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บทคัดย่อ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบว่า การเล่นพนันในประเทศไทย ใน
ปัจจุบนัไดมี้วิวฒันาการไปเป็นอย่างมาก เพราะความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี จึงท าให้เกิดการเล่น
พนันผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ข้ึน โดยเฉพาะการเล่นพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตท่ีก าลัง
ได้รับความนิยมและเป็นท่ีแพร่หลายอย่างมาก ในสังคมทุกชั้นของประเทศไทย และมีแนวโน้ม      
ท่ีจะได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสังคม ชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ประชาชนทุกระดบั ขณะท่ีกฎหมายของประเทศไทยในส่วนท่ีเก่ียวกบัการพนนั มีเพียงพระราช 
บญัญติัการพนัน พ.ศ. 2478 เท่านั้นท่ีใช้บงัคบั ซ่ึงยงัถือว่า ล้าหลังไม่ทนัต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ไม่มีความชดัเจนและยงัไม่เป็นบรรทดัฐานอีกดว้ย ในส่วนของการบงัคบัใช้กฎหมาย
ของเจา้พนกังานก็ยงัคงมีปัญหาและอุปสรรคอีกมากมาย 
 ดงันั้น จากการศึกษาวิจยัท าให้ทราบว่า มาตรการการแก้ปัญหาการเล่นพนันทายผล
ฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยนั้น รัฐควรบญัญติักฎหมายระบุความผิดการเล่นพนนัทาย
ผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตให้ชดัเจนวา่ การเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตเป็นความผิด 
ตอ้งก าหนดโทษให้เหมาะสมกบัปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นเจา้มือ ผูเ้ล่น หรือผูว้ิเคราะห์ผลฟุตบอลและ
ต้องให้อ านาจแก่เจ้าหน้าท่ีสามารถออกหมายค้นได้กรณีจ าเป็นเร่งด่วน และเตรียมบุคลากร
เจา้หน้าท่ี ให้มีความพร้อมโดยตอ้งเสริมความรู้ให้เท่าทนักบัความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยี ท่ี
ส าคญัจ านวนของบุคคลากรเจา้หนา้ท่ีตอ้งใหเ้พียงพอในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
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ABSTRACT 
 
 This thesis has an objective to study in the area of internet gambling that has deve- 
loped dramatically in Thailand as a result of fast development in high technology.  Consequently, 
internet gambling via electronic devices has been created; especially, internet gambling in soccer 
which has become very famous and wide spread in every rank of social in Thailand. The trend is 
assumed to increase in the future and undeniable has an influence on social, life, and assets of 
every people. Thailand has only one main law governing gambling as Gambling Act B.E. 2478; 
which can be said that it is out date when comparing to the level of high technology in the present 
day. The said law also unclear and cannot set legal standard in term of legal enforcement by legal 
officer and other aspects. 
 Subsequently, the research found that in order to set the effective procedure to resolve 
problem of internet gambling in soccer, Thailand should legislate the new law concerning 
liabilities in internet gambling in soccer. The said new law should clearly set that predicting result 
of each match shall be classified as internet gambling. In addition, the new law should set 
appropriate sanctions standard, which comply with current social situation. The player, analyzer, 
and gambling’s host should all mentioned in the law. The law may delegate power to legal officer 
in issuing search warrant in urgent case. Adequate training as well as knowledge in terms of 
development of technology shall be provided to related staffs and officers. The number of related 
staffs and officers shall be adequately prepared. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในโลกยุคปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็น การด าเนินชีวิต สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ไดมี้
การพฒันาและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อส่ิงต่างๆ ในทุกๆ ดา้น 
อาชญากรรมก็เช่นกัน ได้มีการพฒันาเปล่ียนแปลง รูปแบบ วิธีการ จากอดีต โดยเร่ิมมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการก่ออาชญากรรมให้ง่ายยิ่งข้ึน จากเดิมอาชญากรรมเป็นเร่ืองของการใช้
ก าลงัก่อให้เกิดความรุนแรง แต่ในปัจจุบนันั้นอาชญากรรมไดล้ดการใช้ก าลงัลง แต่น าเทคโนโลยี
เขา้มาช่วยในการก่ออาชญากรรมสามารถก่อใหเ้กิดความเสียหายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอาชญากรรม
ท่ีเก่ียวกับเงิน ท าให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกวา้ง เราอาจเรียกอาชญากรรมชนิดน้ีว่า  
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   
 การพนนั เป็นอาชญากรรมประเภทหน่ึงท่ีอยู่คู่กบัคนไทยมาหลายชัว่อายุคนแล้ว แม ้  
จะมีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยู ่แต่ก็ใชบ้งัคบัมาเป็นเวลาเน่ินนานไม่ทนักบัยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป กล่าวคือ 
ไม่ทนัตามรูปแบบและประเภทของการพนนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปเป็นอยา่งมาก ไดเ้กิดการพนนั
ในรูปแบบใหม่ ไดแ้ก่ การเล่นพนนัผลกีฬาต่างๆ ซ่ึงท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก คือ การ
เล่นพนันทายผลฟุตบอล และในปัจจุบนัจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลธรรมดาท่ีจะตอ้งมีการ
เขียนโพยพนัน แล้วตอ้งน าไปส่งตามโต๊ะพนัน กลายเป็นการเล่นพนันฟุตบอลผ่านอินเทอร์เน็ต 
หรือ พนันฟุตบอลออนไลน์ ในปัจจุบนัได้มีกระแสเรียกร้องเป็นระยะๆ เพื่อให้มีการเปิดหวย
ออนไลน์ข้ึน อย่างไรก็ตามในการพนนัผลฟุตบอลออนไลน์นั้น ก่อให้เกิดเงินพนนัสูงถึงหลกัร้อย
ลา้น หรือ พนัลา้น ก็วา่ได ้ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบอยา่งมากต่อ
สังคม 
 ตามบทกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบนันั้น ไดมี้พระราชบญัญติัการ
พนนั พ.ศ. 2478 ก าหนดห้ามมิให้มีการเล่นพนัน โดยแบ่งแยกการพนนัออกเป็น 2 ประเภท โดย
แยกเป็น บญัชี ก. และบญัชี ข. การพนนัท่ีอยูใ่นบญัชี ก. นั้น กฎหมายห้ามเล่นโดยเด็ดขาด ส่วนการ
เล่นพนนัท่ีอยูใ่นบญัชี ข. นั้นเล่นไดแ้ต่ตอ้งขออนุญาตจากเจา้หนา้ท่ี แต่อยา่งไรก็ตามการเขา้เล่นการ
พนนัโดยผา่นทางเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการเล่นพนนัต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงในปัจจุบนัมีการกระท าผิด
ดงักล่าวอยูม่ากมายและพฒันารูปแบบการกระท าผิดอยา่งต่อเน่ือง แต่กลบัยงัไม่มีบทบญัญติั หรือ
มาตรการในการแกไ้ขปัญหาและลงโทษส าหรับความผิดการเล่นพนนับอลในรูปลกัษณะน้ี จึงเป็น
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ท่ีน่าสนใจวา่หากมีการกระท าผิดโดยการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนแลว้และ
น ามาซ่ึงความเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมากเช่นน้ี จะน าบทกฎหมายใดมาปรับใช้แก่ผูก้ระท า
ความผิด เน่ืองจากปัจจุบนั การเล่นพนนัทางอินเทอร์เน็ตยงัไม่มีการบญัญติัไวใ้ห้เป็นการชดัเจนวา่ 
ตอ้งรับผดิตาม พระราชบญัญติัการพนนัฯ ในมาตราใด  
 ส่วนการฟ้องคดีในการกระท าความผิดในการเล่นพนันฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตนั้น 
บางกรณี ก็สั่งฟ้องตามพระราชบญัญติัการพนนั ในมาตรา 4 บางกรณีก็สั่งฟ้อง ตามมาตรา 4 ทวิ ซ่ึง
ในการสั่งฟ้องจ าเลยในแต่ละคดีเก่ียวกบัการกระท าความผิดการเล่นพนนัฟุตบอลทาอินเทอร์เน็ต
นั้น เป็นการสั่งฟ้องคนละมาตรากนั บางก็อา้งมาตรา 4 บางก็อา้งมาตรา 4 ทวิ ซ่ึงทั้งสองมาตรามี
อตัราโทษต่างกนั ท าใหศ้าลในแต่ละคดีพิพากษาคดีโดยอา้งบทกฎหมายไปตามฟ้องซ่ึงแตกต่างกนั
ไป จึงเกิดความไม่ชดัเจนหรือบรรทดัฐานวา่จะฟ้องผูก้ระท าผดิฐานใดกนัแน่  
 อีกทั้ง ในฎีกาท่ี 1762/2544 ไดบ้อกว่าการเล่นพนันทายผลฟุตบอลไม่มีลกัษณะคลา้ย
กบัการเล่นพนนัสลากกินแบ่งหรือสลากกินรวบ การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดตามาตรา 4 
และมาตรา 4 ทวิ ไม่ใช่บทท่ีบญัญติัองค์ประกอบความผิด แสดงว่ามาตรา 4 ทวิ ไม่ใช่การกระท า      
ท่ีจะเป็นความผดิ แต่ก็ไดมี้การลงโทษโดยอาศยั องคป์ระกอบตามมาตรา 4 ทวิ เพื่อท่ีจะลงโทษตาม
มาตรา 12 จึงแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่ชดัเจนในตวักฎหมาย อนัขดักบัมาตรา 2 แห่งประมวลอาญา  
 ส่วนในการบงัคบัใช้กฎหมายดังกล่าวพบว่าบทลงโทษท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันคือ ตาม                 
พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 มาตรา 12 นั้นมีโทษปรับเพียง 500 ไปจนถึง 5,000 บาท และ
จ าคุกเพียง 3 เดือน ไปเกิน 3 ปี ซ่ึงถือวา่เบามากส าหรับความผิดท่ีก่อนข้ึน เพราะรายไดจ้ากการเล่น
พนนัอาจจะมีสูงถึง 100 ลา้นบาทเป็นอยา่งนอ้ย 
 ส่วนพระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้บญัญติัให้ผูก้ระท าความผิดตามพระ
ราช บญัญติัคือผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์เท่านั้น มิไดบ้ญัญติัเลยวา่ การเล่น
พนนัทางอินเทอร์เน็ตเป็นความผิดและมิไดมี้การก าหนดโทษแต่อยา่งใด  
 การเล่นพนนัทางอินเทอร์เน็ตนั้น ถือไดว้่าเป็นอาชญากรรมท่ีไม่มีผูเ้สียหาย ซ่ึงท าให้
เกิดความยุ่งยากในการป้องกนัและปราบปราม เพราะผูเ้ล่นการพนนัดงักล่าวแมจ้ะก าลงัเล่นการ
พนันใน ท่ีสาธารณก็ตาม ก็เป็นเร่ืองยากท่ีจะทราบว่าก าลังเล่นการพนันอยู่ เน่ืองจากในการ
ติดต่อกนัระหว่างเจา้มือกบันกัพนนัจะใช้เคร่ืองมือส่ือสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ หรือ 
E-mail ในการกระท าความผิด แต่ทางเจา้หน้าท่ีก็ไม่อาจหาข่าว หรือรวบรวมพยานหลกัฐานได ้
เพราะผิดกฎหมาย และผิดหลกัรัฐธรรมนูญ และท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงคือ การตรวจคน้จบักุมนั้น 
เป็นเร่ืองท่ีท าไดย้ากเพราะอาชญากรรมดงักล่าวส่วนมากเกินข้ึนในเวลากลางคืน ซ่ึงท าให้มีปัญหา
ในการขอหมาย จึงเป็นอุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมายการพนนั และการแสวงหาพยานหลกัฐาน
ในคดีการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต    
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 จากสภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการพนนัดงักล่าว จะเห็นไดว้า่การเล่นพนนัทายผล
ฟุตบอลผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นกิจกรรมท่ีเขา้ข่ายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อนัผิดกฎหมายและ
ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อประเทศชาติ แต่เหตุใดในปัจจุบนัจึงยงัมีผูเ้ข้าร่วมเป็น
จ านวนมาก ปัญหาดงักล่าวมาจากสาเหตุใด และกฎหมายท่ีรัฐใชบ้งัคบัในปัจจุบนัมีความเหมาะสม 
ความชดัเจนเพียงพอท่ีจะสามารถน ามาใช้บงัคบัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ มาตรการในการ
ลงโทษ การป้องกนัและปราบปรามผูก้ระท าผิดในปัจจุบนัเหมาะสมมากน้อยเพียงใด จะมีการน า
มาตรการทางกฎหมายอ่ืนมาใชบ้งัคบักบัผูก้ระท าความผิด หรือองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติท่ีแฝง
ตวัอยูไ่ดห้รือไม่ เพื่อให้การบงัคบัใชก้ฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงน่าจะไดมี้การศึกษาเพื่อ
คน้ หามาตรการทางกฎหมายมาใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายการพนนัทายผล
ฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตท่ีใช้บงัคบัในปัจจุบนัให้เหมาะสม ชัดเจนและเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั
ต่อไป 
 
 1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาขอ้เท็จจริงในการเล่นพนนัทางอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นการเล่นพนันทายผล
ฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น เพื่อให้ทราบว่ามีความเป็นมา วิวฒันาการ วิธีการ ขั้นตอนและ
เครือข่ายอยา่งไร 
 1.2.2 เพื่อศึกษาแนวคิดหลกัเกณฑ์และมาตรการทางกฎหมาย อนัไดแ้ก่ แนวความคิดเก่ียวกบั
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญา ทฤษฎีการบงัคบัใช้
กฎหมาย แนวความคิดว่าดว้ยการลงโทษทางอาญา รวมทั้งมาตรการ RICO และ CCE เป็นตน้เพื่อ
ใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต 
 1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหาในการบงัคบัใช้กฎหมาย การแสวงหาพยานหลกัฐาน เขตอ านาจศาล 
เป็นตน้ อนัเก่ียวกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต 
 1.2.4 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัในปัจจุบนัวา่มีบทบญัญติัท่ีใชใ้นการป้องกนั
และปราบปรามการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตเพียงใด โดยเฉพาะ พระราชบญัญติั
การพนนั พ.ศ. 2478 และพระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่ีเป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัการพนนั 
และ ในกฎหมายอ่ืนเฉพาะท่ีมีส่วนในการวเิคราะห์และอธิบาย 
 1.2.5 เพื่อศึกษาและคน้หามาตรการทางกฎหมายมาใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการแกไ้ขปรับปรุง
กฎหมายการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตท่ีใช้บงัคบัในปัจจุบนัให้เหมาะสม ชัดเจน
และเป็นบรรทดัฐาน  
1.3 สมมุติฐานการวจัิย 
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 เน่ืองจากในปัจจุบนัรูปแบบการพนนัในประเทศไทยไดมี้วิวฒันาการไปเป็นอยา่งมาก
เพราะความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี จึงท าให้เกิดการพนนัผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ข้ึน โดยเฉพาะการ
เล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมและเป็นท่ีแพร่หลายอย่างมากใน
ประเทศไทย ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคตและจะส่งผลกระทบต่อ
สังคม ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน โดยท่ีกฎหมายของประเทศไทยในส่วนท่ีเก่ียวกบัการพนนั 
โดยเฉพาะพระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ. 2478 พระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และการ
บงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่มีความชดัเจน และยงัไม่เป็นบรรทดัฐาน รวมทั้งยงัมีอุปสรรค์
ต่างๆ จึงควรหามาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการกระท าความผิดการเล่นพนนัทายผล
ฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อแกไ้ข เพิ่มเติมกฎหมายของไทยในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเล่นพนนัทายผล
ฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต ใหมี้ความชดัเจน รัดกุม เหมาะสม และเป็นบรรทดัฐานมากกวา่ปัจจุบนั  
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 การวิจัยคร้ังน้ี ได้ท าการศึกษาการบังคบัใช้กฎหมายการเล่นพนันทายผลฟุตบอล            
ทางอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเนน้ถึงการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตตามกฎหาย ท่ีใชบ้งัคบั
ในปัจจุบนัซ่ึงไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์พระราชบญัญติัการ
พนนั พ.ศ. 2478 พระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอบเขต
การศึกษาเร่ิมจากการศึกษาถึงแนวคิด และหลกัเกณฑใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมายการพนนั เช่น ทฤษฎี
การบงัคบัใช้กฎหมาย ทฤษฏีว่าดว้ยการลงโทษทางอาญา อีกทั้งศึกษาการบงัคบัใช้กฎหมายการ
พนนัตามกฎหมายของไทย ว่ามีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างไร มีปัญหาอะไรบา้งในการบงัคบัใช ้
จากนั้นศึกษามาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปราบการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทาง
อินเทอร์เน็ต โดยเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อท่ีจะน ามา
แกไ้ขปรับปรุงกฎหมายการพนนัของไทยท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัให้มีความเหมาะสม ชดัเจน และเป็น
บรรทดัฐานต่อไป  
 
1.5 วธีิด าเนินการศึกษา      
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการศึกษาข้อมูลโดยวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
กล่าวคือ เป็นการใช้วิธีการศึกษาโดยการคน้ควา้และวิเคราะห์ขอ้มูลจากหนังสือบทความ และ
เอกสารต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล
ทางอินเทอร์เน็ต เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 พระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
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2550 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศกระทรวง รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องของต่างประเทศ ค าพิพากษาฎีกา เอกสารการประชุมสัมมนารวมทั้งการ
สัมภาษณ์ ขอ้เสนอแนะของบุคคลและเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง  
 
1.6 ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 ท าใหท้ราบถึงขอ้เทจ็จริง ความเป็นมา ววิฒันาการ วธีิการ ขั้นตอนและเครือข่าย ของการ
เล่นพนนัทางทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต เป็นอยา่งไร 
 1.6.2 ท าให้ทราบถึงแนวคิด หลกัเกณฑ์และมาตรการทางกฎหมายอนัเก่ียวกบัการพนนัเล่น
ทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการเล่นการพนันทายผล
ฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต วา่มีแนวความคิด หลกัเกณฑ ์มาตรการอยา่งไร 
 1.6.3 ท าให้ทราบถึงอุปสรรคปั์ญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมาย การแสวงหาพยานหลกัฐาน อนั
เก่ียวกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต  
 1.6.4 ท าให้ทราบถึงผลการวิเคราะห์การบงัคบัใช้กฎหมาย กรณีการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล
ทางอินเทอร์เน็ต ตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พระราชบญัญติั
การพนนั พ.ศ. 2478 พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  2550 และกฎหมายอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้อง 
เปรียบเทียบกบักฎหมายและมาตรการของต่างประเทศ 
 1.6.5 ท าให้สามารถน ามาตรการทางกฎหมายท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายการพนนัท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัให้ เหมาะสม ชดัเจน และเป็น
บรรทดัฐานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั 
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บทที ่2 
หลกัการ ทฤษฎ ีและแนวความคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการบังคบัใช้กฎหมาย  

การพนันทายผลฟุตบอลทางอนิเทอร์เน็ต 
 
 การกระท าความผิดฐานเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทยนั้น 
ในปัจจุบนัน้ี มีลกัษณะเป็นองคก์รท่ีใหญ่ เน่ืองจากมีวงเงินในการเล่นพนนัสูงมาก ภายในองคก์รจึง
ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ มากมาย ในการพิจารณาการเล่นการพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต    
ผูศึ้กษาเห็นวา่ควรน า หลกัการ ทฤษฎี และแนวความคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายการ
พนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 
2.1 แนวความคิดเกีย่วกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 
 ในปัจจุบนัเศรษฐกิจและสังคมของไทย ถือวา่ก าลงัพฒันาความเจริญเพื่อแข่งขนัให้ทนั
นานาประเทศ แต่ในทางกลบักนั ค่านิยมและวฒันธรรมของคนไทยกบัชอบความเรียบง่าย สะดวก 
สบาย ไม่กระตือรือร้น ชอบและงมงายกบัการเส่ียงโชคอยู ่จึงท าให้คนไทยกบัการเล่นการพนนัจึง
เป็นของคู่กนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ประกอบกบัความเจริญทางเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ท าให้
มีการคิดคน้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ มาประยุกต์ใช้กบัการเล่นการพนัน ท าให้เกิดการเล่นพนันทายผล
ฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตข้ึน โดยมีเจา้มือรายใหญ่ซ่ึงส่วนมากจะเป็นนกัธุรกิจ พ่อคา้ท่ีมีฐานะ มีหนา้
มีตาในสังคม แสวงหาผลประโยชน์ จากค่านิยมในการเล่นพนนัของคนไทย โดยตั้งเป็นองคก์ร และ
เสนอผลประโยชน์ให้เจา้หน้าท่ีของรัฐ เพื่ออ านวยความสะดวกในการกระท าความผิดของตนเอง 
จึงขอจ าแนกประเภทของอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต
ดงัน้ี 
 2.1.1 อาชญากรรมคอเช้ิตขาว (White Collar Crime)   
 อาชญากรรมประเภทน้ีเป็นการกระท าความผดิของบุคคลท่ีมีช่ือสียง มีหนา้มีตา มีฐานะ
ในสังคม ไดแ้ก่การทุจริต ฉ้อราษฎร์บงัหลวง โกงภาษี อาชญากรรมประเภทน้ีมีช่ือเรียกอีกอย่าง
หน่ึงว่า Occupational Crime เป็นการกระท าความผิดของพวกขา้ราชการ นกัธุรกิจ พ่อคา้ เป็นตน้ 
โดยอาศยัอิทธิพลของตนท่ีมีอยูใ่นกิจการต่างๆ แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบ ถือเป็นการกระท า
ความ ผดิต่อความไวว้างใจ เช่น การหลอกลวงซ่ึงเขา้ลกัษณะของการฉอ้โกงฉอ้ฉลในรูปแบบต่างๆ 
 จากการวิเคราะห์วงการเล่นการพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตของไทยนั้น เห็น
ได้ว่า เจา้มือใหญ่ส่วนมากจะเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีหน้ามีตา มีฐานะในสังคม จึงได้ใช้อ านาจ 
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อิทธิพล และผลประโยชน์ สร้างความคุน้เคยกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ โดยจ่ายเงินใตโ้ต๊ะให้กบัเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ เพื่ออ านวยความสะดวกในการกระท าความผิด อาศยัอิทธิพลของตนแสวงหาผลประโยชน์
จากการเป็นเจา้มือรับกินรับใชใ้นการพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต 
 2.1.2 อาชญากรรมท าเป็นองค์การ (Organized Crime)  
 อนุสัญญา  U.N.T.O.C 2000 เ ป็นอนุสัญญาสหประชาชา ติ ว่ าด้วยการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติ โดยองค์กรอาชญากรรม อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กร
อาชญากรรมขา้มชาติ ก าหนดค านิยาม และความหมายของค าวา่ “องคก์รอาชญากรรม” ไวว้า่ 
 กลุ่มองคก์รอาชญากรรม (organized criminal group) หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีการจดัตั้ง
ร่วมกนัตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป และตั้งมาเป็นระยะเวลาหน่ึงและร่วมกนักระท าความผิดร้ายแรงตั้งแต่
หน่ึงฐานความผิดข้ึนไป หรือความผิดท่ีก าหนดไว ้(established) ในอนุสัญญาน้ีเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์ทางทรัพยสิ์นอ่ืนไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม 
 คณะบุคคลรวมตวักนัเขา้กนัเป็นองคก์าร จะมีการด าเนินการอยา่งมีแบบแผน มีการแบ่ง
หนา้ท่ี มีหวัหนา้และการด าเนินงานเป็นขั้นตอน โดยประกอบกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย เพื่อให้ไดเ้งิน
มาจากการทุจริตทุอกอย่างแมก้ระทัง่การใช้วิธีการโหดเห้ียมทารุณ พยายามหลบหลีกเง้ือมมือ
กฎหมาย งานทุจริตท่ีกระท ามีหลายดา้น เช่น การคา้ส่ิงเสพติดให้โทษ บ่อนพนนั ซ่องโสเภณีตม้
กลั่นสุราเถ่ือน การหลักลอบขนของหนีภาษี การฉ้อโกงระดับชาติและระหว่างชาติ และการ
กรรโชกทรัพย ์โดยอา้งการคุม้ครอง อาชญากรรมประเภทน้ีเป็นอาชญากรรมประเภทร้ายแรง และ
สังคมมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อพฤติกรรมดังกล่าว แต่กฎหมายเอ้ือมไม่ถึง ไม่สามารถกวาดล้าง
อาชญากรรมเหล่าน้ีใหห้มดไปจากสังคมได ้เน่ืองจากมีอิทธิพลทางการเงิน นอกจากน้ี ยงัมีอิทธิพล
ทางการเมืองคอยใหก้ารสนบัสนุนอาชญากรกลุ่มน้ีอยู ่ท  าใหจ้บัจ่ายใชส้อยจดัหาเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 
รวมทั้งการจ่ายเงินซ้ือตวัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อช่วยในการประกอบอาชญากรรม ปัจจุบนัมีการ
พฒันารูปแบบขององคก์รอาชญากรรมภายในไปเป็นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ 
 จากรูปแบบของการจ าแนกประเภทของอาชญากรรม ซ่ึงพิจารณาจากพฤติกรรมของ
อาชญากรผูก้ระท าความผดิ จะเห็นไดว้า่ ประเภทของอาชญากรรมท่ีสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ วงการธุรกิจ ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงิน และในคณะเดียวกนัเป็นอาชญากรรม
ท่ียากต่อการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่  อาชญากรรมคอเช้ิตขาว (White Collar Crime) หรือ
อาชญากรรมท่ีอาศยัโอกาสในต าแหน่งหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผิด (Occupational 
Crime) ซ่ึงประเทศไทยจะคุน้กบัอาชญากรรมประเภทน้ีในช่ือของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือ
อาชญากรรมทางธุรกิจ  
 จากหลกัการ ทฤษฎี และแนวความคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย ดงักล่าว
ขา้งตน้ เห็นไดว้า่ การพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต เป็นการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ี
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เป็นองคก์รขนาดใหญ่ วงเงินจ านวนสูงมาก โดยมีเจา้มือรายใหญ่ซ่ึงส่วนมากจะเป็นนกัธุรกิจ พ่อคา้ 
ท่ีมีฐานะ มีหนา้มีตาในสังคม แสวงหาผลประโยชน์ จากค่านิยมในการเล่นพนนัของคนไทย โดยตั้ง
เป็นองค์กร และเสนอผลประโยชน์ให้เจา้หน้าท่ีของรัฐ เพื่ออ านวยความสะดวกในการกระท า
ความผดิของตนเอง 
 
2.2 หลกัความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญา (Legality Principle) 
 ซ่ึงสาระส าคญัของหลกัความชอบดว้ยกฎหมายในกฎหมายอาญา (Legality Principle) 
นั้นประกอบดว้ย 
 2.2.1 กฎหมายอาญาต้องบัญญตัิอย่างชัดเจนแน่นอน 
 กฎหมายอาญาเป็นเร่ืองการก าหนดส่ิงท่ีกฎหมายห้ามไม่ให้กระท า หรือบังคับให้
กระท าซ่ึงการฝ่าฝืนจะไดรั้บผลร้าย คือโทษทางอาญา ดงันั้นส่ิงท่ีกฎหมายห้ามไม่ให้กระท า หรือ
บงัคบัให้กระท าน้ี ตอ้งมีลกัษณะท่ีชดัเจนแน่นอน โดยไม่ก่อให้เกิดเร่ืองปัญหาวา่เร่ืองท่ีกระท านั้น
จะท าไดโ้ดยไม่มีโทษหรือไม่ 
 ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าในการบังคับใช้กฎหมายนั้นจะต้องมีการบังคับใช้ท่ีชัดเจนว่า         
กฎหมายก าหมดให้บุคคลห้ามกระท าส่ิงใด หรือ ก าหนดให้บุคคลกระท าส่ิงใด ไวอ้ย่างชดัเจนใน
กฎหมาย จึงจะเป็นการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม จึงจะท าให้เกิดความชอบด้วย
กฎหมาย แต่การพนนัเล่นทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตของไทย ยงัไม่ไดก้  าหนดกฎหมายเป็น
ความผดิเฉพาะการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต 
 2.2.2 กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด 
 ในการบงัคบัใช้กฎหมายอาญานั้นจะตอ้งมีการตีความในกฎหมายอยา่งเคร่งครัด และ   
จะใช้หลกัเทียบเคียงไม่ได ้ซ่ึงกฎหมายอาญานั้นเป็นกฎหมายท่ีกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ดงันั้นนอกจากการบญัญติักฎหมายให้ชดัเจนแน่นอนแลว้ ก็ยงัไม่เพียงพอ การน ากฎหมาย
อาญามาใชน้ั้นจึงจะตอ้งมีการน ามาใชอ้ยา่งเคร่งครัด เพราะหากตีความอยา่งไม่เคร่งครัดแลว้ ก็จะมี
ผลเสียได ้
 อน่ึง การเทียบเคียงนั้นในกฎหมายอาญาจะน ามาใช้ไม่ได้ ซ่ึงหมายรวมถึงการน า
กฎหมายอาญามาใชโ้ดยการขยายความไม่ไดเ้ช่นกนั 
 ดงันั้นจะเห็นได้ว่า ในกฎหมายอาญานั้น จะตีความตวับทกฎหมายในกฎหมายอาญา
โดยอาศยัการเทียบเคียง หรือการขยายความเพื่อให้ครอบคลุมการกระท าท่ีไม่ได้บญัญติัไวต้าม
กฎหมายอาญาให้เป็นการกระท าท่ีขดักบักฎหมายไม่ได้ ไม่ว่าจะเทียบเคียง หรือขยายความเพื่อ
ประโยชน์ใดๆก็ตาม 
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 แต่การเล่นพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตของไทย ใช้วิธีเทียบเคียงพระราช 
บญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ให้ถือว่า การพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต เป็นความผิดฐาน
เล่นการพนนั  เห็นไดว้า่ไม่ไดตี้ความโดยเคร่งครัด 
 ผูเ้ขียนจะน าแนวความคิดอนัเก่ียวกบัหลกัความชอบดว้ยกฎหมายในกฎหมายอาญาน้ี  
มาแสดงให้ให้เห็นวา่ในสาระส าคญัของหลกัความชอบดว้ยกฎหมายในกฎหมายอาญานั้น ในส่วน
ของการบังคับใช้กฎหมายการพนันในประเทศไทย ในกรณีก ารพนันทายผลฟุตบอลทาง
อินเทอร์เน็ต มีการก าหนดให้การกระท าดังกล่าวเป็นความผิดอย่างชัดเจน และในการลงโทษ
ผูก้ระท าดงักล่าวนั้นมีการตีความอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการเทียบเคียง ในการลงโทษ อนัจะเป็น
การขดักบัหลกัความ ชอบดว้ยกฎหมายในกฎหมายอาญา หรือไม่ และจะมีวิธีการ หรือมาตรการอ่ืน
ใดในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งไรต่อไป   

 
2.3  แนวความคิดในการก าหนดความผดิและโทษ 
 จากการท่ีกฎหมายเก่ียวกบัการพนนัของประเทศไทยไดถู้กใชม้าตั้งแต่ พ.ศ. 2478 และ
พระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทาง
อินเทอร์เน็ต รัฐควรออกกฎหมายข้ึนมาใชก้บัการกระท าความผดิประเภทน้ีข้ึนมาโดยเฉพาะ โดยยึด
แนวความคิดประกอบ ดงัน้ี 
 2.3.1 แนวความคิดในการก าหนดความผดิ 

ซ่ึงในการพิจารณาก าหนดความผิดนั้นตอ้งพิจารณาว่าการกระท าความผิดในการเล่น
พนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต ให้เป็นการกระท าท่ี กระทบต่อสังคม หรือไม่และมีความ
จ าเป็นตอ้งก าหนดเป็นความผดิโดยพิจารณาจาก นโยบายของรัฐ เวลา และกระบวนการ เป็นหลกั 
 2.3.2 สภาพบังคับของกฎหมาย 
 เพื่อใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย บทบญัญติัต่างๆ ของกฎหมาย จ่ึงตอ้งมีสภาพบงัคบัใน
กรณีท่ีมีผูฝ่้าฝืน แต่การบงัคบัจะท าไดก้็ต่อเม่ือส่ิงนั้นเป็นอนัตรายต่อสังคมเท่านั้น 
 สภาพบงัคบัของกฎหมายจึงไดแ้ก่ผลร้ายท่ีจะเกิดข้ึนหากมีการฝ่าฝืนบทบญัญติัต่างๆ
ของกฎหมาย ดงันั้นสภาพบงัคบัใชก้ฎหมายจึงถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทดงัน้ี 
 1) สภาพบงัคบัทางอาญา ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายอาญา ดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 18 
ซ่ึงก าหมดโทษส าหรับลงโทษผูก้ระท าความผดิไวด้งัต่อไปน้ี 
  (1) ประหารชีวติ 
  (2)  จ าคุก 
  (3)  กกัขงั 
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  (4)  ปรับ 
  (5) ริบทรัพย ์
 2) สภาพบงัคบัทางปกครอง ไดแ้ก่ การภาคทณัฑ์ การต าหนิโดยเปิดเผย ต่อสาธารณะ 
การปรับทางปกครอง ตลอดจนการพกัการประกอบการท่ีไดรั้บใบอนุญาต เป็นตน้  
  เห็นไดว้า่ สภาพการบงัคบัต่อผูก้ระท าความผิดในการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทาง
อินเทอร์เน็ตนั้น ตอ้งมีสภาพบงัคบัใหเ้หมาะสมกบัปัจจุบนั โดยตอ้งมีสภาพบงัคบัทั้งทางอาญา ทาง
แพง่ และทางปกครองควบคู่กนัไป 
 2.3.3 โทษต้องเหมาะสมกบัความผดิ 
 แมจ้ะก าหนดให้การกระท าใดเป็นความผิดได้ แต่การก าหนดโทษจะท าได้ต่อเม่ือมี
ความจ าเป็นอยา่งยิ่งเท่านั้น และตอ้งพิจารณาจากความร้ายแรงของอาชญากรรม โดยตอ้งพิจารณา
ถึงลกัษณะของโทษ และโทษนั้นตอ้งไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรงของความผิดดว้ย โดยยึดหลกัท่ี
ตอ้งพิจารณาการลงโทษจากตวัผูก้ระท าผิดเป็นรายๆ ไป จึงจะท าให้เกิดความเหมาะสมกบัผูก้ระท า
ความผดินั้นๆ 
 แนวความคิดในการก าหนดความผิด และโทษน้ี แสดงให้ให้เห็นว่าในการบงัคบัใช้
กฎหมายการพนนัในปัจจุบนันั้น มีการก าหนดความผดิ และโทษของผูก้ระท าความผิด โดยค านึงถึง 
นโยบายในการปราบปรามและป้องกนัอาชญากรรมประเภทน้ีของภาครัฐ รวมทั้งความร้ายแรงของ
การพนนัทางอินเทอร์เน็ต เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการก าหนดความผิด และโทษในความผิดอนัเก่ียวกบั
การพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตของไทยวา่ไดมี้การก าหมดความผิด และโทษดงักล่าวตาม
แนวความคิดในการก าหนดความผดิ และโทษน้ีแลว้หรือไม่ ควรปรับปรุงอยา่งไรต่อไป 
 
2.4  มาตรการในการด าเนินการกบับ่อนการพนัน 

ในปัจจุบนับ่อนการพนนัท่ีลกัลอบเล่นกนันั้นมีลกัษณะการเล่นพนนัเป็นการสมคัรใจ
กนัทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้ามือและผูเ้ล่น อย่างเช่นถ้าเป็นบ่อนการพนันบาคาร่าหรือก าถั่ว จะมีผูเ้ล่น
จ านวนมาก 200 คนข้ึนไป แต่ถา้เป็นบ่อนผา้ถุง ผูเ้ล่นจ านวนจะนอ้ย 5-10 คน การพนนัจบัยี่กี เจา้มือ
จะก าหนดเลขไว ้1 ตวั ผูเ้ล่นสามารถแทงได ้หมายเลข 1-12 หากแทงถูก เจา้มือจ่าย 10 ต่อ ส่วนการ
พนนัเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า หรือตูม้า้ เป็นการเล่นพนนัโดยใชเ้หรียญหยอดตู ้แทงเบอร์มา้ท่ีผูแ้ทงคิด
ว่าเขา้ท่ี 1 หากแทงถูกตูจ้ะจ่ายเงินตามราคาต่อรองท่ีไดก้ าหนดไวก่้อนแทงพนนั เป็นตน้ แต่จาก
การศึกษาท าให้ทราบวา่ บ่อนการพนนัในประเทศไทยนั้น เจา้มือหรือผูท่ี้จะเปิดไดน้ั้นตอ้งเป็นผูมี้
อิทธิพลและมีผูมี้อ  านาจหนุนอยูเ่บ้ืองหลงั ซึงถือไดว้า่เป็นองคก์รอาชญากรรมท่ีเป็นระบบ ไม่วา่จะ
เป็นเงิน อิทธิพลและอ านาจ จึงจะอยูร่อดไดใ้นวงการพนนัของเมืองไทย ดงันั้นในการด าเนินการกบั
บ่อนการพนนัในเมืองไทยนั้น ตอ้งใชม้าตรการ ดงัน้ี 
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 2.4.1 มาตรการในทางกฎหมายอาญา 
 ถึงแมว้่าพระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ. 2478 จะเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีโทษในทาง
อาญา และมีโทษทั้งจ  าคุกและโทษปรับ แต่พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ก็ยงัคงมีลกัษณะ
เหมือนกฎหมายอาญาทั้งหลาย นั่นก็คือ โจทก์ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นอย่างแจง้ชัดว่าจ าเลยเป็น
ผูก้ระท าความผดิจริง ศาลจึงบงัคบัโทษให ้แต่ถา้ไม่พิสูจน์ได ้ดงักล่าว ศาลก็ตอ้งยกฟ้องไป ปัจจุบนั
ปรากฏ ว่าอาชญากรรมท่ีมีลกัษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม มกัจะมีปัญหาในการพิสูจน์ความผิด 
และ         ไม่สามารถน าเอาบุคลซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงัมาลงโทษไดแ้ทบทั้งส้ิน ท าให้ประชาชนเกิดความ
เบ่ือหน่ายงานกระบวนการยติุธรรมของประเทศ เพราะฉะนั้นเม่ือวเิคราะห์ถึงมาตรการทางกฎหมาย
ท่ีอยู่      ในปัจจุบนั ซ่ึงยงัขาดความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้กับการกระท าความผิดในลักษณะ 
“องคก์รอาชญากรรม” แลว้ มาตรการทางกฎหมายท่ีควรมาพิจารณา ไดแ้ก่ 
  2.4.1.1 หลกัเกณฑ์ RICO (Racketeer influenced and Corrupt Organizations Act)   
     ในประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมาย Common Law โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดต่้อสู่กบัปัญหาองคก์รอาชญากรรมอยา่งมากท่ีสุดประเทศหน่ึง ไดน้ าเอามาตรการ
ทางกฎหมายเก่ียวกบัทฤษฎีหลกัการสบคบกนักระท าความผิด (Conspiracy Theory) มาใชบ้งัคบัใน
การต่อตา้น ปราบปราม และก าจดัการประกอบอาชญากรรมในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรม
อยา่งกวา้งขวาง และก่อใหเ้กิดสัมฤทธิผลในการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อองคก์รอาชญากรรมไดสู้ง 
     Racketeer influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) รัฐสภาสหรัฐได้
ประกาศใช ้RICO เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม ค.ศ. 1970 โดยบญัญติัไวใ้นส่วนท่ี 9 ของ Organized Crime 
Control มีเหตุผลส าคญัในการบญัญติักฎหมายเพื่อบงัคบัใช ้คือ 
     (1) องค์กรอาชญากรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา มีลักษณะรูปแบบการ
ประกอบอาชญากรรมท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นอย่างสูง มีรูปแบบการประกอบอาชญากรรมท่ี
หลากหลายต่างกนั และมีการขยายวงกวา้งมากข้ึน ในทุกๆ ปีจะมีเงินทุนหมุนเวียนหลายพนัลา้น
เหรียญสหรัฐ จากระบบเศรษฐกิจภายในประเทศจากการกระท าท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย อาทิเช่น การ
ฉอ้โกง และการทุจริตในทรัพยสิ์นเป็นจ านวนมาก 
     (2) องคก์รอาชญากรรมมีโครงสร้างในการควบคุมบงการเป็นล าดบัชั้น และมี
ศกัยภาพในการแสวงหารายได้และผลประโยชน์ในการกระท าความผิด ซ่ึงรวมถึงการประกอบ
ธุรกิจการพนัน การให้กู้ยืมเงินโดยคิดอตัราดอกเบ้ียเกินอตัราท่ีกฎหมายก าหนด การโจรกรรม 
การคา้ยาเสพติด และธุรกิจท่ีผดิต่อ กฎหมายอ่ืนซ่ึงก่อใหเ้กิดผลเสียต่อประเทศ 
     (3) การไดม้าซ่ึงเงินและทรัพยสิ์นจ านวนมาถูกน ามาใช้ในการแทรกแซง และ
ทุจริตในธุรกิจท่ีถูกต่อกฎหมายสหภาพแรงงาน ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบและความความเสียหายต่อ
สังคมและประชาชน 
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     (4)  การประกอบอาชญากรรม ในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรม ในรูปแบบ
ขององค์กรอาชญากรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจ ภายในประเทศ ผูป้ระกอบธุรกิจโดยสุจริต ตลอดจนการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจ โดยมีการ
แทรกแซงต่อระบบการค้าโดยเสรี ทั้ งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดความ
เสียหายในวงกวา้ง 
     (5)  องคก์รอาชญากรรมไดมี้การประกอบอาชญากรรมอยา่งต่อเน่ือง และมีการ
พฒันาโครงสร้างภายในองค์กรอาชญากรรมอย่างมากมาย เพราะเหตุท่ีว่ามีขอ้บกพร่องในเร่ือง
กระบวนการรวบรวมพยานหลกัฐาน โดยมีขอ้จ ากดัต่อการพฒันาการยอมรับฟังพยานหลกัฐานใน
การฟ้องร้องคดีอาญา และใชเ้ป็นมาตรการในการลงโทษ หรือการไดรั้บการเยยีวยาจากการกระท าท่ี
ไม่ชอบดว้ยกฎหมายขององคก์รอาชญากรรม 
      Racketeer influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) มีหลกัเกณฑ์
และขอ้ก าหนด ซ่ึงมีสาระส าคญั ดงัน้ี  
      ปัจจยัท่ีส าคญัในการฟ้องร้องคดีในกฎหมาย RICO โจทก์ตอ้งกระท าการ
พิสูจน์อยา่งแจง้ชดัในประเด็นท่ีส าคญั กล่าวคือ1 
      1.  จ าเลยไดมี้การกระท าความผดิใน 2 การกระท า หรือมากกวา่นั้น 
      2.  ไดมี้การวางแบบแผนในการประกอบการอนัเป็นมิจฉาชีพ 
      3. มีการลงทุนในทางตรงและทางออ้ม หรือสนับสนุนในผลประโยชน์ 
หรือรายไดใ้นการกระท าร่วมกนั 
      4. ในการประกอบกิจการ 
      5. การกระท าดงักล่าวก่อใหเ้กิดผลกระทบ ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
      การด าเนินคดีกับองค์กรอาชญากรรม โดยใช้มาตรการทางกฎหมายท่ี
เรียกว่า  RICO นั้นจะกระท าได้โดย เร่ิมต้นจากประเด็นการประกอบการมิจฉาชีพ กฎหมายได้
บญัญติัวา่ การท่ีจ าเลยไดล้ะเมิดและฝ่าฝืนต่อบทบญัญติักฎหมายของกฎสหรัฐ และกฎหมายมลรัฐท่ี
ก าหนดว่ามีความผิดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ถือได้ว่าจ  าเลยมีความผิดทางกฎหมาย RICO ซ่ึงจะเป็น
ความผดิส าเร็จหรือขั้นพยายามกระท าความผิดก็แลว้แต่กรณี หรืออาจจะเขา้ความผิดฐานสมคบกนั
กระท าความผดิก็ได ้ตามท่ีปรากฏในบทบญัญติัแห่งกฎหมาย RICO2 
 

                                                 
1  ปิยวรรณ  กองแกว้.  (2542).  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบับ่อนการพนันในประเทศ.  หนา้ 156.  
2  ปิยะพนัธ์  สารากรบริรักษ.์  (2534).  การก าหนดความผดิอาญาเกีย่วกบัการฟอกเงิน.  หนา้ 27. 
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     ส่วนการฟ้องร้องด าเนินคดี การพิสูจน์ความผิดในประเด็นการมีอยู่ของกิจการ
นั้น โจทกจ์ะตอ้งพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงลกัษณะการต่อเน่ืองของกิจการ ซ่ึงเป็นโครงสร้างท่ีส าคญัของการ
ประกอบการท่ีต่อเน่ืองกัน อน่ึง กิจการและแบบแผนจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการฟ้องร้องและ
ด าเนินคดี 

นอกจากน้ีรูปแบบของการตกลงกนัในกฎหมาย RICO ไดก่้อให้เกิดรูปแบบใหม่
ข้ึนมาเรียกวา่ “ทฤษฎีการสมคบกนัประกอบการ” (Enterprise Conspiracies) โดยมีการก าหนดความ 
ผดิข้ึนมาใหม่อนัเป็นการแกไ้ขปรับปรุง ทฤษฎีการสมคบกนัแบบลูกโซ่ (Chain Conspiracies) และ
ทฤษฎีการสมคบแบบวงลอ้ม (Wheel Conspiracies) ซ่ึงไม่สามารถบงัคบัใชใ้นการพิสูจน์ความผิด
ไดแ้จง้ชดั 

หลกัเกณฑ์ในการสบคบกนัประกอบการ คือ บุคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ไดต้กลง
ร่วมกนัในการท่ีจะเขา้ร่วมมือ หรือมีความสัมพนัธ์ในการประกอบการ อนัเป็น “แบบแผนของการ
ประกอบมิจฉาชีพ” ซ่ึงกฎหมาย RICO ถือว่ามีความผิดฐานสบคบกันกระท าความผิดซ่ึงการ
ประกอบการอาจมีจุดประสงคท่ี์แตกต่างกนัหลายอยา่ง เพราะฉะนั้นผูร่้วมสบคบกนักระท าความ 
ผิดอาจไม่อยู่ในสายโซ่เดียวกนั หรือผูส้มคบกนักระท าความผิดท่ีเป็นตวัเช่ือมอาจจะไม่รู้ถึงการ
ประกอบการท่ีผิดกฎหมายของแต่ละคนได ้ซ่ึงไม่สามารถพิสูจน์ถึงความสัมพนัธ์ในเส้นขอบเขต
ของเส้นวงลอ้ได ้การก าหนดรูปแบบขอบการสบคบในการประกอบการข้ึนในกฎหมาย RICO จึง
เป็นการแก้ไขและปรับปรุง การบงัคบัใช้กฎหมาย และพิสูจน์ความผิดของผูส้บคบการกระท า
ความผดิใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

การพิสูจน์ความผิดในการสบคบกันกระท าความผิดในกฎหมาย RICO นั้น มี
ลกัษณะเช่นเดียวกบั การสมคบกนักระท าความผิดในกฎหมายอาญา ซ่ึงก าหนดว่าเพียงแต่ผูร่้วม
สมทบกนักระท าความผิดท่ีไดต้กลงร่วมกนั ก็ถือไดว้า่มีความผิดเกิดข้ึนส าเร็จทนัทีถึงแมว้า่จะมิได้
มีการลงมือกระท าตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ตกลงกนัหรือไม่ก็ตาม โดยการตกลงร่วมกนันั้นจะตอ้ง
ประกอบไปดว้ยสองลกัษณะท่ีส าคญั กล่าวคือ จะตอ้งมีการตกลงร่วมกนัท่ีจะเขา้มีส่วนร่วมในการ
สนบัสนุน ส่งเสริมในธุรกิจ และการตกลงร่วมกนัจะตอ้งมีการสบคบกนั การกระท าการตกลงกบัผู ้
ท่ีร่วมสบคบกนัประกอบกนั เพราะฉะนั้นถา้บุคลใดไดต้กลงเขา้ร่วมสนบัสนุน ส่งเสริมในธุรกิจ แต่
มิไตต้กลงร่วมกนัในการกระท าความผิดตามท่ีกฎหมาย RICO ก าหนดไว ้บุคลนั้นก็ไม่มีความผิด
ฐานสบคบกนักระท าความผดิตามกฎหมาย RICO3 

การกระท าความผิดในส่วนของการสมคบตามกฎหมาย RICO นั้น กฎหมายไดมี้
ขอ้ก าหนดว่าไม่จ  าเป็นจะตอ้งมีทฤษฎีการกระท าท่ีปรากฏออกมาภายนอก (Overt Act Theory) 
                                                 

3  แหล่งเดิม.  หนา้ 31-32. 
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ประกอบการฟ้องร้องและด าเนินคดีแต่อยา่งใด แต่ส าหรับการถอนตวั (Withdrawal) จากการสมคบ
กนักระท าความผิดตามกฎหมาย RICO นั้น จะตอ้งมีการพิสูจน์อย่างแจง้ชดัให้เห็นถึงการท่ีผูถ้อน
ตวัจากการสมคบได้มีเจตนาอนัสุจริตต่อการถอนตวัจากการสบคบ และจะตอ้งกระท าการอนัมี
ลกัษณะเป็นการขดัขวางการประกอมิจฉาชีพของผูร่้วมสมคบคนอ่ืน ในการกระท าความผิดไดอ้ยา่ง
ทนั ท่วงที ก่อนท่ีจะมีการกระท าตามวตัถุประสงคท่ี์ไดส้มคบกนัจะเกิดข้ึน 
  2.4.1.2 มาตรการ Continuing Criminal Enterprise (CCE) มาพิจารณาประกอบกับ
การใชก้ารด าเนินการต่อองคก์รอาชญากรรมบ่อนการพนนั 
     รัฐสภาสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศใช้กฎหมายต่อสู่กบัองค์กรอาชญากรรมอีก
ฉบบัหน่ึงนั้นก็คือ กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัการประกอบกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นอาชญากรรม
ต่อเน่ือง (CCE) ในค.ศ. 1970 โดยได้บญัญติัไวใ้น Title II ของ The Comprehensive Drug Abuse 
Prevention and Control of Act 1970 ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันการปรามปราบการประกอบ
อาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัการคา้ยาเสพติด รวมไปถึงองคก์รอาชญากรรมประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงมียาเสพติด
เขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมกัจะมีผูท้รงอิทธิพลเก่ียวขอ้งหรือโยงใยอยูเ่บ้ืองหลงั  
     กฎหมาย CCE ดบ้ญัญติักฎหมายลายลกัษณ์อกัษร โดยมีหลกัเกณฑ์และสาระ 
ส าคญัดงัน้ี คือ4 
     Section 848 (Continuing Criminal Enterprise) 
     “Penalties: Forfeiture (การลงโทษ: ริบทรัพยสิ์น)  
     ขอ้ (a) (1) บุคคลใดผูซ่ึ้งเขา้ร่วมกระท าการในการประกอบกิจการ ท่ีมีลกัษณะ
เป็นอาชญากรรมต่อเน่ือง จะตอ้งถูกลงโทษจ าคุกไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี และอาจจะถูกลงโทษเพิ่มข้ึนถึง
ขั้นจ าคุกตลอดชีวิต และถูกปรับเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 100,000 เหรียญสหรัฐ และตอ้งถูกค าสั่ง         
ริบทรัพยด์งับญัญติัไวใ้นส่วนท่ี 2 ฯลฯ  
             (2) บุคคลใดผูซ่ึ้งตัดสินว่าได้กระท าความผิดในส่วนท่ี (1) ในการเข้าร่วม
กระท าการประกอบกิจการ ท่ีมีลกัษณะเป็นอาชญากรรมต่อเน่ือง จะตอ้งถูกศาลสั่งริบทรัพยสิ์นตาม
กฎหมายสหรัฐอเมริกา 
      (A) ผลประโยชน์และก าไรท่ีได้รับ โดยบุคลดังกล่าวในการประกอบ
กิจการ และ 
      (B) รายได ้สิทธิเรียกร้อง สิทธิในสัญญาต่างๆ ท่ีเป็นแหล่งท่ีมาจากอิทธิพล
ในการประกอบกิจการ 

                                                 
4  ปิยวรรณ กองแกว้.  เล่มเดิม.  หนา้ 158. 
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     ค าจ ากดัความของ Continuing Criminal Enterprise ก าหนดไวว้่า ขอ้ (b) ภายใต้
วตัถุประสงคต์ามอนุมาตรา (a) บุคคลใดผูซ่ึ้งเขา้ร่วมในการกระท าความผิดต่อการประกอบกิจการ
ท่ีมีลกัษณะเป็นอาชญากรรมต่อเน่ือง ถา้ 
     (1)  บุคลนั้นไดล้ะเมิดและฝ่าฝืนต่อขอ้ก าหนดภายในหมวดน้ีหรือ ในส่วนท่ี II 
ของขอ้ก าหนดในหมวดน้ี ซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป (felony) และ 
     (2)  ไดมี้การละเมิดและฝ่าฝืนในส่วนของการประกอบการต่อเน่ือง (Continuing 
series) 
      ในขอ้ก าหนดภายในหมวดน้ี หรือในส่วนท่ี II ของขอ้ก าหนด ซ่ึง 
       (A) ไดมี้การ าเนินการโดยบุคคลในการตกลงร่วมกนั (concert) ในจ านวน 5 
คน หรือมากกว่านั้น โดยมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั โดยมีการครอบครอง ต าแหน่งผูบ้ริหาร
(Organizer) ผูมี้อ  านาจควบคุม (supervisory) หรือต าแหน่งใดๆ ท่ีมีอ านาจในการจดัการ (manage-
ment) ภายในกิจการ และ 
      (B) จากการท่ีบุคคลนั้นไดรั้บรายไดแ้ละผลประโยชน์ทั้งในทางความเป็น
จริงและในทางปฏิบติั โทษท่ีจะลงจึงไม่มีการรอการลงโทษ และการคุมประพฤติและมิให้น าเอา
มาตรา 4202 ของ Title 18 มาใชบ้งัคบั” 
      กฎหมาย CCE ซ่ึงรัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้ในค.ศ. 1970 โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการประกอบอาชญากรรมในรูปแบบขององค์กร
อาชญากรรมท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบและความเสียหายอยา่งสูง ต่อความมัน่คงในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไดบ้ญัญติักฎหมาย CCE โดยพิจาณาจากอตัราส่วนท่ีส าคญัจาก
ผลประโยชน์ และรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากการเขา้ร่วมกระท าการในกิจกรรมท่ีเป็นความผิดต่อกฎหมาย 
อาทิ ผูบ้ริหาร (organizer) ควบคุมสั่งการ (supervisory) หรือผูท่ี้มีอ านาจบริหาร (management) ใน
กิจการ เป็นตน้ 
      ภายใตบ้ทบญัญติัมาตรา 848 ไดมี้การบงัคบัใชก้บัการประกอบกิจการต่างๆ 
ท่ีได้ละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย โดยมีต าแหน่งของผูก้ระท าความผิดเป็นส าคญั อาทิผูบ้ริหาร        
ผูค้วบคุมสั่งการ หรือผูมี้อ  านาจบริหารในกิจการ ซ่ึงไดรั้บรายได ้หรือผลประโยชน์ตามความเป็น
จริงจากการกระท าความผดิ 
      กฎหมาย CCE ได้บญัญติัในส่วนของผูก้ระท าความผิด โดยมีลักษณะท่ี
ส าคญั คือ จ าตอ้งมีบุคคลจ านวน 5 คน หรือมากกวา่นั้น ไดต้กลงร่วมกนั (Concert ซ่ึงตรงกนัหลกั 
Conspiracy ของ RICO) กระท าการฝ่าฝืนและละเมิดต่อบทบญัญติักฎหมาย ซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุก
ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป (felony) โดยผูร่้วมกระท าความผิดดงักล่าวจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั ซ่ึงมี
คุณสมบติัในต าแหน่งผูบ้ริหาร ผูค้วบคุมสั่งการ หรือผูท่ี้มีอ านาจจดัการในกิจการ โดยมีจุดประสงค์
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เพื่อแสวงหารายได ้และผลประโยชน์จากกิจการนั้น ซ่ึงไม่มีความจ าเป็นท่ีผูร่้วมกระท าความผิดจะ
เขา้ร่วมตกลงกนัในระยะเวลาเดียวกนั5 กฎหมาย CCE ก็ถือว่ามีความผิดและถูกลงโทษตามบท 
บญัญติัของกฎหมายน้ีแลว้ 
      กฎหมาย CCE น้ี มีมาตรการท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ การริบทรัพยสิ์น
ของผูก้ระท าความผิด ซ่ึงเป็นการลงโทษท่ีส าคญัอย่างมากต่อการป้องกนัและปราบการกระท า
ความผิดขององค์กรอาชญากรรม เพราะเหตุว่าเป็นการก าจดัเงินทุนหมุนเวียนจ านวนมากท่ีใช้ใน
การประกอบการขององคก์รอาชญากรรม ท่ีไดส่้งผลกระทบต่อความเสียหายในระบบการเงินของ
ประเทศและความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
      มาตรการลงโทษผูก้ระท าความผิดในองค์กรอาชญากรรมตามกฎหมาย 
RICO และ CCE มีลกัษณะท่ีเหมือนกนัในสาระส าคญั กล่าวคือ มีการน าเอาหลกัการสมคบกัน
กระท าความผิด (Conspiracy Theory) และมาตรการริบทรัพย์สิน (Forfeiture) มาใช้กบัผูก้ระท า
ความผิดเป็นส าคัญ เพื่อวตัถุประสงค์ในการบงัคบัใช้กฎหมายต่อองค์กรอาชญากรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการไปถึงผูซ่ึ้งบงการอยู่เบ้ืองหลงัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
มาตรการลงโทษทางอาญาโดยปกติทัว่ไป 
      การน าเอากฎหมาย RICO และ CCE มาใช้ประกอบกบัพระราชบญัญติัการ
พนนั พ.ศ. 2478 ก็เพื่อแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายและการพิสูจน์ความผิดกบับุคคล
ซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงั ซ่ึงเป็นกลจกัรท่ีส าคญัในการบริหารองค์กรอาชญากรรมท่ีมีลกัษณะเป็นบ่อนการ
พนนั และบุคคลเหล่าน้ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการคงอยูข่ององคก์รอาชญากรรมประเภทน้ี 
 2.4.2 มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่ง (Civil forfeiture) กับการเล่นพนันทายผลฟุตบอลทาง
อนิเทอร์เน็ต 
 ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ถึงลกัษณะของความผดิท่ีเก่ียวกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทาง
อินเทอร์เน็ตกบัองค์กรอาชญากรรมนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจยัส าคญัซ่ึงท าให้องค์กรอาชญากรรมมี
ความแขง็แกร่งและคงอยูไ่ดก้็คือ รายไดจ้  านวนมหาศาลจากธุรกิจอาชญากรรมประเภทต่างๆ เงินได้
เหล่านั้น นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศแต่อยา่งใดแลว้ในทางตรงกนั
ขา้ม กลบัเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการบงัคบัใช้กฎหมายของเจา้พนกังานในกระบวนการยุติธรรม
เน่ืองจาก6 

                                                 
5  แหล่งเดิม.  หนา้ 160. 
6  วรีะพงษ ์ บุญโญภาส.  (2539).  “ประเทศไทยกบัความจ าเป็นตอ้งมีกฎหมายปรามปราบการฟอกเงิน.” 

