้จดัการเล่นการ

พนนั (Duty to promote the licensing objectives) ตามมาตรา 22  

2. หน้าท่ีในการจดัทาํและเผยแพร่รายงานเก่ียวกบัการดาํเนินการตามอาํนาจหน้าท่ีภายใต้

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  

5. หนา้ท่ีในการใหค้าํแนะนาํแก่รัฐมนตรี (secretary of the state) ในเร่ืองปรากฏการณ์การเล่น

การพนัน พฤติกรรมการเล่นการพนัน ผลกระทบจากการเล่นการพนัน และกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการพนนั22 ตามาตรา 26  

                                                            
21 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  
22 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. 
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6. หนา้ท่ีในการประเมินการปฏิบติัตามกฎหมายการพนนั (compliance) ตามมาตรา 27  

นอกจากน้ี คณะกรรมาธิการการพนันยงัมีอาํนาจในการสอบสวนและดาํเนินคดีกบัผูท่ี้ละเมิด

กฎหมายการพนนัในบางเร่ือง ตามมาตรา 28 มีอาํนาจในการเรียกเอาขอ้มูลและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัองคก์ร

ท่ีมีหนา้ท่ีออกใบอนุญาตใหเ้ล่นการพนนัองคก์รอ่ืน ๆ ตามมาตรา 29 และมาตรา 30 อีกดว้ย  

 

ภาค 3 ว่าด้วยการกระทําความผิดตามกฎหมายการพนัน (General Offences) ประกอบดว้ยบท

ทัว่ไป ข้อยกเวน้การกระทาํความผิด โดยในส่วนน้ี มีส่วนท่ีกล่าวถึงชุดข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัการพนัน 

(gambling software) และการอาํนวยความสะดวกในการกระทาํผิดกฎหมายในต่างประเทศ (provision of 

unlawful facilities abroad) ดว้ย 

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

กฎหมายกบัสถานท่ีท่ีเล่นการพนนั (Territory Application)  โดยบญัญติัถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเล่นการพนนั

ในระยะไกล (remote gambling equipment) เอาไวว้่า ใหห้มายความถึง อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และอุปกรณ์

อ่ืน ๆ ท่ีนาํมาใชอ้าํนวยความสะดวกในการเล่นการพนนัในระยะไกล และใหห้มายความรวมถึง  อุปกรณ์ท่ี

ใชใ้นการเก็บรักษาขอ้มูลของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล่นพนนัระยะไกล อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดงผลใน

การเล่นพนัน และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัผลการเล่นพนัน แต่ไม่ให้หมายความรวมถึง 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดงหาประโยชนห์รือเอาเปรียบบุคคลอ่ืนในการเล่นพนนั23   
                                                            
23 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 
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สาํหรับบทบญัญติัท่ีวา่ดว้ยการกระทาํความผิดน้ี มีบทสันนิษฐาน (premise) การกระทาํความผิด อยู่

ในมาตรา 37 โดยให้สันนิษฐานว่า ในกรณีมีการกระทาํความผิดในภาค 3 ให้ถือว่า บุคคลท่ีดาํเนินกิจการ

สถานคาสิโน อาํนวยความสะดวกในการเล่นบิงโก ใหบ้ริการเคร่ืองเล่นเกมการพนนั อาํนวยความสะดวกใน

การเล่นพนนัต่าง ๆ หรืออาํนวยความสะดวกในการวางเดิมพนัในการพนนัเป็นผูร่้วมกระทาํความผดิ 

ส่วนในมาตรา 41 พระราชบญัญติัการพนัน ค.ศ. 2005 นั้นไดบ้ญัญติัคาํนิยามของ “ชุดคาํส่ังหรือ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัการพนนั” (gambling software) ว่า เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการ

เช่ือมต่อการเล่นพนนัในระยะไกล แต่ไม่ไดห้มายความรวมถึงส่ิงท่ีนาํมาใชเ้ช่ือมต่อเพ่ือเล่นเฉพาะกบัเคร่ือง

