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กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย1
ศ.ดร.นันทวัฒน บรมานันท
1. ความเปนมาของการพนัน2
การพนันในประเทศไทยมีประวัติความเปนมาอันยาวนานโดยสามารถแยกพิจารณาออกเปน
2 ชวงเวลาดวยกัน ชวงเวลาแรกเปนชวงเวลาที่คนไทยรูจักการเลนการพนันแตยังไมมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการพนันออกมาใชบังคับ กับชวงเวลาที่สองเปนชวงเวลาที่มีการออกกฎหมายวาดวย
การพนันมาใชบังคับคือพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473 ที่ตอมาไดรับการแกไขเพิ่มเติม
โดยกฎหมายฉบับปจจุบันคือพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
1.1 ชวงเวลากอนมีพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2473 ใชบังคับ
การเลนพนันในประเทศไทยนั้นไดรับอิทธิพลมาจากทั้งประเทศอินเดียและประเทศจีน
โดยทางอินเดียอาจติดมากับคัมภีรทางศาสนาหรือชาดก เชน มีบางตอนกลาวถึงการเลนสกาเดิม
พั น เอาเมื อ งกั น ของเจ า เมื อ งในชมพู ท วี ป ส ว นทางจี น น า จะมี อิ ท ธิ พ ลมากกว า ทางอิ น เดี ย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพนันของชาวจีน อาทิเชน ถั่ว โป หวย หรือที่ชาวจีนเรียกกันวา “ฮวย
หวย”3 เมื่อจีนติดตอคาขายกับไทย การพนันเหลานี้ไดติดมาดวย โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร
การพนัน 3 ชนิ ด นี้ น า จะเข า มาในสมัย สุโ ขทั ย เนื่อ งจากในขณะนั้น มี ก ารติด ตอ การค า และ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีตาง ๆ ดานเครื่องปนดินเผา “สังคโลก” โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร
วาประมาณ พ.ศ. 1450 มีการเลนพนันที่เรียกวา “กําถั่ว” และ และประมาณ พ.ศ. 2100 ใน
แผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ สมัยอยุธยาก็มีการเลนการพนันที่เรียกวา “โป” อีกดวย4
การเลนพนันแบบไทยไมพบหลักฐานที่แนนอนวาเปนอะไร สันนิษฐานวาอาจเปนการ
พนันโดยใชสัตวเปนเครื่องมือ เชน การตีไก การกัดปลากัดและการชนวัว มีหลักฐานปรากฏใน
จดหมายเหตุของ ซิมอง เดอ ลาลูแบร เอกอัคราชทูตฝรั่งเศส สมัยพระเจาหลุยสที่ 14 เขามา
เจริญสัมพันธไมตรีในสมัยสมเด็จพระนารายณในป พ.ศ. 2230 โดยลาลูแบร ไดบันทึกไววา คน
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ไทยนิยมเลนการพนันกันมากถึงกับเสียหมดเนื้อหมดตัวทีเดียว ความตอนหนึ่ง “ชาวสยามรัก
การเลนพนันกันเหลือเกิน จนกระทั่งฉิบหายขายตนหรือไมก็ขายบุตรธิดาของตน (ใหตกเปน
ทาส) ดวยในประเทศนี้ ถาลูกหนี้คนใดไมมีเงินทองหรือขาวของตีราคาใหเจาหนี้แลว ก็ขาย
ลูกเตาของตนเพื่อชําระหนี้สินไปได และยังไมพอกับหนี้สินที่ตนทําไว ตัวเองก็ตกเปนทาสไป
ดวยอีกคน คนไทยนิยมการชนไกมาก แมพระเจาแผนดินจะทรงหามและปรับไหมเอากับผูฝาฝน
เมื่อมีการชนไก ณ ที่ใด ฝูงชนจะรีบไปดูกันแนนขนัด พนันขันตอ ทุกคนมีสวนรวมในการชนไก
ดวย และก็มักจะลงทายดวยการทะเลาะวิวาทกัน กระทั่งวาเมื่อเสร็จการชนไกแลว ยังมีการชก
กันเปนขวัญตาอีกดวย การชนควายและชนชางยิ่งสนุกใหญ แตหาดูไดยาก”
ในประวัติศาสตรสมัยพระมหาจักรพรรดิ เมื่อครั้งที่ไทยตกเปนเมืองขึ้นของพมา ในเวลา
นั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทาตีไกกับพระมหาอุปราช ไกของสมเด็จพระนเรศวรชนะ
และมีการเยาะเยยกันวา “ไกเชลย” ถึงกับมีการทาพนันเอาเมืองกันเลยทีเดียว การพนันแบบไทย
แทจึงนาเปนการใชสัตวสูกัน ตั้งแตสัตวเล็ก ๆ จําพวกจิ้งหรีดและปลากัด จนถึงสัตวใหญ เชน วัว
ควาย หรือชาง แตที่นิยมกันมากนาจะเปนการชนไก โดยเจาของบอนจะหักเงินคาบํารุงบอน
อยางนอยรอยละ 10 จากจํานวนเงินเดิมพัน5
ในสมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2390 มีการพนันจากจีนเขามาเปนที่แพรหลาย 3 ชนิด คือ ถั่ว
โป และหวย โดยชาวไทยไดเรียกการเลนถั่วโปวาการ “เลนเบี้ย” คือ เรียกตามเงินที่ใชเลนมี
ลักษณะเปนหอยเล็กๆ ใชแทนเหรียญ และเรียกสถานที่เลนถั่วโปวา “บอนเบี้ย”
การเลนถั่วโปสันนิษฐานวาอาจนําเขามาในสมัยพระเจาปราสาททองหรือพระนารายณ
มหาราช องคใดองคหนึ่งในชวงป พ.ศ. 2231 – 2275 และเริ่มมีอากรหวยในสมัยรัชกาลที่ 3 แต
การพนันดั้งเดิมของไทยยังคงมีอยู แตความนิยมไมกวางขวางเหมือนการเลนพนันที่ไดรับมาจาก
ประเทศจีนซึ่งอาจเปนเพราะวาเปนการพนันชนิดใหมที่แตกตางไปจากของไทยที่เคยเลนกันมา
แตเดิมรัฐจึงไดแสวงหาผลประโยชนจากการพนันโดยการเก็บภาษีจากการเลนนี้เรียกวา “อากร”
รวมเรียกวา “อากรบอนเบี้ย และ “อากรหวย” เพื่อเปนการนําเงินเขาสูรัฐและขณะเดียวกันก็มิให
ตกอยูแกราษฎรผูดําเนินการแตเพียงผูเดียว อากรบอนเบี้ยคือเงินที่เก็บจากผูประมูลขอตั้งบอน
การพนันเลนถั่วและโปในราชอาณาจักร และบุคคลที่ประมูลผูกขาด ในการตั้งบอนการพนัน
ดังกลาวเรียกวา “นายอากรบอนเบี้ย” ซึ่งสวนมากมักเปนชาวจีน
สาเหตุที่มีการตั้งบอนเบี้ยก็เนื่องมาจากชาวจีนที่เขามาอยูในประเทศไทยสมัยนั้นนิยม
การเลนเบี้ยกันเปนอยางมาก โดยที่รัฐมิไดเขามาควบคุมการเลนแตอยางใด จนเปนผลใหคน
ไทยตองการที่จะเลนบาง รัฐจึงเห็นวาควรจะมีการควบคุมบอนเบี้ย เนื่องจากไมสามารถหาม
ปรามไมใหเลนโดยเด็ดขาดได เพราะมีการเลนมาชานานแลว รัฐจึงตั้งบอนเบี้ยขึ้นโดยกําหนดให
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มีการเลนเบี้ยไดเพียงบางพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่มีชาวจีนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก
เทานั้น และรัฐกําหนดใหมีเจาหนาที่ควบคุมดูแลใหชาวจีนเลนเบี้ยไดตามประเพณีเทานั้น โดย
หามคนไทยเขาไปเลน ผลจากการที่รัฐหามคนไทยเชนนี้ จึงเกิดมีคนไทยลักลอบเลนการพนัน
รัฐจึงตองอนุญาตใหตั้งบอนสําหรับคนไทยขึ้น ดังนั้นจึงเกิดบอนเบี้ย 2 ประเภท คือ บอนเบี้ยจีน
และบอนเบี้ยไทย
ในการจัดเก็บอากรบอนเบี้ยนั้น เดิมทีเดียวเพื่อเปนคาใชจายในการรักษาบอนหรือให
เปนคาปวยการหรือเงินเดือนใหแกผูรักษาบอน มิไดมุงหมายในการจัดเก็บเพื่อเปนผลประโยชน
ใหแกรัฐ วิธีการเก็บอากรบอนเบี้ยสมัยนั้น นายบอนจะไมเกี่ยวของกับการเลน จะมีเฉพาะพวก
นัก เลงบ อ นผลั ด กั น เป น เจ า มือ นายบ อนจะคอยเก็ บ ส ว นลดจากผู ที่ ได เ งิ น จากการพนั น ซึ่ ง
เรี ย กว า “การเก็ บ หั ว เบี้ ย ” โดยธรรมเนี ย มการเก็ บ หั ว เบี้ ย นี้ ไ ด มี ก ารใช กั น จนกระทั่ ง สมั ย
รัตนโกสินทร ตอมาเมื่อมีการเลนโปเกิดขึ้น จึงเปลี่ยนใหนายบอนเปนเจามือแตเพียงผูเดียว
แมวารัฐจะไดภาษีจากโรงบอนเบี้ยคือ สถานที่เลนการพนันมากเพียงใดก็ตาม แตรัฐก็ไม
มีนโยบายในการสนับสนุนใหคนไทยเลนการพนันแตอยางใด ในสมัยสมเด็จพระนารายณไดมี
การบัญญัติกฎหมายหามเลนการพนันขึ้น และในสมัยสมเด็จพระบรมโกษฐมีการหามขาราชการ
เลนการพนันมากจนเกินไป หากขาราชการผูใดฝาฝนตองระวางโทษเฆี่ยน 90 ที และถอดยศลง
เปนไพร
ในสมัยกรุงธนบุรีไมมีขอหามคนไทยเลนเบี้ย ในป พ.ศ. 2313 เมื่อสมเด็จพระเจากรุง
ธนบุรียกทัพไปตีกกเจาพระยานครศรีธรรมราชไดแลว ทรงโปรดใหมีการรื่นเริงในกองทัพตาง ๆ
และใหมีการเลนพนันดวยคือ ใหฝพายเลนถั่วหนาพระที่นั่ง กระดาน 50 -100 ชั่ง สําหรับราษฎร
ทรงประทานอนุญาตใหเลนเบี้ยโดยไมเก็บอากร ตลอดสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีเต็มไปดวย
สงครามปราบปรามกกตาง ๆ บรรดาผูที่ถูกเกณฑไปออกรบลวนเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตสงครามที่
คอนขางยาวนาน จึงทรงหาทางบํารุงขวัญทหารและแมทัพนายกองทั้งหลาย โดยใหเลนการพนัน
กันแตพอสมควร กลาวคือ ในวันนักขัตฤกษตาง ๆ วันตรุษไทย วันตรุษจีน หรือวันสงกรานต
ทรงอนุญาตใหเปนพิเศษ รวมทั้งทรงอนุญาตใหราษฎรโดยทั่วไปเลนการพนันไดดวย
จนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 ไมทรงเห็นดวยที่จะใหเลนการพนันหรือเลน
เบี้ยกันแบบสมัยกรุงธนบุรี แตยังคงยอมใหมีเบี้ยอยูบาง โดยเก็บอากรบํารุงแผนดิน ถึงอยางไรก็
ตามทรงเครงครัดเรื่องการพนันและการดื่มสุรามากขึ้น โดยเฉพาะกับพวกขาราชการ โดยทรง
ออกพระราชกําหนด เมื่อป พ.ศ. 2325 หามขาราชการเลนบอนเบี้ยและเสพสุรา หากผูใดฝาฝน
ตองระวางโทษเฆี่ยน 90 ที และสักรูปถั่วประจานไวที่หนาผากดวย สวนเจาของบอนผูอนุญาตให
ขาราชการเขาไปเลนเบี้ย ระวางโทษเฆี่ยน 30 ทีดวย6 นอกจากนี้ ในสมัยรัชกาลที่ 1 ไดมีการ
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ออกพระราชบัญญัติใน พ.ศ. 2333 หามมิใหผูใดเลนการพนันชนไก และพระราชบัญญัติใน พ.ศ.
2337 หามมิใหผูใดเลนการพนันเด็ดปลี แทงหวง และกอบขาวสาร ซึ่งจะเห็นไดวาในสมัยรัชกาล
ที่ 1 พระองคทรงไมพอพระราชหฤทัยในการที่จะทรงอุดหนุนใหมีการเลนเบี้ยเหมือนในสมัยกรุง
ธนบุรี แตที่ยังคงใหมีบอนเบี้ยเนื่องจากทรงเห็นวาเงินอากรบอนเบี้ยเปนผลประโยชนแกประเทศ
เปนอันมาก หากใหมีการเลิกบอนเบี้ยเสียทีเดียว ก็จะขาดเงินบํารุงประเทศเปนจํานวนมาก
ในสมัยรัชกาลที่ 2 รัฐเก็บอากรบอนเบี้ยไดปละ 260,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนที่นอยกวา
ครั้งที่เก็บไดในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากตั้งแตสมัยที่เสียกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 2
มีระยะเวลาเพียง 50 ป บานเมืองยังไมบริบูรณเหมือนดังเชนสมัยอยุธยา
ครั้นตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดใหตั้งโรงหวยขึ้นเพื่อใหประชาชนเอาเงินออกมา
หมุ น เวี ย นแทนที่ จ ะฝ ง ดิ น เอาไว เพราะการเอาฝ ง ดิ น ทํ า ให เ กิ ด การขาดแคลนเงิ น ตราที่ ใ ช
หมุนเวียนในทองตลาดขึ้น จึงเกิดโรงหวยและอากรหวยในป พ.ศ. 2378 จนกระทั่งสมัยรัชกาล
ที่ 4 ไทยไดทําสัญญาผูกพันกับตางประเทศ ตองยกเลิกภาษีผูกขาดหลายประเภทเปนเหตุให
รายไดของแผนดินลดลง ทางราชการสมัยนั้นจึงไดคิดปรับปรุงภาษีอากรหลายประเภท และได
กําหนด “ภาษีการพนัน” เพิ่มขึ้นจากอากรบอนเบี้ยอีกประเภทหนึ่ง ผลจากการปรับปรุงครั้งนั้น
รัฐเก็บภาษีอากรจากบอนเบี้ยจากเดิมไดเพิ่มมากขึ้นปละ 500,000 บาท ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ประชาชนในสมัยนั้นนิยมเลนการพนันในบอนเบี้ยกันมา
แตผลเสียของการอนุญาตใหมีการเลนการพนันในรูปแบบของการแสวงหาผลประโยชน
มีผลกระทบตอสภาพความเปนอยูของประชาชนในสมัยนั้นเปนอยางมาก ทําใหประชาชนมัวเมา
อยูแตการเลนพนันแตเพียงอยางเดียวไมสนใจที่จะเอาเวลาไปประกอบอาชีพตาง ๆ มาเลี้ยง
ตนเองและครอบครั ว ทํ า ให ค นที่ ติ ด การพนั น ส ว นใหญ มี ฐ านะความเป น อยู ที่ ย ากจนลง
ขณะเดียวกันก็เปนการเพาะนิสัยเกียจครานในการทํางานอื่น ๆ อีกดวย เพราะสวนใหญจะเห็น
วาไมมีอาชีพใดที่สามารถทํากําไรและสะดวกสบายกวาการพนันอีกแลวในกรณีที่เลนได แตถึงจะ
เลนเสียก็ถือวามีโอกาสแกตัวใหม โดยไมตองเหนื่อยยากในการลําบากตรากตรําตอการทํางาน
อื่น ๆ สาเหตุเหลานี้ทําใหคนเลนการพนันหันมากออาชญากรรมตาง ๆ เพราะเมื่อคนเลนจน
หมดตั ว และไม อ าจที่ จ ะเลิ ก เล น ได อี ก ทั้ ง ไม ป ระกอบอาชี พ อย า งอื่ น ในการเลี้ ย งตนเองและ
ครอบครัว ก็จะตองหาทางออกดวยการปลน จี้ ลักทรัพย ฯลฯ เพื่อหาเงินมาเลนการพนันตอไป
ดั งเช นที่กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้ นไดมีหนังสื อ ที่
168/5188 ลงวันที่ 4 สิงหาคม ร.ศ. 122 ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5
เพื่อขอใหเลิกและปดบอนการพนันในบางทองที่ลง เพราะจากสอบสวนรายละเอียดหาขอมูลและ
วิจัยถึงสาเหตุของการประกอบอาชญากรรมตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากที่เปนอยูมากกวาปรกติ ผล
ปรากฏวาสาเหตุสวนใหญเกิดจากการพนัน ตอมารัชกาลที่ 5 จึงไดมีพระราชดําริที่จะโปรดให
เลิกบอนการพนัน ดังที่พระองคไดทรงมีพระราชปรารภตอที่ประชุมเกี่ยวกับการเลิกทาสในสวนที่
เกี่ยวของกับการเลนการพนันวา
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“...อีกประการหนึ่งเห็นวา ลูกพลเรือน บิดามารดาเกียจครานไมทํามาหากิน ก็หันหนา
เขาเปนนักเลง ครั้นเลนเบี้ยเสียโปลงแลว ก็เอาบุตรไปขายรับใชการงานของนายเงิน ครั้นบุตร
เติบใหญ บิดามารดาก็ขึ้นคาตัวทุกทีๆ มีอยูอยางนี้โดยมาก ถึงบุตรนั้นจะโตใหญขึ้น จะคิดหาเงิน
ทองมาใชใหพนจากความเปนทาษก็ไมใครจะได เพราะบิดามารดาขายไวแพงๆ เหลือกําลังของ
ลูกที่จะไถถอนตัวได...”
พระราชปรารภดังกลาวแสดงใหเห็นวา บอนเบี้ยนํามาซึ่งความหายนะ ประชาชนจํานวน
มากไดรับความเดือดรอน ลําบากยากแคน เพราะการพนันตางๆ ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริตอไปวา
“...ขาพเจาเห็นวายังมีความขัดของอยู ดวยกรุงสยามยังมีภาษีหวย ถั่วโป การพนันตางๆ
ฝน เหลา เหลานี้ที่จริงไดทําคนเปนทาษ ใหโทษแกมนุษยทั้งหลาย...จะตองคิดดับของเหลานี้
เสียกอนจึงจะเลิกทาษได...”
ตอมา พระองคจึงประกาศเลิกบอนเบี้ย เมื่อเดือนอาย แรมสิบสามค่ํา ปกุน จ.ศ. 1249
(พ.ศ. 2430) โดยใหคอยๆ เลิกไปเปนขั้นๆ7 ดังปรากฏตามพระราชหัตถเลขาที่ 108/931 ถึงกรม
หลวงดํารงราชานุภาพ ลงวันที่ 8 สิงหาคม ร.ศ. 122 และพระราชปรารภเกี่ยวกับการเลิกหวย
ความดังตอไปนี้8 “ไดรับหนังสือที่ 168/5188 ลงวันที่ 4 เดือนนี้ วาไดสังเกตดูการเก็บเงินอากร
การพนันในสองปที่ลวงมาแลว เก็บเงินขึ้นไดมากกวาที่คาดหมาย เปนที่สงสัยวาจะมีคนเลนการ
พนันมากขึ้น ฤาเจาพนักงานจัดการเก็บดีขึ้น เธอไดสอบสวนโดยถวนถี่ บัดนี้ไดความวาตามวิธีที่
กรมสรรพากรจัดนั้น ราษฎรเลนการพนันไดสะดวก เชน อยางมณฑลนครศรีธรรมราช มณฑล
ชุมพร เดิมก็มีโจรผูรายชุกชุม ราษฎรก็พากันยากจน ขัดสนไมเปนอันทํามาหากิน เมื่อใหเลิกการ
พนันโจรผูรายก็สงบเบาบางลง การคาขายก็เจริญตั้งแตอนุญาตใหเลนการพนันไดอีก เกิดมีโจร
ผูรายชุกชุมขึ้น ราษฎรไมเปนอันตั้งหนาคาขายทํามาหากิน ทําใหความเจริญที่มีอยูแลวกลับถอย
หลังไปอีก เธอขออนุญาตใหเลิกการพนันในมณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชุมพรเสีย แลควร
จํากัดการเลนการพนันในมณฑลอื่นๆ ใหนอยลงนั้นเปนการชอบแลวอนุญาตใหเลิก” ซึ่งจะเห็นได
วาประเทศไทยไดเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการพนัน จากเดิมที่เปนการหาประโยชนเปลี่ยนมา
เป น การควบคุ ม และปราบปรามแทน โดยต อ มาในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดทรงประกาศปดบอนการพนันทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2460 สวนโรงหวยถูกประกาศใหปดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2495
1.2 ชวงเวลาที่พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2473 ใชบังคับ
7
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สุชาติ นพวรรณ, ขอพิจารณาและแนวทางเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย, www.dopa.go.th/dopanew/doc/lawtopic.doc
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ปพุทธศักราช 2473 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดมีการตรา
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2473 ขึ้นใชบังคับเปนกฎหมายเกี่ยวกับการพนันฉบับแรก
ของประเทศไทย เนื้อหาของกฎหมายดังกลาวคือการรวบรวมกฎหมายการพนันตาง ๆ มาไวใน
ที่เดียวกัน เนื่องจากกอนหนานี้ กฎหมายเกี่ยวกับการพนันจะเปนลักษณะเฉพาะเรื่อง ๆ ไป เชน
- กฎหมายหามมิใหเลนการพนัน คือ เด็ดปลี แทงหวง ทายอึ่ง ทายปลาไหล รูดไมดมพัด
เสือนอนกิน9
- ประกาศเรื่องผลนําจับผูลักลอบเลนหวยจับยี่กี10
- พระราชบัญญัติอากรการพนัน11
- กฎเสนาบดีการพนันไพปอก12
ตอมาเมื่อกฎหมายดังกลาวใชบังคับไปไดระยะหนึ่งก็ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การพนั น พ.ศ. 2478 ที่ มีเ นื้ อ หาสาระเป น การแก ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมายเกี่ ย วกับ การพนั น ให
ทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งยังไดเพิ่มเติมประเภทของการพนันเขาไปเพื่อใหครอบคลุมการเลนพนัน
ประเภทต า ง ๆ กฎหมายนี้ ใ ช บั ง คั บ มาจนถึ ง ป จ จุ บั น ต อ มาสมั ย นายควง อภั ย วงศ เป น
นายกรัฐมนตรี บานเมืองเกิดการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคเปนอยางมากเนื่องจากพอคา
จํานวนหนึ่งแสวงหากําไรจากการกักตุนสินคาโดยนําสินคาทยอยออกมาจําหนายทีละนอยโดยตั้ง
ราคาสูงทําใหพอคาร่ํารวยกันมาก และพากันหมกมุนเลนการพนันอยางแพรหลายโดยลักลอบ
เลนกันในหมูพอคา รวมทั้งบุคคลที่มีฐานะร่ํารวยตางก็นิยมเลนดวย รัฐบาลในขณะนั้นจึงคิด
แสวงหาผลประโยชนจากการพนันโดยเปดใหมีการเลนพนันในลักษณะของสโมสรใหคนรวยเขา
เลน13 จึงไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดใหมีสถานเลนการพนันเรียกวา กาสิโน อนุญาตให
บุคคลเขาเลนได14 กระทรวงการคลังซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐใหดําเนินการจัดใหมีการเลนพนัน
โดยเปดบอนการพนันขึ้นตามความตองการของรัฐที่อําเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ แต
ปรากฏวาผูรับนโยบายกลับไปดําเนินการจัดใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาเลนไดโดยไมคํานึงถึง
ฐานะของผูเขาเลนแตอยางใด จึงเปนการขัดตอนโยบายของรัฐที่ทําเปนรูปสโมสรใหคนร่ํารวย
เขาเลน ผลเสียที่ตามมาคือนอกจากประชาชนจะประสบกับปญหาขาดแคลนอาหารการกิ น
รวมทั้งเครื่องใชตาง ๆ แลว รัฐยังกลายเปนผูคอยสงเสริมใหประชาชนเลนการพนันอีกทางหนึ่ง
สถานกาสิโนกลายเปนแหลงมั่วสุมของการพนันไป ประกอบกับการรัฐถูกวิพากษวิจารณจาก
สื่อมวลชนเปนอยางมาก รวมทั้งกลัววาจะเกิดปญหาเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นในอดีต รัฐบาลจึงได
9
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ประกาศปดสถานกาสิโนของรัฐลง ตั้งแตนั้นเปนตนมา มาตรการทางกฎหมายที่จะแสวงหา
ผลประโยชนจากการพนันจึงไดยุติลง และกลายมาเปนการควบคุมและปราบปรามอีกครั้งหนึ่ง
2. ความหมายทางกฎหมายของการพนัน
การใหคํานิยามความหมายของคําวาการพนันในทางกฎหมายนั้น สามารถพิจารณาไดจาก 4
แนวทางดวยกันคือ
2.1 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น พ.ศ. 2478 เป น กฎหมายฉบั บ เดี ย วที่ ใ ช อ ยู ใ นป จ จุ บั น มี
ดวยกัน 17 มาตรา แตในกฎหมายดังกลาวก็มิไดมีการใหคํานิยามของคําวาการพนันเอาไว แต
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติรายมาตราโดยละเอียดจะพบวามีมาตรา 4 ทวิ วรรคสอง เทานั้นที่ไดให
ความหมายของคําวาการพนันโดยออมเอาไววา ใหหมายความรวมถึงการทํานายดวย
“ มาตรา 4 ทวิ ในการเลนอื่นใดนอกจากที่กลาวในมาตรา 4 จะพนันกันหรือจะจัดใหมี
เพื่อใหพนันกันไดเฉพาะการเลนที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง
คําวา “การเลน” ในวรรคกอน ใหหมายความรวมตลอดถึงการทายและการทํานายดวย ”
นอกจากนี้ แ ล ว หากมองย อ นกลั บ ไปดู พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น ฉบั บ แรกคื อ
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473 จะพบวาไมไดมีการใหคําจํากัดความของคําวาการพนัน
เอาไวแตอยางใดเชนกัน
2.2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เนื่องจากมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ไดกําหนดใหบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 853 – 855 มีผลใชบังคับในเรื่องการพนัน แตเมื่อ
พิจารณาจากบทบัญญัติทั้ง 3 มาตรา ก็มิไดมีการอธิบายความหมายคําวาการพนันเอาไวแต
อยางใด เพียงแตกลาวถึงหนี้อันเกิดจากการพนันเปนหนี้ที่ไมสมบูรณตามกฎหมาย กลาวคือ
เมื่อชําระไปแลวเรียกคืนไมได หรือไมชําระก็ไมอาจฟองรองบังคับกันได
การที่บทกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการพนันมิไดใหคําจํากัดความเอาไวมีเหตุผลเทาที่
สามารถวิเคราะหได 2 ประการคือ
1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดนําคําวา การพนันและขันตอมาจากกฎหมาย
ลักษณะเบ็ดเสร็จ บทที่ 118, 119, 120, 121 และบทที่ 12315
2. ผูรางพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473 หรือพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
ก็ดี คงถือวาการพนันขันตอนั้นประชาชนยอมเขาใจเองวามีลักษณะเชนไร เพราะชาวตางชาติก็
15

