
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปิดกั้นเว็บไซด์การเล่นการพนันออนไลน์* 
 

สิบต ารวจเอกอภิวัฒน์ ภัทรพงศ์พันธ์** 

ในอดีตก่อนยุคสมัยสังคมออนไลน์ การพนันมักจะเกิดขึ้นแต่ในบ่อนคาสิโน และ การนัด
รวมกลุ่มพบปะกันโดยเฉพาะในสังคมเท่านั้น แต่ในยุคปัจจุบันสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคมทุกเพศทุกวัย ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในเมืองที่เจริญ และ แม้ในกระทั่งชนบทที่
ห่างไกลความเจริญก็ตาม ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้าถึง ก็สามารถที่จะเข้าถึงการติดต่อสื่อสาร
กันได้ทั้งนั้น ซึ่งก็รวมไปถึงการเล่นการพนันด้วย ที่จะท าให้ทุกคนสามารถเล่นการพนันกันได้ โดยไม่
ต้องไปคาสิโนหรือบ่อนต่าง ๆ สามารถเล่นกันได้ง่ายขึ้น เพียงแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา ก็สามารถ
ที่จะเล่นพนันกันได้แล้ว โดยที่ผู้เล่นพนันกับเจ้ามือพนันไม่ต้องอยู่เผชิญหน้ากันเหมือนเช่นในอดีต โดย
เรียกว่า การเล่นพนันออนไลน์ เว็บไซด์การพนันออนไลน์ที่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยนั้น มีอยู่ 3 
รูปแบบ คือ 1. เว็บไซด์การพนันออนไลน์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศ 2.เว็บไซด์
ที่ผิดตามกฎหมายในต่างประเทศ 3.เว็บไซด์การพนันออนไลน์ที่จั้งตังขึ้นในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบัน
นี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปิดกั้นเว็บไซด์การพนันออนไลน์ของประเทศไทย สามารถที่จะปิดกั้นได้
เว็บไซด์การพนันออนไลน์ในประเภทที่ 2 และ 3 ได้เท่านั้น ส่วนในประเภทที่ 1 นั้นไม่สามารถที่จะ
ท าการปิดกั้นได้เลยเพราะจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายของต่างประเทศจึงไม่สามารถที่จะขอ
ความร่วมมือ หรือขอข้อมูลในการที่จะปิดกั้นเว็บไซด์ไปยังประเทศนั้น ๆ ได้เลย ท าได้แค่เพียงเอาผิด
กับผู้เล่นซึ่งอยู่ประเทศไทยได้เพียงอย่างเดียว จากปัญหาดังกล่าวนี้ท าให้กฎหมายไทยไม่สามารถที่จะ
ปิดกั้นเว็บไซด์การพนันออนไลน์ที่ตั้งขึ้นในประเทศต่างประเทศได้เลย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเว็ บพนัน
ออนไลน์ที่เข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยนั้นมักจะตั้งขึ้นอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งความผิดฐานการพนัน
ไม่ได้เป็นถูกบัญญัติไว้ความผิดหลักอ านาจลงโทษสากลได้ ในประมวลกฎหมายอาญาและใน
พระราชบัญญัติการพนันก็ไม่ได้บัญญัติให้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดที่อยู่ในหลัก
อ านาจลงโทษสากล ซึ่งจากการตรากฎหมายหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใช้เป็นเวลา 86 ปี เนื่องจากใน
ปัจจุบันผู้ก่อตั้งเว็บไซด์พนันออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่จะก่อตั้งขึ้นในต่างประเทศ มีการพัฒนาทางเทคนิคที่
จะหลีกเลี่ยงจาการปิด 

                                                           
*
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กั้นเว็บไซด์ (Block) ของภาครัฐในประเทศไทย รวมทั้งเกิดการเล่นการพนันในตลาดมืดออนไลน์มาก
ขึ้น แต่กฎหมายไทยที่เก่ียวข้องกับการพนันโดยตรงคือ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  
และ ยังล้าหลังอยู่ และไม่ทันต่อโลกในยุคออนไลน์ ในขณะที่เว็บไซด์การพนันของต่างประเทศ
สามารถที่จะพัฒนาทางเทคนิคที่จะหลีกเลี่ยงการปิดกั้นเว็บไซด์การพนันออนไลน์ของไทย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง แต่กฎหมายของประเทศไทยที่ใช้ในการปิดกั้นยังคงหยุด
นิ่งอยู่ที่เดิม ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