เล่น (gaming machine) อยา่งเดียว24 และยงัไดบ้ญัญติัใหก้ารนาํเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัการพนนั

มาใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาตนั้นเป็นความผิด25 และในมาตรา 44 ไดบ้ญัญติัว่า การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ล่นท่ีอยูน่อกประเทศองักฤษ และเป็นผูเ้ล่นท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีห้ามมิให้เล่นการ

พนนัตามท่ีกฎหมายกาํหนดนั้น (prohibited territory) เป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมายดว้ย26 

ภาคน้ี บญัญติัให้การอาํนวยความสะดวกหรือจดัให้มีอุปกรณ์การเล่นพนันโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

หรือไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด ผูก้ระทาํความผดิในท่ีน้ีอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลกไ็ด ้27  

 

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

วตัถุประสงคเ์พ่ือคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากผลกระทบของการพนนั28 โดยพระราชบญัญติัน้ีไดก้าํหนด

นิยามของคาํว่าเด็กและเยาวชนเอาไว ้ดงัน้ี คาํว่า ‘เด็ก’ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 16 ปี ส่วน ‘เยาวชน’ 

ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 18 ปี  
                                                                                                                                                                                         

(b) is not provided by that other person 
24 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. 
25 The Gambling Act 2005 Part 3: General Offences, Section 41 (1)  
26 The Gambling Act 2005 Part 3: General Offences, Section 44  
27 James Boon, (2005), Ibid.  
 
28 The Gambling Act 2005, Summary of Fact (14), Explanatory Notes, Ibid.  
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ในส่วนของบทบญัญติัภาค 4 มีทั้ งบทบญัญติัท่ีกาํหนดความผิดของผูท่ี้ชักจูงเยาวชนให้เขา้มา

เก่ียวขอ้งกบัการพนนัและบทบญัญติัท่ีกาํหนดความผิดของเยาวชนท่ีเขา้เล่นการพนนัดว้ย ไดแ้ก่ ความผิด

ฐานชกันาํเยาวชนใหเ้ล่นการพนนั (Invitation to gamble) ตามมาตรา 46 ความผิดฐานเป็นเยาวชนเล่นการ

พนนั ตามมาตรา 48 และความผิดฐานเป็นเยาวชนอาํนวยความสะดวกแก่การเล่นการพนนัตามมาตรา 50 

ความผิดฐานวา่จา้งเยาวชนใหท้าํงานเก่ียวขอ้งกบัการพนนั และความผิดอ่ืน ๆ รวมถึงการกาํหนดบทลงโทษ

แก่ผูก้ระทาํความผิด และบทกาํหนดโทษแก่ผูป้ระกอบการสถานท่ีเปิดให้มีการเล่นพนนัท่ีว่าจา้งเยาวชนให้

เขา้มาทาํงานในสถานท่ีดงักล่าวดว้ย 

 

ภาค 5 ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันระดับธุรกิจ (Operating Licences) 

ประกอบดว้ยใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตใหเ้ปิดและดาํเนินกิจการสถานคาสิโน ใบอนุญาตให้

จดัให้มีการเล่นบิงโก ใบอนุญาตให้จดัให้มีการเล่นพนนัขนัต่อ และใบอนุญาตใหบ้ริการเคร่ืองเล่นสาํหรับ

การพนัน เป็นตน้ ซ่ึงประเภทของการพนันท่ีอนุญาตให้ขอใบอนุญาตเปิดให้ดาํเนินกิจการนั้นอาจมีการ

เปล่ียนแปลงไดโ้ดยอาํนาจของรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง  

นอกจากประเภทของใบอนุญาตแลว้ บทบญัญติัในภาค 5 น้ี ยงัมีการกาํหนดถึงความท่ีตอ้งมีใน

ใบอนุญาต ไดแ้ก่ ช่ือของผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตให้ดาํเนินการ และเง่ือนไขต่าง ๆ 