กฎหมายตราสามดวง, กรมศิลปากร, พ.ศ. 2523, หนา 409-410
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ไดนําเขามาเปนเวลาชานาน อีกทั้งกอนหนานี้ไทยเราก็ยังมีการพนันชนิดตาง ๆ เลนอยูแลว เชน
ตีไก กัดปลา เปนตน
การปลอยใหบุคคลทั่วไปเขาใจความหมายของการพนันเองเชนนี้ ในทางปฏิบัติเกิด
ปญหาอยางมากเนื่องจากมีความเขาใจและการตีความคําวาการพนันที่แตกตางกัน
2.3 ความเห็นของนักวิชาการ
ศาสตราจารย ดร.จี๊ด เศรษฐบุตร ไดใหคํานิยามความหมายของคําวาการพนันไววา16
“การพนั น เป น เอกเทศสั ญ ญาที่ คู สั ญ ญาได ใ ห คํ า มั่ น ซึ่ ง กั น และกั น ฝ า ยหนึ่ ง จะจ า ยเงิ น หรื อ
ทรัพยสินแกอีกฝายหนึ่ง แลวแตวาเหตุการณที่คูสัญญายังรูไมแนนอนอันหนึ่ง จะไดปรากฏแก
คู สัญญาว าแน น อนในทางใด เมื่ อปรากฏเหตุ การณ ออกมาแนนอนในทางใดแลว คูสัญ ญาที่
จายเงินหรือทรัพยสินตามคํามั่นนั้น ไดชื่อวาเปนผูแพสวนคูสัญญาที่รับเงินหรือทรัพยสินตาม
คํามั่นไดชื่อวาเปนผูชนะ”
หลวงวิเทศ จรรยารักษ ไดใหคํานิยามความหมายของคําวาการพนันไววา17 “คูพนัน
และขันตอตางมีความเห็นตรงขามในสิ่งภายหนาอันไมแนนอนและจะแนนอนไดตอเมื่อเหตุการณ
นั้นไดผานพนไปแลว ซึ่งตรงกับความเห็นของผูพนันฝายใด ฝายนั้นก็นับวาเปนฝายชนะ”
ประภาษ วณิกเกียรติ ไดใหคํานิยามความหมายของคําวาการพนันไววา18 “การพนัน
ตองเปนไปดวยการเสี่ยงโชค ดวยไหวพริบ และฝมือพนันเอาเงินหรือทรัพยกันโดยชอบดวย
กฎหมายหรือมิชอบดวยกฎหมายและผูเลนทุกคนไดรวมในการเสี่ยงโชคนี้ดวย”
จากคํานิยามดังกลาว การเลนพนันจึงมีลักษณะคลายนิติกรรมคือมีการตกลงกันระหวาง
บุคคลสองฝายอันไดแก ฝายที่เปนผูจัดใหมีการเลนพนัน กับฝายที่เปนผูเลนพนัน โดยการเลน
พนันเกิดจากเจตนาการตกลงของบุคคลทั้งสองฝายวา จะพนันขันตอกันในเรื่องใด วิธีการพนัน
เปนอยางไร และมีผลการไดเสียประโยชนเปนสิ่งใด ซึ่งสวนใหญประโยชนไดเสียที่ตกลงกันนั้น
มักจะเปนเงิน ทรัพยสินที่มีมูลคา หรือสิ่งอื่นใดก็ได
ดังนั้น การพนันในเบื้องตนจึงเปนการ
กอใหเกิดความสัมพันธทางสิทธิระหวางบุคคล หรือสิทธิเรียกรองอันเปนบุคคลสิทธิระหวางผูจัด
และผูเลนพนัน
16

จี๊ด เศรษฐบุตร, กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยยืม ฝากทรัพย ฯลฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง, 2492, หนา 171172.

17

วิเทศ จรรยารักษ, หลวง. กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยยืม ฝากทรัพย ฯลฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง, 2495,
หนา 87 – 88.
18

ประภาษ วณิกเกียรติ, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยยืม ฝากทรัพย ฯลฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง, 2495, หนา
74 – 75.
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2.4 คําพิพากษาศาลฎีกา
ประเทศไทยเปนประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายในการตัดสินคดีความ แตบางครั้ง
คําพิพากษาศาลฎีกาก็ถือวาเปนแนวทางหนึ่งในการพิจารณาคดีไดเชนกัน โดยถือเปนแนว
บรรทัดฐานในการตัดสินซึ่งถือวาเปนแหลงที่มาแหงกฎหมายอยางหนึ่ง19 ในเรื่องของการพนันนี้
ศาลฎีกาไดวางแนวในการพิจารณาวาลักษณะของการพนันประการสําคัญคือตองมีการไดหรือ
เสียทรัพยสิน หรือเงินทองตอกัน20 แมวาตามธรรมดาจะเปนการเลนที่ตองพนันกัน เชน การ
เลนไพ ถาจุดมุงหมายของผูเลนไมไดเปนการแสวงหาผลประโยชนในทางทรัพยสินเงินทอง แต
เลนเพื่อความสนุกสนานระหวางเพื่อฝูงก็ไมถือวาเปนความผิดแตอยางใด21
เมื่ อ พิ จ ารณาคํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ เ คยพิ พ ากษาคดี ที่ เ กี่ ย วกั บ การพนั น ดั ง กล า ว
สามารถสรุปองคประกอบความผิดของการเลนพนันไดดังนี้22
1. ตองมีการไดเสียเงินทองหรือทรัพยสิน ถาไมไดมีการเอาทรัพยสินเงินทองก็ไมผิด
ดังที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไวในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2473/2515 วา จําเลยเลนการพนันพนัน
เอาสายยางกัน แมสายยางนั้นจะเปนทรัพยสินตามความหมายของประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 138 แตก็เปนสายยางหรือยางรัดที่ใชแลว เจาของไดสละละทิ้งมิไดหวงแหนเก็บ
ไวใชอีกตอไป ไมใชสายยางหรือยางรัดที่จําเลยซื้อมาสําหรับใชเปนสินพนันโดยตรง จําเลย
เพียงแตเก็บเอาทรัพยที่มีมูลคานอยและเจาของทิ้งแลวมาใชเปนอุปกรณการเลนเพื่อใหรูวาใคร
แพใครชนะเทานั้น ยังไมพอถือวาเปนสินพนัน จึงยังถือไมไดวาการเลนของจําเลยเปนการเลน
พนันเอาทรัพยสินแกกัน
2. การไดหรือเสียนั้นถือเอาผลของเหตุการณในอนาคตที่ไมแนนอนเปนเครื่องชี้ขาด
หรือตองมีการเสี่ยงโชคเกิดขึ้น ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไวในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 453-460/2501
วา การเลนแชรเปยหวยจะจัดเขาอยูในลักษณะการพนันขันตอตามกฎหมายไดหรือไม เห็นวา
วิธีการเลนแชรเปยหวยตามที่กลาวในฟอง และที่นําสืบไมไดอยูในลักษณะของการพนันขันตอ
เพราะไมมีการแพชนะดวยวิธีการเสี่ยงโชค
3. คูสัญญาไมมีสวนไดเสียเกี่ยวของกับผลแหงเหตุการณในอนาคตที่ไมแนนอนนั้น
19

ปรีดี เกษมทรัพย, กฎหมายแพง หลักทั่วไป, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526, หนา 25.

20

คําพิพากษาฎีกาที่ 1020/2473, ธรมสาร, หนา 706-708

21

คําพิพากษาฎีกาที่ 1133/2500, เนติบัณฑิตยสภา, หนา 1101-1104.

22

องอาจ ชัยเพชรโยธิน, “การบังคับใชกฎหมายการพนัน : ศึกษากรณีการพนันผลการแขงขันฟุตบอล”, วิทยานิพนธ (น.ม.)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541, หนา 37.
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4. การเลนการพนันตองมีผูเลนสองฝายขึ้นไปเสมอ ซึ่งศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไวใน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 829/2500 วา การเลนการพนันสลากกินรวบตองมีผูเลนสองฝาย ฝาย
หนึ่งเปนเจามือ ฝายหนึ่งเปนลูกคาเขาแทง แตตํารวจไดปลอมตัวไปซื้อสลากกินรวบ โดยไมมี
เจตนาเลนดวย จําเลยยอมเลนสลากกินรวบแตฝายเดียวไมได เปนการแสดงเจตนาขางเดียว
จําเลยจึงไมมีความผิด
แต อ ย า งไรก็ ต ามที่ ป ระชาชนกระทํ า ผิ ด อยู แ ล ว การที่ เ จ า หน า ตํ า รวจแสวงหา
พยานหลักฐานในการจับกุมโดยการปลอมตัวไปลอซื้อนั้นสามารถกระทําได ดังที่ศาลฎีกาไดเคย
วินิจฉัยไวในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 470/2508 วา การพนันสลากกินรวบนั้นไมจําเปนตองมีผู
เลนสองฝายขณะจับกุม เพียงแตจําเลยขายสลากกินรวบก็เปนความผิดแลว การที่ตํารวจไปซื้อ
สลากกินรวบจากจําเลยเพื่อประสงคจะทําการจับกุมจําเลยนั้นเปนการแสวงหาพยานหลักฐานใน
การกระทําความผิดของจําเลย ไมเปนเหตุใหจําเลยอางเปนขอแกตัวใหพนผิดไปได
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย
ในประเทศไทย มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการพนันทั้งโดยตรงและโดยออมอยู 4 ฉบับดวยกันคือ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และ
พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517
3.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนกฎหมายเอกชนที่กําหนดความสัมพันธระหวาง
บุคคลในดานสิทธิหนาที่ที่มีระหวางกัน ไมวาสิทธินั้นจะเปนสิทธิทางแพงรูปแบบใดก็ตามเชน
ทรัพยสิทธิ บุคคลสิทธิ เปนตน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีบทบัญญัติกําหนดในสวนที่เกี่ยวของกับการเลน
พนันไวอยางชัดเจนในบรรพ 3 ลักษณะ 18 การพนันและขันตอในมาตรา 853 - 855 ดังนี้
“มาตรา 853 อันการพนันหรือขันตอ ทานวาหากอใหเกิดหนี้ไม สิ่งที่ไดใหกันไปในการ
พนันหรือขันตอก็จะทวงคืนไมได เพราะเหตุหามูลหนี้อยางหนึ่งอยางใดมิได
ขอบัญญัติที่กลาวนี้ ทานใหใชตลอดถึงขอตกลงเปนมูลหนี้อยางหนึ่งอยางใดอันฝายขาง
เสียพนันขันตอหากทําใหแกอีกฝายหนึ่งเพื่อจะใชหนี้เงินพนันหรือขันตอนั้นดวย”
“มาตรา 854 อันการออกสลากกินแบงก็ดี ออกสลากกินรวบก็ดี ทานวาเปนสัญญาอันจะ
ผูกพันตอเมื่อรัฐบาลไดใหอํานาจหรือใหสัตยาบันแกการนั้นเฉพาะราย นอกนั้นทานใหบังคับตาม
บทบัญญัติมาตรา 853”
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“มาตรา 855 ภายในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา 312 และ 916 ตั๋วเงินหรือเอกสารอยาง
อื่นทุกฉบับซึ่งออกใหเต็มจํานวน หรือแตโดยสวนเพื่อแทนเงินใด ๆ อันไดแตชนะพนันหรือขันตอ
ก็ดี ออกใหเพื่อใชเงินที่ยืมมาใชในการพนันหรือขันตอเชนวานั้นก็ดี ทานวาไมสมบูรณ
เพื่อประโยชนแหงบทบัญญัตินี้ เงินรายใดใหยืมแกบุคคลกําลังเลนการพนันหรือขันตอ
ในเวลาหรือ ณ สถานที่เลนเชนนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเงินนั้นไดใหยืมไปเพื่อเลนการ
พนันหรือขันตอ”
หลักในมาตรา 853 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอันเปนมาตราที่สําคัญที่สุดใน
เรื่องการพนันสามารถวิเคราะหได 2 แนวคิดดวยกัน23 คือ
1. แนวคิดแรกเปนของผูรางกฎหมายอาญา โดยเห็นวาการพนันเปนภัยตอสังคมถือวา
เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย หากจะมาฟองรองเรียกเงินทองหรือทรัพยสินแกกันแลวก็จะถือวา
ผิดหลักเกณฑ เพราะวามาศาลดวยมือที่ไมสะอาดทั้งสองฝายจะใหศาลบังคับใหยอมไมได
2. อีกแนวคิดหนึ่งแยงวา การพนันเปนการเลนชนิดหนึ่งที่กอใหเกิดความเพลิดเพลินแก
ผูเลน มิใชสิ่งที่นาเสียหายแตอยางใด อีกทั้งชีวิตคนเราก็ไมแนนอนอยูแลว มีการเสี่ยงโชคอยู
ตลอดเวลาไมแพการพนันแตอยางใด ตรงกันขามการพนันยังสอนใหผูเลนตอสูอยางมีระเบียบ
รูจักแพชนะ หากเห็นวาเปนภัยตอสังคมเจริญแลว นาจะปรับเขากับประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 113 โดยถือวาขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สัญญา
การพนันตองตกเปนโมฆะอยางเดียวกับสัญญาที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ไมใชการยอมรับครึ่ง ๆ
กลาง ๆ กลาวคือ ชําระแลวเรียกคืนไมได
หากพิจารณาถึงเหตุผลทั้ง 2 ฝายแลว เมื่อวิเคราะหดูนาจะมีเหตุผลอื่นที่ดีกวามาอธิบาย
ถึงสาเหตุของการที่กฎหมายบัญญัติหามไว และเห็นวาแทที่จริงแลวกฎหมายไมยอมรับสัญญา
การพนันวามีผลเปนเอกเทศสัญญาอยางหนึ่งก็อาจเปนเพราะผูรางกฎหมายแพงเห็นวาการพนัน
เปนเพียงการเลนอยางหนึ่งเทานั้น สมควรปลอยใหคํามั่นตกอยูในบังคับเกียรติยศของผูเลนก็
พอแลว ดังนั้น จะฟองรองกันตอศาลทั้ง 2 ฝาย ศาลยอมไมบังคับให เพราะถือวาหนี้ดังกลาวเปน
หนี้ธรรมดาไมใชหนี้ทางกฎหมายแพงแตอยางไรไม24
สวนการฟองรองเรียกหนี้สินจากการพนันในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีจุดมุงหมาย
ตองการกําจัดบรรดาผูจัดที่ผิดกฎหมายทั้งหลายวา นอกจากจะตองรับผิดในทางอาญาแลวยัง
ตองรับผิดในทางแพงอีกดวย แตของไทยตางจากของสหรัฐอเมริกาคือ ฟองรองไมไดไมวาจะ
23

จี๊ด เศรษฐบุตร, กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยยืม ฝากทรัพย ฯลฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง, 2492, หนา 176177.