วารสารป้องกนัและปราบปราบยาเสพตดิ.  หนา้ 45. 
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 1) เงินได้จากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีมูลค่ามหาศาล น าไป       
สู่การสร้าง “อิทธิพล” ให้แก่ผูก้ระท าความผิด โดยการติดสินบนเจา้หน้าท่ีของรัฐ หรือแมก้ระทัง่
สร้างฐานอ านาจทางการเมือง เขา้ไปขวางกั้นการด าเนินการทางกฎหมายให้กบัตนเองและพวกพอ้ง 
ซ่ึงปรากฏการณ์ดงักล่าวสามารถพบเห็นทั้งในพฤติการณ์ระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศของ
ประเทศไทย 
 2) เงินไดจ้ากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีมูลค่ามหาศาล มีความ 
ส าคญัอย่างยิ่งต่อการคงอยูข่ององคก์รอาชญากรรม เพราะการเขา้รวมตวักนัของกลุ่มอาชญากรรม
จะตอ้งมีผลประโยชน์ในดา้นทรัพยสิ์นเป็นพื้นฐาน ดงันั้น เงินไดจ้  านวนมากจะตอ้งถูกใช้ไปเพื่อ
การด าเนินงานในองคก์รอาชญากรรม และเงินไดเ้หล่าน้ีก็มาจากการด าเนินธุรกิจการ เล่นพนนัทาย
ผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตนั้นเอง 
 3) เงินไดจ้ากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีมูลค่ามหาศาล ส่วนหน่ึง
จะถูกน ามาใช้เป็นต้นทุนในการประกอบอาชญากรรมข้ึนมาใหม่อีก เพราะอาชญากรรมบาง
ประเภทต้องอาศัยเงินเป็นต้นทุนในระยะเวลาเ ร่ิมต้น อาชญากรรมประเภทดังกล่าว ได้แก่ 
อาชญากรรมอนัเก่ียวกบัการคา้มนุษย ์อาชญากรรมยาเสพติด บ่อนการพนนั อาชญากรรมคา้อาวุธ
สงคราม และอาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัโสเภณีขา้มชาติ 
 ในเม่ือเงินได้จากการประกอบธุรกิจการเล่นพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและสังคมดงัได้กล่าวมาแลว้ ดงันั้น มาตรการทางกฎหมาย    
ในส่วนของการท าลายทรัพยสิ์นดงักล่าว จึงไดถู้กน ามาใช ้ซ่ึงไดแ้ก่การริบทรัพยสิ์น 
 เม่ือกล่าวถึงกระบวนการริบทรัพย์สิน คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่าเป็นการริบ
ทรัพยสิ์นดว้ยกระบวนการทางอาญา คือ จะริบทรัพยสิ์นไดก้็ต่อเม่ือศาลพิพากษาว่าจ าเลยกระท า
ความผิด และพิพากษาให้ริบทรัพย์สิน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 ได้บญัญติัให้การริบ
ทรัพยสิ์นเป็นโทษส าหรับลงแก่ผูล้งกระท าความผิดประเภทหน่ึง ซ่ึงตามหลกักฎหมายอาญาของ
ประเทศไทยจะลงโทษฐานริบทรัพยสิ์นได ้ก็ต่อเม่ือมีการฟ้องด าเนินคดีต่อบุคคลผูก้ระท าความผิด 
โดยโจทกมี์ภาระการพิสูจน์จนปราศจากขอ้สงสัยวา่จ าเลยไดก้ระท าความผิดตามขอ้กล่าวหา และมี
ภาระการพิสูจน์ว่าจ าเลยได้ทรัพย์สินมาจากการกระท าความผิดหรือได้ใช้ หรือมีไวใ้ช้เพื่อการ
กระท าความผิด แต่ในปัจจุบนัความเจริญและการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
ส่งผลต่อรูปแบบ ขอบเขต และความร้ายแรงของอาชญากรรม จากอาชญากรรม ท่ีกระท าลงโดยมุ่ง
หมายต่อตวัทรัพยธ์รรมดาทัว่ๆ ไป เช่น ลกัทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย์ ไดเ้ปล่ียนเป็นการฉ้อโกง
ประชาชนในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีผูเ้สียหายเป็นจ านวนมาก และก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งกวา้งขวาง 
หรือจากอาชญากรรมธรรมดา ภายในประเทศเป็นอาชญากรรมขา้มชาติ มีเครือข่ายโยงใยในหลาย
ประเทศ เช่น ขบวนการคา้โสเภณีขา้มชาติ ขบวนการคา้ยาเสพติด หรือองค์กรอาชญากรรมทาง
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เศรษฐกิจข้ามชาติ ซ่ึงลกัษณะอาชญากรรมต่างๆ เหล่าน้ีมีความแตกต่างไปจากเดิม การกระท า
ความผิดมีลักษณะซับซ้อน ผูก้ระท าความผิดเป็นบุคลท่ีมีความรู้ความสามารถจดัรูปแบบเป็น
องค์กรอาชญากรรม มีการแบ่งความรับผิดชอบและขั้นตอนการท างาน ความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยีถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยเหลือในการท าความผิด จนแทบจะไม่ปรากฏหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิด ท าให้ยากต่อการสืบสวนจบักุมและพิสูจน์ความผิดของจ าเลย 
อาชญากรประเภทน้ีปกติแลว้จะกระท าความผดิโดยมีเงิน หรือทรัพยสิ์นเป็นแรงจูงใจและทรัพยสิ์น
ซ่ึงไดม้าจากการประกอบอาชญากรรมจะถูกน าไปใช ้เพื่อกระท าความผดิต่อไป และส่วนหน่ึงจะถูก
น าไปลงทุนในธุรกิจท่ีชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงเป็นการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดผล 
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
 ประเทศไทยเองได้พยายามแสวงหามาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัเจ้า
พนักงานผูบ้ ังคับใช้กฎหมายในการปรามปราบของผูก้ระท าความผิด ซ่ึงมีเหตุจูงใจทาง ด้าน
ทรัพยสิ์น เช่น พระราชบญัญติัมาตรการในการปรามปราบผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 
2534 ไดน้ าหลกัเกณฑก์ารริบทรัพยสิ์นท่ีเปล่ียนสภาพไปจากเดิม  
 “มาตรา 3 บญัญติัว่า ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการกระท าความผิด หมายความว่า เงิน
หรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บมาเน่ืองจากการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด และให้หมายความรวมถึง 
เงิน หรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยการใชเ้งิน หรือทรัพยสิ์นดงักล่าว ซ้ือ หรือกระท าไม่วา่ดว้ยประการ
ใดๆ ให้เงินหรือทรัพยสิ์นเปล่ียนสภาพไปจากเดิม ไม่ว่าจะมีการเปล่ียนสภาพก่ีคร้ัง และไม่ว่าเงิน
หรือทรัพยสิ์นนั้น จะอยูใ่นความครอบครองของบุคคลอ่ืน โอนไปเป็นของบุคคลอ่ืน หรือปรากฏ
หลกัฐานทางทะเบียนวา่เป็นของบุคคลอ่ืนก็ตาม” ตามพระราชบญัญติั มาตรการในการปรามปราบ
ผูก้ระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534  
 และหลกัการสมคบกนักระท าความผดิมาใชบ้งัคบั จะเห็นไดจ้าก 
 “มาตรา 8 บญัญติัวา่ ผูใ้ดสบคบกนัตั้งแต่สองคนข้ึนไป เพื่อกระท าความผิดเก่ียวกบัยา
เสพติด ผูน้ั้นสมคบกนักระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับ
ไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ วรรคสอง ถ้าได้มีการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 
เพราะเหตุท่ีไดมี้การสมคบกนัตามวรรคหน่ึง ผูส้มคบนั้นตอ้งระวางโทษตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับ
ความผิดนั้น” ตามพระราชบญัญติั มาตรการในการปรามปราบผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 
พ.ศ. 2534  
 ซ่ึงหลักเกณฑ์ทั้ งสองประการแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอาญา ตาม
กฎหมายอาญาทรัพย์สินท่ีถูกริบจะเป็นทรัพย์สินท่ีได้มาจากโดยตรงจากการกระท าความผิด         
ทางอาญา ถ้าทรัพยสิ์นท่ีได้มาจากกระท าคามผิดเปล่ียนสภาพไปแล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นทรัพยสิ์นท่ี
ไดม้าจากการกระท าความผิด ทรัพยสิ์นดงักล่าวจะไม่ถูกริบ หรือหลกัเกณฑ์ในเร่ืองการสมคบซ่ึง
เป็นขั้นตอนของความคิด ยงัไม่มีการลงมือกระท าความผดิก็จะตอ้งรับโทษทางกฎหมาย 
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 แนวความคิดของกฎหมายฉบบัน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากอนุสัญญาเวียนนา ซ่ึงมีช่ือเต็มวา่ 
อนุสัญญาต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด และวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 
(Convention Against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) อนุสัญญาฉบบั 
น้ีไดก้ าหนดมาตรการและแนวคิดหลายประการ เช่น ความร่วมมือระหว่างประเทศอาญา (Mutual 
Legal Assistant) การริบทรัพยสิ์น (Forfeiture of Asset) การสบคบกนักระท าความผดิ เป็นตน้7  
 แมก้ฎหมายฉบบัน้ีจะเป็นกฎหมายท่ีมีมาตรการทนัสมยั แต่กระบวนการริบทรัพยสิ์น   
ก็ยงัคงใช้กระบวนการทางอาญา คือ ตอ้งมีการด าเนินคดีต่อบุคล ซ่ึงนับวนัจะกระท าได้ยากข้ึน 
เน่ืองจากอิทธิพลของผูก้ระท าคามผิดท่ีขยายตวัออกไปมาก ท าให้เป็นอุปสรรคท่ีส าคญัในการ       
ริบทรัพย์สิน เพื่อท าลายเศรษฐกิจของผูป้ระกอบอาชญากรรม เพราะการริบทรัพย์สิน ตาม
กระบวนการดงักล่าว โจทก์หรือรัฐตอ้งมีภาระการพิสูจน์จนปราศจากขอ้สงสัยว่า จ  าเลยไดมี้การ
กระท าความผิดนั้น ดังได้กล่าวมาแล้วว่าการประกอบอาชญากรรมปัจจุบันมีรูปแบบซับซ้อน 
เทคโนโลยีต่างๆ ถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือและเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกในการประกอบ
อาชญากรรม จนยากจะพิสูจน์ความผิดของบุคคลใดบุคคลหน่ึง แมรั้ฐจะพิสูจน์ไดว้า่ ทรัพยสิ์นนั้น
เป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการกระท าความผิดทางอาญา แต่รัฐก็ไม่มีอ านาจ ตามกฎหมายท่ีจะริบ
ทรัพยสิ์นนั้นใหต้กเป็นของแผน่ดิน 
 แต่ในประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายกระบวนการทางอาญา (Criminal Forfeiture) หรือ
กระบวนการพิจารณาคดีต่อบุคคล (In Persona Proceeding) กระบวนการน้ีจะพิจารณาว่าผูถู้ก
กล่าวหาหรือจ าเลยไดก้ระท าความผิดตามฟ้องหรือไม่ จะตอ้งไดผู้ก้ระท าความผิดมาเป็นจ าเลยใน
คดีอาญา โดยรัฐมีภาระการพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัย (Proof Beyond Reasonable Doubt)8 ว่า
จ  าเลยไดก้ระท าความผิดตามฟ้อง จึงจะลงโทษริบทรัพยสิ์นได ้ซ่ึงกลกัเกณฑ์น้ีตรงกบัหลกัเกณฑ์ท่ี
บญัญติัในกฎหมายไทย 
 การริบทรัพยสิ์นดว้ยกระบวนการทางแพ่ง (Civil Forfeiture) หรือกระบวนการพิจาณา
คดีต่อทรัพย์สิน (In Rem Proceeding) กระบวนการน้ี จะพิจาณาว่าตวัทรัพย์สินมีความผิดหรือ 
บริสุทธ์ิ โดยไม่มีการพิจารณาความผิด หรือความบริสุทธ์ิของบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์น รัฐมี
ภาระหน้าท่ีแสดงเหตุอนัควรสงสัยว่า ทรัพยสิ์นนั้นเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิด โดยผูอ้า้งว่า
เป็นเจา้ของทรัพยสิ์นมีภาระในการพิสูจน์ การพิสูจน์พยานหลกัฐานใช้หลกัการชัง่น ้ าหนกัพยาน 
หลกัฐาน การริบทรัพยสิ์นดว้ยกระบวนการทางแพ่ง เป็นกระบวนการท่ีเป็นอิสระจากการด าเนิน  

                                                 
7  ชวลิต  ยอดมณี.  (2537, 29 มิถุนายน).  สถาบันการเงนิกบักฎหมายสกดัการฟอกเงนิ (เอกสารในการ

สมัมนา เร่ืองกฎหมายสงักดัการฟอกเงินในมุมมองของสถาบนัการเงิน).  หนา้ 160. 
8  แหล่งเดิม.  หนา้ 165. 
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คดีอาญากบับุคคล ถึงแมว้่าจะไม่ได้ตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษ หรือไม่มีค  าพิพากษาลงโทษ
จ าเลยวา่เป็นผูก้ระท าความผิด แต่ทรัพยสิ์นนั้นก็ถูกริบได ้ถา้รัฐแสดงเหตุอนัควรสงสัย ให้ศาลเห็น
วา่ ทรัพยสิ์นนั้นเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิ หรือถา้บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์น เขา้มาต่อสู้คดี 
แต่ไม่สามารถพิสูจน์ไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 
 ในความผิดตาม พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 งถือว่าเป็นความผิดมูลฐานของ
กฎหมายป้องกนัปราบปรามการฟอกเงิน แต่ในประเทศไทยยงัไม่เคยน ามาตรการการริบทรัพยสิ์น
ทางแพง่มาใชบ้งัคบัเพราะประเทศไทยยงัไม่มีกาสิโนท่ีเปิดใหมี้การเล่นการพนนัภายใตก้ารควบคุม
ของกฎหมาย ดงันั้นหากมีการเปิดใหมี้การเล่นการพนนัภายใตก้ารควบคุมของกฎหมาย จึงสามารถ
ใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินบงัคบัได ้
 2.4.3 มาตรการเปิดให้มีการเล่นการพนันภายใต้การควบคุมกฎหมาย 
  จากข้อเท็จจริงท่ีประกฎเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายของหลายประเทศ  ก็คือ
พฒันาการในการเล่นการพนนัไดแ้ปรเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว ท าให้กฎหมายท่ีใช้บงัคบับ่อยคร้ัง 
ตามไม่ค่อยทนั ตอ้งมีการปรับปรุงกฎหมายต่างๆ อยูเ่สมอ ดงันั้น จึงเกิดแนวความคิดในการเปิดให้
มีการเล่นการพนนั ภายใตก้ารควบคุมกฎหมาย (Legalization of gambling) ข้ึนตามแบบอยา่งท่ีไดมี้
การด าเนินการมาแล้วในหลายต่อหลายประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา มาเก๊า มาเลเซีย ออสเตรเลีย 
ตลอดจนบรรดาประเทศเพื่อนบา้นของประเทศไทย เช่นประเทศมาเลเซีย กมัพูชา และเมียนม่าร์ 
ประเทศเหล่าน้ีไดมี้การอนุญาตให้มีการเล่นการพนนัไดใ้นสถานท่ีเล่นการพนนัของรัฐ ซ่ึงรัฐจะ
ประกาศอนุญาตโดยการออกเป็นกฎหมาย 
 เหตุผลหลกัประการหน่ึงท่ีทุกๆ ประเทศใชใ้นการพิจารณาอนุญาตให้มีการเปิดเล่นการ
พนนัโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยเฉพาะการพนนัในรูปแบบกาสิโนก็คือ การกระตุน้พฒันาการ
ของประเทศ โดยใชก้ารพนนัเป็นตวัเร่งในการดึงดูดการลงทุนเขา้ไปยงัภูมิภาคหรือ เมืองท่ีตอ้งการ 
การพนนัก่อให้เกิดการจา้งงาน ดึงดูดการลงทุนทางการเงินสนบัสนุนธุรกิจการท่องเท่ียว หรือลด
อตัราการถดถอยทางเศรษฐกิจ ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา การพฒันาเศรษฐกิจ
เป็นเหตุผลเบ้ืองต้นใบการอนุญาตให้มีการเปิดบ่อนการพนันโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยรัฐ
คาดหวงัวา่รายไดจ้ากบ่อนการพนนั สามารถกอบกูฐ้านะทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของรัฐได ้
ในช่วงระยะเวลาเพียงไม่นาน ธุรกิจบ่อนการพนนัสามารถสร้างเงินไดจ้  านวนมหาศาลใหแ้ก่รัฐ 
 นอกจากน้ีการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เป็นเหตุผลหลกัอีกประการหน่ึงและ
เหตุผลน้ีมกัจะมีความส าคญักบัเศรษฐกิจขนาดเล็ก ท่ีพยายามสร้างจุดสนใจ เพื่อดึงดูดการลงทุน
จากประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ  
 ยิ่งไปกว่านั้นในช่วง 10-15 ปีทีผ่านมา ธุรกิจกาสิโนถูกมองว่า เป็นธุรกิจท่ีสามารถ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว และส่งผลให้ทรัพยสิ์นของธุรกิจการท่องเท่ียวเพิ่มพูนได้อย่างรวดเร็วท่ีสุด 
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ทศันคติดงักล่าว ศาสตราจารยว์ิลเลียม อาร์ เอ็ดดิงตนั9 เห็นวา่พอจะมีเหตุผลอยูบ่า้ง แต่ท่ีจริงแลว้
ความคิดดงักล่าวเป็นผลมาจากการมมองเห็นความส าเร็จของกาสิโนบางแห่งในสหรัฐอเมริกา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีลาสเวกสั  ซ่ึงสามารถสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมากมาย รัฐบาล
ของประเทศต่างๆ คาดหวงัวา่ถา้สามารถพฒันาธุรกิจกาสิโนไดเ้หมือนท่ีลาสเวกสั ก็จะไดผ้ลก าไร
และผลประโยชน์ในท านองเดียวกนั เป็นเหตุให้หลายๆ รัฐบาลตดัสินใจใชก้ารพนนัเพื่อพฒันาการ
ท่องเท่ียว แต่ไม่ใช่ทุกรัฐบาลจะประสบความส าเร็จในการดึงดูดนักท่องเท่ียวได้เหมือน เช่นท่ี
ลาสเวกสั ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ มากมายเลยทีเดียว 
 ส่วนในประเทศองักฤษ มีการอนุญาตให้เปิดบ่อนการพนันโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
โดยรัฐมีเหตุผลเพื่อควบคุมการพนนัมิให้เก่ียวขอ้งกบัองคก์รอาชญากรรม และรัฐเห็นวา่ บ่อนการ
พนนัท่ีถูกกฎหมาย สามารถป้องกนัการฝ่าฝืนกฎหมายได ้ธุรกิจบ่อนการพนนัในประเทศองักฤษ
เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่เป็นแรงจูงใจทางดา้นสังคม (Sovial Motivation)  
 แรงจูงใจในการอนุญาตให้มีการเล่นการพนนัโดยถูกตอ้งตามกฎหมายอีกทางหน่ึง ซ่ึง
เพิ่งเกิดข้ึนไดไ้ม่นานคือ การใชก้าสิโนเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มรายรับจากภาษี การสร้างงานและส่ิง
อ่ืนๆ ท่ีช่วยให้มีการพฒันาภูมิภาค หรือภาคเศรษฐกิจท่ีต้องการความช่วยเหลือในบริบทของ
ประเทศไทย บางคนอาจเห็นดว้ยกบัการใหมี้การพนนัท่ีถูกกฎหมาย และเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีช่วย
ไม่ใหป้ระชาชนออกไปเล่นการพนนั ณ ประเทศอ่ืนๆ เป็นลกัษณะคลา้ยๆ กบัการทดแทนการน าเขา้ 
ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองกบัเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ขอ้สนับสนุนจากมุมมองของนัก
เศรษฐศาสตร์ก็คือ การทดแทนการน าเข้ามีผลต่อเศรษฐกิจท้องถ่ิน เสมือนการเพิ่มจ านวนนัก 
ท่องเท่ียวท่ีมาจากตอกทอ้งถ่ินนั้นเอง 
 เหตุผลอีกประการหน่ึง ท่ีหลายประเทศต่างอนุญาตให้มีการเล่นกรพนนัโดยถูกตอ้ง
ตามกฎหมายในช่วงเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมาน้ี คือ ประเทศท่ีถือว่ามีความทนัสมยัล้วนแล้วแต่มีการ
พนนัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายทั้งส้ิน ดงันั้น รัฐบาลของประเทศท่ียงัไม่อนุญาตให้มีการพนนัถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย จึงเห็นวา่การพนนัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท า เพราะประเทศอ่ืนๆ ได้
มีการท ากนัหมดแลว้ 
 เป็นท่ีน่าสนใจว่า ในบรรดาประเทศท่ีเป็นผูน้ าในการอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน 
โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ในปัจจุบนัต่างตอ้งการท่ีจะ
ทบทวนนโยบายเดิม คือ การยอ้นกลบัไปดูกระบวนการตดัสินใจและนโยบายใน 10 ปีท่ีผา่นมา เช่น  

                                                 
9  ผาสุก  พงษไ์พจิตร, สงัศิต  พิริยะรังสรรค,์ นวลนอ้ย  ตรีรัตน์ และกนกศกัด์ิ  แกว้เทพ.  (2542, 

มีนาคม).  อุตสาหกรรมการพนันในไทย องักฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลยีและมาเลเซีย (โครงการเมธีวจิยั 
อาวโุส ศ.ดร.ผาสุก พวษไ์พจิตร สภาวจิยัแห่งชาติ).  หนา้ 284.  

DPU



22 

 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการจดัตั้งคณะกรรมาธิการศึกษา ผลกระทบของการเล่นการพนัน 
(National Gambling Impact Study Commission) ซ่ึงข้ึนตรงต่อสภาคองเกรส หน่วยงานน้ีจะส ารวจ
ผลกระทบขงการเล่นการพนัน นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานในลกัษณะเดียวกนัในออสเตรเลีย เพื่อ
พิจารณานโยบายการพนนัท่ีผ่านมาในอดีตวา่มีขอ้ผิดพลาดอย่างไรบา้ง หรือเป็นไปในแนวทางท่ี
ควรจะเป็นแลว้หรือไม่10 
 นอกจากเหตุผลสนับสนุนให้การพนันเป็น Legalized gambling ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว 
เหตุผลประการอ่ืนๆ ในการท าใหก้ารการเล่นการพนนัเป็นส่ิงท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ไดแ้ก่ 
 1) การคงอยู่ของการพนันท่ีผิดกฎหมายย่อมน าไปสู่อาชญากรรมประเภทอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 2) การพนนัท่ีผิดกฎหมาย ท าให้ต ารวจมีโอกาสทุจริตได้มากข้ึน และอาจกระท าผิด
โดยเพิงเฉย หรือละเลยในการจบักุมการพนนัท่ีผิดกฎหมายเพราะไดรั้บสินบนจากบุคคลท่ีจดัให้ มี
การเล่น หรืออาจจะเรียกเก็บค่าคุม้ครองจากบุคคลดงักล่าวได ้ทั้งน้ีรวมไปถึงเจา้พนกังานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบวัคบัใชก้ฎหมายดว้ย 
 3) การพนนัท่ีผดิกฎหมาย ก าไปสู่การประกอบอาชญากรรมเป็นขบวนการหรือองคก์ร
อาชญากรรม ปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมาย ปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาหนา้ท่ีทางศีลธรรมอีกดว้ย 
 4)  การลกัลอบเล่นการพนัน ผูจ้ดัให้มีการเล่นจะมีความเส่ียงท่ีจะถูกก าเนินคดีตาม
กฎหมาย จึงจะตอ้งชกัชวนให้มีการเล่นมากๆ เพื่อจะไดก้ าไรมากๆ อนัเป็นการคุม้กบัการเส่ียงภยั 
ดงันั้น จึงตอ้งชักชวนบุคคลหน้าใหม่ๆ ให้เขา้มาเล่นการพนัน ท าให้จ  านวนนักการพนันเพิ่มข้ึน
อยา่งรวดเร็ว 
 5) ในสภาพของการเล่นการพนนัท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย มกัจะมีการคดโกงตามมาอยู่
เสมอ ซ่ึงส่ิงน้ีไปสู่อาชญากรรมรุนแรงประเภทต่างๆ ซ่ึงส่วนมากจะเป็นอาชญากรรมประเภทชีวิต
และร่างกาย11 
 ส าหรับประเทศไทย การเปิดใหมี้การเล่นการพนนัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย (Legalization 
of gambling) เป็นอีกแนวความคิดหน่ึง ซ่ึงผูท่ี้สนบัสนุนตอ้งการให้เกิดมีข้ึนเพราะคาดหมายไดว้่า
จะเกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยคือ 
 1) ท าใหผู้เ้ล่นการพนนัชาวไทยท่ีลกัลอบขน้เงินออกไปนอกประเทศ เพื่อเล่นการพนนั
ในต่างประเทศ เช่น มาเก๊า ฮ่องกง มาเลเซีย ออสเตรเลีย กมัพูชา และเมียนม่าร์ ลดจ านวนลง เพราะ
ไม่มีความจ าเป็นจะตอ้งลกัลอบน าออกไปเล่นการพนนันอกประเทศแต่อยา่งใด และเป็นการลดการ
ขนเงินตราออกไปนอกประเทศวธีิหน่ึง 

                                                 
10  แหล่งเดิม.  หนา้ 285. 
11  วรีะพงษ ์ บุญโญภาส.  (2540, เมษายน).  “วเิคราะห์พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 กบัมาตรการ

ท่ีควรพิจารณา.”  วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  หนา้ 90-103. 

DPU



23 
 

 2)  เป็นวิถีทางหน่ึงในการส่งเสริมการท่องเท่ียว และควรถือเป็นนโยบายหลกัของการ
เปิดการใหมี้การเล่นการพนนัโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ท าให้มีเงินตราเขา้ประเทศมากข้ึน มีการจา้ง
งานมากข้ึน ท าใหเ้กิดการเพิ่มจ านวนของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงปกติแลว้ก็สร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศเป็น
จ านวนมากอยูแ่ลว้ 
 3)  รายไดจ้ากการเล่นการพนนัท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงเคยตกเป็นของเจา้ของบ่อน
เถ่ือน หรือผูล้ ักลอบจัดให้มีการเล่น และส่วนหน่ึงของเงินเหล่าน้ี ยงัได้มีการน าไปใช้ในการ
ประกอบธุรกิจอาชญากรรมประเภทอ่ืน รวมตลอดไปถึงการสร้างอิทธิพลทางการเมือง ก็จะถูกน า 
เขา้สู้ระบบ และบางส่วนตกเป็นรายไดข้องรัฐในรูปของภาษี ซ่ึงจะจดัเก็บจากผูจ้ดั ให้มีการเล่นและ
ผูเ้ล่น 
 4)  รัฐสามารถควบคุมดูแลความเรียบร้อยได้ โดยจดัให้มีเจ้าพนักงานของรัฐหรือ
พนกังานรักษาความปลอดภยัเขา้ควบคุมดูแล เป็นการตดัโอกาสการเกิดอาชญากรรมประเภทอ่ืนๆ 
ในขณะเดียวกนัก็เป็นการตดัโอกาสของเจา้พนกังานท่ีทุจริตได้อีกวิธีหน่ึงและยงัเป็นการลดคดี
ความท่ีน าไปสู่เจา้พนกังานในกระบวนการยติุธรรมอีกดว้ย 
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บทที ่3 
การพนันทายผลฟุตบอลทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย และกฎหมาย          

การพนันทายผลฟุตบอลทางอนิเทอร์เน็ตในต่างประเทศ 
 
 ในบทน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซ่ึง
จะอธิบายถึง ความหมายและนิยามของการพนนั ความเป็นมาของการพนนัในประเทศไทย รวมทั้ง
วิวฒันาการรูปแบบการเล่นพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต และกฎหมายการพนันทายผล
ฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ 
 
3.1 การพนันในประเทศไทย 
 การพนนักบัคนไทยนั้นมีความผกูพนักนัมากจนไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้การเล่น
การพนันในอดีตนั้นมกัจะเล่นกนัในวงแคบๆ เฉพาะชนชั้นผูมี้ฐานะ เช่น ชนชั้นขุนนาง ชนชั้น
พ่อคา้วานิช แต่ต่อมาสังคมไดเ้จริญเติบโตตามการเวลา จนถึงยุคโลกาภิวฒัน์ ท าให้การเล่นการ
พนันมีความนิยมสูง แพร่หลายในวงกวา้ง ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นขา้ราชการ พ่อคา้ แม่คา้ นักธุรกิจ 
นกัเรียน นักศึกษา ท างานออฟฟิศ จนถึงกรรมกรผูใ้ช้แรงงาน ต่างนิยมเล่นการพนนักนัเป็นชีวิต
จิตใจ เพราะ มีใหเ้ลือกเล่นหลายประเภทตามใจชอบ  สะดวกและง่ายในการเล่น 
 3.1.1 ความหมายและนิยามของการพนัน 

กฎหมายท่ีใชค้วบคุมการเล่นการพนนัของประเทศไทยในปัจจุบนั คือ พระราชบญัญติั    
การพนนั พุทธศกัราช 2478 กฎกระทรวงและระเบียบ ท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัการพนนั 
รวมทั้งบทบญัญติัในมาตรา 853 มาตรา 854 และมาตรา 855 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ความหมายของ ‚การพนนั‛ พระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478 มิไดมี้บทวิเคราะห์ศพัทไ์ว้
โดยตรง แต่สามารถหาความหมายหรือค าจ ากดัความของการพนนัไดด้งัน้ี 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 การพนนั หมายถึงการเล่นเอาเงิน หรือ
ส่ิงอ่ืนโดยอาศยัความฉลาด ความช านาญ เล่ห์เหล่ียม ไหวพริบและฝีมือรวมทั้งโชคดว้ย 

บทบญัญติับางมาตราของพระราชบญัญติัการพนนัฯ ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการพนนัเอาไว ้
ไดแ้ก่ มาตรา 4 ทวิ วรรคสอง บญัญติัวา่ ‚ค าวา่ ‚การเล่น‛ ให้หมายความรวมตลอดถึงการทายและ
การท านายดว้ย‛ ซ่ึงแสดงวา่การพนนัในกฎหมายน้ีรวมถึงการขนัต่อดว้ย และในมาตรา 5 บญัญติัวา่ 
‚ผูใ้ดจดัให้มีการเล่นซ่ึงตามปกติย่อมจะพนนัเอาเงินหรือทรัพยสิ์นอย่างอ่ืนแก่กนั‛ หรือมาตรา 9 
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บญัญติัว่า ‚การเล่นอย่างใดท่ีเส่ียงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผูเ้ล่น‛ แสดงความหมาย
ของการพนนัวา่ จะตอ้งมีการเล่นท่ีมีลกัษณะไดห้รือเสียเงินหรือทรัพยสิ์นกนัในตวั  
 ศาลฎีกาไดว้ินิจฉยัการเล่นท่ีเป็นการพนนัไวว้า่ จะตอ้งมีลกัษณะท่ีผูเ้ล่นเส่ียงต่อการได้
และเสีย คณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการร่างกฎหมาย กองท่ี 3 ไดใ้ห้ความเห็นถึงลกัษณะของการ
พนนัเอาไวส้รุปความไดว้า่  จะถือวา่เป็นการพนนัไดผู้เ้ล่นจะตอ้งเส่ียงต่อการเสียประโยชน์  
 ค านิยามของนักวิชาการด้านกฎหมาย จากวารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
รุ่งโรจน์ ร่ืนเริงวงศ ์ ‚การพนนั คือ สัญญาท่ีก่อให้เกิดการเสียเงินหรือทรัพยสิ์น โดยคู่สัญญาถือเอา
ผลแห่งเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอน ซ่ึงคู่สัญญาไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นเคร่ืองช้ีขาด‛1  
 ค าบรรยายเร่ืองการพนนัต่างๆ ท่ีข้ึนสู่ศาล ของ ชุมพล โลหะชาละ ‚การพนนั” คือ การ
เขา้เล่นเส่ียงโชค ซ่ึงต้องใช้ไหวพริบและฝีมือมาพนันเอาทรัพยสิ์นกันโดยชอบหรือมิชอบด้วย
กฎหมายก็ตาม เช่น การเล่นไพต่อง บิลเลียดรู และตีผ ีเป็นตน้2 
 ส่วนค าว่า อินเทอร์เน็ต นั้นวิกิพีเดีย สารานุกรมได้มีการให้ความหมายว่า เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ท่ีมีการเช่ือมต่อระหวา่งเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทัว่โลก 
 ผูเ้ขียนเห็นวา่ การเล่นพนนัทายผลฟุตบอล หมายถึง การเล่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
โดยอาศยัการเส่ียงโชคดว้ยไหวพริบและฝีมือ โดยพนนัเอาเงินหรือทรัพยสิ์น ซ่ึงผูพ้นนันั้นอาศยั
การเส่ียงโชคในเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนของผลการแข่งขนัฟุตบอล อนัจะเกิดข้ึนในภายหน้า โดย
การเล่นพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตมีความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนั ซ่ึงทางเจา้มือสามรถให้
เลือกขา้งเล่นไดทุ้กฝ่าย โดยตั้งเง่ือนไขการเล่นพนนั ราคาต่อรองตามฟอร์มการเล่นของแต่ละทีม 
 ดงันั้น การเล่นพนนัผา่นอินเทอร์เน็ต หมายถึง การเล่นเอาเงินหรือส่ิงอ่ืนโดยอาศยัความ
ฉลาด ความช านาญ เล่ห์เหล่ียม ไหวพริบและฝีมือรวมทั้งโชค ซ่ึงอาศยัเหตุการณ์ในอนาคตท่ีไม่
แน่นอน โดยมีการรวบรวมการเล่นในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการทายผลกีฬา มาไวใ้นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ท่ีมีการเช่ือมต่อระหวา่งเครือข่าย  
 3.1.2 ความเป็นมาของการพนันในประเทศไทย 
 จากบนัทึกของ ‘มองสิเออร์ เดอ ลาลูแบร์’ (Monsieur De La Loubere) เอกอคัรราชทูต
พิเศษฝร่ังเศส ซ่ึงพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ส่งใหเ้ขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรี ในปี พ.ศ. 2230 ซ่ึงตรงกบัสมยั
ของสมเด็จพระนารายณ์ ซ่ึง ลาลูแบร์บนัทึกเร่ืองราวซ่ึงเก่ียวกบัการพนนัในประเทศไทยเอาไวว้า่ 

                                                 
1  รุ่งโรจน์  ร่ืนเริงวงศ.์  (2519, กมุภาพนัธ์).  ‚การพนนั.‛  วาราสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

ปีที ่12, ฉบับที ่45.  หนา้ 75-78. 
2  ชุมพล  โลหะชาละ.  (2517, กรกฎาคม-สิงหาคม).   ‚ค าบรรยายเร่ืองการพนนัต่างๆท่ีข้ึนสู่ศาล.” 

วารสารดุลพาห, ปีที ่21, ฉบบัที ่4.  หนา้ 4-26. 
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 ‚ชาวสยามอยู่ขา้งค่อนรักเล่นการพนันเสียเหลือเกิน จนถึงขั้นท่ีจะยอมผลาญตวัเอง     
ให้ฉิบหายได ้ทั้งเสียอิสรภาพความชอบธรรมของตวัหรือลูกเตา้ของตวัดว้ย ในเมืองน้ีใครไม่มีเงิน
พอจะใชเ้จา้หน้ีไดก้็ตอ้งขายลูกเตา้ของตวัเองลงใชห้น้ีสิน และถา้แมถึ้งเช่นน้ีแลว้ก็ยงัมิพอเพียงตวั
ของตวัเองก็ตอ้งกลายตกเป็นทาส การละเล่นพนนัท่ีไทยรักเป็นท่ีสุดนั้นก็คือ ติกแตก ชาวสยาม
เรียกวา่ สกา...‛ 3 
 ในยุคแรกๆ ของการพนันนั้น รูปแบบการเล่นการพนันซ่ึงเป็นท่ีนิยมในสมยันั้น คือ   
การพนันโดยใช้สัตว ์ไม่ว่าจะสัตวท่ี์มีขนาดใหญ่ เช่น ววั ควาย ไปจนถึงสัตวท่ี์มีขนาดเล็ก เช่น 
จ้ิงหรีดและปลากดั  แต่สัตวท่ี์ไดรั้บความนิยมเป็นตลอดการ นัน่ก็คือ ไก่ชน โดยคนในสมยันั้นจะ
ท าการชนไก่กนัเพื่อพนันขนัต่อ ซ่ึงเจา้ของบ่อนหรือบา้นท่ีเปิดให้ท าการพนันชนไก่นั้น อาจจะ
ไดรั้บเงินส่วนแบ่งบา้งตามท่ีตกลงกนั จากจ านวนเงินเดิมพนัการชนไก่ในแต่ละรอบ  
 ต่อมาในสมยัอยุธยาตอนปลาย ระหว่างปี พ.ศ. 2231 ถึงพ.ศ. 2275 ซ่ึงอยู่ในช่วงสมยั
ของพระเพทราชา พระเจา้เสือ และพระเจา้ทา้ยสระ ซ่ึงในสมยันั้นการพนนัไดรั้บอนุญาตให้เล่นได ้
แต่จะตอ้งเสียภาษีจากการเล่นพนัน อนัเป็นผลมาจากการท่ีในสมยันั้นประเทศไทยได้เร่ิมติดต่อ
คา้ขาย กบัชาวต่างชาติมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นพวกโปรตุเกตุ สเปน หรือจีน ซ่ึงในสมยันั้นนอกจากจะ
มีการแลกเปล่ียน ส่ิงของ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมแลว้ การพนนัก็เช่นกนั ไดมี้การ
แลกเปล่ียนวิธีการพนนัในรูปแบบใหม่ๆ จากประเทศหน่ึงสู่อีกประเทศหน่ึง ท าให้เกิดการเรียนรู้
การพนนัในรูปแบบใหม่ การพนนัท่ีไดรั้บความนิยมในสมยันั้น คือ การเล่นถัว่โป จนเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการ มีบ่อนเบ้ียเกิดข้ึนในประเทศไทย    
 เหตุท่ีประเทศไทยในสมยันั้นจะตอ้งมีการตั้งบ่อนเบ้ียข้ึน เป็นผลมาจากชาวจีนท่ีอพยพ
เขา้มาในสมยันั้น มีความนิยมในการเล่นเบ้ียพนนั ซ่ึงในระยะเร่ิมแรกประเทศไทยไม่ไดเ้ขา้ควบคุม
การพนนัชนิดน้ี จนท าให้เกิดความสนใจและมีคนเล่นกนัมากข้ึนในหมู่คนไทย จนกระทัง่คนไทย   
มีความนิยมหรือ ติดการพนนัชนิดน้ีกนัเป็นจ านวนมาก ทางประเทศไทยจึงตอ้งมีมาตรการเขา้ไป
ควบคุม โดยจะตอ้งจดัใหมี้การเล่นไดเ้ฉพาะ ในถ่ินท่ีคนจีนอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก แต่ห้ามคนไทย
เขา้ไปเล่นการพนนัเด็ดขาด แต่อยา่งไรก็ตามไม่สามารถท่ีจะควบคุมห้ามไม่ให้คนไทยเขา้ไปเล่นได ้
คนไทยท่ีนิยมการพนนัชนิดดงักล่าวก็จะมีการลกัลอบเล่นกนัอยูเ่สมอ ดงันั้นภายหลงัทางประเทศ
ไทยจึงตอ้งอนุญาตใหเ้ปิด บ่อนเบ้ีย ข้ึนส าหรับคนไทย  
 บ่อนเบ้ียดงักล่าวมี 2 ประเภทคือ บ่อนเบ้ียจีนและบ่อนเบ้ียไทย ซ่ึงขา้งในต่างก็เล่นการ
พนันชนิดเดียวกัน เช่น การเล่นก าตัด ก าถั่วและไพ่งา เป็นต้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา               
                                                 

3  Mthai.  (2551).  ยอ้นรอยประวติัศาสตร์การพนนัไทย. สืบคน้เม่ือ 16 สิงหาคม 2551, จาก 
http://www.radompon.com/webboard/index.php?topic=519.0. 
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ด ารงราชานุภาพ ไดท้รงนิพนธ์เอาไวใ้นประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 17 เร่ืองต านานการเลิกบ่อนเบ้ีย
และเลิกหวยวา่ ในการจดัเก็บอากรบ่อนเบ้ียนั้น เดิมทีเก็บเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการรักษาบ่อน หรือ 
ให้เป็นค่าป่วยการ หรือเงินเดือนแก่ผูรั้กษาบ่อน มิได้มีความมุ่งหมายในการจดัเก็บเพื่อเป็นผล 
ประโยชน์ให้แก่รัฐ วิธีการเก็บอากรบ่อนเบ้ียในสมยันั้น นายบ่อนจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการเล่น จะมี
เฉพาะพวกนกัเลงบ่อนผลดักนัเป็นเจา้มือ นายบ่อนจะคอยเก็บส่วนลดจากผูท่ี้ไดเ้งินจากการพนนั 
ซ่ึงเรียกวา่ ‚การเก็บหวัเบ้ีย‛ และธรรมเนียมการเก็บหวัเบ้ียน้ี ไดมี้การใชก้นั4 

กระทัง่ในสมยัรัตนโกสินทร์ ไดมี้การเล่นโป เกิดข้ึน จึงเกิดการเปล่ียนให้นายบ่อนซ่ึง
แต่เดิมจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการเล่นพนนัเป็นเจา้มือแต่เพียงผูเ้ดียว แต่อยา่งไรก็ตามแมรั้ฐจะไดภ้าษีจาก
โรงบ่อนเบ้ียมากเพียงใดก็ยงัไม่มีนโยบายสนบัสนุนให้คนไทยในสมยันั้นเล่นการพนนั ซ่ึงจะเห็น
ได้จากในสมยัสมเด็จพระเจา้อยู่หัวบรมโกศ มีการห้ามไม่ให้ขา้ราชการเล่นการพนัน และหาก
ขา้ราชการผูใ้ดฝ่าฝืน ตอ้งถูกถอดยศบรรดาศกัด์ิ พร้อมทั้งระวางโทษเฆ่ียนตี  

เม่ือเข้าสู่สมยักรุงธนบุรี เง่ือนไขในการเข้มงวดเร่ืองบ่อนก็เปล่ียนแปลงไปเม่ือไม่
ปรากฏขอ้หา้มใหค้นไทยเล่นเบ้ีย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอยูใ่นช่วงสงคราม ปราบปรามก๊กต่างๆ บรรดา
ผูท่ี้ถูกเกณฑ์ ไปออกรบลว้นเหน็ดเหน่ือยกบัชีวิตสงครามท่ีค่อนขา้งยาวนาน จึงอนุญาตให้ทหาร
และแม่ทพันายกองทั้งหลายเล่นพนนัไดต้ามสมควรในช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษต่์างๆ รวมทั้งอนุญาต
ใหร้าษฎรทัว่ไปเล่นการพนนัไดด้ว้ย 

ในช่วงตน้รัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1 ทรงไม่เห็นดว้ยท่ีจะให้เล่นการพนนัหรือเล่นเบ้ีย
แบบสมัยธนบุรี แต่ยงัคงยอมให้มีบ่อนเบ้ียอยู่บ้าง โดยเก็บอาการแผ่นดิน อย่างไรก็ตามทรง
เคร่งครัดเร่ืองการพนนั กบัการด่ืมสุรามากข้ึนกบัขา้ราชการดว้ยการออกพระราชก าหนดเม่ือปี พ.ศ. 
2325 ห้ามขา้ราชการเล่นบ่อนเบ้ีย และเสพสุรากา้วล่วงเขา้สู่สมยัรัชกาลท่ี 2 การเล่นพนนั ยงัคงอยู่
ต่อไปและสามารถเก็บอากรบ่อนเบ้ียไดปี้ละ 260,000 บาท ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เคยมีการสนบัสนุน
ให้เล่นการพนนัเพื่อเก็บภาษีอากรท่ีเรียกกนัว่า ‚อากรบ่อนเบ้ีย‛ และ ‚อากรหวย‛ เฉพาะส าหรับ
อากรบ่อนเบ้ียนั้น หมายถึง เงินท่ีเก็บจากผูป้ระมูลขอตั้งบ่อนการพนนัถัว่และโป ในราชอาณาจกัร 
ซ่ึงอากร ทั้งสองประเภท สามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่รัฐเป็นจ านวนมากคือปีละ 400,000 บาท ขณะท่ี
ในช่วงรัชกาลท่ี 4 ผลของการท่ีไทยไดท้  าสัญญาผกูพนักบัต่างประเทศ ตอ้งยกเลิกภาษีผกูขาดหลาย
ประเภทจนเป็นเหตุใหร้ายไดข้องแผน่ดินลดลง จึงไดมี้การปรับปรุงภาษีอากรหลายประเภท และได้
ก าหนดภาษีการพนนัเพิ่มข้ึนจาก อากรบ่อนเบ้ียอีกประเภทหน่ึงและสามารถ เก็บภาษีไดสู้งถึงปีละ 
500,000 บาท ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 พบว่าเกิดปัญหาอาชญากรรมมากข้ึนในหัวเมืองต่าง  ๆซ่ึงสาเหตุของ                   

                                                 
4  แหล่งเดิม. 
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ปัญหา ท่ีส าคญัมาจากการเล่นการพนัน ดงัพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วัต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการเลิกทาส  
 ‚...อีกประการหน่ึงเห็นว่า ลูกพลเรือน บิดามารดาเกียจคร้านไม่ท ามาหากิน ก็หันหน้า
เขา้เป็นนกัเลงคร้ันเล่นเบ้ียเสียโปลงแลว้ ก็เอาบุตรไปขายรับใช้การงานของนายเงิน คร้ันบุตรเติบ
ใหญ่ บิดามารดาก็ข้ึนค่าตวัทุกๆ ท่ีมีอยูอ่ยา่งน้ีโดยมาก ถึงบุตรนั้นจะโตใหญ่ข้ึนจะคิดหาเงินทองมา
ใชใ้หพ้น้จากความเป็นทาสก็ไม่ใคร่จะได ้เพราะบิดามารดาขายไวแ้พงๆ เหลือก าลงัของลูกท่ีจะไถ่ถอน
ตวั    ได.้..‛ 5 
 บ่อนเบ้ียเป็นท่ีน ามาซ่ึงความหายนะ ประชาชนจ านวนมากได้รับความเดือดร้อน 
ล าบากยากแคน้เพราะการพนนัต่างๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด าริวา่ 
 ‚...ขา้พเจา้เห็นว่ายงัมีความขดัขอ้งอยู่ ดว้ยกรุงสยามมีภาษีหวย ถัว่โป การพนนัต่างๆ ฝ่ิน 
เหลา้ เหล่าน้ี ท่ีจริงไดท้  าคนเป็นทาษ ให้โทษแก่มนุษยท์ั้งหลาย...จะตอ้งคิดดบัของเหล่าน้ีเสียก่อน
จึงจะเลิกทาษได.้..‛6  
 พระองค์จึงไดป้ระกาศเลิกบ่อนเบ้ียเม่ือเดือนอา้ย แรมสิบสามค ่า ปีกุน จ.ศ. 1249 โดยให้
ค่อยๆ เลิกไป ส าหรับหวัเมืองเร่ิมเลิกบ่อนตั้งแต่ พ.ศ. 2449 ปรากฏวา่ใน พ.ศ. 2453 คงมีเหลือในกรุงเทพฯ 
เพียง 9 บ่อน กระทัง่ถึงในสมยัรัชการท่ี 6 ก็ได้มีประกาศปิดบ่อนทั่วราชอาณาจกัร เม่ือวนัท่ี 1 
เมษายน พ.ศ. 2460 ส าหรับการเปล่ียนแปลงหลงัจากนั้น ไดมี้การตรากฎหมายการพนนัฉบบัแรกใน
ปี พ.ศ. 2473 ซ่ึงเป็นการรวบรวมกฎหมายการพนนัต่างๆมาไวใ้นท่ีเดียวกนั และมีการปรับปรุงให้
ทนัสมยัอีกคร้ังโดยออกเป็นพระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ. 2478 พร้อมทั้งมีการเพิ่มเติมการเล่น
พนนัประเภทต่างๆ จนกลายมาเป็นกฎหมายฉบบัปัจจุบนั 
 ในปัจจุบนัการพนันในประเทศไทย ไดมี้การพนนัในรูปแบบใหม่ๆเกิดข้ึนมากมาย แต่ท่ี
ก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบนัคือ การพนันผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการทายผลฟุตบอลผ่าน
อินเทอร์เน็ต การพนนัทายผลฟุตบอลในประเทศไทยมีมานานแลว้ แต่เป็นการพนนัในวงแคบๆ ไม่
เป็นท่ีแพร่หลาย และไม่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกวา้ง ส่วนการพนนัฟุตบอลทางส่ือโทรทศัน์ก็มี
นอ้ย สถานีโทรทศัน์ต่างๆ ในอดีตไม่นิยมถ่ายทอดการแข่งขนัฟุตบอล แต่ต่อมาสถานีโทรทศัน์
หลายช่อง ไดถ่้ายทอดสดการแข่งขนัฟุตบอลของ อิตาลี และเยอรมนั มาให้ชมมากข้ึนจนเป็นท่ี      
ช่ืนชอบของคนไทยมากข้ึน และมีการเล่นการพนนักนัพอๆ กบัฟุตบอลองักฤษ ซ่ึงท าให้เกิดปัญหา
การพนนัทายผลฟุตบอล เม่ือเทคโนโลยีในปัจจุบนัไดมี้วิวฒันาการทางอินเทอร์เน็ตมากข้ึน การพนนั

                                                 
5  แหล่งเดิม.   
6  แหล่งเดิม. 
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ฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตจึงเกิดข้ึนตามมา  รวมทั้งการพนนัต่างๆ ในรูปแบบการพนนัผา่นอินเทอร์เน็ต
ดว้ย 
 3.1.3 ค่านิยมของคนไทยในการเล่นการพนัน7 
 ผูท่ี้เล่นการพนันจะเร่ิมเล่นการพนันทีละเล็กละน้อยและเพิ่มข้ึนเสมอ ชนิดของการ
พนนัก็เปล่ียนไป จ านวนของเงินการพนนัก็มากข้ึน แมบ้างคร้ังเล่นไดจ้  านวนเงินมหาศาล คนพวก
น้ีก็ยงัจะเป็นหน้ีในวงพนนัอยูอี่ก เม่ือเล่นไดแ้ทนจะเลิกเคา้กลบัจะเล่นมากข้ึน เพื่อหวงัจะไดเ้งิน
มาก วิธีการท่ีนกัพนนัพวกน้ีน าไดเ้งินมาเล่นต่อ จะหาเงินมาจากครอบครัวรายไดจ้ากอาชีพหลกัท่ี
ท าอยู่ หยิบยืมจากญาติพี่น้อง กู้ยืมจากท่ีต่างๆ เพื่อนนักพนันด้วยกนั กู้เงินจากพวกท่ีออกเงินกู้
ดอกเบ้ียสูง ในท่ีสุดก็ไม่สามารถจะหยบิยมืหรือกูต่้อไปไดเ้พราะไม่มีทางใชคื้น เม่ือไม่มีทางหาเงิน
คืนไดก้็ตอ้งก่ออาชญากรรมเพื่อหาเงินมาเล่นการพนนัต่อไป  
 ผูติ้ดการพนนัเหล่าน้ีจะมีจิตใจท่ีฝังแน่นอยู่กบัการพนนัโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ไม่ว่าจะมี
เหตุการณ์หรือุปสรรคใดๆ มาขดัขวาง ก็จะหาทางไปเล่นจนได ้ซ่ึงความประพฤติเช่นน้ีจะท าให้
ชีวติ        ผูเ้ล่นตกต ่าไปมาก การพนนัก็จะหนกัข้ึน และการพนนัหลายอยา่งมากข้ึน ใชเ้วลาในการ
เล่นมากข้ึน จนไม่มีเวลาเป็นของตนเอง สูญเสียเงินทองมากข้ึน  เป็นความเช่ือท่ีผิดเราเช่ือว่านัก
พนนัเหล่าน้ี เม่ือเล่นการพนนันานๆ จะเป็นผูเ้ช่ียวชาญและรอบรู้ทุกอยา่ง โอกาสจะเสียมีนอ้ย แต่
ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น คนพวกน้ีจะท าทั้งๆ ท่ีรู้ บางคร้ังดูคลา้ยๆ โง่เขลา ทั้งท่ีแน่ใจวา่ไม่มีทางจะ
ไดก้็ยงัเล่นต่อไป การกูย้ืมก็จะมากข้ึน หน้ีสินจะทบัถมจนในท่ีสุดตอ้งหาเงินมาดว้ยวิธีทุจริต ถ้า
เป็นขา้ราชการก็หาทางโกงและฉ้อราษฎร์บงัหลวง พ่อคา้จะหาทางโกงดว้ยวิธีต่างๆ หรือหาทาง
โกงในวงพนนัซ่ึงมกัจะสินสุดดว้ยการถูกท าร้ายกายหรือถูกฆ่า 
 ส่ิงท่ีน่าสนใจส าหรับนักพนันส่วนมาก พวกน้ีจะมีชีวิตอยู่น่าอบัอาย ต้องหลบซ่อน
เจา้หนา้ท่ี แต่ในระยะแรกๆ  มกัจะจบดว้ยดีมีคนมาช่วย เช่น เพื่อนฝงู หรือครอบครัวช่วยใชห้น้ีให ้
หากผูเ้ล่นเป็นคนมีฐานะดีมาก่อนก็อาจได้รับการลดหย่อนจากธนาคาร แมก้ระทัง่ผูท่ี้ให้เงินกู้
ดอกเบ้ียสูง ก็ผ่อนผนัให้พวกน้ีในระยะแรกจะไดรั้บทณัฑ์บนจากนายจา้งหรือศาล เพราะนกัพนนั
เหล่าน้ีส่วนมากจะฉลาด พดูเก่ง มีเหตุผลดี ในระยะต่อมาการลดหยอ่นจะนอ้ยลงหรือเป็นไปไม่ได ้
พวกน้ีมกัจะถูกลงโทษรุนแรงข้ึน เช่น ถูกจ าคุก คู่สมรสจะขอหยา่ร้าง บางร้ายก็ตอ้งหลบหนีไปยงั
เมืองอ่ืน และหลายรายจะจบลงดว้ยการฆ่าตวัตาย 
 ทางจิตวิทยา คนท่ีติดการพนันแล้ว ก็จะมีความตอ้งการท่ีจะเล่นต่อไปไม่ว่าจะยาก 
ล าบากอยา่งไร คนพวกน้ีแมจ้ะมีปัญหาอะไรเคา้ก็จะเล่นต่อไปเร่ือยๆ โดยให้เหตุผลกบัตนเองหรือ
ผูอ่ื้นสารพดั บอกวา่จะเลิกเม่ือนัน่เม่ือน่ี เล่นไดเ้งินกลบัมาแลว้จะเลิก และวางเง่ือนไขต่อไปเร่ือยๆ 

