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บทคัดย่อ 
 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือแสวงหาองค์ความรู้ข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ของ
ต่างประเทศเก่ียวกับมาตรการและกลไกทางกฎหมายในการควบคุมการพนันออนไลน์  และเพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบ วิเคราะห์โครงสร้างกฎหมายการพนันหรือกลไกการบังคับใช้กฎหมายการพนันของ
ต่างประเทศ รวมทั้งเพ่ือน าเสนอแนวทางในการแก้ไขกฎหมายการพนันและการปรับปรุงพัฒนา
มาตรการหรือกลไกกฎหมายที่จะน ามาใช้ควบคุมการพนันออนไลน์ในประเทศไทย  

วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรก ศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายของไทยที่
เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ โดยพิจารณาจ าแนกตามวัตถุที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองและใช้บังคับ ได้แก่ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันโดยตรง และกฎหมายอ่ืนที่น ามาใช้ประกอบการควบคุมการพนัน
ออนไลน์  และส่วนที่สอง ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ โดยจัดแบ่งกลุ่มประเทศออกเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก ประเทศที่อนุญาตให้ธุรกิจการพนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ได้แก่ 
สิงคโปร์ มอลตา ออสเตรเลีย  กลุ่มที่สอง ประเทศที่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจการพนันทั่วไปแต่ไม่
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจพนันออนไลน์  ได้แก่  มลรัฐโอเรกอน  เวียดนาม มลรัฐหลุยส์เซียน่า และ
กลุ่มที่สาม ประเทศที่ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจพนัน ได้แก่ มลรัฐยูทาห์  จากการศึกษาพบว่า
ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมพนันออนไลน์โดยเฉพาะ รวมทั้งขาดมาตรการ
และกลไกในการควบคุมในการเล่นการพนันออนไลน์ที่มีความแน่นอนชัดเจน  

จากการน าองค์ความรู้จากข้อเท็จจริงและบริบททางกฎหมายซึ่งเป็นประสบการณ์ของ
ต่างประเทศในการควบคุมการพนันออนไลน์ ได้แนวทางการปรับปรุงพัฒนามาตรการหรือกลไก
กฎหมายที่จะน ามาใช้ควบคุมการพนันออนไลน์ในประเทศไทย กล่าวคือ ควรมีการแก้ไขกฎหมายโดย
การบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ โดยออกเป็นระเบียบเพ่ือให้มีการ
บังคับใช้กฎหมายที่มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งในระเบียบควรที่จะมีมาตรการและกลไกในการควบคุม
การพนันออนไลน์ที่มีความชัดเจนด้านต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ 1) การก าหนดประเภทของการ
พนันออนไลน์ 2) การก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ 4) 
เงื่อนไขหรือคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและผู้เล่นพนันออนไลน์ 5) มาตรการในการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน และ 6) มาตรการทางกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ เพ่ือให้มีความชัดเจน และมี
ผลใช้บังคับได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 

การพนันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานานตั้งแต่ในอดีต และด าเนินต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยรูปแบบ
ของการพนันมีหลากหลาย เช่น การเล่นไพ่ หวย ไฮโล บิงโก ฯลฯ  ต่อมาเทคโนโลยีการสื่อสารได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างง่ายขึ้นและเกิดความสะดวก
รวดเร็ว   เช่น  การเชื่อมต่อข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต  และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เมื่อเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นรูปแบบของการพนันก็ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงตาม   กล่าวคือ  มีการใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ผิดกฎหมาย  คือการให้บริการการพนัน
ออนไลน์   โดยรูปแบบการพนันออนไลน์ในปัจจุบันมีความหลากหลายได้รับความนิยม ได้แก่   การพนัน
บอลออนไลน์  การพนันคาสิโนออนไลน์  และการพนันม้าแข่ง เป็นต้น จึงท าให้ยากต่อการติดตามก ากับ
และควบคุม 

ปัจจุบันการพนันออนไลน์เป็นที่นิยมมากในกลุ่มเด็กและเยาวชนในหลายประเทศทั่วโลก บาง
ประเทศอนุญาตให้การพนันออนไลน์บางชนิดได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ขณะที่อุตสาหกรรม  การพนันมักมุ่ง
เป้าหมายการโฆษณาไปที่กลุ่มเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปีบางเว็บไซต์เปิดให้บริการกู้เงินได้  ท าให้เด็ก
จ านวนมากเล่นพนันออนไลน์ได้แม้ไม่มีเงินในกระเป๋าก็ตาม   จึงท าให้การพนันออนไลน์มีแนวโน้มได้รับ
ความนิยมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ1 การพนันออนไลน์ เป็นธุรกิจที่มีความเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปีรายได้
ของธุรกิจนี้ทั่วโลกมีการประมาณไว้อยู่ระหว่าง  25 ,000-31,750 ล้านบาทและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็น

                                                           

  1 ส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพและโครงการศูนย์วิชา สสส., จดหมายข่าวเพื่อ
การเท่าทันสถานการณ์สุขภาพ, ฉบับที่ 38 พ.ศ. 2554, หน้า 4 
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15.8 ล้านล้านบาทใน พ.ศ. 25572  และนอกจากนี้  พบว่า  คดีเกี่ยวกับการพนันที่มีประชาชน
ลักลอบ เล่นการพนันแล้วถูกจับกุมมีจ านวนมากเป็นอันดับสาม คิดเป็นละ 21 รองจากอาชญากรรมที่
เกิดจากการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และ การค้ายาเสพติดที่คิดเป็นร้อยละ 29 และร้อยละ 
28 ตามล าดับ และยังพบว่าคดีเกี่ยวกับการพนันที่ยื่นฟ้องในชั้นต่าง ๆ ของสู่ศาลยุติธรรมมีจ านวน
เพ่ิมขึ้น3  ดังนั้น  เมื่อประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลในการเล่นสื่อออนไลน์ได้ง่าย สะดวก
รวดเร็วขึ้น และท าให้มีบุคคลเข้าเล่นการพนันออนไลน์มากขึ้น กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถปรับใช้กับ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เกิดปัญหาขาดกฎหมายและเกิดช่องว่างในการน า
กฎหมายที่มีอยู่มาปรับใช้กับกรณีที่เกิดขึ้น จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา คือ เกิดปัญหา
อาชญากรรมต่างๆเพ่ิมขึ้น เช่น การปล้น ชิงทรัพย์ การลักทรัพย์  การขายทรัพย์สินเพ่ือใช้หนี้พนัน 
การขายบริการทางเพศ เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ของประเทศไทย ได้แก่  
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 
2542  พระราชบัญญัติความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอ่ืนๆ พบว่ามีปัญหาหลัก 2 
ประการ  ดังนี้ 

ประการแรก “ปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย” กล่าวคือ เมื่อพิจารณากฎหมาย
ของไทยที่เก่ียวข้องกับการพนันออนไลน์ พบว่าไม่มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไว้
โดยตรง และเมื่อพิจารณากฎหมายที่อยู่ เพ่ือน ามาปรับใช้  พบว่ามีความไม่เหมาะสม  เนื่องจาก
กฎหมายมีความล้าสมัย และยังไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง     

ประการที่สอง “ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย” กล่าวคือ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการพนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ เมื่อมีผู้กระท าความผิดกระท าความผิด
โดยเข้าเล่นพนันออนไลน์หรือเป็นผู้ประกอบกิจการพนันออนไลน์ ท าให้เกิดในทางปฏิบัติขาด
มาตรการหรือกลไกท่ีจะน ามาใช้กับผู้กระท าความผิดพนันออนไลน์ 

ประการที่สาม “ขาดกลไกและการบูรณาการของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย” พบว่ามี
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของมาตรการบังคับใช้เกี่ยวกับการพนันออนไลน์มีหลาย
หน่วยงาน  ได้แก่  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                           
2 วิษณุ วงศ์สินศิริกุล. เกมพนันออนไลน์ หายนะเกมที่ต้องควบคุม , รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์โครงการการ ศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย ศูนย์ศึกษา
ปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2554 

3 ส านักงานศาลยุติธรรม. ข้อมูลสถิติคดีปี 2551-2556  
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และการสื่อสาร และหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างท างานในภารกิจในอ านาจหน้าที่ของ
ตนเอง ท าให้ขาดกลไกและการบูรณาการร่วมกันของแต่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในเรื่องเดียวกัน 

จากสภาพปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการพนันพบว่า กฎหมายที่รัฐใช้บังคับในปัจจุบันขาด
ความเหมาะสมและความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถน ามาใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ขาดมาตรการและกลไกในการควบคุมในการเล่นการพนันออนไลน์ที่มีความแน่นอนชัดเจน ดังนั้น 
ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้มีการศึกษาเพ่ือหามาตรการและกลไกการควบคุมการพนันออนไลน์
ของต่างประเทศ  และแนวทางในการสร้างกลไกในการควบคุมการพนันออนไลน์ของประเทศไทย
เพ่ือให้มีความชัดเจน และมีผลใช้บังคับได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1) เพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับมาตรการ
และกลไกทางกฎหมายในการควบคุมการพนันออนไลน์ 

2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห์โครงสร้างกฎหมายการพนันหรือกลไกการบังคับใช้
กฎหมายการพนันของต่างประเทศ 

3) เพ่ือน าเสนอแนวทางในการแก้ไขกฎหมายการพนันและการปรับปรุงพัฒนามาตรการ
หรือกลไกกฎหมายที่จะน ามาใช้ควบคุมการพนันออนไลน์ในประเทศไทย 

 

1.3 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1)  มีการน าองค์ความรู้จากข้อเท็จจริงและบริบททางกฎหมายซึ่งเป็นประสบการณ์ของ
ต่างประเทศในการควบคุมการพนันออนไลน์มาปรับใช้กับมาตรการและกลไกในการควบคุมการพนัน
ออนไลน์ของประเทศไทย 

2)  ได้แนวทางในการแก้ไขกฎหมายการพนันและการปรับปรุงพัฒนามาตรการหรือกลไก
กฎหมายที่จะน ามาใช้ควบคุมการพนันออนไลน์ในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
 

บทท่ัวไปของกำรพนันออนไลน ์
 
เมื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ส่งผล

ให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต  วิถีการผลิต รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางด้านสังคมที่กลับไม่ได้เป็นแค่การมาพบปะพูดคุย มองเห็นรูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ
หรือท ากิจกรรมร่วมกันแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่กลับอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนา
ทางด้านสังคมให้เกิดขึ้น จนเราเรียกกันติดหูว่า สังคมเครือข่าย (Social Network) หรือสังคม
ออนไลน์นั่นเอง เช่นเดียวกันรูปแบบการเล่นพนันก็ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการไปจากเดิม  เป็นที่ทราบกัน
ว่าการพนันเริ่มเข้าสู่ประเทศไทยมาช้านาน4 ซึ่งแต่เดิมเราจะพบว่าการเล่นการพนันผู้คนมักจะไปเล่น
เองที่บ่อน หรืออาจมีการจับกลุ่มกันขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง แต่เมื่อโลกก้าวสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีจึงได้
ก่อให้เกิดรูปแบบการเล่นพนันออนไลน์ขึ้น ซึ่งเป็นการเล่นการพนันผ่านระบบเน็ตเวิร์คหรือ
อินเทอร์เน็ต โดยได้พัฒนารูปแบบการเล่นพนันจากท่ีต้องไปตามสถานที่ต่างๆเปลี่ยนมาเป็นเล่นที่ไหน
ก็ได้หากมีอุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน แทปเลต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ง่ายยิ่งขึ้น ทุกเพศทุกวัย ทุกสถานที่ และทุกเวลาก็ว่าได้   การพนันออนไลน์ในประเทศไทยนั้นได้เริ่ม
รู้จักอย่างแพร่หลายในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกท่ีประเทศฝรั่งเศสเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.1998 โดย
บริษัทวิลเลียม ฮิลล์ จ ากัดของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นบริษัทพนันข้ามชาติได้น าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มาใช้ด าเนินกิจกรรมการพนัน โดยเปิดรับแทงพนันออนไลน์ซึ่งได้เผยแพร่ไปทั่วโลก5 ซึ่งปัจจุบันก็ยัง
พบว่าการเล่นทายผลฟุตบอลก็ยังได้รับความนิยมอย่างมาก  และส าหรับประเทศไทยนั้นการเล่นทาย
ผลฟุตบอลยังถูกจัดว่าเป็นที่นิยมเป็นอันดับที่สาม รองจากสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน หรือคิด

                                                           
4 สนใจในรายละเอียด “ประวัติความเป็นมา ความหมายของการพนัน” ควรอ่าน  นรเทพ 

บุญเก็บ, มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพนันบนอินเทอร์เน็ต (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2548 (หน้า 17 -23) 

5  ไพศาล  ลิ้มสถิตย์. “เปิดปม เป็น อยู่ คือ “พนันออนไลน์” สังคมไทยยุคไร้พรมแดน”, 
โครงการการจัดการความรู้เพ่ือขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์: กรุงเทพมหานคร 
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เฉลี่ยเป็นร้อยละ 3.81 โดยมีผู้ เล่นประมาณ 1,992 ล้านคน  การพนันออนไลน์มี
หลากหลายรูปแบบตามแต่นักวิชาการจะใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งประเภท6   

 อย่างไรก็ตามการเล่นการพนันไม่ว่าจะเป็นการเล่นที่บ่อนหรือในรูปแบบออนไลน์ก็ส่งผล
กระทบได้ไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันจนเรามักจะคุ้นหูกับส านวนไทยที่ว่า “ไฟ
ไหม้บ้านสิบครั้งยังไม่วอดวายเท่าเสียพนันครั้งเดียว” ซึ่งหมายความว่า ไฟไหม้ยังเหลือที่ดินไว้แต่หาก
ติดการพนัน หรือเสียพนันครั้งเดียวอาจหมดทรัพย์สินทั้งชีวิตได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนในประเทศ
จ านวนไม่น้อยก็ยังคงเล่นการพนัน แม้จะมีกฎหมายห้ามไม่ให้เล่นก็ตาม  กล่าวได้ว่าการพนันถือเป็น
ประเด็นสาธารณะที่อ่อนไหวและคลุมเครือประเด็นหนึ่งของสังคมไทยที่มีการกล่าวถึงในแง่ของ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะบ้างก็เห็นด้วยบ้างก็โต้แย้ง ซึ่งนับเป็น
ความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับการก าหนดมาตรการในการควบคุมและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยเฉพาะ
การพนันออนไลน์ซึ่งเป็นโลกที่ไร้ขีดจ ากัด ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่ายังไม่มีนักวิชาการหรือผู้เกี่ยวข้องท่านใดที่ให้ค าตอบอย่างฟันธงได้ว่าตกลงแล้ว
สังคมไทยควรอนุญาตให้ธุรกิจการพนันเปิดเป็นเสรีหรือปิดกั้นห้ามไม่ให้ประชาชนเล่น    
 

2.1  สถำนกำรณ์กำรพนันออนไลน์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต 
 

การพนันออนไลน์ทั่วโลกมีทิศทางเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากผลส ารวจจากศูนย์ศึกษา
ปัญหาการพนันเมื่อปี 2558 พบว่า อัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2010–2014 อยู่ที่ร้อยละ 8 ต่อปี 
และมีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 10.7 ในช่วงปี 2015–2020 ขณะเดียวกันในภูมิภาค
เอเชีย เกมการพนันออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก เนื่องจาก รัฐบาลในภูมิภาคแถบนี้ให้การ
สนับสนุนการเปิดธุรกิจการพนัน และคาดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ธุรกิจการพนันในเอเชียจะเป็นตลาด
การพนันถูกกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจะแซงหน้าธุรกิจการพนันในสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่ง
เป็นตลาดดั้งเดิม ขณะเดียวกัน ภาครัฐและภาคธุรกิจในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจึงพยายามคิดค้นหา
เกม การพนันประเภทใหม่ๆ ผ่านช่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การพนันบ่อน ออนไลน์ 
และการพนันฟุตบอลออนไลน์ เป็นต้น7  

                                                           
6 สนใจในรายละเอียด "โครงสร้าง เครือข่ายและรูปแบบธุรกิจการพนันทางอินเตอร์เน็ต” 

ควรอ่าน วิษณุ วงศ์สินศิริกุล, กำรพนันทำงอินเทอร์เน็ต: หำยนะตัวใหม่ของสังคมไทย ใน เศรษฐกิจ
การพนัน, หน้า 293 – 308.  

7 รัตพงษ์ สอนสุภาพ. กำรพนันออนไลน์บททดสอบครั้งใหม่ของสังคมไทย สืบค้นจาก 
http://www.gamblingstudy-th.org 
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อย่างไรก็ตาม จากผลการส ารวจของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ยังพบว่า แม้การเล่นการ
พนันส่วนใหญ่จะเล่นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่มีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 88 ในปี 
2011 เป็นร้อยละ 71 ในปี 2015 ขณะที่การเล่นพนันออนไลน์ผ่านมือถือมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 
12 ในปี 2011 เป็นร้อยละ 29 ในปี 2015 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์เพ่ิมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในเกือบทุกพ้ืนที่ทั่วโลก จากสถิ ติ
พบว่า ในปี 2559 มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วโลกประมาณ 3 ,790 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51 ของ
ประชากรโลก ส่วนประเทศไทยมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั้งหมด 47 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 69 ของ
ประชากรทั้งหมด8  เช่นเดียวกันกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกท่ีมีจ านวนเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องมาในแต่ละปี ใน
ปี 2559 พบว่า มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกประมาณ 3,419 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 46  ส่วนในประเทศ
ไทย มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 569  และได้มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2561 
การใช้งานเครือข่าย 3G และ 4G ในประเทศไทยจะเพ่ิมขึ้น 5 เท่า ของการใช้งานทั้งหมด โดย
มากกว่าร้อยละ 90  จะเป็นการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน10 

จากสถิติ พบว่า อัตราการใช้โทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี และ
ในอนาคตจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้อาจส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของการพนันออนไลน์
ด้วย  จากอัตราการขยายตัวของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากปี 2534 ซึ่งมีผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพียง 30 คน ระยะเวลาผ่านไปเพียง 14 ปี จ านวนผู้ใช้บริการเพิ่มข้ึนเป็น 6,970,000 คน 
ท าให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสังคมใหม่อีกสังคมหนึ่ง บริษัทรับแทงพนันบนอินเทอร์เน็ตจึงใช้กลยุทธ์ใน
การขยายฐานลูกค้าด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจกับบุคคลทั่วไปที่ใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้เกิดความสนใจและเข้าชมเว็บไซต์การพนัน บริษัทที่รับแทงพนันโดยทั่วไปจะผลิต
เว็บไซต์การพนันในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัคร วิธีการแทงพนัน กฎเกณฑ์
การได้-เสียพนัน รูปแบบการแทง การค านวณเงินรางวัล จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการโอนถ่ายจ่ายเงิน

                                                           
8 We are Social, Digital in 2016. (London: We Are Social Ltd, 2016) Retrieved 

June 16, 2017 from https://www.marketingoops.com/reports/research/thai-digital-in-
2016 

9 Ibid 
10 Nation TV, ปี 61 คนไทยใช้สมำร์ทโฟน 90%. (กรุงเทพมหานคร: เนชั่นทีวี, 2559) 

ค้ น วั น ที่  1 8  มิ ถุ น ายน  2560  จ าก  http://www.nationtv.tv/main/content/economy-
business/378485613/ 
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รางวัล ขั้นตอนทั้งหลายสะดวกรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก โดยเฉพาะขั้นตอนการตอบรับเป็นสมาชิก 11  
นอกจากนี้บางบริษัทรับแทงพนัน ยังใช้วิธีการขยายฐานลูกค้าในภูมิภาคเอเชียด้วยการผลิตเว็บไซต์ 
เป็นภาษาที่ใช้ในทวีปเอเชีย ซึ่งมีทั้งภาษาจีน ญี่ปุ่น และไทย ในขณะเดียวกันบางบริษัทก็ขยายฐาน
ลูกค้ายุโรปด้วยการผลิตเว็บไซต์เป็นภาษาที่ใช้ในทวีปยุโรป เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน เป็นต้น 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเอ้ือประโยชน์แก่ลูกค้าหรือผู้เล่นที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษ ท าให้ผู้เล่นมีความเข้าใจใน
กฎกติกา และระเบียบขั้นตอนในการเดิมพันมากยิ่งขึ้น 
 

2.2 แรงจูงใจในกำรเล่นพนันออนไลน์ 
 

2.2.1  ควำมสะดวกสบำยและสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
การพนันออนไลน์มีข้อได้เปรียบจากการพนันตามบ่อนอยู่หลายประการ นอกจากผู้เล่นจะ

ประหยัดเวลาและต้นทุนในการเดินทางแล้ว การพนันออนไลน์ยังเปรียบเสมือนศูนย์รวมเกมพนันทุก
ประเภทที่เป็นที่นิยมของนักพนันทั่วไปและผู้เล่นยังสามารถแทงพนันได้ทุกครั้งที่สามารถสื่อสารผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต และยังสามารถแทงพนันได้หลายประเภทในเวลาเดียวกันอีกด้ วย นอกจากนี้ยัง
พบว่าการเล่นเกมพนันอยู่ที่บ้านท าให้ไม่ต้องสูดควันบุหรี่จากผู้อ่ืนเช่นในบ่อน และแทบไม่ได้ส่งผล
รบกวนต่อกิจวัตรประจ าวันอ่ืนๆ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลดีต่อสุขภาพกว่าการท า
กิจกรรมอื่น เช่น ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น  

นอกจากนี้ผู้เล่นพนันออนไลน์ไม่จ าเป็นต้องพกเงินสดติดตัว และสามารถท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านธนาคารหรือทาง Internet banking ได้ตลอดเวลา และเมื่อทายผลชนะพนันจาก 
บริษัทรับพนันออนไลน์ก็จะโอนเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารของผู้เล่นอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ใน
ประเทศไทยบริษัทรับแทงพนัน เอส เอส พี ได้อ านวยความสะดวกในเรื่องการโอนเงินพนันให้กับนัก
พนันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย  โดยผู้เล่นสามารถโอนเงินผ่านเวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union-
Quick Pay) ซึ่งมีสาขาอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา12 

 
2.2.2  กำรพนันออนไลน์มีรูปแบบท่ีหลำกหลำย 
การพนันออนไลน์มีรูปแบบหลากหลายและพัฒนาให้ทันสมัยตามสถานการณ์ผู้เล่นอยู่

เสมอๆ จึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้เล่นพนันให้เข้ามาอยู่เสมอ และนอกจากจะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก

                                                           
11 วิษณุ วงศ์สินศิริกุล “กำรพนันบนอินเทอร์เน็ตหำยนะตัวใหม่ของสังคมไทย” ใน 

เศรษฐกิจการพนัน, หน้า 320.   
12 วิษณุ วงศ์สินศิริกุล, เรื่องเดียวกัน 
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เล่นแล้วยังสามารถเล่นได้หลากหลายชนิดในเวลาเดียวกัน แต่หากผู้เล่นพนันไปเล่นตามบ่อนอาจจะ
เลือกเล่นได้ครั้งละหนึ่งชนิดเท่านั้นเพราะต้องประจ าอยู่ที่ตรงประเภทที่ตนเลือกเดิมพัน นอกจากนี้ยัง
พบว่าการเล่นหลากหลายเกมในช่วงเวลาเดียวกันช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินเดิมพันลงอีก
ด้วย  กล่าวคือ หากเราเลืองแทงห้าประเภทในเวลาเดียวกัน โต๊ะหนึ่งเราอาจจะได้ ส่วนอีกโต๊ะหนึ่งเรา
อาจจะเสีย ซึ่งอาจจะน ามาถัวเฉลี่ยกัน หรือได้เรียนรู้ว่าควรจะเลือกเล่นประเภทใดที่ตนมีทักษะการ
เล่นมากกว่า 
 

2.2.3  มีควำมปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวค่อนข้ำงสูง 
การพนันออนไลน์ช่วยลดก าแพงทางสังคม ท าให้มีผู้เล่นใหม่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากไม่

เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ระดับทักษะของผู้เล่น รวมถึงจ านวนหุ้น ส่งผลให้ผู้เล่นพนันไม่เกิดความเคอะ
เขินหรือมีความมั่นใจมากขึ้น ไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เสียหน้าหากตนเองไม่ทราบกติกาหรือเสียพนัน
เพราะไม่ได้มีการปะทะหน้ากัน  โดยเฉพาะนักพนันที่เป็นเพศหญิงที่มีแนวโน้มหันมาเล่นพนัน
ออนไลน์มากขึ้น  เนื่องจากหากไปเล่นตามบ่อนส่วนใหญ่มักจะมีแต่เพศชาย ซึ่งท าให้ผู้หญิงบางคนไม่
ชอบบรรยากาศบ่อนการพนัน หรือบางคนมีความเกรงว่าจะถูกผู้อ่ืนมองในแง่ไม่ดี13 

นอกจากนี้  บางบริษัทรับแทงพนันยังมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักพนัน โดยโฆษณาถึง
ระบบรักษาความปลอดภัยที่บริษัทใช้ เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลเดิมพันของผู้เล่นแต่
ละรายหลังจากที่ผู้เล่นได้แทงพนันกับบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงการโฆษณาเกี่ยวกับความ
แน่นอนในการโอนเงินพนันระหว่างลูกค้าและบริษัท เช่น บางบริษัทจะแสดงยอดเงินรวมที่ทางบริษัท
โอนไปให้ลูกค้าในแต่ละสัปดาห์ หรือการระบุที่อยู่ สถานที่ตั้งของบริษัทที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้
ตลอด 24 ชั่วโมง และในบางบริษัทจะมีตัวแทนบริษัทหรือส านักงานย่อยอยู่ในประเทศที่มีลูกค้ากลุ่ม
ใหญ่ของบริษัทอาศัยอยู่ ส านักงานย่อยเหล่านี้เป็นเสมือนตัวประสานระหว่างผู้เล่นกับบริษัทรับแทง
พนันในการโอนถ่ายจ่ายเงินพนัน และการเปิดบัญชีกับบริษัทเพ่ือสมัครเป็นสมาชิก14  

นอกจากปัจจัยต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้จะส่งผลให้มีผู้เล่นการพนันออนไลน์เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องแล้ว  ยังพบว่าผู้ประกอบการด้านการพนันออนไลน์ยังได้รับความคุ้มค่าจากการประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวด้วย กล่าวคือ การพนันออนไลน์ใช้ทุนต่ ากว่าการสร้างบ่อนการพนัน  จึงท าให้

                                                           
13 Abby McCormack & Mark D. Griffiths. Motivating and Inhibiting Factors in 

Online Gambling: Behaviour: A Grounded Theory Study. ( International Gaming 
Research Unit, Psychology Division, Nottingham Trent University, Nottingham, UK), 
2010 

14 วิษณุ วงศ์สินศิริกุล, เรื่องเดียวกัน  
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ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านการพนันออนไลน์มีการแข่งขันกันสูงและท าให้ผู้เล่นพนันออนไลน์ได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น  โดยมักจะมีการจัดกิจกรรมหรือข้อเสนอส่งเสริมการขายให้แก่ผู้เล่น  ท าให้ผู้เล่น
รู้สึกว่าได้รับมูลค่าเงินที่มากกว่าปกติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อเสนอการส่งเสริมการขายกับผู้ที่เริ่ม
ใหม่  เช่น การให้รางวัลเพ่ิมเป็นสองเท่าจากเดิม15 เป็นต้น เหตุนี้เองจึงท าให้ทั้งผู้เล่นพนันออนไลน์
และผู้ประกอบการธุรกิจพนันออนไลน์มีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
 

2.3  ผลดีและผลเสียของกำรอนุญำตให้มีกำรเล่นกำรพนันถูกกฎหมำย 
 
 การพนันเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน คือมีทั้งคุณและโทษ หากเล่นให้เกิดคุณการพนันก็
อาจน ารายได้มาสู่ประเทศและเงินในมือของคนไทยก็ไม่รั่วไหลไปที่อ่ืน  หากเล่นแล้วไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ
การพนันก็ให้โทษมหันต์เช่นเดียวกัน  ทั้งนี้ เรายังไม่สามารถทราบได้ว่าแนวโน้มของประเทศไทยจะ
อนุญาตให้ประชาชนในประเทศเล่นหรือไม่ ซึ่งแม้จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อผู้
ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งสามารถจ าแนกผลดีและผลเสียได้ดังนี้ 
 

2.3.1  ผลดีของกำรอนุญำตให้มีกำรเล่นกำรพนันถูกกฎหมำย16 
1)  การขยายขนาดของเศรษฐกิจถูกกฎหมาย เนื่องจากขนาดของเศรษฐกิจการพนัน

ผิดกฎหมายในปัจจุบันประมาณร้อยละ 7-8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ท าให้รัฐสามารถ
จัดเก็บภาษีได้มากขึ้นตลอดจนประหยัดค่าใช้จ่ายในการปราบปรามการพนันผิดกฎหมายและให้
หน่วยงานยุติธรรมสามารถท าภารกิจอ่ืนมากขึ้น 

  2)  ป้องกันระบบประชาธิปไตยการพนันเนื่องจากเงินรายได้จากการพนันผิด
กฎหมายน าไปใช้ในการซื้อเสียงทั้งการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
    3)  ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการโดยเฉพาะระบบส่วยการพนัน 

  4)  สามารถควบคุมผู้เล่นได้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
  5)  ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้

หลักให้แก่ประเทศ 

                                                           
15 Abby McCormack & Mark D. Griffiths,  Ibid 
16  พิทักษ์พงษ์ พันธุประยูร. ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 กับ

การพนันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2541) 
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  6)  ป้องกันเงินตราในประเทศมิให้รั่วไหลไปต่างประเทศ เนื่องจากประเทศเพ่ือน
บ้านอนุญาตให้มีการเปิดบ่อนการพนันในบริเวณชายแดนที่ติดกับไทย 
 

2.3.2  ผลเสียของกำรอนุญำตให้มีกำรเล่นกำรพนันถูกกฎหมำย 
2.3.2.1   การพนันมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โรคติดการพนัน)  
โรคติดการพนัน (Pathological Gambling) เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ป่วย

จะไม่สามารถต่อต้านแรงกระตุ้น หรือความอยากของตนเอง จะหมกมุ่นเหมือนกับผู้ป่วยย้ าคิดย้ าท า 
ผู้ป่วยติดสุราหรือสารเสพติด ซึ่งกลไกท่ีท าให้เกิดความผิดปกติของสมองเหล่านี้จะคล้ายกัน คือ สมอง
ส่วนอยากท างานเหนือสมองส่วนคิด ผู้ที่ติดการพนันจะควบคุมแรงกระตุ้นที่อยากจะเล่นการพนัน
ไม่ได้17 จนส่งผลเสียต่อชีวิตในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางสุขภาพจิต เช่น เกิดความหมกมุ่นโดยไม่สนใจ
ตนเองและครอบครัว นอนหลับยากขึ้น เกิดความวิตกกังวลและความเครียด บางคนถึงขั้นคิดจะท า
ร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย เป็นต้น  โดยปัญหาดังกล่าวน่าห่วง เพราะเกิดกับเด็กวัยรุ่น เป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีรายได้ และอยู่ในวัยก าลังเรียน ที่อาจจะกระทบต่อเวลาในการศึกษาได้ เพราะ
ปัจจุบันสื่อยั่วยุ และสภาพแวดล้อมในการก่อเกิดความต้องการเล่นการพนันก็มีมากข้ึน 

จากผลการส ารวจของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันในปี 2558 พบว่า มีคนไทยเล่น
การพนันร้อยละ 52.4 หรือประมาณ 27.4 ล้านคน ซึ่งในจ านวนนี้พบว่า มีนักพนันที่เป็นเด็กและ
เยาวชน (อายุ 15-25 ปี) เล่นการพนันมากถึง 3.11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.2 ของประชากร
ทั้งประเทศที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ในการส ารวจครั้งนี้ยังได้ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินพฤติกรรม
การเล่นการพนันของตนเองว่าเข้าข่ายเป็นผู้ติดการพนันหรือไม่ พบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ติดการพนันถึงร้อยละ 7.9 หรือประมาณ 2.172 ล้านคน ซึ่งในจ านวนนี้มีเด็กและเยาวชนที่ติดการ
พนันประมาณ 207,000 คน และที่เล่นการพนันจนถึงระดับที่เป็นปัญหามีอยู่ประมาณ 40,088 คน 
โดยกลุ่มผู้ที่ติดการพนันได้ให้เหตุผลว่าเพราะตนเล่นทุกงวด เล่นบ่อย ชอบเป็นการส่วนตัว ชอบเสี่ยง
โชคและเล่นเพ่ือความบันเทิง เป็นต้น  ซึ่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดในกลุ่มเด็กและเยาวชนคือ การ
สูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเองจากการเล่นพนันจนน่ากังวลว่าจะพัฒนากลายเป็น
พฤติกรรมติดการพนัน และอาจกลายเป็นปัญหาสังคมต่อไปในที่สุด 

นอกจากการพนันออนไลน์อาจส่งผลให้มีภาวะติดการพนันแล้ว  ยังสามารถเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการอยากเล่นการพนันประเภทอ่ืนๆได้อีกด้วย มีหลายเว็บไซต์รับแทงพนันที่จะเปิด

                                                           
17 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์, หว่ันคนไทย ป่วยโรคติดพนันบอล จิตแพทย์ช้ีรักษำยำกกว่ำ

ยำเสพติด , (หนั งสื อ พิม พ์ผู้ จั ดการออน ไลน์  ฉบั บวันที่  8  มิ ถุน ายน  2555) สื บค้นจาก 
http://www.manager.co.th/ qol/viewnews.aspx?NewsID=9550000070453   

http://www.manager.co.th/
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โอกาสให้ผู้ที่เริ่มเล่นหรือผู้ที่สนใจได้ทดลองเล่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการวางเงินเดิมพัน ซึ่งหากผู้ที่
ทดลองเกิดความช านาญมากขึ้นและได้ทดลองเล่นบ่อยครั้งก็อาจท าให้ผู้เล่นติดใจจนรู้สึกอยากลอง
เดิมพันจริงๆ ซึ่งการเสนอโอกาสให้ทดลองเล่นดังนี้เองที่อาจส่งผลให้ผู้ทดลองเล่นการพนันมีความ
สนใจมากขึ้น 

2.3.3.2  การพนันมีผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวและสังคม 
นอกจากการพนันจะส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล อาทิ โรคติดการพนันแล้ว ยัง

ส่งผลกระทบกับคนรอบข้าง โดยเฉพาะภายในครอบครัวหากครอบครัวใดมีผู้ติดการพนัน เช่น อาจท า
ให้มีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น ไม่มีเงินออม ขาดความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง หรือบางราย
หากเล่นเสียอาจท าให้มีการทะเลาะวิวาทกันภายในครอบครัวจนอาจถึงขั้นหย่าร้างกันไป  ซึ่งจากผล
การส ารวจของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันในปี 2558 พบว่าบางคนเล่นพนันจนเสียเวลาท างานและ
การเรียน (ร้อยละ 8.1) และบางคนจนเล่นพนันจนท าให้ครอบครัวไม่มีความสุข (ร้อยละ 5.3) แม้จะ
เป็นจ านวนไม่มากนักแต่ก็สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างและผู้คนรอบข้างได้  

นอกจากนีใ้นปี 2558 ส านักงานยุติธรรมได้สรุปคดีท่ีเกี่ยวข้องกับการพนันเป็นคดีที่
ขึ้นศาลชั้นต้นสูงสุดเป็นอันดับสาม รองจากคดียาเสพติดและคดีจราจร คือมีคดีการพนัน 76,146 คดี 
ซึ่งสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาเรื่องการพนันเป็นปัญหาที่ก าลังจะขยายลุกลามมากขึ้นในอนาคต 
ขณะเดียวกันอาจมีแนวโน้มของอาชญากรรมทางออนไลน์เพ่ิมขึ้นอีกด้วย กล่าวคือ ในธุรกิจการพนัน
ออนไลน์นั้นไม่เพียงแต่ฝ่ายผู้ให้บริการพนันเท่านั้นที่สามารถฉ้อโกงได้ ในทางกลับกันฝ่ายผู้เล่นพนันก็
สามารถหากลวิธีคดโกงได้เช่นกัน โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ด้วยนั้น การพยายามโจรกรรมหรือการ
เจาะฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (hack) ไม่ถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจแต่อย่างใด มีความเป็นไปได้
อย่างมากที่ผู้เล่นพนันออนไลน์พยายามที่จะเจาะฐานข้อมูลหรือโปรแกรมของเว็บไซต์ ที่ให้บริการ
พนันเพ่ือให้ตนนั้นได้เปรียบในการเล่น ดังนั้นผู้ให้บริการเว็บไซต์พนันทั้งหลายจึงยอมทุ่มเงินมหาศาล
เพ่ือป้องกันการเจาะฐานข้อมูลเว็บไซต์พนันของอาชญากรคอมพิวเตอร์ (hacker) เหล่านี้  นอกจาก
กลวิธีในการฉ้อโกงระหว่างผู้เล่นและผู้ให้บริการพนันแล้ว ยังคงมีกลวิธีการคดโกงระหว่างผู้เล่นการ
พนันออนไลน์ด้วยกันอีกอีกด้วย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเกมพนันไพ่โป๊กเกอร์ออนไลน์ กล่าวคือ ผู้เล่นพนัน
ออนไลน์จ านวนหนึ่งจะรวมตัวกันเพ่ือฉ้อโกงผู้เล่นพนันออนไลน์รายอ่ืนๆ ที่เล่นพนันในโต๊ะเดียวกัน 
โดยแสร้งว่าผู้เล่นพนันออนไลน์แต่ละคนนั้นไม่รู้จักกัน ซึ่งก็ยากแก่การตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้เพราะ
ผู้เล่นพนันพนันออนไลน์แต่ละรายนั้นใช้บริการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์คนละเครื่อง18  จะเห็นได้ว่า

                                                           
18 วิษณุ วงศ์สินศิริกุล “การพนันออนไลน์: หายนะเกมพนันที่ต้องควบคุม” โครงการ

การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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การพนันในรูปแบบเกมออนไลน์นั้นนอกจากจะก่อให้เกิดอาชญากรรมในโลกออนไลน์แล้ว ยังเป็นสิ่งที่
ท้าทายของผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามผู้กระท าความผิด เพราะเป็นสังคมที่กว้างขวางและมีการ
เคลื่อนไหวยู่ตลอดจึงท าให้การค้นหาผู้กระท าความผิดเป็นไปได้ยากเช่นเดียวกัน 

2.3.3.3  การพนันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
กล่าวได้ว่าการพนันมีผลต่อการใช้จ่ายของผู้เล่น โดยเฉพาะเกมพนันออนไลน์ที่

สามารถท าให้เกิดการสะสมหนี้ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้เล่นไม่ได้สัมผัสเงินสดหรือสิ่งของที่ ใช้แทน
เงินสดเพื่อเป็นสื่อกลางในการวางเดิมพัน ดังนั้นผู้เล่นพนันออนไลน์ส่วนมากไม่ค่อยตระหนักถึงจ านวน
เงินพนันที่ต้องจ่ายในกรณีที่เสียพนัน19 จากผลการส ารวจของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันในปี 2558 
ถึงลักษณะปัญหาจากการเล่นการพนันที่พบได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาหนี้สินที่เกิดการเล่นพนัน มีผู้ที่
เล่นเกินกว่าความสามารถของตนเองจนต้องยืมเงินผู้อื่นเพื่อน ามาเป็นทุนในการเล่น (ร้อยละ 8.3) บาง
คนเล่นพนันจนไม่เหลือเงินติดตัวสักบาท (ร้อยละ 2.3)  บ้างถึงกับต้องขายข้าวของหรือสิ่งมีค่าเพ่ือน า
เงินมาเล่นพนัน (ร้อยละ 1.1)  

2.3.3.4  การพนันส่งผลกระทบต่อศาสนา 
ศาสนาทุกศาสนาต่างมีค าสอนให้ผู้ที่นับถือศาสนาออกไปให้ห่างไกลจากการพนัน

ทุกชนิด เพราะถือเป็นสิ่งที่มอมเมาและเป็นการด าเนินชีวิตที่ผิด เช่นในศาสนาคริสต์เชื่อว่ามนุษย์เรา
เกิดจากการปกปักรักษาของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์มีความประสงค์ให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาและ
ความเชื่อในพระองค์ เมื่อมนุษย์เล่นการพนันจึงเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรังเกียจ ส่วนศาสนาอิสลาม
ปฏิเสธการประกอบอาชีพทุกอย่างที่ไม่สุจริต เช่น การพนัน การขายยาเสพติดทุดชนิด เป็นต้น 20 
แม้แต่หลักค าสอนในพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นศาสนาประจ าชาติของชาวไทยก็ยังถือว่าการพนันเป็น
อบายมุข21  อย่างที่ทราบกันว่าการพนันในสังคมชาวไทยอยู่คู่กันมาอย่างยาวนาน การพนันจัดได้ว่า
เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการชนไก่ กัดปลา บ่อนเบี้ย ทอยลูกเต๋า อันจะพบได้จาก
วรรณคดี หรือพงศาวดารในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้นี้  แม้ว่า เราจะนับถือพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจ าชาติแต่การพนันก็ยังฝังรากลึกในสังคม ชาวไทย แม้กระทั้งสงฆ์บางรูป (โดยเฉพาะที่ขึ้น
ชื่อว่าใบ้หวยแม่น) ใช้การพนันเป็นเหตุ จูงใจให้คนเข้าวัด หรือคนบางพวกที่เข้าวัดไปเพราะอยาก ได้
เลขเด็ดไปแทงหวย มุมมองการพนันในทรรศนะบวก เมื่อกล่าวถึงการพนัน คนทั่วไปมักมองการพนัน

                                                           
19 วิษณุ วงศ์สินศิริกุล, เรื่องเดียวกัน 
20  พิทักษ์พงษ์ พันธุประยูร. เรื่องเดียวกัน 
21 อบายมุข 6 คือ วิถีชีวิต 6 อย่าง แห่งความโลภ และความหลงที่ท าให้เกิดความเสื่อม 

ความฉิบหายของชีวิต ประกอบด้วย 1)  ดื่มน้ าเมา 2) เที่ยวกลางคืน 3) เที่ยวดูการละเล่น  4) เล่น
การพนัน 5) คบคนชั่วเป็นมิตร 6) เกียจคร้านการงาน  
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เป็นเรื่องไม่ดี เป็นอบายมุข 6  ที่พระพุทธเจ้าทรงก าหนดให้หลีกหนีให้ห่างไกล  เชื่อว่าการพนัน
สามารถท าให้คนที่เคยขยันท ามาหากินกลายเป็นคนหมดเนื้อหมดตัว22  อีกทั้งการพนันเป็นบ่อเกิด
ของอาชญากรรมอีกหลายต่อหลายประเภทตามมาอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
22 สืบค้นจาก  http://crazybarrys.com/2016/05/13  

http://crazybarrys.com/2016/05/13


 
 

บทท่ี 3 
 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมกำรพนันออนไลน์ของประเทศไทย 
 

 จากการศึกษากฎหมายที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์พบว่า 
ปัจจุบันไม่มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ โดยผู้วิจัยได้จ าแนก
ลักษณะของกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์โดยพิจารณาจ าแนกตามวัตถุที่กฎหมายมุ่ง
คุ้มครองและใช้บังคับ ซึ่งอาจจ าแนกได้ 2 ประเด็นในการศึกษาอันได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
พนันโดยตรง และกฎหมายอื่นท่ีน ามาใช้ประกอบการควบคุมการพนันออนไลน์ในประเทศไทย 

อนึ่งเนื่องจากการศึกษาบทบัญญัติกฎหมายทั้ง 2 ประการดังกล่าวนี้  มีกฎหมายได้บัญญัติ
รายละเอียดไว้ในหลายลักษณะ ทั้งพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ระเบียบ กฎหมายในระดับอนุบัญญัติต่างๆซึ่งก าหนดรายละเอียดไว้  แต่โดยนัยส าคัญทางกฎหมาย
แล้วจ าต้องศึกษากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือที่เรียกอีกประการหนึ่งว่ากฎหมายแม่บท  
เพ่ือให้ทราบถึงมาตรการและกลไกในการควบคุมการพนันออนไลน์ หน่วยงานที่มีบทบาทในการ
ควบคุมการพนัน  การศึกษาวิจัยในหัวข้อนี้จึงจ ากัดไว้เฉพาะกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ อันมี
สาระส าคัญในการวางกรอบวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ของกฎหมาย และมาตรการและกลไกในการ
ควบคุมการพนันออนไลน์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 

3.1  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพนันโดยตรง 
 
ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ 

อย่างไรก็ตาม  เพ่ือศึกษามาตรการและกลไกทางกฎหมายในการควบคุมการพนันออนไลน์จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนันเพ่ือเป็นฐานหลักคิดที่ส าคัญในการหา
แนวทางและมาตรการในการควบคุมการพนันออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทยได้มีการ
บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันโดยตรงไว้หลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
2478 พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
และประมวลกฎหมายอาญาซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับล้วนมีความส าคัญของกฎหมายแตกต่างกัน  ดังนี้ 
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3.1.1  พระรำชบัญญัติกำรพนัน พ.ศ. 2478 
 กฎหมายการพนันของไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงหลังจากการประกาศใช้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 7  โดยมี
การประกาศใช้กฎหมายการพนันชื่อว่า “พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473” ซึ่งเป็นกฎหมายที่
สืบเนื่องจากการยกเลิกโรงบ่อนที่จัดให้มีการเล่นถั่วโปในสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากพระองค์ท่านเห็นว่า  
คนไทยเกิดนิสัยหมกมุ่นหลงเข้าบ่อนพนันเป็นจ านวนมาก  ท าให้เสียทรัพย์  เสียเวลา การท ามา
ค้าขาย23 

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473 เป็นกฎหมายที่ทันสมัยมากในยุคนั้น  เพราะมี
การยกร่างจากการศึกษากฎหมายพนันต่างประเทศมาปรับใช้กับบริบทของสังคมไทยในขณะนั้นมีนัก
กฎหมายชาวต่างชาติเป็นผู้ยกร่างและที่ปรึกษากฎหมายการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 
2473 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การเล่นตามบัญชีตามบัญชีหมายเลข 1 เป็นการพนันที่ห้ามมิให้จัด
ให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่น  รวมถึงการเล่นอ่ืนซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน  อีกประเภทหนึ่ง
คือ การเล่นตามบัญชีหมาย 2 เป็นการเล่นพะนันหรือการเล่นอ่ืนซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน  ซึ่งผู้จัดให้มี
การเล่นประเภทนี้  จะต้องขออนุญาตต่อเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยหรือเจ้าพนักงานผู้ซึ่งเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยหรือเจ้าพนักงานผู้ซึ่งเสนาบดีตั้งให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต 

บทลงโทษทางอาญาในสมัยนั้น (กฎหมายปี พ.ศ. 2473) ก็ค่อนข้างสูงมาก เช่น  
กรณีผู้ที่เป็นเจ้ามือพนันผิดกฎหมายคือ ผู้ที่จัดให้มีการเล่น หรือประกาศโฆษณา  หรือชักชวนให้ผู้อ่ืน
เข้าเล่นหรือเข้าพนันหรือกรณีผู้เล่นพนันผิดกฎหมาย  ทั้งสองกรณีนี้จะมีโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 8 ใน
สมัยรัฐบาลพันเอกพระยาพหลพลหยุหเสนาภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2475 แม้ว่าพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันจะได้แบบอย่าง
มากจากพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473 กล่าวคือ กฎหมายการพนันปี พ.ศ. 2473 จะก าหนด
บัญชีที่ห้ามเล่นพนันโดยเด็ดขาดไว้  แต่กฎหมายการพนันฉบับปัจจุบันได้ยกเลิกบัญชีห้ามเล่นพนัน
เมื่อปี พ.ศ. 2473 ไปแล้ว โดยเปลี่ยนเป็นการเล่นตามบัญชี ก. ที่สามารถออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
อนุญาตให้มีการเล่นพนันในบัญชี ก. ได้ 

                                                           

 23 ไพศาล  ลิ้มสถิตย์. “เปิดปม เป็น อยู่ คือ พนันออนไลน์สังคมไทยยุคไร้พรมแดน”, 
โครงการการจัดการความรู้เพ่ือขับเคลื่อนสังคมปลอดพนันมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์: กรุงเทพมหานคร, 
หน้า 45 
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กฎหมายการพนัน พ.ศ. 2478 ของไทยจึงมีแนวคิดความเป็นมาจากนโยบายของรัฐ
ที่เห็นผลเสียของการพนัน จึงต้องมีกฎหมายควบคุมหรือจ ากัดการประกอบธุรกิจพนันและการเล่น
พนันผิดกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนาของคนไทยที่ถือว่าการพนันเป็น
อบายมุขอย่างหนึ่ง 

3.1.1.1  สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ

การกระท าความผิดและการควบคุมการเล่นการพนัน  โดยแบ่งลักษณะการเล่นพนันไว้หลายรูปแบบ 
ได้แก่ การเล่นการพนันที่กฎหมายห้ามเด็ดขาด การเล่นการพนันที่กฎหมายอนุญาต การเล่นที่ให้
รางวัล และการเล่นอื่นใดตามมาตรา 4 ทวิ  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)  การเล่นการพนันที่กฎหมายห้ามเด็ดขาด 
 การเล่นการพนันที่กฎหมายห้ามเด็ดขาดได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการ

พนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 วรรคหนึ่งว่า “ห้ามมิให้อนุญาต จัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนัน ในการ
เล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัตินี้  หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน  หรือการเล่นอัน
ร้ายแรงอ่ืนใด ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมห้ามไว้  แต่เมื่อรัฐบาลพิจารณา
เห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใดๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้โดย
ออกพระราชกฤษฎีกา”  โดยมีการแยกการเล่น  ดังนี้ 

(ก) การเล่นตามบัญชี ก. 
การเล่นตามบัญชี ก. หมายถึง การเล่นตามท่ีระบุไว้รวม 27 ชนิด24 ใน

บัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 กฎหมายถือว่าเป็นการเล่นที่ห้ามเด็ดขาด  คือ  
ห้ามมิให้จัดให้มีหรือเข้าเล่นหรือเข้าพนัน  แม้จะอนุญาตให้เล่นก็เล่นไม่ได้  เพราะเป็นการเล่นที่
กฎหมายไม่ให้ออกใบอนุญาต โดยการเล่นตามบัญชี ก. แต่ละประเภทมีการเล่น  ได้แก่25 

1. หวย ก. ข. 
2. โปปั่น 
3. โปก า    
4. ถั่ว 
5. แปดเก้า 

                                                           
24 บัญชี  ก. 27. เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 
25 นรเทพ บุญเก็บ. (2547). มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพนันบนอินเตอร์เน็ต. 

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ 
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6. จับยี่กี่ 
7. ต่อแต้ม 
8. เบี้ยโบก หรือคู่คี่ หรืออีโจ้ง โดยมีลักษณะการเล่นที่แตกต่าง

กัน ดังนี้ 
9. ไพ่สามใบ   
10. ไม้สามอัน 
11. ช้างงาหรือป๊อก มีลักษณะการเล่นคล้ายกันแต่การนับแต้มมี

ความต่างกัน ดังนี้ 
12. ไม้ด าไม้แดง หรือปลาด าปลาแดง หรืออีด าอีแดง 
13. อีโปงครอบ 
14. ก าตัด 
15. ไม้หมุน หรือล้อหมุนทุก ๆ อย่าง 
16. หัวโตหรือทายภาพ 
17. การเล่นทรมานสัตว์ เช่น เอามีดหรือหนามผูกหรือวางยาเบื่อ

เมาให้สัตว์ต่อสู้กัน หรือสุมไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งกัน หรือการ
เล่นอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ อันมีลักษณะคล้ายกับที่ว่ามา
นี้ 

18. บิลเลียดรู  ตีผี   
19. โยนจิ่ม 
20. สี่เหงาลัก 
21. ขลุกขลิก 
22. น้ าเต้าทุกๆ อย่าง 
23. ไฮโลว์ 
24. อีก้อย 
25. ปั่นแปะ 
26. อีโปงซัด 
27. บาการา26 

 

                                                           
26 บัญชี  ก. 27. เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 
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(ข) การเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายบัญชี ก. 
รูปแบบของการเล่นพนันอาจมีวิธีการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกันกับบัญชี 

ก. ซึ่งอาจจะใช้ชื่อเรียกต่างกัน หากมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นเป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนต ารวจผู้จับ เพ่ือแสดงวิธีการหรือรายละเอียดวิธีเล่นการพนันนั้นๆ ให้ปรากฏในส านวน หาก
ไม่มีการบรรยายรายละเอียดวิธีการเล่นไว้ถือว่าฟ้องของโจทก์ท าให้จ าเลยไม่เข้าใจข้อหาได้ดี ศาล
อาจจะยกฟ้องหรือให้โจทก์แก้ฟ้องได้ ดังนั้น พนักงานสอบสวนต้องแสดงรายละเอียดถึงวิธีการเล่น
พนันนั้นๆ ให้ปรากฏไว้ในส านวน  และนอกจากนี้ต้องสอบสวนผู้ช านาญการพนันให้ปรากฏด้วยว่า 
การพนันที่เล่นกันในคดีนั้นมีลักษณะคล้ายกับการเล่นพนันชื่อใดในบัญชี ก. ด้วย เพ่ือพนักงานอัยการ
จะได้อาศัยข้อเท็จจริงเหล่านั้นเป็นหลักในการบรรยายฟ้อง แต่ถ้าจ าเลยให้การปฏิเสธก็จะได้ใช้
ข้อเท็จจริงเหล่านั้นในการน าสืบพยานชั้นศาล โดยศาลอาจจะอาศัยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญการพนัน
เป็นเครื่องวินิจฉัยความผิดของจ าเลยต่อไป 

(ค) การเล่นร้ายแรงอ่ืนที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
การเล่นร้ายแรงอ่ืนใดนี้ ต้องร้ายแรงเท่ากับที่ระบุไว้ในบัญชี ก. และ

การเล่นร้ายแรงอ่ืนใดนี้มิใช่การเล่นอ่ืนใดในมาตรา 4 ทวิด้วย ซึ่งปัจจุบันได้มีกฎกระทรวง คือ 
กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 17 พ.ศ. 2503 ข้อ 2 เพ่ิม “บาการา” เป็นการพนันในบัญชี ก. 
หมายเลข 27 

อย่างไรก็ตาม การเล่นพนันที่ห้ามเด็ดขาด ตามมาตรา 4 วรรคแรกนี้ก็
มีข้อยกเว้น โดยอาจยกเว้นเพ่ืออนุญาตให้เล่นได้ แต่รัฐบาลจะต้องตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ืออนุญาต
ให้เล่นการพนันประเภทใด ณ สถานที่ใดและภายใต้บังคับเงื่อนไขใดเป็นการเฉพาะเป็นรายกรณีไป
ได้27  โดยปัจจุบัน การพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ก. หรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกันนั้น จะจัดให้มีการ
เข้าเล่น หรือเข้าพนัน ณ สถานคาสิโนได้ จะต้องเป็นกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจัดตั้ง
ขึ้น28 และการเข้าหรือออกจากสถานคาสิโนของรัฐบาลก็ดี การเข้าเล่นหรือเข้าพนัน หรือการอ่ืนๆใด 
ตลอดทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในสถานคาสิโนของรัฐบาลก็ดี ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่า
กระทรวงการคลังก าหนด29 โดยในสมัยรัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการออกพระ
ราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2482 จัดให้มีสถานเล่นการพนันหรือคาสิโนขึ้นที่อ าเภอปราณบุรี จังหวัด

                                                           
27 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 
28 มาตรา 4 แห่ งพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยเงื่อนไขการพนัน  ตามมาตรา 4 แห่ ง

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 (ฉบับที่ 2) 
29 มาตรา 5 แห่ งพระราชกฤษฎีกาว่าด้ ว ยเงื่อนไขการพนัน  ตามมาตรา 4 แห่ ง

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 (ฉบับที่ 2) 
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ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ืออนุญาตให้มีการเล่นตามบัญชี ก. ได้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เฉพาะคนที่มีฐานะ
ร่ ารวยเข้าเล่น แต่ในทางปฏิบัติประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเล่นได้ เมื่อรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์
มากจึงได้ประกาศปิดสถานคาสิโนในเวลาต่อมาและนับแต่นั้นมาก็ไม่เคยเปิดสถานคาสิโนอีกเลย30 

2)  การเล่นการพนันที่กฎหมายอนุญาต 
 การเล่นการพนันที่กฎหมายอนุญาตให้เล่นได้มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

การพนัน พ.ศ. 2478 ได้แก่ การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ  หรือการเล่นที่มี
ลักษณะคล้ายบัญชี ข. หรือการเล่นอ่ืนใดที่รัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวงเพ่ิมเติม ในกรณีที่จะจัดให้มี
ขึ้นเพ่ือเป็นทางน ามาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจึงสามารถจัดให้มีการเล่นได้31  และหากเป็นการเล่นที่มี
กฎกระทรวงอนุญาตจัดตั้งขึ้นกรณีนี้สามารถจัดให้มีการเล่นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต32  โดยการเล่น
การพนันที่กฎหมายอนุญาต มีดังนี้ 

(ก)  การเล่นตามที่ระบุไว้ในบัญชี ข. 
การเล่นตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งมี 

28 ชนิด คือ33  
1. การเล่นต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขันกัน เช่น ชนโค ชนไก่ 

กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเลข 17 แห่งบัญชี ก.   
2. วิ่งวัวคน   
3. ชกมวย มวยปล้ า 
4. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ  
5. ชี้รูป   
6. โยนห่วง   
7. โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ   
8. ตกเบ็ด   
9. จับสลากโดยวิธีใด ๆ   

                                                           
30 สังศิต พิริยะรังสรรค์ ,  “บ่อนการพนันในสังคมไทย,” ใน เศรษฐกิจการพนัน , 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยอ่าน, 2547), หน้า 87. 
31 มาตรา 4 วรรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478   
32 กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 

2478 ข้อ 13 
33 บัญชี ข. ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 
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10. ยิงเป้า   
11. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใดๆ   
12. เต๋าข้ามด่าน   
13. หมากแกว   
14. หมากหัวแดง  
15. ปิงโก  
16. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้

เงินหรือประโยน์อย่างอ่ืนแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง  
17. โตแตไลเซเตอร ส าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง  
18. สวีป ส าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง  
19. บุ๊กเมกิง ส าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง   
20. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกใน

ประเทศไทย แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศท่ีจัดนั้น   
21. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่างๆ    
22. ดวด  
23. บิลเลียด 
24. ข้องอ้อย  
25. สะบา้ทอย   
26. สะบ้าชุด  
27. ฟุตบอลโต๊ะ  
28. เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลัง

อ่ืนใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส  เลื่อน  กด  ดีด  ดึง ดัน ยิง โยน  โยก หมุน หรือวิธีอ่ืนใดซึ่งสามารถท าให้
แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ก็ตาม 

(ข)  การเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายบัญชี ข. 
การจะพิจารณาว่าการเล่นในรูปแบบใดที่มีลักษณะคล้ายกับบัญชี ข. 

