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     บทคัดยอ 

 

 กฎหมายเกี่ยวกับการเลนการพนัน ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478       

มีหลักการสําคัญ คือ หามอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันเปนหลักแตก็มีขอยกเวนอนุญาตให

สามารถเลนไดเฉพาะการพนันบางประเภทหรือบางชนิดเทานั้น จึงทําใหพระราชบัญญัติดังกลาวมี

ลักษณะเปนการควบคุมและปราบปรามการพนันเปนหลัก แตก็ยังพบวากฎหมายฉบับนี้ก็ยังไม

สามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสาเหตุอยางหนึ่งท่ีทําใหประชาชนไมปฏิบัติตาม

กฎหมายก็เนื่องมาจากความลาสมัยของกฎหมาย ประกอบกับสังคมไทยมีคานิยมและทัศนคติ

เกี่ยวกับการเลนพนันวาการพนันมิใชส่ิงช่ัวรายแตอยางใด และแมวากฎหมายจะไดบัญญัติไวใหการ

เลนการพนันเปนความผิด (Mala Prohibita) ก็ตามแตก็ไมใชความผิดท่ีรายแรงหรือเลวรายท่ีเปน

ลักษณะความผิดในตัวเอง (Mala in se) เหมือนกับความผิดอยางอ่ืนประกอบกับนิสัยของคนไทย 

เช่ือวาการพนันเปนการละเลนเกี่ยวกับเร่ืองของการเส่ียงโชคมากกวา และถือวาเปนเร่ืองปกติ

ธรรมดาของสังคมไทยไปแลว จึงทําใหการบังคับใชพระราชบัญญัติการพนันฉบับนี้ เพื่อใชเปน

มาตรการในการควบคุมเกี่ยวกับการเลนการพนันตาง ๆ ยังไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือ

เจตนารมณอยางแทจริง 

 จากการศึกษาพบวา มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลนการพนันยังมี

ขอบกพรองไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน เนื่องจากความไมชัดเจนของตัวบทกฎหมาย 

และระบบการควบคุม ตรวจสอบ ในการกํากับดูแลผูท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการจัดใหมี  

การเลนการพนัน ประกอบกับในปจจุบันไดมีการนําเอาเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบการเลน หรือ

วิธีการเลนรูปแบบใหม ๆ นอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

2478  เปนอยางมาก  จึงทําใหระบบมาตรการในการควบคุมตรวจสอบและการกํากับดูแลผูท่ีไดรับ 
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อนุญาต และไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนนัฉบับดังกลาว ยังขาดความชัดเจนถูกตอง

ตามกฎหมาย และยังสงผลทําใหการควบคุมการใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตยังไมมี

ความชัดเจนหรือมาตรฐานการใชดุลพินิจในเบ้ืองตนของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตยังไมเปนไป

โดยถูกตองตามพระราชบัญญัติการพนันฉบับปจจุบัน และใหเปนไปในมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นท่ี 

ดังนั้นผูเขียนจึงไดทําการศึกษาหลักเกณฑแนวทางตามกฎหมายการพนนัของตางประเทศ เพื่อนํามา

ปรับใชหรือแกไขพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ใหมีความทันสมัยและสอดรับกับ

กฎหมายท้ังในประเทศและตางประเทศ และอาจเพิ่มมาตรการในการจัดเก็บภาษีจากผูจัดใหมีการ

เลนและผูท่ีไดรับประโยชนจากการเลนการพนันวาจะกระทําอยางไรใหเหมาะสมกับสถานการณ

การดําเนินการเกี่ยวกับการพนันในปจจุบันและอนาคต 

 จากกรณีท่ีกลาวมาขางตน ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ กลาวคือ ในเร่ืองปญหาเกี่ยวกับ

ข้ันตอนในการออกใบอนุญาตใหมีการเลนการพนันของเจาพนักงาน ปญหาการกําหนดมาตรการ

ตามกฎหมายในการควบคุม การอนุมัติ อนุญาตใหมีการเลนพนัน ปญหาการควบคุมการเลนการ

พนันในรูปแบบใหมๆ นอกจากท่ีกฎหมายกําหนดไว และปญหาการควบคุมการใชดุลพินิจของ   

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตตามกฎหมายใหเปนไปตามหลักของกฎหมายปกครองหรือหลักสากล 

โดยควรจะมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการพนันฉบับใหม หรือยกรางกฎหมายฉบับใหม

แทนฉบับเดิม หรือแกไขกฎหมายฉบับปจจุบันใหสามารถออกเปนกฎกระทรวงหรือออกเปน

ระเบียบ ใหมีความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ ข้ันตอน และอํานาจของเจาพนักงานในการอนุมัติ 

อนุญาตจัดใหมีการเลนพนัน หรือกําหนดรูปแบบและประเภทของการเลนการพนันใหทันสมัย

เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยปจจุบัน และแกไขอํานาจในการอนุมัติ อนุญาตจัดใหมีการเลนการ

พนันควรกระทําในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอแนะและใหความเห็นตอ            

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเหมือนกับในตางประเทศก็ได 
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ABSTRACT 

 

    The important principle of the Gambling Act B.E. 2478 is to prohibit the gambling in 

Thailand but there are exceptions for some certain type of gambling which the law allows. 

Therefore, this law is in fact meant to control and suppress the gambling. Nevertheless, the law is 

not effectively enforced as the people who are gambling is not obeyed due to the obsolescence of 

this law. Moreover, Thai people do have attitude on gambling that it is not an evil. Despite the 

fact that the gambling is an offense (Mala Prohibita) to the law, it is not a serious fault or offense 

in itself (Mala in se) like other defenses. According to the habits of Thais in which believe that 

gambling is a game of “ taking a chance” which considered normal in Thai society, the 

enforcement of the Gambling Act is ,therefore ,not effectively achieved its objective. 

 The study finds out that the Legal measure to regulate the gambling in Thailand is still 

disadvantage in some points as it is not fit with the current gambling situation. The reasons are for 

instance the law is not clearly issued and together with the check and balance system to monitor 

the permitted gambling operators .Moreover, new technology has been developed and used in 

gambling recently so that the gambling has been revolved to a new method which outside the 

legal boundary. Consequently, the check and balance system by the authority to control the 

gambling is lack of efficiency. This drawback also leads to the inefficient of administrative 

discretion to grant the lawful gambling permission as the Act is not clear enough on how the 

administrative discretion should be made so that the authority in different area make their 

decision to grant the permit or not differently. In other words, the standard of making decision is 

not vivid so that it is very difficult to control discretion made by administrative. As a result of 

that, I have studied the international gambling act and adopt  their  guideline  to  improve the Thai  
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gambling law to be modernize and in line with international standard. Moreover, Taxation should 

also be imposed so that those who are in gambling business is account for the TAX but the details 

on tax methodology need to be clarified to suit with the gambling business in the future as well. 

 Having researched on the gambling law , I would recommend that to overcome the 

problem of administrative discretion on gambling permission, monitoring and control as well as 

the new technology of gambling, the gambling Act should be amended to be in line with the 

international gambling law standard . Nevertheless, Thai gambling law should also allow the 

ministerial regulation or ministerial rule to be issued in order to set the standard, procedure and 

authority to those who issue the gambling permission to have the same procedure and same 

standard to make the discretion. Moreover, the committee should be set up to inquire and make 

advice to the authority for the gambling permission which has been used internationally. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีได ก็สืบเนื่องมาจากการไดรับความชวยเหลือ

จากกลุมบุคคลผูใหความสนับสนุนหลายฝายหลายกลุมดวยกัน โดยเฉพาะการไดรับความ

อนุเคราะหอยางดียิ่งจากศาสตราจารย ดร.ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล ซ่ึงไดกรุณาสละเวลาอันมีคาของทาน

รับเปนอาจารยท่ีปรึกษาโดยใหคําแนะนําและขอคิดในการแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้ใหกลายเปน

ฉบับท่ีสมบูรณยิ่งข้ึนและกลุมบุคคลอีก ดังนี้ 

 กลุมท่ี 1 ผูใหความชวยเหลือดานวิชาการ ซ่ึงประกอบดวยศาสตราจารย ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ    

ซ่ึงไดกรุณารับเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.วีระ โลจายะ และ        

รองศาสตราจารย ดร.ภูมิ โชคเหมาะ กรรมการสอบวิทยานิพนธท่ีกรุณาสละเวลาอันมีคาในการให

คําแนะนําและความเห็น จนสามารถจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

 กลุมท่ี 2 ผูใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกซ่ึงไดแก คณาจารยและเจาหนาท่ี

ประจําหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ประกอบดวย อาจารยสดุดี สินไชย  

ผูชวยผูอํานวยการประจําหลักสูตร คุณตอม และเจาหนาท่ีประจําหลักสูตรทุกทานท่ีไดใหความ

ชวยเหลือในการติดตอประสานงานใหจัดทําและการสอบวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จ 

 กลุมท่ี 3 กลุมผูใหความชวยเหลือดานเวลาและจิตใจ ประกอบดวยผูบังคับบัญชา พี่ๆ 

เพื่อนๆ รวมงานท่ีกรมการปกครอง (วังไชยา) และมารดา ตลอดจนคุณธนเดช ศิริรักษ คุณกรภัทร     

คุณปยพรรณ  พรหมเมศร และคุณสุวรรณรัฐ ใยทอง ท่ีสนับสนุนใหกําลังใจในการจัดทํา

วิทยานิพนธฉบับนี้ 

 หากวิทยานิพนธฉบับนี้ มีคุณคาและประโยชนทางวิชาการ ผูเขียนขอมอบบูชาพระ

คุณครู อาจารย ท่ีไดส่ังสอนผูเขียนอันเปนท่ีเคารพรักยิ่ง หากมีขอบกพรองประการใด ผูเขียนขอ

นอมรับไวทุกประการ 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในอดีตต้ังแตมนุษยเร่ิมมีการติดตอส่ือสารกันอยูรวมกันเปนสังคม อันเปนการเร่ิมตน

การดํารงชีวิต อาจกลาวไดวา มนุษยเปนสัตวสังคม (Social animal)0

1 ท่ีไดรับการพัฒนาการตางๆ 

ใหแตกตางจากสัตวอ่ืนๆ ทําใหมนุษยมีความคิด มีการเรียนรู และมีการใชภาษาเปนสัญลักษณ

(symbol) ในการส่ือสารระหวางกัน จึงทําใหเกิดความรูสึกทางจิตใจข้ึนมาไมวาจะเปนความรัก 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซ่ึงเปนความตองการทางกายภาพเพื่อนํามาซ่ึงความสุขของตนเอง

ดวยวิธีการตางๆ จึงทําใหเกิดการแสวงหาความบันเทิง ควบคูกันมาดวยวิธีการตางๆ จึงทําใหเกิด

การแสวงหาส่ิงอํานวยความสะดวกและความบันเทิงควบคูกันมาดวยวิธีการเส่ียงโชค เนื่องจากเปน

วิธีการท่ีจะไดรับทรัพยสินหรือเงินตรามาโดยวิธีการงายๆ โดยอาศัยการทํานายหรือคาดเดาผลท่ี

เกิดข้ึนในอนาคตเปนเคร่ืองช้ีขาดตัดสิน และไดมีการวิวัฒนาการเร่ือยๆ มา  จนเรียกวา การพนัน 

(Gambling) ขันตอ อาจเรียกไดวาการพนันเปนส่ิงท่ีควบคูมากับสังคมโลก กลาวคือเปนสวนหนึ่ง

ของสังคมและวัฒนธรรม การดํารงชีวิตของมนุษยท่ัวโลก ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แตผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนโดยตรงจากการพนัน เม่ือมองในแงลบยอมนําไปสูความเส่ือมเสียในทุกๆดาน กลาวคือทํา

ใหมนุษยเกิดความเกียจคราน หมกมุน ทําใหสูญเสียทรัพยสินท่ีทํามาหาไดท้ังหมดใหกับการเลน

พนัน และกอใหเกิดปญหาตางๆตามมามากมาย ทําใหสูญเสียความรัก ความอบอุนภายในครอบครัว

จนทําใหเกิดปญหาทางครอบครัว และทําใหคนท่ีมีความรับผิดชอบกลายเปนคนท่ีไมมีความ

รับผิดชอบในกิจการงานของตน และผลสุดทายก็อาจกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมตางๆ ตามมา

มากมาย เชน การรับจางทวงหนี้ หรือการนําเงินท่ีไดมาจากการกระทําผิดกฎหมายไปฟอกในบอน

การพนันซ่ึงลวนแตนําไปสูปญหาสังคมและประเทศท้ังส้ิน แตถามองในแงบวกการพนันท่ีชอบ

ดวยกฎหมายจะนํามาซ่ึงรายไดของรัฐจากการจัดเก็บภาษีท่ีไดจากการอนุญาตใหเปดบอนการพนัน

อยางเสรี และนําภาษีดังกลาวมาใชในการพัฒนาประเทศและเปนการพัฒนาพื้นท่ีท่ีมีการเปดบอน

ใหเปนแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนใหมีนักทองเท่ียวชาวตางประเทศเดินทางมาทองเท่ียวใน

                                                 
 1 คณาจารยภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคําแหง. (2530) .  สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาเบื้องตน.  หนา 1 
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ประเทศไทยเพิ่มข้ึน และในขณะเดียวกันรัฐก็ยังประหยัดงบประมาณในการปราบปรามการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับลักลอบเลนการพนัน ลดปญหาทุจริตคอรัปช่ันได 

ถาหากพิจารณาจากบริบทสังคมไทยซ่ึงมีความสัมพันธกับการพนันมาเปนเวลา ชานาน 

อาจกลาวไดวาการพนันเปนสวนหนึ่งของความบันเทิงรวมถึงการละเลนของสังคมไทย ในอดีตเคย

มีการกําหนดใหการพนันเปนส่ิงท่ีถูกตองตามกฎหมายข้ึนในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 1

2 เชน

การเปดบอนโรงหวย แตตอมารัฐบาลก็ไดมีการส่ังปดโรงหวยซ่ึงเปนการพนันชนิดหนึ่งไมอนุญาต

ใหเลน เนื่องมาจาก 

 1. การพนันมีผลกระทบตอสังคมสูง 

 2. ประชาชนมีความหมกมุน 

 3. ไมทํามาหากิน 

 4. หมดเนื้อหมดตัวทําใหส้ินเนื้อประดาตวั 

5. กอใหเกิดอาชญากรรมมากข้ึน 

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6  จึงไดทรงรับส่ังใหปดบอน 

การพนันท่ัวราชอาณาจักร และในปจจุบันไดกําหนดใหการพนันเปนส่ิงท่ีผิดกฎหมายแลว 

เนื่องจากในประเทศไทยเปนสังคมเมืองพุทธท่ีเห็นวา การพนันเปนอบายมุขอยางหนึ่ง จึงขัดตอ

หลักทางพุทธศาสนาท่ีมุงเนนการทําความดีละเวนความช่ัว ใหขยันหม่ันเพียรในการทํามาหากิน

ประพฤติตัวใหเปนแบบอยางท่ีดีของลูกหลาน ซ่ึงเปนความเช่ือ ความศรัทธาและความผูกพันกับ

พระพุทธศาสนาท่ีมีมาเปนเวลาชานาน จนกระท่ังตกผลึกกลายเปนสวนลึกของสังคมไทยท่ีปฏิเสธ

การพนัน  

 แมในปจจุบันการพนันถือวาเปนส่ิงท่ีผิดกฎหมาย แตการพนันยังไมหมดไปจาก

สังคมไทยและไมสามารถปองกันการเกิดข้ึนของการพนันรูปแบบตางๆได เพราะการพนันมีความ

ใกลชิดและเกี่ยวของกับสังคมไทยมาเปนเวลานาน การพนันเปนสวนหนึ่งของความบันเทิงรวมท้ัง

เปนการละเลนอยางหนึ่งของสังคมไทยไปแลวโดยไดฝงรากลึกลงภายในจิตใจของคนไทย เชน

วันท่ี 1 และวันท่ี 16 ของทุกเดือน พอคา แมคา ชาวบาน จะตองมีการหยุดงานในชวงเวลา 14.00-

16.00 น. เพื่อรอลุนผลการออกสลากกินแบง(หวย) ของรัฐบาลวาจะออกเลขอะไร ดังนั้นการแกไข

ปญหาตางๆ ของการเลนการพนัน ประเทศไทยควรจะมีการจัดระเบียบการเลนการพนันในรูปแบบ

ตางๆ ดวยการทําใหการพนันอยูในความควบคุมของกฎหมาย กลาวคือเพื่อทําใหทราบวาจํานวน

                                                 
2
สุมนทิพย จิตสวาง. (2552). การพนันอยางถูกตองตามกฎหมายในสังคมไทย. สืบคน วันที่ 1 

เมษายน 2556, http//www.polsci chula.ac.th/sumonthip/devian-gambling.htm 
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รานคาท่ีใหบริการเลนการพนัน หรือสถานท่ีจัดใหมีการเลนการพนันมีจํานวนมากนอยเทาใด 

เพื่อใหผูบริหารประเทศหรือหนวยงานของรัฐสามารถควบคุมหรือบริหารจัดการกับปญหาการ

พนันในรูปแบบตางๆ ท่ีมีในปจจุบันหรือจะมีข้ึนในอนาคตไดอยางเปนระบบไมใหเกิดปญหาตางๆ 

ตามมา แตอยางไรก็ตามธุรกิจการพนันในประเทศไทยยังมีกลุมคนผูแสวงหารายไดจากการจัดใหมี

การพนันท่ีผิดกฎหมาย หรือเรียกวาบอนอยูมากมาย เชน กลุมทางการเมือง กลุมนักธุรกิจ และ

ขาราชการบางสวน 2

3 ซ่ึงพยายามสรางเงื่อนไขตางๆ หรือยับยั้งไมใหมีการเปดบอนการพนัน

(คาสิโน) ใหถูกตองตามกฎหมายและอยูในความควบคุมของรัฐได เพราะกลุมบุคคลดังกลาวอาจ

สูญเสียรายไดจากธุรกิจประเภทนี้ 

 จากการศึกษาวิวัฒนาการของการเลนการพนันในประเทศไทยตั้งแตในอดีตเร่ือยมาไม

อาจปฏิเสธไดวารัฐจะกําจัดการเลนการพนันใหหมดไปได  แตในทางตรงกันขามแลวพฤติกรรมติด

การพนันของคนไทยไดปรากฏใหเห็นวาไดกลายเปนวิถีการดํารงชีพสวนหนึ่งของสังคมไทยไป

แลว ดังนั้นทางแกไขประการเดียวคือการจัดระเบียบควบคุมระบบการพนันตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังใน

และนอกระบบใหถูกตองตามกฎหมาย และรัฐสามารถนํารายไดหรือภาษีจากการพนันนั้น มาใชใน

การพัฒนาประเทศไดและยังเปนการสงเสริมชาวตางชาติใหเขามาทองเท่ียวและเลนการพนันทําให

มีการจางงานเพิ่มข้ึน แตอยางไรก็ตามความพยายามจะทําใหการพนันถูกตองตามกฎหมายยังมีกลุม

บุคคลท่ียังไมเห็นดวยกับการอนุญาตใหเปดบอนการพนันโดยเสรีข้ึนในประเทศ และบางคร้ังอาจ

นําไปสูประเด็นทางการเมืองซ่ึงเปนเหตุใหถูกโจมตีไดงายเพราะเปนเร่ืองละเอียดออนตอสภาพ

สังคมไทย 

 ในป พ.ศ.2540 จากผลรายงานการทําการวิจัยของนักวิชาการระบุวาธุรกิจการพนันของ

ประเทศไทยเปนธุรกิจท่ีสรางรายไดมหาศาลนั้น  มีจํานวน 3 ประเภท กลาวคือ ธุรกิจหวยใตดิน 

ธุรกิจบอนคาสิโน และธุรกิจการพนันทายผลฟุตบอล และนอกจากนั้นยังปรากฏวามีวงเงิน

คอรรัปช่ันท่ีเกิดจากการใหคาคุมครองธุรกิจประเภทนี้ กับหนวยงานราชการบางแหงจํานวน

มหาศาล รวมท้ังยังมีผลกระทบในทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท่ีมีผลท้ังในทางบวกและทางลบ3

4 

 สภาพปญหาและวิวัฒนาการของการเลนการพนันในประเทศไทยไดกําหนดใหการ

พนันเปนส่ิงท่ีถูกตองตามกฎหมายและไมถูกตองตามกฎหมายข้ึนในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 

                                                 
 3 รัตนพงษ สอนสุภาพ. (2552). มองคิดและจัดการอยางไรกับธุรกิจการพนันในประเทศไทย. สืบคน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556, จาก http//www.icgp.thaissf/org.autopagev 4/show_page.php?topic_id = 46& 

auto_id=7&Topic Pk= 

 4 ผาสุก พงษไพจิตร.  สังศิต พิริยะรังสรรค.  นวลนอย ตรีรัตน.  กนกศักด์ิ แกวเทพ.  (2540).  

อุตสาหกรรมการพนัน ไทย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย และมาเลเซีย.  กรุงเทพ :โอเดียนสโตร.   
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จนกระท่ังในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาล

ท่ี 7 ทรงไดมีการประกาศใชกฎหมายท่ีเรียกวา พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2473 ซ่ึงถือ

เปนกฎหมายฉบับแรกท่ีรวบรวมกฎหมายการพนันตางๆมาไวในฉบับเดียวกันแตดวยระยะเวลา

เพียง 5 ป ของการบังคับใชกฎหมายดังกลาวพบวามีขอบกพรองมากมายของดานเนื้อหา ซ่ึงไม

สอดคลองกับสถานการณท่ีเปนอยูในขณะนั้น และตอมาในปพุทธศักราช 2478 พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวอนันทมหิดล ทรงเล็งเห็นวา หากปลอยวางปญหาดังกลาวไว อาจกอใหเกิดปญหา

อ่ืนๆ ตามมาอีกในทางปฏิบัติ จึงไดมีการยกรางพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ข้ึนใหม

โดยการแกไข เพิ่มเติม และปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยูเดิมใหมีความทันสมัยข้ึน สอดคลองกับประเภท

ของการเลนพนันท่ีมีการพัฒนารูปแบบใหมของการเลนพนันท่ีกฎหมายยังไมครอบคลุม แมวา

กฎหมายฉบับดังกลาวจะไดพยายามพัฒนาใหมีความทันสมัยมากข้ึน แตก็เปนการพัฒนาเพื่อแกไข

ปญหาในระดับหนึ่งในยุคสมัยและสถานการณในขณะนั้นเทานั้น  

 ในสถานการณปจจุบันดวยยุคสมัยแหงการส่ือสารไรพรมแดนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง 

ไปอยางมากมายมีการนํารูปแบบเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการติดตอส่ือสาร ทําใหสามารถเช่ือมโยง 

ขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็วท่ัวทุกมุมโลก ซ่ึงเรียกวา ยุคโลกาภิวัตน (Globalization) จึงทําใหเกิด

การพนันรูปแบบใหมๆข้ึน มาเร่ือยๆ  และทําใหยากตอการควบคุมใหอยูภายใตกฎหมายไดอยาง

ครอบคลุม อีกท้ังยังมีการพัฒนารูปแบบการกระทําความผิดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทําใหมีความ

ยุงยากและสลับซับซอน เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เปนเหตุใหพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซ่ึง

ใชบังคับในปจจุบัน และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีแหงการส่ือสารซ่ึงถูกนํามา

เปนเคร่ืองมือสวนหนึ่งของการเลนการพนัน ทําใหไมอาจควบคุมรูปแบบการพนันท่ีหลากหลายได 

อยางมีประสิทธิภาพจนทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย และถือเปนส่ิงเราจิตใจของเด็กและ

เยาวชนใหหลงเขาไปในยุคแหงเทคโนโลยี คอมพิวเตอร กลายเปนพฤติกรรมเสพติดการพนันโดย

ไมไดตั้งใจ และทําใหเกิดปญหาทุจริตคอรัปช่ัน ทําใหเจาหนาท่ีรัฐบางคนแสวงหาผลประโยชนจาก

ธุรกิจการพนันท่ียังควบคุมไมได  ประกอบกับพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ยัง

ครอบคลุมไมถึงรูปแบบการพนันชนิดใหมๆ จึงทําใหเจาหนาท่ีฝายปกครองในฐานะพนักงาน

เจาหนาท่ีไมอาจใชดุลพินิจในการควบคุมเพื่อกําหนดการออกใบอนุญาตได ทําใหกลายเปนชองวาง

ของกฎหมาย ซ่ึงฝายปกครองเองไดพยายามแกไขปญหาดังกลาวคือออกระเบียบ กฎหมายหรือ

หนังสือส่ังการภายในฝายปกครองเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหแกเจาหนาท่ีไดใชดุลพินิจในการควบคุม 

และกําหนดข้ันตอนการอนุมัติ อนุญาตจัดใหมีการเลนพนันอยางระมัดระวัง เพื่อไมใหขัดตอ

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.

2539 แตก็ไมอาจสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม และทําใหเกิดปญหา
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ตาง ๆ ตามมาอยางมากมาย เชน การสงขอความผานบริการสงขอมูลคล่ืนวิทยุ (SMS) ในการทายผล 

แสดงความคิดเห็นหรือตอบปญหาเพื่อชิงรางวัล หรือการเส่ียงโชคดวยวิธีการตางๆ เหลานี้ลวน 

เปนปญหาในทางควบคุมตามกฎหมายท่ีชัดเจนวาตองขออนุญาตหรือไม  และยังหาขอยุติไมได   

ในบางเร่ือง ซ่ึงลวนแตเปนผลสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีท่ีมีความเจริญกาวหนาทําใหเกิดรูปแบบ

การพนันชนิดใหมๆ ข้ึนมาทุกวัน ทําใหยากตอการควบคุมของเจาหนาท่ีฝายปกครอง  

 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เปนกฎหมายท่ีไมไดมุงหวังจะปราบปราม

การพนันอยางเด็ดขาดเพราะแมวาจะมีขอหามในการเลนการพนันหลายชนิดก็ตามแตก็ยังอนุญาต

จัดใหมีการเลนการพนันบางประเภทไดโดยถูกตองตามกฎหมาย โดยเจาพนักงานของรัฐจะเปน     

ผูออกใบอนุญาตใหเลน ผลท่ีตามมาก็คือสังคมจะมองวา กฎหมายฉบับดังกลาวอนุญาตใหมีการเลน

การพนันไดแมจะมีการหามเปนสวนใหญก็ตาม 

 อาจสรุปไดวาพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซ่ึงใชบังคับในปจจุบันไดมี

การบังคับใชมาเปนระยะเวลานานเกือบ 80 ป จึงทําใหกฎหมายการพนันฉบับนี้ มีปญหาขอบกพรอง 

และลาสมัย เนื่องจากเนื้อหาบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต และโทษไมสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน ประกอบกับการเลนการพนันไดมีการพัฒนาวิธีการเลนใหซับซอนมากข้ึน 

และไดมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยเหลือในการเลนการพนัน บทบัญญัติเกี่ยวกับการ

อนุญาต อนุมัติของเจาหนาท่ียังมีชองวางในการออกใบอนุญาตใหเลนการพนันบางชนิด และการ

ใชดุลพินิจในการควบคุมการเลนยังไมชัดเจนเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 ดังนั้นการศึกษาเร่ืองนี้จึงเปนการศึกษาจากสภาพปญหากรณีเจาพนักงานจะใชอํานาจ

รัฐตามกฎหมายในการอนุมัติ อนุญาต และมาตรการในการควบคุม ปองกันและปราบปรามการ

อนุญาตใหเลนการพนันท่ีชอบดวยกฎหมายและท่ีลักลอบเลนโดยไมชอบดวยกฎหมาย และอํานาจ

หนาท่ีของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตใหชัดเจนในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบใหเปนไปตาม

หลักกฎหมายวาดวยการพนันเหมือนกับกฎหมายการพนันในตางประเทศ โดยรัฐควรบัญญัติ

หลักการเพื่อวางมาตรการในการควบคุม หรือรูปแบบการอนุมัติอนุญาตใหมีการเลนการพนัน         

ในรูปแบบใดใหชัดเจนมากกวาในปจจุบัน คือ มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

2478 บัญญัติวา  

 “หามมิใหอนุญาตจัดใหมี หรือเขาเลน หรือเขาพนันในการเลนอันระบุไวในบัญชี ก.

ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซ่ึงมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอันรายแรงอ่ืนใด ซ่ึงรัฐมนตรี

เจาหนาท่ีไดออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมหามไว แตเม่ือรัฐบาลพิจารณาแลวเห็นวา  ณ สถานท่ีใด

สมควรจะอนุญาตภายใตบังคับเงื่อนไขใดๆ ใหมีการเลนชนิดใดก็อนุญาตไดโดยออกพระราช

กฤษฎีกา 
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 การเลนอันระบุไวในบัญชี ข.ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซ่ึงมีลักษณะคลายกัน

หรือการเลนอ่ืนใดซ่ึงรัฐมนตรีเจาหนาท่ีไดออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไว จะจัดใหมีข้ึนเพ่ือเปน

ทางนํามาซ่ึงผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเม่ือรัฐมนตรีเจาหนาท่ีหรือ         

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัด

ข้ึนโดยไมตองมีใบอนุญาต” 

 มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา “ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

เปนเจาหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ตั้งเจาพนักงาน 

ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กําหนดเงินคาธรรมเนียม กําหนดเงื่อนไขในการเลนการพนัน และ

วางระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 

 จากบทบัญญัติขางตนไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในการออก

กฎกระทรวง แตงตั้งเจาพนักงาน ผูมีอํานาจในการออกใบอนุญาตใหมีการเลนการพนันโดยกระทรวง 

มหาดไทยไดออกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 44 (พ.ศ.2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478 4

5  

 กฎกระทรวงดังกลาวไดใหอํานาจเจาพนักงานในการใชดุลพินิจในการส่ังอนุมัติ อนุญาต 

ใหมีการเลนการพนัน แตละประเภทตามบัญชี ข. และบัญชี ก.บางประเภท โดยมีระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย วาดวยข้ันตอนและระยะเวลาพิจารณาการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478 พ.ศ.2532 และตอมากระทรวงมหาดไทยไดมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับแนว

ทางการควบคุมโดยใชวันอนุมัติ อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันจากวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันสําคัญเกี่ยวกับราชวงศจักรี วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 

และวันอ่ืนๆ ท่ีคณะรัฐมนตรี กําหนด ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑ

ออกเปนหนังสือเวียนใหเจาพนักงานทราบ และใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาคํารองขออนุญาต

จัดใหมีการเลนการพนันวาตองมีหลักฐานอะไรบางและกําหนดระยะเวลาในการใชดุลพินิจของเจา

พนักงานผูมีอํานาจไว โดยไมไดกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขออนุญาตเพื่อเปน

หลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาพนกังานไวใหชัดเจน และเพื่อปองกันในการใชเปนแหลงแสวงหา

ผลประโยชนโดยมิชอบ ดังนั้นจึงจําเปนท่ีควรจะตองศึกษาโดยการนําหลักกฎหมายปกครองใน

เร่ืองการใชกฎหมายของฝายปกครองเกี่ยวกับกฎเกณฑในลักษณะท่ีเปนเงื่อนไขในองคประกอบ

สวนเหตุ และผลในทางกฎหมาย โครงสรางบรรทัดฐานทางกฎหมายและปรับใชกฎหมายหรือให

                                                 
5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

ขอ 4. 
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เปนไปตามข้ันตอนการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีฝายปกครอง ซ่ึงเรียกวาดุลพินิจของฝายปกครองใน

ระบบนิติรัฐ หรืออาจกลาวไดวา การใชดุลพินิจของฝายปกครองตองไมเปนการกระทําตามอําเภอใจ 

หรือความพอใจ หากแตตองอยูภายใตความผูกพันตามหลักกฎหมายปกครองและหลักรัฐธรรมนูญ

ซ่ึงใชเปนหลักเบ้ืองตนของการใชดุลพินิจของฝายปกครองท่ีจะไมกอใหเกิดเสรีภาพอยางไร

ขอบเขต  

 จากสภาพปญหาตามท่ีผูเขียนไดกลาวมาขางตน มีปญหาท่ีจะตองทําการศึกษาและทํา

การวิเคราะหไดแกปญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑและข้ันตอนในการออกใบอนุญาตใหมีการเลนการพนัน 

ของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ปญหาการกําหนดมาตรการตามกฎหมายในการควบคุม การอนุมัติ 

อนุญาต จัดใหมีการเลนการพนันของประเทศไทย วิเคราะหปญหาการควบคุมการเลนการพนัน       

ในรูปแบบตางๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดหรือระบุไวในบัญชี ก และบัญชี ข ตามพระราชบัญญัติการ

พนัน พุทธศักราช 2478 และปญหาการควบคุมการใชดุลพินิจของเจาพนักงาน ผูออกใบอนุญาตตาม

กฎหมายการพนัน ใหเปนไปตามหลักกฎหมายปกครองและเปรียบเทียบกับกฎหมายของ

ตางประเทศ 

 

1.2   วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความเปนมาวิวัฒนาการ ความหมาย และหลักการพ้ืนฐานในการควบคุม

การเลนการพนันตามกฎหมายการพนันและกฎหมายปกครอง  

 2. เพื่อศึกษามาตรการตามกฎหมาย และการอนุญาตใหมีการเลนการพนันของประเทศไทย 

ใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกันโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ 

  3. เพื่อศึกษาปญหาและวิเคราะหปญหาในการควบคุมการเลนการพนันในรูปแบบตางๆ 

นอกเหนือจากท่ี พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กําหนดไวในบัญชี ก.และบัญชี ข. 

  4. เพื่อเสนอแนะขอมูลแนวทางในการแกไขพัฒนาพระราชบัญญัติการพนัน  พุทธศักราช  

2478 โดยกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการใชดุลพินิจของเจาพนักงานในการอนุญาตและไมอนุญาต

จัดใหมีการเลนการพนัน 

 

1.3   สมมติฐานของการศึกษา 

 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มีบทบัญญัติไมสอดคลองกับสถานการณ

ในปจจุบัน เนื่องจากมีการเลนการพนันในรูปแบบใหม ๆ  เกิดข้ึนเปนจํานวนมากซ่ึงมีรูปแบบการ

เลนท่ีซับซอนอันเนื่องมาจากการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบอินเตอรเน็ตเขามา

สงเสริมวิธีการเลน จึงทําใหไมสามารถควบคุมและปองกันโดยนําพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 

DPU
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2478 มาบังคับใชได ประกอบกับมาตรการในการควบคุมการเลนการพนันท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติการพนันฉบับปจจุบันยังไมมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเจาหนาท่ีของรัฐก็ไมสามารถ

ควบคุมรูปแบบการเลนใหเปนไปตามกฎหมายไดอยางถูกตองแทจริง ซ่ึงเปนปญหาท่ีสมควรไดรับ

การแกไขอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงจําเปนตองศึกษากฎหมายในเร่ืองดังกลาวเพ่ือนําไปใชเปนขอ 

เสนอแนะแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพนัน โดยการบัญญัติแกไข

เพิ่มเติมใหมีการกําหนดแนวทางการควบคุมการเลนพนันตามท่ีกฎหมายอนุญาตและไมอนุญาตให

มีการเลนพนันและแนวทางการใชดุลพินิจของเจาพนักงานไดอยางเหมาะสม 

 

1.4   ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาและวิเคราะหมาตรการในการควบคุมตามกฎหมายวาดวยการพนัน เพื่อหา

มาตรการในการควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน และสามารถควบคุมการแกไขปญหาการ

เลนการพนันในรูปแบบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณปจจุบันได และศึกษารูปแบบการควบคุมการ

เลนการพนันตามกฎหมายตางประเทศเปรียบเทียบกับการควบคุมการเลนการพนันในประเทศไทย  

 

1.5   วิธีดําเนินการศึกษา 

 เปนการศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากตัวบท

กฎหมาย หนังสือ บทความ เอกสารวิจัย สื่อสารสนเทศ ทั้งของประเทศไทยและของตางประเทศ  

ขอขอมูลสถิติจากสวนราชการหรือหนวยงาน เชน สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการ

ปกครอง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวของกับการควบคุมตามกฎหมาย 

ทั้งมาตรการทางปกครอง ทางแพง และทางอาญา โดยวิเคราะห ศึกษาจากบทบัญญัติ มาตรา 4 

และมาตรา 17  แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และแนวความคิดในการยกราง

พระราชบัญญัติการพนันฉบับใหม เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหและสรุปปญหาการวิจัยครั้งน้ี 

 

1.6   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบความเปนมา วิวัฒนาการ ความหมายและหลักการพื้นฐานในการควบคุม

การเลนการพนันตามกฎหมายการพนันและกฎหมายปกครอง  

 2. ทําใหทราบถึงมาตรการตามกฎหมายในการควบคุมการเลนการพนันตามกฎหมาย

การพนันของประเทศไทย ใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย

ตางประเทศ 
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 3. ทําใหทราบผลการวิเคราะหปญหาในการขาดมาตรการควบคุมการเลนการพนันท่ี

ปรากฏในรูปแบบใหม ๆ นอกจากท่ีพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กําหนดไวในบัญชี 

ก.และบัญชี ข. 

 4. ทําใหทราบแนวทางในการแกไขพัฒนาพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

โดยกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการใชดลุพินิจของเจาพนักงานในการอนุญาต และไมอนุญาตจัดให

มีการเลนการพนัน 

DPU



บทที่ 2 

ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ ความหมายและหลกัการพ้ืนฐาน 

ของการควบคุมทางปกครองที่เกีย่วของกับกฎหมายการพนัน 

 เม่ือกลาวถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการพนันในประเทศไทยแลว พบวาการพนันนั้นมี

ประวัติและพัฒนาการท่ียาวนานเนื่องจากการพนันเปนกิจกรรมทางสังคมท่ีอยูคูกับวัฒนธรรม     

วิถีชีวิตและศาสนาพุทธมายาวนาน ท้ังนี้การศึกษากฎหมายการพนันของไทยจําตองพิเคราะหถึง

ความหมาย ช่ือ และวิธีการเลนการพนันในแตละประเภทดวย เพ่ือนําไปสูข้ันตอนในการออก

ใบอนุญาตใหมีการเลนการพนัน การควบคุมตามกฎหมายวาดวยการพนัน พ.ศ.2478 ซ่ึงเปน

กฎหมายวาดวยการอนุญาตการเลนการพนันแตละประเภท ซ่ึงในหัวขอนี้ผู เขียนจะกลาวถึง

ประวัติศาสตรความเปนมาของการพนัน การริเร่ิมการบังคับใชกฎหมายการพนันตามลําดับ ดังนี้ 

 

2.1  ประวัติความเปนมา และวิวัฒนาการของการพนัน0

6 

 หากพิจารณาดานประวัติศาสตร และความเปนมาของการพนัน ซ่ึงมนุษยทุกคนมี

สัญชาตญาณอยูอยางหนึ่งท่ีมีมาแตกําเนิด คือการแสวงหาส่ิงท่ีทําใหตนเองมีความสุข เชน การกิน 

การเท่ียว การเลน ความเพลิดเพลินในทางประสาทสัมผัส และรวมถึงสัญชาตญาณท่ีเกี่ยวกับการ

เส่ียงโชค ยิ่งถาการเส่ียงโชคนั้นไดมาซ่ึงผลตอบแทนดวยแลว ยิ่งทําใหมนุษยเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะ

ทําการเส่ียงโชคมากข้ึน สัญชาตญาณเกี่ยวกับการเส่ียงโชคนี้เองทําใหมนุษยมีกิจกรรมท่ีพัฒนาข้ึน

จนไปสูเกมการเลนตางๆ และไดสืบทอดกันตอๆ มาในทางวัฒนธรรมโดยมีหลักฐานตางๆ มากมาย

ท่ีจะเปนเคร่ืองยืนยันไดวา การพนันท่ีเกิดข้ึนในโลกนี้ มีการถายทอดกันตอๆ มา จนกลายมาเปน

วัฒนธรรมอยางหนึ่งท่ีฝงรากลึกอยูในสังคม 

 สําหรับการพนันซ่ึงปรากฏตามหลักฐานในทางประวัติศาสตรไดกลาววา ไดมีกําเนิดมา

กอน ค.ศ. ประมาณ 100 ปท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเขาไปแพรหลายท่ีประเทศอินเดีย 

ปาปโลน หลังจากนั้นก็แพรหลายไปยังประเทศตะวันตกไปยังกรีก และโรมันเปนท่ีนิยมแพรหลาย

ในยุโรปโดยเฉพาะในประเทศเยอรมนีและประเทศฝร่ังเศส แตตอมาในประเทศอังกฤษเห็นวาการ

                                                 
6 ชุมพล  โลหะชาละ.  “คําบรรยายเรื่องการพนันชนิดตางๆ ที่ขึ้นสูศาล”  หองสมุดอิเล็กทรอนิกส

ศาลยุติธรรม.  หนา 4 -10.  
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พนันเปนส่ิงท่ีช่ัวราย จึงไดมีการพยายามออกกฎหมายหลายคร้ังหลายหนก็ไมสําเร็จ จนกระท่ังถึง 

ค.ศ.1541 จึงไดมีกฎหมายเกี่ยวกับการพนันเปนจริงเปนจังข้ึน และในศตวรรษตอๆ มาก็คือ 

ศตวรรษท่ี 18, 19 และ  20 ก็ไดมีกฎหมายเกี่ยวกับการพนันข้ึนมาใชบังคับในหลาย ๆ ประเทศใน

ยุโรป โดยเฉพาะ “ลูกเตา” “DICE ซ่ึงเปนท่ีนิยมกันมากในยุโรป 

 สําหรับการพนันประเภท “ถ่ัว” “โป” ก็ไดมีกําเนิดมาตั้งแต พ.ศ.669 ในสมัยราชวงศตั้ง

ฮั่นเปนใหญในแผนดินจีนและในรัชสมัยของพระเจาสูนฮองเตท่ี 7 ก็ไดมีขุนนางจีนช่ือเล่ียงกี่ ไดคิด

การพนันประเภท “ถ่ัว” ในภาษาจีนท่ีเรียกวา “อีจี๋” ตอมาเรียก  “หัวจี๋” และตอมาในรัชสมัยราชวงศ

ใตเชงเปนใหญในแผนดินจีน ราว พ.ศ.2100 ประเทศจีนไดคิดวิธีการเลนลูกเตาข้ึนเรียกวา “ปอหรือ

โป” ข้ึนเปนคร้ังแรก และก็ไดเจริญงอกงามแพรหลายมาจนถึงทุกวันนี้  

 การพนันเกี่ยวกับเร่ืองหวย หรือตนตระกูลของสลากกินแบงสลากกินรวบ หรือ ล็อตเตอร่ี 

ก็มีตนกําเนิดมาจากประเทศจีน กลาวคือในรัชสมัยราชวงศใตเชงนั้นเอง โดยสมัยพระเจาเตากวาง 

ราว พ.ศ.2364-2394 จีนไดคิดวิธีการเลน “หวย” ข้ึนซ่ึงแตเดิมเรียกวา “ฮวยหวย” และก็เจริญงอก

งามจนกระท่ังแพรหลายเขาไปในยุโรป และอเมริกา 

 สําหรับวิวัฒนาการกฎหมายการพนันในประเทศไทย1

7 

 การเลนการพนันของคนไทยเปนท่ีรับรูของชาวตางบานตางเมืองมานานหลายรอยป

เฉพาะท่ีบันทึกไวเปนหลักฐานชัดแจงนั้น และยอนไปถึงสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช จาก

จดหมายเหตุของ ชิมอง เดอลาลูแบร (Simon de La Loubere) เอกอัครราชทูตจากประเทศฝร่ังเศส 

สมัยพระเจาหลุยสท่ี 14 ท่ีเขามาเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศสยามในยุคกรุงศรีอยุธยา เม่ือป  

พ.ศ.2230 ใจความท่ีไดบันทึกไวก็คือ “ชาวสยามนั้นรักการพนันเหลือหลาย จนกระท่ังยอมฉิบหาย 

ขายตน หรือแมกระท่ังบุตร ธิดา ...” 