                                                 
7  วรีะพงษ ์ บุญโญภาส.  (2535).  “วเิคราะห์พระราชบญัญติัการนนั พ.ศ. 2478 กบัมาตรการท่ีควร

พิจารณา.”  จุลสารคณะนิตศิาสตร์, ป่ี 17, ฉลบัที ่1.  หนา้ 38-41. 
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ความต่ืนเต้นของการพนันจะมีอยู่ตลอดเวลา การได้การเสียการพนันท้าทายผูเ้ล่น      
ทุกคน การเปล่ียนแปลงของร่างกายและจิตใจของผูเ้ล่น และความเร้าใจของเกมต่างๆ ความอบอุ่น
ในวงพนนั เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั พูดภาษาเดียวกนั ทุกคนจะมีความสุขเหมือนกบัวนัเวลาท่ีห่างไป 
หรือเหมือนกบัไม่มีเวลา ไม่มีนาฬิกา การไดเ้คล่ือนไหวเดินไปมาปรึกษาหารือในกลุ่มช่วยกนัและ
กนั แสงสว่างในบ่อนกาสิโน เสียงหมุนของวงล้อรูเล็ตต์ เสียงลูกเต๋ากระทบกนั เสียงเชียร์ เสียง
กระตุน้เร่งเร้า เสียงหวัเราะเม่ือสมหวงั และเสียงถอนหายใจเม่ือผิดหวงั ความต่ืนเตน้เหล่าน้ีจะมีอยู่
เร่ือยไปในกลุ่มคนมากๆ หรือแมจ้ะอยูค่นเดียวก็ตาม 
 ในปี 1968 Boyd ได้ศึกษาพบว่าคนท่ีติดการพนันเหล่าน้ีจะชอบการพนันเพียงอย่าง
เดียวมากกว่าอย่างอ่ืนๆ และจะฝังใจแน่วแน่ในการตั้งตวัเป็นผูเ้ช่ียวชาญต่อไป คนติดการพนัน
เหล่าน้ีจะถูกผลกัต่อไปดว้ยแรงของผพีนนั ใชเ้วลาในการเล่นมากข้ึน วางแผนศึกษาถึงแนวทางการ
ไดเ้ปรียบและเสียเปรียบ และพยายามหาทางแกต้วัต่อเจา้นายหรือผูบ้งัคบับญัชาเร่ืองการมาท างาน
สาย ผลดัเจา้หน้ีหรือไม่ใชเ้งิน พดูปดกบัครอบครัวท่ีไม่กลบับา้นตามเวลา นกัพนนัเหล่าน้ียงัมีความ
พิเศษท่ีจะยืมเงินจากท่ีต่างๆ หลายแห่ง ยกัยา้ยถ่ายเทเงินแห่งหน่ึงไปยงัอีกแห่งหน่ึงท าดว้ยความ
ภูมิใจ ในท่ีสุดก็หมดทางท่ีจะไดเ้งินมาง่ายๆ ต่อมาจะมีคนมาช่วย และกลบัเป็นอยา่งเดิมอีก วนเวียน
เช่นน้ีเป็นเร่ือยๆ พวกน้ีมกัจะรวมตวัเป็นกลุ่มพวกเดียวกนัหลายๆ คน เป็นเพื่อนกนัง่ายๆ ร่วมกนั
คิดวางแผนในท่ีสุดเม่ือเป็นหน้ีมา แลว้จะรวมหวักนักระท าความผดิในท่ีสุด 
 โดยทัว่ไปแลว้ เช่ือกนัวา่คนท่ีติดการพนนัเหล่าน้ี เป็นผลมาจากความไม่สบายใจจาก
ส่ิงแวดลอ้มเป็นแรงผลกัดนั เช่น การตายของบิดามารดา คา้ขายหรือท างานไม่ไดผ้ล หรือในทาง 
ตรงขา้ม คือ คา้ขายได้ผลดี แต่ความเช่ือเหล่าน้ีเป็นเพียงสาเหตุท่ีใช้อา้ง หาใช่สาเหตุของการติด
พนนัท่ีแทจ้ริงไม่ ไม่ว่าความไม่สบายใจหรือแรงผลกัดนัจะมาจากภายนอกหรือความรู้สึกภายใน
ตนเองก็ตาม คนทัว่ไปจะทนได ้แต่ท่ีจริงเราพบวา่ส่ิงท่ีจะท าให้คนพวกน้ีไม่สบายใจมากท่ีสุดก็คือ 
การถูกแยกจากวงพนัน เพราะวงพนันเท่ากบัเป็นชีวิตจิตใจของเขา ในระยะสุดทา้ยของการเล่น
พนนัน้ี เล่นไดไ้ม่ใช่จะเลิกเล่นแต่เท่ากบัเป็นการมัน่ใจวา่จะไดเ้ล่นต่อไปเท่านั้น 
 หลายชาติท่ีห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาด ชาติในตะวนัออกกลางท่ีนับถือศาสนา
อิสลามอย่างเขม้งวด เช่น คูเวต ซ่ึงร ่ ารวยมหาศาล รายไดข้องประชาชนสูงสุดในโลกตามกฎของ
ศาสนาหา้มเล่นการพนนั หา้มด่ืมสุรา และหา้มเขา้สถานเริงรมยท์ั้งหมด ประชาชนของประเทศน้ี มี
โอกาสเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศได้ตลอดเวลา และเป็นโอกาสท่ีพวกเขาจะได้แสดง
สัญชาตญาณเดิมของมนุษยอ์อกมา ดว้ยการหาความบนัเทิงและการเล่นการพนนั 
 ไดมี้การศึกษาจากหลายสถาบนัพบวา่ ผูช้ายติดการพนนัมากกวา่ผูห้ญิง ถึง 5 เท่า (5: 1) 
แต่ในบางประเทศอตัราน้ีเปล่ียนไปบา้ง ในระยะหลงัมีผูห้ญิงติดการพนนัมากข้ึน จากสถิติท่ีสถาน
พนนัในเก็นต้ิงไฮแลนด์ พบว่าบางวนัมีผูห้ญิงเล่นการพนนัในอตัราส่วนท่ีเท่าๆ กบัผูช้าย โดยทาง
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อาชีพแลว้พบวา่มีการเล่นการพนนัในทุกอาชีพ พบว่าแพทยเ์ล่นการพนนัไดม้ากและเสียมากกว่า
คนในอาชีพอ่ืน อาจเป็นเพราะเป็นผูมี้รายได้สูงกว่า และงานท่ีท ามีลกัษณะทา้ทายคล้ายกบัการ
พนนัอยูต่ลอดเวลา 
 3.1.4 ทศันคติของคนไทยต่อการพนัน 

ค าว่า ‚ทศันคติ‛ (Attitude) หมายถึง ท่าทีท่ีแสดงออกของคนเราซ่ึงบ่งบอกถึงสภาพ
แห่งจิตใจไดแ้ก่ 

1)  ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้หรือเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ไม่ใช่
ส่ิงท่ีติดตวับุคคลมาตั้งแต่ก าเนิด 

2)  ทศันคติเป็นสภาพจิตใจท่ีมีอิธิพลต่อการคิด และการกระท าของตวับุคคลเป็นอนั
มาก เพราะมนัเป็นส่วนประกอบท่ีก าหนดแนวทางไวว้า่ ถา้บุคคลประสบส่ิงใดแลว้ บุคคลนั้นๆ จะ
มีท่าทีต่อส่ิงนั้นในลกัษณะอนัจ ากดั 

3)  ทศันคติเป็นสภาพจิตใจท่ีมีความถาวร ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคคลแต่ละคนต่างก็ไดรั้บ
ประสบการณ์ (Experience) ไดรั้บรู้ (Perceive) และผา่นการเรียนรู้มาก 
  3.1.4.1 ทศันคติของผู้เล่นการพนัน 
     คนส่วนใหญ่มีทศันคติวา่การพนนัไม่ใช่ส่ิงท่ีชัว่ร้าย ถึงแมว้า่กฎหมายจะบญัญติั
วา่การพนนัเป็นความผิดต่อกฎหมาย ก็เป็นเพียงกฎหมายท่ีบญัญติัห้ามการกระท าเท่านั้นความผิด
การพนนัไม่ใช่ความผดิในตวั และผูก้ระท าความผดิมกัไม่รู้สึกส านึกผดิในการกระท าของตน 
     การพนนัมีลกัษณะเป็นพฤติกรรมท่ีเสพติด เป็นการยากท่ีจะขจดันิสัยดังกล่าว
ได ้สืบเน่ืองมาจากลกัษณะจิตใจของมนุษย ์2 ประการ คือ 
      (1) ความตอ้งการความรู้สึกต่ืนเตน้เร้าใจ 
      (2) มนุษย์เกลียดความไม่แน่นอน แต่มนุษย์ชอบเล่นการพนันเพื่อแสดงว่า
ไม่ไดเ้กลียดความไม่แน่นอน เป็นการแสดงออกของกลไกแห่งการป้องกนัตนเอง เม่ือเขา้ร่วมใน
การเล่นการพนนั ทุกคนมีสิทธิเป็นผูติ้ดการพนนัไดเ้ท่าเทียมกนั ผูท่ี้เล่นการพนนับ่อยๆ มกัจะติด
การพนนัเพราะพระราชบญัญติัการพนนัมีการบญัญติัอตัราโทษไวค้่อนขา้งต ่า จึงไม่สามารถท าให้
ผูก้ระท าความผดิเกรงกลวัหรือเขด็หลาบได ้
  3.1.4.2 ทศันคติของสังคม 
     ทศันคติของบุคคลส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ การพนนัมิใช่ส่ิงเลวร้าย แมก้ฎหมาย
จะบญัญติัวา่การพนัเป็นความผิดต่อกฎหมาย ก็ผิดเฉพาะในส่วนของกฎหมายท่ีเป็นขอ้ห้า  (Mala 
Prohibita) ผูก้ระท าความผดิจึงไม่ถูกตั้งขอ้รังเกียจจากสังคม ในขณะเดียวกนัผูก้ระท าความผิดก็มกั
ก็จะไม่รู้สึกถึงการกระท าความผดิของตน กล่าวคือไม่รู้สึกส านึกผดิในการกระท าแต่อยา่งใด ซ ้ าร้าย
ในบา้งชุมชนทีมีการเล่นการพนันกนัเป็นส่วนใหญ่ เช่น ชุมชน แออกัต่างๆ ท่ีส่วนใหญ่เล่นหวย 
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ปิงปอง เล่นไพอ่ยูใ่นบ่อนการพนนั ผูท่ี้ไม่เล่นการพนนัจะถูกมองวา่เป็นบุคคลท่ีผิดปกติผิดแผกไป
จากบุคคลอ่ืนๆ พระราชบญัญติัการพนนัของไทยมีกฎ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเขม้งวดและมีขอ้จ ากดัมาก
เกินไป ยากแก่การท่ีปฏิบติัตาม 
  3.1.4.3 ทศันคติของเจ้าพนักงานของรัฐ 
     การพนนัเป็นความผิดท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยง่าย ดงันั้นจึงคาดหมายไดย้ากว่า
ความผิดจะเกิดข้ึน ณ ท่ีใด เจา้พนักงานจึงไม่อาจล่วงรู้ได้ โดยปกติเจา้หน้าท่ีต ารวจ จะให้ความ
สนใจกบัความผิดท่ีเป็นความชัว่ร้ายในตวัเอง เช่น คดีลกัทรัพย ์หรือ ความผิดต่อชีวิตร่างกายเป็น
ล าดบัแรก การให้บริการให้ความปลอดภยัแก่สังคม เช่น การจราจร การตรวจระวงัเหตุร้ายเป็น
ล าดบัถดัมา ส่วนความผิดเก่ียวกบับ่อนการพนนัเป็นล าดบัสุดทา้ย ดงัน้ี การปราบปรามบ่อนการ
พนนั จึงไม่สามารถท าไดอ้ยา่งเด็ดขาดและต่อเน่ือง ท าใหบ้่อนการพนนัยงัคงแพร่หลายต่อไป 
     ปัญหาการทุจริตต่อหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจเอง โดยการรับสินบนจากเจา้ของ
บ่อนการพนนัท่ีผิดกฎหมาย ทศันคติการทุจริตเก่ียวกบัความผิดเก่ียวกบับ่อนการพนนัในประเทศ
ไทย ได้ทวนกระแสความคิดเห็นของหลายประเทศท่ีอนุญาตให้มีการเปิดบ่อนการพนันท่ีถูก
กฎหมาย ภายใตค้วบคุมของรัฐ8 
 
3.2  การพนันทายผลฟุตบอลทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

การเล่นพนนัทายผลฟุตบอลในประเทศไทยมีมานานแลว้ แต่เดิมเป็นการเล่นพนนัใน
วงแคบๆ ไม่เป็นท่ีแพร่หลายและไม่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกวา้งเท่าใดนัก และการพนัน
ฟุตบอลทางส่ือโทรทศัน์ก็มีน้อย การเล่นพนนัส่วนมากจะเป็นในรูปแบบเจา้มือเปิดโต๊ะพนนัรับ 
เล่นพนนั สถานีโทรทศัน์ต่างๆ ในอดีตก็ไม่นิยมถ่ายทอดการแข่งขนัฟุตบอล แต่ต่อมาเทคโนโลยี
การส่ือสารมีการพฒันาอย่างแพร่หลาย มีการใช้อินเทอร์เน็ตในวงกวา้ง ง่าย และสะดวก สถานี โทรทศัน์                
หลายช่องได้ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลของ อิตาลี และเยอรมัน ให้ชมมากข้ึนจนเป็นท่ีช่ืนชอบ                       
ของคนไทยทุกระดบัชั้นมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นนิสิต นกัศึกษา พนกังานบริษทั ประชาชนทัว่ไป และมี
การเล่นการพนันกนัพอๆ กบัฟุตบอลองักฤษและไดมี้การพฒันารูปแบบการพนันจากเดิมท่ีเล่น
พนนักบัเจา้มือตามโต๊ะพนนัหรือเล่นพนนัทางโทรศพัท ์ไดเ้ปล่ียนไปเป็นการพนนัทายผลฟุตบอล
ทางอินเทอร์เน็ตและเจา้มือไดเ้ปล่ียนจากเจา้มือทัว่ไปในประเทศกลายเป็นเจา้มือระหว่างประเทศ
และมีการลงหุ้นกันเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ขยายวงเงินนับพนัล้านบาทต่อเจ้ามือหน่ึงเจา้ การเล่นการพนัน           

                                                 
8  จิรศกัด์ิ  พรหมทอง และพนสั  ทศันียานนท.์  (2524, มีนาคม).  ‚อั้งยี:่ องคก์ารนอกกฎหมายและ

องคก์รอิทธิพล.”  วารสารอยัการ, ปีที ่8, ฉบับที ่89.  หนา้ 22-35. 
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ทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจึงเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายและรวดเร็ว เพราะ
สะดวกในการเล่นแต่ยากในการจบักุม 

3.2.1  ววิฒันาการรูปแบบการเล่นพนันทายผลฟุตบอลทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
 การเล่นพนนัทายผลฟุตบอลในประเทศไทย แต่เดิมเป็นการพนนัในวงแคบๆ เช่น มี
การเล่นพนนัฟุตบอลกนัตามสนามกีฬาต่างๆในกลุ่มนกัพนนัจ านวนนอ้ย ไม่เป็นท่ีแพร่หลายและมี
ผลกระทบต่อสังคมในวงจ ากดั  ส่วนการพนนัฟุตบอลทางส่ือโทรทศัน์ก็มีน้อย เน่ืองจากในอดีต
สถานีโทรทศัน์ต่างๆ ไม่นิยมถ่ายทอดการแข่งขนัฟุตบอลไปสู่ประชาชน เน่ืองจากผลประโยชน์
ตอบแทนในทางธุรกิจท่ีไดรั้บไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน เพราะประชาชนไม่ค่อยนิยมชมการแข่งขนั
ฟุตบอลภายในประเทศ สาเหตุนั้นกล่าวกนัว่า เป็นเพราะการแข่งขนัไม่เร้าใจ นักฟุตบอลไม่มี
ช่ือเสียงและไม่มีเทคนิคการเล่นท่ีชวนให้ติดตามชม ตลอดจนฝีเทา้ก็ห่างกนัมากจนสามารถคาดเดา
ผลการแข่งขนัไดง่้าย นอกจากน้ียงัมีการกล่าวกนัว่า นกัฟุตบอลบางคนลม้บอล ส่วนการถ่ายทอด
การแข่งขนัฟุตบอลต่างประเทศยงัมีจ านวนนอ้ยเพราะตอ้งลงทุนค่าลิขสิทธ์ิสูง ไม่คุม้กบัรายได ้จึงมี
การถ่ายทอดเฉพาะในการแข่งขนัท่ีส าคญั เช่น ฟุตบอลโลก ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป เป็นตน้ 
ถา้เป็นการแข่งขนัในระดบัสโมสร ก็จะถ่ายทอดเฉพาะในประเทศท่ีมีช่ือเสียง เช่น การแข่งฟุตบอล
อาชีพขององักฤษ และมกัจะน าเทปการแข่งขนัมาถ่ายทอดจึงไม่นิยมพนนักนั เน่ืองจากผูช้มรู้ผล
การแข่งขนักนัแลว้ และในรอบหน่ึงปีมีการถ่ายทอดเพียง ไม่ก่ีนดั ไม่มีความต่อเน่ือง การพนนัการ
แข่งขนัฟุตบอลจึงมีนอ้ยตามไปดว้ย จึงไม่ค่อยมีผลกระทบต่อสังคมเท่าใดนกั  

การแข่งขนัฟุตบอลในต่างประเทศ เช่น องักฤษ เยอรมนั เป็นท่ีรู้จกัในประเทศไทยมา
เป็นเวลานานแลว้ มีการตีพิมพผ์ลการแข่งขนัตามส่ือหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีมีหนา้กีฬา และนิตยสาร
เก่ียวกับกีฬาหลายฉบบั ซ่ึงภายในฉบบัมีบทความและรายงานผลการแข่งขนัฟุตบอลอังกฤษ 
เยอรมนั และประเทศต่างๆ และผลการแข่งขนัฟุตบอลในประเทศ ด าเนินการมาเป็นเวลามากกว่า
ยีสิ่บปีแลว้ เช่น นิตยสารสตาร์ซอคเกอร์ สยามกีฬา เป็นตน้ 

การพนนัฟุตบอลในประเทศไทย มาถึงยุคเฟ่ืองฟูสุดขีดก็เม่ือระบบข่าวสารขอ้มูลจาก
ต่างประเทศเป็นท่ีรับรู้มากข้ึนในสังคมไทย  และมีลกัษณะแพร่หลายอย่างมาก ซ่ึงนักพนันนิยม
พนันฟุตบอลต่างประเทศ เช่น ฟุตบอลโลก ฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป และรายการส าคญัอ่ืนๆ เช่น 
การแข่งขนัฟุตบอลสโมสรของประเทศต่างๆ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกขององักฤษ กลัโชซีชีล่ีเอของ
อิตาลี บุนเดสลิก้าของเยอรมนั หรือลาลีก้าของสเปน โดยนักพนันนิยมพนันฟุตบอลลีกองักฤษ
ค่อนขา้งมาก เพราะการแข่งขนัฟุตบอลขององักฤษเป็นท่ีรู้จกัและนิยมมานานกวา่ฟุตบอลอิตาลีและ
เยอรมนั เน่ืองจากคนไทยชอบชมฟุตบอลองักฤษซ่ึงเล่นกนัเร็ว สนุกสนานเร้าใจและเกมการแข่งขนั
มีการพลิกไปมาตลอด ซ่ึงสามารถเล่นการพนนัไดห้ลายรูปแบบ ส่วนการแข่งขนัฟุตบอลอิตาลีและ
เยอรมันนั้ นเกมการเล่นช้า ไม่เป็นท่ีนิยมของชาวไทยนัก แต่ต่อมาสถานีโทรทัศน์และเคเบิลทีวีหลาย                      
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ช่อง ไดถ่้ายทอดการแข่งขนัฟุตบอลอิตาลีและเยอรมนัมาให้ชมกนัมากข้ึน จนเป็นท่ีช่ืนชอบของ
ชาวไทยมากข้ึนและมีการเล่นการพนนักนัใกลเ้คียงกบัฟุตบอลองักฤษ9 
 รูปแบบการแทงพนนัฟุตบอลในประเทศไทยพฒันามาจากรูปแบบการพนนัในองักฤษ 
ซ่ึงมีทางเลือกหลายทาง ทางแรก การเล่น Football Pools ซ่ึงมีบริษทัใหญ่ สามบริษทัเป็นเจา้มือ คือ  
Littlewoods, Vernons และ Zetters ทุกอาทิตย ์แต่ละบริษทัจะพิมพบ์ญัชีราช่ือการแข่งขนัฟุตบอล
นดัสุดสัปดาห์ออกมา 58 คู่ส่วนใหญ่เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ชิพขององักฤษและฟุตบอลลีกของสก๊อต
แลนด์ในบางอาทิตยก์็มีคู่นอกลีกเขา้มา และถา้อาทิตยไ์หนเป็นบอลถว้ย เช่น เอฟเอคพั ก็จะน ามา
รวมขา้ไปด้วย ซ่ึงทางบริษทัพลูจะตกลงกบัทางสมาคมฟุตบอลขององักฤษและสก๊อตแลนด์ไว้
ล่วงหนา้วา่ จะใส่คู่ไหนเขา้ไปในบญัชีบา้ง และทุกบริษทัจะพิมพแ์บบฟอร์มเหมือนกนัหมด ข้ึนอยู่
กบัคนเล่นวา่สนใจจะเล่นของบริษทัไหน การเล่นฟุตบอลระบบฟุตบอลพลูเป็นท่ีนิยมสูงสุดในการ
เล่นพนนัฟุตบอลองักฤษ แบบฟอร์มขอไดท้ัว่ไปจากร้านขายหนงัสือพิมพส่์วนใหญ่ หรือจะเขียน
ไปท่ีบริษทัพลูขอให้ส่งแบบฟอร์มมาให้ลูกคา้ท่ีบา้นเป็นประจ าก็ไดเ้วลาลูกคา้กาแบบฟอร์มเสร็จก็
เอาไปส่งท่ีร้านหนงัสือพิมพ ์พร้อมกบัจ่ายค่าแทงตามท่ีก าหนด ทางร้านจะมีคนมาเก็บไปส่งบริษทั
พลูอีกต่อหน่ึง ไม่อยา่งนั้นลูกคา้จะใส่ซองพร้อมกบัเช็คค่าแทงส่งไปบริษทัโดยตรงก็ได้10 
 ส่วนการพนนัระบบฟุตบอลพลูอีกอยา่งหน่ึง คือ การแทงท่ีร้านรับพนนั องักฤษมีส านกั
รับพนนัใหญ่ระดบัชาติสามบริษทัคือ LADBROKCS, WILL IAM HILL และ CORAL นอกจาก 
นั้นก็มีเจา้เล็กๆ ระดบัทอ้งถ่ินอีกมากมายการแทงตามร้านรับพนันน้ีสามารถแทงได้หลายแบบ
เช่นกนั แต่ส่วนใหญ่คนจะแทงเป็นผลแต่ละคู่ไปเลยว่า คู่นั้นเจา้บา้นจะชนะ หรือทีมเยือนจะชนะ
หรือผลจะออกมาเสมอ ซ่ึงไม่ค่อยมีความซบัซ้อน วิธีแทงแบบระบบพลูน้ี คนไทยรู้จกักนัดี เพราะ
ข่าวสารจากส่ือต่างๆ รายงานอยู่เป็นประจ า ซ่ึงเจา้มือโต๊ะบอลจะน าระบบน้ีมาเป็นพื้นฐานในการ
คิดอตัราต่อรองการพนนัฟุตบอลในการแทงพนนัในยา่นเอเชียเรียกวา่ ‚ระบบแฮนดิแคป‛ อตัราการ
ต่อรองใน องักฤษ เป็นตน้แบบรูปแบบการตั้งราคาต่อรองการพนนัฟุตบอลในประเทศไทย โดย
ช่วงแรกๆ นั้น การแทงฟุตบอลในประเทศไทย จะมีรูปแบบเหมือนท่ีองักฤษทุกประการ แต่ต่อมา
ไดมี้การพฒันารูปแบบการต่อรองให้มีความหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงน่าจะพฒันามาจากระบบการ
แทงพนนัในยา่นเอเชีย คือระบบ ‚แฮนดิแคป‛ กล่าวคือ ไดมี้การพฒันารูปแบบการแทงให้มีการเล่น
ได้หลายอย่างในเกมหน่ึง  ๆและข้ึนกบัความนิยมของนักการพนันท่ีมีต่อทีมต่าง  ๆด้วย กล่าวคือถ้าเป็นการ           

                                                 
9  นวลนอ้ย  ตรีรัตน์.  (2539).  พนันฟุตบอล: การเส่ียงโชคของชนช้ันกลาง (รายงานผลการวจิยัเร่ือง

เศรษฐกจินอกกฎหมายและนโยบายสาธารณะในประเทศไทย).  หนา้426.  
10  เนชัน่ มลัติมีเดียกรุ๊ป.  (2541, 14-20 พฤษภาคม).  ‚พลู-แฮนดิแคป 2 ระบบพนนับอล.‛  วารสารสาร

เนช่ันสุดสัปดาห์, ปีที ่6, ฉบับที ่508.  หนา้ 10-11. 
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แข่งของทีมท่ีคนนิยม เช่นทีมแมนเชสเตอร์ยไูนเตด็ ลิเวอร์พลู แลว้อตัราการต่อรองจะถูกก าหนดให้
สูง เพื่อดึงดูดให้นกัการพนนัเล่นทีมตรงขา้มมากข้ึน ถา้มีผูเ้ล่นทั้ง 2 ฝ่ายในจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั 
เจา้มือจะมีก าไรอยู่ท่ีส่วนต่างของอตัราต่อรองโดยไม่มีความเส่ียงเลย ซ่ึงอาจถือเป็นผลตอบแทน
ของการจดับริการในเร่ืองพนนัฟุตบอลได ้
 ในประเทศไทยอตัราการต่อรองพื้นฐานนั้น เจา้มือจะเป็นฝ่ายก าหนดออกมาโดยอาศยั
ขอ้มูลอตัราการต่อรองในองักฤษร่วมกบันกัวิเคราะห์ในประเทศไทยเพราะการต่อรองในประเทศ
ไทยมีลูกเล่นมากกวา่ท่ีเกิดข้ึนในองักฤษ เพื่อให้เกมมีความหลากหลายมากข้ึน โดยอตัราเร่ิมเล่นใน
แต่ละนดัจะเป็นอตัราท่ีเจา้มือถือหางทีมต่อ และให้ลูกคา้เขา้มารองหรือถือหางอีกทีมหน่ึงถา้เจา้มือ
ไม่ตอ้งการมีความเส่ียงแลว้ จะตอ้งพยายามหาลูกคา้ท่ีเล่นพนนัทั้งสองฝ่ายในอตัราท่ีใกลเ้คียงกนั
และจะไดรั้บผลตอบแทนจากส่วนต่างของอตัราต่อรองนั้น โดยถือเป็นค่าบริการในการจดัการพนนั 
อตัราการต่อรองอาจเปล่ียนไปในแต่ละช่วงตามข่าวสารขอ้มูลท่ีมีเขา้มาใหม่ๆ โดยราคาต่อรองส่วน
ใหญ่จะออกก่อนการแข่งขนัเร่ิมประมาณ 1-2 วนัและจะมีการเปล่ียนแปลงโดยตลอด โดยเฉพาะ
ในช่วง 7-8 ชัว่โมงก่อนการแข่งขนั โดยทัว่ไปเจา้มือจะปิดรับแทงประมาณ 1-2 ชัว่โมงก่อนการ
แข่งขนั เจา้มือจะไดมี้เวลาตรวจสอบวงเงินท่ีรับแทงแต่ละแมตช์ ถา้พบวา่มีการแทงในวงเงินท่ีสูง
เกินกวา่จะรับไดจ้ะมีการกระจายความเส่ียง โดยการแทงไปตามโต๊ะอ่ืนๆ หรือส่งต่อยงัต่างประเทศ
(กรณีเช่นน้ีเหมือนกบัการแทงหวยใตดิ้นซ่ึงเจา้มือทอ้งถ่ินจะแทงต่อไปยงัเจา้มือรายใหญ่ข้ึนไป) ถา้
พบว่ามีการแทงเลขหน่ึงเป็นวงเงินท่ีสูงมากๆ ในกรณีฟุตบอลเป็นการแทงผลการแข่งขนั ซ่ึงจะ
ออกมาเพียง 2 ทางเท่านั้น โอกาสของการหาลูกคา้ท่ีแทงทั้ง 2 ด้าน มีความเป็นไปไดง่้ายกว่าการ
แทงหวยใตดิ้น11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11  แหล่งเดิม.  หนา้ 10-11. 
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อตัราการต่อรองทีนิ่ยมเล่นกนัในประเทศไทยไว้ 29 รูปแบบ ดังต่อไปนี ้
 

ตารางที ่3.1 อตัราการต่อรองและต่อกลบัในประเทศไทย 
 

ล าดบั
ท่ี 

อตัราต่อรองท่ีเจา้มือถือหางทีม A 
(ทีมต่อ)  
(1) 

อตัราต่อรองท่ีลูกคา้ถือหางทีม A 
(ทีมต่อ) 
(2) 

อตัรา 
ท่ีเพิ่ม 
ข้ึน 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
13 

เสมอทีม A 
ทีม A ต่อ 10/9 
ทีม A ต่อเสมอควบคร่ึงลูกลบ 5/4 
ทีม A ต่อเสมอควบคร่ึงลูกลบ 10/9 
 
ทีม A ต่อเสมอคร่ึงควบลูก 
 
ทีม A ต่อเสมอควบคร่ึงลูกบวก 
10/9 
ทีม A ต่อคร่ึงลูกลบ 5/4 หรือ 
(1/2)-10/9 
ทีม A ต่อคร่ึงลูกลบ 10/9 หรือ 
(1/2) – 10/9 
ทีม A ต่อคร่ึงลูก หรือ (1/2) 
ทีม A ต่อคร่ึงลูกบวก 10/9 หรือ 
10/9 
ทีม A ต่อคร่ึงควบลูกลบ 5/4 หรือ 
(1/2+1)- -5/4 
ทีม A ต่อคร่ึงควบลูกลบ 10/9 หรือ 
(1/2+1)- - 10-9 
ทีม A ต่อคร่ึงควบลูก (1/2 +1) 

ทีม A ต่อกลบั 5/4 
ทีม A ต่อกลบั 11/8 
ทีม A ต่อกลบัเสมอควบคร่ึงลูก 
ทีม A ต่อกลบัเสมอควบคร่ึงลูกบวก 
10/9 
ทีม A ต่อกลบัเสมอควบคร่ึงลูกบวก 
5/4 
ทีม A ต่อกลบัเสมอควบคร่ึงลูกบวก 
11/8 
ทีม A ต่อกลบัคร่ึงลูก (1/2) 
 
ทีม A ต่อกลบั (1/2) +10/9 
 
ทีม A ต่อกลบั (1/2) +5/4 
ทีม A ต่อกลบั (1/2) + 11/8 
 
ทีม A ต่อกลบั  (1/2) +1 
 
ทีม A ต่อกลบั (1/2) + 10/9 
 
ทีม A ต่อกลบั (1/2+1) +5/4 

25% 
26.5% 
25% 
20% 
 
25% 
 
24% 
 
25% 
 
20% 
 
25% 
24% 
 
25% 
 
20%  
 
25% 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 
ล าดบั
ท่ี 

อตัราต่อรองท่ีเจา้มือถือหางทีม A 
(ทีมต่อ)  
(1) 

อตัราต่อรองท่ีลูกคา้ถือหางทีม A 
(ทีมต่อ) 
(2) 

อตัรา 
ท่ีเพิ่ม 
ข้ึน 

14. 
  
15. 
 
16. 
17. 
18. 
 
19. 
 
20. 
 
21. 
 
22. 
 
23. 
 
24. 
 
25. 
 

ทีม A ต่อคร่ึงควบลูกบวก 10/9 
หรือ (1/2+1)+10/9 
ทีม A ต่อคร่ึงลูกลบ 5/4 หรือ 
(1)+5/4 
ทีม A ต่อ1/2 ลูกลบ 10/9,(1)-10/9 
ทีม A ต่อคร่ึงลูกหรือ (1) 
ทีม A ต่อคร่ึงลูกลบ 10/9 หรือ 
(1)+10/9 
ทีม A ต่อลูกควบคร่ึงลบ 5/4 หรือ   
(1+1 1/2 )  
ทีม A ต่อลูกควบคร่ึงลบ 10/9 หรือ 
 (1+1 1/2)-10/9 
ทีม A ต่อลูกควบลูกคร่ึงบวก หรือ   
(1+1 1/ 2) 
ทีม A ต่อลูกควบลูกคร่ึงบวก  10/9 
 หรือ (1+1 1/2)+10/9 
ทีม A ต่อลูกคร่ึงลบ  5/4  หรือ   
(1 1/2)+10/9 
ทีม A ต่อลูกคร่ึงลบ 10/9 หรือ        
 (1 1/2+1)-10/9 
ทีม A ต่อลูกคร่ึงบวก 10/9 หรือ  
(1 1/2)+10/9 
 

ทีม A ต่อกลบั (1/2+1)+11/8 
 
ทีม A ต่อกลบั (1) 
 
ทีม A ต่อกลบั (1)+10/9 
ทีม A ต่อกลบั (1)+5/4 
ทีม A ต่อกลบั (1)+11/8 
 
ทีม A ต่อกลบั (1+1 1/2) 
 
ทีม A ต่อกลบั (1+1 1/ 2)  
 
ทีม A ต่อกลบั  (1+1 1/2)  
 
ทีม A ต่อกลบั (1+1 1/2)+11/8 
 
ทีม A ต่อกลบั (11/2) 
 
ทีม A ต่อกลบั (1 1/2+1)+10/9 
 
ทีม A ต่อกลบั (1 1/2)+11/8 
 

24% 
 
25% 
 
20% 
25% 
24% 
 
25% 
 
20% 
 
25% 
 
24%  
 
25% 
 
20% 
 
24% 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 
ล าดบั
ท่ี 

อตัราต่อรองท่ีเจา้มือถือหางทีม A 
(ทีมต่อ)  
(1) 

อตัราต่อรองท่ีลูกคา้ถือหางทีม A 
(ทีมต่อ) 
(2) 

อตัรา 
ท่ีเพิ่ม 
 ข้ึน 

26. 
 
27. 
 
28. 
 
29. 
 

ทีม A ต่อลูกคร่ึงควบสองลูกลบ  
5/4 หรือ (1 1/2+2)- 5/4 
ทีม A ต่อลูกคร่ึงควบสองลูกลบ 
9/10 หรือ (1 1/2+2)- - 10/9 
ทีม A ต่อลูกคร่ึงควบสองลูก  หรือ  
(1 1/2+2) 
ทีม A ต่อคร่ึงควบสองลูกบวก 
หรือ  (1 1/2+2 )+10/9  
 

ทีม A ต่อกลบั (1 1/2) 
 
ทีม A ต่อกลบั (1 1/2+2)+10/9 
 
ทีม A ต่อกลบั (1 1/2+2)+5/4 
 
ทีม A ต่อกลบั (1 1/2+2)+11/8  

25% 
 
20% 
 
25% 
 
24% 

 
ท่ีมา  :  กระแสทรรศน์, ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 182, หนา้ 8 
 

  การตั้งราคาต่อรองในประเทศไทย จะอาศยัการต่อรองในอังกฤษเป็นพื้นฐานโดย
ค านวณวา่ อตัราต่อรองของทีมเจา้บา้นชนะกบัทีมเยือนชนะเป็นก่ีเท่าแลว้น าอตัราส่วนน้ีมาก าหนด
เป็นอตัราต่อรองในประเทศไทยโดยรวมเป็นหน่ึงอตัราเท่านั้น โดยท่ีอตัราต่อรองในเมืองไทยต ่า
กว่าในองักฤษเล็กน้อย เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกคา้เห็นว่าแทงกบัเจา้มือในประเทศไทยดีกว่าแทง
นอกประเทศ ลูกคา้ไดเ้ปรียบมากกวา่ อยา่งไรก็ตามถา้วงเงินของการเล่นการพนนัสูงมาก เจา้มือจะ
กระจายความเส่ียงออกไปโดยการแทงต่อไปยงัเจา้มือรายใหญ่ต่อไปเป็นทอดๆ ถา้เจา้มือรายใหญ่
ไม่สามารถหาโตะ๊อ่ืนแทงต่อไดใ้นประเทศจะแทงต่อไปยงัต่างประเทศซ่ึงกล่าวกนัวา่เจา้มือรายนั้น 
จะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธนาคารจึงจะโอนเงินไปแทงในต่างประเทศท าไดร้วดเร็ว เพราะเวลาท่ี
เหลือก่อนการแข่งขนัมีไม่มากนกั ดว้ยระบบการแทงฟุตบอลเช่นน้ีจึงก่อให้เกิดเจา้มือรายย่อยข้ึน
เป็นจ านวนมาก โดยท่ีคนท่ีรับแทงท่ีไม่ตอ้งการเส่ียงจะเลือกเฉพาะการแทงท่ีจบัคู่กนัแลว้ส่งการ
แทงท่ีเหลือไปใหเ้จา้มือรายใหญ่12 
 
                                                 

12  นวลนอ้ย  ตรีรัตน์.  แหล่งเดิม.  หนา้ 435. 
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ตารางที ่3.2  อตัราต่อรอง 2 ทางในประเทศไทย  
 

อตัราต่อรอง  
แบบเสมอควบคร่ึงลูก 
 
แบบคร่ึงควบลูก 
(1 /2 +1) 
แบบลูกควบลูกคร่ึง 
(1+1 /2) 
แบบลูกคร่ึงควบสองลูก 
(1 1/2+2) 

จ านวนเงิน 10 บาทท่ีพนนั จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนๆ ละ 5 บาท 
ส่วนแรกจะไม่ไดรั้บแตม้ต่อ ส่วนท่ีสองจะไดรั้บแตม้ต่อ 1/2 ลูก 
จ านวนเงิน 10 บาทท่ีพนนั จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนๆ ละ 5 บาท 
ส่วนแรกจะไดรั้บแตม้ต่อ 1 /2 ลูก ส่วนท่ีสองจะไดรั้บแตม้ 
ต่อ 1 ลูก 
จ านวนเงิน 10 บาทท่ีพนนั จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนๆ ละ 5 บาท 
ส่วนแรกจะไดรั้บแตม้ต่อ 1 ลูก ส่วนท่ีสองจะไดรั้บแตม้ต่อ  
1 1/2 ลูก 
จ านวนเงิน 10 บาทท่ีพนนั จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนๆ ละ 5 บาท 
ส่วนแรกจะไดรั้บแตม้ต่อ 1 1/2 ลูก ส่วนท่ีสองจะไดรั้บแตม้ 
ต่อ 2 ลูก 

 
ท่ีมา : กระแสทรรศน์, ปีท่ี 2, ฉบบัท่ี 182. หนา้ 8. 
  
 อลัวิล ทรอฟเลอร์ นกัเขียนช่ือดงัไดก้ล่าวไวว้า่ โลกปัจจุบนัอยูใ่นยุคคล่ืนลูกท่ีสาม คือ 
ยคุเทคโนโลยีและสารสนเทศ หลงัจากท่ีผา่นคล่ืนลูกแรกคือ ยุคเกษตรกรรม และคล่ืนลูกท่ีสองคือ 
ยุคอุตสาหกรรม เขา้มาสู่คล่ืนลูกท่ีสามคือยุคเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซ่ึงในยุคน้ีความเจริญ 
กา้วหน้าทางเทคโนโลยีในการส่ือสารและการคมนาคม ท าให้โลกอยู่ในภาวะไร้พรมแดน หรือ
โลกาภิวฒัน์ ซ่ึงมีผลท าใหกิ้จกรรมการพนนัไร้พรมแดนไปดว้ย 

การเล่นพนนัทางอินเทอร์เน็ต น้ี เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากพฒันาการของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ท่ีไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แมแ้ต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจดั
ว่าอยู่ในระดบัหัวแถวของพฒันาการเทคโนโลยีด้านน้ี ก็ยงัคงใช้ความพยายาม ในการแสวงหา
มาตรการควบคุมการพนนัทางอินเทอร์เน็ตน้ีอยูเ่ช่นกนั 
 ระบบโครงข่ายการส่ือสารส่งผา่นขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า อินเทอร์เน็ตไดถื้อ
ก าเนิดมาเม่ือไม่นานมาน้ี โดยวตัถุประสงคห์ลกัหรือแนวความคิดพื้นฐานอนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
คน้ควา้วิจยัและสรรค์สร้างระบบอินเทอร์เน็ต ก็เพื่อสนองตอบความตอ้งการดา้นยุทธการของฝ่าย
ทหารท่ีจะให้มีระบบเครือข่ายการส่ือสารท่ีจะไม่ถูกตดัขาดไดโ้ดยง่ายเม่ือมีสถานการณ์สู้รบหรือ
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การก่อการร้ายดว้ยเหตุน้ีเองหน่วยคน้ควา้วจิยัแห่งกองทพัสหรัฐฯ ไดร่้วมกบันกัวิจยัจ านวนหน่ึงใน
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย จดัตั้งคณะวิจยัข้ึนคณะหน่ึงโดยให้ช่ือวา่ ARP Anet (Advance Research Project 
Agency Network) เพื่อคน้ควา้เก่ียวกบัเร่ืองน้ีจนประสบผลส าเร็จในการสร้างเครือข่ายขนาดยอ่มใน
การติดต่อส่ือสารส่งผ่านข้อมูลและขอ้ความ ลักษณะคล้ายกับ e-mail ในปัจจุบนั เช่ือมระหว่าง
คอมพิวเตอร์ 4 เคร่ืองท่ีตั้งอยูใ่นสถานท่ีต่างๆ ภายในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
 การส่งผา่นขอ้มูลในโครงข่ายการส่ือสารน้ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากเส้นทางการ
ส่ือสารท่ีมีอยู่ เน่ืองจากการส่ือสารผ่านโครงข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีถูกคน้พบน้ี จะไม่ก าหนดเส้นทาง
เดินของขอ้มูลเป็นการแน่นอนตายตวั แต่กลบัใชป้ระสิทธิภาพของสมองกลคอมพิวเตอร์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล เส้นทางการเช่ือมต่อระหว่างจุดต่างๆ ในระบบโครงข่ายท่ีโยงถึงกนัในลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบัใยแมงมุม หากปรากฏวา่เส้นทางการเดินทางของขอ้มูลระหวา่งจุด 2 จุด ถูกตดัขาดลง 
คอมพิวเตอร์จะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีพิจารณาเส้นทางการเช่ือมต่อทั้งหมดท่ีเหลืออยูแ่ลว้ก าหนดเส้นทางท่ี
ใชใ้นการส่งผา่นขอ้มูลข้ึนมาใหม่ จึงท าให้การติดต่อส่ือสารระหวา่ง 2 จุดนั้นสามารถด าเนินต่อไป
ไดโ้ดยไม่ถูกตดัขาด 
 ต่อมาทางหน่วยวิจยัคน้ควา้ของทางทหารสหรัฐอเมริกาไดน้ าหลกัของระบบโครงข่าย
การติดต่อส่ือสารน้ีไปพฒันาขยายผลอยา่งจริงจงั โดยปรับขยายให้เป็นโครงข่ายการติดต่อส่ือสาร
และส่งผ่านขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน จนสามารถใช้ในการติดต่อส่งผ่านขอ้มูลในราชการทหารกบั
หน่วยการวิจัยค้นควา้ทางวิชาการและบุคคลในวงการศึกษาของมหาวิทยาลัยในมลรัฐต่างๆ 
จนกระทัง่ไดถู้กน าเขา้มาพฒันาเพื่อใช้ในธุรกิจอย่างแพร่หลายทัว่ไป เช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
จ านวนมากตั้งแต่ขนาดเล็ก (Personal Computer) ไปถึงคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Super Computer) 
จนกลายเป็นพื้นฐานของโครงข่ายการติดต่อส่งผ่านข้อมูลข่าวสารท่ีสลับซับซ้อนท่ีเรียกว่า
อินเทอร์เน็ต และเม่ือเครือข่ายการติดต่อส่ือสารทางคอมพิวเตอร์น้ีไดถู้กเช่ือมโยงไปอยา่งแพร่หลาย
ไปทัว่โลก ก็ถูกเรียกว่า World Wide Web หรือ WWW ซ่ึงเป็นเครือข่ายการส่งผ่านข้อมูลขนาด
มโหฬารท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ในปัจจุบนั 
 เม่ือไม่นานมาน้ีพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ได้น าระบบ Windows ซ่ึงเป็นระบบ 
ปฏิบติัการท่ีเป็น Graphic Base ซ่ึงใชรู้ปภาพ (Icon) ในการสั่งคอมพิวเตอร์ มาแทนท่ีระบบปฏิบติั 
การแบบ DOS ซ่ึงเป็นระบบปฏิบติัการท่ีมีพื้นฐานเป็นตวัอกัษร (Text Base) ในการสั่งให้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ปฏิบติัการใดๆ การเปล่ียนแปลงของระบบปฏิบติัการพื้นฐานน้ี มีผลท าให้ระบบการ
ส่งผ่านข้อมูลโดยโครงข่ายการติดต่อส่ือสารอินเทอร์เน็ตน้ีมีพฒันาการติดตามมาในแนวทาง
เดียวกนั คือแทนท่ีจะส่งผา่นขอ้มูลเพียงลกัษณะตวัเลขหรือตวัอกัษรในลกัษณะ Text Base มีการส่ง
ข้อมูลในลักษณะเป็นภาพ (Graphic) และไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) หรือตัวอกัษรท่ีปรากฏใน
ลักษณะขีดเส้นใต้ต่างๆ รวมมาด้วย อันเป็นจุดก าหนดของโฮมเพจ (Homepage) ต่างๆ ท่ีมีอยู่
มากมาย 

DPU



41 
 

 เครือข่ายติดต่อส่ือสารและส่งผ่านขอ้มูลท่ีเรียกว่า อินเทอร์เน็ต กลายเป็นส่ือท่ีมีความ 
ส าคญัอยา่งมากในการแสวงหาขอ้มูลในสังคมข่าวสาร (Information Society) ในความไร้พรมแดน
ของโลกยุคโลกาภิวฒัน์ แมว้่าอินเทอร์เน็ตจะถูกพฒันา และลงทุนจนมีความยิ่งใหญ่ประกอบดว้ย
ระบบการเช่ือมต่อของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหญ่นอ้ยทัว่โลกแต่ความตอ้งการพื้นฐานท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งมี
ร่วมกนัก็คือใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์อนัสับสนน้ีในการเผยแพร่ และแสวงหาขอ้มูลข่าวสารท่ีตน
ตอ้งการ 
 ขอ้เท็จจริงอนัน่าท่ึงประการหน่ึงของอินเทอร์เน็ต ก็คือ ไม่มีผูใ้ดสามารถพูดไดว้า่เป็น
เจา้ของอินเทอร์เน็ต หรือไซเบอร์สเปซ (Cyber Space) ไม่มีผูใ้ดควบคุม หรือบริหารโครงข่ายการ
เช่ือมต่อของกลุ่มคอมพิวเตอร์อันมโหฬารน้ี ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นผูเ้ผยแพร่
ข่าวสาร หรือคน้หาขอ้มูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต ถือเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการควบคุมอินเทอร์เน็ต 
โดยถือเอาแบบธรรมเนียมนิยมของกลุ่มผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต หรือท่ีเรียกว่า Nettiquette นั้นก็คือ Net 
หมายถึงอินเทอร์เน็ต + Ettiquette ซ่ึงแปลว่า มรรยาทในสังคมนั้นเอง เป็น ‚ธรรมนูญ‛  หรือ
มาตรฐานกลางในการปกครองตนเอง ตวับทกฎหมายท่ีพอจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีท่ีมีลกัษณะ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก็มีแต่เพียงกฎบตัรการส่ือสารโทรคมนาคม ค.ศ. 1996 (Telecommunication 
Act) ท่ีเป็นความตกลงระหวา่งประเทศ ซ่ึงโดยรวมแลว้ก็พอสรุปไดว้า่ไม่มีผูใ้ด หรือ องคก์รใด ท่ีมี
อ านาจ หรือหน้าท่ีในการควบคุม (Regulate) เครือข่ายการติดต่อส่ือสารส่งผ่านขอ้มูลทางอินเทอร์ 
เน็ตน้ีเลย 
 การท่ีอินเทอร์เน็ตไม่ไดถู้กควบคุมโดยผูใ้ดหรือองค์กรใดโดยเฉพาะน้ี มีทั้งผลดีและ
ผลเสีย ผลดีก็คือเม่ือไม่มีผูใ้ด หรือองคก์รใดโดยเฉพาะควบคุมอินเทอร์เน็ตก็ท าให้ไม่มีผูใ้ดก าหนด
ปัจจยัท่ีอาจยบัย ั้งการเจริญเติบโตของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได ้จึงมีผลท าให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมี
พฒันาการทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพเจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ผูใ้ดท่ีตอ้งการท่ีจะเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสาร หรือคน้หาขอ้มูลข่าวสารใด ก็เพียงแต่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีเคร่ืองต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมนั้นและมีท่ีอยู่อินเทอร์เน็ต (URL หรือ Uniform Resource Locators) ท่ี
ถูกตอ้ง เขาเหล่าน้ีก็จะสามารถต่อเช่ือมเขา้กบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรับ-ส่งขอ้มูลข่าวสารได้
อยา่งง่ายดายไร้ขอ้จ ากดัดา้นพรมแดน ไม่ว่าใครก็สามาระท่ีจะคน้หา และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ี
ตอ้งการไดท้นัที ซ่ึงถือเป็นอิสรภาพในการเขา้ถึงขอ้มูลขั้นสุดยอดทีเดียว แต่ผลเสียท่ีเกิดข้ึนก็คือ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ Cyber Space โดยรวม ขาดการจดัระเบียบ ดูแล ควบคุม ก าหนด และ
ปกครองให้อยู่ภายในขอบเขตท่ีเหมาะสม ซ่ึงตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็คือ การเผยแพร่ภาพลามก 
อนาจารและการพนนัประเภทต่างๆ  ปรากฏอยูบ่นโฮมเพจในอินเทอร์เน็ตอยา่งมากมาย 
 กรณีการตั้ งโฮมเพจโต๊ะพนันทางอินเทอร์เน็ตน้ีเป็นกรณีท่ีน่าศึกษากรณีหน่ึง เม่ือ 
ปรากฏว่าฟุตบอลโลก ไดรั้บการสนใจจากคนทัว่โลก พฒันาการของเทคโนโลยีดาวเทียมส่ือสาร
โทรคมนาคมท าใหภ้าพและเสียงของการแข่งขนัถูกถ่ายทอดไปดว้ยความรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ ซ่ึง
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงกลายเป็นส่ืออีกช่องทางหน่ึงในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร ไปสู่ผูส้นใจใน
ทุกพื้นท่ีทัว่โลกไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วในขณะท่ีเหตุการณ์เกิดข้ึนจริง (Real Time) หรือใกลเ้คียง ซ่ึง
ความฉบัไวทนัเหตุการณ์ของขอ้มูล ข่าวสาร การแพร่ภาพ และเสียงน้ีเองเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการ
หน่ึงในการกระตุน้เร้าใหมี้การต่อรองกนัเม่ือติดตามการแข่งขนั การพนนัจึงเกิดข้ึน 
 เม่ือเกิดความตอ้งการ (Demand) ในการเล่นการพนนัข้ึน ก็ปรากฏว่ามีนกัธุรกิจหัวใน
ฉวยโอกาสใชพ้ฒันาการของเทคโนโลยเีครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อไปอีกกา้วหน่ึง คือนอกจากท่ีจะใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารการแข่งขนัแลว้ยงัมีรายละเอียดอตัราการต่อแตม้
ให้กบัผูท่ี้สนใจ และเป็นเจา้มือพนนัรับกิน รับใช้ อีกส่วนหน่ึงด้วย เขา้ลกัษณะทนัสมยัเป็นการ
ให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว หรือ One-stop Service ท่ีอ  านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้พนนัเป็น
อยา่งยิง่ทีเดียว 
 เจ้ามือพนันสามารถตั้ งโต๊ะพนันเป็นโฮมเพจทางอินเทอร์เน็ตได้ค่อนข้างง่ายดาย
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นมีเพียงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พื้นฐานส าหรับการใช้ไปรษณียอิ์เล็กทรอ-
นิกส์ หรือ e-mail นัน่ก็คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีโมเด็ม (Modem) ต่อพ่วงและสายโทรศพัท ์เท่านั้น 
เจา้มือพนนัเพียงแต่จา้งให้ผูช้  านาญท าการออกแบบสร้างโฮมเพจ (Home Page) ให้สะดุดตาดึงดูด
ลูกคา้ หรือหากจะสร้างโฮมเพจข้ึนเองก็สามารถท าไดง่้ายจากโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีอยู่ทัว่ไปใน
ทอ้งตลาด แลว้น าไปฝากไวก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลกั หรือท่ีเรียกว่า Host Computer ซ่ึงมีผูใ้ห ้
บริการ (Service Provider) อยูท่ ัว่ไปในนานาประเทศ ทั้งท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อการคา้หรือเพื่อวตัถุประสงค ์
อยา่งอ่ืน การน าโฮมเพจไปฝากไวก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลกัน้ีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการจดทะเบียน
บา้นท่ีตั้งข้ึนใหม่กบัทางเขตหรืออ าเภอนัน่เอง เม่ือไดท่ี้อยูโ่ฮมเพจมาก็เป็นอนัเสร็จส้ิน เหลืออยูก่็ก็
แต่เพียงโฆษณา หรือ รอใหลู้กคา้เดินเขา้ประตูมาใชบ้ริการเท่านั้น13 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
จึงสรุปไดว้่า วิวฒันาการการเล่นพนนัฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีวิวฒันาการรูป 
แบบการเล่นจากเดิมท่ีเล่นการตวัต่อตวั จากนั้นพฒันามาเล่นกบัเจา้มือผูรั้บกินรับใชภ้ายในประเทศ 
วงเงินการเล่นพนนัสูงข้ึน ต่อมาเม่ือเทคโนโลยีมีการพฒันาเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการใช้อินเทอร์ 
เน็ตกนัง่ายและสะดวก วงเงินการเล่นพนนัสูงข้ึนมาก การเล่นพนนัฟุตบอลจึงพฒันามาเป็นการเล่น
กบัเจา้มือระหวา่งประเทศ โดยผา่นอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจึงเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายและ
รวดเร็ว เพราะมีใหเ้ล่นทุกวนัวนัละหลายๆ คู่ ท่ีส าคญัคือ สะดวกในการเล่นแต่ยากในการจบักุม 