หรือไม่นั้น หากได้มีการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดจะต้องมีการบรรยายฟ้องถึงลักษณะและวิธีการ
เล่นไว้ในฟ้อง มิฉะนั้นหากไม่สามารถท าให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดีจะถือเป็นฟ้องเคลือบคลุมได้ 

(ค)  การเล่นอ่ืนใด ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไว้ 
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รัฐมนตรีได้มีการออกกฎกระทรวง 2 ฉบับ ระบุการพนันที่ห้ามเพ่ิมเติม
ไว้ คือ การเล่นสะบ้าทอย กับ สะบ้าชุด เป็นการเล่นที่ต้องห้าม หมายเลขที่ 25 และ 26 ตามล าดับ34 
และการเล่นฟุตบอลโต๊ะ กับเครื่องเล่นซึ่งใช้ไฟฟ้าจักรกลหรือสปริง ดีด ยิง หรือโยนวัตถุใดๆ ใน
ภาชนะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใดๆ” เป็นการเล่นที่ต้องห้าม หมายเลข 27 และ 28 
ตามล าดับ35 ต่อมารูปแบบของการเล่นการพนันมีพัฒนาการไปมากตามบริบทของสังคมสมัยใหม่เป็น
เหตุให้ลักษณะของเครื่องเล่นซึ่งใช้ไฟฟ้า  จักรกล  หรือสปริงดีด ยิง หรือ โยนวัตถุใดๆ ในภาชนะอัน
เป็นการเล่นในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งระบุเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2504 นั้นไม่สามารถครอบคลุมเครื่องเล่นการพนันที่ได้มีการดัดแปลงวิธีการเล่นให้
แตกต่างๆไปจากเดิมทั้งหมด อีกทั้งกฎกระทรวงมีหลายฉบับ และท าให้ไม่สะดวกในการใช้กฎหมาย 
จึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงเพ่ือปรับปรุงลักษณะของเครื่องเล่นการพนัน และเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกและคล่องตัวในการใช้กฎหมายมากขึ้น 

3)  การเล่นที่ให้รางวัล 
การเล่นที่ ให้รางวัลจัดแบ่งได้  2 ประเภท คือ การเล่นตามบัญชี  ข. 

หมายเลข 5 ถึงหมายเลข 1536 และการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค37 
(ก) การเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 5 ถึงหมายเลข 15 
ลักษณะการเล่นเป็นการเสี่ยงโชคเพ่ือรับรางวัลโดยผู้เล่นไม่ได้ตั้งใจพนัน

ขันต่อเพ่ือเอาแพ้ชนะกันเหมือนอย่างการพนันทั่วๆไป ได้แก่  ชี้รูป  โยนห่วง  โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ 
ลงในภาชนะต่างๆ  ตกเบ็ด  จับสลากโดยวิธีใด ๆ  ยิงเป้า  ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใดๆ   เต๋าข้าม
ด่าน   หมากแกว  หมากหัวแดง  ปิงโก กฎหมายจึงก าหนดลักษณะพิเศษไว้ 2 ประการ 

1. ผู้จัดให้มีการเล่นหรือผู้ เล่นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้ 
กล่าวคือ จะให้รางวัลแก่ผู้เล่นเป็นเงินไม่ได้ และรางวัลที่ให้นั้นจะก าหนดค่าหรือราคาให้มากน้อยตาม
ค่าของเงินก็ไม่ได้  

2. ห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ได้ให้ไปแล้วกลับคืน  หรือรับซื้อหรือ
แลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่น หรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่น 

 
 

                                                           
34 กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 17 พ.ศ. 2503  
35 กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 5   พ.ศ. 2504 
36 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  มาตรา 4 วรรรคสี่   
37 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  มาตรา 8    
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(ข)  การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค 
การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใดในการ

ประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ  จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะท าได้  
ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการขอต้องขอออกใบอนุญาตท าค าขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง  และใน
ค าขอนั้นได้ระบุเงื่อนไขที่ส าคัญไว้ว่า การจัดให้มีการแถมพกหรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเพ่ือ
กิจการค้าหรืออาชีพนั้น สินค้าที่จ าหน่ายต้องเป็นไปตามราคาในท้องตลาดและผู้ ซื้อแม้ว่าจะไม่ได้รับ
รางวัลในการเสี่ยง ก็ต้องได้รับสิ่งของตามราคาที่ซื้อไปเสมอ38 

4)  การเล่นอื่นใดตามมาตรา 4 ทวิ 
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ เป็นการเล่นที่ไม่มีกฎหมาย หรือกฎกระทรวงระบุ

ชื่อไว้ ดังนั้นการเล่นที่นอกจากการเล่นที่กล่าวในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 
กล่าวคือการเล่นพนันประเภทอ่ืนนอกเหนือจากที่อยู่ในบัญชี ก. และบัญชี ข. จะพนันหรือจะจัดให้มี
เพ่ือให้พนันกันโดยเฉพาะการเล่นที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง39  ดังนั้น ในกรณีท่ีมีการเล่น
พนันทายผลฟุตบอลสามารถจัดอยู่ในการเล่นการพนัน ตามมาตรา 4 ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติการ
พนันหรือไม่  จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ไม่ได้กล่าวถึงการเล่น
พนันทายผลฟุตบอล การปรับใช้กฎหมายจึงเป็นลักษณะของการตีความเทียบเคียงกับตัวบทกฎหมาย
ที่มีอยู่เพ่ือให้สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดได้ในท านองเดียวกันซึ่งเคยมีค าพิพากษาฎีกา
ตีความว่าการเล่นการผลพนันฟุตบอล ซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในบัญชีประเภทการพนันทั้งบัญชี ก. และบัญชี 
ข. ให้เป็นการเล่นตามมาตรา 4 ทวิ โดยมีค าพิพากษาฎีกาท่ี 120/2547 มีค าพิพากษาดังนี้ 

“...โจทก์บรรยายฟ้องว่า  เมื่อระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2544 เวลากลางวัน 
ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2544 เวลากลางวัน จ าเลยร่วมกับพวกที่หลบหนีเล่นการพนันทายผลฟุตบอล
อันเป็นการพนันอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามบัญชี ก. และ ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ 
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยจ าเลยเป็นฝ่ายเจ้ามือจัดให้มีการแทงพนันผลการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง
เวลาดังกล่าวข้างต้นรวม 5 ครั้ง  โดยทุกครั้งมีลูกค้าน าเงินมาแทงพนันผลการแข่งขันฟุตบอลกับ
จ าเลยตามจ านวนที่ ระบุมาในฟ้อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการบรรยายฟ้องเกี่ยวกับกระท าของจ าเลยครบ
องค์ประกอบความผิดฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันตามพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา 4 ทวิ และ
มาตรา 12 (2) แล้ว...” 

                                                           
38 กฎกระทรวงฉบับที่ 44 พ.ศ. 2548  ข้อ 4 
39 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  มาตรา 4 ทวิ   
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จากค าพิพากษาฎีกาจะเห็นว่า มาตรา 4 ทวิ เป็นบทบัญญัติที่ใช้อุดช่องว่าง
ส าหรับการพนันอ่ืนใดที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือไม่มีลักษณะคล้ายกับบัญชี ก. หรือ
บัญชี ข. หรือท่ียังไม่มีกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ 

นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า ประเภทของการเล่นพนันที่ระบุไว้ตาม
บัญชี ก. หรือการเล่นพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ข. หรือการเล่นตามมาตรา 4 ทวิแห่งพระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 ล้วนแล้วแต่สามารถเล่นเป็นการพนันออนไลน์ได้ เช่น การเล่นไฮโลว์ ชนไก่ กัดปลา 
วิ่งวัวชน ชกมวยหรือมวยปล้ า ฟุตบอลโต๊ะ สามารถตั้งวงเล่นการพนันโดยขยายผลไปในเครือข่าย
ออนไลน์ อาจจะเป็นรูปแบบการถ่ายทอดสดโดยให้ผู้พนันเข้าร่วมพนัน เป็นต้น  แต่ในกรณีดังกล่าว
พบปัญหาว่ากฎหมายได้จ ากัดครอบคลุมถึงไปการพนันออนไลน์หรือไม่ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้
ก าหนดกรอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมไว้  เช่น ในกรณีที่มีการพนันไฮโลว์ในสถานที่มี
การเล่นพนันจะท าให้การเล่นพนันไฮโลว์นั้นเป็นการเล่นที่ผิดกฎหมายเพราะกฎหมายห้ามไว้ชัดเจน  
แต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นการเล่นพนันไฮโลว์ออนไลน์กรณีดังกล่าวจะเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย
หรือไม่ เนื่องจากการเล่นพนันออนไลน์เป็นเพียงการก าหนดรูปแบบหนึ่งในการเข้าเล่นออนไลน์
เท่านั้น แต่ไม่ได้จ ากัดกรอบถึงพ้ืนที่หรือสถานที่เล่นพนันไว้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับประเภทของการเล่นการพนันของกฎหมาย
ไทย จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ไม่ได้กล่าวถึงการพนันออนไลน์ไว้อย่างชัดเจน 
ดังนั้น การปรับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์จึงเป็นลักษณะของการตีความ เทียบเคียงบท
กฎหมายที่มีอยู่เพ่ือให้สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดได้ในท านองเดียวกัน โดยเทียบเคียง
มาตรา 4 ทวิแห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่ งเป็นบทบัญญัติที่ใช้อุดช่องว่างส าหรับการ
พนันอื่นใดที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือไม่มีลักษณะคล้ายกับบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือ
ที่ยังไม่มีกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไว้ เพราะฉะนั้นหากกฎหมายมีความชัดเจนในเรื่องประเภทของการ
เล่นพนัน และรวมไปถึงการพนันออนไลน์ก็จะท าให้ปัญหาการใช้หรือการตีความกฎหมายมีไม่มากนัก 

3.1.1.2  กลไกในการควบคุมการเล่นพนันตามกฎหมายไทย 
เนื่องจากท่ีกล่าวมาข้างต้น ได้อธิบายถึงประเภทของการเล่นการพนัน ซึ่งจะ

เห็นได้ว่าการเล่นพนันของไทยนั้นมีทั้งการพนันที่กฎหมายห้ามเด็ดขาด และการเล่นพนันที่กฎหมาย
อนุญาตให้เล่นได้  โดยการพนันแต่ละประเภทมีระบบกลไกต่างๆในการควบคุมการเล่นพนัน  ได้แก่  
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตเล่นการพนันในประเภทการพนันที่อนุญาตให้เล่นได้  รวมไป
ถึงอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่มีอ านาจในการออกใบอนุญาต และการก าหนดโทษแก่ผู้กระท า
ความผิดในกรณีที่ฝ่าฝืนการเล่นการพนัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1)  ประเภทของการพนันที่กฎหมายออกใบอนุญาต 
กฎกระทรวงมหาดไทย  ฉบับที่  44  พ .ศ . 2548  ได้ก าหนด

หลักเกณฑ์ การขออนุญาตเล่นการพนันตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ และขอใบอนุญาตจัดให้มี
การแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการ ค้าหรืออาชีพ ตามมาตรา 
8 โดยต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน ดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้อ านวยการส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการ
ปกครอง ส าหรับกรุงเทพมหานคร 

(2)  นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจ ากิ่ง
อ าเภอแห่งท้องที่ส าหรับจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร   

โดยการอนุญาตให้เล่นการพนัน สามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ 
ดังนี้ 

ก) การอนุญาตที่เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตได้เอง40  
การพนันที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตสามารถออกใบอนุญาตได้

เอง ได้แก่ 1) การเล่นแข่งม้าหรือแข่งสัตว์อ่ืน ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกิงรวมอยู่
ด้วย  2) วิ่งวัวคน ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย  3) ไพ่นกกระจอก 
ไพ่ต่อแต้ม และไพ่ต่างๆ เว้นแต่ไพ่โป๊กเกอร์ และไพ่เผ 4) ดวด 5) ข้องอ้อย 6) สะบ้าทอย  7 ) สะบ้า
ชุด  8) ชกมวย หรือมวยปล้ า 

ข) การอนุญาตที่เจ้าพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมการ
ปกครองส าหรับในกรุงเทพมหานคร  ส่วนในจังหวัดนอกกรุงเทพมหานครเจ้าพนักงานออกใบอนุญาต
ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด41 

การพนันที่ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครอง หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ 1) ให้สัตว์ต่อสู้กัน2) ไพ่โป๊กเกอร์ หรือไพ่เผ  3) บิลเลียด  4) การจัดให้มี
การแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ 

ค ) ก ารออก ใบ อนุ ญ าต ที่ ต้ อ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก รั ฐ ม น ต รี
กระทรวงมหาดไทยแล้วจึงจะออกใบอนุญาตได้42 

                                                           
40 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที ่44 พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน 

พ.ศ. 2478 ข้อ 4 ก. 
41 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที ่44 พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน 

พ.ศ. 2478 ข้อ 4 ข. 
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การเล่นพนันที่ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย มี
ดังนี้ 1) แข่งเรือพุ่ง หรือแข่งเรือล้อ  2) ชี้รูป 3) โยนห่วง  4) โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะ
ต่าง ๆ  5) ตกเบ็ด 6) จับสลากโดยวิธีใดๆ  7) ยิงเป้า 8) ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใดๆ  9) เต๋าข้าม
ด่าน  10) หมากแกว  11) หมากหัวแดง 12) บิงโก  13) สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่น
อย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง  14 ) แข่งม้าหรือแข่งสัตว์อ่ืน 
ซึ่งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย  15) วิ่งวัวคน ซึ่งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ 
สวีป หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย  16)โตแตไลเซเตอร์ ส าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง  17 ) สวีป 
ส าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง  18) บุ๊กเมกิง ส าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง  19) ขายสลากกิน
แบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ประเทศที่จัดนั้น  20) ฟุตบอลโต๊ะ  21) เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลัง
อ่ืนใดที่ใช้เล่น โดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอ่ืนใดซึ่งสามารถท าให้แพ้
ชนะกันได้ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม 

2)  ผู้มีอ านาจในการควบคุมการพนัน 
ผู้ที่มีอ านาจในการควบคุมการเล่นการพนันตามพระราชบัญญัติ

การพนันสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
(1) ผู้ที่มีอ านาจอนุญาตให้เล่นการพนันตามพระราชบัญญัติ

การพนัน พ.ศ. 2478  มีอ านาจออกกฎกระทรวง ตั้งเจ้าพนักงานด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 ก าหนดเงินค่าธรรมเนียม ก าหนดเงื่อนไขในการเล่นการพนัน และวางระเบียบต่างๆ 
คือ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย43 

(2) ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ออกใบอนุญาต ได้แก่ 1) ผู้อ านวยการ
ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ส าหรับกรุงเทพมหานคร  2) นายอ าเภอ หรือ
ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอแห่งท้องที่ส าหรับจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร 44  

(3) ผู้ที่มีอ านาจในการจับกุมผู้ที่ละเมิดหรือกระท าความผิด
กฎหมายการพนัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

3)  การก าหนดโทษ 

                                                                                                                                                                      
42 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน 

พ.ศ. 2478 ข้อ 4 ค. 
43 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 17 
44 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที ่44 พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน 

พ.ศ. 2478 ข้อ 4  
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พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ได้ก าหนดโทษแก่ผู้กระท า
ความผิด โดยมีการก าหนดโทษไว้เพ่ือเป็นมาตรการลงโทษผู้กระท าความผิด แบ่งโทษได้ 2 ประเภท 
ได้แก่ การเรียกใบอนุญาตคืน และโทษทางอาญา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (ก) การเรียกใบอนุญาตคืน 
กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตกระท าการผิดกฎหมาย กฎกระทรวง 

หรือผิดเงื่อนไขตามใบอนุญาตเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีสิทธิเรียกคืนใบอนุญาตได้ ทั้งนี้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 11 ซึ่งบัญญัติว่า “เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมี
สิทธิจะเรียกใบอนุญาตคืนเมื่อมีเหตุสมควรเชื่อว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตกระท าการละเมิดพระราชบัญญัติ
นี้หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้” 

(ข) โทษทางอาญา 
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มีการลงโทษทางอาญา

อยู่ 3 ระดับ คือ จ าคุก ปรับและริบทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1 . ก รณี มี ผู้ ใด เสน อขายห รือ ขายสลากกิ น แบ่ งที่

ออกจ าหน่าย ซึ่งเป็นสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ  และสวีป หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือ
ประโยชน์อย่างอ่ืน ซึ่งผู้เล่นต้องมีการส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราจึงจะ
ออกจ าหน่ายได้ หากฝ่าฝืนไม่ได้รับอนุญาต  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท  หรือท้ังจ าทั้งปรับ45 

2. ผู้ที่จัดให้มีการเล่น  หรือท าอุบายล่อ ช่วยประกาศ
โฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อ่ืนเข้าเล่น  หรือเข้าพนันในการเล่น  ซึ่งมิได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการ
เล่นอันขัดต่อบทบัญญัตินี้หรือ  กฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิด  ต่อไปนี้46 

1)  ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 
1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16  เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล่นซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกันนี้ ต้องระวางโทษจ า คุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้น
ไป จนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่ง เว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าให้จ าคุกไม่เกิน 3 
ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ 

                                                           
45 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  มาตรา 9  ตรี 
46 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  มาตรา 12 
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2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
นี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท  หรือทั้งจ า ทั้งปรับ เว้นแต่ความผิด
ตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจ า คุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

3.  ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 4 อันว่าด้วยการรับกลับคืน
หรือรับซื้อ หรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้น มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
500 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ47 

4. ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 8 มีความผิดต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 50 บาทข้ึนไปจนถึง 2,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ48 

5. กรณีทรัพย์สินพนันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาต
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478ให้ริบเสียทั้งสิ้น49 

 
 3.1.2  พระรำชบัญญัติส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล พ.ศ. 251750 
ประเทศไทยเริ่มมีการออกสลากกินแบ่งครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
กรมทหารมหาดเล็กออกลอตเตอรี่เป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2517  โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ
ช่ วย เหลื อ พ่อค้ าต่ างชาติที่ น าสินค้ ามาร่ วมแสงในการจัด พิ พิ ธภัณ ฑ์ ที่ ตึ กคองคาเดี ย ใน
พระบรมมหาราชวัง ต่อมาในปี 2466 ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออก “ลอตเตอรี่เสือ
ป่าล้านบาท” เพ่ือหารายได้บ ารุงกองเสือป่าอาสาสมัครโดยพิมพ์จ านวน 1 ล้านฉบับ จ าหน่ายฉบับละ 
1 บาท และต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2476 ท าให้รัฐขาดรายได้เนื่องจาก
รัฐมีนโยบายลดเงินรัชชูปการซึ่งเป็นเงินที่เรียกเก็บจากชายไทยที่มิต้องรับราชการทหาร จึงได้ด ารอให้
มีการออกลอตเตอรี่รัฐบาลขึ้นโดยเรียกว่า “ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม” และในปี พ.ศ. 2482 เป็นยุคที่
สลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มด าเนินการอย่างจริงจัง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอนกิจการสลากกินแบ่ง
รัฐบาล และสลากบ ารุงเทศบาล มาสังกัดกระทรวงการคลังและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออก

                                                           
47 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  มาตรา 13 
48 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  มาตรา 14 
49 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  มาตรา 10 
50 ไพศาล  ลิ้มสถิตย์. “เปิดปม เป็น อยู่ คือ พนันออนไลน์สังคมไทยยุคไร้พรมแดน”, 

โครงการการจัดการความรู้เพ่ือขับเคลื่อนสังคมปลอดพนันมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์: กรุงเทพมหานคร, 
หน้า 45 
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สลากกินแบ่งขึ้น โดนมีพระยาพรหมทัตศรีพิลาส เปนประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.
2482 ในวันดังกลาวจึงถือเปนวันสถาปนาส านักงานสลากกินแบงรัฐบาล และในปัจจุบันได้มีการออก
พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ท าใหส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปนนิติ
บุคคล มีส านักงานใหญอยูในเขตกรุงเทพมหานครและเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังโดยมี
วัตถุประสงคในการจัดตั้งดังนี้คือ 1) ออกสลากกินแบงรัฐบาล 2)จัดการโรงพิมพอันเปนอุปกรณในกา
รพิมพสลากกินแบงรัฐบาลหรือสิ่งพิมพอ่ืนที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ และ 3) กระท าการอื่นใด
ที่เก่ียวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแกการด าเนินกิจการของส านักงานสลากกินแบงรัฐบาล51 

ในหลายประเทศยังถือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือล็อตเตอรี่ (lottery) เป็นการพนัน
อย่างหนึ่ง เพราะมีลักษณะเป็นการเสี่ยงโชค  ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศจะมีกฎหมาย
ก าหนดให้รัฐจัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่ายล็อตเตอรี่มาพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มด้อยโอกาส  คนพิการ  หรือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรสา
ธารณกุศล  องค์กรพัฒนาเอกชนกลุ่มอาสาสมัคร เช่นเดียวกับประเทศไทย โดยสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถือว่าเป็นการพนันรูปแบบหนึ่งที่สามารถท าได้โดยไม่ผิดกฎหมายและถือว่าเป็นผลส าหรับการยกเว้น
ที่ต้องรับผิดทางอาญาและสามารถฟ้องร้องบังคับในหนี้ได้ตามกฎหมายแพ่งด้วย เนื่องจากมีกฎหมาย
ก าหนดตามที่พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 โดยมาตรา 36 ของ
พระราชบัญญัติดังกลาวไดก าหนดวา “ใหถือวาการออกสลากกินแบงรัฐบาลของส านักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลตามพระราชบัญญัตินี้เปนการออกสลากกินแบงโดยไดรับอ านาจจากรัฐบาลอันเปนผลให
หนี้ที่เกิดจากการออกสลากกินแบงดังกลาวเปนหนี้ที่อาจเรียกรองใหช าระไดตามกฎหมาย และใหถือว
าการออกสลากกินแบงดังกลาวนั้นเปนการออกสลากกินแบงที่ไดรับใบอนุญาตและประทับตราจาก
พนักงานเจาหน้าที่ตามกฎหมายวาดวยการพนันแลวและไมตองเสียคาธรรมเนียมและคาภาษีใด ๆ 
ตามกฎหมายนั้น ”52 

 
3.1.3  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

                                                           

 51 รัตพงษ์ สอนสุภาพ และศรัณย์ ธิติลักษณ์. “สลำกกินแบ่งรัฐบำล : โครงสร้ำงอ ำนำจและ
ผลประโยชน์ของใคร”, โครงการวิจัยภายใต้โครงการการศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมและผลกระทบ
การพนันในประเทศไทย สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
สิงหาคม 2554, หน้า 17-19 

52 นันทวัฒน์ บรมานันท์, “ โครงกำรวิจัยกฎหมำยเกี่ยวกับกำรพนันในประเทศไทย”, 
สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สิงหาคม 2554, หน้า 21 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการพนันไว้ในบรรพ 3 
เอกเทศสัญญา ลักษณะที่ 18 ว่าด้วยการพนันและขันต่อ ตามมาตรา 853 ถึงมาตรา 855 ซึ่งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้ความหมายไว้ แต่มีนักกฎหมายได้ให้ความหมายของสัญญา
การพนันและขันต่อไว้ว่า “การพนันและขันต่อ คือสัญญาชนิดหนึ่งใดของเอกเทศสัญญา ซึ่งผู้พนัน
และขันต่อที่เป็นคู่สัญญาให้ค ามั่นต่อกันไว้ว่า เมื่อเหตุการณ์อันเป็นเงื่อนไขซึ่งยังไม่รู้แน่นอนตามที่ตก
ลงกันไว้เกิดขึ้นแน่นอนไปในทางใดอีกฝ่ายหนึ่งจะจ่ายเงิน ซึ่งฝ่ายที่ต้องจ่ายเงินหรือทรัพย์สิน เรียกว่า
ผู้แพ้ ส่วนผู้ที่ได้รับเงินเรียกว่าผู้ชนะ”53 

ส าหรับการพนันและขันต่อไม่ก่อให้เกิดหนี้ต่อกันระหว่างคู่สัญญา  กล่าวคือ การ
พนันขันต่อนี้ ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2475 มีทั้งประเภทที่ขออนุญาตเล่นได้และห้าม
เด็ดขาดมิให้ผู้ใดเล่น โดยมีโทษทางอาญา แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นการ
เล่นประเภทที่อนุญาตให้เล่น หรือไม่อนุญาตให้เล่นก็ตาม หากมีการก่อให้เกิดหนี้ขึ้น ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ถือว่าเป็นหนี้สินต่อกัน ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้54  ตัวอย่างเช่น  
ผู้เล่นพนันรายหนึ่งลงเงินเดิมพนันจ านวนหนึ่งในการพนันชนโคหรือชนวัวในจังหวัดหนึ่งในภาคใต้  ซึ่ง
เป็นการพนันที่อยู่ในบัญชี ข. ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วผู้เล่นรายนี้ชนะพนันได้เงิน
จ านวน 1 ล้านบาท  แต่ผู้เล่นพนันรายอ่ืนที่แพ้ไม่ยินยอมช าระเงินตามที่เดิมพันไว้  ในกรณีนี้ผู้ชนะ
พนันไม่สามารถฟ้องร้องต่อศาลเป็นคดีแพ่ง  เพื่อขอให้ผู้แพ้พนันจ่ายเงินจ านวน 1 ล้านบาทได้ แม้จะ
เป็นการพนันจะถูกกฎหมายคือได้รับอนุญาตให้เล่นก็ตาม  และเช่นเดียวกับในต่างประเทศซึ่งประเทศ
ส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับให้หนี้พนันเป็นหนี้ที่บังคับได้ตามกฎหมายเช่นกัน เช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง
ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นต้น55  นอกจากนี้ สิ่งที่ให้ในการพนันหรือขันต่อก็จะทวงกันไม่ได้ กล่าวคือ
เงินหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่ช าระหนี้พนันหรือขันต่อไปแล้วจะเรียกคืนไม่ได้ต้องแล้วกันไป ข้อตกลง
เป็นมูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใด อันฝ่ายข้างเสียพนันหรือขันต่อหากท าให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อจะใช้หนี้เงิน
พนันหรือขันต่อนั้น  ไม่สามารถบังคับกันได้ เช่น ผู้แพ้พนันไม่มีเงินช าระจึงท าสัญญากู้ยืมเงินให้กับผู้

                                                           
53 สุปัน พูลพัฒน์.  ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ว่ำด้วย ยืม ฝำกทรัพย์ 

เก็บของในคลังสินค้ำ ประนีประนอมยอมควำม กำรพนันและขันต่อ . กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 
2532หน้า 140 

54 มาตรา 853 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
55 ไพศาล  ลิ้มสถิตย์. “เปิดปม เป็น อยู่ คือ พนันออนไลน์สังคมไทยยุคไร้พรมแดน”, 

โครงการการจัดการความรู้เพ่ือขับเคลื่อนสังคมปลอดพนันมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์: กรุงเทพมหานคร, 
หน้า 47 

http://lib.neu.ac.th/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%CA%D8%BB%D1%B9%20%BE%D9%C5%BE%D1%B2%B9%EC
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ชนะพนันเท่ากับจ านวนหนี้พนันที่ เสียไป ผู้ชนะพนันจะฟ้องบังคับให้ผู้แพ้พนันช าระหนี้เงินกู้ตาม
สัญญาไม่ได้ 
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ออกสลากินแบ่งหรือสลากกินรวบโดยรัฐบาลให้
อ านาจออกได้ โดยมีการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนันและกฎกระทรวง ระเบียบวิธีการ
ต่างๆ ที่ก าหนดไปยังรัฐบาล เมื่อรัฐมนตรีอนุมัติให้ออกสลากกินแบ่ง หรือสลากกินรวบ กรณีเท่ากับ
การที่รัฐบาลให้อ านาจ หรือกรณีที่รัฐบาลได้ให้สัตยาบันได้แก่การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น 
โดยไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีรัฐบาลได้ให้อ านาจหรือรัฐบาลได้ให้สัตยาบัน ซึ่งทั้งสองกรณีดังกล่าวถือว่ามีผล
ผูกพันตามสัญญา และสามารถฟ้องร้องให้อีกฝ่ายช าระหนี้56 
 

3.1.4  ประมวลกฎหมำยอำญำ 
กฎหมายอาญาคือกฎหมายที่บัญญัติข้อห้ามมิให้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ

บังคับให้มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องรับโทษทางอาญา57  เมื่อ
พิจารณาจากตัวบทกฎหมายการพนัน ได้แก่ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 แล้ว พบว่า
บทบัญญัติของกฎหมายเป็นไปในรูปแบบของข้อบังคับให้กระท าหรือห้ามมิให้กระท าไว้ก่อน  แล้วจึง
บัญญัติต่อไปว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิด ซึ่งความผิดรูปแบบนี้คือความผิดเพราะกฎหมายบัญญัติห้าม
ไว้นั่นเอง  แม้จะไม่ได้มีการก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาว่าการเล่นพนันเป็นการกระท า
ความผิดและก าหนดโทษของการเล่นไว้ในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งในทาง
นิติศาสตร์ถือว่ากฎหมายที่มีบทบัญญัติก าหนดโทษทางอาญาเป็นกฎหมายอาญาด้วย  นอกจาก
กฎหมายการพนันแล้วยังมีกฎหมายอ่ืนที่กฎหมายก าหนดความผิดและก าหนดโทษทางอาญาไว้ด้วย 
เช่น พระราชบัญญัติให้โทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เป็นต้น  
  ส าหรับความผิดการพนันแม้ไม่ใช่ความผิดในตัวเอง (mala in se) นักนิติศาสตร์บาง
ท่านเรียกว่าเป็นความผิดตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติซึ่งลักษณะของความผิดที่เป็น
การกระท าที่ละเมิดต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคนเรา เช่น การฆ่าคน การลักทรัพย์ เป็นต้น  
ความผิดเหล่านี้แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติมารองรับแต่ทุกคนต่างก็ยอมรับว่าเป็นความผิด แต่ความผิด
การพนันเป็นรูปแบบความผิดที่เรียกว่า  ความผิดเพราะมีกฎหมายห้ามมิให้ประชาชนกระท าการใด
หรือบัญญัติให้การกระท าใดเป็นความผิด  แม้การกระท านั้นมิได้เป็นความผิดในตัวเอง  แต่หาก

                                                           
56 มาตรา 853 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
57 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549) หน้า 1. 
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พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท านั้นอาจเกิดผลเสียหายต่อสังคมหรือต่อประเทศมากข้ึนในอนาคตก็อาจ
บัญญัติให้การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดกฎหมายได้58 
 

3.2  กฎหมำยอื่นที่น ำมำใช้ประกอบกำรควบคุมกำรพนันออนไลน์ในประเทศไทย 
 
จากการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันโดยตรงซึ่งได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วนั้น 

พบว่ากฎหมายที่มีอยู่นั้นไม่ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับกลไกในการควบคุมการพนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ  
อย่างไรก็ตามนอกจากผู้วิจัยจะท าการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการพนันโดยตรงแล้ว  พบว่ายังมี
กฎหมายอ่ืนที่สามารถน ามาใช้ประกอบในการควบคุมการพนันออนไลน์ในประเทศไทย แม้กฎหมาย
ดังกล่าวนี้จะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรง แต่กฎหมายดังกล่าวก็มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับ
การพนันออนไลน์ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้กับการพนันออนไลน์ได้ในบางเรื่อง  โดยกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์นั้นมีหลายลักษณะทั้งพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง ระเบียบ กฎหมายในระดับอนุบัญญัติต่างๆซึ่งก าหนดรายละเอียดไว้  เพ่ือให้ทราบ
ถึงความเชื่อมโยงในมติต่างๆ  การศึกษาวิจัยในหัวข้อนี้จึงจ ากัดไว้เฉพาะกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ อันมีสาระส าคัญในการวางกรอบวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ของกฎหมาย เพ่ือหา
มาตรการและกลไกในการควบคุมการพนันออนไลน์ โดยกฎหมายอ่ืนที่น ามาใช้ประกอบการควบคุม
การพนันออนไลน์ในประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ.2546 

 
3.2.1  พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
พระราชบัญญัติการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ เป็นกฎหมายที่ เกิดขึ้นเพ่ือใช้

แก้ปัญหาการขาดกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีกับกรณีที่มีการกระท าความผิดต่อคอมพิวเตอร์หรือใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือในการกระท าความผิดสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะต้องกระท าการภายในหน้าที่ที่กฎหมายให้อ านาจไว้ และมีปัญหาในทางปฏิบัติในการใช้อ านาจของ

                                                           
58 นันทวัฒน์ บรมานันท์, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับการ

พนันในประเทศไทย, สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.), 
สิงหาคม 2554, หน้า 12-13 
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เจ้าพนักงานในการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมขึ้น เพราะไม่มีกฎหมายให้อ านาจในการด าเนินการ
เอาไว้เป็นเฉพาะต้องอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายอื่นมาใช้แก่กรณีท่ีเกิดขึ้น 

ต่อมาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่
บังคับใช้มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบการกระท าความผิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  ตาม
พัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและโดยที่มีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจ  และสังคมซึ่งมีภารกิจในการก าหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  รวมทั้งการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศสมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับผู้
รักษาการตามกฎหมาย  ก าหนดฐานความผิดขึ้นใหม่  และแก้ไขเพ่ิมเติมฐานความผิดเดิม  รวมทั้งบท
ก าหนดโทษของความผิดดังกล่าว   การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการระงับการท า ให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์  ตลอดจนก าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งมีอ านาจ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
และแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้มีแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

3.2.1.1  ลักษณะการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ไม่ได้

มีบัญญัติครอบคลุมเกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์และไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรง  แต่ สามารถน า
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์มาปรับใช้ในการด าเนินความผิดกับบุคคล
ที่เล่นการพนันออนไลน์ได้  โดยลักษณะของการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ ได้บัญญัติให้การ
กระท าที่เป็นความผิดและก าหนดบทลงโทษไว้ในหมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่มาตรา 
5 ถึงมาตรา 16 โดยก าหนดองค์ประกอบความผิดและบทลงโทษไว้ ดังนี้ 

1)  การเข้าถึงระบบข้อมูลโดยไม่ชอบ59  
กรณีเข้าถึงระบบข้อมูลโดยไม่ชอบ เป็นการเข้าถึงข้อมูลทั้งในระดับ

กายภาพ เช่น กรณีที่มีการก าหนดรหัสผ่านเพ่ือป้องกันมิให้บุคคลอ่ืนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  และ
ผู้กระท าผิดด าเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพ่ือให้ได้รหัสผ่านนั้นมาและสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น

                                                           
59 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 5 

“ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น
มิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ” 
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ได้โดยนั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเอง และหมายความรวมถึงการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือ
เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ แม้ตัวบุคคลที่เข้าถึงจะอยู่ห่างโดยระยะทางกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่
สามารถเจาะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ตนต้องการได้  นอกจากนั้นยัง
หมายถึงการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้  ดังนั้นจึง
อาจหมายถึง การเข้าถึงฮาร์ดแวร์ หรือ ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ถูกบันทึกเก็บไว้
ในระบบเพ่ือใช้ในการส่งหรือโอนถึงอีกบุคคลหนึ่ง เช่นข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น60  

ลักษณะของการเข้าถึงนั้นจะต้องเป็นการเข้าถึงโดยปราศจากสิทธิ
โดยชอบธรรม (without right) ด้วย ซึ่งหมายความว่าหากผู้ท าการเข้าถึงนั้นเป็นบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึง
ไม่ว่าด้วยถือสิทธิตามกฎหมายหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของระบบ  ตัวอย่างเช่น การเข้าถึงเพ่ือดูแล
ระบบของผู้ดูแลเว็บ (webmaster) อย่างไรก็ตาม หากผู้ได้รับอนุญาตให้ท าการเข้าถึงนั้นได้เข้าถึง
ระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เกินกว่าที่ตนได้รับอนุญาต ในกรณีนี้บุคคลดังกล่าวก็ย่อมต้องรับผิด
เช่นเดียวกัน และการเข้าถึงจะต้องเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวิธีการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ61  

การกระท าความผิดโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตรานี้อาจเกิดขึ้น
หลายวิธี เช่น การเจาะระบบ (hacking or cracking) หรือการบุกรุกทางคอมพิวเตอร์ (computer 
trespass) ซึ่งการกระท าเช่นว่านี้เป็นการขัดขวางการใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยชอบ 

2)  การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อ่ืน
จัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะโดยมิชอบ โดยองค์ประกอบความผิด มีดังนี้62 

(1) การล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่
ผู้อ่ืนจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะ หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์นั้นมีมาตรการการเข้าถึง เช่นมีการ
ลงทะเบียน username และ password หรือมีวิธีการอ่ืนใดที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ การที่จะเป็น
ความผิดตามมาตรานี้ต้องเป็นเรื่องที่ผู้กระท าล่วงรู้ ซึ่งการล่วงรู้นั้นจะได้มาโดยชอบหรือไม่ชอบไม่
ส าคัญ  

                                                           
60 พรเพชร วิชิตชลชัย. ค าอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550. หน้า 8 
61 พรเพชร วิชิตชลชัย. (อ้างแล้ว), หน้า 10 
62 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 

“ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ อ่ืนจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้าน า
มาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
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(2) เปิดเผยโดยมิชอบ  หมายความว่า  เพียงแต่น ามาตรการนั้น
เปิดเผยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือหลายคนก็เข้าองค์ประกอบความผิดแล้ว เมื่อเปิดเผยแล้วผู้ใดจะทราบหรือ
น าไปใช้หรือไม่ ไม่ส าคัญ  

(3 ) ในประการที่ น่ าจะ เกิ ดความ เสี ยห ายแก่ ผู้ อ่ื น   เป็ น
องค์ประกอบความผิดอีกประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาด้วยว่าการเปิดเผยนั้นอยู่ในประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือไม่ หากเป็นเรื่องท่ีไม่น่าจะท าให้ผู้ใดเสียหายก็ไม่มีความผิด  

(4) เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59  กล่าวคือ  ถ้า
ผู้กระท าไม่มีเจตนาย่อมไม่มีความผิด เช่นเป็นเพียงประมาทท าให้มีการเปิดเผยมาตรการการเข้าถึง
ย่อมไม่ผิดเพราะขาดเจตนา 

3)  การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยองค์ประกอบความผิด มีดังนี้63 
เจตนารมณ์ของการบัญญัติความผิดฐานเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์

โดยมิชอบ กล่าวคือ ข้อมูลนั้นเป็นการเก็บหรือส่งด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์หรือวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่หมายความรวมถึงข้อมูลที่บรรจุไว้ในแผ่นซีดี หรือแผ่นดิสเกตต์ อย่างไรก็ตามเมื่อใด
ที่มีการน าซีดีหรือแผ่นดิสเกตต์นั้ น เล่นผ่ านระบบคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่ ในความหมายของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทันที 

4)  การดั กรับข้ อมู ลคอมพิ วเตอร์ ของผู้ อ่ื น โดยมิ ชอบ  โดย
องค์ประกอบความผิด มีดังนี6้4 

(1)  กระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือดักรับไว้ เป็นการดักรับโดยวิธีการทางเทคนิค (technical means) เพ่ือลักลอบดักฟัง (listen) 
ตรวจสอบ (monitoring) หรือติดตามเนื้อหาสาระของข่าวสาร (surveillance) ที่สื่อสารถึงกัน
ระหว่างบุคคล หรือเป็นการกระท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งเนื้อหาของข้อมูลโดยตรงหรือโดยการเข้าถึงและใช้

                                                           
63 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 7 

“ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น
มิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 

64 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 8 
“ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของผู้อ่ืนที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพ่ือประโยชน์
สาธารณะหรือเพ่ือให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
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ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการท าให้ได้มาซึ่งเนื้อหาของข้อมูลโดยทางอ้อมด้วยการแอบบันทึกข้อมูล
สื่อสารถึงกันด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

(2 ) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ที่ อยู่ ระหว่างการส่งในระบบ
คอมพิวเตอร์ การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบ
คอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงไม่หมายความรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บในรูปแบบซีดี หรือดิสเกตต ์ 

(3) ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือ
เพ่ือให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้  การพิจารณาว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้มีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ
หรือเพ่ือให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่  ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าลักษณะการส่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวนั้นผู้ส่งต้องการให้เป็นเรื่องเฉพาะตนไม่ได้ต้องการให้เปิดเผยข้อมูลนั้นแก่
ผู้ใดหรือไม ่ 

การพิจารณาว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ
จึงต้องพิจารณาจากการมีการเข้ารหัสการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเพียงใด ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่อง
ที่จะพิจารณาจากเนื้อหาของข้อมูลว่าเป็นความลับหรือไม่ เช่น เนื้อหาของข้อมูลอาจเป็นเรื่อง
ความลับทางการค้า แต่หากผู้ส่งใช้วิธีการส่งที่ไม่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลนั้น ผู้ที่ดักรับย่อม
ไม่มีความผิด  

(4) ผู้กระท าต้องมีเจตนาในการกระท าความผิด 
5) การท าให้ เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมข้อมูล 

คอมพิวเตอร์โดยมิชอบหมายถึงการกระท าอันเป็นการรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ  
โดยวัตถุประสงค์ ในการคุ้มครองความถูกต้องของข้อมูล  (integrity) ความถูกต้องแท้จริ ง 
(authentication) และเสถียรภาพหรือความพร้อมในการใช้งานหรือการใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บันทึกเก็บไว้บนสื่อคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นปกติจึงเป็นการก าหนดขึ้นเพ่ือให้
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับสิ่งของที่สามารถจับต้อง
ได้ (corporeal object) เช่น การป้อนโปรแกรมที่มีไวรัสท าลายข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หรือการป้อน Trojan Horse เข้าไปในระบบเพื่อขโมยรหัสผ่านของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับเพ่ือเข้าไป
ลบ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนข้อมูล โดยองค์ประกอบความผิด
ของการท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ดังนี้คือ65  

                                                           
65 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 9 

“ผู้ ใดท าให้ เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน  ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
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(1 ) กระท าการอัน เป็ นการท าให้ เสี ยหาย  ท าลาย  แก้ ไข 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโดยมิชอบ  

องค์ประกอบข้อนี้ใช้ถ้อยค าซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดฐานท า
ให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 คือค าว่า “ท าให้เสียหาย” และ “ท าลาย” แต่
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปลอมนั้น มาตรานี้ไม่ได้ยกองค์ประกอบของความผิดฐานปลอมเอกสารมา แต่
เขียนองค์ประกอบให้ชัดเจนว่าเป็นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ซึ่งเป็นค าสามัญที่เข้าใจได้และ
แน่นอนว่าต้องคงองค์ประกอบความผิดในเรื่อง “โดยมิชอบ” ไว้เสมอ เพราะมีกรณีจ านวนมากที่
ผู้กระท ามีอ านาจและสิทธิที่จะเข้าไปแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้  

(2)  ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน จะเป็นความผิดตามมาตรานี้
ต้องเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น  

(3)  ผู้กระท าต้องมีเจตนาในการกระท าความผิด  
6)  การกระท าเพ่ือให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนไม่

สามารถท างานตามปกติได้66วัตถุประสงค์และองค์ประกอบความผิดคล้ายคลึงกับกรณีข้างต้น 
เพียงแต่เปลี่ยนวัตถุแห่งการถูกกระท าจาก  “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” เป็น “ระบบคอมพิวเตอร์” มี
องค์ประกอบความผิด คือ  

(1)  กระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ  
(2)  มีเจตนาพิเศษเพ่ือให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของ

ผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไม่สามารถท างานตามปกติได้  
7)  ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคล

อ่ืนโดยปกติสุข เป็นการบัญญัติเอาผิดแก่การกระท าที่ไม่ถึงกับท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืน
ไม่สามารถท างานตามปกติได้ แต่เป็นการท าให้เกิดการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืน
โดยปกติสุข เช่นส่ง e-mail มากจนล้นระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนจนท าให้เกิดความยุ่งยากใน
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของเขา ภาษาอังกฤษเรียกว่า “spamming” องค์ประกอบความผิดของ
มาตรานี้คือ67 

                                                           
66 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 10“

ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนถูกระงับ 
ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 

67 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 11 
“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนโดยปกปิดหรือปลอมแปลง
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(1) ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ
“จดหมายอิเล็กทรอนิกส์”หรือ e-mail ก็อยู่ในความหมายของ “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” อยู่แล้วตาม
นิยามศัพท์ แต่คณะกรรมาธิการต้องการให้ชัดเจนเพ่ือเป็นการเตือนให้เข้าใจในความหมายของ
องค์ประกอบความผิดฐานนี้  

(2) โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่ มาของการส่งข้อมูล 
องค์ประกอบความผิดนี้ส าคัญมากเพราะไม่ใช่เรื่อง “โดยมิชอบ” เหมือนกับความผิดตามมาตราอ่ืนๆ 
ในพระราชบัญญัตินี้ แต่เป็นเรื่องปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูล 

(3) อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดย
ปกติสุข องค์ประกอบความผิดข้อนี้ คณะกรรมาธิการเขียนล้อกับองค์ประกอบความผิดฐานบุกรุกตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 362 ดังนั้นจึงน่าจะมีความรุนแรงของการรบกวนพอสมควร  ซึ่งต้อง
ใช้มาตรฐานของวิญญูชนเป็นระดับวัดเป็นการพิจารณาแบบ objective มิใช่พิจารณาตามความเป็น
จริงแบบ subjective 

8)  บทลงโทษที่หนักขึ้นส าหรับการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนหรือการรักษาความม่ันคงของประเทศ ฯลฯ  เป็นบทลงโทษท่ีหนักข้ึนส าหรับการกระท า
ความผิด โดยแยกออกเป็น 2 กรณี ดังนี้68 

(1) กรณีกระท าความผิดตามมาตรา 5   มาตรา 6  มาตรา 7 
มาตรา 8  หรือมาตรา 11 เป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศหรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี  
และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท และถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

(2) กรณีกระท าความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10  เป็นการ
กระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปี
ถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท  และถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตราย

                                                                                                                                                                      

แหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดย
ปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 

68 มาตรา 12 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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แก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาทอีก
ด้วย69 

ในกรณีการกระท าความผิดทั้งสองกรณีเป็นการกระท าโดยมิได้มี
เจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคลอื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้ง
แต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  

9)  การจ าหน่ายชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นเพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
กระท าความผิด มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้70  

(1)  จ าหน่ายหรือเผยแพร่  ค าว่า “จ าหน่าย” ชัดเจน ส่วนค า
ว่า “เผยแพร่” นั้นเป็นค าที่กว้างกว่าน่าจะรวมถึงการโฆษณา จ่าย แจก เป็นที่น่าสังเกตว่า “การมีไว้
เพ่ือจ าหน่าย” ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานนี้ อาจเป็นเพราะลักษณะของสิ่งที่มีไว้ยากในการ
พิสูจน์ว่ามีไว้โดยเจตนาที่ชอบหรือไม่ชอบ ครั้นจะใช้หลักพิจารณาด้วยปริมาณของการมีไว้แบบยาเสพ
ติดก็ท าไม่ได้เพราะชุดค าสั่งในลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลดิจิตัล  

(2)  ชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การกระท าความผิดตามมาตรา 5มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11 
ชุดค าสั่งตามมาตรานี้อาจเป็นแบบวัตถุ เช่น ดิสเกตต์ก็ได้ หรือาจเป็นไฟล์ ดิจิตัลก็ได้ ส่วนการใช้เป็น
เครื่องมือในการกระท าความผิดนั้นเป็นความผิดตามมาตราหนึ่งมาตราใดก็ได้เพราะตัวบทใช้ค าว่า  
“หรือ”  

(3)  มีเจตนาจ าหน่ายหรือเจตนาเผยแพร่ชุดค าสั่งจึงหมายความ
ว่าผู้กระท าต้องรู้ข้อเท็จจริงด้วยว่าชุดค าสั่งนั้นได้จัดท าขึ้น โดยเฉพาะเพ่ือเป็นเครื่องมือในการกระท า
ความผิด 

10)  การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท าความผิดอื่น 
ปกติแล้วความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะหมายความเฉพาะความผิด

ที่กระท าต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังที่บัญญัติไว้ในมาตราก่อนหน้านี้   อย่างไรก็
ตามคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรมได้แทบ

                                                           
69 มาตรา 12/1 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
70 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 13  

“ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระท า
ความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
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ทุกประเภท ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือความผิดฐาน  ดูหมิ่น หมิ่นประมาทหรือเผยแพร่ภาพลามก ซ่ึงการ
กระท าความผิดเหล่านั้นก็จ าต้องพิจารณาจากองค์ประกอบความผิดส าหรับความผิดนั้นๆ  เช่น
พิจารณาบทบัญญัติจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น 

ถึงแม้ว่าการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดจะ
เป็นความผิดตามกฎหมายอื่นอยู่แล้ว แต่ผู้ร่างกฎหมายคงเห็นว่ามีความผิดหลายลักษณะที่ควรบัญญัติ
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกประการหนึ่ง จึงได้บัญญัติมาตรา 14 โดยมีองค์ประกอบ
ความผิดที่ส าคัญคือ “น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์” การกระท าผิดตามมาตรานี้
จึงต้องพิจารณาว่าอาจเป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืนอีกด้วยหรือไม่ ความผิดตามมาตรา 14 มี 5 
อนุมาตราจึงเปรียบเสมือนการบัญญัติความผิดขึ้นมาอีก 5 ลักษณะ ดังนี้71  

(1)  การน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยทุจริต หรือโดย
หลอกลวง อันประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระท าความผิดฐานหมิ่น
ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้72 

ก. น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การน าเข้าสู่ หมายถึงการ
น าข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  

ข. ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม หมายถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข  ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นจะทั้ งหมดหรือแต่ เพียงบางส่วน  ส่วน
ข้อมู ลคอมพิวเตอร์ เป็ น เท็ จนั้ น  น่ าจะหมายถึ งข้ อมู ลคอม พิวเตอร์ที่ ไม่ ใช่ ของจริ ง  เช่ น
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ระบุว่าเป็นเครื่องมือป้องกันไวรัสของบริษัทหนึ่ง แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ เป็นต้น  

ค. โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืนหรือ
ประชาชน องค์ประกอบความผิดนี้มีใช้อยู่ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหลายฐานความผิด  
เช่น ความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 264 หรือความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรา 269/1 องค์ประกอบนี้ไม่ใช่เจตนาพิเศษของผู้กระท า แต่เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจาก
ลักษณะของการกระท าในเรื่องของเจตนาด้วย  

                                                           

 71 มาตรา 14 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 72 มาตรา 14 (1) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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ง. อันมิใช่การกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทตาม
ประมวลกฎหมายอาญา การกระท าความผิดตามมาตรานี้ จะต้องไม่ใช่กรณีที่เป็นความผิดฐานหมิ่น
ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

จ. ผู้กระท าต้องมีเจตนา เจตนาในที่นี้ต้องครอบคลุม
องค์ประกอบทั้ง 3 ประการข้างต้น กล่าวคือผู้กระท าต้องมีเจตนาน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ใน
ขณะเดียวกันผู้กระท าต้องรู้ถึงข้อเท็จจริงในองค์ประกอบความผิดว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและต้องรู้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าที่น่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน อีกท้ังมีเจตนาพิเศษ กล่าวคือมีเจตนาทุจริต หรือหลอกลวงด้วย 

(2)  น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น
เท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  ความ
ปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์
สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน  มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้73  

ก. น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  
ข. ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์

อันเป็นเท็จ จึงไม่ใช่เรื่องที่ไปปลอมแปลงข้อมูลที่มีอยู่  
ค. โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่
ประชาชน 

ง. ผู้กระท ามีเจตนา 
(3)  น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อัน

เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้74    

ก. น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  
ข. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ

มั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

                                                           

 73 มาตรา 14 (2) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 74 มาตรา 14 (3) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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องค์ประกอบความผิดข้อนี้ พิ จารณ าจากลักษณ ะของข้อมู ลคอมพิวเตอร์  กล่ าวคือ เป็ น
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ใช้กระท าความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 107 ถึงมาตรา 135 หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 135/1 ถึงมาตรา 135/3  

ค. ผู้กระท ามีเจตนากระท าความผิด  
(4)  น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มี

ลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้  องค์ประกอบความผิด  
ดังนี้75  

ก. น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  
ข. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก และ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได  ค าว่า “ลามก” เป็นค าสามัญที่ไม่มีการนิยาม
ศัพท์ แต่เป็นค าที่ใช้เป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 287 ซึ่งเป็น
ความผิดฐานเผยแพร่วัตถุอันลามก ดังนั้นข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดจะเข้าองค์ประกอบความผิด “ลามก” 
หรือไม ่จึงใช้มาตรฐานเดียวกันกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 ดังกล่าว ศาลฎีกา
ได้มีค าพิพากษาไว้เป็นบรรทัดฐานหลายเรื่องแล้วในเรื่องการพิจารณาลักษณะอันลามก  

ค. ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้  
จะต้องเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้อีกด้วย ดังนั้นหากเป็นการน า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของตนโดยเฉพาะที่ไม่ได้ประสงค์จะให้ผู้ใดเข้าถึง แต่บังเอิญน าเครื่องคอมพิวเตอร์
ไปซ่อม แล้วช่างซ่อมตรวจพบเข้าจึงน าไปเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และเผยแพร่ดังที่เป็นข่าวคราว  
เช่นนี้เฉพาะช่างซ่อมเท่านั้นที่มีความผิด  

ง. ผู้กระท าต้องมีเจตนากระท าความผิด 
(5)  เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่า

เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามข้อ (1) (2) (3) หรือ (4) มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้76  
ก. เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็นการเผยแพร่

หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งเปน็วิธีการที่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาเพ่ือให้มีการส่งต่อหรือ
เผยแพร่ข้อมูลได้โดยง่าย ค าว่า “เผยแพร่หรือส่งต่อ” เป็นค าส าคัญที่เข้าใจได้แต่ต้องระลึกว่าเป็นการ

                                                           

 75 มาตรา 14 (4) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 76 มาตรา 14 (5) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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เผยแพร่หรือส่งต่อในระบบคอมพิวเตอร์ ไม่หมายความรวมถึงการส่งต่อทางกายภาพ เช่นการส่งดิ
สเกตต์ หรือสั่งพิมพ์ออก (printout)  

ข. โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นความผิดตามข้อ (1) (2) (3) หรือ 
(4) การจะเป็นความผิดตามข้อ (5) ต้องพิสูจน์ด้วยว่าผู้กระท ารู้อยู่แล้วว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ตน
เผยแพร่หรือส่งต่อนั้น เป็นข้อมูลซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 14 (1) (2) (3) หรือ (4)  

ค.  ผู้กระท าต้องมีเจตนาในการเผยแพร่หรือส่งต่อ 
11)  ผู้ให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท า

ความผิดตามมาตรา 14 กรณีนี้เป็นการเอาผิดกับ “ผู้ให้บริการ” มีองค์ประกอบความผิดดังนี้77  
(1) ผู้ให้บริการ ผู้ที่จะมีความผิดตามมาตรา 15 ต้องเป็น “ผู้

ให้บริการ” ซ่ึงมีนิยามศัพท์ไว้ในมาตรา 3 ผู้ให้บริการจึงหมายถึงผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่
อินเทอร์เน็ตหรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอ่ืนโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้ไม่ว่าจะ
เป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือในนามหรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน  และยังหมายความ
รวมถึงผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

(2) ให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท า
ความผิดตามมาตรา 14 

(3) ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ข้อนี้เป็น
เรื่องที่กฎหมายบัญญัติเอาผิดเฉพาะผู้ให้บริการที่กระท าความผิดในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความ
ควบคุมของตนเท่านั้น 

(4) ผู้กระท ามีเจตนาในการกระท าความผิด  
12)  ตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของบุคคลเป็นลักษณะของ

การดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทด้วยการตกแต่งภาพของบุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการ
อ่ืนใด มีองค์ประกอบความผิด ดังนี้78  

(1) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 
หมายความว่า ผู้กระท าได้มีการกระท าอันเป็นการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบคอมพิวเตอร์นั้นเป็นระบบที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ของตนเองก็
ไม่เป็นความผิด  

                                                           
77 มาตรา 15  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
78 มาตรา 16  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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(2) ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อ่ืน และภาพ
นั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการ
อ่ืนใด หมายถึงการแสดงข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกเป็นภาพของบุคคล และภาพนั้นอาจเกิดจากการ
สร้างขึ้นใหม่ หรือเป็นภาพที่มีอยู่แต่ได้มีการตัดต่อ เติมหรือดัดแปลง ซึ่งเป็นการท าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด  

(3) โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูก
เกลียดชัง หรือได้รับความอับอายองค์ประกอบความผิดข้อนี้ใช้ข้อความท านองเดียวกับความผิดฐาน
หมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 แต่เพ่ิมค าว่า “ได้รับความอับอาย” เข้าไปด้วย 
จึงมีความหมายกว้างกว่าความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(4) ผู้กระท าต้องมีเจตนากระท าความผิด 