 ผลการศึกษาสังคมยุคใหมท่ัวโลกพบวาในแตละประเทศมีสัดสวนของคนท่ีเลนการพนัน 

มากกวาไมเลน เชน การศึกษาในป 1978 พบวาคนอังกฤษรอยละ80-94 เลนการพนัน การศึกษาใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือป 1985 พบวา คนอเมริกันประมาณรอยละ 54-68 เลนการพนัน ขณะท่ี

ในออสเตรเลีย การศึกษาในป 1995 พบประชาชนท่ีเลนการพนันรอยละ 81-92 

 การพนันยังถือวาเปนกิจกรรมท่ีอยูคูกับมนุษยทุกสังคม เช้ือชาติ เผาพันธุ และทุกอารยธรรม 

มานานนับพันๆ ป จนกลาวไดวา การพนันกับมนุษยเปนของคูกัน หลักฐานทางโบราณคดีมากมาย

                                                 
 7 นิศาชล ลีรัตนากร. (2547). พฤติกรรมการเลนพนันในสังคมไทย. สืบคนเมื่อ 1 มิถุนายน 2556, จาก 

http://www.grad.chula.ac.th/e_artcles/e_artc. 
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ท้ังจากบันทึกของชาวจีนโบราณ หรือโบราณวัตถุ เชน ลูกเตาและกระดานท่ีใชเลนการพนันอายุ 

1,000-2,000 ป ท่ีถูกคนพบตามแหลงอารยธรรมตางๆ ตั้งแตยุคเมโสโปเตเมียเร่ือยมา แสดงใหเห็น

วาคนยุคโบราณก็นิยมการพนันขันตอไมตางจากคนยุคปจจุบันเลย 

 อยางไรก็ตาม การพนันมิไดเปนท่ียอมรับทางสังคมเหมือนกับความนิยมท่ีไดรับ แต

กลับกลายเปนกิจกรรมหรือธุรกิจ “ใตดิน” ท่ีถูกประทับดวยสถานะ “ส่ิงตองหาม” ถือเปน “อบายมุข”  

ท่ีขัดตอหลักศีลธรรม ในทุกศาสนาเพราะกอผลกระทบกระเทือนตอความสงบสุขตอสังคม 

 นักวิชาการพยายามใหคําอธิบายถึงสาเหตุท่ีการพนันเปนกิจกรรม “เสนหแรง” ท่ีมีพลัง

ดึงดูดความสนในจากมนุษยอยางสูง นักสังคมศาสตรใหความเห็นวา เปนเพราะมนุษยตางมีความ

ปรารถนาโดยธรรมชาติในการเขาไปเกี่ยวของกับความเส่ียงและการแขงขัน ขณะท่ีนักจิตวิทยามอง

ในอีกแงมุมหนึ่งวาเสนหของการพนันท่ีลองเลนแลวมักถอนตัวไมข้ึน เปนเพราะกิจกรรมนี้สราง

ความต่ืนเตนและทาทายความสามารถ มีการเสริมแรงดวยการไดและเสียข้ึนๆ ลงๆ ซ่ึงเปนแรง

กระตุนวาจะเกิดอะไรในรอบตอไป และถาหากเปนนักพนันหนาใหมไดรับความประทับใจท่ีได

เปนผูชนะ หรือ “มือข้ึน” ในชวงเร่ิมแรก จะถูกแรงดึงดูดอันรุนแรงและจูงใจใหเลนพนันตอไป

เร่ือยๆ แมจะแพแลวแพเลา 

 การพนันแมจะตอบสนองความตองการธรรมชาติลึกๆ ท่ีมนุษยไดแสวงหา แตขณะเดียวกัน 

การพนันก็เปนภยันตรายอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตใหปลอดภัยและผาสุก ผูคนทุกยุคสมัยตาง

ประจักษดีวากิจกรรมนี้เปนบอเกิดของปญหาอาชญากรรม ความแตกแยก กอใหเกิดการทะเลาะ

วิวาท ประทุษรายตอรางกาย เพราะความอยากเอาชนะ ทําใหตางฝายตางใชเทคนิค กลโกงและช้ันเชิง 

เพื่อเอาชนะซ่ึงกันและกัน เม่ือ “เลนเสีย” หรือเปนฝายแพพนัน นักพนันมักคิดอยากเลนแกตัว

เพื่อใหไดเงินคืนมา บางคนแกตัวจนทรัพยสมบัติหมดไปบางคนหมกมุนกับการพนันจนถอนตัวไมข้ึน 

และทําใหครอบครัวตองทุกขแสนสาหัส 

 ในทางเศรษฐศาสตร ยังมองเห็นแงมุมดานลบของการพนันท่ีกระทบตอสังคมใน

ระดับมหภาคนั่นคือ การพนันเปนกิจกรรมท่ีไมกอใหเกิดผลผลิตตอระบบเศรษฐกิจ เพราะเงินท่ี

ไดมาจากการเลนพนันของผูชนะก็คือ เงินท่ีไดโอนมาจากผูแพ นอกจากนี้ การพนันยังทําใหคนเห็น

ประโยชนของการทํางานลดลง คาดหวังวาจะมีเงินเพ่ิมหรือสรางรายไดจากการอาศัยโชคลาภและ

โอกาสมากกวาการใชความสามารถและความมุมานะในการทํางาน อีกท้ังเปนกิจกรรมท่ีมีตนทุนสูง 

เพราะเปนกิจกรรมโยกยายเวลาในการทํางานและทรัพยากรออกไปจากสังคม ถึงท่ีสุดแลวหาก

พฤติกรรมการเลนพนันไดรับการยอมรับในสังคมวงกวาง อาจทําใหสังคมลมสลายไดทีเดียว 
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 2.1.1.  สมัยสุโขทัย2

8 

 ในยุคอาณาจักรสุโขทัยนั้นการพนันไมมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตคนไทยมากนัก เพราะเปน

ยุคท่ีบานเมือง และศีลธรรมมีความเจริญรุงเรืองงอกงาม อาณาจักรสุโขทัยไดรับหลักธรรมคําสอน 

และวัฒนธรรมมาจากทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงช้ีใหเห็นโทษของการพนันวาเปนอบายมุข เปนทาง

แหงความเส่ือม ดังปรากฏแสดงอยูในเร่ืองไตรภูมิพระรวง แตในสมัยสุโขทัยเราคาขายติดตอกับจีน

จึงเขาใจวาการพนันประเภทตางๆ ก็คงจะติดตามชาวจีนเขามาดวย เชน “ถ่ัว” “โป” ซ่ึงก็จะเห็นได

ในสมัยของสมเด็จพระเจาปราสาททอง หรือในสมัยสมเด็จพระนารายณ ประเทศไทยก็มีวิธีเลนการ

พนันชนิดหนึ่งเรียกวา “กําตัด” ซ่ึงมีวิธีการเลน อุปกรณการเลน คลายคลึงกับวิธีการเลนถ่ัว หรือ อีจี๋ 

หัวจี๋ของจีน ดังนั้น จากเร่ืองราวท่ีปรากฏในทางประวัติศาสตรก็จะเห็นไดวาชาวไทยไดรูจักและ

เลนการพนันกันมาตั้งแตยุคสุโขทัยตลอดมาจนกระท่ังในแผนดินพระเจาบรมโกษฐ ซ่ึงทรงเห็นวา

ประชาชนนิยมเลนการพนันกันมาก ก็จัดการหาประโยชนจากการเลนการพนันนี้ โดยมีการจัดตั้ง

อากรบอนเบ้ียข้ึนเพื่อเก็บผลประโยชนจากการพนัน ซ่ึงจะเห็นไดจากพระราชกําหนดเกา บทท่ี 42 

ซ่ึงออกใชบังคับเม่ือ พ.ศ. 2299  

 2.1.2  สมัยกรุงศรีอยุธยา3

9                                             

 ไทยไดรับอิทธิพลทางการพนันมาจากประเทศจีนคร้ังในสมัยอยุธยา ก็คือ ถ่ัว โป ไพ

ตางๆ เปนตน ซ่ึงภายหลังมีการพนันอีกหลายชนิดเกิดตามมา เชน การเลนหวยตามพงศาวดาร

ประวัติศาสตร ของไทยกลาวไววา ชาวจีนอพยพเปนผูนําการเลนหวยมาสูไทยราวป พ.ศ. 2360 การ

พนันชนิดท่ีเรียกวา หวย เปนการพนันท่ีใหผูเลนทายช่ือ ดอกไมท่ีเขียนไว คําวา “หวย” เปน

ภาษาจีน แปลวา ดอกไม ตอมาสัญลักษณจากช่ือของดอกไม ก็เปล่ียนมาเปน ช่ือคนสําคัญของจีน

โดยเขียนเปนภาษาจีน และเม่ือมีการนําเอาหวยเขามาเลนเปนการพนันในไทย ก็มีการเปล่ียนเปนตัว

อักษรไทย จึงมีช่ือวา หวย ก. ข.  

 2.1.3  สมัยรัตนโกสินทร4 10 

 ระยะแรก หวยเปนเพียงการพนันท่ีเลนกันในบรรดาคนจีนอพยพ ตอมา ป พ.ศ.2374 - 

2375 เกิดสภาวะขาวยากหมากแพง ประเทศไทยมีปญหาดานฝนแลง จนรัฐบาลไทย ตองนําเขาขาว

จากตางประเทศ ซ่ึงเวลานั้นตรงกับรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพระองคทรง

เปนหวงวา เม่ือปญหาฝนแลงเชนนี้ ทําใหเงินทองหายาก รัฐบาลก็เรียกเก็บภาษีไดนอย ในชวงนั้นมี

เจาสัว ซ่ึงเปนนายอากรเหลาคนหนึ่ง กราบบังคมทูลวา 

                                                 
8 ชุมพล โหละชาละ. หนาเดิม. 
9 แหลงเดิม. 
10 แหลงเดิม. 
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 “อันท่ีจริงแลว เงินทอง มิไดหายไปไหน เพียงแตวาประชาชนเก็บหอมรอมริบไว มิได

นําออกมาใช บางก็ใสไห ฝงดินไว หากตองการใหนําเงินออกมาใชจาย ก็ทําไดโดยออกหวยใหคน

เลน” พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นดวย ดังนั้นในป พ.ศ. 2378 พระองคทรงให

สัมปทานโปรดใหเจาสัวเปนนายอากรหวย หารายไดใหรัฐบาล เฉพาะในรัชกาลท่ี 3 นั้นอากรบอน

เบ้ียเก็บไดสูงมากเปนเงินถึง 400,000 บาท 

 ในรัชกาลท่ี 4 ไทยไดมีการทําสัญญาทางการคาขายกับตางประเทศมาก เปนเหตุใหตอง

เลิกภาษีผูกขาดหลายอยาง ประโยชนอันเปนรายไดของแผนดินจึงตกต่ําลง ทางราชการไดคิดคน

ปรับปรุงภาษีอากรภายในข้ึนทดแทนหลายประเภท และไดตั้ง “ภาษีการพนัน” เพิ่มข้ึนจากอากร

บอนเบ้ียอีกประเภทหนึ่ง การปรับปรุงคร้ังนั้น รัฐบาลไดภาษีอากรจากบอนเบ้ียและการพนันเพิ่มข้ึน 

คือเก็บไดถึง 500,000 บาท เฉพาะภาษีการพนันนั้น ในช้ันแรกๆ ผูเลนจะตองเสียคาอนุญาตแกนาย

อากรบอนเบ้ีย และนายอากรมีอํานาจท่ีจะรักษาความสงบเรียบรอยในบริเวณบอนของตนไดดวย 

แตการตั้งบอนถ่ัวโป และหวยนั้น นําความพินาศทางเศรษฐกิจมาสูครอบครัวของประชาชนมากมาย 

ผูคนไมคิดหวังจะทํามาหากิน คิดแตจะเลนการพนัน เพราะไดทรัพยเสียทรัพยสะดวกสบาย แตยิ่ง

เลนยิ่งก็หมดตัวลงทุกที เม่ือหมดตัวหมดหนทางก็หันไปหาทางทุจริต จึงเกิดมีการลักขโมยฉกชิง

วิ่งราวตลอดจนปลนสะดมเกิดข้ึนมากมาย ท้ังในกรุงและหัวเมือง เม่ือสมัยรัชกาลท่ี 4 ไดมีผูขอ

ผูกขาดอากรหวยออกไปต้ังท่ีเพชรบุรี และพระนครศรีอยุธยาเปดบอนไดไมนานนักบังเอิญ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสหัวเมืองท้ังสองนั้น ทรงสังเกตเห็นวาราษฎร

พากันยากจนลงมาก เพราะหมกมุนอยูกับการพนันจึงโปรดใหเลิกเสียท้ังสองเมือง แตก็ยังมีอยูอีก

หลายเมืองท่ีไดรับอนุญาตใหผูกขาดเลนได 

 ในรัชกาลท่ี 5 ไดมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการพนันเรียกวาพระราชบัญญัติอากรพนัน 

รัตนโกสินทร ศก 120 เพื่อจัดเก็บภาษีอากรในการเลนพนันและโทษในการเลนการพนันซ่ึงไมได

รับอนุญาต และตอมาในป พ.ศ.2446 (ร.ศ.122) ทางราชการกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นไดพยายาม

สอบสวนรายละเอียดหาขอมูลและวินิจฉัยอาชญากรรมท่ีเกิดทวีข้ึน ก็ปรากฏผลวามูลเหตุประการ

หนึ่งเนื่องมาจากการพนัน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยสมัยนั้น ไดทรงบันทึกกราบทูลใหพระมหากษัตริยทรงทราบเหตุผลและขอ

พระราชทานพระบรมราชานุมัติเลิกเลนการพนันและปดบอนการพนันในสองมณฑล เนื่องจาก

พบวาสถานภาพแหงอาชญากรรมก็พลอยหนาแนนตามไปดวย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราชประสงคจะเลิกอากรหวย แตพระองคทรงเกรงวารัฐบาลจะ     

ไมอาจหารายไดทางอ่ืนมาทดแทนได จึงจํากัดการเลนหวยเทานั้น ดังปรากฏตามพระราชหัตถเลขา   

ลงวันท่ี 8 สิงหาคม รัตนโกสินทร ศก 122 และพระราชปรารภเกี่ยวกับการเลิกหวยความดังตอไปนี้ 
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“ท่ี 108/931 พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท วันท่ี 8 สิงหาคม รัตนโกสินทร ศก 122 ถึงกรมหลวงดํารง 

ราชานุภาพ ไดรับหนังสือท่ี 168/5188 ลงวันท่ี 4 เดือนนี้ วาไดสังเกตดูการเก็บเงินอากรการพนันใน

สองปท่ีลวงแลวมา เก็บเงินข้ึนไดมากกวาท่ีคาดหมาย เปนท่ีสงสัยวาจะมีคนเลนการพนนัมากข้ึน ฤา               

เจาพนักงานจัดการเก็บดีข้ึน เองไดสอบสวนโดยถวนถ่ี บัดนี้ไดความวาตามวิธีท่ีกรมสรรพากรจัด

นั้น ราษฎรเลนการพนันไดสะดวก เชน อยางมณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชุมพร เดิมก็มีโจรผูราย

ชุกชุม ราษฎรก็พากันยากจน ขัดสนไมเปนอันทํามาหากิน เม่ือใหเลิกการพนันโจรผูรายก็สงบเบา

บางลง การคาขายก็เจริญ ตั้งแตอนุญาตใหเลนการพนันไดอีกเกิดมีโจรผูรายชุกชุมข้ึน ราษฎร       

ไมเปนอันตั้งหนาคาขายทํามาหากิน ทําใหความเจริญท่ีมีอยูแลวกลับถอยหลังไปอีก เธอขออนุญาตให

เลิกการพนันในมณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชุมพรเสีย แลควรจํากัดการเลนการพนันในมณฑล

อ่ืนๆ ใหนอยลงนั้นเปนการชอบแลวอนุญาตใหเลิก 

 ทางราชการกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้น ไดพยายามสอบสวนรายละเอียดหาขอมูลและ

วินิจฉัยอาชญากรรมท่ีเกิดทวีข้ึน ก็ปรากฏผลวามูลเหตุประการหนึ่งเกิดจากการพนัน สมเด็จพระเจา

บรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนบดีกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้น ไดทรงบันทึกกราบ

ทูลใหพระมหากษัตริยทรงทราบเหตุผลและขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติเลิกและปดบอนการ

พนันในมณฑลนครศรีธรรมราชและชุมพรกับจํากัดการเลนการพนันในมณฑลอ่ืนๆ ใหนอยลง จน

มีพระบรมราชโองการใหเลิกได ดังความตามพระราชหัตถเลขา ลงวันท่ี 8 สิงหาคม ร.ศ.122  

 สําหรับหวยก็ไดถูกยกเลิกไปในท่ีสุดในป พ.ศ. 2459 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 6 ระยะไดรับอิทธิพลชาติตะวันตก เปนชวงเวลาท่ีประเทศไทยมี

การเปล่ียนแปลงส่ิงตางๆ หลายอยาง ในเวลานั้นประเทศไทยคบคากับประเทศในแถบยุโรป เชน 

ประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส เปนตน ซ่ึงชวงเวลานั้นเปนชวงท่ีชาติตะวันตกกําลังลาอาณานิคม รัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 มีชาวอังกฤษ คนหนึ่งแนะนําใหรัฐบาล

ไทย ออกสลากกินแบงเพื่อหารายไดนํามาบํารุงการกุศล กอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

พุทธศักราช 2475 รัฐบาลไทยจึงออกสลากกินแบงเพ่ือหารายไดใหรัฐ โดยออกสลากเปนคร้ังคราว 

ตอมาป พุทธศักราช 2482 รัฐบาลไทยนําโดยหลวงพิบูลสงคราม กอตั้งสํานักงานสลากกินแบงข้ึน

เพื่อออกสลากเดือนละคร้ัง พุทธศักราช 2532 ออกสลากกินแบง เพิ่มข้ึนเปนเดือนละ 2 คร้ัง และจัดทํา 

สลากกินแบงเพื่อการกุศล ตามแตจะมีมติอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีและตามท่ีองคกรการกุศลขอมา 

ตนปพุทธศักราช 2538 มีการรวมสลากกินแบง และสลากการกุศลเขาดวยกันโดยออกดวยกันเดือน

ละ 2 คร้ัง รายไดสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนายสลาก จะถูกนํามาจัดสรรใหแกหนวยงานตางๆ ตาม

จุดประสงคของการออกสลากรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเปนรายไดสุทธิสงเขารัฐ
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รอยละ 28 จายเปนสวนลดใหผูจําหนายรอยละ 9 เปนคาจัดการและบริหารของสํานักงานสลากกิน

แบงรอยละ 3 และอีกประมาณรอยละ 30 ของรายไดถูกกันไวเปนเงินรางวัลใหกับผูซ้ือสลาก 

 2.1.4  สมัยปจจุบัน  

  สําหรับกฎหมายเกี่ ยวกับการพนันในประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับ เชน 

พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2473 ซ่ึงบัญญัติข้ึนในรัชกาลท่ี 7 ปพุทธศักราช 2473       

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดมีการตราพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2473 ข้ึนใชบังคับเปนกฎหมายเกี่ยวกับการพนันฉบับแรกของประเทศไทย เนื้อหาของ

กฎหมายดังกลาวคือการรวบรวมกฎหมายการพนันตางๆ มาไวในท่ีเดียวกัน เนื่องจากกอนหนานี้ 

กฎหมายเกี่ยวกับการพนันจะเปนลักษณะเฉพาะเร่ืองๆ ไป เชน  

  กฎหมายหามมิใหเลนการพนัน คือ เด็ดปลี แทงหวง ทายอ่ึง ทายปลาไหล รูดไมดมพัด  

เสือนอนกิน5

11 

  ประกาศเร่ืองผลนําจับผูลักลอบเลนหวยจับยี่กี6 12 

  พระราชบัญญัติอากรการพนัน7

13 

  กฎเสนาบดีการพนันไพปอก8

14 

ซ่ึงอธิบายกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลนอันเปนตนแบบของกฎหมายฉบับปจจุบัน  

  เม่ือกฎหมายดังกลาวใชบังคับไปไดระยะหนึ่งก็ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการ

พนัน พุทธศักราช 2478 และไดมีการแกไขอีกหลายคร้ังหลายหน คือพระราชบัญญัติการพนัน 

(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2482 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2485 ฉบับท่ี 4 

พุทธศักราช 2485 ฉบับท่ี 5 พุทธศักราช 2490 ฉบับท่ี 6 พุทธศักราช 2503 ฉบับท่ี 7 พุทธศักราช 

2504 ฉบับท่ี 8 พุทธศักราช 2505 เปนตน และแกไขมาตลอดจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเนื้อหาสาระเปนการ

แกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันใหทันสมัยยิ่งข้ึน รวมท้ังยังไดเพิ่มเติมประเภทของการ

พนันเขาไปเพื่อใหครอบคลุมการเลนพนันประเภทตางๆ กฎหมายนี้ใชบังคับมาจนถึงปจจุบัน ตอมา

สมัยนายควง อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรี บานเมืองเกิดการขาดแคลนเคร่ืองอุปโภคบริโภคเปน

อยางมากเนื่องจากพอคาจํานวนหนึ่งแสวงหากําไรจากการกักตุนสินคาโดยนําสินคาทยอยออกมา

จําหนายทีละนอยโดยตั้งราคาสูงทําใหพอคารํ่ารวยกันมาก และพากันหมกมุนเลนการพนันอยาง

                                                 
 

11
 ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 4 วันอังคาร เดือนหก ขึ้น 2 ค่ํา ร.ศ. 33 (พ.ศ. 2357). หนา 45. 

 
12

 ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 11 วันหน่ึง เดือนสิบเอ็ด แรม 1 ค่ํา ร.ศ. 103 (พ.ศ. 2431). หนา 180. 

 
13

 ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 13 วันที่ 1 เมษายน ร.ศ. 111 หนา 250. 

 
14

 ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 18 วันที่ 28 พฤษภาคม ร.ศ. 121.  หนา 373. 
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แพรหลายโดยลักลอบเลนกันในหมูพอคา รวมท้ังบุคคลท่ีมีฐานะรํ่ารวยตางก็นิยมเลนดวย รัฐบาล

ในขณะนั้นจึงคิดแสวงหาผลประโยชนจากการพนันโดยเปดใหมีการเลนพนันในลักษณะของ

สโมสรใหคนรวยเขาเลน9

15  จึงไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดใหมีสถานเลนการพนันเรียกวา 

คาสิโน อนุญาตใหบุคคลเขาเลนได10

16 กระทรวงการคลังซ่ึงไดรับมอบหมายจากรัฐใหดําเนินการจัด

ใหมีการเลนพนันโดยเปดบอนการพนันข้ึนตามความตองการของรัฐท่ีอําเภอ ปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ แตปรากฏวาผูรับนโยบายกลับไปดําเนินการจัดใหบุคคลท่ัวไปสามารถเขาเลนได

โดยไมคํานึงถึงฐานะของผูเลนแตอยางใด  จึงเปนการขัดตอนโยบายของรัฐท่ีทําเปนรูปสโมสรใหคน

รํ่ารวยเขาเลน ผลเสียท่ีตามมาคือนอกจากประชาชนจะประสบกับปญหาขาดแคลนอาหารการกิน 

รวมท้ัง เคร่ืองใชตาง ๆ แลว รัฐยังกลายเปนผูคอยสงเสริมใหประชาชนเลนการพนันอีกทางหนึ่งสถาน 

คาสิโนกลายเปนแหลงม่ัวสุมของการพนันไป ประกอบกับการรัฐถูกวิพากษวิจารณจากส่ือมวลชนเปน

อยางมาก รวมท้ังกลัววาจะเกิดปญหาเชนเดียวกับท่ีเกิดข้ึนในอดีต รัฐบาลจึงไดประกาศปดสถาน

คาสิโนของรัฐลง ต้ังแตนั้นเปนตนมา มาตรการทางกฎหมายท่ีจะแสวงหาผลประโยชนจากการ

พนันจึงไดยุติลง และกลายมาเปนการควบคุมและปราบปรามอีกคร้ังหนึ่ง 

 ในสมัยตอมา การพนันมีหลากหลายรูปแบบตางๆ เชน ตูเกม สโมสร และมีความ

พยายามจะใหมีการเปดบอนคาสิโนข้ึนอีกเพื่อใหบอนคาสิโนเปนแหลงรวมการพนันในหลากหลาย

รูปแบบ และรวมความบันเทิงและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ไวหลายประเภท เพื่อดึงดูดใจใหแก

ผูเลน จนทําใหหลายคนเห็นวา การพนันเปนส่ิงดี พวกเขายินดีท่ีไปเลน และยังเปนแรงขับเคล่ือน

ใหกลุมตางๆ ออกมาใหความเห็น และเหตุผลตางๆ ท่ีสนับสนุนใหมีการเปดบอนคาสิโนข้ึน 

 

2.2  ความหมาย รูปแบบและประเภทของการเลนการพนัน11

17 

 การพนันและขันตอ เปนคําท่ีใชอยางเปนทางการในทางกฎหมายท้ังในพระราชบัญญัติ

การพนัน และในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยการพนันเปนกิจกรรมท่ีทําใหมนุษยเกิดความ

พึงพอใจและมีความหวัง การพนันเปนปรากฏการณสากล ในประวัติศาสตรมีปรากฏหลักฐานวา 

มนุษยเลนการพนันมานานแลว หลายยุคสมัย จุดกําเนิดของการพนันคาดวาเกิดข้ึนมาพรอมกับ

ศาสนา โดยอาศัยใหการพนัน เปนเคร่ืองชวยวัดความยุติธรรมตางๆท่ีเกิดในสังคม เชน การ

                                                 
 

15
 อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ควง อภัยวงศ. โรงพิมพไทยสัมพันธพระนคร. พ.ศ. 2511.  

หนา 70. 
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 ราชกิจจานุเบกษา. เลม 56 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2482.  หนา 130. 

 17 ทนงศักด์ิ ถิ่นศรีนวล. (2529). กฎหมายเก่ียวกับการพนัน. หนา 82.  (อางถึงใน  ปยพรรณ  พรหมเมศร,  

2556. หนา  69-73.)   
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พยากรณเหตุการณ เพื่อยืนยันวาศาสนามีความศักดิ์สิทธ์ิ โดยการใชลูกเตา เพ่ือเปนการตอบคําถาม

ของศาสนิก โดยผานทางพระผูอุทิศตัวแกพระเจาซ่ึงใชลูกเตาชวยตอบ มีหลักการเส่ียงทายคลายกับ

การเลนการพนัน ในยุคตอมาการพนันถือไดวาเปนกีฬาอยางหนึ่งท่ีเลนเพื่อการพักผอนหยอนใจ 

โดยท่ีมีการพัฒนารูปแบบ วิธีการ ฯลฯ ของการพนันไปอยางมิไดหยุด โลกเจริญข้ึนมากเทาใดการ

พนันก็ยิ่งมีการพัฒนาไปมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงก็อาจเปนเพราะจิตใจของมนุษยมิไดเคยหยุดนิ่งนั่นเอง 

 2.2.1  ความหมายและแนวคิดพื้นฐานของการเลนการพนันและขันตอ 

 ความหมายของคําวา การพนันขันตอนั้นเปนคําท่ีตองทําความเขาใจ คือ คําวา “การ

พนัน” และคําวา “ขันตอ” “การพนัน” หมายถึง การเลนเอาเงินหรือส่ิงอ่ืนดวยการเส่ียงโชคหรือ

ฝมือ “ขันตอ”  หมายถึง การพนันซ่ึงไดเสียกันโดยวิธีตอรอง  

  สวนคํานิยามของการพนันนั้น สามารถพิจารณาได 2 ลักษณะ คือ 

  ลักษณะท่ีหนึ่ง คํานิยามเชิงกฎหมาย โดยมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยู ดังนี้  

  พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2473 และ พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 

2478  ท้ังนี้ พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2473 เปน พระราชบัญญัติการพนันฉบับแรก 

วิเคราะหเพียงมาตรา 4  ทวิ วรรคสองวา “การพนันเปนคําจํากัดความของคําวา ขันตอ” สวน 

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478  เปนฉบับท่ียังใชอยูจนถึงปจจุบันมีท้ังหมด 17 มาตรา มีเพียง

มาตรา  4  ทวิ วรรคสอง ท่ีใหความหมาย การพนัน ไววา “ใหหมายความรวมถึงการทํานายดวย” 

  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการพนันขันตอ กลาวคือ พระราชบัญญัติ การ

พนัน พ.ศ. 2478 ได กําหนดใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 853 ถึง 

855 มาใชดวย เม่ือพิจารณาท้ังส่ีมาตรา นั้นก็มิไดอธิบายความหมายของคําวา การพนันแตอยางไร

เพียงแตกลาววาหนี้อันเกิดจากการพนันถือวา เปนหนี้ท่ีไมสมบูรณตามกฎหมายกลาวคือชําระ     

ไปแลว เรียกคืนไมได หรือถาไมชําระหนี้ ก็ไมอาจจะฟองรองบังคับกันได การท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ

การพนัน มิไดใหคําจํากัดความไว ก็อาจมาจากเหตุผล ดังนี้  

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดนําคําวา การพนันขันตอ มาจากกฎหมายลักษณะ

เบ็ดเสร็จ บทท่ี 118, 119, 120 และบทท่ี 123 
 ผูราง พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2473   และ พุทธศักราช 2478 นั้น คงถือวา 
การพนันขันตอ เปนท่ีเขาใจของประชาชนอยูแลววามีลักษณะอยางไร เพราะตางชาตินําเขามาเปน

เวลาชานาน อีกท้ังไทยก็ยังมีการพนันชนิดตางๆ เลนอยูแลว เชน ตีไก กัดปลา เปนตน 

 สวนคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการรางกฎหมายกองท่ี 3 ไดใหความเห็นถึงลักษณะ

ของการเลนพนันเอาไว สรุปความไดวา จะถือวาเปนการพนันไดผูเลนจะตองเส่ียงตอการเสีย

ประโยชน 
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 ในบางคร้ังคําพิพากษาของศาลฎีกา ก็ถือเปนแนวทางในการพิจารณาคดีไดเหมือนกัน 
ดังนั้น คําพิพากษาฎีกาจึงถือไดวาเปนแหลงท่ีมาของกฎหมายอยางหนึ่ง ศาลฎีกาไดวางแนวในการ

พิจารณาไววา ลักษณะของการพนัน ประการท่ีสําคัญ คือ ตองมีการไดเสียทรัพยตอกัน และแมวา

จะเปนการเลนพนันกัน เชน เลนไพ แตถาจุดมุงหมายของผูเลนไมไดแสวงหาผลประโยชนใน

ทรัพยสินเงินทองแตเลนเพื่อนํามาเล้ียงเพื่อนฝูงเปนประโยชนร่ืนเริงแกทุกคนก็ไมถือวาเปนความผิด 

แตอยางไร หากเม่ือพิจารณาจากเนื้อหาสวนตางๆ แลว ก็จะสามารถสรุปความหมายของการพนัน

ไดวา “การพนันถือเปนสัญญาท่ีกอใหเกิดการไดเสียทรัพยสิน โดยคูสัญญาถือเอาผลแหงเหตุการณ 

ในอนาคตอันไมแนนอนซ่ึงคูสัญญาไมมีสวนเกี่ยวของเปนเคร่ืองช้ีขาด เชน แขงฟุตบอล ชกมวย ฯลฯ 
แลวคูสัญญาซ่ึงมีสองคน หรือมากกวานั้น นํามาคาดเหตุการณวาผลจะออกมาเปน เชนใดเม่ือมี

ความเห็นไมตรงกันและมีการตอรองและทําสัญญากันแมเพียงแควาจาก็ถือวาเปน ใชได”  

 ลักษณะท่ีสอง คํานิยามสวนบุคคล สามารถศึกษา วิเคราะห โดยพิจารณาจากคํานิยาม

ของบุคคลตางๆ เชน ผูท่ีเปนนักเขียน นักนิติศาสตร นักการศึกษา ครูอาจารย เปนตน ดังตัวอยาง เชน 

 ศาสตราจารยจี๊ด เศรษฐบุตร ทานไดใหคํานิยามวา การพนันเปนเอกเทศสัญญาท่ี

คูสัญญาไดใหคําม่ันซ่ึงกันและกันวา ฝายหนึ่งจะจายทรัพยสินใหแกอีกฝายหนึ่ง แลวแตวาเหตุการณ

ท่ีคูสัญญายังรูไมแนนอนอันหนึ่ง จะไดปรากฏแกคูสัญญาวาแนนอนในทางใด เม่ือปรากฏเหตุการณ

ออกมาแนนอนในทางใดแลว คูสัญญาท่ีจายเงินหรือทรัพยสินตามคําม่ันนั้นไดช่ือวาเปนผูแพ 
คูสัญญาท่ีรับเงินหรือทรัพยสินตามคําม่ันไดช่ือวา เปนผูชนะ 
 หลวงวิเทศ จรรญารักษ ใหนิยามของการพนันวา คูพนันและขันตอตางมีความเห็นตรง

ขามในส่ิงภายหนาอันไมแนนอนและจะไมแนนอนไดตอเม่ือเหตุการณนั้นไดผานพนไปแลวซ่ึง

ตรงกับความเห็นของผูพนันฝายใด ฝายนั้นก็นับวาเปนฝายชนะ 

 รุงโรจน ร่ืนเริงวงศ ใหนิยามวา การพนันคือสัญญาท่ีกอใหเกิดการไดหรือเสียเงินหรือ

ทรัพยสิน โดยคูสัญญาถือเอาผลแหงเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอน ซ่ึงคูสัญญาไมมีสวนไดเสีย

เปนเคร่ืองช้ีขาด  
 (1) ตองมีการไดหรือการเสีย ถาไมมีการไดหรือเสีย หรือไดทางเดียวหรือเสียทางเดียว 

หรือไดเสียกินดวยกันไมถือวาเปนการพนัน 

 (2) ส่ิงท่ีไดเสียตองเปนเงินหรือทรัพยสิน หากส่ิงท่ีไดเสียเปนอยางอ่ืน เชน แรงงาน

หรือคน ไมถือเปนการพนัน 
 (3) ตองถือเอาเหตุการณในอนาคตเปนเคร่ืองช้ีขาด 
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 (4) คูสัญญาตองไมมีสวนไดสวนเสียในผลท่ีเส่ียงภัยนั้น เชน นาย ก. ตกลงกับ นาย ข.