24

ทนงศักดิ์ ถิ่นศรีนวล, กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน, วิทยานิพนธ (น.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2529, หนา 95.
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เปนการพนันที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย หากเปนการพนันที่ผิดกฎหมายคือ การเลนที่ไมได
รับอนุญาต ผิดกฎหมาย เปนตน สัญญาการพนันตกเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 113 โดยถือวาขัดตอหลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
การพนันที่ถูกกฎหมายเทานั้นจึงจะเขาหลักตามมาตรา 853 ของประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กลาวคือหากอใหเกิดหนี้ไม ถาชําระไปแลวเรียกรองคืนไมได ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
แตกตางระหวางการเสียเปลาของสัญญาการพนันวาจะเสียเปลาในลักษณะใด เพราะธรรมดา
เขาใจกันวาการพนันที่ผิดกฎหมายอยูภายใตบังคับมาตรา 853 ซึ่งไมใช เพราะมาตรา 853 ใช
กับการพนันที่ถูกกฎหมายเทานั้น การฟองเรียกหนี้สินการพนันในกฎหมายไทยจึงไมสามารถทํา
ได จุดมุงหมายของการใชกฎหมายไทยใหแตกตางไปจากสหรัฐอเมริกา เพราะสหรัฐอเมริกา
ตองการที่จะปราบปรามผูจัดที่ผิดกฎหมาย หากจะจัดตองไดรับอนุญาตตามกฎหมาย เปนการ
ทําใหบทผอนคลายความเครงครัดขึ้นในการบังคับใชอีกทั้งตัดหนทางของบอนที่ผิดกฎหมายมิให
กลายเป น องค ก รอาชญากรรม ทั้ ง เป น ฐานส ง เสริ ม อาชญากรรมอื่ น ๆ จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก าร
ปราบปราม แตของไทยไมไดมีจุดมุงหมายดังกลาว อีกทั้งไมตองการใหหนี้สินจากการพนัน
เรียกรองกันได หรือชําระแลวจะเรียกรองคืนในฐานลาภมิควรได25
จากบทบัญญัติดังกลาวขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในมาตรา 853 ที่ไดกําหนดไวอยาง
ชัดเจนวา การพนันนั้นไมกอใหเกิดหนี้ กลาวคือไมวาฝายที่เปนผูจัดใหมีการเลนพนัน และฝาย
เปนผูเลนพนันจะเปนผูชนะพนันก็ไมสามารถจะเรียกใหฝายที่แพพนันชําระหนี้คาพนันแกตนได
เพราะไมมีฐานทางกฎหมายรองรับสิทธิในการเรียกรองชําระหนี้ดังกลาว
เจตนารมณของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนที่เกี่ยวของกับการพนันนี้มีขึ้น
เพื่อไมใหมีการเรียกรองทรัพยสินอันเกิดจากการเลนพนันตอกัน เนื่องจากอาจเปนที่มาของการ
กระทําความผิดอยางอื่นได เชน การฉอโกง การประทุษรายตอรางกายหรือทรัพยสิน ดังนั้น
สัญญาหรือขอตกลงใดๆ อันเกี่ยวกับการพนันยอมไมสมบูรณตามกฎหมาย ไมอาจฟองรอง
บังคับได แมวาจะเปนกรณีที่เปนการเลนพนันที่ไดมีการรองขอตามกฎหมาย หรือกฎหมาย
อนุญาตใหเลนไดตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ก็เปนเพียงการ
กําหนดวาการเลนพนันนั้นไมเปนการกระทําความผิดอาญาตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดไว
เทานั้น ไมไดเปนการทําใหผลของการเลนในทางแพงสมบูรณดวยแตอยางใด
3.2 กฎหมายอาญา
ความผิดการพนันแมไมใชความผิดในตัวเอง (mala in se) เพราะความผิดแบบ mala in se
นี้ นักนิติศาสตรบางทานเรียกวาเปนความผิดตามธรรมชาติ เปนสิ่งที่มีอยูเองตามธรรมชาติ
ความผิดเหลานี้แมไมมีกฎหมายบัญญัติมารองรับแตทุกคนตางก็ยอมรับวาเปนความผิด ซึ่งมี
25

เทียบดู มาตรา 408, 411, ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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ลักษณะของความผิดที่เปนการกระทําที่ละเมิดตอความรูสึกผิดชอบชั่วดีของคนเรา เชน การฆา
คน การลักทรัพย เปนตน แตความผิดการพนันเปนรูปแบบความผิดที่เรียกวา ความผิดเพราะมี
กฎหมายบัญญัติหามไว (mala prohibita) กลาวคือเมื่อสังคมหรือผูมีอํานาจในการรางกฎหมาย
เห็ น ควรบั ญ ญั ติ ห า มมิ ใ ห ป ระชาชนกระทํ า การใดหรื อ บั ญ ญั ติ ใ ห ก ารกระทํ า ใดเป น ความผิ ด
แมการกระทํานั้นมิไ ดเปนความผิดในตัวเอง แตหากพิจารณาแลวเห็นวาการกระทํานั้นอาจ
เกิดผลเสียหายตอสังคมหรือตอประเทศมากขึ้นในอนาคตก็อาจบัญญัติใหการกระทําดังกลาว
เปนความผิดตามกฎหมายได
เมื่อพิจารณาจากตัวบทกฎหมายการพนันเองคือ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช
2478 แลวจะพบวา บทบัญญัติของกฎหมายเปนไปในรูปแบบของขอบังคับใหกระทําหรือหามมิ
ใหกระทําไวก อน แล วจึงบัญญัติตอไปวาหากผูใ ดฝ าฝนมีความผิด ซึ่ งความผิดรูปแบบนี้คือ
ความผิดเพราะกฎหมายบัญญัติหามไวนั่นเอง แมจะไมไดมีการกําหนดไวในประมวลกฎหมาย
อาญาวาการเลนพนันเปนการกระทําความผิดและตองรับโทษ แตก็ไดมีการกําหนดวาการเลน
พนันเปนการกระทําความผิดและมีการกําหนดโทษของการเลนพนันไวในพระราชบัญญัติการ
พนัน พุทธศักราช 2478 ในทางนิติศาสตรจึงถือวาถือไดวากฎหมายที่มีบทบัญญัติกําหนดโทษ
ทางอาญาเปนกฎหมายอาญาดวยเชนกัน เพราะกฎหมายอาญานั้น นอกจากที่ปรากฏอยูใน
ประมวลกฎหมายอาญาแลว ยังรวมถึงที่ปรากฏอยูในบทบัญญัติกฎหมายอื่นที่มีการลงโทษ
เชนเดียวกับในกฎหมายอาญาดวย
แนวคิดทางกฎหมายของกฎหมายอาญาคือการที่กฎหมายบัญญัติเอาไววาการกระทํา
หรือไมก ระทํ าการอยางใดอยางหนึ่งเปนความผิดและกําหนดโทษสําหรับ ผูก ระทํ าความผิด
กลาวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายอาญาคือกฎหมายที่บัญญัติขอหามมิใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
หรือบังคับใหมีการกระทําอยางหนึ่งอยางใดโดยผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษ26
3.3 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
เจตนารมณในการตราพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 นั้นก็คือ กอนที่จะมี
การร า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ได มี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การพนั น กระจั ด กระจายอยู ม ากมาย
จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช 2473 ขึ้น เพื่อเปนการแกไขเพิ่มเติมและรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การพนันไวในที่เดียวกัน ตอมา พุทธศักราช 2478 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการพนัน

26

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549) หนา 1.

14

พุทธศักราช 2478 ขึ้น เพื่อเปนการปรับปรุงกฎหมายเติมที่มีอยูใหทันสมัยยิ่งขึ้น และไดมีการ
เพิ่มเติมการเลนพนันประเภทตางๆ เขาไปอีกดวยดวย27
3.3.1 สาระสํ า คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น พุ ท ธศั ก ราช 2478
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มีทั้งหมด 17 มาตรา เปนกฎหมายที่มีสาระทั้ง
ปราบปรามและควบคุมการเลนพนันดังจะเห็นไดจากการแบงลักษณะการเลนพนันไวเปน 2
ลักษณะคือการเลนพนันที่หามเด็ดขาด และการเลนพนันที่อนุญาตใหเลนได
ก. การเล น พนั น ที่ ห า มเด็ ด ขาด การเล น พนั น ที่ ห า มเด็ ด ขาดนั้ น
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 4 วรรคแรก
“มาตรา 4 หามมิใหอนุญาตจัดใหมี หรือเขาเลน หรือเขาพนันในการเลน
อันระบุไวในบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอัน
รายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมหามไว แตเมื่อรัฐบาล
พิจารณาเห็นวา ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใตบังคับเงื่อนไขใด ๆ ใหมีการเลนชนิดใดก็
อนุญาตไดโดยออกพระราชกฤษฎีกา”
การเลนพนันที่หามเด็ดขาดตามมาตราดังกลาว สามารถแบงออกได
เปน 3 กรณี คือ การเลนตามบัญชี ก. การเลนที่มีลักษณะคลายบัญชี ก. และการเลนรายแรงอื่น
ใดที่กําหนดหามไวในกฎกระทรวง28
การเลนตามบัญชี ก. ไดแกการเลนพนันที่ระบุไวรวม 28 ชนิดดวยกัน
ในบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 การเลนตามบัญชี ก. นี้เปนการเลน
ที่หามเลนเด็ดขาด คือหามจัดใหมี หรือเขาเลน หรือเขาพนัน เพราะเปนการเลนที่กฎหมายไมให
อนุญาตใหทํากันได โดยกฎหมายไดกําหนดแบงเปนการพนันประเภทตางๆ ไวดังนี้
1. หวย ก. ข. 2. โปปน 3. โปกํา 4. ถั่ว 5. แปดเกา 6. จับยี่กี 7.
ตอแต 8. เบี้ยโบก หรือคูคี่ หรืออีโจง 9. ไพสามใบ 10. ไมสามอัน 11. ชางงา หรือปอก 12.
ไมดํา ไมแดง หรือปลาดําปลาแดง หรืออีดําอีแดง 13. อีโปงครอบ 14. กําตัด 15. ไมหมุน
หรือลอหมุนทุก ๆ อยาง 16. หัวโตหรือทายภาพ 17. การเลนซึ่งมีการทรมานสัตว เชน เอามีด
หรือหนามผูก หรือวางยาเบื่อเมาใหสัตวชนหรือตอสูกัน หรือสุมไฟบนหลังเตาใหวิ่งแขงกัน หรือ
การเลนอื่นๆ ซึ่งเปนการทรมานสัตว อันมีลักษณะคลายกับที่วามานี้ 18. บิลเลียดรู ตีผี 19.

27

ปยวรรณ กองแกว, “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบอนการพนันในประเทศ”, วิทยานิพนธ (น.ม.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2542, หนา 113-114.

28

สมพร พรหมหิตาธร, คูมือกฎหมายพนัน (กรุงเทพหมานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2538), หนา 5-15.
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โยนจิ่ม 20. สี่เหงาลัก 21. ขลุกขลิก 22. น้ําเตาทุก ๆ อยาง 23. ไฮโลว 24. อีกอย 25. ปน
แปะ 26. อีโปงซัด
การเลนที่ มีลั ก ษณะคล า ยบัญ ชี ก. ไดแก ก ารเล น พนั น ที่ แม ว า จะ
ไมใชการเลนพนันตามประเภทที่กําหนดหามไวอยางชัดเจนในบัญชี ก. แตก็เปนการเลนพนันทีม่ ี
ลักษณะคลายกับการเลนการพนันที่กําหนดไวในบัญชี ก. และเนื่องจากเปนปญหาทางดาน
ขอเท็จจริง จึงเปนหนาที่ของโจทกที่จะตองอธิบายลักษณะการเลนดังกลาววามีลักษณะวิธีการ
เลนอยางไร และคลายกับการพนันประเภทใดในบัญชี ก.
ส ว นการเล น ร า ยแรงอื่ น ใดที่ กํ า หนดห า มไว ใ นกฎกระทรวงนั้ น
ไดแกการเลนพนันที่รัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมหามไว ซึ่งมีลักษณะการ
เลนที่รายแรงเทากับที่ระบุไวในบัญชี ก. และไมถือวาเปนการเลนอื่นใดตามมาตรา 4 ทวิ ซึ่งการ
เลนรายแรงอื่นใดที่กําหนดหามไวในกฎกระทรวงนี้ปจจุบันมี 2 ประเภทคือ บาการา ตามที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 17 พ.ศ. 2503 ขอ 2 ที่ใหเพิ่มการเลนพนันประเภท
ดังกลาวเปนการพนันในบัญชี ก. หมายเลข 27
และสลอตแมชีน ตามที่กําหนดไวใ น
กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 18 พ.ศ. 2504 ขอ 1 ที่ใหเพิ่มการเลนพนันประเภทดังกลาวเปน
การพนันในบัญชี ก. หมายเลข 28
อยางไรก็ตาม การเลนพนันที่หามเด็ดขาด ตามมาตรา 4 วรรคแรกนี้ก็มี
ขอยกเวน โดยอาจยกเวนเพื่ออนุญาตใหเลนได แตรัฐบาลจะตองตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อ
อนุญาตใหเลนการพนันประเภทใด ณ สถานที่ใดและภายใตบังคับเงื่อนไขใดเปนการเฉพาะเปน
รายกรณีไปได
ปจจุบัน พระราชกฤษฎีกาวาดวยเงื่อนไขการพนัน ตามมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 พุทธศักราช 2478 (ฉบับที่ 2) กําหนดไวในมาตรา 4
และมาตรา 5 ดังนี้
“ มาตรา 4 การพนันอันระบุไวในบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัติพนัน
พุทธศักราช 2478 หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกันนั้น จะจัดให มี เขาเลน หรือเขาพนันได ณ
สถานกาสิโนของรัฐบาล ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้น”
“ มาตรา 5 การเขาหรือออกจากสถานกาสิโนของรัฐบาลก็ดี การเขาเลน
หรือเขาพนันหรือการอื่น ๆ ตลอดทั้งอัตราคาธรรมเนียมในสถานกาสิโนนั้นก็ดี ตองปฏิบัติตาม
ระเบียบการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด ”
ข. การเลนพนันที่อนุญาตใหเลนได การเลนพนันที่อนุญาตใหเลนได
นี้บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 4 วรรคสอง ดังนี้
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“ มาตรา 4 วรรคสอง การเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติ
นี้ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวง
ระบุเพิ่มเติมไว จะจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนทางนํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออม
ไดตอเมื่อรัฐมนตรีเจาหนาที่หรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให
หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นโดยไมตองมีใบอนุญาต ”
บทบัญญัติมาตรา 4 วรรคสองนี้เปนการอนุญาตให “เลน” เทานั้น ไมได
หมายความรวมถึงการอนุญาตให “พนัน” ดวย ดังนั้น การเลนพนันบางประเภทนอกจากจะตอง
ไดรับอนุญาตเลนแลว ยังจะตองไดรับอนุญาตใหพนันดวยเสมอ โดยการของอนุญาตใหพนันนั้น
บัญญัติไวในมาตรา 4 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ดังนี้คือ
“ มาตรา 4 วรรคสาม ในการเลนอันระบุไวในวรรค 2 ขางตนนั้นจะพนัน
กันไดเฉพาะเมื่อไดมีใบอนุญาตใหจัดมีขึ้นหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นไดโดยไมตองมี
ใบอนุญาต ”
การเล น พนั น ที่ อ นุ ญ าตให เ ล น ได นี้ ส ามารถแบ ง ออกได เ ป น 3 กรณี
คลายคลึงการเลนพนันที่หามเด็ดขาด คือ การเลนอันระบุไวในบัญชี ข. การเลนซึ่งมีลักษณะ
คลายกัน และการเลนอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติม29
การเลนตามบัญชี ข. ไดแกการเลนพนันที่ระบุไวรวม 24 ชนิดในบัญชี
ข. ทายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งกฎหมายถือวาเปนการหามเลน เวนแตจะ
ไดรั บ อนุ ญ าตโดยรั ฐ มนตรี เ จ า หนา ที่ห รือ เจ า พนั ก งานผู อ อกใบอนุ ญ าตเห็ น สมควรและออก
ใบอนุญาตให โดยกฎหมายกําหนดแบงเปนการพนันประเภทตางๆ ไวดังนี้
1. การเลนตาง ๆ ซึ่งใหสัตวตอสูหรือแขงกัน เชน ชนโค ชนไก กัดปลา
แขงมา ฯลฯ นอกจากที่กลาวไวในหมายเลข 17 แหงบัญชี ก. 2. วิ่งวัวคน 3. ชกมวย มวยปล้ํา
4. แขงเรือพุง แขงเรือลอ 5. ชี้รูป 6. โยนหวง 7. โยนสตางคหรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะตาง ๆ
8. ตกเบ็ด 9. จับสลากโดยวิธีใด ๆ 10. ยิงเปา 11. ปาหนาคน ปาสัตว หรือสิ่งใด ๆ 12. เตา
ขามดาน 13. หมากแกว 14. หมากหัวแดง 15. ปงโก 16. สลากกินแบง สลากกินรวบหรือ
การเลนอยางใดที่เสี่ยงโชคใหเงินหรือประโยชนอยางอื่น แกผูเลนคนใดคนหนึ่ง 17. โตแตไลเซ
เตอร สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 18. สวีป สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 19. บุกเม
กิง สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 20. ขายสลากกินแบง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไมได
ออกในประเทศสยาม แตไดจัดใหมีขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 21. ไพ
นกกระจอก ไพตอแตม ไพตาง ๆ 22. ดวด 23. บิลเลียด 24. ของออย