ตามท่ีคณะกรรมมาธิการการพนนักาํหนด  

วิ ธีการและเ ง่ือนไขต่าง  ๆ  ในการขอใบอนุญาตนั้ นกําหนดให้ผู ้ร้องยื่น เอกสารตามท่ี

คณะกรรมาธิการการพนนัแห่งชาติกาํหนด โดยคาํสั่งของคณะกรรมาธิการในการพิจารณาออกใบอนุญาตมี

ดว้ยกนัสามประการ (มาตรา 74) ไดแ้ก่ อนุมติั ไม่อนุมติั และอนุมติัส่วนและไม่อนุมติับางส่วนโดยใหมี้การ

แกไ้ขเพิ่มเติม ในกรณีท่ีไม่อนุมติั คณะกรรมาธิการตอ้งให้เหตุผลแก่การไม่อนุมติัคาํร้องขอใบอนุญาต

ดงักล่าวดว้ย (มาตรา 75)  

นอกจากส่วนของประเภทใบอนุญาตให้มีการเล่นการพนันระดงัธุรกิจแลว้ ในภาค 5 น้ียงัมีกาํ

กาํหนดค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต การกาํหนดค่าธรรมเนียม การสมคัรเป็นสมาชิก ขอ้หา้มสาํหรับ

เด็กและเยาวชน บทบญัญติัเก่ียวกบัอุปกรณ์การเล่นพนนั และรายละเอียดเก่ียวกบัใบอนุญาตให้จดัให้มีการ

เล่นพนนัระดบัธุรกิจประเภทต่าง ๆ  
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บทบญัญติัในภาค 5 มีขอ้สงัเกตบางประการดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่  

 1. การพนนัระยะไกลจะตอ้งขอใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นการเฉพาะ  

2. พระราชบญัญติัน้ีไดจ้ดัประเภทของสถานคาสิโนเอาไว ้3 ขนาดดว้ยกนั ไดแ้ก่ สถานคาสิโน

ระดบัทอ้งถ่ิน (regional) สถานคาสิโนขนาดใหญ่ (large) และสถานคาสิโนขนาดเลก็ (small) ซ่ึงการกาํหนด

ขนาดของสถานคาสิโนจะมีผลสืบเน่ืองไปถึงจาํนวนและประเภทเคร่ืองเล่นท่ีสถานคาสิโนนั้นจะจดัให้มี

บริการในสถานท่ีนั้นดว้ย29   

3. การผลิตซอฟตแ์วร์ท่ีใชเ้พ่ือเกมการพนนัตอ้งไดรั้บใบอนุญาตใหผ้ลิตซอฟตแ์วร์สาํหรับการพนนั 

(gambling software operating licence) คณะกรรมาธิการการพนนัเป็นผูก้าํหนดมาตรฐานทั้งในดา้นการผลิต 

การจาํหน่าย การติดตั้ง และการดดัแปลงซอฟทแ์วร์กาํหนดการพนนั30 และ 

4. ค่าธรรมเนียมสาํหรับใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการการพนนัเป็นค่าธรรมเนียมรายปี เม่ือหมดอายุ

แลว้ สามารถต่ออายใุบอนุญาตได ้แต่ทั้งน้ีใบอนุญาตอาจถูกเพิกถอนไดด้ว้ยเหตุต่าง ๆ ทั้งจากคุณสมบติัของ

ผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือเหตุตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

ภาค 6 ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันระดบับุคคล (Personal Licences) เป็น

ใบอนุญาตท่ีมีให้อาํนาจแก่บุคคลในการดาํเนินการจดัการเก่ียวกบัการจดัให้มีการเล่นพนนั โดยบทบญัญติั

ในส่วนน้ีจะวา่ดว้ยการจดัใหมี้การเล่นพนนั วิธีการและขั้นตอนในการออกใบอนุญาต เง่ือนไขต่าง ๆ ในการ

จดัให้มีการเล่นพนัน ระยะเวลาท่ีจัดให้มีการเล่น และค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ระยะเวลาของ

ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจะข้ึนอยู่กบัประเภทกิจการเก่ียวกบัการพนันท่ีบุคคล

