ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์*
ร้อยตารวจเอก โอภาส คณะแพง**
บทนา
การพนันก่อให้เกิดปัญหากับผู้คนในสังคมมากมายจึงถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิเช่น ปัญหาด้าน
อาชญากรรมก่อให้เกิดอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวลักทรัพย์ ความผิด
เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ก่อให้เกิดปัญหาด้านยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษเพราะการ
เสียพนันหรือหมกมุ่นอยู่กับการพนันมากเกินไป ปัญหายาเสพติดเริ่มต้นจากการเป็นผู้เสพติดยาเสพ
ติดให้โทษ จากนั้นพัฒนาขึ้นมากลายเป็นผู้ค้ารายย่อย ผู้ค้ารายใหญ่ และกลายเป็นผู้ค้ารายสาคัญใน
ที่สุด นอกจากนี้การพนันยังก่อให้เกิด ปัญหาด้านครอบครัว คนในครอบครัวเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
เมื่อเล่นการพนันเสีย ทาให้ครอบครัวเดือนร้อนและสร้างความแตกแยกกับคนในครอบครัว กล่าวคือ
การพนันได้แพร่ระบาดไปยังกลุ่มเด็กเยาวชนและรวมถึงกลุ่มคนทางานทั่วไป เช่น การพนันทายผล
การแข่งขันฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นการพนันทายผลฟุตบอลในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการ
พนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เฟื่องฟูขึ้นตามการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพนันในสังยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนสภาพไปไม่จากัดเฉพาะรูปแบบหรือวิธีการเล่น มีการศึกษาพบว่า
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 มีจานวนคนเล่นพนันทายผลบอลสูงกว่าล้านคน มีเงินหมุนเวียนตลอดปีสูง
ถึง 38,005 ล้านบาท และปัญหาอันเกิดจากการพนันดังกล่าวข้างต้นยังขยายวงกว้างออกไปส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กล่าวคือ ค่านิยมของสังคมไทยมองว่าคนเล่นการพนันไม่ใช่
คนเลว ถ้าเล่นเพื่อความสนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน หรือเล่นเพื่อเสี่ยงโชค
แต่กลุ่มที่
เป็นปัญหาจริงๆ คือ “นักพนัน”เป็นคนไม่ดี เป็นคนที่หมกมุ่นหรือใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อการเล่นพนัน
แสวงหาที่จะเล่นพนันตลอดเวลาทุกรูปแบบ ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีกลุ่มที่เป็นปัญหาหรือเรียกว่า "นัก
พนัน" ไม่กี่คน กระแสการเล่นพนันทายผลฟุตบอลที่กระจายสู่สังคมวัยรุ่น เยาวชน นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปอย่างรวดเร็ว และพบว่านักศึกษาที่เล่นพนันภายผลฟุตบอลส่วนใหญ่สามารถรับผิดชอบ
ผลการเรียนได้ มีเพียงบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เพราะเล่นพนันเกินรายได้ ทาให้มีปัญหาหนี้สิน ต้อง
นาเวลามาหาเงินใช้หนี้พนัน และบางรายมีปัญหาถูกทวงหนี้แบบนอกระบบ ซึ่งในสังคมไทยยังมี
ความเห็นไม่ตรงกันในประเด็นที่ว่า การพนันถูกกฎหมายหรือไม่ ฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนให้
______________________
*บทความนี้เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการพนันออนไลน์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
**นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต
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มุมมองว่า จากสถานการณ์โลกที่เป็นจริงการพนันในสังคมไทยมีอยู่ทั่วไป และในทางปฏิบัติก็ไม่มีทาง
ป้องกันและปราบปรามหรือควบคุมได้ทั้งหมด ถ้าทาให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นธุรกิจที่ถูก
กฎหมาย จะทาให้รัฐบาลเก็บภาษีจากการพนัน และลดทอนบทบาทของกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ได้ ส่วน
ฝ่ายคัดค้านให้เหตุผลโต้แย้งว่า หากมองในแง่ของหลักศีลธรรม เห็นว่าการทาให้การพนันเป็นที่สิ่งที่ถูก
กฎหมายหรือเป็นธุรกิจถูกกฎหมาย มองว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมและส่งเสริมการเล่นพนัน ทา
ให้คนเล่นพนันได้ง่ายขึ้นเป็นสิ่งมอมเมาประชาชน และผลกระทบทางลบของการพนันจะบานปลาย
เช่น การเป็นหนี้ ละทิ้งงาน ขาดความรับผิดชอบ ภาวะครอบครัวแตกแยก และปัญหาอาชญากรรมใน
รูปแบบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น และที่สาคัญคือ สังคมไทยขาดประสบการณ์ ทาให้ขาดความเชื่อถือใน
การกากับดูแลและคิดว่าระบบการทางานของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง โดยเฉพาะเจ้าพนักงานตารวจและ
นักการเมืองยังไม่มีความพร้อม ตอกย้าความเชื่อที่ว่าการแก้ปัญหาด้วยการทาสิ่งที่ผิดกฎหมายให้เป็น
สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมนั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง การทาให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนับว่า
เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย ไม่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวม แต่จะให้ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
กลุ่มอิทธิพล ผู้ประกอบการ หรือนักการเมืองบางคนบางกลุ่มเท่านั้น จากอดีตที่ผ่านมาเคยมีนโยบาย
การหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองบางพรรคว่า หากได้รับเลือกตั้งเป็นรัฐบาลแล้วจะดาเนินการ
ทาให้การเล่นพนันบางประเภทหรือบางชนิดเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายจากที่อยู่ใต้ดินสามารถนาขึ้นมาบน
ดินได้สามารถเล่นโดยชอบ นอกจากนี้ยังนาเงินรายได้บางส่วนจากพนันมาเป็นรายได้ให้กับประชาชน
ผู้เป็นรากหญ้าได้ นามาบริหารพัฒนาประเทศได้หากบริหารจัดการให้เหมาะสม จนมีคนบางกลุ่มใน
สังคมไทยเห็นตรงกันข้ามว่า นโยบายดังกล่าวเป็นสิ่งมอมเมาประชาชน เกิดเป็นความขัดแย้งหรือ
ความคิด และเกิดความเห็นต่างทางการเมือง จนในที่สุดแบ่งเป็นกลุ่มเป็นสีทางการเมือง จนกระทั้ง
ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายขึ้นทางการเมืองทาให้ประเทศกลับเข้าสู่วงจรอุบาทว์เกิดการรัฐประหารยึด
อานาจทางการเมืองขาดความเป็นประชาธิปไตย ประเทศชาติหยุดการพัฒนา ทาให้ต่างชาติขาดความ
เชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศ เศรษฐกิจในประเทศตกต่า ประชาชนในประเทศได้รับความเดือนร้อน
ไปทุกหย่อมหญ้า ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกับความมั่นคงของชาติ อีกประการหนึ่งหากมองให้ลึกซึ้ง
แล้วเรื่องการพนันยังกระทบต่อความความมั่นคงหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ เพราะเรื่องของ
ความมั่นคง มิได้เป็นเพียงแค่เรื่องของพรมแดน และการทหารเท่านั้น การพนันยังส่งผลกระทบใน
ระดับระหว่างประเทศได้ซึ่งก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาถกเถียงกันในหมู่ผู้คนในสังคมไทย
เกี่ยวกับการพนัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันออนไลน์ซึ่งกาลังเป็นที่นิยมเล่นกันอยู่ในปัจจุบัน เป็นที่
ทราบกันดีว่าเว็บไซต์ต้นตอของการพนันออนไลน์ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในต่างประเทศ และเรื่องระหว่าง
ประเทศนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ดังนั้น หากมองว่าเรื่องการพนันแม้จะเป็นความผิดที่มีโทษทาง
อาญาไม่รุนแรง
แต่หากการดาเนินการนโยบายของรัฐในเรื่องระหว่างประเทศไม่ละเอียดอ่อน
รอบคอบแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ในที่สุด
ในอดีตก่อนยุคสมัยของการสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ กิจกรรมการเล่นพนันมักเกิดขึ้นใน
สถานที่และเวลาเดียวกัน เช่น การเล่นการพนันในบ่อคาสิโน (casino) หรือการเล่นการพนันม้าแข่ง
เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน กิจกรรมการเล่นการพนันได้ถูกพัฒนาให้สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน แต่
ต่างสถานที่โดยการพัฒนานั้นเริ่มต้นจากการแทงพนันทางโทรศัพท์ ซึ่งสถานที่ที่ผู้เล่นการพนันอยู่นั้น
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เป็นคนละสถานที่กันกับการเกิดขึ้นของผลได้ผลเสียการพนัน เช่น การแทงพนันแข่งม้าผ่านทาง
โทรศัพท์ โดยรับชมผลพนันทางโทรทัศน์ และได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นพนันออนไลน์
การพนันถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเกือบทุกสังคม วัฒนธรรมของหลายประเทศบน
โลกใบนี้เฉกเช่นกิจกรรมอื่นทั่วไป กิจกรรมการพนันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มนุษย์ที่รัก
ความเสี่ยงต้องการจะพนันผลของเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้น
นิยามของการเล่นพนันนั้นมีความ
แตกต่าง ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละวัฒนธรรม อย่างวัฒนธรรมตะวันตกมักนิยมการเล่นพนัน คือ การวางเดิม
พันเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าต่อผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งโดยมากจะเป็น
เหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้
แม้จะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่ากิจกรรมการพนันนั้น
ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบในวงกว้าง แต่ก็มิอาจปฏิเสธว่ากิจกรรมนี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นใน
หลายสังคม
การพนันออนไลน์มีวิธีการเล่นที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปมีทั้งการเล่นไพ่ การแข่งขัน
ฟุตบอล บาสเกตบอล ทายผลสลากกินรวบ มวย และอีกจานวนมากมายและวิธีการที่สามารถกาหนด
อัตราต่อรองให้ผู้เล่นสามารถพนันขันต่อเข้าได้เสียในการทายผลนั้น
ด้วยเหตุที่การพนันก่อให้เกิด
ปัญหาหลายประการ การพนันจึงถูกสังคมส่วนใหญ่มองว่าเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมและก่อให้เกิดปัญหา
ให้กับสังคม สังคมจึงจัดให้การพนันเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นเหตุให้เกิดการออกกฎหมายควบคุมการพนัน
ขึ้นมา
ประเทศต่างๆหลายประเทศประสบปัญหาในการควบคุมการเล่นการพนันออนไลน์ เพราะ
การพนันออนไลน์นั้นนอกจากก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนันแล้ว ยังส่งผล
กระทบต่อเนื่องไปถึงธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจให้บริการบัตรเครดิตอีกด้วย บางประเทศยอมให้การพนัน
ออนไลน์เป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม ในขณะที่บางประเทศยังดูเหมือนจะมี
แนวนโยบายในการจัดการพนันประเภทนี้อย่างไร้ทิศทาง
สาหรับประเทศไทย การพนันออนไลน์ยังไม่มีบทบัญญัติไว้ชัดเจน แต่สามารถจัดอยู่ใน
ประเภทการพนันที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 แต่ยังไม่สอดคล้อง
กับรูปแบบการพนันที่บัญญัติไว้ ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
นั้นแบ่งประเภทการพนันไว้เป็นการเล่นตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ คือการเล่นตามบัญชี ก. เป็น
การเล่นในลักษณะที่ห้ามเด็ดขาด การเล่นตามบัญชี ข. เป็นการเล่นที่สามารถขออนุญาตเล่นได้การ
เล่นที่ให้รางวัลและการเล่นอื่นใด ซึ่งเป็นการเล่นที่ไม่มีกฎหมายหรือกฎกระทรวงระบุชื่อไว้ นอกจากนี้
ยังได้บัญญัติถึงบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด คือผู้เล่น ซึ่งรวมถึงผู้ดูการเล่นด้วย และ
ผู้จัดให้มีการเล่น ซึ่งหมายถึงเจ้าสานัก หรือเจ้ามือ แต่อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช 2478 ได้บัญญัติไว้ในสมัยที่ยังไม่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นในปัจจุบัน
การพนันออนไลน์จึงมิได้ถูกบัญญัติไว้ให้เป็นความผิดไว้โดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม แม้พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมในหลาย
ประการเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน แต่ยังมีปัญหาในความไม่ชัดเจน ยังมีความคลุมเครือ