29

เรื่องเดียวกัน, หนา 26.
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การเลนที่มีลักษณะคลายบัญชี ข. ไดแกการเล นพนันที่มีลั กษณะ
เดียวกับการเลนที่มีลักษณะคลายบัญชี ก. คือ การเลนพนันที่แมวาจะไมใชการเลนพนันประเภท
ที่กําหนดหามไวอยางชัดเจน แตลักษณะการเลนพนันทางขอเท็จจริงเหลานี้คลายกับที่ลักษณะ
ของประเภทการพนันที่กําหนดไวในบัญชี ข. ซึ่งถือเปนปญหาทางดานขอเท็จจริง ตัวอยางเชน
การเล น พนั น สนุ ก เกอร นั้ น ไม ไ ดมี ก ารบั ญ ญัติ ห า มไว ใ นบั ญ ชี ข. แต ก ารเล น พนัน ดั ง กล า วมี
ลักษณะการเลนทางขอเท็จจริงคลายกับการบิลเลียด ซึ่งเปนการพนันที่บัญญัติไวในบัญชี ข. ขอ
23 เปนตน
สวนการเลนอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุ
เพิ่มเติมนั้น ไดแกการเลนที่รัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมหามไว ซึ่งการ
เลนอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติม นี้ปจจุบันกระทรวงมหาดไทยได
ออกกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 17 พ.ศ. 2503 ขอ 3 ใหเพิ่มเติมการเลน 4 ประเภทตอไปนี้
เปนการเลนในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เปนหมายเลข 25, 26,
27 และ 28 ตามลําดับ คือ สะบาทอย สะบาชุด ฟุตบอลโตะ และเครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกล พลัง
ไฟฟา พลังแสงสวาง หรือพลังอื่นใดที่ใชเลนโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก
หมุน หรือวิธีอื่นใดซึ่งสามารถทําใหแพชนะกันได ไมวาจะโดยมีการนับแตมหรือเครื่องหมายใดๆ
หรือไมก็ตาม
อนึ่ง นอกจากการเลนพนันที่หามเด็ดขาดและการเลนพนันที่อนุญาตให
เล น ได ต ามมาตรา 4 ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วไปแล ว กฎหมายว า ด ว ยการพนั น ยั ง ได กํ า หนดความผิ ด
เกี่ยวกับการเลนการพนันไวในมาตรา 4 ทวิ เกี่ยวกับการเลนพนันอื่นๆ คือ
“ มาตรา 4 ทวิ ในการเลนอื่นใดนอกจากที่กลาวในมาตรา 4 จะพนันกัน
หรือจะจัดใหมีเพื่อใหพนันกันไดเฉพาะการเลนที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง
คําวา “การเลน” ในวรรคกอน ใหหมายความรวมตลอดถึงการทายและ
การทํานายดวย ”
มาตรา 4 ทวิ นี้ถือไดวาเปนมาตราที่กําหนดไวเพื่อเปนเครื่องมือในการ
อุ ด ช อ งของกฎหมายว า ด ว ยการพนั น กล า วคื อ ในกรณี ที่ มี ก ารเล น การพนั น อื่ น ๆ ที่ อ ยู
นอกเหนือจากประเภทการเลนพนันที่มีการระบุในในบัญชี ก. และบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช 2478 และการเลนนั้นก็ไมไดมีลักษณะคลายคลึงกับการเลนพนันมีการ
ระบุในบัญชี ก. และบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตินี้ดวย หากปรากฏในทางขอเท็จจริงวาการ
กระทําใดที่มีลักษณะการเลนที่เปนการพนันก็เปนการตองหามตามมาตรา 4 ทวิ นี้แลว
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ค. อัตราโทษการเลนพนัน พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช
2478 ไดกําหนดโทษทางอาญาสําหรับผูที่จัดใหมีการเลนพนัน และผูเลนการพนันไวในมาตรา
12 ดังนี้
“ มาตรา 12 ผูใดจัดใหมีการเลน หรือทําอุบายลอ ชวยประกาศโฆษณา
หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางออมใหผูอื่นเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนซึ่งมิไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานหรือรับอนุญาตแลวแตเลนพลิกแพลง หรือผูใดเขาเลนหรือเขาพนันในการเลน
อันขัดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือขอความในใบอนุญาต ผูนั้นมีความผิด
ตอไปนี้
(1) ถาเปนความผิดในการเลนตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16
หรือการเลนตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกันนี้
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ป และปรับตั้งแต 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000
บาท ดวยอีกโสดหนึ่ง เวนแตผูเขาเลนหรือเขาพนันที่เรียกวาลูกคา ใหจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับ
ไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(2) ถาเปนความผิดในการเลนอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตความผิดตามมาตรา
4 ทวิตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
บทบัญญัติของมาตรา 12 ไดแบงฐานความรุนแรงของโทษกับลักษณะ
การเลนพนันไวดังตอไปนี้
ผูจัดใหมีการเลนพนัน หรือทําอุบายลอ ชวยประกาศโฆษณาหรือ
ชักชวนโดยทางตรงหรือทางออมใหผูอื่นเขาเลนการเลนพนันตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึง
หมายเลข 16 และการเลนตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเลนซึ่งมี
ลักษณะคลายกันนี้เทานั้น มีความผิดที่ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ป และ
ปรับตั้งแต 500 บาทถึง 5,000 บาทดวย กลาวคือผูกระทําความผิดเหลานี้มีโทษขั้นต่ําที่
กฎหมายกําหนดจึงตองรับทั้งโทษจําคุกและโทษปรับเสมอ
ความผิดของผูเลนพนันที่เปนลูกคาตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึง
หมายเลข 16 และการเลนตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเลนซึ่งมี
ลักษณะคลายกันนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ โดยไมมีโทษขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 12 (1)
บัญญัติใหผูเขาเลนหรือเขาพนัน ในการเลนตองไดรับโทษทั้งจําคุกและปรับดวย หาใชลงโทษ
จําคุกและปรับเฉพาะแตผูจัดใหมีการเลน เพียงแตมีขอยกเวนวาถาผูเขาเลนหรือเขาพนันเรียกวา
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ลูกคาจะลงโทษปรับอยางเดียวก็ได ดังเชนที่ศาลฎีกาไดเคยพิพากษาวา จําเลยเปนผูเขาเลนการ
พนันป อกโดยเปนเจ ามื อไมใ ช ลูกคา ไม เ ข าขอยกเว นที่จ ะลงโทษปรับอย างเดี ย วได จึ งต อง
ลงโทษทั้งจําคุกและปรับ แตโทษจําคุกใหรอการลงโทษไว30
สวนความผิดอื่นนอกจากที่กําหนดไวในมาตรา 12 (1) แหงกฎหมายวา
ดวยการพนันคือการที่ผูจัดใหมีการเลนพนัน หรือทําอุบายลอ ชวยประกาศโฆษณาหรือชักชวน
โดยทางตรงหรือทางออมใหผูอื่นเขาเลนการเลนพนัน หรือผูเลนพนันตามบัญชี ก. หมายเลข
17 – 28 และตามบัญชี ข. ทั้งหมด ยกเวนสลากกินรวบ มีความผิดที่ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
2 ป หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สําหรับผูจัดใหมีการเลนพนันหรือผูเลนพนันตามมาตรา 4 ทวินั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 จะ
ไดมีบทกําหนดโทษทางอาญาไวแลว ในมาตรา 14 ทวิ ของกฎหมายดังกลาวยังไดมีการกําหนด
บทเพิ่มโทษไวอีก ดังนี้
“ มาตรา 14 ทวิ ผูใดกระทําความผิด ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
นี้เมื่อพนโทษแลวยังไมครบกําหนดสามปกระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก
(1) ถาโทษซึ่งกําหนดไวสําหรับความผิดที่กระทําครั้งหลังเปนโทษจําคุก
และปรับใหวางโทษทวีคูณ
(2) ถาโทษซึ่งกําหนดไวสําหรับความผิดที่กระทําครั้งหลังเปนโทษจําคุก
หรือปรับ ใหวางโทษทั้งจําทั้งปรับ”
เจตนารมณของมาตรา 14 ทวิ ก็เพื่อลงโทษผูกระทําความผิดซ้ําซากให
เกิดความเข็ดหลาบมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไมกลาที่จะกลับมากระทําความผิดอีก
นอกจากความผิดที่เกี่ยวของกับการพนันที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช 2478 ดังกลาวไปขางตนยังมีกฎหมายอื่นที่กําหนดความผิดที่เกี่ยวของกับ
การพนันเอาไวเชนกัน เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่ได
กําหนดใหการจัดการพนันบางกรณีถือเปนความผิดดังที่กําหนดไวในสวนของคํานิยามในมาตรา
3 ดังนี้
“ มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
30
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….
ความผิดมูลฐาน” หมายความวา
….
….
(9) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน เฉพาะ
ความผิดเกี่ยวกับการเปนผูจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาต และมีจํานวนผูเขาเลน
หรือเขาพนันในการเลนแตละครั้งเกินกวาหนึ่งรอยคน หรือมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกัน
มีมูลคาเกินกวาสิบลานบาทขึ้นไป”
….
….
หากมี ก ารกระทํ า การอั น เป น ความผิ ด มู ล ฐานดั ง กล า วก็ จ ะต อ งถู ก
ดําเนินการตามกระบวนการ และตองรับโทษตามที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไว
3.4 พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พุทธศักราช 2517
สลากกินแบงรัฐบาลเปนการพนันรูปแบบหนึ่งที่สามารถทําไดและใหถือเปนการยกเวน
ผลทางกฎหมายของการเลนพนันทั้งทางแพงและทางอาญาดวย เนื่องจากมีกฎหมายกําหนด
ยกเวนไวเปนการเฉพาะคือ การพนันตามที่พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ.
2517 โดยมาตรา 36 ของพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดวา “ใหถือวาการออกสลากกินแบง
รัฐบาลของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลตามพระราชบัญญัตินี้เปนการออกสลากกินแบงโดย
ไดรับอํานาจจากรัฐบาลอันเปนผลใหหนี้ที่เกิดจากการออกสลากกินแบงดังกลาวเปนหนี้ที่อาจ
เรียกรองใหชําระไดตามกฎหมาย และใหถือวาการออกสลากกินแบงดังกลาวนั้นเปนการออก
สลากกินแบงที่ไดรับใบอนุญาตและประทับตราจากพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการ
พนันแลว และไมตองเสียคาธรรมเนียมและคาภาษีใด ๆ ตามกฎหมายนั้น ”
4. ปญหาการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการพนัน
ปญหาในการบังคับใชพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 นั้นมีอยูหลายประการทั้ง
ในดานความไมชัดเจนของตัวบทกฎหมาย การกําหนดโทษที่ไมเหมาะสม ความยุงยากในการ
ลงโทษ รวมทั้งความลาสมัยของกฎหมาย ตลอดจนพื้นฐานความคิด คานิยมของประชาชนตอ
การพนัน เนื่องจากรูปแบบของการพนันนั้นมีลักษณะที่แพรหลาย และเปนสวนตัวมากกวาธุรกิจ
ผิดกฎหมายอยางอื่น อีกทั้งมีความยุงยากในการสืบสวนสอบสวนทําใหการลงโทษมีผลในการ
ยับยั้งการกระทําความผิดมีคอนขางนอย
ทั้งนี้ เพราะทัศนคติของประชาชนเห็นวาการพนันมิใชสิ่งชั่วราย ถึงแมกฎหมายจะบัญญัติไว
วาเปนความผิด แตก็ผิดเฉพาะในสวนของกฎหมายที่เปนขอหาม (Mala Prohibita) ผูกระทําผิด
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จึงไมถูกตั้งขอรังเกียจจากสังคม ในขณะเดียวกัน ผูกระทําความผิดก็มักจะไมรูถึงการกระทําแต
อยางใด ซ้ํารายบางชุมชนมีการเลนการพนันกันเปนสวนใหญ31 สงผลใหเกิดปญหาประการ
สําคัญที่ทําใหสถิติคดีความที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการพนันมีสูง32
4.1 ปญหาดานบทบัญญัติแหงกฎหมาย บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช 2478 ซึ่งถือวาเปนกฎหมายหลักในการจัดการการเลนพนันนั้นยังมีความไม
เหมาะสมในเรื่องความชัดเจนของการกระทําความผิด บทลงโทษตามกฎหมาย การใชดุลยพินิจ
ในการลงโทษดังนี้
ก. ป ญ หาความไม ชั ด เจนของการกระทํ า ความผิ ด บทบั ญ ญั ติ ข อง
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 นั้นไดระบุเนื้อหาและรูปแบบของการพนันที่เปน
ความผิดตางๆไว โดยกําหนดไวเปนชื่อของการเลนพนันโดยเฉพาะในบัญชี ก. และบัญชี ข.
ทายพระราชบัญญัติเทานั้น ซึ่งในปจจุบันการเลนการพนันตามบัญชีทายถือไดวาลาสมัย การ
กําหนดชื่อของการพนันเอาไวทําใหการพนันเหลานั้นมีลักษณะที่ตายตัว ไมมีความยืดหยุน ไม
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตนที่มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร สงผลให
วิธีการเลนการพนันมีการพัฒนาโดยมีการเลนโดยใชเทคโนโลยีหลายรูปแบบ เชนโทรศัพท
อินเตอรเน็ต เปนตน
การพัฒนาดังกลาวสงผลใหลักษณะของการพนันไมจํากัดรูปแบบ สถานที่ หรือ
วงพนันเหมือนอยางเดิม เชน การพนันทายผลฟุตบอล หรือการพนันทายผลกีฬาอื่นๆ ที่ทําให
เกิดปญหาความไมชัดเจนวาจะตองใชกฎหมายในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
สวนใดเอาผิดกับกรณีดังกลาว
ตัวอยางเชน รูปแบบการพนันที่สําคัญอยางการพนันทายผลฟุตบอลที่เปนที่
แพรหลายในสังคมขณะนี้ เนื่องจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
มิไดมีการระบุประเภทของการพนันทายผลฟุตบอลไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติอยางชัดเจน
จึงสงผลใหเจาหนาที่ผูปฎิบัติตามกฎหมายเกิดความสับสนในทางปฏิบัติวา การเลนพนันทายผล
การแข ง ขั น ฟุ ต บอลถื อ เป น ความผิ ด ตามกฎหมายหรื อ ไม และจะกล า วหาฟ อ งร อ งผู ก ระทํ า
ความผิดตามบทกฎหมายขอใด ซึ่งในคดีการเลนพนันทายผลการแขงขันฟุตบอลสวนใหญ เจา
พนักงานไดฟองรองจําเลยคนละบทกฎหมาย ทําใหเกิดความลักลั่นในการบังคับใชกฎหมาย33
31

ร.ศ.วีระพงษ บุญโญภาส, วิเคราะหพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กับมาตราที่ควรพิจารณา, วารสารกฎหมาย ป

ที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2540), หนา 96.
32
33

อธิคม อินทภูติ, กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย, วารสารนิติศาสตรปที่ 12, หนา 137.

องอาจ ชัยเพชรโยธิน, “การบังคับใชกฎหมายการพนัน : ศึกษากรณีการพนันผลการแขงขันฟุตบอล”,วิทยานิพนธ (น.ม.)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541, หนา 71.
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ฐานความผิดสําคัญที่ใชตั้งขอหา ผูกระทําความผิดเลนการเลนพนันทายผลการ
แขงขันฟุตบอลนั้นคือ มาตรา 4 และมาตรา 4 ทวิ ซึ่งบัญญัติไวดังนี้
“มาตรา 4 หามมิใหอนุญาตจัดใหมีหรือเขาเลน หรือเขาพนันในการเลนอันระบุ
ไวในบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัตินี้หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอันรายแรงอื่น
ใด ซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมหามไวแตเมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นวา ณ
สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใตบังคับเงื่อนไขใดๆ ใหมีการเลนชนิดใดก็อนุญาตไดโดยออก
พระราชกฤษฎีกา
การเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตินี้หรือการเลนซึ่งมีลักษณะ
คลายกันหรือการเลนอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไวจะจัดใหมีขึ้น
เพื่อเปนทางนํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเมื่อรัฐมนตรีเจาหนาที่
หรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตใหหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให
จัดขึ้นโดยไมตองมีใบอนุญาต...”
“มาตรา 4 ทวิ ในการเลนอื่นใดนอกจากที่กลาวในมาตรา 4 จะพนันกันหรือจะจัด
ใหมีเพื่อใหพนันกันไดเฉพาะการเลนที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง
คําวา “การเลน” ในวรรคกอน ใหหมายความรวมตลอดถึงการทายและการ
ทํานายดวย”
การตั้งขอหาความผิดลักลอบเลนการพนันนั้น ตามพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช 2478 มาตรา 4 วรรคแรก ระบุประเภทไวในบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัติไวรวม 28
ประเภท และตามมาตรา 4 วรรคสอง ระบุประเภทไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติไวรวม 28
ประเภทเชนเดียวกัน แตทั้งบัญชี ก. และบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติไมไดมีการระบุความผิด
เกี่ยวกับการเลนพนันทายผลการแขงขันฟุตบอลไว ทําใหเจาพนักงานเกิดความสับสนและขาด
บรรทัดฐานที่แนนอน จึงมีการตั้งขอหาผิดแตกตางกันไป เชน เจาพนักงานผูจับกุมหรือพนักงาน
อัยการบางแหงตั้งขอหาวาการเลนพนันทายผลการแขงขันฟุตบอลเปนความผิดฐานเลนเสี่ยง
โชคตามบั ญ ชี ข. ลํ า ดั บ ที่ 16 (สลากกิ น รวบหรื อ สลากกิ น แบ ง 34) หรื อ ฐานร ว มกั น เล น ตาม
บั ญ ชี ข. ลํ า ดั บ ที่ 27 (ฟุ ต บอลโต ะ 35) หรื อ เจ า พนั ก งานบางรายตั้ ง ข อ หาว า เป น ความผิ ด ที่

34

การเสี่ยงโชคตองอาศัยระยะเวลาในการออกสลากยาวนานกวาการพนันชนิดอื่นๆ สลากเรียงเบอรทุกหมายเลขมีโอกาสถูก
รางวัลไดหลายรางวัล แตละรางวัลมีสลากหลายหมายเลขดวยกัน สลากขายไมหมดจะลดรางวัลลงตามสวน ในการออกสลาก
นั้นจะทําการเสี่ยงโชคไดหลายวิธี สลากกินรวบตางกับสลากกินแบงที่มิไดจํากัดวิธีการเสี่ยงโชค สลากกินรวบมีโอกาสถูก
รางวัลไดเพียงหมายเลขเดียวเทานั้น รางวัลที่ตั้งไวจะแกไมไดไมวากรณีใดๆ
35

ทําสนามฟุตบอลจําลองดวยไม ตอขาสูงขึ้นเปนโตะ มีหุนนักเลนฟุตบอลอยูบนคานบังคับเรียงกันเปนแถวตามตําแหนงตางๆ
เหมือนฟุตบอลในสนามแขงจริงๆ แตละฝายมี 11 คน
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คลายคลึงกับการพนันตามบัญชี ข. ลําดับที่ 27 (ฟุตบอลโตะ) หรือเปนความผิดตามมาตรา 4 ทวิ
ซึ่งเปนความผิดนอกจากที่กลาวไวในบัญชี ก. และบัญชี ข.36 ในเรื่องดังกลาว มีแนวคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่แตกตางกันเชน
- แนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่วางหลักไววา37 “สําหรับขอหาเลนการพนันทายผล
ฟุตบอลโลก โจทกบรรยายฟองวา จําเลยเปนผูจัดใหมีการเลนทายผลฟุตบอลโลก อันเปนการ
เลนซึ่งมีลักษณะคลายกับการเลนการพนันซึ่งไดระบุไวในบัญชี ข. หมายเลข 3 ทาย พ.ร.บ.การ
พนัน พ.ศ.2475 พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมรับอนุญาตจากเจาพนักงาน”
- แนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่วางหลักไววา38 “การเลนอยางใดที่เสี่ยงโชค ใหเงิน
แกผูเลนคนใดคนหนึ่งตามบัญชี ข. หมายเลข 16 ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2475 ตอง
มีลักษณะคลายกับการเลนการพนันสลากกินแบงหรือสลากกินรวบซึ่งอยูใน บัญชี ข. หมายเลข
เดียวกันดวย จําเลยกับพวกรวมกันเลนการพนันทายผลฟุตบอล ซึ่งเปนการเลนที่เสี่ยงโชคให
เงินแกผูเลนคนใดคนหนึ่ง อันเปนการพนันประเภทตองขออนุญาตตามบัญชี ข. หมายเลข 16
ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2475 พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต โดยจําเลยเปน
เจามือรับกินรับใช แตการพนันทายผลฟุตบอลไมมีลักษณะคลายกับการเลนการพนันสลากกิน
แบงหรือ สลากกินรวบ การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิดตามมาตรา 4 พ.ร.บ.การพนัน
พ.ศ. 2475 แตมาตรา 4 ทวิ วรรคสอง บัญญัติวา "คําวา "การเลน" ในวรรคกอนใหหมายความ
รวมตลอดถึงการทายและการทํานายดวย" การเลนพนันทายผลฟุตบอลเปนการเลนอื่นใด
นอกจากที่กลาวในมาตรา 4 และมิใชการเลนที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง จึงเปน
ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ โจทกบรรยายขอเท็จจริงมาในฟองวาจําเลยกับพวกรวมกันเลนการ
พนันทายผล ฟุตบอล พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต และประสงคใหลงโทษจําเลย
จากการกระทํานั้น ขอเท็จจริงฟงไดตามคําใหการรับสารภาพของจําเลยวา จําเลยเลนการพนัน
ดังกลาวจริง อันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย แมโจทกมิไดบรรยายวา การเลนพนันทายผลฟุตบอล
เปนการเลนอื่นใดนอกจากที่กลาวในมาตรา 4 ซึ่งมิไดระบุชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง และ
อางบทมาตรา 4 ทวิ มาในคําขอทายฟอง แตมาตรา 4 ทวิ ไมใชบทมาตราที่บัญญัติองคประกอบ
ความผิดและความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ก็มีบทลงโทษรวมอยูในมาตรา 12 ซึ่งโจทกอางมาในคํา
ขอทายฟองดวย กรณีจึงเปนเรื่องที่โจทกอางฐานความผิดหรือบทมาตราผิด ศาลมีอํานาจลงโทษ
จําเลยตามฐานความผิดที่ถูกตองได ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคหา ปญหาดังกลาวเปนปญหา
ขอกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได”

36

สมพร พรหมหิตาธร, คูมือกฎหมายพนัน, (กรุงเทพหมานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2538), หนา 55.
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คําพิพากษาฎีกาที่ 2653/2544

38

คําพิพากษาฎีกาที่ 1762/2544
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ป ญ หาความไม ทั น สมั ย ของตั ว บทกฎหมาย รวมทั้ ง การตี ค วามกฎหมายที่
เกิดขึ้นดังกลาวสงผลทําใหเกิดความสับสนและเกิดการลักลั่นในการบังคับใชกฎหมายเนื่องจาก
ในบางกรณีนั้น รูปแบบการเลนพนันทายผลการแขงขันฟุตบอลแบบเดียวกันแตเจาพนักงานตั้ง
ขอหาที่แตกตางกันถึงขนาดที่ฐานความผิดอยูคนละมาตราคือบางกรณีตั้งขอหาตามมาตรา 4
บางกรณีตั้งขอหาตามมาตรา 4 ทวิ ซึ่งโทษทางอาญาของความผิดทั้งสองมาตรานี้ก็มีความ
แตกตางกัน จึงสงผลกระทบตอสิทธิของผูกระทําความผิดที่จะไดรับความยุติธรรมโดยตรง
นอกจากกรณีรูปแบบการพนันตามมาตรา 4 ที่มีลักษณะคลายคลึงกับการเลน
อันระบุไวในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตินี้ เจาพนักงานจะตองบรรยายการเลนวา
มีลักษณะการเลนอยางไร คลายกับการเลนหมายเลขใดในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. ซึ่งเหลานี้ถือ
เปนขอเท็จจริงที่ตองบรรยายใหศาลรูเห็น มิฉะนั้นถือวาเปนฟองที่ทําใหจําเลยไมเขาใจขอหาไดดี
เปนฟองเคลือบคลุม39 เชน
แนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่วางหลักวา “ในขณะที่โจทกยื่นฟองไดมีกฎกระทรวง
ฉบับที่ 23 ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ใชบังคับอยูกอนแลว
โดยใหยกเลิกขอ 2 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 18 และขอ 3 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 17 และให
เพิ่มเติมการเลนตอไปนี้ เปนการเลนในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติการพนัน 4. เครื่องเลนซึง่ ใช
เครื่องกลพลังไฟฟา พลังแสงสวางหรือพลังอื่นใดที่ใชเลน โดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง
โยนโยก หมุน หรือวิธีอื่นใดซึ่ง สามารถทําใหแพชนะกันไดไมวาจะโดยมีการนับแตมหรือ
เครื่องหมาย ใด ๆ หรือไมก็ตาม ดังนั้น โดยผลของกฎกระทรวงฉบับที่ 23 เครื่องเลนตามคํา
บรรยายฟองโจทกในบัญชี ข. อันดับที่ 28 จึงมีองคประกอบ แตกตางจากที่กําหนดไวตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 17 และ กฎกระทรวงฉบับที่ 18 โดยไดบัญญัติเพิ่มเติมลักษณะของ เครื่อง
เลนดังกลาวมีสาระสําคัญวาตองเปนเครื่องเลนซึ่งสามารถทําใหแพ ชนะ กันได และตองมี
วิธีการใชเครื่องเลนดังกลาววาโดยมีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใด
ซึ่งสามารถทําใหแพชนะกันได และโจทก ตองบรรยายฟองถึงลักษณะของเครื่องเลนดังกลาวอัน
ถือเปนองคประกอบแหงความผิดของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว ซึ่งใชบังคับในขณะที่จําเลยทั้ง
สองถูก กลาวหาและในขณะที่โจทกยื่นฟองมาใหครบถวนดวย เมื่อโจทกมิไดบรรยาย ฟองวา
เครื่องเลนดังกลาวมีวิธีการใชอยางไร และสามารถทําใหแพชนะกัน ไดหรือไมอยางไร จึงเปน
ฟองที่ขาดองคประกอบความผิดตามกฎหมาย ไมชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 158 (5) แมจําเลยทั้งสองเขาใจฟองคดีก็ไมอาจ ลงโทษจําเลยทั้งสองได”40
ข. ปญหาความไมชัดเจนในการนิยามคําวาการพนัน พระราชบัญญัติการ
พนัน พุทธศักราช 2478 เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีโทษทางอาญา แตเปนเรื่องแปลกที่
39
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กฎหมายดังกลาวไมไดมีการใหคํานิยามของคํ าวา “การพนัน” เอาไว มีแตเพียงการกําหนด
รูปแบบและวิธีการเลนพนันตามบัญชี ก. และบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติเทานั้น ดังนี้ การที่จะ
พิจารณาวาการกระทําที่เปนการเลนพนันอื่นๆ ที่เปนความผิดจึงตองพิจารณาจากเนื้อหาของ
บทบัญญัติมาตรา 4 ทวิ ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใชอุดชองวางสําหรับการพนันรูปแบบอื่นๆที่ไมได
กําหนดไว ดังนี้
“มาตรา 4 ทวิ ในการเลนอื่นใดนอกจากที่กลาวในมาตรา 4 จะพนันกันหรือจะจัด
ใหมีเพื่อใหพนันกันไดเฉพาะการเลนที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง
คําวา “การเลน”