ดงักล่าวดาํเนินการ31 และในกรณีท่ีมีการละเมิดขอ้กาํหนดในใบอนุญาตเกิดข้ึน จะถือว่าบุคคลท่ีละเมิด

ขอ้กาํหนดในใบอนุญาตเป็นผูก้ระทาํความผดิตามกฎหมายการพนนัดว้ย32 

 

                                                            
29 The Gambling Act 2005, Summary of Fact (17), Explanatory Notes, Ibid. 
30 Gambling Act 2005, Section 97.  
31 Gambling Act 2005, Section 131 - 132. 
32 Gambling Act 2005, Section 139.  
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ภาค 7 การอุทธรณ์คําส่ังเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันระดับธุรกิจและ

ระดบับุคคล (Operating and Personal Licences: Appeal) เป็นองคค์ณะผูพิ้พากษาในศาล ท่ีรับพิจารณาการ

อุทธรณ์คาํสัง่เก่ียวกบัการพนนั (Gambling Appeals Tribunal)33 อาํนาจในการพิจารณาขององคค์ณะดงักล่าว 

ไดแ้ก่ การรับรองคาํส่ังของคณะกรรมาธิการการพนนั การยกเลิกเพิกถอนคาํสั่งของคณะกรรมาธิการการ

พนนัทั้งหมดหรือบางส่วนหรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํสั่งของคณะกรรมาธิการการพนนั เป็นตน้ และในการ

พิจารณาเร่ืองท่ีมีการอุทธรณ์นั้น ผูพิ้พากษาในองคค์ณะน้ีสามารถแสวงหาพยานหลกัฐานอ่ืน ๆ มาเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัพยานหลกัฐานท่ีไดรั้บมาจากคณะกรรมาธิการการพนนัแต่

เพียงอยา่งเดียว34 

 

ภาค 8 ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้ดําเนินการเกีย่วกบัการพนัน (Premise Licences) เป็นบทบญัญติั

ท่ีใหอ้าํนาจแก่รัฐมนตรีของประเทศองักฤษและสกอ็ตแลนดแ์ละหน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการออกใบอนุญาต

ให้ดาํเนินการเก่ียวกบัการพนนั และบทบญัญติัว่าดว้ยใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ความท่ีตอ้งมีในใบอนุญาต 

วิธีการและขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ระยะเวลาในการออกใบอนุญาต เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินการจดัใหมี้การพนนั รวมถึงวิธีการการอุทธรณ์คาํสัง่35 

 

ภาค 9 ว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับการพนันแบบช่ัวคราว (Temporary Use Premise) เก่ียวกบั

ใบอนุญาต สถานท่ีท่ีจดัใหมี้การเล่น กระบวนการในการออกใบอนุญาตใหเ้ล่นการพนนัชัว่คราว36  

 

ภาค 10 ว่าด้วยเคร่ืองเล่นการพนัน (Gaming Machines) เป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัเคร่ืองเล่นการพนนั 
โดยพระราชบญัญติัการพนนัไดก้าํหนดนิยามของเคร่ืองเล่นการพนนัข้ึน โดยใหห้มายความถึง “เคร่ืองกลไก

                                                            
33 Gambling Act 2005, Section 140. 
34 The Gambling Act 2005, Section 144. 
35 The Gambling Act 2005, Structure of the Act (24), Explanatory Note 
36 The Gambling Act 2005, Structure of the Act (24 ), Explanatory Note 
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ท่ีออกมาหรือดดัแปลงข้ึนเพ่ือให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนใชใ้นการเล่นพนนั”37 แต่ไม่ไดห้มายความ
รวมถึง คอมพิวเตอร์ท่ีมีไวใ้ช้งานส่วนบุคคลหรือใช้งานร่วมกนัตามปกติธรรมดา หรือโทรศพัท์ หรือ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดอ้อกแบบมาเพ่ือใชส้ําหรับการเล่นพนันโดยเฉพาะ แมจ้ะมีการใชเ้คร่ืองกลไกหรือ
อุปกรณ์ดงักล่าวในการเล่นพนนักต็าม38 เช่น ใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการเขา้เวบ็ไซตเ์พ่ือเล่นการพนนั 
หรือใชโ้ทรศพัทร่์วมเล่นเกมทายผลพนนั เป็นตน้  