เมื่อพิจารณารูปแบบของการกระท าความผิดที่เกี่ยวเนื่องจาก
คอมพิวเตอร์แล้วการพนันออนไลน์จะมีลักษณะของการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
ได้ 2 ลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะแรกเป็นการอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการอ านวยความ
สะดวกในการจัดให้มีการเล่นการพนันทางกายภาพแล้วใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลของผู้เล่น
พนันหรือลูกหนี้พนัน ส่วนอีกลักษณะเป็นการอาศัยคอมพิวเตอร์เพ่ือขยายความสามารถในการเล่น
การพนันในลักษณะแรกโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เช่น การเปิดให้มีการพนันออนไลน์เพ่ือ
ขยายกลุ่มของลูกค้าให้สามารถเข้ามาเล่นได้ตลอดเวลา และเพ่ือหลบเลี่ยงการจับกุมของต ารวจ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะของการ
กระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 12 กรณีนั้นพบว่า การพนันออนไลน์ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ไม่ได้มีบัญญัติครอบคลุมเกี่ยวกับการเล่นพนัน
ออนไลน์และไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรง  บางกรณีซึ่งหากจะน าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
ทางคอมพิวเตอร์มาปรับใช้ในการด าเนินความผิดกับบุคคลที่เล่นการพนันออนไลน์สามารถท าได้โดย
อ้อม กล่าวคือ กรณีเว็บไซต์การพนันออนไลน์ จะมีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  ในมาตรา 14 คือการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ 
โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง อันประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระท า
ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งการปรับความผิดดังกล่าวกับการพนัน
ออนไลน์นั้นก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากการพนันเป็นการเสี่ยงภายในสิ่งที่ไม่แน่นอนหรือชัดเจน การ
พิสูจน์ว่าข้อมูลคอมฯ บิดเบือนหรือปลอมไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากนี้หากพิจารณาถึงการเทียบเคียงหรือ
การตีความกฎหมายโดยการตีความกฎหมายอาญาเพ่ือน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษนั้น  ต้องมีการ
ตีความอย่างเคร่งครัดโดยจะตีความโดยขยายความทางอาญา จะขยายความถึงกับขัดแย้งกับตัวอักษร
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แห่งบทบัญญัติในเรื่องนั้นอย่างแจ้งชัดไม่ได้ เพราะจะเป็นการใช้บทกฎหมายที่ใกล้เคียงลงโทษ
ผู้กระท าความผิด 

นอกจากนี้อาจน าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 26 ซึ่งบัญญัติว่าผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  หากไม่ปฏิบัติ
ตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาทมาปรับใช้กับการพนันออนไลน์ได้ เพราะการเล่นพนัน
ออนไลน์จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการเล่นอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต ารวจสามารถขอดูข้อมูลจากผู้
ให้บริการแล้วแจ้งไปยังผู้กระท าความผิดใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานเพ่ือน าไปด าเนินคดีได้  

อย่างไรก็ตามแม้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังกล่าวจะมีการก าหนดโทษไว้ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นของ
การกระท าความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ซึ่งเป็นการบัญญัติไว้เพียงกว้างๆ เพ่ือให้มีช่องว่างใน
การเอาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ และนอกจากนี้กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมมีอ านาจไม่พอที่จะเข้าไปด าเนินการกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ได้อย่างเต็มที่  แต่ก็มีระบบ
กลไกเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ไว้โดยให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่  ศาล  รวม
ไปถึงอ านาจในการสั่งระงับปิดเว็บไซต์การกระท าที่ผิดกฎหมายซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 

3.2.1.2  ระบบกลไกในการควบคุมการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
กรณีที่มีการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น กฎหมายได้มีการ

ก าหนดระบบกลไกต่างๆ ในการด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าความผิด  ได้แก่  ในชั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ชั้นศาล รวมไปถึงกระบวนการในการระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่79 
ส าหรับอ านาจในการด าเนินคดีเกี่ยวกับการกระท าความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินการเกี่ยวเนื่องกับปัญหาการพนัน
ออนไลน์ ได้แก่  อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์   ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจมีอ านาจอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดและหาตัวผู้กระท าความผิด  โดยอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่มี 2 ลักษณะ คือ 

                                                           
79 “พนั กงาน เจ้ าหน้ าที่ ” หมายความว่ า  ผู้ ซึ่ งรัฐมนตรีแต่ งตั้ ง ให้ ปฏิ บั ติ ก ารตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
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(1) การใช้อ านาจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องขอ
ค าสั่งศาล  โดยผู้ได้รับค าร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการตามค าร้องขอโดยไม่ชักช้า แต่
ต้องไม่เกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง หรือภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดซึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและไม่เกินสิบห้าวัน  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร ต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องขอค าสั่งจากศาลนี้เป็นเรื่อง
ทั่วไปของเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยมีอ านาจในการรวบรวม
พยานหลักฐาน  ดังนี้80 

1.  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดมาเพ่ือให้ถ้อยค าส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอ่ืนใดที่
อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ 

2. เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการ
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3.  สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่
ต้องเก็บตามมาตรา 26 หรือที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน 

(2)  การใช้อ านาจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องขอค าสั่ง
ศาล  โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่งอนุญาตให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าร้อง ทั้งนี ้ค าร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระท าหรือก าลังจะ
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิด เหตุที่ต้องใช้อ านาจ ลักษณะของการกระท าความผิด
รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระท าความผิดและผู้กระท าความผิด เท่าที่สามารถจะระบุได้
ประกอบค าร้องด้วย ในการพิจารณาค าร้องให้ศาลพิจารณาค าร้องดังกล่าวโดยเร็ว โดยการใช้อ านาจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องขอค าสั่งศาล มีดังนี้81  

1. ท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิด  ในกรณีที่ระบบ
คอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

                                                           
80 มาตรา 18 (1),(2),(3) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
81 มาตรา 18 (4),(5),(6),(7),(8) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
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2 .  สั่ ง ให้ บุ ค ค ล ซึ่ ง ค ร อ บ ค ร อ งห รื อ ค ว บ คุ ม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์
ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

3 . ต ร ว จ ส อ บ ห รื อ เข้ า ถึ ง ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด 
อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิด หรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผู้กระท า
ความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  ที่เกี่ยวข้องเท่าที่
จ าเป็นให้ด้วยก็ได้ 

4. ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือ
สั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์  ท าการถอดรหัสลับ หรือให้ความ
ร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว 

5. ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จ าเป็นเฉพาะ
เพ่ือประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระท าความผิด 

(2)  ชั้นศาล  
อ านาจของศาลในการพิจารณาค าร้องของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เป็นอ านาจของศาลในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา  18 
(4),(5),(6),(7),(8) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่งอนุญาตให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าร้อง ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1.  ขั้นตอนการยื่นค าร้อง โดยค าร้องต้องมีรายละเอียดดังนี้82 
ก) การยื่นค าร้องของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 18 

(4) (5) (6) (7) และ (8) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่งอนุญาตให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าร้อง 

ข) แบบค าร้อง ให้ระบุ เหตุ อันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใด
กระท าหรือก าลังจะกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  เหตุที่ต้องใช้
อ านาจในการยื่นค าร้อง  ลักษณะของการกระท าความผิด  รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
กระท าความผิดและผู้กระท าความผิดเท่าที่สามารถจะระบุได้ 

ค) การพิจารณาค าร้องให้ศาลพิจารณาค าร้องดังกล่าวโดยเร็ว 

                                                           
82 มาตรา 19 วรรคแรก แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
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2. ขัน้ตอนก่อนด าเนินการตามค าสั่งศาล  การด าเนินการมี 2 
วิธี ดังนี8้3 

ก)  ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์
อยู่ ณ ที่นั้น ให้เจ้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งส าเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ท าให้ต้องใช้อ านาจตาม
มาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็น
หลักฐาน  

ข)  ถ้ าในกรณี ไม่มี เจ้ าของหรือผู้ครอบครองเครื่อง
คอมพิวเตอร์อยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส าเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ดังกล่าวในทันทีท่ีกระท าได้ 

3. ขั้นตอนการด าเนินการตามค าสั่งศาล   มีดังนี้ 
ก) การบันทึกหลักฐานและการจัดส่ งส าเนาบันทึก

หลักฐาน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการด าเนินการตามมาตรา 18 (4) (5) (6) (7) และ (8) 
ส่งส าเนาบันทึกรายละเอียดการด าเนินการและเหตุผลแห่งการด าเนินการให้ศาลที่มีเขตอ านาจภายใน
สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือด าเนินการเพื่อเป็นหลักฐาน84 

ข) ท าส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิด  ในกรณีที่ระบบ
คอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าความผิด และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการด าเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้
ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจ าเป็น85 

ค) การยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์  พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะต้องส่งมอบส าเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบ
คอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน  และพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึดหรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้86   

                                                           
83 มาตรา 19 วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
84 มาตรา 19 วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
85 มาตรา 19 วรรคสี่ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
86 มาตรา 19 วรรคห้า แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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ง) การขอขยายระยะเวลาในการยึดหรืออายัดระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่าสามสิบ
วัน  ให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้  แต่
ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน87   

จ) การคืนคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรืออายัดไว้ตรวจสอบเมื่อ
หมดความจ าเป็นที่จะยึดหรืออายัด หรือครบก าหนดเวลา พนักงานเจ้าหน้ าที่ต้องส่งคืนระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน88   

3 ) ม าต รก าร ใน ก าร ร ะ งับ ก า รท า ให้ แ พ ร่ ห ล าย ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย 

ในกรณีที่มีการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิด
กฎหมาย จึงมีมาตรการในการระงับหรือปิดกั้นหรือบล็อก ไม่ให้ระบบคอมพิวเตอร์ เผยแพร่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดดังกล่าวทางคอมพิวเตอร์อีกต่อไป  โดยขั้นตอนการด าเนินการระงับ
การเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มี 2 กรณี  ดังนี้ 

(1) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิด
กฎหมายโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิ วเตอร์ โดย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สามารถระงับการแพร่หลาย มีลักษณะต้องห้ามได้แก่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มี 3 
ลักษณะ ดังนี้89 

1 . ข้ อ มู ล ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ที่ เป็ น ค ว า ม ผิ ด ต า ม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

2. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในภาค  2 ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1  แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ได้แก่ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาท และผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ (มาตรา 107 ถึงมาตรา 112) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร (มาตรา 
113 ถึงมาตรา 118) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร (มาตรา 119 ถึงมาตรา 

                                                           
87 มาตรา 19 วรรคห้า แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
88 มาตรา 19 วรรคห้า แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
89 มาตรา 20 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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129)   ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ (มาตรา 130 ถึงมาตรา 135)  และความผิดเกี่ยวกับ
การก่อการร้าย (มาตรา 135/1 ถึงมาตรา 135/4) เป็นต้น 

3. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ เป็นความผิดอาญาตาม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ร้องขอ 

ก ล่ า ว คื อ  ก า รด า เนิ น ก าร ระ งั บ ก าร เผ ย แ พ ร่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องได้รับความความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมก่อน จากนั้นจึงท าค าร้องพร้อมแสดงหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือให้ศาลมี
ค าสั่งระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้ระงับการท าให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลนั้นได้ ทั้งนี้ให้น า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 90  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยื่นค าร้องไปก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้ แต่
ทั้งนี ้ต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว91 

2) การระงับการแพร่หลายซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ ผิด
กฎหมายโดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์  ได้แก่  กรณีที่มี
การท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนเนื่องจากมีเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและกระทบต่อสังคมในวงกว้าง จึงต้องมี
คณะกรรมการกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งให้ความเห็นชอบ  โดยให้อ านาจรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ แต่ละคณะให้มีกรรมการจ านวน 9 คนซึ่ง 3 
ใน 9 คนต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านสื่อสารมวลชน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 92  ซึ่งรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องพร้อมแสดง

                                                           
90 มาตรา 20 วรรคสี่ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
91 มาตรา 20 วรรคห้า แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
92 มาตรา 20 วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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พยานหลักฐานต่อศาลที่มี เขตอ านาจ เพ่ือขอให้มีค าสั่งระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ทั้งนี้ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม93และ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุม
ของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม94  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ จะยื่ น ค าร้องไปก่อนที่ จะได้ รับความ เห็ นชอบจาก  คณ ะกรรมการกลั่ น กรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปก่อนที่รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว95 

จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับระบบกลไกในการควบคุมการกระท าความผิด
ทางคอมพิวเตอร์ มีข้อสังเกตว่าเมื่อมีการกระท าความผิดโดยมีการเล่นการพนันออนไลน์บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้น  เจ้าหน้าที่สามารถระงับการเผยแพร่ข้อมูลหรือบล็อกเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันได้
หรือไม่  เมื่อมาพิจารณามาตรา 20 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พบว่าการที่เจ้าหน้าที่สามารถระงับการเผยแพร่ข้อมูล
โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์มีด้วยกัน 3 กรณี ได้แก่ 
1)ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  (2)  ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในภาค 2 ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
(3) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมาย
อ่ืนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ร้อง
ขอ โดยสามารถระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์   

จากการพิจารณาพบว่าไม่บทบัญญัติในการให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ใน
การระงับการเผยแพร่ข้อมูลหรือการบล็อกเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันโดยตรง อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณามาตรา 20 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

                                                           
93 มาตรา 20 วรรคสี่ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
94 มาตรา 20 วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
95 มาตรา 20 วรรคห้า แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายอ่ืนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่จะระงับหรือปิดกั้นเว็บไซต์การพนันได้หรือไม่
จึงต้องมีการตีความ ค าว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน” เป็นค าที่มีความหมายกว้างเพ่ือเป็นการเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลยพินิจหรือให้อ านาจ
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นผู้พิจารณา โดยในทางปฏิบัติศาลได้ออกค าสั่งในการ
ปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลคอมพิวเตอร์ 3 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
พนัน  เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลลามกอนาจาร และเว็บไซต์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์หรือค้าทาส96 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าไม่สามารถน าพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาปรับใช้ในการระงับการเผยแพร่ข้อมูลใน
เว็บไซต์ที่เปิดการพนันออนไลน์ได้โดยตรง เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาและต้องตีความอย่างเคร่งครัด 
การตีความขยายออกไปก็จะเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น การจะจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้จะต้องมีกฎหมายที่ให้อ านาจอย่างชัดเจน    
 

3.2.2  พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 
ปัจจุบันมีการก่อปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบในหลากหลายวิธี ซึ่งกระท าความผิด

กฎหมายบางประเภทได้น าเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดนั้นมากระท าการใน
รูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพ่ือน าเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระท า
ความผิดต่อไปได้อีก เมื่อเป็นเช่นนี้ท าให้ยากแก่การปราบปราบการกระท าความผิดกฎหมายเหล่านั้น 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม รัฐจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ขึ้น โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ได้มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบกรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 พระราชบัญญัติป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  3)  พ .ศ. 2552 และ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556  และพระราชบัญญัติ

                                                           
96 ไพบูลย์ อมรเกียรติภิญโญ, ค าอธิบาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (กรุงเทพฯ: โพ

รวิชั่น, 2551), 90 
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ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 โดยมีลักษณะของการกระท าความผิดฐาน
ฟอกเงินนั้น จะต้องเป็นกรณีที่ผู้กระความผิดฐานฟอกเงิน มีการกระท าโดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 
กล่าวคือ 

1)  การโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด
เพ่ือซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลัง
การกระท าความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน  กรณีดังกล่าวจะต้องเป็น
กรณีที่ผู้กระท าความผิดได้มีการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินในความความผิดมูลฐาน ซึ่ง
ในความผิดมูลฐานที่กฎหมายก าหนดนั้น ได้แก่97   

(1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด 

(2) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการ
เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพ่ือการอนาจารหญิงและเด็ก เพ่ือสนองความใคร่ของผู้ อ่ืนและ
ความผิดฐานพรากเด็กและผู้ เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการ
ค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการ
ค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณีในสถานการ
ค้าประเวณี 

(3) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 

 (4) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือ
กระท าโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
กระท าโดย กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
ของสถาบันการเงิน นั้น 

(5) ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 

                                                           

 97 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
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(6) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ที่กระท าโดยอ้างอ านาจ
อ้ังยี่ หรือซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 

(7) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

(8) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(9) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิด
เกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีวงเงินในการกระท าความผิด
รวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปหรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(10) ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอ้ังยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายก าหนดเป็นความผิด  

(11) ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่
เกี่ยวกับการช่วยจ าหน่าย ซื้อ รับจ าน า หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระท า
ความผิดอันมีลักษณะ เป็นการค้า  

(12) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ 
และตั๋วตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค้า  

(13) ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การปลอม หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดตามกฎหมายที่ เกี่ยวกับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะ เป็นการค้า  

(14) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
หนังสือเดินทางตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพ่ือการค้า  

(15) ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ 
ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า  

(16) ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิด 
อันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน  

(17) ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้ อ่ืนตามประมวล
กฎหมายอาญา เฉพาะกรณีเพ่ือเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพ่ือต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์ อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง  

(18) ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้น
ทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ  

(19) ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นโจรสลัดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด  
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(20) ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระท าอัน
ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  หรือความผิด
เกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือ
เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 

(21) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และ 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นการค้ายุทธภัณฑ์เพ่ือน าไปใช้ในการก่อ
การร้าย การรบ หรือการสงคราม 

2)  กระท าด้วยประการใด ๆ เพ่ือปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา
แหล่งที่ตั้ง การจ าหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด  
กล่าวคือเป็นกรณีที่ผู้กระท าความผิดได้มีการปกปิดหรืออ าพรางเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิด 

3)  การได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง 
หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด ซึ่งค าว่า “ทรัพย์ที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิด” ได้แก่98  

(1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐาน ฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือ
ความผิดฐานฟอกเงินและให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้หรือสนับสนุนการกระท า
ความผิดมูลฐานความผิดเกี่ยวกับฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน 

(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจ าหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ 
ซ่ึงเงินหรอืทรัพย์สนิตาม ข้อ (1)   

(3) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2) 
ส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติเกี่ยวข้องกับการพนันในส่วนของความผิดมูลฐาน กล่าวคือ ความผิดเกี่ยวกับการ
พนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้
รับอนุญาต โดยมีวงเงินในการกระท าความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปหรือเป็นการจัด
ให้มีการเล่นการพนันสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้มีการปรับแก้ไขใหม่ในมาตรา 3 นิยามค าว่า “ความผิด
มูลฐาน” (9) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

                                                           

 98 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
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2558 ซึ่งความผิดมูลฐานในกฎหมายใหม่นี้นอกจากจะเป็นกรณีการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดในความผิดเกี่ยวกับการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
หลักการพนันโดยทั่วไปแล้ว ยังรวมถึงการกระท าความผิดโดยการเล่นพนันสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย  

ซึ่งแต่เดิม  “ความผิดมูลฐาน” (9) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอก
เงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีจ านวนผู้เข้าเล่น
ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการ
เล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีจ านวนผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นแต่ละครั้งเกินกว่า
หนึ่งร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระท าความผิดรวมกันมีมูลค่าเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป ซึ่งกฎหมาย
เดิมไม่ได้บัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ไว้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดย
เนื้อหาของพระราชบัญญัติ 66 มาตรา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 ส่วน ดังนี้ 

1. บทน าของพระราชบัญญัติ (มาตรา 1 - มาตรา 4) 
2. หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 5 - มาตรา 12) 
3. หมวด 2 การรายงานและการแสดงตน(มาตรา 13 - มาตรา 23) 
4. หมวด 3 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา 

24 -มาตรา 31) 
5. หมวด 4 คณะกรรมการธุรกรรม (มาตรา 32 - มาตรา 39/2) 
6. หมวด 5 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(มาตรา 40 -

มาตรา 47) 
7. หมวด 6 การด าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน(มาตรา 48 - มาตรา 59) 
8. หมวด 7 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(มาตรา 59/1 

-มาตรา 59/7) 
9. หมวด 8 บทก าหนดโทษ (มาตรา 60 - มาตรา 66) 

 

3.2.3  พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
ปัญหาของเด็กและเยาวชน รวมทั้งปัญหาครอบครัวในสังคมไทยในปัจจุบัน นับวันยิ่ง

ทวีความรุนแรง ซับซ้อนและขยายเป็นวงกว้างเพ่ิมมากขึ้น จึงเริ่มมีกฎหมายที่เข้ามาปกป้องคุมครอง
เด็ก โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เริ่มมีประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2547 โดยมี 
การประกาศยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2515 และ 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับวิธีการ 
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สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติมานานแล้ว ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพสังคม  
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการที่ใช้ปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการ  
ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรมตกเป็นเครื่องมือใน  
หารแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและยังส่งเสริมความร่วมมือ 
ในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ 
เด็ก ค.ศ. 1990 จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้99 

โดยสาระส าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีดังนี้ 
1) หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่มุ่งให้ความคุ้มครองแก่เด็ก

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูทั้งนี้
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญเพ่ือให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและ
พัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็ก
ถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรม 

ส่วนของบทนิยามได้ก าหนดความหมายของ “เด็ก” ว่าหมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า
สิบแปดปี บริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส100 โดยกฎหมายได้จ าแนกเด็กออกเป็น
หลายประเภท คือ เด็กเร่ร่อน เด็กก าพร้า เด็กที่อยู่ในสภาพยากล าบาก, เด็กพิการ, เด็กที่ เสี่ยงต่อการ
กระท าความผิดนักศีกษาและนักเรียน 

2) สาระส าคัญ  
หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 
ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมีอ านาจหน้าที่

ที่ส าคัญคือการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและมาตรการในการ
สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมถึงการให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิ
ภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งยังมีอ านาจตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ 
สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กทั้งของรัฐและเอกชน 

                                                           
99  เหตุผลท้ายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
100 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  



 

57 

ทั้งนี้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
จังหวัด เพ่ือกระจายการดูแลให้เป็นไปอย่างทั่วถึง โดยมีอ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญ คือ เสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและมาตรการในการสงเคราะห์คุ้มครอง
สวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก การให้ค าปรึกษา แนะน าและประสานกับหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์
และส่งเสริมความประพฤติเด็กแล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

หมวด 2 การปฏิบัติต่อเด็ก 
การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่าในกรณีใดต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญและ

ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการปฏิบัติต่อเด็ก เช่น ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนา
เด็กที่อยู่ในความปกครองตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นรวมถึง
การคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กมิให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจและผู้ปกครองต้องไม่ทอดทิ้งหรือละ
ทิ้งเด็กไว้ ซึ่งกฎหมายก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนด มีหน้าที่คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมถึงดูแลตรวจสอบสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องตามที่
กฎหมายก าหนด  

หมวด 3 การสงเคราะห์เด็ก 
ในหมวดนี้ ได้ก าหนดลักษณะของเด็กที่ พึงได้รับการสงเคราะห์ ไว้และก าหนด

หลักเกณฑ์วิธีการสงเคราะห์เด็ก โดยการสงเคราะห์ในเบื้องต้นเป็นการก าหนเสถานที่อยู่ของเด็กซึ่ง
ต้องพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์ พัฒนาและฟ้ืนฟูต่อไป โดยต้องมีการ
สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพ่ือหาวิธีการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่
เหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ 

หมวด 4 การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 
ก าหนดลักษณะของเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ดังนี้101 
1)  ในกรณีที่มีการกระท าทารุณกรรมต่อเด็ก ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจแยกตัวเด็กจาก

ครอบครัวและต้องรีบจัดให้มีการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจ หลังจากนั้นต้องจัดให้เด็กอยู่ใน
สถานที่ที่เหมาะสมเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กต่อไป 

2)  ในกรณีที่พบเห็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าความผิด ซึ่งกฎกระทรวงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ของเด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าความผิดไว้ 4 ประการ ดังนี้102 

                                                           

 101 มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 102 กฎกระทรวงก าหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าความผิด พ.ศ. 2549 
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ประการแรก กรณีเด็กท่ีประพฤติตนไม่สมควร  ได้แก่เด็กท่ีมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี้ 

1. ประพฤติตนเกเรหรือข่มเหงรังแกผู้อ่ืน 
2. มั่วสุมในลักษณะที่ก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 

3. เล่นการพนันหรือม่ัวสุมในวงการพนัน 

4. เสพสุรา  สูบบุหรี่  เสพยาเสพติดให้โทษ หรือของมึนเมาอย่างอ่ืน  เข้าไปในสถานที่
เฉพาะเพ่ือการจ าหน่าย หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  

5. เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
6. ซื้อหรือขายบริการทางเพศเข้าไปในสถานการณ์ค้าประเวณีหรือเกี่ยวข้องกับการ

ค้าประเวณีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
7. ประพฤติตนไปในทางชู้สาว  หรือส่อไปในทางลามกอนาจารในที่สาธารณะ 

8. ต่อต้านหรือท้าทายค าสั่งสอนของผู้ปกครองจนผู้ปกครองไม่อาจอบรมสั่งสอนได้ 
9. ไม่เข้าเรียนในโรงเรียน หรือสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 

ประการที่สอง กรณีเด็กที่ประกอบอาชีพที่น่าจะชักน าไปในทางกระท าผิดกฎหมาย
หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ได้แก่เด็กท่ีประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 

1. ขอทานหรือกระท าการส่อไปในทางขอทาน โดยล าพังหรือโดยมีผู้บังคับ  ชักน า  ยุ
ยงหรือส่งเสริม หรือ  

2. ประกอบอาชีพหรือกระท าการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย
กฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี 

ประการที่สาม กรณีเด็กที่คบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักน าไปในทางกระท าผิด
กฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ได้แก่เด็กท่ีคบหาสมาคมกับบุคคล ดังต่อไปนี้ 

1. บุคคลหรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันมั่วสุม เพ่ือก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน หรือ
กระท าการอันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือ 

2. บุคคลที่ประกอบอาชีพที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี 
ประการที่สี่ กรณีเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักน าไปในทาง

เสียหาย  ได้แก่  เด็กท่ีอยู่ใน สภาพแวดล้อมหรือสถานที่ ดังต่อไปนี้ 
1. อาศัยอยู่กับบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ หรือให้บริการทางเพศ 

2. เร่ร่อนไปตามสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งที่แน่นอน 

3. ถูกทอดทิ้ง หรือถูกปล่อยปละละเลยให้อยู่ในสภาพแวดล้อมอันอาจชักน าไปในทาง
เสียหาย 
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ในกรณีถ้าเด็กมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎกระทรวงดังกล่าว ถือได้ว่าเป็น
เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยเจ้าหน้าที่ต้อง
ด าเนินการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว ถ้าเห็นว่าเด็กจ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพหรือเห็นว่าจ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ก็ต้องด าเนินการต่อไป ในกรณีที่มอบ
ตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล อาจมีการแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิ
ภาพแก่เด็กและอาจมีการวางข้อก าหนดเพ่ือป้องกันมิให้เด็กมีความประพฤติเสียหายหรือเสี่ยงต่อการ
กระท าผิด 

จากกฎหมายดังกล่าวมีข้อสังเกตว่ากรณีที่เด็กได้เล่นการพนันออนไลน์เด็กที่เข้าเล่น
การพนันออนไลน์จะได้เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากกฎกระทรวง
ก าหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าความผิด พ.ศ. 2549 ในกรณีเด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร  ก าหนด
คุ้มครองเฉพาะเด็กที่มีพฤติกรรมเล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน ซึ่งการคุ้มครองนี้ได้คุ้มครอง
เฉพาะเด็กที่เข้ามั่วสุ่มการพนันโดยทั่วไป จะถือว่าคุ้มครองเด็กกรณีที่เด็กได้เล่นการพนันออนไลน์ด้วย
หรือไม่ ในกรณีที่เด็กได้มีการกระท าความผิดหรือเสี่ยงกระท าความผิดโดยการเล่นพนันออนไลน์
กฎหมายที่มีอยู่ดังกล่าวจะคุ้มครองเด็กอย่างไร 

3)  เด็กที่อยู่ ในสภาพที่จ าต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง  โดยกฎกระทรวงได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง ได้แก่103 

1. เด็กที่ต้องหาว่ากระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แต่อายุยั งไม่ถึง
เกณฑ์ต้องรับโทษทางอาญา 

2. เด็กท่ีศาลหรือผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนส่งมารับการ
คุ้มครองสวัสดิภาพ และไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ให้การอุปการะเลี้ยงดู หรือมีแต่ไม่อยู่ในสภาพที่จะให้การ
ดูเอาใจใส่ต่อเด็กได้ 

3. เด็กที่ประกอบอาชีพที่น่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือประกอบ
อาชีพในบริเวณท่ีเสี่ยงอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 

4. เด็กที่อาศัยอยู่กับบุคคลที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าประกอบอาชีพไม่สุจริตหรือ
หลอกลวงประชาชน 

หมวด 6  สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิ
ภาพและสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 

                                                           

 103 กฎกระทรวงก าหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จ าต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ.2549 
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ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู และให้เจ้าหน้าที่ที่ก าหนดไว้ท า
หน้าที่ก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกงานของสถานที่ดังกล่าว นอกจากนี้ยังต้องมี
ผู้ปกครองสวัสดิภาพ เป็นผู้ปกครองและบังคับบัญชา ซึ่ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของ
ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ ผู้ปกครองของสถานสงเคราะห์ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพและผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู โดยมุ่งเน้นให้เด็กเป็น
ศูนย์กลาง 

หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้

ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน  นักศึกษาและผู้ปกครองเพ่ือส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา และยังให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่
ในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา เช่น การสอบถามครูอาจารย์
เกี่ยวกับความประพฤติของเด็ก ให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนหรือนักศึกษา 
และสอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งชักจูง
นักเรียนหรือนักศึกษาไปในทางมิชอบ และการประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครอง ต ารวจ และพนักงานอ่ืน เป็นต้น 

หมวด 8 กองทุนคุ้มครองเด็ก 
มีการจัดตั้งกองทุนเด็ก เพ่ือเป็นทุนส าหรับใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิ

ภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน 
นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน ท าหน้าที่
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ104 

หมวด 9 บทก าหนดโทษ 
การก าหนดโทษทางอาญาแก่บุคคลผู้กระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติต่างๆ ตามที่

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีการก าหนดไว้ 
จากที่ได้กล่าวกฎหมายทั้งในส่วนของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพนันโดยตรง และ

ในส่วนของกฎหมายอ่ืนที่น ามาใช้ประกอบการควบคุมการพนันออนไลน์ในประเทศไทยนั้น พบว่า
ระบบกฎหมายไทยไม่ได้มีการบัญญัติมาตรการหรือกลไกในการควบคุมการพนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ 

                                                           
104 บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์. ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. 

สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, ส านักงานศาลยุติธรรม, 2555.หน้า 10-12 
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ดังนั้น  เมื่อมีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดโดยการเล่นพนันออนไลน์จึงไม่มีหลักเกณฑ์
หรือกฎหมายที่ชัดเจนที่เข้ามาควบคุมการพนันออนไลน์ดังกล่าวได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดมาตรการในทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมหรือการจัดการพนันออนไลน์จึงจ าเป็นที่ต้อง
ศึกษากฎหมายต่างประเทศเพ่ือน ามาปรับใช้กับกฎหมายไทย ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวในบทถัดไป 

 



 
 

บทท่ี 4 
 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมกำรพนันออนไลน์ของต่ำงประเทศ 
 

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยไม่มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์โดยเฉพาะ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมหรือการจัดการการพนัน
ออนไลน์การศึกษากฎหมายการพนันของต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ  โดยผู้วิ จัยโดยได้เลือก
ประเทศที่ศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรก ประเทศที่อนุญาตให้ธุรกิจการพนันออนไลน์เป็น
ธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ได้แก่ สิงคโปร์ มอลตา ออสเตรเลีย  กลุ่มที่สอง ประเทศที่อนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจการพนันทั่วไปแต่ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจพนันออนไลน์  ได้แก่  มลรัฐโอเรกอน  เวียดนาม 
มลรัฐหลุยส์เซียน่า  กลุ่มที่สาม ประเทศที่ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจพนัน ได้แก่ มลรัฐยูทาห์ 
ประเทศเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานและเป็นประเทศชั้นน าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงในบางประเทศก็ประสบปัญหาในการควบคุม
การพนันออนไลน์ที่คล้ายกับประเทศไทย รวมไปถึงลักษณะสภาพสังคมหรือบริบทของสังคมต่างๆ ใน
บางประเทศมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย  จึงสมควรที่จะศึกษามาตรการและกลไกทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ของต่างประเทศดังกล่าว เพื่อก าหนดเป็นมาตรการและกลไกในการควบคุม
การพนันออนไลน์ที่สอดคล้องกับประเทศไทยต่อไป 

 

4.1  ประเทศที่อนุญำตให้ธุรกิจกำรพนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมำย 
 
ส าหรับประเทศที่อนุญาตให้ธุรกิจการพนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย กล่าวคือรัฐของ

ประเทศนั้นได้มีการอนุญาตให้มีทั้งการพนันซึ่งเป็นการพนันทั่วไปและการพนันออนไลน์โดยประเทศที่
ศึกษา ได้แก่ สิงคโปร์ มอลตา ออสเตรเลีย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของสังคมในแต่ละประเทศ ทั้งใน
แง่ของความเป็นมาของกฎหมาย มาตรการและกลไกของการควบคุมการพนัน รวมไปถึงหลักเกณฑ์
อ่ืนๆ เพ่ือน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย ดังนี้  
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4.1.1  ประเทศสิงคโปร์ 
ส าหรับการพนันนั้นปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ครั้งแรกในช่วงเวลาตั้งแต่ที่

อังกฤษเริ่มต้นเช่าเกาะสิงคโปร์ใหม่ๆ กล่าวคือหลังจากการท าสัญญาเช่าเกาะเสร็จเรียบร้อย Raffles
ได้กลับไปประจ าที่ Bencoolen และได้มอบหมายให้ Major William Farquhar ทหารของจักรวรรดิ
อังกฤษเป็นผู้ปกครองเกาะซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็ก โดย  Raffles ได้มอบนโยบายแก่ 
Farquhar แต่เพียงว่าให้สิงคโปร์เป็นเมืองท่าปลอดภาษีและให้ Farquhar เชิญชวนให้นักเดินเรือแวะ
มาที่เกาะนี้ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้นโยบายการปกครองของ Farquhar มีลักษณะค่อนข้างผ่อนปรน โดย
ปรากฏมีทั้งการขายใบอนุญาตให้เล่นการพนัน ใบอนุญาตค้าฝิ่น และใบอนุญาตค้าทาส จนกระทั่งใน 
ค.ศ. 1822 Raffles ได้กลับมาเพ่ือตรวจราชการเกาะสิงคโปร์อีกครั้ง Raffles เห็นการด าเนินนโยบาย
ดังกล่าวของ Farquhar ท าให้เกาะสิงคโปร์เกิดความวุ่นวายไปทั่ว Raffles จึงได้ออกนโยบายใหม่
ทั้งหมดโดยออกค าสั่งห้ามค้าทาส สั่งปิดบ่อนการพนันทั้งหมด ห้ามคนพกอาวุธ และเก็บภาษีในอัตรา
สูงส าหรับการกระท าที่เห็นว่าก่อให้เกิดความวุ่นวาย เช่น การเมาสุรา และการสูบฝิ่น แต่อย่างไรก็ดี
เมื่อเวลาผ่านไปเศรษฐกิจเจริญขึ้นมาก ผู้คนก็มาอาศัยอยู่มากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทางจักรวรรดิ
อังกฤษไม่สามารถจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ ก็ปรากฏว่ามีการค้าประเวณี สูบฝิ่น รวมถึงการเล่น
พนันอย่างแพร่หลายอีกครั้ง105 จนกระทั่งเมื่อสิงคโปร์ได้รับอ านาจปกครองตนเองโดยสมบูรณ์จากส
หราชอาณาจักรแล้วจึงเริ่มต้นมีการควบคุมการเล่นการพนันอีกครั้งหนึ่ง โดยกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
พนัน ได้แก่ รัฐบัญญัติการวางเดิมพัน ค.ศ.1960 (Betting Act : Ordinance 30 of 1960)  รัฐ
บัญญัติแหล่งสถานเล่นเกม ค.ศ.1961 (Common Gaming House Act : Ordinance 2 0f 1961) 
รัฐบัญญัติควบคุมบ่อนกาสิโน ค.ศ.2006 (Casino Control Act : Act 10 of 2006) รัฐบัญญัติการ
พนันทางไกล ค.ศ.2014 (Remote Gambling Act : No.34 of 2014)  

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว กฎหมายการพนันในสิงคโปร์  มี 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรก การควบคุม
และห้ามประกอบธุรกิจการพนันไม่ส่งเสริมให้พลเมืองสิงคโปร์และชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรเล่น
การพนัน (residents) ในสิงคโปร์และอีกลักษณะหนึ่งคือ การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจพนันแต่
ธุรกิจพนันจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากกว่าผลเสียทางสังคมที่จะเกิดขึ้น โดยผู้วิจัยได้ศึกษา 
มาตรการและกลไกของหน่วยงานที่ควบคุมและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมไปถึงขั้นตอน
กระบวนการต่างๆของการเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งสาระส าคัญของกฎหมายการพนันในสิงคโปร์ มี
รายละเอียดดังนี้ 

                                                           
105 Lim Irene, Secret Societies in Singapore, National Heritage Board; 

Singapore, 1999 



 

64 

4.1.1.1  หลักเกณฑ์ของการพนันออนไลน์ที่อนุญาต 
ส าหรับเกี่ยวกับการการเล่นการพนันทางออนไลน์นั้น  สิงคโปร์ได้ออกรัฐบัญญัติ

การเล่นพนันทางไกล ค.ศ.2014 ขึ้นเพ่ือควบคุมการพนันทางออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ  โดยระบุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการเล่นการพนันทางไกลไม่ให้เป็นบ่อเกิดของ
อาชญากรรมหรือความไม่สงบเรียบร้อย เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือความไม่สงบเรียบร้อย  หรือถูก
ใช้เพ่ือส่งเสริมอาชญากรรม หรือความไม่สงบเรียบร้อย และคุ้มครองผู้เยาว์ และบุคคลที่ยังขาด
ประสบการณ์จากการท าอันตรายหรือใช้ประโยชน์จากการเล่นการพนันทางไกล106 ตามรัฐบัญญัติการ
เล่นการพนันทางไกล ค.ศ.2014 ไม่ได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าการเล่นการพนันออนไลน์แบบ
ใดบ้างที่ได้รับอนุญาต เพียงแต่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีในการพิจารณาอนุญาต
ไว้ ซึ่งกรณีการพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต มีหลักเกณฑ์ดังนี้107 

(1)  ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติส่วนนี้ รัฐมนตรีอาจโดยการสมัครใจของ
บุคคลใด ออกใบรับรองแห่งการได้รับการยกเว้นให้อ านาจบุคคลใดในการจัดให้มีการบริการให้เล่น
การพนันทางไกลโดยมีสถานที่ท าการอยู่ในสิงคโปร์ให้แก่ลูกค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับสิงคโปร์ตามที่ได้
ก าหนดในใบรับรอง 

(2)  ใบรับรองแห่งการได้รับการยกเว้นนั้น อาจจะออกได้เฉพาะเมื่อ
รัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าหากให้อนุญาตแล้วจะเกิดประโยชน์แก่สาธารณะ 

(3)  ในการพิจารณาว่าเป็นประโยชน์แก่สาธารณะที่จะออกใบรับรองแห่ง
การได้รับยกเว้นหรือไม่ รัฐมนตรีอาจพิจารณาหรือชั่งน้ าหนักตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควรทั้งนี้ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

ก.  หากได้รับอนุญาต ผู้ขออนุญาตจะได้ก่อตั้ง จดทะเบียนจัดตั้ง 
หรือด าเนินการตั้งสถานท าการในสิงคโปร์เพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้บังคับแก่เงื่อนไขใดของใบรับรอง
แห่งการได้รับยกเว้น หรือไม่ 

ข.  มีกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ส าคัญของผู้ขออนุญาตถูกค าพิพากษา
ข้อหาหนึ่งหรือมากกว่านั้นในสิงคโปร์ ซึ่งในความเห็นของรัฐมนตรีท าให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ส าคัญ
ดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ 

ค.  ผู้ขออนุญาตเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไรที่ท างานแจกจ่ายเงินที่
หากมาเป็นทุนให้แก่สาธารณะ สังคม หรือการกุศล ในสิงคโปร์ หรือไม่ 
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ง.  ผู้ขออนุญาตมีประวัติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอไม่ว่าเกี่ยวกับการเล่นการพนันทางไกลหรือประการอ่ืนใดหรือไม่ ไม่ว่า
เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันทางไกลหรือไม่ 

 (4)  เพ่ือไม่ให้เป็นที่สงสัย รัฐมนตรีไม่ถูกจ ากัดที่จะต้องพิจารณาตามที่
ก าหนดในอนุมาตรา (3) และอาจพิจารณาเรื่องอ่ืน และพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องก็ได้ 

(5)  ในมาตรานี้ ค าว่า “เจ้าหน้าที่ส าคัญ” รวมถึง ผู้บริหารสูงสุด (Chief 
Executive Officer) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทางการเงิน (Chief Financial Officer) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) และบุคคลอ่ืนใด ที่ว่าชื่อต าแหน่งจะเป็นอย่างใดซึ่งมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

ก.  ได้รับว่าจ้างโดยตรง หรือกระท าการเพ่ือหรือกระท าโดยการ
จัดการกับผู้ขออนุญาตเพื่อได้รับใบรับรองแห่งการได้รับยกเว้น 

ข.  รับผิดชอบในการบริหารและปฏิบัติการของธุรกิจของผู้ขอ
อนุญาตเกี่ยวกับการเล่นการพนันทางไกล  และรวมถึงบุคคลใดซึ่งตั้งแต่ต้นได้ด าเนินการทั้งหมดหรือ
บางส่วนในการงานหรือหน้าที่ของ ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทาง
การเงิน (Chief Financial Officer) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer)” 

นอกจากนี้ รัฐบัญญัติการเล่นการพนันทางไกล ค.ศ.2014  ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การออกใบรับรองแห่งการได้รับยกเว้นแบบมีเงื่อนไขก าหนดไว้  ซึ่งอาจมีผลต่อลักษณะการ
เล่นการพนันที่ได้รับอนุญาตดังต่อไปนี้108  

(1)  ในการออกใบรับรองแห่งการได้รับยกเว้นแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับ
ยกเว้นรายใดให้สามารถให้บริการให้เล่นการพนันทางไกลได้ รัฐมนตรีอาจก าหนดเงื่อนไขตามที่
เห็นสมควรรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

ก. เงื่อนไขเพ่ือเป็นหลักประกันว่าการจัดการและการด าเนินการของ
การบริการให้เล่นการพนันทางไกลปราศจากความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม การใช้หรือประโยชน์อ่ืน
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้ด าเนินการโดยลูกจ้าง เจ้าหน้าที่  ตัวแทน หรือผู้รับเหมาของ
ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม 

ข. เงื่อนไขท่ีจะท าให้แน่ใจว่าธุรกรรมการให้บริการให้เล่นการพนันยัง
ปลอดภัย 

ค. เงื่อนไขเพ่ือควบคุมการเล่นการพนันทางไกลที่อาจเป็นอันตราย
ต่อผู้เยาว์ บุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และสังคมโดยส่วนรวม 
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ง. เงื่อนไขที่ก าหนดให้จ่ายค่าธรรมเนียมเมื่อออกใบรับรองแห่งการ
ได้รับยกเว้น หรือค่าธรรมเนียมเป็นงวดระหว่างใบรับรองมีผลใช้บังคับหรือทั้งสองประการ ตาม
จ านวนที่อาจก าหนดโดยใบรับรองหรือภายใต้ใบรับรองนั้น 

จ. เงื่อนไขท่ีก าหนดให้ผู้ประกอบการส่งข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบ
อ านาจเห็นว่าจ าเป็นหรือเป็นการสมควรเพ่ือการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนนี้อย่างเหมาะสม
โดยวิธีการและภายในเวลาตามที่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายหรือรัฐมนตรีก าหนด 

ฉ. เงื่อนไขที่ก าหนดประเภทของการบริการให้เล่นการพนันทางไกล 
และผลิตภัณฑ์การเล่นการพนันทางไกลตามท่ีผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นขอ และ 

ช. เงื่อนไขที่ก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณา หรือกิจกรรม
ส่งเสริมที่อาจถูกเผยแพร่หรือด าเนินการโดยผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้น 

(2)  ภายใต้บังคับแห่งมาตรานี้  รัฐมนตรีอาจเพ่ิมเติม หรือลบ หรือ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของใบรับรองแห่งการได้รับยกเว้น 

(3)  ก่อนท าการเพ่ิมเติม ลบ หรือแก้ไขดัดแปลงเงื่อนไขของใบรับรองแห่ง
การได้รับยกเว้น รัฐมนตรีต้องบอกกล่าวให้ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นซึ่งเป็นผู้จัดหาการบริการให้
เล่นการพนันทางไกลตามใบรับรองการได้รับยกเว้นในประการดังต่อไปนี้ 

ก. กล่าวถึงรัฐมนตรีเสนอให้ท าการเพ่ิมเติม ลบ หรือแก้ไขดัดแปลง
ตามท่ีก าหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าว และ 

ข. ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันนับแต่ผู้ประกอบการที่ได้รับ
ยกเว้นได้รับหนังสือบอกกล่าว อันเป็นการก าหนดว่าผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นอาจขอน าเสนอเป็น
หนังสือแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพ่ิมเติม ลบ หรือแก้ไขดัดแปลงที่มีการบอกกล่าว 

(4)  เมื่อได้รับการน าเสนอเป็นหนังสือตามอนุมาตรา (3) (ข) รัฐมนตรีต้อง
พิจารณาการน าเสนอและอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 ก. ไม่ตกลงตามที่น าเสนอ 
 ข. แก้ไขการเพ่ิมเติม การลบ หรือการแก้ไขดัดแปลงเงื่อนไขของ

ใบรับรองแห่งการได้รับยกเว้นตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควรตามที่ได้มีการน าเสนอมา 
 ค. ถอนการเพ่ิมเติม การลบ หรือการแก้ไขดัดแปลงเงื่อนไข 

 (5)  ในกรณีที่รัฐมนตรีปฏิเสธการน าเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรใดตาม
อนุมาตรา (4) (ก) หรือรัฐมนตรีแก้ไขเพ่ิมเติม การเพ่ิมเติม การลบ หรือการแก้ไขดัดแปลง เงื่อนไข
ของใบรับรองแห่งการได้รับยกเว้นตามข้อ (4) (ข) หรือรัฐมนตรีไม่ได้รับการน าเสนอเป็นลายลักษณ์
อักษรภายในเวลาที่ก าหนดในอนุมาตรา (3) (ข) หรือการน าเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรถูกถอน และ
ผู้ประกอบการที่ ได้รับยกเว้นไม่ได้ด าเนินการตามทีมีการเพ่ิมเติม ลบ หรือแก้ไขดัดแปลงใน
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ก าหนดเวลา  รัฐมนตรีต้องออกค าสั่ งเป็นหนังสือไปยังผู้ประกอบการที่ ได้รับยกเว้นเพ่ือให้
ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นบังคับใช้การเพ่ิมเติม การลบ หรือแก้ไขดัดแปลงตามที่ได้มีหนังสือบอก
กล่าวในอนุมาตรา (3) หรือตามท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐมนตรีโดยทันที 

ส าหรับขั้นตอนในการขออนุญาต  รัฐบัญญัติได้มีการก าหนดการขอ
อนุญาตประกอบกิจการไว้ในส่วนที่ 5 ของรัฐบัญญัติการเล่นการพนันทางไกล ค.ศ.2014 ว่าด้วย
ใบรับรองแห่งการได้รับยกเว้น แต่ไม่ได้ก าหนดในรายละเอียดชัดเจนว่าต้องด าเนินการหรือมีขั้นตอน
โดยละเอียดอย่างไรบ้าง นอกจากการขออนุญาตแล้ว ยังมีการก าหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขและการโอน
ใบรับรองแห่งการได้รับยกเว้นไว้ด้วย กล่าวคือ ใบรับรองทุกใบที่ออกมีผลใช้บังคับได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในใบรับรอง และอาจขยายระยะเวลาออกไปโดยอาจมีหรือไม่มีเงื่อนไขเพ่ิมเติมส าหรับ
ช่วงเวลาที่ขยายนั้นก็ได้ตามแต่จะก าหนด  และใบรับรองทุกใบไม่สามารถโอน มอบช่วงสิทธิ หรือ
กระท าการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการโอนให้แก่กัน การกระท าใดๆ ในลักษณะข้างต้นให้ตกเป็นโมฆะ 

 4.1.1.2  หน่วยงานที่ควบคุมและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
ประเทศสิงคโปร์ได้ก าหนดให้ผู้มีอ านาจในการควบคุมการพนันทุกอย่าง ทั้งในส่วน

ของอ าน าจ ในการอนุญ าต  อ าน าจ ในการควบคุมก ากับดู แล  เป็ นของรัฐมนตรีว่ าก าร
กระทรวงมหาดไทย  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถมอบอ านาจต่อไปได้  โดยอาจ
แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ได้แก่ ต ารวจ  เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ต ารวจ หรือลูกจ้างของ IMDA หรือ
หน่วยงานของรัฐหน่วยงานอ่ืน  ตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควรเพ่ือให้ใช้อ านาจตามรัฐบัญญัตินี้ไม่ว่า
อ านาจเป็นการทั่วไปหรืออ านาจตามบทบัญญัติใดโดยเฉพาะเจาะจง  ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งต้อง
ใช้อ านาจตามรัฐบัญญัติตามค าสั่งทั่วไปหรือค าสั่งเฉพาะเจาะจงของรัฐมนตรี   โดยกฎหมายได้
ก าหนดให้รัฐมนตรีต้องออกบัตรประจ าตัวให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งทุกราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ ต้องพก
ติดตัวตลอดเวลาที่ใช้อ านาจตามรัฐบัญญัตินี้  และเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งทุกรายภายใต้รัฐบัญญัตินี้ให้
ถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย109 

ปัจจุบันได้มีการตั้งหน่วยงานควบคุมและก ากับดูแลการพนัน (The Gambling 
Regulatory Unit) ภายใต้การควบคุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือด าเนินการใช้
อ านาจหน้าที่ตามรัฐบัญญัติการเล่นการพนันทางไกล ค.ศ.2014 นี้ 

4.1.1.3  วิธีคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
รัฐบัญญัติได้มีบทบัญญัติทางกฎหมาย และมาตรการในการควบคุมการเข้าถึงการ

พนันแก่เด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองผู้เยาว์ไว้ 2 ประการ คือ 
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1)  การคุ้มครองผู้เยาว์จากการเป็นลูกจ้างในการเล่นการพนันทางไกล 
กล่าวคือ รัฐบัญญัติได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ถึงกรณีการจ้างงานที่ผิดกฎหมายในการจ้างผู้เยาว์ในการเล่น
การพนันทางไกล ซึ่งมีหลักเกณฑ์ถึงการคุ้มครองผู้เยาว์กรณีดังกล่าวไว้ 3 ประการ ดังนี้110 

 (1)  บุคคลที่ว่าจ้างแรงงานผู้เยาว์ในสิงคโปร์โดย 
ก.  ให้จัดหาในสิงคโปร์ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการเล่น

การพนันทางไกลโดยผู้อ่ืน 
ข.  ให้จัดงาน จัดการ ควบคุมดูแล ในสิงคโปร์ซึ่งการเล่นการ

พนันทางไกลโดยผู้อ่ืนตามการวางแผนของบุคคลนั้น 
ค.  ให้แจกจ่ายในสิงคโปร์ซึ่งรางวัลที่ถูกเสนอในการเล่นการ

พนันทางไกลโดยผู้อ่ืนตามการวางแผนที่ท าโดยบุคคลนั้น 
ง.  ให้แจกจ่ายในสิงคโปร์ซึ่งเงินหรือสิ่งที่มีค่าค านวณเป็นเงิน

ได้หรือเงินเดิมพันในการเล่นการพนันทางไกลโดยบุคคลอ่ืน ตามการวางแผนที่ท าโดยบุคคลนั้น 
จ.  ให้อ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมของบุคคลอ่ืนในการ

เล่นการพนันทางไกลตามการวางแผนของบุคคลนั้น 
ฉ.  ให้ท าหรือใช้ในสิงคโปร์ซึ่งเอกสาร เครื่องมืออุปกรณ์ หรือ

สิ่งอื่นใดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถมีการเล่นการพนันทางไกลตามการวางแผนของบุคคลนั้น 
ช.  ให้ส่งเสริมการเล่นการพนันทางไกลในสิงคโปร์โดยผู้อ่ืน 

หรือ 
ซ.  ให้ช่วยเหลือโดยตรงในกิจกรรมใดๆ ที่กล่าวมาในข้อ (ก ) 

(ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช)  มีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 300,000 เหรียญ
สิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกิน 6 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

(2)  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของอนุมาตรา (1) 
  ก.  การกระท าของผู้เยาว์ตามที่กล่าวในอนุมาตรา (1) (ก) (ข) 

(ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) หรือ (ซ) ให้รวมถึงการกระท าที่ท าหรือได้ละเว้นไม่กระท าที่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้ท า
ในและส่วนหนึ่งส่วนใดได้ท านอกสิงคโปร์ และ 

  ข.  ไม่ส าคัญว่าการเล่นการพนันทางไกลที่ กล่าวถึงใน
อนุมาตรานั้นส่วนหนึ่งส่วนใดได้ท าในและส่วนหนึ่งส่วนใดได้ท านอกสิงคโปร์ 
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 (3)  การอ้างอิงในอนุมาตรา (1) ในการว่าจ้างแรงงานผู้เยาว์รวมถึง 
(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง) การอ้างถึงการจ้างแรงงานหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ ไม่ว่าอยู่ภายใต้สัญญา
แรงงานหรือไม่ และก่อให้เกิดหรือยินยอมให้ผู้เยาว์ถูกจ้างแรงงานหรือเข้าไปเกี่ยวข้อง” 

2)  การคุ้มครองผู้เยาว์จากการถูกชักชวนให้เข้าร่วมการเล่นการพนัน
ทางไกล มีก าหนดไว้ดังต่อไปนี้111  

 (1)  บุคคลที่ชักชวน กระท าอ่ืนใดอันเป็นสาเหตุ อนุญาต ให้ผู้เยาว์
เข้าเล่นการพนันในสิงคโปร์โดยวิธีการสื่อสารทางไกล มีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 
300,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกิน 6 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

(2)  ตามข้อ (1) การชักชวนผู้เยาว์ในการเล่นการพนันโดยวิธีการ
สื่อสารทางไกลรวมถึงเจตนาส่งให้แก่ผู้เยาว์ซึ่งการโฆษณาการให้บริการให้เล่นการพนันทางไกลใด  
และเจตนาให้ผู้เยาว์สนใจในข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นการพนันทางไกลในลักษณะยุยงให้ผู้เยาว์เล่นการ
พนันโดยวิธีการสื่อสารทางไกล 

(3)  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อ (1) ไม่ต้องค านึงถึงว่าการเล่น
การพนันที่ผู้เยาว์เข้าร่วมเล่นนั้นจะเป็นการพนันอย่างเดียวกันกับที่ได้รับชักชวน หรือเล่นโดยวิธีการที่
ได้รับชักชวน 

(4)  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อ (1) ไม่ต้องค านึงถึงว่าการเล่น
การพนันนั้นได้เล่นหรือจะเล่นโดยผู้เยาว์ตามที่เชื้อเชิญเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ท าโดยการสื่อสาร
ทางไกล หรือบางส่วนได้ท าในสิงคโปร์และบางส่วนได้ท านอกสิงคโปร์ 

(5)  ความผิดตามอนุมาตรา (1) เป็นความผิดที่จับผู้กระท าความผิดได้ 
 4.1.1.4  รูปแบบมาตรการในการก ากับดูแลการพนันออนไลน์ 

รูปแบบมาตรการในการก ากับดูแลการพนันออนไลน์ ได้แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
มาตรการทางอาญาและมาตรการทางปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  มาตรการทางอาญา โดยได้มีมาตรการในการลงโทษทางอาญาแก่
บุคคลที่เล่นการพนันออนไลน์ในกรณีท่ีกระท าความผิด ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนี้ 

 (1) การพนันทางไกลที่ผิดกฎหมาย กล่าวคือ กรณีที่บุคคลใดใน
สิงคโปร์เล่นการพนันโดยใช้การสื่อสารทางไกล และโดยใช้บริการให้เล่นการพนันทางไกลที่ไม่ไ ด้
ประกอบการโดยผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้น หรือบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 40 จากมาตรา 10 
หรือ 11 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย ไม่ว่าเป็นการเล่นการพนันโดยบุคคลเพียงคนเดียวหรือ
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ร่วมกันเล่นกับบุคคลอ่ืน หรือโดยตรงหรืออ้อมผ่านบุคคลหนึ่งบุคคลใด และไม่ว่าการเล่นการพนัน 
บางส่วนท าในสิงคโปร์และบางส่วนท านอกสิงคโปร์ ถ้าหากพิจารณาแล้วว่า หากการเล่นการพนันนั้น
ได้ท าทั้งหมดในสิงคโปร์จะเป็นความผิดกฎหมาย และความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่สามารถจับ
ได1้12 

  (2)  การให้บริการให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายแก่บุคคลอ่ืน กรณี
ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่บุคคลผู้เล่นการพนันอยู่ในหรือนอกสิงคโปร์ และบุคคลใน
สิงคโปร์ ดังนี้113 

  1.  บุคคลใด (เรียกว่า “ตัวแทน) อยู่ในหรือนอกสิงคโปร์ ได้มี
ลักษณะของการกระท า ดังนี้ 

  ก)  จัดงาน จัดการ หรือควบคุมดูแลการเล่นการพนัน
ทางไกลที่เล่นโดยบุคคลอื่นตามการจัดการที่ท าโดยตัวการของตันแทน ซึ่งอาจรวมถึงเชิญบุคคลอ่ืนให้
เล่นการพนันโดยใช้การสื่อสารทางไกลตามที่ได้จัดการ หรือวางเดิมพัน ท าการเดิมพัน รับการวางเดิม
พัน ยอมรับการวางเดิมพัน โดยใช้การสื่อสารทางไกลตามท่ีได้จัดการ 

ข)  แจกจ่ายรางวัลในการเล่นการพนันทางไกลที่เล่นโดย
บุคคลอื่นตามท่ีตนได้จัดการ 

ค)  แจกจ่ ายเงินหรือสิ่ งมีค่ าค านวณ เป็น เงิน ได้หรือ
ผลประโยชน์โดยบุคคลอ่ืนในการเล่นการพนันทางไกลตามท่ีตัวการของตัวแทนได้จัดการ 

ง)  อ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมโดยบุคคลอ่ืนในการ
เล่นการพนันทางไกลตามที่ตัวการของตัวแทนได้จัดการ ซึ่งอาจรวมถึงการอนุญาตให้บุคคลนั้นๆ เข้า
ร่วมเล่นการพนันทางไกลเช่นว่านั้น หรือ 

จ)  ช่วยในประการใดๆ ที่กล่าวมาใน ก) ข) ค)  
โดยการกระท าดังกล่าวเป็นผลให้อ านวยความสะดวกแก่

บุคคลตั้งแต่หนึ่งคนในการกระท าความผิด  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 เหรียญ
สิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

2. บุคคลใดในสิงคโปร์ ได้มีลักษณะของการกระท า ดังนี้ 
ก) จัดงาน จัดการ หรือควบคุมดูแลการเล่นการพนัน