ในวรรคกอน ใหหมายความรวมตลอดถึงการทายและการ

ทํานายดวย”
จะเห็นไดวา บทบัญญัติของมาตรา 4 ทวิ นี้กลาวถึงเพียง “การเลน” เทานั้น ยัง
ไมไดมีความหมายถึงขนาดเปน “การพนัน” แตอยางใด ดังนั้น จึงตองใชการตีความบทบัญญัติ
ของมาตรา 5 ประกอบดวยจึงจะมีความชัดเจนถึงนิยามของ “การพนัน” ตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478ที่แทจริง
“มาตรา 5 ผูใดจัดใหมีการเลน ซึ่งตามปกติยอมพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยาง
อื่นแกกัน ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นจัดใหมีขึ้นเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนแหงตน และผูใดเขา
เลนอยูดวยก็ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่น”
จากการตีความบทกฎหมายทั้งสองมาตราขางตนอาจสรุปไดวา หากจะตอง
นิยามคําวาการพนันนั้น การพนันจะตองประกอบดวย
1. มีการเลนดวยฝมือหรือทํานายผลของเหตุการณในอนาคตที่ไมแนนอน และ
2. ตองมีการไดเสียเงินทองหรือทรัพยสินใหแกกัน
ดังนั้น การพนันตองมีการไดเสียเงินทองหรือทรัพยสินเสมอ หากมีเพียงการเลน
ดวยฝมือหรือทํานายผลของเหตุการณในอนาคตที่ไมแนนอน แตไมมีการไดเสียเงินทองหรือ
ทรัพยสินใหแกกันก็ถือไมไดวาเปนการพนัน เปนเพียงแตการเลนเทานั้น
ตัวอยางของความไมชัดเจนในนิยามของการพนันเชน
กรณีการแจกรูปภาพและหมุนรางวัลของธนาคารออมสิน41 คณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดใหความเห็นในเรื่องดังกลาวไววา “การพนันสลากกินรวบนั้นจะตองประกอบดวย
ลักษณะดังนี้ คือ 1. มีการขายสลาก 2. ผูซื้อสลากนั้นตองเสี่ยงตอการเสียประโยชน คือคาซื้อ
สลากนั้นเพื่อการที่อาจจะไดรับประโยชนมากกวาจํานวนที่ตนซื้อสลากนั้น แตลักษณะกิจการ
41
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ของธนาคารออมสินหาเปนดังเชนวานี้ไม กลาวคือ ในประการแรกธนาคารออมสินมิไดพิมพ
รูปภาพออกขายหากแตเปนการแถมพกใหแกเด็กผูมาฝากเงิน ประโยชนที่ธนาคารออมสินจะ
ไดรับจากการฝากเงินนั้นมิไดนอกเหนือไปกวากรณีอื่นตามปกติ และยังตองจายดอกเบี้ยในอัตรา
เทาบุคคลทั่ว ๆ ไปที่ฝากเงินในประเภทเดียวกัน ไมวาเด็กผูฝากเงินนั้นจะถูกรางวัลหรือไม ใน
ประการที่สอง เด็กผูฝากเงินไมมีทางที่จะเสี่ยงตอการเสียประโยชน เพราะมีสิทธิที่จะไดทั้งเงิน
และดอกเบี้ยคืน นอกจากนั้นในระหวางเวลา 1 ปดังกลาวเด็กผูฝากเงินจะถอนเงินของตนคืนเสีย
เมื่อใดก็ได การเสี่ยงโชคหากจะพึงมีในที่นี้ยอมเปนการเสี่ยงที่จะไดประโยชนใหเพิ่มพูนมาก
ยิ่ งขึ้ น นอกเหนื อ จากประโยชน อั น จะพึ งมี พึ งได ต ามปกติ มิ ใ ชเ ป น การเสี่ย งตอการที่จ ะเสี ย
ประโยชน แ ต อ ย า งใด ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว า กิ จ การดั ง กล า วของธนาคารออมสิ น หาเป น การพนั น
ประเภทสลากกินรวบไม หากแตเปนการแถมพกโดยวิธีเสี่ยงโชคอยางหนึ่งเทานั้น”
กรณีการจัดใหมีตูเกมไฟฟา42 คณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นในเรื่อง
ดังกลาวไววา “ลักษณะที่สําคัญของการพนันคือจะตองเปนการเลนที่เปนการเสี่ยงโชคตอการได
หรือเสียประโยชนและเมื่อการเลนตูเกมไฟฟาตามขอหารือดังกลาว ผูจัดใหมีการเลนกับผูเลนมี
โอกาสไดหรือเสียประโยชนโดยขึ้นอยูกับจํานวนคูปองที่ไดรับจากคะแนนที่เลนเกมไดเพื่อนํา
คูปองไปแลกของรางวัล โดยหากจํานวนคูปองนอยของรางวัลที่จะไดรับก็มีมูลคานอย แตหาก
จํานวนคูปองมาก ของรางวัลที่จะไดรับก็มีมูลคามากและแมวารางวัลที่ไดรับจะมีมูลคานอยกวา
คาเลนเกมก็ตาม แตเนื่องจาก การไดและเสียประโยชนอันเปนลักษณะสําคัญของการพนันนั้น
ไมไดหมายความวาเมื่อนําการไดและเสียประโยชนมาหักลบกันแลว ผูเลนจะตองมีโอกาสได
ประโยชนมากกวาที่เสียไป โดยหากการเลนดังกลาวทําใหผูเลนไดประโยชนแมแตเพียงเล็กนอย
เปนสิ่งตอบแทนแลว ก็ถือวาเปนการไดและเสียประโยชนอันเปนการพนันแลว ดังนั้น การเลนตู
เกมไฟฟาลักษณะดังกลาวจึงเปนการพนัน ซึ่งแตกตางจากกรณีตูเกมไฟฟาอื่นที่มุงประสงคจะให
ความสนุกสนานเพลิดเพลินและเพิ่มทักษะแกผูเลนเพียงอยางเดียวโดยมิไดมุงประสงคจะใหเปน
เครื่องเลนการพนัน”
นอกเหนือจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกลาวไปแลว ศาลฎีกามี
คําพิพากษาในเรื่องดังกลาวจํานวนมากแตในที่นี้จะขอยกมาเปนตัวอยางเพียง 2 กรณีดวยกันคือ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 525-36/2540 ที่วา “กฎกระทรวงฉบับที่ 23
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ การพนัน พุทธศักราช 2478 ระบุถึงการเลนการพนันตามบัญชี ข ลําดับที่ 28
ทายพระราชบัญญัติไววา เครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกล พลังไฟฟา พลังแสงสวาง หรือพลังอื่นใดที่ใช
เลนโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ฯลฯ โยกหมุน หรือวิธีอื่นใด ซึ่งสามารถทําใหแพชนะกันไดไมวาจะ
โดยมีการนับแตมหรือเครื่องหมาย ใด ๆ หรือไมก็ตามนั้นบงบอกความหมายอยูในตัววาเปนการ
แพชนะกัน ระหวางบุคคลซึ่งเปนผูเลนดวยกันหรือบุคคลอื่นตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป สําหรับ สภาพ
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ของตูวีดีโอเกมของกลางทั้งสองตูในคดีนี้เปนเครื่องเลนเกมที่ มุง ประสงคจะใหความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและเพิ่มทักษะแกผูเลนเพียง อยางเดียว มิไดมุงประสงคใหใชเปนเครื่องเลนการพนัน
แตอยางใด แมผูเลน จะตองหยอดเหรียญชนิดราคา 5 บาท หรือ 10 บาท เขาไปในเครื่องกอน ที่
ผูเลนจะเริ่มเลนเพื่อใหเครื่องทํางาน แตการหยอดเหรียญดังกลาวก็ถือไดวาผูเลนไดจายเงินเปน
คาตอบแทนการเลนเทานั้น เงินที่วานี้หาใชเงินสินพนันไม
สวนที่เกมมีการตอสูและมีการแพชนะกันระหวางตัวเลน ทั้งมี จํานวนแตมหรือ
จํานวนคะแนนปรากฏขึ้นที่จอภาพของเครื่องเลน ก็เปน เรื่องเนื้อหาของเกมการเลนแตละ
ประเภทที่ผูคิดสรางสรรคเกมประดิษฐ ขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อฝกทักษะของผูเลน หาก
ผูเลนไมนําเอาผล แพชนะของตัวเลนเกมดังกลาวไปเลนพนันเพื่อการแพชนะระหวางบุคคล ซึ่ง
เปนผูเลนดวยกันหรือบุคคลอื่นตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป เกมนั้นก็มิใชเกมการพนันแตอยางใด เมื่อตู
วีดีโอเกมของกลางมิไดมีคุณสมบัติที่มีไวเพื่อใช เปนเครื่องเลนการพนันโดยเฉพาะเพียงอยาง
เดียวตูวีดีโอเกมดังกลาวจึง มิใชเครื่องเลนการพนันที่ผูเลนจะตองมีความผิดตามที่ระบุไวในบัญชี
ข อันดับที่ 28 ทาย พระราชบัญญัติการพนัน”43 และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5600/2547 ที่วา
“เครื่องหยิบจับตุกตาอัตโนมัติของกลางเปนเครื่องเลนไฟฟาอัตโนมัติซึ่งผูเลนตองหยอดเหรียญ
10 บาท แลวกดปุมใหเครื่องคนตุกตา จากนั้นจึงจับคันโยกเลื่อนหาตําแหนงเพื่อคีบตุกตา หาก
คนไดถือวาผูเลนเปนผูชนะไดตุกตามีมูลคามากกวาเงินที่ตองเสียไป เปนแรงจูงใจใหเขาเลน
หากคีบไมไดถือวาเปนผูแพจะไดเพียงคูปองไปใชแลกสิ่งของซึ่งมีมูลคา ไมเกินราคาเหรียญที่
หยอด ดังนั้น ถึงแมจะเลนคนเดียวก็สามารถทําใหแพชนะกันไดระหวางผูเลนกับเจาของเครื่อง
เพราะหากผูเลนชนะก็จะไดรับผลประโยชนตอบแทนจากเครื่องเลน โดยสภาพเครื่องเลนจึงมิใช
เป น การให ค วามสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น แก ผู เ ล น เท า นั้ น จึ ง เข า ลั ก ษณะเป น เครื่ อ งเล น ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 อันเปนการเลน
พนันตามบัญชี ข. หมายเลข 28
จําเลยที่ 2 เปนเจาของเครื่องเลนและไดประโยชนจากเงินที่ผูเลนใชหยอดใสลง
ใน เครื่องเลนของกลางกอนลงมือเลน ถือไดวาจําเลยที่ 2 เปนผูจัดใหมีการเลนพนันดังกลาวขึ้น
เพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนแหงตน จําเลยที่ 1 เปนผูเขาเลนจะมีความผิดตอเมื่อทราบวาเครื่อง
เลนของกลางไมไดรับ อนุญาตใหจัดใหมีการเลนขึ้น เครื่องเลนของกลางตั้งอยูในหางสรรพสินคา
โดยเปดเผย บุคคลทั่วไปยอมเขาใจไดวาสามารถเขาเลนไดโดยไมผิดกฎหมาย เมื่อไมปรากฏวา
จําเลยที่ 1 รูวาจําเลยที่ 2 ไมไดรับอนุญาตใหจัดใหมีการเลนเครื่องเลนของกลาง จําเลยที่ 1 จึง
ขาดเจตนาในการกระทําความผิด”44

43

คําพิพากษาฎีกาที่ 525-36/2540

44

คําพิพากษาฎีกาที่ 8600/2547
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ค. ป ญ หาอั ต ราโทษ การกํ า หนดโทษของการกระทํ า ความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เปนปญหาเชนเดียวกันคือ
“มาตรา 12 ผู ใ ดจั ด ให มี ก ารเล น หรื อ ทํา อุ บ ายลอ ช ว ยประกาศโฆษณาหรื อ
ชักชวนโดยทางตรงหรือทางออมใหผูอื่นเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนซึ่งมิไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานหรือรับอนุญาตแลวแตเลนพลิกแพลง หรือผูใดเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนอันขัด
ตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือขอความในใบอนุญาต ผูนั้นมีความผิดตอไปนี้
(1) ถาเปนความผิดในการเลนตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือ
การเลนตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกันนี้ ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ป และปรับตั้งแต 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท
ดวยอีกโสดหนึ่ง เวนแตผูเขาเลนหรือเขาพนันที่เรียกวาลูกคา ใหจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไม
เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(2) ถาเปนความผิดในการเลนอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตความผิดตามมาตรา 4 ทวิตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
จะเห็นไดวา โทษที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 นี้
เปนโทษที่มีลักษณะเบา กลาวคือ โทษจําคุกอยางสูงสุดไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับเทานั้น ผูกระทําความผิดจึงไมเกิดความเข็ดหลาบหรือเกรงกลัวตอโทษ
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราโทษตามกฎหมายกับการเลนพนันในปจจุบัน
อยางเชนการเลนพนันทายผลฟุตบอลของโตะรับพนันรายใหญซึ่งมีวงเงินราว 10-50 ลานบาท45
จะเห็นไดวาอัตราคาปรับขั้นสูงที่สุดของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ในสวนของ
ผูจัดใหมีการเลนคือ 5,000 บาท ตามมาตรา 12 (1) นั้น มีอัตราสวนเทากับ 1 : 2,000-10,000
ซึ่งหมายความวาวงพนันที่เปนเจามือพนันฟุตบอลมีรายรับสูงกวาอัตราคาปรับขั้นสูงที่สุดที่
กฎหมายกําหนด 2,000-10,000 เทา ซึ่งแสดงถึ งความไมไดสัดส วนของโทษกับการกระทํ า
ความผิดอยางชัดเจน
อยางไรก็ตาม การกําหนดโทษที่เกี่ยวของกับการพนันนั้นไมไดมีเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แตหากมีกฎหมายบางฉบับไดนําการกระทําความผิด
เกี่ยวกับการพนันที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการพนันใหเปนการกระทําความผิดที่ตองรับ
โทษตามกฎหมายนั้นๆดวยเชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

45

องอาจ ชัยเพชรโยธิน, “การบังคับใชกฎหมายการพนัน : ศึกษากรณีการพนันผลการแขงขันฟุตบอล”,วิทยานิพนธ (น.ม.)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541, หนา 74
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ที่กําหนดใหจัดการพนัน บางกรณีถือเปน ความผิดมูล ฐานในมาตรา 3 อั นเป น บทนิย ามของ
พระราชบัญญัตินี้ดวย
“ มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
ความผิดมูลฐาน หมายความวา
(9) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน เฉพาะความผิด
เกี่ยวกับการเปนผูจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาต และมีจํานวนผูเขาเลนหรือเขา
พนันในการเลนแตละครั้งเกินกวาหนึ่งรอยคน หรือมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกันมีมูลคา
เกินกวาสิบลานบาทขึ้นไป”
โทษของการกระทําความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พุทธศักราช 2542 นี้จะเปนโทษทางทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดซึ่ง
บัญญัติไวในมาตรา 49
“มาตรา 49 ภายใตบังคับมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเปนที่
เชื่อไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหเลขาธิการสงเรื่องให
พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิ น
โดยเร็ว”
จะเห็ น ได ว า โทษตามพระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
พุทธศักราช 2542 นี้ไมไดมีลักษณะเปนการกําหนดโทษปรับที่ตายตัวอยางเชนบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 แตเปนการกําหนดโทษที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่เปน
การริบทรัพย ซึ่งทรัพยสินที่ริบไดนั้นคือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดทั้งหมดไมวาจะมี
มูลคามากนอยเพียงใดหรืออยูในลักษณะใดก็ตาม ซึ่งถือวาเปนโทษที่รุนแรงกวาการกําหนด
คาปรับไวเปนการตายตัวเปนอยางมาก
อยางไรก็ตาม แมวาพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 จะมีการกําหนดโทษที่รุนแรงเกี่ยวกับการพนันไวก็ตาม แตพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก็มิไดมีเจตนารมณที่จะมีขึ้นเพื่อปองกันและปราบปรามการ
เล น พนั น โดยตรง หากแต มี เ จตนารมณ ที่ จ ะป อ งกั น และการปราบปรามการฟอกเงิ น หรื อ
ดําเนินการกับเงินหรือทรัพยสินที่เกิดจากการนั้น อีกทั้งกระบวนการในการดําเนินการตางๆ
ในทางทรัพยสินนั้นก็เปนไปตามอํานาจของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงเกิด
ปญหาในดานความสอดคล องของการใช กฎหมายดั งกล า วรว มกับพระราชบั ญญัติการพนัน
พุทธศักราช 2478 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ง. ปญหาดานทัศนคติตอกฎหมายการพนัน46 สังคมไทยมีคานิยมประการ
หนึ่งที่สําคัญคือ การเชื่อถือโชคลางที่คอยกําหนดความเปนไปของมนุษย และสามารถดลบันดาล
สิ่งตางๆ ใหไดอยางไมคาดคิดมากอน คานิยมดังกลาวมีมานานแลวและมีความสัมพันธใกลชิด
กับนิสัยการเล นพนันของคนไทย เมื่อมองในแงของบุคคลที่มีรายไดนอย โอกาสที่จะร่ํารวย
คอนขางนอย จึงมีหนทางเดียวที่จะหวังร่ํารวยไดคือ การเสี่ยงโชคในรูปแบบตางๆ อีกทั้งสภาพ
ของคนที่ติดการพนันจะเหมือนกับคนติดยาเสพติด คือยิ่งเสพมากก็ยิ่งติด ยิ่งเลนมากก็ยิ่งติด
ดานทัศนคติสวนตัวของผูเลนการพนันนั้นมองวา การเลนการพนันแมกฎหมาย
จะบัญญัติใหเปนความผิด แตก็ไมไดวาเปนความผิดที่เลวรายที่เปนลักษณะความผิดในตัวเอง
(Mala in se) อยางการฆาคน หรือการลักทรัพย แตมองวาเปนความผิดลักษณะไมใชความผิดใน
ตัวเองเปนเพียงความผิดที่กฎหมายที่เปนขอหาม (Mala Prohibita) เทานั้น ผูกระทําความผิด
สวนใหญจึงไมรูสึกผิดในการกระทําความผิดของตนเอง
ดังนั้น การเคารพเชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดจึงไมคอยมี การ
ฝาฝนขอหามจึงไมใชสิ่งที่มีความสําคัญมากนัก เมื่อมีการจับกุมผูกระทําความผิดสวนใหญมัก
ไดรับโทษเพียงโทษปรับ ซึ่งถือวาเปนเรื่องธรรมดา เมื่อเสียคาปรับแลวก็ยอนกลับมากระทํา
ความผิดอีก ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายยอมถูกกระทบกระเทือนอยางแนนอน และนอกจากนี้
แลว รัฐเองก็ยังเปนผูดําเนินการจัดใหมีการพนันประเภทสลากกินแบงรัฐบาลดวยโดยการจัดตั้ง
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลขึ้นมาเปนรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล พ.ศ. 2517 และรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลก็เปนรายไดที่เขาสูรัฐ
จํานวนไมนอยในแตละป47 โดยมาตรา 5 แหงกฎหมายดังกลาวบัญญัติวา
“มาตรา 5 ใหจัดตั้งสํานักงานสลากกินแบงขึ้นเรียกวา “สํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล” มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) ออกสลากกินแบงรัฐบาล…”
….
นอกจากนี้แลว พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517
มาตรา 36 ยังไดบัญญัติถึงการออกสลากกินแบงรัฐบาลเอาไววา
“มาตรา 36 ใหถือวาการออกสลากกินแบงรัฐบาลของสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลตามพระราชบัญญัตินี้เปนการออกสลากกินแบงโดยไดรับอํานาจจากรัฐบาลอันเปนผลให
หนี้ที่เกิดจากการออกสลากกินแบงดังกลาวเปนหนี้ที่อาจเรียกรองใหชําระไดตามกฎหมาย และ
46

ปยวรรณ กองแกว, “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบอนการพนันในประเทศ”,วิทยานิพนธ (น.ม.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2542, หนา 126-128.