นอกจากน้ีพระราชบญัญติัน้ียงักาํหนดจาํนวนของเคร่ืองเล่นการพนนัท่ีผูเ้ปิดใหมี้การเล่นพนนัจะมี
ไวใ้ห้บริการไดต้ามขนาดของสถานท่ีและประเภทของใบอนุญาต และประเภทของรางวลัท่ีจะไดอี้กดว้ย39  
โดยการมีเคร่ืองเล่นการพนนัได ้ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมาธิการการพนนัก่อน40 หากกระทาํการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองเล่นการพนนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาตถือเป็นการกระทาํความผิดอาญา41 แต่มีขอ้ยกเวน้ว่า 
หากเป็นเคร่ืองเล่นท่ีใชเ้พ่ือความบนัเทิงในครอบครัวและไม่ไดมี้ไวเ้พื่อการเสนอให้รางวลัหรือเล่นแบบมี
รางวลั กส็ามารถเล่นได ้ 

 
 
ภาค 11 ว่าด้วยลอตเตอร่ี (Lotteries) เป็นบทบญัญติัใหม่เกิดข้ึนจากการนาํเอาบทบญัญติัใน

พระราชบญัญติัลอตเตอร่ีและกิจกรรมนนัทนาการ ค.ศ. 1967 มาทบทวนและปรับปรุงและนาํมาบรรจุไวใ้น
พระราชบญัญติัการพนนั42 บทบญัญติัในภาคน้ี ประกอบดว้ยการโฆษณาลอตเตอร่ีในส่วนท่ีเอกชนเป็นผู ้
ออกสลากและรางวลั วิธีการออกรางวลั และความผดิท่ีเก่ียวขอ้ง   

 
 

ภาค 12 ว่าด้วยการจัดให้มีการพนันในชมรมหรือสมาคม ร้านอาหาร และงานออกร้าน (Clubs, 

Pubs, Fairs, &C.) เป็นส่วนท่ีว่าดว้ยการจดัใหมี้การพนนัในสถานท่ีต่าง ๆ โดยเป็นบทบญัญติัท่ีพฒันาข้ึน

จากพระราชบญัญติัเกมการพนัน ค.ศ. 196843 โดยบทบญัญติัในภาคน้ีเนน้ท่ีการออกใบอนุญาตโดย

หน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการอนุญาตให้จดัให้มีการพนันในระดับต่าง ๆ สถานท่ีท่ีจัดให้มีการเล่นตาม
                                                            
37 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)” 
38

 The gambling Act 2005, Part 10, Section 235 (2)  
39 Gambling Act 2005, Summary of the Act (19), Explanatory Note  
40 Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24)  
41 Ibid.  
42 Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24) 
43 Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24) 
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บทบญัญติัภาค 12 น้ี ไดแ้ก่ ชมรมหรือสมาคม (club) ร้านอาหาร (pub) และงานออกร้าน (fair) การพนนั

หรือเกมท่ีอนุญาตให้มีการเล่นในสถานท่ีดงักล่าวได ้เช่น บิงโก หรือเกมท่ีอยู่ในเคร่ืองเล่นการพนนัต่าง ๆ 

โดยการจัดให้มีการเล่นเกมการพนันในลักษณะน้ีต้องขออนุญาต โดยมีข้อสังเกตว่าในภาค 12 น้ี มี

บทบัญญัติเ ก่ียวกับการจําหน่วยแอลกอฮอล์ในสถานท่ีเล่นการพนันท่ีเป็นร้านอาหารท่ีมีเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลข์ายดว้ย   

 

ภาค 13 ว่าด้วยการละเล่นเพือ่ชิงรางวลั (Prize Gaming) ประกอบดว้ยคาํนิยามของการละเล่นเพ่ือชิง