ทางไกลที่เล่นโดยบุคคลอื่นตามการจัดการที่ท าโดยตัวการของตันแทน ซึ่งอาจรวมถึงเชิญบุคคลอ่ืนให้
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เล่นการพนันโดยใช้การสื่อสารทางไกลตามที่ได้จัดการ หรือวางเดิมพัน ท าการเดิมพัน รับการวางเดิม
พัน ยอมรับการวางเดิมพัน โดยใช้การสื่อสารทางไกลตามท่ีได้จัดการ 

ข)  แจกจ่ายรางวัลในการเล่นการพนันทางไกลที่เล่นโดย
บุคคลอื่นตามท่ีตนได้จัดการ 

ค)  แจกจ่ ายเงินหรือสิ่ งมีค่ าค านวณ เป็น เงิน ได้หรือ
ผลประโยชน์โดยบุคคลอ่ืนในการเล่นการพนันทางไกลตามท่ีตัวการของตัวแทนได้จัดการ 

ง)  อ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมโดยบุคคลอ่ืนในการ
เล่นการพนันทางไกลตามที่ตัวการของตัวแทนได้จัดการ ซึ่งอาจรวมถึงการอนุญาตให้บุคคลนั้นๆ เข้า
ร่วมเล่นการพนันทางไกลเช่นว่านั้น หรือ 

จ)  ช่วยในประการใดๆ ที่กล่าวมาใน ก) ข) ค) หรือ ง) 
โดยการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นผลให้อ านวยความสะดวกแก่

บุคคลตั้งแต่หนึ่งคนที่อยู่นอกสิงคโปร์ในการเล่นการกระท าโดยใช้การสื่อสารทางไกล ต้องระวางโทษ 
ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

(3)  ห้ามการให้บริการเล่นการพนันทางไกลต่างประเทศแก่ลูกค้าที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสิงคโปร์  กล่าวคือ บุคคลใดได้จัดให้มีบริการเล่นการพนันทางไกลนอกสิงคโปร์ ซึ่ง
การให้บริการเล่นการพนันทางไกลแก่ลูกค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับสิงคโปร์ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 
20,000 ถึง 500,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ114 

(4) ห้ามการให้บริการให้เล่นการพนันทางไกลโดยมีสถานท าการใน
สิงคโปร์ กล่าวคือ บุคคลใดได้จัดให้มีบริการให้เล่นการพนันทางไกลโดยมีสถานท าการในสิงคโปร์ต้อง
ระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 500,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ115 

(5) ความผิดข้อหาเผยแพร่สู่สาธารณะซึ่งโฆษณาการให้บริการให้เล่น
การพนันทางไกล  กล่าวคือ  บุคคลใดเผยแพร่สู่สาธารณะ หรืออนุญาตให้เผยแพร่สู่สาธารณะซึ่ง
โฆษณาการให้บริการให้เล่นการพนันทางไกลในสิงคโปร์ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 เหรียญ
สิงคโปร์  หากเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นและได้กระท าตามเงื่อนไขที่อยู่ในใบรับรองจะไม่เป็น
ความผิดตามมาตรานี้116  

                                                           

  114 Remote Gambling Act, No.34 of 2014, section 10 
  115 Remote Gambling Act, No.34 of 2014, section 11 
  116 Remote Gambling Act, No.34 of 2014, section 15 
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(6) การส่งเสริมการเล่นการพนันทางไกล  กล่าวคือ บุคคลใดส่งเสริม
ในสิงคโปร์หรือโดยการกระท าใดไม่ว่าในหรือนอกสิงคโปร์อนุญาตให้มีการส่งเสริมในสิงคโปร์ซึ่งการ
เล่นการพนันทางไกลต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท  หากเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้น
และได้กระท าตามเงื่อนไขที่อยู่ในใบรับรองจะไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้117   

2)  มาตรการทางปกครอง โดยได้มีมาตรการทางปกครองส าหรับบุคคลที่
เล่นการพนันออนไลน์ในกรณีท่ีกระท าความผิด ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนี้ 

 (1) การปิดกั้นการเข้าถึงการให้บริการให้ เล่นการพนันทางไกล
ออนไลน์ กล่าวคือ  ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ผู้ได้มอบอ านาจได้รับค าร้องทุกข์หรือโดยการริเริ่มของ
เจ้าหน้าที่เองพิจารณาแล้วเป็นที่พอใจว่าการให้บริการของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet service 
provider) ได้กระท าหรือถูกใช้เพ่ือการเข้าถึงหรืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ออนไลน์ซึ่ง
ได้มีการจัดให้มีการให้บริการเล่นการพนันทางไกลซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 10 หรือมาตรา 11  หรือ  
สถานที่ออนไลน์ที่เป็นหรืออาจถูกใช้โดยบุคคลที่อยู่ในสิงคโปร์เพ่ือการพนันซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 8  
หรือ  สถานที่ออนไลน์ที่มีการชักชวนแก่ผู้เยาว์ให้เข้าร่วมการเล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 13  
หรือ  สถานที่ออนไลน์ที่ได้มีการเผยแพร่โฆษณาการให้บริการให้เล่นการพนันทางไกลในสิงคโปร์ซึ่ง
ต้องห้ามตามมาตรา 15 และสถานที่ออนไลน์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมให้เล่นการพนันทางไกลซึ่งต้องห้าม
มาตรา 17 ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจนั้นหลังจากได้พิจารณาตามอนุมาตรา (2) แล้ว มีค าสั่งให้ 
IMDA  มีค าสั่งให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตด าเนินการที่สมควรเพ่ือปิดกั้นการเข้าถึงสถานที่ออนไลน์นั้น 
(เรียกว่า ค าสั่งให้ปิดกั้น) และ IMDA ต้องส่งค าสั่งไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตโดยทันที118   

(2)  การปิดกั้นห้ามท าธุรกรรมการช าระเงิน โดยมีหลักเกณฑ์ของการ
ปิดกั้นท าธุรกรรมการช าระเงิน กล่าวคือ119 

1. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจได้รับค าร้องทุกข์หรือโดยการ
ริเริ่มของเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเป็นที่พอใจว่าบุคคลเข้าร่วมในกิจกรรมเล่นการพนันทางไกลที่ผิด
กฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจเมื่อได้ออกค าสั่ งไปยัง MAS ให้สั่งสถาบันทางการเงินปิดกั้นห้ามท า
ธุรกรรมทางการเงิน หรือออกค าสั่งไปยังผู้ให้บริการจัดท าธุรกรรมทางการเงินให้ปิดกั้นห้ามธุรกรรม
ทางการเงิน 

                                                           
117 Remote Gambling Act, No.34 of 2014, section 18 
118 Remote Gambling Act, No.34 of 2014, section 20 
119 Remote Gambling Act, No.34 of 2014, section 21 
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2. ค าสั่งปิดกั้นที่ไปยังสถาบันทางการเงินหรือผู้ให้บริการจัดท า
ธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับกรณีที่บุคคลใดเข้าร่วมในกิจกรรมเล่นการพนันทางไกลที่ผิดกฎหมายอาจ
มีค าสั่งเกี่ยวกับ    

ก) ไม่ยอมรับเครดิต หรือด าเนินการเกี่ยวกับเครดิต หรือ
ขยายเครดิตแก่บุคคลนั้น 

ข) ไม่ยอมรับเช็ค ดราฟท์ของธนาคาร หรือเครื่องมืออ่ืนใด
ท านองเดียวกันที่ท าโดยบุคคลนั้นหรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลนั้น 

ค) ห้ามท าหรือยอมรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
การเคลื่อนไหวทางการเงิน ไปยังบุคคลนั้นหรือออกจากบุคคลนั้น หรือ 

ง) ปิดกั้นการช าระเงิน หรือป้องกันไม่ให้ช าระเงิน หรือห้าม
การท าธุรกรรม เมื่อมีการใช้รหัสสัญลักษณ์ใดตามปกติในทางการค้า (หรือเทียบเท่า) ซึ่งตามปกติ
ประเพณีเก่ียวข้องกับธุรกรรมการพนัน 

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจมีค าสั่งไปยัง MAS ให้ท าค าสั่งปิดกั้น
การช าระเงินตามอนุมาตรา (1) (ก) MAS ต้องมีค าสั่งปิดกั้นไปยังสถานบันทางการเงิน 

4. สถาบันทางการเงินหรือผู้จัดท าธุรกรรมทางการเงินซึ่งได้รับ
ค าสั่งปิดกั้นการช าระเงินตามมาตรานี้แต่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งต้องระวางโทษและต้องรับผิด 

ก)  ส าหรับค าสั่งปิดกั้นการช าระเงินที่ระบุบัญชีของบุคคลใด
ที่เข้าร่วมในกิจการการเล่นการพนันที่ผิกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 เหรียญสิงคโปร์
ส าหรับธุรกรรมที่ระบุไว้ในค าสั่งปิดกั้นแต่ไม่กระท า แต่ไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อบัญชี หรือ
ต่อที่ที่ธุรกรรมได้กระท าข้ึน หรือถูกท าข้ึน หรือ 

ข)  ส าหรับค าสั่งปิดกั้นที่ระบุธุรกรรมใด ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 20,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อแต่ละธุรกรรมที่ระบุไว้ในค าสั่งปิดกั้นแต่ไม่กระท า แต่ไม่เกิน 
500,000 เหรียญสิงคโปร์ 

ทั้งนี้อาจมีการทบทวนค าสั่งปิดกั้นตามมาตรา 20 และ 21 ได้
ตามมาตรา 22 และบุคคลมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งปิดกั้นต่อรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีอาจให้คณะที่ปรึกษาร่วม
พิจารณาก็ได้ตามมาตรา 23 และ 24  

นอกจากค าสั่งปิดกั้นตามมาตรา 20 และ 21 แล้ว ส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นรัฐมนตรีอาจมีค าสั่งตามมาตรา 30 ได้ด้วย 

(3)  มาตรการในการควบคุมกฎระเบียบ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้120 

                                                           

 120 Remote Gambling Act, No.34 of 2014, section 30 
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   1.  รัฐมนตรีอาจบังคับใช้มาตรการในการควบคุมกฎระเบียบข้อ
หนึ่งข้อใดแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้น หากรัฐมนตรีพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้ประกอบที่ได้รับ
ยกเว้น 

ก)  ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม หรือไม่ท า  โดยผ่านลูกจ้าง 
เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือผู้รับเหมา ซึ่งเงื่อนไขตามใบรับรองแห่งการได้รับยกเว้นในการจัดให้มีการ
ให้บริการให้เล่นการพนันทางทางไกล 

ข)  ไม่ท าตามค าสั่งที่รัฐมนตรีออกตามมาตรา 29 หรือ 30 (2) (ง) 
ค)  ต้องค าพิพากษาว่ากระท าความผิดตามรัฐบัญญัตินี้ หรือ 
ง)  ได้กระท าการใดที่ในความเห็นของรัฐมนตรีเห็นว่าเสื่อม

เสียแก่ประโยชน์สาธารณะหรือความมั่นคงของสิงคโปร์ 
2.  มาตรการในการควบคุมกฎระเบียบ มีดังต่อไปนี้ 

ก)  ออกหนังสือห้ามเผยแพร่ 
ข)  แก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขของใบรับรองแห่งการได้รับยกเว้น 
ค)  โทษปรับไม่เกิน 1,000,000 เหรียญสิงคโปร์ ในกรณี

ส าหรับแต่ละการกระท าในสิ่งที่ก าหนดในอนุมาตรา (1) (ก) หรือ (ข)  หรือส าหรับแต่ละความผิดต้อง
ค าพิพากษาตามรัฐบัญญัตินี้  หรือส าหรับการกระท าหรืองดเว้นไม่กระท าการซึ่งรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
เห็นว่าท าให้เสื่อมเสียแก่ประโยชน์สาธารณะหรือความมั่นคงของสิงคโปร์ 

ง)  ค าสั่งจ ากัดการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการที่ได้รับ
ยกเว้นในการให้บริการการเล่นการพนันทางไกล 

จ)  การเพิกถอน การพักใช้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งใบรับรองแห่ง
การได้รับยกเว้น   
 

4.1.2  ประเทศมอลตำ 
การพนันออนไลน์ มอลตานับเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปที่ออกกฎหมายก ากับดูแล

การพนันออนไลน์121 โดยมีระเบียบเกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์ตั้งแต่ ค.ศ.2000122  และต่อมาใน 

                                                           

 121 สื บ ค้ น จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์  https://www.gamblingsites.com/online-gambling-
jurisdictions/ malta / และ http://www.mga.org.mt/malta/gaming-in-malta/ เมื่ อวันที่  9 
กันยายน 2560 

https://www.gamblingsites.com/online-gambling-jurisdictions/%20malta
https://www.gamblingsites.com/online-gambling-jurisdictions/%20malta
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ค.ศ.2001 ได้มีการตรา Lotteries and Other Games Act of 2001 มาใช้บังคับซึ่งก าหนดให้มีการ
จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลเรื่องการพนันทั้งหมดรวมถึงการพนันออนไลน์คือ Lotteries & 
Gaming Authority-LGA หรือ the Malta Gaming Authority-MGA ขึ้นมา และต่อมาใน ค.ศ. 
2004 มีการออกระเบียบว่าด้วยการพนันทางไกล (Remote Gaming Regulation 2004) มาใช้
บังคับ โดยก าหนดเกี่ยวกับวิธีขอใบอนุญาต เกณฑ์ขั้นต่ าที่ระบบเกมต้องมีเพ่ือให้ได้รับอนุญาตจาก 
MGA และข้อก าหนดเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆ เช่น การลงทะเบียนผู้เล่น การบริหารจัดการเงิน การจ่ายเงิน
แก่ผู้ชนะ และการโฆษณา123 โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอใบอนุญาตหลายๆ ใบพร้อมกันได้แต่สิ่ง
ที่ส าคัญคือผู้ประกอบต้องมีการประกอบการในส่วนส าคัญอยู่ในมอลตา ใบอนุญาตมีอายุคราวละ 5 ปี 
และมีเงื่อนไขต่างๆ หลายประการ เช่น ผู้ประกอบการต้องรักษาข้อมูลทางการเงินตามที่ก าหนด มี
ระเบียบวิธีปกป้องข้อมูล ใบอนุญาตอาจถูกเพิกถอนได้ และการโอนใบอนุญาตจะต้องได้รับอนุญาต
ก่อน124  

หากพิจารณาจากกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพนันออนไลน์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับคือ 
1)  กฎหมายแม่ คือ Lotteries and Other Games Act of 2001 
2)  กฎหมายล าดับรอง คือ Remote Gambling Regulation 2004 
3)  ค าสั่งทางปกครองทั่วไปและแนวทางปฏิบัติที่ออกโดย MGA ซึ่งมีค าสั่งทางปกครองที่

น่าสนใจได้แก่ ค าสั่งทางปกครองทั่วไปเกี่ยวกับวิธีกันตัวเองออก ค าสั่งทางปกครองทั่วไปเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนผู้เล่นการพนัน ค าสั่งทางปกครองทั่วไปเก่ียวกับการท ารายงานความรับผิดของผู้เล่น 

ปัจจุบันมอลตาเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของบริษัทพนัน โดยเป็นผู้น าในด้านการก ากับ
ดูแลกิจการพนันและเกมออนไลน์ โดยศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปได้เคยกล่าวไว้ว่ากฎหมายการ
พนันทางไกลของมอลตามีความก้าวหน้าและละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง125 ส าหรับสาระส าคัญของกฎหมาย

                                                                                                                                                                      

 122 สื บ ค้ น จ า ก เว็ บ ไซ ต์  https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-634-
9916?transition Type=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1 เ มื่ อ
วันที่ 9 กันยายน 2560 
 123 สื บ ค้ น จ า ก https://www.gvzh.com.mt/malta-publications/gambling-law-
review-malta-2017/เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 
 124 สืบค้นจากเว็บไซต์ https://www.gamblingsites.com/online-gambling- 
jurisdictions/malta/  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 และ Emma Grech, Gaming Law in Malta: 
A Brief Overview, GH.S.L.Online Law Journal 2013 
 125 สื บ ค้ น จ า ก  https://www.gvzh.com.mt/malta-publications/gambling-law-
review-malta-2017/ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 
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การพนันในประเทศมอลตา ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงหน่วยงานที่ควบคุมและอ านาจหน้าที่ต่างๆ ลักษณะการ
พนันออนไลน์ที่อนุญาต วิธีการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขั้นตอนการอนุญาต รวมไปถึงกระบวนการ
อ่ืนๆ ดังนี้ 

 4.1.2.1  หลักเกณฑ์การพนันออนไลน์ที่อนุญาต 
 ประเทศมอลตา ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพนันออนไลน์ที่สามารถด าเนินการพนัน

ได้ โดยมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 
 1)  ห้ามมิให้เล่นเกมใดๆ ในมอลตา หากเกมนั้นเริ่มต้นในมอลตา หรือมี

การเสนอจากมอลตา หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่จะท าส าเร็จเสร็จสิ้นในมอลตา  ซึ่งเป็นเกมที่ไม่ได้รับ
อนุญาต หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการตามกฎหมายใดๆ ในมอลตา นอกเหนือไปจากรัฐบัญญัติ
นี้ และระเบียบที่ออกตามรัฐบัญญัตินี้ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการตามกฎหมายใดๆ โดยรัฐ
สมาชิกของสหภาพยุโรป หรือรัฐสมาชิกของพ้ืนที่เศรษฐกิจยุโรป หรือโดยเขตอ านาจรัฐอ่ืนใด หรือ
ท้องที่ใด ที่ได้รับอนุญาตโดย MGA นั้น126 

 2)  บทบัญญัติของ 1) น าไปใช้ถึงเกมใดๆ ที่เสนอโดยตรงหรือโดยอ้อม
จากต่างประเทศหรือจากมอลตาไปยังบุคคลในมอลตาโดยวิธีการสื่อสารทางไกลด้วย127  

นอกจากนี้ ในส่วนของการพนันออนไลน์ตาม Remote Gambling Regulation 
2004  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพนันไว้โดยเฉพาะว่า “ห้ามบุคคลใดด าเนินการหรือสนับสนุน
หรือขายหรือยุยงการเล่นเกมทางไกลในหรือจากมอลตาเว้นแต่บุคคลนั้นมีใบอนุญาตที่ใช้บังคับได้
ส าหรับระดับที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ก าหนดลงไว้ในตารางแรก ซึ่งออกโดย MGA หรือครอบครอง
ใบอนุญาตที่เท่าเทียมกันจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอ านาจของรัฐสมาชิกของพ้ืนที่เศรษฐกิจยุโรป 
หรือเขตอ านาจรัฐอ่ืนที่ได้รับอนุมัติโดย MGA บุคคลใดที่ปฏิบัติฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งระเบียบนี้มี
ความผิดทางอาญาตามรัฐบัญญัติได้   MGA อาจก าหนดข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสมโดย
สอดคล้องกับกฎหมายสหภาพยุโรปตามที่เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างลุล่วงตามรัฐ
บัญญัตินี้ หรือรัฐมนตรีอาจสั่งการ MGA โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 12 แห่งรัฐบัญญัติ ในเรื่อง
เกี่ยวกับเกมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในที่ตราออกใช้โดยรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือรัฐสมาชิก
ของพ้ืนที่ เศรษฐกิจยุโรปหรือเขตอ านาจรัฐอ่ืนหรือพ้ืนที่ที่ ได้รับอนุญาตโดย MGA128 ที่ส าคัญ
ข้อก าหนดและเงื่อนไขต้องสอดคล้องกับพันธะผูกพันระหว่างประเทศ” ตาม Remote Gambling 

                                                           

 126 Lotteries and Other Games Act of 2001 section 3(1) 
 127 Lotteries and Other Games Act of 2001 section 3(2) 
  128 Remote Gambling Regulation 2004 section 2 
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Regulation 2004 ไม่ได้ก าหนดว่าอนุญาตให้แก่การพนันประเภทใดบ้างที่สามารถด าเนินการ
ออนไลน์ได้ แต่ได้แบ่งประเภทใบอนุญาตเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

(ก)  ใบอนุญาตชั้น 1 เป็นใบอนุญาตส าหรับจัดเกมแบบคาสิโนและสลากกินแบ่ง
ออนไลน์ เป็นการอนุญาตให้ผู้ประกอบการด าเนินการจัดเกมแข่งขันแบบท าซ้ าได้ไม่จ ากัดโดยแบ่งรับ
ความเสี่ยงเอาเอง โดยสามารถใบอนุญาตชั้น 1 on 4 ได้กล่าวคือผู้ได้รับใบอนุญาตชั้น 1 ด าเนินการ
เกมของตนด้วยซอฟต์แวร์และโดยอุปกรณ์ของผู้ได้รับใบอนุญาตชั้น 4 

(ข)  ใบอนุญาตชั้น 2 เป็นใบอนุญาตส าหรับจัดการพนันตามเหตุการณ์แข่งขันใน
ปฏิทิน โดยรวมถึงการวางเดิมพันแบบจ ากัดวงเงินและงานกีฬา โดยสามารถใบอนุญาตชั้น 2 on 4 ได้
กล่าวคือผู้ได้รับใบอนุญาตชั้น 2 ด าเนินการเกมของตนด้วยซอฟต์แวร์และโดยอุปกรณ์ของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตชั้น 4 

(ค)  ใบอนุญาตชั้น 3 เป็นใบอนุญาตส าหรับการจัดโฆษณาเกมหรือการส่งเสริมให้
เล่นเกมผ่านการสื่อสารทางไกลในหรือจากมอลตา (เช่น เครือข่ายโป๊กเกอร์ เกมแบบตัวต่อตัว และ
ศูนย์รวมคนเล่นเกม ) โดยสามารถใบอนุญาตชั้น 3 on 4 ได้กล่าวคือผู้ ได้รับใบอนุญาตชั้น 3 
ด าเนินการเกมของตนด้วยซอฟต์แวร์และโดยอุปกรณ์ของผู้ได้รับใบอนุญาตชั้น 4 

(ง)  ใบอนุญาตชั้น 4 เป็นใบอนุญาตส าหรับเป็นเจ้าภาพและเป็นผู้จัดการ
ประกอบการเล่นเกมผ่านการสื่อสารทางไกล แต่ไม่ใช่เกมของผู้ได้รับใบอนุญาตชั้น 4 เอง โดยผู้
จ าหน่ายซอฟต์แวร์ต้องจัดการและเป็นเจ้าภาพด าเนินการ ใบอนุญาตนี้เป็นการท าธุรกิจแบบ B2B 
(Business to Business) 

4.1.2.2  หน่วยงานที่ควบคุมและอ านาจหน้าที่ 
หน่วยงานของมอลตาที่มีอ านาจควบคุมดูแลการพนันออนไลน์คือ Lotteries & 

Gaming Authority-LGA หรือ the Malta Gaming Authority-MGA ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม Lotteries 
and Other Games Act of 2001 มีอ านาจให้ออกใบอนุญาตและก ากับดูแลทั้งการพนันปกติและ
การพนันออนไลน์ โดยอ านาจหน้าที่ของ MGA มีดังนี้129 

(1)  ออกใบอนุญาตสลากกินแบ่งแห่งชาติและใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเกมประเภทต่างๆ และควบคุมดูแลการประกอบการของผู้ได้รับใบอนุญาตเพ่ือให้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตและตามกฎหมายรัฐบัญญัตินี้และระเบียบที่ออกตามรัฐบัญญัตินี้
และตามค าสั่งทางปกครองทั่วไปที่ออกโดย MGA โดยอาศัยอ านาจตามรัฐบัญญัตินี้หรือระเบียบที่ออก
ตามรัฐบัญญัตินี้ 

                                                           

 129 Lotteries and Other Games Act of 2001 Section 11 
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(2)  ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้จ าหน่ายเกมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของใบอนุญาต
สลากกินแบ่งแห่งชาติตามความในมาตรา 36 

(3)  ไต่สวนคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง และตรวจสอบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการ สนับสนุน หรือจ าหน่ายเกมที่ได้รับ
อนุญาตที่ประกอบการโดยผู้ได้รับอนุญาตนั้นๆ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายนี้เกี่ยวกับ
เกมนั้นๆ 

(4)  ตรวจสอบว่าผู้รับใบอนุญาตได้เผยแพร่กฎกติกาของเกมที่ได้รับ
อนุญาตตามข้อก าหนดของใบอนุญาตด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

(5)  ด าเนินการตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้เพ่ือให้การเล่นเกมที่ได้รับ
อนุญาตปราศจากอาชญากรรม และป้องกัน ตรวจสอบ ท าให้แน่ใจว่าได้มีการฟ้องด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าผิดตามขอ้หาความผิดในรัฐบัญญัตินี้ 

(6)  ตรวจสอบว่าเกมที่ได้รับอนุญาตด าเนินการอย่างเหมาะสมและ
โฆษณาอย่างเป็นธรรมและในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและตามกฎหมาย 

(7)  ควบคุมโดยการอนุญาตให้ผลิต ประกอบ ซ่อมแซม ให้บริการ วางใน
ท้องตลาด จ าหน่าย จัดหา ขาย ให้เช่า โอน หามาให้ใช้ เป็นเจ้าภาพ และประกอบการอุปกรณ์เกมที่
เกี่ยวข้อง และตรวจสอบว่าอุปกรณ์ปลอดภัยและสามารถใช้ได้ 

(8)  ควบคุมดูแล เข้าร่วม และยืนยันความถูกต้องของการจับผลสลากกิน
แบ่ง และเกมอ่ืนที่ได้รับอนุญาตตามท่ีเห็นว่าจ าเป็น 

(9)  รับค าร้องทุกข์ สอบสวนคดีที่ผู้บริโภคร้องเรียนเกี่ยวกับเกม 
(10)  ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
(11)  ออกค าสั่งทางปกครองทั่วไปตามรัฐบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืนๆ 

หรือตามระเบียบที่ออกตามรัฐบัญญัตินี้ 
(12)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายตามรัฐบัญญัตินี้หรือตามกฎหมาย

อ่ืนหรือตามระเบียบที่ออกตามรัฐบัญญัตินี้ 
(13)  ท าข้อตกลงสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายหรือบันทึกความเข้าใจกับ

หน่วยงานท้องถิ่นอ่ืนหรือหน่วยงานก ากับดูแลต่างประเทศ หรือหน่วยงานรัฐบาลอ่ืนๆ หรือนิติบุคคล
อ่ืน หรือองค์การอ่ืน ในเรื่องต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความ
ร่วมมือต่างๆ  

(14)  ออกค าสั่งเรียกข้อมูลจากผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ที่จะยื่นเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจประกอบกิจกรรมที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามที่ MGA 
พิจารณาเห็นว่าจ าเป็น  
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ทั้งนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตผูกพันต้องปฏิบัติตามค าสั่งเรียกนั้น และหากผู้ได้รับ
ใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเรียกดังกล่าว เป็นความผิดอาญาตามที่ก าหนดในรัฐบัญญัตินี้  
นอกจากนี้  การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเรียก MGA อาจหยิบยกเรื่องนี้มาเพ่ือไม่ออกใบอนุญาตให้ได้  
อย่างไรก็ตาม บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ประกอบการที่ต้องได้รับใบอนุญาตอาจไม่ผูกพันต้องปฏิบัติ
ตามค าสั่งเรียก แต่การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเรียกนั้น MGA มีอ านาจที่จะแจ้งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ได้ 

4.1.2.3  ขั้นตอนกำรขออนุญำต 
ส าหรับขั้นตอนการขออนุญาตการประกอบกิจการการพนันออนไลน์ผู้ขออนุญาต

ต้องมีฐานะเป็นบริษัทจ ากัดตามรัฐบัญญัติว่าด้วยบริษัทจ ากัด130 ทั้งนี้ ต้องให้ข้อมูลที่จ าเป็นโดยกรอก
แบบค าขออนุญาตและยื่นต่อ MGA พร้อมด้วยเอกสารดัง ได้แก่ ข้อมูลภูมิหลังส่วนบุคคล ข้อมูล
ทางการเงิน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะผลประโยชน์หรือส่วน
ลงทุนในกิจกรรมทางการค้าอ่ืน ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ข้อมูลที่ควรบอกกล่าวให้แจ้งในค าขอ
อนุญาต และข้อมูลอ่ืนที่ MGA ก าหนด รวมถึงส าหรับกรรมการทุกคน เจ้าหน้าที่ต าแหน่งส าคัญทุกคน 
และหัวหน้าเจ้าหน้าฝ่ายบริหารทุกคนของผู้ขออนุญาต และผู้ถือหุ้นทุกคนที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 5  หรือ
มีอ านาจหรือส่วนได้เสียสามารถควบคุมบงการผู้ขออนุญาตได้131 

นอกจากนี้ MGA อาจพิจารณาเรียกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมาให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็น
ว่าจ าเป็นด้วยก็ได้ผู้ขออนุญาตอาจเรียกสิทธิพิเศษที่ตนมีสิทธิได้รับตามกฎหมายอ่ืนเพ่ือปฏิเสธไม่ตอบ
ค าถามที่ MGA ก าหนดได้ อย่างไรก็ดี MGA อาจใช้อ้างสิทธิพิเศษนี้ไม่ออกใบอนุญาตให้ก็ได้  โดย 
MGA จะท าการสอบสวนก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียม ซึ่ง MGA จะท าการตรวจสอบข้อมูลกับ
องค์กรระดับชาติองค์กรอ่ืนและองค์กรก ากับดูแลระดับชาติองค์กรอ่ืน รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายหน่วยงานอ่ืน ผู้ขออนุญาตส่งหลักฐานทางการเงินและความเชี่ยวชาญที่จะใช้ในการ
ด าเนินการและแสดงให้เห็นว่าจะสามารถด าเนินการตามกฎหมายได้ทุกประการ นอกจากนี้ยังต้องส่ง
แผนธุรกิจ หนังสือค้ าประกันจากธนาคารตามที่ MGA เห็นสมควรเพ่ือเป็นหลักประกันว่าจะสามารถ
ช าระเงินแก่ผู้เล่น ช าระค่าธรรมเนียม ภาษี และโทษปรับ หรือส าหรับการอ่ืนตามกฎหมาย132  

MGA มีอ านาจเรียกดูรายละเอียดอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่น ระบบการเล่นเกม ระบบ
ควบคุม ผู้ผลิตเกม ใบรับรองจากบุคคลภายนอก กฎกติกาการเล่นเกม ข้อก าหนด เงื่อนไข ขั้นตอน 

                                                           
130 Remote Gambling Regulation 2004 Section 4 
131 Remote Gambling Regulation 2004 Section 5 
132 Remote Gambling Regulation 2004 Section 6 
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และระบบสถาปัตยกรรมของเกม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาตที่ขออนุญาต โดยมีหลักเกณฑ์
ดังนี้133   

(1)  MGA จะไม่ออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตเว้นแต่จะได้พิจารณาจนเป็น
ที่พอใจว่าบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ยื่นค าขอเป็นบุคคลที่เหมาะสม 

(2)  ในการพิจารณาว่าผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลที่ เหมาะสมหรือไม่ MGA จะ
พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้  

ก.  คุณสมบัติของผู้ที่มีอ านาจบริหาร และชื่อเสียงทางธุรกิจของบุคคลนั้น 
ข.  สถานะทางการเงินในปัจจุบัน ประวัติทางการเงิน และชื่อเสียงทางธุรกิจ

ของผู้ที่สนับสนุนทางการเงิน, ผู้ถือหุ้น และกรรมการ 
ค.  ผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติทางธุรกิจเหมาะสมในการด าเนินการเกม

ทางไกลให้ประสบผลส าเร็จหรือไม่ 
ง.  ผู้ขออนุญาตมีหรือสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่เหมาะสมและ

สามารถรักษาเงินส ารองขั้นต่ าตามท่ีก าหนดโดย MGA เพ่ือเป็นหลักประกันว่าผู้เล่นที่ชนะจะได้รับการ
จ่ายรางวัลและเงินประกันคืน 

จ.  การกระท าของผู้ขออนุญาตที่จะต้องคงการอยู่ในมอลตาไว 
ฉ.  ในความเห็นของ MGA ผู้ขออนุญาตมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมาย

หรือไม ่
ช.  ผู้ขออนุญาตได้ด าเนินการตามนโยบายและจะด าเนินการให้มั่นใจได้ว่า

จะป้องกันการฟอกเงินและการท าธุรกรรมที่น่าสงสัยได้หรือไม่ 
ซ.  ผู้ขออนุญาตมีความสามารถและโครงสร้างการควบคุมภายในที่จะท าให้

ตนสามารถปฏิบัติตามนโยบายและค าสั่งของ MGA ที่เหมาะสมได้หรือไม ่
4.1.2.4  วิธีคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ส าหรับประเทศมอลตา ได้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการในคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ในกรณีที่มีการพนันออนไลน์ โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้134   
(1)  บุคคลใดเสนอขายหรือขายเกมใดแก่บุคคลที่อายุต่ ากว่า 18 ปีต้อง

รับผิดทางอาญา  ส าหรับในกรณีที่การเสนอขายหรือการขายสลากกินแบ่งตามใบอนุญาตสลากกิน
แบ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในเวลาที่บทบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามขายให้กับบุคคลที่อายุต่ ากว่า 16 ปี 

                                                           
133 Remote Gambling Regulation 2004 Section 8 
134 Lotteries and Other Games Act of 2001 Section 8 
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(2)  บุคคลอาจยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวข้อหาในกรณีตามอนุมาตรา (1) ได้ว่า 
ตนได้ร้องขอและได้รับจากบุคคลซึ่งอายุต่ ากว่าที่ก าหนดในอนุมาตรา (1) แล้ว พยานเอกสารเพ่ือ
พิสูจน์เกี่ยวกับอายุของบุคคลนั้นเป็นพยานหลักฐานหลักในการรับฟังว่าบุคคลมีอายุต่ ากว่าที่ก าหนด
หรือไม ่

นอกจากนี้ในประมวลจริยธรรมการโฆษณาซึ่งน ามาบังคับกับเกมทุก
ประเภท ซึ่งน ามาบังคับใช้กับผู้ได้รับใบอนุญาต ประมวลจริยธรรมได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

(1)  ต้องไม่ชักชวนให้บุคคลใดกระท าผิดกฎหมายการเล่นเกม 
(2)  ชักน าบุคคลใดที่อายุต่ ากว่า 18 ปี มาเล่นเกม 
(3)  ส่งเสริมหรือก าหนดเป้าหมายให้บุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปีมาเล่นการ

พนัน 
(4)  ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโอกาสที่จะชนะหรือผลตอบแทนที่จะได้รับ 
(5)  แนะน าว่าการพนันคือรูปแบบหนึ่งของการลงทุน 
(6)  แนะน าว่าทักษะมีผลต่อผลของเกมทั้งที่เป็นเกมเสี่ยงโชคอย่าง

แท้จริง 
(7)  สนับสนุนการสูบบุหรี่หรือดื่มสุราเกินขนาดในขณะเล่นการพนัน 
(8)  ชี้น าว่าการเล่นการพนันส่งเสริมหรือจ าเป็นเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ

จากสังคม มีผลต่อความส าเร็จทางการเงิน หรือการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม หรือปัญหาส่วนตัว 
(9)  ใช้ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมาโฆษณาว่าการเล่นการพนันท าให้

ชีวิตประสบความส าเร็จ135 
นอกจากนี้ในส่วนของ Remote Gambling Regulation 2004 ในข้อ 

32 (3) ก าหนดไว้ว่า ห้ามไม่ให้บุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปี ลงทะเบียนเป็นผู้เล่น และเงินที่บุคคลที่ฝ่าฝืน
ได้โอนมาหรือเงินรางวัลที่จะได้ให้ MGA ริบเสียทั้งสิ้น 

4.1.2.5  มาตรการในการควบคุมการพนันออนไลน์ 
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ มีอายุคราวละ 5 ปี ซึ่งสามารถขอต่ออายุใบอนุญาต

ได้ การขอต่ออายุใบอนุญาตต้องส่งกรอกแบบค าขอต่ออายุและยื่นต่อ MGA อย่างน้อย 60 วันก่อน
ใบอนุญาตจะหมดอายุ136  นอกจากนี้ MGA มีอ านาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อใดก็ได้โดยเป็นหน้าที่

                                                           
135 สืบค้นจาก https://www.gvzh.com.mt/malta-publications/gambling-law-

review-malta-2017/ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 
136  Remote Gambling Regulation 2004 section 7 
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ของผู้รับใบอนุญาตที่ต้องรักษาคุณสมบัติให้ครบถ้วนตลอดเวลา137 ในกรณีที่ประสงค์จะมีการโอน
ใบอนุญาต  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจาก MGA138 โดยกฎหมายได้ก าหนดมาตรการ  
ดังนี้ 

1)  หน้าที่แจ้งของผู้ได้รับใบอนุญาต  กล่าวคือ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้ MGA 
ทราบ ในกรณีดังต่อไปนี้139 

(ก)  การเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการ หรือในคณะผู้บริหารของผู้ได้รับ
อนุญาต หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญในข้อมูลและเอกสารที่ได้ยื่นตามข้อ 5 (1) และ (2) หรือ
ข้อมูลหรือเอกสารอื่นที่ผู้ได้รับอนุญาตได้ยื่นตามรัฐบัญญัติหรือตามเงื่อนไขของใบอนุญาต 

(ข)  มติหรือมติที่จะลง หรือเอกสารที่ยื่นต่อศาลหรือเอกสารที่จะยื่นต่อศาล 
หรือการด าเนินการยื่นเพ่ือการเลิกบริษัทและคืนใบอนุญาตทันที่ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง มติ 
หรือมติท่ีจะลง เอกสารที่ยื่น หรือเอกสารที่จะยื่น หรือการด าเนินการใด 

2)  มาตรการในควบคุมของ MGA กล่าวคือ ไม่ว่ากรณีกฎหมายอ่ืนจะก าหนดไว้
ประการใด การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจพนันออนไลน์ จะมี MGA เข้ามามีหน้าที่
และมีบทบาท ดังนี้ 

(1)  การท าหนังสือขอความยินยอมจาก MGA กล่าวคือ ก่อนจึงจะด าเนินการ
ได้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้140 

(ก)  โอนหุ้นที่ท าให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในบริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตออกไป 
(ข)  เพ่ิมการถือครองหุ้นท าให้เปลี่ยนจากผู้ที่ไม่ได้มีคุณสมบัติ เป็นผู้มี

คุณสมบัติในบริษัทที่ได้รับอนุญาต 
(ค)  เพ่ิมการถือครองหุ้นที่ท าให้มีคุณสมบัติในบริษัทที่ได้รับอนุญาตจน

เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนของบริษัทที่ได้รับอนุญาตหรือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หรือท าให้
บริษัทที่ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทในเครือของบุคคลนั้น 

(ง)  ลดการถือครองหุ้นที่ท าให้เป็นผู้มีคุณสมบัติของบริษัทที่ได้รับ
อนุญาตจนต่ ากว่าร้อยละ 5 ของทุนของบริษัทท่ีได้รับอนุญาตหรือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 

(จ)  ลดการถือครองหุ้นที่ท าให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในบริษัทที่ได้รับอนุญาต
ท าให้ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติอีกต่อไป 

                                                           
137  Remote Gambling Regulation 2004 section 10 
138  Remote Gambling Regulation 2004 section 11 
139  Remote Gambling Regulation 2004 section 11 (2) 
140  Remote Gambling Regulation 2004 section 11 (3) 
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(2)  กิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจาก MGA  กล่าวคือ กิจการต่างๆที่เกี่ยวกับ
การพนัน กฎหมายได้ก าหนดหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตที่ต้องได้รับการอนุญาตจาก MGA ก่อน
ด าเนินการ ซึ่งมีกิจการดังต่อไปนี้141 

(ก)  ขายหรือจ าหน่ายธุรกิจของผู้ ได้รับอนุญาตไม่ว่าทั้ งหมดหรือ
บางส่วน 

(ข)  ควบรวมกิจการบริษัทผู้ได้รับอนุญาตกับบริษัทอ่ืน 
(ค)  ปรับปรุงโครงสร้าง แบ่งส่วนงานภายในบริษัทที่ได้รับอนุญาต 
(ง)  ลดทุนของบริษัทที่ได้รับอนุญาตหรือลดหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหรือ

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในส่วนส าคัญท่ีมีผลต่อสิทธิออกเสียงในบริษัทท่ีได้รับอนุญาต 
(จ)  เข้าท าสัญญากับผู้จัดหาวัตถุดิบหรือนิติบุคคลที่ให้บริการ หากผู้

จัดหาวัตถุดิบหรือนิติบุคคลจะได้รับส่วนแบ่งก าไรเป็นอัตราร้อยละจากการประกอบการเล่นเกม
ทางไกลหรือการกระท าการตามที่ตกลงในข้อตกลงนั้น 

(ฉ)  คืนใบอนุญาตระหว่างที่ยังไม่ครบอายุใบอนุญาต 
ส าหรับกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตหรือบุคคลอ่ืนใดได้กระท าการที่ก าหนด 

โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก MGA เสียก่อน หรือได้ปฏิบัติผิดข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ MGA ก าหนดไว้ใน
การอนุญาตใดๆ MGA อาจด าเนินการดังต่อไปนี้142 

(ก)  ออกค าสั่งประกาศว่าการกระท านั้นหรือการโอนนั้นเป็นโมฆะและ
ไม่มีผลทางกฎหมาย ค าสั่งนั้นมีผลใช้บังคับได้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการกระท าหรือการโอนโดยไม่
ต้องค านึงถึงกฎหมายอื่นๆ หรือ  

(ข)  ออกค าสั่งไปยังผู้ได้รับอนุญาต หรือบุคคลใด แล้วแต่กรณี ให้
กระท าหรือไม่กระท าการใดๆ ตามท่ี MGA เห็นสมควรตามพฤติการณ์ 

ผู้ได้รับอนุญาตหรือบุคคลใดตามแต่กรณีต้องปฏิบัติตามค าสั่งของ MGA 
ตามท่ีก าหนดใน (ข) หากไม่กระท าตามค าสั่งดังกล่าวจะต้องได้รับโทษทางอาญา 

(3)  มาตรการในการสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต  ได้ก าหนดให้อ านาจ 
MGA มีอ านาจออกค าสั่งพักใบอนุญาตชั่วคราวหรือขอเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีดังนี้143 

                                                           
141  Remote Gambling Regulation 2004 section 14 
142  Remote Gambling Regulation 2004 section 11(5) 
143  Remote Gambling Regulation 2004 section 13 



 

84 

(ก)  บุคคลใดที่มีผลประโยชน์ในผู้ได้รับอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่ง
ส าคัญที่เกี่ยวกับใบอนุญาตต้องค าพิพากษาให้ลงโทษไม่ว่าในประเทศใดหรือดินแดนใดในข้อหา
ความผิดที่ต้องระวางโทษจ าคุก 

(ข)  ผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขของใบอนุญาต
ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญโดยปราศข้อแก้ตัวอันสมควร 

(ค) ผู้ ได้รับอนุญาตไม่ปลดเปลื้องภาระทางการเงินที่ เกิดจากการ
ประกอบการหรือ MGA มีเหตุผลอันสมควรเชื่อว่าการไม่ด าเนินการนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่แท้ 

(ง)  ผู้ได้รับอนุญาตล้มละลายหรือก าลังจะเลิกกิจการ 
(จ)  ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามค าสั่งหรือถูกบังคับให้ปฏิบัติไม่ว่าโดยวิธี

ใดหรือโดยเหตุผลใดให้ไม่ประกอบการต่อไปหรือเลิกการประกอบการ 
(ฉ)  ได้รับใบอนุญาตโดยความส าคัญผิดในสาระส าคัญหรือโดยการ

น าเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จหรือโดยวิธีการอ่ืนที่ไม่สมควร 
(ช)  ผู้ได้รับอนุญาตกระท าผิดกฎหมายหรือระเบียบไม่ว่าในเวลาใดที่มีไว้

ส าหรับป้องกันการฟอกเงิน 
(ซ)  ผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีกับผู้เล่น 
(ฌ)  ผู้ได้รับอนุญาตไม่ช าระภาษีส าหรับเกมและการวางเดิมพันภายใน

เวลาที่ก าหนดแก่ MGA 
(ญ)  MGA ได้พิจารณาแล้วว่ามีเหตุอันสมควรที่จะต้องระงับชั่ วคราว

หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(ฎ)  MGA เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของชาติที่จะต้องระงับชั่วคราว

หรือเพิกถอนใบอนุญาต และ MGA พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รับอนุญาตกระท าการที่เป็นอันตรายต่อ
ชื่อเสียงในวงการเกมของมอลตา   ส่วนการระงับไว้ชั่วคราว การเพิกถอน หรือการหมดอายุ ของ
ใบอนุญาตไม่มีผลต่อความรับผิดของผู้ได้รับใบอนุญาตส าหรับสิ่งที่ได้กระท าไปหรือการละเว้นก่อน
วันที่จะระงับไว้ชั่วคราว เพิกถอน หรือหมดอายุ  (ข) ความรับผิดของผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมยังคงมีผลต่อไประหว่างระยะเวลาที่ใบอนุญาตถูกระงับไว้ชั่วคราว 

(4)  มาตรการเฝ้าระวัง   กล่าวคือ  ก าหนดไว้ว่า MGA อาจใช้ระบบเฝ้าระวัง 
ในกรณีดังนี้144 

(ก)  รับรายงานต่างซึ่งผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องส่งตามระเบียบ ค าสั่ง 
หรือกฎหมายอื่น 
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(ข)  เฝ้าระวังและรับข้อมูลเกี่ยวกับเกมและการด าเนินเกมรวมถึงผู้เล่น 
เกม และข้อมูลทางการเงิน 

(ค)  สืบสวนสอบสวนว่าผู้ได้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติ ระเบียบ
นี้ เงื่อนไขของใบอนุญาต ค าสั่ง และการกระท าทางนิติบัญญัติแบบอ่ืนหรือไม่  รวมถึงกฎหมายและ
ระเบียบใดๆ ที่เก่ียวกับการฟอกเงิน 

(ง)  การจัดท าสถิติและผลวิเคราะห์เพื่อท าวิจัย 
(จ) เพ่ือการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและตามค าสั่งของ MGA 

ตลอดเวลา 
นอกจากนี้ MGA อาจก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตรายใด ผู้ได้รับอนุญาต

กลุ่มใด หรือผู้ได้รับอนุญาตทุกรายท าการเชื่อมต่อระบบของตนกับระบบเฝ้าระวังของ MGA และต้อง
รักษาการเชื่อมต่อไว้จนกว่า MGA จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน145 

(5)  เรียกมาชี้แจง   กล่าวคือ  ก าหนดไว้ว่า MGA อาจเรียกผู้รับอนุญาตและ
บุคคลอื่นมาชี้แจงได้ ดังนี้146 

1.  เมื่อมีเหตุให้เพิกถอนหรือระงับชั่วคราวซึ่งใบอนุญาตตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 13 MGA มีอ านาจท าหนังสือเรียกให้ผู้ได้รับอนุญาตและบุคคลอ่ืนที่เห็นว่ามีส่วนได้ส่วนเสี ย
เกี่ยวข้องในใบอนุญาตมาชี้แจงเหตุผลภายในเวลาที่ก าหนดแต่ไม่น้อยกว่า 21 วันหลังจากออกหนังสือ 
โดยในหนังสือต้องแจ้งเหตุผล เพ่ือให้โอกาสชี้แจงเหตุผลว่าเหตุผลจึงไม่ควรเพิกถอนหรือระงับ
ใบอนุญาตไว้ชั่วคราวอย่างที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ทั้งนี้ MGA อาจเรียกให้บุคคลที่ได้รับหนังสือตาม
ระเบียบนี้มาให้ข้อมูลหรือเอกสารซึ่ง MGA เห็นว่าจ าเป็นตามพฤติการณ์ 

2. MGA มีอ านาจดังต่อไปนี้ส าหรับการน าเสนอตามอนุข้อ 1.  
(ก) เมื่อได้รับการชี้แจงเป็นที่พอใจ MGA มีอ านาจยุติการด าเนินการ

ใดๆ และแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบเป็นหนังสือ 
(ข)  เมื่อได้รับการชี้แจงเป็นที่พอใจ แต่การกระท าที่จะมีต่อไปใน

อนาคตยังไม่แน่นอน MGA อาจมีหนังสือเตือนไปยังผู้ได้รับอนุญาต 
(ค)  เมื่อไม่ได้รับการชี้แจงเป็นที่พอใจ และการกระท าต่อไปอาจ

เสียหาย MGA อาจมีหนังสือแจ้งค าสั่งไปยังผู้รับอนุญาตตามที่เห็นสมควร  หรือระงับไว้ชั่วคราวซึ่ง
ใบอนุญาตตามระยะเวลาที่เห็นสมควร หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
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3. เมื่อค าสั่งของ MGA ตามอนุข้อ (2) (ค) (i) ไม่ได้รับการปฏิบัติตาม
ภายในเวลาที่ก าหนดในหนังสือ MGA มีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาต 

นอกจากนี้ยังก าหนดว่าเจ้าหน้าที่ส าคัญของผู้ ได้รับอนุญาต (key 
official) เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาออกใบอนุญาต  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมีเจ้าหน้าที่ส าคัญอย่าง
น้อย 1 คนที่ได้รับอนุมัติจาก MGA และถือเป็นเงื่อนไขในใบอนุญาตด้วยโดยเจ้าหน้าที่ส าคัญของผู้
ได้รับอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตจาก MGA เช่นกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ส าคัญนี้จะเป็นผู้ดูแลให้ผู้ได้รับ
อนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตทุกประการ แม้ได้รับ
อนุมัติแล้วตาม147 

อย่างไรก็ตาม MGA มีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่ส าคัญได้ 
หากว่าเจ้าหน้าที่ส าคัญไม่มีสิทธิส านึกในมอลตาอีกต่อไป ไม่ได้กรรมการของผู้ได้้รับอนุญาตอีกต่อไป 
และขาดคุณสมบัติที่ท าให้ไม่เหมาะสมที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ส าคัญอีกต่อไป หรือต้องพิพากษาให้รับโทษ
จ าคุก148 

ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องมีระบบควบคุม (Control System) ซึ่งในตอนขอ
อนุญาตต้องส่งรายละเอียดให้ MGA พิจารณาด้วย โดยระบบควบคุมประกอบด้วยวิธีการด าเนินเกม 
ซอฟต์แวร์ที่จะใช้ ขั้นตอนในการบันทึกและจ่ายเงินรางวัล ระบบบัญชีและขั้นตอนทางบัญชี ขั้นตอน
และมาตรฐานในการบ ารุงรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บข้อมูล การขนย้ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ด าเนินเกม แผนการรองรับภัยพิบัติ การส ารองข้อมูล ข้อมูลอ่ืนที่ MGA เห็นสมควร149และ MGA มี
อ านาจที่จะออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงระบบควบคุมได้ทั้งในชั้นขอใบอนุญาต และชั้นได้รับใบอนุญาต
แล้ว150 

นอกจากระบบควบคุมแล้วผู้ได้รับอนุญาตจะต้องมีระบบเกม (Gaming 
System) ซึ่งในตอนขออนุญาตหากเป็นระบบเกมใหม่ก็ต้องส่งรายละเอียดให้ MGA พิจารณาด้วย ซึ่ง 
MGA จะพิจารณาและออกใบรับรองด้วยว่าเป็นระบบเกมที่ผ่านการตรวจรับรองโดย MGA แล้ว ซึ่ง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบเกมต้องได้รับใบรับรองจาก MGA ด้วยเช่นกัน151 
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ในส่วนของผู้เล่นผู้ได้รับอนุญาตจะต้องให้ผู้เล่นลงทะเบียนไว้ด้วย ซึ่งต้อง
ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ภูมิล าเนา และอีเมล์ส าหรับติดต่อ และผู้เล่นหนึ่งคนมีได้หนึ่งบัญชีเท่านั้น152 ซึ่งผู้
ได้รับอนุญาตจะต้องมีเว็บไซต์บอกชื่อที่อยู่ของผู้ได้รับอนุญาต ชี้แจงว่าได้รับอนุญาตจาก MGA 
อย่างไรและเมื่อใดลิ้งค์ที่จะน าผู้เข้าเว็บไซต์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการพนัน แสดงกฎกติกาของเกม153 
และนอกจากนี้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องส่งงบการเงินให้ MGA ตรวจสอบด้วยเพ่ือตรวจสอบว่าผู้ได้รับ
อนุญาตได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนดและเงื่อนไขทุกประการ154 และ MGA มีอ านาจตรวจสอบ
สถานที่ก าการ ตรวจสอบซอฟแวร์ต่างๆ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ได้และผู้ได้รับอนุญาตต้องมีระบบรับ
เรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการด้วย155 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นความผิด
อาญาต้องระวางโทษซึ่งมีทั้งโทษจ าคุกและโทษปรับ โดยคิดในอัตราปรับตั้งแต่ 6,988.12 ถึง 
232,937.34 ยูโร และจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หากท าผิดซ้ าปรับตั้งแต่ 11,646.87 ถึง 349,406.01 ยูโร 
และจ าคุก 6 เดือนถึง 3 ปี156 ทั้งนี ้MGA อาจใช้วิธีปรับทางปกครองแทนการด าเนินคดีอาญาก็ได้157 

 
4.1.3  ประเทศออสเตรเลีย 
การพนันออนไลน์ของประเทศออสเตรเลี ยนั้ นสภาเครือรัฐออสเตรเลี ยได้ตรา

พระราชบัญญัติการพนันแบบโต้ตอบฉับพลัน ค.ศ. 2001 (Interactive Gambling Act 2001) โดย
อนุญาตให้แต่ละมลรัฐมีอ านาจควบคุมการพนันออนไลน์อย่างเป็นเอกเทศ ซึ่งแต่ละมลรัฐต่างยอมรับ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่ งมีผลใช้บั งคับแล้วเมื่อวันที่  11 กรกฎาคม ค.ศ. 2001 เพ่ือควบคุม
ผู้ประกอบการพนันออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ  เว็บไซต์ Sportbet (Sportbet Sports Betting and 
Online Casino) หรือ betfair เป็นต้น ก าหนดหลักการอันส าคัญคือ การพนันแบบโต้ตอบฉับพลันจะ
มีได้แต่เฉพาะกิจกรรมสลากกินแบ่งกับการพนันที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการวางเดิมพัน 
(In-play Betting) หรืออาจกล่าวได้ว่า กฎหมายแห่งเครือรัฐออสเตรเลียก าหนดห้ามมิให้เสนอการ
พนันแบบโต้ตอบฉับพลันแก่ประชาชนชาวออสเตรเลีย แต่มิได้ห้ามประชาชนชาวออสเตรเลียที่จะ
เข้าถึงบริการพนันออนไลน์จากประเทศอ่ืนๆ ที่มิใช่ “ประเทศที่ถูกก าหนด (Designated Country)” 
ตามกฎหมาย 
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การบริหารนโยบายในการควบคุมหรือก ากับดูแลธุรกิจการพนันในออสเตรเลีย  จะอยู่ใน
ความรับผิดชอบของรัฐบาลแต่ละมลรัฐ กล่าวคือ มลรัฐต่างๆ จะก าหนดนโยบาย ออกกฎหมายและ
มาตรการควบคุมดูแลการพนันในมลรัฐของตน อย่างไรก็ดี การเติบโตของอุตสาหกรรมการพนันใน
ออสเตรเลีย ท าให้เกิดผลเสียหรือผลกระทบด้านลบต่อประชาชนและสังคมโดยรวม  ในช่วง 20 ปีที่
ผ่านมา รัฐบาลกลางของออสเตรเลียเริ่มให้ความส าคัญกับการศึกษาสถานการณ์ปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพนัน และได้พยายามเสนอแนะมาตรการที่จ าเป็นในการป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ โดยสาระส าคัญของกฎหมายการพนันในออสเตรเลีย มีดังนี้ 

 4.1.3.1  หลักเกณฑ์ของการพนันที่ได้รับอนุญาต 
ประเทศออสเตรเลียก าหนดห้ามมิให้มีการบริการพนันออนไลน์หรือการพนันแบบ

โต้ตอบฉับพลันแก่บุคคลที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรือการบริการพนันออนไลน์หรือการพนันแบบ
โต้ตอบฉับพลันจากประเทศออสเตรเลียแก่ลูกค้าในประเทศที่ถูกก าหนด (Designated Country) ซึ่ง
มีบทก าหนดโทษทางอาญาแก่ผู้กระท าผิดฝ่าฝืนกฎหมาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 

1)  ความผิดฐานจัดหาบริการพนันแบบโต้ตอบฉับพลันแก่ลูกค้าใน
ประเทศออสเตรเลีย  ก าหนดให้การจัดหาบริการพนันแบบโต้ตอบฉับพลันแก่ลูกค้าในประเทศ
ออสเตรเลียเป็นความผิดทางอาญา โดยมีองค์ประกอบทางอาญา  ดังนี้158  

(1)  ผู้ใดกระท าความผิดโดยบุคคลนั้นมีเจตนาจัดหาบริการพนัน
แบบโต้ตอบฉับพลัน และการบริการนั้นมีการเชื่อมต่อกับลูกค้าชาวออสเตรเลีย ถูกก าหนดค่าปรับ   
2,000  หน่วย  

(2)  บุคคลใดกระท าความผิดโดยฝ่าฝืนอนุมาตรา (1) แยกต่างหาก
เป็นแต่ละวัน (รวมตลอดถึงวันที่พิสูจน์ความผิด หรือวันถัดจากนั้น) ซึ่งได้กระท าต่อเนื่องกันไป 

(3)  อนุมาตรา (1) จะไม่น ามาใช้กับบุคคลซึ่งไม่ทราบ หรือได้ใช้
ความระมัดระวังตามสมควรแล้วแต่ไม่อาจทราบได้ว่าบริการนั้นมีการเชื่อมต่อกับลูกค้าชาว
ออสเตรเลีย 

(4)  ภายใต้อนุ มาตรา (3) การพิจารณ าว่าบุคคลได้ ใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรเพ่ือทราบว่าบริการนั้นมีการเชื่อมต่อกับลูกค้าชาวออสเตรเลียหรือไม่ ให้น า
พฤติการณ์ดังต่อไปนี้พิจารณาเข้าด้วยกัน  ได้แก่ กรณีที่ลูกค้าได้รับแจ้งว่า กฎหมายแห่งเครือรัฐ
ออสเตรเลียห้ามมิให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย  หรือกรณีที่ลูกค้าต้องเข้าท าสัญญา
ที่มีข้อก าหนดชัดเจนว่า ลูกค้าจะไม่สามารถรับบริการได้หากลูกค้าอยู่ในประเทศออสเตรเลีย  หรือ
กรณีมีบุคคลร้องขอให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลนั้นบ่งชี้ว่าลูกค้ามิได้อยู่ในประเทศ