47

เรื่องเดียวกัน, หนา 124.
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ให ถื อว า การออกสลากกิ น แบงดั ง กล า วนั้ น เปน การออกสลากกิ น แบ ง ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตและ
ประทั บ ตราจากพนั ก งานเจ า หน าที่ ต ามกฎหมายว า ดว ยการพนัน แล ว
และไม ตอ งเสี ย
คาธรรมเนียมและคาภาษีใด ๆ ตามกฎหมายนั้น”
การกําหนดบทบัญญัติดังกลาวทําใหใหการออกสลากกินแบงรัฐบาลและการซื้อ
สลากกินแบงรัฐบาลไม เ ปนความผิดและหนี้ที่เกิดขึ้นก็ ยังเปนหนี้ ที่สามารถเรียกร องได ต าม
กฎหมายไดอีกดวย จึงสงผลใหเปนการปลูกฝงทัศนคติของสังคมที่มีตอการพนันโดยทางออม
นั่นเอง
ในสวนของเจาพนักงานของรัฐเองก็มองวา การพนันเปนความผิดเล็กนอย เปน
ความผิดที่เกิดขึ้นงาย และเกิดขึ้นโดยทั่วไปและโดยปรกติ เจาพนักงานจะใหความสําคัญกับการ
ปองกันและปราบปรามความผิดที่รายแรงกวาอยางเชนความผิดตอชีวิตรางกายหรือความผิดตอ
ทรัพยสิน หรือการบริการดานความปลอดภัยใหแกสังคมโดยตรงมากกวาเชน การจราจร เปนตน
ดังนั้น ความผิดเกี่ยวกับการเลนพนันจึงเปนสวนที่มีความสําคัญในลําดับทายๆ ซึ่งเปนผลให
ความเขมงวดในการปองกันและปราบปรามตลอดจนการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับการพนันยังไมมีความเด็ดขาดเพียงพอ
นอกจากนี้แลว ในกระบวนการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับความผิด
เกี่ยวกับการพนันนั้นก็มีความยากลําบากมากเนื่องจากรูปแบบการเลนพนันในปจจุบันนี้ไดมีการ
พัฒนาขึ้นโดยมีการใชเทคโนโลยีทั้งทางดานอุปกรณ และเทคโนโลยีทางดานการสื่อสารเขามา
เกี่ยวของกับการเลนพนัน ดังนั้น รูปแบบของการเลนพนันจึงไมจําเปนที่จะตองยึดติดกับตัว
บุคคล หรือสถานที่เหมือนกับความผิดรูปแบบอื่นๆ อีกตอไป การเขาถึงขอมูลตางเพื่อนํามาเปน
พยานหลักฐานเพื่อประกอบการดําเนินคดีของพนักงานเจาหนาที่จึงเปนเรื่องยากมากยิ่งขึ้น
5. ขอเสนอแนะ
จากการศึ กษากฎหมายที่เกี่ ยวของกับการพนันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช 2478 ซึ่งถือวาเปนกฎหมายหลักที่ใชในการปองกันและปราบปราบการเลนการ
พนันนั้น ผูวิจัยเห็นควรใหมีการดําเนินการตอไปนี้
5.1 ประเภทของการพนัน เนื่องจากพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เปน
กฎหมายที่ตราขึ้นมานานมากแลว และยังไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลง ทําใหตัวบทกฎหมายของ
กฎหมายดังกลาวอยูในสภาพลาสมัยไมทันตอการนํามาบังคับใชในยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลง
ไปดังเชนในปจจุบันที่มีรูปแบบการเลนพนันที่พัฒนาเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงควรสรางความ
ชัดเจนใหกับการบังคับใชพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กับรูปแบบการพนันที่เกิด
ขึ้นมาใหมมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 4 ที่บัญญัติวา
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“มาตรา 4 หามมิใหอนุญาตจัดใหมีหรือเขาเลน หรือเขาพนันในการเลนอันระบุไวในบัญชี
ก. ทายพระราชบัญญัตินี้หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอันรายแรงอื่นใด ซึ่ง
รัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมหามไวแตเมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นวา ณ
สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใตบังคับเงื่อนไขใดๆ ใหมีการเลนชนิดใดก็อนุญาตไดโดยออก
พระราชกฤษฎีกา
การเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตินี้หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน
หรือการเลนอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไวจะจัดใหมีขึ้นเพื่อเปน
ทางนํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเมื่อรัฐมนตรีเจาหนาที่หรือเจา
พนักงานผูออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตใหหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้น
โดยไมตองมีใบอนุญาต...”
โดยการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมเพื่อระบุฐานความผิดที่เปนรูปแบบของการเลนพนัน
ประเภทใหมๆ เชนเดียวกับกรณีที่เคยมีการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมบัญชี ก. รวม 2 ประเภท
คือ “บาการา” และ “สลอตแมชีน” หรือการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมบัญชี ข. รวม 4 ประเภทคือ
สะบาทอย สะบาชุด ฟุตบอลโตะ และเครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกล พลังไฟฟา พลังแสงสวาง หรือ
พลังอื่นใดที่ใชเลนโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใดซึ่ง
สามารถทําใหแพชนะกันได ไมวาจะโดยมีการนับแตมหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไมก็ตาม ดังที่ได
กลาวไปแลวขางตน โดยประเภทของการพนันที่สมควรเพิ่มเขาไปในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. ทาย
พระราชบัญญัติ ไดแก “การพนันทายผลการแขงขันกีฬาตางๆ” ที่อาจเพิ่มเติมเขาในบัญชี ก.
หรือในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตินี้ก็ได สวนการที่จะเพิ่มเติมเขาไวในบัญชีใดนั้นจะตอง
พิจารณาจากความรายแรงของการพนันที่จะสงผลกระทบตอสังคม ประกอบกันแนวนโยบายของ
รั ฐ ในอนาคตที่ จะอาจจะอนุญาตหรื อ เปนผู ดํา เนินการจั ดใหมีอยางถูกตองตามกฎหมายเอง
เหมือนอยางกรณี สลากกินแบงรัฐบาลหรือไมดวย
5.2 ทําใหคํานิยามของคําวาการพนันชัดเจนยิ่งขึ้น เห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมใน
สวนคํานิยามของลักษณะการเลนพนันใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยควรเพิ่มเติมในมาตรา 4 ทวิ ซึ่ง
เปนบทรองรับการเลนพนันอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในมาตรา 4 ดังนี้
“มาตรา 4 ทวิ ในการเลนอื่นใดนอกจากที่กลาวในมาตรา 4 จะพนันกันหรือจะจัดใหมี
เพื่อใหพนันกันไดเฉพาะการเลนที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง
คําวา “การเลน” ในวรรคกอน ใหหมายความรวมตลอดถึงการทายและการทํานายดวย”
โดยควรเพิ่มเติมเปนวรรคสามของมาตรา 4 ทวิเพื่อความชัดเจนในการทําความเขาใจ
และบังคับใชกฎหมายดังนี้
“ คําวา “การพนัน” ในวรรคแรก หมายถึงการเลนที่มีการไดประโยชนหรือเสียประโยชน
ในทรัพยสินใหแกกัน”
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5.3 อัตราโทษ อัตราโทษของการกระทําความผิดเกี่ยวกับการพนันตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ที่วา
“ มาตรา 12 ผูใดจัดใหมีการเลน หรือทําอุบายลอ ชวยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดย
ทางตรงหรือทางออมใหผูอื่นเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนซึ่งมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
หรือรับอนุญาตแลวแตเลนพลิกแพลง หรือผูใดเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนอันขัดตอบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือขอความในใบอนุญาต ผูนั้นมีความผิดตอไปนี้
(1) ถาเปนความผิดในการเลนตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเลน
ตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกันนี้ ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ป และปรับตั้งแต 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ดวย
อีกโสดหนึ่ง เวนแตผูเขาเลนหรือเขาพนันที่เรียกวาลูกคา ใหจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน
5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(2) ถาเปนความผิดในการเลนอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2
ป หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตความผิดตามมาตรา 4 ทวิตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ผูวิจัยเห็นควรที่จะใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงโทษใหมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยใน
สวนของผูเลนการพนันนั้น เดิมพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กําหนดโทษปรับ
สูงสุดไวเพียงปรับไมเกิน 1,000 บาทเทานั้น ซึ่งถือวาเปนจํานวนนอยมาก ควรปรับปรุงแกไขให
เปนโทษปรับที่สูง เชนไมเกิน 100,000 บาทและในสวนของผูจัดใหมีการเลนการพนันนั้นเดิม
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กําหนดโทษปรับสูงสุดไวเพียงปรับตั้งแต 500 ถึง
5,000 บาทเทานั้น ซึ่งเทียบไมไดกับวงเงินที่เลนการพนันในปจจุบันเลย จึงสมควรแกไขโทษ
ปรับดังกลาวใหเปนโทษปรับที่มีอัตราสูง เชนตั้งแต 50,000 ถึง 500,000 บาท การกําหนดโทษ
ปรับอัตราสูงเพื่อใหเปนเครื่องมือใหการปองกันผูที่คิดจะเลนการพนันใหมีความยับยั้งชั่งใจใน
การกระทําความผิดมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ แลว ยั งอาจกํา หนดการลงโทษดว ยมาตรการอื่ นเพิ่ มเติ มเพื่ อให ผู ก ระทํ า
ความผิดเกรงกลัวและหลาบจํามากขึ้น เชน การลงโทษเพื่อเปนการบริการสังคมมาเสริม ซึ่ง
นอกจากจะเปนประโยชนตอสังคมแลว ยังทําใหผูกระทําความผิดตองแสดงตัวตอสังคมในขณะที่
ทํางานบริการสังคม อันอาจจะทําใหผูกระทําความผิดไดรับความอับอายและเกิดความยับยั้งมาก
ขึ้นในการที่จะหวนกลับไปกระทําความผิดอีก48
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นอกจากขอเสนอทั้ง 3 ประการดังกลาวขางตน ผูวิจัยยังเห็นควรใหมีการประสานงานกับ
หนวยงานที่มีหนาที่ดําเนินการในความผิดที่เกี่ยวกับการพนันอยางเปนรูปธรรมใหมากยิ่งขึ้น
ดวย กลาวคือ หากมีกรณีที่เจาพนักงานตรวจพบวาการพนันนั้นเขาเงื่อนไขที่จะเปนความผิดมูล
ฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พุทธศักราช 2542 จะตองมี
กฎหมายกําหนดวาจะตองสงรายงานการกระทําความผิดดังกลาวใหแกสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ น เพื่ อ ดํ า เนิ น การในลงโทษทางทรั พ ย สิ น ของผู ก ระทํ า ความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พุทธศักราช 2542 และในทางกลับกันหาก
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจพบธุรกรรมที่เปนความผิดมูลฐานเกี่ยวกับ
การพนันก็จะตองมีกฎหมายกําหนดวาจะตองสงรายงานเรื่องดังกลาวใหแกเจาพนักงานตํารวจที่
มีอํานาจหนาที่ดําเนินการลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 อยางเครงครัด
เชนเดียวกัน
เมื่อมีการกําหนดความชัดเจนของการบังคับใชกฎหมาย ตลอดจนมีการแกไขอัตราโทษ
ใหเปนที่เกรงกลัวตอผูกระทําความผิด และกําหนดใหมีการประสานงานกันระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายแลว สิ่งเหลานี้ก็จะสงผลโดยตรงตอทัศนคติของสังคมที่
มองวาการเลนการพนันนั้นถือวาเปนความผิดเพียงเล็กนอย สวนทัศนคติของผูเลนพนันก็จะ
เปลี่ยนไปเพราะการกระทําความผิดที่มีอัตราโทษที่สูงขึ้นจะเปนเครื่องมือในการยับยั้งชั่งใจใหผูที่
คิดจะกระทําความผิดตองคิดทบทวนกอนการกระทําความผิด ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้จะเปนกลไก
ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจาหนาที่รัฐใหมีความเขมงวดกวดขันในการบังคับใชกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการพนันใหเปนรูปธรรมมากขึ้นในโอกาสตอไป

ภาคผนวก
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่องเสร็จที่ ๗/๒๔๖๗
บันทึก
เรื่อง การพนันตามหลักกฎหมายตางประเทศ
การพนันนั้น ใครจะเลนกันอยางใดก็เลนได แตทางรัฐประสาสโนบายเห็นวาเปน
สิ่งที่ไมพึงปราถนา ดวยขัดตอจรรยาดีของบุคคลเพราะฉะนั้นถาใครเลนการพนันเกิดเปนหนี้สิน
กันขึ้น กฎหมายไมรับรองบังคับบัญชาให (ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส มาตรา ๑๙๖๕) และถา
ผูใดไดชําระหนี้ไปแลว จะฟองรองเรียกกลับคืนอีกเลาก็ไมไดดุจกัน กฎหมายลักษณะ"หนี้" ถือ
วาการชําระหนี้โดยที่ตนยินยอมเชนนี้ เปนการชําระหนี้อันชอบดวยกฎหมาย (Civ. 1967;Droit
Civil, Planiol, Tome II Nos. 338, 342, 2110, 2112) แตก็มีการพนันขันตอ (Jeu et Pari)
ประเภทที่ไมเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค เชนการประกวดฝมือ การออกกําลังกาย (มีการ ยิงเปา ฟน
ดาบ วิ่งเร็ว แขงรถ ชกมวย เปนอาทิ) กฎหมายยอมรับรองบังคับใหเปนพิเศษ (ม.๑๙๖๖) แตถา
จํานวนเดิมพันมากเหลือเกินกฎหมายใหอํานาจศาลปฏิเสธไมรับฟองไวบังคับบัญชาได
ยังมีการพนันบางประเภท เชน ซื้อหุนที่ Stock Exchange, การแขงมา การออ
กลอตเตอรี ซึ่งมีกฎหมายบังคับไวเปนพิเศษเฉพาะเรื่องและการแขงมานั้นยอมใหแตเฉพาะ
สโมสรนั้น ๆ เปนเจามือแตผูเดียวกอนที่จะทําไดตองไดรับอนุญาตจากรัฐบาล สวนการออก
ลอตเตอรี่นั้นก็เชนเดียวกัน ที่รัฐบาลยอมอนุญาตใหทํากันไดทั้ง ๒ อยางเชนนี้ ก็เพื่อเก็บเงิน
บํารุงสาธารณะประโยชนและการกุศล (การแขงมา กฎหมายลงวันที่ ๒ มิถุนายน ค.ศ.๑๘๙๑ ที่ ๑
เมษายน ค.ศ.๑๙๐๐ และที่ ๔ มิถุนายน ค.ศ.๑๙๐๙ การออกลอตเตอรี่ กฎหมายลงวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ค.ศ.๑๘๓๖ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ค.ศ.๑๘๔๔)
การพนั น บางประเภทกฎหมายกํา หนดขอขี ด ขั้ น (เชน วิธีเ ลน กํ า หนด เวลา
ฯลฯ) ไว ซึ่งรัฐบาลอนุญาตใหเลนกันไดในกาซิโนและในตําบลตามชายทะเล โดยชักภาษีคาํ นวณ
ตามจํานวนเงินรายได (กฎหมายลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ค.ศ.๑๙๐๗) แตกอนจะตั้งบอนเลนการ
พนันประเภทนั้นๆ ได ตองไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเสียกอน
สวนการพนันที่กฎหมายมิไดกําหนดขอขีดขั้นไวนั้น ใครๆ จะเลนก็ได แตตอง
เลน กัน ระหวางครอบครัวในบานของตน จะตั้งเปนบอนใหบุคคลอื่ นเขา ไปเลน ดวยหาไดไ ม
กฎหมายวางหลักไววา การเสี่ยงโชคก็ดี การออกลอตเตอรี่ เปนการพนันทั้งสิ้นไมวาจะเลนโดยวิธี
ใดแตมิไดหามวาการพนันชนิดใดเลนไมได และยังมิไดพบตัวบทฤาตําราการพนันที่วา การพนัน
ประเภทใดเปนผิดกฎหมายมีโทษ แตกฎหมายอาญาฝรั่งเศสมาตรา ๔๑๐ หามการตั้งบอน และ
มาตรา ๔๗๕ ขอ ๕ มาตรา ๔๗๗ หามมิใหเลนการพนันในถนนและที่สาธารณสถาน ถาผูใดขืน
ตั้งบอนการพนันใหประชาชนเขาออกเลนไดมีผิดตามกฎหมายอาญา ทั้งนี้เพื่อปองกันพวกทุจริต
หาเลี้ยงชีพในเชิงพนัน แตการพนันเชน ตกเบ็ด โยนหวงไมหมุน ลูกกลิ้ง ฯลฯ ถาเลนเอาของ
มิใชเอาเงินกัน บางทีรัฐบาลก็อนุญาตใหเลนไดในงานนักขัตฤกษประจําป

บันทึก
เรื่อง การพนันตามหลักกฎหมายฝรั่งเศส
ขอ ๑ การพนันซึ่งกฎหมายไมจํากัดวาตองเลนโดยมีขอขีดขั้นนั้น ถึงแมจะเปน
การเสี่ยงโชคพนันขันตอ (Jeu et pari) ก็ดี ยอมเลนกันไดระหวางครอบครัวในบานของตน แต
ตองไมใชตั้งบอนชุมนุมคนมาเลน ซึ่งมีผิดตามลักษณะกฎหมายอาญา คําวา "ครอบครัว" นั้น
หมายถึง บิดา มารดา ภริยา สามี บุตร หลาน ญาติ บาว คนใชที่อยูรวมในบานเรือนเดียวกัน
กฎหมายอาญาหามไมใหตั้งบอน หรือประชุมกันเลนเชนบอนโดยใครจะมาเลนก็ได ฤาไปเที่ยว
เชื้อเชิญกันมาจะเปนญาติมิตรก็ตาม คือหามไมใหคนนอกบานเขามาเลนการพนัน (French
Penal Code Art.410;475;477)

ข อ ๒ ถ า จะเล น กั น ในสโมสรที่ ไ ม ไ ด ตั้ ง ขึ้ น สํ า หรั บ เป น สโมสรการพนั น
บุคคลภายนอกเขาเลนดวยไมได เขาใจวาคงไมมีความผิดตามกฎหมายอาญาที่กลาวในขอ ๑
อยางไรก็ดีในการตั้งสโมสรขึ้นจะตองปฏิบัติการตามขอบังคับการปกครองเรื่องตั้งสโมสรสุ ด
แลวแตรัฐบาลจะหามการเลนอยางใดฤาไม ทั้งนี้เกี่ยวกับรัฐประศาสโนบาย
ถาสโมสรตั้งขึ้นเพื่อประโยชนอื่น มีขอบังคับหามบุคคลภายนอกมิใหเขามาได
พวกสมาชิ กจะเลน ระหว า งกันเอง คิ ดวา คงเทีย บลงไดวา เปนการเลน ระหว า ง “ครอบครัว "
จัดเปนเรื่อง Recreation เห็นจะได แตหาหลักฐานโดยตรงประกอบความเห็นนี้ยังไมพบ
ถาเปนสโมสรตั้งขึ้นเพื่อเลนการพนันแลว มีกฎหมายพิเศษบังคับดังที่ไดอางไว
ในบันทึกฉบับกอนแลว
ขอ ๓ กฎหมายอาญาทําโทษเพราะถือวาเปน public nuisance อยางหนึ่ง และ
เพราะเมื่อตั้งบอนขึ้นแลว ใครอยากเลนเมื่อใดก็ไปไดสะดวก บอนชนิดนี้อาจเปนชองหากินของ
คนทุจริตดวยประการตางๆ การพนันที่เลนโดยมิไดตั้งบอน ฤามิไดเลนขัดกับกฎหมายหามฤา
บทบัญญัติเปนพิเศษแลว ยอมพนจากขีดขั้นของกฎหมายอาญา ไมมีโทษ กฎหมายอเมริกันมี
บทบัญญัติเรื่องนี้ชัดเจนมาก (Wharton, Crim. Law, Sec. 2446; Mc. Kinney's
Consolidated Laws of New York, Annoted, Book 39 "Penal Law", Nos. 970-997)