วา ภายใน 1 ป ถาไฟไมไหมบานนาย ก. นาย ข. จะใหเงินนาย ก. 10,000 บาท ถาเกิด ไฟไหมบาน

นาย ข. นาย ก. จะใหเงินแกนาย ข. 100,000 บาท กรณีนี้ไมเปนการพนัน 

 รศ.มาโนช สุทธิวาทนฤพุฒ ิอธิบายความหมายวา 

 “การพนัน (Gambling) จะมีลักษณะเฉพาะอยูท่ีวา คูสัญญาจะตองมีสวนเกี่ยวของกับ

เหตุการณอันเปนขอไขแหงผลแพชนะนั้นดวย เชนการวิ่งแขงขันกัน ใครถึงหลักชัยกอนเปนผูชนะ 

สวนขันตอ (Betting) จะมีลักษณะเฉพาะท่ีคูสัญญามิไดมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณอันเปนขอไข

แหงการแพชนะ เชนการดูการวิ่งแขงขันแลวตกลงกันวา คนไหนถึงเสนชัยกอนเปนผลแพชนะ”18 

 พ.ต.ต.อนุสรณ  พินจิศักดิ์ ใหความหมายของการพนันวาหมายถึง  

 “ขอตกลงท่ีกอใหเกิดการไดหรือเสียซ่ึงเงินหรือทรัพยสินโดยท้ังสองฝายถือเอา

เหตุการณในอนาคตอันไมแนนอน และไมมีสวนเกี่ยวของเปนเคร่ืองช้ีในการตัดสินแพชนะ 

หมายความรวมถึงการพนันท่ีไดรับอนุญาต และไมไดรับอนุญาตใหมีการเลนโดยถูกตองตาม

กฎหมาย”  

 พ.ต.อ.ทัศนะ คลองพยาบาล ผูชํานาญการพนัน กรมตํารวจ ใหความหมายวา การพนัน

และขันตอวา 

 “คือสัญญาชนิดหนึ่งโดยคูสัญญาซ่ึงเปนผูพนันและขันตอ ตั้งแต 2 ฝายข้ึนไป ไดให

คําม่ันซ่ึงกันและกันวา เม่ือเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งอันเปนเงื่อนไขแหงสัญญาตามท่ีตกลงกันไว

ซ่ึงยังไมรูแนนอนวาจะเกิดข้ึนในทางใด ไดเกิดข้ึนหรือมีผลไปในทางใดแลว ฝายหนึ่งจะจายเงิน

หรือทรัพยสินใหแกอีกฝายหนึ่ง ฝายท่ีตองจายเงินหรือทรัพยสินเรียกวาผูแพ สวนฝายท่ีไดรับหรือ

ทรัพยสินเรียกวาผูชนะ” 

 อาจกลาวไดวา การพนันขันตอ มีความหมายได 2 ทาง คือ ในความหมายอยางแคบ และ

ในความหมายอยางกวาง 

 ในความหมายอยางแคบ การพนัน คือสัญญาซ่ึงคูสัญญาตองมีสวนเกี่ยวของกับ

เหตุการณอันเปนเงื่อนไขแหงการแพชนะ เชนพนันในการวิ่งแขงกันเองวาใครจะเปนผูชนะ สวน 

ขันตอ คือสัญญาท่ีคูสัญญามิไดมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณอันเปนเงื่อนไขแหงการแพชนะ เชนดู

ผูอ่ืนวิ่งแขงกันแลวตกลงกันวาจะจายเงินแกกันถาผูใดชนะ 

                                                 
 

18
 มาโนช  สุทธิวาทนฤพุฒิ. (2530).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยยืม ฝาก

ทรัพย เก็บของในคลังสินคา ประนีประนอมยอมความและการพนันขันตอ.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

หนา 221. 
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 ในความหมายอยางกวาง การพนันและขันตอ คือสัญญาซ่ึงคูสัญญาไดตกลงกันและกัน

วา ฝายหนึ่งจะจายเงินหรือทรัพยสินใหแกอีกฝายหนึ่ง เม่ือเหตุการณอยางหนึ่งซ่ึงคูสัญญายังรูไม

แนนอนไดปรากฏผลเปนท่ีแนนอนอยางใดแลว ในความหมายอยางกวางแลวการพนันรวมถึงการ

ขันตอเขาไปดวย 

  สําหรับลักษณะของการเลนการพนัน  คําวา “การพนัน” (Gambling) คือ การเขาเลน

เส่ียงโชคซ่ึงตองใชไหวพริบและฝมือมาพนันเอาทรัพยสินกันจะโดยชอบหรือมิชอบดวยกฎหมายก็

ตาม เชน การเลนการพนันไพตอง บิลเลียดรู และตีผี เปนตน” สวน “ขันตอ” (Betting) คือการเลนท่ี

บุคคลสองฝายมีความเห็นตรงขามในเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงไมแนนอน อันจะเกิดข้ึนใน

อนาคตและไดมาตกลงกนัวา ถาเหตุการณเปนไปตามนั้นจริง ฝายหนึ่งแพและอีกฝายหนึ่งชนะ ฝายแพ

จะตอง เสียเงินใหแกผูชนะตามท่ีไดตกลงกันไว ตัวอยางเชนพนันกันวา สะพานจะเปดเม่ือใด ใคร

จะเปนอธิบดีกรมตํารวจคนตอไป แชมเปยนโลกมวยสากลคนตอไปคือใคร เปนตน 

  กลาวโดยสรุปสามารถอธิบายลักษณะของการพนันขันตอ ตองประกอบดวยลักษณะ

สําคัญ 3 ประการ ไดแก 

  1. ตองมีผูเลนต้ังแต 2 ฝายข้ึนไป คือตองมีผูแพและผูชนะ มีฝายผูไดและฝายผูเสีย

นั่นเอง ซ่ึงแตละฝายจะมีจํานวนเทาใดก็ได 

  2. ตองมีการเส่ียงโชค คือยังไมรูแนนอนวาผลจะเกิดข้ึนในทางใดตามแนวคําพิพากษา

ศาลฎีกาท่ี 1747/2494 เปนการท่ีตองมีการนําเหตุการณในอนาคตท่ีไมแนนอนมาเปนผลแพชนะ 

ดังนั้น ถาเปนเหตุการณแนนอนท่ีไมมีการเส่ียงโชคยอมไมถือเปนการพนัน ดังเชนการเดิมพัน

ถือเอาพนักงานท่ีดินรังวัดโฉนดท่ีพิพาทเปนหลักแพชนะคดี ไมถือเปนเหตุการณท่ีไมแนนอนจึงไม

ถือเปนการพนันขันตอตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2146/2516 การเลนพนันสลากกินแบงหรือ

สลากกินรวบ มีสาระสําคัญอยูท่ี 4 ประการ คือ เจามือ ผูเลน การเส่ียงโชคและสินพนัน เม่ือเจามือ

ทําสลากข้ึนมาแลวจําหนายใหผูเลนแลวผูเลนยอมอยูในฐานะเส่ียงโชคแลว แมยังไมไดเก็บเงินก็มี

ความผิด 

  3. ตองมีท้ังทางไดและทางเสีย คือ ท้ัง 2 ฝายจะตองมีทางไดและทางเสียซ่ึงจะเกิดผลแพ

ชนะตามการเส่ียงโชคท่ีไดตกลงกันไวจากเหตุการณไมแนนอนในอนาคต ฝายผูชนะจะเปนผูได

และฝายผูแพจะเปนผูเสีย ถามีแตทางไดหรือเสียทางเดียวไมถือเปนการพนัน เชนการเดิมพันกันวา

ปลาท่ีรวมกันจับมาจะเปนของใคร การเลนไพดวยเงินเล็กนอยเพ่ือเอาเงินมาซ้ือน้ําอัดลมเล้ียง

รวมกัน ไมถือเปนการไดเสียระหวางกันจึงไมถือเปนการเลนการพนันตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกา

ท่ี 1133/2500 แตในการขายสินคาดวยวิธีท่ีผูซ้ือหยอดเหรียญแลวหมุนจะมีของตกลงมาในบางคร้ัง
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อาจไมไดของแตบางคร้ังก็ไดของมีราคามากกวาหรือนอยกวาท่ีหยอดเหรียญ ยอมถือเปนการพนัน

เพราะมีท้ังไดท้ังเสียตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2542/2527 

 2.2.2  รูปแบบและประเภทของการการเลนการพนัน13
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 รูปแบบการเลนการพนันท่ีกฎหมายอนุญาตใหเลนได โดยจะตองไดรับใบอนุญาตจาก

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 โดยไดระบุไวตามบัญชี 

ก. ,ข ทายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 หรือการเลนซ่ึงมีลักษณะคลายกัน หรือการ

เลนอันรายแรงอ่ืนใดซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว  

 ปจจุบันการพนันตามบัญชี ก. มีท้ังส้ิน 28 รูปแบบท่ีกฎหมายหามโดยเด็ดขาดมิใหมีการ

อนุญาตจัดใหมีการเลน แตหากรัฐบาลพิจารณาเห็นวา ณ สถานท่ีใดสมควรจะอนุญาตภายใตบังคับ

เงื่อนไขใดๆ ใหมีการเลนชนิดใดก็ตามได ใหออกเปนพระราชกฤษฎีกาตามาตรา 4 แหงพระราชบัญญัต ิ

การพนัน พุทธศักราช 2478 โดยมีรูปแบบการเลนดังนี้  

 1. หวย ก. ข. อุปกรณท่ีใชเลน ตัวหวยหรือโพยท่ีจะใชแทงมี 34 ตัว (พยัญชนะไทยมี

ท้ังหมด 44 ตัว ยกเวนไวเพียง 10 ตัว ท่ีไมไดกําหนดไวเปนตัวแทง ไดแก ง ฌ ฎ ฏ ฐ ธ ฒ ฑ ษ และ 

ศ ตัวอักษรท่ีเหลือใชเปนตัวแทงเลนหวยกันได) คูเลนคือ ก. เจามือ หรือผูประมูลได หรือผูรับกิน

รับใช และ ข. ผูแทง ประชาชนท่ัวไปรวมท้ังชาวตางชาติ  

 2. การเลนโปปน อุปกรณท่ีใชเลน ครอบทองเหลืองลักษณะส่ีเหล่ียมทรงสูง ตรงกลาง

กรวนเปนส่ีเหล่ียม ลูกโปทําดวยทองเหลืองขนาดใสลงในชองกรวนของครอบทองเหลืองได ล้ินโป

ทําดวยทองเหลืองหรือไม รูปทรงเชนเดียวกับลูกเตา แตใหญกวาเล็กนอย ดานในแตละดานจะมี

ลวดลายและทาสีแดงกับสีขาวแบงคร่ึงส่ีเหล่ียม และแผงสําหรับผูเลนแทง  

 3. โปกํา อุปกรณที่ใชเลน เบี้ย เม็ดมะขาม ลูกปด หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะใกลเคียง 

จํานวน 40 – 120 เม็ด และฝาครอบ วิธีการเลน คือ ผูจัดใหมีการเลนจะเอาฝาไปครอบเบ้ีย (หรือ

อยางอ่ืน) แลวเปดลอตาลอใจผูเลน ผูเลนจะดําเนินการแทง ออ กั๊ก เล่ียม เหม็ง ข้ัว หรือตั๋ว ฯลฯ เม่ือ

ผูเลนแทงกันเรียบรอยแลวผูจัดใหมีการเลนจะเปดฝาแจงเบ้ีย (แจกเบ้ีย) ทีละ 4 เม็ด ถือเศษ (หรือ 4) 

เปนเคร่ืองตัดสิน  

 4. การเลนโปถ่ัว หรือกําถ่ัว เดิมเปนการพนันของชาวจีนท่ีมาจากเมืองจีน วิธีแทงและ

การใชเงินเชนเดียวกับโปกํา และโปปน มีแตกตางกันบางก็แตอุปกรณเลนและวิธีการเลน อุปกรณท่ี

ใชเลน ถ่ัว เบ้ีย เม็ดมะขาม เม็ดกระดุม ลูกปด หรืออยางอ่ืนท่ีใกลเคียงกัน จํานวน 120 – 300 เม็ด 

และโครงวาว หรือไมเล็กเปนเสนยาว หรือแผงวาดข้ึนแทน เพื่อเปนเคร่ืองหมายสําหรับวางเงินเดิมพัน  
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 ประเภทของการเลนการพนัน.  สืบคนเมื่อ 3  มิถุนายน 2556,  จาก http://www.baanjomyut.com/ 

library_3/extension-1/bet/25_8.html 

DPU



 
 
 
 

 
 
 

23 

 5. การเลนแปดเกา ก. การเลนแบบเกา อุปกรณท่ีใชเลน ไพไม (ท่ีใชในการเลนตอแตม) 

2 ชุด โดยจะเลือกเอาบางตัวออกจนเหลือ 32 ตัว  

 6. การเลนจับยี่กี มีอุปกรณท่ีใชเลน ใชไพผองจีนหรือตัวหมากรุกจีน คัดเอาเฉพาะตัว   

ตี่ หมายถึงขุน สือ หมายถึงทหาร เซ๋ีย หมายถึงชาง กือ หมายถึงท่ีตั้งและยานพาหนะ เบ หมายถึงมา

และแม และผาว หมายถึงปนใหญ โดยไพผองจีนจะมีสองสี คือ สีดําและสีแดง จะใชท้ังสองสี สีละ

หกตัวรวมเปนสิบสองตัว คําวา “จับยี่กี” เปนศัพทจีนแตจิ๋ว แปลตรงตัววา สิบสองอัน  

 7. การเลนตอแตม อุปกรณท่ีใชเลน ใชไพไมหรือพลาสติก สําหรับใชในการเลนตอ

แตมธรรมดาอันมีจุดประจําแตมไพ ไพท้ังชุดมีจํานวน 28 ตัว  

 8. การเลนเบ้ียโบก หรือคูค่ี หรืออีโจง อุปกรณท่ีใชเลน เบ้ีย (ฝนใหเรียบรอยแลวจุกดวย

ข้ีผ้ึง) เม็ดมะขาม ผาคร่ึงหรือผา 4 เม็ด กระดุมท่ีมีดานละสี หรือส่ิงอ่ืนท่ีใกลเคียง จํานวน 4 เม็ด และ

กระบอกไมไผขนาดยอม 1 อัน  

 9. การเลนไพสามใบ อุปกรณท่ีใชเลน ใชไพเพียง 3 ใบ จะเปนไพอะไรก็ไดท่ีสําคัญ 2 

ใน 3 ใบตองเปนไพเหมือนกัน กลาวคือเหมือนกัน 2 ใบและตางกันอยู 1 ใบ รวมเปน 3 ใบ โดยผูจัด

ใหมีการเลน (เจามือ) จะหงายไพใหดูกอนคว่ําลางไพ การลางไพสุดแตความถนัดและชํานาญ ผูมี

ความเจนจัดมักนิยมลางไพชาๆ เพื่อเปนการลอใจผูแทง แทงผิดเจามือกิน แทงถูกได 2 เทา 

 10.ไมสามอัน อุปกรณท่ีใชเลน ไมรูปส่ีเหล่ียมลักษณะแบนยาว (ขอบบางตามตองการ

ขอสําคัญตองกะทัดรัดและเหมือนกันมากท่ีสุด) กวางยาวประมาณ 1 x 4 นิ้ว จํานวน 3 อัน เอาไม

อันหนึ่งเจาะรู เอาดายรอยผูกปลายดานหนึ่งไว โดยผูจัดใหมีการเลน (เจามือ) จะรวบไมท้ัง 3 อัน 

โดยดานมีดายกําไวกับมือ ผูเลนจะวางเดิมพันกอนจับไมอันหนึ่งข้ึน ผูเลนท่ีจับไดอันท่ีผูกดายถือ

เปนชนะไดสินพนัน 1 เทา ถาจับถูกอันอ่ืนเจามือกิน โดยการเลนอาจมีผูเลน 1 – 2 คน (นิยม 1 คน) 

และอาจมีผูถือทายดวย  

 11. การเลนชางงา หรือเรียก “ปอก 15” มีอุปกรณที่ใชเลน ใชไพโปกเกอร Playing 

cards ท้ังสํารับมี 54 ใบ รวมท้ัง 2 ตัวโจก ซ่ึงเปนใบปดหัวทายของสํารับไพ การเลนชางงาตองคัด

เอาไพแตม 9 10 และเตะ ออกอยางละ 4 ใบ รวมท้ังโจกท้ัง 2 ใบ เทากับเอาออก 14 ใบ คงเหลือไพท่ี

จะนํามาเลนจริง 40 ใบ  

 12. การเลนไมดําไมแดง หรือปลาดําปลาแดง หรืออีดําอีแดง มีอุปกรณท่ีใชเลน ทําจาก

ไม แผนไม โลหะ หรือพลาสติก ท่ีมีรูปเปนเคร่ืองมือเลน หากใชอุปกรณรูปอะไรก็จะเปนการเลน

ตามช่ือรูปนั้น โดยกําหนดใหมีสีดํา สีแดง สีขาว  
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 13. การเลนอีโปงครอบ มีอุปกรณท่ีใชเลน ลูกน้ําเตา ลักษณะคลายลูกเตาแตใหญกวา 

ท้ัง 6 ดานของลูกจะมีภาพ 1 น้ําเตา 2 ปู 3 ปลา 4 กุง 5 เสือ และ 6 ไก ดานละรูป จานและฝาครอบ 

สําหรับใส – ปดลูกน้ําเตา และแผง ผา หรือภาพสําหรับวางสินพนัน  

 14. การเลนกําตัด เปนการพนันอีกชนิดหนึ่งท่ีคนไทยสมัยกรุงธนบุรีถึงตนกรุงรัตนโกสินทร 

นิยมมาก สันนิษฐานวาลอกแบบมาจากถ่ัว และโปกําของจีน มีอุปกรณท่ีใชเลน มีเบ้ีย เม็ดมะขาม 

ลูกปด ถ่ัว เศษสตางค หรือวัตถุท่ีใกลเคียงกัน  

 15. การเลนไมหมุน เหมือนการเลนรูเล็ต และลอหมุน ตางกันตรงอุปกรณท่ีใชในการ

เลน โดยอุปกรณท่ีใชเลน แผนไม แผนพลาสติก แผนกระดาษแข็ง หรืออยางอ่ืน ทําเปนรูปกลม 

ตรงจุดศูนยกลางเจาะรูทําหลักสําหรับยึดกับไมส้ันอันมีน้ําหนักคานกันท้ังสองขาง ปลายไมเสนนี้

ดานหนึ่งจะเปนมุมแหลมช้ีตัดสินการพนัน สําหรับแผนไมวงกลมจะแบงเปนสวนมี 7 – 32 ชอง มัก

นิยมทาสีและมีเลขหรือเคร่ืองหมายกํากับทุกชอง  

 16. การเลนหัวโตหรือทายภาพ มีอุปกรณท่ีใชเลน แผง ภาพหรือกระดานภาพสัตว 4 

ชนิด ใตภาพจะตองกําหนดหมายเหตุ 1 – 4 สําหรับแทง ถาไมสะดวกจะใชเขียนช่ือของสัตวแทนก็

ได ท่ีครอบ กลอง หรือกลักไมขีด และแผนปายขนาดใสลงในครอบ กลอง หรือกลักไมขีด โดยทํา

เปนภาพหรือเขียนเปนตัวอักษรใหตรงกับแผงสําหรับแทง  

 17. การเลนซ่ึงมีการทรมานสัตว อุปกรณท่ีใชเลน สัตวท่ีจะนํามาทรมานเพ่ือการพนัน

ขันตอ เชน เตา กระตาย สุนัข แมว อยางอ่ืนประกอบดวย เชน จิ้งหรีด ตองมีไมปนเปนอุปกรณ   

เปนตน โดยแลวแตประเภทหรือชนิดของสัตว โดยการทรมานสัตวใหเจ็บปวดหรือมึนเมาแลวตอสูกัน 

เชน เตาเอาไฟสุมหลัง จิ้งหรีดใชไมปนหรือยั่วใหเกิดโทสะ ไกฝงยา ทายาหรืออดอาหาร เปนตน 

โดยผูเลนอาจจะเปนเจาของสัตวท่ีเปนคูแขง หรือผูถือหาง 

 18. การเลนบิลเลียด มีอุปกรณท่ีใชเลน โตะบิลเลียดรูโดยเฉพาะ ซ่ึงมีหลุม 9 หลุม แต

ละหลุมมีขนาดใหญพอใหลูกบิลเลียดลงได และแตละหลุมจะมีรางสําหรับใหลูกบิลเลียดไหลกลับ

เขาล้ินชักขอบโตะ และลูกบิลเลียด 5 – 9 ลูก  

 19. การเลนโยนจิ่ม อุปกรณท่ีใชเลน เหรียญสตางคตางกันตามจํานวนผูเลน โดยผูเลน

จะกําหนดเสนโยนกับหลักชัย หาง 1 – 5 เมตร หรือตามท่ีตองการ ผูเลนจะโยนเหรียญจากดานหนึ่ง

ไปยังอีกดานหนึ่งเหรียญท่ีโยนใกลกับเสนมากท่ีสุดมีสิทธ์ิทอยเหรียญท่ีใกลเสนเหรียญท่ี 2 ท่ี 3 

ตอๆ ไป ผูเลนมักจะมีการตกลงกันกอนวา ทอยกบ ทอยตอ หรือทาบ ไดเทาใด โดยเฉพาะการทอย

ตอซ่ึงจะกําหนด ทอยตอๆ ไปไดถาทอยถูก ถาทอยไมถูกเหรียญตอไปไมมีสิทธิทอยเหรียญท่ี 3 

หรือเหรียญตอๆ ไป ผูชนะจะทอยไดทุกเหรียญ เหรียญใดทอยไมถูกไมเสีย ถาเหรียญใกลมากใช

ทอยๆ ถูกจะเสียเพียงคร่ึงหนึ่งหรือไมตองเสีย โดยผูจัดใหมีการเลน (เจามือ) จะมีหรือไมมีก็ได  
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 20. การเลนส่ีเหงาลัก หรือเรียกลูกเตาทอด หรือคลายกับไฮโลว มีอุปกรณท่ีใชเลน 

ลูกเตา 3 ลูก การทอดจะทอดบนภาชนะ เชน ถาด จาน หรือบนเส่ือ หรือบนพื้นก็ได  

 21. การเลนขลุกขลิก มีอุปกรณท่ีใชเลน ลูกเตา 1 ชุด รวม 3 ลูก จานกับถวยสําหรับ

ครอบลูกเตา และแผนปายสําหรับแทงมี 6 ชอง คือ ชอง 1 2 3 4 5 และ 6 โดยผูจัดใหมีการเลน 

(เจามือ) เอาลูกเตา 3 ลูก วางเรียงลงในจานหรือถวย โดยหงายแตมส่ีข้ึนทุกลูก แลวเอาฝาครอบจาน

หรือถวยนั้น จับเขยาๆ แลวใหผูเลนแทงตามใจชอบ เจามือเปดฝาท่ีครอบลูกเตาออก ถาลูกเตาท้ัง 3 

ลูกนั้นหงายแตมตรงกับแตมท่ีผูเลนคนแทงไว ผูเลนคนนั้นถือวาแทงถูก เจามือตองจายให  

 22. การเลนน้ําเตาทุกๆ ชนิด อุปกรณท่ีใชเลน ลูกน้ําเตาใชไมชนิดเบาๆ แกะเปนรูป

ส่ีเหล่ียมลูกบาศก เหมือนลูกเตาผิดกันแตลบมุมเหล่ียมออก ดานเรียบท้ังหกดานของลูกจะเขียน วาด 

หรือปะดวยรูป 1 น้ําเตา 2 ปู 3 ปลา 4 กุง 5 เสือ และ 6 ไก (บางแหงใช กบแทนเสือ) ดานละรูป แผง

กระดาษ กระดาน หรือภาชนะอ่ืน เขียน วาด หรือปะรูปตรงกับลูกน้ําเตาใหลูกคาแทง และจานและ

ฝาครอบกระเบ้ืองเคลือบ  

 23. การเลนไฮโลว  อุปกรณท่ีใชเลน ลูกเตา 1 ชุด รวม 3 ลูก จานรองกับถวยสําหรับ

ครอบลูกเตา และแผนปาย หรือกระดาษบอกแตมสําหรับแทงมีเพียง 3 ชอง คือ ทําเคร่ืองหมายบอก

ใหแทงสูง ไฮโลว และแทงต่ํา  

 24. การเลนอีกอย อุปกรณท่ีใชเลน เหรียญสตางค เหรียญบาท หรือวัตถุอยางอ่ืน  

 25. การเลนปนแปะ อุปกรณท่ีใชเลน ใชเหรียญสตางคขนาดท่ีถนัด 1 – 2 เหรียญ  

 26. การเลนอีโปงซัด อุปกรณท่ีใชเลน เบ้ีย อีแปะ เศษสตางค หรือวัตถุท่ีคลายกันอยาง

ใดอยางหนึ่ง จํานวน 6 ช้ิน และภาชนะปดท่ีมีลักษณะเหมือนฝาชีสําหรับครอบปด โดยการเลนชนิด

นี้ผูจัดใหมีการเลน (เจามือ) จะใชความรวดเร็วซัดเหรียญ (หรือวัตถุอยางอ่ืน) ลงกับพื้นแลวเอาฝาชี

ครอบ ผูเลนจะแทงเอาจํานวนเหรียญในฝาครอบนั้น โดยถาทายถูกเจามือจาย 1 – 2 เทา ถาผิดเจามือกิน  

 27. การเลนบาการา อุปกรณท่ีใชเลน ใชไพโปกเกอร Playing cards จํานวนไมนอยกวา 

2 สํารับ โดยลางไพหรือสลับไพ และแจกรอบวงขาละ 2 ใบ การเรียกไพเรียกไดไมเกิน 1 ใบ โดยจะ

ไมเรียก ก็ได การนับแตม แตมเกิน 10 20 หรือ 30 แตม ก็ใหหักจํานวนเต็มออก เหลือเทาไรเปนแตม

ท่ีได เชน 13 แตม เม่ือหักจํานวนเต็มออก ก็จะเหลือ 3 แตม เปนตน กรณีได 10 หรือ 20 แตมพอดีจะ

ถือวาไมมีแตม ใครไดแตมมากกวาเปนผูชนะ ขอเสียเปรียบของผูเลน กรณีผูเลนชนะ ผูจัดใหมี การ

เลน (เจามือ) จะจายใหไมเกินเงินหนาตัก แตถาเจามือชนะจะไดกินเงินลูกคาทุกคน  

 28. การเลนสลอทแมชีน อุปกรณท่ีใชเลน เคร่ืองกลไกท่ีมีลักษณะเปนโตะไฟฟา ซ่ึง    

ผูจัดใหมีการเลนสามารถดัดแปลง แกไขหรือปรับแตงได โดยหยอดเหรียญและกดปุมโยกคันโยก

บังคับหรือบิดสวนกลไกเพื่อใหเคร่ืองเร่ิมทํางาน ผูเลนจะตองเส่ียงโชคบังคับใหเคร่ืองทํางานใหถูก
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จังหวะเพื่อใหไดแตมปอก (จุดหรือแตมท่ีกําหนด) เม่ือไดปอกจะมีเงินเหรียญออกมาเปนระยะ

ตามท่ี ผูจัดใหมีการเลนกําหนดเงินท่ีจะออกจากเคร่ืองกลไก โดยถือวาเปนกรรมสิทธ์ิของ ผูเลนท่ี

เส่ียงโชค 

 ในสวนของรูปแบบการเลนการพนันตามบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478 มีรูปแบบวิธีการเลนดังนี้  

 1. การเลนตางๆ ซ่ึงใหสัตวตอสูกัน หรือแขงขัน เชน ชนโค ชนไก กัดปลา แขงมา 

อุปกรณท่ีใชเลน แลวแตประเภทของสัตวท่ีใชในการตอสูหรือแขงขัน เชน ชนโคก็จะเปนโค ชนไก

ก็จะเปนไก รวมท้ังแพะ แกะ ปลากัด จิ้งหรีด เปนตน  

 2. วิ่งวัวคน อุปกรณท่ีใชเลน โคกับคน โดยมีการใชการวิ่งในหลายรูปแบบในการ

แขงขันกันระหวางวัวกับคน เชน วิ่งแขงกันตัวตอตัว วิ่งแขงกันเปนฝูง หรือวิ่งกอดคอผูกขาติดกัน 

เปนตน ผลการชนะเชนเดียวกับการแขงขันสัตว โดยอาจมีผูเลนเปนเจาของสัตว หรืออาจมีผูถือหาง

ตอรองรวมทุน กับสนับสนุนเจาของสัตวกับสนับสนุนคนโดยไมจํากัด  

 3. การเลนชกมวย หรือมวยปลํ้า อุปกรณท่ีใชเลน มีชุดแขงขันระหวางสองฝาย มี

อุปกรณปองกัน และอุปกรณอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในกติกาการแขงขัน โดยเปนการแขงขันชกมวย 

มวยปลํ้ากันระหวางสองฝาย มีระเบียบและกติกาการชกท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน การไดเสียดูท่ีฝาย

ใดเปนผูชนะเชนเดียวกับการเลนใหสัตวตอสูกันทุกประการ  

4. การเลนแขงเรือพุง แขงเรือลอ (ก) เรือพุง อุปกรณท่ีใชเลน ใชไมแบนๆ ยาวประมาณ

สองฟุตคร่ึง กวางประมาณสามฟุตทําเปนรูปคลายเรือจริงๆ ตอนหัวแหลมทายมน  

5. การเลนช้ีรูป อุปกรณท่ีใชเลน ใชรูปภาพตางๆ ตามแตผูเลนจะตกลงกัน โดยกําหนด 

ใหดานหลังภาพเขียนหมายเลขกํากับไว หมายเลขนี้จะตองตรงกับหมายเลข ท่ีผูจัดใหมีการเลนติด

ไวกับส่ิงของท่ีจะใชเปนรางวัลในการเลนซ่ึงมีจํานวนพอดีกับจํานวนรูปภาพ  

6. การเลนโยนหวง อุปกรณท่ีใชเลนคือใชหวายหรือวัตถุอยางอ่ืนทําเปนหวงขนาดเล็ก

ใหญตามแตผูจัดใหเลนทําไว และมีแปนเปนรูปวงกลมโตพอท่ีจะสวมหางนั้นไดพอดี บนแปนไมมี

ส่ิงของรางวัลวางไวพอดีกับแปน ถาส่ิงของรางวัลโตกวาแปนก็จะใชไมเล็กๆ ติดหมายเลขปกไวกับ

แปนแทนของรางวัล  

7. การเลนโยนสตางค หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะตาง ๆ อุปกรณท่ีใชเลนมีเหรียญ    

ลูกเทนนิส ลูกปงปอง หรือวัตถุอ่ืนใด และภาชนะท่ีใชเปนท่ีรองรับ เชน หมอ ไห ถวย แกว เปนตน 

วางในระยะตางๆ กันตามแตผูจัดใหเลนกําหนด และกําหนดตําแหนงท่ีจะให ผูเลนยืนโยน  

8. การเลนตกเบ็ด อุปกรณท่ีใชเลน ใชภาชนะปากแคบ เชน ไหกระเทียมดองสําหรับใส

กลองสังกะสี 10 กลอง กลองนี้บรรจุภาพชนิดท่ีหนึ่งตอ 4 กลอง ภาพชนิดท่ีสองตอ 3 กลอง ภาพ
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ชนิดท่ีสามตอ 2 กลอง และภาพชนิดท่ีส่ีตอ 1 กลอง และไมคันเบ็ดอันเล็กท่ีปลายเชือกอีกดานหนึ่ง

ผูกติดกับแมเหล็กอันเล็กๆ ท่ีสามารถดูดกลองสังกะสีท่ีบรรจุภาพข้ึนมาจากไหได อีกท้ังตองมีภาพ

อีกหนึ่งชุดท่ีตรงกับภาพชุดท่ีบรรจุในกลองสังกะสี วางไวใหลูกคาแทง  

9. การเลนจับสลากโดยวิธีใดๆ อุปกรณท่ีใชเลน ใชกระดาษเขียนหมายเลขเรียงลําดับ

ตามจํานวนท่ีผูจัดใหเลนกําหนดไว แลวมวนกระดาษสลากทุกอันใหเรียบรอยเหมือนกัน บรรจุไว

ในภาชนะหรือแขวนไวก็ได และมีกระดาษเขียนหมายเลขอีกชุด ซ่ึงตรงกับหมายเลขสลากท่ีบรรจุ

ไวในภาชนะนํามาติดไวกับส่ิงของท่ีจะใชเปนรางวัล โดยผูเลนจะตองนําเงินหรือทรัพยสินไปมอบ

ใหกับผูจัดใหมีการเลน เปนคาจับสลากหนึ่งคร้ัง แลวจึงไปจับสลาก เม่ือเปดสลากออกดูถามี

หมายเลขตรงกับหมายเลขของส่ิงของช้ินใด ผูเลนจะไดรับส่ิงของช้ินนั้นเปนรางวัล  

10. การเลนยิงเปา อุปกรณที่ใชเลนโดยใชปน หรือไมซางเปาลูกดอกแทนปนก็ได 

กระสุนปนจะเปนกระสุนจริงหรือปลอมก็ได และมีเปาซ่ึงอาจจะเปนเปานิ่งอยูกับท่ี เชน เปาตาวัว 

เปารูปหุนตางๆ เปนตน หรือเปาเคล่ือนท่ีก็ได โดยท่ีเปาจะมีการกําหนดแตมไวบนเปาเพื่อใหผูเลนรู

ตําแหนงการยิง  

11. การเลนปาหนาคน ปาหนาสัตว หรือส่ิงใด ๆ อุปกรณท่ีใชเลนคือใชกระดาษแข็ง

หรือไมกระดานมาเขียนเปนรูปหนาคน สัตว หรือส่ิงใดๆ ตามแตจะกําหนดข้ึน หรือจะใชคนหรือ

สัตวจริงๆ มาลอเปนเปาใหปาก็ได และมีวัตถุรูปกลมๆ สําหรับปา เชน ลูกเทนนิส ลูกปงปอง เปนตน 

จะใหปาไดกี่ลูกแลวแตผูจัดใหเลนจะกําหนด  

12. การเลนเตาขามดาน อุปกรณท่ีใชเลน ใชลูกเตาจํานวน 3 ลูก ภาชนะสําหรับทอด

ลูกเตา 1 ใบ และลูกคิดหรือลูกปดรอยค่ันเปนดานๆ ละ 5 ลูก รวม 5 ดาน แทนลูกเตาก็ได โดยผูเลน

จะตองตกลงกับผูจัดใหมีการเลน (เจามือ) กอนวา ตนจะถือหนาลูกเตาแตมใดสําหรับเล่ือนลูกคิด

หรือลูกปดท่ีถือเปนดาน ใหผูเลนเร่ิมทอดลูกเตา เม่ือทอดลูกเตาไดแตมตามท่ีตกลงกันไวใหผูเลน

สามารถเล่ือนลูกคิดหรือ ลูกปดไปตามจํานวนแตมท่ีทอดได ถาผูเลนสามารถทอดลูกเตาและเล่ือน

ลูกคิดหรือลูกปดผานดานท้ัง 5 ดาน โดยไมติดขัด ก็ถือวาผูเลนเปนผูชนะ เจามือตองจายรางวัลให 

แตถาผานไมไดผูเลนตองเสียสินพนันแกเจามือ  

13. การเลนหมากแกว อุปกรณ ท่ีใชเลน ใชลูกเตาจํานวน 2 ลูก จานรองและถวยครอบ

สําหรับเขยา หรือจะใชกระบอกไมไผแทนก็ได และมีกระดาษขีดเสนตรงกลางหรือใชไมเล็กๆ วาง

แบงเขตใหลูกคาแทงก็ได โดยถือวาดานขวามือของเจามือเปนเขตแทงคู และดานซายมือของเจามือ

เปนเขตแทงค่ี โดยผูจัดใหมีการเลน (เจามือ) จะเขยาลูกเตาท้ัง 2 ลูกท่ีครอบไวแลววางให ผูเลนแทง

ตามสมัครใจ โดยใหผูเลนแทงตามเขตท่ีกําหนดใหเปนเขตคูหรือค่ี เม่ือเปดเอาครอบออกนับแตม

DPU



 
 
 
 

 
 
 

28 

ลูกเตาท้ัง 2 ลูก ไดเทาใดใหเอาสองหาร ถาเหลือเศษเปนค่ี ถาหารลงตัวพอดีก็จะเปนคู ผูเลนคนใด

แทงฝายใดถูกเจามือตองจายสินพนันใหกับผูเลนคนนั้น  

14. การเลนหมากหัวแดงอุปกรณท่ีใชเลน ใชลูกเตาจํานวน 3 ลูก จานรองและถวยครอบ 

สําหรับเขยา หรือจะใชกระบอกไมไผแทนก็ได และมีกระดาษขีดเสนตรงกลางหรือใชไมเล็กๆ วาง

แบงเขตใหลูกคาแทงก็ได โดยถือวาดานขวามือของเจามือเปนเขตแทงคู และดานซายมือของเจามือ

เปนเขตแทงค่ี (ซ่ึงอุปกรณใชเหมือนกับการเลนหมากแกว แตเพิ่มลูกเตาอีก 1 ลูก)  

15. การเลนบิงโก อุปกรณท่ีใชเลน ใชกระดานทําเปนส่ีเหล่ียมลูกบาศก ดานในกั้นเปน

ชองเล็กๆ จํานวนมากนอยตามชนิดของบิงโก เขียนเลขเรียงลําดับกํากับไวทุกชองไมใหซํ้ากัน มีลูก

ยางสําหรับไวโยนพอกับจํานวนชอง และมีกระดาษสําหรับใหผูเลนใชเลนตีเปนชองส่ีเหล่ียมไว

ดานละ 5 ชอง รวมเปน 25 ชอง แตละชองเขียนหมายเลขไวไมซํ้ากันโดยใหชองกลางของกระดาษ

เปนชองฟรีโดย ขีดกากบาทไวแทนหมายเลข  

16. การเลนสลากกินแบง สลากกินรวบ หรือการเลนอยางใดท่ีเส่ียงโชคใหเงินหรือ

ประโยชนอยางอ่ืน แกผูเลนคนใดคนหนึ่ง เปนการเลนเส่ียงโชคใหไดเงินมา หรือประโยชนอยาง

อ่ืนแกผูเลน การเส่ียงโชคตองอาศัยระยะเวลาในการจัดจําหนายสลาก ซ่ึงเปนการเลนท่ียาวนานกวา

การพนันชนิดอ่ืนๆ สลากเรียงเบอรทุกหมายเลขมีโอกาสท่ีจะถูกรางวัลไดหลายรางวัล แตละรางวัล

มีสลากหลายหมายเลขดวยกัน สลากขายไมหมดจะลดรางวัลลงตามสวน อุปกรณท่ีใชเลน สลากท่ีมี

หมายเลขประจําสลากแตละใบ  

17. การเลนโตแตไลเซเตอร สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง เปนลักษณะของการเลน

พนันท่ีตองอาศัยเลนควบคูไปกับการจัดใหมีการตอสูหรือแขงขันกันมากกวา 2 ทีมข้ึนไป สําหรับ

ประเทศไทยนิยมใชกับการเลนแขงมา อุปกรณท่ีใชเลน ผูจัดใหเลน จะพิมพสลากกําหนดหมายเลข

ประจําทีมแขงขัน หรือประจําตัวมาท่ีจะแขงในเท่ียวหนึ่งๆ พรอมท้ังบอกราคาประเภทวินโตด หรือ

เพลสโตดไวดวย โดยผูเลนจะซ้ือสลากท่ีมีหมายเลขประจําทีมหรือประจํามาตัวใดท่ีตนถือหางจาก 

ผูจัดใหมีการเลนมาถือไว ถาการแขงขันประจําเท่ียวจบส้ินลง ปรากฏวาทีมหรือมาตัวใดท่ีตนเองซ้ือ

สลากและถือไว เขามาเปนท่ีหนึ่ง ท่ีสอง หรือท่ีสาม ก็จะไดรับสวนแบงตามประเภทของการ

จําหนายสลากท้ังหมดเปนรางวัล  

18. การเลนสวีป สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง เปนการเลนเส่ียงโชคท่ีคลายคลึงกับ

การเลนสลากกินรวบ แตใชผลของการแขงขันของทีมท่ีทําการตอสูกันเปนเคร่ืองชี้ขาดผลแพชนะ 

รางวัลมีท่ีหนึ่ง ท่ีสอง และท่ีสาม สวีปของใครจะไดรับรางวัลอะไรตองนําสลากมาจับควบคูกับ

หมายเลขของทีมท่ีทําการตอสูหรือแขงขันกันอีกคร้ัง 
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19. การเลนบุกเมกิง สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง อุปกรณท่ีใชเลน ผูจัดใหเลน จะ

หาไมกระดานปายสําหรับเขียนรายช่ือทีมแขงขันในเท่ียวหนึ่งๆ พรอมกําหนดอัตราไวแนนอนวา

ทีมใดชนะวินโตดหรือเพลสโตด ผูเลนท่ีแทงถูกจะไดรับรางวัลเปนจํานวนเทาใด โดยกอนเร่ิมแขงขัน 

ผูเลนจะเอาเงินไปมอบใหกับผูจัดใหมีการเลนตามจํานวนท่ีตนพนันไว แลวถือใบเสร็จรับเงินไว

เปนหลักฐานในการรับรางวัลเม่ือผลการแขงขันเปนไปตามท่ีตนแทงไว เม่ือผลการแขงขันปรากฏ

วาทีมท่ีผูเลนแทงไวเปนฝายชนะออกมาเปนท่ีหนึ่ง ท่ีสอง และท่ีสาม ก็เอาใบเสร็จไปรับเงินจาก     

ผูจัดใหมีการเลนตามอัตราท่ีกําหนดไว  

20. การขายสลากกินแบง สลากกินรวบหรือสวีปซ่ึงไมใชออกภายในประเทศแตจัดใหมี

ข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายของประเทศท่ีจัดข้ึน จะนํามาจําหนายในประเทศไทยไดตอเม่ือไดรับ

อนุญาตจากรัฐมนตรีหรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 

21. การเลนไพตางๆ เปนการเลนท่ีตองใชไพเปนอุปกรณในการเลนซ่ึงแตละประเภทมี

ความแตกตางกัน เชน ไพนกกระจอก ไพตอแตม ไพผองไทย ไพผองจีน ไพซีเซ็ก ไพโปกเกอร ไพ

รัมม่ี เปนตน อุปกรณท่ีใชเลน ในการเลนไพแตละประเภทก็มีท้ังท่ีใชไพประเภทเดียวกัน และไพท่ี

แตกตางกันในแตละประเภทเปนอุปกรณท่ีใชในการเลน ซ่ึงไพแตละประเภทมีเชน ไพนกกระจอก 

ไพผอง ไพโปกเกอร เปนตน  

22. การเลนดวด อุปกรณท่ีใชเลน ใชกระดานสําหรับการเลนดวดรูปส่ีเหล่ียมทุกมุมของ 

กระดานขีดเปนชองตารางไวเปน 3 แถวๆ 5 ชอง รวมเปน 15 ชอง ขีดกากบาทเปนชองไว 2 ชอง    

มีเบ้ียจั่นสําหรับเท 5 เบ้ีย และเบ้ียสําหรับใชเปนตัวเดินฝายละ 3 เบ้ีย พรอมท้ังกระบอกสําหรับเท

เบ้ียและกระบอกเติ่งดวด 1 ชุด 

23. การเลนบิลเลียด อุปกรณท่ีใชเลน ใชโตะบิลเลียดซ่ึงมีอยู 6 หลุม ลูกบิลเลียดสีขาวมี

จุด 1 ลูก ลูกบิลเลียดสีขาวลวน 1 ลูก และลูกสีแดงอีก 1 ลูก รวมเปน 3 ลูก อีกท้ังไมคิวสําหรับใชแทง 

ในจํานวนท่ีเพียงพอสําหรับผูเลน 

24. การเลนของออย อุปกรณท่ีใชเลน ใชออยกับมีดเปนอุปกรณในการเลน โดยเลือก

เอาออยมาลําหนึ่ง ขูดผิวออกเปนทางยาวตลอดลํา เอามีดสับไวตรงกลางลําออยนั้นพอใหเปนรอย 