และไม่เหมาะสมในบางประเด็น ประกอบกับยังมีปัญหาการปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทา
ผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการเล่นการพนันออนไลน์จึงมีปัญหาที่หลายประการ ดังนี้
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ความหมายของการพนัน
บทบัญญัติของกฎหมายมิได้นิยามความของการพนันไว้โดยตรง แต่ได้มีนักนิติศาสตร์หลาย
ท่าน ได้ให้คานิยามและความหมายของการพนันแตกต่างกันออกไปรวมทั้งความหมายตามคาวินิจฉัย
ของศาลฎีกา บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ได้กล่าวถึงลักษณะการ
พนันเอาไว้ ได้แก่ มาตรา 4 ทวิ วรรคสองบัญญัติว่า “คาว่า “การเล่น” ให้ความหมายรวมตลอดถึง
การทายและการทานายด้วย” ซึ่งแสดงว่าการพนันในกฎหมายนี้รวมถึงการขันต่อด้วย และในมาตรา
5 บัญญัติว่า “ ผู้ใดจัดให้มีการเล่นซึ่งตามปกติย่อมจะพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กัน” หรือ
มาตรา 9 บัญญัติว่า “ การเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่น”แสดง
ความหมายของการพนันว่า จะต้องมีการเล่นที่มีลักษณะได้หรือเสียเงินหรือทรัพย์สินกันในตัว ศาล
ฎีกาได้วินิจฉัยการเล่นที่เป็นการพนันไว้ว่าจะต้องมีลักษณะที่ผู้เล่นเสี่ยงต่อการได้และเสีย
ความหมายของการพนันออนไลน์
การพนันออนไลน์ คือ การเล่นการพนันโดยใช้อินเตอร์เน็ต โดยการพนันออนไลน์นั้นได้ถูก
พัฒนามาจากการเล่นตามบ่อนคาสิโน ที่มีเกมส์พนันออนไลน์ต่างๆ ให้กับผู้เล่นได้เลือกเข้าไปใช้
บริการอยู่มากมาย เช่น เกมส์คาสิโน,แทงบอลออนไลน์,หวยออนไลน์, การเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์, การ
พนันด้านกีฬา ,การเล่นบิงโกออนไลน์ และเกมส์อื่นๆ ที่ถ่ายทอดสดโดยตรงมาจากบ่อนคาสิโนช่วยให้
ผู้เล่นรู้สึกเหมือนปลอดภัยและมั่นคงสูง ซึ่งการเล่นพนันอนนไลน์ นั้น ผู้เล่นสามารถเล่นได้ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตโดยใช้วิธีสื่อสาร หรือส่งข้อความผ่านคลื่นวิทยุ ทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบต่างๆ หรือวิธี
อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน
การพนันออนไลน์ (Online Gambling) หรือเว็บไซต์ที่เปิดให้มีการเล่นพนันออนไลน์เปิดเมื่อ
ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา คาสิโนออนไลน์ (Online Casinos) หรือการเล่นการพนันบ่อนออนไลน์ต่างจาก
การเล่นพนันในบ่อนจริงอยู่มากเดียว ที่เห็นชัดเจนคือการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เล่นกับเจ้ามือมี
น้อยมากหรือไม่มีเลยด้วยซ้า จริง ๆ แล้ว คาสิโนหรือการพนันในบ่อนออนไลน์ไม่มีเจ้ามือจริง ๆ
คอมพิวเตอร์จะควบคุมเกมส์ทั้งหมด คนที่เคยผ่านการเล่นการพนัน เช่น โป๊กเกอร์ (Poker) หรือ
แบล็คแจ็ค (Blackjack) ทั้งในบ่อนจริงและออนไลน์จะเห็นชัดว่ามีความต่างคือเล่นออนไลน์จะรู้สึกว่า
อะไร ๆ คือ เกมส์ มันเร็วกว่าเล่นกันตัวเป็น ๆ เพราะการเล่นพนันออนไลน์ไม่มี การพูดคุย สนทนา
หรืออะไรที่มาขั้นจังหวะให้เกมส์ช้าลงเหมือนเล่นในบ่อนจริง ๆ
ในปัจจุบันมีเกมส์หลากหลายรูปแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นสล๊อตแมทชีน (Slot Machine) ที่
ใส่กราฟฟิคและเอฟเฟคต่าง ๆ ให้ได้อารมณ์เหมือนกับการได้โยกสล็อตแมทชีนของจริง หรือ แบล็ค
แจ็ค (blackjack) ผู้เล่นต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกไพ่เหมือนการเล่นของจริงซึ่งก็มีผลต่อการ
ได้เสียของแต่ละเกมส์จริง ๆ
ลักษณะของการเล่นพนันออนไลน์
ลักษณะของการเล่นพนันทั่วไป ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไม่มีบทคา
นิยามศัพท์ของคาว่าการพนันไว้ชัดเจน แต่มีบัญญัติไว้ในมาตรา 4 ทวิ วรรคสอง ว่า การเล่นในวรรค
ก่อนให้หมายความถึงกานทายและการทานายด้วย จะเห็นลักษณะของการพนันทั่วไปนั้นมีความหมาย
กว้างมากไม่มีความหมายในลักษณะเฉพะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัว จึงทาให้หาลักษณะเฉพาะของการ
ล่นพนันออนไลน์ได้ยากมาก แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันในสังคมในสภาวการณ์ในปัจจุบันว่า ลักษณะของการ
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เล่นพนันออนไลน์คือการพนันโดยผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้วิธีการสื่อสารที่ห่างกันโดย
ระยะทางหรือส่งผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบต่างๆ หรือวิธีการอื่นใดที่มีลักษณะ
คล้ายกัน
ประเภทของการพนันออนไลน์
ประเภทของการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 จาแนกออกได้เป็น 3
ประเภท คือ
1.ประเภทตามบัญชี ก.ได้แก่ การพนันอันระบุไว้ตามบัญชี ก.ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช 2478 หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันร้ายแรงอื่นใดที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ปัจจุบันการพนันตามบัญชี ก.มีทั้งสิ้น 28 ชนิด
ดังกล่าว ซึ่งเป็นประเภทที่ห้ามมิให้มีการอนุญาตจัดให้มีการเล่น แต่หากรัฐพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่
ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใดๆ ให้มีการเล่นชนิดใดได้ก็ให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
2.ประเภทตามบัญชี ข.ได้แก่การพนันอันระบุไว้ตามบัญชี ข.ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช 2478 หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันใดซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ปัจจุบันการพนันตามบัญชี ข. มี 28 ชนิด
ดังกล่าว ซึ่งเป็นประเภทที่กฎหมายอนุญาตให้เล่นได้ โดยจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้
ออกใบอนุญาต และ
3.ประเภทอื่น ได้แก่ การพนันที่นอกเหนือจากการพนันตามที่ระบุไว้ในบัญชี ก.และบัญชี ข.