                                                 
13  มโนช  ตนัตระเธียร.  (2542, มีนาคม).  ‚อาชญากรรมในยคุโลกาภิวตัน์: จากการพนนับอลทาง

อินเตอร์เน็ต ถึงอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ผูป้ฎิบติัในกระบวนการยติุธรรมไทยพร้อมหรือยงั.‛  บทบณัฑติย์,  
ปีที ่55, ฉบับที ่1.  หนา้ 40-54. 
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ภาพที ่ 3.1  ววิฒันาการรูปแบบการเล่นพนันทายผลฟุตบอลทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
 
  ผูเ้ล่นพนนัฟุตบอล                     อินเทอร์เน็ต                        เจา้มือระหวา่งประเทศประเทศ          

      
 
ผูเ้ล่นพนนัฟุตบอล                             เจา้มือภายในประเทศ       
 
                          วงเงินพนนัเพิ่มมากข้ึน     
 
ผูเ้ล่นพนนัฟุตบอล                                       เจา้มือ  
 
ผูเ้ล่นพนนัฟุตบอล                              ผูเ้ล่นพนนัฟุตบอล                     
            
 

 จากแผนผงัเห็นไดว้า่ วิวฒันาการรูปแบบการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย เดิมเป็นการเล่นพนันระหว่างผูเ้ล่นกบัผูเ้ล่น ต่อมามีการถ่ายทอดสดและความ
ตอ้งการลดความเส่ียงในการจ่ายเงินพนนั รูปแบบการเล่นเปล่ียนไปเป็นการเล่นระหว่างผูเ้ล่นกบั
โตะ๊รับพนนัหรือเจา้มือ ต่อมาเม่ือมีความเจริญทางเทคโนโลยีมากข้ึน มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตกนัอยา่ง
แพร่หลาย และง่ายในการใชง้าน รูปแบบการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทย จึงเปล่ียนมาในรูปแบบปัจจุบนัคือ ผูก้ารเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตกบัเจา้มือซ่ึง
เปิดเวปรับเล่นการพนนัทางอินเทอร์เน็ต 
 3.2.2 โครงสร้างเครือข่ายการเล่นพนันทายผลฟุตบอลทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย  

การวิจยัฉบบัน้ีมุ่งหมายไปท่ีการกระท าความผิดเก่ียวกบัการพนนัในรูปแบของทายผล
ฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต  เป็นค าท่ีคนส่วนใหญ่ใชเ้รียกและเขา้ใจกนัโดยทัว่ไปวา่ หมายถึง การเล่น
การพนนัตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 และแมบ้ญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ก็มิไดใ้ห้ค  า
จ  ากดัความของค าวา่ ‚การเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต‛ ไวอ้ยา่งชดัเจน 

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงลักษณะของธุรกิจอาชญากรรมประเภทการพนันแล้ว     
จะเห็นได้ว่าการเล่นพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตเป็นการด าเนินการแบบขบวนการ 
ประกอบด้วยบุคลหลายคนแบ่งหน้าท่ีกระท า มีเครือข่ายกวา้งขวาง บางคร้ังมีการเช่ือมโยงกับ
ต่างประเทศ  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการ าเนินงานในลกัษณะขององค์กรอาชญากรรมประเภทหน่ึง เหตุท่ี

DPU



44 
 

สามารถกล่าวไดเ้ช่นน้ี เน่ืองจากลกัษณะของการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตเขา้ตาม
เกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 อนุสัญญา  U.N.T.O.C.2000 เ ป็นอนุสัญญาสหประชาชา ติว่ าด้วยการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติ  โดยองค์กรอาชญากรรม  หรือ United Nations Convention Against 
Transnational Organi-zed Crime (UNTOC) อ นุสั ญญาสหประชาช า ติ เพื่ อ ต่ อต้ านองค์ก ร
อาชญากรรมขา้มชาติ ก าหนดค านิยาม และความหมายของค าวา่ ‚องคก์รอาชญากรรม‛ ไวว้า่ 
 กลุ่มองคก์รอาชญากรรม (organized criminal group) หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีการจดัตั้ง
ร่วมกนัตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป มีการด าเนินการอย่างมีแบบแผน มีการแบ่งหน้าท่ี มีหัวหน้าและการ
ด าเนินงานเป็นขั้นตอน มีการบังคับบัญชาเป็นล าดับชั้ น มีการใช้สัญลักษณ์ในการติดต่อและ
ประสานงานกนัระหว่างสมาชิกขององค์กรและตั้งมาเป็นระยะเวลาหน่ึงและร่วมกัน ประกอบ
กิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงเป็นการกระท าความผิดร้ายแรงตั้งแต่หน่ึงฐานความผิดข้ึนไป หรือความ 
ผดิท่ีก าหนดไว ้(established) ในอนุสัญญาน้ี แมก้ระทัง่การใชว้ิธีการโหดเห้ียมทารุณ พยายามหลบ
หลีกเง้ือมมือกฎหมาย เพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์ทางทรัพยสิ์นอ่ืนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม 
 จากความหมายของ ‚องคก์รอาชญากรรม‛ สามารถแยกองคป์ระกอบไดคื้อ 
 1)  ตอ้งมีกลุ่มบุคคลท่ีเขา้ร่วมกนัโดยมีเป้าหมายเดียวกนั 
 2)  ตอ้งมีการด าเนินการอยา่งมีแบบแผน มีการบงัคบับญัชาเป็นล าดบัขั้น และมีการแบ่ง
หนา้ท่ี โดยใชส้ัญลกัษณ์ในการติดต่อและประสานงานกนัระหวา่งสมาชิกขององคก์ร 
 3)  ตอ้งมีการประกอบกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายตั้งแต่หน่ึงฐานความผิดข้ึนไป หรือความ 
ผดิท่ีก าหนดไว ้ในอนุสัญญาน้ี 
  4)  ตอ้งใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์ทางการเงิน หรือประโยชน์ทางทรัพยสิ์นอ่ืนไม่วา่โดยทาง 
ตรงหรือโดยทางออ้ม จากการประกอบกิจการท่ีผดิกฎหมายนั้น 
 เม่ือพิจารณาถึงการกระท าความผิดเก่ียวกบัการพนนัในรูปแบบของการเล่นพนนัทาย
ผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตแลว้ จะเห็นไดว้า่เขา้ตามหลกัเกณฑ์ขององค์ประกอบดงักล่าวขา้งตน้       
ทุกประการส าหรับโครงสร้างขององค์อาชญากรรมท่ีเก่ียวกับการพนันทายผลฟุตบอลทาง
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ไดแ้ก่ 
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ภาพที ่ 3.2  โครงสร้างขององค์อาชญากรรมทีเ่กีย่วกบัการพนันทายผลฟุตบอลทางอนิเทอร์เน็ต 
 ในประเทศไทย 

 
 
                                    เจา้มือใหญ่ในและนอกประเทศ 

 
     ธุรกิจฟอกเงิน                            รับจา้งทวงหน้ี 
 
          เจา้มือรอง                               เจา้มือรอง                             เจา้มือรอง 
 
 การพนนัทางอินเทอร์เน็ต         การพนนัทางอินเทอร์เน็ต       การพนนัทางอินเทอร์เน็ต 
 
 
    ผูเ้ล่นพนนัฟุตบอล                   ผูเ้ล่นพนนัฟุตบอล                   ผูเ้ล่นพนนัฟุตบอล 

 
 การเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนั้น เจา้มือจะเปิดเวปไว้
ส าหรับลูกคา้ผูเ้ล่น ถา้ผูเ้ล่นสนใจจะเล่น จะตอ้งลงทะเบียนเป็นผูเ้ล่นโดยตอ้งเปิดบญัชีวงเงินกบั
ธนาคารท่ีเจา้มือก าหนด หลงัจากท่ีลงทะเบียนแลว้จะไดรั้บรหัสประจ าตวัผูเ้ล่นก็เป็นอนัเรียบร้อย 
หลังจากนั้นหากผูเ้ล่นต้องการเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ต ผูเ้ล่นต้องเปิดมาท่ีเวปน้ี ท าการ
ลงทะเบียนตามรหัสท่ีได้มา จากนั้นสามารถเล่นการพนันได้ตามราคาต่อรองท่ีเวปก าหนด เม่ือ
ทราบผลการแข่งขนัแลว้ หากมีการจ่ายเงินพนนัตามเง่ือนไขก็สามารถจ่ายพนนักนัโดยโอนเงินผา่น
ธนาคารท่ีตกลงกนัไวใ้นขณะท่ีลงทะเบียนการสมคัรเป็นผูเ้ล่นในคร้ังแรก จะเห็นไดว้่า การเล่น
พนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต นั้น ง่าย สะดวก รวดเร็ว และท่ีส าคญั สามารถเล่นพนนัไดทุ้ก
วนัตลอดทั้งวนั วนัละหลายๆ รอบ ซ่ึงต่างจากการเล่นพนนัชนิดอ่ืนๆ เช่น การเล่นสลากกินแบ่ง
รัฐบาล สลากกินรวบ ตอ้งรอเวลา ทุก 15 วนั จึงจะไดเ้ล่น 1 คร้ัง สลากออมสิน หรือ สลากธนาคาร
เกษตรและสหกรณ์ ตอ้งรอเวลาทุก 30 วนั หรืออการพนนัอยา่งอ่ืน เช่น การเล่นพนนั ไพ่ ไฮโล ตอ้ง
รอผูเ้ล่นเป็นจ านวนมาก จึงจะเล่นได ้และเส่ียงต่อการถูกเจา้หนา้ท่ีท าการจบักุม เพราะตอ้งใชพ้ื้นท่ี 
อุปกรณ์ ในการเล่น ซ่ึงต่างกบัการเล่นพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต นั้น ง่าย สะดวก 
รวดเร็วแต่ยากในการจบักุม  
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 เม่ือการกระท าความผิดเก่ียวกบัการพนนั ในรูปแบบของการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล
ทางอินเทอร์เน็ตมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม ผลท่ีตามมาคือ เป็นความผิดท่ียากต่อการ    
บงัคบัใชก้ฎหมาย หรือแมว้า่จะสามารถด าเนินการได ้ก็มกัจะไดเ้พียงลูกนอ้งเท่านั้น ไม่สามารถสืบ
สาวไปถึงผูซ่ึ้งเป็นเจา้มือรายใหญ่ซ่ึงหลบซ้อนอยู่เบ้ืองหลงั ท าให้ทุกจงัหวดัในประเทศไทยลว้น
แลว้แต่มีการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตตั้งอยูท่ ั้งส้ิน 
  
3.3 กฎหมายการพนันทายผลฟุตบอลทางอนิเทอร์เน็ตในต่างประเทศ 

ส าหรับกฎหมายการพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ต่างก็มี
บทบญัญติั ความชอบดว้ยกฎหมาย การบงัคบัใช้กฎหมาย และมาตรการการลงโทษท่ีแตกต่างกนั
ออกไป เป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการบงัคบัใชก้ฎหมายการพนนั เพื่อจะน าไปวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบัของประเทศไทยต่อไป 
 3.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการบัญญัติกฎหมาย  เพื่อใช้บังคับกับการพนันทาง
อินเทอร์เน็ตข้ึนดงัท่ีปรากฏในบทบญัญติัการบงัคบัใชก้ฎหมายการเล่นพนนัผา่นอินเทอร์เน็ต ปีค.ศ. 
2006 (The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006) แห่ง U.S. Code ในเร่ืองท่ี 31 
หัวเร่ืองย่อยท่ี  4 ตอนท่ี 53 ตอนย่อยท่ี 4 ข้อห้ามการพนันผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต (U.S. CODE–          
TITLE31-SUBTITLE IV-CHAPTER 53-SUBCHAPTER IV-PROHIBITION ON FUNDING OF      
UNLAWFUL INTERNET GAMBLING) ซ่ึงบทบัญญัติดังกล่าวได้มีการกล่าวถึงการบังคับใช้
กฎหมายเก่ียวกบัการบงัคบัใช้กฎหมายการพนนัทางอินเทอร์เน็ตไว ้โดยบทบญัญติัดงักล่าวแบ่ง
ออกเป็น 7 มาตรา ดงัน้ี  
 มาตรา § 536114 เป็นการกล่าวถึงผลของรัฐสภาและวตัถุประสงคข์องบทบญัญติั (Con- 
gressional findings and purpose) โดยเป็นการกล่าววา่มีท่ีมาและวตัถุประสงคใ์นการตราบทบญัญติั
ดังกล่าว โดยมีการกล่าวอ้างถึงผลเสียของการพนันทางอินเทอร์เน็ตท่ีก่อให้เกิดหน้ีเสียให้กับ
สถาบนัการเงิน โดยมีการระบุว่ากลไกลใหม่เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการบงัคบัใช้กฎหมายการพนนั
ทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะกบัการพนนัขา้มชาติ  
 มาตรา § 536215 เป็นการใหค้  านิยาม (Definitions) ความหมายของค าต่างๆ เช่น การเดิม
พนัหรือการพนนั (BET OR WAGER) ซ่ึงหมายถึง เดิมพนัหรือการเส่ียงของมีค่า ท่ีท ากบัผลของ
การแข่งขนัอ่ืนๆ, การแข่งขนักีฬา, หรือ เกมท่ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลง หรือความเขา้ใจวา่
                                                 

14  U.S. Code, Section  5,361. 
15  U.S. Code, Section  5,362. 
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บุคคลท่ีจะไดรั้บของมีค่าจากผลของกรณีหน่ึง แต่ไดมี้ขอ้ยกเวน้ในอนุมาตรา 1 (E) ให้กิจกรรมบาง
ประเภทไม่ถือเป็นการพนัน อาทิเช่น กิจกรรมท่ีอยู่ภายใตต้ลาดหลักทรัพย ์เกมกีฬาเสมือน แต่
จะตอ้งมีการแจง้รางวลัใหท้ราบล่วงหนา้ ซ่ึงจะตอ้งไม่ข้ึนอยูก่บัค่าธรรมเนียมจากผูเ้ขา้ร่วม และการ
บนัทึกทางสถิติตอ้งเกิดจากการเล่นท่ีมากกวา่หน่ึงคร้ังของผูเ้ล่นท่ีมีจ านวนมากวา่ 1 คน 
 ในอนุมาตรา 10(A) มีการให้ความหมายของค าว่า การพนันผ่านอินเทอร์เน็ตผิด
กฎหมาย (UNLAWFUL INTERNET GAMBLING) หมายถึง การจดั, รับหรือการส่ง การเดิมพนั
หรือการพนนัในทุกวธีิโดยใชอิ้นเทอร์เน็ตหรือบางส่วนในอินเทอร์เน็ตซ่ึงการเดิมพนัหรือการพนนั
นั้นผดิกฎหมายภายใตข้องรัฐหรือพื้นท่ีท่ีไดเ้ร่ิมท าการพนนัข้ึน 
 ต่อมาเป็นขอ้ห้ามในการรับตราสารทางการเงินส าหรับการพนันทางอินเทอร์เน็ตผิด
กฎหมาย (Prohibition on acceptance of any financial instrument for unlawful Internet gambling)
ตามมาตรา § 536316 ซ่ึงบทบญัญติัมาตราน้ีเป็นการห้ามมิให้บุคคลผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการ
พนันหรือการเดิมพนัยอมรับการโอนเงินใดๆ จากบุคคลท่ีเขา้ร่วมการพนันในอินเทอร์เน็ตท่ีผิด
กฎหมาย รวมถึงการให้สินเช่ือ การโอนผา่นบตัรเครดิต การโอนเงินดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และแมแ้ต่เช็ค หรือ ตวัแลกเงิน ก็ตาม   
 ส่วนในมาตรา § 536417 นั้นเป็นเร่ืองของกระบวนการในการระบุและป้องกนั เพื่อจ ากดั
การท าธุรกรรม (Policies and procedures to identify and prevent restricted transactions) โดยใน
อนุมาตรา (a) กล่าวถึงกฎเกณฑ์ท่ีหน่วยงานควบคุมของรัฐบาลกลางมีเวลา 270 วนันบัจากวนัท่ีร่าง 
พระราชบญัญติั ไดมี้การลงนามเขา้สู่กฎหมาย และออกมาเป็นกฎระเบียบการระบุสถานะ (i.d.) 
และป้องกนัการท าธุรกรรมการโอนเงิน (blocks money transactions) ไปยงัเวบ็ไซตก์ารพนนัต่างๆ  
 ส าหรับสถาบนัการเงินในสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากหน่วยงานควบคุมของรัฐบาล
กลางแล้ว บทบญัญติัได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการธนาคารกลางในการควบคุมดูแล และมีคณะ 
กรรมาธิการแห่งชาติเป็นผูค้วบคุมการบงัคบัใชก้ฎระเบียบของทุกฝ่าย ตามอนุมาตรา (e) ดว้ย 
 มาตรา § 536518 เป็นเร่ืองการแกไ้ขทางแพ่ง (Civil emedies) บทบญัญติัตามอนุมาตรา 
(a) และ (b) ไดอ้นุญาตให้สหรัฐฯ และทนายฝ่ายจ าเลยสามารถด าเนินการในทางแพ่งได ้โดยศาล
เป็นผูมี้อ  านาจออกค าสั่งยบัย ั้งชัว่คราว และค าสั่งห้ามเบ้ืองตน้และถาวรเพื่อป้องกนัการท าธุรกรรม
บางอยา่งท่ีเก่ียวกบัการพนนัทางอินเทอร์เน็ต  
 

                                                 
16  U.S. Code, Section  5,363. 
17  U.S. Code, Section  5,364. 
18  U.S. Code, Section  5,365. 
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 บทบญัญติัดงักล่าวยงัไดจ้ดัเตรียมแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัธุรกิจการบริการ
ดา้นคอมพิวเตอร์ โดยผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถท่ีจะสั่งลบเว็บไซต์และท าการบล็อกลิงค์
เช่ือมโยงเวบ็ไซต์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอนเงินไปยงัเว็บไซต์การพนันท่ีผิดกฎหมายได้ ตาม
อนุมาตรา (c) 
 ส่วนโทษทางอาญา (Criminal penalties) ตามมาตรา § 536619 นั้น มีการก าหนดโทษไว ้
2 อยา่ง คือ ตามอนุมาตรา (a) การปรับและจ าคุก 5 ปี หรือ ตามอนุมาตรา (b) เป็นการออกค าสั่งห้าม
ไม่ใหข้อ้งเก่ียวกบัการพนนัทุกชนิดเป็นการถาวร  
 และสุดทา้ย มาตรา § 536720 เป็นขอ้ยกเวน้ (Circumventions prohibited) ให้ผูใ้ห้บริการ
อินเทอร์เน็ต และสถาบนัการเงิน ตอ้งแสดงความรับผิดชอบต่อการด าเนินการเก่ียวกบัเวบ็ไซตก์าร
พนันท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงโดยปกติบุคคลดงักล่าวไดรั้บการยกเวน้ไม่ให้ถือว่ามีความผิดตามมาตรา       
§ 5362 อนุมาตรา (2) แต่หากบุคคลดงักล่าวเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัการจดัการ ด าเนินการ ช้ีน าเวบ็ไซต ์
หรือเป็นเจา้ของการพนนัผา่นอินเทอร์เน็ต จะมีความผิดเก่ียวกบัการพนนัทางอินเทอร์เน็ตดว้ย ตาม
มาตรา § 5367 (1) และ (2) 
 3.3.2 ประเทศสิงคโปร์ 

กฎหมายการพนนัของสิงคโปร์คือ BETTING ACT 1960 ใน Chapter 21 ซ่ึงเป็นกฎหมาย              
การพนัน ท่ีมีความคล้ายกบัพระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ. 2478 ของประเทศไทย กฎหมายการ
พนันของประเทศสิงคโปร์ไม่ได้บญัญติั กฎหมายเก่ียวกับการพนันทายผลการแข่งขนั ออกไป
ต่างหาก ซ่ึงพระราชบญัญติัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อปราบปรามการพนนัในสถานพนนั การพนนัใน
สาธารณสถานและเจา้มือพนนัผดิกฎหมายซ่ึง BETTING ACT มีมาตราส าคญัดงัน้ี 

พระราชบญัญติัการพนนัน้ีจะเร่ิมดว้ยการก าหนดช่ือ ในมาตรา 1 ซ่ึงไดบ้ญัญติัไวว้า่ 
‚มาตรา 121 หวัขอ้, พระราชบญัญติัน้ีถูกเรียกวา่ BETTING ACT‛   
ต่อมาในมาตรา 2 จะเป็นการบญัญติัถึงค าจ ากดัความของศูนยข์อ้มูลพนนั สถานพนนั 

รวมทั้งผลการแข่งขนักีฬา เป็นตน้ โดยบญัญติัไวว้า่ 
‚มาตรา 222 ค  าจ  ากดัความ 

 1) ตามพระราชบญัญติัน้ี ถ้ามิได้กล่าวไวเ้ป็นอย่างอ่ืนให้ถือความหมายตามน้ี ‚การ
เขา้ถึง‛ รวมถึงการเขา้ถึงทางโทรศพัท,์ ไปรษณียห์รือโทรเลข 
                                                 

19  U.S. Code, Section  5,366. 
20  U.S. Code, Section  5,367. 
21  Betting act, Section 1. 
22

  Betting act, Section 2. 
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 ‚ศูนยข์อ้มูลการพนนั‛ หมายถึงสถานท่ีส าหรับรับหรือส่ง (โดยใชโ้ทรศพัท ์หรือวิธีอ่ืน) 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัมา้แข่ง หรือกีฬาอ่ืนๆ เพื่อการพนนั หรือการพนนัท่ีผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 
  ‚สถานพนนั‛ หมายถึง 
 (a) สถานท่ีใดๆ ท่ีใชด้ าเนินการหรือใชเ้ล่นการพนนัจากเหตุการณ์ใดๆ หรือเหตุบงัเอิญ 
หรือเก่ียวขอ้งกบัการแข่งมา้หรือผลการแข่งขนักีฬาอ่ืนท่ีสาธารณชนหรือกลุ่มบุคคลสามารถเขา้ไป
ได ้
 (b) สถานท่ีใดๆ ท่ีใช้ด าเนินการหรือใชเ้ล่นพนนัเป็นประจ า ไม่ว่าพนนัจากเหตุการณ์
หรือผลการแข่งขนัดงัท่ีกล่าวในวรรคก่อน, และสาธารณชนจะเขา้ไปไดห้รือไม่     
 (c) สถานท่ีใดๆ ท่ีเจา้มือใช้รับหรือต่อรองพนันผลของเหตุการณ์ดงักล่าว ท่ีกล่าวใน
วรรคก่อน ไม่ว่านักพนันจะติดต่อกันเจ้ามือโดยตรงหรือผ่านตัวแทน หรือผ่านทางโทรศัพท ์
ไปรษณีย ์โทรเลข หรือวธีิอ่ืนๆ  
 ‚สถานท่ี‛ หมายถึงบา้น ส านกังาน ห้อง ตึกหรือสถานท่ีหรือจุดใดก็ตามไม่ว่าเปิดเผย
หรือปกปิด รวมทั้งเรือ ไม่วา่จะลอยในน ้าหรือไม่ รวมทั้งยานพาหนะใดๆ ก็ตาม 
 ‚ผลการแข่งขนักีฬา‛ รวมถึงการแข่งขนัใดๆ การต่อสู้ เกม กีฬาหรือ การออกก าลงักาย‛ 
 จากบทบญัญติัในมาตรา 2 น้ีจะเห็นไดว้่า ตาม BETTING ACT นั้น ไดมี้การให้นิยาม
ศพัท์ ในส่วนของศูนยข์อ้มูลพนนั ให้หมายถึงสถานท่ีท่ีรับหรือส่ง ขอ้มูลเพื่อพนนันั้น ให้รวมถึง
สถานท่ีท่ีใช้โทรศพัท ์หรือวิธีอ่ืนใด ซ่ึงคลอบคลุมถึง อินเทอร์เน็ต ดว้ย อีกทั้งยงัมีการให้ค  านิยาม
ไปถึงค าวา่ ผลการแข่งขนักีฬา อนัเป็นการคลอบคลุมไปถึงเร่ืองการพนนัทายผลกีฬาอีกดว้ย 
 ต่อมาในพระราชบญัญติัฉบบัน้ี เป็นการบญัญติัถึงฐานความผิดของผูเ้ป็นเจา้ของศูนย์
รวบรวมขอ้มูลพนนั กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ เจา้ของเวปไซด์การพนนัทางอินเทอร์เน็ตนัน่เอง โดยมี
การบญัญติัไวว้า่   
 ‚มาตรา 323 ฐานความผดิเก่ียวกบัสถานพนนัและศูนยร์วมขอ้มูลพนนั 
 1) บุคคลใดก็ตาม 
  (a) เป็นเจ้าของครอบครอง ใช้ชั่วคราวหรืออ่ืนๆ หรือรักษาหรือใช้สถานท่ีเป็น
สถานพนนัหรือศูนยร์วมขอ้มูลพนนั 
  (b) อนุญาตให้ใช้สถานท่ีท่ีตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองหรือมีสิทธิในการใช้
ชัว่คราว เพื่อใชเ้ป็น ‚สถานพนนั‛ หรือ ‚ศูนยร์วมขอ้มูลการพนนั‛ 
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  (c) รักษา บริหาร ช่วยบริหารหรือท าธุรกิจกบัสถานท่ีท่ีเป็น ‚สถานพนัน‛ หรือ 
‚ศูนยร์วมขอ้มูลการพนนั‛ 
  (d) รับโดยตรงหรือโดยออ้มซ่ึงเงินหรือส่ิงของมีค่าเพื่อการพนนัหรือเหตุท่ีเก่ียวกบั
การพนนั (ตามพระราชบญัญติัน้ี) ในสถานพนนัหรือศูนยร์วมขอ้มูลการพนนั หรือ  
  (e) ประกาศหรือลงโฆษณาโดยวาจา หรือจดหมาย หนงัสือเวียน โทรสาร ใบปลิว        
เขียนออกแบบ ป้าย โฆษณา หรืออ่ืนๆ วา่สถานท่ีน้ีเปิดเป็น ‚สถานพนนั‛ หรือ ‚ศูนยร์วมขอ้มูล‛ใน
หรือนอกประเทศสิงคโปร์หรือกระท าการในลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีเป็นการเช้ือเชิญ ชกัชวนผูใ้ดให้กระท า
ผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 
 มีระวางโทษปรับตั้ งแต่ 20,000  เหรียญดอลล่าสิงคโปร์และไม่ เ กิน 200,000               
เหรียญดอลล่าสิงคโปร์ และมีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี 
 2) ผูใ้ดท่ีครอบครองหรือใช้สถานท่ีชั่วคราว และสถานท่ีดงักล่าวถูกบุคคลใช้เป็น      
สถานพนัน หรือ ศูนยร์วมขอ้มูลการพนัน ให้สันนิษฐานว่า ผูน้ั้นมีเจตนาให้ใช้สถานท่ีดงักล่าว    
เป็น สถานพนนัหรือศูนยร์วมขอ้มูลการพนนั เวน้แต่จะพิสูจน์หกัลา้งได‛้ 
  ซ่ึงจากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้า่เป็นการบญัญติักฎหมายให้คลอบคลุมไปถึง
เจา้ของธุระกิจการพนนัทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนบุคคลท่ีโฆษณา ให้มีโทษ ซ่ึงโทษท่ีบญัญติัไวน้ั้น
ก็ไดก้  าหนดขั้นต ่าในการลงโทษไวด้ว้ย 
  และมาตราท่ีส าคญัอีกมาตราหน่ึงในบทบญัญติัน้ี คือ มาตรา 11 ซ่ึงเป็นมาตราท่ี ให้
อ านาจเจา้หนา้ท่ีโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เป็นผูอ้อกหมายคน้ได ้โดยบญัญติัไวว้า่ 
  ‚มาตรา 11 (1)24 ศาลหรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจชั้นผูใ้หญ่ซ่ึงมีต าแหน่งรองผูก้  ากบัการข้ึน
ไป หรือผูรั้กษาการแทน ผูไ้ดรั้บรายงานเป็นหนงัสือหรือไดซ้กัถามขอ้มูลท่ีเห็นวา่จ าเป็นจนเป็นท่ี
พอใจแลว้ มีเหตูผลท่ีเช่ือวา่สถานท่ีใดเป็นสถานพนนั จะออกหมายคน้ลงช่ือเจา้พนกังานผูต้รวจคน้ 
หรือเจา้หน้าท่ีต ารวจคนใดพร้อมดว้ยผูช่้วยเท่าท่ีจ  าเป็น ให้เขา้ไปสถานท่ีดงักล่าวทั้งกลางวนั และ
กลางคืน เพื่อตรวจคน้สถานท่ีและบุคคลท่ีพบในสถานท่ีดังกล่าว และตรวจคน้หนังสือเอกสาร    
โทรเลข, บทความหรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีสันนิษฐานวา่ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือพนนั หรือเก่ียวขอ้งกบัการ
พนัน รวมถึงสามารถยึดเงินหรือหลกัประกนัท่ีพบในสถานท่ีนั้นหรือจากบุคคลท่ีพบในสถานท่ี
ดงักล่าวและมีอ านาจกกัตวัผูต้อ้งสงสัยไวใ้นสถานพนนัจนกวา่การตรวจคน้จะเสร็จส้ิน‛ 
  จะเห็นได้ว่า ในมาตรา 11 (1) นั้น เป็นการบญัญติัให้อ านาจศาล หรือเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจชั้นผูใ้หญ่ เป็นผูอ้อกหมายคน้ไดโ้ดย จะตอ้งมีเหตุเช่ือวา่สถานท่ีนั้นเป็นสถานท่ีพนนั รวมทั้ง
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ใหอ้ านาจในการยดึเงินหรือหลกัประกนั แมก้ระทั้งมีอ านาจในการกกัตวัผูต้อ้งสงสัย เพียงแต่จะตอ้ง
กกัไวใ้นสถานพนนัจนกวา่จะคน้เสร็จ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เป็นการใหอ้ านาจเจา้หนา้ท่ีในการคน้ และจบั
คุม เพื่อให้เป็นไปโดยความสะดวกและรวดเร็ว เพื่อท่ีจะป้องกนัและปราบปราม การพนันผ่าน
อินเทอร์เน็ตไดท้นั  
 จากการศึกษาของผูเ้ขียนพบว่า ประเทศสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาการ
ลกัลอบเล่นการพนันต่างๆ เช่น การพนันในบ่อนพนันหรือการพนันทายผลการแข่งขนัฟุตบอล
อยา่งแพร่หลายคลา้ยปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและประเทศดงักล่าวไดป้รับปรุงแกไ้ขกฎหมาย
การพนัน อีกทั้ งมาตรการในการป้องกันและปราบปราม ในรูปแบบต่างๆ หลายคร้ังเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงผูเ้ขียนมีความเห็นว่า น่าจะมีการศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายพนนัของประเทศทั้งสอง เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย โดย
จะตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 และน ามาตรการในการบงัคบัใช้
กฎหมายจากทั้ งสองประเทศดังกล่าวมาปรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการพนันทาง
อินเตอร์เน็ทในประเทศไทย 
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บทที ่4 
วเิคราะห์กฎหมาย การบังคบัใช้กฎหมาย และมาตรการแก้ไขปัญหาการพนัน

ทายผลการแข่งขนัฟุตบอลทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
  
 ในบทน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการวเิคราะห์พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 และพระราช 
บญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เปรียบเทียบกฎหมายการพนนัใน
ประเทศไทยกบักฎหมายการพนนัต่างประเทศ การบงัคบัใชก้ฎหมาย แนวทาง และมาตรการแกไ้ข
ปัญหา การบงัคบัใช้กฎหมายการพนันทายผลการแข่งขนัฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตโดยจะแบ่ง
ประเด็นในการบงัคบัใชก้ฎหมายและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมายในดงักล่าว
ออก เป็นหวัขอ้ต่างๆ ท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
4.1 วเิคราะห์กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการเล่นพนันทางอนิเทอร์เน็ต 
 จากการศึกษาพบว่า การเล่นพนนัทายผลการแข่งขนัฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตของไทย
นั้นเป็นการกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 แต่ในส่วนของพระราชบญัญติั
ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 นั้น เท่าท่ีศึกษาพบว่า ยงัไม่มีการน า
พระราชบญัญติัว่าด้วย การกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาปรับใช้เก่ียวกับ      
การเล่นพนนัทายผลการแข่งขนัฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต แต่อยา่งใด จึงขอวิเคราะห์พระราชบญัญติั
ทั้งสองฉบบั ดงัน้ี 
 4.1.1 วเิคราะห์พระราชบัญญตัิการพนัน พ.ศ. 2478 

จากการศึกษาพบวา่ กฎหมายการพนนัของไทย คือ พระราชบญัญติัการพนนั 2478 ซ่ึง
เป็นกฎหมายเก่ียวกับการพนันของประเทศไทยฉบบัเดียวท่ีบงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนัซ่ึงพระราช 
บญัญติัน้ี ประกอบด้วยมาตราทั้งหมด 17 มาตรา เร่ิมด้วย ช่ือ วนัให้ใช้ และให้ยกเลิกพระราช 
บญัญติัการพนนั พ.ศ. 2473 และกฎหมายท่ีขดัหรือแยง้ ในมาตรา 1 มาตรา 2 และมาตรา 3  

ส่วนในมาตรา 4 นั้น เป็นการห้าม มิให้อนุญาตจดัให้มี เขา้เล่น เขา้พนนั แต่ในมาตรา 4 
ทวนิั้น จะเป็นการอนุญาตจดัใหมี้การพนนัไดเ้ฉพาะท่ีระบุไว ้และมีการให้ค  านิยามของการเล่น ให้
รวมไปถึงการทายหรือ การท านายดว้ย ส่วนในมาตรา 5-6 เป็นเร่ืองขอ้สันนิษฐานว่า เล่นการพนนั 
ต่อมาเร่ือง ใบอนุญาตและการแถมพกหรือรางวลั ในมาตรา 7-8 จากนั้นจะเป็นการกล่าวถึงสลากกิน
แบ่งรัฐบาลใน มาตรา 9-9 ตรี 
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 ต่อไปจะเป็นเร่ืองของการลงโทษ โดยตามมาตรา 10 ให้ริบทรัพยสิ์นท่ีพนัน รวมถึง
ประกาศหรือเอกสารอยา่งใดๆ อนัมุ่งหมายใหเ้ป็นการชกัชวนผูอ่ื้นให้ เขา้เล่นดงักล่าว ในมาตรา 11 
การเรียกใบอนุญาตคืน ส่วนบทก าหนดโทษ มาตรา 12-14 ทวิ นั้นไดมี้การลงโทษผูท่ี้จดัให้มีการ
เล่นหรือการท าอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือชกัชวนโดยทางตรงหรือทางออ้ม ให้ผูอ่ื้นเขา้เล่น 
หรือเขา้พนนัในการเล่นโดย ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบญัชี ก.หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 
หรือการเล่นตามบญัชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล่นซ่ึงมีลกัษณะคล้ายกนัน้ี 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไปจนถึง 5,000 
บาท ดว้ยอีกโสดหน่ึงเวน้ แต่ผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนนัท่ีเรียกวา่ลูกคา้ ให้จ  าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่
เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
 แต่ถา้ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอ่ืนใดตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ เวน้แต่ความผดิตาม มาตรา 4 ทวิ ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่ เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 หลงัจากนั้นใน มาตรา 15 เป็นเร่ืองการจ่ายเงินสินบน ให้กบัผูน้ าจบั และในมาตรา 16 
และมาตรา 17 เป็นเร่ืองอ านาจรัฐมนตรี 
 จากท่ีไดก้ล่าวมาในเบ้ืองตน้ จะเห็นไดว้า่ประเทศไทยไดมี้กฎหมายการพนนับญัญติัใช้
มานานแลว้คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 แต่คดีความผิดเก่ียวกบัการพนันก็ยงัปรากฏอย่างต่อเน่ืองหรือ
อาจจะกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การบงัคบัใช้กฎหมายของประเทศไทยต่อความผิดการพนันทายผล
ฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตยงัไม่สามารถบรรลุผลได้เท่าท่ีควร ทั้งน้ีอาจจะสืบเน่ืองมาจาก โดย
ลกัษณะของการกระท าความผิดแลว้ การพนนัเป็นความผิดท่ีสามารถกระท าไดง่้าย มีลกัษณะเป็น
การส่วนตวัมากวา่ความผิดประเภทอ่ืน บางคร้ังอุปกรณ์ จ านวนคนและสถานท่ีไม่ใช่ปัญหาส าคญั 
หรืออุปสรรคในการกระท าความผดิ ดงันั้นโอกาสการล่วงรู้การกระท าความผิดของเจา้พนกังาน จึง
ท าไดย้ากเวน้แต่กรณีท่ีมีการเปิดเล่นการพนนักนัเป็นกิจจะลกัษณะ ซ่ึงการล่วงรู้ของเจา้พนกังานจะ
ท าไดง่้ายข้ึน และทศันคติของบุคคลส่วนใหญ่ มีความเห็นวา่การพนนัมิใช่ส่ิงชัว่ร้าย ถึงแมก้ฎหมาย
จะบญัญติัการพนนัเป็นความผดิต่อกฎหมาย ก็ผดิเฉพาะในส่วนของกฎหมายท่ีเป็นขอ้ห้าม ผูก้ระท า
ผิดจึงไม่ถูกตั้งขอ้รังเกียจจากสังคม ในขณะเดียวกนัผูก้ระท าความผิดก็มกัจะไม่รู้สึกถึงการกระท า
ความผดิของตน คือไม่รู้สึกความส านึกผิดในการกระท าแต่อยา่งใด ซ ้ าร้ายในบางชุมชนท่ีมีการเล่น
การพนนักนัเป็นส่วนใหญ่ เช่น ชุมชนแออดัต่างๆ ท่ีส่วนใหญ่เล่นหวยใตดิ้น ผูท่ี้ไม่เล่น  การพนนั
จะถูกมองวา่เป็นบุคคลท่ีผดิปกติผดิแผกไปจากบุคคลอ่ืน 
 ในส่วนของบทนิยามในพระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ. 2478 นั้น ยงัไม่มีการบญัญติั 
ศัพท์ท่ี เก่ียวกับกาพนันไว้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นค าว่า การพนัน การทายผลกีฬา หรือแม ้            
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กระทั้ งการพนันทางอินเทอร์เน็ตก็ยงัไม่มีการบัญญัตินิยามไวโ้ดยเฉพาะ ท าให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปโดยยาก 
 ในพระราชบญัญติัดงักล่าว ไม่มีฐานความผิดเก่ียวกบัการพนันทายผลกีฬา การพนัน
ผา่นอินเตอร์เน็ทในบญัชี ก ข จึงถือวา่การพนนัดงักล่าวเป็นการพนนัอ่ืน ท่ีมีโทษเพียงโทษจ าคุกไม่
เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ซ่ึงถือวา่เบามากส าหรับผลประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บจากการเล่นพนนัน้ี  
 ส่วนของโทษ เป็นโทษท่ีมีลกัษณะเบา กล่าวคือจ าคุกอย่างสูงสุดไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 5,000 บาทนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นโทษท่ีไม่ไดมี้การก าหนดการลงโทษขั้นต ่าไว ้มีเพียงการ
ก าหนดโทษขั้นสูงว่าไม่เกิน 3 ปี หรือไม่เกิน 500 บาทเท่านั้น จึงไม่สามารถก่อให้เกิดความเกรง
กลวัหรือความเขด็หลาบต่อโทษทั้งน้ี  
 ในกรณีท่ีการกระท าความผิดเก่ียวกบัการพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตได ้ท า
เป็นขบวนการ ในรูปขององค์กรอาชญากรรมโดยมกัจะมีการใช้อ านาจของผูท้รงอิทธิพลระดบั
ทอ้งถ่ิน อิทธิพลทางการเมือง หรืออิทธิพลของบุคคลในเคร่ืองแบบเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงนบัว่าเป็น
อุปสรรคส าคญัในการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้พนกังานและยิง่ขบวนการ หรือองคก์รอาชญากรรม
ดงักล่าว มีเครือข่ายโยงใยหลายต่อหลายชั้น หรือเก่ียวพนักบัต่างประเทศดว้ยก็ยิ่งจะเป็นการยากท่ี
จะสืบสาวไปถึงผูบ้งการหรือชกัใยอยูเ่บ้ืองหลงัได ้ 
 ทศันคติเก่ียวกบัความผิดต่อการพนนัในประเทศไทย ไดท้วนกระแสความคิดเห็นของ
หลายต่อหลายประเทศท่ียอมให้มีการเปิดเวป เล่นการพนนัผ่านอินเทอร์เน็ตได ้ภายใตก้ารควบคุม
ของกฎหมายอนัจะท าให้รัฐเองมีรายไดจ้ากภาษีมากข้ึน รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน อีกทั้งยงั
เป็นการขจดั การใหสิ้นบน หรือส่วยท่ีใหแ้ก่เจา้พนกังานไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
 ซ่ึงท่ีกล่าวมานั้นลว้นเป็นอุปสรรค์ในการบงัคบัใช้กฎหมายการพนันทายผลฟุตบอล
ผา่นอินเทอร์เน็ต อนัเป็นผลใหก้ารพนนัทายผลทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่อาจท่ีจะบงัคบัใชก้ฎหมายได้
อยา่งชดัเจน และบทลงโทษในประเทศไทยยงัไม่เพียงพอ อีกทั้งทศันะคติของคนไทย และท่ีส าคญั
คือองกรอาชญากรรมท่ีคอยสนบัใหมี้การพนนัผา่นอินเทอร์เน็ต จึงก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมาก
ต่อประเทศชาติในปัจจุบนั 
 4.1.2 วเิคราะห์พระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 
 จากการศึกษาพบว่า พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 ไดป้ระกาศและบงัคบัใชแ้ลว้ตั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2550 ประกอบดว้ย 
 ในหมวดท่ี 1 นั้นจะเร่ิมตั้งแต่ มาตรา 5 ถึงมาตรา 17 ซ่ึงเป็นเร่ืองความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ และในส่วนท่ี 2 นั้นจะเร่ิมตั้งแต่ มาตรา 18 ถึงมาตรา 30 ซ่ึงจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอ านาจ
ของเจา้หนา้ท่ี ดงัน้ี 
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 “มาตรา 5 ผูใ้ดเขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้น มิไดมี้ไวส้ าหรับตน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 
 จากบทบญัญติัดงักล่าวตามมาตรา 5 นั้นแสดงให้เห็นวา่เป็นมาตรการท่ีมุ่งเอาผิดกบัผูท่ี้
แอบเขา้ไปในระบบคอมพิวเตอร์ โดยเจา้ของไม่ยนิยอม 
 “มาตรา 6 ผูใ้ดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูอ่ื้นจดัท าข้ึน     
เป็นการเฉพาะ ถา้น ามาตรการดงักล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่
ผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 

จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 6 นั้ นมุ่งเอาผิดกับผู ้ท่ีแอบไปรู้วิธีการเข้าไปในระบบ
คอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นแลว้ไปเปิดเผยใหผู้อ่ื้นรู้ต่อๆ กนัไป 

“มาตรา 7 ผูใ้ดเขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ท่ีมีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมี้ไวส้ าหรับตน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน
ส่ีหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 
 ตามมาตรา 7 นั้นจะมุ่งเอาผดิกบั ผูท่ี้แอบไปลว้งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น 
 “มาตรา 8 ผูใ้ดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ       
ดกัรับไว ้ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น ท่ีอยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล 
คอมพิวเตอร์นั้น มิไดมี้ไวเ้พื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อให้บุคคลทัว่ไป ใช้ประโยชน์ไดต้อ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 
 ตามมาตรา 8 ผูก้ระท าผดิคือผูไ้ปดกัจบัขอ้มูลของผูอ่ื้นท่ีส่งใหก้นัในระบบคอมพิวเตอร์ 
 “มาตรา 9 ผูใ้ดท าใหเ้สียหาย ท าลาย แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่วา่ทั้งหมดหรือ
บางส่วน ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยมิชอบ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 
 จากบทบญัญติัดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามุ่งเน้นท่ีจะเอาผิดกับ ผูท่ี้ท  าให้ข้อมูลของผูอ่ื้น
เสียหาย ท าลาย แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

“มาตรา 10 ผูใ้ดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การท างานของระบบคอม  
พิวเตอร์ของผูอ่ื้นถูกระงบั ชะลอ ขดัขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติได ้ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 
 จากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้า่มุ่งเนน้ท่ีจะเอาผิดกบั ผูท่ี้ระงบั ชะลอ ขดัขวาง หรือ
รบกวนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นจนไม่สามารถท างานไดต้ามปกติ 
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 “มาตรา 11 ผูใ้ดส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืน โดย
ปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งท่ีมาของการส่งขอ้มูลดงักล่าว อนัเป็นการรบกวน การใชร้ะบบคอม 
พิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท” 
 จากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้่ามุ่งเนน้ท่ีจะเอาผิดกบั ผูส่้งขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหแ้ก่ผูอ่ื้นเป็นการรบกวน การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดยปกติ
สุข 
 “มาตรา 12 ถา้การกระท าความผดิตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 
 1) ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่วา่ความเสียหายนั้น จะเกิดข้ึนในทนัทีหรือ
ในภายหลงั และไม่วา่จะเกิดข้ึนพร้อมกนัหรือไม่ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน
สองแสนบาท 
   2) เป็นการกระท าโดยประการ ท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ 
ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระท าต่อขอ้มูล 
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีไวเ้พื่อประโยชน์สาธารณะ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สาม
ปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท ถา้การกระท าความผิดตาม (2) เป็นเหตุ
ใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยีสิ่บปี” 
 จากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้่ามุ่งเน้นท่ีจะเอาผิดกบั ผูท้  าผิดตามมาตรา 10 และ
มาตรา 11 จนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือความมัน่คงของประเทศหรือสาธารณะ 
 “มาตรา 13 ผูใ้ดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งท่ีจดัท าข้ึนโดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้เป็น        
เคร่ืองมือในการกระท าความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือ
มาตรา 11 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามุ่งเน้นท่ีจะเอาผิดกับ ผูจ้  าหน่ายหรือเผยแพร่
ชุดค าสั่งท่ีจดัท าข้ึนโดยเฉพาะเพื่อน าไปใช ้เป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 
6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 

“มาตรา 14 ผูใ้ดกระท าความผิดท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
   1) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วน 
หรือขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น หรือประชาชน 
   2) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะ
เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศหรือก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 
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   3) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อนัเป็นความผิดเก่ียวกบัความ
มัน่คงแห่งราชอาณาจกัร หรือความผดิเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
   4) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกและ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได ้
   5) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ โดยรู้อยู่แลว้ว่าเป็นขอ้มูล คอมพิวเตอร์ 
ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)” 
 จากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้่ามุ่งเน้นท่ีจะเอาผิดกบั ผูน้ าขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนั
เป็นเทจ็หรือน าขอ้มูล คอมพิวเตอร์ใดๆ อนัเป็นความผดิเก่ียวกบัความมัน่คงหรือขอ้มูลคอมพิวเตอร์
ใดๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกหรือน าขอ้มูลคอมพิวเตอร์ โดยรู้อยูแ่ลว้วา่เป็นขอ้มูล คอมพิวเตอร์ ตาม 
(1) (2) (3) หรือ (4) เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ 

“มาตรา 15 ผูใ้ห้บริการผูใ้ดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิดตาม
มาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นความควบคุมของตน ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบั ผูก้ระท า
ความผดิตามมาตรา 14” 
 จากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้่ามุ่งเนน้ท่ีจะเอาผิดกบั ผูส้นบัสนุนหรือยินยอมให้มี
การกระท าความผดิ ตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นความควบคุมของตน 
 “มาตรา 16 ผูใ้ดน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได้ซ่ึงขอ้มูล 
คอมพิวเตอร์ท่ีปรากฏเป็นภาพของผูอ่ื้น และภาพนั้นเป็นภาพท่ีเกิดจากการสร้างข้ึน ตดัต่อ เติม หรือ
ดดัแปลงดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งน้ี โดยประการท่ีน่าจะท าให้ผูอ่ื้นนั้น 
เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชงั หรือไดรั้บความอบัอาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ถา้การกระท าตามวรรคหน่ึง เป็นการน าเขา้ขอ้มูลคอม  
พิวเตอร์โดยสุจริต ผูก้ระท าไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นความผิดอนัยอมความได้        
ถา้ผูเ้สียหายในความผดิตามวรรคหน่ึงตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู ้
เสียหายร้องทุกขไ์ด ้และใหถื้อวา่เป็นผูเ้สียหาย” 
 จากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้่ามุ่งเน้นท่ีจะเอาผิดกบั ผูส้ร้างข้ึน ตดัต่อ เติม หรือ
ดดัแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด โดยประการท่ีน่าจะท าให้ผูอ่ื้นนั้น เสีย
ช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชงั หรือไดรั้บความอบัอาย แต่หากเป็นการน าเขา้ขอ้มูลคอมพิวเตอร์
โดยสุจริต ผูก้ระท าไม่มีความผดิ 
 “มาตรา 17  ผูใ้ดกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีนอกราชอาณาจกัรและ 
   1) ผูก้ระท าความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศท่ีความผิด ไดเ้กิดข้ึนหรือ
ผูเ้สียหายไดร้้องขอใหล้งโทษ หรือ 
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   2) ผูก้ระท าความผดินั้นเป็นคนต่างดา้ว และรัฐบาลไทยหรือคนไทย เป็นผูเ้สียหายและ
ผูเ้สียหายไดร้้องขอใหล้งโทษจะตอ้งรับโทษภายในราชอาณาจกัร” 
 จากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้า่มุ่งเนน้ท่ีจะเอาผิดกบั ผูก้ระท าผิดท่ีเป็นคนไทยและ
รัฐบาลแห่งประเทศท่ีความผิดหรือผูเ้สียหายไดร้้องขอให้ลงโทษ หากผูท้  าผิดเป็นคนต่างดา้ว และ
รัฐบาลไทย หรือคนไทย เป็นผูเ้สียหาย และผูเ้สียหายไดร้้องขอให้ลงโทษ จะตอ้งรับโทษภายใน 
ราชอาณาจกัร 
 จากการศึกษา พระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พบว่า ผูก้ระท าความผิดตาม 
พระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ 2550 นั้นผูท่ี้แอบเขา้ไปในระบบคอมพิวเตอร์ โดยเจา้ของไม่ยินยอม 
เพื่อเขา้ไปลว้งขอ้มูล ขดัขวาง การใช้งานของผูเ้ป็นเจา้ของคอมพิวเตอร์นั้น รวมทั้งมุ่งเอาผิดกบัผู ้
ใหบ้ริการขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการขอ้มูลระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่มีบทบญัญติัขอ้ใดเลยท่ีบญัญติัหรือ
ใช้บงัคบักบัผูเ้ล่นพนนัทางอินเทอร์เน็ต หรืออีกนยัหน่ึงก็คือผูท่ี้กระท าความผิดฐานเล่นการพนนั
โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผิด ซ่ึงในความเป็นจริงมีการเล่นพนันทาง
อินเทอร์เน็ตกนัอยา่งแพร่หลาย ทุกชนชั้น ถือไดว้า่เป็นช่องโหวของกฎหมาย 
 
4.2 เปรียบเทยีบกฎหมายการพนันทายผลฟุตบอลทางอนิเทอร์เน็ตของไทยกบัต่างประเทศ 
 การน ากฎหมายการพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตในแต่ละประเทศท่ีซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัมาวิเคราะห์เปรียบเทียบนั้น จะพบมาตรฐานในกฎหมายการพนนัของแต่ละประเทศท่ี
ใช้บงัคบักับผูพ้นันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตว่ามีความชัดเจน และมาตรการลงโทษเป็น
อยา่งไรและบางประเทศการเล่นการพนนับางประเภทถือวา่สามรถเล่นไดไ้ม่ผิดกฎหมาย เช่นการ
เปิดบ่อนคาซิโน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโ์ปร หรือแมแ้ต่มาเก๊า ในแถบเอเชียของเรา 
เป็นต้น ดังนั้นการเปรียบเทียบกฎหมายการพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตของไทยกับ
ต่างประเทศ เพื่อน าไปแกไ้ขปรับปรุงในส่วนของประเทศไทยไดต่้อไป 
 4.2.1 ความชัดเจนในกฎหมายการพนันทายผลฟุตบอลทางอนิเทอร์เน็ต 
   ตามบทบญัญติักฎหมายการพนนัท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นประเทศไทยในปัจจุบนันั้น ไดมี้การ
ก าหนดห้ามมิให้มีการเล่นพนนั ไม่วา่จะเป็นการเล่นการพนนัโดยทัว่ไป และการเขา้เล่นการพนนั
โดยผา่นทางเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการพนนัต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงในปัจจุบนัมีการกระท าผิดดงักล่าว
อยู่มากมายและพฒันารูปแบบการกระท าผิดอย่างต่อเน่ือง แต่ในปัจจุบนัประเทศไทยกลบัยงัไม่
บทบญัญติัในการลงโทษการพนนับอลในรูปลกัษณะน้ีอย่างชดัเจน โดยส่วนใหญ่จะบญัญติักล่าว
อา้งถึงเพียงแต่การกระท าความผดิในการเล่นพนนัจ าพวกไพต่่างๆ และสล๊อตแมชชีนเท่านั้น ซ่ึงการ
กระท าความผดิในประเภทน้ีนั้นกฎหมายไดบ้ญัญติัใหถื้อเป็นการพนนัตามบญัชี ก. โดยบญัญติัห้าม
ท าการจดัให้มีการเล่นการพนนัโดยเด็ดขาดรวมถึงห้ามเขา้เล่นดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามนอกจากการ
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พนนัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ยงัมีการพนนัอีกประเภทอ่ืนๆ อีกท่ีมิไดถู้กระบุไวใ้นบญัชี ก. หรือบญัชี 
ข. อาทิเช่น การพนนับอลทางอินเตอร์เน็ท จึงท าให้เป็นท่ีน่าสนใจว่าหากมีการเกิดการกระท าผิด
โดยการเล่นการพนนัเกิดข้ึนแลว้นั้นจกัตอ้งน ามาตราใดมาปรับใช้แก่ผูก้ระท าความผิด เน่ืองจาก
ปัจจุบนัการพนนัทางอินเตอร์เน็ทยงัไม่ไดมี้การบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั การพนนัให้เป็นการ
ชดัเจนวา่ตอ้งรับผิดตาม พระราชบญัญติั การพนนั ในมาตราใด โดยจากการท่ีไดศึ้กษาจากค าฟ้อง
และค าพิพากษาคดีการพนนับอลแลว้พบวา่ การฟ้องคดีในการกระท าความผิดในการพนนัฟุตบอล
ผา่นทางอินเทอร์เน็ตนั้น บางกรณีก็สั่งฟ้องตาม พระราชบญัญติัการพนนัในมาตรา 4 บางกรณีก็สั่ง
ฟ้องตามมาตรา 4 ทว ิโดยขอยกตวัอยา่งเพื่อประกอบพอสังเขปดงัน้ี 
  ตามบนัทึกค าฟ้องคดีอาญาคดีหมายเลขด าท่ี 4661/2540 คดีหมายเลขแดงท่ี 4656/2540 
ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2540 พนักงานอยัการส านักงานอยัการสูงสุด (กองคดีศาลแขวงพระนคร
เหนือส านกังานคดีศาลแขวง) ฟ้องจ าเลยขอ้หาลกัลอบเล่นการพนนัฟุตบอล อนัเป็นการพนนัตาม
มาตรา 4 ทว ิซ่ึงเป็นการเล่นนอกจากท่ีระบุไวใ้นบญัชี ก. ข. มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัการพนนั 
พ.ศ. 2478 พนนัเอาทรัพยสิ์นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
  ฎีกาท่ี 1762/2544 จ  าเลยกบัพวกร่วมกนัเล่นการพนนัทายผลฟุตบอล ซ่ึงเป็นการเล่นท่ี
เส่ียงโชคให้เงินแก่ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึง อนัเป็นการพนันประเภทต้องขออนุญาต ตามบัญชี ข. 
หมายเลข 16 ตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 พนนัเอาทรัพยสิ์นกนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
โดยจ าเลยเป็นเจา้มือรับกินรับใช ้แต่การพนนัทายผลฟุตบอลไม่มีลกัษณะคลา้ยกบัการเล่นการพนนั
สลากกินแบ่งหรือสลากกินรวบ การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดตามาตรา 4 พระราชบญัญติั
การพนนั พ.ศ. 2478 มาตรา 4 ทว ิวรรคสอง บญัญติัวา่ ค าวา่ “การเล่น” ในวรรคก่อนให้หมายความ
รวมตลอดถึง การทายและการท านายดว้ย' การเล่นพนนัทายผลฟุตบอลเป็นการเล่นอ่ืนใดนอกจากท่ี
กล่าวในมาตรา 4 และมิใช่การเล่นท่ีระบุช่ือและเง่ือนไขไวใ้นกฎกระทรวงจึงเป็นความผิดตาม
มาตรา 4 ทวิ แมโ้จทก์มิไดบ้รรยายว่า การเล่นพนนัทายผลฟุตบอลเป็นการเล่นอ่ืนใดนอกจากท่ี
กล่าวในมาตรา 4 ซ่ึงมิไดร้ะบุช่ือและเง่ือนไขไวใ้นกฎกระทรวง และอา้งบทตามมาตรา 4 ทวิ มาใน
ค าขอทา้ยฟ้อง แต่ตามมาตรา 4 ทว ิไม่ใช่บทท่ีบญัญติัองคป์ระกอบความผิดและความผิดตามมาตรา 
4 ทวิ ก็มีบทลงโทษรวมอยู่ในมาตรา 12 ซ่ึงโจทก์อา้งมาในค าขอทา้ยฟ้องดว้ย กรณีจึงเป็นเร่ืองท่ี
โจทกอ์า้งฐานความผดิหรือบทมาตราผิดศาลมีอ านาจลงโทษจ าเลยตามฐานความผดิท่ีถูกตอ้งได ้
  ฎีกาท่ี 2653/2544 โจทก์บรรยายฟ้องวา่ จ  าเลยเป็นผูจ้ดัให้มีการเล่นทายผลฟุตบอลโลก 
อนัเป็นการเล่นซ่ึงมีลกัษณะคล้ายกบัการเล่นการพนันซ่ึงได้ระบุไวใ้นบญัชี ข. หมายเลข 3 ทา้ย 
พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 พนนัเอาทรัพยสิ์นกนัโดยไม่รับอนุญาตจากเจา้พนกังาน น ามา
ซ่ึงผลประโยชน์ของตน 