เพื่อใหผูเลนทุกคนกะดูดวยสายตาวา ตรงนั้นถาตัดออกเปนสองทอนแลว จะมีความแตกตางกันใน

เร่ืองความสูงต่ําหรือเหล่ือมลํ้ากันมากนอยเทาใด  

25. การเลนสะบาทอย อุปกรณท่ีใชเลน ใชลูกสะบาเลน คลายกับเลนโบวล่ิง ลูกสะบา

ทําดวยไมเปนรูปกลมๆ คอนขางแบน เสนผาศูนยกลางประมาณ 5 นิ้ว จุดศูนยกลางหนาประมาณ   

2 นิ้ว ขอบรอบวงหนาประมาณ 1 นิ้ว  
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26. การเลนสะบาชุด อุปกรณท่ีใชเลน ใชลูกสะบาเลน หรือไมทําเปนรูปกลมคอนขาง

แบนคลายลูกสะบา ขนาดโตพอท่ีจะใชมือดีดจับได และลูกสะบาสําหรับใชเปนแกนตั้ง 10 ลูก       

มีระยะหางกันพอลมถูกกันได ระยะหางเทาๆ กัน เปนรูปแถวหนากระดานเรียงหนึ่ง สวนลูกสะบา   

ท่ีใชยิงก็มี 10 ลูก  

27. การเลนฟุตบอลโตะ อุปกรณท่ีใชเลน ทําสนามฟุตบอลจําลองดวยไม ตอขาใหสูงข้ึน 

เปนโตะ มีหุนนักเลนฟุตบอลท้ังสองฝายเสียบอยูบนคานบังคับ เรียงกันเปนแถวตามตําแหนงตางๆ 

เหมือนเลนฟุตบอลในสนามจริง มีฝายละ 11 ตัว  

28. การเลนเคร่ืองเลนซ่ึงใชเคร่ืองกล พลังไฟฟา พลังแสงสวาง หรือพลังอ่ืนใดท่ีใชเลน

โดยวิธีสัมผัสเล่ือน กด ดีด ดัง ยิง โยน โยก หรือหมุนดวยวิธีอ่ืนใด ซ่ึงสามารถทําใหแพชนะกันได 

ไมวาจะโดยมีการนับแตม หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดหรือไมก็ตาม หมายถึงเคร่ืองเลนท่ีใชเคร่ืองกล 

พลังงานไฟฟา หรือพลังแสงสวางหรือพลังอ่ืนใดท่ีใชเลนโดยวิธีสัมผัส เล่ือน กด ดีด ดึง ดัน ยิง 

โยน โยก หมุนหรือวิธีอ่ืนใดเคร่ืองจักรกล หรือใชสปริงดีด ยิงหรือโยนวัตถุใดๆ ลงในภาชนะ โดย

มีการนับแตมหรือ ทําเคร่ืองหมายแพชนะไวเสร็จเรียบรอย เปนการพัฒนาวิธีการเลนตามความเจริญ

ของเทคโนโลยีสมัยใหม  

 ประเภทของการควบคุมการเลนการพนัน14

20  

 ประเภทของการเลนการพนัน พิจารณาจากกฎหมายท่ีใชควบคุมการเลนการพนันของ

ประเทศไทยในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กฎกระทรวงและระเบียบ  

ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ตามมาตรา 4 แลวสามารถ กําหนด

ประเภทของการเลนการพนัน ออกเปน 3 ประเภท คือ 

 1. การพนันประเภทหามอนุญาตเด็ดขาด ไดแก การเลนตามบัญชี ก. ทายพระราช 

บัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซ่ึงมีจํานวน 28 ชนิด  

 การเลนอันระบุไวในบัญชี ก. ประเภทนี้ หามมิใหอนุญาตจัดใหมีหรือเขาเลน หรือเขา

พนันในการเลนโดยเด็ดขาด เวนแตในกรณีท่ีรัฐบาลพิจารณาเห็นวา ณ สถานท่ีใดสมควรจะอนุญาต

ภายใตบังคับเงื่อนไขใดๆ ใหมีการเลนชนิดใดก็อนุญาตไดโดยออกพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 4 

วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  ซ่ึงจะเห็นไดวา การอนุญาตกระทําได

ยาก จึงมีผลเทากับไมอนุญาตใหจัดใหมีการเลนในตัว 

                                                 
20

  สุชาติ  นพวรรณ.  ขอพิจารณาและแนวทางเก่ียวกับการพนันในประเทศไทย.  สืบคนเมื่อ 9 

มิถุนายน 2556,  จาก  http://www.dopa.go.th/dopanew/doc/lawtopic.doc. 
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 2.  การพนันประเภทอนุญาตใหเลนได ไดแก การเลนตามบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติ

การพนัน พุทธศักราช 2478 ซ่ึงมีจํานวน 28 ชนิด  

 การเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ประเภทนี้ จะจัดใหมีข้ึนเพื่อเปนทางนํามาซ่ึงผลประโยชน 

แกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเม่ือรัฐมนตรีเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต

เห็นสมควรและออกใบอนุญาตใหหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดข้ึนโดยไมตองมีใบอนุญาตตาม

มาตรา 4 วรรคสอง ถึงแมวาการเลนดังกลาวจะอนุญาตได แตกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายควบคุม

และอนุญาตใหเลนการพนันไดเพียงบางประเภทเทานั้น นอกจากนี้ยังมีการเลนบางประเภทท่ี

สามารถจัดใหมีการเลนไดโดยไมตองมีใบอนุญาต ไดแก  

    (1) ไพบริดซ ซ่ึงเลนในสมาคมระหวางสมาชิก หรือบุคคลท่ีสมาคมอนุญาตหรือเลน

ในบานระหวางญาติมิตร โดยสมาคมผูจัดใหมีการเลนหรือเจาบานแลวแตกรณี มิไดเรียกเก็บหรือ

รับผลประโยชนในทางตรงหรือทางออมจากการเลนนั้น 

  (2) บิลเลียด ซ่ึงเลนในเคหสถานท่ีมีบริเวณกวางขวาง และร้ัวรอบมิดชิดจํานวนไม

เกิน  1  โตะ โดยผูจัดใหมีการเลนหรือเจาบาน แลวแตกรณี มิไดเรียกเก็บหรือรับผลประโยชนใน

ทางตรงหรือทางออมจากการเลนนั้น หรือซ่ึงเลนเพ่ือการร่ืนเริงในสมาคมท่ีตั้งข้ึนตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย จํานวนไมเกิน 5 โตะ โดยสมาคมเก็บคาเกมตามสมควร และจัดใหมีการ

เลนในวันปฏิบัติราชการตามปกติ ระหวางเวลา 15.00 นาฬิกา ถึงเวลา 01.00 นาฬิกา ของวันรุงข้ึน 

และในวันหยุดราชการ ระหวางเวลา 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 01.00 นาฬิกา ของวันรุงข้ึน ตลอดจน

ปฏิบัติตามลักษณะขอจํากัดและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในแบบใบอนุญาตใหจัดใหมีการเลนการพนัน 

บิลเลียด โดยอนุโลม 

  (3) วิ่งวัวคน ซ่ึงไมมีการเลนโตแตไลเซเตอร สวีป หรือบุกเมกิง รวมอยูดวยชกมวย 

มวยปลํ้า ซ่ึงกรมพลศึกษาหรือแผนกศึกษาธิการในสวนภูมิภาคจัดใหมีข้ึนระหวางนักเรียน 

 3.  การเลนการพนันประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีอยูในบัญชี ก. และบัญชี ข. เชน การ

พนันทายผลฟุตบอล การพนันทางอินเตอรเน็ต และการเลนการพนันแขงบ้ังไฟ เปนตน ซ่ึงจัดอยูใน

การเลนการพนัน ตามมาตรา 4 ทวิ แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  ปจจุบันไม

สามารถอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันไดเนื่องจากไมมีการระบุช่ือและเงื่อนไขไวในกฎหมาย

และกฎกระทรวง 

 สําหรับการจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเส่ียงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบ

กิจการคาหรืออาชีพ ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 นั้นจะแตกตาง

กับการเลนการพนัน คือ  
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 การประกอบธุรกิจสวนใหญมักจะมีการแขงขันกันทางการคาโดยเสรีซ่ึงผูประกอบการ 

มักจะแสวงหาวิธีการตางๆ มาใช เพื่อจูงใจหรือชักชวนลูกคาหรือผูมารับบริการใหมาซ้ือหรือมาใช

บริการของตนมากข้ึน อันเปนกระบวนการสงเสริมการขายหรือสงเสริมใหมีผูมาใชบริการอยาง

หนึ่งของผูประกอบกิจการในระบบธุรกิจโดยท่ัวไป ปจจุบันวิธีการสงเสริมการขายหรือใหบริการ

ของผูประกอบการมักนิยมนําวิธีการเส่ียงโชคมาใชเปนจํานวนมาก เนื่องจากลักษณะของการเลน

เส่ียงโชคสามารถรูผลไดเร็วและมีวิธีการเลนเชนเดียวกับการพนัน กลาวคือ ผูประกอบการจะนํา

วิธีการเส่ียงโชคตางๆ มาใชประกอบการขายหรือใหบริการของตน เชน มีการใหของแถมพกหรือ

รางวัลโดยใชวิธีการเส่ียงโชคกับผูท่ีมาซ้ือสินคาหรือมารับบริการ ทําใหลูกคาหรือผูมารับบริการมี

ความตองการมาซ้ือสินคาหรือมาใชบริการมากข้ึน ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากความตองการใชสินคาหรือ

บริการนั้นจริง หรืออาจมาจากความตองการเขารวมเส่ียงโชค เพื่อตองการของแถมพกหรือรางวัลท่ี

มีมูลคาสูงในการจูงใจ ซ่ึงปจจุบันกฎหมายในประเทศไทยท่ีควบคุมวิธีการเลนดังกลาวโดยตรง คือ 

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และมีพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 

ควบคุมการโฆษณาการเลนดังกลาวไว 

 การสงเสริมการขายหรือบริการท่ีมีการใหของแถมพกหรือรางวัลดวยวิธีการเส่ียงโชคนี้ 

เม่ือพิจารณาอยางแคบแลวไมใชลักษณะของการเลนการพนัน เนื่องจากไมมีไดมีเสียเพราะแมผูเลน

จะไมไดของแถมพกหรือรางวัลจากการเส่ียงโชคนั้น แตก็ยังไดสินคาหรือไดรับบริการท่ีตนตองเสีย

คาใชจายในการซ้ือสินคาหรือการบริการนั้น แตท้ังนี้ อาจเปนชองทางใหผูประกอบธุรกิจนําเอาวิธี 

การเลนท่ีตองหามเด็ดขาดตามบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาใชได 

เพราะคําวา “การเส่ียงโชคโดยวิธีใดๆ” นี้ รวมถึงวิธีการเลนการพนันทุกชนิด ดังนั้น การจัดใหมีการ

แถมพกหรือรางวัลดวยการเส่ียงโชคจะมิใชการเลนการพนัน แตเนื่องจากเปนการเลนกับมหาชน

จํานวนมาก สินคาท่ีจัดสวนใหญมักจะเปนท่ีรูจักหรือเปนท่ีนิยม เพราะมีการจําหนายหรือโฆษณา

ไปท่ัวประเทศ ซ่ึงหากมีการนําวิธีการเลนการพนันมาสงเสริมการขายโดยมิไดมีการควบคุม อาจ

กอใหเกิดการมอมเมาประชาชนและเยาวชนไดงาย อันนํามาซ่ึงการซึมซับวิธีการเลนการพนันใหแก

เยาวชนและอาจนําไปสูแนวโนมท่ีเยาวชนจะเขาเลนการพนันชนิดอ่ืนไดงายในอนาคต จึงจําเปน 

ตองมีการควบคุมเร่ืองดังกลาวไวในมาตรา 8 และมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

2478 ท่ีจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานกอนจึงจะกระทําได หากฝาฝนจะมีโทษตามกฎหมาย

วาดวยการพนันเชนกัน 

 2.2.3  สถิติและขอมูลการอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมของเจาพนักงาน 

   สถานการณของการพนันในประเทศไทย มีแนวโนมจะเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ จากขอมูลสถิติ

ของศูนยบริการประชาชน กรมการปกครอง (วังไชยา) จากการท่ีเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตได

DPU



 
 
 
 

 
 
 

33 

จัดทําสรุปขอมูลสถิติ รวบรวมเปนรายเดือน รายป ซ่ึงขอมูลสถิติเหลานี้ เปนการขออนุญาตท่ี

ถูกตองตามกฎหมายแตในสภาพขอเท็จจริงของสังคมไทยในปจจุบันยังมีรูปแบบ และลักษณะของ

วิธีการเลนการพนันท่ีผิดกฎหมาย ยังไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการพนัน

อยูอีกเปนจํานวนมาก ซ่ึงลักษณะหรือประเภทของการเลนท่ีคนไทยเขาไปเกี่ยวของสวนใหญยังไม

ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงสาเหตุหนึ่งก็เนื่องมาจากธุรกิจการพนันมีขนาดใหญโตมาก และ

อาจมองไดวาอยูในฐานะท่ีเปนรากฐานอันหนึ่งของระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน ทําใหอํานาจ

เศรษฐกิจในสวนนี้ ทําการปฏิสัมพันธโดยตรงกับระบบการเมือง กฎหมาย สังคม คานิยม ระบบ

ราชการ ตํารวจ และผูมีอิทธิพลทองถ่ิน เปนไปอยางมีนัยสําคัญ เกิดระบบเศรษฐกิจนอกกฎหมาย 

ทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากคาธรรมเนียม และภาษีท่ีจัดเก็บจากการขออนุญาตจัดใหมีการเลนพนัน

เปนจํานวนมาก 

 ผูเขียนไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการอนุมัติ การอนุญาตจากเจาพนักงานทําเปนตาราง

สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการของงานการพนันตามจํานวนการออกใบอนุญาตประจําป ตั้งแตป 

2550 – 2556 จากศูนยบริการประชาชน กรมการปกครอง (วังไชยา) สํานักการสอบสวนและนิติการ 

ซ่ึงเปนผูรวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับการอนุญาตใหเลนการพนันโดยเจาพนักงาน ตามพระราชบัญญัติ 

การพนัน พุทธศักราช 2478 โดยทําการแยกเปนประเภทการขออนุญาตเลนการพนันออกเปนแตละ

ประเภท และคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตไวในภาคผนวก 

 

2.3  หลักการพื้นฐานเก่ียวกับการควบคุมการพนันและการใชดุลพินิจของฝายปกครองตามกฎหมาย

ปกครอง 

   เนื่องจากกฎหมายวาดวยการพนันไดใหอํานาจทางปกครองในการใชดุลพินิจของ        

เจาพนักงาน ผูออกใบอนุญาตในการพิจารณาวาการพนันตามบัญชี ข. หมายเลขใดท่ีพิจารณาแลว

เห็นสมควรออกใบอนุญาตใหเลนไดตามที่กฎหมายใหอํานาจ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

มหาดไทยในฐานะผูรักษาการตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไดอาศัยอํานาจตาม

มาตรา 17 ออกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2548) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กําหนดบุคคลผูใชอํานาจในการกระทํา

ทางปกครองเปนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตตามลักษณะพ้ืนท่ีไว กลาวคือ ในกรุงเทพมหานคร 

ไดแก ผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เปนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต  

และในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ไดแก นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา

กิ่งอําเภอเปน  เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต นอกจากนี้ในกฎกระทรวงดังกลาวยังกําหนดบุคคล      
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เจาพนักงานซ่ึงไมใชเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเพิ่มเติมขึ้นเพื่อทําหนาที่ควบคุมการใชดุลพินิจ  

ของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตในการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนัน

บางประเภทข้ึนอีกช้ันหนึ่ง จึงทําใหในปจจุบันการพนันบางประเภทเจาพนักงาน ผูออกใบอนุญาต

อาจไมสามารถใชดุลพินิจพิจารณาไดโดยปราศจากการครอบงําจากฝายอื่นหรือผูมีอํานาจเหนือ

ขึ้นไป กลาวคือ จะตองไดรับอนุมัติจากผูอนุมัติกอนจึงจะออกใบอนุญาตใหแก ผูขอใบอนุญาตได 

เปนท่ีเห็นไดวาเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของกับการอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวย         

การพนัน คือ 

  1) เจาพนักงานผูออกใบอนญุาต 

  2) ผูอนุมัติ ไดแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง หรือ        

ผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี 

 การท่ีเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูอนุมัติใชดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต หรือ

อนุมัติ ตามกฎหมายวาดวยการพนันดังกลาว จึงถือวาเปนคําส่ังทางปกครองตามความในมาตรา 5 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงอาจนําคดีมาฟองศาลปกครองเพื่อ

ขอใหเพิกถอนไดความในตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบกับมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ได 

 ผูเขียนจึงนําแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมการพนันในประเทศไทยและทฤษฎีตาม

กฎหมายปกครองในตางประเทศ และในประเทศท่ีเกี่ยวของมาเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา 

ดังนี้   

 2.3.1  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมการพนันในประเทศไทย15

21 

 การควบคุมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีเจตนารมณ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับ

บทบัญญัติของการพนัน นั้น กําหนดข้ึนเพื่อไมใหมีการเรียกรองทรัพยสินอันเกิดจากการเลนการ

พนันตอกัน และการพนันนั้นไมกอหนี้ กลาวคือไมวาฝายท่ีเปนผูจัดใหมีการเลนพนัน หรือฝาย      

ผูเลนพนันจะเปนผูชนะพนันก็ไมสามารถเรียกใหฝายท่ีแพชําระหนี้คาพนันไดเพราะไมมีฐาน

กฎหมายรองรับสิทธิในการเรียกรองชําระหนี้การพนัน และตอมาอาจเปนตนเหตุกอใหเกิดการ

กระทําความผิดอ่ืนตามมาอีกได เชน ความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน เปนตน ดังนั้น

สัญญาหรือขอตกลงใด ๆ  อันเกี่ยวกับการพนันยอมไมสมบูรณตามกฎหมาย ไมอาจฟองรองบังคับ

ได ไมวาจะเปนกรณีการพนันท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478 ก็ตาม ก็เปนเพียงการกําหนดวาการเลนการนั้นไมเปนการกระทําความผิดทาง

                                                 
 21 นันทวัฒน บรมานันท. (2554).  กฎหมายเก่ียวกับการพนันในประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย). 

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. 
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อาญาตามพระราชบัญญัติการพนันเทานั้น ไมไดทําใหผลของการเลนพนันในสวนของทางแพง

สมบูรณข้ึนมาแตอยางใด 

 การควบคุมทางกฎหมายอาญา รูปแบบการกระทําความผิดตามกฎหมายการพนันเปน

ความผิดท่ีกฎหมายบัญญัติไวเปนความผิด (Mala prohibita) ไมใชความผิดในตัวของมันเอง (Mala 

in se) แมจะไมไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาวาการเลนการพนันเปนการกระทําความผิด

โดยตรง แตก็มีการบัญญัติโทษทางอาญาจําคุกไวในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซ่ึง

เปนไปตามแนวคิดทางกฎหมายอาญา คือ การท่ีกฎหมายบัญญัติเอาไววาการกระทําหรือไมกระทํา

การอยางใดอยางหนึ่งเปนความผิดและกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝนไว 

 เม่ือพิจารณาจากตัวบทกฎหมายการพนันเองคือ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

2478 แลวจะพบวา บทบัญญัติของกฎหมายเปนไปในรูปแบบของขอบังคับใหกระทําหรือหามมิให

กระทําไวกอน แลวจึงบัญญัติตอไปวาหากผูใดฝาฝนมีความผิด ซ่ึงความผิดรูปแบบนี้คือความผิด

เพราะกฎหมายบัญญัติหามไวนั่นเอง แมจะไมไดมีการกําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญาวาการ

เลนพนันเปนการกระทําความผิดและตองรับโทษ แตก็ไดมีการกําหนดวาการเลนพนันเปนการ

กระทําความผิดและมีการกําหนดโทษของการเลนพนันไวในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

2478 ในทางนิติศาสตรจึงถือไดวากฎหมายท่ีมีบทบัญญัติกําหนดโทษทางอาญาเปนกฎหมายอาญา

ดวยเชนกัน เพราะกฎหมายอาญานั้น นอกจากท่ีปรากฏอยูในประมวลกฎหมายอาญาแลว ยังรวมถึง

ท่ีปรากฏอยูในบทบัญญัติกฎหมายอ่ืนท่ีมีการลงโทษเชนเดียวกับในกฎหมายอาญาดวย 

 การควบคุมตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มีเจตนารมณคือ กอนท่ีจะมี

การรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดมีกฎหมายเกี่ยวกับการพนันกระจัดกระจายอยูมากมายจนกระท่ัง

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ไดมีการตราพระราชบัญญัติการพะนัน 

พุทธศักราช 2473 ข้ึน เพื่อเปนการแกไขเพิ่มเติมและรวบรวมกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการพนันไวใน

ท่ีเดียวกัน ตอมา พุทธศักราช 2478 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

ข้ึน เพื่อเปนการปรับปรุงกฎหมายเดิมท่ีมีอยูใหทันสมัยยิ่งข้ึน และไดมีการเพิ่มเติมการเลนพนัน

ประเภทตาง ๆ เขาไปอีกดวย โดยการกําหนดใหมีการอนุญาตไดจํานวน 3 กลุม 

 การควบคุมตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พุทธศักราช 2517 สลาก

กินแบงรัฐบาลเปนการพนันรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถเลนไดและใหถือเปนขอยกเวนผลในทาง

กฎหมายของการเลนการพนันท้ังในทางแพงและทางอาญา เพราะมีกฎหมายกําหนดยกเวนไวเปน

การเฉพาะ คือ การพนันตามท่ีพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 โดยมาตรา 

36 ของพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดวา ใหถือวาการออกสลากกินแบงรัฐบาลของสํานักงาน

สลากกินแบงรัฐบาลตามพระราชบัญญัตินี้เปนการออกลากกินแบงโดยไดรับอํานาจจากรัฐบาลอัน
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เปนผลใหหนี้ท่ีเกิดจากการออกสลากกินแบงดังกลาวเปนหนี้ท่ีอาจเรียกรองใหชําระไดตาม

กฎหมาย และใหถือวาการออกสลากกินแบงดังกลาวนั้นเปนการออกสลากกินแบงท่ีไดรับ

ใบอนุญาตและประทับตราจากพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการพนันแลว และไมตองเสีย

คาธรรมเนียมและคาภาษีใด ๆ  ตามกฎหมายนั้น 

 2.3.2  หลักการใชดุลพินิจของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

           2.3.2.1  เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองมีการควบคุมฝายปกครอง16

22 

 กฎหมายฝายปกครองจะใหฝายปกครองมีดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาต เชนการจัดใหมี

การเลนการพนันในแตละประเภทตามกฎหมายวาดวยการพนันของประเทศไทย แตฝายปกครองก็

ไมอาจใชดุลพินิจตามอําเภอใจซ่ึงหลักนี้มีความหมายวา การกระทําของฝายปกครองจะตองชอบ

ดวยกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติทางปกครอง ฝายปกครองปฏิบัติหนาท่ีบริหารงานของตน

ตามท่ีกฎหมายใหอํานาจและจะตองระมัดระวังใหอยูในขอบเขตของกฎหมาย ท้ังนี้ปญหาสําคัญท่ี

เปนจุดรวมของหลักนิติรัฐและการคุมครองพิทักษสิทธิของประชาชนคือ การใชอํานาจของ

เจาหนาท่ีฝายปกครองตามอําเภอใจ (Staatliche Willkuer) ธรรมชาติอํานาจทุกอยาง รวมท้ังการใช

อํานาจของเจาหนาท่ีฝายปกครองมีแนวโนมไปสูความอิสระในการใชอํานาจโดยไมตกอยูภายใต

การควบคุมของผูใด แตในทางตรงขามกับธรรมชาติของอํานาจ มีหลักกฎหมายท่ัวไปวา การใช

สิทธิท่ีมีแตผลไปกระทบกระเทือนสิทธิของผู อ่ืนเปนการใชสิทธิท่ีมิชอบ อําเภอใจในท่ีนี้มี

ความหมายวา “การกระทําใดๆ ท่ีไมสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือขัดตอกฎหมาย” หนาท่ีสําคัญ

อยางหนึ่งของนิติรัฐ คือ พยายามกําจัดอําเภอใจใหออกไปจากการกระทําของเจาหนาท่ีฝายปกครอง 

การใชอํานาจตามอําเภอใจของฝายปกครองเกิดข้ึนไดเสมอท้ังในอดีต ปจจุบันและในอนาคต       

อยูท่ีวาเราจะพยายามหามาตรการใดมาปองกันหรือแกไข ประชาชนชาวเยอรมันมีประสบการณ    

ท่ีไมดีในสมัยท่ีฝายปกครองใชอํานาจโดยไมมีกฎหมายกําหนดขอบเขตไว และศาลก็ไมมีอํานาจเขา

ตรวจสอบการกระทําของฝายปกครองได จนไดรับการขนานนามรัฐในลักษณะดังกลาววา รัฐของ

ฝายปกครอง(Polizeistaat) ใน  Polizeistaat จะไมมีกฎหมายกําหนดหรือจํากัดอํานาจในการปฏิบัติ

หนาท่ีของฝายปกครองไวจะมีก็แต เพียงหนังสือเวียนภายในฝายปกครอง หรือคําส่ังของ

ผูบังคับบัญชา แตหลังจากปฏิวัติฝร่ังเศส แนวความคิดเสรีภาพเสมอภาค ผลักดันใหมีการจํากัด

อําเภอใจของฝายปกครอง โดยการกําหนดอํานาจการการใชอํานาจของฝายปกครองไวอยางชัดเจน

ในตัวบทกฎหมายและตีความหลักการแบงแยกอํานาจวาฝายปกครองจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย

โดยอยูภายใตการควบคุมการตรวจสอบของศาล เกิดหลักกฎหมายปกครองวาการกระทําของ     

ฝายปกครองจะตองชอบดวยกฎหมาย  

                                                 
 22 กมลชัย  รัตนสกาววงศ.  (2537).  หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน : พ้ืนฐานความรูทั่วไป.  หนา 71-75.  
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   2.3.2.2  ข้ันตอนการคุมครองสิทธิของประชาชน (Rechtsschutz)17

23   

   เม่ือศึกษาจากการกระทําของเจาหนาท่ีฝายปกครองภายใตหลักนิติรัฐ ซ่ึงประกอบดวย

หลักการแบงแยกอํานาจ และหลักการกระทําของฝายปกครองจะตองชอบดวยกฎหมาย  จึงกอใหเกิด

ความคิดเร่ืองการคุมครองสิทธิของประชาชน ซ่ึงในนิติรัฐอาจแบงแยกการคุมครองสิทธิดังกลาว

ออกเปนสองข้ันตอนดวยกันกลาวคือ 

   1) การคุมครองสิทธิของประชาชนในเชิงปองกัน เปนการคุมครองภายใน

อํานาจบริหารในสวนของฝายปกครอง โดยใหความคุมครองแกประชาชนกอนท่ีเจาหนาท่ีฝาย

ปกครองจะออกนิติกรรมทางปกครอง กลาวอีกนัยหนึ่งคือการคุมครองสิทธิของประชาชนตอการ

กระทําของเจาหนาท่ีฝายปกครอง ตั้งแตเร่ิมดําเนินการรับเร่ือง สืบหาขอเท็จจริง ปรับขอเท็จจริงท่ี

ยุติเขากับขอกฎหมาย การใชดุลพินิจ จนถึงข้ันตอนของการวินิจฉัยและออกนิติกรรมทางปกครอง 

เชน คําส่ัง หรือใบอนุญาตตางๆ เปนตนเจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองกระทําการทุกข้ันตอน โดย

ชอบดวยหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติ และชอบดวยกฎหมายสารบัญญัติทางปกครอง ทํานองการ

พิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

   2) การคุมครองสิทธิของประชาชนในเชิงแกไข เปนการคุมครองสิทธิของ

ประชาชนภายหลังท่ีเจาหนาท่ีฝายปกครองไดออกนิติกรรมทางปกครองแลว อันมีผลไปกระทบ

สิทธิหรือโตแยงของประชาชน ซ่ึงไดแกการควบคุมการตรวจสอบโดยองคกรท่ีใชอํานาจบริหาร

ภายในของฝายปกครองประการหนึ่ง และการควบคุมการตรวจสอบโดยองคกรท่ีใชอํานาจตุลาการ

อีกประการหนึ่ง อํานาจการควบคุมตรวจสอบท้ังสองประการนี้แตกตางกัน กลาวคือ องคกรท่ีใช

อํานาจ  ตุลาการ หรือศาล จะควบคุมตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ

ของนิติกรรมทางปกครอง สวนการควบคุมตรวจสอบภายในของฝายปกครองนั้นจะควบคุม

ตรวจสอบดวยกฎหมายและความชอบดวยวัตถุประสงคเนื้อหาของการใชดุลพินิจของนิติกรรมทาง

ปกครอง 

  2.3.2.3  ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับดุลพินิจฝายปกครองของประเทศสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมน1ี8

24 

 สวนราชการฝายปกครองเปนองคกรท่ีใชกฎหมายและบริหารใหเปนไปตามกฎหมายจึง

ตองผูกพันตามกฎหมาย ตัวบทกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติตางๆ ท่ีตราข้ึนโดยฝายนิติบัญญัติเปน

ส่ิงท่ีสวนราชการฝายปกครองท้ังหลายจะตองยึดถือเปนหลักเรียกกันวา ปทัสฐานทางกฎหมาย

                                                 
23 แหลงเดิม.  หนา  72 - 75. 
24

 แหลงเดิม.  หนา  253-258. 
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(Rechtsnorm) แตฝายนิติบัญญัติไมไดบัญญัติข้ันตอนของการใชกฎหมายไว จึงอาศัยจากธรรมชาติ

ของการพิจารณาและวินิจฉัยเร่ืองราวตางๆ ไดโดยสังเขป ดังนี้ 

  1) การมองบทบัญญัติกฎหมายเปนองคประกอบและผลทางกฎหมาย 

  ปทัสฐานทางกฎหมายถูกตราข้ึนเปนบทบัญญัติในรูปของเงื่อนไขของการกอใหเกิด

สิทธิ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เงื่อนไขท่ีทําใหฝายปกครองมีอํานาจท่ีจะกระทําการหรือส่ังการได โดย

สวนใหญแลวจะเปนลักษณะของการนิติกรรมทางปกครอง (Verwaltungsakt) อํานาจกระทําการ

หรือส่ังการนี้เกิดข้ึนเม่ือครบองคประกอบ ตัวอยางเชน การท่ีผูประกอบธุรกิจรานอาหารยินยอมให

มีการกระทําความผิดทางอาญาในสถานประกอบการของตน เปนเหตุใหขาดคุณสมบัติความเปน   

ผูซ่ึงนาไววางใจท่ีจะใหดําเนินกิจการสถานประกอบการรานอาหารอีกตอไป ผลทางกฎหมายคือ

เจาหนาท่ีฝายปกครองมีอํานาจจะตองส่ังเพิกถอนใบอนุญาต สําหรับปทัสฐานทางกฎหมายจะ

ประกอบดวยสองสวน คือ สวนท่ีเปนเงื่อนไขของการกอใหเกิดสิทธิแกประชาชน หรืออํานาจแก

ฝายปกครอง เรียกสวนนี้วา องคประกอบ และสวนท่ีเปนอํานาจของฝายปกครองท่ีจะส่ังการได

เนื่องจากครบเงื่อนไขตางๆ ในสวนท่ีเปนองคประกอบเรียกสวนหลังนี้วา ผลทางกฎหมาย 

(Rechtsfolge) การวินิจฉัยในสวนองคประกอบยอมมีความสัมพันธกับสวนท่ีเปนผลทางกฎหมาย 

ดังนั้นขณะท่ีพิจารณาสวนหนึ่งจะตองคํานึงถึงเนื้อหาของอีกสวนหนึ่งดวย 

  2) ข้ันตอนของการใชกฎหมาย 

  การใชกฎหมายอาจพิจารณาได 4 ข้ันตอน คือ  

 ก. การสืบสวนขอเท็จจริงและพิสูจนความเท็จจริง 

  ข. การตีความกฎหมายและการพิสูจนเนื้อหาองคประกอบของกฎหมาย 

 ค. การปรับขอเท็จจริงเขากับกฎหมายของข้ันตอน ขอ ก. กับวาสอดคลองกับองคประกอบ  

ขอ ข. หรือไม 

 ง. การพิจารณาในสวนผลของกฎหมายวากฎหมายใหปฏิบัติอยางไร และใหอํานาจใช

ดุลพินิจมากนอยเพียงใด 

  โดยท้ัง 4 ตอน มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ไมสามารถแยกออกจากกันได การใช

กฎหมายมิใชผลสรุปเชิงตรรก แตเปนกระบวนการพิจารณาท่ีจะไดรูขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 

  2.3.2.4  ดุลพินิจฝายปกครองในสวนผลทางกฎหมาย19

25 

        1) ความหมายและประเภทของดุลพินิจในสวนผลทางกฎหมาย ดุลพินิจฝาย

ปกครอง เปนเร่ืองความสัมพันธระหวางฝายปกครองผูใชอํานาจบริหารและฝายตุลาการ2 0

26  เร่ิม

                                                 
 25 แหลงเดิม.  หนา  259-271. 
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พิจารณาจากฝายนิติบัญญัติใหอํานาจบริหารกฎหมายแกฝายปกครอง ฝายปกครองจึงไมใชเปนเพียง

เคร่ืองทํางานอัตโนมัติ และในเร่ืองเดียวกันนี้ฝายตุลาการก็ไมอาจกาวเขาไปแกไขเปล่ียนแปลงการ

วินิจฉัยและตัดสินใจของฝายปกครองในสวนเกี่ยวกับความชอบดวยวัตถุประสงคหรือความมุง

หมายของกฎหมาย ดังนั้นดุลพินิจของฝายปกครองยอมหมายถึง การท่ีฝายปกครองสามารถกระทํา

การดวยการตัดสินใจตามความคิดเห็นของตน ในคดีเฉพาะราย ดุลพินิจนี้อาจผูกพันกับแนวทาง

ปฏิบัติหรือหลักการในการวินิจฉัยการใชดุลพินิจอันเปนกฎเกณฑภายในซ่ึงฝายปกครองไดกําหนด

ข้ึนเองภายในขอบวัตถุประสงคของกฎหมาย การวินิจฉัยของฝายปกครองเปนท่ีสุด การใชดุลพินิจ

นี้เปนสวนหนึ่งของข้ันตอนวิธีพิจารณาของเจาหนาท่ีฝายปกครองกอนจะออกนิติกรรมทาง

ปกครอง ท้ังนี้การใชดุลพินิจอาจจะอยูในรูปของการกระทําการหรือการงดเวนกระทําการได 

  ดุลพินิจฝายปกครองเกิดข้ึนเม่ือฝายปกครองอยูในวิสัยท่ีจะเลือกวินิจฉัยและกระทําการ

ไดหลายอยาง ในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ตัวบทกฎหมาย มิไดกําหนดผลทางกฎหมาย

ขององคประกอบท่ีครบถวนนั้นมีเพียงอยางเดียว แตใหอํานาจแกฝายปกครองเปนผูกําหนดผลทาง

กฎหมาย ซ่ึงตัวบทกฎหมายอาจจะเสนอใหเลือกกระทําการอยางหนึ่งอยางใดจากสองอยางหรือ

มากกวานั้นข้ึนไป หรือจะใหเลือกกระทําการภายในขอบเขตท่ีกําหนดก็ได ดุลพินิจของฝาย

ปกครองในสวนผลทางกฎหมายนี้อาจแยกพิจารณาไดเปนสองประการ 

  ประการแรก  ฝายปกครองใชดุลพินิจท่ีจะกระทําการหรือไม หรือดุลพินิจในการตัดสินใจ 

เปนเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหมีผลทางกฎหมาย แตไมไดกําหนดเจาะจงวาผลทางกฎหมายนั้นจะ

เปนอยางไรบาง 

  ประการท่ีสอง ฝายปกครองจะใชดุลพินิจเลือกมาตรการท่ีกฎหมายอนุญาตใหกระทําได

อยางใด หรือดุลพินิจในการเลือกปฏิบัติ เจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองพิจารณาวา มาตรการใดใน

มาตรการหลายอยางๆ ท่ีกําหนดไวหรือท่ีใชได ควรจะใชกับบุคคลท่ีกระทําตอประเภทใด  

  ท้ังนี้ดุลพินิจท้ังสองประการขางตนนี้ เปนดุลพินิจของการปฏิบัติการ และอยูในสวน

ของผลทางกฎหมาย (Rechtsfolgeseite)  สําหรับสวนขององคประกอบของบทบัญญัตินั้น 

(Tatbestandesseite)  ไมอาจมีดุลพินิจประเภทนี้ตามนัยของกฎหมายปกครองแหงนิติรัฐภายใต

กฎหมายรัฐธรรมนูญ แมในสวนองคประกอบของบทบัญญัติกฎหมายจะมีการใชถอยคําทาง

กฎหมายที่ไมเจาะจง (Unbestimmte Rechtsbegriffe) ก็เปนการทําใหฝายปกครองผูกพันกับ

                                                                                                                                            
 26 J.  Cattepoels.  Ermessen  und  Beurteilungsspielraum.  VerwArchiv   71.1980 หนา 140 (148) (อางถึง             

ใน กมลชัย  รัตนสกาววงศ,  2537,  น. 259).   
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บทบัญญัติของกฎหมายอยางสัมพันธเทานั้น แตมิใชวาฝายปกครองจะตัดสินใจไดอยางคอนขาง

อิสระเชนท่ีเขาใจกันในเร่ืองดุลพินิจในสวนผลทางกฎหมาย21

27 

       2) เงื่อนไขทางลายลักษณอักษรท่ีใหฝายปกครองมีดุลพินิจ 

  ดุลพินิจฝายปกครองนั้นไดรับการยอมรับโดยฝายนิติบัญญัติ และใชกรณี เฉพาะเร่ือง

เทานั้น ในทางเทคนิคของการบัญญัติกฎหมาย เม่ือฝายนิติบัญญัติประสงคจะใหฝายปกครองมี

ดุลพินิจก็จะใชศัพทคําวา “สามารถ” “มีอํานาจ” “มีสิทธิ”  “ควรจะ”  ในทางตรงขาม กรณี ท่ีฝาย นิติ

บัญญัติไมประสงคจะใหฝายปกครองมีดุลพินิจ  ก็จะใชคําวา “ตอง” ไมอาจปฏิเสธคํารองขอได 

        3) หนาท่ีและบทบาทของดุลพินิจ 

  ดุลพินิจฝายปกครองเกิดข้ึนจากการท่ีฝายนิติบัญญัติเปดโอกาสใหฝายปกครองใช

กฎหมายไดอยางยืดหยุน และสอดคลองกับขอเท็จจริงเฉพาะราย เพื่อมิใหตัวบทกฎหมาย ตลอดจน

การใชกฎหมายแข็งกระดาง และมีเปาหมายสูงสุดท่ีการทําความยุติธรรมใหเกิดข้ึนกรณีเฉพาะเร่ือง

เฉพาะราย ดุลพินิจจึงเปนเร่ืองกําหนดวัตถุประสงคของกฎหมายใหแนชัดและปฏิบัติตามนั้น เปน

เร่ืองของฝายปกครองโดยเฉพาะภายในฝายปกครองซ่ึงประกอบดวยสวนราชการเปนองคกร

ผูรับผิดชอบการกระทําฝายปกครองภายในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของตน และเจาหนาท่ีฝายปกครอง

ช้ันตน บทบาทของดุลพินิจฝายปกครองจึงปรากฏในการกระทําของเจาหนาท่ีฝายปกครองท้ังสอง

ลําดับช้ัน อาจแยกพิจารณาไดดังนี้ 

      3.1)  การใชดุลพินิจในกรณีเฉพาะราย ในการออกนิติกรรมทางปกครอง 

เจาหนาท่ีฝายปกครองอยูในสถานการณท่ีจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎหมาย ประการหนึ่ง 

และขอเท็จจริงท่ีปรากฏอีกประการหนึ่งเพื่อจะหาทางแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมและยุติธรรม

ท่ีสุดสําหรับเร่ืองนั้นๆ กลาวคือเจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองตั้งคําถามเสมอวา เพ่ือวัตถุประสงคใด

ท่ีฝายนิติบัญญัติใหฝายปกครองมีดุลพินิจ และประเด็นในเร่ืองใดท่ีจะเปนแบบอยางไดดีในการท่ีจะ

ไปวินิจฉัยกับขอเท็จจริงเฉพาะรายนั้น ในกรณีเชนนี้จึงสามารถนําเอาเร่ืองวัตถุประสงคและความ