รางวลั การขออนุญาตใหมี้การละเล่นเพ่ือชิงรางวลั และสถานท่ีท่ีอนุญาตใหมี้การละเล่นเพ่ือชิงรางวลั  

 

ภาค 14 ว่าด้วยการจัดให้มีการเล่นพนันและการวางเดิมพันส่วนบุคคลและในกิจกรรมที่ไม่ใช่การ

ประกอบธุรกจิ (Private and Non-commercial gaming and betting) ประกอบดว้ยคาํนิยามของการเล่นพนนั

และการวางเดิมพนัส่วนบุคคลและในกิจกรรมท่ีไม่ใช่การประกอบธุรกิจ การขออนุญาตใหมี้การจดัให้เล่น 

และบทกําหนดโทษในกรณีท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย โดยเฉพาะความผิดท่ีเก่ียวเน่ืองโดยเฉพาะการนําเอา

ผลประโยชนจ์ากการออกสลากไปใชใ้นทางท่ีมิชอบ44 

 

ภาค 15 ว่าด้วยการตรวจสอบ (Inspection) ให้อาํนาจแก่เจา้พนกังานตาํรวจ คณะกรรมาธิการการ

พนัน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการบงัคบัใช้กฎหมายการพนัน และเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินอ่ืน ๆ ในการ

สอบสวนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการพนนั รวมไปถึงใหค้วามคุม้ครองแก่ผูท่ี้ถูกตรวจสอบ45  

บทบญัญติัในส่วนน้ี ประกอบดว้ยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการตรวจสอบตามกฎหมายการพนัน 

ลกัษณะของการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบสถานท่ีท่ีจดัใหมี้การเล่นการพนนั การตรวจสอบการพนนัท่ี

เขา้ข่ายละเมิดกฎหมาย การตรวจสอบใบอนุญาตใหมี้การเล่นการพนนั และอาํนาจและกระบวนการในการ

ตรวจสอบ  

                                                            
44

 Gambling Act 2005, Section 301-302.  
45

 Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24) 
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ภาค 16 ว่าด้วยการโฆษณา (advertising) เป็นบทบญัญติัใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาการพนนั 

โดยมีการกาํหนดโทษแก่การโฆษณาการพนนัท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายและการโฆษณาการพนะนใน

ต่างประเทศ และใหอ้าํนาจแก่รัฐมนตรีในการออกระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชแ้ก่การโฆษณาการพนนั46 

ประกอบดว้ยความหมายของการโฆษณา ขอบเขตในการโฆษณาการพนนั การโฆษณาการพนนัใน

ต่างประเทศ และหลกัพิจารณาเร่ืองดินแดนในกรณีของการโฆษณาการพนันท่ีเป็นการเล่นพนันจาก

ระยะไกล 

 

ภาค 17 ว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาเกี่ยวกับการพนันและการบังคับให้เป็นไปตาม

สัญญาเกีย่วกบัการพนัน (Legality and Enforceability of Gambling Contract) บทบญัญติัในส่วนน้ีไดแ้กไ้ข

เปล่ียนแปลงขอ้กฎหมายว่าดว้ยสัญญาเดิมท่ีมีมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงเคยบญัญติัให้สัญญาการพนนัเป็น

สัญญาท่ีไม่มีผลบงัคบัในทางกฎหมาย มาเป็นสัญญาท่ีมีผลบงัคบัตามกฎหมาย47 โดยประกอบดว้ย

บทบญัญติัท่ีใชใ้นการพิจารณาความชอบดว้ยกฎหมายของสัญญาการพนนั คณะกรรมาธิการการพนนัอาจ

พิจารณาใหส้ญัญาการพนนัท่ีเกิดข้ึนจากการหลอกลวงหรือใหข้อ้มูลท่ีไม่ถกูตอ้งเป็นโมฆะกไ็ด ้

 

ภาค 18 ข้อความทั่วไป (Miscellaneous and Generals) เป็นส่วนท่ีว่าดว้ยการตีความขอ้กฎหมายและ

หลกัเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การวางเดิมพนัในต่างประเทศ การหลอกลวงในการเล่นการพนนั การเล่น