DPU



 

 
60 

 ฎีกาท่ี 98/2545 การเล่นท่ีเส่ียงโชคให้เงินแก่ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึงตามบญัชี ข. หมายเลข 
16 แห่งพระราชบญัญติัการพนนัฯ ตอ้งมีลกัษณะคลา้ยกบัการเล่นการพนนัสลากกินแบ่งหรือสลาก
กินรวบดว้ย แต่การพนนัทายผลฟุตบอลไม่มีลกัษณะคลา้ยกบัการเล่นการพนนัดงักล่าว จึงไม่เป็น
ความผดิตาม พระราชบญัญติัการพนนัฯ มาตรา 4 แต่เป็นการเล่นอ่ืนใดนอกจากท่ีกล่าวในมาตรา 4 
จะพนนักนัหรือจะจดัใหมี้เพื่อใหพ้นนักนัไดเ้ฉพาะการเล่นท่ีระบุช่ือและเง่ือนไขไวใ้นกฎกระทรวง 
ซ่ึงมาตรา 4 ทวิ วรรคสองก าหนดให้ “การเล่น” หมายความรวมตลอดถึงการทายและการท านาย
ดว้ย การเล่นการพนนัดงักล่าวตอ้งขออนุญาตจากเจา้พนกังาน เม่ือจ าเลยทั้งสองเล่นการพนนัทายผล
ฟุตบอลโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังาน จึงมีความผิดตามมาตรา 4 ทวิ การท่ีโจทก์อา้งมาตรา 
4 จึงเป็นเร่ืองท่ีโจทก์อา้งฐานความผิดหรือบทมาตราผิด ศาลมีอ านาจลงโทษจ าเลยตามความผิดท่ี
ถูกตอ้งไดต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคห้า ปัญหาดงักล่าวเป็น
ปัญหาขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกายกข้ึนวินิจฉยัไดเ้องแมไ้ม่มีคู่ความยกข้ึน
ในชั้นฎีกา และยอ่มมีอ านาจพิพากษาตลอดไปถึงจ าเลยท่ี 1 ผูมิ้ไดฎี้กาดว้ยเพราะเป็นเหตุอยูใ่นส่วน
ลกัษณะคดี  

จากค าฟ้อง และฎีกาดงักล่าวจะสังเกตเห็นไดว้า่ พนกังานอยัการสั่งฟ้องจ าเลย ในการ
กระท าผดิการพนนัฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตคนละมาตรากนั บางก็อา้งมาตรา 4 บางก็อา้งมาตรา4ทว ิ
ซ่ึงทั้งสองมาตรา มีอตัราโทษต่างกนั ดงัมาตรา 12 พระราชบญัญติัการพนนั ซ่ึงท าให้ศาลในแต่ละ
คดีพิพากษาคดีโดยอา้งบทกฎหมายไปตามฟ้องอยัการ ซ่ึงแตกต่างกนัไปเช่นเดียวกนั จึงเกิดความ
ไม่ชดัเจนว่าจะฟ้องผูก้ะท าผิดฐานใดกนัแน่ อีกทั้งในบางฎีกาไดบ้อกว่า มาตรา 4 ทวิ ไม่ใช่บทท่ี
บญัญติัองคป์ระกอบความผดิ แสดงวา่มาตรา 4 ทวิ ไม่ใช่การกระท าท่ีจะเป็นความผิด แต่ก็ไดมี้การ
ลงโทษโดยอาศยั องคป์ระกอบตามมาตรา 4 ทวิ เพื่อท่ีจะลงโทษตามาตรา 12 จึงแสดงให้เห็นถึง
ความไม่ชดัเจนในตวักฎหมาย อนัขดักบัมาตรา 2 แห่งประมวลอาญา 

ซ่ึงเม่ือน าไปเปรียบเทียบกับกฎหมายการพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต             
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศสิงคโปร์จะพบวา่ ทั้งสองประเทศนั้นไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการ
พนนัทายผลการแข่งขนักีฬาไวอ้ยา่งชดัเจน จึงท าให้มีบรรทดัฐานเดียวกนัในการตั้งขอหาของการ
พนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ ให้ถือวา่เป็นการพนนัพลู หรือ การพนนัทายผลกีฬา
นัน่เอง ซ่ึงในประเทศไทยนั้นไม่มีบทกฎหมายท่ีใช้บงัคบัในกรณีท่ีจะตั้งขอ้หาของการพนนักีฬา   
ไวโ้ดยเฉพาะ แต่ในการตั้งขอ้หาของไทยเป็นการตั้งขอ้หา ฐานความผิดตามท่ีอยัการสั่งฟ้องจ าเลยท่ี
กระท าความผิดการพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต โดยอาศยัการตั้งข้อหา หรือตั้งฐาน
ความผิด โดยอา้งฐานความผิดท่ีแตกต่างกนั โดยเทียบเคียงกบัการตั้งขอ้หาในประเภทการพนัน
ต่างๆ ทา้ยบญัชี ก. ข. ซ่ึงท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในตั้งขอ้หา หรือตั้งฐานความผิดในกฎหมาย
อาญาอนัเป็นการขดักบัหลกัความชอบดว้ยกฎหมายในกฎหมายอาญา (Legality Principle) ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นวา่ในการตั้งขอ้หาหรือฐานความผดิอนัเก่ียวกบักฎหมายการพนนัในกรณีการทายผลฟุตบอล
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ทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยงัไม่มีความชอบดว้ยกฎหมาย เพราะยงัไม่มีการบงัคบัใชใ้นการตั้ง
ขอ้หา หรือฐานความผดิท่ีชดัเจนเหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ 
 ดงันั้น จากการศึกษาพระราชบญัญติัการพนันการแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของ
ขอ้หาความผดิเก่ียวกบัการพนนัทายผลการแข่งขนัฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตนั้น รัฐควรออกกฎหมาย
ระบุฐานความผิดการลกัลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขนัฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตให้ชดัแจง้ 
เพิ่มเติมไวใ้นบญัชี ก. หรือบญัชี ข. ทา้ยพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478  
 ทั้งน้ีมีขอ้พิจารณาในการระบุประเภทการพนันไวใ้นบญัชี ก. หรือ ข. ก็คือ หากรัฐ
พิจารณาเห็นวา่การพนนัผลการฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตเป็นการพนนัท่ีส่งผลเสียหายต่อสังคมอยา่ง
ร้ายแรง และรัฐไม่อนุญาตใหมี้การเล่นการพนนัประเภทน้ี ก็ควรระบุไวใ้นบญัชี ก. ซ่ึงมีโทษสูงกวา่
และเป็นการพนนัประเภทห้ามขาด ซ่ึงจะอนุญาตให้เล่น ไดต่้อเม่ือมีการออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
เท่านั้น แต่หากรัฐเห็นว่า การพนนัผลการแข่งขนัฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตมีความรุนแรงน้อยกว่า
และรัฐมีนโยบายท่ีจะอนุญาตใหมี้การเล่นพนนัโดยถูกกฎหมาย ก็ควรบญัญติัไวใ้นบญัชี ข. 
 นอกจากน้ี การพนันทายผลการแข่งขนัฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตมีอีกแนวทางแก้ไข     
อีกทางหน่ึงคือ การระบุประเภทความผิดของการพนนัทายผลการแข่งขนัฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต
ให้คลา้ยกบัสลากกินรวบ กล่าวคือ การพนนัสลากกินรวบเป็นการพนนัท่ีเป็นการพนนัโดยแท้ มีผู ้
ลกัลอบเล่นกนัมากส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างสูง แต่การพนนัสลากกินรวบมีลกัษณะคลา้ยการ
พนนัสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงระบุให้การพนนัสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากกินรวบอยูใ่นบญัชี ข. 
ล าดบัท่ี 16 ซ่ึงเป็นการพนนัท่ีอนุญาตใหเ้ล่นได ้แต่บญัญติัความผดิเล่นการพนนัสลากกินรวบมีโทษ
เท่ากบัการพนนัตามบญัชี ก. ซ่ึงเป็นการพนนัประเภทห้ามขาดและมีโทษสูงกวา่การพนนัตามบญัชี 
ข. ตาม พระราชบญัญติั การพนนัฯ มาตรา 12 วรรคแรก 
 ตามแนวทางน้ีหากรัฐเห็นว่า การเล่นพนนัทายผลการแข่งขนัฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต    
เป็นการพนนัท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมรุนแรง แต่มีความจ าเป็นหรือมีนโยบายท่ีจะอนุญาตให้มีการ
เล่นการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตโดยถูกกฎหมาย หรือ พนนัพลู เพื่อหารายไดเ้ขา้รัฐ
คล้ายกับการอนุญาตให้เล่นการพนันทายผลการแข่งขนักีฬาดังเช่นในประเทศองักฤษหรือ ใน
สิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกาก็ตาม ทางรัฐบาลไทยก็อาจบญัญติัใหค้วามผดิฐานลกัลอบเล่นการพนนั
ทายผลการแข่งขนัฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต เป็นความผิดรูปแบบหน่ึงไวโ้ดยเฉพาะเหมือนการเล่น
การพนนั สลากกินรวบ ท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั การพนนัก็ได ้แต่ให้ระบุไวใ้นบญัชี ข. 
ทา้ย พระราชบญัญติั ดงักล่าว 
 4.2.2 มาตรการลงโทษผู้กระท าความผดิ 
  การลงโทษผูก้ระท าความผดิฐานเล่นพนนัทายผลฟุตบอลผา่นอินเตอร์เน็ทของไทยนั้น
ยงัไม่มีความไม่ชดัเจนในการบงัคบัใชผู้ก้ระท าความผิดดงักล่าว จึงมีความผิดอนัเก่ียวกบัการพนนั
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ทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตหลายฐานความผิดแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงในแต่ละฐานความผิดท่ี
ศาลไทยลงโทษนั้นการลงโทษผูก้ระท าความผดิจึงมีความแตกต่างออกไปโดยบางศาลใชเ้ทียบเคียง
ความผิดแล้วก าหนดโทษ จึงท าให้การลงโทษผูท้  าความผิดฐานเล่นการพนันทายผลฟุตบอลไม่
เหมือนกนัทุกรายไป 
 ซ่ึงถา้ผูก้ระท าความผิดอนัเก่ียวกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตไดถู้ก
ศาลพิพากษาให้ลงโทษ โดยถือว่าเป็นความผิดฐานเล่นการพนันตามบัญชี ก. หรือ บัญชี ข. 
หมายเลข 16 นั้นผูก้ระท าความผิดจะตอ้งรับโทษตามมาตรา 12 (1) แห่งพระราชบญัญติัการพนนั 
ซ่ึงไดบ้ญัญติัให้มีโทษปรับและโทษจ าคุกเท่านั้น โดยก าหนดให้มีโทษปรับเพียง 500 บาท ไปจนถึ 
5000 บาท และจ าคุกเพียง 3 เดือนไปถึง 3 ปี  
 ส่วนในกรณีท่ีผูก้ระท าผิดอนัเก่ียวกบัการเล่นพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต      
ไดถู้กศาลพิพากษาให้ลงโทษ โดยถือว่าเป็นความผิดฐานเล่นพนนัอ่ืนใดตามพระราชบญัญติัการ
พนันน้ีผูก้ระท าความผิดจะตอ้งรับโทษตามมาตรา 12 (2) แห่งพระราชบญัญติัการพนัน ซ่ึงได้
บญัญติัให้มีโทษปรับและโทษจ าคุก โดยศาลอาจจะลงเฉพาะโดยปรับ หรือเฉพาะโทษจ าคุกก็ได ้
หรือจะลงโทษ ทั้งจ  าทั้งปรับก็ได ้โดยก าหนดโทษปรับเพียงไม่เกิน 2000 บาท เวน้แต่ในความผิด
ตามมาตรา 4 ทว ิจะลงโทษปรับไดเ้พียงไม่เกิน 1000 บาท เท่านั้น ส่วนโทษจ าคุกนั้น จะสั่งให้จ  าคุก
ไดไ้ม่เกิน 2 ปี เวน้แต่ในความผดิตามมาตรา 4 ทว ิจะลงโทษจ าคุกไดไ้ม่เกิน 1 ปีเท่านั้น  
 การเพิ่มโทษฐานไม่เข็ดหลาบ ก็มีก าหนดไวใ้นมาตรา 14 ทวิ ซ่ึงก าหนดระยะเวลา
ไม่ให้กระท าผิดอีกในเวลาเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น ถา้เกิดระยะเวลาดงักล่าวก็จะตอ้งไปลงโทษตาม
มาตรา 12 ซ่ึงก็เป็นโทษท่ีเบามาก 
 จากการลงโทษของศาลไทยดงักล่าวจะเห็นไดว้า่เป็นการลงโทษปรับท่ีเบามากส าหรับ
ความผดิท่ีเก่ียวกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตท่ีก่อนข้ึน เพราะรายไดจ้ากการเล่น
พนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตนั้น อาจมีมูลค่าสูงถึง 100 ลา้นเป็นอย่างนอ้ยท าให้ผูท่ี้กระท า
ความผิดดังกล่าวกล้าท่ีจะลงทุน หรือยอมท่ีจะเส่ียงต่อการลงโทษท่ีน้อยนิดเพื่อแลกกับผลประโยชน์            
ดงักล่าว ส่วนโทษจ าคุกนั้น ก็มีโทษจ าคุกขั้นต ่าไวเ้พียง 3 เดือน และจะลงโทษจ าคุกสูงสุดไดไ้ม่เกิน 
3 ปี ซ่ึงในการปรับบทลงโทษของไทยนั้ นในบางกรณี ผู ้กระท าความผิดการเล่นพนันทายผลฟุตบอล                
ทางอินเทอร์เน็ตก็จะถูกจ าคุกไดเ้พียงไม่เกิน 1 ปีเท่านั้นเอง ซ่ึงในการลงโทษจ าคุกนั้นไม่เป็นการก่อ
ให้ผูก้ระท าความผิดดงักล่าวเกรงกลวัในการลงโทษแต่อย่างใด แมจ้ะมีการเพิ่มโทษฐานไม่เข็ด
หลาบก็ตามแต่ ก็มีการก าหนดระยะเวลาระยะเวลาไม่ให้กระท าผิดอีกในเวลาเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น 
ดงันั้นเห็นไดว้า่ ไม่น่าจะก าหนดระยะเวลาไว ้เพื่อเป็นการป้องกนัและลงโทษผูท่ี้กระท าความผิดได้
อย่างสาสม จึงควรมีการแกไ้ขในบทบญัญติัดงักล่าวเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการปราบปรามการเล่น
พนนัทางอินเทอร์เน็ตดว้ย ซ่ึงการลงโทษจ าคุกท่ีรุนแรงนั้นควรค านึงวา่สังคมจะไดรั้บอะไรเป็นการ
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ตอบแทนจากการลงโทษดงักล่าว เพราะผูก้ระท าผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการพนนั ซ่ึงตอ้งรับโทษ
จ าคุกจะไม่ก่อใหเ้กิดผลในทางท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของสังคม แต่ในทางตรงกนัขา้มการจ าคุกผู ้
ต้องโทษตามกฎหมายการพนันอย่างรุนแรง และยาวนานย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมโดยตรง 
กล่าวคือ ผูต้อ้งโทษจะถูกสภาพแวดลอ้มในเรือนจ าบีบบงัคบัให้ผูต้อ้งโทษกลายเป็นอาชญากรโดย
แทจ้ริง และไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคมแมผู้ก้ระท าผิดพน้โทษไปแลว้ก็ตาม ดงันั้นการเพิ่มโทษ
ปรับก็ควรควบคู่กบัการใหผู้ก้ระท าผดิท างานบริการสังคม  
 อน่ึงในการตรวจสอบว่าผูก้ระท าความผิดดงักล่าวเคยกระท าความผิดดงักล่าวมาแล้ว
หรือไม่นั้นก็ยงัไม่มีการบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั ท าใหก้ารลงโทษผูก้ระท าความผดิการเล่นพนนัทายผล
ฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตไม่ก่อให้เกิดความเกรงกลัวในการกระท าความผิดดังกล่าว จึงมีผลให้
ก่อใหเ้กิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ในอีกรูปแบบหน่ึงก็วา่ได ้
 ซ่ึงในการลงโทษผูก้ระท าความผิดอันเก่ียวด้วยการเล่นพนันทายผลฟุตบอลทาง
อินเทอร์เน็ตของสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์นั้น จะมีการก าหนดโทษปรับข้ึนต ่าไวสู้งมาก 
และในส่วนของโทษจ าคุกนั้น ก็จะมีระยะเวลาท่ียาวนานกว่าประเทศไทย อีกทั้ง ในการลงโทษ
ผูก้ระท าความผดิอนัเก่ียวดว้ยการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต ก็จะตอ้งลงโทษทั้งโทษ
ปรับและโทษจ าคุกควบคู่กนัไปดว้ย แมก้ารลงโทษของทั้งสองประเทศอาจยงัไม่ก่อให้ผูก้ระท า
ความผดิดงักล่าวเกรงกลวัในโทษปรับมากนกัแต่ก็แสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางในการลงโทษ วา่ควรจะ
ลงโทษปรับผูก้ระท าความผิดดงักล่าวให้มีมูลค่าในการปรับท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบเคียงกบัผลประโยชน์
ของผูก้ระท าความผดิ 
 นอกจากการลงโทษแลว้ อาจจะน าเอามาตรการอ่ืน เช่น การลงโทษเพื่อเป็นการบริการ
สังคมมาเสริม เป็นวิธีการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิด โดยใชว้ิธีอบรมและแกไ้ขนิสัยของผูก้ระท า
ความผิดเป็นรายบุคคล มาตรการควบคุมตวั ได้แก่ ระบบเรือนจ าโดยมีการวางแผน และศึกษา
ผูก้ระท าความผดิ เพื่อหาวธีิการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัอยา่งเหมาะสม มิไดเ้นน้การลงโทษ แต่เพียงอยา่ง
เดียว แต่ไดมุ้่งเนน้ถึงวธีิการท่ีจะใหผู้ก้ระท าความผิดไดรั้บการปรุงแต่ง อบรมนิสัย ให้เปล่ียนแปลง
ไปในทางท่ีดีข้ึน โดยการให้การศึกษา หรือฝึกอาชีพ นอกจากน้ียงัไดมี้การน าเอามาตรการอ่ืนๆ มา
ใช้ เช่น บา้นก่ึงวิธี การจ าคุกในวนัหยุดสุดสัปดาห์ หรือการควบคุมผูต้อ้งโทษโดยใช้เคร่ืองมือ         
อิเล็กทรอนิกส์หรืออาจจะใชม้าตรการไม่ควบคุม อนัไดแ้ก่มาตรการควบคุมความประพฤติ การพกั
การลงโทษ เป็นตน้ ซ่ึงมาตรการต่างๆ เหล่าน้ีไดมี้การววิฒันาการ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิธีการแกไ้ข 
ผูก้ระท าความผิดให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมท่ีสุด และหน่ึงในมาตรการนั้น ก็คือ การให้
ผูก้ระท าความผิดท างานเพื่อบริการสังคมนั้นเอง อนัเป็นเง่ือนไขของการควบคุม ความประพฤติ
ผูก้ระท าความผิด โดยก าหนดให้ผูถู้กควบคุมความประพฤติท างานสาธารณประโยชน์กบัองค์กร   
สาธารณกุศล หน่วยราชการหรือชุมชนใด โดยไม่มีการจ่ายค่าทดแทน การท างานบริการสังคม ซ่ึง
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นอกจากจะไดป้ระโยชน์ต่อสังคมแลว้ ยงัท าให้ผูก้ระท าความผิด ตอ้งแสดงตวัต่อสังคมในขณะท่ี
ท างานบริการสังคม ท าให้บุคคลในสังคมเห็นว่าไดรั้บการชดใช้จากผูก้ระท าความผิดบา้ง เพราะ
ความผิดทุกประเภทต่างสร้างผลกระทบต่อสังคมไม่มากก็น้อย ความผิดเก่ียวกบัการพนนัก็ไม่อยู่
เหนือกฎเกณฑ์น้ี ดังนั้นการให้ผูก้ระท าความผิดต้องรับโทษ เพื่อบริการสังคมต่อจากโทษใน
ความผิดเก่ียวกบัการพนันจึงก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมด้วย อน่ึงในการลงโทษนั้นอาจจดัให้มีการ
น าเอากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยึดทรัพย์ มาใช้บงัคบัควบคู่กนัไป อนั
อาจจะท าใหผู้ก้ระท าความผดิไดรั้บความอบัอาย และเกิดความเกรงกลวัท่ีจะกระท าความผิด จึงเป็น
การยบัย ั้งในการหวนกลบัไปกระท าความผิดข้ึนมาอีก แต่ถา้รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะใชโ้ทษปรับอยูก่็
อาจจะก าหนดโทษปรับแก่ผูก้ระท าความผดิการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตตามฐานะ 
หรือผลประโยชน์ท่ีผูก้ระท าจะไดรั้บจากการกระท าผิดนั้นๆ โดยอาจค านวณค่าปรับแบบ Day-fine 
ซ่ึงเป็นการค านวณค่าปรับจากการพิจารณาถึงฐานะ ทางการเงินของผูก้รท าความผิด ประกอบกบั
ความร้ายแรงของความผิดหรืออาจก าหนดโทษปรับเป็นจ านวนเท่าของประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก
การกระท าผดิก็ได ้เพื่อก่อใหเ้กิดความเขด็หลาบหรือความเกรงกลวัต่อการกระท าความผดิดงักล่าว 

ดงันั้นผูศึ้กษาเห็นว่าในการลงโทษผูก้ระท าความผิดอนัเก่ียวกบัการเล่นพนันทายผล
ฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต ควรท่ีจะปรับบทลงโทษให้สูงข้ึน และน ามาตรการความปลอดภยั มา
บงัคบัใช ้รวมถึงการน าพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาบงัคบัใช้
อยา่งจริงจงั โดยใหท้ าการยดึทรัพยเ์จา้มือ เน่ืองจากในการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต
นั้นมีจ านวนผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนนัในการเล่นแต่ละคร้ังเกินกว่าหน่ึงร้อยคน และมีวงเงินในการ
กระท าความผิดรวมกนัมีมูลค่าเกินกวา่สิบลา้นบาทข้ึนไป และมาตรการทางภาษีมาบงัคบัใช้อย่าง
จริงจังด้วย จึงน่าจะเป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมกับสภาพของการกระท าความผิด
โดยทัว่ไปของการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตมาบงัคบัใช้ อีกทั้งอาจจะก าหนดโทษ
ปรับแก่ผูก้ระท าความผิดการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตตามฐานะ หรือผลประโยชน์
ท่ีผูก้ระท าจะไดรั้บจากการกระท าผดินั้นๆ ดว้ย 
 4.2.3 เขตแดนของประเทศในการบังคับใช้กฎหมาย  
 การกระท าความผดิกฎหมายอาญาในขอ้หาหลกัๆ หรือท่ีเรียกวา่ อาชญากรรมพื้นฐานมี
ลกัษณะเป็นสากล กล่าวคือในอารยประเทศถือว่าการกระท าในลกัษณะดงักล่าวเป็นความผิดท่ีมี
โทษตามกฎหมาย แต่ทวา่การท่ีรัฐจะบญัญติัใหก้ารกระท าท่ีขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชนอยา่ง
ในกฎหมายการพนนั กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคา้ประเวณี หรือส่ิงลามกอนาจาร ฯลฯ วา่เป็นความผิด
ท่ีเรียกวา่ ความผิดท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย จะข้ึนอยูก่บัมาตรฐานในแต่ละสังคมหรือชุมชนท่ีจะพิจารณา
ว่า พฤติกรรมนั้นๆ เป็นพฤติกรรมท่ียอมรับได้ในสังคมหรือชุมชนนั้นๆ หรือไม่ หากสังคมหรือชุมชน           
นั้นยอมรับไดพ้ฤติกรรมนั้นก็จะถือวา่ไม่ผดิกฎหมาย และในทางท่ีกลบักนัหากสังคมและชุมชนนั้น
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ไม่ยอมรับพฤติกรรมดงักล่าวก็จะถูกบญัญติัไวใ้นกฎหมายวา่เป็นความผิด แมใ้นประเทศเดียวกนั 
ในสังคมหรือชุมชนท่ีมีมาตรฐานทางความคิดแตกต่างกนั ก็อาจมีความเห็นเก่ียวกบัความผิดท่ีรัฐ
เป็นผูเ้สียหายน้ีแตกต่างกนั เช่น สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นประเทศท่ีใหญ่ท่ีประกอบด้วยชุมชนและ
สังคมท่ีหลากหลายแตกต่างกนั ในขณะท่ีสังคมชนอเมริกนัทัว่ไปไม่ยอมรับพฤติกรรมการเล่นการ
พนัน และการพนันถูกบญัญติัเป็นความผิดกฎหมายแต่ประชาชนในลาสเวกสั ซ่ึงโดยลักษณะ
ธรรมชาติแลว้ ไม่มีส่ิงใดท่ีสามารถดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวเลย เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกวา่เป็นเมืองแห่ง
ความส าราญ มี ทั้งบ่อนการพนนั การคา้ประเวณี และกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงกิจกรรมหลายกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนในเมืองลาสเวกสัน้ีหากเกิดข้ึนในเมืองอ่ืน หรือในประเทศอ่ืนอาจจะเป็นกิจกรรมท่ีไม่เป็นท่ี
ยอมรับของสังคมและชุมชน และถือวา่ละเมิดต่อกฎหมาย 
 จากตวัอย่างขา้งตน้ช้ีให้เห็นถึงหลกัการเบ้ืองตน้ของกฎหมายว่าแทจ้ริงแล้วกฎหมาย
เป็นเคร่ืองมือในการปกครอง และเป็นส่ือท่ีแสดงให้เห็นถึงความมีอ านาจเหนือดินแดนและ
ประชาชนในรัฐ ซ่ึงองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคญัของกฎหมาย ก็คือ อาณาเขต ดินแดนในการ
ปกครอง โดยกฎหมายจะมีอ านาจเหนือประชาชนเฉพาะในของประเทศตนเท่านั้น จะไม่มีอ านาจ
เหนือประชาชนหรือดินแดนของต่างประเทศ ยกเวน้สิทธิสภาพนอกอาณาเขต ซ่ึงอยู่กบัขอ้ตกลง
ระหวา่งรัฐต่อรัฐ  
 ธรรมชาติของกฎหมายท่ีมีผลใช้บงัคบัต่อประชาชนเฉพาะภายในอาณาเขตดินแดนน้ี    
มีลักษณะตรงกันข้ามกับธรรมชาติของอินเทอร์เน็ต ซ่ึงปราศจากขีดจ ากัด ไร้พรมแดนทาง
ภูมิศาสตร์นัน่ก็คือบุคคลไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดในโลก สามารถท่ีจะเรียกใช้ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยู่ใน
อินเทอร์เน็ตไม่วา่จะอยู่ในส่วนใดของโลกไดโ้ดยไม่ถูกสกดักั้นดว้ยพรมแดนอาณาเขตพื้นท่ี ดงัท่ี
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ดงันั้นเม่ือบุคคลเขา้สู่อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายขอ้มูล www. ก็จะเปรียบเสมือน
อยูใ่นดินแดนท่ีเกินกวา่ขอบเขตอ านาจของกฎหมายแห่งดินแดนท่ีจะเขา้ไปไดถึ้งท่ีเรียกวา่ ไซเบอร์
สเปซ ความแตกต่างกนัระหว่างธรรมชาติพื้นฐานของกฎมายแผ่นดิน และธรรมชาติพื้นฐานของ
อินเทอร์เน็ตน้ีเองท าให้เกิดช่องโหว ่อนัมหึมาในการบงัคบัใช้กฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน 
และในกระบวนการยติุธรรม  
 หากจะจ ากดัการพิจารณาเพียงเฉพาะประเด็นการพนนัทางอินเทอร์เน็ตน้ีก็อาจพูดไดว้า่ 
ไม่วา่ใครก็ตามอยูใ่นส่วนใดของโลกก็จะสามารถเขา้ถึง และเล่นพนนักบัโฮมเพจพนนัฟุตบอลโลก
ไดแ้มว้า่การพนนัจะถูกก าหนดวา่เป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายส าหรับสังคมของผูเ้ล่นพนนันั้นก็ตาม ยิ่งไป
กวา่นั้นในเม่ือไม่มีบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์รใดท่ีมีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบโดยตรง
ในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ ทั้งผูใ้ชแ้ละผูเ้ผยแพร่ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายขอ้มูล www.   
จึงไม่มีผูใ้ดหรือองค์กรใดก ากบัว่าผูเ้ผยแพร่ขอ้มูล ท าการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีสมควรเผยแพร่
หรือไม่และละเมิดกฎหมายขอ้ใดขอ้หน่ึงของประเทศใดหรือไม่ ทั้งยงัไม่มีผูใ้ดก ากบัดูแลวา่ผูท่ี้เขา้
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มาใชข้อ้มูลนั้นมีสิทธิหรือละเมิดต่อกฎหมายของบา้นเมืองในการเขา้ถึงขอ้มูลนั้นๆ หรือไม่ ปัญหา
การพนนัทางอินเทอร์เน็ตน้ีจึงยากในการแกไ้ขมากข้ึน 
 ในกรณีการพนันทางอินเทอร์เน็ตในลักษณะท่ีเจ้ามือพนันได้ตั้ งโฮมเพจท่ีพนันผล     
การแข่งขนัฟุตบอลโลกน้ีเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชญากรรม            
อยา่งแทจ้ริง โดยเจา้มือหรือเจา้ของโฮมเพจอาจจะอยูใ่นประเทศหน่ึงแลว้ใชค้อมพิวเตอร์ส่วนตวัท่ี
บา้นหรือท่ีส านักงานของเขาเองต่อเช่ือมเขา้กบัคอมพิวเตอร์หลกัทางสายโทรศพัท์ โดยท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์หลกันั้นอาจจะอยู่ในประเทศเดียวกนั หรืออีกประเทศหน่ึง หรือแมแ้ต่ในอีกซีกโลก
หน่ึงก็ตาม แลว้สั่งการให้คอมพิวเตอร์หลกันั้นน าเขาเขา้สู่อินเทอร์เน็ตและโครงข่ายขอ้มูล www. 
เพื่อบริหารการรับเงินพนนัให้กบัลูกคา้ท่ีไดเ้ขา้มาเล่นพนนัผลการแข่งขนัฟุตบอล กิจกรรมทั้งหมด
น้ี ผูเ้ป็นเจา้มือสามารถท าไดอ้ยา่งสะดวกสบายภายในห้องท างานในบา้น หรือส านกังานของตน จึง
เป็นการยากส าหรับผูป้ฏิบติัในการสืบสวนท่ีจะพบและจบักุมผูก้ระท าผิด กรณีเช่นน้ีหากผูเ้ป็น
เจ้ามือ ผูเ้ล่นการพนัน หรือแม้แต่สถานท่ีท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลกัถูกน ามาใช้ในการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตอยูค่นละประเทศ หรืออยู่คนละเมือง หรือคนละประเทศ ซ่ึงแต่ละประเทศต่างมีความ
แตกต่างในความคิดพื้นฐานท่ีว่าการพนนัเอาทรัพยสิ์นกนัเป็นส่ิงท่ีถือว่าเป็นการละเมิดต่อกฎมาย
หรือไม่ดว้ยแลว้ ยิ่งท าให้ปัญหาหรือช่องโหวท่ี่มีอยูใ่นการปฏิบติัทั้งในขั้นการสืบสวน และขั้นการ
สอบสวนทวคีวามยุง่ยากมากข้ึนไปอีก1 
 จะเห็นได้ว่ากรณีการเล่นพนันดังกล่าวน้ี เจ้ามือพนันได้รับแทงพนันเช่ือมโยงกัน
ระหวา่งประเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยีทนัสมยัต่างๆ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายการโอน
เงินขา้มชาติ ทั้งท่ีถูกและผดิกฎหมาย จึงถือไดว้า่เป็นความผิดนอกราชอาณาจกัรไม่สามารถลงโทษ
ในราชอาญาจกัรได ้เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 
ซ่ึงมีบทบัญญัติถึงความผิดบางประเภทว่าถ้าถ้ากระท านอกราชอาญาจักรสามารถลงโทษใน
ราชอาณาจกัรได ้ซ่ึงในปัจจุบนัความผดิเก่ียวกบัการพนนัยงัไม่ถูกจดัอยูใ่นขอ้ยกเวน้ดงักล่าว  
 ดงันั้นในทางกฎหมาย เจา้หน้าท่ีต ารวจ หรือศาลไทยไม่มีอ านาจด าเนินคดีกบัเจา้มือ
พนนัต่างประเทศท่ีกระท าผิดตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ท่ีเกิดข้ึนนอกราชอาณาจกัร
ได ้ แต่ในการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น เป็นเร่ืองทางปฏิบติั ซ่ึงประเทศไทยไม่สามารถด าเนินการเอง
โดยล าพงัได ้จ าตอ้งอาศยัความร่วมมือจากประเทศอ่ืน เน่ืองจากความผิดการพนนัทางอินเทอร์เน็ต
น้ี มิไดเ้ป็นความผดิอาญาสากล ซ่ึงแต่ละประเทศต่างก็บญัญติัความผิดการพนนัทายผลฟุตบอลทาง
อินเทอร์เน็ตแตกต่างกนัไป ตามแต่นโยบาย วฒันธรรม หรือมาตรฐานทางศีลธรรมของประเทศนั้น 

                                                 
1  มาโนช ตนัตระเชียร.  (2551).  เอกสารประกอบการเสวนาส่ือลามกและการค้าประเวณีทาง

อนิเตอร์เน็ตมะเร็งร้ายทีท่ าลายเยาวชนไทย.  หนา้ 1-7. 
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เช่น กฎหมายการพนันของสหรัฐอเมริกาหรือสิงคโปร์ บญัญติัให้การพนันทายผลการแข่งขนั
ฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตเป็นเร่ืองท่ีถูกกฎหมาย และรัฐอนุญาตให้ด าเนินการไดโ้ดยตอ้งขออนุญาต 
แต่ตามกฎหมายการพนนัของประเทศไทยคือ พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 นั้น การพนนัผล
การแข่งขนัฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตเป็นความผิด 
 อยา่งไรก็ตามในพระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ไดมี้การบญัญติักฎหมายเก่ียว 
กบัเขตอ านาจศาลไวเ้พื่อแกปั้ญหาเขตแดนการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดย 

“มาตรา 17 ผูใ้ดกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีนอกราชอาณาจกัรและ 
1) ผูก้ระท าความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศท่ีความผิด ไดเ้กิดข้ึนหรือ

ผูเ้สียหายไดร้้องขอใหล้งโทษ หรือ 
2) ผูก้ระท าความผดินั้นเป็นคนต่างดา้ว และรัฐบาลไทยหรือคนไทย เป็นผูเ้สียหายและ

ผูเ้สียหายไดร้้องขอใหล้งโทษจะตอ้งรับโทษภายในราชอาณาจกัร” 
จากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้า่เป็นบทบญัญติัท่ีเอาผดิกบัผูก้ระท าความผิดนอกราช

อาญาจกัร โดยมุ่งเน้นท่ีจะเอาผิดกบั ผูก้ระท าผิดท่ีเป็นคนไทยและรัฐบาลแห่งประเทศท่ีความผิด
หรือผูเ้สียหายไดร้้องขอให้ลงโทษ หากผูท้  าผิดเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็น
ผูเ้สียหาย และผูเ้สียหายไดร้้องขอใหล้งโทษจะตอ้งรับโทษภายในราชอาณาจกัร   

อน่ึงในการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการปราบปราบยาเสพติดในประเทศไทยก็
ประสบปัญหาเขตแดนในการบงัคบัใช้กฎหมายด้วยเช่นกนั เพราะในบางคร้ังผูก้ระท าความผิด
เก่ียวกบัยาเสพติดได้กระท านอกราชอาณาจกัร ท าให้เกิดปัญหาเร่ืองเขตอ านาจศาลด้วยเช่นกัน 
ดงันั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเขตอ านาจศาลดงักล่าว ตามพระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปราบ
ผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดย ์พ.ศ. 2534 นั้นได้มีการขยายเขตอ านาจศาลไทยไปถึงการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัคดียาเสพติดนอกราชอาณาจกัร ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก มาตรา 5 ของกฎหมาย
ดงักล่าวซ่ึงบญัญติัไวด้งัน้ี 

“มาตรา 5 ผูใ้ดกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดแมจ้ะกระท านอกราชอาณาจกัร ผูน้ั้น
จะตอ้งรับโทษในราชอาณาจกัร ถา้ปรากฏวา่ 

1) ผูก้ระท าความผดิหรือผูร่้วมกระท าความผดิคนใดคนหน่ึงเป็นคนไทย หรือมีถ่ินท่ีอยู่
ในประเทศไทย หรือ 

2) ผูก้ระท าความผิดเป็นคนต่างดา้ว และไดก้ระท าโดยประสงคใ์ห้ความผิด เกิดข้ึนใน
ราชอาณาจกัรหรือรัฐบาลไทยเป็นผูเ้สียหาย หรือ 
 3) ผูก้ระท าความผดิเป็นคนต่างดา้ว และการกระท านั้นเป็นความผิดตาม กฎหมายของ
รัฐท่ีการกระท าเกิดข้ึนในเขตอ านาจของรัฐนั้น หากผูน้ั้นไดป้รากฏตวัอยูใ่นราช อาณาจกัร และมิได้
มีการส่งตวัผูน้ั้นออกไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งผูร้้ายขา้มแดน 

ทั้งน้ี ใหน้ า มาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” 
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 ดงันั้นในการแกปั้ญหาเขตแดนของประเทศในการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการพนนั
ทางอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยควรเอาแนวคิดตามมาตรา 5 ของพระราชบญัญติัมาตรการในการ
ปราบปราบผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาปรับใช้โดย ให้มีการแกไ้ขพระราช 
บญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 โดยเพิ่มบทบญัญติัท่ีมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี  
 “ผูใ้ดกระท าความผิดเก่ียวกบัการพนนัแมจ้ะกระท านอกราชอาณาจกัร ผูน้ั้นจะตอ้งรับ
โทษในราชอาณาจกัร ถา้ปรากฏวา่ 
  1)  ผูก้ระท าความผดิหรือผูร่้วมกระท าความผดิคนใดคนหน่ึงเป็นคนไทย หรือมีถ่ินท่ีอยู่
ในประเทศไทย หรือ 
 2)  ผูก้ระท าความผิดเป็นคนต่างดา้ว และไดก้ระท าโดยประสงคใ์ห้ความผิด เกิดข้ึนใน
ราชอาณาจกัรหรือรัฐบาลไทยเป็นผูเ้สียหาย หรือ 
 3)  ผูก้ระท าความผิดเป็นคนต่างดา้ว และการกระท านั้นเป็นความผิดตาม กฎหมายของ
รัฐท่ีการกระท าเกิดข้ึนในเขตอ านาจของรัฐนั้น หากผูน้ั้นไดป้รากฏตวัอยูใ่นราชอาณาจกัร และมิได้
มีการส่งตวัผูน้ั้นออกไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งผูร้้ายขา้มแดน 
 ทั้งน้ี ใหน้ า มาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” 
 อยา่งไรก็ตาม แมค้วามผิดเก่ียวกบัการพนนัทางอินเทอร์เน็ตจะมีกฎหมายบญัญติัขยาย
เขตอ านาจศาล แต่การด าเนินคดีในความผิดเก่ียขวกบัการพนนัทางอินเทอร์เน็ตก็ยงัตอ้งด าเนินการ 
โดยอาศยัประมวลกฎหมายวิธีพิจรณาความอาญา กล่าวคือ เม่ือปรากฎขอ้เท็จจริงในการกระท า
ความผดิ หรือมีการสืบสวนพฤติการณ์ในการกระท าความผิด จะตอ้งมีการด าเนินคดีโดยกล่าวโทษ 
มีการสอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐานในการฟ้องคดี ดงัเช่นกฎหมายอ่ืนๆ ตลอดจนตอ้งอาศยั 
พระราชบญัญติัความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ. 2535 ดว้ย 
 4.2.4  การตรวจสอบประวตัิของผู้กระท าความผดิ 
 การพิจารณาลงโทษผูก้ระท าผดิอนัเก่ียวกบัการพนนันั้นตามมาตรา 14 ทวิ ท่ีก าหนดให้
ผูใ้ดกระท าความผิด ตอ้งระวางโทษตามพระราชบญัญติัน้ีเม่ือพน้โทษแลว้ยงัไม่ครบก าหนดสามปี
กระท าความผดิต่อพระราชบญัญติัน้ีอีก 
 1) ถา้โทษซ่ึงก าหนดไวส้ าหรับความผิดท่ีกระท าคร้ังหลงัเป็นโทษจ าคุกและปรับ ให้
วางโทษทวคูีณ 
 2) ถา้โทษซ่ึงก าหนดไวส้ าหรับความผิดท่ีกระท าคร้ังหลงัเป็นโทษจ าคุกหรือปรับ ให้
วางโทษทั้งจ  าทั้งปรับ  
 จะเห็นไดว้า่ตามพระราชบญัญติั การพนนัของประเทศไทยนั้น เม่ือผูก้ระท าความผิดซ ้ า
อีกในก าหนดเวลาสามปี ในการลงโทษคร้ังต่อไปจะต้องลงโทษให้หนักข้ึน คือ ให้ระวางโทษ
ทวคูีณในกรณี ท่ีกระท าคร้ังหลงัเป็นโทษจ าคุกและปรับ และส าหรับความผิดท่ีกระท าคร้ังหลงัเป็น
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โทษจ าคุกหรือปรับ ใหว้างโทษทั้งจ  าทั้งปรับ แต่ในการบงัคบัใชข้องเจา้หนา้ท่ีในปัจจุบนัจะเห็นได้
วา่ การท่ีพนกังานสอบสวนจะขอเพิ่มโทษผูก้ระท าผิดซ ้ าอีกไดน้ั้นจะตอ้งท าการตรวจสอบประวติั
ผูก้ระท าผิดนั้นเสียก่อน แต่ในทางปฏิบติัไม่มีการตรวจสอบประวติัผูก้ระท าความผิดฐานการพนนั
อยา่งเขม้งวด หรือเม่ือมีการตรวจสอบประวติัแลว้ส่วนใหญ่มกัจะไม่ร้องขอให้ศาลเพิ่มโทษ ในการ
ท าผิดซ ้ าเม่ือศาลสั่งพิพากษาคดีแลว้หากเปรียบเทียบปรับหรือจ าคุกผูก้ระท าผิดแลว้ ก็จะปล่อยตวั 
ไป โดยก่อนท่ีจะลงโทษนั้นไม่ทราบว่าผูก้ระท าความผิดนั้นเคยท าความผิดดังกล่าวมาแล้วใน     
ทอ้งท่ีใดหรือไม่ เพราะพนกังานสอบสวนไม่ร้องขอให้ศาลเพิ่มโทษในการท าผิดซ ้ านั้นเอง เห็นได้
ว่าพนักงานสอบสวน ไม่ค่อยให้ความสนใจในการบงัคบัใช้ อนัเป็นการปฏิบติัผิดกบับทบญัญติั
ดงักล่าว ซ่ึงท าให้บทบญัญติัดงักล่าว ไม่ไดถู้กน ามาบงัคบัใชอ้ยา่งท่ีควร ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ในการ
ตรวจสอบประวิติของผูก้ระท าความผิดฐานการพนันนั้น ไม่มีการตรวจสอบ หรือแมใ้นกรณีท่ีเจา้
พนักงานรู้ว่าผูก้ระท าความผิดนั้นเคย ท ากระมาแล้ว หรือกระท าความผิดการพนันเป็นประจ า          
ก็ไม่ไดมี้การท่ีจะน าบทบญัญติัดงักล่าวมาบงัคบัใชเ้พื่อลงโทษผูเ้ล่นพนนันั้นให้เข็ดหลาบไม่ จึงส่ง 
ผลถึงการป้องกันและปราบปรามผูเ้ล่นพนัน ท าให้ผูเ้ล่นพนันไม่เกิดความเกรงกลัวในการถูก
ลงโทษ  
 ในการพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตนั้น เป็นท่ีทราบดีวา่เงินท่ีไดจ้ากการพนนั
ดงักล่าวมีจ านวนมาก จนเป็นอาชญากรรมเศรษฐกิจก็ว่าได้ แต่จะเห็นได้ว่าในการลงโทษแบบ
ทวีคูณนั้น แมจ้ะมีบทบญัญติั ท่ีให้อ านาจเจา้พนกังานในการลงโทษแบบทวีคูณได ้ตามบทบญัญติั
ดงักล่าวมานั้น แต่เจา้พนกังานก็หาไดท้  าไม่ ดว้ยเหตุผลในการปฏิบติัท่ีไม่เอ้ืออ านวย ดงันั้นจึงท าให้
ผูท่ี้จะเล่นพนนัไม่เกิดความเกรงกลวัท่ีจะโดนลงโทษเพิ่มข้ึน จึงกลา้ท่ีจะกระท าความผิด เพราะคิด
วา่ เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าท่ีจะเส่ียงเพราะ ถา้ตนชนะการพนนั จะไดผ้ลประโยชน์จ านวนมาก แต่ถา้
ถูกลงโทษ ก็เป็นโทษท่ีไม่หนกัมากนกั จึงก่อใหเ้กิดความเสียหายข้ึนได ้ 
 ดงันั้นในการแกไ้ขอุปสรรค์ดงักล่าวจึงควรจดัให้มีการตรวจสอบประวติัอาชญากรรม
ออนไลน์ โดยมีการบนัทึกขอ้มูลของผูก้ระท าความผิดไม่ว่าจะเป็นประวติั ไปจนถึงประเภท ฐาน
ความผิดท่ีไดก้ระท า ตลอดจนการลงโทษท่ีไดรั้บไวใ้นทะเบียนอาชญากรรมออนไลน์ เพื่อท่ีเจา้
พนกังานจะไดส้ะดวกในการตรวจสอบ และบนัทึกขอ้มูลของผูก้ระท าความผดิได ้ซ่ึงท าให้ง่ายท่ีเจา้
พนกังานจะตรวจสอบวา่ผูน้ั้นเคยตอ้งโทษความผดิอนัเก่ียวกบัการพนนัดงักล่าวมาแลว้หรือไม่ และ
ก าหนดให้พนกังานสอบสวนตอ้งร้องขอต่อศาลในทา้ยค าฟ้องให้เพิ่มโทษแบบทวีคูณทุกคร้ังเม่ือ
ตรวจสอบพบประวติัวา่ผูเ้ล่นพนนัผูน้ั้นกระท าความผิดซ ้ า 
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4.3  การบังคับใช้กฎหมายและมาตรการแก้ไขปัญหาเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลทาง
อนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

 การบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้พนกังานในความผิดเก่ียวกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล
ทางอินเทอร์เน็ตของไทยมักมีปัญหามากมาย ไม่ เป็นมาตรฐานเด่ียวกัน บางคร้ังเคยเห็น
หนงัสือพิมพล์งข่าววา่การบงัคบัใชก้ฎหมายในคดีการเล่นการพนนัทายผลฟุตบอลของเจา้พนกังาน
บางทอ้งท่ีปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลในทอ้งท่ี การระดมจบักุมบางคร้ังก็
มองว่าเป็นการเล่นละคร บางคร้ังเจ้าพนักงานก็ออกข่าวแก้ว่าการบงัคบัใช้กฎหมายมีอุปสรรค 
ปัญหา มากมาย จากการศึกษาพบวา่ ปัญหา อุปสรรค การบงัคบัใชก้ฎหมายและมาตรการแกไ้ขการ
เล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต มีดงัน้ี 
 4.3.1 การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงาน  

การบงัคบัใช้กฎหมาย การเล่นพนันทายผลการแข่งขนัฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต ใน
ประเทศไทยนั้น เจา้พนกังานต ารวจจะเป็นผูบ้งัคบักฎหมาย ไม่วา่จะมีผูช้ี้ช่องให้จบักุมหรือไม่ก็ตาม  
ดงันั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงออกระเบียบเก่ียวกบัการปราบปรามการพนนัทุกประเภทไว ้ 
กล่าวคือ 
 1) เจ้าพนักงานต ารวจทุกท้องท่ี มีหน้าท่ีในการสอดส่องและปราบปรามการพนัน           
ทุกประเภทท่ีเกิดขั้นในแต่ละทอ้งท่ีดว้ยความเขม้งวด 
 2) ให้สารวตัร หวัหน้าสถานี และผูรั้กษาการแทนพยายามท าการสืบสวนให้ได ้ความ      
แน่ชดัวา่ทอ้งท่ีใดมีราษฎรนิยมเล่นการพนนัชนิดใดบา้ง 
 3) ผูใ้ดเป็นนายทุนส่งเสริมในการเล่นการพนัน ให้หาทางป้องกนัและปราบปราม         
โดยวางแผนปฏิบติัการจบักุมจะมอบหมายให้เจา้หน้าท่ีคนใดคนหน่ึงเป็นผูด้  าเนินการโดยเฉพาะ 
ก็ได้2 
  ถา้มีพนกังานต ารวจคนใดสนบัสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจในการตั้งบ่อนการพนนัอยู่
ดว้ย ให้ผูบ้งัคบับญัชาการด าเนินการพิจารณาลงทณัฑ์ในทนัที แล้วรายงานให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติทราบ แต่หากผูบ้งัคบับญัชาปล่อยปละละเลยไม่จดัการลงทณัฑ์ ให้ถือวา่ผูบ้งัคบับญัชามี
ส่วนบกพร่องอาจถูกลงทณัฑด์ว้ย ถา้ทอ้งท่ีใดผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใส่ในการปราบปรามการพนนัทุก
ประเภทจนเลิกลม้ไป โดยท าลายตน้ตอ หรือแหล่งสนบัสนุนการพนนัโดยส้ินเชิง ก็ถือวา่เป็นความ
ดีความชอบอนัควรปูนบ าเหน็จพิเศษให้ 
  การจดัให้เจา้พนกังานต ารวจส่วนกลางออกท าการสืบสวนและจบักุม ถา้ปรากฏว่า
ท้องท่ีใดมีการเล่นการพนันกันชุกชุม โดยเฉพาะสลากกินรวบ ถ้าเจ้าพนักงานต ารวจส่วนกลางจับได ้               
                                                 

2  ชุมพล  โลหะชาละ.  แหล่งเดิม.  หนา้ 12.  
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จะถือวา่เจา้พนกังานต ารวจผูเ้ป็นหัวหน้าทอ้งถ่ินบกพร่องและเลยไม่ปฏิบติัการตามหน้าท่ี จะตอ้ง
รับ การพิจารณาลงทณัฑต์ามพระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน 
 ส าหรับการสอบสวนด าเนินคดีแก่ผูเ้ล่นการพนนั พนกังานสอบสวนมีหนา้ท่ีสอบสวน
ใหป้รากฏดว้ยวา่ ผูเ้ล่นการพนนัเหล่านั้นหมกมุ่นในการเล่นการพนนัชนิดใด ไดเ้สียพนนัมากนอ้ย
เพียงใด เล่นกนัมาช้านานแลว้หรือไม่ และเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมอย่างอ่ืนอนัเป็นผลเสียแก่  
การปกครองทอ้งถ่ินอยา่งไรบา้ง ทั้งน้ี เพื่อแจง้ใหพ้นกังานอยัการแถลงต่อศาลให้ประกอบดุลยพินิจ
ในหารลงโทษจ าเลยสถานหนกั ผูเ้ล่นจะไดห้ลาบจ าไม่มัว่สุมเล่นกนัอีก 
 อย่างไรก็ตาม เจา้พนกังานต ารวจซ่ึงเป็นก าลงัส่วนหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมเพื่อ
ควบคุมการพนนันั้น จ าเป็นตอ้งค านึงถึงคุณภาพของบคลากรต ารวจท่ีจะท าหน้าท่ีตามกฎหมายมี
ความศกัด์ิสิทธ์ิมากน้อยเพียงใดหรือไม่ดว้ย นอกจากน้ี การประกอบธุรกิจท่ีล่อแหลมหรือละเมิด
กฎหมายยงัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเจา้พนกังานต ารวจดว้ย ดงัน้ี ผูก้ล่าววา่ “อิทธิพลผลประโยชน์ยอ่มมี
ส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัองค์กรต าราจอย่างใกลชิ้ดในบางคร้ังอิทธิพลทางการเมือง เขา้มาแทรก
ซ้อนในการรับรู้ในการเปิดธุรกิจโดยผิดกฎหมายของเจา้พนกังานต ารวจ และสภาพปัญหาภายใน
ส านกังานต ารวจแห่งชาติไดก่้อให้เกิดเง่ือนไขส าหรับการรับผลประโยชน์โดยมิชอบ”3 ดว้ยเหตุน้ี 
เจา้พนกังานต ารวจโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัสถานีต ารวจ มีส่วนท่ีจะยบัย ั้งหรือผลกัดนัการกระท า
ผดิกฎหมายการพนนัอยา่งใกลชิ้ด 
 หน่วยงานต ารวจท่ีเก่ียวขอ้งกบับ่อนการพนนัในกรงเทพมหานคร สามารถจ าแนกได้
เป็น 4 หน่วยงานคือ 
 1) ระดบัสถานีต ารวจ จ านวน 88 สถานี 
 2) ระดบักองบงัคบัการต ารวจนครบาลจ านวน 10 กองบงัคบัการ 
 3)  กองบงัคบัการสายตรวจปฏิบติัการพิเศษ 
 4)  กองปราบปราม ข้ึนกบักองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
 จากการศึกษาพบวา่ เง่ือนไขส าคญัเบ้ืองตน้ท่ีท าให้บ่อนการพนนัอยูไ่ดเ้น่ืองจากไดรั้บ   
การสนบัสนุนของต ารวจ อดีตอธิบดีกรมต ารวจท่าหน่ึงเคยให้ส าภาษณ์ว่า “บ่อนท่ีเกิดไดเ้พราะว่า
ต ารวจมีส่วนไดเ้สีย สาเหตุท่ีปราบปรามไม่ไดเ้พราะต ารวจมีเอ่ียวทั้งในกรุงเทพมหานครและต่าง 
จงัหวดั” ทั้งน้ี สาเหตุหน่ึงท่ีต ารวจจ าเป็นตอ้งรับเงินนอกระบบน้ีอาจเป็นเพราะต ารวจมีงบประมาณ
ในการท างานไม่เพียงพอ การมีเงินนอกระบบอาจช่วยให้ต ารวจสามารถท างานคล่องตวัข้ึน ในการ
ปราบปรามการกระท าความผิดอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะงบประมาณท่ีขอไม่เพียงพอ ตามปริมาณงาน เจา้
                                                 