ยุติธรรมมาพิจารณาได  

  ตัวอยางเชน การใชดุลพินิจท่ีส่ังสลายการชุมนุมรวมกลุมกันท่ีมิไดแจงเจาหนาท่ีฝาย

ปกครองทราบลวงหนา ฝายปกครองยอมมีภารกิจหนาท่ีในการประกันความม่ันคงและจัดระเบียบ

ของสาธารณะหากมีการชุมนุมประทวงท่ีมิไดแจงใหเจาหนาท่ีฝายปกครองไดทราบกอนลวงหนา

เกิดข้ึน เจาหนาท่ีฝายปกครองผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจะตองพิสูจนวาการชุมนุมนี้มีผลกระทบ

กระเทือนถึงเร่ืองอะไรบาง เชนกระทบกระเทือนการจราจร ของผูใชถนนอ่ืน ตัวบุคคลผูชุมนุมเอง 

จะตองใชมาตรการอะไรบางหรือจะตองเพิ่มจํานวนเจาหนาท่ี รักษาความปลอดภัยมากข้ึนเทาไรใน

                                                 
 27กมลชัย  รัตนสกาววงศ. เลมเดิม. หนา 260. 
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ระหวางท่ีการชุมนุมขยายตัวมากข้ึน และการดําเนินการสลายการชุมนุมอยางไรใหลดความสูญเสีย

มากท่ีสุด 

      3.2) การใชดุลพินิจท่ัวไป ในเบ้ืองตนดุลพินิจฝายปกครองมุงท่ีจะรับใชกรณี 

เฉพาะเร่ืองเฉพาะราย แตก็ชอบท่ีจะกระทําได เม่ือหัวหนาผูบังคับบัญชาออกแนวปฏิบัติภายในฝาย

ปกครอง (Verwaltungsrichtlinien) เพื่อใหการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีช้ันตน ผูอยูใตบังคับบัญชา 

ท้ังหลายมีความเปนเอกภาพในการมองจากดานของประชาชน การใชดุลพินิจท่ีผูกพันกับแนวปฏิบัติ 

ในฝายปกครองหรือการใชดุลพินิจท่ัวไป เชนนี้จะเปนการเสริมหลัก “การปฏิบัติตอประชาชนโดย

เสมอภาค”28  

  ตัวอยางเชน มีแนวทางปฏิบัติภายในของสวนราชการฝายปกครองส่ังใหเจาหนาท่ี

ตํารวจทราบวา ถาการชุมนุมท่ีมิไดแจงใหทราบลวงหนามากกวา 50 คนแลว หรืออยูในชวงท่ีจราจร

คับค่ังใหสลายการชุมนุมประทวงนั้นทันที 

        ในระบบนิติรัฐ สําหรับส่ิงท่ีควรตองคํานึงในการใชดุลพินิจของฝายปกครองจะตองไม

กระทําตามอําเภอใจ หรือความพอใจ กลาวคือตองอยูภายใตความผูกพันตามหลักกฎหมายปกครอง

และหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะดุลพินิจของฝายปกครองนั้นไมไดกอใหเกิดเสรีภาพอยางไร

ขอบเขต แตในนิติรัฐมีแตการใชดุลพินิจตามอํานาจหนาท่ี ขอบเขตของความชอบดวยกฎหมายเปน

ส่ิงท่ีจํากัดดุลพินิจฝายปกครอง โดยมีวัตถุประสงคของกฎหมายเปนส่ิงช้ีนํา ดังนั้นการใชดุลพินิจ

ของฝายปกครองตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กลาวคือในเร่ืองสิทธิข้ันพื้นฐาน 

และหลักความสมควรแกเหตุเปนสําคัญ ซ่ึงเปนขอบเขตของทางภาวะวิสัยของการใชดุลพินิจโดย

ไมสอดคลองถูกตองตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยอมเปนการใชดุลพินิจฝายปกครองท่ีบกพรอง

ซ่ึงศาลปกครองมีอํานาจจะควบคุมตรวจสอบได 

  หลักความสมควรแกเหตุเปนหลักหนึ่งของนิติรัฐ และมีบทบาทมากในกฎหมายมหาชน

ของเยอรมนี หลักนี้ เ รียกรองวา วิ ธีการหรือมาตรการท่ีฝายปกครองจะใชให เปนไปตาม

วัตถุประสงคนั้นจะตองเหมาะสม จําเปน อีกท้ังมาตรการท่ีใชตองไดสัดสวนกับเปาหมายท่ีจะไดรับ  

  หลักสิทธิข้ันพื้นฐาน ท่ีจะนํามาพิจารณาเสมอคือหลักความเสมอภาค และการใชหลัก

ความเสมอภาคในการวินิจขอเท็จจริงอยางเดียวกันใหเหมือนกัน ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีฝายปกครองได

เคยใชดุลพินิจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งและไดออกนิติกรรมทางปกครองใหแกประชาชนคนใดไปแลว

ยอมผูกพันท่ีจะวินิจฉัยเร่ืองอยางเดียวกันในลักษณะเดิมอีกแตการจะเปล่ียนแนวคําวินิจฉัยใหมนั้น

จะตองมีการแสดงเหตุผลพิเศษ สวนมากแลวดุลพินิจในเร่ืองนี้จะผูกพันกับแนวปฏิบัติภายในของ

ฝายปกครองซ่ึงจะนําไปสูหลักฝายปกครองตองผูกพันตามคําวินิจฉัยกอนๆ ของตน แตคําวินิจฉัย

                                                 
 28แหลงเดิม. หนา 262.  
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กอนๆนั้นจะตองชอบดวยกฎหมายดวย แตหากคําวินิจฉัยกอนไมชอบดวยกฎหมาย ผูยื่นคํารองจะ

อางหลักความเสมอภาคเพื่อใหเจาหนาท่ีฝายปกครองผูกพันตามคําวินิจฉัยกอนๆ ของตนหาไดไม 

เพราะกฎหมายจะตองอยูเหนือการปฏิบัติหรือการวินิจฉัยของฝายปกครองท่ีมิชอบตามหลัก       

“การกระทําของฝายปกครองจะตองชอบดวยกฎหมาย”  

  ตัวอยางเชน เจาหนาท่ีฝายปกครองมีคําส่ังให นาย ก ร้ือถอนบานท่ีสรางโดยมิชอบดวย

กฎหมาย เพราะสรางโดยไมไดขออนุญาตสําหรับกรณีท่ี นาย ข. หรือนาย ค. สรางบานโดยไมไดขอ

อนุญาตกรณีเชนเดียวกันเจาหนาท่ีฝายปกครองจะเพิกเฉยเสียไมได 

  ท้ังนี้การท่ีฝายปกครองผูกพันตอดุลพินิจกอนๆ ของตนนั้น มิใชฝายปกครองไมมี

ดุลพินิจ แตตนไดสรางแนวการใชดุลพนิจของตนข้ึน และเนื่องจากหลักความเสมอภาคตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญฝายปกครองจะตองปฏิบัติตามแนวการใชดุลพนิจนั้น การท่ีเจาหนาท่ี         

ฝายปกครองไดปฏิบัติตามแนวทางการใชดุลพินิจนี้ ถือไดวาไดมีการใชดุลพินิจในกรณีเฉพาะราย

แลว การวินิจฉัยดังกลาวทําใหเกิดความแตกตางกับการตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติตรงท่ีวา  

ฝายปกครองกระทําการในลักษณะท่ียืดหยุนกวาเม่ือขอเท็จจริงแตละเร่ืองเปล่ียนแปลงไป 

            4) ความบกพรองของการใชดุลพินิจฝายปกครองในสวนผลทางกฎหมาย 

 กรณีความบกพรองของการใชดุลพินิจฝายปกครองในสวนผลทางกฎหมาย ดุลพินิจของ

ฝายปกครองท่ีบกพรองเกิดข้ึนเม่ือเจาหนาท่ีฝายปกครองมิไดคํานึงถึงขอบเขตหรือความผูกพันทาง

กฎหมาย ตามหลักการกระทําของฝายปกครองจะตองชอบดวยกฎหมาย 

  หลักเกณฑในการพิจารณาในเบ้ืองตนกอนท่ีจะวินิจฉัยวา เจาหนาท่ีฝายปกครองไดใช

ดุลพินิจอยางถูกตองชอบดวยกฎหมายหรือไม จะตองพิจารณาวาเจาหนาท่ีฝายปกครองไดผาน

ข้ันตอนของการพิจารณาวา ขอเท็จจริงของเร่ืองนั้นครบเงื่อนไขในสวนองคประกอบท่ีจะกอใหเกิด

อํานาจในการใชดุลพินิจ และฝายนิติบัญญัติใหฝายปกครองใชดุลพินิจในเร่ืองนั้นดวย 

  ตัวอยางเชนเจาหนาท่ีฝายปกครองผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในเร่ืองกฎหมายกอสรางใชดุลพินิจ 

ใหร้ือถอนส่ิงปลูกสรางท่ีสรางข้ึนโดยมิไดรับอนุญาต การพิจารณาวาคําส่ังใหร้ือส่ิงปลูกสรางนี้

ออกโดยปราศจากความบกพรองของการใชดุลพินิจหรือไมนั้น จะตองดูความสมบูรณของเงื่อนไข

ในสวนขององคประกอบกอน กลาวคือ ส่ิงปลูกสรางนั้นจะตองมีการขออนุญาต และเจาหนาท่ียัง

ไมไดออกใบอนุญาตเพื่อการนั้น ดังนั้นการกอสรางนี้จึงขัดกับกฎหมายวาดวยการกอสราง 

  เม่ือเงื่อนไขในสวนองคประกอบครบถวนสมบูรณแลว จึงพิจารณาดุลพินิจในสวนของ

ผลทางกฎหมายวาเจาหนาท่ีฝายปกครองไดใชดุลพินิจบกพรองนอกขอบเขตอยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยางดังตอไปนี้หรือไม 
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  กรณีท่ีหนึ่ง การใชดุลพินิจมากเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด กลาวคือการท่ีเจาหนาท่ีฝาย

ปกครองเลือกวินิจฉัยในส่ิงท่ีเกินกวาขอบเขตท่ีฝายนิติบัญญัติใหอํานาจในสวนผลทางกฎหมาย  

  ตัวอยางเชน เจาหนาท่ีฝายปกครองเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมเกินกวาท่ีในระเบียบการ

เรียกเก็บคาธรรมเนียมนั้นกําหนด 

  กรณีท่ีสอง การไมใชดุลพินิจ กลาวคือการท่ีฝายปกครองมีอํานาจใชดุลพินิจ ในขณะ 

เดียวกันนั้น ฝายปกครองก็ผูกพันโดยมีหนาท่ีจะตองใชดุลพินิจ การท่ีเจาหนาท่ีฝายปกครองไมใช

ดุลพินิจ อาจเกิดจากความสะเพรา หรือสําคัญผิดวา ตนผูกพันตองวินิจฉัยเชนนั้น โดยไมมีอํานาจใช

ดุลพินิจ 

  ตัวอยางเชน ผูท่ีอาศัยอยูใกลกับโบสถ รองเรียนตอเจาหนาท่ีตํารวจขอใหจัดการกับ         

หอนาฬิกาท่ีมีระฆังดังกอนเวลาเสมอ และรบกวนความสงบ เจาหนาท่ีตํารวจผูมีอํานาจ แตไมเขา

ดําเนินการหรือเช่ือโดยสําคัญผิดวาตนเองไมมีอํานาจท่ีจะออกไปออกคําส่ังในเร่ืองนี้แกโบสถ 

  กรณีท่ีสาม การใชดุลพินิจอยางมิชอบหรืออยางบิดเบือน กลาวคือเปนการใชดุลพินิจท่ี

ไมไดยึดถือวัตถุประสงคของกฎหมายหรือการไมไดนําเอาผลประโยชนของมหาชน และผลประโยชน 

ของเอกชนมาพิจารณาอยางเพียงพอ หรือเอาผลประโยชนสวนตน หรืออุดมการณทางการเมืองของ

ตนมาเกี่ยวของในการใชดุลพินิจ 

  ตัวอยางเชน ในการใชดุลพินิจใหการชุมนุมทางการเมืองสลายตัวโดยมีมูลเหตุชักจูงใจ

มิใหมีการแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง หรือเจาหนาท่ีมีทัศนะในการมองโลกทางใดทางหนึ่ง 

         5) การควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง  

   เม่ือพิจารณาจากกฎหมายปกครองของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดแยกการควบคุม

ตรวจสอบการกระทําของเจาหนาท่ีฝายปกครองเปนสองประการ ไดแก 

  ประการท่ีหนึ่ง การควบคุมความถูกตองตามกฎหมายหรือความชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงจะ

ควบคุมวิธีการใชหรือขอบเขตของการใชดุลพินิจเทานั้น  

  ประการท่ีสอง การควบคุมความชอบดวยวัตถุประสงคของกฎหมาย ซ่ึงจะควบคุม

เนื้อหาของวัตถุประสงควาดุลพินิจของเจาหนาท่ีฝายปกครองชอบดวยเนื้อหาของวัตถุประสงคมาก

นอยเพียงใด 

  การควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครองนั้นมุงท่ีการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีฝาย

ปกครองท่ีบกพรอง และเกินขอบเขตท่ีกฎหมายใหอํานาจไว จึงจํากัดอยูท่ีการควบคุมความถูกตอง

หรือความชอบดวยกฎหมายเทานั้น  และศาลปกครองจะพิจารณาพิพากษาใหเกิดผลเสียแกโจทก

มากกวาคําวินิจฉัยของฝายปกครองไมได อนึ่งศาลจะตรวจสอบการใชดุลพินิจของฝายปกครองไดก็

ตอเม่ือเจาหนาท่ีฝายปกครองไดใหเหตุผลในการวินิจฉัยของตนวาทําไมจึงวินิจฉัยเชนนั้น จึงเปน
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การบังคับใหเจาหนาท่ีฝายปกครองตองใหเหตุผลในการใชดุลพินิจทุกคร้ัง มิฉะนั้นนิติกรรมทาง

ปกครองดังกลาวยอมบกพรองในเร่ืองวิธีสบัญญัติ 

  ท้ังนี้เหตุผลทางวิชาการท่ีมิใหศาลปกครองสามารถเขาไปตรวจสอบในเนื้อหาของ

ดุลพินิจวา ชอบดวยกฎหมายหรือชอบดวยวัตถุประสงคของกฎหมายมากนอยเพียงใด เนื่องจาก 

เร่ืองความม่ันคงทางกฎหมาย เพราะฝายปกครองเปนผูบริหารกฎหมายปกครอง และเปนความ

ประสงคของฝายนิติบัญญัติท่ีกําหนดใหฝายปกครองเปนผูใชดุลพินิจ หากใหศาลปกครองมาเปน   

ผูวางแนวบริหารกฎหมายอีกคร้ังยอมเปนการกระทบตอความม่ันคงทางกฎหมายเพราะกลายเปนวา

ศาลปกครองจะนําเอาดุลพินิจของตนเองมาแทนดุลพินิจของฝายปกครอง สําหรับคดีท่ีมาสูศาลจะ

ทําใหเกิดความไมเปนเอกภาพในการบริหารกฎหมาย และอีกประการหนึ่งศาลปกครองผูใชอํานาจ

ตุลาการจะตองอยูภายในขอบเขตของการแบงหนาท่ีกันทํากลาวคือ ควบคุมตรวจสอบความชอบ

ดวยกฎหมายเทานั้นมิใชกระทําการทุกส่ิงในฐานะผูบังคับบัญชาของฝายปกครอง หรือกลาว        

อีกนัยหนึ่งวา ฝายตุลาการชอบท่ีจะตรวจสอบวาฝายปกครองกระทําการถูกตองตามแบบ ระเบียบ

ทางกฎหมายหรือไม และในกรณีท่ีจําเปนอาจกําหนดใหฝายปกครองพิจารณาวินิจฉัยใหมอีกคร้ัง 

 2.3.3  หลักการใชดุลพินิจของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสและประเทศไทย 

 (1)  หลักความชอบดวยกฎหมายและดุลพินิจตามหลักกฎหมายปกครอง 

 กระทําทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายแบงได 2 ประเภท คือ นิติกรรมทางปกครอง และ

ปฏิบัติการทางปกครอง 

 หลักความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง คือ การท่ีฝายปกครองจะออก

นิติกรรมทางปกครองใด ๆ อันเปนการกาวลวงไปกระทบสิทธิเสรีภาพของปจเจกชนไมได เวนแตมี

กฎหมายใหอํานาจไว 

 เม่ือนิติกรรมทางปกครองเปนการใชอํานาจปกครองอยางหนึ่ง จึงตองอยูภายใตหลัก

ความชอบดวยกฎหมายและดุลพินิจ โดยพิจารณาวาในการทํานิติกรรมทางปกครองท่ีฝายปกครอง

ตองอยูภายใตหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว โดยจะตองพิจารณาความหมายของคําวากฎหมาย 

และการใชดุลพินิจของฝายปกครอง ความสมบูรณของนิติกรรมทางปกครอง โดยจะตองพิจารณา

จากกฎหมายวาไดวางเงื่อนไขไวใหปฏิบัติ และความไมสมบูรณของนิติกรรมทางปกครอง โดยจะ

พิจารณาวาการท่ีฝายปกครองฝาฝนหรือไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

 (2)  หลักความชอบดวยกฎหมาย23

29 

 หลักความชอบดวยกฎหมาย (Principle of legality) หรือภาษาฝร่ังเศส (Principe de 

le’galite’) เปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงทําใหมีการควบคุมนิติกรรมทางปกครอง ให

                                                 
 29 ฤทัย  หงสสิริ. (2547). คูมือการศึกษากฎหมายปกครอง. หนา 311. 
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ชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงวิธีการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรทางปกครองจะพิจารณา

วิธีการควบคุมในการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง และองคกรท่ี

ควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง ดังนี้ 

     1. วิธีการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง แยกพิจารณา

ได   2 ข้ันตอน คือ กอนออกนิติกรรมทางปกครอง และภายหลังออกนิติกรรมทางปกครอง24

30 

 ข้ันตอนท่ี 1 กอนออกนิติกรรมทางปกครอง 

 ฝายปกครองจะออกนิติกรรมทางปกครองดวยการแสดงเจตนาโดยมีข้ันตอน คือ       

เร่ิมคิด ตระเตรียม และออกนิติกรรมทางปกครอง ดังนั้น การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของ      

นิติกรรมทางปกครองกอนออกนิติกรรมทางปกครอง ตองเร่ิมตั้งแตท่ีฝายปกครองคิด ตระเตรียม 

ตลอดไปจนถึงมีนิติกรรมทางปกครอง ก็เพื่อใหนิติกรรมทางการปกครองชอบดวยกฎหมายและการ

ควบคุมกอนออกนิติกรรมทางปกครอง รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมดวย ดวยเหตุนี้จึงเกิด

แนวความคิดเร่ืองกระบวนการในการออกนิติกรรมทางปกครองอ่ืนเพ่ือปองกันมิใหนิติกรรม

ทางการปกครองไมชอบดวยกฎหมายหรือไมเหมาะสม 

 สวนวิธีการในการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง กอนออก

นิติกรรมทางการปกครอง แบงได 3 กระบวนการ 

 1. การใหองคกรท่ีมีหนาท่ีในการใหความเห็นเบ้ืองตนท้ังความชอบดวยกฎหมายและ

ความเหมาะสม กอนท่ีฝายปกครองจะออกนิติกรรมทางปกครองในปจจุบันองคกรเหลานี้ เชน สภา

ท่ีปรึกษาแหงรัฐของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส สวนในของประเทศไทย มีคณะกรรมการกฤษฎีกา

และมีกรรมการรางกฎหมาย  ซ่ึงทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของฝายปกครอง คลายกับ Conseil d’ Etat 

ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส25

31   

 2. การใหประชาชนควบคุมโดยใหมีสวนรวมกอนออกนิติกรรมทางปกครอง ท้ังนี้ 

เพื่อใหโอกาสประชาชนท่ีจะถูกกระทบจากการออกนิติกรรมทางปกครองมีสิทธิในการปองกัน

สวนไดเสียของตนเองได สําหรับรูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชนไดแก วิธีการโตแยง  

การปรึกษาหารือ การไตสวนสาธารณะ 

 3. การเปดโอกาสใหประชาชนรับรูและเขาถึงเอกสารราชการและการใหเหตุผลในนิติ

กรรมทางปกครอง ทําใหความลับของทางราชการจะเปดเผยมากข้ึนกวาเดิม การท่ีใหฝายปกครอง ให

                                                 
 30 มานิตย จุมปา. (2549). คําอธิบาย กฎหมายปกครอง วาดวยการกระทําทางปกครองและการ

ควบคุมการกระทําทางปกครอง เลม 1.  หนา 143-146. 

 
31

  แหลงเดิม. หนา 145. 
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เหตุผลในนิติกรรมทางปกครอง เปนหลักประกันท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะจะทําใหประชาชนรูถึง

เหตุผลในการออกนิติกรรมทางปกครองนั้น ซ่ึงถาไมถูกตอง ก็จะทําใหสามารถโตแยง คัดคาน และ

นําไปสูการยกเลิก เพิกถอน แกไขเปล่ียนแปลง นิติกรรมทางปกครอง นั้นได 

 วิธีการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองกอนออกนิติกรรมทาง

ปกครอง มีขอดีคือเปนการรับรองและคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนกอนท่ีฝายปกครองจะ

ทํานิติกรรมทางปกครอง และการท่ีใหฝายปกครองตองแสดงเหตุผลในนิติกรรมทางปกครองก็

เพ่ือใหฝายปกครองตองพิจารณาอํานาจของตนตามกฎหมายเพื่อปรับกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนกอน

ออกนิติกรรมทางปกครอง และวิธีการนี้ยังควบคุมความเหมาะสม เปนการควบคุมถึงหลัก

ความชอบดวยกฎหมายกอนท่ีจะมีผลกระทบไปยังบุคคลผูรับนิติกรรมทางปกครอง ซ่ึงจะตางกับ

การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองภายหลังออกนิติกรรมทางปกครองท่ี

จะควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองเปนหลัก 

 เม่ือพิจารณาวิธีการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองกอนออก

นิติกรรมทางปกครองก็มีขอเสียบางประการอยูดวย คือเม่ือกระบวนการท่ีกฎหมายกําหนดซับซอน

มากเกินไป ฝายปกครองอาจปฏิบัติตามกระบวนการดังกลาวใหครบกระบวนการเทานั้น สงผลทําให 

หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนเหลืออยูนอย ดวยเหตุนี้เองวิธีการควบคุมความชอบดวย

กฎหมายของนิติกรรมทางปกครองกอนออกนิติกรรมทางปกครองจึงไมเพียงพอในการควบคุม

ความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง จึงควรมีมาตรการอ่ืนมาเสริมดวย ซ่ึงก็คือ การ

ควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองภายหลังออกนิติกรรมทางปกครอง 

 ข้ันตอนท่ี 2 ภายหลังออกนิติกรรมทางปกครอง 

  เม่ือฝายปกครองไดออกนิติกรรมทางปกครองมาแลว และกระทบตอสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน จําเปนตองมีวิธีการในการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง 

วิธีการท่ีใชในการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองภายหลังออกนิติกรรม

ทางปกครอง อาจจําแนกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

 (1) การถือวานิติกรรมทางปกครองนั้นไมเกิดข้ึนเลย (Inexistence) หรืออาจเรียกไดวา

นิติกรรมนั้นตกเปน “โมฆะ” 

 กรณีนี้ไดแกกรณีท่ีนิติกรรมทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย เชน เปนนิติกรรมทาง

ปกครองท่ีมาจากองคกรท่ีไมมีอยูตามกฎหมายหรือเปนองคกรท่ีไมมีอํานาจใด ๆ ของฝายปกครอง

อยูเลยอยางเห็นไดชัด หรือนิติกรรมทางปกครองท่ีไมใชอํานาจฝายปกครอง แตเปนอํานาจศาล

ปกครอง เปนตน นิติกรรมทางปกครองดังกลาวขางตน ถือวาไมชอบดวยกฎหมายระดับสูง ซ่ึงศาล
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ปกครองสูงสุดของสาธารณรัฐฝร่ังเศส (Conseil d’ Etat) ถือวานิติกรรมทางปกครองดังกลาวไม

เกิดข้ึนเลย 

 ผลทางกฎหมายในกรณีท่ีถือวานิติกรรมทางปกครองนั้นไมเกิดข้ึนเลย หรืออาจเรียกวา

เปนนิติกรรมทางปกครองท่ีตกเปนโมฆะ (เสียเปลา) คือ  

 ประการแรก นิติกรรมทางปกครองนั้นไมอาจกอใหเกิดผลทางกฎหมาย คือ ไมอาจ

บังคับการตามนิติกรรมทางปกครองท่ีโมฆะได 

 ประการท่ีสอง นิติกรรมทางปกครองท่ีเปนโมฆะนี้ไมอาจถูกยกเลิกหรือเพิกถอนได

เพราะถือวาเสียเปลามาตั้งแตตน 

 ประการท่ีสาม ผูรับนิติกรรมทางปกครองท่ีโมฆะสามารถนําคดีข้ึนสูศาลขอใหพิสูจน

ความเปนโมฆะกรรมของนิติกรรมทางปกครองไดทุกเม่ือไมมีอายุความ 

 ศาลปกครองสูงสุด (มติท่ีประชุมใหญ) ไดเร่ิมพัฒนาแนวคิดในเร่ืองนิติกรรมทาง

ปกครอง (คําส่ังทางปกครอง) นั้นไมเกิดข้ึนเลย โดยยอมรับวาคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวย

กฎหมายท่ีมีลักษณะผิดพลาดอยางชัดแจงรายแรง ถือวาคําส่ังทางปกครองนั้นไมมีการออกคําส่ังนั้น

เลย ศาลจึงไมตองเพิกถอน 

 (2) การถือวานิติกรรมทางปกครองยังสมบูรณอยู แตอาจถูกยกเลิกหรือเพิกถอนได (อาจ

เรียกไดวาเปนนิติกรรมทางปกครองท่ีตกเปนโมฆียะ) 

 กรณีนี้จะเกิดข้ึนเม่ือนิติกรรมทางปกครองไมชอบดวยกฎหมายในระดับธรรมดา 

(illegal, irregulier, entache d’ exces de pouvoir) แตไมถึงข้ันรายแรงถึงระดับโมฆะกรรม ซ่ึงเหตุ   

ท่ีทําใหนิติกรรมทางปกครองตกเปนโมฆียะ ศาลปกครองสูงสุดของฝร่ังเศสไดวินิจฉัยไว ซ่ึงอาจ

แยกไดดังนี้มีการกระทําเกินอํานาจ ทําผิดแบบหรือวิธีการท่ีเปนสาระสําคัญใชอํานาจโดยผิด

วัตถุประสงคหรือโดยบิดเบือน หรือละเมิดกฎหมายดวยประการอ่ืน26

32 

 2. องคกรท่ีควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง 

 หากพิจารณาในกรณีองคกรท่ีควบคุมความชอบดวยกฎหมายอาจแยกพิจารณาเปน 2 

สวน คือ การควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครอง และการควบคุมโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง 

   2.1 การควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครองนี้ เปนการควบคุมโดยฝายปกครองเอง 

ไมมีองคกรภายนอกเขามาเกี่ยวของ การควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครองอาจจําแนกไดเปน  2 

ประเภท คือ 

 (1) การรองเรียนภายในฝายบริหาร  

                                                 
 32 แหลงเดิม. หนา 150. 

DPU



 
 
 
 

 
 
 

48 

 การรองเรียนภายในฝายบริหารเปนการรองเรียนตอฝายปกครองซ่ึงออกนิติกรรมทาง

ปกครองนั้นเอง หรือตอผูบังคับบัญชาของฝายปกครองท่ีออกนิติกรรมทางปกครองนั้น ซ่ึงเปนไป

ตามสายงานบังคับบัญชา การรองเรียนนี้อาจกระทําเปนลายลักษณอักษร หรือกระทําดวยวาจาก็ได 

ไมมีรูปแบบท่ีเครงครัด การควบคุมวิธีนี้มีอยูในทุกประเทศโดยท่ัวไป แตเปนการควบคุมท่ีไมมี

วิธีการท่ีแนนอน และไมมีการรับฟงขอคัดคานในลักษณะท่ีเปนคดีหรือขอพิพาท 

 ขอดีของการรองเรียนภายในฝายบริหารก็คือ ฝายปกครองมีอํานาจในการส่ังการแกไข

นิติกรรมทางปกครองกวาง คือ นอกจากจะพิจารณาถึงความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทาง

ปกครองแลว ยังสามารถควบคุมความเหมาะสมในการใชดุลพินิจออกนิติกรรมทางปกครองดวย 

นอกจากนี้ วิธีการในการรองทุกขในฝายบริหารยังกระทําไดสะดวกกวาการฟองรองคดี ตลอดจน

เสียคาใชจายไมสูงดวย 

 อยางไรก็ตาม วิธีการรองเรียนภายในฝายบริหารก็มีขอเสียในแงท่ีประชาชนอาจไมได

รับความเปนธรรมในการพิจารณา ท้ังนี้ เพราะฝายปกครองอาจปกปองพวกเดียวกัน โดยเฉพาะใน

กรณีท่ีรองเรียนขอใหฝายปกครองท่ีออกนิติกรรมทางปกครองทบทวนการออกนิติกรรมทางปกครอง 

เพราะคงเปนการยากท่ีจะใหฝายปกครองยอมรับวานิติกรรมทางปกครองท่ีตนออกไปบกพรองหรือ

ผิดพลาด นอกจากนั้น การพิจารณาเร่ืองท่ีรองเรียน ฝายปกครองอาจพิจารณาฝายเดียวโดยไมให

โอกาสประชาชนโตแยงก็ได จึงเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวาวิธีการรองเรียนภายในฝายบริหารไม

เพียงพอในการควบคุมความชอบดวยกฎหมาย 

  (2) วิธีการในลักษณะกึ่งขอพิพาท 

 ดวยวิธีการรองเรียนภายในฝายปกครองยังไมเพียงพอในการควบคุมความชอบดวย

กฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง ดังนั้น จึงมีอีกองคกรหนึ่งท่ีจะใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน กลาวคือ เปนการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองโดย

คณะกรรมการท่ีมิใชศาลยุติธรรม ใชวิธีการพิจารณาในลักษณะท่ีเปนคดีขอพิพาท โดยมีวิธีพิจารณา

ท่ีใหโอกาสผูรองเรียนช้ีแจงขอโตแยงได ตลอดจนมีกระบวนการในการแสวงหาพยานหลักฐาน 

 ขอดีของการควบคุมความชอบดวยกฎหมายโดยศาลฝายบริหาร คือ ศาลฝายบริหาร

ประกอบดวยผูซ่ึงมีความรูความชํานาญเฉพาะดานซ่ึงจะทําใหพิจารณาขอพิพาทท่ีตองการความ

เช่ียวชาญเฉพาะดานไดดี อีกท้ังคาใชจายในการดําเนินการในศาลฝายบริหารยังส้ินเปลืองนอย และ

วิธีการพิจารณาก็รวดเร็ว บรรยากาศการพิจารณาเปนกันเอง นอกจากนี้ท่ีสําคัญก็คือ ศาลฝายบริหาร

มีวัตถุประสงคท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยขอโตแยงในทางท่ีจะใหความเปนธรรมและถูกตองแกคูความ

มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดโดยไมผูกมัดกับพยานหลักฐานดังศาลยุติธรรม ศาลฝายบริหารพิจารณา

ตรวจสอบท้ังความชอบดวยกฎหมายและความเหมาะสมในการออกนิติกรรมทางปกครอง 
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 ประเทศไทย องคกรท่ีควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองใน

ลักษณะกึ่งขอพิพาทมีท้ังในรูปคณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติโดยเฉพาะ เพื่อควบคุมใน

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เชน คณะกรรมการลิขสิทธ์ิ มีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของอธิบดีกรมทรัพยสิน

ทางปญหาท่ีมีคําส่ังเร่ืองคาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 

2537 มาตรา 56 และมาตรา 60 (2) หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 50 และมาตรา 51 (1) มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงาน 

ทองถ่ินท่ีส่ังการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 2.2  การควบคุมโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง 

 ดวยเหตุท่ีการควบคุมความชอบดวยกฎหมายโดยองคกรภายในฝายปกครองมีขอจํากัด

บางประการดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน จึงเปนการจําเปนตองมีการควบคุมภายนอก การควบคุม

ความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองโดยองคกรภายนอกฝายปกครองอาจดําเนินการ

ไดโดยองคกรในหลายลักษณะ เชน ศาล องคกรพิเศษ (เชน ombudsman, prokuratura) หรือทาง

การเมือง แตวิธีการเหลานี้มีผลตางกัน กลาวคือ การควบคุมโดยองคกรพิเศษ เชน ombudsman หรือทาง

การเมืองไมมีผลโดยตรงในการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง หากแต

มุงเนนท่ีจะควบคุมฝายปกครองมากกวา ในขณะท่ีการควบคุมโดยศาลจะมุงท่ีความชอบดวยกฎหมาย 

ของนิติกรรมทางปกครอง ดังนั้น ในท่ีนี้ผูเขียนจะไดกลาวถึงเฉพาะการควบคุมความชอบดวย

กฎหมายโดยองคกรศาลเทานั้น 

 การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองโดยองคกรศาลอาจแยก

พิจารณา โดยคํานึงถึงลักษณะของศาลได 2 ประเภท คือ ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง 

 1. ศาลยุติธรรม 

 ระบบท่ีใหศาลยุติธรรมเปนผูควบคุมความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง 

สวนใหญไดแกประเทศกลุม Anglo-Saxon เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เปนตน (เรียกวา “ระบบ   

ศาลเดี่ยว”) หลักกฎหมาย Common Law ไมไดใหความแตกตางระหวางเอกชนกับฝายปกครอง 

และถือวาท้ังเอกชนและฝายปกครองมีฐานะเทาเทียมกัน จึงตองถูกควบคุมโดยศาลยุติธรรมอัน

เดียวกัน ศาลยุติธรรมในอังกฤษคือ High Court และ Court of Appeal นอกจากจะรับคดีพิพาท

ระหวางเอกชนกับฝายปกครองโดยตรง แลวยังพิจารณาคดีท่ีผานการพิจารณาของศาลบริหารดวย 

(Administrative Tribunals) 
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 2. ศาลปกครอง 

 ระบบนี้ใหศาลปกครองเปนผูพิจารณาคดีปกครองแยกตางหากจากศาลยุติธรรม จึงเรียกวา 

ระบบศาลคู ฝร่ังเศสเปนประเทศท่ีถือเปนแบบแผนของระบบศาลคูนี้ ในระบบนี้จะมีเกณฑการ

แบงแยกใหคดีปกครองข้ึนสูการพิจารณาของศาลปกครองสวนคดีอ่ืน ๆ อยูในอํานาจศาลยุติธรรม 

 สําหรับการควบคุมความชอบดวยกฎหมายโดยศาล ไมวาจะเปนศาลยุติธรรมหรือศาล

ปกครอง ศาลดังกลาวจะควบคุมไดเฉพาะความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองเทานั้น 

ไมอาจควบคุมความเหมาะสมของนิติกรรมทางปกครองได นอกจากนี้  ศาลจะหยิบยกเร่ือง

ความชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองข้ึนมาพิจารณาเองโดยท่ีไมมีผูรองขอ

ไมได เพราะการพิจารณาของศาลมีลักษณะขอพิพาท 

  (3) หลักดุลพินิจของฝายปกครอง 

             1. คําวา ดุลพินิจในความหมายท่ัวไป คือ การมีสิทธิท่ีจะเลือกไดจนบางคร้ัง

เขาใจวาจะเลือกอยางไรก็ได แตในทางกฎหมายปกครองแมจะใหอํานาจฝายปกครองสามารถใชอํานาจ

ดุลพินิจ เลือกท่ีปฏิบัติหรือตัดสินใจไดก็ตาม แตฝายปกครองก็จะตองตัดสินใจอยูภายใตกรอบของ

กฎหมาย ท้ังนี้เพื่อปองกันไมใหมีการใชอํานาจดุลพินิจตามอําเภอใจ มิฉะนั้นแลวจะทําใหฝาย

ปกครองใชอํานาจดุลพินิจตามอําเภอใจและจะทําความเดือดรอนใหแกประชาชนผูอยูภายใตการ

ปกครอง27

33 

 กรณี กฎหมายใหดุลพินิจแกฝายปกครองในการเลือกพิจารณาส่ังการอยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยางได โดยกฎหมายไมไดวางเงื่อนไขหรือหลักเกณฑในการส่ังการในเร่ืองนั้นไว

โดยเฉพาะ หรือกฎหมายบัญญัติใหเลือกอยางหนึ่งอยางใดในหลายอยางท่ีกฎหมายกําหนด เชน 

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 21 เร่ือง การส่ังพักใชใบอนุญาตหรือส่ังเพิกถอน

ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ในกรณีดําเนินกิจการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน ฝายปกครองยอมมีดุลพินิจพิจารณาเลือกวาจะควรส่ังการอยางไรได28

34 

 ดุลพินิจของฝายปกครอง หมายถึง การท่ีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองตัดสินใจอยาง

อิสระท่ีจะเลือกกระทําการหรือไมกระทําการอยางหนึง่อยางใด หรือการกระทําการไปในทางใดทาง

หนึ่ง ในกรณีท่ีกฎหมายใหทางเลือกหลายทาง ซ่ึงหากเลือกกระทําการไปโดยมีเหตุผลอันสมควรแลว 

ก็เปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย 

 แตถากฎหมายกําหนดใหฝายปกครองมีทางเลือกท่ีชอบดวยกฎหมายเพียงทางเดียว 

กรณีนี้ไมถือวาฝายปกครองมีดุลพินิจ แตเปนกรณีท่ีฝายปกครองตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 

                                                 
 

33 แหลงเดิม. หนา 159 – 160. 