ซึ่งมิได้ระบุชื่อหรือวิธีการเล่นไว้ในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และไม่มีลักษณะคล้าย
กับการพนันตามบัญชี ก.และบัญชี ข.การพนันตามที่กล่าวมานี้จะขออนุญาตให้เล่นได้ ก็ต่อเมื่อมี
กฎกระทรวงระบุชื่อและเงื่อนไขไว้แล้ว หากยังไม่มีกฎกระทรวงระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ก็จะอนุญาตให้
เล่นไม่ได้
ประเภทของการพนันการพนันออนไลน์จึงกล่าวได้ว่า คือ การเล่นการพนันตามประเภทที่
ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 โดยใช้วิธีการเล่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งการ
เล่นนั้นที่เป็นการเสี่ยงโชคโดยอาศัยผลหรือเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ยังไม่แน่นอนเป็นข้อแพ้ชนะ
กันและมุ่งประสงค์เอาเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นแก่กันจากการเล่นโดยใช้อินเตอร์หรือโดย
วิธีสื่อสารที่ห่างกันโดยระยะทาง หรือส่งข้อความผ่านคลื่นวิทยุ ทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบต่างๆ
หรือวิธีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการการพนันบนอินเทอร์เน็ต หมายถึง การ
เล่นเอาเงินหรือสิ่งของโดยอาศัยความฉลาด ความชานาญ เล่ห์เลี่ยม ไหวพริบ และฝีมือรวมทั้งโชค ซึ่ง
อาศัยเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน โดยมีการรวบรวมการเล่นในรูปแบบต่างๆ มาไว้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันระบบ WAN และสามารถควบคุมพื้นที่ไปได้ทั่วโลก การพนันบน
อินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน สามารถจาแนกออกได้ 4 ประเภท คือ ประเภทผลลอตเตอรี่ออนไลน์
ประเภทการทายผลการแข่งขัน ประเภททายผลโปรแกรมพนันในลักษณะบ่อนคาสิโน และการจัดให้มี
การเล่น หรือรางวัลในการเสี่ยงโชค
สภาพบังคับของการพนันออนไลน์
ปัจจุบันสภาพบังคับของการพนันออนไลน์ยังไม่มีบทบัญญัติตามกฎหมายใดที่เกี่ยวข้อง
กาหนดไว้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
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กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 สภาพบังคับ
หรือบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ได้วางหลักไว้ ดังนี้
มาตรา 9 สลากกินแบ่ง สลากินรวบ และสวีป หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือ
ประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้น ต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตรา
เสียก่อน จึงนาออกจาหน่ายได้ถ้ายังมิได้รับอนุญาตให้มีการเล่นที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน ห้ามมิให้
ประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้บุคคลใดๆ เข้าร่วมในการเล่นนั้น
มาตรา 9 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจาหน่ายตามมาตรา 9 และ
ที่ยังมิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กาหนดในสลาก
มาตรา10 วรรคหนึ่ง ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัติ
นี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้น
แต่ทรัพย์สินซึ่งมิได้เอาออกพนัน
มาตรา 12 ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทาอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรง
หรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาต
แล้วแต่เล่นพลิกแพลงหรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้
(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการ
เล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ ต้องระวาง
โทษจาคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีก
โสดหนึ่งเว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 13 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 4 อันว่าด้วยการรับกลับคืนหรือรับซื้อ หรือ
แลกเปลี่ยนรางวัลนั้น มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 14 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 8 มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ 50 บาท ขึ้นไปจนถึง 2,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 14 ทวิ ผู้ใดกระทาความผิด ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นโทษแล้วยัง
ไม่ครบกาหนดสามปี กระทาความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก
(1) ถ้าโทษซึ่งกาหนดไว้สาหรับความผิดที่กระทาครั้งหลังเป็นโทษจาคุก และปรับ
ให้วางโทษทวีคูณ
(2) ถ้าโทษซึ่งกาหนดไว้สาหรับความผิดที่กระทาครั้งหลังเป็นโทษจาคุก หรือปรับ
ให้วางโทษทั้งจาทั้งปรับ
หากพิจารณาสภาพบังคับหรือบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ที่
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันแล้ว แม้จะเป็นกฎหมายเฉพาะแต่ก็มีปัญหาในแง่ตัวบทและการบังคับใช้หลาย
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ประการ เช่น เนื่องจากพระราชบัญญัติการพนันไม่มีนิยามความหมายทั่วไปของการพนัน แต่ใช้วิธี
กาหนดประเภทหรือชนิดของการพนันที่ต้องห้ามหรืออาจอนุญาตได้
ทาให้กฎหมายไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามพัฒนาการของการพนันรูปแบบใหม่ และทาให้เกิดปัญหาการตีความว่าการพนัน
บางอย่างที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีจะเป็นการพนันที่ต้องห้ามหรือไม่และมีผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องของ
สภาพบังคับหรือเรื่องโทษด้วย ประเด็นสาคัญสภาพบังคับหรือบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน
ดังกล่าว มิได้กล่าวถึงโทษของการเล่นพนันออนไลน์ว่า หากมีการเล่นพนันออนไลน์แล้วจะรับโทษ
หนักขึ้นอย่างไร ข้อสังเกต สภาพบังคับหรือโทษตามร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.... มีการ
กาหนดหรือโทษในกรณีผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือการพนันอันฝ่าฝืนมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 หรือ
มาตรา 12 โดยใช้วิธีการสือ่ สารที่ห่างกันโดยระยะทางหรือส่งข้อความ ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ทาง
โทรศัพท์ หรือผ่านระบบต่างๆ หรือวิธีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันต้องระวางโทษ เป็นสองเท่าของโทษ
ที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น (มาตรา 36) ซึ่งวิธีการเล่นดังกล่าวอาจเทียบเคียงได้กับสภาพบังคับ
ของการพนันออนไลน์
ปัญหาการปรับใช้พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กับกรณีการพนันออนไลน์
หรือประเภทของการพนันออนไลน์
ประเภทหรือชนิดของการพนันไม่ทันสมัยและขาดความ
ชัดเจน
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่มีใช้บังคับกับการเล่นพนันในปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช 2478 ดังที่กล่าวในบทที่ 3 ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวมีความล้าหลังอยู่
มาก อีกทั้งในปัจจุบันการพนันหลายอย่างที่ได้ระบุไว้บัญชี ก. และบัญชี ข. ได้ยกเลิกการเล่น หรือได้มี
การเปลี่ยนชื่อหรือปรับเปลี่ยนวิธีการเล่น ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้การเล่นพนัน
กระทาได้ง่าย และมีรูปแบบการเล่นที่มากขึ้น การจัดแบ่งประเภทหรือชนิดของการพนันตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ล้าสมัยและขาดความชัดเจนหลายประการ กล่าวคือมิได้
มีการแก้ไขปรับปรุงใด ๆ เลยตั้งแต่กฎหมายนี้เริ่มใช้บังคับในปี พุทธศักราช 2478 จนถึงการแก้ไข
เพิ่มเติมครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2505 ตาม พ.ร.บ.การพนัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2505
ประการแรก การกาหนดบัญชีการเล่นพนันแนบท้ายพระราชบัญญัติมีความไม่เหมาะสมใน
หลายกรณี ตัวอย่างการเล่นพนันที่ในบัญชี ก.ที่ไม่มีความจาเป็นจะต้องบัญญัติไว้แล้ว เช่น หวย ก.ข.