3  ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์.  (2526, มกราคม).  “ อิทธิพล ผลประโยชน์ปละพฤติกรรมในองคก์ารต ารวจ
ไทย.”  วารสารพฒันบริหารศาสตร์, ปีที ่23, ฉบับที ่1.  หนา้ 1-26. 
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พนกังานต ารวจตอ้งหาเงินนอกระบบท่ีอยู่ใกลต้วัจากการพนนั เจา้ของบ่อน เจา้มือหวยใตดิ้น เพื่อ 
ใหไ้ดม้าซ่ึงเงินในการจดัซ้ืออุปกรณ์ วสัดุต่างๆ มาใชแ้ทนงบประมาณ 
 4.3.2 กระบวนการสืบสวนสอบสวนและการป้องกนัปราบปรามการกระท าความผดิ 

ในการสืบสวนเพื่อหาทางจบักุมคดีการพนันในอดีตทัว่ไปนั้น เจา้หน้าท่ีต ารวจ ผูมี้
ความช านาญดา้นการสืบสวนมกัจะเร่ิมตน้ดว้ยการสังเกตสถานท่ีตอ้งสงสัยว่าอาจจะเป็นท่ีตั้งของ
บ่อนการพนนั โดยสังเกตจากรายละเอียดสภาพแวดลอ้มของภูมิประเทศและความผิดปกติต่างๆ 
ของสถานท่ี เช่น บา้นท่ีมีลกัษณะแปลกแตกต่างจากสภาพโดยรอบบริเวณ มีก าแพงสูงประตูเหล็ก
หนา อยู่ในสถานท่ีลบัตา เขา้ออกยากล าบาก มีการซ้ืออาหารมากมายราวกบัว่ามีการจดัเล้ียงเป็น
ประจ า มีผูค้นเขา้ออกพลุกพล่านในช่วงเวลากลางดึกอยู่เสมอ ฯลฯ เม่ือทราบถึงท่ีตั้งของสถานท่ี
ตอ้งสงสัยดงักล่าวแลว้ ก็จะตอ้งมีการหาข่าวและวางแผน เฝ้าจุดให้แน่ใจวา่สถานท่ีตอ้งสงสัยนั้น
เป็นท่ีตั้งของบ่อนการพนนั บางคร้ังอาจมีการส่งสายลบัเขา้ไปร่วมเล่นดว้ย ก่อนเขา้บุกเขา้ไปจบักุม 
ซ่ึงการจบักุมก็จะเขา้จบักุมในขณะท่ีมีการเล่นพนนัเอาทรัพยสิ์นกนั บางคร้ังก็อาศยัสายลบัท่ีส่งเขา้
ไปเล่นพนนัคอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวกเช่น เปิดประตูหรือจบักุมตวัเจา้มือ โดยจบัเจา้มือ ผู ้
เล่นพนนั และผูท่ี้อยูร่่วมในวงพนนั พร้อมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเล่นพนนั เช่น ไพ ่ลูกเต๋า โพยจดพนนั 
กระดานหรือโต๊ะ ตลอดจนเงินสดท่ีใช้ในการพนนัหรือชิปท่ีใชแ้ทนเงินสด ยึดเป็นของกลาง เพื่อ
ประกอบคดี หลกัการเบ้ืองตน้ท่ีกล่าวมาน้ีใช้ส าหรับการสืบสวนจบักุมความผิดเก่ียวกบัการพนนั
ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการพนนับาค่ารา ก าถัว่ มวย พนนับอล ไพ่ต่างๆ ไฮโล แครบ รูเล็ด มา้ตู ้
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งแต่ระดบัเล็กไปจนกระทัง่ถึงระดบับ่อนการพนนัใหญ่ท่ีมีลกัษณะเป็น
ธุรกิจ ท่ีมีผูเ้ล่นการพนันเป็นสิบเป็นร้อยคน โดยมีผูมี้อิทธิพลเป็นเจ้าของและมีเจ้าพ่อใหญ่โต
ควบคุมดูแล ซ่ึงขั้นตอนในการสืบสวนจบักุมก็จะมีลกัษณะไม่แตกต่างกนัมากนกั  
 ในปัจจุบันการสืบสวนการเล่นพนันทางอินเทอร์เน็ต จะมีความแตกต่างจากการ
สืบสวนจบักุมคดีการพนนัทัว่ไปอยา่งมากมาย กล่าวคือ ผูเ้ล่นจะเล่นพนนักบัโฮมเพจการพนนัทาง
อินเทอร์เน็ต ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเดินทางไปเล่นพนนัท่ีบ่อนเพื่อเล่นพนนั แต่สามารถเช่ือมต่อ
กบัเครือข่าย www. ได้จากบ้านหรือส านักงาน ดังนั้นการพนันทางอินเทอร์เน็ต จึงเกิดได้ในทุกสถานท่ี      
โดยสถานท่ีเล่นพนัน ไม่จ  าเป็นต้องสร้างเคร่ืองกีดขวางเพื่อให้พน้จากการสืบสวนจบักุมของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ ผูเ้ล่นพนนัเพียงอยูใ่นบา้นหรือในส านกังานอนัเป็นท่ีรโหฐานส่วนตวัก็เพียงพอ ยิ่ง
ไปกว่านั้นระยะเวลาท่ีผูเ้ล่นใช้ในการเล่นการพนนัใชเ้วลาสั้น สะดวก รวดเร็ว ในการรับส่งขอ้มูล
ระหวา่งผูเ้ล่นและโฮมเพจเจา้มือพนนัและตวัผูรั้บกินรับใชใ้นการเล่นพนนัก็จะไม่ไดอ้ยูใ่นสถานท่ี
เดียวกบัผูเ้ล่นการพนนั อาจจะอยูอี่กจงัหวดัหน่ึง หรืออยู่อีกประเทศหน่ึงก็ได ้จึงท าให้เป็นการยาก
ยิ่งส าหรับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ท่ีจะสามารถจับผูเ้ล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ตให้ได้ บางคร้ังเม่ือเจ้าหน้าท่ี        
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ต ารวจเข้าไปท าการจับกุม ผูจ้ ับกุมยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมหลักฐาน เพื่อมา
ด าเนินคดีกบัผูเ้ล่นพนนัทางอินเทอร์เน็ต4 
 ดังนั้ นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน สร้าง
ความสัมพนัธ์ ความร่วมมือร่วมใจและขวญัก าลงัใจของสมาชิกในสังคม รวมทั้งจดัให้มีสถานท่ี
ส าหรับสมาชิกในชุมชนไดด้ าเนินกิจกรรมร่วมกนั เช่น สโมสรส าหรับการกีฬา ห้องโถงส าหรับ
การพกัผ่อน ท าให้ก่อให้เกิดความสมคัรสมานกลมเกลียวและความร่วมมือร่วมใจในการป้องกนั
การพนนัทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนอาชญากรรมประเภทต่างๆ ในชุมชน เพื่อสร้างความยากล าบาก
หรืออุปสรรคแก่ผูเ้ล่นการพนนั และอาชญากร โดยจดัให้มีการจดัสภาพแวดลอ้มระดบัชุมชนเพื่อ
ป้องกนัตามหลกัทฤษฎี ควบคุมอาชญากรรม จากสภาพแวดลอ้ม และจดัให้มีโครงการเพื่อนบา้น
เตือนภยั ซ่ึงสมาชิกอาสาสมคัรในโครงการเพื่อนบา้นเตือนภยัจะแบ่งกลุ่มพื้นท่ีรับผิดชอบและ
เลือกตั้งบุคคลข้ึนท าหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน สมาชิกอาสา 
สมคัรจะช่วยสังเกตสอดส่องและแจง้พฤติกรรมบุคคล ยานพาหนะ หรือสภาวการณ์ท่ีน่าสงสัยไป
ยงัต ารวจทอ้งท่ี ซ่ึงท าให้เจา้หน้าท่ีสามารถมีโอกาสท่ีจะจบัผูเ้ล่นการพนนัทางอินเทอร์เน็ตให้ได ้   
คาหนังคาเขาในขณะท่ีก าลงัเล่นพนัน แมก้ารพนันทางอินเทอร์เน็ตเกิดในห้อง ในบา้น หรือใน
ส านักงานอนัเป็นท่ีรโหฐานส่วนตวัก็ตาม เจ้าพนักงานก็จะสามารถท่ีพบการกระท าความผิด
ดงักล่าวได ้
 ในการสอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดนั้นหากได้มีการจบักุม   
การเล่นพนนัทางอินเทอร์เน็ตข้ึนในขณะน้ี ปัญหาหรือความยุง่ยากในการด าเนินการก็ไม่ไดห้ยุดอยู่
เพียงการปฏิบติัในการสอบสวนด าเนินคดีอนัเป็นขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
พิสูจน์ความผดิก็ยงัมีช่องโหวท่ี่ก่อใหเ้กิดปัญหาในทางปฏิบติัอยูม่ากมาย 
 ในส่วนของพนกังานสอบสวน นอกจากพนกังานสอบสวนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
พื้นฐานในหลกัการ วิธีการ และองค์ประกอบแห่งความผิดของการเล่นพนันประเภทต่างๆ แล้ว 
พนักงานสอบสวนยงัจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจถึงการเช่ือมโยงของระบบโครงข่ายและวิธีการ
ท างานของอินเทอร์เน็ตเครือข่ายขอ้มูล www. และหลกัการท่ีคอมพิวเตอร์ใชใ้นการรับ ส่งขอ้มูล  
 ในบางกรณีพนกังานสอบสวนยงัจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้เบ้ืองตน้ในภาษาคอมพิวเตอร์
ตลอดจนมีความเข้าใจถึงความหมายของข้อมูล  มีความเข้าใจและทราบวิธีการท่ีจะน าพยาน 
หลกัฐานท่ีเก็บไดจ้ากท่ีเกิดเหตุไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ นอกจากนั้นพนกังานสอบสวนมีความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งเขา้ใจอยา่งถ่องแทว้า่พยานหลกัฐานใดสามารถใชพ้ิสูจน์ความผิดของผูต้อ้งหาได้ ประกอบ
กับจะต้องมีความรู้ และความสามารถเพียงพอท่ีจะท าการตรวจ ค้น ยึด และเก็บรักษาหลักฐานต่างๆ ท่ี          

                                                 
4  วเิชียร  แสงพิทกัษ.์  รองผูก้  ากบัการอ านวยการ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 6 กองบญัชาการต ารวจ

นครบาล.  สมัภาษณ์ 9 มีนาคม 2553. 
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เก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้งเพื่อป้องกนัการสูญหาย เสียหายของหลกัฐานพยานนั้นๆ ซ่ึงปัจจุบนัพนกังาน
สอบสวนท่ีมีความรู้ความสามารถเช่นน้ียงัหาไดไ้ม่มากนกั 
 ในส่วนของกระบวนการสอบสวนอนัไดแ้ก่การรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อใชใ้นการ
พิสูจน์ความผดิในคดีการพนนัทางอินเทอร์เน็ตจะเป็นไปโดยยากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ี 
ผูเ้ล่นการพนนั เจา้มือผูรั้บพนนั เจา้ของหรือผูจ้ดัการคอมพิวเตอร์ ท่ีผูพ้นนัใชใ้นการส่งขอ้มูล และ
ท่ีเจา้มือพนนัน าโฮมเพจไปฝากไว ้ฯลฯ ต่างอยู่ในอาณาเขตดินแดนท่ีมีกฎหมายแตกต่างกนั ดงันั้น
นอกจากจะท าใหก้ารรวบรวมพยานหลกัฐานเป็นไปดว้ยความยากล าบากเน่ืองจากอุปสรรคดา้นการ
เดินทางไปท าการสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐาน ภาษาท่ีแตกต่างกนั และความแตกต่างของ
ความคิดพื้นฐานท่ีถือวา่การพนนัเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเน่ืองจาก
การเล่นพนนัทางอินเทอร์เน็ตยงัไม่เขา้ข่ายความผิดท่ีเป็นอาชญากรรมระหวา่งประเทศ จึงยงัไม่ได้
รับความร่วมมือในการสอบสวน ส่วนผูท่ี้เป็นพยานก็ยงัต้องสมัครใจให้ความร่วมมือในการ          
ใหป้ากค า นัน่ก็คือเขาจะใหก้ารหรือไม่ใหก้ารก็ไดโ้ดยไม่มีกฎหมายใดก าหนดบงัคบั 
 ในด้านการเก็บรวบรวมของกลางเพื่อเป็นหลักฐานประกอบคดีการพนันทาง
อินเทอร์เน็ต ก็มีความแตกต่างไปจากคดีการพนนัทัว่ไปอย่างมาก เน่ืองจากคดีเช่นน้ีไม่มีลูกเต๋า     
ไพ่ หรือโพยในการเล่นพนันเป็นของกลางเช่นในคดีการพนันทัว่ไป จะมีก็แต่เพียงสัญญาณ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเป็นเพียงคล่ืนกระแสไฟฟ้า และรหสัโปรแกรมท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้จึง
ไม่สามารถตรวจ คน้ และยึดของกลางโดยวิธีการแบบดั้งเดิมได ้ตวัอยา่งท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนก็คือ 
หากเจ้าหน้าท่ีผูท้  าการสืบสวนจบักุมการพนันทางอินเทอร์เน็ตใช้เพียงความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ดั้ งเดิมท่ีใช้ในการจบักุมคดีการพนัน หรือคดีอาญาทัว่ไป และไม่ได้นึกถึงความ
แตกต่างของอาชญากรรมในรูปแบบใหม่น้ี ก็จะท าการตรวจยดึไวแ้ค่เพียงตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็น
อุปกรณ์การเล่นพนัน โดยมองขา้มไม่ได้ให้ความสนใจท่ีจะเก็บบนัทึกขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่บนจอ 
หรือในหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีอยู่อินเทอร์เน็ต บนขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือม 
ต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลัก และเครือข่าย www. ในช่วงเวลาท่ีผูต้ ้องหาเล่นการพนัน และ
ร่องรอยเส้นทางการส่งผา่นขอ้มูลไวเ้ป็นหลกัฐานท าให้ขาดความสมบูรณ์ในการรวบรวมหลกัฐาน
ประกอบคดี แมว้่าขอ้มูลเหล่าน้ีจะไม่สามารถจบัตอ้งได ้แต่เป็นหลกัฐานท่ีมีความส าคญัและเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการสอบสวนพิสูจน์ความผิดในการสอบสวนด าเนินคดีต่อไป ซ่ึงหลกัฐาน
ขอ้มูลดงักล่าวจะสูญหายไปโดยอาจไม่สามารถเรียกคืนมาไดอี้กเลยหากเจา้หนา้ท่ีพยายามท่ีจะปิด
เคร่ืองหรือดึงปลัก๊ไฟเพียงเพื่อท่ีจะยึดตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นของกลาง ในการประกอบคดี ตาม
ลกัษณะของการจบักุมอาชญากรรมแบบดั้งเดิมทัว่ไป 
 ดงันั้นแนวทางการแกปั้ญหาดงักล่าวนั้น ไดแ้ก่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรส่วน
ของการปฏิบติัและควรมีการจดัอบรมเพิ่มพูนทกัษะความรู้ ว่าในปัจจุบนัน้ียงัไม่มีแนวทางในการ
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ปฏิบัติในกรณีการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกับอิ นเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ผูป้ฏิบติัท่ีตอ้งท างานเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมประเภทน้ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ปรับยทุธวธีิการสืบสวน สอบสวนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัซ่ึงใชก้บัอาชญากรรมแบบดั้งเดิม มาปรับใชก้บั
อาชญากรรมสมยัใหม่ ดงัเช่นการพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต เม่ือผูป้ฏิบติัไม่มีความรู้
เก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แต่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติังานในส่ิงท่ีตนเองไม่รู้จกัและยงั  
ไม่มีขั้นตอนท่ีชดัเจนให้ปฏิบติัตาม ผูป้ฏิบติัก็ขาดความกล้าท่ีจะเขา้ไปท าการสืบสวน สอบสวน    
ในคดีน้ีประการหน่ึง และอีกประการหน่ึงหากวา่ผูน้ั้นเขา้ไปด าเนินการสืบสวน สอบสวนดว้ยความ
จ าเป็นเพราะสถานการณ์บงัคบั เขาผูน้ั้นก็อาจกลายเป็นผูก่้อให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดีหรือเป็น   
ผูท่ี้ท  าลายหลกัฐานส าคญัทางคดีเสียเอง ผูป้ฏิบติัจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความช านาญ 
และมีความสามารถเพียงพอในการท่ีจะก าหนดหลกัฐานท่ีมีความจ าเป็นในทางคดี ยึด เก็บรักษา 
และน าส่งพยานหลักฐานทางคดีได้อย่างถูกต้อง ดังนั้ นผูรั้บผิดชอบบริหารการปฏิบัติจึงต้อง
ด าเนินการพฒันาความรู้แก่ผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการปฏิบติั โดยจดัอบรมความเขา้ใจพื้นฐานของหลกัการ
เบ้ืองตน้เพื่อใหส้อบสวนด าเนินคดีในความผิดประเภทน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ในการปฏิบัติท่ีเห็นได้ชัดเจนคือผูท่ี้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเบ้ืองต้นของ
คอมพิวเตอร์จะเขา้ใจว่าการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยตวัของมนัเองแลว้ไม่เป็นความผิด แต่การ
กระท าในขณะท่ีใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นต่างหากท่ีเม่ือครบองคป์ระกอบแห่งความผิดก็จะเป็นการ
ละเมิดกฎหมาย ดงันั้นผูสื้บสวนสอบสวนท่ีมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์จะมองเห็นว่า 
ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นเพียงวตัถุพยานช้ินหน่ึงท่ีใชป้ระกอบในการกระท าผิดของผูต้อ้งหา แต่ส่ิง
ท่ีส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็คือขอ้มูลและรหัสโปรแกรมท่ีเป็นเพียงประจุ
ไฟฟ้าท่ีอยู่ภายในหน่วยความจ า ภายใน Ram แผ่นดิสก์ และฮาร์ทไดร์ฟ ท่ีจะเป็นกุญแจส าคญัใน
การมดัตวัผูก้ระท าความผดิไปสู่การฟ้องลงโทษตามกฎหมาย ซ่ึงพยานหลกัฐานประเภทน้ีนอกจาก
จะยากต่อการตรวจยดึและเก็บรักษาแลว้ ยงัง่ายต่อการหลบซ่อน และง่ายต่อการสูญหาย ง่ายต่อการ
ถูกท าลาย แลว้ยงัถูกมองขา้มโดยเจา้หนา้ท่ีสืบสวนและพนกังานสืบสวนสอบสวนอยูเ่สมออีกดว้ย 
 ดงันั้นผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบจะตอ้งส่งเสริมการพฒันาความรู้แก่บุคคลากรในหน่วยงาน
ของคนท่ีปฏิบติังานในส่วนน้ี โดยอาจจะแสวงหาความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา หรือหน่วยงาน 
องค์กรทางการวิจัยต่างๆ เพื่อช่วยในการฝึก อบรม สัมมนาในเร่ืองท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                
และการกระท าความผิดในรูปแบบต่างๆ ท่ีใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กบัทั้งตอ้งประสานความ 
สัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีความรู้ มีประสบการณ์ในเร่ืองน้ีอย่างใกลชิ้ดเพื่อให้ผูมี้ความรู้และประสบการณ์ 
ไดเ้ป็นส่ือในการน าความคืบหนา้ ความเจริญกา้วหนา้และพฒันาการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ี
ทนัสมยัมาปรับใช้ ถ่ายทอดให้กบัเจ้าหน้าท่ีทั้งในระดับบริหารและในระดบัปฏิบติัต่างๆ อย่าง
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ต่อเน่ือง เป็นการเพิ่มพนูความรู้และน ามาปรับใชใ้นทางปฏิบติัให้เท่าทนัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไปในโลกเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อนัไร้พรมแดนน้ี 
 ส่วนผูบ้ริหารทุกระดบั และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งยอมรับความเป็น
จริงท่ีวา่คอมพิวเตอร์สามารถใชใ้นการก่ออาชญากรรมไดห้ลายรูปแบบและอาชญากรรมประเภทน้ี
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ในทุกวนัน้ี และการสืบสวน การสอบสวน การรวบรวมพยานหลกัฐานและ
การพิสูจน์ความผิดในคดีอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์น้ี  มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใช้ผูท่ี้มีความรู้ ความช านาญเฉพาะ ดงันั้นการท่ีจะตอบสนอง รองรับกบัปัญหาน้ีไดอ้ย่าง
แทจ้ริงนอกจากท่ีจะตอ้งให้มีพฒันาบุคลากรให้มีความเขา้ใจในเร่ืองน้ีแล้ว รัฐควรจะตอ้งมีการ
จดัตั้งองค์กร หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีและมีความช านาญเฉพาะในการด าเนินการสืบสวน 
สอบสวนคดีความผิดท่ีเก่ียวเน่ืองกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภท และจ าตอ้งมีการพฒันาขีดความ 
สามารถในการตรวจพิสูจน์ทางคอมพิวเตอร์ ให้เป็นส่วนหน่ึงของการพิสูจน์หลกัฐาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติั  
 เห็นได้ว่ากระบวนการสอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดในการ
จบักุม การเล่นพนันทางอินเทอร์เน็ต ในขณะน้ีพนักงานสอบสวนยงัไม่มีความพร้อมในการ
รวบรวมพยานหลักฐาน แนวทางแก้ไขต้องเตรียมความพร้อมของบุคคลากรและเพิ่มความรู้
ความสามารถเก่ียวกบัเทคโนโลยีให้ทนัสมยั โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ให้มีบุคลากรพอเพียงกบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 
 ในการป้องกนัปราบปราบจบักุมผูก้ระท าความผิดการเล่นพนนัทางอินเทอร์เน็ต เร่ือง
การตรวจคน้ จบักุมผูก้ระท าความผิด ในปัจจุบนัการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ฉบบั พ.ศ. 2550 ไดมี้การใชบ้ทบญัญติัอนัเป็นการตดัอ านาจเจา้พนกังานต ารวจในเร่ืองการตรวจคน้ 
จบักุมผูก้ระท าความผิด ท าให้เกิดมีปัญหาขอ้ขดัขอ้งในทางปฏิบติัหลายประการ อยา่งเช่น การขอ
หมายคน้ จะเห็นไดจ้ากการเดินทางจากสถานีต ารวจไปยงัศาลเพื่อขอหมาย บางสถานีต ารวจท่ีอยู่
ห่างไกลจากศาลมากทั้งเส้นทางคมนาคมก็ไม่สะดวก ท าให้การด าเนินการเพื่อให้ศาลออกหมายคน้
เป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ทนัเหตุการณ์ ส่วนผูท่ี้ยื่นขอหมายค้น ซ่ึงศาลบางแห่งก าหนดให้เฉพาะ
นายต ารวจชั้นสัญญาบัตรเท่านั้ น ท่ีจะยื่นขอหมายค้นได้ แต่สถานีต ารวจในต่างจังหวดัจะมี
นายต ารวจชั้นสัญญาบตัร อยูเ่พียงไม่ก่ีนาย จึงก่อให้เกิดความไม่สะดวกในทางปฏิบติั ซ่ึงศาลบาง
แห่งอาจก าหนดให้นายต ารวจท่ีจะยื่นขอหมายคน้นอกจากเป็นนายต ารวจชั้นสัญญาบตัรแลว้ ยงั
ตอ้งเป็นนายต ารวจผูรั้บผดิชอบในคดีเท่านั้น เพื่อท่ีศาลจะไดซ้กัถามขอ้เท็จจริง เพื่อให้ประกอบการ
พิจารณาออกหมายคน้ดว้ย การคน้เคหะสถานหากเจา้พนักงานต ารวจมีขอ้มูล หรือมีเหตุอนัควร   
ตอ้งสงสัยว่าในเคหะสถานดงักล่าว ก าลงัมีด าเนินการ หรือจดัให้มีการลกัลอบเล่นการพนนัผ่าน
อินเทอร์เน็ต แต่บางกรณีไม่ปรากฏบา้นเลขท่ี ศาลบางแห่งจะไม่ออกหมายคน้ให้ในกรณีดงักล่าว 
ท าใหไ้ม่อาจเขา้คน้ได ้อีกทั้งความผดิเก่ียวกบัการพนนัทางอินเทอร์เน็ต มิใช่ความผิดซ่ึงหนา้ แต่ใน
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กรณีท่ีก าลงักระท าอยูใ่นท่ีรโหฐาน การท่ีตอ้งขอหมายคน้จากศาลก่อนเขา้คน้หากตอ้งใชเ้วลานาน 
ก่อใหเ้กิดความล่าชา้ ท าใหผู้ก้ระท าผดิไหวตวัทนัเลิกเล่นพนนัก่อนท่ีผูจ้บักุมไดรั้บอนุญาตหมายคน้
หรือก่อนเข้าท าการจับกุม ท าให้ไม่สามารถจับกุมผู ้กระท าผิดการพนันทางอินเทอร์เน็ต มา
ด าเนินคดีได ้
 นอกจากน้ี นกัพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตมกัจะลกัลอบเล่นการพนนั หรือ
เปิด รับแทงพนนัในเคหะสถานในเวลากลางคืน ซ่ึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    
มาตรา 96 ห้ามไม่ให้เจา้พนกังานท าการตรวจคน้ในเวลากลางคืน เวน้แต่มีเหตุฉุกเฉินอยา่งยิ่งหรือ
คน้เพื่อจบัผูร้้ายส าคญั ศาลจึงมกัไม่ออกหมายค้นให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจตรวจค้นในเวลากลางคืน 
ผูก้ระท าผดิจึงใชช่้องวา่งของกฎหมายในเร่ืองดงักล่าวเป็นโอกาสในการกระท าความผดิ 
 ปัญหาในการตรวจคน้จบักุมปราบปรามการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต
อีกประการหน่ึง คือเจา้ของบ่อนพนนั มกัจะสร้างส่ิงกีดขวางและกลไกต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะแน่นหนา
ถาวรยากแก่การเขา้ท าการจบักุมของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ5 
 จะเห็นไดว้า่กฎหมายรัฐธรรมนูญเร่ืองการตรวจคน้ ก าหนดให้เจา้พนกังานต ารวจตอ้ง
ขอหมายค้นต่อศาลท าให้เกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคในการปราบปราม แต่การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เป็นเร่ืองยาก จึงควรคงหลกัการของรัฐธรรมนูญท่ีให้เจา้พนกังานตอ้งขอหมายคน้จาก
ศาลไว ้แต่ควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายรองลงมา คือพระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ. 2478 และ
ระเบียบปฏิบติัของศาล เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัและไม่เป็นอุปสรรคในการป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรม แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจคน้จบักุมเพื่อปราบปรามอาชญากรรมดงักล่าว ยงัตอ้ง
ปฏิบติัดว้ยความรวดเร็วทนัต่อความเคล่ือนไหวของผูก้ระท าความผดิ 

อน่ึงในการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการปราบปราบยาเสพติดในประเทศไทยก็
ประสบปัญหาการตรวจคน้ดว้ยเช่นกนั เพราะในบางคร้ังผูก้ระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดไดห้ลบ
ซ่อนอยู ่หรือมีทรัพยสิ์นซ่ึงมีไวเ้ป็นความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดอนัอาจเป็นพยานหลกัฐานได้ซ่อนอยู่
ในเคหสถาน ซ่ึงถา้เน่ินชา้ผูก้ระท าความผิดอาจจะท าลาย โยกยา้ยหรือท าให้เปล่ียนสภาพไปได ้จึง
ท าให้ประสบปัญหาในการรอศาลออกหมายคน้ได้เช่นกนั ดงันั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดงักล่าว ตาม
พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปราบผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดย ์พ.ศ. 2519 นั้น ได้
มีการก าหนดอ านาจของเจา้พนกังานป้องกนัและปรามปรามส่ิงเสพติด ไวใ้นมาตรา 14 (1) บญัญติั
วา่ 
 “มาตรา 14 เพื่อด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมายเก่ียวกบั
ยาเสพติด ใหก้รรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจา้พนกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

                                                 
5  แหล่งเดิม. 
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 1)  เขา้ไปในเคหสถาน สถานท่ีใดๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในเวลากลางวนัระหวา่งพระ
อาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก เพื่อตรวจคน้ ยึด หรืออายดัยาเสพติดท่ีมีไวโ้ดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
หรือจบักุมบุคคลใดๆ ท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่กระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด แต่ในกรณีท่ีมีเหตุ
อนัควรสงสัยวา่มียาเสพติดซุกซ่อนอยูโ่ดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือบุคคลท่ีจะถูกจบัไดห้ลบซ่อน
อยูใ่นเคหสถานหรือสถานท่ีนั้น ประกอบกบัมีเหตุอนัควรเช่ือว่าหากไม่ด าเนินการในทนัที ยาเสพ
ติดนั้นจะถูกโยกยา้ยหรือบุคคลท่ีหลบซ่อนอยู่จะหลบหนี ก็ให้มีอ านาจเขา้ไปในเวลากลางคืน
ภายหลงัพระอาทิตยต์กได ้
 2) คน้เคหสถาน สถานท่ี หรือบุคคลใดๆ ท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ยดึ หรืออายดัยาเสพติดหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีไดรั้บมาเน่ืองจากการกระท า
ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด หรือท่ีไดใ้ชห้รือจะใชใ้นการกระท าความผิดตามกฎหมาย
เก่ียวกบัยาเสพติด หรือท่ีอาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานได ้
 3)  จบักุมบุคคลใดๆ ท่ีกระท าความผดิตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด 
 4)  สอบสวนผูต้อ้งหาในคดีความผดิตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด 
 5)  มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ หรือเจา้หนา้ท่ีของหน่วยราชการใดๆ มาให้
ถอ้ยค า หรือใหส่้งบญัชี เอกสาร หรือวตัถุใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 

เจา้พนกังานต าแหน่งใดและระดบัใด จะมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวต้ามวรรคหน่ึง
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้เป็นไปตามท่ีเลขาธิการก าหนดดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
โดยท าเอกสารมอบหมายใหไ้วป้ระจ าตวัเจา้พนกังานผูไ้ดรั้บมอบหมายนั้น 
 เจา้พนกังานผูไ้ดรั้บมอบหมายตามวรรคหน่ึง ตอ้งแสดงเอกสารมอบหมายนั้นต่อบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกคร้ัง” 
 จากบทบญัญติัดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด          
มีอ านาจตามมาตรา 14 (1) เขา้ไปในเคหสถาน หรือสถานท่ีเพื่อตรวจคน้เม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยตาม
สมควรว่ามีบุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่า ผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดหลบซ่อนอยู่หรือมี
ทรัพยสิ์นซ่ึงมีไวเ้ป็นความผิด หรือได้มาโยกระท าความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท า
ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดหรือซ่ึงอาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานได ้ประกอบกบัมีเหตุอนัสมควรเช่ือวา่ 
เน่ืองจากการเน่ินช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้บุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพย์สินนั้นจะถูก
โยกยา้ย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปล่ียนสภาพไปจากเดิมซ่ึง อ านาจของเจา้พนกังานเจา้พนกังาน
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ตามมาตรา 14 (1) น้ีเขา้ขอ้ยกเวน้บทบญัญติัของมาตรา 32 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 จึงไม่ขดัต่อมาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจกัรไทย ดงันั้นเจา้พนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด จึงมีอ านาจเขา้ไปในเคหสถาน
เพื่อคน้ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีหมายคน้ แต่ทั้งน้ีเจา้พนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ตอ้งปฎิบติั
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ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราบยาเสพติด ว่าดว้ยการแต่งตั้ง การปฎิบติัหน้าท่ี
และการก ากบัดูแลการปฎิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2545 
 ดงันั้นในการแก้ปัญหาการคน้เคหสถานในคดีเก่ียวกบัการพนันทางอินเทอร์เน็ตนั้น
ควรน าบทบญัญติัของพระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปราบผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพ
ติด พ.ศ. 2519 มาปรับใช ้โดยเพิ่มความดงัต่อไปน้ีในพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ความวา่ 

“เพื่อด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัการพนัน 
ใหเ้จา้พนกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
 1)  เขา้ไปในเคหสถาน สถานท่ีใดๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในเวลากลางวนัระหวา่งพระ
อาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก เพื่อตรวจคน้ ยึด หรืออายดัยาเสพติดท่ีมีไวโ้ดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
หรือจบักุมบุคคลใดๆ ท่ีมี เหตุอนัควรสงสัยวา่กระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด แต่ในกรณีท่ีมีเหตุ
อนัควรสงสัยวา่มียาเสพติดซุกซ่อนอยูโ่ดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือบุคคลท่ีจะถูกจบัไดห้ลบซ่อน
อยูใ่นเคหสถานหรือสถานท่ีนั้น ประกอบกบัมีเหตุอนัควรเช่ือว่าหากไม่ด าเนินการในทนัที ยาเสพ
ติดนั้นจะถูกโยกยา้ยหรือบุคคลท่ีหลบซ่อนอยู่จะหลบหนี ก็ให้มีอ านาจเขา้ไปในเวลากลางคืน
ภายหลงัพระอาทิตยต์กได ้
 2) คน้เคหสถาน สถานท่ี หรือบุคคลใดๆ ท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ยดึ หรืออายดัยาเสพติดหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีไดรั้บมาเน่ืองจากการกระท า
ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด หรือท่ีไดใ้ชห้รือจะใชใ้นการกระท าความผิดตามกฎหมาย
เก่ียวกบัยาเสพติด หรือท่ีอาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานได ้
 3) จบักุมบุคคลใดๆ ท่ีกระท าความผดิตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด 
 4) สอบสวนผูต้อ้งหาในคดีความผดิตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด 
 5) มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ หรือเจา้หนา้ท่ีของหน่วยราชการใดๆ มาให้
ถอ้ยค า หรือใหส่้งบญัชี เอกสาร หรือวตัถุใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 

ให้เจา้พนกังานต าแหน่งใดและระดบัใด จะมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวต้ามวรรค
หน่ึงทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เวน้แต่กรณีคน้โดยไม่มีหมายคน้ และเป็นการคน้ในเวลากลางคืน เจา้
พนักงานผูเ้ป็นหัวหน้าในการคน้ตอ้งเป็นข้าราชการพลเรือนต าแหน่งตั้งแต่ระดบั 7 ข้ึนไปหรือ
ขา้ราชการต ารวจต าแหน่งตั้งแต่สารวตัรหรือเท่ียบเท่าข้ึนไป แต่ถา้เป็นการคน้ในเวลากลางวนั เจา้
พนกังาน หรือขา้ราชการต ารวจผูเ้ป็นหวัหนา้ในการคน้จะเป็นระดบัต ่ากวา่ท่ีกล่าวมาก็ได ้

เจา้พนกังานผูไ้ดรั้บมอบหมายตามวรรคหน่ึง ตอ้งแสดงเอกสารมอบหมายนั้นต่อบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกคร้ัง” 

ส่วนการท่ีเจา้ของบ่อนพนนัผิดกฎหมาย มกัจะสร้างส่ิงกีดขวางและกลไกต่างๆ เพื่อ
ป้องกนัการเขา้จบักุมของเจา้พนกังานต ารวจนั้นในประเทศสิงคโปร์ไดมี้การบญัญติัให้ศาลมีอ านาจ
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ท่ีจะสั่งใหร้ื้อถอนหรือท าลายส่ิงเหล่านั้น เช่น ขั้นบนัได, ประตู, บนัได, กระดาน, เวที, ร้ัวไม,้ ราว, 
สลกัประตู หรือส่ิงใดก็ตามท่ีศาลเห็นว่าถูกติดตั้ง เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัให้มีการเล่น
พนนัดงักล่าวได ้ซ่ึงในประเทศไทยก็น่าท่ีจะน าบทบญัญติัดงักล่าวมาบงัคบัใชด้ว้ยเพื่อท่ีจะสามารถ
ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมไดอ้ยา่งบรรลุผลต่อไป 
 4.3.3 การโอนเงินพนันข้ามชาติ  

ในการช าระเงินพนันตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกันนั้น ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการช าระเงิน
พนนัโดยการทางธนาคาร การโอนเงินพนนันั้นเวบ็ไซด์พนนัช่ือดงัท่ีให้บริการนกัเส่ียงโชค โดย
แสดงตราสัญญาลกัษณ์ของวีซ่า หรือบตัรเครดิต ซ่ึงวิธีการโอนเงินพนนัก็ท าตามแบบการโอนเงิน
ของธนาคารโดยทัว่ไป คลา้ยการโอนเงินในธุรกิจทัว่ไป โดยปกปิดวตัถุประสงคใ์นการโอนเงินเพื่อ
จ่ายเงินพนนัซ่ึงโดยทัว่ไปสถาบนัการเงินยอ่มรักษาความลบัของลูกคา้ ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวนั้นข้ึนอยูก่บั
กฎหมายของแต่ละประเทศ ว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการพนันฟุตบอล เช่นเดียวกบัการใช้
บตัรเครดิตเพื่อช าระเงินก็เป็นเร่ืองของแต่ละธนาคารเช่นกนั เพราะธนาคารเป็นผูพ้ิจารณา หา
ร้านคา้สมาชิกบตัรเอง ซ่ึงโดยนโยบายของธนาคารแต่ละธนาคารในแต่ละประเทศ อาจจะยอมรับท่ี
รับบริษทัท่ีเปิดให้มีการเล่นพนนัดงักล่าวเป็นร้านสมาชิกได ้ขณะท่ีการใช้บตัรเครดิต เพื่อการเล่น
การพนนั ในต่างประเทศนั้นก็สามารถท าไดแ้ต่มีการจ ากดัวงเงินในการเล่น กรณีของลูกคา้คนไทย
ท่ีใช้บตัรเครดิต เพื่อการช าระเงินจากการเล่นพนนันั้น ตอ้งข้ึนอยู่กบัธนาคาร ผูอ้อกบตัรว่าจะรับ
หรือไม่รับรายการ ท่ีเกิดจากการช าระเงินเน่ืองจากการเล่นพนนั เพราะธนาคาร ผูอ้อกบตัรจะไม่
สามารถตรวจสอบไดว้่าการใช้บริการผา่นบตัรเครดิตดงักล่าว เพื่อวตัถุประสงคอ์ะไรเก่ียวขอ้งกบั
การเล่นพนนัหรือไม่  
 การเล่นพนนัฟุตบอลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีผิดกฎหมาย แต่ท่ีผ่านมา     
ไม่สามารถด าเนินการอะไรกบัเว็บไซด์เหล่านั้นได้ เน่ืองจากบริษทั หรือเวปไซด์ท่ีรับพนันบอล
ส่วนใหญ่เป็นเวปไซด์ท่ีด าเนินการถูกตอ้ง ตามกฎหมายของต่างประเทศ ส่วนท่ีแปลมาในรูปของ
ภาษาไทย ขณะน้ีทางส านกังานต ารวจแห่งชาติ จึงท าไดเ้พียงขอความร่วมมือจาก ไอเอสพี ซ่ึงเป็นผู ้
ใหบ้ริการทางอินเทอร์เน็ต ในการท่ีจะป้องกนัการเขา้มาของเวบ็ไซด์ดงักล่าว และแมว้า่ทางต ารวจ
จะขอความร่วมมือไปทางไอเอสพีแลว้ แต่ส าหรับผูท่ี้มีความรู้ทางเทคโนโลยีก็ยงัมีช่องทางอ่ืนๆ ใน
การหลีกเล่ียงได ้ดงันั้นเจา้หน้าท่ีต ารวจจึงประสบอุปสรรคในการติดตามเส้นทางหรือกระแสการ 
เงินของเงินพนนัฟุตบอลผดิกฎหมาย และขาดพยานหลกัฐานเก่ียวกบัของกลาง เงินพนนัดงักล่าว6 

                                                 
6  บริษทัเนชัน่มลัติมีเดียรกรุ๊ปมหาชน.  (2539, 3-11 เมษายน).  “เปิดขุ่มข่ายโตะ๊บอลเด่ียวในโลกยคุ

อบายมุขไร้พรหมแดน.”  วารสารเนช่ันสุดสัปดาห์, ปีที ่4, ฉบับที ่436.  หนา้ 5. 
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 แนวทางในการแกไ้ขปัญหาน้ี จะตอ้งน ามาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และริบทรัพย์ทางแพ่งมาใช้ โดยจะตอ้งก าหนดให้ฐานความผิดเก่ียวกับการพนันทาง
อินเทอร์เน็ตให้อยู่ในกฎหมายฟอกเงิน และก าหนดให้สถาบนัการเงินจะต้องรายงานเก่ียวกับ
ธุรกรรมทางการเงินท่ีผดิกฎหมาย แก่หน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย เพื่อป้องกนัและปราบปราม
การกระท าผดิเก่ียวกบัการพนนัอยา่งไดผ้ล 
 4.3.4 การบังคับใช้กฎหมายกบัผู้แสดงทศันคติผลการแข่งขัน 
 ปัญหาส าคญัในการบงัคบัใช้กฎหมายกับองค์กรอาชญากรรมการเล่นพนันทายผล
ฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต คือ การท่ีไม่สามารถพิสูจน์ไปถึงการกระท าความผิดฐานเป็นตวัการ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 การกระท าความผิดฐานเป็นผูใ้ช้ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 84 หรือการกระท า ความผิดฐานเป็นผูส้นับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 
เพราะการพิสูจน์ความผิดเพื่อลงโทษตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
จะตอ้ง “พิสูจน์ให้ส้ินสงสัยว่าจ าเลยกระท าความผิด” ซ่ึงปัจจุบนัหลกัเกณฑ์น้ีสามารถใช้ได้กบั
อาชญากรรมประเภท “Street Crime” เท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงควรน าหลกัสมคบ (Conspiracy) ใน
กฎหมาย RICO หรือหลกัตกลงร่วมกนั (Concert) ในกฎหมาย CCE มาใชใ้นด าเนินคดีกบับุคคลใน
ขบวนการอาชญากรรม ท าใหส้ามารถขยายหลกัเกณฑค์วามรับผดิใหก้วา้งออกไป เพราะในปัจจุบนั
การเปิดเวปไซด์การพนัน มกัจะกระท าโดยกลุ่มบุคคล องค์กรอาชญากรรมท่ีหวงัผลประโยชน์
จ านวนมากในเงินพนนั เพื่อน าไปใชเ้ป็นกองทุนในการก่ออาชญากรรมประเภทอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น
การคา้อาวธุ หรือยาเสพยติ์ดเองก็ตาม องคก์รผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัเหล่าน้ีมกัจะมีผูบ้ริหารระดบัสูงท่ียากต่อ
การเขา้ถึง ยากต่อการพิสูจน์โดยชดัแจง้ตามกฎหมายการพนนัของไทยในปัจจุบนั ซ่ึงจะเห็นไดว้่า
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มกัจะใช้กฎหมายหลายฉบบัประกอบกัน เช่น การดักฟัง
โทรศพัท์ การเขา้ถึงขอ้มูลในเครือข่าย Internet ท าให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้
กฎหมายใหมี้มากยิง่ข้ึน ในการด าเนินคดีไปในคราวเดียวกนั โดยใชพ้ยานหลกัฐานและพยานบุคคล
ร่วมกนัได้ เพื่อสะดวกต่อการเช่ือมโยงความเก่ียวพนัของธุรกิจอาชญากรรมซ่ึงแนวทางลกัษณะ
ประเภทน้ี สมควรน ามาใช้ในกฎหมายไทยเพื่อต่อสู่กบัองค์กรอาชญากรรมซ่ึงรวมไปถึงองค์กร
อาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตดว้ย 
 ส่ือมวลชลเป็นอีกจุดหน่ึงท่ีมีอิทธิพลกับการพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต       
คือ การท่ีนกัวจิารณ์ ออกมาวจิารณ์กีฬา ก่อนท่ีจะมีการแข่งขนัฟุตบอล มกัจะพูดอตัราต่อรองวา่เป็น
อย่างไร มองดูแล้วคล้ายกับว่าเป็นผูส้นับสนุนให้มีการเล่นการพนันกัน จึงอาจถือได้ว่าเป็นผู ้
สนบัสนุนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 ดว้ย 
 พวกนกัวจิารณ์บอล ท่ีเรียกวา่ เซียนบอล จะวิเคราะห์และจะพูดในทางวา่จะวางเดิมพนั
ฝ่ายไหน คลา้ยกบัวา่เป็นการย ัว่ยุให้เล่นการพนนั ในขอ้กฎหมายยงัไม่ชดันกัวา่เป็นการตระเตรียม
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หรือใชใ้ห้ใครเล่นการพนนัหรือเปล่า แต่จะมีผลกระทบต่อผูท่ี้ฟังผูท่ี้อ่านผลวิเคราะห์นั้น ส่งผลให้
อยากจะวางเดิมพนัฝ่ายนั้นๆ เกิดความใจช้ืนข้ึนมาวา่ถา้เราลองลงตามท่ีเขาแนะน ามา มนัอาจจะท า
ให้เขาชนะไดเ้งินทองมา พวกวิจารณ์น้ีก็เป็น จุดหน่ึงเหมือนกบักฎหมายในตลาดหลกัทรัพย ์หุ้นก็
ยงัมีกฎหมายหา้มผูใ้ดท่ีวิเคราะห์ข่าว หรือวิเคราะห์อะไรในทางวิชาการมีลกัษณะยัว่ยุให้คนซ้ือหุ้น
หรือขายหุ้นต่างๆ กฎหมายก็มีห้ามแต่ส าหรับเร่ืองวิเคราะห์ผลการแข่งขนัฟุตบอลยงัไม่มีกฎหมาย
หา้มแต่อยา่งใด 
 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ในการบงัคบัใชก้ฎหมายผูเ้ขา้ร่วมสนบัสนุน ส่งเสริมในธุรกิจการพนนั
ผา่นอินเตอร์เน็ท องค์กรอาชญากรรมต่างๆท่ีแฝงตวัอยู่ นั้นเป็นการยากในการพิสูจน์ความผิด ซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้จะตอ้งพิสูจน์ให้ศาลเห็นวา่บุคคลหรือ องคก์รดงักล่าวกระท าความผิดจริง ศาลจึงจะ
บงัคบัโทษให้ อีกทั้งในกฎหมายการพนันของไทยไม่สามารถน าตวับุคคลผูซ่ึ้งอยู่เบ้ืองหลงัมา
ลงโทษได ้และยงัไม่มีความชดัเจน เป็นท่ีแน่ชดันกั จึงเป็นช่องโหว่หน่ึงในการบงัคบัใช้กฎหมาย
การพนนัในประเทศไทย ดงันั้นแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว รัฐจึงควรน าหลกั Rico มาบงัคบัใช้
กบับุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีไดร่้วมตกลงในการประกอบกิจการการพนนัผา่นอินเทอร์เน็ต ซ่ึงให้
ถือว่าเป็นความผิดฐานสมคบกนั แมจ้ะมิไดมี้การลงมือกระท าตามวตัถุประสงคท่ี์ตกลงก็ตาม เพื่อ
เป็นการปราบปรามองค์กรต่างๆ ท่ีให้การสนบัสนุนในการเปิดเวปไซด์ และรัฐควรน ามาตรการ 
CCE มาบงัคบัใชก้บัผูบ้ริหาร ผูค้วบคุมสั่งการ หรือผูมี้อ านาจบริหารกิจการ ซ่ึงไดรั้บรายได ้หรือผล 
ประโยชน์จากการเปิดเวปไซด์พนนัฟุตบอลดงักล่าว โดยใน CCE มีมาตรการท่ีส าคญัคือ การริบ
ทรัพย ์นัน่เอง 
 ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า รัฐควรน ามาตรการ Rico และ CCE มาประยุกต์ใช้กบัพระราช 
บญัญติัการพนนัของไทย เพื่อแกไ้ขปัญหาการพิสูจน์การกระท าผิดขององคก์รผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัในการ
บริหารเวปไซด์การพนัน อนัมีความส าคญัอย่างยิ่งในการคงอยู่ของอาชญากรรมประเภทน้ี และ
ผูส้นบัสนุน โดยเฉพาะพวกนกัวจิารณ์บอล อาจจะระบุความผิดฐานวิเคราะห์ฟุตบอล อนัมีลกัษณะ
ยัว่ยุให้คนลกัลอบเล่นการพนนัทายผลการแข่งขนัฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต เพิ่มเติมไวใ้นพระราช 
บญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ใหเ้ป็นฐานความผดิใหม่ดว้ย 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 ในโลกยุคปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินชีวิต สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ได้มี
การพฒันาและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อส่ิงต่างๆ ในทุกๆ ดา้น 
อาชญากรรมก็เช่นกัน ได้มีการพฒันาเปล่ียนแปลง รูปแบบ วิธีการ จากอดีต โดยเร่ิมมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการก่ออาชญากรรมให้ง่ายยิ่งข้ึน จากเดิมอาชญากรรมเป็นเร่ืองของการใช้
ก าลงัก่อให้เกิดความรุนแรง แต่ในปัจจุบนันั้นอาชญากรรมไดล้ดการใช้ก าลงัลง แต่น าเทคโนโลยี
เขา้มาช่วยในการก่ออาชญากรรมสามารถก่อใหเ้กิดความเสียหายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอาชญากรรม
ท่ีเก่ียวกับเงิน ท าให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกวา้ง เราอาจเรียกอาชญากรรมชนิดน้ีว่า 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   

การเล่นพนันทายผลฟุตบอลผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นกิจกรรมท่ีเข้าข่ายอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ อนัผดิกฎหมายและก่อใหเ้กิดความเสียหายเป็นอยา่งมากต่อประเทศชาติ ซ่ึงตามบทกฎหมายท่ี
ใชบ้งัคบัอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบนันั้น ไดมี้พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ก าหนดห้ามมิ
ให้มีการเล่นพนนั แต่อยา่งไรก็ตามการเขา้เล่นการพนนัโดยผ่านทางเวบ็ไซต์เก่ียวกบัการเล่นพนนั
ต่างๆบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงในปัจจุบนัมีการกระท าผิดดังกล่าวอยู่มากมายและพฒันารูปแบบการ
กระท าผิดอย่างต่อเน่ือง แต่กลบัยงัไม่มีบทบญัญติั หรือมาตรการในการแกไ้ขปัญหาและลงโทษ
ส าหรับความ ผดิการเล่นพนนัในรูปลกัษณะน้ี จึงท าใหเ้กิดปัญหา ดงัต่อไปน้ี 
 5.1.1  ปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมาย 

ประเทศไทยได้มีกฎหมายการพนันบญัญติั ช้ามานานแล้วคือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 การ
บงัคบัใช้กฎหมายของประเทศไทยต่อความผิดการพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตยงัไม่
สามารถบรรลุผลได้เท่าท่ีควร บทนิยามในพระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ. 2478 นั้น ยงัไม่มีการ
บญัญติัศพัท์ท่ีเก่ียวกบัการพนนัไวโ้ดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นค าว่า การพนนั การทายผลกีฬา หรือแม้
กระทั้ งการพนันทางอินเทอร์เน็ตก็ยงัไม่มีการบัญญัตินิยามไวโ้ดยเฉพาะ ท าให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปโดยยากในพระราชบญัญติัดงักล่าว จึงท าใหย้งัไม่เป็นบรรทดัฐานเดียวกนั ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่าในการตั้งข้อหา หรือฐานความผิดอันเก่ียวกับกฎหมายการพนันในกรณีการทายผล
ฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยงัไม่มีความชอบดว้ยกฎหมาย เพราะยงัไม่มีการบงัคบัใช้
ในการตั้งขอ้หา หรือฐานความผดิท่ีชดัเจนเหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ 
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 อีกทั้งจากการศึกษา พระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พบว่าผูก้ระท าความผิด
ตาม พระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ นั้นเป็นผูท่ี้แอบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ โดยเจา้ของไม่
ยนิยอม เพื่อเขา้ไปลว้งขอ้มูล ขดัขวาง การใชง้านของผูเ้ป็นเจา้ของคอมพิวเตอร์นั้น รวมทั้งมุ่งเอาผิด
กบัผูใ้ห ้บริการขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการขอ้มูลระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่มีบทบญัญติัขอ้ใดเลยท่ีบญัญติั
หรือใช้บงัคบักบัผูเ้ล่นพนนัทางอินเทอร์เน็ต หรืออีกนยัหน่ึงก็คือผูท่ี้กระท าความผิดฐานเล่นการ
พนนัโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผิด ซ่ึงตามพระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 นั้น ยงัไม่มีบทบญัญติัขอ้ใดเลยท่ีบญัญติัให้ผูเ้ล่นพนนัทางอินเทอร์เน็ตเป็นการกระท า
ความผดิ 
 5.1.2 ปัญหาการลงโทษผู้กระท าความผดิ 
 การลงโทษผูก้ระท าความผิดฐานเล่นพนนัทายผลฟุตบอลผา่นอินเตอร์เน็ทของไทยนั้น
ยงัไม่เป็นบรรทดัฐานในการบงัคบัใช้ผูก้ระท าความผิดดงักล่าว จึงมีความผิดอนัเก่ียวกบัการพนนั
ทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตหลายฐานความผดิแตกต่างกนัออกไป  
 ซ่ึงในแต่ละฐานความผิดท่ีศาลไทยลงโทษนั้นการลงโทษผูก้ระท าความผิดจึงมีความ
แตกต่างออกไปโดยบางศาลใช้เทียบเคียงความผิดแล้วก าหนดโทษ จึงท าให้การลงโทษผูท้  า
ความผดิฐานเล่นการพนนัทายผลฟุตบอลไม่เหมือนกนัทุกรายไป 
 จากการลงโทษของศาลไทยดงักล่าวจะเห็นไดว้า่เป็นการลงโทษปรับท่ีเบามากส าหรับ
ความผดิท่ีเก่ียวกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตท่ีก่อนข้ึน เพราะรายไดจ้ากการเล่น
พนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตนั้น อาจมีมูลค่าสูงถึง 100 ลา้นเป็นอย่างนอ้ยท าให้ผูท่ี้กระท า
ความผิดดังกล่าวกล้าท่ีจะลงทุน หรือยอมท่ีจะเส่ียงต่อการลงโทษท่ีน้อยนิดเพื่อแลกกับ
ผลประโยชน์ดงักล่าว ส่วนโทษจ าคุกนั้น ก็มีโทษจ าคุกขั้นต ่าไวเ้พียง 3 เดือน และจะลงโทษจ าคุก
สูงสุดไดไ้ม่เกิน 3 ปี ซ่ึงในการปรับบทลงโทษของไทยนั้นในบางกรณีผูก้ระท าความผิดการเล่น
พนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตก็จะถูกจ าคุกไดเ้พียงไม่เกิน 1 ปีเท่านั้นเอง ซ่ึงในการลงโทษ
จ าคุกนั้นไม่เป็นการก่อให้ผูก้ระท าความผิดดงักล่าวเกรงกลวัในการลงโทษแต่อยา่งใด แมจ้ะมีการ
เพิ่มโทษฐานไม่เข็ดหลาบก็ตามแต่ ก็มีการก าหนดระยะเวลาระยะเวลาไม่ให้กระท าผิดอีกในเวลา
เพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น 
 5.1.3 ปัญหาเขตแดนของประเทศในการบังคับใช้กฎหมาย 