การพนันออนไลน์มักจะประกอบด้วยกลุ่มคนสามประเภทคือ 1.ผู้รับพนัน หรือ เจ้ามือ 2.
ผู้รับให้บริการจัดการพนัน หรือ ฝากถอนยอดเงินเดิมพัน 3.ผู้เล่นพนัน โดยวิธีการเล่นคือ ผู้เล่นการ
พนันโดยส่วนใหญ่จะต้องโอนเงินเข้าไปในบัญชีของผู้ให้บริการจัดการพนัน หลังจากนั้นผู้ให้บริการการ
พนันก็จะเปลี่ยนยอดเงินที่ผู้เล่นโอนไปเป็นเครดิตให้กับผู้เล่นตามที่ได้ตกลงกันไว้ แล้วผู้เล่นก็สามารถ
เข้าไปเล่นพนันออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆที่ผู้รับพนันหรือเจ้ามือได้จัดเตรียมไว้
โดยผู้รับพนันจะออกยูสเซอร์เนมพร้อมรหัสผ่านให้ไปยังผู้ให้บริการแล้วส่งต่อไปยังผู้เล่น เมื่อผู้เล่น
พนันจะได้ท าการล็อกอินผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเพื่อเข้าไปเล่นการพนันกับเจ้ามือพนันได้ 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยการเล่นพนันยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่ แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
ประเทศไทยสามารถบังคับใช้กฎหมายและปิดกั้นการเล่นพนันออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ เพราะโดยส่วน
ใหญ่ผู้รับพนันออนไลน์หรือเจ้ามือและผู้ให้บริการรับการพนันฝากถอนเงินออนไลน์ มักจะจดทะเบียน
ก่อตั้งเซิร์ฟเวอร์อยู่ในต่างประเทศ ที่ถือให้การพนันเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมายได้ จึงท าให้เกิดความ
ยากล าบากต่อการที่จะบังคับใช้กฎหมายหรือปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
การสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์มาลงโทษตามกฎหมายไทยได้
อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการติดตามจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้รับให้บริการการพนันซึ่งส่วนใหญ่
มักจะให้บุคคลต่างด้าวเข้ามาเปิดบัญชีของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะ
ท าได้ก็เพียงแค่ออกหมายจับเจ้าของบัญชีเท่านั้น แต่ไม่สามารถน าตัวเจ้าของบัญชีและผู้ให้บริการที่
แท้จริงซึ่งส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศมาลงโทษตามกฎหมายไทยได้ 
 ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์อย่างมากมาย
และกว้างขวางจนแทบจะถือว่าเป็นปัจจัยที่ 6 ในการด ารงชีวิตเลยก็ว่าได้ ท าให้การติดต่อสื่อสารของ
ผู้คนในสังคมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วอย่างไร้พรมแดนผ่านบนโลกอินเตอร์เน็ ตออนไลน์ จึง
กลายเป็นทั้งคุณและโทษต่อสังคม ถ้าหากเราน าไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เช่น ติดต่อสื่อสาร ท าธุรกิจ  
เป็นต้น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาก แต่หากว่าน าไปใช้ในทางท่ีไม่ถูกต้องแล้วนั้น ก็อาจจะเกิดโทษ
ต่อสังคมได้อย่างมหาศาลเช่นกัน การพนันออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตปรากฏอย่างแพร่หลายอยู่บน
เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ บนมือถือ และมีมากมายหลายรูปแบบ หากภาครัฐควบคุมไม่ได้     
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ก็อาจเกิดผลกระทบต่อสังคมและความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง จนน าไปสู่บ่อเกิดปัญหา
อาชญากรรมในสังคมต่อไปได้ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้จึงได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัญหาการปิดกั้นเว็บไซต์การ
เล่นการพนันออนไลน์ของประเทศไทยและศึกษาถึงกฎหมายที่ปิดกั้นเว็บไซด์การเล่นการพนัน
ออนไลน์ของต่างประเทศเพ่ือท าการเปรียบเทียบ การศึกษาปัญหาดังกล่าวใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัย
เอกสาร เป็นหลักและใช้วิธีการศึกษาเชิงวิเคราะห์ทางนิติศาสตร์ โดยศึกษาจากเอกสารงานวิจัยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ค าพิพากษาศาลฎีกา ความเห็นทางกฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการ
ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ของไทยและต่างประเทศ 
 จากการศึกษาพบว่ากฎหมายที่ใช้ในการปิดกั้นเว็บไซต์การพนันออนไลน์นั้นมีอยู่ด้วยกัน
หลายฉบับ แต่ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดบัญญัติเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไว้โดยตรง จึงต้องน ากฎหมาย
หลายฉบับมาเป็นกลไกในการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ซึ่งก็ยังมีปัญหาอยู่หลายประการ ดังนี้  

๑.ปัญหาเกี่ยวกับค านิยามความหมาย  
1.)ปัญหาค านิยามความหมายของการพนันออนไลน์ตามพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478  
ก.) ปัญหาค านิยาม ความหมาย พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไม่ได้มีบท

นิยามความหมายของค าว่า การพนัน และ การพนันออนไลน์ไว้แต่อย่างใด จึงต้องตีความหมายจาก 
พจนานุกรม แนวค าพิพากษาฎีกา หรือ ความเห็นของนักวิชาการมาเทียบเคียงในการที่จะปรับใช้
กฎหมาย ส่วนในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็เพียงแค่ บัญญัติว่า “อันการพนันขันต่อนั้นท่านว่าหา
ก่อให้เกิดหนี้ไม่ สิ่งที่ได้ให้กันไปในการพนันหรือขันต่อก็จะทวงคืนไม่ได้ เพราะเหตุหามูลหนี้อย่างหนึ่ง
อย่างใดมิได้ ข้อบัญญัติที่กล่าวนี้ ท่านให้ใช้ตลอดถึงข้อตกลงเป็นมูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใด อันฝ่ายเสีย
พนันขันต่อหากท าให้อีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือจะใช้หนี้เงินพนันหรือขันต่อด้วย”จะเห็นได้ว่าในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มิได้ให้ความหมายของ การพนัน หรือ การพนันออนไลน์ไว้เลย บัญญัติไว้
แต่เพียงว่า หนี้ที่เกิดจากการพนันและขันต่อนั้นไม่สามารถน ามาฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ จึงท าให้ให้
เกิดความไม่ชัดเจนว่า การพนันนั้นหมายความว่าอย่างไร และ สิ่งใดคือการพนันอันจะเป็น
องค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน และ ในส่วนของความหมายของการพนัน
ออนไลน์ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติไว้เช่นกัน ซึ่งจากการศึกษากฎหมายของประเทศสิงคโปร์ในบทที่ 3 นั้น 
พบว่าพระราชบัญญัติการพนันทางไกล พ.ศ. 2557 (Remote Gambling Act 2014) ได้บัญญัติ
ความหมายและค านิยามต่างๆที่เก่ียวข้องการพนัน ไว้ในส่วนที่ 1 เบื้องต้น มาตรา 4 อย่างชัดเจน ว่า 
“การเดิมพัน” หมายถึงการเดิมพันด้วยเงินหรือมูลค่าของเงิน การพนัน” หมายถึง ทั้งหมดหรืออย่าง
ใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้(ก) การเดิมพัน (ข) การเล่นเกม และ (ค) เข้าร่วมในลอตเตอรี่ ส่วนความหมาย
ของการพนันออนไลน์ไว้ในมาตรา 5 โดยบัญญัติว่า การพนันทางไกลหรือการพนันออนไลน์ ” 
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หมายถึง การพนันที่บุคคลมีส่วนร่วมโดยใช้การสื่อสารทางไกล แม้ว่าการพนันจะกระท าเพียงบางส่วน 
โดยการสื่อสารทางไกลก็ตาม จึงท าให้มีความชัดเจนมากในการที่จะปรับใช้กฎหมายต่อความผิดฐาน
การพนันหรือการพนันออนไลน์ในประเทศสิงคโปร์ 