โปปั่น โปกา ถั่ว จับยี่กี ไฮโลว์ น้าเต้าทุก ๆ อย่าง ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันนี้มีการพนันประเภทหรือชนิดใหม่ๆ
ที่เกิดขึ้นมากมายตามความเจริญของเทคโนโลยีซึ่งสามารถนามาเล่นพนันออนไลน์ได้และถือเป็น
ความผิดตามกฎหมาย แต่ยังไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมหรือป้องกันและปราบปรามโดยตรงกับชนิด
และประเภทของการพนันออนไลน์ดังกล่าว
ประการที่สอง การจัดทาเป็นบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ สองบัญชีคือ บัญชี ก. และบัญชี ข.
นั้น มีความสับสนบางครั้งแยกไม่ออกว่าควรอยู่ในบัญชี ก.หรือ บัญชี ข.เช่นกาพนันทายผลฟุตซึ่งมี
แนวฎีกาจานวนมากหลายแนวบางครั้งบอกว่าอยู่ในบัญชี ก.บางครั้งบอกอยู่ใน บัญชี ข.เช่น กรณี การ
พนันทายผลฟุตบอลส่วนใหญ่เจ้าพนักงานได้ฟ้องผู้กระทาผิดคนละบทกฎหมาย ทาให้เกิดความลักลั่น
ในการบังคับใช้กฎหมาย ตัวอย่างคาพิพากษาฎีกาที่ 2653/2544 ศาลตัดสินว่าเป็นการเล่นที่
คล้ายคลึงกับบัญชี ข.หมายเลข 3 โดยศาลอธิบายว่า สาหรับข้อหาเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก
โจทก์บรรยายฟ้องว่า จาเลยเป็นผู้จัดให้มีการเล่นทายผลฟุตบอลโลก อันเป็นการเล่นที่มีลักษณะคล้าย
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กับการเล่นพนันซึ่งในบัญชี ข.หมายเลข 3 และ ศาลฎีกาตัดสินว่า การเล่นพนันทายผลฟุตบอลเป็น
ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ เนื่องจากเป็นการเล่นอื่นใด นอกจากที่กล่าวในมาตรา 4 และมิใช่การเล่นที่
ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง จึงเป็นความผิดตามมาตรา 4 ทวิ (คาพิพากษาฎีกาที่
1762/2544 และ ฎีกาที่ 7711/2544 ) ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางการบัญญัติกฎหมายการพนันของ
หลายประเทศ แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่ส่งเสริมให้มีธุรกิจพนัน ก็มิได้บัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้
อย่างไรก็ดี การเสนอให้เพิ่มเติมการพนันชนิดใหม่ๆ ในบัญชีที่สามารถอนุญาตได้คือ บัญชี ข. อาจเป็น
สิ่งที่ไม่เหมาะสม เพราะอาจสร้างผลกระทบทางสังคมและประชาชนในวงกว้าง
ประการที่สาม แนวทางการกาหนดบัญชี ก.และบัญชี ข.ตามกฎหมายพนันฉบับปัจจุบัน
มีปรัชญาหรือแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473 กล่าวคือ
กฎหมายการพนัน พ.ศ. 2473 จะบัญญัติให้การพนันในบัญชี ก.เป็นการพนันที่ห้ามอนุญาตให้เล่น
อย่างเด็ดขาด ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ หากจะมีการอนุญาตแล้วจะต้องแก้ไขพระราชบัญญัติเท่านั้น
ในขณะที่ พ.ร.บ.การพนัน พุทธศักราช 2478 กาหนดให้บัญชี ก.เป็นบัญชีที่สามารถอนุญาตให้มีการ
เล่นได้ โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาอนุญาตให้มีการเล่นชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นกรณี ๆ ไปตาม
มาตรา 4 วรรคแรก ดังนั้น บัญชี ก.จึงมิใช่การห้ามเล่นโดยเด็ดขาด
จากปัญหาที่ได้กล่าวมา
จึงควรให้มีการแก้ไข้กฎหมายการพนันเพิ่มเติมรูปแบบการพนัน
ประเภทใหม่เพิ่มขึ้น เช่น การพนันทายผลการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในบัญชี ก.หรือบัญชี ข. นั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน
ปัญหาการบัญญัตินิยามศัพท์ “การพนัน” และถ้อยคาที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาพบว่านิยามศัพท์คาว่า “การพนัน” หรือถ้อยคาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 นั้น เห็นว่าการนิยามศัพท์เป็นสิ่งที่มีความจาเป็นหากจะ
มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการพนัน โดยเฉพาะนิยามที่มีความสาคัญตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้การ
ปรับใช้และการตีความกฎหมายชัดเจนมากขึ้นอย่างไรก็ดี การนิยามศัพท์ก็ยังมีความสาคัญรองลงมา
จากการกาหนดชนิดหรือประเภทของการพนันเพราะเมื่อมีกฎหมายมีบทบัญญัติที่อุดช่องว่างกฎหมาย
ไว้แล้ว หรือมีความชัดเจนในเรื่องประเภทของการเล่นพนันที่สามารถอนุญาตได้ ก็จะทาให้ปัญหาการ
ใช้หรือการตีความกฎหมายมีไม่มากนัก แม้ว่าจะมิได้กาหนดเรื่องการพนันทายผลฟุตบอล หรือการ
พนันออนไลน์ แต่ก็ถือว่าเป็นการพนันดังกล่าวผิดกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถออก
ใบอนุญาตได้ตาม พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 4 ทวิ ซึ่งศาลฎีกาได้มีแนวคา
วินิจฉัยในเรื่องนี้อยู่แล้ว
ปัญหาการปรับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 กับกรณีการพนันออนไลน์หรือวิธีการเล่นการพนัน
ออนไลน์
การพนันออนไลน์หรือเรียกกันว่าการเล่นพนันโดยผ่านระบบอินเตอร์ โดยวิธีการสื่อสารที่
ห่างกันโดยระยะทาง หรือส่งข้อความ ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
หรือวิธีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน
มิได้มีฐานความผิดเฉพาไว้โดยตรงใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2560 มีเพียงบางมาตรการที่อาจนามาปรับใช้ในการควบคุมการพนันออนไลน์ได้ เช่น ตามมาตรา
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14 เป็นความผิดกรณี ฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การเข้านาและการส่งต่อซึ่งข้อมูลเท็จ
ข้อมูลปลอม ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง ข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มาตรา 15 เป็นกรณี
ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์รู้เห็นเป็นใจ หรือยินยอมให้ผู้กระทาผิด
กระทาผิดตามมาตรา 14 ต้องรับผิดเช่นเดียวกับผู้กระทาความผิด เว้นแต่ ผู้ให้บริการจะพิสูจน์ได้ว่า
ตนเองได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีในการ ระงับ หรือนาออก ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็น
ความผิดตามมาตรา 14 แล้ว ผู้ให้บริการไม่ต้องรับโทษ แต่หากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือผู้
ให้บริการเว็บไซต์ มิได้รู้เห็นเป็นใจ หรือยินยอมกับผู้กระทาความผิดตาม มาตรา 14 ก็ไม่มีความผิด