                                                           

 158 Interactive Gambling Act 2001 Section 15 



 

89 

ออสเตรเลีย  หรือกรณีบุคคลมีข้อมูลโครงข่ายที่ระบุว่า ลูกค้าอยู่นอกประเทศออสเตรเลียเมื่อบัญชี
ของลูกค้ารายนั้นถูกเปิด และตลอดระยะเวลาของการให้บริการแก่ลูกค้ารายนั้นพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนใด 

(5)  มาตรา 15.4 ของประมวลกฎหมายอาญา (รวมถึงเขตอ านาจ
ศาลทางภูมิศาสตร์ - หมวด D) ให้น ามาใช้กับความผิดตามอนุมาตรา (1) นี้” 

2) ความผิดฐานจัดหาบริการพนันแบบโต้ตอบฉับพลันที่มีฐานจาก
ประเทศออสเตรเลียให้แก่ลูกค้าในประเทศที่ถูกก าหนด (Designated Country)  ก าหนดให้การ
จัดหาบริการพนันแบบโต้ตอบฉับพลันที่มีฐานจากประเทศออสเตรเลียให้แก่ลูกค้าในประเทศที่ถูก
ก าหนด (Designated Country) เป็นความผิดทางอาญา ดังนี้159 

(1)  ผู้ใดกระท าความผิดโดยบุคคลนั้นมีเจตนาจัดหาบริการพนันแบบ
โต้ตอบฉับพลันจากประเทศออสเตรเลีย และการบริการนั้นมีการเชื่อมต่อกับลูกค้าในประเทศที่ถูก
ก าหนดค่าปรับ  2,000  หน่วย 

(2)  บุคคลใดกระท าความผิดโดยฝ่าฝืนอนุมาตรา (1) แยกต่างหากเป็น
แต่ละวัน (รวมตลอดถึงวันที่พิสูจน์ความผิด หรือวันถัดจากนั้น) ซึ่งได้กระท าต่อเนื่องกันไป 

(3)  อนุมาตรา (1) จะไม่น ามาใช้กับบุคคลซึ่งไม่ทราบ หรือได้ใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรแล้วแต่ไม่อาจทราบได้ว่าบริการนั้นมีการเชื่อมต่อกับลูกค้าในประเทศที่ถูก
ก าหนด 

(4)  ภายใต้อนุมาตรา (3) การพิจารณาว่าบุคคลได้ใช้ความระมัดระวัง
ตามสมควรเพ่ือทราบว่าบริการนั้นมีการเชื่อมต่อกับลูกค้าในประเทศที่ถูกก าหนดหรือไม่ ให้น า
พฤติการณ์ดังต่อไปนี้พิจารณาเข้าด้วยกัน  กรณีที่ลูกค้าได้รับแจ้งว่า กฎหมายแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย
ห้ามมิให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งอยู่ในประเทศที่ถูกก าหนด  หรือกรณีที่ลูกค้าต้อง เข้าท าสัญญาที่มี
ข้อก าหนดชัดเจนว่า ลูกค้าจะไม่สามารถรับบริการได้หากลูกค้าอยู่ในประเทศท่ีถูกก าหนด หรือกรณีมี
บุคคลร้องขอให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลนั้นบ่งชี้ว่าลูกค้ามิได้อยู่ในประเทศที่ถูกก าหนด 
หรือกรณีบุคคลมีข้อมูลโครงข่ายที่ระบุว่า ลูกค้าอยู่นอกประเทศที่ถูกก าหนดเมื่อบัญชีของลูกค้าราย
นั้นถูกเปิด และตลอดระยะเวลาของการให้บริการแก่ลูกค้ารายนั้นและพฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนใด 

(5)  มาตรา 15.4 ของประมวลกฎหมายอาญา (รวมถึงเขตอ านาจศาล
ทางภูมิศาสตร์ - หมวด D) ให้น ามาใช้กับความผิดตามอนุมาตรา (1) นี้ 
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(6)  ภายใต้บทบัญญัติมาตรานี้ การบริการพนันแบบโต้ตอบฉับพลัน
จากประเทศออสเตรเลียคือการบริการพนันแบบโต้ตอบฉับพลันที่มีการเชื่อมต่อจัดหาจากประเทศ
ออสเตรเลีย 

(7)  ภายใต้บทบัญญัติมาตรานี้  หากการบริการพนันแบบโต้ตอบ
ฉับพลันที่มีการเชื่อมต่อจัดหาจากประเทศออสเตรเลีย ด าเนินการตามรูปแบบของธุรกิจในประเทศ
ออสเตรเลีย หรือมีศูนย์กลางการจัดการและควบคุมการบริการอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรือได้
ให้บริการผ่านตัวแทนในประเทศออสเตรเลีย หรือจัดหาแก่ลูกค้าโดยการบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
และเนื้อหาทางอินเตอร์เน็ตที่เก่ียวข้องใด ๆ ทั้งหมดซึ่งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย 

(8)  ภายใต้บทบัญญัติมาตรานี้ เนื้อหาทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการพนันแบบโต้ตอบฉับพลัน หมายถึง เนื้อหาทางอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงหรือ
ท าให้เข้าถึงได้โดยผู้ใช้ปลายทางตามความสามารถของลูกค้าผู้รับบริการ 

4.1.3.2  ขั้นตอนการขออนุญาตการประกอบธุรกิจการพนัน 
โดยที่เครือรัฐออสเตรเลียจัดโครงสร้างระบบกฎหมายและการปกครองแบบมลรัฐ 

โดยแบ่งรัฐบาลออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ รัฐบาลแห่งเครือรัฐ (Federal Government) กับรัฐบาลแห่ง
ภูมิภาค (Regional Governments) ประกอบด้วย 6 มลรัฐ กับ 2 ดินแดนหลัก ซึ่งมีอ านาจปกครอง
ดินแดนเป็นของตน ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติการพนันแบบโต้ตอบฉับพลัน ค.ศ. 2001 ตราขึ้นโดย
สภาเครือรัฐออสเตรเลีย จึงเปรียบเสมือนรัฐบัญญัติขั้นต้นของรัฐบาลแห่งภูมิภาค ซึ่งแต่ละมลรัฐมี
อ านาจก าหนดบัญญัติข้อห้ามและข้อยกเว้นของการพนันรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการขอรับอนุญาตให้
มีรายละเอียดเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งมลรัฐหรือดินแดนนั้น ๆ โดยรัฐบาลของแต่ละภูมิภาคอาจ
ก าหนดรัฐมนตรีขึ้นรับผิดชอบก าหนดกฎหมายหรือนโยบายเพ่ือการบริหารจัดการดินแดนต่อไปนี้ 
ทั้งนี้ มลรัฐแห่งประเทศออสเตรเลียได้ด าเนินการก่อตั้งองค์กรอิสระ (Non - ministerial Regulators) 
ให้ท าหน้าที่ทางปกครองแทนรัฐบาลเพื่อก ากับดูแลการให้บริการพนันต่อสาธารณชน  

ในการขอรับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการพนันแบบโต้ตอบฉับพลันนั้นได้ก าหนดเงื่อนไข
การขอรับอนุญาตการพนันแบบโต้ตอบฉับพลันขึ้นเพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติการบริการแพร่ภาพ
กระจายเสียง ค.ศ. 1992 (Broadcasting Services Act 1992) โดยให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแพร่ภาพ
กระจายเสียงทางโทรทัศน์หรือทางวิทยุ และ/หรือใบอนุญาตแพร่ภาพกระจายเสียงต่อชุมชนหรือต่อ
สมาชิก และ/หรือใบอนุญาตเผยแพร่ข้อมูล จะต้องตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องการโฆษณาบริการพนัน
แบบโต้ตอบฉับพลันตามพระราชบัญญัติการพนันแบบโต้ตอบฉับพลัน ค.ศ. 2001 ด้วย160 และจาก
การพิจารณาพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วจะพบว่า ผู้ให้บริการพนันเป็นบุคคลคนเดียวกับ ‘ผู้ให้บริกำร
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ทำงอินเตอร์เน็ต’ (Internet Service Provider) อันมีความหมายตามมาตรา 8 ในบทที่ 5 ส่วนที่ 2 
แห่งพระราชบัญญัติการบริการแพร่ภาพกระจายเสียง ค.ศ. 1992 ว่า คือบุคคลที่จัดหาหรือมุ่งจัดหา
การบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตต่อสาธารณชน 161 ซึ่งการจัดหาการบริการแก่สาธารณชนมี
ความหมายดังบัญญัติตามมาตรา 9 ของบทและส่วนของกฎหมายฉบับเดียวกันว่า คือ (1) การบริการ
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตระหว่างผู้ใช้ปลายทางสองรายขึ้นไป (2) การบริการข้อมูลที่เชื่อมโยงกันหลาย
จุด (point-to-multipoint servicers) ไปยังผู้ใช้ปลายทาง หรือ (3) การบริการข้อมูลที่ถูกก าหนด 
(นอกเหนือจากข้อมูลที่เชื่อมโยงกันหลายจุด) ไปยังผู้ใช้ปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ใช้ปลายทาง (end - users) 
จะต้องมิใช่ผู้จัดหาการบริการ ดังนั้น การขอรับอนุญาตการบริการพนันแบบโต้ตอบฉับพลันซึ่งตกอยู่
ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายของมลรัฐแล้ว การเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตยังต้องขอรับอนุญาตเป็น
ผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบริการแพร่ภาพกระจายเสียง ค.ศ. 
1992 ด้วย 

4.1.3.3  หน่วยงานผู้มีอ านาจควบคุมและรับผิดชอบดูแล 
กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้จัดหาบริการทางอินเตอร์เน็ตจะต้องไม่ฝ่าฝืนข้อก าหนด

ดังต่อไปนี้162 
1)  ห้ามมิให้มีการบริการพนันแบบโต้ตอบฉับพลันแก่ลูกค้าในประเทศ

ออสเตรเลีย 
2)  ห้ามมิให้มีการบริการพนันแบบโต้ตอบฉับพลันที่มีฐานข้อมูลจาก

ประเทศออสเตรเลียให้แก่ลูกค้าในประเทศท่ีถูกก าหนด  
3)  จัดตั้งระบบร้องเรียนเพ่ือจัดการกับการบริการพนันทางอินเตอร์เน็ต 

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลนั้น ๆ (หรือเรียกว่า ‘เนื้อหาการพนัน
ทางอินเตอร์เน็ตที่ถูกห้าม’ (Prohibited Internet Gambling Content)163 ได้ด้วย 

                                                           
161  Broadcasting Services Act 1992, Schedule 5 - Online Services, Part 2 - 

Internet Service Provider Clause 8 Internet service providers Basic definition 
  (1) For the purposes of this Schedule, if a person supplies, or proposes 

to supply, an internet carriage service to the public, the person is an internet service 
provider. 

162 Interactive Gambling Act 2001 Section 13 
163 ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนันแบบโต้ตอบฉับพลัน ค.ศ. 2001 ก าหนด

นิยามของ “เนื้อหำกำรพนันทำงอินเตอร์เน็ตที่ถูกห้ำม” (Prohibited Internet Gambling 
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อย่างไรก็ดี บุคคลอาจร้องเรียนต่อส ำนักงำนกำรสื่อสำรและสื่อมวลชน
แห่งชำติ (The Australian Communications and Media Authority)164 ซึ่งเป็นหน่วยงาน
อิสระของเครือรัฐออสเตรเลีย มีหน้าที่ในการตรวจสอบการจัดการสื่อมวลชนและการติดต่อสื่อสารให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนประมวลมาตรฐานการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ165 ในกรณีที่เนื้อหาการพนันทางอินเตอร์เน็ตที่ถูกห้าม
มีต้นตอมาจากประเทศออสเตรเลีย และส านักงานการสื่อสารและสื่อมวลชนแห่งชาติพิจารณาแล้ว
เห็นว่าควรส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ (Australian Police Force)166 ส านักงาน
การสื่อสารและสื่อมวลชนแห่งชาติก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ แต่
หากเนื้อหาการพนันทางอินเตอร์เน็ตที่ถูกห้ามนั้นมีต้นตอภายนอกประเทศออสเตรเลียแล้ว ส านักงาน
การสื่อสารและสื่อมวลชนแห่งชาติก็สามารถพิจารณาด าเนินการได้เป็น 2 แนวทาง คือ 

(1)  หากเนื้อหาการพนันทางอินเตอร์เน็ตที่ถูกห้ามดังกล่าวสมควร
ด าเนินการต่อโดยผู้บังคับใช้กฎหมาย ให้ส านักงานการสื่อสารและสื่อมวลชนแห่งชาติส่งเรื่องร้องเรียน
ไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจ (Australian Police Force) กับ 

(2)  ให้ส านักงานการสื่อสารและสื่อมวลชนแห่งชาติแจ้งผู้จัดหาการ
บริการทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้จัดการเนื้อหานั้นๆ ตามกระบวนพิจารณาดังระบุในประมวลหรือ
มาตรฐานทางอุตสาหกรรม (industry code or industry standard) 

ประมวลหรือมาตรฐานทางอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในระบบการร้องเรียน
ตามพระราชบัญญัติการพนันแบบโต้ตอบฉับพลัน ค.ศ. 2001 เพ่ือเป็นสื่อกลางให้กับผู้จัดหาการ
บริการทางอินเตอร์เน็ตให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประมวลอุตสาหกรรม (industry code) ส าหรับ
การจัดการข้อพิพาทการพนันทางอินเตอร์เน็ตที่ถูกก าหนด (Designated Internet Gambling 
Matters) ตามมาตรา 35 อันได้แก่ (ก) การก าหนดแบบแผนการบอกกล่าว กับ (ข) กระบวนการ

                                                                                                                                                                      

Content) ให้มีความหมายว่า เนื้อหาทางอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงหรือท าให้เข้าถึงได้โดยผู้ใช้ปลายทาง 
(end-user) ทั้งนี้ตามความสามารถของลูกค้าจากการให้บริการพนันทางอินเตอร์เน็ตที่ถูกห้าม 
 164  มีตัวย่อตามกฎหมายว่า ACMA (โปรดดูมาตรา 3) 
 165 ข้ อ มู ล อ้ า ง อิ ง ต า ม www.acma.gov.au/theACMA/about/The-ACMA-
story/Commucating/introduction-to-the-acma สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 
            166 Australian Police Force หรือ ในบทความนี้คือ “เจ้าหน้าที่ต ารวจ” มีความหมาย
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนันแบบโต้ตอบฉับพลัน ค.ศ. 2001 ว่า หมายความถึง (ก) 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (เครือรัฐออสเตรเลีย) หรือ (ข) ก าลังต ารวจแห่งรัฐหรือประจ าอาณาเขต
ของรัฐ 

http://www.acma.gov.au/theACMA/about/The-ACMA-story/Commucating/
http://www.acma.gov.au/theACMA/about/The-ACMA-story/Commucating/
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ปฏิบัติตามของผู้จัดหาการบริการทางอินเตอร์เน็ตในการจัดการเนื้อหาทางอินเตอร์เน็ตที่ได้รับแจ้งถึง
การกระท าตามมาตรา 24 (1) (ข)167 หรือมาตรา 26168 แล้วแต่กรณี 

4.1.3.4  วิธีคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงการพนัน 
นับแต่ช่วงกลาง ค.ศ. 1990 ได้มีการก าหนดค าว่า “การพนันที่ เชื่อถือได้” 

(Responsible Gambling) ขึ้นเพ่ืออธิบายพฤติกรรมและสังคมการพนันของชาวออสเตรเลีย จากการ
ส ารวจล่าสุดพบว่า แม้ว่าประชาชนชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่จ านวนร้อยละ 85 จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ความเสี่ยงต่ าถึงปานกลางที่จะได้รับความเสียหายจากการพนัน แต่สภาเครือรัฐออสเตรเลียยังคง
เล็งเห็นความส าคัญในการจ ากัดการเข้าถึงบริการพนันออนไลน์ของผู้เยาว์วัย โดยพิจารณาถึงความ

                                                           
167 Section 24 Action to be taken in relation to a complaint about 

Prohibited Internet Gambling Content hosted outside Australia 
 (a) If, in the course of an investigation under Division 2, the ACMA is 

satisfied that Internet content hosted outside Australia is Prohibited Internet 
Gambling Content, the ACMA must: 

 (b)  if a code registered, and/or a standard determined, under Part 4 
deals exclusively with the Designated Internet Gambling Matters - notify the content 
to Internet service providers under the designated notification scheme set out in the 
code or standard, as the case may be. 

168  Section 26 Anti-avoidance - notified Internet content 
If: (a) particular Internet content has been notified to Internet service 

providers as mentioned in Paragraph 24 (1) (ข); and 
(b)  the ACMA is satisfied that Internet content (the similar Internet 

content) that is the same as, or substantially similar to, the first-mentioned Internet 
content is being hosted outside Australia; and 

(c)  the ACMA is satisfied that the similar Internet content is Prohibited 
Internet Gambling Content; and 

(d)  a code registered, and/or standard determined, under Part 4 deals 
exclusively with the Designated Internet Gambling Matters; 

The ACMA must notify the similar Internet content to Internet service 
providers under the designated notification scheme set out in the code or standard, 
as the case may be. 
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เสี่ยงที่จะเกิดกับบุคคลกลุ่มนี้เป็นส าคัญ ซึ่งปรากฏพฤติกรรมติดการพนันสูงขึ้น ดังนั้น ผู้ให้บริการ
พนันออนไลน์หรือการพนันแบบโต้ตอบฉับพลันจึงต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับอายุของผู้เยาว์ที่
สามารถเข้าถึงการให้บริการโดยให้ลูกค้าพิสูจน์ตัวตนและอายุ ณ เวลาที่ลูกค้าสมัครบริการพนัน169 

มลรัฐต่าง ๆ แห่งออสเตรเลียมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการพิสูจน์อายุเพ่ือเปิดบัญชีการ
พนันกับผู้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ แต่ละมลรัฐต่างมีข้อก าหนดแตกต่างกันออกไป 
ยกตัวอย่างเช่น รัฐควีนส์แลนด์ได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับการพนันแบบโต้ตอบฉับพลัน ค.ศ. 
1998 (Interactive Gambling Player Protection Act 1998) ก าหนดให้การจดทะเบียนต้องมี
หลักฐานแสดงตัวตน สถานที่อยู่อาศัย และการพิสูจน์อายุด้วย 170 หรือดินแดนทางตอนเหนือ
ก าหนดให้เจ้ามือรับพนันต้องระบุตัวตนของลูกค้าภายใน 90 วัน นับแต่วันที่บัญชีมีจ านวนคะแนน
ตั้งแต่ 100 คะแนน เป็นต้น เมื่อพิจารณาข้อกังวลนี้แล้วสภาเครือรัฐออสเตรเลียจึงต้องพิจารณาความ
เหมาะสมของการให้บริการพนันอันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง (risky product) โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างความสะดวกสบายของลูกค้ากับหน้าที่ดูแลผู้เยาว์ สภาเครือรัฐออสเตรเลียจึงพยายามผลักดัน
กรอบเวลาการระบุตัวตน รวมถึงอายุของผู้รับการพนัน ให้มีก าหนดน้อยกว่า 90 วัน อาทิ ลดลงเหลือ 
72 ชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งอาจด าเนินการผ่านฐานข้อมูลของรัฐบาลออสเตรเลียได้ ทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยง
การเข้าถึงการพนันของผู้เยาว์ อย่างไรก็ดี การผลักดันนโยบายนี้อาจเป็นไปอย่างยากล าบากเนื่องจาก
ต้องค านึงถึงความเหมาะสมระหว่างการด าเนินธุรกิจกับการปกป้องลูกค้า ซึ่งหากรัฐบาลปกป้องลูกค้า
มากเกินไปก็อาจท าให้ลูกค้าเข้ารับบริการพนันจากต่างประเทศมากขึ้นอันมิใช่การลดความเสี่ยงการ
เข้าถึงการพนันแต่อย่างใด 

4.1.3.5  มาตรการก ากับดูแลของแต่ละมลรัฐ 
นอกจากการก ากับดูแลดังได้กล่าวในหัวข้อข้างต้นทั้งหมดแล้ว แต่ละมลรัฐก็จะ

ก่อตั้งองค์กรอิสระขึ้นท าหน้าที่ทางปกครองแทนรัฐบาลของตน171 เพ่ือก ากับดูแลการให้บริการพนัน
ของผู้ประกอบการรายต่าง ๆ แตกต่างกันออกไปแต่ละมลรัฐ ดังนี้ 

1) Australian Capital Territory มี  “ACT Racing and Gambling 
Commission” เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและวางกฎระเบียบส าหรับกิจกรรมเกม การแข่งม้า และการ

                                                           

 169   โปรดดู Final Report - Review of the Interactive Gambling Act 2001, 
Prevention of Underage Gambling, Page 55. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 
 170  โปรดดู Interactive Gambling (Player Protection) Act 1998, Part 2, Division 
3, Section 18. สืบค้นจาก www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/I/InterGamPPA9.pdf 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

171   สืบค้นจาก www.aph.gov.au เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 

http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/I/InterGamPPA9.%20pdf%20เมื่อ
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/I/InterGamPPA9.%20pdf%20เมื่อ
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พนันทั้งหมด ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมจรรยา ซึ่งองค์กรนี้มีเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านกฎหมายและค าสั่ง 
การพนันแบบโต้ตอบฉับพลัน ปัญหาจากการพนัน ประมวลจริยธรรมทางอุตสาหกรรม คาสิโน 
เครื่องเล่นเกม และการพนันรูปแบบอื่น  

2) New South Wales มี  “NSW Department of Gaming and 
Racing” เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลความเหมาะสมของเกมต่าง ๆ การแข่งม้า และอุตสาหกรรม
สุราและการกุศลในรัฐนิวเซาท์เวลส์ นอกจากนี้ยังมี “NSW Casino Control Authority” ท าหน้าที่
รับอนุญาตและก าหนดแนวทางการด าเนินการบ่อนคาสิโนในรัฐนิวเซาท์เวลส์อีกด้วย 

3) Northern Territory   มี  “Racing and Gaming Authority” ดูแล
จัดการกฎระเบียบการพนันในดินแดนทางตอนเหนือนี้ ยกเว้นเครื่องเล่มเกม (gaming machines) ที่
จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและรับอนุญาตของ “NT Gaming Machine Commission” 
เท่านั้น 

4) Queensland  มี “Queensland Office of Gaming Regulation” เป็น
หน่วยงานมีอ านาจวางระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมเกม คาสิโน งานกีฬา (Art Unions) สลากกินแบ่ง 
และเกมหวย (Keno) ที่ด าเนินการในรัฐควีนส์แลนด์ 

5) South Australia  มี “Gaming Supervisory Authority” ในฐานะผู้
มีอ านาจหน้าที่ประจ าคณะกรรมการส านักงานเครื่องดื่มสุราและเกม (Office of the Liquor and 
Gaming Commissioner) ท าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบและรับอนุญาตการด าเนินกิจการคาสิโน
และเครื่องเล่มเกมต่างๆ 

6) Tasmania  มี  “Tasmanian Gaming Commission” โด ย ได้ รั บ
อ านาจจากกองด าเนินการเกม กรมคลังและการเงินประจ ารัฐแทสมาเนีย (Gaming Operations 
Branch of the Tasmania Department of Treasury and Finance) เป็นผู้ก าหนดและควบคุม
การเล่มเกมในรัฐแทสมาเนีย 

7) Victoria  มี  “Victorian Casino and Gaming Authority” เป็ นผู้
ก าหนดและก ากับดูแลกิจกรรมเกมและการพนันทั้งหมดในรัฐวิคตอเรีย โดยเผยแพร่กฎระเบียบและ
นโยบาย ข้อมูลค้นคว้า ค าถามที่พบบ่อย สื่อต่าง ๆ ตลอดจนการขออนุญาตและการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ผ่านเว็บไซต์ขององค์กร 

8)  Western Australia  มี  “Office of Racing, Gaming and Liquor” 
ภายใต้อ านาจของคณะกรรมการเกม (Gaming Commission) เป็นผู้บริหารจัดการวางกฎระเบียบ
เกี่ยวกับกิจกรรมเกมและการพนันในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดการรับอนุญาตและ
การตรวจสอบการด าเนินกิจการคาสิโนและบริการเกมที่ได้รับอนุญาตด้วย 
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4.2  ประเทศที่อนุญำตให้ประกอบธุรกิจกำรพนันทั่วไปแต่ ไม่อนุญำตให้
ประกอบธุรกิจพนันออนไลน์ 
 

ส าหรับประเทศที่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจการพนันทั่วไปแต่ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
พนันออนไลน์  กล่าวคือรัฐของประเทศนั้นได้มีการอนุญาตให้มีการเล่นพนันหรือประกอบธุรกิจการ
พนันทั่วไปได้ แต่ส าหรับการพนันออนไลน์ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจพนันโดยประเทศที่เลือกศึกษา 
ได้แก่ มลรัฐโอเรกอน มลรัฐหลุยเซียนา  เวียดนาม  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของสังคมในแต่ละ
ประเทศ ทั้งในแง่ของความเป็นมาของกฎหมาย มาตรการและกลไกของการควบคุมการพนัน รวมไป
ถึงหลักเกณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย ดังนี้  
 

4.2.1  มลรัฐโอเรกอน (State of Oregon) 
การพนันในรัฐโอเรกอนนั้นมีมาอย่างยาวนาน และโอเรกอนยังเป็นหนึ่งใน 4 รัฐ (Nevada, 

Oregon, Delaware, และ Montana) ที่ได้รับการยกเว้นจากรัฐบาลกลางให้สามารถเดิมพันที่
เกี่ยวกับการเล่นกีฬาได้ซึ่งได้บัญญัติไว้ในกฎหมายการคุ้มครองการเล่นการพนันที่เกี่ยวกับกีฬา ในปี 
1992172 โดยสภาคองเกรสของสหรัฐให้เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้  กล่าวคือ เพ่ือให้เกิดการ
ควบคุมการด าเนินการของรัฐเกี่ยวกับการพนันที่เกี่ยวกับกีฬา  เพ่ือคงไว้ซึ่งคุณค่าและความดีงามของ
การกีฬา   เพ่ือลดการแพร่กระจายของการพนันในหมู่เด็กและเยาวชนสหรัฐ ต่อมาในปี 1931 รัฐโอ
เรกอนก็ได้เริ่มมีการพนันประเภท Pari-Mutuel173  

ใน ค.ศ. 1992 ได้มีการเจรจาจากชนเผ่าในโอเรกอนในการท าข้อตกลงให้มีคาสิโนแบบชน
เผ่าเพ่ือให้บริการส าหรับคนในชนเผ่าในการเดิมพันและการพนันได้ท าให้มีคาสิโนเกิดขึ้น 9 แห่ง
ด้วยกันโดยเป็นการเล่นเกมบนกระดาน (Table Games) และการเล่นสล็อต (Slots) อีกทั้งในปัจจุบัน
พบว่ามีการเคลื่อนไหวและผลักดันที่จะขอใบอนุญาตประกอบการเป็นคาสิโนในเชิงพาณิชย์แต่ก็ได้ถูก
ปฏิเสธจากผลประชามติในปี 2012 ท าให้แผนการขยายนี้ถูกระงับไป 

ส าหรับการเล่นการพนันออนไลน์รัฐโอเรกอนเป็นอีกหนึ่งรัฐที่ให้การเล่นการพนันออนไลน์
เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และยังถือเป็นอาชญากรรมจากการได้รับเงินโดยที่ไม่สุจริตของชาวเมืองโอ
เรกอนที่ เสียพนันด้วย จึงท าให้ไม่มีการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์หรือทาง
อินเทอร์เน็ตแม้ว่าจะเก่ียวกับการเล่นไพ่โป๊กเกอร์ก็ตาม 

                                                           
172 Professional and Amateur Sport Protection Act (PASPA) 
173 เป็นการพนันจากการแข่งขันม้า (Horse Racing) และการแข่งวิ่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์ 

(Greyhound Racing)  
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รัฐโอเรกอนเป็นรัฐที่มีกฎเกณฑ์และการจัดการที่ดีส าหรับการพนัน อีกทั้งยังมีอุตสาหกรรม
การพนันบนพ้ืนดิน  ที่ปรากฏมากมายบนดินแดนของตนซึ่งปะปนไปกับคาสิโนของชนเผ่า (Indian 
Casinos) ที่ได้รับการอนุญาตให้มีการบริการเครื่องเล่นสล็อตและเกมบนกระดานต่างๆ โดยเป็นไป
ตามประเพณีของชนเผ่า  ในส่วนของการเดิมพนันในกีฬานั้นก็พบว่ามีการให้เดิมพนันแบบ Pari-
Mutuel ตามท้องถิ่นต่างๆ นอกจากนี้  รัฐโอเรกอนยังมีลอตเตอรี่ที่ออกโดยรัฐบาลให้เล่นอีกด้วย อีก
ทั้งการพนันเพ่ือการกุศลก็ถือเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย   แต่อย่างไรก็ตาม  ในส่วนการพนันออนไลน์ก็
ยังคงถูกถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจหมายความได้ว่าไม่มีตลาดของการเล่นการพนันประเภทนี้
ในรัฐนี้เช่นกัน ส าหรับพลเมืองที่ต้องการเล่นการพนันแบบออนไลน์นั้นก็จะต้องเล่นผ่านแพลตฟอร์ม
การเล่นการพนันนอกชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาแทนซึ่งจะไม่มีความผิดและบทลงโทษ 

4.2.1.1  การบังคับใช้กฎหมายการพนัน 
พระราชบัญญัติของรัฐโอเรกอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพ่ือ

ตอบสนองสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันของตลาดการพนันออนไลน์และได้รับการพิจารณาว่าเป็นสิ่ง
ที่ผิดกฎหมายเมื่อมีการรับการช าระเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนันออนไลน์อันไม่ชอบด้วย
กฎหมายโดยมุ่งไปที่การป้องกันพลเมืองของรัฐจากการด าเนินการการเล่นการพนันออนไลน์ที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

แต่อย่างไรก็ตาม  ในส่วนการเล่นในเว็บไซต์นอกชายฝั่งนั้นไม่ได้รับการครอบคลุม
ถึง ดังนั้นผู้ที่เล่นจึงไม่ถือว่าเป็นผู้กระท าความผิดต่อกฎหมาย แต่อย่างใดก็ดีพบสิ่งที่น่าแปลกใจมาก
ส าหรับการเล่นการพนันออนไลน์ว่าในปัจจุบันกฎระเบียบนี้ช่วยให้รัฐบาลของโอเรกอนเองสามารถที่
จะจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันประเภทนี้บนดินแดนของตน ได้ซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญา 
โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ 

ส่วนแรก ได้แก่174  
1)  บุคคลใดที่กระท าความผิดที่เป็นความผิดทางอาญาของการเล่นการพนันอันมิ

ชอบด้วยกฎหมายจะรับผิดใน ระดับนี้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีเจตนาดังต่อไปนี้ 
(1)  วางเดิมพันกับเจ้ามือ หรือ 
(2)  มีส่วนร่วมในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายในฐานะผู้เล่น 

2)  การเล่นการพนันอันมิชอบด้วยกฎหมายในระดับความรับผิดที่สองนี้ เป็น
ความผิดลหุโทษคลาส A การพนันที่มิชอบด้วยกฎหมายในระดับแรก  

 ส่วนที่สอง  ได้แก่175 

                                                           

 174 Oregon Revised Statutes (ORS) 2015, Vol.4, Chapter 167, Section 167.127 
 175 Oregon Revised Statutes (ORS) 2015, Vol.4, Chapter 167, Section 167.127 
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1)  บุคคลใดที่กระท าความผิดที่เป็นความผิดทางอาญาของการเล่นการพนันอันมิ
ชอบด้วยกฎหมายจะรับผิดในระดับนี้ถ้าบุคคลนั้นมีเจตนาส่งเสริมหรือได้รับผลประโยชน์จากการพนัน
อันมิชอบด้วยกฎหมาย 

2)  การพนันอันมิชอบด้วยกฎหมายในระดับความผิดแรกนี้เป็นความผิดอาญา
ร้ายแรงคลาส C 

การก าหนดโทษในส่วนของความผิดอาญาประเภทลหุโทษของการพนันนั้น
กฎหมายของรัฐโอเรกอน ได้ก าหนดไว้ดังนี้176 

1)  ศาลมีอ านาจในการพิพากษาให้ผู้ใดจ่ายค่าปรับส าหรับความผิดลหุโทษโดยต้อง
ไม่เกิน 

(ก)  6,250 ดอลลาร์ส าหรับความผิดลหุโทษคลาส A  
(ข)  2,500 ดอลลาร์ส าหรับความผิดลหุโทษคลาส B 
(ค)  1,250 ดอลลาร์ส าหรับความผิดลหุโทษคลาส C  

2)  ค าพิพากษาอ่ืนใดที่ จะให้ ผู้ ใดจ่ายค่าปรับส าหรับความผิดลหุ โทษที่
นอกเหนือจากประเภทที่ได้ระบุไว้ข้างต้น  ศาลจะต้องอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติที่ก าหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญา 

3)  หากบุคคลใดได้รับผลประโยชน์เป็นเงินหรือทรัพย์สินผ่านทางคณะกรรมการ 
ศาลจะพิพากษาลงโทษในฐานความผิดนั้นเอง แทนที่อ านาจก าหนดโทษให้จ่ายค่าปรับจะปรับตาม
มาตรานี้ แต่อาจให้ผู้กระท าผิดเสียค่าปรับในอัตราที่ศาลก าหนดแต่ไม่เกินกว่าสองเท่าของเงินที่ได้มา
จากการกระท าผิดนั้น177 

4)  มาตรานี้ไม่ใช้ส าหรับบริษัท 
ส าหรับความผิดอาญาประเภทอาญาร้ายแรงนั้นกฎหมายได้ก าหนดโทษทั้งจ าคุก

และปรับ กล่าวคือ  ศาลสามารถมีค าพิพากษาสั่งจ าคุกส าหรับความผิดอาญาร้ายแรงโดยแบ่งเป็น
คลาสดังนี้178 

1)  ความผิดอาญาร้ายแรงคลาส A มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 
2)  ความผิดอาญาร้ายแรงคลาส B มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
3)  ความผิดอาญาร้ายแรงคลาส C มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 

                                                           
176 Oregon Revised Statutes (ORS) 2015, Vol.4, Chapter 161, Section 161.635 
177 Oregon Revised Statutes (ORS) 2015, Vol.4, Chapter 161, Section 161.635 
178 Oregon Revised Statutes (ORS) 2015, Vol.4, Chapter 161, Section 161.605 
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ส าหรับประเภทที่ไม่ได้ก าหนดเป็นความรับผิดนั้นศาลจะมีดุลยพินิจในการ
พิพากษาด้วยตนเองโดยศาลสามารถ  เข้าไปมีส่วนร่วมกับมันได้ เช่น บุคคลใดที่ศาลได้มีค าพิพากษา
สั่งลงโทษที่ไม่ได้มีกฎหมายก าหนดโทษทางอาญารายแรงไว้  โดยได้กระท าความผิดที่ร้ายแรงซึ่งอาจ
เป็นการท าร้ายร่างกายหรือชีวิต ก็มีความเป็นไปได้ที่ศาลจะปล่อยตัวโดย การคุมประพฤติ
นอกเหนือจากการสั่งจ าคุกก็ได้ เป็นต้น 

อนึ่ง  แทนที่ศาลจะมีค าพิพากษาสั่งจ าคุกแล้วศาลของรัฐโอเรกอนยังสามารถมีค า
พิพากษาลงโทษให้บางคนที่กระท าความผิดอาญาร้ายแรงถูกปรับเช่นเดียวกับค าพิพากษาจ าคุกได้อีก
ด้วยซึ่งค่าปรับก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ ประเภทความรับผิดโดยแบ่งเป็นคลาสดังนี้179 

1)  ความผิดอาญาร้ายแรงคลาส A มีการปรับตั้งแต่ $375,000 ขึ้นไป 
2)  ความผิดอาญาร้ายแรงคลาส B มีการปรับตั้งแต่ $250,000 ขึ้นไป 
3)  ความผิดอาญาร้ายแรงคลาส C มีการปรับตั้งแต่ $125,000 ขึ้นไป 
ส าหรับประเภทที่ไม่ได้ก าหนดค่าปรับศาลสามารถก าหนดค่าปรับได้เช่นเดียวกับ

โทษจ าคุกซึ่งมีความเป็นไปได้ในการปรับนั้นขึ้นอยู่กับการกระท าความผิดทางอาชญากรรมของแต่ละ
บุคคล เช่น บุคคลใดที่ถูกตัดสินว่าได้   ฆาตกรรมหรือมีการกระท าที่รุนแรงหรือสาหัสต้องถูกปรับตั้ง
แต่ $500,000 ขึ้นไป เป็นต้น 

ควำมผิดของกำรเล่นกำรพนันออนไลน์ 
ส าหรับการพนันออนไลน์หรือการพนันทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นความผิดอาญาที่

ร้ายแรง ในหมวดของการพนันออนไลน์กล่าวคือ180 
1)  บุคคลใดที่เข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจการเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะมี

เจตนาหรือไม่ซึ่งอาจเข้าไปมี  ความผูกพันหรือเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอื่นซึ่งเป็นการเล่นการพนันที่มิชอบ
ด้วยกฎหมายการพนันทางอินเทอร์เน็ตกล่าวคือ 

(ก)  เครดิต หรือ การด าเนินการทางเครดิต ในการขยายเครดิต หรือใช้เครดิต
ในนามของบุคคลอื่น รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของเครดิต ผ่านการใช้เครดิตการ์ด 

(ข) การโอน เงินผ่ าน ระบบ อิ เล็ กทรอนิ กส์ หรือ ได้ ส่ ง เงินผ่ าน ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านทางธุรกิจที่  รับโอนเงินหรือบริการโอนเงินในนามของบุคคลอีกคนหนึ่ง 

(ค)  บรรดาเช็ค ตั๋วเงิน หรือตราสารอ่ืนใดที่สามารถใช้แทนเงินได้ซึ่งอาจท า
ในนามของบุคคลอื่นและ  สามารถสั่งจ่ายผ่านสถาบันทางการเงิน หรือ 

                                                           
179 Oregon Revised Statutes (ORS) 2015, Vol.4, Chapter 161, Section 161.625 
180Oregon Revised Statutes (ORS) 2015, Vol.4, Chapter 167, Section 167.109 
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(ง) เงินที่ได้จากการท าธุรกรรมทางการเงินรูปแบบอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสถานบัน
ทางการเงินในฐานะเป็น    ผู้ใช้เงินหรือเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนหรือกระท าการแทนเพ่ือประโยชน์
ของบุคคลอื่น 

2) หากละเมิด (1) ของมาตรานี้จะมีความผิดอาญาร้ายแรงคลาส C 
4.2.1.2  ลักษณะของการพนันที่อนุญาตให้เล่น 
เกมคาสิโน (Casino Games) ในรัฐโอเรกอนมีการให้บริการเกมคาสิโน ซึ่งสามารถ

เล่นได้ที่คาสิโนของชนเผ่า(Tribal casinos)ที่มีเกมพนันคลาส 3 ให้บริการ เช่น สล็อต และ เกม
คาสิโนบนโต๊ะ 

คาสิโนออนไลน์ (Online Casinos) ภายในรัฐนี้เห็นว่าคาสิโนออนไลน์เป็นสิ่งที่ไม่
เหมาะสม และมีกฎหมายต่อต้านการพนันผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายเมื่อมี
การรับเดิมพันต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต 

ไพ่โป๊กเกอร์ (Live Poker) มี 3 ทางเลือกให้เล่นเกมโป๊กเกอร์ในรัฐโอเรกอน 
ทางเลือกที่ 1 คือสามารถเล่นได้ในคาสิโนชนเผ่าซึ่งจะมีห้องเล่นไพ่ให้บริการ ทางเลือกที่ 2 คือ
สามารถเล่นได้ที่ห้องเล่นไพ่โป๊กเกอร์ตามที่ต่างๆซึ่งเป็นที่ถูกกฎหมาย เนื่องจากรางวัลทั้งหมดจะถูก
ส่งคืนให้กับผู้เล่น (ผู้จัดไม่หวังผลก าไรโดยตรงจากเกม ) ทางเลือกสุดท้ายคือสามารถเล่นเกมไพ่
โป๊กเกอร์ได้ท่ีบ้านภายใต้ข้อบังคับเกมโป๊กเกอร์สังคมเดียวกัน ที่ว่าไม่หวังผลก าไรจากการจัดเกมขึ้น 

ไพ่โป๊กเกอร์ออนไลน์ (Online Poker) ยังไม่มีการพิจารณาให้ไพ่โป๊กเกอร์ออนไลน์
เป็นการพนันที่ถูกกฎหมายในเวลานี้ 

การเดิมพันกีฬา (Sport Betting) โอเรกอนเป็น 1 ใน 4 รัฐ(เนวาดา เดลาแวร์ 
และมอนแทนา)ที่ได้รับการยกเว้นของกฎหมายรัฐบาลกลางในการห้ามเดิมพันกีฬาตั้งแต่ ค.ศ. 1992 
เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู่แล้ว ผู้เล่นสามารถเดิมพันการแข่งม้า หรือการแข่งกีฬาในรัฐโอเรกอน  

การเดิมพันลอตเตอรี่ (Lottery Betting) โอเรกอนมีลอตเตอรี่ของรัฐ และชักจูงให้
รัฐอ่ืนๆมาเล่นที่โอเรกอน 

เกมบิงโก (Bingo Game) ในรัฐโอเรกอนมีกฎหมายการพนันเล่นเข้าสังคม ซึ่ง
รวมถึงการให้เล่นเกมบิงโก และเกมราฟเฟิล(raffle)  

4.2.1.3  การคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงข้อมูล 
ส าหรับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ 

โดยแยกตามประเภทของการพนัน มีดังนี้ 
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1)  ลอตเตอรี่  
รัฐมีกฎระเบียบที่เข้มงวดในการขายให้กับผู้เยาว์ สลากลอตเตอรี่จะไม่ขาย

ให้ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี หากมีผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 18 ปีถูกรางวัลลอตเตอรี่ เขาจะไม่ได้รับรางวัล
นั้น ทั้งนี้ส่งผลให้ผู้ใหญ่พิจารณาก่อนซื้อสลากลลอตเตอรี่เป็นของขวัญให้ผู้เยาว์181 

2)  การเดิมพันแบบ pari-mutuel 
หากมีผู้ใดถูกสงสัยว่าอายุไม่ถึง 18 ปี จะถูกขอดูหลักฐานที่แสดงอายุของ

คนนั้นหรือขอดูบัตรประชาชน กฎหมายของรัฐโอเรกอนห้ามให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีเข้าสนามแข่งม้า 
ยกเว้นว่ามากับคนที่อายุมากกว่า 18 ปีซึ่งเป็นผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือคู่สมรส กฎหมายยังห้ามผู้เยาว์
อายุต่ ากว่า 12 ปี เข้าหลัง 6 โมงเย็น นอกจากนี้ยังห้ามให้ผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 18 ปีเตร็ดเตร่อยู่ในพ้ืนที่
การพนันที่เขาแข่งขันกัน182 

3)  คาสิโน  
บุคคลที่มีอายุ 21 ปีหรือมากกว่าจะมีสิทธิเล่นวีดีโอเกมโป๊กเกอร์ เพราะว่า

เครื่องเล่นนี้ถูกก าหนดให้มีขึ้นจากการใบอนุญาตสุรา อย่างไรก็ตามข้อตกลงคาสิโนของรัฐและชนเผ่า
แห่งแรกอนุญาตให้เด็กอายุต่ าสุดคือ 18 ปีเล่นเครื่องเล่นวิดีโอเกมโป๊กเกอร์ ข้อตกลงหลังจากนั้น
ทั้งหมดก าหนดให้อายุ 21 ปีจึงจะได้รับอนุญาต ในข้อตกลงยังได้รับการอนุมัติให้บุคคลอายุ 18 ปี
สามารถเล่นบิงโก และแบล็คแจ็คได้ (Blackjack) ดั้งนั้นส่งผลให้ปัจจุบันมีเพียงอินเดียนคาสิโน 1 แห่ง
ที่อนุญาตให้บุคคลอายุ 18 ปีเล่นการพนันได้ทุกแบบ ส่วนอินเดียนคาสิโนแห่งอ่ืนๆให้บุคคลอายุ 21 ปี
ขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นพนันได้ แต่ยังอนุญาตให้เด็ก 18 ปีเล่นการพนันอ่ืนๆที่เขามีสิทธิ์ นอกจาก
อินเดียนคาสิโน รัฐโอเรกอนยังมีห้องเล่นไพ่(cardroom)ส าหรับเล่นไพ่โป๊กเกอร์และแบล็คแจ็คภายใต้
กฎหมายที่มีค าพูดคลุมเครือที่ว่า “การแข่งขันดวง(Contests of chance)” ซึ่งอาจท าให้ เกิด
อาชญากรรมที่เป็นอันตรายต่อสวัสดิการของผู้เยาว์  หากบุคคลใดเจตนาก่อให้เกิด ท าให้เกิดหรือ
อนุญาตให้บุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปีเข้าร่วมเล่นการพนัน183 

 
 
 

                                                           
181 Oregon Revised Statutes (ORS) 2015, Vol.11, Chapter 461, Section 461.250 

,461.300     ,461.600 
182 Oregon Revised Statutes (ORS) 2015, Vol.11, Chapter 462, Section 462.190 

,462.195   
183 Oregon Revised Statutes (ORS) 2015, Vol.4, Chapter 163, Section 163.575 
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4.2.2  มลรัฐหลุยส์เซียนำ (Louisiana) 
แม้จะมีหลายรัฐที่มีประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาในเรื่องของการพนันที่ท าให้เกิดการเล่น

การพนันอย่างถูกกฎหมาย  หรือการปราบปรามการเล่นการพนันหรือบางรัฐก็เพิกเฉยต่อการสร้าง
คาสิ โนภายในรัฐก่อนที่ จะตั้ งคริสตจักรแรกเสียอีก  โดยเริ่มจากการปราบปรามการพนัน 
(Crackdowns) 184 จนท าให้เกิดกฎหมายการปราบปรามการพนันขึ้นเนื่องจากพบการเล่นการพนัน
มากมายที่เกิดขึ้นในรัฐ แต่อย่างไรก็ตามการปราบปรามการพนันนั้นก็เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการพนันที่ผิด
กฎหมายเกิดขึ้นหรือที่เรียกว่าการพนันใต้ดินเช่นเดียวกับรัฐหลุยส์เซียนาที่พบว่าพลเมืองของรัฐนิยมที่
จะเล่นการพนันถึงแม้การพนันจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ตาม 

ในประวัติศาสตร์การพนันในรัฐหลุยส์เซียนาคือ การเล่นลอตเตอรี่ ที่ได้แพร่หลายไปทั่วทาง
ตอนใต้ของมลรัฐตั้งแต่ค.ศ.1860 เป็นต้นมา โดยได้ส่งผลให้เกิดการคอรัปชั่น การต่อสู้กันในทาง
กฎหมาย (Legal Battles) และการกระท าอ่ืนๆที่พยายามท าให้เกิดการเล่นการพนัน (Colorful 
Characters) ท าให้หลายๆรัฐได้ออกกฎหมายเพ่ือสั่งห้ามการเล่นลอตเตอรี่   เพ่ือป้องกันพลเมืองของ
ตนที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้นได้ ดังนั้นเพ่ือป้องกันการกระท าดังกล่าวในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 
และเป็นเวลาเกือบ 100 ปี ที่รัฐหลุยส์เซียนาพยายามท าให้เกิดการเล่นลอตเตอรี่อย่างเป็นทางการ
และถูกกฎหมายโดยที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด 

ในเวลาหลายปีที่พบการเล่นการพนันก็พบเพียงว่ามีการเล่นการพนันเพียงอย่างเดียวที่ถูก
กฎหมายคือ การพนันแบบ Pari-mutuel ซึ่งเป็นการเล่นการพนันจากการแข่งม้า และการพนันการ
แข่งม้าก็เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเมื่อ ค.ศ. 1920 ท าให้ปัจจุบันการเล่นการพนันจากการแข่งม้าเติบโตเป็น
อุตสาหกรรมทีใ่หญ่มาก และภายในก็พบว่ามีการให้เล่นเครื่องเล่นเกมสล็อตเพ่ือบริการอีกด้วย 

นอกจากนี้ใน ค.ศ.1991 พบว่ารัฐหลุยส์เซียนามีคาสิโนเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเพื่อให้บริการ 
เช่น คาสิโนบนเรือ (River Casinos) และยังพบว่ามีเพียง 15 ล าที่ได้รับอนุญาตให้สามารถมีการเล่น
การพนันได้ หลังจากนั้นไม่นานก็ท าให้เกิดการพนันบนพ้ืนดิน และต่อมาไม่กี่ปีก็มีคาสิโนของชนเผ่า
เกิดขึ้น (Tribal Casinos) โดยมีห้องเล่นไพ่โป๊กเกอร์ขนาดใหญ่ภายในคาสิโน ซึ่งการเล่นไพ่โป๊กเกอร์
ถือเป็นการพนันที่มีอยู่มาอย่างยาวนานมาก แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมก็ตาม 
แต่ปัจจัยที่ส่งผลส าคัญก็คือการเล่นการพนันประเภทนี้จะไม่มีผู้ใดได้ก าไรจากการจัดการเล่นเกมหรือ
กอบโกยเงินได้เป็นจ านวนมาก 

ส าหรับการพนันออนไลน์หรือการพนันทางอินเทอร์เน็ตรัฐหลุยส์เซียนาก็ยังไม่พร้อมที่จะ
จัดระบบการเล่นการพนันประเภทนี้และในขณะเดียวกันสภานิติบัญญัติก็พยายามที่จะบัญญัติหรือ

                                                           
184 Crackdown หมายถึง มาตรการที่รุนแรงเพ่ือปราบปรามหรือกีดกันคนหรือพฤติกรรมที่

ไม่พึงประสงค์ หรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย 
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แก้ไขกฎหมายให้สามารถเล่นการพนันหรือมีการเดิมพันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้  โดยปัจจุบันรัฐ
หลุยส์เซียนามีการพนันทุกรูปแบบ เช่น คาสิโนบนเรือ อินเดียนคาสิโน เครื่องเล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ที่
ให้บริการมากมายที่จุดพักรถบรรทุก หรือสนามแข่งต่างๆ เครื่องเล่นบิงโกอิเล็กทรอนิกส์ และยังมีการ
เดิมพันแบบ pari-mutuel อีกทั้งยังมีลอตเตอรี่ของรัฐ  โดยสาระส าคัญของกฎหมายการพนันในมล
รัฐหลุยส์เชียนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.2.2.1  การด าเนินการหรือการสนับสนุนธุรกิจการพนันที่อนุญาต 

การด าเนินการหรือการสนับสนุนธุรกิจการพนันที่กฎหมายอนุญาต มีดังนี้ 
(1) การด าเนินการหรือการสนับสนุนการด าเนินการนั้นโดยตรงในทาง

ธุรกิจการพนัน การแข่งขัน ลอตเตอรี่ หรือสิ่งประดิษฐ์ในทางการค้าบนเรือพาณิชย์   ส าหรับใช้ในการ
รับขนผู้โดยสารระหว่างประเทศโดยบุคคลนั้นมีความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียสิ่งของบางสิ่งที่มีมูลค่า
เพ่ือที่จะได้รับผลประโยชน์เป็นก าไรไม่ถือเป็นการพนันและไม่ถูกปราบปรามโดยผู้บังคับใช้กฎหมาย
ของในดินแดนของรัฐหลุยส์เซียนาหรือเขตการปกครองและมาตรานี้ใช้ส าหรับการค้าบนเรือพาณิชย์  
ส าหรับใช้ในการรับขนผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้นซึ่งเป็นการเดินเรือจากท่าเรือนอกชายฝั่งของ
สหรัฐไปยังท่าเรือต่างๆของเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐนี้โดยได้รับความนิยมกว่า 475,000 ล า 
หรือเรืออ่ืนใดซึ่งเดินเรือจากท่าเรือของเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐนี้ไปยังท่าเรือนอกชายฝั่ง
ของสหรัฐโดยมีเงื่อนไขว่าเรือนั้นจะต้องไม่จอดอยู่หรือ ทอดสมอเรือแต่ต้องเป็นการน าทางบนเส้นทาง
ระหว่างท่าเรือ185 

(2)  การด าเนินการหรือการสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมการเล่น
ลอตเตอรี่ที่ได้รับการอนุญาตหรือด าเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย R.S. 4:501 ผ่านมาตรา 
9081 จะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นการพนันตามจุดประสงค์ของมาตรานี้186 

(3)  การด าเนินการโดยเจตนาหรือมีเจตนาให้การสนับสนุนในการ
ด าเนินการของกิจกรรมการพนันบนเรือได้ถูกก าหนดและอาศัยอ านาจตามกฎหมาย R.S. 4:501 ผ่าน
บทบัญญัติ 4:562 โดยบุคคลนั้นมีความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียสิ่งของบางสิ่งที่มีมูลค่าเพ่ือที่ จะได้รับ
ผลประโยชน์เป็นก าไรไม่ถือเป็นการพนันและไม่ถูกปราบปรามจากบรรดารัฐหรือผู้บังคับใช้
กฎหมาย187 

                                                           

 185 Louisiana Revised Statutes Title 14 CRIMINAL LAW GAMBLING section §90 B   
186 Louisiana Revised Statutes Title 14 CRIMINAL LAW GAMBLING section §90 C   
187 Louisiana Revised Statutes Title 14 CRIMINAL LAW GAMBLING section §90 D   
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(4) การด าเนินการโดยเจตนาหรือมี เจตนาให้การสนับสนุนการ
ด าเนินการเล่นการพนันโดยมีสถานประกอบการอย่างเป็นทางการซึ่งได้ถูกก าหนดและอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมาย LRS  หมวด 10 เรื่องที่ 4188  

4.2.2.2  การริบทรัพย์และการจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นพยานหลักฐานรวมถึง
รายได้ที่มาจากการพนัน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้189 

(1)  หลักเกณฑ์ในการริบทรัพย์และการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ เป็น
พยานหลักฐาน 

1.1  มีการพิพากษาลงโทษส าหรับบุคคลใดที่ ได้กระท าผิด
กฎหมายอาญาจากการพนันหรือการพนันทางคอมพิวเตอร์หรือเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องซึ่งทรัพย์สิน
เป็นพยานหลักฐาน และยึดทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวในฐานะที่ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการท าความผิด
อาญาตามค าสั่งของศาลจะต้องถูกท าลายเมื่อมันไม่จ าต้องใช้เป็นพยานหลักฐานอีกต่อไป  และ
พยานหลักฐาน  ทรัพย์สิน  และทรัพย์สินส่วนตัวที่พบว่ามีการใช้ในการด าเนินการกิจกรรมที่ผิด
กฎหมายรวมถึงเป็นสิ่งที่มีมูลค่าตามกฎหมายจะต้องขายทอดตลาดตามค าสั่งของศาลและจะถูก
ด าเนินการตามข้อ 2 

1.2  ไม่มีอะไรที่ต้องห้ามท าการยึดหรือต้องสงสัยจากตัวแทนของ
ศาลที่มีหน้าที่ท าตามค าร้องและค าสั่งของศาลในพยานหลักฐาน ทรัพย์สิน และทรัพย์สินส่วนตัวซึ่งมี
จุดประสงค์ในการสอบสวนหรือแสดงผลในเชิงประวัติศาสตร์หรือท้ังสองอย่าง 

(2)  ทรัพย์สินที่ท าการริบทรัพย์และการจ าหน่ายทรัพย์สิน 
ทรัพย์สิ นที่ ท าการริบทรัพย์ และการจ าหน่ ายทรัพย์ สิ น  ได้ แก่ 

สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด  รวมถึงเงินตราที่ใช้ในกระบวนการการพนันหรือมีเจตนา
ที่จะใช้หรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาหรือตลอดทั้งหมดโดยชัดแจ้งซึ่งได้จัดการในความผิดฐานละเมิดตาม 
R.S. 14:90, 90.2, 90.3 หรือ 90.6 แม้ว่าจะจัดหามาแล้วหรือไม่ก็จะถูกริบทรัพย์ทางแพ่งโดยรัฐ
จะต้องก าจัดทรัพย์สินที่ถูกริบในเชิงพาณิชย์โดยเร็วที่สุด  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

2.1  การริบทรัพย์สินหรือการจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดตาม
มาตรานี้จะต้องค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลผู้สุจริตกล่าวคือทรัพย์นั้นไม่ติดจ านอง หรือมีสิทธิยึด
หน่วงทรัพย์ หรือมีเอกสิทธิ์เหนือทรัพย์สิน หรือมีผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์บนพ้ืนฐานของกฎหมายของ
รัฐหลุยส์เซียนาซึ่งผู้นั้นจะต้องได้รับผลกระทบต่อทรัพย์สินที่ถูกริบหลังจากนี้ ถ้าผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สิน

                                                           
188 Louisiana Revised Statutes Title 14 CRIMINAL LAW GAMBLING section §90 E   
189 Louisiana Revised Statutes Title 1 4  CRIMINAL LAW GAMBLING section 

§90.1. 
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ที่จ านอง หรือมีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์ หรือมีเอกสิทธิ์เหนือทรัพย์สิน หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์นั้น
ถือได้ว่าผู้นั้นเป็นผู้สุจริตโดยไม่สามารถริบทรัพย์สินหรือจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปได้ตามมาตรานี้
เนื่องจาก จะส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลผู้สุจริตโดยมีเงื่อนไขให้มีใบแจ้งเตือนการริบ
ทรัพย์สินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้มีหน้าที่ยึดทรัพย์และผู้มีอ านาจของเขตนั้นโดยต้องแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนการยึดสามสิบวัน 

2.2  อย่างไรก็ตามบทบัญญัติตามมาตรานี้ในเรื่องของการจ านอง 
สิทธิยึดหน่วง หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยสถาบันทางการเงินที่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลกลางจะต้อง
ไม่ได้รับผลกระทบโดยการยึดทรัพย์และการริบทรัพย์ตามบท บัญญัติของมาตรานี้ 

(3)  ใบแจ้งเตือนการริบทรัพย์จะต้องด าเนินการตามอย่างหนึ่งอย่างใด
ต่อไปนี้ 

3.1  ถ้าผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้มีส่วนได้เสียมีชื่อและที่อยู่ปัจจุบันเป็น
ที่รู้จัก ซึ่งอาจจะบริการส่งด้วยตนเองหรือ ส่งส าเนาตัวจริงผ่านทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่นั้น 