ข) ปัญหาบทสันนิษฐานความผิดของผู้เข้าร่วมวงในการเล่นพนันออนไลน์ ตามมาตรา 6 ซึ่ง
บัญญัติว่า “ผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวง 
หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่
ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะ หรือในงานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณะสถาน” 
 จากบทสันนิษฐานตามมาตรา 6 นี้ จะเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เด็ดขาดว่าผู้ที่อยู่ใน
วงการเล่นการพนันนั้น จะถือว่าเป็นผู้เล่นด้วย เพียงแต่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้เล่นนั้นด้วย ดังนั้น
แล้วจึงเกิดความไม่ชัดเจนว่าผู้ที่อยู่ในวงการพนันนั้นจะถือว่าเป็นผู้ร่วมเล่นการพนันด้วยเสมอไป
หรือไม่ โดยเฉพาะในการเล่นพนันออนไลน์นั้น ซึ่งยังไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงต้องน า
พระราชบัญญัตินี้มาบังคับใช้ เว็บพนันต่าง ๆ มีวิธีการชักชวนให้มีคนมาเล่นการพนันออนไลน์ในเว็บ
ของตน แตกต่างกันออกไป หนึ่งในวิธีการนั้นคือ การจ้างให้บุคคลที่มีชื่อเสียงออกมาชักชวนให้เข้าร่วม
เล่นการพนัน โดยผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น facebook line youtube เป็นต้น 
ยกตัวอย่าง facebook บุคคลที่รับจ้างให้ชักชวนให้คนมาเล่นพนันออนไลน์ โดยท าการถ่ายทอดสด
ผ่านโปรแกรมถ่ายทอดสดของ Facebook แสดงให้เห็นถึงการเล่นพนันออนไลน์ว่าเล่นอย่างไร โดย
เข้าไปเล่นในเว็บพนันออนไลน์จริง ๆ และ มีการน าเงินทรัพย์สินต่าง ๆ มาตั้งโชว์ไว้เพ่ือท าให้เป็นแรง
ดึงดูดให้กับผู้คนที่สนใจ เชื่อถือว่าถ้าเล่นพนันกับทางเว็บแล้วจะได้เงินอย่างแน่นอน และ จะมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้ามารับชมท าการแชร์การเล่นการพนันดังกล่าวออกไปสู่สาธารณะเพ่ือให้บุคคล
อ่ืนสามารถเข้ามารับชมมากข้ึน โดยอาจะมีของรางวัลเป็นสิ่งจูงใจเพ่ือหลอกล่อให้ท าการแชร์การเล่น
การพนันออนไลน์ออกไปสู่บุคคลอื่น ๆ จากตัวอย่างดังกล่าว จากการถ่ายทอดสดดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
มีผู้ที่เข้าไปรับชมในโปรแกรมถ่ายทอดสดและแชร์การเล่นการพนันนั้นเป็นจ านวนมาก และในการ
ถ่ายทอดสดนั้นผู้ที่ท าการชักชวนก็จะเล่นการพนันกับเว็บพนันออนไลน์ให้ผู้ที่เข้ามารับชมนั้นจริง 
เพ่ือให้เห็นว่ามี การได้เงินจริงกับการพนันในเว็บนั้น ๆ จึงท าให้เป็นปัญหาต่อไปว่า ผู้ที่เข้าไปรับชม
ผ่านช่องทางออนไลน์นั้น จะถือว่าเป็นผู้ที่เล่นหรือร่วมเล่นกานพนันนั้นด้วยหรือไม่ ตามบทสันนิษฐาน
ของมาตรา 6 เพราะว่าผู้ที่เข้าไปรับชมและแชร์ข้อมูลเว็บการพนันนั้นก็เปรียบเสมือนกับการเข้าไป
ร่วมวงเล่นการพนันนั้นด้วย จึงท าให้มีปัญหาต่อไปว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะท าการปิดกั้นการ
ถ่ายทอดสดการเล่นการพนัน รวมไปถึงการแชร์การถ่ายทอดสดดังกล่าวได้หรือไม่ ตามบทสันนิษฐาน
ตามมาตรา 6 ประกอบกับ มาตรา 20 (3) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560) ซึ่งจากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศใน
บทที่ 3 มาแล้ว จะเห็นว่า กฎหมาย Interactive Gambling Act 2001 (IGA) ในประเทศ
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ออสเตรเลีย ได้บัญญัติว่า การโฆษณาเกี่ยวกับการพนันบนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะด้วยวิธี การกระจาย
เสียง สื่อ สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา หรือสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ ถ้าการโฆษณาดังกล่าวได้กระท า
ภายในประเทศออสเตรเลีย ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย แต่ถ้าโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ของต่างประเทศ 
หรือสื่อโฆษณาที่มิได้มุ่งน าเสนอต่อชาวออสเตรเลีย การโฆษณาดังกล่าวไม่ถือว่ามีความผิด ซึ่งจะเห็น
ได้ชัดเจนว่า กฎหมายฉบับนี้ถือว่าผู้ที่ท าการชักชวนด้วยวิธี การกระจายเสียง สื่อ สิ่งพิมพ์ ป้าย
โฆษณา หรือสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ มีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมิใช่เป็นเพียงแค่บทสันนิษฐาน
เหมือนกับมาตรา 6 ของ พระราชบัญญัติการพนันของไทยซึ่งเป็นปัญหาให้จะต้องน าสืบกันอีกต่อไป
ในชั้นศาลว่า ผู้ที่ชักชวนให้เล่นการพนันและผู้ที่เข้าไปร่วมรับชมการเล่นการพนันออนไลน์ดังกล่าวจะ
ถือว่าเป็นผู้อยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวง 
หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ อีกต่อไป จึงเกิดปัญหาในความไม่ชัดเจนของกฎหมาย
ไทย จึงเห็นควรเสนอแนะให้มีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติในส่วนของค านิยามความหมายของ การพนัน
และการพนันออนไลน์ไว้ในพระราชบัญญัติการพนัน เพ่ือความชัดเจนในการปรับใช้กฎหมายต่อไป 
 2)ปัญหาค านิยามความหมายตามพระราชบัญญัติว่ าด้วยการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560) 
 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2560) นั้น ก็มิได้บัญญัติค านิยมความหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ แต่มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปิดกั้นเว็บไซด์ ซึ่งอาจน าปรับใช้กับความผิดที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ได้ 
แต่ก็บัญญัติไว้อย่างกว้างๆไม่มีความชัดเจน คือ มาตรา 20 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า 
 “มาตรา 20 ในกรณีที่มีการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นค าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มี
เขตอ านาจขอให้มี ค าสั่งระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ได้  
 (3) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
กฎหมายอ่ืนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาได้ร้องขอ 
  ในกรณีที่มีการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มี
เขตอ านาจขอให้มีค าสั่ง ระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติ ว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทาง
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ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองข้ึนคณะหนึ่ง หรือหลายคณะ แต่ละคณะให้มีกรรมการจ านวนเก้าคน
ซึ่งสามในเก้าคนต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสื่อสารมวลชน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง การด าเนินการของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้
ระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง พนักงานเจ้าหน้าที่
จะท าการระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ นั้นเองหรือจะสั่งให้ผู้ให้บริการระงับ
การท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรี ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ 
ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติส าหรับการระงับการท าให้แพร่หลายหรือ ลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยค านึงถึงพัฒนาการ ทางเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่
จะยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งไปก่อนที่จะได้รับ ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะยื่นค าร้องตามวรรคสองไปก่อนที่
รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องรายงาน ให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว” 
 จากบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560) บัญญัติไว้อย่างกว้าง ๆ ตามมาตรา 20 
(3) ว่า “(3) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
กฎหมายอ่ืนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณา
ความอาญาได้ร้องขอ” ซึ่งจากบทบัญญัติในมาตรานี้ ท าให้ต้องมาตีความต่อไปว่า ความผิดอาญาตาม
กฎหมายอ่ืนนั้น คือ ความผิดในฐานใดบ้าง และความผิดฐานการพนันจะอยู่ในความหมายของ
ความผิดอาญาตามกฎหมายอ่ืนใน พระราชบัญญัตินี้หรือไม่ จึงไม่มีความชัดเจนว่า การพนันออนไลน์
นั้นจะเป็นความผิดอาญาอ่ืนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนตามมาตรา 20 (3)  หรือ ไม่ ซึ่งจะต้องเป็นปัญหาในการตีความตามกฎหมายอีก
ต่อไป แต่ในกฎหมายของต่างประเทศได้มีการบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไว้ชัดเจน 
เช่น กฎหมายของสหรัฐอเมริกาในระดับมลรัฐต่าง ๆ ได้บัญญัติความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไว้
โดยเฉพาะ ส่วนประเทศสิงคโปร์ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติการพนันทางไกล พ.ศ. 2557 
(Remote Gambling Act 2014) ออกมาบังคับใช้กับการพนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ จึงไม่ต้องน า
ความผิดตาม พระราชบัญญัติการพนันโดยทั่วไป มาปรับใช้กับพระราชบัญญัติการกระท าผิดเกี่ยวกับ