 34 ฤทัย  หงสสิริ. เลมเดิม. หนา 314-315. 
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 การท่ีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองในการกระทําทางปกครอง จะมี 2 รูปแบบ คือ 

อํานาจผูกพันกับดุลพินิจ ซ่ึงดุลพินิจจะตางจาก “อํานาจผูกพัน” (Competenceliee) ฝายปกครองมี

หนาท่ีตองดําเนินการหรือส่ังการอยางใดอยางหนึ่งเม่ือปรากฏพฤติการณหรือขอเท็จจริงท่ีกฎหมาย

กําหนดไว ไมอาจเลือกหรือวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนได เชน ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว 

พ.ศ. 2478 ในกรณีท่ีการขอจดทะเบียนสมรสเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว เชน 

ไมไดเปนญาติสืบสายโลหิต ไมมีคูสมรสอยูแลวในขณะขอจดทะเบียน และไมเปนบุตรบุญธรรม

กับผูรับบุตรบุญธรรม นายทะเบียนมีหนาท่ีตองจดทะเบียนสมรสให จะปฏิเสธการจดทะเบียนโดย

อางคําส่ังหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยไมได หรือในกรณีของการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน

ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 เม่ือฝายปกครองรับคําขอและเห็นวามี

รายการถูกตองครบถวนและผูขอไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการแลว 

เจาหนาท่ีฝายปกครองมีหนาท่ีดําเนินการใหแกผูขอ เปนตน 

  2. สาเหตุท่ีกฎหมายใหดุลพินิจแกฝายปกครอง เนื่องจากฝายนิติบัญญัติหรือ  

ฝายปกครองเองไมสามารถท่ีจะตรากฎหมายหรือกําหนดหลักเกณฑท่ีมีลักษณะท่ัวไป และแนนอน

ตายตัวใหครอบคลุมไดในทุกกรณี เพราะเหตุปจจัยทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ หรือความหลากหลายทางพฤติกรรมของมนุษย จึงมีความจําเปนท่ี

จะตองใหฝายปกครองมีอํานาจในการใชดุลพินิจในการพิจารณาขอเท็จจริงหรือพฤติการณเฉพาะ

เร่ืองบางเพื่อใหการบริหารประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนไดมากท่ีสุด เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 

2535 มาตรา 9 บัญญัติวา ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัย

ธรรมชาติหรือภาวะมลพิษท่ีเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ ซ่ึงหากปลอยไวเชนนั้น จะเปน

อันตรายอยางรายแรงตอชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือกอความเสียหายตอ

ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐเปนอันมาก กฎหมายใหอํานาจนายกรัฐมนตรีท่ีจะใชดลุพินิจส่ัง

ตามท่ีเห็นสมควรอันจะมีผลเปนการระงับหรือบรรเทาผลรายจากอันตรายและความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนนั้นไดอยางทันทวงที เนื่องจากในกรณีดังกลาว ฝายนิติบัญญัติไมอาจกําหนดไวลวงหนาได

วาควรใชมาตรการใดท่ีสมควรหรือจําเปนแกกรณีท่ีจะเกิดข้ึนได เนื่องจากภัยธรรมชาตินั้นอาจ

เกิดข้ึนไดหลายรูปแบบ เชน อุทกภัย วาตภัย แผนดินไหว หรือไฟไหมปาก็ได และอันตรายหรือ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นยอมมีระดับความรุนแรงแตกตางกันแลวแตกรณี 

 ในบางกรณีกฎหมายตองการใหเจาหนาท่ีใชวิจารณญาณพิจารณาปรับใชกฎหมายให

เหมาะสมกับขอเท็จจริงและพฤติการณท่ีเกิดข้ึน เชน ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนทําผิดวินัยไมรายแรง ผูบังคับบัญชาก็ตองพิจารณา
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ขอเท็จจริงในเร่ืองนั้นวาพฤติการณดังกลาวนาจะลงโทษในระดับใด โดยมีทางเลือกท่ีจะใชมาตรการ 

ภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ไดแลวแตกรณี การท่ีจะลงโทษเทากันทุกกรณียอม

ไมเปนธรรมแกผูทําผิดวินัย เพราะเปนการลงโทษท่ีไมไดสัดสวนกับความผิดท่ีไดกระทําลง 

 แตมีนักกฎหมายปกครองบางทานเห็นวาแมในกรณีท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ

ขอบังคับไดกําหนดใหฝายปกครองส่ังการใด ๆ ถาไมไดกําหนดระยะเวลาไว ฝายปกครองยอมมี

วิจารณญาณเลือก “ชวงเวลา” เหมาะสมท่ีจะส่ังการดังกลาวได อยางนอยท่ีสุดภายในเวลาอันสมควร

ตามความจําเปนของทางราชการ แตหากฝายปกครองส่ังการลาชาเกินสมควร ก็อาจถือวาเปนการ

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไมชอบดวยกฎหมายได29

35 

  3. การใชดุลพินิจของฝายปกครอง 

 การท่ีจะพิจารณาวาเจาหนาท่ีฝายปกครองมีดุลพินิจในเร่ืองใด เพียงใดนั้น อาจพิจารณา 

ไดจากหลักเกณฑ 2 ประการ กลาวคือ 

    1) กฎหมายไมไดวางเงื่อนไขหรือหลักเกณฑในการส่ังการในเร่ืองนั้นไว

โดยเฉพาะ หรือกฎหมายใหเจาหนาท่ีเลือกส่ังการอยางหนึ่งอยางใดในหลายอยาง ในกรณีนี้จึงตอง

พิจารณากฎหมายเปนหลักวากฎหมายไดวางหลักเกณฑหรือเงื่อนไขของการใชอํานาจ หรือ

ทางเลือกใหส่ังการไวหรือไม มากนอยเพียงใด ยกตัวอยางเชน พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 

2509 มาตรา 21 บัญญัติวา  

 “ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัติก็ดี ดําเนินกิจการสถานบริการขัดตอความ

สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมก็ดี ดําเนินกิจการสถานบริการโดยไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือ

ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ก็ดี พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจไมตออายุใบอนุญาต หรือส่ัง

พักใชใบอนุญาต หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

 การส่ังพักใชใบอนุญาต ใหส่ังพักไดคร้ังละไมเกินสามสิบวัน” 

 จะเห็นไดวาจากบทบัญญัติดังกลาว พนักงานเจาหนาท่ีจะมีอํานาจส่ังการใด ๆ ตาม

มาตรานี้ได ก็ตอเม่ือมีเหตุวาผูรับอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือดําเนินกิจการขัดตอหลักเกณฑท่ี

กําหนดไว เชน ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เทานั้น ดังนั้น ในสวนท่ีเกี่ยวกับเหตุหรือเงื่อนไขใน

การใชอํานาจนั้น กฎหมายไดกําหนดเงื่อนไขไวโดยเฉพาะแลว พนักงานเจาหนาท่ีไมมีอํานาจเลือก

วาจะส่ังการโดยอาศัยเหตุอ่ืนนอกจากเหตุท่ีกฎหมายกําหนดไว แตหากปรากฏเหตุตามท่ีกฎหมาย

กําหนดไวแลว พนักงานเจาหนาท่ีก็มีดุลพินิจหรือทางเลือกในการท่ีจะใชอํานาจได 3 ทาง ไดแก   

                                                 
35  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542. มาตรา 9 วรรค 1 (2) 

และ(3).  
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1) ไมตออายุใบอนุญาต หรือ 2) ส่ังพักใชใบอนุญาต หรือ 3) ส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงเจาหนาท่ี

ตองพิจารณาวาจะใชดุลพินิจไปทางใด โดยอาศัยขอเท็จจริงและพฤติการณในแตละเร่ือง 

 จากหลักดังกลาว ถาพนักงานเจาหนาท่ีออกคําส่ังทางปกครองโดยไมมีเหตุหรือเงื่อนไข

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว หรือฟงขอเท็จจริงผิดพลาดวามีเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนดไวท้ัง ๆ ท่ีไมมี

เหตุดังกลาว คําส่ังทางปกครองดังกลาวยอมเปนคําส่ังท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  

 ในกรณีท่ีกฎหมายวางเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการใชอํานาจไวมาก หรือบัญญัติให

เจาหนาท่ีฝายปกครองมีทางเลือกส่ังการไวนอย ดุลพินิจของเจาหนาท่ีในการใชอํานาจดังกลาวก็จะ

ลดลงตามลําดับ หรือแทบจะไมมีเลยในกรณีท่ีกฎหมายไดวางเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการส่ังการไว

ทุกประการ เชน ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 มาตรา 10 กําหนดวา 

ในกรณีของการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหผูท่ีมีเง่ือนไขครบตามท่ีประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยกําหนดไว มีสิทธิรองขอใหจดทะเบียนสมรสได และใหนายทะเบียนรับจด

ทะเบียนสมรสให นายทะเบียนจะใชดุลพินิจไมจดทะเบียนสมรสหรืออางเหตุอ่ืนท่ีกฎหมายไมได

บัญญัติไวไมได เชน จะไมจดทะเบียนสมรสโดยอางคําส่ังของกระทรวงมหาดไทยท่ีหามจด

ทะเบียนสมรสใหคนไทยกับหญิงตางดาวท่ียังไมมีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวไมได (คําพิพากษา

ฎีกาท่ี 580/2527)  

 แตถากฎหมายวางเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการใชอํานาจไวนอย หรือบัญญัติไวกวาง ๆ 

หรือบัญญัติใหทางเลือกส่ังการไวมาก ดุลพินิจของเจาหนาท่ีในการใชอํานาจดังกลาวก็จะมากข้ึน

ตามลําดับ เชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

มาตรา 9 กําหนดใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังบุคคลไมใหกระทําการใดอันจะมีผลเปนการเพิ่ม

ความรุนแรงแกภาวะมลพิษในระหวางท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชนอัน

เนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือภาวะมลพิษท่ีเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ ซ่ึงหากปลอยไว

เชนนั้นจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอชีวิตรางกายหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอความ

เสียหายตอทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐเปนอันมาก หรือในกรณีรัฐมนตรีมีอํานาจถอน

สัญชาติไทยของผูซ่ึงไดสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง 

เชน ผูอพยพท่ีเขามาในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง เม่ือ

มีพฤติการณอันเปนการสมควรเพื่อความม่ันคงหรือประโยชนของรัฐ ตามแตจะเห็นสมควร เปนตน 

ในเร่ืองดังกลาว แมรัฐมนตรีจะไมมีดุลพินิจหรือทางเลือกอ่ืนในเร่ืองของอํานาจส่ังการเนื่องจาก

รัฐมนตรีมีอํานาจเพียงถอนสัญชาติไทย แตรัฐมนตรีมีอํานาจอยางกวางขวางในการพิจารณาวามี

พฤติการณหรือขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีอาจเปนเหตุหรือเงื่อนไขท่ีจะใชอํานาจถอนสัญชาติหรือไม 
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ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ดุลพินิจมีความสัมพันธในลักษณะผกผันตามสวนกับหลักเกณฑของ

กฎหมายหรือหลักความชอบดวยกฎหมาย 

 ในการพิจารณาวาเจาหนาท่ีฝายปกครองนั้นมีดุลพินจิในการออกคําส่ังทางปกครองหรือ

กฎเพียงใดนั้น ในเบ้ืองตนอาจแยกพิจารณาไดดังนี้ 

 ก. ในกรณีนั้น เจาหนาท่ีมีดุลพินิจในการท่ีจะเลือกส่ังการ หรือเลือกไมส่ังการได

หรือไม โดยพิจารณาวามีกฎหมายบังคับใหเจาหนาท่ีตองทําคําส่ังทางปกครองหรือกฎในกรณีนั้น

หรือไม หากไมมีกฎหมายบังคับไว เจาหนาท่ีอาจใชดุลพินิจพิจารณาไมส่ังการประการใดก็ได     

แตหากกฎหมายบังคับหรือกําหนดหนาท่ีใหเจาหนาท่ีตองทําคําส่ังเจาหนาท่ีจะปฏิเสธไมทําโดยอาง

วามีดุลพินิจไมได เชน ในกรณีของการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน กฎหมายบังคับวา เม่ือ

พนักงานเจาหนาท่ีไดรับคําขอ และเห็นวาคําขอมีรายการถูกตองครบถวนและผูขอไดปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงท่ีกําหนดแบบ หลักเกณฑและวิธีการไวแลว พนักงานเจาหนาท่ีจะตองถายรูปผูขอและ

ออกใบรับใหแกผูขอ ในกรณีนี้ เจาหนาท่ีจะใชดุลพินิจไมถายรูปผูขอและไมออกใบรับไมได 

 ข. แตถาหากมีกฎหมายบังคับใหตองทํา ก็ตองพิจารณาตอไปวา กฎหมายไดวางเงื่อนไข

หรือขอจํากัด หรือทางเลือกในการทําคําส่ังทางปกครองหรือกฎไวเพียงใด โดยพิจารณาแยกคําส่ัง

หรือนิติกรรมทางปกครองนั้นออกเปนสวน ๆ และพิจารณาวากฎหมายไดวางเงื่อนไขหรือขอจํากัด

หรือทางเลือกในเร่ืองของแบบหรือข้ันตอน วัตถุประสงค อํานาจในการส่ังการ หรือเหตุในการ    

ส่ังการไวมากนอยเพียงใด เชน ถากฎหมายไมไดกําหนดแบบของการทําคําส่ังทางปกครองไว เจาหนาท่ี 

ยอมมีดุลพินิจทําคําส่ังดังกลาวดวยวาจา หรือเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีอ่ืนได หรือในกรณีท่ี

กฎหมายไมไดกําหนดเหตุของการทําคําส่ังทางปกครองไว หรือกําหนดไวกวาง ๆ วา “ตามแตจะ

เห็นควร” เจาหนาท่ียอมมีดุลพินิจทําคําส่ังดังกลาวโดยอาศัยเหตุใด ๆ ก็ไดตามท่ีเห็นควร เทาท่ีไม

ขัดตอวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของกฎหมาย อยางไรก็ตาม แมกฎหมายจะไมไดกําหนดวัตถุประสงค 

ของการส่ังการในเร่ืองใดไวโดยเฉพาะ ก็ถือวาฝายปกครองตองทําคําส่ังทางปกครองเพื่อประโยชน

สาธารณะเทานั้น 

 ในกรณีท่ีกฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ีเลือกส่ังการไดหลายอยาง เจาหนาท่ียอมมีดุลพินิจ

ในการเลือกส่ังการอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร เชน เพิกถอนหรือพักใชใบอนุญาตผูประกอบ 

กิจการสถานบริการท่ีกระทําการขัดตอกฎหมาย หรือนายกรัฐมนตรีใชอํานาจส่ังการหรือออก

มาตรการใด ๆ ท่ีจําเปนเพื่อลดความรุนแรงแกภาวะมลพิษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ท่ีกลาวมาขางตน 

    2. การใชดุลพินิจส่ังการของฝายปกครองนั้นตองไมใชเปนการใชอํานาจตาม

อําเภอใจ หรือไมชอบดวยเหตุผลอยางแจงชัด ซ่ึงเปนหลักเกณฑท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการใช
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ดุลพินิจ เนื่องจากการท่ีกฎหมายใหดุลพินิจแกฝายปกครองนั้น ก็มีวัตถุประสงคใหฝายปกครองใช

วิจารณญาณพิจารณาเลือกส่ังการหรือไมส่ังการ หรือส่ังการใหเหมาะสมแกขอเท็จจริงและ

พฤติการณในแตละกรณี เพื่อประโยชนของประชาชน ดังนั้น จึงไมใชกรณีท่ีกฎหมายใหอํานาจฝาย

ปกครองจะเลือกส่ังการอยางใดก็ไดตามอําเภอใจ หากเปนการใชอํานาจตามอําเภอใจแลวยอมเปน

การใชดุลพินิจท่ีไมชอบถือวาเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย การท่ีฝายปกครองใช

วิจารณญาณเลือกส่ังการไปในทางใดทางหนึ่ง โดยเห็นวาเหมาะสมท่ีสุดกับขอเท็จจริงหรือ

พฤติการณในเร่ืองนั้นแลว การส่ังการดังกลาวยังไมเปนการกระทําท่ีไมชอบ แมจะไมเหมาะสม

ท่ีสุดหรือผิดพลาดบางก็ตาม แตถาการผิดพลาดดังกลาวรายแรงถึงขนาดท่ีบุคคลท่ัวไปยอมไม

กระทําหรือขัดตอเหตุผลโดยชัดแจงอันเห็นวาไดเปนการใชอํานาจตามอําเภอใจแลว ยอมเปนการ

ใชดุลพินิจท่ีไมชอบ หลักเกณฑขอนี้มีลักษณะเปนการกําหนดขอบเขตของการใชอํานาจหรือ

วิจารณญาณของฝายปกครองใหอยูภายใตหลักเหตุผลและสามัญสํานึก 

  4. ข้ันตอนการใชดุลพินิจ 

 ในการพิจารณาทําคําส่ังทางปกครองและการใชดุลพินิจในแตละเร่ืองนั้นมีข้ันตอน

หลายข้ันตอนและแตกตางกันตามเร่ืองท่ีพิจารณา อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปอาจแยกพิจารณาไดเปน 

3 ข้ันตอนใหญ ๆ โดยแยกเปนข้ันตอนการรวบรวมขอเท็จจริง ข้ันตอนการปรับบทกฎหมาย และ

ข้ันตอนการใชดุลพินิจ ดังนี้ 

 1. การรวบรวมพยานหลักฐานและการรับฟงขอเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีมีหนาท่ีแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน

ตาง ๆ ตรวจสอบสถานท่ี ตลอดจนรับฟงคําช้ีแจงของคูกรณี ผูเช่ียวชาญ หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวา

เปนประโยชนในการพิจารณา และตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ ตามความเหมาะสมในเร่ืองนั้น ๆ 

รวมท้ังใหคูกรณีมีโอกาสในการทราบขอเท็จจริง โตแยงและแสดงพยานหลักฐานท่ีจําเปนตอการ

พิจารณาส่ังการ เชน เม่ือเจาหนาท่ีไดรับคํารองเรียนวาสถานบริการใดประกอบกิจการขัดตอกฎหมาย 

เชน เปดบริการเกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด เจาหนาท่ีก็มีหนาท่ีท่ีตองตรวจสอบและรวบรวม

พยานหลักฐาน รวมท้ังฟงคําช้ีแจงจากผูประกอบกิจการสถานบริการดังกลาวและผูเกี่ยวของ วามี

กรณีตามท่ีรองเรียนนั้นเกิดข้ึนหรือไม เจาหนาท่ีตองใชวิจารณญาณพิจารณาวาขอเท็จจริงท่ีไดมา

นั้นเพียงพอและนาเช่ือวามีการเปดบริการเกินเวลาตามท่ีมีการรองเรียนหรือไม ซ่ึงขอเท็จจริงท่ี

วินิจฉัยไดนั้นจะตองเปนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ มีการกระทําตามท่ีกลาวหาหรือไม ดังนั้น       

ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีจึงไมมีดุลพินิจ 

 2. การปรับบทกฎหมายกับขอเท็จจริง เม่ือรวบรวมพยานหลักฐานและขอเท็จจริงไดท้ัง

หมดแลว เจาหนาท่ีตองนํากฎหมายท่ีเกี่ยวของมาปรับกับขอเท็จจริงดังกลาววาเปนกรณีท่ีกฎหมาย
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กําหนดไวหรือไม เชน ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีจะใชอํานาจตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติสถาน

บริการ พ.ศ. 2509 เจาหนาท่ีจะตองมีหลักฐานและขอเท็จจริงวาสถานบริการดังกลาวประกอบ

กิจการขัดตอกฎหมายโดยเปดบริการเกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว หรือเขาเงื่อนไขอ่ืนตามท่ี

กําหนดไวในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 21 หากไมเขาเงื่อนไขตาง ๆ ท่ี

กฎหมายกําหนดไวแลวเจาหนาท่ีก็ไมอาจใชอํานาจตาง ๆ ท่ีกฎหมายกําหนดไวได ในกรณีนี้ 

โดยท่ัวไปแลว เจาหนาท่ีไมมีดุลพินิจเพราะเปนเร่ืองท่ีเจาหนาท่ีตองนํากฎหมายมาปรับบทกับ

ขอเท็จจริงท่ีมีอยูวาเปนกรณีตามท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือไม เจาหนาท่ีไมมีอํานาจเลือกตีความ

กฎหมายไปในทางใดทางหนึ่งได เพราะหากปรับบทหรือตีความไมถูกตอง ศาลก็จะวินิจฉัยวา

เจาหนาท่ีตีความกฎหมายผิดและการกระทําของเจาหนาท่ีโดยอางกฎหมายนั้นเปนการกระทํา        

ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

 อยางไรก็ตาม ในบางเร่ืองกฎหมายมีขอความท่ีไมชัดเจนหรืออาจตีความไดหลายนัย 

และเปนเร่ืองทางเทคนิคท่ีตองอาศัยความเช่ียวชาญ ซ่ึงศาลไมคอยมีความรูหรือความเช่ียวชาญใน

เร่ืองดังกลาว หรือเปนเร่ืองท่ีศาลประสงคใหเจาหนาท่ีมีวิจารณญาณในเร่ืองนั้นมาก ศาลก็อาจให

ฝายปกครองหรือเจาหนาท่ีมีดุลพินิจตามสมควรในการปรับบทและตีความวาขอเท็จจริงในเร่ืองนั้น

เขาเงื่อนไขหรือหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือไม โดยศาลจะจํากัดบทบาทของตนเองในการ

วินิจฉัยวาเจาหนาท่ีปรับบทหรือตีความกฎหมายไมถูกตอง เพราะในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตีความโดยไม

มีเหตุผล หรือตีความในลักษณะท่ีวิญูชนท่ัวไปเห็นวาเปนการตีความไมถูกตองซ่ึงในกรณีนี้นัก

กฎหมายบางทานเรียกวาเปนกรณีท่ีเจาหนาท่ีมี “ดุลพินิจวินิจฉัย” เชน เคร่ืองสําอางคใดนาจะเปน

อันตรายแกสุขภาพหรือไม การกระทําใดเปนการกระทําท่ีขัดตอมรรยาทหรือจริยธรรมแหงวิชาชีพ

หรือไม การท่ีผูรองกับพวกรวมกันมียาปลอมไวขายเปนภัยรายแรงตอชีวิตและอนามัยของ

ประชาชน เปนการบอนทําลายความม่ันคงของราชอาณาจักรหรือไม แตหากเจาหนาท่ีทําคําส่ังทาง

ปกครองโดยฟงขอเท็จจริงหรือใชดุลพินิจโดยไมมีพยานหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ    

ก็อาจเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายได 

 3. ใชดุลพินิจพิจารณาส่ังการตามความเหมาะสมแกกรณี ในกรณีนี้ หากเจาหนาท่ีฟง

ขอเท็จจริงและปรับบทกฎหมายแลววาเปนกรณีตามมาตรา 21 เนื่องจากผูประกอบกิจการสถาน

บริการประกอบกิจการขัดตอกฎหมาย โดยเปดใหบริการเกินเวลาท่ีกฎหมายกําหนด เจาหนาท่ีตอง

มาพิจารณาวาควรใชดุลพินิจส่ังการอยางไร 

    1) การจะใชอํานาจหรือส่ังการตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไวหรือไม เนื่องจากกรณีนี้

กฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ีในการพิจารณาวาจะใชอํานาจตาง ๆ ท่ีกําหนดไวหรือไมโดยไมได

บังคับวาเจาหนาท่ีตองใชอํานาจดังกลาว หากเปนการกระทําผิดคร้ังแรกและเปนเร่ืองเล็กนอย 

DPU



 
 
 
 

 
 
 

57 

เจาหนาท่ีอาจใชดุลพินิจพิจารณาวายังไมสมควรท่ีจะใชมาตรการตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 

เจาหนาท่ีก็อาจตักเตือนผูประกอบกิจการดังกลาว 

    2) การจะเลือกใชมาตรการใดในแตละกรณีนั้น ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีเห็นวาการกระทํา

นั้นผิดถึงขนาดท่ีเจาหนาท่ีควรตองใชอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนด เจาหนาท่ีก็ตองพิจารณาวาควร

จะใชมาตรการใดตอสถานบริการดังกลาว โดยพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการจากขอเท็จจริง

และพฤติการณในเร่ืองผลกระทบตอสังคมและประชาชน และผลกระทบตอสถานบริการท่ีกระทํา

ผิดดังกลาว และหลักความไดสัดสวนระหวางการกระทําผิดดังกลาวกับมาตรการท่ีจะใชดวย หาก

เห็นวาไมใชเร่ืองท่ีรายแรงมาก เจาหนาท่ีอาจมีคําส่ังเพียงพักใชใบอนุญาต แตหากเห็นวาเปนเร่ืองท่ี

รายแรงมากเนื่องจากสถานบริการดังกลาวไดกระทําผิดอยูเปนประจํา แมจะไดตักเตือนหรือพักใช

ใบอนุญาตมาแลวหลายคร้ังก็ตาม เจาหนาท่ีก็อาจใชดุลพินิจส่ังไมตออายุใบอนุญาตหรือเพิกถอน

ใบอนุญาตก็ได 

 ในข้ันตอนการใชดุลพินิจพิจารณาส่ังการนี้อาจแยกออกเปนข้ันตอนยอย ๆ ได 3 

ข้ันตอน และเพื่อใหเขาใจงาย ขอยกตัวอยางในเร่ืองการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ เชน       

มีผูมาขอใหเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับประวัติของเจาหนาท่ีระดับสูงของธนาคาร

แหงประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทย 

ปฏิเสธเนื่องจากเปนขอมูลขาสารท่ีเปนความลับของราชการ หากเปดเผยไปแลวจะเปนการรุกลํ้า

สิทธิสวนบุคคลเกินสมควร แตผูขอขอมูลขาวสารเห็นวาจําเปนตองเปดเผยเพื่อประโยชนสาธารณะ 

ผูขอขอมูลจึงไดอุทธรณไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ในประเด็นนี้ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหอํานาจเจาหนาท่ีใชดุลพินิจท่ีจะมีคําส่ังให

เปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ 

ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนท่ีเกี่ยวของประกอบกัน ในเร่ืองนี้ เจาหนาท่ีของ

ธนาคารแหงประเทศไทยหรือคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีข้ันตอนการ

พิจารณาใชดุลพินิจท่ีพอแยกออกได เปน 3 ข้ันตอน ไดแก 

 1. พิจารณาผลดีผลเสีย และผลกระทบตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเปดเผยขอมูล

ขาวสาร วาการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวจะมีผลดี ผลเสียหรือผลกระทบอยางไรตอการปฏิบัติ

หนาท่ีของธนาคารแหงประเทศไทย ตอประชาชนท่ีควรไดรับทราบขอมูลดังกลาว ผูขอขอมูล และ

เจาหนาท่ีระดับสูงผูท่ีจะถูกเปดเผยขอมูล 

 2. ช่ังน้ําหนักระหวางผลดีผลเสียและผลกระทบดังกลาว วาหากเปดเผยไปแลวจะมีผลดี

หรือผลเสียมากกวากัน 
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 3. ตัดสินใจใชดุลพินิจวาจะส่ังการหรือทําคําส่ังอยางไร วาจะเปดเผยหรือไมเปดเผย

ขอมูลขาวสารใหแกผูขอ หรือเปดเผยโดยมีเงื่อนไขอยางไร 

 ในเร่ืองนี้ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดวินิจฉัยใหธนาคารแหง

ประเทศไทยเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว โดยใชดุลพินิจช่ังน้ําหนักระหวางขอดีขอเสียและ

วินิจฉัยวาตําแหนงของเจาหนาท่ีท่ีมีผูขอขอมูลนั้นเปนตําแหนงท่ีมีความสําคัญตอระบบการเงินการ

คลังของประเทศ และแมจะเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลแตการเปดเผยจะเปนประโยชนท้ังตอ

หนวยงานของรัฐคือธนาคารแหงประเทศไทยและเปนประโยชนสาธารณะ กลาวโดยสรุป ก็คือ 

หลังจากท่ีพิจารณาและช่ังน้ําหนักแลว เห็นวาเปนประโยชนมากกวา คณะกรรมการจึงวินิจฉัยให

เจาหนาท่ีใชดุลพินิจส่ังใหเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว 

 จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวา การพิจารณาใชดุลพินิจในเร่ืองการเปดเผยขอมูล

ขาวสารของราชการนั้น มีข้ันตอนงาย ๆ 3 ข้ันตอน ซ่ึงอาจใชกับการใชดุลพินิจในเร่ืองอ่ืน ๆ ดวย 

  5. การควบคุมการใชดุลพินิจ 

 การควบคุมการใชดุลพินิจเปนเร่ืองท่ีประเทศตาง ๆ ในระบบเสรีประชาธิปไตยให

ความสําคัญไมวาจะเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร หรือระบบกฎหมายจารีต

ประเพณี  (Common law) ก็ตาม โดยแตละประเทศอาจจะใชเทคนิคทางกฎหมายในการควบคุมการ

ใชดุลพินิจ  ท่ีแตกตางกันออกไป โดยอาจเรียกช่ือตางกัน แตมีผลทางกฎหมายคลายกัน เพื่อให

บรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาว เชน การใชหลักเร่ืองความผิดพลาดหรือความบกพรองท่ีเห็น

ประจักษ หรือแจงชัด (Erreur Manifeste) หรือหลักความไดสัดสวน (Proportionnalite) ของศาล

ปกครองฝร่ังเศส หรือหลักกฎหมายอเมริกันท่ีวาการใชดุลพินิจของฝายปกครองตองใชอยางมี

เหตุผลหรือหลักความสมเหตุสมผล (Reasonableness) โดยศาลแตละประเทศจะวินิจฉัยขอเท็จจริง

แตละกรณีเปนเร่ือง ๆ ไป30

36 

 การท่ีศาลตองใชความระมัดระวังในการพิจารณาวาการใชดุลพินิจนั้นผิดพลาดรายแรง

ถึงขนาดท่ีบุคคลท่ัวไปยอมไมกระทําหรือขัดตอเหตุผลโดยชัดแจงนั้น ก็เนื่องจากวา การใชดุลพินิจ

ดังกลาวเปนอํานาจของฝายปกครอง ศาลมีหนาท่ีเพียงตรวจสอบหรือควบคุมใหการใชดุลพินิจ

ดังกลาวใหอยูในขอบเขตและเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของกฎหมาย ศาลไมมี

อํานาจเขาไปใชดุลพินิจแทนฝายปกครอง มิฉะนั้นจะกลายเปนวา ศาลเขาไปทําหนาท่ีเปน

ผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีฝายปกครอง หรือเปนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเสียเอง 

                                                 
 36 เลมเดิม. หนา 327. 
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 ศาลฎีกาไทยเคยวินิจฉัยและวางหลักในเร่ืองการใชดุลพินิจวามีขอบเขตอยางไรและใช

ดุลพินิจอยางไรจึงจะเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ในคําพิพากษาฎีกาท่ี 646-647/2510 

(ประชุมใหญ) และมีขอความตอนหนึ่งวา 

 “...กรณีท่ีกฎหมายบัญญัติใหอุทธรณคําส่ังของเจาหนาท่ีฝายบริหารและกฎหมาย

บัญญัติใหคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดนั้น หมายความวาคําวินิจฉัยนั้นจะเปนท่ีสุดก็ตอเม่ือเปนคําวินิจฉัยท่ี

ถูกตองตามกฎหมายท่ีใหอํานาจมีคําส่ังและมีคําวินิจฉัยเชนนั้น มิไดหมายความวา แมคําส่ัง          

คําวินิจฉัยนั้นจะไมถูกตองตามกฎหมายก็จะถึงท่ีสุด นํามาฟองรองตอศาลไมไดไปดวย ศาลยอมมี

อํานาจพิจารณาพิพากษาไดวา คําส่ังคําวินิจฉัยนั้นถูกตองชอบดวยกฎหมายหรือไม ท้ังนี้ศาลยอม 

ไมร้ือฟนขอเท็จจริงหรือดุลพินิจท่ีเจาหนาท่ีรับฟงหรือวินิจฉัยมา โดยถือวาการใชดุลพินิจก็เปน

ปญหาขอเท็จจริง การจะฟงขอเท็จจริงหรือใชดุลพินิจไปในทางใด จะถือวาเปนการมิชอบดวย

กฎหมายไมได เวนแตการฟงขอเท็จจริงหรือการใชดุลพินิจนั้นไมมีพยานหลักฐานหรือเหตุผล

สนับสนุนเพียงพอหรือมิไดเปนไปโดยสุจริต อันถือไดวาการวินิจฉัยเชนนั้นไมเปนการชอบดวย

กฎหมายประการหนึ่ง”  

 ดังนั้น การใชดุลพินิจส่ังการท่ีไมชอบก็ถือวาเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายอยาง

หนึ่ง เชนเดียวกับการท่ีไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงความสมบูรณของนิติกรรมทางปกครอง

ประการอ่ืน เชน 

 คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี 3/2545 ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูเชาซ้ือบานและท่ีดินในโครงการ

เคหะชุมชนทุงสองหอง ฟองกรุงเทพมหานครกรณีเขากอสรางสนามฟุตบอลในสวนสาธารณะใน

โครงการเคหะชุมชนทุงสองหอง โดยไดรับมอบจากการเคหะแหงชาติตามขอตกลงความรวมมือ

เกี่ยวกับการรับมอบสวนสาธารณะ สถานกีฬา สนามเด็กเลนซ่ึงการกระทําของกรุงเทพมหานคร 

นั้นมีผลเปนการเปล่ียนแปลงสภาพการใชประโยชนในท่ีดินท่ีสรางไวเปนสวนสาธารณะเพื่อใช

ประโยชนพักผอนหยอนใจและทําใหผูฟองคดีและประชาชนไดรับความกระทบกระเทือนจากการ

ใชประโยชนในท่ีดินสวนสาธารณะดังกลาว ถือวาเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีเจาหนาของรัฐกระทํา

โดยไมชอบดวยกฎหมาย ในลักษณะใชดุลพินิจโดยมิชอบตามนัยมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลปกครองจึงมีอํานาจ

รับคดีไวพิจารณาได 

 คําพิพากษาศาลปกครองกลางท่ี 1140/2544 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ

ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 ขอ 44 ใหอํานาจคณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาท่ีจะพิจารณาส่ังยกเลิกการประกวดราคาหรือใหดําเนินการตอไปในกรณีท่ีมี

เหตุผลสมควร ในกรณีท่ีมีผูเสนอราคามาเพียงรายเดียว หรือเสนอมาหลายราย แตถูกตองเพียงราย
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เดียว ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีหนาท่ีตองพิจารณาวามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไปหรือไม 

กอนท่ีจะพิจารณาส่ังยกเลิกการประกวดราคา หากคณะกรรมการไมไดพิจารณาวามีเหตุสมควร

หรือไม และส่ังยกเลิกการประกวดราคาทันทีเม่ือมีผูเสนอราคามาเพียงรายเดียว ยอมถือไดวา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
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บทที่ 3 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลนการพนัน ตามกฎหมายของ

ประเทศไทยเปรียบเทียบกฎหมายวาดวยการพนันของตางประเทศ 
 

 จากการศึกษา พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซ่ึงกําหนดมาตรการควบคุม

การพนันโดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงแตงตั้งเจาพนักงานดําเนินการตามพระราชบัญญัติ กําหนด

หลักเกณฑการออกใบอนุญาตการพนันบางประเภท กําหนดเงินคาธรรมเนียม กําหนดเงื่อนไขใน

การเลนการพนัน และระเบียบเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว ท้ังนี้การพนัน

ประเภทใดท่ีอาจอนุญาตใหเลนไดก็จะแตงตั้งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเพื่อตรวจสอบควบคุมให

เปนไปตามหลักเกณฑและกฎหมาย โดยในเขตกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและ

นิติการ กรมการปกครอง เปนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต สวนตางจังหวัด นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอ

ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหงทองท่ีเปนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ยิ่งไปกวานั้น การพนัน

ประเภทบางประเภทซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการทําการตลาดของธุรกิจประเภทตางๆ เชน การจัดใหมี

การแถมพกหรือรางวัลดวยการเส่ียงโชค จะตองไดรับอนุมัติ จะตองผานการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา

ระดับสูงข้ึนไป ไดแก อธิบดีกรมการปกครอง หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณีเปนผูอนุมัติกอน 

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตจึงจะออกใบอนุญาตได หรือหากเปนการเลนการพนันบางประเภท 

ไดแก สลากกินแบง สลากกินรวบ แขงมา เปนตน เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาต

ไดก็ตอเม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดอนุมัติแลว ซ่ึงข้ันตอนตางๆดังกลาวลวนแตเปน

มาตรการการควบคุมดูแลการเลนพนันใหอยูภายใตการดูแลของรัฐ และไมใหมีการอนุญาตใหมีการ

เลนพนันมากยิ่งข้ึน นอกจากมาตรการการควบคุมการเลนพนันโดยเจาพนักงานของรัฐดังกลาวแลว 

กฎหมายยังกําหนดมาตรการการปองกันและปราบปรามการเลนพนันท่ีไมไดรับอนุญาตไว โดย

กําหนดใหการเลนพนันโดยผิดกฎหมายเปนความผิดทางอาญาตามท่ีผูเขียนไดนําเสนอมาในบทท่ี 2 

แลว โดยในบทนี้ผู เขียนจะศึกษาถึงกฎหมายการพนันของตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา 

สาธารณรัฐสิงคโปร อังกฤษ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐฝร่ังเศสและหลักเกณฑการออกมาตรการ

ควบคุมการเลนการพนันของหนวยงานทางปกครองซ่ึงปรากฏอยางเดนชัดในประเทศอังกฤษ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดจนแนวทางการควบคุมการพนันในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
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3.1  มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย 

 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมเลนการพนันในประเทศ ไดแก ประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย ซ่ึงมีบทบัญญัติท่ีกําหนดไวในบรรพ 3 ลักษณะ 18 การพนันและขันตอ มี 3 มาตรา

ดวยกัน คือ มาตรา 853 มาตรา 854 และ มาตรา 855 พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

พ.ศ. 2517 และพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

 เม่ือพิจารณาหลักในมาตรา 853 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลวสามารถ

วิเคราะหเร่ืองการพนันได 2 แนวคิดดวยกัน 0

37  คือ แนวความคิดแรกเปนของผูรางกฎหมายอาญา มี

ความเห็นวา การพนันเปนภัยตอสังคมและเปนการกระทําท่ีถือวาผิดกฎหมาย ซ่ึงถาหากจะยอมใหมี

การเรียกรองเงินทองหรือทรัพยสินกันไดก็จะผิดหลักเกณฑ เพราะเปนการมาศาลดวยมือท่ีไม

สะอาดท้ังคู จะใหศาลมาบังคับใหไมได แนวความคิดของฝายท่ีสองเห็นวา การเลนการพนันเปน

การกอใหเกิดความเพลิดเพลินแกผูเลน ไมใชส่ิงท่ีนาเสียหายแตอยางใดซ่ึงชีวิตของมนุษยมีการเส่ียง

โชคอยูตลอดเวลา ไมแพ กับการพนันเชนเดียวกัน แตการพนันไดสอนใหผูเลนอยูในกฎ กติกา รูจัก 

แพ ชนะ ถาถือวาเปนภัยตอสังคมท่ีเจริญ นาจะปรับไดกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

113 โดยถือวา เปนการขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สัญญาการพนัน

ตองตกเปนโมฆะเหมือนกับสัญญาท่ีผิดกฎหมายอ่ืนๆ ดวย ไมนาจะเปนการยอมรับเพียงแตคร่ึงๆ 

กลางๆ ท่ีชําระหนี้แลวเรียกคืนไมได 

 ดังนั้น เม่ือพิจารณาถึงเหตุผลของท้ัง 2 แนวความคิดแลว นาจะมีเหตุผลอยางอ่ืนท่ีมา

อธิบายถึงสาเหตุท่ีกฎหมายไดบัญญัติหามเอาไว จึงเห็นไดวากฎหมายไมยอมรับสัญญาการพนันวา

มีผลเปนเอกเทศสัญญาอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจเปนเพราะผูรางกฎหมายแพง เห็นวาการพนันเปนเพียงการ

เลนอยางอ่ืนๆ อยางหนึ่งเชนกัน สมควรปลอยใหคําม่ันตกอยูในบังคับเกียรติยศของผูเลนก็พอแลว 

จะนํามาฟองรองตอศาลท้ัง 2 ฝาย ศาลยอมไมบังคับให ถือวาหนี้ดังกลาวเปนหนี้ธรรมดาไมใชหนี้

ทางกฎหมายแพง1

38  

 จะเห็นไดวา หนี้ท่ีเกิดจากการเลนการพนัน ไมสามารถฟองรองใหบังคับคดีกันได จึงทํา

ใหท้ังสองฝายไมวาจะเปนผูจัดใหมีการเลนการพนัน หรือ ฝายท่ีเปนผูเลนการพนันจะเปนผูท่ีชนะ

การเลนการพนันก็ไมสามารถจะฟองรองเรียกใหอีกฝายท่ีแพ ชําระหนี้การพนันได เพราะไมมีฐาน

ทางกฎหมายรับรองสิทธิในการเรียกรองใหชําระหนี้กันได 

 เม่ือศึกษาถึงเจตนารมณของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนท่ีเกี่ยวของกับ

บทบัญญัติการพนันขันตอ มีข้ึนเพื่อไมใหมีการเรียกรองทรัพยสินอันเกิดจากการเลนการพนัน     

                                                 
37 จี๊ด เศรษฐบุตร. (2492). กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยยืม ฝากทรัพย ฯลฯ. หนา 176 – 177. 

 38 ทนงศักด์ิ  ถิ่นศรีนวล. (2529). กฎหมายเก่ียวกับการพนัน. หนา 95.  
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ขันตอกัน เพราะจะเปนท่ีมาของการกระทําความผิดอ่ืนๆ ตามมาไดมากมาย เชน ลักทรัพย ฉอโกง 

ความผิด ตอรางกายหรือทรัพยสิน ดังนั้น สัญญาหรือขอตกลงใดๆ เกี่ยวกับการพนันยอมไมสมบูรณ 

ตามกฎหมาย ไมอาจนํามาฟองรองบังคับกันได ไมวาจะเปนกรณีท่ีมีการขออนุญาตจัดใหมีการเลน

การพนันไดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 หรือเลนการพนันไดตามกฎหมายก็เปน

เพียงการกําหนดวาการเลนการพนันนั้นไมเปนการกระทําความผิดอาญา ตามพระราชบัญญัติการ

พนันฉบับนี้ ซ่ึงมีโทษจําคุก ไมไดเปนการทําใหผลของการเลนในทางแพงสมบูรณแตอยางใด2

39 

 เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ในสวนท่ีเกี่ยวกับหนี้ท่ีฟองเรียกรองกันได    

มีจุดประสงคเพื่อควบคุมผูจัดใหมีการเลนการพนันท่ีผิดกฎหมายใหรับผิดในทางอาญาและตองรับ

ผิดในทางแพงดวย แตในประเทศไทยจะมีความแตกตางจากประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก

กําหนดใหฟองรองกันไมไดไมวาจะเปนการพนันท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานตามกฎหมายหรือ

การพนันท่ีไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน ทําใหสัญญาการพนันท่ีเกิดข้ึนตกเปนโมฆะตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 113 ถือวาขัดตอหลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอัน

ดีของประชาชน การฟองรอง เรียกหนี้สิน การพนันตามกฎหมายไทยจึงไมสามารถกระทําได 

 ความมุงหมายของการบังคับใชกฎหมายไทยจะแตกตางกับประเทศสหรัฐอเมริกา 

เนื่องจากสหรัฐอเมริกาตองการท่ีจะปราบปรามผูจัดใหมีการเลนการพนันท่ีผิดกฎหมาย ใหตองมา

ขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายเปนการทําใหผอนคลายความเครงครัดในการบังคับใชกฎหมาย

และเปนการกําจัดบอนการพนันท่ีผิดกฎหมาย มิใชกลายเปนองคกรอาชญากรรม และจะเปนการ

สนับสนุนสงเสริมอาชญากรรมประเภทอ่ืนๆ จึงทําใหตองมีการปราบปราม แตตามกฎหมายของ

ประเทศไทยไมไดมีความมุงหมายดังกลาว และไมตองการใหหนี้สินจากการเลนการพนันเรียกรอง

กันได หรือชําระหนี้แลวจะเรียกคืนในฐานลาภมิควรได3 40 

 พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 กําหนดใหสลากกินแบง

รัฐบาลเปนการพนันรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถเลนได และใหถือเปนการยกเวนผลตองหามทาง

กฎหมายของการเลนการพนันท้ังทางแพง และทางอาญา เนื่องจากมีกฎหมายยกเวนไวโดยเฉพาะ 

คือ การพนันตามท่ีพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 กําหนดไวใหกระทําได 

ไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ตามมาตรา 36  

 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มีท้ังหมด 17 มาตรา เปนกฎหมายท่ีลักษณะ

เปนปราบปรามและควบคุมการเลนการพนันซ่ึงมีท้ังการอนุญาตใหมีการเลนการพนันได และไม

                                                 
 39 นันทวัฒน บรมานันท.(2554).  กฎหมายเก่ียวกับการพนันในประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย). 