3.2  ถ้าผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้มีส่วนได้ เสียมีชื่อและที่อยู่ที่ ไม่
สามารถทราบได้ สามารถร้องขอข้อมูลจากที่มีการบันทึกไว้กับเสมียนของศาลแขวง หรือส านักงาน
ยานยนต์ในกรมรักษาความปลอดภัยสาธารณะและราชทัณฑ์ (The office of motor vehicles of 
the Department of Public Safety and Corrections190) รัฐหลุยส์เซียนา หรือหน่วยงานของรัฐ
อ่ืนหรือของรัฐบาลกลางเพ่ือทราบถึงข้อมูลที่สมบูรณ์ในทรัพย์สินโดยจะส่งใบแจ้งเตือนเป็นส าเนาตัว
จริงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ใดๆที่ได้บันทึกไว้กับหน่วยงานดังกล่าว 

3.3  ถ้าผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้ มีส่วนได้ เสียมีชื่อและที่อยู่ที่ ไม่
สามารถรู้ได้และไม่มีการบันทึกไว้ตาม (ข) ของมาตรานี้โดยจะประกาศโฆษณาลงหนังสือพิมพ์รายวัน
ในเขตการปกครองที่จะท าการยึดทรัพย์สินนั้น 

3.4 ใบแจ้งเตือนที่ได้บริการส่งด้วยตนเองหรือการประกาศ
โฆษณาหรือส่งส าเนาตัวจริงทางไปรษณีย์ไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามจะต้องอธิบายลักษณะของทรัพย์สิน
ตามวันเวลาและสถานที่ก่อนที่จะท าการยึดหรือริบทรัพย์  ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย
และสรุปขั้นตอนและกระบวนการในการใช้สิทธิอย่างเหมาะสมในการกระท า การริบทรัพย์สิน 

                                                           

 190 The office of motor vehicles of the Department of Public Safety and 
Corrections เป็นส านักงานที่รับผิดชอบเรื่องการออกใบอนุญาตขับรถ (Commercial Driver’s 
License) ( http://www.expresslane.org/Pages/default.aspx) 

 

http://www.expresslane.org/Pages/default.aspx
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3.5  อัยการเขตอาจยื่นเรื่องได้โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
ในการระงับการริบทรัพย์สินโดยเป็นไปตามกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญาในเรื่องของการยึดและ
ริบทรัพย์สินเนื่องจากการยื่นเรื่องนี้เป็นการแจ้งให้ผู้ที่จะอ้าง  สิทธิในส่วนได้เสียของทรัพย์สินที่จะท า
การยึดหรือบุคคลใดได้ใช้ชื่อในความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 

(4)  ขั้นตอนในการด าเนินการของผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้มีส่วนได้เสีย 
4.1  ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้นที่อาจจะยื่นค าร้อง

และต้องด าเนินการตามลักษณะของมาตรานี้   โดยค าร้องจะต้องส่งไปยังหน่วยงานยึดทรัพย์สินและ
อัยการเขตโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายในสามสิบวันหลังจากได้รับใบแจ้งเตือนของการ
ด าเนินการริบทรัพย์สินโดยจะไม่มีการขยายระยะเวลาส าหรับการยื่นค าร้อง 

4.2  ค าร้องจะต้องท าตามแบบของค าเบิกความ (Affidavit 
Form) และลงลายมือชื่อของผู้อ้างสิทธิ์และผู้ให้การต้องสาบานตนโดยสุจริตก่อนที่จะมีอ านาจในการ
เบิกความโดยผู้นั้นจะต้องเบิกความโดยทุจริตหรือการสาบานที่ ไม่สุจริตและจะต้องท าตามท่ีก าหนดไว้
ทั้งหมดดังนี ้

1) หัวเรื่องของเอกสารจะต้องบรรยายพฤติการณ์ตามที่มี
การแจ้งในใบแจ้งเตือนตามที่ระบุไว้ซึ่งอยู่ระหว่างการริบทรัพย์หรือเรื่องราวร้องทุกข์และชื่อของผู้
เรียกร้องสิทธิ์ 

2) ที่อยู่ของผู้เรียกร้องสิทธิที่จะรับจดหมาย 
3) ลักษณะและขอบเขตของตัวผู้เรียกร้องสิทธิที่มีส่วนได้

เสียในทรัพย์สิน 
4) วันเวลา เอกลักษณ์ของผู้โอนสิทธิและพฤติการณ์ของ

ตัวผู้เรียกร้องสิทธิในการได้มาซึ่งส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้น 
5) บทบัญญัติเฉพาะของเรื่องนี้อาศัยในเรื่องของการอ้าง

สิทธิ์ว่าทรัพย์สินนั้นไม่อยู่ภายใต้การริบทรัพย์ 
6) ข้อเท็จจริงที่ส าคัญทั้งหมดจะช่วยสนับสนุนการอ้าง

สิทธิ์ 
7) โดยเฉพาะการช่วยในการค้นหาข้อเท็จจริง 

(5) การจัดสรรเงินรายได้จากการริบทรัพย์สินและการจ าหน่ายทรัพย์สิน
จะต้องถูกตัดสินโดยศาลในความเห็นพ้องต้องกันของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในการสืบสวน
กระบวนการยึดทรัพย์หรือริบทรัพย์ 

5.1 เงินที่ได้จากการริบทรัพย์จะถูกไปไว้ในกองทุนการพนันที่
ได้รับการดูแลโดยท้องถิ่นหรือรัฐหรือหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่เหมาะสม เงินเช่นนี้จะถูกใช้ในการ
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บังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะโดยอนุญาตให้ใช้เงินดังกล่าวรวมไปถึงโปรแกรมรางวัลที่ถูกสร้างขึ้นโดย
หน่วยงานด้านการฟ้องร้อง การพัฒนาการศึกษากฎหมายอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรบการบังคับใช้
กฎหมายและเครื่องมือต่างๆอย่างไม่ถูกจ ากัด 

5.2  ก่อนการจัดสรรเช่นนี้ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนตรวจสอบ
จะต้องถูกจ่ายโดยหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในการด าเนินการตรวจสอบและร้อยละยี่สิบห้าของ
เงินที่ได้จากการริบทรัพย์รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี จะต้องจ่ายให้กับกองทุนการพนันของ
อัยการเขตหรือในเขตการปกครองที่ไม่มีกองทุนเช่นนี้ก็จะถูกจ่ายโดยส านักงานอัยการเขต 

5.3  เงินที่ ได้ร้อยละยี่สิบห้าศาลจะต้องท าการจัดสรรให้กับ
หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายทั้งหมด 

5.4  เงินที่เหลือจะต้องถูกฝากไว้ในกองทุนทั่วไปของรัฐ (State 
General Fund) อัยการเขตอาจฟ้องคดีตามกฎหมายแพ่งในมาตรานี้ซึ่งส่วนหนึ่งในการกระท าตาม
มาตรานี้ศาลแขวงจะต้องด าเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการพิจารณาคดีและการตัดสิน 
การด าเนินการตัดสินในขั้นตอนสุดท้ายศาลอาจต้องใช้เวลาในการมีค าสั่งให้กระท าการหรืองดเว้น
กระท าการหรือค าสั่งให้กระท าการอ่ืนใดรวมถึงการสนองรับข้อผูกมัดที่เพียงพออย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งศาลเห็นว่าเหมาะสม 

ค าพิพากษาหรือค าตัดสินสุดท้ายซึ่งจะเป็นที่น่าพอใจในการ
ด าเนินคดีอาญาใดๆต้องตัดบทจ าเลยและปฏิเสธไม่ยอมรับข้อเท็จจริงที่ถูกสร้างขึ้นในการด าเนินการ
พิจารณาในภายหลัง 

แม้ว่าบทบัญญัติกฎหมายใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการกระท าทาง
อาญาหรือทางแพ่งหรือการด าเนินการตามหัวข้อนี้อาจต้องเริ่มต้นในเวลาจากห้าปีหลังจากการกระท า
ละเมิดตามบทบัญญัตินี้สิ้นสุดลงหรือเนื่องจากการกระท าที่เพ่ิมข้ึน ถ้าการฟ้องร้องทางอาญาหรือการ
กระท าทางแพ่งน ามาซึ่งบทบัญญัติของเรื่องนี้โดยถูกก าหนดระยะเวลาโดยมาตรานี้ซึ่งเป็นประเด็นที่
เป็นสาเหตุของการกระท าใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้หัวข้อ D ของมาตรานี้ซึ่งเป็นรากฐานของการกระท า
ความผิดทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นข้อที่ถูกกล่าวหาใดๆของการฟ้องร้องหรือการกระท าทางศาลเช่นนี้
จะต้องถูกระงับและจะเป็น คดีที่อยู่ระหว่างการรอด าเนินการฟ้องร้องหรือการกระท าทางศาลอีกสอง
ปีมันถึงจะสิ้นสุดลง 

จ าเลยคนใดที่ละเมิดต่อบทบัญญัติกฎหมาย R.S. 14:90 หรือ 
90.3 จะต้องมีความรับผิดอย่างเป็นส่วนตัวและเมื่อ  มีการกระท าละเมิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือเป็น
การละเมิดตามบทบัญญัติกฎหมาย R.S. 14:90 หรือ 90.3 พวกเขาต้องมีความรับผิดร่วมกันในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายทางศาลและค่าใช้จ่ายร่วมกันอ่ืนๆที่เป็นการสืบสวน  
ตรวจสอบและการด าเนินการฟ้องร้องอีกด้วย 
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4.2.2.3  การพนันในที่สาธารณะ 
พนันในที่สาธารณะ มีสาระส าคัญ ดังนี้191 

1)  การพนันในที่สาธารณะเป็นการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนการเดิม
พันหรือมีส่วนร่วมในการเล่นการพนัน การประกวด ลอตเตอรี่ หรือสิ่งประดิษฐ์อ่ืนใดในต าแหน่งที่ตั้ง
หรือสถานที่ใดๆที่เปิดเป็นมุมสาธารณะหรือใช้ส าหรับประชาชนส่วนใหญ่  เช่น ถนน ทางหลวง พ้ืนที่
ว่างเปล่า สวนสาธารณะ ตรอก ทางเดินเท้า ชายหาด ลานจอดรถ หรือสถานที่ใดที่มีโครงสร้างโดยจะ
ท าให้บุคคลใดมีความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียของบางสิ่งที่มีมูลค่าเพ่ือที่จะได้รับประโยชน์เป็นก าไร 

2)  มาตรานี้ไม่ได้ห้ามกิจกรรมที่ได้รับการอนุญาตในส่วนของการเล่นแรฟ
เฟิลการกุศล บิงโก และคีโน โดยได้รับอนุญาตตามกฎหมายและจะไม่น ามาใช้กับการแสดงสินค้าและ
เทศกาลที่สุจริตและมีวัตถุประสงค์เพ่ือการกุศล 

3)  บุคคลใดก็ตามที่มีเจตนาที่เป็นความผิดทางอาญาจากการพนันในที่
สาธารณะจะต้องถูกปรับไม่เกิน 500 ดอลลาร์ หรือถูกจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจ าและปรับ 

4.2.2.4  การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายส าหรับบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 21 ปี 
1)  การเล่นเครื่องเล่นวีดีโอเกมโป๊กเกอร์ 
การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายส าหรับการเล่นเครื่องเล่นวิดีโอเกม

โป๊กเกอร์ (video draw poker devices) ของบุคคลอายุต่ ากว่า 21 ปี; จะมีการลงโทษ กล่าวคือ192 
1.1  เป็นเรื่องไม่ชอบด้วยกฎหมายส าหรับบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 21 

ปี ที่เล่นเครื่องเล่นวิดีโอเกมโป๊กเกอร์ (video draw poker devices)  
1.2  ส าหรับจุดประสงค์ของมาตรานี้ “เครื่องเล่นวิดีโอเกมโป๊กเกอร์ 

(video draw poker devices)” หมายถึงเครื่องมือที่ได้นิยามไว้ใน R.S. 21:301(ข)(15) เป็นอุปกรณ์
ที่วางอยู่ในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ และถูกควบคุมภายใต้บทบัญญัติที่บังคับ
ใช้  Chapter6 Title 27 ของพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขของรัฐหลุยส์เซียนา ค.ศ. 1950  (the 
Louisiana Revised Statutes of 1950)  

1.3  บุคคลใดที่ละเมิดบทบัญญัติในมาตรานี้จะถูกปรับเงินไม่เกิน 
100 ดอลลาร์ส าหรับการกระท าผิดครั้งแรก 250 ดอลลาร์ ส าหรับการกระท าผิดครั้งที่สอง และ 500 
ดอลลาร์ส าหรับการกระท าผิดครั้งที่สาม 

                                                           
191 Louisiana Revised Statutes Title 14 CRIMINAL LAW GAMBLING section 

§90.1. 
192 Louisiana Revised Statutes Title 14 CRIMINAL LAW GAMBLING section 

§90.4. 
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1.4  ผู้ได้รับอนุญาตให้เล่นการพนัน หรือพนักงานที่ ได้รับการ
อนุญาตเป็นกรณีพิเศษหรือตัวแทนของผู้ได้รับใบอนุญาตในการเล่นการพนัน ผู้นั้นสามารถใช้อ านาจ
ตามสมควรที่จะกักขังเพ่ือสอบสวนในสถานที่ที่ประกอบการการพนัน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 นาที
เว้นเสียแต่ว่ามีความสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ และให้ถูกกักขังอีกต่อไปเมื่อมีเหตุอันควร
เชื่อว่าบุคคลนั้นได้ละเมิดบทบัญญัติของมาตรานี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือพนักงานของเขาหรือตัวแทน
จะสามารถคุมตัวบุคคลที่มีพฤติกรรมนี้เพ่ือให้ผู้พิทักษ์สันติราชมาจับกุม การกักขังไม่ถือว่าเป็นการ
จับกุม 

2)  เล่นคาสิโนเกม เครื่องเล่นการพนัน หรือเครื่องเล่นสล็อต 
การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อบุคคลที่มาอายุต่ ากว่า 21 ปี หรือ

บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเล่นอุปกรณ์การพนัน; มีการลงโทษ ดังนี้193 
2.1  เป็นเรื่องไม่ชอบด้วยกฎหมายส าหรับบุคคลที่อายุต่ ากว่า 21 ปี 

ที่เล่นคาสิโนเกม เครื่องเล่นการพนัน หรือเครื่องเล่นสล็อต 
2.2  ไม่ให้บุคคลอายุต่ ากว่า21 ปีเข้าหรือได้รับอนุญาตให้เข้าพ้ืนที่

เล่นการพนันบนเรือท่ีก าหนด สถานประกอบการพนันที่เป็นทางการ หรือพ้ืนที่เล่นการพนันเครื่องเล่น
สล็อตที่ก าหนด ที่สถานที่พนัน pari-mutuel ซึ่งมีการแข่งม้าสดที่ ได้รับอนุญาต ส าหรับการ
ด าเนิ น งานและควบคุมอยู่ ภ ายใต้บทบัญ ญั ติ ที่ บั งคั บ ใช้  Chapter 4 , 5 , 7  Title 27 ของ
พระราชบัญญัติฉบับแก้ไขของรัฐหลุยส์เซียนา ค.ศ. 1950 (the Louisiana Revised Statutes of 
1950)  

2.3  ส าหรับจุดประสงค์ของมาตรานี้ “เกมคาสิโน อุปกรณ์การพนัน 
หรือเครื่องเล่นสล็อต (casino games, gaming devices, or slot machines)” หมายถึง เกมหรือ
อุปกรณ์ที่ได้นิยามไว้ใน  R.S. 27:44(10) or (12), 205(12) or (13), or 353(14) ที่ใช้ปฏิบัติงานบน
เรือ ที่สถานประกอบการพนันที่เป็นทางการ หรือที่สถานที่พนัน pari-mutuel ซึ่งมีการแข่งม้าสดที่
ได้รับอนุญาต ส าหรับการด าเนินงานและควบคุมอยู่ภายใต้บทบัญญัติ Chapter 4, 5, 7 Title 27 
ของพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขของรัฐหลุยส์เซียนา ค.ศ. 1950 (the Louisiana Revised Statutes 
of 1950)  

2.4  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติของมาตรานี้จะถูกปรับเงินไม่เกิน 500 
ดอลลาร์ และอาจจะถูกจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจ าคุกและทั้งปรับเงิน 

 

                                                           
193 Louisiana Revised Statutes Title 14 CRIMINAL LAW GAMBLING section §90.5. 
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4.2.2.5  การบังคับใช้กฎหมายการพนันออนไลน์ หรือกฎหมายการพนันผ่าน
อินเทอร์เน็ตของรัฐหลุยส์เซียนา194 

การพนันผ่านคอมพิวเตอร์ (Gambling by Computer) คณะนิติบัญญัติของรัฐ
หลุยส์เซียนาต้องการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล ขณะเดียวกันก็ต้องการให้โอกาสในการพัฒนาอย่างเต็ม
ก าลังในเรื่องส่วนบุคคล และช่วยเหลือเรื่องสาธารณสุข ความปลอดภัย การศึกษา และสวัสดิการของ
พลเมือง  โดยเฉพาะเยาวชนในรัฐผู้เป็นอนาคตของชาติ  คณะนิติบัญญัติของรัฐหลุยส์เซียนามีการ
กระตุ้นความสนใจในการป้องกันพลเมืองและเยาวชนจากกิจกรรมและการจูงใจบางอย่าง ซึ่งจะท าให้
เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในอนาคต คณะนิติบัญญัติต้องการพัฒนาเรื่องการควบคุม
อุตสาหกรรมการพนันที่ได้รับการจัดระเบียบอย่างดี คณะนิติบัญญัติมีหน้าที่ปกป้องและช่วยเหลือ
พลเมือง คนที่ทนทุกข์กับปัญหาพฤติกรรมการเล่นการพนัน ซึ่งเป็นผลจากการที่เพ่ิมให้กิจกรรมการ
พนันถูกกฎหมายมากขึ้น คณะนิติบัญญัติทราบว่าการพัฒนาอินเทอร์เน็ตและทางด่วนข้อมูล 
(information super highway) เพ่ือสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากทั่วโลก และสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ คณะนิติบัญญัติเห็นความส าคัญและส่งเสริม
ให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์จากการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแหล่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เนตที่เยาวชนในรัฐหลุยส์เซียนาใช้เพ่ือค้นคว้าหาความรู้ทางการศึกษา สภานิติบัญญัติยัง
ทราบถึงพันธะหน้าที่ของเขาที่ต้องปกป้องพลเมืองโดยเฉพาะที่อายุยังน้อยจากการแพร่หลายของการ
เล่นพนันที่ส่วนมากมักพบในอินเทอร์เน็ตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การพนัน
ถูกมองเป็นอาชญากรรมมานาวนานภายในรัฐหลุยส์เซียนา ถึงแม้ว่ากฎหมายของหลายๆกิจกรรมการ
พนันที่ถูกกฎหมายยังเป็นอาชญากรรม การพนันที่เกิดขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นกิจกรรมที่นิติบัญญัติ
ต้องการควบคุมให้เป็นรูปร่าง  

การพนันผ่านคอมพิวเตอร์เป็นการจัดการซึ่งตั้งใจจัดขึ้น หรือการช่วยเหลือโดยตรง
ในการจัดการธุรกิจเกมต่างๆ การแข่งขัน ลอตเตอรี่ หรืออกอุบายให้บุคคลเสี่ยงที่จะเสียสิ่งของมีค่า
เพ่ือสร้างก าไรโดยผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ หรือโดยการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ (computer system) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ (computer software) หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ   

1)  นิยามศัพท ์
(1) “ผู้ใช้งาน (Client)” หมายถึงบุคคลใดๆที่ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเข้าถึง

เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ (computer server) 
(2) “คอมพิวเตอร์ (Computer)” รวมถึงอุปกรณ์หรือระบบประมวลผลข้อมูล 

                                                           

 194 Louisiana Revised Statutes Title 14 CRIMINAL LAW GAMBLING section §90.3. 
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(3)  “เครือข่ ายคอมพิวเตอร์  (Computer network)” หมายถึง ชุดที่
เกี่ยวข้อง (a set of related) อุปกรณ์เชื่อมต่อในระยะไกล (remotely connected devices) และ
อุปกรณ์สื่อสาร (communication facilities) รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์อย่างน้อยที่สุดหนึ่งระบบที่
สามารถส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์สื่อสารได ้

(4)  “บริการคอมพิวเตอร์ (Computer services)” หมายถึง การให้การ
เข้าถึงข้อมูล หรือบริการข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(5)  “ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer software)” หมายถึง พวก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  กระบวนการของคอมพิวเตอร์  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เชื่อมต่อกับการ
ท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 

(6)  “ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer system)” หมายถึง ชุดของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวข้องทั้งเชื่อมต่อและไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์  เครื่องมือ หรือซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ 

(7)  “โฮมเพจ (Home Page)” หมายถึง ตัวบ่งชี้หรือต าแหน่งของแต่ละ
เว็บไซต์คอมพิวเตอร์ในเวิลด์ไวด์เว็บ 

(8)  “อินเทอร์เน็ต (Internet)” หมายถึง ระบบสารสนเทศทั่วโลกที่มีการ
เชื่อมโยงกันโดยใช้ พ้ืนที่ไม่ซ้ ากันทั่วโลกซึ่งเป็นพ้ืนฐานจากอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet 
Protocol) หรือระบบย่อยที่ขยายออกมา ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการเชื่อมต่อ
สื่อสารโดยใช้ Transmission Control Protocol/Internet Protocol suite หรือระบบย่อยที่ขยาย
ออกมา และProtocolที่เข้ากันได้กับอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลอ่ืน ๆ รวมทั้งให้บริการหรือใช้งาน
ระดับสูงแก่สาธารณชนหรือเอกชน ซึ่งเป็นชั้นในการสื่อสารและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องที่อธิบาย
ไว้ในเอกสารฉบับนี้  

(9)  “เซิร์ฟเวอร์ (Sever)” หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่รับค าสั่งจากผู้ใช้งานและ
ให้บริการแก่ผู้ใช้งาน 

(10)  “เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)” หมายถึง เซิร์ฟเวอร์ที่ให้การ
เชื่อมต่อกับสารสนเทศขนาดใหญ่บนอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บถูกสร้างจากเว็บไซต์ของแต่ละบุคคล
นับล้านๆเว็บไซต์ลิงค์เข้าด้วยกัน 

2)  ลักษณะของการกระท าความผิดและมาตรการในการควบคุมการพนันออนไลน์ 
มีดังนี ้

(1)  บุคคลใดท าผิดอาชญากรรมการพนันผ่านคอมพิวเตอร์จะถูกปรับเงินไม่
เกนิ 500 ดอลลาร์ หรือถูกจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจ าคุกและปรับเงิน 
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(2)  บุคคลใดออกแบบ พัฒนา บริหาร ดูแล บ ารุง ให้ หรือสร้างการบริการ
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ
ที่เอ้ืออ านวยแก่โฮมเพจ เว็บไซต์ หรือเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ หรือส่วน
หนึ่งส่วนใดที่เสนอให้กับผู้ใช้งานรายใด ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์หลักท่ีจัดตั้งธุรกิจเกี่ยวกับเกม การแข่งขัน 
หวย หรือออกอุบายให้บุคคลเสี่ยงที่จะเสียสิ่งของมีค่าเพ่ือหวังผลสร้างก าไร บุคคลนั้นจะถูกปรั บไม่
เกิน 20,000 ดอลลาร์ หรือจ าคุกโดยไม่ใช้หรือใช้แรงงานหนักไม่เกิน 5ปี หรือท้ังจ าคุกและปรับเงิน 

(3)  การควบคุมหรือการให้ความช่วยเหลือกับการตั้งกิจกรรมการพนันหรือ
การท างานบนเรือที่ให้บริการเกมพนัน โดยเครื่องเล่นวิดีโอเกมโป๊กเกอร์ (electronic video draw 
poker device) โดยผู้ได้รับอนุญาตเกมการพนันการกุศล (charitable gaming licensee) หรือที่
ให้บริการเดิมพันการพนัน pari-mutuel หรือการด าเนินการจับลอตเตอรี่ของรัฐ ซึ่งได้รับอนุญาตให้
ด าเนินการและถูกควบคุมภายใต้บทบัญญัติ Chapter 4 ของ Title 4, Chapters 4, 5, 6 ของTitle 
27, ห รื อ  Part V-A of Chapter 14 ข อ ง  Title 33 ห รื อ  Subtitle XI ข อ ง  Title 47 ข อ ง
พระราชบัญญัติฉบับแก้ไขของรัฐหลุยส์เซียนา ค.ศ. 1950 (the Louisiana Revised Statutes of 
1950) การกระท าเหล่านี้จะไม่ถูกพิจารณาเป็นการพนันผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือความมุ่งประสงค์ของ
มาตรานี้ ตราบเท่าที่การวางเดิมพันท าได้ในสถานที่ของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตแล้ว 

(4)  การควบคุมหรือการให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งการเดิมพันแบบ pari-
mutuel ที่ อ านวยให้แข่ งแบบได้ รับอนุญ าตภายใต้บทบัญญั ติ  Chapter 4 of Title 4 ของ
พระราชบัญญัติฉบับแก้ไขของรัฐหลุยส์เซียนา  ค.ศ. 1950 การกระท าเหล่านี้จะไม่ถูกพิจารณาเป็น
การพนันผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือความมุ่งประสงค์ของมาตรานี้ ตราบเท่าที่การวางเดิมพันท าได้ใน
สถานที่ของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตแล้ว 

(5)  ไม่มีข้อไหนในมาตรานี้ห้าม จ ากัด หรือก ากัดการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือ
การท าธุรกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น/สินค้าคงคลัง(stock) หุ้น(bounds) futures options สินค้า 
หรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกันอ่ืนๆ หรือรายงานที่เกิดขึ้นเรื่องการแลกเปลี่ยนหุ้นหรือสินค้า 
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์(brokerage house) หรือนิติบุคคลที่คล้ายคลึงกัน 

(6)  การให้อินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์ การส่ง การจัดเส้นทาง 
การจัดเก็บ หรือการสื่อสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการหรือการออกแบบเว็บไซต์ การพัฒนา 
จัดเก็บ บ ารุง การเรียกจ่ายเงิน การเชื่อมโยงหลายมิติ(hypertext linking) การประมวลผลธุรกรรม
หรือบริการอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โดยบริษัทโทรศัพท์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ พัฒนา
ซอฟท์แวร์ ผู้ออกใบอนุญาต หรือบุคคลอ่ืนที่ให้บริการดังกล่าวแก่ลูกค้าตามปกติธุรกิจของตน การ
กระท าเหล่านี้จะไม่ถูกพิจารณาเรื่องการพนันผ่านคอมพิวเตอร์แม้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการใช้เล่น
เกมพนันที่ห้าม การแข่งขัน ลอตเตอรี่ หรือออกอุบายเป็นการสร้างการพนันโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อมุ่ง
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ประสงค์ต่อมาตรานี้ บทบัญญัติของหมวดนี้จะไม่ได้ยกเว้นจากการด าเนินคดีทางอาญาใดๆกับบริษัท
โทรศัพท์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ ผู้ออกใบอนุญาต หรือบุคคลอ่ืนที่ให้บริการ
ดังกล่าวแก่ลูกค้าตามปกติธุรกิจของตน 

3)  ลักษณะของการพนันที่อนุญาตให้เล่น 
เกมคาสิโน (Casino Games) ที่รัฐนี้มีคาสิโนบนพื้นดิน (land based casinos)  4 

แห่งใหญ่ มีคาสิโนของชนเผ่า และมีคาสิโนบนเรือ รัฐหลุยส์เซียนามีประวัติมากมายเกี่ยวกับคาสิโน 
และในรัฐนี้เครื่องเล่นโป๊กเกอร์แบบวิดีโอ (video poker machines)ก็เป็นสิ่งถูกกฎหมาย 

คาสิโนออนไลน์ (Online Casinos) ไม่อนุญาตให้เล่นการพนันออนไลน์ หลุยส์เซีย
นาเป็นหนึ่งในบางรัฐที่จัดให้การพนันออนไลน์เป็นอาชญากรรม และมีการลงโทษที่รุนแรงรวมถึงมีการ
จ าคุกผู้ประกอบการของเกม อีกท้ังมีค่าปรับส าหรับผู้เล่นด้วย 

ไลฟ์โป๊กเกอร์ (Live Poker) มีห้องเล่นโป๊กเกอร์มากมายในคาสิ โนที่ ได้รับ
ใบอนุญาต เป็นเกมที่ถูกยอมรับให้เล่นในครัวเรือนได้ ขณะที่ยังไม่มีการร่างบทกฎหมายเรื่องการพนัน
ในสังคมอย่างชัดเจนเหมือนมลรัฐอ่ืนๆ กฎของการเล่นดูเหมือนจะเป็นเกมที่ลงเดิมพันต่ า เป็นเกมที่ไม่
มีใครได้ก าไรจากการเป็นเจ้ามือหรือผู้จัดเกมขึ้น 

โป๊กเกอร์ออนไลน์ (Online Poker) ไม่อนุญาต มีข้อบ่งชี้ว่ากรณีโป๊กเกอร์ออนไลน์
เป็นเรื่องที่ก าลังได้รับการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2013 แม้ว่าโป๊กเกอร์จะอยู่ภายใต้กฎหมายต่อต้านการ
พนันออนไลน์เช่นเดียวกับการเล่นคาสิโน 

การพนันการแข่งกีฬา (Sport Betting) การเดิมพันแบบ pari-mutuel อนุญาตให้
เล่นที่สนามแข่งม้า และสามารถเดิมพันได้ในเกมบิลเลียด (billiards games) ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็น
เกมที่ใช้ทักษะ 

ลอตเตอรี่ (Lottery Betting) เหมือนกับมลรัฐอ่ืนๆ หลุยส์เซียนาอนุญาตให้เล่น
พนันลอตเตอรี่ 

เกมบิงโก (Bingo Games) การพนันการกุศลเป็นสิ่งถูกกฎหมายรวมถึงบิงโก 
(bingo) สลากกินรวบ (raffle) และเกมคีโน (keno games) 

4)  การคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงข้อมูล 
ส าหรับการพนันที่มุ่งคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับพนัน มีดังนี้ 
“ลอตเตอรี่ (Lottery)” กฎหมายไม่อนุญาตให้ขายตั๋วลอตเตอรี่ให้กับผู้ที่มีอายุต่ า

กว่า 21 ปี แต่ไม่ได้ห้ามการขายให้แก่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 21 ปี ซึ่งสามารถซื้อลอตเตอรี่เป็นของขวัญ
ให้กับผู้เยาว์ได้ (L.R.S. 47:9025 และ 47:9070) 

“การเดิมพันแบบ pari mutuel (Pari-mutuel Betting)”  สภานิติบัญญัติของรัฐ
ให้คณะกรรมการที่ดูแลการแข่งขัน (Racing commission ) ใช้กฎข้อบังคับของพระราชบัญญัติรัฐ
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หลุยส์เซียนาฉบับแก้ไขแล้ว (Louisiana Revised Statutes 4:193) เพ่ือแยกและตรวจอายุผู้เข้าร่วม 
จากพระราชบัญญัติของรัฐ ผู้ติดตามที่มีอายุ 6 ปีหรือมากกว่า สามารถเข้าสนามแข่งได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
การดูแลจากบิดามารดา ปู่ย่าตายาย หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย แต่ผู้เยาว์อายุ 6 ปีหรือมากกว่า
ไม่ได้รับอนุญาตให้เก่ียวข้องกับการเดิมพันต่างๆ  

“คาสิโน และเครื่องสล็อต (Casinos and Slot Machines)” ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 21 
ปี ไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเกมบนโต๊ะ หรือเครื่องสล็อต และไม่อนุญาตให้เตร็ดเตร่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่
การพนันบนเรือที่ก าหนด อีกทั้งไม่อนุญาตให้เป็นพนักงานบนเรือคาสิโน ส่วนเครื่องเล่นคาสิโนที่ไม่ได้
อยู่บนเรือก็ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 21 ปีเล่น โทษทางกฎหมายจะโดนทั้งผู้เยาว์และ
ผู้ประกอบการพนัน (L.R.S. 4:525, 4:544 และ 4:660) 

“บิงโก และเกมดึงฉลากพูลแท็บ (Bingo and Pull-taps)”  ตามกฎหมาย L.R.S. 
33:4861.11 ห้ามสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 18 ปีเข้ามาช่วยในการด าเนินการ หรือ
จัดเกมแข่งดวงต่าง ๆ รวมไปถึงเครื่องเล่นบิงโกอิเล็กทรอนิกส์ จากที่กล่าวมาภาษากฎหมายอาจ
คลุมเครือ แต่รวมถึงการห้ามให้ผู้เยาว์เล่นพนัน 

 
4.2.3  ประเทศเวียดนำม 
ในสังคมของประเทศเวียดนามการพนันเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากแต่กฎหมายการพนัน

ของชาวเวียดนามเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างมีความเข้มงวดและพลเมืองมีขอบเขตการเล่นการพนันหรือ
ทางเลือกที่จ ากัดโดยพลเมืองสามารถเดิมพันในพ้ืนที่ที่ถูกกฎหมายในการแข่งขันม้าและการแข่งขัน
สุนัขพันธุ์ Grayhound และพวกเขาสามารถที่จะเล่นการพนันประเภทลอตเตอรี่ได้ซึ่งมีมากกว่า 30 
สถานที่และคาสิโนที่ด าเนินการอย่างถูกกฎหมายทั่วทั้งประเทศโดย  30 สถานที่และคาสิโนนั้นไม่
สามารถที่จะเข้าถึงชาวบ้านแต่กฎหมายการพนันของชาวเวียดนามใหม่ได้ถูกร่างโดยคาดว่าจะ
สามารถเข้าถึงชาวบ้านและสามารถเล่นที่บ่อนการพนันได้แต่กฎหมายใหม่นี้ก็ไม่ได้ถูกใช้ในปัจจุ บัน 
ส าหรับในขณะนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกส าหรับชาวเวียดนามที่จะไปเล่นยังประเทศเพ่ือนบ้านที่
สามารถเดิมพันได้อย่างถูกกฎหมายในคาสิโนและการเดิมพันจากการแข่งกีฬา  

การพนันทางอินเทอร์เน็ตในประเทศเวียดนามยังคงถูกห้ามและรัฐบาลยังได้กีดกันการ
เข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามคาสิโนทางอินเทอร์เน็ตส าหรับชาวเวียดนามก็
พยายามที่จะใช้ VPNs ในการเข้าถึงข้อมูลการพนันออนไลน์ทางเว็บไซต์โดยผู้เล่นนั้นก็เสี่ยงที่จะถูก
จับกุมจากการกระท าความผิดโดยจะได้รับโทษที่หนักแต่พวกเขาก็รู้เป็นอย่างดีว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะ
บังคับใช้กฎหมายเหล่านี้  โดยผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญของกฎหมาย มีดังนี้ 
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4.2.3.1  หลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบธุรกิจคาสิโน 
การพนันออนไลน์เป็นสิ่งที่ถูกห้ามในประเทศเวียดนามรวมถึงรูปแบบการพนัน

ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเว้นแต่ลอตเตอรี่ของรัฐซึ่งจะมีบทลงโทษที่เข้มงวดมากและการปรับ
ส าหรับบุคคลที่เข้าไปเล่นในสถานที่ใช้ในการเดิมพันหรือเข้าไปเกี่ยวพันกับการพนันออนไลน์   แต่
อย่างไรแม้จะมีข้อจ ากัดที่มากมายแต่ก็พบว่ามีรูปแบบการพนันที่ผิดกฎหมายเติบโตมากยิ่งขึ้นใน
ประเทศเวียดนามเนื่องจากชาวเวียดนามชื่นชอบในการเล่นการพนันรวมถึงคาสิโนเกม ลอตเตอรี่ โปก
เกอร์ออนไลน์ และการเดิมพันกีฬาออนไลน์เหมือนกับประเทศเพ่ือนบ้าน นานาชาติ และสถานที่เดิม
พันทางเว็บไซต์ง่ายมากในการเข้าถึงและหน่วยงานที่มีอ านาจก็ไม่ได้พยายามที่จะจ ากัดการเข้าถึงแต่
อย่างใด  ในกรณีหลังชาวเวียดนามไม่สามารถเข้าเล่นการพนันได้อย่างเต็มที่ อิสระ และกระจัด
กระจายของวงการการพนันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับส านักงานใหญ่ของกิจกรรมการพนันซึ่งเป็น
ลอตเตอรี่ คาสิโนหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  การแข่งม้าและสุนัขพันธ์ Greyhound และการเดิมพัน
จากการแข่งกีฬา  เว้นแต่ส าหรับลอตเตอรี่ออนไลน์หรือรูปแบบการพนันอ่ืนๆที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
เป็นพ้ืนฐานได้รับการห้ามอย่างเคร่งครัดหรือไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ  แต่อย่างไรก็ตามรัฐก็
สามรถอนุญาตให้เปิดคาสิโนได้ โดยการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจการพนัน มีดังนี้ 

ส าหรับธุรกิจคาสิโน (Casino business) เป็นธุรกิจที่มีเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการ
อนุญาตโดยหน่วยงานที่มีอ านาจที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะด าเนินการจัดการเล่นเกมบนเครื่องเล่นเกมได้
และ/หรือโต๊ะที่ใช้เล่นเกมที่บริการด้านความบันเทิงและบุคคลที่จะเข้าเล่นนั้นต้องเป็นบุคคลตามพระ
ราชกฤษฎีกา195โดยกฎหมายได้ก าหนดขั้นตอนส าหรับการขอใบรับรองประกอบกิจการธุรกิจคาสิโน 
ดังนี้196 

1)  บริษัทคาสิโนต้องส่งเอกสารฉบับ 01 เพ่ือการขอใบรับรองประกอบกิจการ
ธุรกิจคาสิโนไปยังกระทรวงการคลังและภายใน 15 วันจากวันที่ได้รับเอกสารกระทรวงการคลังต้องท า
การแจ้งบริษัทคาสิโนส าหรับความพร้อมและความถูกต้องของเอกสารและอาจร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
(ถ้าจ าเป็น) และส าเนาเอกสาร 6 ฉบับส าหรับการตรวจสอบ 

2) ภ าย ใน  60 วั น ท าก ารจ ากวั น ที่ ได้ รั บ เอกส ารอย่ า ง เป็ น ที่ น่ าพ อ ใจ 
กระทรวงการคลังต้องพิจารณาการออกใบรับรองการประกอบกิจการธุรกิจคาสิโนถ้าเอกสารดังกล่าว
ถูกปฏิเสธ กระทรวงการคลังต้องส่งเอกสารแจ้งเตือนประกอบค าอธิบายไปยังบริษัทคาสิโน 

3)  ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 

                                                           
195 Decree ON CASINO BUSINESS, No. 03/2017/ND-CP, Article 1 
196 Decree ON CASINO BUSINESS, No. 03/2017/ND-CP, Article 26 
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(ก)  ภายใน 15 วันจากวันที่ได้รับเอกสารอย่างเป็นที่น่าพอใจ กระทรวงการคลัง
ต้องร้องขอความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงการวางแผนและ
การลงทุน (The Ministry of Planning and Investment), กระทรวงสาธารณสุข (The Ministry 
of Public Security)  กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการทาองเที่ ยว (The Ministry of 
Culture, Sports and Tourism) ธนาคารแห่งประเทศเวียดนามและคณะกรรมการประชาคมของ
จังหวัดที่ตั้งใจว่าจะเปิดบริษัทคาสิโน  

(ข)  ภายใน 15 วันจากวันที่ได้ได้ร้องขอความเห็นจากหน่วยงานข้างต้นและ
หน่วยงานที่ได้รับต้องส่งความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรให้กระทรวงการคลังและรับภาระหน้าที่
ส าหรับความเห็นนั้น 

(ค)  หลังจากได้รับความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อ 3 ของมาตรานี้
โดยกระทรวงการคลังต้องรวบรวมความเห็นและพิจารณาไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับใบรับรองการ
ประกอบกิจการธุรกิจคาสิโนหรือไม่ 

4)  การตรวจสอบเนื้อหาตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกานี้และบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการตรวจสอบเอกสาร
ตามท่ีได้ร้องขอในขอ้ 1 มาตรา 24197 ของพระราชกฤษฎีกานี้ 

นอกจากนี้ กฎหมายได้ก าหนดขั้นตอนการขออนุมัติใบอนุญาตส าหรับรับเงินตรา
ต่างประเทศและค่าใช้จ่ายและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอ่ืนๆ โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้198  

(1)  หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการส าหรับธุรกิจคาสิโนโดย
หน่วยงานที่มีอ านาจที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่ละคาสิโนมีความประสงค์ที่จะรับและใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศ
และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งต้องระบุธุรกรรมไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้และต้องส่ง
โดยตรงหรือส่งเอกสารฉบับ 02 ทางไปรษณีย์ไปยังธนาคารสาขาของรัฐที่คาสิโนตั้งอยู่ โดยเอกสาร
ต้องมีข้อความดังนี้ 

                                                           
197 การร้องขอข้อมูลส าหรับการอนุมัติใบรับรองประกอบกิจการธุรกิจคาสิโนในมาตรา 24 

ข้อ 1 ได้ระบุว่า บริษัทต้องระบุการลงทุนและนโยบายการลงทุนที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอ านาจซึ่ง
ครอบคลุมธุรกิจคาสิโนและมีเงินการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และระบุสถานที่ตั้งคาสิโนรวมถึง
ต้องมีคนจัดการค่าธรรมเนียมหรือควบคุมธุรกิจคาสิโนที่ได้รับปริญญาในระดับมหาวิทยาลัยและมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปีในการจัดการธุรกิจคาสิโนและไม่เป็นการห้ามจากการก่อตั้งหรือจัดการ
บริษัทตามกฎหมายอีกทั้งยังต้องมีแผนการประกอบธุรกิจด้วย 

198 ON CASINO BUSINESS, No. 03/2017/ND-CP, Article 32 
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ก.  รูปแบบของเอกสารส าหรับการขอใบอนุญ าตรับ เงินตรา
ต่างประเทศหรือค่าใช้จ่ายและการแปลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอ่ืนๆ (อ้างถึงใบอนุญาต) 

ข.  ส าเนาใบรับรองตัวจริงหรือส าเนาใบรับรองการลงทุนหรือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน 

ค.  ส าเนาใบรับรองตัวจริงหรือส าเนาใบรับรองการประกอบธุรกิจคาสิโน 
ง.  กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการภายในและการควบคุมการรับ

เงินตราต่างประเทศและค่าใช้จ่ายตามที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายการประกอบธุรกิจ (Law of the 
Enterprise)  

(2)  ภายใน 15 วันจากวันที่ได้รับเอกสารสาขาธนาคารของรัฐต้องตรวจสอบ
ความพร้อมและความถูกต้องของเอกสารและส่งเอกสารฉบับ 01 ไปยังธนาคารแห่งประเทศเวียดนาม
ในการให้ความเห็นส าหรับเอกสาร 

(3)  ภายใน 30 วันจากวันที่ได้รับเอกสารธนาคารแห่งประเทศเวียดนามต้อง
พิจารณาการออกใบอนุญาตถ้าเอกสารนั้นถูกปฏิเสธ ธนาคารแห่งประเทศเวียดนามต้องส่งเอกสาร
ประกอบด้วยค าอธิบายไปยังผู้ขอใบอนุญาต 

(4)  ระยะเวลาของใบอนุญาตจะต้องเป็นไปตามระยะเวลาของใบรับรอง
ประกอบกิจการธุรกิจคาสิโนและไม่เกิน 20 ปีจากวันที่ใบรับรองมีผล 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินการประกอบกิจการ กฎหมายได้ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับระยะเวลาไว้ ดังนี้199 

1.  เวลาที่อนุญาตให้ประกอบกิจการของคาสิโนคือตลอดทั้งวันใน 1 ปี
แต่ไม่รวมถึงวันที่ด าเนินธุรกิจที่ถูกระงับภายใต้ค าสั่งของผู้ที่มีอ านาจซึ่งคาสิโนต้องประกาศอย่างเป็น
สาธารณะที่คาสิโนส าหรับเวลาประกอบธุรกิจนั้น 

2.  คาสิโนอาจระงับธุรกิจเมื่อจ าเป็นซึ่งคาสิโนต้องประกาศแจ้งเตือน
อย่างเป็นสาธารณะที่คาสิโนและแจ้งไปยังกระทรวงการคลังและคณะกรรมการประชาคมจังหวัด
รวมถึงส านักทะเบียนการบริการทางการลงทุนและหน่วยงานก ากับและเฝ้าระวังด้านภาษีและการ
จัดการไม่เกินกว่า 15 วันก่อนที่จะระงับโดยการแจ้งเตือนต้องระบุเวลาที่จะระงับการด า เนินการ
เนื่องจากการระงับและเวลาที่วางแผนไว้ของการด าเนินกิจการที่จะเริ่มต้นใหม่ซึ่งในเรื่องที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาของการด าเนินการใหม่คาสิโนต้องประกาศแจ้งเตือนอย่างเป็นสาธารณะที่คาสิโน
และแจ้งไปยังหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น 
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3.  ถ้าการระงับได้รับการร้องขอโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลคาสิโนต้อง
แจ้งนักพนันในเวลาที่จะระงับโดยทันทีหลังจากท่ีได้รับการร้องขอให้ระงับ 

4.2.3.2  การคุ้มครองชาวเวียดนามในการเข้าเล่นการพนันในคาสิโน 
ประเทศเวียดนามได้ก าหนดองค์กรที่จะควบคุมการเข้าเล่นคาสิโนไว้ และได้

ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าเล่นพนัน ทั้งในส่วนของการคุ้มครองชาวเวียดนามในการเข้าเล่น
พนันคาสิโน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้200    

1)  ต้องเป็นสถานที่ที่ได้รับการอนุญาตกล่าวคือเป็นสถานที่ส าหรับชาว
เวียดนามโดยจะต้องด าเนินการที่คาสิโนรวมถึงสถานบันเทิงอ่ืนๆที่มีความคล้ายและสถานที่นั้นจะต้อง
เป็นที่น่าพอใจตามพระราชกฤษฎีกานี้และได้รับการอนุญาตโดยหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

2)  ระยะเวลาของการอนุญ าต (Duration of pilot permission) 
จะต้องเป็นเวลา 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการอนุญาตให้ชาวเวียดนามเล่นคาสิโนโดยวันแรกที่ด าเนินการ
และภายหลัง 3 ปีจากนั้น รัฐบาลต้องรวบรวมรายงานประเมินข้อมูลและไม่ว่าจะเป็นการตัดสินให้
สิ้นสุดสิทธิ์ส าหรับการอนุญาตให้ชาวเวียดนามเล่นในคาสิโนในเวียดนามหรือไม่ 

3)  ชาวเวียดนามจะถูกอนุญาตให้เข้าเล่นในคาสิโนได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 
1 ของมาตรานี้ถ้าพวกเขา 

(ก)  อายุอย่างน้อย 21 ปีและมีความสามารถสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
(ข)  มีความสามารถทางการเงินที่จะเล่นในคาสิโนโดยนักพนันต้อง

มีการพิสูจน์เงินรายรับอย่างน้อย 10 ล้านดองเวียดนามต่อเดือนหรือเป็นบุคคลที่มีภาษีเงินได้อย่าง
น้อยเกรด 3 ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งกระทรวงการคลังต้องด าเนินการ
แนะน าในเรื่องของเอกสารที่ใช้ในการพิสูจน์ฐานะทางการเงินของนักพนัน 

(ค)  เมื่อซื้อตั๋วเข้าไปยังคาสิโนแล้วราคาดังกล่าวนั้นจะเท่ากับ 1 
ล้านดองเวียดนามต่อ 24 ครั้ง ต่อคนต่อชั่วโมง หรือ 25 ล้านดองเวียดนามต่อเดือนต่อคน และ 

(ง)  ไม่ ใช่บุ คคลที่ เป็นผู้ ปกครอง (Parent) พ่อแม่บุญ ธรรม 
(Adoptive parent)  คู่สมรส (Spouse) บุตรโดยก าเนิดที่มีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือพวก
เขานั้นได้เรียกร้องการด าเนินการของบริษัทคาสิโนซึ่งเป็นการขัดขวางนักพนันจากการเล่นการพนันใน
คาสิโน 

(จ)  ชาวเวียดนามได้ถูกอนุญาตให้เล่นการพนันในคาสิโนต้องใช้เงิน
เวียดนามสกุลดองเท่านั้นส าหรับการแลกเปลี่ยนเหรียญโทเค็นที่เหลืออยู่หรือเหรียญรางวัลจากการ
ชนะจะแลกเปลี่ยนคืนได้เป็นดองเวียดนาม 
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4)  ชาวเวียดนามจะถูกห้ามจากการเล่นเกมท่ีคาสิโนถ้าพวกเขา 
(ก)  ต้องสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดอาญาและเป็นคดีที่มีการ

สืบสวนหรือตัดสินโดยหน่วยงานของชาวเวียดนามหรือชาวต่างชาติ 
(ข)  มีการฝ่าฝืนการกระท าความผิดในอดีตส าหรับความม่ันคงของ

ชาติหรือความผิดโดยเจตนาอ่ืนๆและถูกพิพากษาจ าคุก 3 ปีหรือมากกว่านั้นและถูกบันทึกประวัติ
อาชญากรรมซึ่งยังมิได้ถูกลบออก 

(ค)  เป็นผู้ถูกคุมขัง 
(ง)  เป็นผู้ที่ไม่ต้องถูกคุมขังแต่ถูกบทบัญญัติบังคับและห้ามมิให้

พ านักและห้ามมิให้กระท าบางอย่างหรือห้ามมิให้ด าเนินการทางธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงและ
ค าสั่งของศาล 

(จ)  เป็นมาตรการการศึกษาที่เกิดขึ้นในประชาคมซึ่งเป็นการ
ตัดสินใจที่เกิดขึ้นบนค าร้องเรื่องของมาตรการบริหารจัดการในช่วงเวลาของการรอค าตัดสินที่สิ้นสุด 
เช่นเดียวกับผู้ติดยาเสพติดที่จะถูกระงับจากค าติดสินที่สิ้นสุดโดยบังคับให้ส่งไปยังโรงเรียนบ าบัดหรือ
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

(ฉ)  มีการลงโทษทางปกครองซึ่งยังมิได้ล้างออก 
5)  รายได้จากตั๋วเข้าคาสิโนตามข้อ 3 ย่อหน้า c ของมาตรานี้ต้องถูก

เก็บไว้โดยรัฐบาลท้องถิ่นของเขตพ้ืนที่มีคาสิโนตั้งอยู่เพ่ือใช้เป็นสวัสดิการสังคมในการใช้ร่วมกันและ
ความมั่นคงของสังคมและใช้ตามค าสั่งของกระทรวงการคลัง 

6)  ภาระหน้าที่ของการด าเนินบริษัทคาสิโนต้องยอมรับให้ชาวเวียดนาม
เข้าร่วมในระหว่างการน าร่องธุรกิจ 

(ก)  การก่อตั้งและการประกาศใช้กฎระเบียบเพ่ือให้ชาวเวียดนาม
มั่นใจและการควบคุมของชาวเวียดนามที่เล่นในคาสิโน 

(ข)  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับชาวเวียดนามที่ใช้ในการเล่นในคาสิโน
ต้อง 

-  มีการติดรหัสบนบัตร 
-  ชื่อจริงของนักพนัน 
-  เลขประจ าตัวประชาชนและเลขประจ าตัวบนหนังสือเดินทาง 
-  รูปถ่าย 
-  เวลาของการเข้าหรือออกคาสิโน 
-  วงเงินการพนันและค่าใช้จ่ายส าหรับเวลาในการเล่นเกมแต่

ละเกมในคาสิโน 



 

120 

-  ข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือการควบคุมนักพนันตามข้อมูลของ
บริษัทที่เรียกร้อง 

(ค)  เพ่ือให้ กฎระเบียบ เอกสาร และรูปถ่ายส าหรับหน่วยงานที่
เกีย่วข้องเพ่ือความสะดวกการจัดการ การควบคุม และการตรวจสอบ 

(ง)  ด าเนินการกับหน่วยงานผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องในการรวบรวม
และประเมิลผลการอนุญาตให้ชาวเวียดนามเล่นในคาสิโน 

4.2.3.3  องค์กรที่ควบคุมธุรกิจการพนันในประเทศเวียดนาม 
รัฐบาลมีรูปแบบการบริหารงานในธุรกิจการพนันอิเล็กทรอนิกส์เกมซึ่งด าเนินการ

โดยกระทรวงต่างๆและคณะกรรมการประชาชนในระดับจังหวัดที่จะช่วยรัฐบาลในการควบคุมดังนี้201  
1)  กระทรวงการคลัง (The Ministry of Finance) จะมีความรับผิดชอบ

ก่อนที่รัฐบาลจะด าเนินการบริหารงานในธุรกิจการพนันอิเล็กทรอนิกส์กล่าวคือ  
(ก)  ตีความและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติด้านการด าเนินการ

เอกสารทางกฎหมายรวมถึงขอบเขตของอ านาจที่สามารถด าเนินการได้ตามกฎหมาย 
(ข)  การให้การอนุญาตหรือการแก้ไขหรือการปรับเปลี่ยนหรือการ

ต่ออายุหรือการเพิกถอนใบอนุญาตของการด าเนินการในธุรกิจการพนันอิเล็กทรอนิกส์เกมภายใต้พระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

(ค)  การประกาศรายละเอียดของชนิดและประเภทของการพนัน
อิเล็กทรอนิกส์เกม 

(ง)  การประกาศรายชื่อของผู้ผลิตและผู้จัดหาเครื่องเล่นเกม
อิเล็กทรอนิกส์และด าเนินการตรวจสอบเครื่องเล่นเกมดังกล่าวโดยจะท าการแนะแนวทางในเชิง
เทคนิค กล่าวคือ 

(จ)  การทดสอบและการตรวจสอบและการด าเนินการว่าละเมิด
กฎหมายในการประกอบธุรกิจการพนันอิเล็กทรอนิกส์เกมภายใต้พระราชกฤษฎีกานี้หรือไม่ 

(ฉ)  ด าเนินการอ่ืนๆตามที่กฎหมายก าหนด 
2)  กระทรวงการวางแผนงานและการลงทุน  (The ministry of 

Planning and Investment) 
(ก)  ด าเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังในการพิจารณาและการ

ให้ความเห็นในการให้การอนุญาตหรือการแก้ไขหรือการปรับเปลี่ยนหรือการต่ออายุหรือการเพิกถอน
สิทธิ์ใบอนุญาตในการด าเนินธุรกิจการพนันภายใต้พระราชกฤษฎีกานี้ 
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(ข)  ด าเนินการร่วมกับกระทรวงต่างๆและภูมิภาคต่างๆรวมถึง
ท้องถิ่นต่างๆในการจัดการและการควบคุมธุรกิจการพนันอิเล็กทรอนิกส์เกม 

3)  กระทรวงสาธารณสุข (The Ministry of Public Security)  
(ก)  ด าเนินการจัดการด้านความปลอดภัยและการออกค าสั่งใน

ธุรกิจการพนันอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับชาวต่างชาติตามกฎหมาย 
(ข)  รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และ

บุคคลที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในธุรกิจการพนันอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย 
(ค)  รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมายและการละเมิดกฎหมายอ่ืนๆ 
(ง)  ประสานงานกับกระทรวงการคลังในการพิจารณาและให้

ความเห็นในการให้การอนุญาตหรือการแก้ไขหรือการปรับเปลี่ยนหรือการต่ออายุหรือการเพิกถอน
สิทธิ์ใบอนุญาตในการด าเนินธุรกิจการพนันภายใต้พระราชกฤษฎีกานี้ 

(จ)  ประสานงานกับกระทรวงต่างๆและภูมิภาคต่างๆรวมถึง
ท้องถิ่นต่างๆในการจัดการและการควบคุมธุรกิจการพนันอิเล็กทรอนิกส์เกม 

4)  กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (The Ministry of 
Cultural, Sport and Tourism)  

(ก )  แนะแนวท างการจั ดก าร เนื้ อห าและรูป ลั กษ ณ์ ขอ ง
เครื่องเล่นเกมพนันภายใต้กฎระเบียบเพ่ือที่จะสร้างความเชื่อมั่นที่จะถูกใช้ในการอ านวยความสะดวก
ในธุรกิจซึ่งจะเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีและคุณค่าความงามของชาวเวียดนาม 

(ข)  ประสานงานกับกระทรวงการคลังในการพิจารณาและให้
ความเห็นในการให้การอนุญาตหรือการแก้ไขหรือการปรับเปลี่ยนหรือการต่ออายุหรือการเพิกถอน
สิทธิ์ใบอนุญาตในการด าเนินธุรกิจการพนันภายใต้พระราชกฤษฎีกานี้ 

(ค)  ประสานงานกับกระทรวงต่างๆและภูมิภาคต่างๆรวมถึง
ท้องถิ่นต่างๆในการจัดการและการควบคุมธุรกิจการพนันอิเล็กทรอนิกส์เกม 

5)  กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร (The Ministry of Information 
and Communications)  

(ก) ให้ค าแนะน ากับผู้ประกอบการในการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต 
โครงสร้างเครือข่ายพ้ืนฐาน และสังคมออนไลน์รวมถึงธุรกิจโทรคมนาคมในการป้องกันเชิงรุกหรือละ
เว้นจากการด าเนินการเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโครงข่ายคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และ
อินเทอร์เน็ต 
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(ข)  ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
และภูมิภาคต่างๆในการป้องกันการให้บริการเล่นการพนันผ่านโครงข่ายคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม 
และอินเทอร์เน็ตจากนอกดินแดนที่จะเข้าสู่ประเทศเวียดนาม 

6)  ธนาคารแห่งประเทศเวียดนาม (The State Bank of Vietnam) 
(ก)  ก าหนดการท าเอกสาร ออกค าสั่ง และขั้นตอนส าหรับการ

อนุญาตให้บริษัทเก็บรวบรวมเงินตราและการใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศและด าเนินการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศเพ่ือใช้ในธุรกิจการพนันอิเล็กทรอนิกส์เกมตามกฎหมายการแปลกเปลี่ยนเงินตรา 

(ข)  จัดการเก็บรวบรวมเงินและใช้เงินตราต่างประเทศโดยบริษัทที่
เกี่ยวข้องในธุรกิจการพนันอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย 

(ค)  ประสานงานกับกระทรวงการคลังในการพิจารณาและให้
ความเห็นในการให้การอนุญาตหรือการแก้ไขหรือการปรับเปลี่ยนหรือการต่ออายุหรือการเพิกถอน
สิทธิ์ใบอนุญาตในการด าเนินธุรกิจการพนันภายใต้พระราชกฤษฎีกานี้ 

(ง)  ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
ส่วนของมาตรการปราบปรามการฟอกเงินในธุรกิจการพนันอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย 