กรณีการเล่นพนนัดงักล่าวน้ี เจา้มือพนนัไดรั้บแทงพนนัเช่ือมโยงกนัระหว่างประเทศ 
โดยใชเ้ทคโนโลยีทนัสมยัต่างๆ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายการโอนเงินขา้มชาติ ทั้งท่ี
ถูกและผิดกฎหมาย แต่กระท าอยู่ท่ีต่างประเทศจึงถือได้ว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจกัรไม่
สามารถลงโทษในราชอาญาจกัรได ้เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 7 มาตรา 
8 และมาตรา 9 แต่เน่ืองจากความผิดการพนันทางอินเทอร์เน็ตน้ี มิได้เป็นความผิดอาญาสากล 
ดงันั้นในทางกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีต ารวจ หรือศาลไทยไม่มีอ านาจด าเนินคดีกับเจ้ามือพนันต่าง 
ประเทศท่ีกระท าผดิตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ท่ีเกิดข้ึนนอกราชอาณาจกัรได ้ 
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 5.1.4 ปัญหาการตรวจสอบประวตัิของผู้กระท าความผดิ 
 จะเห็นไดว้า่ตามพระราชบญัญติั การพนนัของประเทศไทยนั้น เม่ือผูก้ระท าความผิดซ ้ า
อีกในก าหนดเวลาสามปี ในการลงโทษคร้ังต่อไปจะตอ้งลงโทษให้หนกัข้ึน แต่ในทางปฏิบติัไม่มี
การตรวจสอบประวติัผูก้ระท าความผิดฐานการพนนัอยา่งเขม้งวด หรือเม่ือมีการตรวจสอบประวติั
แล้วส่วนใหญ่มกัจะไม่ร้องขอให้ศาลเพิ่มโทษ ในการท าผิดซ ้ าเม่ือศาลสั่งพิพากษาคดีแล้วหาก
เปรียบเทียบปรับหรือจ าคุกผูก้ระท าผิดแลว้ ก็จะปล่อยตวัไป โดยก่อนท่ีจะลงโทษนั้นไม่ทราบว่า
ผูก้ระท าความผดินั้นเคยท าความผดิดงักล่าวมาแลว้ในทอ้งท่ีใดหรือไม่ เพราะพนกังานสอบสวนไม่
ร้องขอให้ศาลเพิ่มโทษในการท าผิดซ ้ านั้นเอง เห็นไดว้่าพนกังานสอบสวน ไม่ค่อยให้ความสนใจ
ในการบงัคบัใช้ อนัเป็นการปฏิบติัผิดกบับทบญัญติัดงักล่าว ซ่ึงท าให้บทบญัญติัดงักล่าว ไม่ไดถู้ก
น ามาบงัคบัใชอ้ยา่งท่ีควร 
 5.1.5 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกบัเจ้าพนักงาน 
 เง่ือนไขส าคญัเบ้ืองต้นท่ีท าให้มีการพนันฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงบ่อนการ
พนนัอยูไ่ดน้ั้นเน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนของต ารวจ ทั้งน้ี สาเหตุหน่ึงท่ีต ารวจจ าเป็นตอ้งรับเงิน
นอกระบบน้ีอาจเป็นเพราะต ารวจ ไม่มีงบประมาณในการท างานเพียงพอ การมีเงินนอกระบบอาจ
ช่วยใหต้ ารวจสามารถท างานคล่องตวัข้ึน ในการปราบปราม การกระท าความผิดอ่ืนๆ เจา้พนกังาน
ต ารวจตอ้งหาเงินนอกระบบท่ีอยู่ใกลต้วัจากการพนนั เจา้ของบ่อน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินในการจดั   
ซ้ืออุปกรณ์ วสัดุต่างๆ มาใชแ้ทนงบประมาณ แต่อยา่งไรก็ตามก็ยงัส่งผลให้เกิดปัญหาในการท่ีเจา้
พนกังานจะตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายกบัการพนนัดงักล่าว 
 5.1.6 ปัญหาในการสืบสวน สอบสวน ป้องกนัและปราบปราบการกระท าความผดิ 
 การสืบสวนการพนนัทางอินเทอร์เน็ต จะมีความแตกต่างจากการสืบสวนจบักุมคดีการ
พนันทัว่ไปอย่างมากมาย กล่าวคือ ผูเ้ล่นพนันกับโฮมเพจการพนันทางอินเทอร์เน็ต ไม่มีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งเดินทางไปท่ีบ่อนเพื่อเล่นพนนั แต่สามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่าย www. ไดจ้ากบา้น
หรือส านกังาน ดงันั้นการพนนัทางอินเทอร์เน็ตจึงเกิดไดใ้นทุกสถานท่ี ยิ่งไปกวา่นั้นระยะเวลาท่ีผู ้
เล่นใชใ้นการเล่นการพนนัใชเ้วลาสั้น คอมพิวเตอร์จะใชเ้วลาสั้น ในการรับส่งขอ้มูลระหวา่งผูเ้ล่น
และโฮมเพจเจา้มือพนนัและตวัผูรั้บกิน จึงท าให้เป็นการยากยิ่งส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีจะสามารถจบัผู ้
เล่นการพนนัทางอินเทอร์เน็ตใหไ้ด ้คาหนงัคาเขาในขณะท่ีก าลงัเล่นพนนั 
 ต่อมาในกระบวนการสอบสวนอนัได้แก่การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการ
พิสูจน์ความผดิในคดีการพนนัทางอินเทอร์เน็ตจะเป็นไปโดยยากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ี 
ผูเ้ล่นการพนนั เจา้มือผูรั้บพนนั เจา้ของหรือผูจ้ดัการคอมพิวเตอร์ ท่ีผูพ้นนัใชใ้นการส่งขอ้มูล และ          
ท่ีเจา้มือพนนัน าโฮมเพจไปฝากไว ้ฯลฯ ต่างอยู่ในอาณาเขตดินแดนท่ีมีกฎหมายแตกต่างกนั ดงันั้น
นอกจากจะท าให้การรวบรวมพยานหลกัฐานเป็นไปด้วยความยากล าบากเน่ืองจากอุปสรรคดา้น   
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การเดินทางไปท าการสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐาน ภาษาท่ีแตกต่างกนั และความแตกต่างของ
ความคิดพื้นฐานท่ีถือว่าการพนันเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายหรือไม่ และการเก็บรวบรวมของ
กลางเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบคดีการพนนัทางอินเทอร์เน็ต ก็มีความแตกต่างไปจากคดีการพนนั
ทัว่ไปอย่างมาก เพราะหลักฐานในการกระท าความผิดจะมีก็แต่เพียงสัญญาณคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ลกัษณะเป็นเพียงคล่ืนกระแสไฟฟ้า และรหสัโปรแกรมท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้จึงไม่สามารถตรวจ 
คน้ และยดึของกลางโดยวธีิการแบบดั้งเดิมได ้ 
 ส่วนในการปราบปรามและป้องกนันั้นในปัจจุบนัไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ. 2550 ซ่ึงได้มีการใช้บทบญัญติัอนัเป็นการตดัอ านาจเจา้พนักงาน
ต ารวจในเร่ืองการตรวจคน้ จบักุมผูก้ระท าความผดิ ท าใหเ้กิดมีปัญหาขอ้ขดัขอ้งในทางปฏิบติัหลาย
ประการ อยา่งเช่นการขอหมายคน้ ปกตินกัพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตมกัจะลกัลอบเล่น
การพนนั หรือเปิดรับแทงพนนัในเคหะสถานในเวลากลางคืน ซ่ึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 96 ห้ามไม่ให้เจา้พนกังานท าการตรวจคน้ในเวลากลางคืน เวน้แต่มีเหตุฉุกเฉิน
อย่างยิ่งหรือคน้เพื่อจบัผูร้้ายส าคญั ศาลจึงมกัไม่ออกหมายคน้ให้เจา้หน้าท่ีต ารวจตรวจคน้ในเวลา
กลางคืน ผูก้ระท าผดิจึงใชช่้องวา่งของกฎหมายในเร่ืองดงักล่าวเป็นโอกาสในการกระท าความผดิ 
 5.1.7 ปัญหาการโอนเงินข้ามชาติ 
 ในการช าระเงินพนันตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกันนั้น ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการช าระเงิน
พนนัโดยการทางธนาคาร การโอนเงินพนนันั้นเวบ็ไซด์พนนัช่ือดงัท่ีให้บริการนกัเส่ียงโชค โดย
แสดงตราสัญญาลกัษณ์ของวีซ่า หรือบตัรเครดิต ซ่ึงวิธีการโอนเงินพนนัก็ท าตามแบบการโอนเงิน
ของธนาคารโดยทัว่ไป คลา้ยการโอนเงินในธุรกิจทัว่ไป โดยปกปิดวตัถุประสงคใ์นการโอนเงินเพื่อ
จ่ายเงินพนนัซ่ึงโดยทัว่ไปสถาบนัการเงินยอ่มรักษาความลบัของลูกคา้ ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวนั้นข้ึนอยูก่บั
กฎหมายของแต่ละประเทศ ว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการพนันฟุตบอล เช่นเดียวกบัการใช้
บตัรเครดิตเพื่อช าระเงินก็เป็นเร่ืองของแต่ละธนาคารเช่นกนั เพราะธนาคารเป็นผูพ้ิจารณา หา
ร้านคา้สมาชิกบตัรเอง ซ่ึงโดยนโยบายของธนาคารแต่ละธนาคารในแต่ละประเทศ อาจจะยอมรับท่ี
รับบริษทัท่ีเปิดใหมี้การเล่นพนนัดงักล่าวเป็นร้านสมาชิกได ้ 
  ดงันั้นเจา้หน้าท่ีต ารวจจึงประสบอุปสรรคในการติดตามเส้นทางหรือกระแสการเงิน
ของเงินพนนั และขาดพยานหลกัฐานเก่ียวกบัของกลางเงินพนนัดงักล่าวดว้ย 
 5.1.8 ปัญหาองค์กรอาชญากรรมและผู้แสดงทัศนคติผลการแข่งขันฟุตบอล  
 ปัญหาส าคญัในการบงัคบัใช้กฎหมายกับองค์กรอาชญากรรมการเล่นพนันทายผล
ฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต คือ การท่ีไม่สามารถพิสูจน์ไปถึงการกระท าความผิดฐานเป็นตวัการ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 การกระท าความผิดฐานเป็นผูใ้ช้ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 84 หรือการกระท าความผิดฐานเป็นผู ้สนับสนุน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 เพราะ                               
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การพิสูจน์ความผิดเพื่อลงโทษตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะตอ้ง 
“พิสูจน์ให้ส้ินสงสัยว่าจ าเลยกระท าความผิด” ซ่ึงปัจจุบนัหลกัเกณฑ์น้ีสามารถใช้ได้กบัอาชญา 
กรรมประเภท “Street Crime” เท่านั้น 
 ส่ือมวลชลเป็นอีกจุดหน่ึงท่ีมีอิทธิพลกบัการพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต คือ 
การท่ีนกัวิจารณ์ ออกมาวิจารณ์กีฬา ก่อนท่ีจะมีการแข่งขนัฟุตบอล มกัจะพูดอตัราต่อรองว่าเป็น
อยา่งไร มองดูแลว้คลา้ยกบัวา่เป็นผูส้นบัสนุนใหมี้การเล่นการพนนักนั  แต่ส าหรับเร่ืองวิเคราะห์ผล
การแข่งขนัฟุตบอลยงัไม่มีกฎหมายหา้มแต่อยา่งใด 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ   
 ปัญหาการพนันทางอินเทอร์เน็ต เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อันผิดกฎหมายและ
ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อประเทศชาติ ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนะมาตรการต่างๆ ในการ
แกไ้ขปัญหาการพนันบนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการทางกฎหมาย ท่ีจะตอ้งท าการ
แกไ้ขเพื่อแกปั้ญหาการพนนัทางอินเทอร์เน็ตอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
 1) ควรแกไ้ขควรแกไ้ขเพิ่มเติม พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 โดยบญัญติันิยาม 
ค าว่า การพนนัทายผลฟุตบอล และการพนันผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น 
มาตรา 3/1 แห่ง พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ดงัต่อไปน้ี 
 “มาตรา 3/1 ในพระราชบญัญติัน้ี “การพนันทายผลฟุตบอล” หมายถึง การเล่นเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์โดยอาศยัการเส่ียงโชคดว้ยไหวพริบและฝีมือ โดยพนนัเอาเงินหรือทรัพยสิ์น 
ซ่ึงผูพ้นนันั้นอาศยัการเส่ียงโชคในเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนของผลการแข่งขนัฟุตบอล อนัจะเกิดข้ึน
ในภายหน้า โดยการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตมีความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนั ซ่ึงทาง
เจา้มือสามรถใหเ้ลือกขา้งเล่นไดทุ้กฝ่าย โดยตั้งเง่ือนไขการเล่นพนนั ราคาต่อรองตามฟอร์มการเล่น
ของแต่ละทีม 

“การเล่นพนนัผา่นทางอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การเล่นเอาเงินหรือส่ิงอ่ืนโดยอาศยัความ
ฉลาด ความช านาญ เล่ห์เหล่ียม ไหวพริบและฝีมือรวมทั้งโชค ซ่ึงอาศยัเหตุการณ์ในอนาคตท่ีไม่
แน่นอน โดยมีการรวบรวมการเล่นในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการทายผลกีฬา มาไวใ้นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ท่ีมีการเช่ือมต่อระหวา่งเครือข่าย”  

และบญัญติัให้ความผิดฐานลักลอบเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ต เป็นฐานความผิด
รูปแบบหน่ึง ระบุทา้ยพระราชบญัญติัโดยใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีไวใ้นบญัชี ข. ดงัน้ี 

“29. การเล่นพนนัผา่นทางอินเทอร์เน็ต” 
 2) ควรมีการก าหนดโทษจ าคุกและโทษปรับให้สูงข้ึน และให้ก าหนดโทษขั้นต ่าเอาไว ้
หรืออาจจะก าหนดโทษปรับแก่ผูก้ระท าความผิดการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตตาม
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ฐานะ หรือผลประโยชน์ท่ีผูก้ระท าจะไดรั้บจากการกระท าผิดนั้น และน ามาตรการเพื่อรักษาความ
ปลอดภยัมาใชด้ว้ย อน่ึงการลงโทษฐานไม่เข็ดหลาบนั้น ควรเพิ่มระยะเวลาท่ีจะท าการลงโทษฐาน
ไม่เขด็หลาบไดอ้อกไปอีก 

ควรน าเอาพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาบงัคบัใช้
โดยให้ท าการยึดทรัพยเ์จา้มือ และน ามาตรการทางภาษีมาบงัคบัใช้อย่างจริงจงัด้วย จึงน่าจะเป็น
มาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมกบัสภาพของการกระท าความผิดโดยทัว่ไปของการเล่นพนนัทาย
ผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต  

3) ควรมีการแกไ้ขพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 โดยขยายเขตอ านาจ โดยการ
เพิ่มบทบญัญติัท่ีมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี  

 “ผูใ้ดกระท าความผิดเก่ียวกบัการพนนัแมจ้ะกระท านอกราชอาณาจกัร ผูน้ั้นจะตอ้ง
รับโทษในราชอาณาจกัร ถา้ปรากฏวา่ 

 (1) ผูก้ระท าความผิดหรือผูร่้วมกระท าความผิดคนใดคนหน่ึงเป็นคนไทย หรือ มี
ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย หรือ 

 (2) ผูก้ระท าความผดิเป็นคนต่างดา้ว และไดก้ระท าโดยประสงคใ์ห้ความผิด เกิดข้ึน
ในราชอาณาจกัรหรือรัฐบาลไทยเป็นผูเ้สียหาย หรือ 

 (3) ผูก้ระท าความผิดเป็นคนต่างดา้ว และการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
ของรัฐท่ีการกระท าเกิดข้ึนในเขตอ านาจของรัฐนั้น หากผูน้ั้นไดป้รากฏตวัอยูใ่นราชอาณาจกัร และ
มิไดมี้การส่งตวัผูน้ั้นออกไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งผูร้้ายขา้มแดน 

 ทั้งน้ี ใหน้ า มาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” 
 4) ให้มีการตรวจสอบประวติัอาชญากรรมออนไลน์  ไวใ้นทะเบียนอาชญากรรม
ออนไลน์ เพื่อท่ีเจา้พนกังาน จะไดส้ะดวกในการตรวจสอบ และ บนัทึกขอ้มูลของผูก้ระท าความผิด
ได ้และก าหนดให้พนกังานสอบสวนตอ้งร้องขอต่อศาลในทา้ยค าฟ้องให้เพิ่มโทษแบบทวีคูณทุก
คร้ัง เม่ือตรวจสอบพบประวติัวา่ผูน้ั้นกระท าความผดิซ ้ า 
 5) ควรก าหนดมาตรการการลงโทษ ถา้มีพนกังานต ารวจคนใดสนับสนุน หรือรู้เห็น
เป็นใจในการพนนัผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือบ่อนการพนนั โดยให้ผูบ้งัคบับญัชาการด าเนินการ
พิจารณาลงทณัฑใ์นทนัที แลว้รายงานใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติทราบ  
 6) ควรเพิ่มบทบญัญัติเก่ียวกับอ านาจของเจ้าพนักงานไวเ้ป็นการเฉพาะโดยแก้ไข
พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ใหเ้พิ่มบทบญัญติัท่ีมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
  “เพื่อด าเนินการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัการ
พนนั ใหเ้จา้พนกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  เขา้ไปในเคหสถาน สถานท่ีใดๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในเวลากลางวนัระหวา่ง
พระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจคน้ ยึด หรืออายดัยาเสพติดท่ีมีไวโ้ดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือจบักุมบุคคลใดๆ ท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่กระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด แต่ในกรณี
ท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุคคลท่ีจะถูกจบัได้
หลบซ่อนอยู่ในเคหสถานหรือสถานท่ีนั้น ประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือว่าหากไม่ด าเนินการ
ในทนัที ยาเสพติดนั้นจะถูกโยกยา้ยหรือบุคคลท่ีหลบซ่อนอยู่จะหลบหนี ก็ให้มีอ านาจเขา้ไปใน
เวลากลางคืนภายหลงัพระอาทิตยต์กได ้
  (2) คน้เคหสถาน สถานท่ี หรือบุคคลใดๆ ท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่ามียาเสพติดซุก
ซ่อนอยู่โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ยึด หรืออายดัยาเสพติดหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีไดรั้บมาเน่ืองจาก
การกระท าความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด หรือท่ีได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิด
ตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด หรือท่ีอาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานได ้
  (3) จบักุมบุคคลใดๆ ท่ีกระท าความผดิตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด 
  (4) สอบสวนผูต้อ้งหาในคดีความผดิตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด 
  (5) มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ หรือเจา้หนา้ท่ีของหน่วยราชการใดๆ มา
ใหถ้อ้ยค า หรือใหส่้งบญัชี เอกสาร หรือวตัถุใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 

ให้เจา้พนกังานต าแหน่งใดและระดบัใด จะมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวต้ามวรรค
หน่ึงทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เวน้แต่กรณีคน้โดยไม่มีหมายคน้ และเป็นการคน้ในเวลากลางคืน เจา้
พนักงานผูเ้ป็นหัวหน้าในการคน้ตอ้งเป็นข้าราชการพลเรือนต าแหน่งตั้งแต่ระดบั 7 ข้ึนไปหรือ
ขา้ราชการต ารวจต าแหน่งตั้งแต่สารวตัรหรือเท่ียบเท่าข้ึนไป แต่ถ้าเป็นการคน้ในเวลากลางวนั        
เจา้พนกังาน หรือขา้ราชการต ารวจผูเ้ป็นหวัหนา้ในการคน้จะเป็นระดบัต ่ากวา่ท่ีกล่าวมาก็ได ้

เจา้พนกังานผูไ้ดรั้บมอบหมายตามวรรคหน่ึง ตอ้งแสดงเอกสารมอบหมายนั้นต่อบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกคร้ัง” 
 7) ควรก าหนดให้สถาบนัการเงิน จะตอ้งรายงานเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงินท่ีผิด
กฎหมาย แก่หน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย เพื่อป้องกนัและปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกบั
การพนนั  
 8)  ควรน ามาตรการ Rico และ CCE มาประยุกต์ใช้กบัพระราชบญัญติัการพนันของ
ไทย เพื่อแกไ้ขปัญหาการพิสูจน์การกระท าผดิขององคก์รผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัในการบริหารการพนนั  

ส่วนส่ือมวลชน โดยเฉพาะพวกนักวิจารณ์บอล อาจจะระบุความผิดฐานวิเคราะห์ผล
ฟุตบอล อนัมีลกัษณะย ัว่ยุให้คนลกัลอบเล่นการพนนัทายผลการแข่งขนัฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต 
ใหเ้ป็นฐานความผดิใหม่ โดยเพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสาม ของมาตรา 4 ทวิ แห่งพระราชบญัญติั
การพนนั พ.ศ. 2478 ดงัต่อไปน้ี 
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“ผูใ้ดวิเคราะห์ผลการแข่งขนักีฬา อนัมีลกัษณะยัว่ยุให้คนลกัลอบเล่นการพนนัทายผล
การแข่งขนักีฬาทางอินเทอร์เน็ต ผูน้ั้นกระท าความผิดตอ้งระวางโทษก่ึงหน่ึงของผูก้ระท าความผิด
ตามบญัชี ข. ดว้ย” 
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ภาคผนวก ก. 
 

พระราชบัญญตัิการพนัน พุทธศักราช  2478 
_______________ 

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์
(ตามประกาศประธานสภาแทนราษฎร 
ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พุทธศกัราช 2478) 

น.อ. อาทิตย ์ ทิพอาภา ร.น. 
เจา้พระยายมราช 

พล.อ. เจา้พระยาพิชเยนทรโยธิน  
ตราไว ้ณ วนัท่ี 31 มกราคม พุทธศกัราช 2478  

เป็นปีท่ี 2 ในรัชกาลปัจจุบนั 
 
 โดยท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติวา่  สมควรเพิ่มเติมและรวบรวมพระราชบญัญติั การพนนั
เสียใหม่  
 จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและ ยินยอมของ
สภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปน้ี  
 มาตรา 1 พระราชบญัญติัน้ีใหเ้รียกวา่ "พระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478"  
 มาตรา 2 ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป  
 มาตรา 3 ตั้งแต่วนัใช้พระราชบญัญติัน้ีให้ยกเลิกพระราชบญัญติั การพนนั พ.ศ.2473 
และกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ซ่ึงมีความขดัหรือแยง้กบับท แห่งพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ความใน
มาตรา 853, 854 และ 855 แห่ง ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
 มาตรา 4 ห้ามมิให้อนุญาตจดัให้มี หรือเขา้เล่น หรือเขา้พนนัใน การเล่นอนัระบุไวใ้น
บญัชี ก. ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี หรือการเล่นซ่ึงมีลกัษณะ คลา้ยกนั หรือการเล่นอนัร้ายแรงอ่ืนใด ซ่ึง
รัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีไดอ้อกกฎกระทรวง ระบุเพิ่มเติมหา้มไว ้แต่เม่ือรัฐบาลพิจารณาเห็นวา่ ณ สถานท่ี
ใดสมควรจะอนุญาต ภายใตบ้งัคบัเง่ือนไขใด ๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตไดโ้ดยออกพระราช
กฤษฎีกา  
 การเล่นอนัระบุไวใ้นบญัชี ข. ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี หรือการเล่นซ่ึงมี ลกัษณะคลา้ยกนั 
หรือการเล่นอ่ืนใดซ่ึงรัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีไดอ้อกกฎกระทรวงระบุ เพิ่มเติมไว ้จะจดัให้มีข้ึนเพื่อเป็น
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ทางน ามาซ่ึงผลประโยชน์แก่ผูจ้ดัโดยทางตรงหรือ ทางออ้มไดต่้อเม่ือรัฐมนตรีเจา้หน้าท่ีหรือเจา้
พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตเห็นสมควร และออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จดัข้ึน
โดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาต 
 ในการเล่นอนัระบุไวใ้นวรรค 2 ขา้งตน้นั้นจะพนนักนัไดเ้ฉพาะเม่ือได ้ มีใบอนุญาตให้
จดัมีข้ึนหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจ้ดัข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาต  
การเล่นหมายเลข 5 ถึง 15 ในบญัชี ข. หรือการเล่นซ่ึงมีลกัษณะ คลา้ยกนั หรือการเล่นอ่ืนใดซ่ึง
รัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีไดอ้อกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติม ไวน้ั้น จะใหร้างวลัตีราคาเป็นเงินไม่ได ้และห้าม
มิให้ผูใ้ดรับรางวลัท่ีให้ไปแลว้ กลบัคืน หรือรับซ้ือหรือแลกเปล่ียนรางวลันั้นในสถานงานหรือการ
เล่นหรือบริเวณ ต่อเน่ืองในระหวา่งมีงานหรือการเล่น  
 มาตรา 4 ทวิ* ในการเล่นอ่ืนใดนอกจากท่ีกล่าวในมาตรา 4 จะ พนนักนัหรือจะจดัให้มี
เพื่อใหพ้นนักนัไดเ้ฉพาะการเล่นท่ีระบุช่ือและเง่ือนไขไวใ้น กฎกระทรวง  
 ค าวา่ การเล่น  ในวรรคก่อน  ใหห้มายความรวมตลอดถึงการทาย และการท านายดว้ย  
 มาตรา 5 ผูใ้ดจดัใหมี้การเล่น ซ่ึงตามปกติยอ่มจะพนนัเอาเงินหรือ ทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนแก่
กนั ให้สันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูน้ั้นจดัให้มีข้ึนเพื่อน ามาซ่ึง ผลประโยชน์แห่งตน และผูใ้ดเขา้เล่นอยู่
ดว้ยก็ใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูน้ั้นพนนั เอาเงินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน  
 มาตรา 6 ผูใ้ดอยู่ในวงการเล่นอนัขดัต่อบทแห่งพระราชบญัญติัน้ีหรือขดัต่อขอ้ความ   
ในกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัน้ี ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าผูน้ั้นเล่น   
ด้วย เวน้แต่ผูซ่ึ้งเพียงแต่ดูการเล่นในงานร่ืนเริง สาธารณะ หรือในงานนักขตัฤกษ์ หรือในท่ี
สาธารณสถาน  
 มาตรา 7 ใบอนุญาตทุกฉบบัตอ้งก าหนด  
 (1) ลกัษณะขอ้จ ากดัและเง่ือนไขของการเล่นพนนัโดยชดัแจง้  
 (2) สถานท่ี วนั เดือน ปี และก าหนดเวลาท่ีอนุญาตให้เล่น ถา้เป็น ใบอนุญาตสลากกิน
แบ่ง สลากกินรวบ และสวปี ใหร้ะบุจ านวนสลากท่ีจะขาย กบัสถานท่ีวนัและเวลาท่ีจะออกดว้ย  
 (3) จ านวนบุคคลผูจ้ะเขา้เล่นมีก าหนดหรือไม่ และไม่ให้บุคคลอายุ ต  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์
หรือไม่บรรลุนิติภาวะเขา้เล่นดว้ย เวน้แต่การเล่นตาม บญัชี ข. หมายเลข 16 
 มาตรา 8 การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวลัด้วยการเส่ียงโชคโดยวิธีใดๆ ในการ
ประกอบกิจการคา้หรืออาชีพ จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก เจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตก่อนจึงจะท าได ้
 
 
 
_____________________________ 
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*  เพ่ิมเติมโดย มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัการพนนั (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2478. 

 มาตรา 9 สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ และสวีป หรือการเล่น อยา่งใดท่ีเส่ียงโชคให้เงิน
หรือประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผูเ้ล่นคนหน่ึงคนใดนั้น ตอ้งส่งสลากให้เจา้พนักงานผูอ้อกใบอนุญาต
ประทบัตราเสียก่อน จึงน าออก จ าหน่ายได ้ 

 ถา้ยงัมิไดรั้บอนุญาตใหมี้การเล่นท่ีกล่าวไวใ้นวรรคก่อน ห้ามมิให้ ประกาศโฆษณาหรือ
ชกัชวนโดยทางตรงหรือทางออ้มใหบุ้คคลใดๆ เขา้ร่วม ในการเล่นนั้น  
 มาตรา 9 ทว*ิ หา้มมิใหผู้ใ้ดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งท่ี ออกจ าหน่ายตามมาตรา 9 
และท่ียงัมิไดอ้อกรางวลัเกินกวา่ราคาท่ีก าหนด ในสลาก  
 มาตรา 9 ตรี* ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 9 ทวิ ตอ้งระวางโทษจ าคุก ไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
 มาตรา 10 ทรัพยสิ์นพนนักนัซ่ึงจบัไดใ้นวงการเล่นอนัขดัต่อบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี
หรือขดัต่อขอ้ความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซ่ึง ออกตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ริบเสียทั้งส้ิน 
เวน้แต่ทรัพยสิ์นซ่ึงมิไดเ้อาออกพนนั  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเล่นนั้น ใหศ้าลมีอ านาจริบไดต้ามกฎหมาย ลกัษณะอาญา  
 ประกาศหรือเอกสารอย่างใดๆ อนัมุ่งหมายให้เป็นการชกัชวนผูอ่ื้น ให้เขา้เล่นดงักล่าว
ไวใ้นมาตรา 9 วรรค 2 นั้น ต ารวจหรือกรมการอ าเภอ จะยึดและท าลายเสียก็ได ้ ถา้ประกาศหรือ
เอกสารนั้นส่งทางไปรษณียถึ์งผูรั้บ ท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร เจา้พนกังานไปรษณียจ์ะยึดประกาศหรือ
เอกสารนั้นไวก้็ได ้แต่เจา้พนกังานไปรษณียต์อ้งแจง้ใหผู้รั้บทราบ ถา้ผูรั้บมีขอ้โตแ้ยง้วา่ประกาศหรือ 
เอกสารนั้นมิไดเ้ก่ียวแก่การพนนั ผูรั้บจะน าคดีไปฟ้องศาลภายในก าหนด 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้ความจากเจา้พนกังานไปรษณียก์็ได ้ถา้ผูรั้บมิไดน้ าคดีไปฟ้อง ศาลก็ดี หรือเม่ือศาลสั่งยืนการยึด
นั้นก็ดี เจา้พนกังานไปรษณียมี์อ านาจท าลาย ประกาศหรือเอกสารท่ียดึไวน้ั้นได ้ 
 แต่เจา้พนกังานไปรษณียจ์ะเปิดซองหรือห่อออกดูโดยอาศยัอ านาจ ตามความในมาตราน้ี
ไม่ได ้ เวน้แต่จะมีเคร่ืองหมายภายนอกแสดงวา่ ในซองหรือ ในห่อนั้นมีส่ิงท่ีจะตอ้งริบและท าลาย
ตามพระราชบญัญติัน้ี 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 

*  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัการพนนั (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2505. 
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มาตรา 11 เจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตมีสิทธิจะเรียกใบอนุญาตคืน  เม่ือมีเหตุสมควร
เช่ือวา่ ผูรั้บใบอนุญาตกระท าการละเมิดพระราชบญัญติัน้ี หรือ กฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซ่ึงออก
ตามพระราชบญัญติัน้ี จนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ข้ึนไปจนถึง 5,000 บาท ดว้ยอีกโสดหน่ึง 
เวน้แต่ผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนนัท่ีเรียกวา่ลูกคา้ ให้จ  าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 5,000 บาท หรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 12* ผูใ้ดจดัให้มีการเล่น หรือท าอุบายล่อ ช่วยประกาศ โฆษณาหรือชกัชวนโดย
ทางตรงหรือทางออ้มใหผู้อ่ื้นเขา้เล่นหรือเขา้พนนัใน การเล่นซ่ึงมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานหรือ
รับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง หรือผูใ้ดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอนัขดัต่อบทแห่ง
พระราชบญัญติัน้ี หรือ กฎกระทรวง หรือขอ้ความในใบอนุญาต ผูน้ั้นมีความผดิต่อไปน้ี  

(1) ถา้เป็นความผิดในการเล่นตามบญัชี ก. หมายเลข 1 ถึง หมายเลข 16 หรือการเล่น
ตามบญัชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล่นซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนัน้ี ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป  

(2) ถา้เป็นความผิดในการเล่นอ่ืนใดตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวาง โทษจ าคุกไม่เกิน 
2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ เวน้แต่ ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
 มาตรา 13 ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญติัมาตรา 4 อนัว่าดว้ยการรับกลบัคืน หรือรับซ้ือ หรือ
แลกเปล่ียนรางวลันั้น มีความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา 14* ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญติัมาตรา 8 มีความผิดตอ้งระวางโทษ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 50 บาท ข้ึนไปจนถึง 2,000 บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา 14 ทว*ิ* ผูใ้ดกระท าความผิด ตอ้งระวางโทษตามพระราชบญัญติั น้ีเม่ือพน้โทษ
แลว้ยงัไม่ครบก าหนดสามปี กระท าความผดิต่อพระราชบญัญติัน้ีอีก  
 (1) ถา้โทษซ่ึงก าหนดไวส้ าหรับความผิดท่ีกระท าคร้ังหลงัเป็นโทษจ าคุก และปรับ ให้
วางโทษทวคูีณ  
 (2) ถา้โทษซ่ึงก าหนดไวส้ าหรับความผิดท่ีกระท าคร้ังหลงัเป็นโทษจ าคุก หรือปรับ ให้
วางโทษทั้งจ  าทั้งปรับ  
  
 
_____________________________________ 

*  แกไ้ขใหม่โดย พระราชบญัญติัการพนนั (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2504. 
**  เพ่ิมเติมโดย มาตรา แห่งพระราชบญัญติัการพนนั (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2485. 
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มาตรา 15*** นอกจากโทษท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี ถา้เป็นกรณีท่ีมีผูน้ า
จบัผูก้ระท าความผิด ให้พนกังานอยัการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ ผูน้ าจบัดว้ย และให้ศาลสั่ง
ไวใ้นค าพิพากษาให้ผูก้ระท าผิดใชเ้งินสินบนแก่ผูน้ าจบั ก่ึงหน่ึงของจ านวนเงินค่าปรับดว้ยอีกโสด
หน่ึง ถา้ผูก้ระท าผิดไม่ช าระสินบนดงักล่าว ให้จ่ายจากเงินท่ีไดจ้ากของกลางซ่ึงศาลสั่งริบเม่ือคดีถึง
ท่ีสุดแลว้ หรือจ่ายจากเงิน ค่าปรับท่ีไดช้ าระต่อศาล 
 มาตรา 16* รัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี มีอ านาจ ก าหนดให้ผูรั้บ
ใบอนุญาตการเล่นหมายเลข 17 ในบญัชี ข. เสียภาษีไม่เกินกวา่ ร้อยละสิบแห่งยอดรายรับก่อนหัก
รายจ่าย การเล่นหมายเลข 19 ในบญัชี ข.ไม่เกินร้อยละสิบแห่งยอดรายรับซ่ึงหกัรายจ่ายแลว้ และการ
เล่นหมายเลข 16 หมายเลข 18 และหมายเลข20ในบญัชี ข.ไม่เกินร้อยละสิบแห่งยอดราคา สลาก ซ่ึง
มีผูรั้บซ้ือก่อนหกัรายจ่าย  
 รัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ีจะก าหนดให้ผูรั้บ ใบอนุญาตการเล่น
หมายเลข 17 หมายเลข 18 และหมายเลข 19 ในบญัชี ข. เสียภาษีเพิ่มข้ึนอีกไม่เกินร้อยละสองคร่ึง 
เพื่อใหเ้ป็นรายไดข้องเทศบาลแห่ง ทอ้งท่ีท่ีเล่นการพนนัตามใบอนุญาตโดยก าหนดในกฎกระทรวง
ก็ได ้ 
 มาตรา 16 ทวิ** ภาษีท่ีจะตอ้งเสียตามความในมาตรา 16 และเงินค่า ธรรมเนียมตาม
ความในมาตรา 17 นั้นใหรั้ฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ก าหนดตามสภาพแห่งทอ้งถ่ินได ้ 
 มาตรา 17 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นเจา้หนา้ท่ี รักษาการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ตั้งเจา้พนกังานด าเนินการตามพระราชบญัญติั 
ก าหนดเงินค่าธรรมเนียม ก าหนดเง่ือนไขในการเล่นพนนั และวางระเบียบเพื่อปฏิบติัการให้เป็นไป
ตาม พระราชบญัญติัน้ี 
 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

(ตามมติคณะรัฐมนตรี) 
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ 

รัฐมนตรี 
( 52 ร.จ. 1978 ตอนท่ี 68 ลงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2478 ) 

*_____________________________________ 
*** แกไ้ขเปล่ียนแปลงโดย มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัการพนนั (ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ. 2490. 
* แกไ้ขเปล่ียนแปลงโดย  แห่งพระราชบญัญติัการพนนั (ฉบบัท่ี 6 ) พ.ศ. 2490. 
** เพ่ิมเติมโดย พระราชบญัญติัการพนนั (ฉบบัท่ี 2) 2482. 
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บัญชี ก. 
  
1. หวย ก. ข.     
2. โปป่ัน 
3. โปก า 
4. ถัว่ 
5. แปดเกา้ 
6. จบัยีกี่ 
7. ต่อแตม้ 
8. เบ้ียโบก หรือ คู่ค่ี หรือ อีโจง้ 
9. ไพส่ามใบ 
10. ไมส้ามอนั 
11. ชา้งงา หรือ ป๊อก 
12. ไมด้ า ไมแ้ดง หรือปลาด าปลา 
      แดง หรืออีด าอีแดง 
13. อีโปงครอบ 
14.  ก าตดั 
15. ไมห้นุน หรือลอ้หมุนทุกๆ อยา่ง 
16.  หวัโต หรือ ทายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
17. การเล่นซ่ึงมีการทรมานสัตว ์ เช่น เอามีด
 หรือ หนามผู ้ หรือวางยาเบ่ือยาเมาใหส้ัตว์
 ชนหรือต่อสู้กนั หรือสุมไฟบนหลงัเต่าให้
 วิง่แข่งขนักนัหรือการเล่นอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการ
 ทรมานสัตวอ์นัมีลกัษณะคลา้ยกบัท่ีวา่มาน้ี 
18. บิลเลียดรู ตีผี 
19. โยนจ่ิม 
20. ส่ีเหงาลกั 
21. ขลุกขลิก 
22. น ้าเตา้ทุกๆ อยา่ง 
23. ไฮโล 
24. ดีกอ้ย 
25. ป่ันแปะ 
26. อีโปงซดั 
27.  บาการา* 
28. สล็อทแมชิน**  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*_____________________________________ 
 *  เพ่ิมโดย ขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2503). 
 **  เพ่ิมโดยขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 18 (พ.ศ. 2504). 
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บัญชี ข. 
บัญชี ข. 

1. การเล่นต่างๆ ซ่ึงใหส้ัตวต่์อสู้หรือแข่งกนั 
 เช่นชนโคชนไก่กดัปลาแข่งมา้ฯลฯ 
 นอกจากท่ีกล่าวไวใ้นหมายเลข 17  
 แห่งบญัชี ก. 
2. วิง่ววัคน 
3. ชกมวย มวยปล ้า 
4. แข่งเรือพุง่ แข่งเรือลอ้ 
5. ช้ีรูป 
6. โยนห่วง 
7. โยนสตางคห์รือวตัถุใดๆ ลงในภาชนะ
 ต่าง ๆ 8. ตกเบด็  
9. จบัสลากโดยวธีิใดๆ  
10. ยงิเป้า  
11. ปาหนา้คน ปาสัตว ์หรือส่ิงใดๆ  
12.  เต๋าขา้มด่าน  
13.  หมากแกว  
14.  หมากหวัแดง  
15.  บิงโก  
16. สลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่น
 อยา่งใดท่ีเส่ียงโชคใหเ้งินหรือประโยชน์
 อยา่งอ่ืนแก่ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึง 
 
 
 

* 
__________________________ 
 

 
 
 
17. โตแตไลเซเตอร ส าหรับการเล่นอยา่งใด

อยา่งหน่ึง  
18.  สวปี ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
19.  บุก๊เมกิง ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
20. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวปี 

ซ่ึงไม่ไดอ้อกในประเทศสยาม แต่ไดจ้ดัให้
มีข้ึนโดยชอบดว้ยกฎหมายของประเทศท่ี
จดันั้น 

21. ไพน่กกระจอก ไพต่่อแตม้ ไพต่่างๆ  

22.  ดวด  
23.  บิลเลียด  
24.  ขอ้งออ้ย  
25.  สะบา้ทอย  
26.  สะบา้ชุด  
27.  ฟุตบอลโตะ๊  
28.  เคร่ืองเล่นซ่ึงใชเ้คร่ืองกล พลงัไฟฟ้า พลงั

แสงสวา่งหรือพลงัอ่ืนใด ท่ีใชเ้ล่นโดยวธีิ
สัมผสั เล่ือน กด ดีด ดึง ยงิ โยน โยก หมุน 
หรือ วธีิอ่ืนใดซ่ึงสามารถท าใหแ้พช้นะกนั
ไดไ้ม่วา่จะโดยมีการนบัแตม้ หรือ
เคร่ืองหมายใดๆ หรือไม่ก็ตาม* 

 
 
 
 
      *  ขอ้ 25 ถึง 28 แกไ้ขใหม่โดยกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 23) พ.ศ. 2530. 
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พระราชกฤษฎกีา 
วา่ดว้ยเง่ือนไขการพนนั ตามมาตรา 4 

แห่งพระราชบญัญติัการพนนั 
พุทธศกัราช 2478 (ฉบบัท่ี 2 ) 

___________________________ 
 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
คณะผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์

( ตามประกาศปรานสภาผูแ้ทนราษฎร 
ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม พุทธศกัราช 2480 ) 

อาทิตยทิ์พอาภา 
พล.อ. เจา้พระยาพิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ้ณ วนัท่ี 30 มกราคม พุทธศกัราช 2482 
เป็นปีท่ี 6 ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
 โดยท่ีเห็นสมควรตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเง่ือนไขการพนันตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478 ข้ึนใหม่ 
 คณะผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอาศยัอ านาจ
ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัการพนั พุทธศกัราช 2478 จึงให้ตราพระราชกฤษฎีหาข้ึน
ไว ้ดัง่ต่อไปน้ี 
 มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเง่ือนไขการพนันตาม
มาตรา  4 แห่งพระราชบญัญติัการพนั  พุทธศกัราช 2478 (ฉบบัท่ี 2)” 
 มาตรา 2 ใหใ้ชพ้ระราชกฤษฎีกาน้ีตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 
 มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยเง่ือนไขการพนนัตามมาตรา 4 แห่งพระราช 
บญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478  
 มาตรา 4 การพนนัอนัระบุไวใ้นบญัชี ก. ทา้ยพระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478 
หรือการเล่นซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนันั้น จะจดัใหมี้การเล่นหรือเขา้พนนัได ้ณ สถานกาซิโนของรัฐบาล 
ซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัจดัตั้งข้ึน 
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 มาตรา 5 การเขา้หรือออกจากสถานกาซิโนของรัฐบาลก็ดี การเขา้เล่นหรือเขา้พนนัหรือ
การอ่ืนๆตลอดทั้งอตัราค่าธรรมเนียมในสถานกาซิโนนั้นก็ดี ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการท่ีรัฐมนตรี 
วา่การกระทรวงการคลงัก าหนด 
 มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั มีหนา้ท่ีรักษาการให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาน้ี 
 

 
 
 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 

(56 ร.จ. 655 ตอนท่ี 21 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2482 ) 
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กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2503) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478 
________________________________________ 

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศกัราช 2478 มาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัการพนั พุทธศกัราช 2478 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัการพนัน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2503 และมาตรา 16 ทวิ แห่งพระราชบญัญติัการพนัน 
พุทธศกัราช 2478 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการพนัน (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2482 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ใหย้กเลิก 
 (1) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัการพนัน 
พุทธศกัราช 2478 
  (2) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 4 และมาตรา 17 แห่งพระราช 
บญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478 (ฉบบัท่ี 2)  
 (3) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัการพนัน 
พุทธศกัราช 2478 (ฉบบัท่ี 3) 
 (4) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบญัญติัการพนนัพุทธศกัราช 2478 
(ฉบบัท่ี 4) 
 (5) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบญัญติัการพนนัพุทธศกัราช 2478 
(ฉบบัท่ี 5) 
 (6) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบญัญติัการพนนัพุทธศกัราช 2478 
และพระราชบญัญติัการพนนั (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2478 (ฉบบัท่ี 6) 
 (7) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบญัญติัการพนนัพุทธศกัราช 2478 
(ฉบบัท่ี 7) 
 (8) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบญัญติัการพนนัพุทธศกัราช 2478 
(ฉบบัท่ี 8) 
  (9) กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบบัท่ี 10) ออกตามความในพระราชบญัญติัการพนัน
พุทธศกัราช 2478  
 (10) กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบบัท่ี 10) ออกตามความในพระราชบญัญติัการพนัน
พทุธศกัราช 2478  
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 (11) กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบบัท่ี 11) ออกตามความในพระราชบญัญติัการพนัน
พุทธศกัราช 2478  
 (12) กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบบัท่ี 12) ออกตามความในพระราชบญัญติัการพนัน
พุทธศกัราช 2478  
 (13) กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบบัท่ี 13) (พ.ศ. 2490) ออกตามความในพระราชบญัญติั
การพนนัพุทธศกัราช 2478  
 (14) กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบบัท่ี 14) (พ.ศ. 2492) ออกตามความในพระราชบญัญติั
การพนนัพุทธศกัราช 2478  
 (15) กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบบัท่ี 15) (พ.ศ. 2492) ออกตามความในพระราชบญัญติั
การพนนัพุทธศกัราช 2478  
 (16) กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบบัท่ี 16) (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบญัญติั
การพนนัพุทธศกัราช 2478  
 ขอ้ 2. ให้เพิ่มเติมการเล่นต่อไปน้ีเป็นการเล่นในบญัชี ก. ทา้ยพระราชบญัญติัการพนนั 
พุทธศกัราช 2478 
  “บาการา” 
 ขอ้ 3. *ให้เพิ่มเติมการเล่นต่อไปน้ีเป็นการเล่นในบญัชี ข. ทา้ยพระราชบญัญติัการพนนั 
พุทธศกัราช 2478 
 1.  สะบา้ทอย 
 2. สะบา้ชุด 
 3. ฟุตบอลโตะ๊ 
 4. เคร่ืองเล่นซ่ึงใชเ้คร่ืองกล ไฟฟ้า พลงัแสงสวา่ง หรือพลงัอ่ืนใดท่ีใชเ้ล่นโดยวิธีสัมผสั 
เล่ือน กด ดีด ดึง ดนั ยิง โยน หมุน หรือวิธีอ่ืนใดซ่ึงสามารถให้แพช้นะกนัไดไ้ม่วา่จะโดยมีการนบั
แตม้หรือเคร่ืองหมายใดๆ หรือไม่ก็ตาม 
 ข้อ 4. ให้ผูด้  ารงต าแหน่งต่อไปน้ีเป็นเจา้พนักงาน ผูอ้อกในอนุญาตเล่นการพนันตาม
บญัชี ข. ทา้ยพระราชบญัญติั และใบอนุญาตจดัให้มีการแถมพกหรือรางวลัดว้ยการเส่ียงโชคโดยวิธี
ใดๆ ในการประกอบกิจการคา้หรืออาชีพตามมาตรา 3 
 

_____________________________________ 
*  แกไ้ขโดย กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 23 ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2530 นยัขอ้ 2. 

 (1) นายต ารวจชั้นสัญญาบตัรประจ าทอ้งท่ี ซ่ึงด ารงต าแหน่งสารวตัรข้ึนไปจงัหวดัอ่ืน
นอกจากจงัหวดัธนบุรี 
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 (2) นายอ าเภอทอ้งท่ีหรือปลดัอ าเภอ ผูเ้ป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ ส าหรับจงัหวดัอ่ืน
นอกจากจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรี ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  ก. การพนนัต่อไปน้ีใหเ้จา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตออกในอนุญาตได ้
   (1) แข่งม้าหรือแข่งสัตว ์ซ่ึงม่ีมีการเล่นโตแต่ไลเซเตอร์ สวีป หรือ บุ๊กแมกิง
รวมอยูด่ว้ย 
   (2) วิง่ววัคน ซ่ึงม่ีมีการเล่นโตแต่ไลเซอร์ สวปี หรือบุก๊เมกิง รวมอยูด่ว้ย 
   (3) ไพน่กกระจอก ไพต่่อแตม้ และไพต่่างๆ เวน้แต่ไพโ่ป๊กเกอร์ ไพเ่ผ  
   (4) ดวด 
   (5) ขอ้งออ้ย 
   (6) สะบา้ทอย 
   (7) สะบา้ชุด 
   (8) ชกมวย มวลปล ้า 
  ข. การพนันต่อไปน้ี ให้ออกใบอนุญาตได้เม่ือผูบ้งัคบับญัชาต่อไปน้ีได้สั่งอนุมติั   
ให้ออกไดแ้ลว้ (ก) ผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาล ส าหรับจงัหวดัพระนครปละจงัหวดัธนบุรี (ข) ผูว้่า
ราชการจงัหวดัส าหรับจงัหวดัอ่ืนนอกจากจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรี 
   (1) ใหส้ัตวต่์อสู้กนั 
   (2) (ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 28 พ.ศ. 2537) 
   (3) ไพโ่ป๊กเกอร์ ไพเ่ผ  
   (4) บิลเลียด 
    (5) การจดัให้มีการแถมพกหรือรางวลัด้วยการเส่ียงโชค โดยวิธีใดๆ ในการ
ประกอบกิจการคา้หรืออาชีพ 
  ค. การพนนัต่อไปน้ี ให้ออกใบอนุญาตไดเ้ม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ไดส้ั่งอนุมติัใหอ้อกไดแ้ลว้ 
   (1) แข่งเรือพุง่ แข่งเรือลอ้ 
   (2) ช้ีรูป 
    (3) โยนห่วง 
 

_____________________________________ 
 *  เพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 28 (พ.ศ. 2537) นยัขอ้ 1. 