กรมรางกฎหมาย
วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๗

เรื่องเสร็จที่ ๓๑๔/๒๔๘๔
บันทึก
เรื่อง การปราบปรามผูเลนการพนัน

นายกรัฐมนตรีมีบัญชาวา ในเวลานี้ปรากฏวามีราษฎรยังนิยมเลนการพนันกันอยู
มาก โดยเฉพาะราษฎรที่ เ ป น ชาวนาต า งลั ก ลอบเล น การพนั น กั น ทั่ ว ไป ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ไ ด
สอบถามดูแลวไดความวา การพิจารณาลงโทษปรับเพียงอยางเดียวนั้น ไมทําใหบุคคลเหลานั้น
เกรงกลั ว หรื อ เข็ ด หลาบแต ป ระการใด จึ ง ควรแก ไ ขกฎหมายในเรื่ อ งนี้ ใ ห มี โ ทษจํ า ด ว ย กรม
เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี จึ ง แจ ง บั ญ ชานายกรั ฐ มนตรี ใ ห ก ระทรวงมหาดไทยผู เ ป น เจ า หน า ที่
รักษาการตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ พิจารณาดําเนินการ
กระทรวงมหาดไทยไดรายงานชี้แจงสรุปความวา อัตราโทษซึ่งพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ (มาตรา ๑๒) บัญญัติไวนั้นนับวามีอัตราสูงพอแกการปราบปราม
ผูกระทําผิดฐานลักเลนการพนันอยูแลว แตเมื่อมีกรณีสูศาล ศาลก็ใชดุลยพินิจกําหนดโทษตามที่
ศาลเห็นควร ซึ่งเปนอํานาจตุลาการอันรัฐบาลจะสั่งการไปใหศาลใชดุลยพินิจกําหนดโทษใหหนัก
ขึ้นยอมไมเปนการสมควร แตอยางไรก็ดี ถาจะแกกฎหมายการพนันกําหนดโทษขั้นต่ําไวทุกกรณี
ก็ยอมทําได แตจะสมควรกําหนดโทษหนักเบาเพียงไรนั้น ยอมเกี่ยวกับนโยบาย
นายกรัฐมนตรีพิจารณารายงานของกระทรวงมหาดไทยดั่งกลาวขางตนแลว จึงมี
บั ญ ชา (หนั ง สื อ ที่ ฎ.๙๐๒๒/๒๔๘๔ ลงวั น ที่ ๗ พฤศจิ ก ายน ๒๔๘๔) ให ส ง เรื่ อ งมาให
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาหาทางปองกันและปราบปรามมิใหชาวนาหรือผูมีรายไดนอยลัก
เลนการพนัน โดยกําหนดโทษทางกฎหมายใหแรงขึ้น กลาวคือ
ก. วางโทษทั้งจําทั้งปรับ
ข. กําหนดอัตราโทษขั้นต่ําขึ้นไวทุกกรณี หรือ
ค. เพิ่มโทษแกผูที่ไมเข็ดหลาบในการลักเลนการพนัน
นอกจากนี้ ใหค ณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสนอความเห็นถึงวิธีการที่จ ะ
ปราบปรามการพนันมาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุกรรมการรางกฎหมายชุดที่ ๑) ไดตรวจพิจารณา
เรื่ อ งนี้ พ ร อ มด ว ยผู แ ทนกระทรวงมหาดไทย (พ.ต.ต. พั ฒ น นี ล วั ฒ นานนท ) แล ว ขอเสนอ
ความเห็นดั่งตอไปนี้
ในสวนที่เกี่ยวกับการที่จะแกไขกฎหมายการพนันโดยกําหนดโทษใหแรงขึ้นตาม
วิธีการอยางใดอยางหนึ่งดั่งกลาวมาในขอ ๓ แลวนั้น กรรมการรางกฎหมายเห็นวา วิธีการวาง

สงพรอมกับหนังสือที่ ๓๗๒๗/๒๔๘๔ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๔๘๔

๒
โทษไวใหลงทั้งจําทั้งปรับก็ดี หรือวิธีกําหนดโทษขั้นต่ําไวก็ดี เปนการบัญญัติกฎหมายไวตายตัว
เกินไป ไมเหมาะสมที่จะนําไปใชกรณีที่เปนการเลนเล็กนอย วิธีการที่ดีที่สุดก็คือการเพิ่มโทษแกผู
ที่ไมเข็ดหลาบเทานั้น โดยเหตุนี้ กรรมการรางกฎหมายจึงเห็นควรแกไขพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช ๒๔๗๘ โดยเพิ่มบทลงโทษขึ้นอีกมาตราหนึ่ง เปนมาตรา ๑๒ ทวิ ดั่งปรากฏในราง
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ๒๔.. ที่ไดยกรางเสนอมาดวยแลว
ในสวนที่เกี่ยวกับวิธีการที่จะปราบปรามการพนันนั้น กรรมการรางกฎหมายเห็น
ว า โดยที่ วิสั ย ของมนุ ษ ย ย อ มแสวงหาสิ่ ง ที่ ก อให เ กิ ดความตื่ น เต น แกต นในยามว า ง และสิ่ ง ที่
กอใหเกิดความตื่นเตนนั้นก็มักจะเปนไปในทางเสี่ยงภัยหรือในทางเสี่ยงโชคเชนเลนการพนันเสีย
โดยมาก เพราะฉะนั้น ถาทางการสามารถจะจัดหาสิ่งที่กอใหเกิดความตื่นเตนในทางที่ชอบขึ้น
แทนที่ได เปนตน จัดใหมีกีฬาตางๆ ขึ้นในหมูบานเพื่อใหราษฎรไดมีโอกาสเลนในยามวางได ก็
นับวาเปนวิธีการที่จะปราบปรามการพนันไดอยางหนึ่ง
(ลงชื่อ) เดือน บุนนาค
(นายเดือน บุนนาค)
เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา
ธันวาคม ๒๔๘๔

เรื่องเสร็จที่ ๒๑๒/๒๕๑๒
บันทึก
เรื่อง เงื่อนไขเงินรางวัลหลังสลากกินแบงรัฐบาล
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือที่ สร.๐๔๐๓/๖๙๑๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๑๒ ไปยั ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า ดํ า เนิ น ความตามหนั ง สื อ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังซึ่งไดสงสําเนาไปดวยความวา เนื่องจากหลังสลากกินแบงรัฐบาลไดมีขอความ
ระบุเปนเงื่อนไขในการจายเงินรางวัลไววา “ถาสลากจําหนายไมหมดเงินรางวัลหนึ่งๆ ตองลดลง
ตามสวน” และ “เงินรางวัลจะจายแกผูถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับ” แตปรากฏวาผูขอรับ
เงินรางวัลบางรายมิไดนําสลากที่ถูกรางวัลไปขอรับเงินดวย โดยชี้แจงวาสลากหาย และผูขอรับเงิน
รางวัลไดแจงความไวตอเจาพนักงานตํารวจ แตเปนการแจงความภายหลังการออกสลากรางวัล
แลว สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจึงไมจายเงินรางวัลให เพราะถือวาผิดเงื่อนไขที่กําหนดไวหลัง
สลาก ผูขอรับเงินรางวัลนําคดีขึ้นสูศาล ขอใหศาลพิพากษาใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
จายเงินรางวัลใหคดีถึงที่สุดศาลพิพากษาใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจายเงินรางวัลใหเกือบ
ทุกคดี คดีเหลานี้ศาลฎีกาพิพากษาเปนทํานองเดียวกันวา ขอความหลังสลากที่มีวา “เงินรางวัลจะ
จายแกผูถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับ” เปนเพียงขอกําหนดเพื่อปองกันการทุจริตแอบอาง
ขอรับเงินรางวัล เมื่อโจทกเปนผูถูกรางวัล แมจะไมมีสลากมาขอรับเงินเพราะสลากหาย ก็มีสิทธิ
รับเงินได การที่ศาลพิพากษาดังนี้ กระทรวงการคลังเห็นวาเพราะเงื่อนไขที่พิมพไวดานหลังสลาก
ดั ง ที่ ก ล า วมาแล ว ไม มี ผ ลบั ง คั บ ตามกฎหมายกระทรวงการคลั ง จึ ง ใคร ข อให ค ณะกรรมการ
กฤษฎีกาชวยพิจารณากําหนดขอความเปนขอสัญญาไวหลังสลากใหมีผลบังคับตามกฎหมาย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย กองที่ ๑) ไดพิจารณาแลว
ปรากฏตามกรณีที่เกิดขึ้นอันเปนเหตุใหกระทรวงการคลังตองขอรองไปดังกลาวแลวนั้นวา กอนที่
โจทกจะนําคดีไปสูศาล โจทกไดไปขอรองตอสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลขอใหจายเงินรางวัล
ใหแกโจทกแลว สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไมยอมจายให โจทกจึงใชสิทธิทางศาลขอใหศาล
พิพากษาใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจายเงินรางวัลใหแกโจทก ศาลพิจารณาแลวไดความวา
โจทกเปนผูถูกรางวัลจริง จึงพิพากษาใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจายเงินรางวัลใหแกโจทก
กรณีเปนมาดังนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวาบรรดาผูเกี่ยวของในกรณีทุกฝาย
ตางก็ไดดําเนินการตามที่ควรจะกระทําโดยถูกตองและยุติธรรมแลว กลาวคือ การที่สํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลไมยอมจายเงินรางวัลใหแกโจทกในเบื้องตนก็เปนการที่จะตําหนิสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลแตอยางใดมิได เพราะโจทกไมมีสลากที่ถูกรางวัลมาแสดง และสํานักงานไม
อาจทราบไดวาโจทกเปนผูถูกสลากโดยแทจริงหรือไม เมื่อสํานักงานไมจายเงินรางวัลใหก็เปนการ
จําเปนและสมควรที่โจทกจะพึงใชสิทธิทางศาล และเมื่อปรากฏแกศาลวาโจทกเปนผูถูกรางวัลจริง
ก็เปนการยุติธรรมแลวที่โจทกจะไดรับเงินรางวัล ศาลจึงพิพากษาใหโจทกชนะคดีดังนี้ อนึ่ง พึง

๒
ระลึกวา สลากกินแบงนั้นก็เหมือนสังหาริมทรัพยอยางอื่นซึ่งอาจหาย ถูกลัก หรือถูกทําลายได
ตราบใดที่สภาพเชนนี้คงมีอยูก็เปนการยากที่จะหลีกเลี่ยงความยุงยากในการจายเงินรางวัลดังที่
กระทรวงการคลังแจงไปนั้นได ทั้งนี้เวนเสียแตกระทรวงการคลังจะดําเนินการเพื่อใหเกิดผลใน
กฎหมายขึ้นวา กระทรวงการคลังจะไมตองจายเงินรางวัลถูกสลากใหแกผูใดแมจะเปนผูถูกสลาก
โดยแทจริง ถาผูนั้นไมมีสลากที่ถูกรางวัลไปแสดง
ปญหาจึงมีวา จะเปนการสมควรหรือไมที่จะดําเนินการใหเกิดผลในกฎหมายเชน
วานั้น และถาสมควรจะดําเนินการโดยวิธีทําเปนสัญญาดังที่กระทรวงการคลังขอใหคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณารางให หรือจะกระทําโดยวิธีอื่นใด
ปญหาขอแรก มิใชเปนปญหาในทางกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงขอกลาว
ไวเพียงเพื่อเปนขอสังเกตวา การที่จะกระทําไปเชนนั้นยอมเปนการกระทบกระเทือนตออํานาจ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของบุคคลโดยไมยุติธรรม และอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดไปไดวาเปนการ
กระทําที่หาความสะดวกและการปฏิบัติงายๆ ใหแกสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเทานั้น
ถาในทางนโยบายเห็นวาเปนการสมควรที่จะกระทําก็จะตองพิจารณาปญหาในขอ
๒ ซึ่งเปนปญหาในทางกฎหมาย วาจะกระทําโดยวิธีทําเปนขอสัญญาดังที่กระทรวงการคลังขอไป
หรือกระทําโดยวิธีอื่นใด
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาแลว เห็นวา การที่จะเขียนเปนขอสัญญาให
เกิดผลในกฎหมายขึ้นดังที่กระทรวงการคลังประสงค หาอาจที่จะกระทําไดไม เพราะการเลนการ
พนันหรือขันตอนั้น มิใชเปนการทํานิติกรรมอันจะกอใหเกิดขึ้นซึ่งมูลหนี้ (ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๘๕๓) การที่กระทรวงการคลังผูจัดใหมีขึ้นซึ่งการเลนสลากกินแบงจะตองรับ
ผิ ด จ า ยเงิ น รางวั ล ให แ ก ผู ถู ก รางวั ล นั้ น เป น มู ล หนี้ ที่ เ กิ ด โดยผลแห ง บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย
(ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๕๔) เหตุฉะนั้นจึงไมอาจทํานิติกรรมใดๆ ระหวาง
กันอันจะเปนผลไมวาในทางกอใหเกิดเปลี่ยนแปลง สงวน หรือระงับซึ่งมูลหนี้นั้นได วิธีที่จะทําให
เกิดผลตามที่ตองการก็เห็นวามีอยูวิธีเดียวเทานั้น คือตราเปนกฎหมาย เชนตราเปนบทบัญญัติ
เพิ่มเติมไวในกฎหมายวาดวยการพนันเปนตน
โดยสรุป คณะกรรมการกฤษฎีกาขอเสนอเปนขอสังเกตวา ไมนาจะหาทางแกดังที่
กระทรวงการคลังตองการ ทั้งนี้ไมวาจะกระทําโดยวิธีหรือรูปใด แตถายังเห็นวาสมควรจะกระทํา ก็
กระทําไดโดยวิธีเดียวเทานั้น คือตราเปนพระราชบัญญัติ
(ลงชื่อ) ส. โหตระกิตย
(นายสมภพ โหตระกิตย)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรกฎาคม ๒๕๑๒

เรื่องเสร็จที่ ๒๐๙/๒๕๑๖
บันทึก
เรื่อง การตีความบทบัญญัติมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช ๒๔๘๖
(กรณีไพนกกระจอก)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ สร.๐๒๐๓/๙๑๒๓ ลงวันที่ ๒๒
มิถุนายน ๒๕๑๖ ขอใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาใหความเห็นในปญหาวา ไพนกกระจอก
เปน “ไพ” ตามความหมายของมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช ๒๔๘๖ หรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย กองที่ ๒) ไดพิจารณาปญหา
“ไพ ” ในมาตรา ๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ไ พ
ดังกลาวโดยพิเคราะหถึงบทนิ ยามของคํา วา
พุทธศักราช ๒๔๘๖ ที่วาไพ หมายความวา “ไพ” ซึ่งทําดวยกระดาษหรือหนัง หรือซึ่งทําดวยวัตถุ
อื่น ตามที่ กํา หนดในกฎกระทรวงแลว เห็ น ว า โดยที่บ ทบั ญ ญั ติทั้ ง หลายในกฎหมายวา ด วยไพ
ดังกลาวมิไดใหความหมายของคําวาไพไววามีลักษณะเชนใด คงกําหนดแตวาเปนไพซึ่งทําดวย
กระดาษหรือหนังหรือซึ่งทําดวยวัตถุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง คําวา “ไพ” จึงเปนถอยคํา
ธรรมดาที่มีความหมายทั่วไป ซึ่งพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหคําอธิบายวาไดแก
เครื่องเลนการพนันชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเปนแผนบางๆ ดังนั้น แมจะเรียกการพนันชนิดนี้วา ไพ
และเครื่ องเลนการพนัน ดังกลาวทําด วยวั ตถุจําพวกพลาสติคอันเปนวัตถุอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แตโดยที่เ ครื่องเลน การพนั นชนิด นี้ไ มมี ลักษณะเปน แผนบางๆ หากแตเปน รูป
“ไพ ” ตามความหมายของมาตรา ๔ แห ง
ลู ก บาศก จึ ง ไม ทํ า ให ไพ น กกระจอก เป น
พระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช ๒๔๘๖
(ลงชื่อ) ส. โหตระกิตย
(นายสมภพ โหตระกิตย)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิงหาคม ๒๕๑๖

เรื่องเสร็จที่ ๔๕๘/๒๕๔๐
บันทึก
เรื่อง การไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
(การโฆษณารถยนต HONDA CITY S)
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือ ที่ นร ๐๑๐๙/๗๑๓๒ ลงวันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๔๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผู บ ริ โ ภคได รั บ คํ า ร อ งจากผู บ ริ โ ภคเกี่ ย วกั บ การโฆษณารถยนต HONDA CITY S ของ
บริษัทฮอนดา คารส (ประเทศไทย) จํากัด ทางหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับประจําวันที่ ๒๒
- ๒๓ มกราคม ๒๕๔๐ มีขอความวา “โทรวันนี้ มีสิทธิสตารท เปนเจาของ HONDA CITY S
ฟรี กับรายการ SMART KEY โทร. ๓๘๑ - ๕๓๐๐ เพียงโทรมาขอรับกุญแจ SMART KEY
แลวนํามาทดลองไข ทดลองขับวันนี้ มีสิทธิลุนโชคมูลคา ๑๐,๒๓๐,๐๐๐ บาท ลุนขับ HONDA
CITY S LXI กลั บ บ า น ฟรี รวม ๑๐ คั น ” ผู รอ งเห็ น ว า การโฆษณาดั ง กล า วมิ ไ ด ระบุ เ งื่ อ นไข
รายละเอียดเกี่ยวกับการไดรับรางวัล ทําใหผูบริโภคเกิดความสับสนวาเมื่อไดรับกุญแจแลวก็จะได
รถยนตไปขับ หรือถาจะไดรถยนตจะตองมีการเสี่ยงโชคชิงรางวัลอีกครั้งหนึ่งกอน ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดนําเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการติดตามสอดสองและวินิจฉัยการ
โฆษณาในคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาพิจารณา โดยมีผูแทนบริษัทฮอนดา คารส (ประเทศ
ไทย) จํากัด เขารวมประชุมชี้แจงขอเท็จจริงสรุปไดวา การเขารวมรายการมีอยู ๒ วิธี คือ วิธีแรก
ผูสนใจจะตองโทรศัพทไปที่หมายเลข ๓๘๑ - ๕๓๐๐ และตองมีอายุเกิน ๑๘ ป มีรายไดเกิน
๒๐,๐๐๐ บาท ส วนอี กวิธีหนึ่ง บริษั ทฯ เปน ผู คัดเลือก โดยไมตองชํา ระคาใช จายใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทฯ จะจัดสงกุญแจพรอมบัตรเชิญไปให ผูที่ไดรับจะตองนํากุญแจพรอมบัตรเชิญไปยังโชว
รูม HONDA ทั่วประเทศตามวันเวลาที่กําหนด ซึ่งโชวรูมจะมีตูจัดเตรียมไว และมีรูกุญแจจํานวน
๓ รู เมื่อนํากุญแจไปไขแลวมีเสียงสตารทรถยนตดังขึ้นผูนั้นเปนผูโชคดีไดรถยนต HONDA
CITY S หรือบัตรกํานัลมูลคา ๒๐,๐๐๐ บาท หรือที่บังแดด แลวแตกรณี ถานํากุญแจไขแลวไมมี
เสียงอะไรเลย บริษัทฯ จะใหของชํารวย ปจจุบันมีผูโชคดีไดรับรถยนต HONDA CITY S ไป
แลว ๔ คัน ถาหมดรายการนี้แลวยังมีรถยนต HONDA หรือบัตรกํานัลหรือที่บังแดดเหลืออยูอีก
บริษัทฯ จะนํามาจับฉลากอีกครั้งตามรายชื่อในบัตรเชิญที่มีผูมารวมไขกุญแจที่โชวรูม เพื่อคืน
กํ า ไรแก ผู ที่ ม าร ว มรายการดั ง กล า ว และในการจั ด รายการดั ง กล า วบริ ษั ท ฯได ข ออนุ ญ าต
กองบัญชาการตํารวจนครบาลแลว เจาหนาที่แจงวาไมตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ
พนัน ในการนี้คณะอนุกรรมการติดตามสอดสองและวินิจฉัยการโฆษณามีมติขอใหคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตีความวาการจัดรายการดังกลาวเปนการจัดรายการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค ซึ่งผู
ประกอบธุรกิจจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการพนันหรือไม ทั้งนี้
เพื่ อ นํ า ไปประกอบการพิ จารณาวา กรณี เป น การใชข อ ความโฆษณาตาม (๓) และ (๔) แห ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๔)

๒
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไม
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (กรรมการรา งกฎหมาย คณะที่ ๕) ได พิ จ ารณา
ปญหาดังกลาว โดยไดฟงคําชี้แจงของผูแทนสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและผูแทนกรมตํารวจ
แลว เห็นวา มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ บัญญัติวา “การจัดใหมี
การแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพจะตอง
ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตกอนจึงจะทําได” ตามขอเท็จจริงที่หารือ การที่
บริษัทฮอนดา คารส (ประเทศไทย) จํากัดจัดใหผูเขารวมรายการไขกุญแจ ถามีเสียงสตาร ท
รถยนตดังขึ้นผูไขกุญแจก็จะไดรับรถยนต HONDA CITY S หรือบัตรกํานัลมูลคา ๒๐,๐๐๐
บาท หรือที่บังแดด แลวแตกรณีนั้น เปนการจัดใหมีรางวัลคือรถยนต HONDA CITY S บัตร
กํานัลมูลคา ๒๐,๐๐๐ บาท หรือที่บังแดดดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธีไขกุญแจ ซึ่งการจัดรายการ
ดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนในการประกอบกิจการคาของบริษัทฮอนดา คารส (ประเทศไทย)
จํากัด จึงเขาลักษณะเปนการจัดใหมีรางวัลดวยการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการคาซึ่งจะตอง
ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตกอนจึงจะทําไดตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
(ลงชื่อ) อักขราทร จุฬารัตน
(นายอักขราทร จุฬารัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรกฎาคม ๒๕๔๐