(จ)  ประสานงานกับกระทรวงต่างๆและภูมิภาคต่างๆรวมถึง
ท้องถิ่นต่างๆในการจัดการและการควบคุมธุรกิจการพนันอิเล็กทรอนิกส์เกม 

7)  กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (The Ministry of Industry 
and Trade) จะจัดการในด้านกิจกรรมการขายและโปรโมชั่นของบริษัทที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการพนัน
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย 

8)  คณะกรรมการประชาชนชาวเวียดนามระดับจังหวัด (Provincial-
level People’s Committees)  

(ก)  ประสานงานกับกระทรวงการคลังในการพิจารณาและให้
ความเห็นในการให้การอนุญาตหรือการแก้ไขหรือการปรับเปลี่ยนหรือการต่ออายุหรือการเพิกถอน
สิทธิ์ใบอนุญาตในการด าเนินธุรกิจการพนันภายใต้พระราชกฤษฎีกานี้ 

(ข)  จัดการ ควบคุม และตรวจสอบธุรกิจการพนันอิเล็กทรอนิกส์
ในพ้ืนที่ของตนเพ่ือที่จะมั่นใจได้ว่าธุรกิจนี้จะมีความครบครันและเคร่งครัดโดยสอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาและกฎหมาย 

(ค)  ท าการแก้ไขและปรับเปลี่ยนการให้การอนุญาตกับบริษัทที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในธุรกิจการพนันอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงขอบเขตอ านาจในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไป
ตามกฎหมายการลงทุนและกฎหมายบริษัทและหลังจากที่กระทรวงการคลังได้ให้ใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจแล้วภายใต้พระราชกฤษฎีกานี้ 
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(ง)  แนะน าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การด าเนินการประกอบ
ธุรกิจให้ตรงตามระเบียบและจัดการธุรกิจอย่างมั่นคงรวมถึงการควบคุมดูแลและตรวจสอบการ
ประกอบธุรกิจการพนันอิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนที่ของตน 

4.2.3.4  มาตรการในการควบคุมการพนัน 
1)  มาตรการในการลงโทษท่ัวไปตามกฎหมายอาญา  กฎหมายการพนัน

ของประเทศเวียดนามได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา (Penal Code) ว่าด้วยการกระท า
ความผิดซึ่งการพนันได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ 248 และ 249 เรื่องการพนัน (Gambling) ดังนี้ 

(1)  บุคคลใดที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเล่นการพนันในรูปแบบ
ของการพนันด้วยการชนะหรือแพ้โดยใช้เงินหรือสิ่งของอ่ืนใดที่มีมูลค่าหรือได้กระท าความผิดแล้วตาม
กฎหมายในมาตรา 249 แห่งประมวลกฎหมายนี้หรือได้ถูกพิพากษาแล้วส าหรับการกระท าอย่างหนึ่ง
อย่างใดที่เป็นความผิดเช่นนี้แต่ไม่ได้ถูกลบออกจากประวัติอาชญากรรมแต่ยังคงกระท าการดังกล่าว
ต่อไปจะต้องถูกพิพากษาลงโทษปรับระหว่าง 5 ล้านดอง จนถึง 50 ล้านดอง หรือถูกพิพากษาให้
จ าคุกสูงสุดถึง 3 ปี หรือระหว่าง 3 เดือน ถึง 3 ปี  

(2)  กระท าการความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ผู้กระท า
ความผิดจะต้องถูกพิพากษาให้จ าคุกระหว่าง 2 ปี ถึง 7 ปี  โดยการกระท าความผิดอย่างเป็นมืออาชีพ 
และใช้เงินหรือที่มีรูปแบบคล้ายเงินในการพนันที่มีมูลค่ามากหรือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า  และเป็นการ
กระท าความผิดที่ผิดซ้ าร้ายแรง 

(3)  ผู้กระท าความผิดอาจยังได้รับโทษปรับระหว่าง 3 ล้านดอง ถึง 
30 ล้านดอง 

2)  มาตราการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการพนันหรือด าเนินการที่
เกี่ยวกับบ่อนการพนัน (Gambling-dens) มีดังนี2้02    

(1)  บุคคลใดที่ด าเนินธุรกิจการพนันหรือด าเนินการที่เกี่ยวกับบ่อน
การพนันที่มีขนาดใหญ่หรือได้กระท าความผิดแล้วตามกฎหมายมาตรานี้และมาตรา 248 ตาม
ประมวลกฎหมายนี้หรือได้ถูกพิพากษาแล้วส าหรับการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นความผิดเช่นนี้
แต่ไม่ได้ถูกลบออกจากประวัติอาชญากรรมแต่ยังคงกระท าการดังกล่าวต่อไปจะต้องถูกพิพากษา
ลงโทษปรับระหว่าง 10 ล้านดอง จนถึง 300 ล้านดอง หรือถูกพิพากษาให้จ าคุกระหว่าง 1 ปี ถึง 5 ปี  

(2)  กระท าการความผิดอย่างหนึ่ งอย่างใดดังต่อ ไปนี้  ผู้กระท า
ความผิดจะต้องถูกพิพากษาให้จ าคุกระหว่าง 3 ปี ถึง 10 ปี โดยการกระท าความผิดอย่างเป็นมือ
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อาชีพ และการได้รับเงินเป็นจ านวนมากจากการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือได้รับประโยชน์จากการ
กระท าความผิดนั้น และเป็นการกระท าความผิดที่ผิดซ้ าร้ายแรง 

(3)  ผู้กระท าความผิดอาจยังได้รับโทษปรับระหว่าง 5 ล้านดอง ถึง 
100 ล้านดอง หรือถูกยึดทรัพย์ท้ังหมดหรือบางส่วนของทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด 

3)  การลงโทษส าหรับผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนในกรณีที่มีการละเมิดการ
บริหารจัดการและมาตรการในการแก้ไข มีดังนี2้03    

(1) การลงโทษส าหรับการละเมิดการบริหารจัดการกล่าวคือตักเตือน 
หรือบทลงโทษทางการเงิน (Pecuniary Penalties) ได้แก่ ค่าปรับไม่เกินกว่า 100 ล้านดองเวียดนาม 
หรือ 200 ล้านดองเวียดนามโดยจะก าหนดเป็นไปตามล าดับของแต่ละบุคคลหรือการกระท าของ
องค์กรที่ละเมิดการบริหารจัดการซึ่งขัดกับกฎระเบียบของธุรกิจคาสิ โน และการก าหนดค่าปรับของ
การละเมิดการบริหารจัดการตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้จะใช้บังคับกับองค์กรเว้นแต่
บทบัญญัติมาตรา 51 ของพระราชกฤษฎีกานี้ซึ่งบังคับใช้กับบุคคล และการก าหนดค่าปรับของบุคคล
จะต้องเท่ากับครึ่งหนึ่งของการก าหนดค่าปรับขององค์กรและใช้กับการละเมิดการบริหารจัดการตามที่
ได้ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

(2)  การลงโทษเพ่ิมเติมส าหรับการละเมิดกฎระเบียบธุรกิจคาสิโน 
ได้แก่  ใบรับรองการประกอบกิจการธุรกิจคาสิโนถูกระงับ  และการยึดของกลางกล่าวที่ใช้ส าหรับการ
ละเมิดการบริหารจัดการ 

(3)  การลงโทษนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 และ ข้อ 2 ของมาตรา
นี้ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์และความรุนรองของการละเมิดซึ่งองค์กรและ/หรือบุคคลที่ได้กระท าการละเมิด
ที่อาจเกิดขึ้นหรือมากกว่านั้นมีมาตรการ ได้แก่ การบังคับให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  การบังคับให้ส่งออก
หรือท าลายเครื่องเล่นเกม โต๊ะที่ใช้เล่นเกม และอุปกรณ์อ่ืนๆ รวมถึงเหรียญโทเค็น  การบังคับให้
ท าลายเอกสารที่เท็จ ฉ้อฉล หรือปลอมแปลง  การบังคับให้แก้ไขรายงานข้อมูลที่ได้รายงานและสถิติที่
ไม่สุจริต ไม่มีความเพียงพอ หรือท าให้เข้าใจผิดการบังคับให้โอนรายได้ที่ผิดกฎหมายจากการละเมิด
การบริหารจัดการไปยังงบประมาณของรัฐ 

(4)  การลงโทษส าหรับกรณีการละเมิดที่ขัดกับกฎระเบียบที่เป็น
องค์ประกอบของใบรับรองประกอบกิจการธุรกิจคาสิโน มีดังนี้204    
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1. ค่าปรับตั้ งแต่  20 ล้านดองเวียดนาม ถึง 30 ล้านดอง
เวียดนามจะก าหนดตามการปลอมแปลงเอกสารในเอกสารการขอจดทะเบียน การขออนุมัติ การ
เปลี่ยนแปลง หรือการขยาย ของใบรับรองการประกอบกิจการธุรกิจคาสิโน 

2. ค่าปรับตั้ งแต่  40 ล้านดองเวียดนาม ถึง 50 ล้านดอง
เวียดนาม จะก าหนดตามแต่ละนิติบุคคลที่ท าการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารในการขอจดทะเบียน 
การขออนุมัติ การเปลี่ยนแปลง หรือการขยาย ของใบรับรองการประกอบกิจการธุรกิจคาสิโน 

3. บทลงโทษเพ่ิมเติม โดยการระงับการใช้งานใบรับรองการ
ประกอบกิจการธุรกิจคาสิโนตั้งแต่ 3 ถึง 6 เดือนจะก าหนดตามแต่ละการละเมิดการบริหารจัดการที่
ได้ระบุไว้ในมาตรานี้ 

4. มาตรการแก้ไข โดยการบังคับให้ท าลายเอกสารที่ไม่สุจริต 
ฉ้อฉล หรือปลอมแปลงซึ่งใช้กับการละเมิดการบริหารจัดการตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรานี้ 

5.  การลงโทษส าหรับกรณีการละเมิดที่ขัดกับกฎระเบียบใน
ใบรับรองการประกอบกิจการธุรกิจคาสิโน มีดังนี้205    

1)  ค่าปรับตั้งแต่ 40 ล้านดองเวียดนาม ถึง 60 ล้านดอง
เวียดนาม จะก าหนดตามการทุจริตของใบรับรองการประกอบกิจการธุรกิจคาสิโน 

2)  ค่าปรับตั้งแต่ 130 ล้านดองเวียดนาม ถึง 150 ล้าน
ดองเวียดนาม จะก าหนดตามการให้เช่า ให้ยืม หรือการโอน ใบประรับรองการประกอบกิจการธุรกิจ
คาสิโน 

3)  ค่าปรับตั้งแต่ 180 ล้านดองเวียดนาม ถึง 200 ล้าน
ดองเวียดนาม จะก าหนดตามธุรกิจคาสิโนที่ไม่มีใบรับรองการประกอบกิจการธุรกิจคาสิโนเว้นแต่
คาสิโนที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 62 ข้อ 1 ของพระราชกฤษฎีกานี้ 

4)  บทลงโทษเพ่ิมเติม 
ก.  ระงับใบรับรองประกอบกิจการธุรกิจคาสิโนตั้งแต่ 

3 ถึง 6 เดือนซึ่งจะก าหนดตามการละเมิดการบริหารจัดการตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1 ของมาตรานี้ 
ข.  ระงับใบรับรองประกอบกิจการธุรกิจคาสิโนตั้งแต่ 

6 ถึง 12 เดือนซึ่งจะก าหนดตามการละเมิดการบริหารจัดการตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 2 ของมาตรานี้ 
5) มาตรการแก้ไข ส าหรับการบังคับให้โอนประโยชน์ที่ผิด

กฎหมายจากการละเมิดการบริหารจัดการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 และ 3 ของมาตรานี้ไปยังงบประมาณ
ของรัฐ 
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6)  การลงโทษส าหรับกรณีการละเมิดที่ขัดกับกฎระเบียบ
ของผู้ควบคุมและผู้จัดการและผู้ประกอบการคาสิโน  มีดังนี2้06    

(1)  ค่าปรับตั้งแต่ 40 ล้านดองเวียดนาม ถึง 50 ล้าน
ดองเวียดนาม จะก าหนดตามแต่ละคาสิโนที่ทุจริตในการจัดการตามกฎระเบียบ 

(2)  ค่าปรับตั้งแต่ 90 ล้านดองเวียดนาม ถึง 100 
ล้านดองเวียดนาม จะก าหนดตามแต่ละคาสิโนที่ทุจริตในจัดตั้งฝ่ายควบคุมตามกฎหมาย 

(3)  ค่าปรับตั้งแต่ 180 ล้านดองเวียดนาม ถึง 200 
ล้านดองเวียดนาม จะก าหนดตามแต่ละคาสิโนที่แต่งตั้งผู้จัดการคาสิโนและ/หรือผู้ประกอบการที่
ทุจริตในการปฏิบัติตามข้อก าหนดตามกฎหมาย 

(4) บทลงโทษเพ่ิ ม เติม  กล่ าวคือ การถูกระงับ
ใบรับรองประกอบกิจการธุรกิจคาสิโนตั้งแต่ 6 ถึง 12 เดือน จะก าหนดตามการละเมิดการบริหาร
จัดการที่ระบุตามข้อ 3 ของมาตรานี้ 

7)  การลงโทษส าหรับการละเมิดที่ขัดกับกฎระเบียบใน
การจ่ายรางวัลและการรับรองรางวัล  มีดังนี้207    

(1)  ค่าปรับตั้งแต่ 10 ล้านดองเวียดนาม ถึง 20 ล้าน
ดองเวียดนาม จะก าหนดตามแต่ละนิติบุคคลที่เจตนาในการให้รางวัลนักพนันอย่างล่าช้าเว้นแต่มี
เหตุผลอันสมควร 

(2)  ค่าปรับตั้งแต่ 10 ล้านดองเวียดนาม ถึง 20 ล้าน
ดองเวียดนาม จะก าหนดตามแต่ละนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองให้ผู้ชนะที่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
หรือสิ่งของที่มีคุณค่าท่ีแตกต่างจากมูลค่าที่แท้จริงที่ชนะ 

(3)  บทลงโทษเพ่ิม เติม  ส าหรับกรณี ถูกระงับ
ใบรับรองประกอบกิจการธุรกิจคาสิโนตั้งแต่ 3  ถึง 6 เดือน จะก าหนดตามการละเมิดการบริหาร
จัดการที่ระบุตามข้อ 2 ของมาตรานี้ 

(4)  มาตรการแก้ไข กล่าวคือ การบังคับให้จ่าย
รางวัลให้กับนักพนันที่จะได้รับหรือตามกฎของเกม  และการบังคับให้เพิกถอนการออกหนังสือรับรอง
การชนะซึ่งใช้ได้กับการละเมิดตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 2 ของมาตรานี้ 

8)  การลงโทษส าหรับการละเมิดที่ขัดกับกฎระเบียบที่ได้
บัญญัติ  มีดังนี2้08    
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(1)  ค่าปรับตั้งแต่ 40 ล้านดองเวียดนาม ถึง 50 ล้าน
ดองเวียดนาม จะก าหนดตามแต่ละนิติบุคคลที่ประกาศหรือให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอหรือให้ข้อมูลที่ไม่
เป็นจริง 

(2)  มาตรการแก้ไข กล่าวคือ การบังคับให้ข้อมูลที่
ถูกต้องซึ่งเคยได้ประกาศหรือด าเนินการที่ให้ข้อมูลไม่เพียงพอและ/หรือไม่เป็นจริง 
 

 4.3  ประเทศที่ประเทศที่ไม่อนุญำตให้ประกอบธุรกิจพนัน 
 
 ส าหรับประเทศที่ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจพนัน  กล่าวคือรัฐของประเทศนั้นไม่อนุญาต
ให้มีทั้งการพนันซึ่งเป็นการพนันทั่วไปและการพนันออนไลน์โดยประเทศที่ศึกษา ได้แก่ มลรัฐยู ทาห์ 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของสังคมในแต่ละประเทศ ทั้งในแง่ของความเป็นมาของกฎหมาย มาตรการ
และกลไกของการควบคุมการพนัน รวมไปถึงหลักเกณฑ์อ่ืนๆ เพื่อน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศ
ไทย ดังนี้  

4.3.1  มลรัฐยูทำห์   
คาสิโนในสหรัฐอเมริกา แบ่งตามวิธีการจัดตั้งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ Tribal 

Casino หรือ คาสิโนของชนเผ่าพ้ืนเมือง เกิดขึ้นในปี 1988 ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง คือ the 
Indian Gaming Regulatory Act (IGRA) มีวัตถุประสงค์มุ่งสร้างรายได้ให้ชนเผ่าพ้ืนเมือง อีกกลุ่มคือ 
Commercial Casino หรือ คาสิโนธุรกิจ ตั้งโดยอาศัยกฎหมายภายในของแต่ละมลรัฐ ปัจจุบันมี 2 
รัฐที่ไม่อนุญาตให้มีการพนันทุกชนิดในรัฐนั้น นั่นคือ ฮาวายและยูทาห์209 

มลรัฐยูทาห์เป็นอีกหนึ่งมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่อนุญาตให้ธุรกิจการพนัน
ออนไลน์เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย  มลรัฐยูทาห์ไม่ได้เป็นที่รู้จักในแวดวงของการพนันแต่จะรู้จักกันดีว่า
เป็นศูนย์กลางของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสิทธิชนยุคสุดท้าย และแม้ว่ามลรัฐนี้จะไม่ได้มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการพนันมากนักแต่มลรัฐนี้ก็มีบทบาทที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการพนัน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา    

มลรัฐยูทาห์มีกฎหมายการพนันที่เคร่งครัดเป็นอย่างมากโดยจะเห็นได้จากกฎหมาย
ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งได้บัญญัติ ความหมายของการพนันไว้โดยเฉพาะในประมวลกฎหมายอาญา   
การพนันจึงถูกจัดอยู่ในหมวด (Chapter) ที่ว่าด้วยเรื่อง ความผิดต่อสาธารณสุข (Public Health) 

                                                                                                                                                                      
208 ON CASINO BUSINESS, No. 03/2017/ND-CP, Article 56 
209 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, จุลสารทันเกม, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2, โรงพิมพ์เดือนตุลา, หน้า 
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ความปลอดภัย (Safety) สวัสดิการ(Welfare) และศีลธรรม(Morals) โดยได้ให้ความหมายของการ
พนันไว้ว่าการเข้าเล่นเสี่ยงโชคโดยใช้สิ่งที่มีมูลค่าเพ่ือที่จะได้รับสิ่งนั้นเพ่ิมมากขึ้นหรือผลตอบแทนของ
การเล่นเสี่ยงโชคนั้น ซึ่งการห้ามเล่นการพนันก็เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น และเมื่อเกิดเป็นดินแดนที่เรียกว่ายูทาห์จึงท าให้เกิดการบัญญัติกฎหมายที่
เกี่ยวกับการพนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอร์มอน ผู้ซึ่งมีความเข้มงวดเป็นอย่างมากในเรื่องของการพนันที่
ถือเป็นอาชญากรรม เพราะเขาเชื่อว่าการพนันคือ บาปเพราะเป็นสิ่งที่ท าให้จิตวิญญาณของมนุ ษย์
เป็นอันตรายและเป็นบ่อนท าลายความเป็นมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์จะต้องมีคุณค่าในตัวเองและ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองจึงเป็นเหตุให้พลเมืองที่ศรัทธาในศาสนจักรต่อต้านการพนัน ทุกรูปแบบ รวมถึง
ลอตเตอรี่ที่รัฐบาลเป็นผู้ท าด้วย ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษากฎหมายเกี่ยวข้องกับการ
พนันในมลรัฐยูทาห์  โดยได้ศึกษาในประเด็นส าคัญๆ ได้แก่ กฎหมายการพนันในปัจจุบันของรัฐยูทาห์ 
การบังคับใช้กฎหมายการพนันออนไลน์ กฎหมายการพนันผ่านอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนในการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์  โดยมีสาระส าคัญตามกฎหมาย ดังนี้ 

4.3.1.1   การบังคับใช้กฎหมายการพนัน 
มลรัฐยูทาห์ ได้มีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือบั งคับใช้กับการพนันทาง

อินเทอร์เน็ตดังที่กฎในประมวลกฎหมายยูหาห์ (Utah Code) ทั้งในหมวดของค านิยามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น อีกท้ังยังได้บัญญัติในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่ได้ก าหนดความรับผิด ดังนี้210 

1)  บุคคลมีความรับผิดในการเล่นการพนันหากบุคคลนั้น  มี
ลักษณะการกระท า ดังต่อนี้ 

(1) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการพนันรวมถึงการพนันทาง
อินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ หรือ 

(2) บุคคลใดได้มีเจตนาอนุญาตให้เล่นการพนันด าเนินการ 
หรือมีพฤติการณ์อ่ืนใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับการพนัน หรือการใช้ทรัพย์สินของตนเอง หรือ
ทรัพย์สินที่ตนได้เช่ามาหรือเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้น เพื่อใช้ในการเล่นการพนันไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือ 

(3) มีเจตนาอนุญาตให้ใช้วิดีโอเกมใดก็ตาม โดยในสถาน
ประกอบการธุรกิจหรือที่สาธารณะ และบุคคลอ่ืนสามารถเข้าถึงสถานประกอบการนั้นหรือสถานที่
สาธารณะนั้นได ้

 
 

                                                           
210 Utah code, title 76, Chapter10, Part 11, Section 1102 
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2)  บทลงโทษ 
(1) การพนันถือว่าเป็นความผิดทางอาญา Class B ส าหรับ

บุคคลที่ได้กระท าความผิดเป็นครั้งแรกแต่ส าหรับบุคคลที่ได้กระท าความผิดตั้งแต่สองครั้งเป็นต้นไป
จะต้องรับผิดทางอาญา Class A และ  

(2) บุคคลจะมีความผิดทางอาญา Class A เมื่อบุคคลนั้นมี
เจตนาในการจัดหาหรือเสนอให้มีรูปแบบของการพนัน ออนไลน์และการพนันทางอินเทอร์เน็ตให้แก่
บุคคลอ่ืนในมลรัฐ และในหมวด (3) (ก) ไม่ใช้ส าหรับผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตหรือเจ้าของบริษัท211

รวมถึงผู้ให้บริการโทรคมนาคมสาธารณะ212ปรากฏข้อเท็จจริงว่า (1) ผู้ให้บริการดังกล่าวได้มีการ
ส่งผ่านข้อมูลโดยเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ยกเว้นผู้ให้บริการที่ได้ตรวจสอบ ข้อมูลแล้ว และ (2) ผู้
ให้บริการยังคงเก็บหรือส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการ 

นอกจากนี้  หากกฎหมายใดของรัฐบาลกลางได้บัญญัติว่ามี
การให้อ านาจในการเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ตในมลรัฐใด และกฎหมายนั้นก าหนดให้แต่ละมลรัฐ
นั้นสามารถท่ีจะบัญญัติกฎหมายการพนันออนไลน์ได้แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลางด้วย
และภายในระยะเวลาที่กฎหมายได้ก าหนด  ไม่ว่าจะมีกฎหมายของรัฐบาลกลางใดท่ีมีการอนุญาตหรือ
ให้อ านาจแก่รัฐใดในการบังคับใช้กฎหมายการพนันใน  สหรัฐอเมริกา มาตรานี้ยังมีผลบังคับห้ามการ
พนันทุกรูปแบบ รวมถึงการพนันทางอินเทอร์เน็ตด้วย 

ศาลอาจยืดเวลาในการจัดเก็บภาษีหรือการบังคับให้เป็นไป
ตามกฎหมายของค าพิพากษาที่ใช้ภายใต้ (5) ถ้าศาลพบว่ามีเรื่องที่จะสร้างความยุติธรรมจะได้รับการ
บังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างดีที่สุดหากระงับการ  พิจารณาไว้และศาลอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่
ค้นพบโดยเฉพาะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับส านวนเพ่ือการชี้ขาดคดีอาญา  ในมาตรานี้ไม่มีผลกระทบ
ต่อการจ ากัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลธรรมดาในการแสดงออกอย่างเสรีตามกฎหมาย สิทธิใน
การชุมนุม หรือสิทธิอ่ืนใดที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของมลรัฐยูทาห์ หรือตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา 

จากที่กล่าวมาข้างต้นเราอาจสรุปได้ว่าประมวลกฎหมาย
ของมลรัฐยูทาห์ถือว่าเป็นกฎหมายพิเศษที่บังคับใช้ภายในรัฐ หากมีเรื่องอ่ืนใดที่มิได้บัญญัติไว้ ใน
ประมวลกฎหมายนี้ ก็ต้องไปพิจารณาจากประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ถือว่าเป็นกฎหมาย
หลัก เช่น บทลงโทษในการเล่นการพนันออนไลน์ การควบคุมการเล่นการพนันผ่านทางฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ เป็นต้น 

                                                           
211 Utah code, title 76, Chapter10, Part 11, Section 1230 
212 Utah code, title 8, Chapter 2, Section 2 
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4.3.1.2  ลักษณะของการพนันที่ไม่อนุญาตให้เล่น 
แม้ว่าหลายๆมลรัฐได้เริ่มผ่อนปรนกฎหมายภายในของรัฐที่เกี่ยวกับการ

พนัน รวมถึงการพนันทางอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ โดยได้มีการอนุญาตให้มีอินเดียนคาสิโน (Indian 
Casino) และสถานที่เล่นเกมพนัน เช่น ห้องไพ่ เกมบางชนิด เป็นต้น แต่การพนันดังกล่าวก็ยังถือเป็น
สิ่งที่ผิดกฎหมายเว้นแต่ได้รับอนุญาต  อย่างไรก็ตาม  กฎหมายการพนันของมลรัฐยูทาห์ก็ยังคงไม่
อนุญาตให้พลเมืองยุ่งเกี่ยวกับการพนัน หรือการเดิมพัน โดยการใช้สิ่งที่มีมูลค่าเพ่ือหวังผลตอบแทน
จากการแข่งขัน การเล่นเกม หรือเครื่องเล่นการพนันรวมถึงอุปกรณ์การพนันด้วย  ซึ่งสามารถแบ่ง
ประเภทของการพนันต่างๆได้ดังนี้ 

1) การพนันในคาสิโน (Casino Gambling) ในมลรัฐยูทาห์ยังคง
ไม่พบว่ามีบ่อนการพนัน หรือคาสิโนที่เปิดให้กับพลเมือง หรือบุคคลทั่วไปที่สามารถเล่นการพนันได้ 
แต่พบว่าพลเมืองของรัฐยูทาห์มีความต้องการที่จะเล่นการพนันการเสี่ยงโชค หรือซื้อลอตเตอรี่  จึงได้
ออกไปเล่นการพนันในมลรัฐอ่ืน โดยส่วนใหญ่จะไป 6 มลรัฐที่ใกล้เคียงกับมลรัฐของตน กล่าวคือ มล
รัฐ Arizona, Idaho, Colorado, Nevada, New Maxico และ Wyoming  

2) การแข่งม้า (Horse Racing) โดยพบว่าสมาคมการแข่งม้าแห่ง
รัฐยูทาห์ได้สนับสนุนให้ชาวยูทาห์ไปแข่งม้าและไปชมการแข่งขันในสนามแข่งม้าในรัฐที่ใกล้เคียง ซึ่ง
ทางสมาคมก็พยายามที่จะท าให้มีการอนุญาตให้สามารถเดิมพนัน  Pari-Mutuel โดยได้ร้องเรียนไป
ทางรัฐบาล แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ 

3) ลอตเตอรี่ (Lottery) พบว่า ค.ศ.2012 ส านักงานข่าว Salt 
Lake Tribune ได้รายงานว่ามลรัฐไอดาโฮ (Idaho) ได้ขายลอตเตอรี่จ านวนหนึ่งในห้าของลอตเตอรี่
ให้แก่พลเมืองยูทาห์ เนื่องจากร้านขายลอตเตอรี่ที่ใหญ่เป็นอันดับที่ห้าของรัฐดังกล่าวอยู่ติดกับดินแดน
ของรัฐยูทาห์ จากรายงานดังกล่าวนี้จึงเห็นได้ชัดว่ารัฐอ่ืนมีรายได้จากพลเมืองของรัฐยูทาห์ไปเป็น
จ านวนมากท าให้หลายๆกลุ่มต่อสู้เพ่ือจะขอให้รัฐบาลอนุญาตเรื่องลอตเตอรี่ให้ถูกกฎหมาย แต่จาก
รายงานของส านักข่าว Deseret News ได้รายงานว่าใน ค.ศ.2016 รัฐบาลไม่ต้องการที่จะอนุมัติให้มี
ลอตเตอรี่ หรือการจับฉลาก เนื่องจากจะเป็นการปูทางให้เกิดคาสิโนในท้องถิ่นขึ้นได้ 

4) การเล่นไพ่ (Poker) จากรายงานของส านักงานข่าว Deseret 
News ใน ค.ศ.2013 ได้รายงานว่าได้พบการท าธุรกิจที่จัด ให้มีการเล่นไพ่ซึ่งเกิดจากช่องว่างของ
กฎหมายเหมือนกับการเล่นบิงโก เช่น Wasatch Poker Tour ได้จัดการแข่งไพ่ในผับและบาร์ต่างๆ
รอบๆเมือง โดยได้เสนอรางวัลเงินสดและแพ็คเกจรางวัลจากการแข่งขันแก่ผู้เล่นที่ได้อันดับต้นๆ  ซึ่ง
การจัดการเล่นไพ่ดังกล่าวท าโดยไม่เก็บเงินผู้เล่นเพ่ิมจากการซื้อแพ็คเกจเข้ามา โดย Les Bernal 
แกนน าของกลุ่ม Stop Predatory Gambling ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อต้านการเล่นการพนันโดยเชื่อว่าการ
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จัดการแข่งขันดังกล่าวก็ยังคงเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย แต่ก็ไม่ได้ท าให้ทัวร์นี้หยุดการเล่นแต่อย่างใด
และยังคงพบอยู่ในปัจจุบัน 

เราอาจสรุปได้ว่าการเล่นการพนันในสังคม (Social Gambling) 
ในมลรัฐยูทาห์ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ในการห้ามเล่นการพนัน เกม หรือการเดิมพันอ่ืนใด 
ในสังคมซึง่ก็หมายความรวมถึงการเล่นแบบไม่เก็บเงินด้วย 

4.3.1.3  การคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงข้อมูล 
ในด้านของการควบคุมเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงการพนันนั้น เป็นที่

แน่นอนอยู่แล้วว่าการเล่นการพนันในรัฐนี้ไม่สามารถท่ีจะกระท าได้เนื่องจากมีกฎหมายที่เคร่งครัดเป็น
อย่างมาก เพราะเหตุผลทางประวัติศาสตร์ และความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนาน ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ผิด
กฎหมายและยังเป็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมรวมถึงความวุ่นวายในสังคมได้ ซึ่งเห็นได้จากการที่
การห้ามเล่นการพนันจัดอยู่ในหมวดของความผิดทางอาญาโดยห้ามการเล่นการพนันทุกรูปแบบไม่ว่า
จะเป็น การพนันทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ หรือแม้แต่การห้ามการพนันที่มาจากการเดิมพัน รวม
ไปถึงการห้ามโฆษณาอีกด้วย ดังนั้นการที่เด็กและเยาวชนจะเข้าถึงการพนันในระบบอินเทอร์เน็ต และ
การพนันอ่ืนๆ จึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ในรัฐนี้ หากพบว่ามีการกระท าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันนั้นก็จะ
ได้รับโทษทางกฎหมายเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  

4.3.1.4  ข้อสังเกตประการอื่นเก่ียวกับการพนันในยูทาห์ 
เนื่องจากมลรัฐยูทาห์ไม่มีการอนุญาตให้เล่นการพนันต่างๆ ภายในรัฐจึงไม่

ปรากฏการอนุญาตในบทบัญญัติของกฎหมาย  ถึงแม้ว่าจะมีการขอให้สภานิติบัญญัติของยูทาห์
พิจารณาเรื่องการให้เล่นการพนัน ลอตเตอรี่ หรือการแข่งม้า ให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย แต่ก็มิได้รับการ
อนุมัติจากทางสภานิติบัญญัติ ดังนั้น  ความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดการอนุญาตให้มีการพนันอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายอาจแบ่งได้เป็นการอนุญาตให้เล่นการพนันประเภทลอตเตอรี่ และสล็อต 
กล่าวคือ 

1)  การอนุญาตให้เล่นลอตเตอรี่ (Lottery License) ท่ามกลาง
มลรัฐที่อยู่รอบรัฐยูทาห์ และเมืองต่างๆทั่วโลกที่มีการให้เล่น การพนันประเภทนี้ เช่น นอร์เวย์ ก็ได้
สนับสนุนให้มีการเล่นโดยได้เสนอถึงข้อดีว่ามีประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ อย่างไร แม้ว่านอร์เวย์จะยัง
ไม่ยอมรับในเรื่องการพนันและยังถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งลอตเตอรี่ ได้เป็นที่นิยมอย่างมาก
เนื่องจากเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและรัฐบาลยังได้รับภาษีที่มาจากการเล่นลอตเตอรี่ ดังนั้นเมื่อพบว่า
พลเมืองของรัฐยูทาห์บางส่วนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเล่นลอตเตอรี่ในมลรับอื่นที่อยู่รอบดินแดนของ
ตน ฉะนั้น ประการแรก ยูทาห์จ าเป็นที่จะศึกษาจากประเทศนอร์เวย์ โดยยูทาห์สามารถที่จะศึกษา
การควบคุมและการสังเกตผ่านทาง   เทคโนโลยีของตนเพ่ือที่จะหาทางแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
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ประการที่สอง ยูทาห์จะได้ผลประโยชน์หากยอมรับว่าการพนันประเภทนี้สามารถระดมทุนได้
เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับรัฐเป็นอย่างมาก เช่น การเก็บภาษี เป็นต้น 

2)  การอนุญาตให้เล่นสล็อต (Slot Focused License) ในขณะ
ที่บริษัทการพนัน รวมถึงอุตสาหกรรมการพนันก าลังเติบโตขยายไปทั่วโลกและถูกท าให้เป็นสิ่งที่ถูก
กฎหมาย อาทิ แคนาดา ก็ได้เข้าถึงการพนันอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นใน รัฐโนวาสโกเทีย (Nova 
Scotia) ก็มีทัศนคติที่เกี่ยวกับบริษัทการพนันและอุตสาหกรรมการพนันโดยต้องรับผิดชอบ  ต่อสังคม 
และต้องอนุรักษ์ซึ่งวัฒนธรรมและศีลธรรมของชุมชนที่อยู่อาศัยด้วย ซึ่งทัศคตินี้ได้แพร่หลายเป็นอย่าง
มาก ในพ้ืนที่มีการพนันในรัฐนี้อีกทั้งท าให้รัฐโนวาสโกเทียพยายามที่จะควบคุมการเติบโตของปัญหา
การพนันซึ่งก็เกิด การยอมรับในเมืองที่ห่างไกลและการตั้งถิ่นฐานของการพนันในรัฐ โดยองค์กร 
Nova Scotia Provincial Lotteries and Casino Corporation (NSPLCC)213 ของรัฐโนวาสโกเทีย
ได้ใช้เงินประมาณ 6.4 ล้านเหรียญในการป้องกัน การศึกษา และการรักษา ในการรับผิดชอบต่อการ
พนันเป็นอย่างมากซึ่งมีการควบคุมผ่านศูนย์การป้องกันและใช้เทคโนโลยีในการช่วยควบคุมโดยสร้าง
เป็นโปรแกรมที่เรียกว่า MyPlay ในการป้องกันปัญหาดังกล่าวด้วย แต่รัฐยูทาห์  ก็ยังคงปฏิเสธที่จะ
ยอมรับการพนัน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
213 องค์กรที่ควบคุมการบริหารจัดการการพนันในรัฐโนวาสโกเทีย ซึ่งจัดตั้งโดยกฎหมาย

การควบคุมการพนัน (Part I of gambling control act.) และยังมีหน้าที่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในการควบคุมอุตสาหกรรมการพนันเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับพลเมือง
โดยได้ค านึงถึงการ   บริการและการสร้างโปรแกรมที่จะเผยแพร่ความรู้ การศึกษา และทางเลือกท่ีจะ
ได้รับความรู้ ที่เก่ียวกับการพนันส าหรับผู้ที่จะเลือกเล่นการพนัน 



 
 

บทท่ี 5 
 

วิเครำะห์เปรียบเทียบกฎหมำยกำรพนันออนไลน์ของประเทศไทย 
และกฎหมำยต่ำงประเทศ 

 
จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันของประเทศไทย โดยพิจารณาจ าแนกตาม

วัตถุที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองและใช้บังคับ อันได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันโดยตรง และ
กฎหมายอื่นที่น ามาใช้ประกอบการควบคุมการพนันออนไลน์ในประเทศไทยซึ่งได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 
3 ประกอบกับการศึกษากฎหมายเกี่ยวการพนันในต่างประเทศที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 4 นั้น ท าให้
ทราบถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการและกลไกในการควบคุมการพนันออนไลน์ของแต่ละประเทศ  
ในบทนี้เป็นการจะท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงกฎหมายเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ของ
ประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศที่ได้ศึกษา โดยวิเคราะห์ถึงลักษณะจุดเด่นและจุดด้อยของแต่
ละประเทศรวมถึงข้อเหมือนและข้อแตกต่างของกฎหมายแต่ละประเทศ  เพ่ือน าหามาตรการและ
กลไกในการควบคุมการพนันออนไลน์ที่เหมาะสมเพ่ือน ามาปรับใช้กับประเทศไทย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

5.1  ประวัติควำมเป็นมำของกำรเล่นพนันออนไลน์และบริบททำงสังคม 
 
จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของการเล่นการพนันออนไลน์และบริบททางสังคมของ

แต่ละประเทศ  การพนันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ออสเตรเลียการพนันได้รับการยอมรับว่าเป็นเสมือนส่วนหนึ่งที่แยกไม่ได้ของวัฒนธรรมกระแสหลัก  
โดยส่วนใหญ่ข้อที่เหมือนกันของประเทศที่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจการพนัน ได้แก่ประเทศสิงคโปร์ 
มอลตา ออสเตรเลียคือได้รับอิทธิพลจากประเทศตะวันตกกล่าวคือประเทศอังกฤษที่เข้ามามีอ านาจ  
ท าให้แต่ละประเทศมีคาสิโน รวมทั้งสภาพทางสังคมและทางภูมิศาสตร์ของประเทศส่วนใหญ่เป็นเกาะ
เล็กๆ เป็นเมืองท่าที่ส าคัญ และมีการค้าขายมากขึ้น และมีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและมีบทบาท
ค่อนข้างมาก  ท าให้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการพนันออนไลน์ที่ชัดเจน   

ส่วนมลรัฐหลุยส์เซียนา  แม้จะได้รับอิทธิพลมาจากศาสนจักรอยู่บ้าง ก็จะมีการปราบปราม
การพนันในช่วงแรก  แต่ ก็ยังมีการผ่อนปรนไม่เคร่งครัดมากเหมือนมลรัฐยูทาห์ที่ห้ามการเล่นการ
พนันทุกชนิด ในช่วงแรกได้มีการอนุญาตให้เล่นการพนันลอตเตอรี่ ต่อมามีการอนุญาตให้มีการเล่น
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พนันแบบ Pari-mutuel การพนันแข่งม้า และมีการเกิดขึ้นของคาสิโนบนเรืออย่างแพร่หลาย ส่วน
การพนันออนไลน์ปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้เล่นแม้จะมีการพยามผลักดันให้มีการเล่นพนันก็ตาม 

ส าหรับมลรัฐโอเรกอน เป็นมลรัฐที่ ได้รับการอนุญาตให้มีการเล่นพนันที่เกี่ยวกับกีฬาได้ 
(Pari-Mutuel)  โดยเป็นหนึ่งใน 4 รัฐ (Nevada, Oregon, Delaware, และ Montana) ที่ได้รับการ
ยกเว้นจากรัฐบาลกลางให้สามารถเดิมพันที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬาได้  ต่างกับมลรัฐหลุยส์เซียนาที่ไม่
อนุญาตให้มีการเล่นพนันที่เกี่ยวกับกีฬา ทั้งนี้รัฐโอเรกอนมีคาสิโนแบบชนเผ่าเพ่ือให้บริการส าหรับคน
ในชนเผ่าในการเดิมพันและท าให้มีคาสิโน 9 แห่งด้วยกัน ส าหรับการเล่นการพนันออนไลน์รัฐโอ
เรกอนเป็นอีกหนึ่งรัฐที่ให้การพนันออนไลน์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และยังถือเป็นอาชญากรรมจากการ
ได้รับเงินโดยไม่สุจริตของชาวเมืองโอเรกอนที่เสียพนันจึงท าให้ไม่มีการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการ
พนันออนไลน์หรือทางอินเตอร์เน็ต 

ประเทศเวียดนามเป็นประเทศท่ีมีบริบททางสังคมคล้ายกับประเทศไทย แต่ส าหรับประเทศ
เวียดนามแล้วในอดีตการเล่นพนันของประเทศเวียดนามไม่ค่อยดึงดูดนักท่องเที่ยวและไม่ได้มีบ่อนการ
พนันมากนัก  ต่อมาเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในประเทศเวียดนามจึงได้มีการก าหนดให้มี
คาสิโนขึ้น โดยการพนันของประเทศเวียดนามจะเปิดให้เล่นส าหรับชาวต่างชาติเท่านั้น และการพนัน
จะถูกจ ากัดกับชาวเวียดนามที่เข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งนับว่าเป็นข้อดีของการประกอบธุรกิจการพนัน ส่วน
การพนันออนไลน์ประเวียดนามยังเป็นการต้องห้ามโดยไม่ได้อนุญาตให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ได้ 

ส่วนข้อแตกต่างของประเทศที่ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจการพนัน โดยเฉพาะมลรัฐยูทาห์
ที่ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจการพนันแม้กระทั่งการพนันล็อตตารี่ก็ยั งถูกห้าม  เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลมาจาก   ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ กล่าวคือในมลรัฐยูทาห์มีการออกกฎหมายที่ต่อต้าน
การพนันทุกประเภททั้งสิ้น เพราะมลรัฐยูทาห์มองว่าการเล่นการพนันถือว่าเป็นอบายมุขต่างๆตามมา 
เช่น การดื่มสุรา การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี และสิ่งผิดกฎหมายตามมา อีกทั้งมลรัฐยูทาห์ได้รับ
อิทธิพลที่ส าคัญจากศาสนจักรประชาชนมีความเชื่อและศรัทธาในการกระท าที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
และมองว่าการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่ผิด ดังนั้นมลรัฐยูทาห์จึงไม่มีบ่อนคาสิโนเนื่องจากกฎหมายในมล
รัฐห้ามไว้เด็ดขาด แม้จะมีการพยายามผลักดันให้มีการเล่นพนันบางชนิดแต่ก็ไม่เป็นผลส าเร็จ ท าให้
ประชาชนที่ประสงค์จะเล่นการพนันต้องไปเล่นการพนันที่มลรัฐอ่ืนและท าให้มลรัฐของยูทาห์ขาด
รายได้จากการประกอบธุรกิจการพนัน ส่วนกฎหมายการพนันออนไลน์ของมลรัฐยูทาห์ปัจจุบันก็ยังไม่
มีการอนุญาตแต่ประการใด 

ส าหรับประเทศไทย พบว่าประเทศไทยไม่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษ และสภาพ
ภูมิศาสตร์ไม่ได้เป็นเกาะและเป็นเมืองท่าที่ส าคัญ  ประเทศไทยจึงไม่มีการอนุญาตให้มีการเปิดคาสิโน
เสรีให้ชาวต่างชาติหรือคนไทยเล่นแต่ประการใด อย่างไรก็ตาม การพนันส าหรับประเทศไทยแล้วถือ
ว่าเป็นสิ่งที่ห้ามเด็ดขาด เนื่องจากประเทศไทยมีระบบในการควบคุมการเล่นพนัน โดยเริ่มมีแนวคิดใน
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สมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากพระองค์ท่านเห็นว่า  คนไทยเกิดนิสัยหมกมุ่นหลงเข้าบ่อนพนันเป็นจ านวน
มาก  ท าให้เสียทรัพย์  เสียเวลา การท ามาค้าขาย  จึงต้องมีกฎหมายควบคุมหรือจ ากัดการประกอบ
ธุรกิจพนันและการเล่นพนันผิดกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนาของคนไทย
ที่ถือว่าการพนันเป็นอบายมุขอย่างหนึ่ง  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกับมลรัฐยูทาห์  ต่อมากฎหมายการ
พนันของไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงหลังจากการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 7  โดยมีการประกาศใช้กฎหมายการ
พนันชื่อว่า “พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473” และมีการปรับปรุงแก้ไขมาจนถึงปัจจุบัน แม้
ประเทศไทยจะห้ามเล่นการพนันโดยมีกฎหมายชัดเจนก็ตาม แต่ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
พนันที่มีอยู่นั้นยังไม่ครอบคลุมไปถึงการควบคุมการพนันออนไลน์อย่างชัดเจน  

 

5.2  วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ออกกฎหมำยเกี่ยวกับกำรพนันออนไลน์ 
 
การออกกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ของแต่ละประเทศก็จะมีเหตุผลที่แตกต่างกัน 

กล่าวคือ ในประเทศสิงคโปร์ วัตถุประสงค์ของการตรากฎหมาย คือ เพ่ือป้องกันอาชญากรรมหรือ
ความสงบเรียบร้อย และเพ่ือคุ้มครองผู้เยาว์หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์ในการเล่นพนัน ส่วนประเทศ
ออสเตรเลีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดบัญญัติข้อห้ามและข้อยกเว้นของการพนันรูปแบบต่างๆ 
ตลอดจนการขอรับอนุญาตให้มีรายละเอียดเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งมลรัฐหรือดินแดนนั้นๆ และเพ่ือ
ก าหนดกฎหมายหรือนโยบายเพ่ือบริหารจัดการการพนันออนไลน์ และประเทศมอลตามีวัตถุประสงค์
เพ่ือก ากับดูแลกิจการพนันและเกมพนัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเหตุผลของการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับ
การพนันออนไลน์โดยส่วนใหญ่จะเป็นการคุ้มครองผู้เล่นการพนัน และป้องกันการเกิดอาชญากรรม
หรือความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นในสังคม แม้ประเทศทั้งหลายจะอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ออนไลน์ได้ แต่ก็ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการควบคุมการพนันออนไลน์เพ่ือให้มีความ
ชัดเจนมากข้ึน 

 แม้บางมลรัฐจะมีการอนุญาตให้มีการเปิดคาสิโนได้ แต่ส าหรับการพนันออนไลน์นั้น
นับเป็นที่ห้ามเด็ดขาดที่ห้ามให้มีการเปิดการพนันดังกล่าว กล่าวคือในมลรัฐหลุยส์เซียนา การที่มี
กฎหมายห้ามการเล่นการพนันออนไลน์เนื่องจากเหตุผลเพ่ือป้องกันพลเมืองของตนที่อาจจะก่อให้เกิด
อาชญากรรมจึงได้มีการตรากฎหมายเข้ามาคุ้มครองสิทธิประชาชน  หรือในมลรัฐโอเรกอนเนื่องจาก
ได้ห้ามไม่ให้มีการเล่นการพนันออนไลน์เพราะ มีการเล่นการพนันออนไลน์เพ่ิมขึ้นและแพร่หลายเป็น
อย่างมากในเวลาอันรวดเร็ว และเพ่ือไม่ให้เป็นการสร้างผลกระทบต่อสังคมจึงได้มีการออกกฎหมาย
ขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้มลรัฐยูทาห์ซึ่งเป็นมลรัฐที่ไม่อนุญาตให้มีการเล่นการพนันได้
ให้ เหตุผลว่ารัฐไม่ควรให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ เพราะมลรัฐยูทาห์ มองว่าการพนันเป็น
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อาชญากรรม เพราะเชื่อว่าการพนันคือบาปเพราะเป็นสิ่งที่ท าให้จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นอันตราย
และเป็นบ่อนท าลายความเป็นมนุษย์ จึงมีการห้ามไม่ให้มีการเล่นการพนันและห้ามไม่ให้มีการเล่นการ
พนันออนไลน์ และในประเทศเวียดนามแม้จะให้มีคาสิโนได้ก็ตามแต่ก็มีกฎหมายห้ามไม่ให้มีการเล่น
การพนันออนไลน์โดยรัฐบาลได้มีการห้ามและกีดกันการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จะเห็นได้ว่าใน
แต่ละประเทศก็มีเหตุผลที่มุ่งประสงค์ในการคุ้มครองประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตอีกทั้งมี
ความกังวลว่าจะเกิดอันตรายในด้านอาชญากรรมต่างๆจึงได้มีการห้ามไม่ให้มีการเล่นการพนัน
ออนไลน์ไว้   

ส าหรับประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ แต่เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นท าให้ผู้เล่นการพนัน 
สามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้ง่ายและไม่มีการควบคุมผู้เล่นการพนันออนไลน์ได้อย่างชัดเจน อีก
ทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการพนันที่มีอยู่ก็มีความล้าสมัย ดังนั้น เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยเหตุผล
ดังกล่าวรัฐควรที่จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ที่ชัดเจน 

 

5.3  มำตรกำรและกลไกของหน่วยงำนที่ควบคุมกำรพนันออนไลน์  
 
หน่วยงานที่ควบคุมการพนันออนไลน์ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ท าให้ระบบกลไกเกี่ยวกับการ

พนันออนไลน์สามารถขับเคลื่อนและใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในแต่ละประเทศก็จะการ
บัญญัติโดยให้ หน่วยงานที่เข้ามามีบทบาทแตกต่างกัน  ส าหรับประเทศสิงคโปร์ มีการก าหนด
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการพนันที่ชัดเจน  คือ กระทรวงมหาดไทย โดย
มีอ านาจในการควบคุม และสามารถมอบอ านาจให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการ ได้ เช่น ต ารวจ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ   โดยปัจจุบันได้มีการตั้งหน่วยงานควบคุมและก ากับดูแลการพนัน(The Gambling 
Regulatory Unit)ภายใต้การควบคุมของกระทรวงมหาดไทย 

ส่วนประเทศออสเตรเลีย การควบคุมดูแลเกี่ยวกับการพนันออนไลน์จะอยู่ในความ
รับผิดชอบของรัฐบาลแต่ละมลรัฐ โดยมลรัฐแต่ละมลรัฐจะก าหนดนโยบาย ออกกฎหมายและ
มาตรการควบคุมดูแลการพนันในมลรัฐของตน  นอกจากนี้ยังมีองค์กรอิสระเพ่ือก ากับดูแลการให้
บริหารพนันของผู้ประกอบการรายต่างๆออกไปแต่ละมลรัฐ  

ส่วนประเทศมอลตา  หน่วยงานที่ควบคุมการพนันออนไลน์คือ Lotteries& Gaming 
Authority-LGA หรือ the Malta Gaming Authority-MGA ซึ่งตั้งขึ้นตาม Lotteries and Other 
Games Act of 2001 โดยมีอ านาจในการออกใบอนุญาตและก ากับดูแลทั้งการพนันปกติและการ
พนันออนไลน์ โดย MGA มีอ านาจหน้าที่ คือ ออกใบอนุญาต,ไต่สวนคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตและ
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ผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ นับว่าเป็นข้อดีอย่างมากของประเทศมอลตาที่ก าหนดหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ไว้เฉพาะ 

ส าหรับประเทศไทย การเล่นการพนันทั่วไปได้ก าหนดหลักเกณฑ์ การขออนุญาตเล่นการ
พนันตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ และขอใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยง
โชคโดยวิธีใดๆ  ในการประกอบกิจการ ค้าหรืออาชีพ  ตามมาตรา 8 โดยต้องขออนุญาตต่อ
ผู้อ านวยการส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ส าหรับกรุงเทพมหานคร  นายอ าเภอ
หรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอแห่งท้องที่ส าหรับจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร  
แต่ส าหรับการพนันออนไลน์ไม่ได้มีการบัญญัติหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมการพนัน
ออนไลน์ไว้โดยเฉพาะเหมือนกับกฎหมายต่างประเทศ แต่หากจะมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ในของผู้ที่
มีอ านาจในการควบคุมพนันออนไลน์ควรให้หน่วยงานของรัฐหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
บทบาทและบูรณาการของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและครบทุกด้าน 

 

5.4   ลักษณะของกลไกและขั้นตอนกำรพนันออนไลน์ที่กฎหมำยอนุญำต 
 
ส าหรับประเทศท่ีอนุญาตให้ประกอบธุรกิจพนันออนไลน์ นับว่ากฎหมายของแต่ละประเทศ

มีระบบกลไกและขั้นตอนในการขออนุญาตเล่นพนันออนไลน์ที่ค่อนข้างมีความชัดเจน กล่าวคือ 
ประเทศสิงคโปร์แม้ไม่ได้ก าหนดกลไกและขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์ไว้
โดยเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตามก าหนดว่าเป็นดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หาก
ได้รับอนุญาตโดยรัฐมนตรีเห็นว่าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้มีการออกใบรับรองให้  เมื่อได้รับ
ใบรับรองแล้ว  ผู้ขออนุญาตจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งสถานที่ท าการในสิงคโปร์ โดยจะต้องไม่เป็น
องค์กรแสวงหาผลก าไรและไม่ต้องค าพิพากษาในคดีอาญามากกว่า 1 ข้อหา และจะต้องมีประวัติที่ดีมี
การปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม่ าเสมอ และเมื่อมีการออกใบรับรองแล้ว ใบรับรองจะมีระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ และไม่สามารถโอน มอบช่วงสิทธิ หรือกระท าการใดๆ ที่มีลักษณะในการโอน ซึ่งนับว่าเป็น
ข้อดีของประเทศสิงคโปร์ที่ให้อ านาจดุลยพินิจของกระทรวงมหาดไทยในการพิจารณาตามความ
เหมาะสม   ส่วนประเทศออสเตรเลีย กลไกในและขั้นตอนในการขออนุญาตเปิดการพนันออนไลน์ตก
อยู่ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายของแต่ละมลรัฐ ในกรณีที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลจะต้องขอรับอนุญาตให้
ถูกต้องตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการบริการแพร่กระจายเสียง ค.ศ. 1992  และประเทศ
มอลตากลไกและขั้นตอนในการขออนุญาตในการบริการการพนันออนไลน์ไม่ได้ก าหนดว่าอนุญาต
ให้แก่การพนันประเภทใดบ้างที่สามารถด าเนินการได้ แต่แบ่งใบอนุญาตเป็น 4 ชั้น คือ ใบอนุญาตชั้น 
1 ใบอนุญาตส าหรับจัดเกมแบบคาสิโนและสลากกินแบ่งออนไลน์ ใบอนุญาตชั้น 2  ใบอนุญาตส าหรับ
จัดการพนันตามเหตุการณ์แข่งขันในปฏิทินและงานกีฬา ใบอนุญาตชั้น 3  ใบอนุญาตส าหรับการจัด
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โฆษณาเกมหรือการส่งเสริมให้เล่นเกมผ่านการสื่อสารทางไกล ใบอนุญาตชั้น 4 ใบอนุญาตส าหรับเป็น
เจ้าภาพและเป็นผู้จัดการประกอบการเล่นเกมผ่านการสื่อสารทางไกล 

ส่วนประเทศที่ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์โดยในแต่ละมลรัฐหรือในบาง
ประเทศในการพนันโดยทั่วไปจะมีการอนุญาตให้มีการเล่นพนันได้ แต่ส าหรับการพนันออนไลน์
กฎหมายก็จะมีการห้ามเล่นไว้เด็ดขาด กล่าวคือ ในมลรัฐหลุยส์เซียนา การด าเนินการหรือการ
สนับสนุนธุรกิจการพนันที่อนุญาต ได้แก่ ลักษณะการด าเนินการหรือการสนับสนุนการด าเนินการนั้น
โดยตรงในทางการค้าบนเรือพาณิชย์ส าหรับขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น  และการด าเนิน
กิจกรรมการเล่นลอตเตอรี่ที่ได้รับการอนุญาตหรือด าเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย   การ
ด าเนินการโดนเจตนาให้การสนับสนุนในการด าเนินการของกิจกรรมบนเรือ มีเจตนาสนับสนุนการ
ด าเนินการเล่นการพนันโดยมีสถานประกอบการอย่างเป็นทางการ ซึ่งสามารถที่จะด าเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการพนันได้ แต่ส าหรับการพนันออนไลน์กฎหมายไม่ได้มีการอนุญาต แต่การเล่นการพนัน
ออนไลน์ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามส าหรับมลรัฐหลุยส์เซียนา  ส่วนมลรัฐโอเรกอน การพนันที่กฎหมายได้
อนุญาตให้เล่นได้ คือ 1.เกมคาสิโน ซึ่งสามารถเล่นได้ที่คาสิโนของชนเผ่า เช่น สล็อต เกมคาสิโนบน
โต๊ะ 2. ไพ่โป๊กเกอร์ มี 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกแรกเล่นได้ที่คาสิโนของชนเผ่า ทางเลือกที่สอง
สามารถเล่นตามที่ต่างๆซึ่งเป็นที่ถูกกฎหมาย และทางเลือกสุดท้ายคือสามารถเล่นได้ที่บ้านภายใต้
ข้อบังคับเกมโป๊กเกอร์สังคม 3. การเดิมพันกีฬา 4. การเดิมพันลอตเตอรี่ 5. เกมบิงโก เป็นต้น ส่วน
การพนันออนไลน์ส าหรับมลรัฐโอเรกอนนับว่าเป็นสิ่งที่ห้ามไว้เด็ดขาด ส าหรับประเทศเวียดนาม ใน
การขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคาสิโน มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนส าหรับการขอใบรับรองประกอบ
ธุรกิจคาสิโน และมีขั้นตอนในการขออนุมัติใบอนุญาตส าหรับรับเงินตราต่างประเทศและค่าใช้จ่าย
และแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอ่ืนๆ รวมไปถึงการด าเนินการประกอบกิจการที่ชัดเจน โดยมีองค์
ในการควบคุมธุรกิจการพนันอิเล็กทรอนิกส์เกม ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการวางแผนและ
การลงทุน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กระทรวงสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ธนาคารแห่งประเทศเวียดนาม  กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า  คณะกรรมการ
ประชาชนชาวเวียดนามระดับจังหวัด  และมลรัฐยูทาห์เนื่องจากมลรัฐยูทาห์ห้ามไม่ให้มีการเล่นการ
พนันโดยเด็ดขาด การเล่นพนันออนไลน์จึงห้ามเล่นโดยเด็ดขาดเช่นกัน 