พนนัในเรือเดินสมุทรและบนเคร่ืองบิน การคุม้ครองขอ้มูลของผูเ้ล่นการพนนั เป็นตน้48 

 

นอกจากบทบญัญติัภาคต่าง ๆ ทั้ง 18 ภาคแลว้ พระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 ยงัประกอบดว้ย

ส่วนของแผนการดาํเนินงาน (schedule)  18  แผนการและวตัถุประสงคก์ารในการดาํเนินการเก่ียวกบั

                                                            
46

 Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24) 
47 Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24) 
48 Gambling Act 2005, Explanatory Note, Structure of the Act (24) 
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บทบญัญติักฎหมายการพนนัในภาคต่าง ๆ และมีส่วนของการอธิบายบทบญัญติั (Explanatory Note) อยูใ่น

ส่วนทา้ยสุด เพ่ืออธิบายท่ีมา ของกฎหมาย ช่วยในการทาํความเขา้ใจภาพรวมของบทบญัญติัแต่ละภาค และ

ช่วยในการตีความบทบญัญติักฎหมายดว้ย  

  

ขอวิจารณพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005  

 หลงัจากท่ีพระราชบญัญติัการพนันออกบงัคบัใช้แล้ว ได้มีการจัดตั้ งคณะทาํงานเพื่อประเมิน
กฎหมายท่ีออกบงัคบัใช ้โดยในรายงานการศึกษาของกรมวฒันธรรม ส่ือสารมวลชน และกีฬาของสภานิติ
บญัญติัของประเทศองักฤษไดใ้ห้ขอ้วิจารณ์พระราชบญัญติัการพนนัเอาไวว้่า พระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 
2005   ยงัไม่ประสบความสาํเร็จในหลายประการ เช่น ผูใ้หบ้ริการในอุตสาหกรรมการพนนัมีขอ้โตแ้ยง้ว่า
กระบวนการตามพระราชบญัญติัถูกแทรกแซงหรือกา้วก่ายโดยความในพระราชบญัญติัมากเกินไป และ
กฎเกณฑ์ท่ีออกมาบงัคบัใช้ยงัขาดกลไกท่ีจะทาํให้การเล่นพนันเป็นไปอย่างยุติธรรมกบัผูเ้ล่นเป็นต้น  
นอกจากน้ี พระราชบญัญติัการพนนัยงัถูกวิจารณ์อีกดว้ยว่า มีความสลบัซบัซ้อนมากเกินไปจนยากแก่การ
ตีความ ทาํให้คณะกรรมาธิการการพนนัและเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินมีความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัอีกดว้ย49 และใน
การศึกษายงัพบอีกดว้ยว่า ไม่ปรากฎหลกัฐานใด ๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่า พระราชบญัญติัน้ีไดก่้อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงหรือผลกระทบไม่ว่าทางบวกหรือลบต่อพฤติกรรมการเล่นพนนัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหากบัผูเ้ล่นหรือ
สงัคมในภาพรวม50 

 

 จากขอ้วิจารณ์ดงักล่าว คณะผูจ้ดัทาํรายงานการศึกษาของกรมวฒันธรรม ส่ือสารมวลชน และกีฬา
ของสภานิติบญัญติัของประเทศองักฤษจึงไดใ้หข้อ้แนะนาํในการปรับแกพ้ระราชบญัญติัการพนนั ค.ศ. 2005 
ว่า คณะกรรมการธิการการพนนัควรปรับปรุงกฎหมายให้มีความทนัสมยั และควรประเมินผลกระทบท่ีเกิด
จากการพนนัให้มากข้ึนในการออกกฎหมาย และควรออกระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งโดยพิจารณาจากหลกัฐานท่ี
ปรากฎอยู ่เช่น การเปล่ียนแปลงนโยบาย และคาํแนะนาํเก่ียวกบัการพฒันาทางอุตสาหกรรมเป็นตน้51 
  

                                                            
49 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  
50 Ibid.  
51 Ibid.  
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