   (4) โยนสตางคห์รือวตัถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ  
   (5) ตกเบด็ 
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    (6) จบัสลากโดยวธีิใดๆ  
   (7) ยงิเป้า 
   (8) ปาหนา้คน ปาสัตว ์หรือส่ิงใดๆ  
   (9) เต๋าขา้มด่าน 
   (10) หมากแกว 
   (11) หมากหวัแดง 
   (12) บิงโก 
    (13) สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดท่ีเส่ียงโชคให้เงิน หรือ
ประโยชน์อยา่งอ่ืนแก่ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึง 
   (14) แข่งมา้หรือแข่งสัตวอ่ื์น ซ่ึงมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกิง
รวมอยูด่ว้ย 
   (15) วิง่ววัคน ซ่ึงมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวปี หรือบุก๊เมกิง รวมอยูด่ว้ย 
   (16) โตแตไลเซเตอร์ ส าหรับการเล่นอยา่งไรอยา่งหน่ึง 
   (17) สวปี ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
   (18) บุก๊เมกิง ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
   (19) ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซ่ึงไม่ไดอ้อกในประเทศไทยแต่
ไดจ้ดัใหมี้ข้ึนโดยชอบดว้ยกฎหมายของประเทศท่ีจดัข้ึน 
   (20) *ฟุตบอลโตะ๊ 
   (21) **เคร่ืองเล่นซ่ึงใชเ้คร่ืองกล พลงัไฟฟ้า หลงัแสงสว่าง หรือพลงัอ่ืนไดท่ีใช้
เล่นโดยวธีิสัมผสั เล่ือน กด ดีด ตึง ดนั ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอ่ืนใดซ่ึงสามารถท าให้แพช้นะกนั
ได ้ไม่วา่จะโยมีการนบัแตม้หรือเคร่ืองหมายใดๆ หรือไม่ก็ตาม 
 
 
    
 

 
    

 
  
 

_____________________________________ 
*  เพ่ิมเติมโดย กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 18 (พ.ศ. 2504) นยัขอ้ 3.  
**  แกโ้ดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 23 (พ.ศ. 2530) นยัขอ้ 3.  
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ขอ้ 5. ก าหนดอายุใบอนุญาตให้เล่นการพนนัตามบญัชี ข. ตอ้งไม่เกินจ านวนวนัและตอ้งอยู่ภายใน
ก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี 
 

 (ก) การพนนัต่อไปน้ี ตอ้งไม่เกินหน่ึงวนัและใหเ้ล่นไดภ้ายในก าหนดเวลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพนนั ก าหนดเวลา 
1.  การเล่นต่างๆ ซ่ึงใหส้ัตวต่์อสู้ หรือแข่งขนั 

ซ่ึงไม่ไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวปี  
หรือบุก๊เมกิง รวมอยูด่ว้ย 

2.  วิง่ววัคน 
3. แข่งเรือพุง่ แข่งเรือลอ้ 
4. ขอ้งออ้ย 
5. ชกมวย มวยปล ้า 
6. ช้ีรูป 
7. โยนห่วง 
8. โยนสตางคห์รือวตัถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ  
9. สกเบด็  

 

 
 
         7  ถึง  19  นาฬิกา 
         7  ถึง  19  นาฬิกา 
         7  ถึง  19  นาฬิกา 
         7  ถึง  19  นาฬิกา 

                           12  ถึง  24 นาฬิกา 
         7  ถึง  24  นาฬิกา 
         7  ถึง  24  นาฬิกา 
         7  ถึง  24  นาฬิกา 
         7  ถึง  24  นาฬิกา 
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การพนนั ก าหนดเวลา 
    

10. จบัสลาก                                                                               7 ถึง 24 นาฬิกา 
11. ยงิเป้า      7 ถึง 24 นาฬิกา 
12. ปาหนา้คน ปาหนา้สัตว ์หรือส่ิงใดๆ  7 ถึง 24 นาฬิกา 
13. เต๋าขา้มแดน   7 ถึง 24 นาฬิกา 
14. หมากแกว    7 ถึง 24 นาฬิกา 
15. หมากหวัแดง  7 ถึง 24 นาฬิกา 
16. บิงโก      7 ถึง 24 นาฬิกา 
17. สะบา้ทอย    7 ถึง 24 นาฬิกา 
18. สะบา้ชุด     7 ถึง 24 นาฬิกา 
19. การเล่นต่างๆ วิง่ใหส้ัตวต่์อสู้หรือแข่งขนักนัซ่ึงมีการเล่น 12 ถึง 20 นาฬิกา 
     โตแตไลเซเตอร์ รวมอยู ่
20. โตแตไลเซเตอร์ ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง           12 ถึง 20 นาฬิกา 
21. บุก๊เมกิง ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง 12 ถึง 20 นาฬิกา 
22. ไพน่กกระจอก ไพต่่อแตม้ ไพต่่างๆ  
                วนัอาทิตย ์  12 ถึง 20 นาฬิกา 
                        วนัอ่ืน                                               12 ถึง 20 นาฬิกา 
 22. ดวด            วนัอาทิตย ์  12 ถึง 20 นาฬิกา 
                          วนัอ่ืน  12 ถึง 20 นาฬิกา 
  
 (ข) การพนนัต่อไปน้ีไม่เกินจ านวนวนั นบัจากวนัออกใบอนุญาตถึงวนัออกสลาก ถา้
ก าหนดการออกสลากไวห้ลายคราวจนถึงเวลาออกสลากคร้ังสุดทา้ย และการออกสลากคราวเดียว 
หรือหลายคราวนั้น ถา้ท าในประเทศไทยตอ้งอยูใ่นเวลา 7 ถึง 24 นาฬิกา ในเวลาท่ีก าหนดไว ้
  1. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอยา่งท่ีเส่ียงดชคให้เงินหรือประโยชน์
อยา่งอ่ืนแกผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึง 
  2. สวปี ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
  3. สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากกินรวบ หรือสวีป ซ่ึงไม่ไดอ้อกในประเทศไทย แต่
ไดจ้ดัใหมี้ข้ึนโดยชอบดว้ยกฎหมายของประเทศท่ีจดันั้น 
 (ค)* บิลเลียด ฟุตบอลโตะ๊ หรือเคร่ืองเล่นซ่ึงใชเ้คร่ืองกล พลงัไฟฟ้า พลงัแสงสวา่ง หรือ
พลงัอ่ืนใดท่ีใชเ้ล่นโดยวิธีสัมผสั เล่ือน กด ดีด ดึง ดนั ยิง โยน หมุน หรือวิธีอ่ืนใด ซ่ึงสามารถท าให้
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แพช้นะกนัได ้ไม่วา่จะโดยมีการนบัแตม้หรือเคร่ืองหมายใดๆ หรือไม่ก็ตาม ตอ้งไม่เกินสามสิบวนั
นบัจากวนัออกใบอนุญาตและใหเ้ล่นไดภ้ายในเวลา 17 ถึง 23 นาฬิกา   
 ขอ้ 6. ก าหนดอายุใบอนุญาต การจดัให้มีการแถมพก หรือรางวลัดว้ยการเส่ียงโชคโดย
วธีิใดๆ ในการประกอบกิจการคา้ หรืออาชีพใหน้บัแต่วนัท่ีเจา้พนกังานออกใบอนุญาตจนถึงวนัท่ีเจา้
พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตก าหนดให้ตามท่ีเห็นสมควร และการเส่ียงโชคแต่ละคราวตอ้งอยู่ภายใน
เวลา 7 ถึง 24 นาฬิกา แห่งวนัท่ีก าหนดไว ้

 ขอ้ 7. การพนนัตามบญัชี ข. ดงัต่อไปน้ี ใหอ้อกใบอนุญาตให้เล่นไดเ้ฉพาะในงานร่ืนเริง
สาธารณะหรืองานนกัขตัฤกษห์รือในโอกาสพิเศษอ่ืนเท่านั้น 
 1. ช้ีรูป 
 2. โยนห่วง 
 3. โยนสตางคห์รือวตัถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ  
 4. ตกเบด็ 
 5. จบัสลากโดยวธีิใดๆ  
 6. ยงิเป้า 
 7. ปาหนา้คน ปาสัตว ์หรือส่ิงใดๆ 
 8. เต๋าขา้มด่าน 
 9. หมากแกว 
 10. หมากหวัแดง 
 11. บิงโก 
 ขอ้ 8. การพนนัตามบญัชี ข. ดงัต่อไปน้ี ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งท ารายงานจ านวนยอดเงิน
รายรับและรายจ่ายในวนัหน่ึงๆ ยืน่ต่อเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตในวนัรุ่งข้ึนทุกวนั 
 1. โตแตไลเซเตอร์ ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 2. บุก๊เมกิง ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 ขอ้ 9. การพนนัตาม บญัชี ข. ดงัต่อไปน้ี เม่ือเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตเรียกร้อง ผูรั้บ
ใบอนุญาตตอ้งยืน่บญัชีรายการแสดงยอดเงินราคาสลากซ่ึงมีผูรั้บซ้ือ 
 1. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดท่ีเส่ียงโชคให้เงิน หรือประโยชน์
อยา่งอ่ืนแก่ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึง 
 2. สวปี ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 
___________________________ 
 * แกไ้ขโดย กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 23 (พ.ศ. 2530) นยัขอ้ 4. 
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 3. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวปี ซ่ึงไม่ไดอ้อกในประเทศไทยโดยไดจ้ดัให้
มีข้ึนโดยชอบดว้ยกฎหมายของประเทศท่ีจดัข้ึน 

  ขอ้ 10. การพนนัตามบญัชี ข. ดงัต่อไปน้ี ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานผูอ้อก
ใบอนุญาตใหท้ราบสถานท่ี วนัและเวลาท่ีออกสลากอยา่งนอ้ยสามวนัก่อนวนัออกสลาก และให้เจา้
พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตใหห้ลกัฐานไวเ้ป็นส าคญัวา่ไดรั้บจา้งความนั้นแลว้ 
 1. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือ การเล่นอยา่งใดท่ีเส่ียงโชคให้เงินหรือประโยชน์
อยา่งอ่ืนแก่ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึง 
 2. สวปี ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 ขอ้ 11. การพนนัตามบญัชี ข. ดงัต่อไปน้ี ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งท าบญัชีการจ าหน่าย และ
ใหเ้จา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตมีอ านาจตรวจบญัชีนั้นได ้
 1. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือ การเล่นอย่างใดท่ีเส่ียงโชคให้เงิน หรือประโยชน์
อยา่งอ่ืนแก่ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึง 
 2. โตแตไลเซเตอร์ ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 3. สวปี ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 4. บุก๊เมกิง ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 5. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวปี ซ่ึงไม่ไดอ้อกในประเทศไทยแต่ไดจ้ดัให้มี
ข้ึนโดยชอบดว้ยกฎหมายของประเทศท่ีจดันั้น 
 ขอ้ 12. ใหก้ าหนดภาษีตามมาตรา 16 วรรค 1 และมาตรา 16 ทว ิดงัต่อไปน้ี 
 (1) ผูรั้บใบอนุญาตการเล่นโตแตไลเซเตอร์ ส าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหน่ึงเสียภาษี
ดงัต่อไปน้ี 
       (ก) ในจังหวดัพระนครและจังหวดัธนบุรี ร้อยละ 10 แห่งยอดรายรับก่อนหัก
รายจ่าย 
       (ข) ในจงัหวดัอ่ืน ร้อยละ 5 แห่งยอดรายรับก่อนหกัรายจ่าย  
 (2) ผูรั้บใบอนุญาตเล่นบุก๊เมกิง ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงเสียภาษี ดงัน้ี  
  (ก) ในจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรี ร้อยละ 10 แห่งยอดรายรับซ่ึงหกัรายจ่าย
แลว้ 
  (ข) ในจงัหวดัอ่ืน ร้อยละ 5 แห่งยอดรายรับซ่ึงหกัรายจ่ายแลว้ 
  (3) ผูรั้บใบอนุญาตการเล่นสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอยา่งใดท่ีเส่ียงโชค
ใหเ้งินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนแก่ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึง สวปีหรือขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ  
หรือสวีป ซ่ึงไม่ไดอ้อกในประเทศไทย แต่ไดจ้ดัให้มีข้ึนโดยชอบดว้ยกฎหมายของประเทศนั้น เสีย
ภาษีดงัน้ี 
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  (ก) ในจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรี ร้อยละ 10 แห่งยอดราคาสลากซ่ึงมีผูรั้บ
ซ้ือก่อนหกัรายจ่าย 
  (ข) ในจงัหวดัอ่ืน ร้อยละ 5 แห่งยอดราคาสลากซ่ึงมีผูรั้บซ้ือก่นหกัรายจ่าย  
 นอกจากภาษีดงักล่าวแลว้ ให้ผูรั้บใบอนุญาตเสียภาษีเพิ่มข้ึนตาม มาตรา 16 วรรค 2 อีก
ร้อยละสองคร่ึงแห่งยอดท่ีต้องเสีย เพื่อเป็นรายได้ของเทศบาลแห่งท้องท่ีท่ีเล่นการพนันตาม
ใบอนุญาต  
 ขอ้ 13. การพนนัตามบญัชี ดงัต่อไปน้ี ใหจ้ดัข้ึนโดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาต 
 (1) ไพบ่ริดซ์ ซ่ึงเล่นในสมาคมระหวา่งสมาชิก หรือบุคคลท่ีสมาคมอนุญาตหรือเล่นใน
บา้ยระหว่างญาติมิตร โดยมาคมผูจ้ดัให้มีการเล่นหรือเจา้บา้นแล้วแต่กรณี มิได้เรียกเก็บหรือรับ
ผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางออ้มจากการเล่นนั้น 
 (2) บิลเลียด* ซ่ึงเล่นในเคหสถานท่ีมีบริเวณกวา้งขวางและร้ัวรอบมิดชิด จ านวนไม่เกิน
หน่ึงโต๊ะ โดยผูจ้ดัให้มีการเล่นหรือเจ้าบา้น แล้วแต่กรณี มิได้เรียกเก็บหรือรับผลประโยชน์ใน
ทางตรงหรือทางออ้มจากการเล่นนั้น หรือซ่ึงเล่นเพื่อการร่ืนเริงในสมาคมท่ีตั้งข้ึนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์จ  านวนไม่เกินห้าโต๊ะ โดยสมาคมเก็บค่าเกมตามสมควร และจดัให้มีการ
เล่นในวนัปฏิบติัราชการตามปกติ ระหวา่งเวลา 15 นาฬิกา ถึงเวลา 1 นาฬิกา ของวนัรุ่งข้ึน ตลอดจน
ปฏิบติัตามลกัษณะขอ้จ ากดัและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นแบบใบอนุญาตให้จดัให้มีการเล่นการพนนั
บิลเลียดโดยอนุโลม 
 (3) วิ่งววัคน ซ่ึงได้มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย ชกมวย 
มวยปล ้า ซ่ึงกรมพลศึกษาหรือแผนกศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคจดัใหมี้ข้ึนระหวา่งนกัเรียน 
 ขอ้ 14. เจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตผอ่นผนัการอนุญาต ให้ผิดไปจากลกัษณะขอ้จ ากดั
หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไวห้ลงัใบอนุญาตไดแ้ต่เฉพระเม่ือไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยแลว้ 
 ขอ้ 15. ผูใ้ดประสงค์จะจดัให้มีการเล่นการพนนั ตามบญัชี ข.หรือการจดัให้มีการแถม
พกหรือรางวลัดว้ยการเส่ียงโชคโดยวธีิใดๆ ในการประกอบกิจการคา้ หรืออาชีพตามมาตรา 8 ให้ท า
ค าขอตามแบบทา้ยกฎกระทรวงน้ี ยืน่ต่อเจา้พนกังานผูอ้อกในอนุญาตประจ าทอ้งท่ี 
 ขอ้ 16. ภายใตบ้งัคบั ขอ้ 19. ใบอนุญาตให้จดัให้มีการเล่นการพนันตามบญัชี ข. และ
ใบอนุญาตจดัให้มีการแถมพก หรือรางวลัดว้ยการเส่ียงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการคา้
หรืออาชีพตามมาตรา 8 ใหใ้ชแ้บบพิมพต์ามแบบทา้ยกฎกระทรวงน้ี 

 
*_____________________________________ 

*  แกไ้ขโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 27 (พ.ศ. 2534) นยัขอ้ 1. 
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 ขอ้ 17.* ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหเ้ล่นการพนนัตามบญัชี ข. ใหก้  าหนด ดงัน้ี 
    

ล าดบั 
 

การพนนั ค่าธรรมเนียม 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

การเล่นซ่ึงใหส้ัตวต่์อสู้หรือแข่งกนั 
(ก) ชนโค กระบือ แพะ แกะ 
(ข)  ใหส้ัตวอ่ื์นนอกจาก โค กระบือ แพะ แกะ  

ต่อสู้กนั 
(ค)  แข่งมา้ 
 ในกรุงเทพมหานคร 
 ในจงัหวดัอ่ืน 
(ง)  แข่งสัตวอ่ื์นนอกจากมา้ 
 วิง่ววัคน 
 ชกมวย มวยปล ้า 
 แข่งเรือพว่ง แข่งเรือลอ้ 
 ช้ีรูป 
 โยนห่วง 
 โยนสตางคห์รือวตัถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ 
 ตกเบด็ 
 จบัสลากโดยวธีิใดๆ 
 ยงิเป้า 
 ปาหนา้คน ปาสัตว ์หรือส่ิงใดๆ  
 เต๋าขา้มด่าน 
 หมากแกว 
 หมากหวัแดง 
 บิงโก สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่น

อยา่งใดท่ีเส่ียงโชคใหเ้งินหรือประโยชน์ 
อยา่งอ่ืนแก่ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึง 

 
 วนัละ 400 บาท 
 วนัละ 200 บาท 
 
 เท่ียวละ 500 บาท 
 เท่ียวละ 50  บาท 
 เท่ียวละ 200 บาท 
 วนัละ 200 บาท 
 วนัละ 200 บาท 
 วนัละ 200 บาท 
วงหน่ึง  วนัละ 200 บาท 
วงหน่ึง   วนัละ 200 บาท 
วงหน่ึง   วนัละ 200 บาท 
วงหน่ึง    วนัละ 200 บาท 
วงหน่ึง   วนัละ 200 บาท 
วงหน่ึง   วนัละ 200 บาท 
วงหน่ึง   วนัละ 200 บาท 
วงหน่ึง   วนัละ 200 บาท 
วงหน่ึง   วนัละ 200 บาท 
วงหน่ึง   วนัละ 200 บาท 
วงหน่ึง   วนัละ 200 บาท 
 คร้ังละ 5,000 บาท 

 

_________________________________ 
*  แกไ้ขโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 20 (พ.ศ. 2524) นยัขอ้ 1. 
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ล าดบั การพนนั ค่าธรรมเนียม 
17. 

 
 

18. 
19. 
20. 

 
 

21. 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

 

โตแตไลเซเตอร์ ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
ในกรุงเทพมหานคร 
ในจงัหวดัอ่ืน 
สวปีส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
บุก๊เมกิง ส าหรับการเล่นอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวปีซ่ึง 
ไม่ไดอ้อกในประเทศไทย แต่ไดจ้ดัใหมี้ข้ึน 
โดยชอบดว้ยกฎหมายของประเทศท่ีจดันั้น 
ไพ ่
(ก) ไพน่กกระจอก 
(ข) ไพโ่ป๊กเกอร์ ไพเ่ผ 
(ค) ไพผ่อ่นจีน ไพซี่เซ็ก 
(ง) ไพอ่ื่นๆ 
 
 
 
 
ดวด 
บิลเลียด 
ขอ้งออ้ย 
สะบา้ทอย 
สะบา้ชุด 
ฟุตบอลโตะ๊ 
เคร่ืองเล่นซ่ึงใชเ้คร่ืองกล พลงัไฟฟ้า พลงัสวา่ง หรือ
พลงัอ่ืนใดท่ีใชเ้ล่นโดยวธีิสัมผสั เล่ือน กด ดีด ดึง 
ดนั ยงิ โยน โยก หมุน หรือวิธีอ่ืนใดซ่ึงสามารถท า
ใหแ้พช้นะกนัได ้ไม่วา่จะโดยมีการนบัแตม้หรือ
เคร่ืองหมายใดๆ หรือไม่ก็ตาม 

 
วงหน่ึง  วนัละ 10,000 บาท 
วงหน่ึง  วนัละ 1,000 บาท 

  คร้ังละ 1,000  บาท 
วงหน่ึง  วนัละ 5,000 บาท 
 
 
คร้ังละ  1,000 บาท 
 
วงหน่ึง  วนัละ 1,000 บาท 
วงหน่ึง  วนัละ 2,000 บาท 
วงหน่ึง  วนัละ 1,000 บาท 
วงหน่ึง  วนัละ 100 บาท 
ถา้เล่นระหวา่งญาติมิตรใน
เคหสถานอนัมิใช่ร้านคา้และ
มิใช่การเล่นประจ า 
วงหน่ึง  วนัละ 50 บาท 
วงหน่ึง  วนัละ 50 บาท 
โตะ๊หน่ึง วนัละ 300 บาท 
วงหน่ึง  วนัละ   100 บาท 
วงหน่ึง  วนัละ   100 บาท 
วงหน่ึง  วนัละ   100 บาท 
โตะ๊หน่ึง  1,000 บาท 
 
 
 
 
เคร่ืองหน่ึง 2,000 บาท 
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 ขอ้ 18.* ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัให้มีแถมพก หรือรางวลัดว้ยการเส่ียงโชคดว้ยวิธี 
ใดๆ ในการประกอบกิจการคา้ หรืออาชีพใหก้ าหนด ดงัน้ี 
 

ก าหนดอายใุบอนุญาต ค่าธรรมเนียม 
                  1 วนั 
 ไม่เกิน 7 วนั 
 ไม่เกิน 1 เดือน 
 ไม่เกิน 6 เดือน 
 ไม่เกิน 1 ปี 

300 บาท 
600 บาท 
1,500 บาท 
6,000 บาท 
9,000 บาท 

 
 ขอ้ 19. บรรดาแบบพิมพค์  าร้องขออนุญาตจดัให้มีการเล่นการพนนั และใบอนุญาตให้
จดัใหมี้การเล่นการพนนัตามบญัชี ข. ตามแบบท่ีแนบทา้ยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2490) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478 เม่ือไดแ้กไ้ขให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้
คงใชไ้ดต่้อไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2503   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 

*  แกไ้ขโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 20 (พ.ศ. 2524) นยัขอ้ 2. 
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ภาคผนวก ข. 
 พระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐”  
 มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัเม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 มาตรา ๓ ในพระราชบญัญติัน้ี “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความวา่ อุปกรณ์หรือชุด
อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมการท างานเขา้ดว้ยกนั โดยไดมี้การก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือส่ิง
อ่ืนใด และแนวทางปฏิบติังานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ท าหนา้ท่ีประมวลผลขอ้มูลโดย  อตัโนมติั 
“ขอ้มูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ขอ้มูล ขอ้ความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีอยู่ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร์อาจ  ประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึง
ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ด้วย “ขอ้มูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์” หมายความวา่ ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงถึง
แหล่งก าเนิด ตน้ทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วนัท่ี ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น“ผูใ้หบ้ริการ” หมายความวา่ 
  (๑) ผูใ้ห้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเขา้สู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกนัโดย
ประการอ่ืน โดยผา่นทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือ
ในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
  (๒) ผูใ้ห้บริการเก็บรักษาขอ้มูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน “ผูใ้ชบ้ริการ” 
หมายความว่า ผูใ้ช้บริการของผูใ้ห้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม “พนักงาน
เจา้หน้าท่ี” หมายความว่า ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี “รัฐมนตรี” 
หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรักษาการ
ตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
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หมวด ๑ 
ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 

 
 มาตรา ๕ ผูใ้ดเขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้น มิไดมี้ไวส้ าหรับตน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา ๖ ผูใ้ดล่วงรู้มาตรการป้องกนัการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผูอ่ื้นจดัท าข้ึนเป็น
การเฉพาะถา้น ามาตรการดงักล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา ๗ ผูใ้ดเขา้ถึงโดยมิชอบซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมี้ไวส้ าหรับตน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินส่ี
หม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา ๘ ผูใ้ดกระท าดว้ยประการใดโดยมิชอบดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดกัรับ
ไว ้ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นท่ีอยูร่ะหวา่งการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลคอมพิวเตอร์
นั้นมิไดมี้ไวเ้พื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคล ทัว่ไปใชป้ระโยชน์ไดต้อ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา ๙ ผูใ้ดท าให้เสียหาย ท าลาย แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นโดยมิชอบ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา ๑๐ ผูใ้ดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การท างานของระบบคอม  
พิวเตอร์ของผูอ่ื้นถูกระงบั ชะลอ ขดัขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติไดต้อ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา ๑๑ ผูใ้ดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนโดย
ปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งท่ีมาของการส่งขอ้มูลดังกล่าว อนัเป็นการรบกวนการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
 มาตรา ๑๒ ถา้การกระท าความผดิตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
  (๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทนัทีหรือ
ในภายหลงั และไม่วา่จะเกิดข้ึนพร้อมกนัหรือไม่ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน
สองแสนบาท 
  (๒) เป็นการกระท าโดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ 
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ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระท าต่อขอ้มูล 
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีไวเ้พื่อประโยชน์สาธารณะ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปี
ถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาทถา้การกระท าความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้
ผูอ่ื้นถึงแก่ความตาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยีสิ่บปี 
 มาตรา ๑๓ ผูใ้ดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าสั่งท่ีจดัท าข้ึนโดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้เป็น
เคร่ืองมือในการกระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 
หรือมาตรา ๑๑ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา ๑๔ ผูใ้ดกระท าความผิดท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
  (๑) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
หรือขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นหรือประชาชน 
  (๒) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะ
เกิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 
  (๓) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อนัเป็นความผิดเก่ียวกบั
ความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัรหรือความผิดเก่ียวกบัการ ก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
  (๔) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกและ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได ้
  (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยูแ่ลว้วา่เป็นขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตาม 
(๑)(๒) (๓) หรือ (๔) 
 มาตรา ๑๕ ผูใ้ห้บริการผูใ้ดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิดตาม
มาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นความควบคุมของตน ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัผูก้ระท า
ความผดิตามมาตรา ๑๔ 
 มาตรา ๑๖ ผูใ้ดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีประชาชนทัว่ไปอาจเข้าถึงได้ซ่ึงข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ท่ีปรากฏเป็นภาพของผูอ่ื้น และภาพนั้นเป็นภาพท่ีเกิดจากการสร้างข้ึน ตดัต่อ เติม หรือ
ดดัแปลงดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวธีิการอ่ืนใด ทั้งน้ี โดยประการท่ีน่าจะท าให้ผูอ่ื้นนั้นเสีย
ช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชงั หรือไดรั้บความอบัอาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้ งจ  าทั้ งปรับ ถ้าการกระท าตามวรรคหน่ึงเป็นการน าเข้าข้อมูลคอม  
พิวเตอร์โดยสุจริต ผูก้ระท าไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นความผิดอนัยอมความได ้ถา้
ผูเ้สียหายในความผิดตามวรรคหน่ึงตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของ
ผูเ้สียหายร้องทุกขไ์ด ้และใหถื้อวา่เป็นผูเ้สียหาย 
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 มาตรา ๑๗ ผูใ้ดกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีนอกราชอาณาจกัรและ 
  (๑) ผูก้ระท าความผดินั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศท่ีความผิดไดเ้กิดข้ึนหรือ
ผูเ้สียหายไดร้้องขอใหล้งโทษ หรือ 
  (๒) ผูก้ระท าความผดินั้นเป็นคนต่างดา้ว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผูเ้สียหายและ
ผูเ้สียหายไดร้้องขอใหล้งโทษจะตอ้งรับโทษภายในราชอาณาจกัร 
 

หมวด ๒ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 มาตรา ๑๘ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณี
ท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีการ กระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจ
อย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปน้ี เฉพาะท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลกัฐานเก่ียวกบัการ
กระท าความผดิ และหาตวัผูก้ระท าความผดิ 
  (๑) มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดตามพระราช 
บญัญติัน้ีมาเพื่อใหถ้อ้ยค า ส่งค าช้ีแจงเป็นหนงัสือ หรือส่งเอกสาร ขอ้มูล หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีอยูใ่น
รูปแบบท่ีสามารถเขา้ใจได ้
  (๒) เรียกขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผูใ้ห้บริการเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (๓) สั่งใหผู้ใ้หบ้ริการส่งมอบขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือท่ี
อยูใ่นความครอบครองหรือควบคุมของผูใ้หบ้ริการใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
  (๔) ท าส าเนาขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  จากระบบคอมพิวเตอร์
ท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีการกระท าความผดิตามพระราช บญัญติัน้ี ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์นั้น
ยงัมิไดอ้ยูใ่นความครอบครองของพนกังานเจา้ หนา้ท่ี 
  (๕) สั่งให้บุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้เก็บ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดงักล่าวใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
  (๖) ตรวจสอบหรือเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลคอมพิวเตอร์  ขอ้มูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของบุคคล ใด อนัเป็นหลกัฐานหรืออาจใชเ้ป็น
หลกัฐานเก่ียวกบัการกระท าความผดิ หรือเพื่อสืบสวนหาตวัผูก้ระท าความผดิและสั่งให้บุคคลนั้นส่ง
ขอ้มูล คอมพิวเตอร์ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีจ  าเป็นใหด้ว้ยก็ได ้
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  (๗) ถอดรหัสลบัของขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเขา้รหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์  ท าการถอดรหัสลบั หรือให้ความร่วมมือกบัพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีในการถอดรหสัลบัดงักล่าว 
  (๘) ยึดหรืออายดัระบบคอมพิวเตอร์เท่าท่ีจ  าเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบราย 
ละเอียดแห่งความผดิและผูก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา ๑๙ การใชอ้ านาจของพนกังานเจา้หน้าท่ีตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ 
(๘) ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ียื่นค าร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจเพื่อมีค าสั่งอนุญาตให้ พนกังานเจา้หนา้ท่ี
ด าเนินการตามค าร้อง ทั้งน้ี ค าร้องตอ้งระบุเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่บุคคลใดกระท าหรือก าลงัจะกระท า
การอยา่ง หน่ึงอยา่งใดอนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี เหตุท่ีตอ้งใชอ้  านาจ ลกัษณะของการ
กระท าความผิด รายละเอียดเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการกระท าความผิดและผูก้ระท าความผิด เท่าท่ี
สามารถจะระบุได ้ประกอบค าร้องดว้ยในการพิจารณาค าร้องให้ศาลพิจารณาค าร้องดงักล่าวโดยเร็ว 
เม่ือศาลมีค าสั่งอนุญาตแลว้ ก่อนด าเนินการตามค าสั่งของศาล ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งส าเนาบนัทึก
เหตุอนัควรเช่ือท่ีท าใหต้อ้งใชอ้  านาจ ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให้เจา้ของหรือผู ้
ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไวเ้ป็นหลักฐาน แต่ถ้าไม่มีเจา้ของหรือผูค้รอบครองเคร่ือง
คอมพิวเตอร์อยู่ ณ ท่ีนั้ น ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งมอบส าเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู ้
ครอบครองดงักล่าวในทนัทีท่ีกระท าได้ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีผูเ้ป็นหัวหน้าในการด าเนินการตาม
มาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ(๘) ส่งส าเนาบนัทึกรายละเอียดการด าเนินการและเหตุผลแห่งการ
ด าเนินการให้ศาลท่ีมี เขตอ านาจภายในส่ีสิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือด าเนินการ เพื่อเป็น
หลกัฐานการท าส าเนาขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา ๑๘ (๔) ให้กระท าไดเ้ฉพาะเม่ือมีเหตุอนัควร
เช่ือไดว้า่มีการกระท าความผิดตามพระราช บญัญติัน้ี และตอ้งไม่เป็นอุปสรรคในการด าเนินกิจการ
ของเจา้ของหรือผูค้รอบครองขอ้มูล คอมพิวเตอร์นั้นเกินความจ าเป็น การยึดหรืออายดัตามมาตรา 
๑๘ (๘) นอกจากจะต้องส่งมอบส าเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายดัมอบให้เจ้าของหรือผู ้
ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้ พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะสั่งยึดหรืออายดัไวเ้กิน
สามสิบวนัมิได ้ในกรณีจ าเป็นท่ีตอ้งยึดหรืออายดัไวน้านกวา่นั้น ให้ยื่นค าร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจ
เพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายดัได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนัได้
อีกไม่เกินหกสิบ วนั เม่ือหมดความจ าเป็นท่ีจะยึดหรืออายดัหรือครบก าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ท่ียึดหรือถอนการอายดัโดยพลนั หนงัสือแสดงการ
ยดึหรืออายดัตามวรรคหา้ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๐ ในกรณีท่ีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นการท าให้แพร่หลาย
ซ่ึง ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร ตามท่ีก าหนดไวใ้น
ภาคสองลกัษณะ ๑ หรือลกัษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือท่ีมีลกัษณะขดัต่อความสงบ
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เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน พนกังานเจา้หนา้ท่ีโดยไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
อาจยื่นค าร้อง พร้อมแสดงพยานหลกัฐานต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจขอให้มีค  าสั่งระงบัการท าให้แพร่ 
หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งให้ระงบัการท าให้แพร่หลายซ่ึงขอ้มูล 
คอมพิวเตอร์ตามวรรค หน่ึง ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีท าการระงบัการท าให้แพร่หลายนั้นเอง หรือสั่ง
ใหผู้ใ้หบ้ริการระงบัการท าใหแ้พร่หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ ได ้
 มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หน้าท่ีพบว่า ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดค าสั่งไม่พึง
ประสงค์รวมอยู่ดว้ย พนกังานเจา้หน้าท่ีอาจยื่นค าร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจเพื่อขอให้มีค  าสั่งห้าม 
จ าหน่ายหรือเผยแพร่ หรือสั่งใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นระงบัการใช ้ท าลาย
หรือแก้ไขขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นได ้หรือจะก าหนดเง่ือนไขในการใช้ มีไวใ้นครอบครอง หรือ
เผยแพร่ชุดค าสั่งไม่พึงประสงคด์งักล่าวก็ไดชุ้ดค าสั่งไม่พึงประสงคต์าม วรรคหน่ึงหมายถึงชุดค าสั่ง
ท่ีมีผลท าใหข้อ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค าสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกท าลาย 
ถูกแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขดัขอ้ง หรือปฏิบติังานไม่ตรงตามค าสั่งท่ีก าหนดไว ้ หรือโดย
ประการอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงทั้งน้ี เวน้แต่เป็นชุดค าสั่งท่ีมุ่งหมายในการป้องกนัหรือ
แกไ้ขชุดค าสั่งดงักล่าว ขา้งตน้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีเปิดเผยหรือส่งมอบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีไดม้าตามมาตรา ๑๘ ให้แก่บุคคลใดความใน
วรรคหน่ึงมิให้ใช้บงัคบักับการกระท าเพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัน้ี หรือเพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการใชอ้  านาจ
หนา้ท่ีโดยมิชอบ หรือเป็นการกระท าตามค าสั่งหรือท่ีไดรั้บอนุญาตจากศาลพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูใ้ด
ฝ่าฝืนวรรคหน่ึงตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าท่ีผูใ้ดกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นล่วงรู้ขอ้มูล 
คอมพิวเตอร์ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีไดม้าตามมาตรา ๑๘ ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา ๒๔ ผูใ้ดล่วงรู้ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือขอ้มูลของ
ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดม้าตามมาตรา ๑๘ และเปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อผูห้น่ึงผูใ้ด ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 มาตรา ๒๕ ขอ้มูล ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีพนักงาน
เจา้หน้าท่ีได้มาตามพระราชบญัญติัน้ี ให้อา้งและรับฟังเป็นพยานหลกัฐานตามบทบญัญติัแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืนอนัว่าดว้ยการสืบพยานได ้ แต่ตอ้งเป็น
ชนิดท่ีมิไดเ้กิดข้ึนจากการจูงใจมีค ามัน่สัญญา ขู่เขญ็ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอ่ืน 
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 มาตรา ๒๖ ผูใ้หบ้ริการตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไวไ้ม่นอ้ยกวา่เกา้สิบ 
วนันบัแต่วนัท่ีขอ้มูลนั้นเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ าเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะสั่งให้ผูใ้ห้
บริการผูใ้ดเก็บรักษา ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไวเ้กินเกา้สิบวนั แต่ไม่เกินหน่ึงปีเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได ้ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อให ้
สามารถระบุตวัผูใ้ชบ้ริการ นบัตั้งแต่เร่ิมใชบ้ริการและตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบ
วนั นบัตั้งแต่การใชบ้ริการส้ินสุดลง ความในวรรคหน่ึงจะใชก้บัผูใ้หบ้ริการประเภทใด อยา่งไร และ
เม่ือใด ใหเ้ป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ผูใ้หบ้ริการผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตราน้ี ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท 
 มาตรา ๒๗ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของศาลหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีสั่งตามมาตรา ๑๘ 
หรือมาตรา ๒๐ หรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสอง
แสนบาทและปรับเป็นรายวนัอีกไม่เกินวนัละหา้พนั บาทจนกวา่จะปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 มาตรา ๒๘ การแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
ผูมี้ความรู้และความช านาญเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ และมีคุณสมบติัตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
 มาตรา ๒๙ ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีเป็น
พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผูใ้หญ่ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอ านาจ
รับค าร้องทุกข์หรือรับค ากล่าวโทษ และมีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตาม
พระราชบญัญติัน้ี ในการจบั ควบคุม คน้ การท าส านวนสอบสวนและด าเนินคดีผูก้ระท าความผิด
ตามพระราชบญัญติัน้ี บรรดาท่ีเป็นอ านาจของพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผูใ้หญ่ หรือ
พนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีประสานงาน
กบัพนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบเพื่อด าเนินการ ตามอ านาจหนา้ท่ีต่อไป ใหน้ายกรัฐมนตรีในฐานะ
ผูก้  ากบัดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ และรัฐมนตรีมีอ านาจ ร่วมกนัก าหนดระเบียบเก่ียวกบั
แนวทางและวธีิปฏิบติัในการด าเนินการตามวรรคสอง 
 มาตรา ๓๐ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัต่อบุคคลซ่ึง
เก่ียวข้อง บัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศใน                     
ราชกิจจานุเบกษา 
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ภาคผนวก ค. 
U.S. Code 

 
TITLE 31—MONEY AND FINANCE 

SUBTITLE IV—MONEY 
CHAPTER 53—MONETARY TRANSACTIONS 

SUBCHAPTER IV - PROHIBITION ON FUNDING OF UNLAWFUL INTERNET 
GAMBLING 

 
§ 5361. Congressional findings and purpose 
 (a) FINDINGS. 
Congress finds the following: 
          (1) Internet gambling is primarily funded through personal use of payment system 
instru ments, credit cards, and wire transfers. 
          (2) The National Gambling Impact Study Commission in 1999 recommended the pas 
sage of legislation to prohibit wire transfers to Internet gambling sites or the banks which 
represent such sites. 
          (3) Internet gambling is a growing cause of debt collection problems for insured 
depository institutions and the consumer credit industry. 
          (4) New mechanisms for enforcing gambling laws on the Internet are necessary 
because traditional law enforcement mechanisms are often inadequate for enforcing gambling 
prohibitions or regulations on the Internet, especially where such gambling crosses State or 
national borders. 
(b) RULE OF CONSTRUCTION. 
  NO provision of this subchapter shall be construed as altering, limiting, or extending 
any Federal or State law or Tribal-State compact prohibiting, permitting, or regulating gambling 
within the United States. 
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§ 5362. Definitions 
In this subchapter: 
 (1) BET OR WAGER. 
The term 'bet or wager'— 
(A)  means the staking or risking by any person of something of value upon the outcome of a 

contest of others, a sporting event, or a game subject to chance, upon an agreement or 
understanding that the person or another person will receive something of value in the event 
of a certain outcome; 

(B) includes the purchase of a chance or opportunity to win a lottery or other prize (which 
opportunity to win is predominantly subject to chance); 

(C) includes any scheme of a type described in section 3702 of title 28; 
(D) includes any instructions or information pertaining to the establishment or movement of funds 

by the bettor or customer in, to, or from an account with the business of betting or wagering; 
and 

(E) does not include- 
         (i) any activity governed by the securities laws (as that term is defined in section 
3(a)(47) of the Securities Exchange Act of 1934 for the purchase or sale of securities (as that term 
is defined in section 3(a)(10) of that Act); 
         (ii) any transaction conducted on or subject to the rules of a registered entity or 
exempt board of trade under the Commodity Exchange Act; 
         (iii) any over-the-counter derivative instrument; 
         (iv) any other transaction that 
               (I)  is excluded or exempt from regulation under the Commodity Exchange Act; 
or 
               (II) is exempt from State gaming or bucket shop laws under section 12(e) of the 
Commodity Exchange Act or section 28(a) of the Securities Exchange Act of 1934; 
          (v) any contract of indemnity or guarantee; 
          (vi) any contract for insurance; 
          (vii) any deposit or other transaction with an insured depository institution; 
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          (viii) participation in any game or contest in which participants do not stake or risk 
anything of value other than 
                (I) personal efforts of the participants in playing the game or contest or 
obtaining access to the Internet; or 
                (II) points or credits that the sponsor of the game or contest provides to partici 
pants free of charge and that can be used or redeemed only for participation in games or contests 
offered by the sponsor; or 
           (ix) participation in any fantasy or simulation sports game or educational game or 
contest in which (if the game or contest involves a team or teams) no fantasy or simulation sports 
team is based on the current membership of an actual team that is a member of an amateur or 
professional sports organization (as those terms are defined in section 3701 of title 28) and that 
meets the following conditions: 
  (I) All prizes and awards offered to winning participants are established and 
made known to the participants in advance of the game or contest and their value is not 
determined by the number of participants or the amount of any fees paid by those participants. 
                 (II) All winning outcomes reflect the relative knowledge and skill of the 
participants and are determined predominantly by accumulated statistical results of the perfor 
mance of indivi-duals (athletes in the case of sports events) in multiple real-world sporting or 
other events. 
                (III) No winning outcome is based 
    (aa)  on the score, pointspread, or any performance or performances of any 
single real world team or any combination of such teams; or 
   (bb) solely on any single performance of an individual athlete in any single 
real-world sporting or other event. 
 
(2) BUSINESS OF BETTING OR WAGERING. 
  The term 'business of betting or wagering' does not include the activities of a financial 
transaction provider, or any interactive computer service or telecommunications service. 
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(3) DESIGNATED PAYMENT SYSTEM. 
  The term 'designated payment system' means any system utilized by a financial 
transaction provider that the Secretary and the Board of Governors of the Federal Reserve System, 
in consultation with the Attorney General, jointly determine, by regulation or order, could be 
utilized in connection with, or to facilitate, any restricted transaction. 
 
(4) FINANCIAL TRANSACTION PROVIDER. 
 The term 'financial transaction provider' means a creditor, credit card issuer, financial 
institution, operator of a terminal at which an electronic fund transfer may be initiated, money 
transmitting business, or international, national, regional, or local payment network utilized to 
effect a credit transaction, electronic fund transfer, stored value product transaction, or money 
transmitting service, or a participant in such network, or other participant in a designated payment 
system. 
 
(5) INTERNET. 
  The term 'Internet' means the international computer network of interoperable packet 
switched data networks. 
 
(6) INTERACTIVE COMPUTER SERVICE. 
 The term 'interactive computer service' has the meaning given the term in section 
230(f) of the Communications Act of 1934 (47 U.S.C. 230(f)). 
 
(7) RESTRICTED TRANSACTION. 
 The term 'restricted transaction' means any transaction or transmittal involving any 
credit, funds, instrument, or proceeds described in any paragraph of section 5363 which the 
recipient is prohibited from accepting under section 5363. 
 
(8) SECRETARY. 
 The term 'Secretary' means the Secretary of the Treasury. 
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(9) STATE. 
 The term 'State' means any State of the United States, the District of Columbia, or any 
commonwealth, territory, or other possession of the United States. 
 
(10) UNLAWFUL INTERNET GAMBLING. 
(A) IN GENERAL.—The term 'unlawful Internet gambling' means to place, receive, or otherwise 
knowingly transmit a bet or wager by any means which involves the use, at least in part, of the 
Internet where such bet or wager is unlawful under any applicable Federal or State law in the State 
or Tribal lands in which the bet or wager is initiated, received, or otherwise made. 
 
(B) INTRASTATE TRANSACTIONS. 
 The term 'unlawful Internet gambling' does not inelude placing, receiving, or 
otherwise transmitting a bet or wager where 
 (i)  the bet or wager is initiated and received or otherwise made exclusively within a 
single State; 
      (ii) the bet or wager and the method by which the bet or wager is initiated and 
received or otherwise made is expressly authorized by and placed in accordance with the laws of 
such State, and the State law or regulations include- 
            (I) age and location verification requirements reasonably designed to block access 
to minors and persons located out of such State; and 
             (II) appropriate data security standards to prevent unauthorized access by any 
person whose age and current location has not been verified in accordance with such State's law 
regulations; and 
      (iii)  the bet or wager does not violate any provision of- 
              (I) the Interstate Horseracing Act of 1978 (15 U.S.C. 3001 et seq.); 
              (II) chapter 178 of title 28 (commonly known as the 'Professional and Amateur 
Sports Protection Act'); 
               (III) the Gambling Devices Transportation Act (15 U. S. C. 1171 et seq.); or 
               (IV) the Indian Gaming Regulatory Act (25 U.S.C. 2701 et seq.). 
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(C) INTRATRIBAL TRANSACTIONS. 
   The term 'unlawful Internet gambling' does not inelude placing, receiving, or 
otherwise transmitting a bet or wager where- 
        (i)  the bet or wager is initiated and received or otherwise made exclusively- 
              (I)  within the Indian lands of a single Indian tribe (as such terms are defined 
under the Indian Gaming Regulatory Act; or 
               (II) between the Indian lands of 2 or more Indian tribes to the extent that 
intertribal gaming is authorized by the Indian Gaming Regulatory Act; 
        (ii) the bet or wager and the method by which the bet or wager is initiated and 
received or otherwise made is expressly authorized by and complies with the requirements of- 
    (I) the applicable tribal ordinance or resolution approved by the Chairman of the 
National Indian Gaming Commission; and 
     (II) with respect to class III gaming, the applicable Tribal-State Compact; 
          (iii) the applicable tribal ordinance or resolution or Tribal-State compact includes 
    (I) age and location verification requirements reasonably designed to block 
access to minors and persons located out of the applicable Tribal lands; and 
                (II) appropriate data security standards to prevent unauthorized access by any 
person whose age and current location has not been verified in accordance with the applicable 
tribal ordinance or resolution or Tribal-State Compact; and 
         (iv)  the bet or wager does not violate any provision of- 
                (I)  the Interstate Horseracing Act of 1978 (15 U.S.C. 3001 et seq.); 
                (II)  chapter 178 of title 28 (commonly known as the 'Professional and Amateur 
Sports Protection Act'); 
                (III)  the Gambling Devices Transportation Act (15 U. S. C. 1171 et seq.); or 
                (IV) the Indian Gaming Regulatory Act (25 U.S.C. 2701 et seq.). 
 
(D) INTERSTATE HORSERACING. 
          (i)  IN GENERAL—The term 'unlawful Internet gambling' shall not include any  
activity that is allowed under the Interstate Horseracing Act of 1978 (15 U.S.C. 3001 et seq.). 
          (ii) RULE OF CONSTRUCTION REGARDING PREEMPTION. 

DPU



 

 

 

129 

   Nothing in this subchapter may be construed to preempt any State law prohibiting 
gambling. 
          (iii) SENSE OF CONGRESS. 
   It is the sense of Congress that this subchapter shall not change which activities 
related to horse racing may or may not be allowed under Federal law. This subparagraph is 
intended to address concerns that this subchapter could have the effect of changing the existing 
relationship between the Interstate Horseracing Act and other Federal statutes in effect on the date 
of the enactment of this subchapter. This subchapter is not intended to change that relationship. 
This subchapter is not intended to resolve any existing disagreements over how to interpret the 
relationship between the Interstate Horseracing Act and other Federal statutes. 
 
(E) INTERMEDIATE ROUTING. 
   The intermediate routing of electronic data shall not determine the location or 
locations in which a bet or wager is initiated, received, or otherwise made. 
 
(11) OTHER TERMS. 

(A) CREDIT; CREDITOR; CREDIT CARD; AND CARD ISSUER. 
   The terms 'credit', 'creditor', 'credit card', and 'card issuer' have the meanings given the 
terms in section 103 of the Truth in Lending Act (15 U.S.C. 1602). 
        (B) ELECTRONIC FUND TRANSFER. 
    The term 'electronic fund transfer' 
              (i) has the meaning given the term in section 903 of the Electronic Fund Transfer 
Act (15 U. S. C.1693a), except that the term includes transfers that would otherwise be excluded 
under section 903(6)(E) of that Act; and 
               (ii) includes any fund transfer covered by Article 4A of the Uniform Commercial 
Code, as in effect in any State. 
    (C) FINANCIAL INSTITUTION. 
   The term 'financial institution' has the meaning given the term in section 903 of the 
Electronic Fund Transfer Act, except that such term does not include a casino, sports book, or 
other business at or through which bets or wagers may be placed or received. 
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          (D) INSURED DEPOSITORY INSTITUTION. 
    The term 'insured depository institution'— 
                (i) has the meaning given the term in section 3(c) of the Federal Deposit 
Insurance Act (12 U.S.C. 1813(c)); and 
                (ii) includes an insured credit union (as defined in section 101 of the Federal 
Credit Union Act) 
          (E) MONEY TRANSMITTING BUSINESS AND MONEY TRANSMITTING 
SERVICE.  
   The terms 'money transmitting business' and 'money transmitting service' have the 
meanings given the terms in section 5330(d) (determined without regard to any regulations 
prescribed by the Secretary thereunder). 
 
§5363. Prohibition on acceptance of any financial instrument for unlawful Internet gambling 
   No person engaged in the business of betting or wagering may knowingly accept, in 
connection with the participation of another person in unlawful Internet gambling- 
       (1) credit, or the proceeds of credit, extended to or on behalf of such other person 
(including credit extended through the use of a credit card); 
       (2) an electronic fund transfer, or funds transmitted by or through a money 
transmitting business, or the proceeds of an electronic fund transfer or money transmitting service, 
from or on behalf of such other person; 
       (3) any check, draft, or similar instrument which is drawn by or on behalf of such 
other person and is drawn on or payable at or through any finanvial institution; or 
       (4) the proceeds of any other form of financial transaction, as the Secretary and the 
Board of Governors of the Federal Reserve System may jointly prescribe by regulation, which 
involves a financial institution as a payor or financial intermediary on behalf of or for the benefit 
of such other person. 
 
§ 5364. Policies and procedures to identify and prevent restricted transactions 
       (a) REGULATIONS. 
   Before the end of the 270-day period beginning on the date of the enactment of this 
subchapter, the Secretary and the Board of Governors of the Federal Reserve System, in consulta-
tion with the Attorney General, shall prescribe regulations (which the Secretary and the Board 
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jointly determine to be appropriate) requiring each designated payment system, and all participants 
therein, to identify and block or otherwise prevent or prohibit restricted transactions through the 
establishment of policies and procedures reasonably designed to identify and block or otherwise 
prevent or prohibit the acceptance of restricted transactions in any of the following ways: 
         (1) The establishment of policies and procedures that- 
             (A) allow the payment system and any person involved in the payment system to 
identify restricted transactions by means of codes in authorization messages or by other means; 
and 
    (B) block restricted transactions identified as a result of the policies and proce 
dures developed pursuant to subparagraph (A). 
         (2) The establishment of policies and procedures that prevent or prohibit the  
acceptance of the products or services of the payment system in connection with a restricted 
transaction. 
       (b) REQUIREMENTS FOR POLICIES AND PROCEDURES. 
    In prescribing regulations under subsection (a), the Secretary and the Board of 
Governors of the Federal Reserve System shall- 
         (1) identify types of policies and procedures, including nonexclusive examples, 
which would be deemed, as applicable, to be reasonably designed to identify and block or 
otherwise prevent or prohibit the acceptance of the products or services with respect to each type 
of restricted transaction; 
         (2) to the extent practical, permit any participant in a payment system to choose 
among alternative means of identifying and blocking, or otherwise preventing or prohibiting the 
acceptance of the products or services of the payment system or participant in connection with, 
restricted transactions; 
         (3) exempt certain restricted transactions or designated payment systems from any 
requirement imposed under such regulations, if the Secretary and the Board jointly find that it is 
not reasonably practical to identify and block, or otherwise prevent or prohibit the acceptance of, 
such transactions; and 
         (4) ensure that transactions in connection with any activity excluded from the 
definition of unlawful internet gambling in subparagraphs (B), (C), or (D)(i) of section 5362(10) 
are not blocked or otherwise prevented or prohibited by the prescribed regulations. 
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       (c) COMPLIANCE WITH PAYMENT SYSTEM POLICIES AND PROCEDURES. 
    A financial transaction provider shall be considered to be in compliance with the 
regulations prescribed under subsection (a) if- 
          (1) such person relies on and complies with the policies and procedures of a 
designated payment system of which it is a member or participant to- 
     (A) identify and block restricted transactions; or 
               (B) otherwise prevent or prohibit the acceptance of the products or services 
of the payment system, member, or participant in connection with restricted transactions; and 
          (2) such policies and procedures of the designated payment system comply with 
the requirements of regulations prescribed under subsection (a). 
       (d) NO LIABILITY FOR BLOCKING OR REFUSING TO HONOR RESTRICTED 
TRANSACTIONS. 
    A person that identifies and blocks a transaction, prevents or prohibits the 
acceptance of its products or services in connection with a transaction, or otherwise refuses to 
honor a transaction- 

  (1)  that is a restricted transaction; 
  (2)  that such person reasonably believes to be a restricted transaction; or 

  (3)  as a designated payment system or a member of a designated payment system 
in reliance on the policies and procedures of the payment system, in an effort to comply with 
regulations prescribed under subsection (a), shall not be liable to any party for such action. 
    (e) REGULATORY ENFORCEMENT. 
    The requirements under this section shall be enforced exclusively by- 
  (1) the Federal functional regulators, with respect to the designated payment 
systems and financial transaction providers subject to the respective jurisdiction of such regulators 
under section 505(a) of the Gramm-Leach-Bliley Act and section 5g of the Commodities 
Exchange Act; and 
  (2) the Federal Trade Commission, with respect to designated payment systems 
and financial transaction providers not otherwise subject to the jurisdiction of any Federal 
functional regulators (ineluding the Commission) as described in paragraph (1). 
 
 

DPU



 

 

 

133 

§ 5365. Civil remedies 
 (a)  JURISDICTION.—In addition to any other remedy under current law, the district 
courts of the United States shall have original and exclusive jurisdiction to prevent and restrain 
restricted transactions by issuing appropriate orders in accordance with this section, regardless of 
whether a prosecution has been initiated under this subchapter. 
 (b)  PROCEEDINGS. 
      (1) INSTITUTION BY FEDERAL GOVERNMENT. 
          (A) IN GENERAL. 
   The United States, acting through the Attorney General, may institute 
proceedings under this section to prevent or restrain a restricted transaction. 
          (B) RELIEF. 
   Upon application of the United States under this paragraph, the district court 
may enter a temporary restraining order, a preliminary injunction, or an injunction against any 
person to prevent or restrain a restricted transaction, in accordance with rule 65 of the Federal 
Rules of Civil Procedure. 
      (2) INSTITUTION BY STATE ATTORNEY GENERAL. 
           (A) IN GENERAL. 
   The attorney general (or other appropriate State official) of a State in which a 
restricted transaction allegedly has been or will be initiated, received, or otherwise made may 
institute proceedings under this section to prevent or restrain the violation or threatened violation. 
          (B) RELIEF. 
   Upon application of the attorney general (or other appropriate State official) 
of an affected State under this paragraph, the district court may enter a temporary restraining 
order, a preliminary injunction, or an injunction against any person to prevent or restrain a 
restricted transaction, in accordance with rule 65 of the Federal Rules of Civil Procedure. 
      (3) INDIAN LANDS. 
           (A) IN GENERAL. 
   Notwithstanding paragraphs (1) and (2), for a restricted transaction that 
allegedly has been or will be initiated, received, or otherwise made on Indian lands (as that term is 
defined in section 4 of the Indian Gaming Regulatory Act)- 
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          (i) the United States shall have the enforcement authority provided under 
paragraph (1); and 
          (ii) the enforcement authorities specified in an applicable Tribal-State 
compact negotiated under section 11 of the Indian Gaming Regulatory Act (25 U.S.C. 2710) shall 
be carried out in accordance with that compact. 
 
             (B) RULE OF CONSTRUCTION. 
   No provision of this section shall be construed as altering, superseding, or 
otherwise affecting the application of the Indian Gaming Regulatory Act. 
 (c) LIMITATION RELATING TO INTERACTIVE COMPUTER SERVICES. 
         (1) IN GENERAL. 
   Relief granted under this section against an interactive computer service shall- 
   (A) be limited to the removal of, or disabling of access to, an online site 
violating section 5363, or a hypertext link to an online site violating such section, that resides on a 
computer server that such service controls or operates, except that the limitation in this 
subparagraph shall not apply if the service is subject to liability under this section under section 
5367; 
   (B) be available only after notice to the interactive computer service and an 
opportunity for the service to appear are provided; 
   (C) not impose any obligation on an interactive computer service to monitor 
its service or to affirmatively seek facts indicating activity violating this subchapter; 
   (D) specify the interactive computer service to which it applies; and 
   (E) specifically identify the location of the online site or hypertext link to be 
removed or access to which is to be disabled. 
          (2) COORDINATION WITH OTHER LAW. 
   An interactive computer service that does not violate this subchapter shall not 
be liable under section 1084(d) of title 18, except that the limitation in this paragraph shall not 
apply if an interactive computer service has actual knowledge and control of bets and wagers and- 
        (A) operates, manages, supervises, or directs an Internet website at which 
unlawful bets or wagers may be placed, received, or otherwise made or at which unlawful bets or 
wagers are offered to be placed, received, or otherwise made; or 
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        (B) owns or controls, or is owned or controlled by, any person who operates, 
manages, supervises, or directs an Internet website at which unlawful bets or wagers may be 
placed, received, or otherwise made, or at which unlawful bets or wagers are offered to be placed, 
received, or otherwise made. 
 
 (d) LIMITATION ON INJUNCTIONS AGAINST REGULATED PERSONS. 
  Notwithstanding any other provision of this section, and subject to section 5367, 
no provision of this subchapter shall be construed as authorizing the Attorney General of the 
United States, or the attorney general (or other appropriate State official) of any State to institute 
proceedings to prevent or restrain a restricted transaction against any financial transaction 
provider, to the extent that the person is acting as a financial transaction provider. 
 
§ 5366. Criminal penalties 
 (a) IN GENERAL. 
 Any person who violates section 5363 shall be fined under title 18, imprisoned for not 
more than 5 years, or both. 
 (b) PERMANENT INJUNCTION. 
 Upon conviction of a person under this section, the court may enter a permanent 
injunction enjoining such person from placing, receiving, or otherwise making bets or wagers or 
sending, receiving, or inviting information assisting in the placing of bets or wagers. 
 
§ 5367. Circumventions prohibited 
 Notwithstanding section 5362(2), a financial transaction provider, or any interactive 
computer service or telecommunications service, may be liable under this subchapter if such 
person has actual knowledge and control of bets and wagers, and- 
 (1) operates, manages, supervises, or directs an Internet website at which unlawful 
bets or wagers may be placed, received, or otherwise made, or at which unlawful bets or wagers 
are offered to be placed, received, or otherwise made; or 
 (2) owns or controls, or is owned or controlled by, any person who operates, manages, 
supervises, or directs an Internet website at which unlawful bets or wagers may be placed, 
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received, or otherwise made, or at which unlawful bets or wagers are offered to be placed, 
received, or otherwise made." 
 
ท่ีมา : U.S. Code 
 
 
ภาคผนวก ง. 

BETTING ACT 1960 
CHAPTER 21 

 
SECTION 1 SHORT TILTLE, This Act may be cited as the Betting Act. 
SECTION 2 INTERPRETATION 
 (1) In this Act, unless there is something repugnant in the subject or context —  
 "access" includes access through the telephone, by post or by telegram;  
 "betting information centre" means any place kept or used for receiving or 
transmitting by telephone or other means any information relating to any horse-race or other 
sporting event for the purpose of betting or wagering in contravention of this Act;  
 "common betting-house" means —  
 (a)  any place kept or used for betting or wagering on any event or contingency of or 
relating to any horse-race or other sporting event to which the public or any class of the public has 
or may have access;  
 (b) any place kept or used for habitual betting or wagering on any such event or 
contingency as aforesaid, whether the public has, or may have, access thereto or not; and  
 (c) any place used by a bookmaker for the purpose of receiving or negotiating bets or 
wagers on any such event or contingency as aforesaid whether the bets or wagers reach the 
bookmaker by the hand of the person placing the bet or his agent or the bookmaker’s agent or 
through the telephone or by post or by telegram or by any other means; 
 "place" means any house, office, room or building, and any place or spot, whether 
open or enclosed, and includes a ship, boat, or other vessel whether afloat or not, and any vehicle;  
 "sporting event" includes any race, fight, game, sport or exercise;  
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SECTION 3. OFFENCE RELATING TO COMMON BETTING-HOUSE AND BETTING 
 1) Any person who —  
  (a)  being the owner or occupier, or having the use temporarily or otherwise 
thereof, keeps or uses a place as a common betting-house or betting information centre;  
  (b) permits a place of which he is the owner or occupier or of which he has the use 
temporarily or otherwise, to be kept or used as a common betting-house or betting information 
centre;  
  (c) has the care or management of or in any manner assists in the management or 
in the business of, a place kept or used as a common betting-house or betting information centre;  
  (d) receives directly or indirectly any money or valuable thing, for or in respect of 
any bet or wager on any such event or contingency, as is mentioned in this Act, in a common 
betting-house or betting information centre; or  
  (e) announces, exhibits or publishes, or causes to be announced, exhibited or 
published, either orally or by means of any letter, circular, telegram, placard, handbill, card, print, 
writing, design, sign, advertisement or otherwise that a place is opened, kept or used as a common 
betting-house or betting information centre within or without Singapore, or in any other manner 
invites or solicits any person to commit a breach of any of the provisions of this Act,  
 shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine of not less than 
$20,000 and not more than $200,000 and shall also be punished with imprisonment for a term not 
exceeding 5 years.  
 2) Any person who occupies or has the use temporarily of a place which is kept or 
used by another person as a common betting-house or betting information centre shall be 
presumed until the contrary is proved to have permitted that place to be so kept or used.  

 
SECTION 11. Search warrant against premises used as common betting-house.  
 (1) A Magistrate or a police officer not below the rank of assistant superintendent on 
being satisfied, upon written information, and after any further inquiry which he thinks necessary, 
that there is good reason to believe that any place is kept or used as a common betting-house may 
by warrant under his hand or by writing under his hand, as the case may be, authorise any person 
therein named, or any police officer, with such assistance, and by such force, as is necessary, by 
night or by day, to enter or go to that place and to search the place and all persons found therein, 
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and to seize all books, documents, telegrams, writings, circulars, cards or other articles reasonably 
supposed to have been used or intended to be used as a subject or means of betting or wagering, or 
in connection therewith, and all moneys and securities for money which are found in that place or 
on any such persons, and also to detain all such persons until they and that place have been 
searched.  
 (2) If any of the things or circumstances which are by this Act made presumptive 
evidence of guilt are found in such place, or on any person therein, every person therein shall be 
arrested and taken before a Magistrate’s Court or District Court to be dealt with according to law.  
 (3) All books, documents, telegrams, writings, circulars, cards or other articles used as 
a subject or means of betting or wagering, or in connection therewith, and all moneys or securities 
for money, found in a common betting-house, or on any persons found therein, or escaping 
therefrom, which a Magistrate’s Court or District Court is of opinion were used or intended to be 
used for betting or wagering, shall be declared by that Court to be forfeited to the State, and shall 
be dealt with accordingly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : Betting Act 1960. 
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 ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล วทิิต  แสงพิทกัษ ์
วนั เดือน ปี เกิด 2 มีนาคม 2528   
ท่ีอยู ่ 181 ซอยเอกชยั132 ถนนเอกชยั  
 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
ประวติัการศึกษา นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ปีการศึกษา 2550    
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั อาจารยค์ณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
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