7 

 

คอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560)อีก ซึ่งจะได้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
ต่อไปในบทที่ 5 

๒.ปัญหาการก าหนดประเภทของการพนัน 
มาตรา 4 แบ่งการพนันออกเป็น 2 ประเภทคือ การพนันที่ต้องห้ามเด็ดขาดตามบัญชี ก และ 

การพนันประเภทอาจได้รับอนุญาตในเล่นได้ตามบัญชี ข 
การพนันตาม พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 บัญชี ก มี 28 ชนิด ได้แก่ 1. 

หวย ก. ข. โปปั่น โปก า ถั่ว แปดเก้า จับยี่กี ต่อแต้ม  เบี้ยโบก หรือคู่ค่ี หรืออีโจ้ง ไพ่สามใบ ไม้สามอัน 
ช้างงา หรือป๊อก ไม้ด า ไม้แดง หรือปลาด าปลาแดง หรืออีด าอีแดง อีโปงครอบ ก าตัด ไม้หมุน หรือล้อ
หมุนทุก ๆ อย่าง หัวโตหรือทายภาพ การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ เช่นเอามีดหรือหนามผูก หรือ
วางยาเบื่อเมาให้สัตว์ชนหรือต่อสู้กัน หรือสุมไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งกันหรือการเล่นอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการ
ทรมานสัตว์ อันมีลักษณะคล้ายกับที่ว่ามานี้ บิลเลียดรู ตีผี โยนจิ่ม สี่เหงาลัก ขลุกขลิก น้ าเต้าทุก ๆ 
อย่าง ไฮโลว์ อีก้อย ปั่นแปะ อีโปงซัด บาการา และ สล๊อทแมชีน 

การพนันตามที่ระบุไว้ในบัญชี ก นี้ เป็นการพนันที่ห้ามมิให้อนุญาตให้มีการเล่นขึ้นอย่าง
เด็ดขาดเว้นแต่ในกรณีท่ีรัฐบาลจะเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรอนุญาต ภายใต้บังคับเงื่อนไขใด ๆ ให้มี
การเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้โดยออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่า การจะ
อนุญาตให้เล่นได้นั้นจะกระท าได้ยากมาก ซึ่งไม่อาจอนุญาตให้มีการจัดการเล่นได้เลย  การพนัน
ประเภทใดที่จะอนุญาตให้เล่นได้นั้นก็ จะต้องมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพ่ือเป็นการ
ควบคุมและตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ในเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้อ านวยการ
ส านักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ส่วนในต่างจังหวัด
นั้นนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอคือแห่งท้องที่นั้นนั้นเป็นเจ้าพนักงาน     
ผู้ออกใบอนุญาตได้ 

ส่วนการพนันที่อาจจะอนุญาตให้มีการเล่นได้ตามบัญชีประเภท ข มีดังนี้ การเล่นต่าง ๆ ซึ่ง
ให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเลข 17 
แห่งบัญชี ก. วิ่งวัวคน ชกมวย มวยปล้ า แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ ชี้รูป โยนห่วง โยนสตางค์หรือวัตถุใด 
ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ ตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆ ยิงเป้า ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ เต๋าข้ามด่าน 
หมากแกวหมากหัวแดง ปิงโก สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือ
ประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งโตแตไลเซเตอร ส าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง สวีป 
ส าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง บุ๊กเมกิง ส าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ขายสลากกินแบ่ง สลาก
กินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศสยาม แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่
จัดนั้น ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆ ดวด บิลเลียด ข้องอ้อย สะบ้าทอย สะบ้าชุด ฟุตบอลโต๊ะ 
เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอ่ืนใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด 
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ดึง ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอ่ืนใดซึ่งสามารถท าให้แพ้ชนะกันได้ไม่ ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือ
เครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม 