และ กรณีมาตรา 20 วิธีการสั่งระงับการทาให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า การปิดกั้น ( Block) เว็บไซต์ ซึงเป็นอานาจสืบสวนสอบสวนของพนักงาน
เจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความผิดการพนันออนไลน์ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่มี
บัญญัติไว้ ซึ่งเห็นควรบัญญัติเพิ่มเติมการพนันออนไลน์ไว้ในพระราชบัญญัติการพนันโดยตรง
ปัญหาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือขายอินเตอร์เน็ตคือ
การบัญญัติกฎหมายในฐานะที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหาของสังคมประการหนึ่งนั้นไม่เท่าทันกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการบัญญัติกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาใดๆ ก็ตามมักเป็นสิ่งเกิดขึ้นภายหลัง
การเกิดขึ้นของปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและส่วน
ใหญ่เป็นปัญหาทางเทคนิค แม้ว่ากฎหมายจะสามารถปรับใช้กับกรณีเหล่านี้ได้ก็ตาม แต่ก็เป็นการ
ปรับใช้ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากฎหมายเหล่านั้นเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นในสมัยที่เทคโนโลยี
ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่ากับปัจจุบันนี้
อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกัน
ปราบปรามการพนันออนไลน์ จึงมีความสาคัญที่ต้องศึกษาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสมัยใหม่
นั้นมีอย่างไรบ้าง
ตามพระราชบัญญัติราชพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 20 (3) ได้วางหลักว่ามีสาระสาคัญดังนี้
“ในกรณีที่มีการทาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคาขอพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอานาจขอให้มีคาสั่งระงับ
การทาให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้
(3) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมาย
อื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและ
เจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ร้อง
ขอ” มาตรา 20 (3) เป็นเรื่องอานาจสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ว่าด้วยเรื่องวิธีการระงับการทาให้
แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์หรือมาตราการปิดกั้นเว็บไวต์ที่มี
การทาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือกฎหมายอื่น ซึ่งคาว่ากฎหมายอื่นในที่นี้ สามารถหรืออาจนามาปรับใช้ในการควบคุม
เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ได้
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การพนันออนไลน์ผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 หรือไม่
ประเด็นการกาหนดโทษผู้เล่นการพนันออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช
2478 มีหลักการกาหนดโทษอาญาสาหรับผู้เล่น ดังจะเห็นได้จาก มาตรา 12 ผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนัน
ในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งนี้หรือกฎกระทรวง หรือข้อความ ผู้ในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้
(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก.หมายเลข 1.ถึงหมายเลข 16 หรือ การเล่นตามบัญชี ข.
หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ต้องระวางโทษจาคุก ตั้งแต่ 3
เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่ง เว้นแต่ผู้
เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ...” และกรณีร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.... ก็ยงั คงเน้นหลักการเดิมที่กาหนดโทษผู้เล่นเป็น
หลัก ไม่ได้เน้นกาหนดโทษสาหรับผู้ให้บริการเหมือนต่างประเทศ แม้ว่าจะกาหนดโทษแก่ผู้เล่นก็มักจะ
เป็นโทษที่ไม่รุ่นแรง
มาตรา 14 (1) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2560 ได้วางหลักไว้ว่า ผู้ใดกระทาความผิดที่ระบุไว้ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(3) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน
หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทาความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 14 (1) เป็นการนาข้อเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยมีเจตนาทุจริต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ฉ้อโกงผู้อื่นผ่านระบบคอมพิวเตอร์นั่นเอง แต่การฉ้อโกงตามมาตรา 14 (1) ต้องเป็นการฉ้อโกงใน
ลักษณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าสู่ข้อมูลที่หลอกลวงนั้นได้ จึงจะเป็นความผิด เช่น โพสต์
ข้อความเท็จหลอกลวงให้เข้าเล่นการพนันออนไลน์ที่เปิดเป็นระบบสาธารณะก็อาจเป็นความผิดฐานนี้
ได้ แม้การพนันออนไลน์ไม่มีฐานความผิดเฉพาะในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ปี.พ.ศ.2560 ก็ตาม
ปัญหาบทกาหนดโทษสาหรับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์
ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มีการลงโทษทางอาญาอยู่ 3 ระดับ คือ โทษ
จาคุก โทษปรับ และโทษริบทรัพย์สิน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 ตรี มาตรา 12 มาตรา 13 และ
มาตรา 14 มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
มาตรา 9 ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา 9 ทวิ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 12 ผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือการทาอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่น ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หรือรับอนุญาต
แล้ว แต่เล่นพลิกแพลง หรือ ผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎกระทรวงหรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดดังต่อไปนี้
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(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก.หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบัญชี ข.
หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 3
เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่
เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เว้น แต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1
ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 13 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 3 อันว่าด้วยการรับกลับคืนหรือ รับซื้อ หรือแลกเปลี่ยน
รางวัลนั้น มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 14 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 8 มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ ตั้งแต่
50 บาทขึ้นไปจนถึง 2,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ส่วนโทษริบทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินพนันและเครื่องมือเล่นการพนันตามมาตรา 10
มีสาระสาคัญ ดังนี้
มาตรา 10 ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อ
ข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาต ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สิน
ซึ่งมิได้เอาออกพนัน เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอานาจริบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญา
ประกาศหรือเอกสารอย่างใดๆ อันมุ่งหมายให้เป็นการชักชวนผู้อื่นให้เข้าเล่นดังกล่าวไว้ใน มาตรา 9
วรรคสอง นั้น ตารวจหรือกรมการอาเภอจะยึดและทาลายเสียก็ได้ ถ้าประกาศหรือเอกสารนั้นส่งไป
ทางไปรษณีย์ถึงผู้รับที่อยู่ในราชอาณาจักร เจ้าพนักงานไปรษณีย์จะยึดประกาศหรือเอกสารนั้นไว้ก็ได้
แต่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ต้องแจ้งให้ผู้รับทราบถ้าผู้รับมีข้อโตแย้งว่าประกาศหรือเอกสารนั้นมิได้เกี่ยว
แก่การพนัน ผู้รับจะนาคดีไปฟ้องศาลภายในกาหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความจากเจ้า
พนักงานไปรษณีย์ก็ได้ ถ้าผู้รับมิได้นาคดีไปฟ้องศาลก็ดีหรือเมื่อศาลสั่งยืนการยึดนั้นก็ดี เจ้าพนักงาน
ไปรษณีย์มีอานาจทาลายประกาศหรือเอกสารที่ยึดไว้นั้นได้แต่เจ้าพนักงานไปรษณีย์จะเปิดซอยหรือ
ห่อออกดู โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรานี้ไม่ได้เว้นแต่จะมีเครื่องหมายภายนอกแสดงว่าในซอง
หรือในห่อนั้นมีสิ่งที่จะต้องริบและทาลายตามพระราชบัญญัตินี้
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นการบัญญัติโทษทางอาญาต่อผู้กระทาความผิดไว้แต่
เนื่องจากความผิดดังกล่าวมีการกาหนดโทษเพียงเล็กน้อย ซึ่งมีโทษสูงสุดตามมาตรา 12 (1) กล่าวคือ
ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ ดังนั้นในบางกรณีเมื่อมีคดีความขึ้นคดีอาจถึงที่สุดเพียงศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์
เท่านั้นและโทษจาคุกในบางกรณีศาลก็อาจสั่งให้มีการรอลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
56 ได้ ซึ่งยังไม่เหมาะสมและยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งการพนันมีวิธีการเล่น
หลากหลายวิธีพัฒนาไปตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้มีวิธีการเล่นพนันได้
หลากรูปแบบหรือที่เรียกกันว่าเป็นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่มีข้อสังเกตว่า สภาพ
บังคับหรือโทษตามร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.... มีการกาหนดหรือโทษในกรณีผู้ใดจัดให้มีการ
เล่นหรือการพนันอันฝ่าฝืนมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 หรือมาตรา 12 โดยใช้วิธีการสื่อสารที่ห่าง
กันโดยระยะทางหรือส่งข้อความ ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบต่างๆ หรือวิธีอื่น
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ใดที่มีลักษณะคล้ายกันต้องระวางโทษ เป็นสองเท่าของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น (มาตรา
36) ซึ่งวิธีการเล่นดังกล่าวอาจเทียบเคียงได้กับสภาพบังคับของการพนันออนไลน์
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ปัญหาการพนันออนไลน์เกิดขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มี
การป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะและ
มาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการทางกฎหมายซึ่งผู้
ศึกษาเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมายหรือร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
การพนันออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์กฎหมายของไทยที่ใช้บังคับอยู่เห็นว่า
สามารถใช้บังคับกับการเล่นการพนันออนไลน์ได้ แต่จะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อ
การป้องกันปราบปรามการกระทาความผิดที่ผู้กระทาได้มีการพัฒนารูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ดังต่อไปนี้
1.กาหนดคานิยามของการพนันออนไลน์
ควรเพิ่มคานิยามใน มาตรา 3/1 ในพระราชบัญญัติการพนันฯ ดังนี้ “การเล่นพนันออนไลน์”
หมายถึง การเล่นเอาเงินหรือทรัพย์สิน โดยอาศัยความชานาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบและฝีมือรวมทั้ง
โชค ซึ่งอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน โดยมีการรวบรวมการเล่นในรูปแบบต่างๆ ร่วมทั้งการ
ทายผลการแข่งขันมาไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ต
2. เพิ่มประเภทความผิดการพนันออนไลน์
ปัจจุบันยังไม่ได้มีการบัญญัตินิยามของคาว่าการพนันออนไลน์
ดังนั้น
การพนันที่เล่นกันบน
อินเตอร์เน็ตบางอย่างมีลักษณะรูปแบบเหมือนกับการเล่นในบัญชี ก.แต่มีชื่อเรียกไม่เหมือนกัน เช่น