ส าหรับประเทศไทย ในการขออนุญาตเล่นการพนันโดยทั่วไปนั้น  การเล่นการพนันที่
กฎหมายอนุญาตให้เล่นได้มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ได้แก่ การเล่นอันระบุไว้
ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ  หรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายบัญชี ข. หรือการเล่นอ่ืนใดที่รัฐมนตรี
ได้ออกกฎกระทรวงเพ่ิมเติม ในกรณีที่จะจัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นทางน ามาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดทางตรง
หรือทางอ้อม จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจึงสามารถ
จัดให้มีการเล่นได้  และหากเป็นการเล่นที่มีกฎกระทรวงอนุญาตจัดตั้งขึ้นกรณีนี้สามารถจัดให้มีการ



 

139 

เล่นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต   ส่วนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตให้เล่นพนันออนไลน์ไม่ได้มีการ
บัญญัติ โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากมีการอนุญาตให้เล่นการพนันออนไลน์ได้ประเภทหรือขั้นตอนใน
การขออนุญาตในการเล่นการพนันออนไลน์จะต้องมีรูปแบบขั้นตอนและวิธีการขอที่สอดคล้องกับการ
เล่นพนันโดยทั่วไปตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 กล่าวคือ การพนันที่จะสามารถพนันทาง
ออนไลน์ได้จะต้องเป็นการพนันตามประเภทที่ระบุตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ด้วย 

 

5.5  ข้อห้ำมหรือเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญำตต้องปฏิบัติ 
 

ส าหรับประเทศที่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจพนันออนไลน์ กฎหมายในแต่ละประเทศได้
ก าหนดหลักเกณฑ์เหมือนกัน คือ เมื่อผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพนันออนไลน์แล้ว ในแต่
ละประเทศก็จะก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ เช่น ประเทศสิงคโปร์เมื่อ
รัฐมนตรีอนุญาตให้ใบรองแล้ว ผู้ขอจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ การจัดการ
หรือการเล่นการพนันออนไลน์ต้องปราศจากความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือการใช้ประโยชน์อ่ืน
ที่ไม่ชอบด้วยกฎมาย เงื่อนไขเกี่ยวกับการควบคุมการเล่นพนันออนไลน์ที่เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ ผู้ที่
ต้องรับการดูแลเป็นพิเศษและสังคมโดยรวม เงื่อนไขเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อได้มีการออก
ใบรับรองแล้ว  เงื่อนไขเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมที่อาจถูกเผยแพร่ เป็นต้น  
ส่วนประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นข้อดีที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และระบบกลไกในการควบคุมการพนัน
ออนไลน์ที่ดี กล่าวคือ ผู้จัดหาหรือผู้ขออนุญาตบริการอินเตอร์เน็ตจะต้องไม่ฝ่าฝืนข้อก าหนด ได้แก่ 
ห้ามมีการบริการเล่นพนันออนไลน์แก่ลูกค้าหรือบุคคลในประเทศออสเตรเลีย  ห้ามให้มีการบริการ
พนันออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลจากประเทศออสเตรเลียให้แก่ลูกค้าในประเทศที่ถูกก าหนด  และได้จัดตั้ง
ระบบร้องเรียนเพ่ือจัดการกับการบริการพนันทางอินเตอร์เน็ตที่ส าคัญโดยร้องเรียนต่อ “ส านักงาน
การสื่อสารและสื่อมวลชนแห่งชาติ” หากเนื้อหาการพนันที่ถูกห้ามมีต้นตอมาจากประเทศออสเตรเลีย 
ให้ด าเนินการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจ  แต่ถ้าเนื้อหาการพนันที่ถูกห้ามมีต้นตอมาจาก
ภายนอกประเทศ ให้ด าเนินการ 2 แนวทาง คือ 1.ส่งยังเจ้าหน้าที่ต ารวจ 2.แจ้งส านักงานการสื่อสาร
และสื่อมวลชนแห่งชาติ   ส่วนประเทศมอลตา  มีการก าหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตไว้ กล่าวคือ ผู้ขอต้องมีฐานะเป็นบริษัทจ ากัด  โดยผู้ขอต้องให้ข้อมูลที่จ าเป็นโดยกรอกแบบค า
ขออนุญาตโดยยื่นต่อ MGA และส่งหลักฐานทางการเงิน   ผู้ขอต้องเป็นบุคคลที่เหมาะสม ได้แก่ 
คุณสมบัติของผู้มีอ านาจบริหาร สถานะทางการเงิน ชื่อเสียงทางธุรกิจ ผู้ขออนุญาตมีความสามารถ
และโครงสร้างการควบคุมภายในที่จะท าให้ตนสามารถปฏิบัติตามนโยบายและค าสั่งของ MGA ซึ่ง
นับว่าประเทศมอลตาเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีรายละเอียดและความชัดเจนอย่างมาก  โดยการขอ
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อนุญาตต้องผ่านการกลั่นกรองจาก MGA ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ คือ ออกใบอนุญาต ไต่สวนคุณสมบัติของ
ผู้รับใบอนุญาตเสียก่อน 

ส่วนประเทศที่ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจพนันออนไลน์ โดยในแต่ละมลรัฐก็จะมีข้อห้าม
หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการควบคุมการพนันออนไลน์ที่ไม่อนุญาตให้เล่นไว้หลายกรณี กล่าวคือ มลรัฐ
หลุยส์เซียนา ได้ก าหนดลักษณะการกระท าความผิดและมาตรการในการควบคุมการพนันออนไลน์ที่
ไม่อนุญาตให้เล่น  ได้แก่ ผู้กระท าความผิดอาชญากรรมการพนันผ่านคอมพิวเตอร์ และผู้ที่ออกแบบ
พัฒนา บริการระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือวัตถุประสงค์จัดตั้งธุรกิจเกี่ยวกับเกม การแข่งขัน หวย ซึ่งหากมี
การฝ่าฝืนก็จะมีการก าหนดโทษไว้อย่างชัดเจน   และมลรัฐโอเรกอน ได้ก าหนดข้อห้ามของบุคคลที่
เข้าไปเล่นการพนันทางอินเตอร์เน็ต โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ห้ามบุคคลใดเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจ
การเล่นพนันทางอินเตอร์เน็ต โดยมีความผูกพันในการเกี่ยวกับเครดิต การโอนเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ บรรดาเช็ค ตั๋วเงิน เงินที่ได้จากการประกอบธุรกรรมทางการเงินรูปแบบอ่ืน 2. ผู้ ที่
กระท าความผิดทางอาญาโดยมีเจตนาส่งเสริมหรือได้รับผลประโยชน์จากการพนันที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 3. ผู้ที่กระท าความผิดโดยบุคคลนั้นมีเจตนาวางเดิมพันกับเจ้ามือ หรือมีส่วนร่วมในการเล่น
การพนันที่ผิดกฎหมายในฐานะผู้เล่น หากกรณีผู้ใช้บริการได้มีการฝ่าฝืนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่
ก าหนดไว้รัฐก็จะต้องด าเนินคดีทางอาญากับผู้ที่กระท าความผิด  และประเทศเวียดนามข้อห้ามหรือ
เงื่อนไขที่เกี่ยวกับการควบคุมการพนันออนไลน์ที่ไม่อนุญาตกรณีนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการขอ
อนุญาตของประเทศเวียดนามท่ีก าหนดไว้ ซึ่งจากการพิจารณากฎหมายของต่างประเทศก็จะเห็นได้ว่า
ในแต่ละมลรัฐมีการก าหนดข้อห้ามส าหรับบุคคลที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการพนัน
ออนไลน์ที่มีความชัดเจนโดยในแต่ละประเทศส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจการพนัน
ออนไลน์หากด าเนินการฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ 

กรณีมลรัฐยูทาห์ โดยได้ก าหนดข้อห้ามหรือเงื่อนไขท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการพนันออนไลน์
ที่ไม่อนุญาตให้เล่นไว้ กล่าวคือ บุคคลจะมีความผิดหากเข้าไปเล่นพนันอันได้แก่ 1. ได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมกับการพนันรวมถึงการพนันทางอินเตอร์เน็ต  2. การเล่นพนันในบ่อนคาสิโน โดยปัจจุบันยูทาห์ไม่
มีบ่อนคาสิโน 3. การเล่นพนันแข่งม้า ปัจจุบันยังไม่อนุญาต 4. ลอตเตอรี่ ไม่มีการขายลอตเตอรี่ 5. 
การเล่นไพ่ ยังไม่อนุญาต หากบุคคลท าการฝ่าฝืนก็จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  

ส าหรับประเทศไทยการพนันออนไลน์นั้น ไม่ได้มีการก าหนดข้อห้ามหรือเงื่อนไขที่ผู้ขอ
อนุญาตต้องปฏิบัติไว้โดยเฉพาะ  แต่ส าหรับการพนันโดยทั่วไปตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 
2478 ก าหนดไว้ว่า เมื่อผู้ขอได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อห้ามหรือเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตเล่นการ
พนันต้องปฏิบัติ  หากกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตกระท าการผิดกฎหมาย กฎกระทรวง หรือผิดเงื่อนไขตาม
ใบอนุญาตเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีสิทธิเรียกคืนใบอนุญาตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 11 ซึ่งบัญญัติว่า “เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีสิทธิจะเรียกใบอนุญาต
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คืนเมื่อมีเหตุสมควรเชื่อว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตกระท าการละเมิดพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง 
หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้”  

  

5.6  วิธีกำรคุ้มครองเด็กและเยำวชน 
 
ในประเทศที่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์จะมีการคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ในการเข้าถึงข้อมูลการพนันออนไลน์ไว้  โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น กฎหมาย
การพนันของประเทศสิงคโปร์มีวัตถุขึ้นเพ่ือคุ้มครองผู้เยาว์หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์ในการเล่นการ
พนัน ซึ่งประเทศสิงคโปร์มีการคุ้มครองเด็กและเยาวชน แบ่งเป็น 2 กรณี กล่าวคือ กรณีแรก การ
คุ้มครองผู้เยาว์จากการเป็นลูกจ้างในการเล่นการพนันออนไลน์ และอีกกรณีคือ การคุ้มครองผู้เยาว์
จากการถูกชักชวนให้เข้าร่วมเล่นการพนัน ซึ่งการคุ้มครองทั้งสองกรณีของประเทศสิงคโปร์มีความ
ชัดเจนซึ่งฝ่าฝืนจะมีการลงโทษทางอาญา เช่น กรณีที่ได้มีการชักชวนให้มีการกระท าอันเป็นสาเหตุ
อนุญาตให้ผู้เยาว์เข้าเล่นการพนันในสิงคโปร์โดยวิธีการสื่อสารทางไกล มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 300,000 เหรียญสิงคโปร์หรือจ าคุกไม่เกิน 6 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ     ส่วน
ประเทศออสเตรเลีย มีการก าหนดการคุ้มครองเด็กและเยาวชนไว้โดยมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการพิสูจน์
อายุเพ่ือเปิดบัญชีการพนันกับผู้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ละมลรัฐมีข้อก าหนดแตกต่างกัน
ออกไป ในบางมลรัฐต้องมีการจดทะเบียนและมีหลักฐานการแสดงตัวตน ในการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนของประเทศออสเตรเลียในการตรวจสอบบัญชีนับว่าเรื่องที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นเรื่องของการท าธุรกรรมที่จะต้องมีการการพิสูจน์ถึงความเป็นบุคคลให้มีความชัดเจนโดยใน
ประเทศของออสเตรเลียจะมีการก าหนดไว้โดยเฉพาะว่าการจดทะเบียนในการเข้าเล่นนั้นจะต้องมี
หลักฐานแสดงตัวตน สถานที่อยู่อาศัย  และการพิสูจน์อายุด้วย เช่น  ในดินแดนทางตอนเหนือ
ก าหนดให้เจ้ามือรับพนันต้องระบุตัวตนของลูกค้าภายใน 90 วันนับแต่วันที่มีจ านวนคะแนนตั้งแต่ 
100 คะแนน เป็นต้น   และประเทศมอลตา ในประเทศมอลตาก็ได้มีการบัญญัติกฎหมายการพนัน
ออนไลน์โดยคุ้มครองถึงเด็กและเยาวชนหลายกรณี เช่น  บุคคลที่เสนอขายหรือขายเกมใดแก่บุคคลที่
อายุต่ ากว่า 18 ปีต้องรับโทษทางกฎหมาย หรือการห้ามเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีลงทะเบียนเป็นผู้เล่น 
และเงินที่บุคคลที่ฝ่าฝืนโอนมาหรือเงินรางวัลที่ได้ให้ริบเสียทั้งหมด นอกจากนี้ประเทศมอลตาได้มีการ
ก าหนดประมวลจริยธรรมการโฆษณาซึ่งน ามาบังคับกับเกมทุกประเภท และน ามาบังคับกับผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาต โดยประมวลจริยธรรมได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ต้องไม่ชักชวนให้บุคคลใดกระท า
ความผิดกฎหมายการเล่นเกม หรือชักน าบุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปีมาเล่นเกม หรือห้ามในการส่งเสริม
หรือก าหนดเป้าหมายให้บุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปีมาเล่นการพนัน ซึ่งนับว่าประเทศมอลตาเป็นประเทศ
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ที่มีการบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงการพนันออนไลน์ไว้ค่อนข้างชัดเจน
และมีกลไกในการจัดการที่ดี 

ส าหรับประเทศที่ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์  โดยในแต่ละมลรัฐก็จะมี
รูปแบบในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ห้ามในการเข้าถึงการพนันออนไลน์โดยมีหลักเกณฑ์ 
กล่าวคือ มลรัฐหลุยส์เซียนา ได้มีวิธีในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่หลากหลาย ได้แก่ การเล่นวิดีโอ
เกมโป๊กเกอร์ของบุคคลอายุต่ ากว่า 21 ปี หรือการเล่นคาสิโนเกม เครื่องเล่นการพนัน หรือเครื่องเล่น
สล็อตแก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 21 ปี  หรือกฎหมายไม่อนุญาตให้ขายลอตเตอรี่ให้กับผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 
21 ปี หากฝ่าฝืนผู้เล่นก็จะถูกลงโทษ  ส่วนการคุ้มครองเด็กและเยาวชนของมลรัฐโอเรกอน ได้มีการ
แยกประเภทการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้แก่  ลอตเตอรี่ รัฐจะไม่ขายให้กับผู้เยาว์ที่มีอายุต่ ากว่า 
18 ปี หรือการเดิมพันแบบ Pari-mutuel โดยกฎหมายห้ามบุคคลที่มีอายต่ ากว่า 18 เข้าสนามแข่งม้า  
หรือการเข้าคาสิโน ก าหนดห้ามเด็กอายุต่ ากว่า 18 เข้าคาสิโน  ส่วนประเทศเวียดนาม กฎหมายมีการ
ก าหนดให้บุคคลชาวเวียดนามสามารถเข้าบ่อนคาสิโนได้จะต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี และการเข้าไป
จะต้องเป็นสถานที่ที่ได้รับการอนุญาต และมลรัฐยูทาห์  เนื่องจากในมลรัฐยูทาห์ไม่อนุญาตให้มีการ
เล่นการพนันเนื่องจากเคร่งครัดอย่างมากโดยเป็นการห้ามเล่นพนันทุกรูปแบบ ดังนั้นการที่เยาวชนจะ
เข้าถึงการพนันไม่อาจเกิดข้ึนได้ในรัฐยูทาห์  

ส าหรับประเทศไทยแล้ว กฎหมายเกี่ยวกับการพนันและการพนันออนไลน์ของ
ประเทศไทยไม่ได้บัญญัติขั้นตอนหรือกลไกลในการควบคุมการเล่นพนันในเด็กและเยาวชนที่ชัดเจน
เหมือนต่างประเทศ การลงโทษผู้ เล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แต่อย่างไรก็ตามหากเด็กและเยาวชนเข้าไปเล่นการพนันก็จะถูก
ลงโทษตามกฎหมายการพนันที่ได้ก าหนด ส่วนการพนันออนไลน์แม้ปัจจุบันยังไม่ได้มีการบัญญัติไว้
ชัดเจน หากในอนาคตได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการพนันออนไลน์ขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรน า
หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนของประเทศออสเตรเลียมาปรับใช้เป็นตัวอย่าง เนื่องจาก
ประเทศออสเตรเลียมีการควบคุมและตรวจสอบบัญชีการพนันที่ค่อนข้างมีความชัดเจน ลดปัญหาการ
มีบัญชีแฝง จึงท าให้การเข้าถึงการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชนเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย และ
สามารถลดปัญหาการเล่นพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชนได้ นอกจากนี้หากมีการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนก็ควรมีการคุ้มครองใน 2 ด้านเหมือนเช่นในประเทศสิงคโปร์ โดยการคุ้มครองผู้เยาว์จากการ
เป็นลูกจ้างในการเล่นการพนันออนไลน์ และการคุ้มครองผู้เยาว์จากการถูกชักชวนให้เข้าร่วมเล่นพนัน 
เพ่ือให้รูปแบบกลไกในการควบคุมการพนันออนไลน์ของเด็กมีความชัดเจนและมีข้ันตอนมากข้ึน 
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5.7  มำตรกำรในกำรควบคุมกำรพนันออนไลน์ 
 
ในประเทศที่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์ต่างมีมาตรการในการควบคุม

การพนันออนไลน์ที่มีหลายรูปแบบ กล่าวคือ  ประเทศสิงคโปร์ได้มีมาตรการในการควบคุมการพนัน
ออนไลน์ 2 มาตรการ คือ 1.มาตรการทางอาญา โดยก าหนดลงโทษบุคคลที่ได้เล่นการพนันออนไลน์
หรือโดยใช้บริการให้เล่นการพนันออนไลน์ที่ ไม่ได้ประกอบการ หรือเชิญบุคคลให้เล่นการพนัน
ออนไลน์ตามที่ได้จัดการ หรือการเป็นตัวแทนเข้าร่วม หรือการเล่นพนันที่ผิดกฎหมายแก่บุคคลอ่ืน 
หรือการห้ามให้การบริการพนันทางไกลต่างประเทศแก่ลูกค้าที่มีความเกี่ยวกับสิงคโปร์ และข้อห้าม
อ่ืนๆตามกฎหมาย  2.มาตรการทางปกครอง เป็นกรณีที่รัฐสามารถปิดกั้นการเข้าถึงการให้บริการให้
เล่นพนันออนไลน์กรณีการท าการฝ่าฝืนเงื่อนไข และการปิดกั้นห้ามท าธุรกรรมการช าระเงิน ซึ่งนับว่า
รูปแบบของมาตรการในการควบคุมการพนันออนไลน์ค่อนข้างมีความชัดเจนและเป็นระบบที่ดี 
สามารถใช้บังคับได้จริงกับประเทศและมีความเหมาะสมที่ดี   

ส่วนในประเทศออสเตรเลีย แม้ประเทศออสเตรเลียจะสามารถเปิดบ่อนคาสิโนเสรีได้ 
แต่รัฐก็มีมาตรการในการควบคุมโดยได้ก าหนดโทษทางอาญา กรณีที่ผู้กระท าความผิดได้กระท า
ความผิดฐานการจัดหาบริการพนันออนไลน์แก่ลูกค้าในประเทศออสเตรเลีย  และความผิดฐานจัดหา
บริการพนันออนไลน์ที่มีฐานมาจากประเทศออสเตรเลียให้แก่ลูกค้าในประเทศท่ีถูกก าหนด นับว่าเป็น
ข้อดีของประเทศออสเตรเลียที่มีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมการพนันออนไลน์   

ส าหรับประเทศมอลตา มีระบบและมาตรการในการควบคุมดูแลอยู่ 3 กรณีด้วยกัน 
ได้แก่ 1.มาตรการในการก ากับดูแล โดยประเทศมอลตาจะมีคณะกรรมการ The Malta  Gaming 
Authority- MGA ที่เข้ามาในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการพนันออนไลน์โดยเฉพาะ กล่าวคือ MGA มี
อ านาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อใดก็ได้ และอาจมีค าสั่งพักใช้ชั่วคราวหรือขอเพิกถอนใบอนุญาต 
หากไม่ปฏิบัติไปตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขโดยไม่มีเหตุสมควร  โดยใบอนุญาตมีอายุคราวละ 5 ปี 
การโอนใบอนุญาตจะท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจาก MGA  และผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งให้ MGA ทราบ
หากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ มติอ่ืนๆ ผู้ได้รับอนุญาตต้องได้รับความยินยอมจาก MGA ก่อน  
2.โทษทางอาญา ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ MGA จะต้องด าเนินคดีอาญาตามที่กฎหมายได้
ก าหนด  3.ระบบเฝ้าระวัง   ซึ่งระบบนี้ให้ผู้ขออนุญาตในการประกอบกิจการธุรกิจการพนันออนไลน์
รับรายงานซึ่งผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องส่งตามระเบียบ ค าสั่ง หรือกฎหมายอื่น  การเฝ้าระวังและรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับเกมและการด าเนินเกมรวมถึงผู้เล่น เกม และข้อมูลทางการเงิน การสืบสวนสอบสวนว่า
ผู้ได้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติ ระเบียบนี้ เงื่อนไขของใบอนุญาต ค าสั่ง และการกระท าทาง
นิติบัญญัติแบบอ่ืนหรือไม่รวมถึงกฎหมายและระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน รวมถึงการจัดท า
สถิติและผลวิเคราะห์เพื่อท าวิจัย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าข้อดีของประเทศมอลตา คือการมีคณะกรรมการที่
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เข้ามามีบทบาทในการควบคุมการพนันออนไลน์และมีอ านาจโดยเฉพาะในการอนุญาตและก ากับดูแล
ทั้งการพนันโดยปกติและการพนันออนไลน์ท าให้การควบคุมการพนันออนไลน์เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 

ส่วนประเทศที่ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจพนันออนไลน์ มีมาตรการในการควบคุม
การเล่นการพนันหลายกรณีด้วยกัน กล่าวคือ มลรัฐหลุยส์เซียนา จะมีมาตรการในการควบคุมการ
พนันออนไลน์  มาตรการ 2 กรณีท่ีใช้ในการควบคุมการพนันออนไลน์ ได้แก่ 1) การริบทรัพย์และการ
จ าหน่ายทรัพย์สิน ในกรณีที่มีการกระท าความเกี่ยวกับการเล่นการพนันหรือการเล่นพนันออนไลน์  
มลรัฐหลุยส์เซียนา ก็จะมีมาตรการในการก าหนดหลักเกณฑ์ในการริบทรัพย์ที่ชัดเจน   2) การก าหนด
ลงโทษ ทางอาญาแก่ผู้ที่เล่นการพนันในที่สาธารณะ  หรือการเล่นเครื่องเล่นวีดีโอเกมโป๊กเกอร์  หรือ
การเล่นเกมคาสิโนเกม เครื่องเล่นการพนัน หรือเครื่องเล่นสล็อต เป็นต้น 

ส่วนมลรัฐโอเรกอนและมลรัฐยูทาห์ จะมีการก าหนดความผิดอาญาร้ายแรงโดยการ
ก าหนดบทลงโทษเป็นคลาส ซึ่งได้แก่ 1.ความผิดอาญาร้ายแรงคลาส A มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป  
2.ความผิดอาญาร้ายแรงคลาส B มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 3.ความผิดอาญาร้ายแรงคลาส  C มี
โทษจ าคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และอาจมีการก าหนดค่าปรับตามคลาสของความผิดที่ได้กระท าไป 

ส าหรับประเทศเวียดนามได้มีบทลงโทษทางอาญาแก่บุคคลที่ได้กระท าความผิด เช่น 
1.บุคคลที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนัน  2.การประกอบธุรกิจการพนันหรือด าเนินการที่เกี่ยวกับ
บ่อนการพนัน 3.ลงโทษส าหรับการละเมิดการบริหารจัดการและมาตรการแก้ไข  4. การละเมิดที่ขัด
กับกฎระเบียบที่เป็นองค์ประกอบของใบรับรองประกอบกิจการธุรกิจคาสิโน 5. การละเมิดที่ขัดกับ
กฎระเบียบในใบรับรองการประกอบกิจการธุรกิจคาสิโน 6.การละเมิดที่ขัดกับกฎระเบียบของผู้
ควบคุมและผู้จัดการและผู้ประกอบการคาสิโน 7.การละเมิดที่ขัดกับกฎระเบียบที่ได้บัญญัติ เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาประเทศไทยแล้ว พบว่าประเทศไทยได้มีการก าหนดมาตรการในการควบคุม
การพนันเอาไว้ในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 โดยได้ก าหนดโทษแก่ผู้กระท าความผิด โดยมี
การก าหนดโทษไว้เพ่ือเป็นมาตรการลงโทษผู้กระท าความผิด แบ่งโทษได้ 2 ประเภท ได้แก่ การเรียก
ใบอนุญาตคืน และโทษทางอาญา  ส าหรับการเรียกใบอนุญาตคืนกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตกระท าการผิด
กฎหมาย กฎกระทรวง หรือผิดเงื่อนไขตามใบอนุญาตเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีสิทธิเรียกคืน
ใบอนุญาต  ส่วนการลงโทษทางอาญาอยู่ 3 ระดับ คือ จ าคุก ปรับและริบทรัพย์สิน เช่น กรณีมีผู้ใด
เสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจ าหน่าย ซึ่งเป็นสลากกินแบ่ง  สลากกินรวบ  และสวีป หรือ
การเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืน ซึ่งผู้เล่นต้องมีการส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้
ออกใบอนุญาตประทับตราจึงจะออกจ าหน่ายได้ หากฝ่าฝืนไม่ได้รับอนุญาต  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ หรือผู้ที่จัดให้มีการเล่น  หรือท าอุบาย
ล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่น  
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ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนัน
ในการเล่นอันขัดต่อบทบัญญัตินี้หรือ  กฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิด และ 
กรณีทรัพย์สินพนันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ให้
ริบเสียทั้งสิ้น เป็นต้น 

ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ประเทศไทยไม่ได้มีการก าหนดมาตรการในการ
ควบคุมที่มีความชัดเจนเหมือนการพนันทั่วไป แต่รัฐก็มีมาตรการในการระงับการท าให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายเหมือนประเทศสิงคโปร์โดยขั้นตอนการด าเนินการระงับการเผยแพร่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มี 2 กรณี  คือ 1) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายโดย
ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ  การด าเนินการ
ระงับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องได้รับความความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก่อน จากนั้นจึงท าค าร้องพร้อมแสดงหลักฐานต่อศาลที่มีเขต
อ านาจเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้ระงับ
การท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการระงับการท าให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลนั้นได้ ทั้งนี้ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม   จะเห็นได้ว่า
ระบบในการปิดกั้นเว็บไซต์ยังมีความล่าช้าและไม่สามารถบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากต้อง
รอศาลอนุญาต  2) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายโดยต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์  ได้แก่  กรณีที่มีการท าให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเนื่องจากมี
เนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและกระทบต่อสังคมในวงกว้าง จึงต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรอง
อีกชั้นหนึ่งให้ความเห็นชอบ  เพ่ือขอให้มีค าสั่งระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ทั้งนี้ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

จะเห็นได้ว่าระบบกลไกในการควบคุมการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย
นั้น มีข้อสังเกตว่าเมื่อมีการกระท าความผิดโดยมีการเล่นการพนันออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เกิดขึ้น  เจ้าหน้าที่สามารถระงับการเผยแพร่ข้อมูลหรือบล็อกเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันได้หรือไม่  เมื่อ
มาพิจารณามาตรา 20 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พบว่าการที่เจ้าหน้าที่สามารถระงับการเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์มีด้วยกัน 3 กรณี ได้แก่ 1)
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550  (2)  ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่
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ก าหนดไว้ ในภาค  2  ลั กษณ ะ  1  หรือลั กษณ ะ  1 /1   แห่ งประมวลกฎหมายอาญ า   (3 ) 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายอ่ืน
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ร้อง
ขอ โดยสามารถระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์  

จากการพิจารณาพบว่าไม่บทบัญญัติในการให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการระงับการ
เผยแพร่ข้อมูลหรือการบล็อกเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันโดยตรง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณามาตรา 20 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560 บัญญัติว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
หรือกฎหมายอ่ืนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่จะระงับหรือปิดกั้นเว็บไซต์การพนันได้หรือไม่จึงต้องมีการตีความ ค า
ว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” เป็น
ค าที่มีความหมายกว้างเพ่ือเป็นการเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลยพินิจหรือให้อ านาจคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นผู้พิจารณา โดยในทางปฏิบัติศาลได้ออกค าสั่งในการปิดกั้นเว็บไซต์ที่มี
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 3 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพนัน  เว็บไซต์ที่
เผยแพร่ข้อมูลลามกอนาจาร และเว็บไซต์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือค้าทาส 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าไม่สามารถน าพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาปรับใช้ในการระงับการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ที่เปิดการพนัน
ออนไลน์ได้โดยตรง เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 
2550 เป็นพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาและต้องตีความอย่างเคร่งครัด การตีความขยายออกไปก็
จะเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น การจะจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนได้จะต้องมีกฎหมายที่ให้อ านาจอย่างชัดเจน    
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ตำรำงเปรียบเทียบกฎหมำยประเทศไทยและกฎหมำยต่ำงประเทศโดยภำพรวม 
 

 
ประเด็น 

 
ประเทศไทย 

ประเทศที่อนุญำตให้ธุรกิจกำรพนันออนไลน์          
เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมำย 

ประเทศที่อนุญำตให้ประกอบธุรกิจกำรพนัน
ทั่วไปแต่ไม่อนุญำตให้ประกอบธุรกิจพนัน

ออนไลน์ 

ประเทศที่ไม่อนุญำต
ให้ประกอบธุรกิจ

พนัน 
สิงคโปร์ มอลตำ ออสเตรเลีย โอเรกอน หลุยส์เซียน่ำ เวียดนำม ยูทำห์ 

1) บททั่วไปเกี่ยวกับกำร
พ นั น ที่ อ นุ ญ ำ ต ใ ห้
ประกอบธุรกิจ  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-การพนันออนไลน์ อนุญาตการพนัน
ทั่วไปแต่ไม่อนุญาต

พนันออนไลน์ 

   อนุญาตการ
พนันทั่วไปแต่
ไม่อนุญาต

พนันออนไลน์ 

อนุญาตการ
พนันทั่วไปและ

ยกเว้นการ
พนันเกี่ยวกับ
กีฬา (PASPA) 
ไม่อนุญาตพนัน

ออนไลน์ 

อนุญาตการ
พนันทั่วไปแต่

ไม่อนุญาตพนัน
ออนไลน์ 

ไม่อนุญาตทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ที่มำ/บริบททำงสังคม
ข อ ง ก ำ ร เ ล่ น พ นั น
ออนไลน์ 
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ประเด็น 

 
ประเทศไทย 

ประเทศที่อนุญำตให้ธุรกิจกำรพนันออนไลน์          
เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมำย 

ประเทศที่อนุญำตให้ประกอบธุรกิจกำรพนัน
ทั่วไปแต่ไม่อนุญำตให้ประกอบธุรกิจพนัน

ออนไลน์ 

ประเทศที่ไม่อนุญำต
ให้ประกอบธุรกิจ

พนัน 
สิงคโปร์ มอลตำ ออสเตรเลีย โอเรกอน หลุยส์เซียน่ำ เวียดนำม ยูทำห์ 

- อิทธิพลจากตะวันตก -       - 
- อิทธิพลจากศาสนา  - - -   -  

 
2) วัตถุประสงค์ของกำร
ตรำกฎหมำยพนัน 

        

- เพ่ือป้องกันอาชญากรรม
แ ล ะ รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
เรียบร้อยของประเทศ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3) มำตรำกำรและกลไก
ของหน่ วยงำน ในกำร
ควบคุ มกำรพ นั น กำร
พนันออนไลน์ 

        

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ - กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ 
(MGA) 

รัฐบาลของ 
แต่ละมลรัฐ 

- - - - 
 
 

4) กลไกและขั้นตอนกำร
พนันที่กฎหมำยอนุญำต 
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ประเด็น 

 
ประเทศไทย 

ประเทศที่อนุญำตให้ธุรกิจกำรพนันออนไลน์          
เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมำย 

ประเทศที่อนุญำตให้ประกอบธุรกิจกำรพนัน
ทั่วไปแต่ไม่อนุญำตให้ประกอบธุรกิจพนัน

ออนไลน์ 

ประเทศที่ไม่อนุญำต
ให้ประกอบธุรกิจ

พนัน 
สิงคโปร์ มอลตำ ออสเตรเลีย โอเรกอน หลุยส์เซียน่ำ เวียดนำม ยูทำห์ 

- การออกใบรับรอง - ดุลยพินิจ รมต.
กระทรวงมหาดไทย 

แบ่งใบอนุญาต
เป็น4ชั้น 

อยู่ภายใต้กม.
รัฐบาลของ 
แต่ละมลรัฐ 

 
 

- - - - 
 
 

5) กำรก ำหนดข้อห้ ำม
หรือ เงื่ อน ไขของผู้ ข อ
อนุญำตประกอบธุรกิจ
กำรพนัน 

        

- มีการก าหนดข้อห้ามของ
ก า ร เข้ า เล่ น พ นั น / ผู้
ประกอบกิจการพนัน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6) กำรคุ้มครองเด็กและ
เยำวชนในกำรเข้ำถึงกำร
พนัน 

        

- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอำยุ - คุ้มครองแต่ไม่ได้
ก าหนดขั้นต่ าอายุ

อายุต่ ากว่า18 คุ้มครองแต่
ไม่ได้ก าหนดขั้น

อายุต่ ากว่า18 อายุต่ ากว่า21 อายุต่ ากว่า21 - 
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ประเด็น 

 
ประเทศไทย 

ประเทศที่อนุญำตให้ธุรกิจกำรพนันออนไลน์          
เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมำย 

ประเทศที่อนุญำตให้ประกอบธุรกิจกำรพนัน
ทั่วไปแต่ไม่อนุญำตให้ประกอบธุรกิจพนัน

ออนไลน์ 

ประเทศที่ไม่อนุญำต
ให้ประกอบธุรกิจ

พนัน 
สิงคโปร์ มอลตำ ออสเตรเลีย โอเรกอน หลุยส์เซียน่ำ เวียดนำม ยูทำห์ 

ของผู้เยาว์ไว้ ต่ าอายุของ
ผู้เยาว์ไว้ 

7) ม ำ ต ร ก ำ ร ใ น ก ำ ร
ควบคุมกำรพนันออนไลน์ 

        

-มาตรการล งโท ษ ท าง
อาญา 

        

-มาตรการล งโท ษ ท าง
ปกครอง 

   - - - - - 

7) ม ำ ต ร ก ำ ร ใ น ก ำ ร
ควบคุมกำรพนันออนไลน์ 

        

-ระบบเฝ้าระวัง - -  - - - - - 
-ริบทรัพย์และจ าหน่าย
ทรัพย์สิน 

- - - - -  - - 

 
 



 
 

บทท่ี 6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
จากที่ได้ท าการศึกษากฎหมายเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ของประเทศไทย พบว่าปัญหา

หลักเกิดจากประเทศไทยไม่ได้มีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการพนันออนไลน์โดยตรง  
เพ่ือให้ระบบกลไกและการควบคุมการพนันออนไลน์เป็นไปอย่างมีความชัดเจนและมีการขับเคลื่อนให้
ระบบการพนันสามารถควบคุมการพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัญหาของระบบ
กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และศึกษาเปรียบกฎหมายการพนันออนไลน์ของ
ต่างประเทศ  พบข้อดีและข้อเสียรวมถึงความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละประเทศโดยค านึงถึง
ประวัติความเป็นมาและบริบทของสังคมของประเทศนั้นๆ   ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะแก้ไขปัญหาโดย
ให้มีการแก้ไขกฎหมายโดยการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ  ผู้วิจัย
แบ่งมาตรการออกเป็นมาตรการระยะสั้นและมาตรการระยะยาว ดังนี้ 

ส าหรับมาตรการระยะสั้นในการควบคุมการพนันออนไลน์นั้น เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการพนันที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถใช้บังคับกับการพนันออนไลน์ได้  เพ่ือเป็นการควบคุม
การเล่นพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทั้งในส่วนของผู้เล่น และผู้ประกอบธุรกิจพนัน ผู้วิจัยเห็นว่าควรมี
กฎหมายให้อ านาจเจ้าหน้าที่ระงับการเผยแพร่ข้อมูลหรือบล็อกเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันออนไลน์โดย
ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ก่อน โดยการแก้ไขกฎหมาย
ในส่วนค าว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน” ตามมาตรา 20 (3) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ให้หมายความรวมถึงการพนันออนไลน์หัชัดเจน เพื่อเป็นการเปิด
ช่องให้ศาลใช้ดุลยพินิจเป็นผู้พิจารณามีอ านาจระงับการเผยแพร่ข้อมูลหรือบล็อกเว็บไซต์เป็นการด่วน
โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์  อย่างไรก็ตาม  การ
ระงับการเผยแพร่ข้อมูลหรือบล็อกเว็บไซต์เป็นเพียงมาตรการระยะสั้นๆในการควบคุมพนันออนไลน์
เท่านั้นและไม่สามารถบังคับได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ประกอบธุรกิจพนันหรือผู้เล่นพนันก็สามารถเปิด
เว็บไซต์พนันหรือหาช่องทางอ่ืนในการเข้าเล่นพนันอีกอยู่ดี 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีความชัดเจนมากขึ้นและการบังคับใช้
กฎหมายมีผลบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีมาตรการระยะยาว ผู้วิจัยเสนอว่าประเทศไทยควร
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อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจาก
บริบทของสังคมแล้วพบว่าคนไทยคุ้นเคยกับการพนันหากมีการห้ามอย่างเคร่งครัดประการใดก็จะมี
การพยายามเล่นพนันให้ได้อยู่นั้นเอง อีกทั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้พนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย
มาอยู่ในสภาพที่ถูกควบคุมตรวจสอบอย่างมีระบบภายใต้กฎหมาย รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้
ที่มีส่วนร่วมกับการพนันโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  และที่ส าคัญเพ่ือเป็นการกระตุ้นพัฒนาการ
เศรษฐกิจของประเทศโดยใช้การพนันเป็นตัวเร่งดึงดูดการลงทุนไปยังภูมิภาคหรือเมืองที่ ต้องการจาก
ต่างประเทศ ดังนั้น  เพ่ือให้การบังคับใช้การพนันออนไลน์ในระยะยาวและมีประสิทธิภาพสามารถ
ควบคุมการพนันออนไลน์ได้จริง  รัฐควรมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันโดยเฉพาะโดยมีมาตรการ
และกลไกในการควบคุมการพนันออนไลน์ด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.  ประเภทของกำรพนันออนไลน์ที่รัฐควรอนุญำต   
เนื่องจากการพนันออนไลน์เป็นการพนันที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และ

สะดวก ดังนั้นหากค านึงถึงบริบทของสังคมการจะห้ามไม่ให้ประชาชนเล่นการพนันออนไลน์เลยคง
เป็นไปได้ยาก ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่ารัฐควรเปิดให้มีการพนันออนไลน์บางประเภทที่ สามารถด าเนิน
กิจการได้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีรูปแบบและวิธีการและกลไกในการควบคุมท่ีชัดเจน ดังนี้ 

กรณีประเภทของการพนันดังที่ได้กล่าวไปในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มีหลาย
ประเภท ได้แก่ การเล่นการพนันที่กฎหมายห้ามเด็ดขาด ได้แก่ การพนันตามบัญชี ก.  หรือการเล่นซึ่ง
มีลักษณะคล้ายบัญชี ก. และการเล่นร้ายแรงอ่ืนที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  ซึ่งการเล่นพนันดังกล่าว
เหล่านี้เป็นการเล่นที่กฎหมายห้ามเด็ดขาดกล่าวคือไม่อนุญาตให้มีการเล่นได้   ส่วนการเล่นพนันอีก
ประเภท คือ การเล่นการพนันที่กฎหมายอนุญาตให้เล่นได้ ได้แก่ การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้าย
พระราชบัญญัติ  หรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายบัญชี ข. หรือการเล่นอ่ืนใดที่รัฐมนตรีได้ออก
กฎกระทรวงเพ่ิมเติม ในกรณีที่จะจัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นทางน ามาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดทางตรงหรือ
ทางอ้อม จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจึงสามารถจัด
ให้มีการเล่นได ้

ส าหรับการเล่นพนันออนไลน์ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2498 ประเภทของการพนันออนไลน์ที่สามารถอนุญาตให้พนันกันในอินเตอร์เน็ตได้ควรมี
ลักษณะเช่นเดียวกับประเภทของการพนันทั่วไปที่กฎหมายอนุญาต  แต่เปลี่ยนรูปแบบวิธีการเล่นจาก
การเล่นบนดินมาเล่นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแทนแต่จะต้องขออนุญาตจากรัฐตามหลักเกณฑ์และ
กลไกที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น  การเล่นเกี่ยวกับชนิดกีฬา หรือสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่น
อย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง ซึ่งเป็นการเล่นตามบัญชี ข. ที่
กฎหมายอนุญาตให้ท าการเล่นได้ แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้
ออกใบอนุญาตจึงสามารถจัดให้มีการเล่นได้ ดังนั้น หากเป็นเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ หรือการพนัน
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สลากกินแบ่งออนไลน์ ก็น่าจะท าบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เล่นเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จึงอาจให้ข้อเสนอว่าประเภทของการ
เล่นพนันออนไลน์ที่สามารถที่จะน าเข้าข้อมูลเพ่ือให้มีการพนันกันในออนไลน์ได้นั้นจะต้องเป็น
ประเภทของการพนันที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้นซึ่งได้แก่ การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้าย
พระราชบัญญัติ  หรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายบัญชี ข. หรือการเล่นอ่ืนใดที่รัฐมนตรีได้ออก
กฎกระทรวงเพ่ิมเติมเท่านั้น เพ่ือให้รูปแบบของการพนันที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 ให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมมากขึ้น 

 
2.  หน่วยงำนที่ในกำรควบคุมพนันออนไลน์ 
เนื่องจากปัจจุบันกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ การ

ขออนุญาตเล่นการพนันตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ และขอใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือ
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการ ค้าหรืออาชีพ ตามมาตรา 8 โดยต้องขอ
อนุญาตจากผู้อ านวยการส านักการสอบสวนและนิติการ  กรมการปกครอง ส าหรับกรุงเทพมหานคร
และ นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอแห่งท้องที่ส าหรับจังหวัดอ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานคร   

ส าหรับการพนันออนไลน์ เนื่องจากการพนันออนไลน์มีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากกว่าการ
พนันโดยทั่วไป ดังนั้น การขออนุญาตควรมีองค์กรที่ท าหน้าที่โดยเฉพาะ  ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรมี
คณะกรรมการในพิจารณาอนุญาตและควบคุมการพนันออนไลน์โดยเฉพาะขึ้นมาชุดหนึ่งคล้ายกับ
หน่วยงานที่ควบคุม MGA ของประเทศมอลตา เพ่ือเข้ามามีบทบาทในการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ออกใบอนุญาตและก ากับดูแลการพนันออนไลน์โดยตรง โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการควรมีที่มา
จากตัวแทนหลากหลายด้านเพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการท างานที่มีความหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพคล้ายๆ หน่วยงานของประเทศเวียดนามท่ีพิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคาสิโน โดย
ที่มาของคณะกรรมการควรมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่งได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  กระทรวงมหาดไทย  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กระทรวงการคลัง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม และองค์กรอิสระที่ท างานเกี่ยวกับการ
พนันออนไลน์ รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนๆ  โดยคณะกรรมการควรมีอ านาจหน้าที่ คือ ออกใบอนุญาต 
การไต่สวนคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต อ านาจในการจับผู้กระท าความผิดและ
รวบรวมพยานหลักฐาน รวมไปถึงอ านาจในการควบคุมการพนันออนไลน์ เพ่ือระบบกลไกของการ
ควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
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3.  กำรจัดเก็บรำยได้จำกผู้ประกอบธุรกิจกำรพนันออนไลน์ 
เนื่องจากจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเพ่ือนบ้านของประเทศไทยมีการเปิดบ่อนคาสิโนเป็นจ านวน

มาก ท าให้คนไทยส่วนใหญ่นิยมเล่นการพนันนอกประเทศท าให้ประเทศต่างๆนั้นมีรายได้จากการ
ประกอบธุรกิจจ านวนมาก ดังนั้นหากประเทศไทยได้มีการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์
ได้ รัฐควรมีการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบกิจการและถือว่ารายได้ดังกล่าวเป็นรายได้จ านวนมาก หาก
น ารายได้ดังกล่าวเข้าสู่คงคลังเป็นรายได้ของประเทศก็จะท าให้ประเทศไทยมีงบประมาณในการที่จะ
น าพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไปได้ในอนาคต 

 
4.  เงื่อนไขหรือคุณสมบัติของผู้ขออนุญำต 
รัฐควรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมการพนันออนไลน์ขั้น

แรก โดยการตรวจสอบก่อนอนุญาตซึ่งมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตในการประกอบการ
ธุรกิจการพนันออนไลน์เพ่ือเป็นการคัดกรองความเหมาะสมเบื้องต้น โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ผู้
ขออนุญาตจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนพอสมควร  ผู้ที่ขออนุญาตในการประกอบธุรกิจพนันออนไลน์
จะต้องปราศจากความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือการใช้ประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้
ขออนุญาตจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการควบคุมการพนันออนไลน์เกี่ยวกับผู้เล่นพนัน
ออนไลน์ที่ เป็นอันตรายต่อผู้ เยาว์หรือผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ผู้ขออนุญาตต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมหรือการเสียภาษีอากรแก่ให้แก่รัฐ  หรือผู้ขออนุญาตต้องส่งข้อมูลที่จ าเป็นเมื่อ
คณะกรรมการควบคุมการพนันออนไลน์ร้องขอ ผู้ขออนุญาตจะต้องส่งหลักฐานทางการเงินโดยการ
เปิดเผยข้อมูลให้แก่คณะกรรมการรวมไปถึงโครงสร้างภายในของหน่วยงาน  ดังนี้  รัฐควรก าหนด
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้ชัดเจน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ส าคัญเพ่ือท าให้รูปแบบของการควบคุมการ
พนันออนไลน์มีความรัดกุม และมีประสิทธิภาพและมีผลใช้บังคับได้จริง  

 
5.  กำรก ำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติผู้เล่นพนันออนไลน์ 
หากรัฐอนุญาตให้มีการประกอบกิจการธุรกิจการพนันได้ แน่นอนว่าจะมีจ านวนนักเล่น

พนันที่เข้ามาเล่นเป็นจ านวนมาก สิ่งส าคัญคือผู้ที่เข้าเล่นพนันจะต้องไม่เป็นเด็กหรือผู้เยาว์และจะต้อง
มีรายได้ที่เพียงพอในการประกอบอาชีพ รวมไปถึงผู้เล่นการพนันออนไลน์จะต้องมีการจดทะเบียนเข้า
เล่นและแสดงเอกสารให้ครบถ้วนต่อผู้ประกิจการพนันออนไลน์ และผู้เล่นการพนันจะต้องเป็นผู้เล่น
นั้นจริงๆ และจะต้องไม่เป็นประชากรแฝง ทั้งนี้เพ่ือให้รัฐสามารถเข้าตรวจสอบถึงประวัติความเป็นมา
ของบุคคลดังกล่าวได้ ทั้งนี้เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการพนันออนไลน์อีกด้วย 
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6.  ผู้ขออนุญำตจะต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแก่คณะกรรมกำรควบคุมกำรพนัน
ออนไลน์ 

เมื่อผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การพนันออนไลน์แล้ว ขั้นตอนในการควบคุมการพนันออนไลน์ในขั้นตอนที่สอง คือ ผู้ขออนุญาต
จะต้องด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการปีละครั้ง โดยการรายงานผลไปยัง
คณะกรรมการในการควบคุมการพนันออนไลน์ ซึ่งรายละเอียดในการรายงานผล ได้แก่ รายรับและ
รายจ่าย และการค านวณภาษีในการเสียภาษีให้กับรัฐในแต่ละปี รวมไปถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ประกอบกิจการ เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาว่าควรให้ประกอบกิจการต่อใบอนุญาตในปีถัดไปได้
หรือไม่  ซึ่งใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์ควรมีระยะเวลาเพียงปีต่อปี  ในกรณีที่ผู้
ขออนุญาตละเลยหรือเพิกเฉยไม่รายงานผลการด าเนินคณะกรรมการในการควบคุมการพนันออนไลน์
คณะกรรมการควบคุมการพนันออนไลน์สามารถระงับใบอนุญาต และด าเนินคดีทางอาญา หรือ
ก าหนดโทษปรับกับผู้ขออนุญาตได้ รูปแบบในการควบคุมการพนันออนไลน์ในขั้นตอนนี้ถือเป็นกลไกที่
ส าคัญเพ่ือจะท าให้คณะกรรมการควบคุมการพนันออนไลน์สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานของผู้
ประกอบกิจการได ้

 
7.  ควรมีเจ้ำหน้ำที่ผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำงเทคโนโลยีโดยเฉพำะ 
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในสังคมไทย แต่พบปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ของ

รัฐที่มีอยู่ยังขาดความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยี  ผู้วิจัยเห็นว่า
รัฐควรส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะโดยการจัดฝึกอบรมการปฏิบัติการเชิงลึก
ให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ก็ควรก าหนด
บทบาทให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีมีอ านาจหน้าที่ในการเข้าสืบค้นเว็บไซต์การพนันที่
ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต โดยการรายงานผลดังกล่าวให้กับคณะกรรมการควบคุมการพนัน
ออนไลน์เพ่ือให้คณะกรรมการมีค าสั่งอนุญาตปิดกั้นเว็บไซต์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านทางศาล ซึ่งผลก็
จะท าให้การปิดกั้นเว็บไซต์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีควรที่จะมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญในการช่วยสนับสนุน
คณะกรรมการควบคุมการพนันออนไลน์เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีมีอ านาจในการตรวจสอบเว็บไซต์การพนันที่ผิด
กฎหมายแล้ว  ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบกรณีที่
เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการพนันออนไลน์ได้โดยไม่ได้มีมาตรการในการควบคุม ซึ่งหากผู้
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์อนุญาตให้เยาวชนเข้าถึงข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
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ทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องรายงานไปยังคณะกรรมการควบคุมการพนันออนไลน์เพ่ือด าเนินการระงับ
ใบอนุญาตต่อไป 

 
8.  มำตรกำรในกำรคุ้มครองเด็กและเยำวชน 
ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าการพนันออนไลน์สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะ

เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการพนันได้สะดวกรวดเร็ว แต่เนื่องจากเด็กและเยาวชนยังมีวุฒิภาวะที่
ยังไม่เหมาะสมไม่สามารถรู้ผิดชอบชั่วดี และไม่สามารถท่ีจะประกอบอาชีพและท างานได้ยังต้องได้รับ
การอุปการะเลี้ยงดูจากผู้ปกครองอยู่ ซึ่งหากปล่อยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์
ได้ ปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมาได้ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการใช้ความ
รุนแรง และปัญหาอ่ืนๆในอนาคต และรัฐควรมีมาตรการในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

1)  กำรใช้ระบบกำรเฝ้ำระวัง บุคคลในครอบครัวถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสนิท
ที่สุดกับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ครูอาจารย์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเพ่ือนๆของเด็ก
และเยาวชนต่างก็สามารถรู้ถึงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ไม่เหมาะสมได้ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการ
ควบคุมการพนันออนไลน์คือการใช้ระบบเฝ้าระวัง โดยการให้ผู้ปกครอง อาจารย์ ครู และเพ่ือนๆที่
สนิทของเด็กและเยาวชนที่เล่นการพนันออนไลน์ตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวเข้าถึงการพนันออนไลน์
หรือไม่  ซึ่งหากพบเห็นเด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของการเล่นการพนันออนไลน์เกิดขึ้น ก็ให้น า
ดังกล่าวเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการในการควบคุมการพนันออนไลน์ต่อไป เพ่ือให้
คณะกรรมการหาวิธีการในการควบคุมการพนันออนไลน์กับเด็กและเยาวชนได้ การวิธีเฝ้าระวังวิธีนี้
เป็นวิธีที่จะประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากบุคคลผู้ใกล้ชิดสามารถทราบและเข้าใจเด็กและเยาวชนได้ว่า
เด็กและเยาวชนคนใดมีความเสี่ยงในการกระท าความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ 

2)  กำรตรวจสอบระบบบัญชีจำกผู้ขออนุญำต  มาตรการนี้เป็นมาตรการในการ
ควบคุมเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึงระบบการพนันออนไลน์  โดยวิธีการควบคุมจากการตรวจสอบ
บัญชีผู้เข้าเล่นพนันออนไลน์ โดยการจดทะเบียนและมีหลักฐานในการแสดงตน ซึ่งการใช้ระบบการจด
ทะเบียนที่เข้าไปเล่นการออนไลน์ได้ผู้ขออนุญาตจะต้องมีการตรวจสอบหลักฐานต่างๆให้มีความ
ชัดเจน ทั้งในเรื่องข้อก าหนดเกี่ยวกับเรื่องของอายุ ผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์ห้าม
ด าเนินการให้เล่นการพนันออนไลน์ ซึ่งหากฝ่าฝืนและตรวจพบก็สามารถด าเนินคดีกับผู้ขออนุญาตได้
ตามกฎหมาย รวมไปถึงคณะกรรมการในการควบคุมการพนันออนไลน์สามารถเพิกถอนใบอนุญาตได้
และลงโทษทางอาญาได้ 

3)  กำรลงโทษผู้เยำว์หรือเด็กทำงอำญำกรณีเข้ำเล่นกำรพนันออนไลน์  ในกรณีที่
เด็กและเยาวชนเข้าเล่นการพนันออนไลน์นอกจากผู้ขออนุญาตจะถูกลงโทษโดยการถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตและลงโทษทางอาญาแล้ว เด็กหรือผู้เยาว์ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ก็จะ
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ถูกลงโทษด้วย รวมไปถึงกรณีที่เด็กหรือผู้เยาว์เข้าไปเป็นลูกจ้างเกี่ยวกับการด า เนินธุรกิจการพนัน
ออนไลน์ และรวมถึงบุคคลที่ชักชวนผู้เยาว์ให้เข้าเล่นการพนันออนไลน์ 

 
9.  มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรพนันออนไลน์ 
เพ่ือให้การควบคุมการพนันมีประสิทธิภาพ และเกิดผลใช้บังคับได้จริง ควรมีมาตรการที่

เด็ดขาดโดยให้คณะกรรมการควบคุมการพนันออนไลน์มีอ านาจหน้าที่ในด าเนินคดีกับผู้ที่กระท า
ความผิด โดยมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์  ดังนี้ 

1)  มำตรกำรลงโทษทำงอำญำ  โดยระบบในการลงโทษทางอาญานั้นจะลงโทษผู้
เล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐ เช่น ผู้ที่เล่นการเล่นพนันออนไลน์ในเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการ หรือผู้ที่ได้มีการโฆษณาเชิญชวนบุคคลให้มีการเล่นพนันออนไลน์  หรือผู้ที่ได้มีการ
ยุยงส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เข้าเล่นการพนันออนไลน์  รวมไปถึงการลงโทษกับผู้ประกอบธุรกิจการ
พนันออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายด้วย  โดยวิธีการลงโทษจะเป็นการให้จ าคุก กักขัง ปรับ 
หรือริบทรัพย์สินตามความเหมาะสม 

2)  มำตรกำรทำงปกครอง  โดยมีมาตรการในทางปกครอง 3 กรณี ดังนี ้
(1) การปิดกั้นเว็บไซต์การพนันออนไลน์  หากเจ้าหน้าที่ผู้ เชี่ยวชาญทาง

เทคโนโลยีได้มีการค้นพบเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการพนันออนไลน์   เจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสามารถน าเรื่องดังกล่าวเพ่ือให้คณะกรรมการควบคุมการพนันออนไลน์
พิจารณาและมีค าสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ ค าสั่งของคณะกรรมการควบคุมการพนันออนไลน์เป็นที่สุดและ
สามารถปิดกั้นเว็บไซต์การพนันนั้นได้ทันที  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว  มีข้อสังเกตว่าแต่เดิม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ไม่ให้อ านาจในการปิดกั้นเว็บไซต์
ไว้หากจะมีความประสงค์จะปิดกั้นเว็บไซต์ให้ด าเนินคดีโดยร้องขอต่อศาล เมื่อศาลมีค าสั่งจึงจะ
สามารถปิดกั้นเว็บไซต์ได้ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าท าให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถควบคุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2)  การเพิกถอนใบอนุญาต  ในกรณีที่ผู้ขอประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์ ไม่
รายงานความคืบหน้าแก่คณะกรรมการควบคุมการพนันออนไลน์หลังจากประกอบกิจการมาแล้ว 1 ปี 
หรือได้อนุญาตให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการพนันออนไลน์โดยไม่มีมาตรการในตรวจสอบที่ชัดเจน  
หรือการที่ผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขโดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการ
ควบคุมการพนันออนไลน์มีอ านาจในการเพิกถอนใบอนุญาตนั้นได้  

(3)  มาตรการเฝ้าระวัง รัฐควรมีมาตรการในการเฝ้าระวังโดยการเป็นศูนย์กลาง
ในการรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการให้เป็นประสิทธิผล โดยมาตรการในการเฝ้าระวังควรอาจจะ
เป็นรูปแบบโดยการรับข้อมูลที่กับการพนันออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาต  หรือการรับข้อร้องเรียนจาก
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ผู้ปกครอง ครู อาจารย์หรือเพ่ือนของเด็กและเยาวชนที่เข้าถึงการพนันออนไลน์  เพ่ือให้สามารถ
ควบคุมการพนันออนไลน์ได้ทันและรวดเร็ว นอกจากนี้รัฐควรมีบทบาทในเชิงรุกโดยการสืบสวน
สอบสวนว่าผู้ได้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติ ระเบียบนี้หรือไม่  รวมถึงกฎหมายและระเบียบ
ใดๆ ที่เก่ียวข้อง และนอกจากนี้ควรด าเนินการในการท าสถิติและวิเคราะห์ในแต่ละปีด้วย 

จะเห็นได้ว่า แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะไม่กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการ
พนันออนไลน์โดยตรง การบังคับใช้กฎหมายก็เกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการ  ดังนั้น  หากรัฐ
ได้ด าเนินการตามข้อเสนอที่ผู้วิจัยได้เสนอไปก็อาจจะส่งผลให้ระบบกลไกในการควบคุมการพนัน
ออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีผลใช้ได้จริง ก็จะท าให้รัฐมีรายได้จากการกิจการพนันออนไลน์
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  รวมไปถึงรัฐได้มีมาตรการและกลไกในการควบคุมการพนัน
ออนไลน์ที่เป็นมาตรฐานและเป็นหลักเกณฑ์ในแน่นอนชัดเจนและบังคับใช้ได้ต่อไปในอนาคต 
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