การพนันนั้นระบุไว้ในบัญชี ข ประเภทนี้จะจัดให้มีข้ึนเพื่อเป็นตั้งน ามาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัด
โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมได้ ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
เห็นสมควรและออกไปอนุญาตให้หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต ตาม
มาตรา4 วรรคสองแม้ว่าการเล่นดังกล่าวอาจจะได้รับอนุญาตแล้วแต่กระทรวงมหาดไทยมีนโยบาย
ควบคุมและอนุญาตให้มีการเล่นได้เพียงบางประเภท 

ส่วนการพนันออนไลน์ที่มีในรูปแบบใหม่เป็นการพนันประเภทอ่ืนที่อยู่นอกเหนือบัญชี ก และ 
ข ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งจัดอยู่ในการเล่นพนันตาม มาตรา4ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน ซึ่งใน
ปัจจุบันยังไม่สามารถอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันได้ เนื่องจากไม่มีการระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ใน
กฎกระทรวง 

ตามพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 การควบคุมการพนันก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการก าหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตการพนันบาง
ประเภท ค่าธรรมเนียมเงื่อนไขในการเล่นการพนัน รวมไปถึงระเบียบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว 

ในปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายตั้งจากอดีต เช่น ในสมัยก่อนถ้าเราจะต้อง
การที่จะซื้อสินค้าหรือขายสินค้าอะไร เราก็จะต้องไปที่ตลาดนัดหรือแหล่งที่ขายสินค้านั้น  ๆ แต่ใน
ปัจจุบันนี้สังคมออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันท าให้  การติดต่อซื้อขายสินค้าใน
ปัจจุบันนี้ท าได้อย่างง่ายดายเพียงแค่น าโทรศัพท์มือถือมาแล้วก็เข้าไปในแอพพลิเคชั่นต่าง  ๆ เช่น 
Facebook LINE หรือ ลาซาด้า เป็นต้น ก็สามารถที่จะท าการซื้อหรือขายสินค้าได้อย่างง่ายดาย จึง
เป็นช่องว่างที่ท าให้มิจฉาชีพหรืออาชญากร สามารถที่จะกระท าความผิดผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียได้
อย่างง่ายดาย โดยต่างมีเทคนิคต่าง ๆ มากมายเพ่ือจะดึงดูดผู้ที่สนใจอยากได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพใน
ราคาที่ถูก หรือ เพ่ือเป็นการเอาชนะคู่แข่งทางการค้าของตน โดยใช้วิธีการต่าง  ๆ นานา ในการเรียก
ความสนใจของลูกค้า และการใช้เทคนิคต่างๆเหล่านี้ บางอย่างเข้าข่ายเป็นการพนันเพราะลูกค้าหรือ
พ่อค้ามีทั้งได้และเสีย อย่างเช่น โปรแกรม Facebook ก็จะมีกลุ่มตลาดนัดต่างๆที่สามารถให้ผู้คนที่
สนใจในการซื้อขายสินค้าเข้ามาท าการซื้อขายสินค้าได้อย่างอิสระ เช่น กลุ่มซื้อขายพระเครื่อง
ออนไลน์ นาย ก. ต้องการที่จะขายพระเครื่องของตนองค์หนึ่ง จึงตั้งราคาไว้ที่ 10,000 บาท โดยให้ผู้
ที่สนใจในพระเครื่ององค์นี้ ท าการโอนเงินเข้ามาคนละ 500 บาท เลขก็ให้ได้รับสิทธิ์ในการจับสลาก 
1 สิทธิ์ แล้วก็ท าสลากหมายเลข 1-30 ไว้ เพ่ือที่จะจับสลากว่า หมายเลขใดท่ีนาย ก. จับสลากได้ คน
นั้นก็จะได้พระเครื่ององค์นี้ไปในราคา 500 บาท ถ้านายก็ให้คนมาร่วมเล่นเกม 30 คน นายกอก็จะ
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ได้เงินทั้งหมด 15,000บาท ส่วนคนที่ได้พระเครื่ององค์นี้ไปก็จะได้ไปแค่เพียงในราคา 500 บาทแต่
มีคน 29 คนที่เสียงเงินไป 500 บาท รวมเป็นเงิน 14,500 บาท ที่นาย ก. ได้ไป จึงจะเห็นได้ว่าการ
กระท าเช่นนี้ เข้าข่ายเป็นการพนันตามความหมายในพจนานุกรม เพราะ มีคนได้และคนเสียในการ
ร่วมเล่นเกมครั้งนี้ แต่พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2578 ไม่ได้บัญญัติว่า การกระท า
ประเภทนี้จัดอยู่ในการประกันประเภทไหน จึงท าให้เกิดอุปสรรคในการตีความของกฎหมายว่า การ
ซื้อขายของประเภทนี้ จัดอยู่ในความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2578 หรือไม่ ถ้า
เป็นการพนันแล้วจะจัดอยู่ประเภทใด บัญชีใด หรือไม่ ถ้าไม่เป็นความผิดฐานเล่นการพนันก็จะ
สามารถน าสัญญาซื้อขายดังกล่าวมาฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 853 เนื่องจากพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 นี้ ได้มีการประกาศออกใช้มา
อย่างยาวนาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2478 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาประมาณ 86 ปี โดยไม่มีการแก้ไข
ประเภทของการพนันให้ทันสมัยกับโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังมีการพนันในรูปแบบใหม่เกิดขึ้น
มากมายแทบทุกวัน การพนันบางอย่างไม่ได้จัดอยู่ในบัญชีประเภท ก และ ข จึงท าให้การบังคับใช้
กฎหมายต่อผู้เล่นการพนันออนไลน์ในปัจจุบันนี้ไม่ดีเท่าที่ควร และเมื่อมีการจับกุมผู้กระท าผิด
พนักงานสอบสวนจะต้องน าสืบให้เห็นว่าการพนันนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับการพนันประเภทใด จึง
เห็นควรที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ เพ่ิมเติมประเภทของการพนัน ให้มีความสอดคล้องกับการ
พนันประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาใหม่ในโลกปัจจุบันต่อไป 

๓.ปัญหาการปิดกั้นเว็บไซด์การพนันออนไลน์ 
เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ ยังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติในเรื่องของการ

พนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ จึงต้องน าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.
2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560) “มาตรา 20 (3) ประกอบกับพระราชบัญญัติการพนันมาปรับใช้
ในการที่จะปิดกั้นเว็บไซด์การพนันออนไลน์ ที่บัญญัติว่า“ในกรณีที่มีการท าให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นค าร้อง
พร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ านาจขอให้มี ค าสั่งระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้  (3) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตาม
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ร้องขอ 
  ในกรณีที่มีการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มี
เขตอ านาจขอให้มีค าสั่ง ระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบ
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คอมพิวเตอร์ได้ ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติ ว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทาง
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองข้ึนคณะหนึ่ง หรือหลายคณะ แต่ละคณะให้มีกรรมการจ านวนเก้าคน
ซึ่งสามในเก้าคนต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสื่อสารมวลชน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง การด าเนินการของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้
ระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง พนักงานเจ้าหน้าที่
จะท าการระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ นั้นเองหรือจะสั่งให้ผู้ให้บริการระงับ
การท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรี ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ 
ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติส าหรับการระงับการท าให้แพร่หลายหรือ ลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยค านึงถึงพัฒนาการ ทางเทคโนโลยี
ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่
จะยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งไปก่อนที่จะได้รับ ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะยื่นค าร้องตามวรรคสองไปก่อนที่
รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องรายงาน ให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว” 
 จากบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560) มาตรา 20 นี้ ยังไม่สามารถปิดกั้นเว็บ
ไซด์การพนันออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อได้ศึกษาในบทที่ 3 พบว่า กฎหมายต่างประเทศมี
มาตรการทางเทคนิคที่น ามาปรับใช้กับการควบคุมการพนันออนไลน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 มาตรการ คือ 
มาตรการปิดกั้นเว็บไซต์ และ มาตรการปิดกั้นทางการเงิน โดยในการศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษา
เฉพาะมาตรการปิดกั้นเว็บไซด์การพนันออนไลน์เท่านั้น ส าหรับมาตรการปิดกั้นเว็บไซต์การพนัน
ออนไลน์นั้นพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช  2478 ไม่ ได้มีบทบัญญัติ ไว้  ถึ งแม้ว่ า
พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่แก้ไขปี 2560 จะมีหลักเกี่ยวกับการปิดกันเว็บไซต์ 
ตามมาตรา 20 ไว้ก็ตาม แต่ก็มีข้อจ ากัดหลายประการในการปรับใช้กับการพนันออนไลน์ เช่น ไม่มี
บทบัญญัติที่ระบุเฉพาะถึงการพนันไว้ เพียงแค่บัญญัติไว้อย่างกว้าง ๆ ตามมาตรา 20 (3) ว่า “(3) 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายอ่ืน
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ร้อง
ขอ” ซึ่งจากบทบัญญัติในมาตรานี้ ท าให้ต้องมาตีความต่อไปว่า ความผิดอาญาตามกฎหมายอ่ืนนั้น 
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คือ ความผิดในฐานใดบ้าง และความผิดฐานการพนัน จะอยู่ในความหมายของความผิดอาญาตาม
กฎหมายอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ 
 จากปัญหาบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 มิได้บัญญัติว่า การกระท าผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน 
พุทธศักราช 2478 จะมีความผิดตามกฎหมายนี้ ไว้อย่างชัดเจน มีแต่เพียง มาตรา 20 (3) 
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายอ่ืน
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ร้อง
ขอ”  ซึ่งบัญญัติไว้ให้สามารถตีความหมายไปได้กว้าง จึงท าให้มีปัญหาต่อการน าบทบัญญัติดังกล่าวมา
ปรับใช้กับการกระท า ความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ผ่าน มาตรา 20 
(3) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต่อผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ที่
จะท าการปิดก้ัน (block) เว็บไซด์พนันออนไลน์ผ่านกระบวนการทางกฎหมายตาม มาตรา 20 จึงท า
ให้เกิดความไม่ชัดเจนในตัวบทกฎหมาย ซึ่งจะต้องตีความกันต่อไปอีกว่า ความผิดอาญาตามกฎหมาย
อ่ืนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นั้น 
คือ ความผิดฐานใดบ้าง ความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันนี้ จะถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย
อ่ืนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือไม่ เป็นสาเหตุท าให้การน าบทบัญญัติดังกล่าวไปปรับใช้กับความผิดฐานการพนันยังไม่มีความ
ชัดเจนเท่าที่ควร และไม่มีประสิทธิภาพในการที่ภาครัฐจะท าการปิดกั้นเว็บไซด์การพนันออนไลน์
รูปแบบต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซด์เท่าท่ีควร  
 ส าหรับมาตรา 20 นี้ ให้อ านาจศาลปิดกั้นเว็บไซต์ในขอบเขตที่กว้างกว่าเดิม ในส่วนเนื้อหา
ของการพนัน อาจมีรูปแบบการน ามาตรา 20 มาบังคับใช้ได้ใน 3 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 เว็บไซต์ที่มี
เนื้อหาผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา 20 (1) เช่น เนื้อหาที่มีความผิดตามมาตรา 14
มาตรา 16 ซึ่งรวมถึงความผิดฐานการพนันไว้ ดังนั้นมาตรานี้จึงไม่สามารถใช้กับการพนันออนไลน์ได้ 
กรณีที่ 2 เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
กฎหมายอ่ืนซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลและท าอันดีของ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาได้ร้องขอตาม มาตรา20 (3) นี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติการพนันแล้ว จะเห็น
ได้ว่า การพนันที่ต้องห้ามเด็ดขาดตามบัญชี ก และ การพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เล่น ตามบัญชี ข 
รวมไปถึงเนื้อหาการโฆษณาออนไลน์ชักชวนให้เล่นการพนันซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 9 หรือ 
มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการพนันก็อาจร้องขอให้ศาลสั่งปิดกั้นเว็บไซด์ได้ตามมาตรานี้ ส่วน
การพนันที่ขออนุญาตให้เล่นได้โดยถูกกฎหมายนั้น จะไม่สามารถท าการปิดกั้นเว็บไซต์ได้เลย ส่วน
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ส าหรับการชักชวนโฆษณาทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ให้เล่นการพนันซึ่งไม่ใช่กรณีเป็นความผิดตามมาตรา 
9 หรือ 12 ของพระราชบัญญัติการพนันก็ไม่สามารถปิดกั้นได้เช่นกัน เนื่องจากไม่ใช่เนื้อหาที่เป็น
ความผิดกฎหมายอื่น 