การพนันรูเล็ต ลักษณะคล้ายกับการเล่นไม้หมุนในบัญชี ก.หมายเลข 15 แต่มีชื่อในการพนันใน
ลักษณะบ่อนคาสิโนก็มีชื่อเหมือนในบัญชี ก.ท้ายพระราชบัญญัติ เช่น บาการ่า และสล็อทแมชชีน ใน
หมายเลขที่ 27 และ 28 ตามลาดับ แต่การพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลบนอินเทอร์เน็ตนั้น จาก
การศึกษาบางครั้งเจ้าพนักงานดาเนินการสั่งฟ้องคดีมีความผิดการพนันในมาตรา 4 เจ้าพนักงานบาง
แห่งหรือบางท้องที่ก็ดาเนินคดีสั่งฟ้องในมาตรา 4 ทวิ เพื่อให้มีความชัดเจนในพระราชบัญญัติการ
พนัน พุทธศักราช 2478 ควรเพิ่มข้อความเป็นมาตรา 4/1 ดังนี้ “การเล่นพนันออนไลน์ทุกประเภท
ไม่ว่าจะมีชื่อตรงกับการเล่นตามที่ระบุไว้ในบัญชี ก.หรือ บัญชี ข.ท้ายพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ให้ถือ
ว่าเป็นการเล่นพนันตามที่ระบุในบัญชี ก”
3. เพิ่มบทสันนิษฐานการกระทาผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์
การกระทาผิดในการเล่นการพนันตามพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2478 มาตรา 5 ผู้จัดให้มีการเล่น
การพนันที่ผิดกฎหมายมีความผิดฐานเป็นเจ้ามือ มาตรา 6 ผู้ใดอยู่ในวงการเล่นพนันถือว่าเป็นผู้เล่น
แต่การพนันออนไลน์วงในการเล่นการพนันอาจอยู่คนละประเทศ ผู้เล่นคือผู้ที่เข้าไปในเว็บไซต์การ
พนัน เจ้ามือคือเจ้าของเว็บไซต์การพนันหรือตัวแทนเจ้าของเว็บไซต์ ดังนั้น เพื่อให้พระราชบัญญัติการ
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พนัน 2478 มีความชัดเจนสามารถนาไปใช้บังคับการพนันออนไลน์ได้ ควรเพิ่มข้อความเป็นมาตรา
51/1 และ 6/1 ดังนี้
มาตรา 5/1 ผู้ใดเป็นเจ้าของเว็บไซต์การพนันหรือเป็นตัวแทนของเจ้าของเว็บไซต์การพนันที่
สามารถนามาเล่นพนันเอาเงินหรือทรัพย์สิน ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้เพื่อเล่นเอา
เงินหรือทรัพย์สินกัน และ
มาตรา 6/1 ผู้ใดลงทะเบียนและเข้าไปขอเปิดเว็บไซต์การพนันถูกต้องตามเงื่อนไขของ
เว็บไซต์การพนันใดๆ ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้เล่นการพนันมีความผิดตามกฎหมาย
4. เพิ่มอัตราโทษสาหรับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์
ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไม่ได้แยกความผิดระหว่างความผิดฐานเป็นเจ้ามือ
และฐานเป็นผู้เล่นไว้ เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ในการบัญญัติกฎหมายมีจุดประสงค์จะลงโทษเจ้ามือ
มากกว่าลงโทษผู้เล่น อีกประการหนึ่งโทษที่กาหนดไว้ในมาตรา 12 เพื่อจะลงโทษผู้กระทาความผิด
การพนันมีโทษจาคุก ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ถึง 5,000 บาท นับว่าเป็นโทษ
ที่ต่ามากควรกาหนดบทลงผู้โทษผู้กระทาความผิดให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ไม่กล้าเล่นการพนันออนไลน์
ดังนั้น ควรเพิ่มบทอาจกาหนดโทษลงไปในมาตรา 12/1 โดยปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสมกับ
ลักษณะความผิด รายได้จากการเล่นพนัน และสอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ที่
บัญญัติว่า เมื่อการกระทาอันใดเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ใช้กฎหมายที่มี
โทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทาความผิด มาตรา 91 ระบุว่า เมื่อผู้กระทาความผิดต่อกฎหมายหลาย
กรรมหลายบท ให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกความผิดแต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว โทษจาคุกไม่เกินกาหนด
สิบปี สาหรับกรณีความผิดที่หนักที่สุด และมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี มาตรา 92 บัญญัติว่า
ผู้ใดต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุก ถ้าได้กระทาความผิดซ้าอีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่
หรือภายในห้าปี นับแต่วันพ้นโทษ ศาลจะพิพากษาเพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้กระทาความผิดนั้นได้ หนึ่งใน
สามของโทษที่ศาลกาหนดสาหรับความผิดครั้งหลัง จากหลักกฎหมายดังกล่าว เห็นควรเพิ่มโทษ
ผู้กระทาความผิดการพนันออนไลน์ ทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มผู้ประกอบการหรือเจ้ามือผู้รับกินรับใช้ ในมาตรา 12/1 กล่าวคือ ผู้ใดจัดให้มีการเล่น
การพนันออนไลน์หรือเป็นผู้สนับสนุนจัดให้มีการเล่นมีความผิดฐานเป็นเจ้ามือลงโทษจาคุกไม่เกิน 3
ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท ถ้าเป็นการกระทาความผิดในฐานความผิด
เดียวกันซ้าอีก ภายในเวลา 5 ปี นับจากวันพ้นโทษ ศาลพิพากษาเพิ่มโทษอีกหนึ่งในสามของโทษที่
กาหนดในความผิดครั้งหลัง
(2) กรณีผู้เล่น ผู้ใดเล่นการพนันออนไลน์ มีความผิดอาญาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3
เดือน และปรับไม่เกิน 1,000 บาท ถ้าทาความผิดในฐานความผิดเดียวกันซ้าอีก ภายในเวลา 5 ปี นับ
แต่วันพ้นโทษให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษอีกหนึ่งในสามของโทษที่กาหนดในความผิดครั้งหลัง และ
(3)
กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ทาผิดเสียเอง
กาหนดให้ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่มีอานาจตาม
พระราชบัญญัติการพนันหรือผู้มีอานาจบังคับใช้กฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ตารวจ ถ้ากระทาความผิด
เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ให้กาหนดโทษเป็นสองเท่าที่ได้กาหนดไว้สาหรับความผิดฐานนั้น เช่น เป็น
เจ้ามือลงโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 400,000 บาท
บรรณานุกรม
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