เรื่องเสร็จที่ ๙/๒๕๔๑
บันทึก
เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
กรณีที่การกีฬาแหงประเทศไทยจะขอสงเสริมใหสนุกเกอร
เปนกีฬาสําหรับเยาวชน
กระทรวงมหาดไทยได มี ห นั ง สื อ ที่ มท ๐๒๐๙.๓/๒๗๐๖๖ ลงวั น ที่ ๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา การกีฬาแหงประเทศไทยมี
ความประสงคที่จะสงเสริมสนุกเกอรใหเปนกีฬาอยางแทจริง โดยมีเงื่อนไขเปดใหเยาวชนเขาเลน
ฝกซอม มีกําหนดเวลา ไมเรียกเก็บคาใชจายใด ๆ อันเปนทางนํามาซึ่งผลประโยชนแกการกีฬา
แหงประเทศไทยซึ่งเปนผูจัดโดยทางตรงหรือทางออม และควบคุมมิใหมีการเลนการพนัน
โดยจะจัดใหมีการเลนในอาคารสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยในสวนกลาง
หรือสาขาจังหวัด ซึ่งในเรื่องดังกลาว คณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผูแทนราษฎร มีมติเห็นชอบที่
จะให ก ระทรวงมหาดไทยสนั บ สนุ น หลั ก การของการกี ฬ าแห ง ประเทศไทยตามที่ ก ล า วนี้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวมี ความเห็น วา ความประสงคของการกีฬาแหงประเทศไทย
ดังกลาวไมอยูในขายที่จะตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ แต
อยางใด เนื่องจากมิไดเปนการจัดขึ้นเพื่อเปนทางนํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือ
ทางออ ม และมิ ไ ด มี ก ารเล น การพนั น แต เ นื่ อ งจากมาตรา ๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ไดบัญญัติบทสันนิษฐานวา ผูใดจัดใหมีการเลน ซึ่งตามปกติยอมพนันเอาเงิน
หรือทรัพยสินอยางอื่นแกกัน ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นจัดใหมีขึ้นเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนแหง
ตน และผูใดเข าเลนอยูดวยก็ ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่ น
กระทรวงมหาดไทยจึงขอหารือวา หากกระทรวงมหาดไทยเห็นควรใหการกีฬาแหงประเทศไทย
ดําเนินการสงเสริมสนุกเกอรใหเปนกีฬาตามหลักการดังกลาวขางตน การกีฬาแหงประเทศไทย
จะตองขออนุญาตหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๙) ไดฟงคําชี้แจง
เพิ่มเติมจากผูแทนกระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงและกรมตํารวจ) และผูแทนการ
กีฬาแหงประเทศไทยแลวไดความวา คณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผูแทนราษฎร ไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมาธิการฯเพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริมใหสนุกเกอรเปนกีฬา ซึ่ง
คณะอนุกรรมาธิการฯไดพิจารณาแนวทางตาง ๆ สามแนวทาง คือ ยกรางพระราชบัญญัติสนุก
เกอร พ.ศ. .... หรือแกไขพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ โดยตัดบิลเลียดออกจาก
บั ญ ชี ข. ท า ยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๘ หรื อ แก ไ ขข อ ๑๓ (๒) ๑ แห ง

๑

ขอ ๑๓

ฯลฯ

ฯลฯ

๒
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช
๒๔๗๘ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ตอมา การกีฬาแหงประเทศไทยเสนอแนวทางการ
สงเสริมสนุกเกอรใหเปนกีฬา โดยมีเงื่อนไขวาจะเปดใหเยาวชนเขาเลนฝกซอม มีกําหนดเวลา ไม
เรียกเก็บคาใชจายใด ๆ และควบคุมมิใหมีการเลนการพนัน โดยจะจัดใหมีการเลนในอาคาร
สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยในสวนกลางหรือสาขาจังหวัด ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯได
แนะนํ า ให ก ารกี ฬ าแห ง ประเทศไทยหารื อ กรมตํ า รวจว า จะต อ งขออนุ ญ าตหรื อ ปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช๒๔๗๘ หรือไม การกีฬาแหงประเทศไทยจึงไดหารือปญหา
ดั งกลา วไปยั งกรมตํารวจ ซึ่งกรมตํ า รวจ เห็ น วา เรื่ องนี้ ไ มอยูใ นขา ยที่จ ะตองขออนุญ าตตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ เพราะการกีฬาแหงประเทศไทยมิไดจัดใหมีขึ้นเพื่อ
เปนทางนํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออม และมิไดเปนการเลนการพนันกรม
ตํ า รวจจึ ง ได มี บั น ทึ ก ถึ ง ปลั ด กระทรวงมหาดไทยว า เห็ น ควรเสนอรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
พิจารณาสั่งการ แตกระทรวงมหาดไทยยังมีขอสงสัยเกี่ยวกับบทสันนิษฐานตามมาตรา ๕๒ แหง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนัน พุ ทธศั ก ราช ๒๔๗๘ จึง หารื อป ญ หาดัง กล า วไปยั ง คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๙) ไดพิจารณาปญหา
ขอหารือของกระทรวงมหาดไทยประกอบกับขอเท็จจริงดังกลาวขางตนแลวเห็นวา มาตรา ๔ วรรค
สอง๓ แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ บัญญัติวา การเลนอันระบุไวในบัญชี ข.

(๒) บิลเลียด ซึ่งเลนในเคหสถานที่มีบริเวณกวางขวางและรั้วรอบมิดชิดจํานวนไมเกินหนึ่ง
โตะ โดยผูจัดใหมีการเลนหรือเจาบาน แลวแตกรณี มิไดเรียกเก็บหรือรับผลประโยชนในทางตรงหรือทางออม
จากการเลนนั้น หรือซึ่งเลนเพื่อการรื่นเริงในสมาคมที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จํานวนไม
เกินหาโตะโดยสมาคมเก็บคาเกมตามสมควร และจัดใหมีการเลนในวันปฏิบัติราชการตามปกติระหวางเวลา
๑๕.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันรุงขึ้น และในวันหยุดราชการ ระหวางเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึง
เวลา ๐๑.๐๐ นาฬิ กา ของวัน รุง ขึ้น ตลอดจนปฏิ บัติต ามลัก ษณะข อจํ ากัด และเงื่อ นไขที่กํ าหนดไว ใ นแบบ
ใบอนุญาตใหจัดใหมีการเลนการพนันบิลเลียดโดยอนุโลม
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
มาตรา ๕ ผูใดจัดใหมีการเลน ซึ่งตามปกติยอมพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นแกกัน
ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นจัดใหมีขึ้นเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนแหงตน และผูใดเขาเลนอยูดวยก็ใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูนั้นพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่น
๓
มาตรา ๔
ฯลฯ
ฯลฯ
การเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือ
การเลนอื่นใดซึ่ง รัฐมนตรีเ จาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเ พิ่มเติมไว จะจั ดใหมีขึ้ นเพื่อเปนทางนํ ามาซึ่ ง
ผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเมื่อรัฐมนตรีเจาหนาที่หรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
เห็นสมควรและออกใบอนุญาตให หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นโดยไมตองมีใบอนุญาต
ฯลฯ
ฯลฯ

๓
ทายพระราชบัญญัติดังกลาวหรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน จะจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนทางนํามาซึ่ง
ผลประโยชนแกตนโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเมื่อรัฐมนตรี เจาหนาที่หรือเจาพนักงานผูออก
ใบอนุ ญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญ าต หรือมีกฎกระทรวงอนุ ญ าตให จัด ขึ้นโดยไมต องมี
ใบอนุญาต และมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ บัญญัติวา ผูใดจัด
ใหมีการเลน ซึ่งตามปกติยอมพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นแกกัน ใหสันนิษฐานไวกอนวาผู
นั้นจัดใหมีขึ้นเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนแหงตน และผูใดเขาเลนอยูดวยก็ใหสันนิษฐานไวกอนวาผู
นั้นพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่น โดยที่การเลน “สนุกเกอร” เปนการเลนซึ่งมีลักษณะ
คลายกันกับการเลน “บิลเลียด” ซึ่งระบุไวในลําดับที่ ๒๓๕ ของบัญชี ข.ทายพระราชบัญญัติการ
พนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ดังนั้น หากการกีฬาแหงประเทศไทยมีความประสงคที่จะสงเสริมสนุก
เกอรใหเปนกีฬา โดยจะจัดใหมีการเลนในอาคารสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยในสวนกลาง
หรือสาขาจังหวัด ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของมาตรา ๘ (๑) ๖ แหงพระราชบัญญัติการกีฬา
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ และในการนี้ คณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยก็ชอบที่จะ
ออกขอบังคับหรือระเบียบตามมาตรา ๑๙ (๑) ๗ แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา ๘ (๑) ๘ แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีการกําหนดหลักเกณฑแนชัดใหเยาวชนเขาฝกซอมสนุกเกอร มี
กําหนดเวลา ไมเรียกเก็บคาใชจายใด ๆ เพื่อเปนทางนํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรง
หรือทางออม และมีมาตรการควบคุมมิใหมีการเลนการพนัน การกีฬาแหงประเทศไทยซึ่งเปน
รัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลตามมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๒๘ ยอมกระทํากิจการตาง ๆ ไดภายในขอบแหงวัตถุประสงคตาม มาตรา ๘ ทั้งนี้ ตามมาตรา

๔

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน
๕
บัญชี ข.
ฯลฯ
ฯลฯ
๒๓. บิลเลียด
ฯลฯ
ฯลฯ
๖
มาตรา ๘ ใหการกีฬาแหงประเทศไทยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมการกีฬา
ฯลฯ
ฯลฯ
๗
มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการ
ของการกีฬาแหงประเทศไทย อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) ออกขอบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙
ฯลฯ
ฯลฯ
๘
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ขางตน
๙
มาตรา ๗ ให ก ารกี ฬ าแห ง ประเทศไทย เป น นิ ติ บุ ค คลมี สํ า นั ก งานใหญ ใ น
กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง และจะจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใด ภายในหรือ
ภายนอกราชอาณาจักรก็ได แตการตั้งสํานักงานสาขาภายนอกราชอาณาจักรตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

๔
๙๑๐ แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ การดําเนินการดังกลาวยอมถือ
ไมไดวาเปนการจัดใหมีการเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช
๒๔๗๘ หรือการเลนที่มีลักษณะคลายกันเพื่อเปนทางนํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรง
หรือทางออมตามมาตรา ๔ วรรคสอง๑๑ แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และ
ไม เ ข า เงื่ อ นไขของบทสั น นิ ษ ฐานตามมาตรา ๕๑๒ แหง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น พุ ท ธศัก ราช
๒๔๗๘ ดังนั้น หากไดมีการดําเนินการตามมาตรา ๑๙(๑) ๑๓ แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ในลักษณะดังกลาวโดยครบถวนแลว๑๔ การกีฬาแหงประเทศไทยไม
ตองขออนุญาตหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
(ลงชื่อ) อักขราทร จุฬารัตน
(นายอักขราทร จุฬารัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม ๒๕๔๑

๑๐

มาตรา ๙ ให กกท. มีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหง วัต ถุ ป ระสงคตาม

มาตรา ๘ ฯลฯ
๑๑

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓,ขางตน
๑๒
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒,ขางตน
๑๓
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗,ขางตน
๑๔
ขณะนี้ คณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยยังมิไดออกขอบังคับหรือ ระเบียบตาม
มาตรา ๑๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ แตการกีฬาแหงประเทศไทยได
ออกประกาศกําหนดให สนุกเกอร/บิลเลียด เปนชนิดกีฬาตามนัยมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ (ประกาศการกีฬาแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๑ เรื่องการกําหนดชนิดกีฬาที่สมาคมซึ่ง
มีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการสงเสริมการกีฬาดังกลาว จะตองขอรับใบอนุญาตจาก กกท.ตาม
มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๙)

เรื่องเสร็จที่ ๑๔/๒๕๔๖
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง หารือประเด็นขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
กรณีการจัดใหมีการเลนตูเกมไฟฟา

สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีหนังสือ ที่ ตช ๐๐๐๔.๖/๑๐๔๓๑ ลงวันที่ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา หางหุนสวนจํากัด ลัคกี้ คา
นิวัล เจาของและผูประกอบการตูเกมไฟฟา ไดมีหนังสือถึงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติขอใหยกเลิก
คําสั่งและหยุดการกระทําละเมิด โดยอางวาไดรับความเสียหายเนื่องจากผูบัญชาการตํารวจ
นครบาลไดสั่งการใหดําเนินการจับกุมกวาดลางผูประกอบการตูเกมไฟฟาตามศูนยการคาตางๆ
ซึ่งผูรองยืนยันวา ตูเกมไฟฟาของหางฯ ไมใชเครื่องเลนการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช ๒๔๗๘ และวิธีการเลนตูเกมไฟฟาของหางฯ ไมเขาองคประกอบของการพนันตาม
พระราชบัญญัติการพนันฯ โดยผูรองอางคําสั่งเด็ดขาดไมฟองของอัยการฝายคดีศาลแขวง ๖
(ธนบุรี) ในคดีที่ ๑๙๗/๒๕๔๕ ของสถานีตํารวจนครบาลราษฎรบูรณะ ความเห็นของผูชํานาญการ
พนัน ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ และหนังสือตอบขอหารือของกองทะเบียน สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยผูชํานาญการพนันและกองทะเบียนใหความเห็นสรุป
ไดวา วิธีการเลนตูเกมไฟฟาของผูรองตองหยอดเหรียญสิบบาทที่ชองหยอดเหรียญ แลวทุบแปนที่
ตู ลูกบอลก็จะดีดออกไปใสในชองคะแนนตามลําดับมากนอย โดยจะไดรับเปนคูปองตามคะแนน
ที่สะสม และนําคูปองที่ไดรับมาแลกของรางวัล ซึ่งตูเกมไฟฟาดังกลาวไมจัดวาเปนเครื่องเลนการ
พนันโดยสภาพของตัวเครื่องเอง สวนเมื่อมีคูปองไหลออกมาตามคะแนนที่ทําไดนั้น ตองพิจารณา
เงื่อนไขในการแจกรางวัลคือ ในการเลนหนึ่งครั้งจะไดคูปองหนึ่งใบ และหากทําคะแนนไดตาม
เกณฑที่กําหนดก็จะไดคูปองเพิ่มอีก เมื่อเปรียบเทียบจํานวนคูปองที่ไดรับกับจํานวนคูปองที่นําไป
แลกของรางวัลแลว มูลคาของของรางวัลจะนอยกวาเงินที่หยอดไปเพื่อเลนเกม ถือวาผูเลนมีแต
เสียไมมีไดจึงไมเขาองคประกอบของการเลนการพนันที่ผูเลนและผูจัดใหมีการเลนจะตองมีการได
เสี ย กั น ทั้ ง สองฝ า ย ตู เ กมไฟฟ า ดั ง กล า วจึ ง ไม เ ป น เครื่ อ งเล น ที่ ใ ช ใ นการเล น พนั น ตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดพิจารณากรณีดังกลาวแลว เห็นวา เครื่องเลนของผู
รองและวิธีการเลนตามที่ผูรองกลาวอางเปนการเลนที่ตองขออนุญาต และวิธีการเลนเปนการพนัน
ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ เพราะการเลนมีสองฝายซึ่งเจาของตูเกมไฟฟา
และผูเลนอาจไดประโยชนจากการเลน แตเนื่องจากความเห็นของสํานักงานตํารวจแหงชาติไม

สงพรอมหนังสือ ที่ ๐๙๐๑/๐๐๑๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๖ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
สอดคลองกับความเห็นของผูชํานาญการพนันตลอดจนคําสั่งเด็ดขาดไมฟองของอัยการฝายคดี
ศาลแขวง ๖ (ธนบุรี) ในคดีที่ ๑๙๗/๒๕๔๕ ของสถานีตํารวจนครบาลราษฎรบูรณะ สํานักงาน
ตํ า รวจแห ง ชาติ จึ ง ขอหารื อ ว า ความเห็ น ของสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ดั ง กล า วชอบตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือไม เพื่อที่จะไดถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ไดพิจารณาปญหาดังกลาว โดยมีผูแทน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และผูแทนสํานักงานอัยการ
สูงสุด เปนผูชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว มีความเห็นวา ลักษณะที่สําคัญของการพนันคือ
จะตองเปนการเลนที่เปนการเสี่ยงโชคตอการไดหรือเสียประโยชน๑ และเมื่อการเลนตูเกมไฟฟา
ตามขอหารือดังกลาว ผูจัดใหมีการเลนกับผูเลนมีโอกาสไดหรือเสียประโยชนโดยขึ้นอยูกับจํานวน
คูปองที่ไดรับจากคะแนนที่เลนเกมไดเพื่อนําคูปองไปแลกของรางวัล โดยหากจํานวนคูปองนอย
ของรางวัลที่จะไดรับก็มีมูลคานอย แตหากจํานวนคูปองมาก ของรางวัลที่จะไดรับก็มีมูลคามาก
และแมวารางวัลที่ไดรับจะมีมูลคานอยกวาคาเลนเกมก็ตาม แตเนื่องจาก การไดและเสียประโยชน
อันเปนลักษณะสําคัญของการพนันนั้นไมไดหมายความวาเมื่อนําการไดและเสียประโยชนมาหัก
ลบกันแลว ผูเลนจะตองมีโอกาสไดประโยชนมากกวาที่เสียไป โดยหากการเลนดังกลาวทําใหผูเลน
ไดประโยชนแมแตเพียงเล็กนอยเปนสิ่งตอบแทนแลว ก็ถือวาเปนการไดและเสียประโยชนอันเปน
การพนันแลว ดังนั้น การเลนตูเกมไฟฟาลักษณะดังกลาวจึงเปนการพนัน ซึ่งแตกตางจากกรณีตู
เกมไฟฟาอื่นที่มุงประสงคจะใหความสนุกสนานเพลิดเพลินและเพิ่มทักษะแกผูเลนเพียงอยาง
เดียวโดยมิไดมุงประสงคจะใหเปนเครื่องเลนการพนัน๒ เมื่อการเลนตูเกมไฟฟาเชนนี้เปนการ
พนันแลว ตามมาตรา ๔๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ บัญญัติให
๑

เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๔๒/๒๕๒๗ ที่ ๔๕๓-๔๖๐/๒๕๐๑ และที่ ๑๔๒/
๒๔๗๙ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย กองที่ ๓ ) ตามบันทึก เรื่อง การ
ตีความปญหาการแจกรูปภาพและหมุนรางวัลของธนาคารออมสินวาเปนการพนันประเภทสลากกินรวบหรือไม
(เรื่องเสร็จที่ ๑๓๐/๒๕๑๓)
๒
เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๕–๕๓๖/๒๕๔๐
๓
มาตรา ๔ หามมิใหอนุญาตจัดใหมี หรือเขาเลน หรือเขาพนันในการเลนอันระบุไวในบัญชี
ก. ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอันรายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ได
ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมหามไว แตเมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นวา ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใตบังคับ
เงื่อนไขใด ๆใหมีการเลนชนิดใดก็อนุญาตไดโดยออกพระราชกฤษฎีกา
การเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือ
การเลนอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว จะจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนทางนํามาซึ่ง
ผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเมื่อรัฐมนตรีเจาหนาที่หรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
เห็นสมควรและออกใบอนุญาตใหหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นโดยไมตองมีใบอนุญาต
ในการเลนอันระบุไวในวรรค ๒ ขางตนนั้น จะพนันกันไดเฉพาะเมื่อไดมีใบอนุญาตใหจัดให
มีขึ้นหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นไดโดยไมตองมีใบอนุญาต
การเลนหมายเลข ๕ ถึง ๑๕ ในบัญชี ข. หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอื่น
ใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไวนั้น จะใหรางวัลตีราคาเปนเงินไมได และหามมิให

๓
การเลนดังกลาวตองมีใบอนุญาตใหจัดใหมีขึ้น หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นโดยไมตองมี
ใบอนุญาต
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะการเลนตูเกมไฟฟาตามขอหารือ ซึ่งมีวิธีการเลน
หลายวิธี เชน กดปุม ทุบปุม ยิงลูกบอล หรือดึงโยกคันบังคับตามแตละชนิดของเครื่องเลนตูเกม
ไฟฟานั้น โดยในการเลนแตละครั้ง ผูเลนตองหยอดเหรียญสิบบาทเพื่อเลนตูเกมไฟฟา และอาจ
ไดรับของรางวัลโดยขึ้นอยูกับคะแนนที่ปรากฏและจํานวนคูปองที่ไดรับ เห็นไดวา ตูเกมไฟฟานัน้ มี
ลักษณะเปนเครื่องเลนตามที่ระบุไวในลําดับที่ ๒๘ ของบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช ๒๔๗๘๔ ซึ่งตามมาตรา ๔ วรรคสอง๕ แหงพระราชบัญญัติการพนันฯ ไดบัญญัติให
การจัดใหมีการเลนเครื่องเลนดังกลาวเพื่อเปนทางนํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือ
ทางออม แมวาการเลนนั้นจะไมไดพนันกันก็ตาม จะกระทําไดตอเมื่อรัฐมนตรีเจาหนาที่หรือเจา
พนักงานผูออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้น
โดยไมตองมีใบอนุญาต๖
ดวยเหตุผลขางตน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) เห็นวา ความเห็นของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่เห็นวา เครื่องเลนตูเกมไฟฟาของหางฯ และวิธีการเลนตามที่หางฯ
กลาวอางเปนการเลนที่ตองขออนุญาตและวิธีการเลนเปนการพนันตามพระราชบัญญัติการพนันฯ
นั้น เปนความเห็นที่ชอบตามพระราชบัญญัติดังกลาวแลว
(นางสาวพรทิพย

จาละ)
รองเลขาธิการฯ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม ๒๕๔๖

ผูใดรับรางวัลที่ใหไปแลวกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเลนหรือบริเวณ
ตอเนื่องในระหวางมีงานหรือการเลน
๔
บัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ลําดับที่ ๒๘ เครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกล พลังไฟฟา พลังแสงสวาง หรือพลังอื่นใดที่ใชเลนโดย
วิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใดซึ่งสามารถทําใหแพชนะกันไดไมวาจะโดยมีการนับแตม
หรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไมก็ตาม
๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓
๖
เทียบเคียงกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๒/๒๕๒๙ และที่ ๑๓๙/๒๕๓๓ และความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๒) ตามบันทึก เรื่อง การขออนุญาตใหมีการเลนเครื่อง
เลนวีดีโอเกม (เรื่องเสร็จที่ ๔๙๕/๒๕๓๔)