จะเห็นได้ว่า ปัญหาของการปรับใช้มาตรา 20 (3) หรือ การพนันตามกฎหมายไทยแบ่งได้
เป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่ห้ามโดยเด็ดขาด เช่น ในบัญชี ก และ กลุ่มที่อนุญาตให้เล่นได้ ดังนั้นการพนัน
ที่เป็น“ความผิดอาญาตามกฎหมายอ่ืน” ในความหมายตามมาตรา 20 (3) นั้น จะครอบคลุมเฉพาะ
การพนันออนไลน์ที่เกี่ยวเนื่องกับประเภทในบัญชี ก และ การพนันประเภท ข ที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่
การพนันชนิดอ่ืนที่ได้รับอนุญาตจึงไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งไม่อาจถือเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายอ่ืนตาม
มาตรา 20 (3) เนื่องจากไม่ใช่การพนันที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน ส าหรับการโฆษณา
ออนไลน์ชักชวนให้เล่นพนันก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นความผิดมาตรา 9 หรือ 12 และ  
ที่ไม่เป็นความผิดมาตรา 9 หรือ 12 ดังกล่าวมาแล้ว 
 ส่วนกรณีเว็บไซต์การพนันที่มีเนื้อหาไม่ผิดกฎหมาย แต่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมท าอันดีของประชาชนมาตรา 20 วรรคสอง ซึ่งไม่อยู่ในประเภทที่ได้ยกตัวอย่างไว้ข้างต้นนั้น 
ก็อยู่ในขอบเขตของ มาตรา20 (3) ที่สามารถร้องขอต่อศาลให้ปิดกั้นได้ตามมาตรา 20 วรรคสอง ซึ่ง
ครอบคลุมไปถึงเนื้อหาที่ไม่ผิดกฎหมายใด แต่จะขัดกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือไม่นั้น จะต้องขึ้นอยู่กับการตีความของศาล ว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
ท าอันดีของประชาชนอันจะร้องขอต่อศาลให้ปิดกั้นหรือไม่เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้อย่างกว้างไม่มีความชัดเจน ว่า ความผิดอาญาตาม
กฎหมายอ่ืนคือ ความผิดฐานใดบ้าง และเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมท าอันดีของ
ประชาชนนั้นมีลักษณะอย่างไร ซึ่งเมื่อได้ศึกษาถึงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันบนอินเทอร์เน็ตของ
ต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และ สิงคโปร์ ได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ออนไลน์ไว้โดยเฉพาะแยกออกต่างหากจากการพนันทั่วไป กล่าวคือ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีบทบัญญัติไว้เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ในระดับกฎหมายมลรัฐ ซึ่ง
แต่ละมลรัฐนั้นมีความชัดเจนในเรื่องของกฎหมายการพนันออนไลน์แตกต่างกันออกไป เช่น กฎหมาย
ของมลรัฐเซาธ์ดาโกต้า (South Dakota) บัญญัติว่า ห้ามมิให้บุคคลใดใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การเล่นการพนัน จากบทบัญญัตินี้จะเห็นได้ว่า กฎหมายของมลรัฐเซาธ์ดาโกต้าถือว่า การพนัน
ออนไลน์เป็นสิ่งต้องห้าม จึงสามารถที่จะปิดกั้นเว็บไซด์การพนันออนไลน์ได้เลย เพราะกฎหมายได้
บัญญัติห้ามมิให้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเล่นการพนันไว้อย่างชัดเจน กฎหมายมลรัฐออริกอน 
(Oregon) ห้ามมิให้มีการเล่นการพนันผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งก็ได้บัญญัติให้ห้ามเล่นการพนัน
ออนไลน์ไว้อย่างชัดเจนด้วนเช่นกัน กฎหมายรัฐมลรัฐอิลลินอยส์ (Illinois) ก็บัญญัติห้ามมิให้มีการเล่น
การพนันผ่านอินเตอร์เน็ต โดยก าหนดความผิดส าหรับบุคคลที่จัดให้มีเว็บไซต์ เพ่ือการเข้าไปเล่นพนัน
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ไว้อย่างชัดแจ้งอีกเช่นกัน กฎหมายมลรัฐเนวาดา (Nevada) ได้บัญญัติ ห้ามการพนันบนเครือข่าย
เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร (Commumication Technology) โดยก าหนดนิยามลักษณะของ
เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ไว้อย่างกว้างท าให้ครอบคลุมถึงการส่งผ่านข้อมูลไม่ว่าสายโทรศัพท์ 
เคเบิ้ล คลื่นวิทยุ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมทั้งอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต 
ซึ่งก็ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งอีกเช่นกัน และ กฎหมายมลรัฐหลุยส์เซียน่า (Louisiana) ก็มีการบัญญัติห้ามมิ
ให้มีการพนันผ่านคอมพิวเตอร์ (Gambling by computer) โดยถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้อง
ป้องกันมิให้มีการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพนัน ไว้อย่างชัดแจ้งโดยมีการก าหนดให้รัฐมี
หน้าที่ป้องกันมิให้มีการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการพนันไว้โดยชัดเจนอีกด้วย  
 ส่วนในประเทศสิงคโปร์นั้นมีการตราพระราชบัญญัติการพนันทางไกล พ.ศ. 2557 
(Remote Gambling Act 2014) ออกมาบังคับใช้กับการพนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ โดยมี
วัตถุประสงค์บัญญัติไว้ในมาตรา 7 เพ่ือควบคุมการพนันระยะไกลและบริการการพนันระยะไกลที่มี
ผลกระทบต่อสิงคโปร์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ การป้องกันการพนันจากระยะไกลไม่ให้เป็นแหล่งที่มา
ของอาชญากรรมหรือความผิดปกติการเชื่อมโยงกับอาชญากรรมหรือความผิดปกติหรือถูกใช้เพ่ือ
สนับสนุนอาชญากรรมหรือความผิดปกติ ไว้เป็นความผิดโดยได้ก าหนดโทษส าหรับการกระท า
ความผิดไว้อย่างชัดแจ้งในกฎหมายดังกล่าว 

จึงเห็นได้ว่าประเทศไทย ก็มิได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ
เพียงแต่มีการน าพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาปรับใช้กับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560 มาตรา 20 (3) เพ่ือน าไปสู่การร้องขอต่อศาลเพ่ือท าการปิดกั้น
เว็บไซด์การพนันออนไลน์ อีกทั้งไม่ได้ก าหนดความผิดและก าหนดโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระท า
ผิดกับการพนันออนไลน์ไว้ ทั้งผู้ให้บริการรับพนัน และ ผู้เล่นพนัน เป็นเพียงกลไกลที่อาจน ามา
ควบคุมการพนันออนไลน์ เช่น ปิดกั้นการพนันออนไลน์ที่อยู่ในบัญชี ประเภท ก ซึ่งต้องห้ามเด็ดขาด 
และ รวมไปถึงเนื้อหาโฆษณาออนไลน์ที่ชักชวนให้เล่นพนันตามบัญชี ก ตามมาตรา 9 หรือ มาตรา 
12 ของพระราชบัญญัติการพนันได้ ซึ่งไม่มีความชัดเจนว่า การพนันออนไลน์นั้นจะเป็นความผิด
อาญาอ่ืนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ตามมาตรา 20 (3)  หรือ ไม่ ซึ่งจะต้องเป็นปัญหาในการตีความตามกฎหมายอีกต่อไป  

๔.ปัญหาหลักความผิดสากล 
เว็บไซด์การพนันออนไลน์ที่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยนั้น มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ 1.เว็บไซด์

การพนันออนไลน์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศ 2.เว็บไซด์ที่ผิดตามกฎหมายใน
ต่างประเทศ 3.เว็บไซด์การพนันออนไลน์ที่จั้งตังขึ้นในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปิดกั้นเว็บไซด์การพนันออนไลน์ของประเทศไทย สามารถที่จะปิดกั้นได้เว็บไซด์การ
พนันออนไลน์ในประเภทที่ 2 และ 3 ได้เท่านั้น ส่วนในประเภทที่ 1 นั้นไม่สามารถที่จะท าการปิดกั้น
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ได้เลยเพราะจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายของต่างประเทศจึงไม่สามารถที่จะขอความร่วมมือ 
หรือขอข้อมูลในการที่จะปิดกั้นเว็บไซด์ไปยังประเทศนั้น ๆ ได้เลย ท าได้แค่เพียงเอาผิดกับผู้เล่นซึ่งอยู่
ประเทศไทยได้เพียงอย่างเดียว จากปัญหาดังกล่าวนี้ท าให้กฎหมายไทยไม่สามารถที่จะปิดกั้นเว็บไซด์
การพนันออนไลน์ที่ตั้งขึ้นในประเทศต่างประเทศได้เลย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเว็บพนันออนไลน์ที่เข้ามา
แพร่หลายในประเทศไทยนั้นมักจะตั้งขึ้นอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งความผิดฐานการพนันไม่ได้เป็นถูก
บัญญัติไว้ความผิดหลักอ านาจลงโทษสากลได้ในประมวลกฎหมายอาญาและในพระราชบัญญัติการ
พนันก็ไม่ได้บัญญัติให้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดที่อยู่ในหลักอ านาจลงโทษสากล ซึ่ง
จากการตรากฎหมายหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใช้เป็นเวลา 86 ปี เนื่องจากในปัจจุบันผู้ก่อตั้งเว็บไซด์
พนันออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่จะก่อตั้งขึ้นในต่างประเทศ มีการพัฒนาทางเทคนิคที่จะหลีกเลี่ยงจาการปิด
กั้นเว็บไซด์ (Block) ของภาครัฐในประเทศไทย รวมทั้งเกิดการเล่นการพนันในตลาดมืดออนไลน์มาก
ขึ้น แต่กฎหมายไทยที่เก่ียวข้องกับการพนันโดยตรงคือ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 
และ ยังล้าหลังอยู่ และไม่ทันต่อโลกในยุคออนไลน์ ในขณะที่เว็บไซด์การพนันของต่างประเทศ
สามารถที่จะพัฒนาทางเทคนิคที่จะหลีกเลี่ยงการปิดกั้นเว็บไซด์การพนันออนไลน์ของไทย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง แต่กฎหมายของประเทศไทยที่ใช้ในการปิดกั้นยังคงหยุด
นิ่งอยู่ที่เดิม ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย แต่ในต่างประเทศได้มีการออกกฎหมาย
เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ เช่น South Dakota Gambling Law,Oregon Gambling 
Law,Illinois Gambling,LawNevada Gambling Act 2001,Louisiana Gambling Act 2001 
ในกฎหมายระดับมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา Interactive Gambling Act 2001 (IGA) ของ
ประเทศออสเตรเลีย และ Remote Gambling Act 2014 ของประเทศสิงคโปร์  จึงถึงเวลาอัน
สมควรแล้วที่ประเทศไทยจะท าการต้องมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ 
หรือแก้ไข้ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ให้สอดคล้องกับการกระท าผิดเกี่ยวกับการ
พนันออนไลน์ต่อไป 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาเห็นควรมีข้อเสนอแนะให้มีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับค า
นิยามความหมายของค าว่า การพนันและการพนันออนไลน์ ในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 
๒๔๘๕ เพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา โดยบัญญัติว่า ผู้ใดอยู่ในวงการเล่น หรืออยู่ในวงการเล่นการพนัน
ออนไลน์ หรือ เข้าไปร่วมวงการเล่นพนันออนไลน์ หรือเข้าไปร่วมรับชมการเล่นพนันออนไลน์ อันขัด
ต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้  หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริง
สาธารณะ หรือในงานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณะสถาน  และ เพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา ๑๘ โดย
บัญญัติว่า ผู้ใดกระท าผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักร และ (ก.) ผู้กระท าความผิดนั้นเป็น
คนไทย หรือ (ข.)ผู้กระท าผิดเป็นบุคคลต่างด้าว และ รัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย  และ ควรแก้ไข
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๐) 
มาตรา ๒๐ (๓) ว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
หรือ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน หรือ กฎหมายอ่ืนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ร้องขอ อีกทั้งยังเห็นควรให้ประเทศไทยตรากฎหมาย
ขึ้นมาบังคับใช้กับการกระท าผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าผิดเกี่ยวกับการพนันทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ....... 
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