หนา 11-12. 

 40  ทนงศักด์ิ ถิ่นศรีนวล. หนาเดิม. 
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อนุญาตใหมีการเลนการพนันโดยเด็ดขาด ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 4 และยังมีการเลนอ่ืนใด

นอกจากในมาตรา 4 ไวในมาตรา 4 ทวิ โดยมีการกําหนดบทลงโทษทางอาญาไวในมาตรา 12 เปน

หลักและยังไดมีการออกกฎหมายลําดับรอง คือกฎกระทรวงออกมาควบคุมการอนุมัติ อนุญาตและ

นโยบายของผูบริหารกําหนดการใชดุลพินิจของเจาพนักงานเพื่อควบคุมการพนันใหเอกชนสามารถ

ขออนุญาตตั้งบอนการพนัน และจัดใหมีการเลนการพนันได 

  3.1.1  การควบคุมพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองฐานะหนวยงานผูรับผิดชอบดูแลและ

รักษาการตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไดออกกฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย และคําส่ังกระทรวงมหาดไทย มาเพ่ือทําการควบคุมและกํากับดูแล การขออนุญาตจัดให

มีการเลนการพนันตางๆ ข้ึนเปนจํานวนมาก ซ่ึงไดแก การเลนพนันชนไก และกัดปลา  การเลนพนัน

ชนโค  การเลนพนันแขงมา การเลนพนันชกมวยและมวยปลํ้า  การออกสลากงวดพิ เศษ  

เคร่ืองเลนเกมไฟฟา การเลนพนันบิลเลียด  การเลนพนันบอลฟุตบอล การแถมพก หรือรางวัลเส่ียง

โชค การสงขอความ SMS เพื่อชิงรางวัล การตั้งสถานคาสิโน การออกใบอนุญาตใหเลนการพนัน

ในจังหวัดอ่ืนและกรุงเทพมหานคร เปนตน 
  การบังคับใชกฎหมายการพนันเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตจัดใหเลนการพนันและการ

เส่ียงโชค คือ เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง สําหรับ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ซ่ึง

การพนันบางประเภทจะออกใบอนุญาตไดเม่ืออธิบดีกรมการปกครองส่ังอนุมัติแลว สําหรับจังหวัด

อ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ไดแก นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แหง

ทองท่ีซ่ึงจะออกใบอนุญาตไดเม่ือผูวาราชการจังหวัดส่ังอนุมัติแลว ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 17 

(พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ขอ 4 (1) ,(2) และขอ 4 ข. 

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 44 (พ.ศ.2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน

พุทธศักราช 2478 ขอ 1 
  สําหรับวิธีการเส่ียงโชคในการใหของแถมพกหรือรางวัลตามมาตรา 8 ซ่ึงไมใชการเลน

การพนัน นั้น  กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายใหใชวิธีการเลนโดยสงช้ินสวนของสินคา หรือบัตร

สมนาคุณ หรือบัตรอ่ืนๆ มาจับสลาก และตองจับสลากตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดไวใน

ใบอนุญาต สวนวิธีการเลนอยางอ่ืนหามมิใหอนุญาตโดยเด็ดขาดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย               

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0307.2/ ว 1651 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2548 นอกจากนี้ยังผอนผันใหมีการนําวิธี 

การสง SMS มาใชไดดวย แตท้ังนี้ ตองอยูภายใตหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวง มหาดไทยกําหนด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี  มท 0307.2/ ว 2384 
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ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 โดย ผูประกอบธุรกิจท่ีจะนําวิธีการสง SMS มาใชนั้นจะตองไมมี

ผลประโยชนใดจากคาบริการสง SMS ดังกลาว ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม แตสุดทายแลว

วิธีการเส่ียงโชคก็ยังใหใชวิธีการพิมพหมายเลขของผูสง SMS ท่ีรวมรายการดังกลาวแลวนํามาจับ

สลากตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต 
   3.1.1.1  การควบคุมประเภทการเลน และเงือ่นไขการอนญุาตของเจาพนักงาน4

41 

 เม่ือพจิารณาจากพระราชบัญญัติการพนนั พุทธศักราช 2478 ผูรักษาการตามกฎหมาย      

ฉบับนี้ คือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยมีอํานาจออกกฎกระทรวงแตงตั้งเจาพนักงาน

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ กําหนดเงินคาธรรมเนียม กําหนดเงื่อนไขในการเลนการพนัน และ

วางระเบียบเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

ออกกฎกระทรวงแตงตั้งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตใหมีการเลนพนันไดโดยการกําหนด

หลักเกณฑเงื่อนไขการเลนและใหเจาพนักงานในการออกใบอนุญาต ดังนี ้

    1. การพนันประเภทใดท่ีอนุญาตใหเลนได ก็จะกําหนดตัวเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตข้ึนเพื่อ ตรวจสอบควบคุม ดังนี้ 

       (1) ผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เปน                

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 

        (2) นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหงทองท่ีเปน 

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร  

 นอกจากนี้การพนันประเภทใดมีความรายแรงก็จะตองผานการอนุมัติจากผูบังคับ บัญชา

ระดับสูงข้ึนไป เชน การพนันประเภทใหสัตวตอสูกัน หรือการจัดใหมีการแถมพก หรือรางวัลดวยการ

เส่ียงโชคจะตองไดรับอนุมัติ จากอธิบดีกรมการปกครอง หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี เปน

ผูอนุมัติกอนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตจึงจะออกใบอนุญาตได หรือหากเปนการเลนการพนัน

บางประเภท ไดแก สลากกินแบง สลากกินรวบ แขงมาและสัตวอ่ืนซ่ึงมีการเลนโตแตไลเซเตอร 

(Totalizator) สวีป (Sweep) หรือบุกเมกิง (Book making) เปนตน เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตจะ

ออกใบอนุญาตไดก็ตอเม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดอนุมัติแลวดังนั้น สามารถสรุป

แยกเปนประเภทใหชัดเจนได ดังนี้ 

 (ก) การพนันประเภทท่ีเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตสามารถออกใบอนุญาตไดเลย ไดแก 

1. แขงมาหรือแขงสัตวอื่น ซึ่งไมมีการเลนโตแตไลเซเตอร สวีป หรือบุกเมกิง รวมอยูดวย         2. 

วิ่งวัวคน ซ่ึงไมมีการเลนโตแตไลเซเตอร สวีป หรือบุกเมกิง รวมอยูดวย 3.ไพนกกระจอก ไพตอแตม 

                                                 
 41 กฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503). ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478. 

DPU



 66 

และไพตาง ๆ เวนแตไพโปกเกอร ไพเผ 4. ดวด 5. ของออย 6. สะบาทอย 7. สะบาชุด 8. ชกมวย 

มวยปลํ้า 

 (ข) การพนันประเภทท่ีเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตไดเม่ืออธิบดี

กรมการปกครองหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีอนุมัติแลว ไดแก 1.ใหสัตวตอสูกัน 2.ไพโปกเกอร 

ไพเผ 3. บิลเลียด 4. การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเส่ียงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบ

กิจการคาหรืออาชีพ 

 (ค) การพนันประเภทท่ีเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตไดเ ม่ือ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติแลว ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบ

อํานาจใหอธิบดีกรมการปกครองหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีปฏิบัติราชการแทน5

42 ยกเวน 

แขงมาหรือแขงสัตวอ่ืนซ่ึงมีการเลนโตแตไลเซเตอร สวีป หรือบุกเมกิง รวมอยูดวย รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยไดมอบอํานาจใหปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนเทานั้น6

43 การเลน

การพนันดังกลาว ไดแก 1. แขงเรือพุง แขงเรือลอ 2. ช้ีรูป 3.โยนหวง 4. โยนสตางคหรือวัตถุใด ๆ 

ลงในภาชนะตาง ๆ 5. ตกเบ็ด 6. จับสลากโดยวิธีใด ๆ 7. ยิงเปา   8. ปาหนาคน ปาสัตว หรือส่ิงใด ๆ  9. 

เตาขามดาน 10. หมากแกว 11. หมากหัวแดง 12. บิงโก 13. สลากกินแบง สลากกินรวบ หรือการเลนอยาง

ใดท่ีเส่ียงโชคใหเงินหรือประโยชนอยางอ่ืนแกผูเลนคนใดคนหนึ่ง 14. แขงมา หรือแขงสัตวอ่ืน ซ่ึงมี

การเลนโตแตไลเซเตอร สวีปหรือบุกเมกิง รวมอยูดวย 15. วิ่งวัวคน ซ่ึงมีการเลนโตแตไลเซเตอร 

สวีป หรือบุกเมกิง รวมอยูดวย 16. โตแตไลเซเตอร สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 17. สวีป 

สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 18. บุกเมกิง สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 19. ขายสลากกิน

แบง สลากกินรวบ หรือสวีป ซ่ึงไมไดออกในประเทศไทย แตไดจัดใหมีข้ึนโดยชอบดวยกฎหมาย

ประเทศท่ีจัดนั้น 20. ฟุตบอลโตะ 21. เคร่ืองเลนซ่ึงใชเคร่ืองกล  พลังไฟฟา  พลังแสงสวางหรือพลัง

อ่ืนใดท่ีใชเลนโดยวิธีสัมผัส เล่ือน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอ่ืนใดซ่ึงสามารถทําใหแพ

ชนะกันได ไมวาจะโดยมีการนับแตมหรือเคร่ืองหมายใด ๆ หรือไมก็ตาม 

  2. การพนันท่ีอนุญาตใหเลนไดในบัญชี ข. มีการเลนเพียงไมกี่ชนิดท่ีกระทรวง  

มหาดไทย มีนโยบายใหเลนไดโดยมีหลักเกณฑการควบคุม ดังนี้ 

       (1) การพนันชนไกและกดัปลา 

 ใหผูวาราชการจังหวัดใชดุลพินิจในการพิจารณาส่ังอนุมัติการออกใบอนุญาต จัดใหมี

การเลนการพนันชนไกและกัดปลาได โดยผูวาราชการจังหวัดจะตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนจากการใชดุลพินิจดังกลาว 

                                                 
 42 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 25/2549 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549. 

 43 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 156/2547 ลงวันที่ 28 เมษายน 2547. 
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 อนุญาตใหเลนไดเฉพาะวันอาทิตยท่ี 2 และวันอาทิตยท่ี 4 ของเดือน หากเดือนใดมีการ

อนุญาตในนัดพิเศษใหงดการเลนในนัดปกติถัดไปดวย 

 หามมีลักษณะเปนการทรมานสัตว เชน มีการใชหนาม มีดโกน หรือเดือยแหลม สวมท่ี

แขงไก เปนตน 

       (2) การพนันชนโค 

 กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายหามเปดบอนชนโคเพิ่มข้ึนใหม  

 กรณีปกติจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง อนุญาตใหเลนไดบอนหนึ่งเดือน

ละ 1 คร้ัง สวนจังหวัดอ่ืนใหอนุญาตใหเลนไดบอนหนึ่งสัปดาหละ 1 คร้ัง เดือนหนึ่งไมเกิน 4 คร้ัง 

 กรณีพิเศษใหอนุมัติไดปหนึ่งไมเกิน 5 คร้ัง ในแตละคร้ังใหอนุมัติไดไมเกนิ 3 วัน 

         (3) การพนันแขงมาซ่ึงมีโตแตไลเซเตอร 

 ในกรุงเทพมหานครมีจํานวน 2 สนาม ไดแก สนามราชกรีฑาสโมสรและสนามราช

ตฤณมัยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ในตางจังหวัดมี 6 สนาม ไดแก สนาม

มณฑลทหารบกท่ี 33 จังหวัดเชียงใหม สนามมาแขงอุดร จังหวัดอุดรธานี สนามสมาคมแขงมา

นานาชาติ จังหวัดมหาสารคาม สนามมาสโมสรนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน สนามแขงมาบาน

โนนรัง จังหวัดรอยเอ็ด สนามกีฬาทหารคายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 สัปดาหหนึ่งใหมีการแขงขันเพียงนัดเดียวจะเปนวันเสารหรือวันอาทิตยแลวแต ความ

ตองการของสนามมา ในสวนของกรุงเทพมหานครใหท้ัง 2 สนามผลัดกันแขงสัปดาหหนึ่งเวน

สัปดาหหนึ่ง 

 ใหมีจํานวนเท่ียวแขงแตละนัดไมเกินนัดละ 10 เท่ียว 

 การออกใบอนุญาตใหออกใบอนุญาต ดังนี้ 

 (ก) ใบอนุญาตแขงมา (พ.น.3) ออกใหตามเท่ียวท่ีมีการแขงขัน 

 (ข) โตแตไลเซเตอร (พ.น.19) ใหใชตามจํานวนวง คือ วินโตด 1 ใบ และ เปลสโตด 1 ใบ 

         (4) การพนันชกมวย 

 อนุญาตใหจัดต้ังสนามแขงขันชกมวยในเขตกรุงเทพมหานครไดไมเกิน 2 สนาม ไดแก 

สนามมวยราชดําเนินและสนามมวยลุมพินี สวนตางจังหวัดใหมีไดไมเกิน 1 สนาม ถาหาก จังหวัดใดมี

เหตุผลตองการจะมีมากกวา 1 สนาม ก็ใหช้ีแจงเหตุผลพรอมกับสงเร่ืองราวไปยังกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อพิจารณาส่ังการตอไป 

 ในรายการประจําตามปกติสนามหนึ่งอนุญาตจัดใหมีการเลนไดสัปดาหหนึ่งไมเกิน 2 

คร้ัง และสามารถอนุญาตใหมีการเลนในงานเทศกาลหรืองานนักขัตฤกษไดเปนพิเศษเปนคร้ังคราว 

รวมถึงงานประเพณีทองถ่ินหรืองานอ่ืนๆ ตามท่ีเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเห็นสมควร 
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  (5) การพนันไพ 

 อนุญาตใหเลนไดเฉพาะไพนกกระจอก ไพตอแตม ไพผองไทย ไพผองจีน โดยอนุญาต

ใหเลนไดเฉพาะวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ วันเสารและวันหยุดนักขัตฤกษเลนไดเวลา 

18.00 – 24.00 น. วันอาทิตยเลนไดเวลา 12.00 – 24.00 น. 

  (6) การพนันชนกระบือและวัวลาน 

 อนุญาตใหเลนไดเปนคร้ังคราวในงานอันเปนประเพณีนิยมแหงทองถ่ินเทานั้น และหาม 

มิใหมีลักษณะเปนการทรมานสัตวโดยเด็ดขาด 

  (7) การพนันอ่ืนๆ 

 การพนันแขงเรือพุง แขงเรือลอ ช้ีรูป โยนหวง โยนสตางคหรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะตางๆ 

ตกเบ็ด จับสลากโดยวิธีใดๆ ยิงเปา ปาหนาคน ปาหนาสัตว หรือส่ิงใดๆ เตาขามดาน บิงโก สลากกิน

แบง สลากกินรวบ ใหอนุมัติเฉพาะในงานกาชาดหรืองานประจําปของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อหารายไดมอบใหกาชาดไวใชจายในกิจการสาธารณกุศลตางๆ เทานั้น 

 สถานท่ีจัดจะตองไมอยูในบริเวณวัดหรือโรงเรียน 

  (8) การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเส่ียงโชค7

44 

 การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเส่ียงโชคผูขออนุญาตจะตองเปนผลิตสินคา

ข้ึนเองหรือเปนผูแทนจําหนายสินคาแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย (ยกเวนใหกิจการท่ีเปนลักษณะ

ของศูนยการคา หางสรรพสินคา ธนาคาร หรือนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพดานบริการ) เวนแตการสง

ขอความ SMS หรือทางโทรศัพทผานระบบหมายเลขตางๆ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีลักษณะคลายกัน ในการ

ทายผล ตอบปญหา หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัลผูขออนุญาตไมจําเปนตองเปนผลิตสินคาข้ึน

เองหรือเปนผูแทนจําหนายสินคาแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย  

 ใหใชวิธีการเลนโดยการสงช้ินสวนของสินคาหรือบัตรสมนาคุณหรือบัตรอ่ืนๆ มาจับสลาก 

สวนวิธีการเลนอยางอ่ืนหามมิใหอนุญาตโดยเดด็ขาด 

 ในกรณีท่ีผูจัดใชวิธีการเส่ียงโชคโดยการสงขอความ SMS หรือทางโทรศัพท ผานระบบ

หมายเลขตางๆ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีลักษณะคลายกัน ในการทายผล ตอบปญหา หรือแสดงความคิดเห็น

เพื่อชิงรางวัล ใหใชวิธีการเลนโดยการพิมพหมายเลขของผูสงขอความท่ีรวมรายการดังกลาว แลว

นํามาจับสลากตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด สวนวิธีการเลนอยางอื่นหามมิใหอนุญาตโดย

เด็ดขาด แตท้ังนี้ผูขออนุญาตจะตองไมมีการแบงผลประโยชนจากคาบริการดังกลาว 

 หามมิใหจายหรือรับเงินแทนการแถมพกหรือรางวัล เชน เงินสด บัญชีเงินฝาก เช็ค เปนตน 

                                                 
 

44  หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0307.2/ว. 2384 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548.  
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   3. การพนันประเภทท่ีอนุญาตใหเลนได (บัญชี ข.) บางประเภทก็กอใหเกิด

ปญหาตางๆ ตามมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยก็จะมีนโยบายโดยออกเปนหนังสือส่ังการ

ระงับมิใหอนุญาตจัดใหมีการเลนดังกลาว เชน การพนันเคร่ืองเลนซ่ึงใชเคร่ืองกล พลังไฟฟา พลัง

แสงสวาง หรือพลังอ่ืนใดท่ีใชเลนโดยวิธีสัมผัส เล่ือน กด ดีด ดึง ยิง โยน หมุน หรือวิธีอ่ืนใดซ่ึง

สามารถทําใหแพชนะกันได ไมวาจะโดยมีการพนันแตมหรือเคร่ืองหมายใดๆ หรือไมก็ตาม การพนัน 

ไพโปกเกอร ไพเผ การพนันฟุตบอลโตะ และการพนันบิลเลียด เปนตน และการพนันบางประเภทแม

สามารถอนุญาต ใหเลนไดแตก็อาจมีเงื่อนไขใหผูขออนุญาตจะตองดําเนินการขออนุญาตใหใชสถานท่ี 

เลนการพนัน (เปดบอน) กอน เม่ือไดรับอนุญาตใหมีสถานท่ีเลนการพนัน (บอน) แลว จึงจะจัดใหมีการ

เลนการพนัน ในบอนท่ีไดรับอนุญาตนั้นได เชน การพนันชนโค การพนันแขงมา การพนันชนไกและ

กัดปลา เปนตน 

   4. การพนันประเภทท่ีไมสามารถอนุญาตได (บัญชี ก.) หรือการพนันประเภทท่ี

กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายไมออกใบอนุญาตใหเลนได (บัญชี ข.) ก็จะแจงใหนายอําเภอ 

ปลัดอําเภอ กํานัน ผูใหญบานดําเนินการกวดขัน จับกุมและดําเนินคดีตามกฎหมายเพื่อมิใหมีการ

ลักลอบเลนการพนันดังกลาวในพื้นท่ีท่ัวประเทศ หรือกรณีการเลนการพนันท่ีไมมีระบุไวใน

พระราชบัญญัติฉบับนี้ กระทรวงมหาดไทยก็จะพิจารณาเปนกรณีๆ ท่ีมีปญหาเกิดข้ึนซ่ึงยังไมมี

กฎหมายมารองรับใหชัดเจน 

   3.1.1.2  การควบคุมโดยนโยบายกําหนดวนั เวลา อนุญาตใหเลน8

45 

 ดวยกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมวันและระยะ เวลาจัดให

มีการเลนการพนันในแตละประเภทเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและไมมีลักษณะเปนการมอมเมา

ประชาชนอยูหลายเร่ืองดวยกัน โดยเฉพาะวันสําคัญตางๆ ซ่ึงไมสมควรกําหนดใหมีการเลนการพนัน 

และนโยบายดังกลาวมีข้ึนเพื่อใหการอนุมัติ อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันมีความเหมาะสมไมให

ประชาชนลุมหลง มัวเมา ในการพนัน จนละเลยการประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริต ปองกันมิใหเกิด

อาชญากรรม และปญหาสังคมอ่ืนๆ โดยเฉพาะปญหาสถาบันครอบครัวเพ่ิมข้ึน จึงกําหนดแนว

ทางการควบคุมวันอนุมัติ อนุญาต จัดใหมีการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันนอกเหนือ 

จากท่ีกําหนดไวในระเบียบกฎหมาย และคําส่ังท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเจาหนาท่ีใชเปนแนวทางในการใช

ดุลพินิจควบคุมการพนันใหมีความเหมาะสมและไมมีลักษณะเปนการมอมเมาประชาชน ดังนี้  

  1. การพนันใหสัตวตอสูหรือแขงขันกัน 

    1.1  ใหอนุมัติ อนุญาตจดัใหมีการเลนการพนนัไดเฉพาะในวนัหยดุราชการ

เทานัน้ 

                                                 
 45 หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0307.4/ ว. 1733 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555.   
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   1.2  หามอนุมัติ อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันสําคัญทางพระพุทธ 

ศาสนา โดยเด็ดขาด 

  1.3 หามอนุมัติ อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชหรือวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ วันฉัตร

มงคล และวันปยมหาราช 

  1.4 หามอนุมัติ อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรและวันเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา ระหวางเวลา 08.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 15.00 นาฬิกา 

ของวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

   1.5 หามอนุมัติ  อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันอ่ืนๆ ท่ีคณะรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่ังหามเอาไว 

  2. การพนันชกมวย มวยปลํ้า 

   2.1 หามอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาโดย

เด็ดขาด เวนแตวันธรรมสวนะ  

  2.2 หามอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชหรือวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ วันฉัตรมงคล 

และวันปยมหาราช 

   2.3 หามอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนนัในวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และ วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิภา ระหวางเวลา 08.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 15.00 นาฬิกา ของวันลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวันเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภา 

   2.4 หามอนุมัติ  อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันอ่ืนๆ ท่ีคณะรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่ังหามเอาไว 

  3.  การพนันในงานกาชาดเฉพาะการเลน ชี้เปา โยนหวง โยนสตางค หรือวัตถุใดๆ  

ตกเบ็ด จับสลากโดยวิธีใดๆ ยิงเปา ปาหนาคนปาหนาสัตว หรือส่ิงใดๆ เตาขามดาน หมากแกว หมาก

หัวแดง และบิงโก  

    3.1 หามอนุมัติ อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

โดยเด็ดขาด เวนแตวันธรรมสวนะ  

    3.2  หามอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชหรือวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ วันฉัตร

มงคล และ วันปยมหาราช 
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    3.3 หามอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

และวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระหวางเวลา 08.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 15.00 นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

    3.4 หามอนุมัติ  อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันอ่ืนๆ ท่ีคณะรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่ังหามเอาไว 

   4. การพนันสลากบํารุงการกุศล และสลากกาชาด 

    4.1 หามอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชหรือวนัท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ วันฉัตรมงคล 

และวันปยมหาราช 

    4.2 หามอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร และวันเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา ระหวางเวลา 08.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 15.00 นาฬิกา ของวัน

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

    4.3 หามอนุมัติ  อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันอ่ืนๆ ท่ีคณะรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่ังหามเอาไว 

   5. การพนันอ่ืนๆ 

    5.1 ใหอนุมัติ อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันไดเฉพาะในวันหยุดราชการเทานั้น 

    5.2 หามอนุมัติอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันสําคัญทางพระพุทธ 

ศาสนา โดยเด็ดขาด เวนแตวันธรรมสวนะ 

    5.3 หามอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชหรือวนัท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ วันฉัตรมงคล 

และวันปยมหาราช 

    5.4 หามอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและวันเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา ระหวางเวลา 08.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 15.00 นาฬิกา ของวัน

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

    5.5 หามอนุมัติ  อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในวันอ่ืนๆ ท่ีคณะรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่ังหามเอาไว 
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   3.1.1.3  การควบคุมโดยกําหนดอายุผูเลน9

46 

 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 7 (3) กําหนดใหใบอนุญาตจัดใหมี

การเลนการพนันทุกฉบับจะตองกําหนดหามใหบุคคลอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ หรือบุคคลท่ียังไม

บรรลุนิติภาวะเขาเลน เวนแตการเลนตามบัญชี ข.หมายเลข 16 ซ่ึงไดแก การพนันสลากกินแบง สลาก

กินรวบ หรือการเลนอยางใดท่ีเส่ียงโชคใหเงินหรือประโยชนอยางอ่ืนแกผูเขาเลนคนใดคนหนึ่ง ดังนั้น 

จึงสรุปไดวา   

  1. โดยหลักแลวผูท่ีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณหรือยังไมบรรลุนิติภาวะไมสามารถ

เขาเลนพนันไดเลย 

  2. ยกเวนการพนันสลากกินแบง สลากกินรวบ หรือการเลนอยางใดท่ีเส่ียงโชค

ใหเงินหรือประโยชนอยางอ่ืน 

 ท้ังนี้มีขอสังเกตวากฎหมายใชคําวา “หามใหบุคคลอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ หรือบุคคล

ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะเขาเลนดวย”  แตลักษณะขอจํากัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาตของการพนัน

ระบุวา “หามมิใหผูท่ียังไมบรรลุนิติภาวะเขาเลน” แสดงวาไมจํากัดในเร่ืองอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ 

ดังนั้น แมผูเยาวจะอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ แตไดบรรลุนิติภาวะเนื่องดวยการสมรสก็ไมตองหามตาม

ขอจํากัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาตแตอยางใด นอกจากนี้การพนันของออยซ่ึงเปนการพนันตาม

บัญชี ข. ก็เปนการพนันท่ีมีลักษณะขอจํากัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาต (พ.น. 29) มิไดกําหนดหาม

เกี่ยวของกับอายุของผูเลนเอาไว 

   3.1.1.4  การควบคุมโดยกําหนดอัตราคาธรรมเนียม10
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 ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 17 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478 ขอ 17 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี 20 (พ.ศ.2524) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 โดยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมแตกตางกัน

ไปตามชนิดของการพนันแตละประเภท ดังนี้ 

 1. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บตามวัน ไดแก กรณีการเลนใหสัตวตอสูหรือแขงขัน

กัน เชนชนโค กระบือ แพะ แกะและใหสัตวอ่ืนนอกจากโค กระบือ แพะ แกะ ตอสูกัน หรือการวิ่ง

วัวคน หรือชกมวย หรือมวยปลํ้า หรือแขงเรือพวง หรือแขงเรือลอ 

                                                 
 46 สุกฤษฎิ์  อัครวงศวริศ. (2553).   “มาตรการควบคุมการเสี่ยงโชคในทางการคาหรืออาชีพ : ศึกษา

กรณี การจัดใหมีการการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพตาม

กฎหมายวาดวยการพนัน”.  สํานักงานศาลยุติธรรม.  (การอบรมหลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 

บ.ย.ส.รุนที่  14).  หนา 16. 
 

 47แหลงเดิม. หนา 17. 
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 2. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บตามเท่ียว ไดแกแขงมา หรือแขงสัตวอ่ืนนอกจากมา 

 3. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บตามวง และตามวัน ไดแก ช้ีรูป โยนหวง โยนสตางค

หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะตางๆ ตกเบ็ด จับสลากโดยวิธีใดๆ ยิงเปา ปาหนาคน ปาสัตว หรือส่ิงใดๆ 

เตาขามแดน หมากแกว หมากหัวแดง บิงโกโตแตไลเซเตอร สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง บุกเม

กิง สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง ไพตาง ๆ ดวด ของออย สะบาทอย สะบาชุด 

 4. คาธรรมเนียมเรียกเก็บเปนคร้ังๆ ไดแก สลากกินแบง สลากกินรวบ หรือการ

เลนอยางใดท่ีเส่ียงโชคใหเงินหรือประโยชนอยางอ่ืนแกผูเลนคนใดคนหนึ่ง สวีปสําหรับการเลน

อยางใดอยางหนึ่ง  ขายสลากกินแบง สลากกินรวบ หรือสวีป ซ่ึงไมไดออกในประเทศไทย แตไดจัด

ใหมีข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายของประเทศท่ีจัดนั้น 

 5. คาธรรมเนียมเรียกเก็บเปนโตะ ไดแกบิลเลียดและ ฟุตบอลโตะ 

 6. คาธรรมเนียมเรียกเก็บเปนเคร่ือง ไดแกเคร่ืองเลนซ่ึงใชเคร่ืองกล พลังไฟฟา 

พลังแสงสวาง หรือพลังอ่ืนใดท่ีใชเลนโดยวิธีสัมผัส เล่ือน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธี

อ่ืนใดซ่ึงสามารถทําใหแพชนะกันไดไมวาจะโดยมีการนับแตมหรือเคร่ืองหมายใดๆ หรือไมก็ตาม 

  3.1.1.5 การควบคุมโดยกําหนดลักษณะขอจํากัดและเงื่อนไขในใบอนญุาต11

48 

 การอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันตามบัญชี ข. ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน 

พุทธศักราช 2478 เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตจะตองดําเนินการออกใบอนุญาตใหตรงกับแบบ

ใบอนุญาต (พ.น.) ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขหลังใบอนุญาตดวย 

ดังนั้น การพนันประเภทใดท่ีไมมีใบอนุญาตเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตจะนําใบอนุญาตอ่ืนมา

ออกแทนไมได เพราะใบอนุญาตแตละใบมีลักษณะขอจํากัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาตท่ีแตกตางกัน 

และหากฝาฝนไมปฏิบัติตามลักษณะขอจํากัด และเงื่อนไขหลังใบอนุญาตเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต มี

สิทธิจะเรียกใบอนุญาตคืนไดตามมาตรา 11 และหากไมปฏิบัติตามอาจเขาขายเปนการเลนพลิก

แพลงก็จะมีความผิดตามมาตรา 12 ได นอกจากนี้เม่ือพิจารณาตามลักษณะขอจํากัด และเงื่อนไข

หลังใบอนุญาตของการจัดใหมีการพนันในแตละประเภทแลวจะเห็นไดวามีลักษณะขอจํากัด และ

เงื่อนไขท่ีคลายกันอยู 3 เร่ืองไดแก 

  1. การพนันนีใ้หเลนตามวนั เวลา และ ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในใบอนญุาต 

  2. หามมิใหผูรับใบอนุญาตโอนใบอนุญาตใหผูอ่ืนไปใช 

  3. หามมิใหผูท่ียังไมบรรลุนิติภาวะเขาเลนดวย ขอหามเร่ืองอายุนี้เฉพาะใบ 

อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันสลากกินแบง สลากกินรวบ หรือการเลนอยางใดท่ีเส่ียงโชค หรือ

                                                 
 48 แหลงเดิม. หนา 17-18. 
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ขายสลากกินแบง สลากกินรวบ หรือสวีป ซ่ึงไมไดออกในประเทศไทย (พ.น.18) และใบอนุญาตให

จัดใหมีการเลนการพนันของออย (พ.น.29) 

 3.1.1.6 การควบคุมโดยกําหนดโทษทางอาญา12
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 ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  เม่ือ

พิจารณาตามความในมาตรา 12 และมาตรา 13 แลว สามารถแบงผูกระทําความหลักออกไดเปน 3 

ประเภท คือ 

  1. ผูจัดหรือเจาสํานัก 

  2. ผูทําอุบายลอ ชวยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางออมให

ผูอ่ืนเลนหรือเขาพนัน 

  3. ผูเขาเลนหรือเขาพนัน 

 โดยกฎหมายไดกําหนดอัตราโทษตามประเภทของผูกระทําความผิดและความรายแรง

ของการพนันในแตละชนิด ดังนี้  

 1. การกระทําความผิดตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเลนซ่ึงมี

ลักษณะคลายกันตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 เดือนข้ึนไป จนถึง 3 ป และปรับตั้งแต 500 บาทข้ึน

ไปจนถึง 5,000 บาท 

 2. การกระทําความผิดตามขอ 1 ท่ีเปนผูเขาเลนหรือเขาพนันท่ีเรียกวาลุกคา ใหจําคุกไม

เกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

                 3. การกระทําความผิดตามบัญชี ก. นอกเหนือจากขอ 1 และการกระทําความผิดตาม

บัญชี ข.นอกเหนือจากสลากกินรวบ ซ่ึงมีลักษณะคลายกัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือ

ปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 4. การกระทําความผิดนอกเหนือจากบัญชี ก. และบัญชี ข. ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 

ป หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 5. ผูรับกลับคืนหรือรับซ้ือ และแลกเปล่ียนรางวัลท่ีผูเขาเลนไดรับรางวัลท่ีใหไปแลวตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 6. ผูเสนอขายหรือขายสลากกินแบงราคาตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับ

ไมเกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 3.1.2  ข้ันตอนการควบคุมในการออกใบอนุญาตใหมีการเลนการพนัน ตามพระราชบัญญัติการ

พนัน พุทธศักราช 2478 ในรูปแบบตางๆ 

                                                 
 49 แหลงเดิม. หนา 18-19. 
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 ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 17 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยเปนเจาหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออก

กฎกระทรวงเพื่อกระทําการดังนี้ แตงตั้งเจาพนักงานเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กําหนด

เงินคาธรรมเนียม กําหนดเงื่อนไขในการเลนการพนัน วางระเบียบเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ และกําหนดใหผูรับใบอนุญาตการเลนหมายเลข 17 หมายเลข 18 และหมายเลข 19 

ในบัญชี ข. เสียภาษีเพิ่มข้ึนเพื่อเปนรายไดเทศบาล13

50 สวนในเร่ืองของการออกพระราชกฤษฎีกา ตาม

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ใหสามารถดําเนินการไดเฉพาะในกรณีท่ีรัฐบาล

พิจารณาแลวเห็นวา ณ สถานท่ีใดสมควรจะอนุญาตจัดใหมี หรือเขาเลน หรือเขาพนันในการเลนอัน

ระบุไวในบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซ่ึงมีลักษณะคลายบัญชี ก. หรือการเลนอัน

รายแรงอ่ืนใดซ่ึงรัฐมนตรีเจาหนาท่ีไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมหามไว ภายใตเงื่อนไขใดๆ ใหมี

การเลนชนิดใด ใหสามารถดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดได สวนการออกพระราช

กฤษฎีกาในกรณีอ่ืน กฎหมายไมไดกําหนดใหสามารถดําเนินการได 

 สําหรับการอนุญาตใหมีการเลนการพนัน ตามพระราชบัญญัตินี้สามารถทําไดในกรณี

ดังตอไปนี้   

 1. กรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลนได คือ พระราชกฤษฎีกาวาดวยเงื่อนไขการ

พนันตามความใน มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 (ฉบับท่ี 2) กําหนดให

การพนันอันระบุไวในบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 หรือการเลนซ่ึงมี

ลักษณะคลายกันนั้นจะจัดใหมีเขาเลนหรือเขาพนันได ณ สถานคาสิโนของรัฐบาลไดเม่ือรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงการคลังจัดตั้งข้ึน 

    2. กรณีการอนุญาตโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือ เจาพนักงานผูมีอํานาจ

ออกใบอนุญาต ซ่ึงอนุญาตใหเลนไดเฉพาะการพนันตามบัญชี ข.และการแถมพกหรือรางวัลดวย

การเส่ียงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพตามมาตรา 8 โดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 

17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ขอ 4 แกไขเพ่ิมเติม

โดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 44 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

2478 กําหนดใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้เปนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเลนการพนันตามบัญชี ข. 

ทายพระราชบัญญัติ และใบอนุญาตจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเส่ียงโชคโดยวิธีใดๆ ใน

การประกอบกิจการคาหรืออาชีพตามมาตรา 8 ได กลาวคือ การขออนุญาตในกรุงเทพมหานคร      

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ไดแก ผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 

                                                 
 

50 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478, มาตรา 16 วรรคสอง. 
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สวนจังหวัดอ่ืนๆ นอกจากกรุงเทพมหานคร เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ไดแก นายอําเภอ หรือ

ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหงทองท่ี  

 กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดวิธีการและประเภทการขออนุญาตไว 3 ประเภทดวยกัน 

 1. ประเภทการเลนการพนันท่ีเจาพนักงานออกใบอนุญาตใหเลนไดโดยไมตองขออนุมัติ

ตอผูใด 

 2. ประเภทท่ีเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหแกผูขออนุญาต ไดตอเม่ือ 

ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว ซ่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมการ

ปกครองกอน สําหรับในจังหวัดอ่ืน นอกจากกรุงเทพมหานคร ตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการ

จังหวัดกอน  

 3. ประเภทท่ีเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว  

 ตอมาไดเกิดปญหาการควบคุมเกี่ยวกับข้ันตอนระยะเวลาการขออนุญาตเลนการพนัน

กระทรวงมหาดไทยไดออกหลักเกณฑข้ันตอนระยะเวลาการขออนุญาตไว คือ ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย วาดวยข้ันตอนระยะเวลาพิจารณาการขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน

พุทธศักราช 2478 พ.ศ. 2532 ไว ดังนี้ 

 1. การขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ตามระเบียบนี้ 

ไดแก การพนันประเภทท่ีตองขออนุมัติตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 2. ผูใดประสงคจะจัดใหมีการเลนการพนันใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต

ประจําทองท่ี พรอมดวยหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 

 ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประจําทองท่ีรับและตรวจสอบความถูกตอง

ของคําขอบันทึกปากคําผูขอวาจะจัดใหมีการพนันข้ึนในงานใด จะขอเลนการพนันประเภทใดมี

จํานวนวงประเภทละเทาใด มีกําหนดวันเลนเม่ือใดถึงเม่ือใด มีเหตุผลและความจําเปนอยางใด และ

ถาเห็นวาควรจะออกใบอนุญาตใหผูขอก็ใหรวบรวมหลักฐานพรอมความเห็นเสนอจังหวัดหรือกรม

ตํารวจใชเวลาดําเนินการไมเกินส่ีสิบวันนับแตวันรับคําขอ แตถาเห็นวาไมควรจะออกใบอนุญาตให

ผูขอ ก็ใหปฏิเสธการออกใบอนุญาตโดยแจงการปฏิเสธดังกลาวเปนหนังสือใหผูขอทราบ ใชเวลา

ดําเนินการไมเกินส่ีสิบวัน นับแตวันรับคําขอ 

 ข้ันตอนท่ี 2 จังหวัดหรือกรมตํารวจพิจารณาเสนอความเห็นเพ่ือเสนอกระทรวง 

มหาดไทยใชเวลาดําเนินการไมเกินยี่สิบวัน นับแตวันรับเร่ืองราวจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต

ประจําทองท่ี 
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 ข้ันตอนท่ี 3 (1) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเสนอความเห็น เพ่ือเสนอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ใชเวลาดําเนินการไมเกินส่ีสิบวัน นับแตวันรับเร่ืองจากจังหวัด

หรือกรมตํารวจ 

  (2) กระทรวงมหาดไทย แจงผลการพิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

มหาดไทย ใหจังหวัดหรือกรมตํารวจทราบ ใชเวลาดําเนินการไมเกินยี่สิบวัน นับแตวันรับเร่ืองจาก

สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงไทย 

 ข้ันตอนท่ี 4 จังหวัดหรือกรมตํารวจแจงผลใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประจําทองท่ี

ทราบใชเวลาดําเนินการไมเกินสิบวัน นับแตวันรับเร่ืองจากกระทรวงมหาดไทย 

 ข้ันตอนท่ี 5 เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประจําทองท่ีแจงผลใหผูขอทราบ ใชเวลา

ดําเนินการไมเกินสิบวัน นับแตวันรับเร่ืองจากจังหวัดหรือกรมตํารวจ 

 3. ในกรณีท่ีมีขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ใหปลัดกระทรวง

มหาดไทย เปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 

 สวนกรณีอ่ืนๆ ซ่ึงเปนอํานาจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต จะตองปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของ และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย มีกําหนดไวในแตละการพนันแตละ

ประเภท และหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยและตามคําส่ังมอบอํานาจใหอธิบดีกรมการ

ปกครอง และปลัดกระทรวงมหาดไทยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยเครงครัดตาม

นโยบายท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
 

3.2  มาตรการทางกฎหมายการพนันของตางประเทศ 

 3.2.1  การควบคุมตามกฎหมายการพนันของสหรัฐอเมริกา14

51 

 1) แนวความคิด ประวัติความเปนมาของการพนันในสหรัฐอเมริกา  

  ป ค.ศ. 1960 รัฐตางเร่ิมประสบปญหาการจัดเก็บภาษีอากร โดยรัฐไดทําการจัดเก็บภาษี

ไดลําบากมากและจัดเก็บไดปริมาณนอยลง เม่ือรัฐประสบปญหาดานการจัดเก็บภาษีอากรเชนนี้ จึง

ตองหาทางเก็บจากทางอ่ืนมาชดเชย การพนันไดถูกนํามาพิจารณาเปนอันดับแรก เพราะผูเลนการ

พนันมีความเต็มใจท่ีจะเลนการพนันมากกวาการคํานึงถึงการท่ีจะตองเสียภาษีใหกับรัฐ โดยท่ีทางรัฐ

ตางๆ ไมจําเปนจะตองไปหามาตรการในการข้ึนภาษีชนิดอ่ืนๆ แตอยางใด ซ่ึงยอมจะไดรับการ

ตอตานจากประชาชนผูทํามาหากินอยางสุจริตชนโดยท่ัวไปอยางแนนอน อีกท้ังยังเปนการประสาน

ประโยชนของปจเจกชนกับรัฐ คือ ประชาชนตองการเลนการพนัน รัฐก็ผอนคลายความเครงครัด

ของกฎหมายดวยการอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันไดภายใตเงื่อนไขของรัฐ ขณะเดียวกันรัฐก็

                                                 
51 ทนงศักด์ิ  ถิ่นศรีนวล.  เลมเดิม.  หนา 41-46.  (อางถึงใน ปยพรรณ  พรหมเมศร  หนา  80-84). 
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สามารถแสวงหาผลประโยชนในรูปแบบของภาษีเงินไดท่ีเก็บจากการพนัน ปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนเชน 

คดีการพนันท่ีเคยถูกจับกุมยอมลดนอยลงไปเพราะคนเลนการพนันสามารถเลนการพนันในบอนท่ี

ถูกกฎหมายได อีกท้ังปญหาวาองคกรอาชญากรรมเขามาแสวงหาผลประโยชนจากกําไรของการ

พนันนั้น เม่ือกลายเปนบอนการพนันท่ีถูกตองตามกฎหมายแลวการท่ีจะอาศัยความคุมครองจาก

องคกรอาชญากรรมยอมนอยลงหรือหมดไป เปนการกีดกันองคกรอาชญากรรมออกจากการพนัน 

 การท่ีรัฐยอมออกกฎหมายท่ีอนุญาตใหมีการเลนการพนันข้ึน รัฐมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญ

อยู 2 ประการคือ 

 ก. เปนการชวยเหลือทางดานการเงิน ซ่ึงรัฐเกิดภาวะกดดันทางดานงบประมาณ 

 ข. เปนการแยกเอาผลประโยชนของการพนันออกจากองคกรอาชญากรรม 

 ในสมัยเร่ิมแรกสหรัฐอเมริกาถือวาการพนันเปนส่ิงท่ีสามารถเลนกันไดอยางเสรีปราศจาก 

กฎหมายมาควบคุมแคไหนอยางไร แตสมัยตอมาเห็นวาการพนันทําลายความสงบเรียบรอยและ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน และมีการคดโกงกันอยูเสมอ จึงถือวาการพนันเปนส่ิงผิดกฎหมาย 

ปจจุบันกฎหมายการพนันของสหรัฐอเมริกาถือวาการพนันเปนส่ิงท่ีตองควบคุมใหอยูในขอบเขต  

ท่ีตองการได 

 โดยพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ประชาชนทุกคนท่ีเปน

พลเมืองของประเทศมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะกระทําการหรือกิจกรรมอะไรก็ไดในส่ิงท่ีกฎหมายไมได

บัญญัติหามเอาไว แตก็ปรากฏวาประชาชนโดยท่ัวไปไมมีสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีจะเลน

การพนันไดอยางเสรี เนื่องจากกฎหมายหามเอาไวโดยรัฐถือวาเปนหนาท่ีและสิทธิอันชอบธรรม

ของรัฐในการท่ีจะปกปองพลเมืองของตนใหปลอดภัยและมีความม่ันคง เพราะรัฐถือวาการพนัน

เปนส่ิงท่ีกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยและสวัสดิภาพของประชาชนโดยท่ัวไป รัฐจึงตอง

ออกกฎหมายมาปกปองเอาไว แตอยางไรก็ตามรัฐบาลกลางก็ไดออกกฎหมายใหแตละรัฐมีอํานาจ

และมีอิสระในการออกกฎหมายควบคุมการพนันของตนเองได 

 2) บุคคลผูเกี่ยวของกับการกระทําความผิด 

 กฎหมายการพนันของสหรัฐอเมริกาไดกําหนดบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของกับความผิดการ

พนันมีอยู 3 ประเภท ดวยกัน คือ 

 ประเภทท่ี หนึ่ง ผูเลน บุคคลพวกนี้มีความใกลชิดกับเหตุการณมากท่ีสุด จึงอาจมีการใช

อุบายกลโกงเพื่อใหตนเองไดรับชัยชนะก็ได 

 การท่ีกฎหมายจําเปนตองดําเนินการลงโทษผูเลนการพนันนั้น ถึงแมวาหากเราวิเคราะห

ดูจากลักษณะโดยท่ัวไปของผูเลนแลวจะพบวาการพนันของเราเลนไดเสียก็เปนเงินของเขาเอง และ

การเลนของเขาก็มิไดกอความเดือดรอนแกบุคคลอ่ืนแตอยางไร ทําไมถึงตองเอาผิดกับ ผูเลนดวย 
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สาเหตุท่ีตองเอาผิดกับผูเลนการพนันนั้นก็เนื่องจากวารัฐเห็นวาการเลนดังกลาวมีแนวโนมนําไปสู

การกระทําความผิด กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของสังคม และ

ขณะเดียวกันก็ตองการใหสังคมมีสวัสดิภาพท่ีม่ันคง เพราะหากบุคคลมัวแตหมกมุนอยูแตการเลน

การพนันแตเพียงอยางเดียวจะเปนทางนําไปสูปญหาตางๆ ของสังคมท้ังทางดานครอบครัว เชน เกิด

การแตกแยกข้ึนในการอยูรวมกัน หรือเศรษฐกิจอาจทําใหผูเลนหมดตัวถึงกับลมละลายลงได และ

อาจหาทางออกดวยการประกอบอาชญากรรมตางๆ เพื่อนําเงินมาเลนการพนันอีก จริงอยูท่ีวาการ

กระทําของเขาเหลานั้นแมจะกอใหเกิดผลรายแกตัวผูกระทําความเอง แตผูท่ีไดรับความเดือดรอน

เพราะการกระทํานี้มีตอบุคคลอ่ืนอยางหลีกเล่ียงไมได เชน บุตร หลาน สามี หรือภริยา ผูท่ีจะตอง

พึ่งพาอาศัยบุคคลเหลานั้นอยูและจะกลายเปนภาระของสังคมในเวลาตอมา เนื่องจากเม่ือมองในแง

ของทฤษฎีกฎหมายแบบ Social Engineering แลว หลักเกณฑนี้มีจุดมุงหมายอยูท่ีใชกฎหมายในการ

แกไขปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนอยู และหากปลอยใหบุคคลโดยท่ัวไปสามารถลดเลนการพนันได โดย

กฎหมายไมเอาผิดแลว ผลเสียตอสังคมยอมเกิดข้ึนตามท่ีไดกลาวมาแลว ดังนั้นจึงจําเปนท่ีตองใช

กฎหมายมาแกไขปญหาของสังคมท่ีเกิดจากการกระทําของผูเลน นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการกระทํา

ความผิดทางอาญาอยางอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการพนันดวย ซ่ึงถือวาการกระทําดังกลาวกฎหมายถือวา

กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยของสังคม ทําใหผลประโยชนของสวนรวมในสังคมเกิด

ความเสียหายข้ึน เพราะเม่ือพิจารณาหลักการนี้จะพบวาผลประโยชนของปจเจกชนขัดกับ

ผลประโยชนของสังคม คือบุคคลโดยท่ัวไปมีความปรารถนาท่ีจะเลนการพนันซ่ึงถือวาเปน

ผลประโยชนของปจเจกชน แตขณะเดียวกันผลของการเลนก็กอใหเกิดความเสียหายตอสังคมดวย 

จึงถือวาผลประโยชนของสังคมถูกคุกคาม ดังนั้น โดยหลักกฎหมายนี้จําเปนตองคํานึงและรักษา

ผลประโยชนของสังคมมากกวาผลประโยชนของปจเจกชน เพราะฉะนั้นรัฐจึงมีสิทธิและหนาท่ีอัน

ชอบธรรมในการปกปองความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของสังคมและขณะเดียวกันก็รักษา

ผลประโยชนของสังคมเอาไวดวย จึงจําเปนตองบัญญัติกฎหมายออกมาเพื่อกําหนดบทลงโทษเอา

กับตัวผูเลนดังกลาวเอาไว 

 ประเภทท่ีสอง ผูจัดใหมีการเลน กฎหมายลงโทษผูจัดใหมีการเลนหนักกวาผูเลนมาก 

การท่ีกฎหมายตองการลงโทษใหหนักกวาผูเลนนั้น สาเหตุเพราะวาในกรณีของรัฐท่ีอนุญาตใหมี

การเลนการพนันข้ึนแลว แตไมมาขออนุญาตใหถูกตองกลับไปจัดตั้งบอนการพนันท่ีผิดกฎหมาย 

ยอมเปนการฝาฝนกฎหมาย รัฐไมอาจเขาไปควบคุมและตรวจสอบความถูกตองตางๆ ในการ

ดําเนินการไดและขณะเดียวกันก็เปนการดึงเอาผลประโยชนสวนหนึ่งท่ีควรจะไดแกรัฐตกมาเปน

ของสวนตัวในรูปของกําไรท่ีไมตองเสียภาษีแตอยางไร กฎหมายตองการปราบปรามบอนการพนัน
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ท่ีตั้งข้ึนอยางผิดกฎหมายในรูปแบบตาง ๆ กลาวคือ นอกจากผูจัดจะตองรับผิดในทางอาญาและทาง

แพงแลว ยังคงตองรับผิดในทางภาษีอากรอีกดวย 

 ประเภทท่ีสาม ผูสนับสนุนใหมีการเลนการพนัน โดยสามารถแยกออกไดเปน 2 พวก 

คือผูผลิตหรือผูจําหนายเคร่ืองมือการเลนการพนัน และบุคคลใดอนุญาตใหบุคคลอ่ืนเลนการพนัน

ในสถานท่ีของตน หรือภายใตการควบคุมของตน กรณีนี้ถือวาเปนการสนับสนุนมีความผิดฐานผูจัด

ใหมีการเลน 

 3) การอนุญาตใหเลนการพนนั   

 กฎหมายการพนันโดยท่ัวไปนั้น หามบุคคลเลนการพนัน และถาหากเกิดเลนข้ึนมาจะมา

ฟองรองเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินทองท่ีสูญเสียไปกลับคืนมาไมได แตอยางไรก็ตาม กฎหมายก็มี

การผอนคลายความเครงครัด ของตัวบทกฎหมายอยูโดยมีการอนุญาตใหเลนการพนันบางชนิดได 

การอนุญาตใหเลนการพนันของสหรัฐอเมริกา นั้น สามารถแยกพิจารณาได ดังนี้ 

 ก. การเลนในท่ีรโหฐาน 

 โดยท่ัวไปแลวสหรัฐอเมริกาถือวาการพนันเปนความผิดทางอาญาอยางหนึ่งท่ีกฎหมาย

จําเปนตองกําหนดเปนความผิดและลงโทษหากมีการฝาฝน แตก็มีการผอนผันใหเลนไดภายใต

สภาพการเลนในสถานท่ีมิดชิดไมเปดเผย เชน ในเคหสถานซ่ึงมิใชอยางเปนกิจจะลักษณะหรือเลน

อยูตลอดเวลา แตเปนการเลนในหมูครอบครัว เพื่อนฝูงเพ่ือความบันเทิงหรือเพื่อพักผอน ข. การขอ

อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในบอน 

 การขออนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในสหรัฐอเมริกานั้นมีกฎระเบียบท่ีเขมงวดมาก 

มีการจํากัดอํานาจและขอบเขตตางๆ การจัดเก็บภาษีการพนันกคิ็ดในอัตราสูงมาก กําหนดใหผูจัดให

มีการเลนการพนันตองเสียภาษีแทนผูเลนในกรณีท่ีผูเลนไมยอมเสีย นอกจากนี้กฎหมายการพนัน

ของสหรัฐอเมริกายังกําหนดใหมีการจดทะเบียนและจัดทําบัญชีตางๆ เอาไว และตองมีสมุดบัญชี

เพื่อจะไดมีการตรวจสอบโดยการคิดหักรายไดจํานวน 10 % ของรายไดจากการเลนการพนันเขาสู

รัฐ 

 สาเหตุท่ีสหรัฐอเมริกามีการอนุญาตจัดใหการขออนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันมี

จุดมุงหมายสําคัญ 3 ประการคือ 

1. เพื่อตองการหาเงินรายไดเขารัฐซ่ึงขณะนั้นอยูในภาวะขาดแคลน 

2. เพื่อตองการหยุดยั้งองคกรอาชญากรรมท่ีแสวงหาผลประโยชนจากการพนันท่ีผิดกฎหมาย  

โดยถือวามาตรการอนุญาตใหมีการเลนการพนันท่ีถูกตองนั้นจะเปนมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพใน

การตอสูกับองคกรอาชญากรรม 
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 3. เพื่อลดความเครงครัดจนเกินไปของกฎหมายการพนัน เพราะมีคนละเมิดกฎหมายกัน 

มาก ทําใหการบังคับใชกฎหมายไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร 

 4. เพื่อเปนการกําจัดผลเสียท่ีเกิดจากบอนการพนัน เชน ตองการลดอาชญากรรมอ่ืนท่ี

เกี่ยวของ แกปญหาตํารวจคอรัปช่ันท่ีเพิกเฉยละเลยตอการจับกุมการพนันดวยการรับสินบนหรือ

เรียกเก็บคาคุมครอง 

 วิธีการขออนุญาตเลนการพนันในสหรัฐอเมริกา มีกฎระเบียบท่ีเขมงวดมาก และระบบ

ควบคุมการจัดเก็บภาษีท่ีคอนขางละเอียด มีข้ันตอนมากมาย เชน การจัดทําสมุดบัญชี การตรวจสอบ 

บัญชีตาง ๆ ดวยจุดมุงหมายเพื่อการจัดเก็บรายไดใหไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย และเปนการหยุดยั้ง

ปองกันองคกรอาชญากรรม ท่ีจะเขามาแสวงหาประโยชนจากธุรกิจการพนัน ซ่ึงในแตละ มลรัฐใน

สหรัฐอเมริกา มีอิสระในการพิจารณากําหนดมาตรการเพื่อควบคุมการพนันตามความเหมาะสมของ

แตละมลรัฐไดเอง เชนในมลรัฐเนวาดา ไดเร่ิมมีการจัดตั้งหนวยงานข้ึนมาควบคุม ดูแลธุรกิจการ

พนัน 2 หนวยงานหลัก คือ 

 1) คณะกรรมาธิการมลรัฐเนวาดา (The Nevada Gambling Commission)  

 2) สํานักงานควบคุมเกมแหงรัฐเนวาดา (The Nevada Gambling Control Board) 

 โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ 3 ประการ คือ  

 1) ใหหลักประกันวาธุรกิจการพนันดําเนินไปอยางซ่ือตรง 

 2) ใหอุตสาหกรรมการพนันปลอดจากการคอรัปช่ัน และการเกี่ยวของกับอาชญากรรม 

(โดยเฉพาะการฟอกเงิน) 

 3) รัฐไดรับภาษีอยางถูกตองเต็มเม็ดเต็มหนวย15

52 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดการพนันท่ีถูกตองตามกฎหมายอยู 2 รูปแบบ ไดแก 

 1) การพนันท่ีกฎหมายอนุญาตใหเลนโดยท่ัวไป ไดแก การแขงสุนัข ล็อตเตอร่ี การแขงมา 

อาจเทียบเคียงไดวา มีลักษณะคลายการพนันตามบัญชี ข. ของประเทศไทย ผูเลนสามารถเลนไดตาม

สถานท่ีตาง ๆ ในเวลา และตามกฎระเบียบท่ีกฎหมายกําหนดไว 

 2) การพนันท่ีกฎหมายอนุญาตใหเลนในสโมสร (Gambling Club) และการอนุญาต ใหเลน

ในบอนหรือสถานคาสิโนโดยท่ีผูเลนตองเลนในสถานท่ีนั้น ๆ และตองมีการกําหนดกฎหรือ

ระเบียบหรือขอบังคับไวอยางชัดเจน 

 การพนันในลาสเวกัส เปนธุรกิจท่ีสามารถสรางรายไดมหาศาลและสรางรายไดใหกับ

รัฐเนวาดา เปนจํานวนมาก ซ่ึงแตเดิมนั้นถือวาการพนันทําลายความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของ

                                                 
 

52 กนกศักด์ิ  แกวเทพ. (2543). อุตสาหกรรมการพนันในสหรัฐอเมริกา ในอุตสาหกรรมการพนัน. 

หนา 41.  

DPU



 82 

สังคม จึงถือเปนส่ิงผิดกฎหมายอาญาท่ีรายแรง แตก็ยังมีการลักลอบเลนการพนันแพรหลายอยูท่ัวไป

ในท่ีสุดไดบัญญัติใหการพนันเปนส่ิงท่ีชอบดวยกฎหมายในป 1869 เพ่ือควบคุมใหอยูในขอบเขตท่ี

ตองการ แมตอมาจะมีการตอตานจากสังคมอยางรุนแรง ทําใหการพนันกลายเปนส่ิงท่ีไมชอบดวย

กฎหมายอีกคร้ัง แตในป ค.ศ. 1931 เนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจ จึงเกิดแนวคิดท่ีจะนําการพนันมา

เปนเคร่ืองมือชวยระบบเศรษฐกิจใหดีข้ึน จึงไดบัญญัติใหการพนันกลายเปนส่ิงท่ีชอบดวยกฎหมาย

อีกคร้ัง  

 การพนันในลาสเวกัส เร่ิมจากอาคารเล็ก ๆ  กลางทะเลทราย ซ่ึงเปนเพียงท่ีพักผอน

สําหรับประชาชนในเมือง ยังไมมีผูคนสนใจกับการพนันมากนัก ไดมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือความเจริญทางคมนาคมเขามาถึงทําใหเกิดมีคาสิโนใหม ๆ ข้ึนมา ถือเปน

การเร่ิมตนยุคใหมของการพนันในลาสเวกัส ตอมาจึงไดจัดตั้งหนวยงานทําหนาท่ีควบคุมการพนัน

ใหมีความถูกตองซ่ือสัตย ปราศจากปญหาอาชญากรรม ภาษีการพนันจึงกลายเปนรายไดหลักของ

งบประมาณรัฐเนวาดา16

53 

 สําหรับมาตรการควบคุมของรัฐเนวาดาแบงไดเปน 3 ดานคือ 

 1) การตรวจสอบประวัติและการออกใบอนุญาต (Investigation and Licensing) เพื่อ

ตรวจสอบคัดเลือกผูท่ีไมเหมาะสม ไมนาเช่ือถือออกไปกอนจะสรางปญหาผลกระทบในภายหลัง 

 2) การกํากับกฎเกณฑและการควบคุมภายใน (Operational Regulations and Internal 

Controls) เม่ือไดรับใบอนุญาตแลว รัฐจะควบคุมดูแลไมใหมีการฉอโกงเกิดข้ึนตลอดจนกํากับดูแล

การทําบัญชีท่ีถูกตอง นอกนี้ยังมีขอบังคับโดยเฉพาะเชน การใหมีการอธิบายกฎเกณฑการเลนพนัน

ประเภทตาง ๆ ไวอยางชัดเจนการจางพนักงานจากผูอาศัยในพ้ืนท่ี กําหนดเวลาทําการของสถานท่ี

เลนการพนัน 

 3) การบังคับใชกฎเกณฑและการตรวจสอบบัญชี (Enforcement and Auditing) เปน

ข้ันตอนสุดทายท่ีควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการควบคุมดวยการกําหนดใหสถานท่ีเลนพนันตองจัดทํา

รายงานการแลกเปล่ียนเงินสดหรือเบ้ียจากลูกคา ตองทําหลักฐานการติดตอ ตองรายงานธุรกรรม

มายังหนวยงานตรวจสอบตามแบบท่ีกําหนด ไดแก แบบ 8362 Currency Transaction Report by 

Casinos (CTR) หรือแบบ 8852 Currency Transaction Report by Casinos-Nevada (CRT-N) สําหรับ

การรับจายเงินสดเกินกวา 10,000 เหรียญ และแบบ TD F 90-22.49 Suspicious Activity Report by 

Casinos (SAR) สําหรับธุรกรรมท่ีมีเหตุนาสงสัยผิดปกติ และตองเก็บรักษาหลักฐานไวเพื่อใช

                                                 
 

53 มีชัย สุวรรณไตร. (2550).  ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน. 

หนา 60-61. 
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ประโยชนในการสืบสวนติดตามตอไปได ท้ังยังควบคุมดวยคํารองเรียนจากผูเลนพนันไปยัง

สํานักงานควบคุมการพนัน ซ่ึงจะสงคนไปตรวจสอบถาพบวามีความผิดจริงจะถอนใบอนุญาตทันที 

กฎเกณฑการตรวจสอบนี้เครงครัดมาก ผูท่ีไดรับใบอนุญาตแลวจะไมมีอายุส้ินสุดแตสํานักงาน

สามารถส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได เม่ือพบวามีการกระทําความผิดเกิดข้ึนเทานั้น  

 4)  การเรียกรองหนี้ท่ีเกิดจากการพนัน17

54 

 กรณีการพนันท่ีไมไดรับอนุญาต สามารถเรียกเอาเงินท่ีสูญเสียไปในการเลนการพนัน

คืนจากผูจัดใหมีการเลนภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ขณะเดียวกันบุคคลท่ีสามารถดําเนินการ

ฟองรองในนามของผูเลนการพนันเพื่อประโยชนของครอบครัวของผูเลนหรือของทายาทของบุคคล

ดังกลาวได นอกจากนี้ศาลยังไดพิพากษาขยายความไปถึงสามารถเรียกรองไปถึงเงินไดท่ีสูญเสียจาก

การพนันคืนจากเจาของบอนได ท้ังนี้เพ่ือเปนการปราบปรามบอนการพนันท่ีผิดกฎหมายมิใหกลาย

มาเปนองคกรอาชญากรรมหรือเปนสวนหนึ่งของอาชญากรรมชนิดอ่ืนๆ แตหากเปนกรณีท่ีบุคคล

ท่ัวไปเลนกันเองในหมูญาติมิตร เพ่ือนฝูง กฎหมายไมใหสิทธิในการฟองรอง นอกจากนี้กฎหมาย

การพนันของสหรัฐอเมริกายังใหอํานาจแกประชาชนโดยท่ัวไปสามารถฟองรองบอนการพนันท่ีผิด

กฎหมายไดดวยโดยไมตองแสดงใหเห็นถึงความเสียหายพิเศษ  

 กรณีการพนันท่ีไดรับอนุญาตเปนการเลนการพนันในบอนท่ีไดรับอนุญาตถูกตองตาม

กฎหมาย ดังนั้นจะมาเรียกรองเอาเงินทองหรือทรัพยสินท่ีเสียไปคืนไมได เพราะหากยอมใหมีการ

ฟองรองไมรูจบส้ิน และผูเลนการพนันท่ีเลนเสียบางคนอาจอาศัยบทกฎหมายขอนี้มาตอสูเพื่อเอา

เงินคืนมาเปนทุนในการเลนใหมตอไปในขณะเดียวกันเจาของบอนการพนันท่ีถูกกฎหมายก็ไมเปน

อันทําธุรกิจของตนและอาจตองถึงขาดทุน แตอยางไรก็ตามหากมีการเลนท่ีไมซ่ือสัตยมีการคดโกง 

กฎหมายก็เปดโอกาสใหฟองรองกันได 

 3.2.2   การควบคุมตามกฎหมายการพนันในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร18

55 

  ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรเปนประเทศท่ีมีระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษร (Civil 

Law System) หรือใชประมวลกฎหมาย (Code Law) ไดมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อใชบังคับกับบอน

การพนันข้ึนดังท่ีปรากฏในสวน ธรรมนูญแหงสาธารณรัฐสิงคโปร และในสวนของพระราชบัญญัติ

วาดวยบอนการพนัน (บทท่ี 49) ค.ศ. 1985 (Common Gambling Houses Act (Chapter 1985) ซ่ึง

บทบัญญัติดังกลาวไดมีการกลาวถึงการบังคับใชกฎหมายกับบอนการพนัน ดังนี้ “บอนการพนัน” 

หมายความรวมถึง สถานท่ีใดท่ีสงวนไวหรือใชเปนบอนเพ่ือเปดใหสาธารณชนหรือชนช้ันใดก็ตาม

                                                 
54 ทนงศักด์ิ  ถิ่นศรีนวล.  เลมเดิม.  หนา 41-46.  (อางถึงใน ปยพรรณ  พรหมเมศร  หนา  85). 
55 ปยพรรณ  พรหมเมศร. (2556). กฎหมายเก่ียวกับการพนัน : ศึกษามาตรการหลีกเลี่ยงการลงโทษ

จําคุกแกผูเลนการพนัน.  หนา  113 -115. 

DPU



 84 

เขาไปเลนการพนัน ไมวาจะมีประชาชนหรือชนช้ันใดเขาไปเลนการพนันหรือไมก็ตาม รวมถึง

สถานท่ีใดท่ีสงวนไว หรือใชเพื่อวัตถุประสงคในการเลนล็อตเตอร่ีสาธารณะ ไมวาจะมีประชาชน

หรือชนช้ันใดเขาไปเลนหรือไมก็ตาม ท้ังนี้ในบอนการพนันทุกแหงในสาธารณรัฐสิงคโปรจะถูก

ประกาศวาเปนปญหาตอสาธารณะ ซ่ึงขัดตอกฎหมาย โดยมีการเอาผิดกับเจาหนาท่ีหรือผูครอบครอง 

ผูดูแล ผูจัดการท่ีใชสถานท่ีนั้นเพื่อเปนบอนการพนัน และนอกจากนี้ยังบัญญัติเอาผิดกับผูประกาศ

โฆษณา กอใหประกาศโฆษณาวามีการเปดบอน เพื่อชักชวนหรือใหคําแนะนําแกบุคคลใดเพื่อเขา

เลนการพนัน   ดังมีบัญญัติไวในมาตรา 4 (1) แหงพระราชบัญญัติวาดวยบอนการพนัน (บทท่ี 49) 

ค.ศ. 1985 ซ่ึงในบทบัญญัติดังกลาวไดวางระวางโทษปรับไมนอยกวา 5,000 เหรียญ และจําคุกไม

เกิน 3 ป 

  ตามพระราชบัญญัติวาดวยบอนการพนัน (บทท่ี 49) ค.ศ. 1985 มาตรา 6 กําหนดวา 

“ผูใดออกเงินหรือใหเงิน เพื่อวัตถุประสงคในการกอตั้ง หรือดําเนินกิจการบอนการพนัน หรือเพื่อ

วัตถุประสงคในการทํากิจการล็อตเตอร่ีสาธารณะ หรือผูใดไดกําไรจากการกอตั้งหรือการดําเนิน

ธุรกิจดังกลาว มีความผิด ตองระวางโทษปรับไมนอยกวา 5,000 เหรียญ แตไมเกิน 50, 000 เหรียญ

และจําคุกไมเกิน 3 ป”  

  ตามพระราชบัญญัติวาดวยบอนการพนัน (บทท่ี 49) ค.ศ. 1985 มาตรา 7 กําหนดวา 

“ผูใดเลนการพนันในบอนการพนัน มีความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 เหรียญ หรือจําคุก

ไมเกิน 6 เดือนหรือท้ังจําท้ังปรับ”   

  นอกจากกฎหมายฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติท่ีมุงลงโทษแกชาวตางชาติท่ีลักลอบเขามาเลน

การพนันในสาธารณรัฐสิงคโปรเปนพิเศษตางหากอีกดวย กลาวคือตามพระราชบัญญัติวาดวยบอน

การพนัน (บทท่ี 49) ค.ศ. 1985 มาตรา  21 กําหนดวา “ไมวาในขณะใดๆ หากปรากฏแก

ประธานาธิบดีวา บุคคลใดท่ีมิไดเปนพลเมืองของสาธารณรัฐสิงคโปรเปนนักพนันมืออาชีพ หรือ

เปนผูสงเสริมการพนันในท่ีสาธารณะ ประธานาธิบดีออกคําส่ังเนรเทศบุคคลดังกลาวออกจาก

สาธารณรัฐสิงคโปรช่ัวระยะเวลาหนึ่งแลวแตประธานาธิบดีจะเห็นตามควร โดยการออกคําส่ังนั้น

จะตองอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเนรเทศ” จากการศึกษากฎหมายฉบับดังกลาวจะเห็นไดวา

สาธารณรัฐสิงคโปรมีนโยบายในการปราบปรามการพนันอยางเครงครัด กลาวคือไมอนุญาตใหมี

การเลนการพนันไมวาในบอนการพนัน หรือในท่ีสาธารณะ หรือในท่ีรโหฐานใดๆ ก็ตาม ผูท่ีจะ

กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับและโทษจําคุกในอัตราท่ีคอนขางสูง 

นอกจากนี้สาธารณรัฐสิงคโปรยังมีนโยบายท่ีเดนชัดในการหามชาวตางชาติลักลอบเขามาเลนการ

พนันในประเทศดวย และไมมีนโยบายในการผอนผันใหมีการเปดบอนการพนันไมวาจะโดยเอกชน
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หรือโดยรัฐ โดยท่ีในปจจุบันปรากฏวา สาธารณรัฐสิงคโปรไมมีการเปดบอนการพนันข้ึนเนื่องจาก

การพนันถูกควบคุมโดยรัฐอยางเครงครัด19

56 

 3.2.3  การควบคุมตามกฎหมายการพนันในประเทศอังกฤษ 

  ประเทศอังกฤษซ่ึงมีระบบกฎหมายแบบไมเปนลายลักษณอักษร(Common Law) โดยมี

การเปดบอนคาสิโนท่ีถูกตองตามกฎหมายในป ค.ศ. 196057 และสถานคาสิโนสวนใหญจะตั้งอยูท่ี

เมืองลอนดอน   

  ในอดีตกฎหมายท่ีใชบังคับกับบอนการพนันในประเทศอังกฤษ คือ พระราชบัญญัติการ

พนัน ค.ศ. 1968 (The Gambling Act, 1968) มีเจตนารมณเพื่อควบคุมการพนันไมใหเกี่ยวของกับ

อาชญากรรม ความไมเปนระเบียบเรียบรอยทางสังคมและการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ แต

ใหการพนันเปนไปดวยความเหมาะสม ซ่ือสัตยและยุติธรรม ซ่ึงรัฐเปดโอกาสใหจัดตั้งคาสิโนหรือ

บอนการพนันท่ีถูกกฎหมายได เนื่องจากรัฐเห็นวา คาสิโนท่ีถูกกฎหมายสามารถปองกันการฝาฝน

กฎหมายได2 1

58 ในประเทศอังกฤษไดสรางจุดแบงแยกอยางชัดเจนระหวางการเลนการพนันใน

สถานท่ีหรือคลับท่ีไดรับอนุญาตซ่ึงตองถูกควบคุมอยางเครงครัด กับการเลนการพนันในสถานท่ี

อ่ืนๆ และแมวาวัตถุประสงคของการออกพระราชบัญญัติคือเพื่อควบคุมการเลนการพนันทุก

รูปแบบท่ีอาจกอใหเกิดการเอาเปรียบเชิงพาณิชยอยางเครงครัด แตมิไดมุงท่ีจะทําใหการเลนการ

พนันโดยท่ัวไปเปนการผิดกฎหมาย จึงอนุญาตใหมีการเลนการพนันในรโหฐานได ท้ังนี้มีขอยกเวน

ในเร่ืองสถานท่ี กลาวคือไมใชกับสถานท่ีท่ีซ่ึงขณะนั้นมีใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการพนันตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือในคลับหรือในสถานบันเทิงสวัสดิการสําหรับคนงานเหมือง  ซ่ึงการพนันท่ี

ถือวาชอบดวยกฎหมายจะตองไมเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

 1) การเลนการพนันตองไมมีลักษณะของการเลนท่ีมีเจามือหรือการเลนท่ีมีโอกาสแพ

ชนะไมเทาเทียมกัน เวนแตเปนการเลนท่ีมีลักษณะเปนกิจกรรมตามเทศกาล หรือประเพณีท่ีจัดข้ึน

ในท่ีท่ีพักอาศัย  และในกรณีท่ีเปนการพนันท่ีเลนในหอพัก หรืออาคารท่ีพักอาศัย หรือสถานท่ีอ่ืนท่ี

มีลักษณะคลายคลึงกัน ซ่ึงไมมีลักษณะการดําเนินการในเชิงการคา หรือเชิงธุรกิจ และผูเลนท้ังหมด

หรือสวนใหญประกอบดวยบุคคลผูซ่ึงเปนผูพักประจํา หรือผูอยูอาศัยในสถานท่ีแหงนั้น 

                                                 
56 แหลงเดิม.  หนา 115. 
57 ปยวรรณ  กองแกว.  (2542)  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับบอนการพนันในประเทศไทย.   หนา 

44  (อางถึงในธีระยุทธ  แรงเขตรการ, 2546. หนา 101) 
58 ธีระยุทธ  แรงเขตรการ.  (2546)  ชะลอการฟอง : ศึกษากรณีความผิดเก่ียวกับการพนัน.  หนา 101 

– 110.  
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 2) ตองไมมีการเก็บคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของกับการเลนการพนัน ยกเวนในกรณีท่ีมีการ

ใหอนุญาตเก็บคาสมาชิกคลับ 

  3) ตองไมมีการหักสวนจากการไดรางวัลหรือจากการเลนชนะ 

  4) การเลนพนันจะตองไมเกิดข้ึนในท่ีสาธารณะ ยกเวนในสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหมี 

การขายปลีกเคร่ืองดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอลแกบุคคลอายุเกิน 18 ป 

  บุคคลท่ีตองรับผิดชอบในกรณีท่ีมีการฝาฝน ไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 

  1) ทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดใหมีการจัดหรือใหมีการเลนการพนัน และให รวมถึง

บุคคลใดๆ ท่ีมีสวนในการชักจูงใหมีการรวมตัวกันของผูเลนดวย ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนการลงโทษ    

ผูสงเสริมใหมีการเลนการพนันโดยผิดกฎหมาย แตไมดําเนินคดีกับผูท่ีเขารวมเลนการพนันโดย   

ผิดกฎหมาย ท้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อยับยั้งผลประโยชนในเชิงพาณิชย จากการเลนการพนัน 

  2) ในกรณีท่ีการเลนการพนัน โดยผิดกฎหมายเกดิข้ึนในสถานท่ีใด หรือในเรือหรือยวดยาน

ใดๆ บุคคลใดท่ีรูเห็น รวมถึงการแกลงทําเปนไมรูเห็น หรือมีเหตุอันสมควรใหสงสัยวาสถานท่ี เรือ 

ยวดยานนั้น อาจถูกใชสําหรับการเลนการพนันหากอนุญาตใหใชสถานท่ี เรือ หรือยวดยานหรือ

กระทําดวยประการอ่ืนใดพรอมสงมอบสถานท่ี เรือ หรือยวดยานแกผูท่ีกระทําความผิดเกี่ยวกับการ

เลนการพนันบุคคลนั้นเปนผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการเลนการพนันตามพระราชบัญญัตินี้

กําหนดใหบุคคลนั้นเปนผูกระทําความผิด  

  ตามพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดหามมิใหมีการเลนการพนันในท่ีสาธารณะ กลาวคือ 

ตามทองถนนใดๆ หรือในสถานท่ีอ่ืนใดท่ีซ่ึงสาธารณชนสามารถเขาไปใชได ไมวาจะโดยการชําระ

คาเขาใชหรือโดยประการอ่ืนใด หากมีการฝาฝนท้ังผูเลนการพนันและผูจัดใหมีการเลนการพนันนั้น

ตกเปนผูกระทําความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกิน ระดับ 5 ของอัตราโทษมาตรฐาน(Standard 

scale)22

59 แตก็มีขอยกเวนโดยอนุญาตใหมีการเลนการพนันไดโดยบุคคลท่ีมีอายุเกิน 18 ป ในสถานท่ี

ท่ีมีใบอนุญาตใหขายปลีกเคร่ืองดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอลหากมีการฝาฝนบุคคลท่ีเปนเจาของ

ใบอนุญาตของสถานท่ีความผิดนั้นเปนผูกระทําความผิด แตท้ังนี้ผูท่ีมีสวนรวมในการเลนการพนัน

ไมมีความผิด 

  เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 1968 (The Gambling Act, 1968) ฉบับเดิม

นั้น ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการวาดวยการพนัน (Gambling Board) ซ่ึงมีความสําคัญอยางสูงมาก

ตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ และอาจกลาวไดวาเปนรูปแบบ

ของการพัฒนากฎหมายการพนันฉบับตอๆ มาของประเทศอังกฤษใหมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน

เร่ือยๆ ซ่ึงในกรณีของประเทศอังกฤษนั้นอาจกลาวไดวาความสําเร็จของพระราชบัญญัติการพนัน

                                                 
59 พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ.  1968,  มาตรา 8 (5).  (อางถึงในธีระยุทธ  แรงเขตรการ. หนา  104) 
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ฉบับนี้ เปนผลมาจากความสําเร็จของคณะกรรมการในการสรางอํานาจเหนืออุตสาหกรรมการ  

เส่ียงโชค โดยมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

  1) คณะกรรมการวาดวยการพนัน (Gambling Board) มีหนาท่ีในการออกให รวมถึงการ

ยับยั้งหรือเพิกถอน ซ่ึงใบรับรองความยินยอม(Certificates of consent) ใหแกผูยื่นขอใบอนุญาต

สําหรับบอนคาสิโน (Casino) และบิงโก คลับ (Bingo club) 

  2) หนาท่ีในการออกให รวมถึงการยับยั้งหรือเพิกถอน ซ่ึงใบรับรองการประกอบธุรกิจ

(Trading certificates) แกบุคคลซึ่งทําการคาปลีก หรือบํารุงรักษาเครื่องสล็อตแมชีน และ

ใบสําคัญแสดงการรับรองสําหรับผูประกอบธุรกิจการพนันในบอนกาสิโนและผูจัดการคลับบิงโก

เงินสด 

  3) สิทธิในการแถลงขอความจริง รวมท้ังคัดคานตอคณะกรรมาธิการพิจารณาการให

อนุญาตประกอบธุรกิจการพนัน (Gambling licensing committee) ในการพิจารณาคํารองสําหรับการ

ออกใบอนุญาตหรือตออายุใบอนุญาตสําหรับบอนกาสิโนหรือบิงโกคลับ และอํานาจหนาท่ีจะให

คําปรึกษาแกคณะกรรมาธิการดังกลาวในเร่ืองของอุปสงคโดยท่ัวไป หรือโดยเฉพาะเจาะจงสําหรับ

ชนิดของส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการเลนการพนันใดๆ (Gambling facilites) คณะกรรมการ

ยังมีสิทธิท่ีจะใหคําปรึกษาแกผูพิพากษาในประเด็นความเหมาะสมของสถานท่ีและในประเด็น

ขอจํากัดท่ีควรกําหนดสําหรับการออกใบอนุญาตหรือการตออายุใบอนุญาต 

  4) หนาท่ีตองทําการปรึกษา และใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

(Home secretary) กอนท่ีรัฐมนตรีดังกลาวจะทําการออกระเบียบใดๆ ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

  5) หนาท่ีตามกฎหมายในการแตงตั้งผูตรวจสอบ ซ่ึงไดรับอํานาจในการเขาไปใน

สถานท่ีท่ีสมควรและตรวจสอบสถานท่ี เคร่ืองเลนหรืออุปกรณอ่ืนๆ และสมุดหรือเอกสารใดซ่ึง      

ผูตรวจสอบหรือเจาหนาท่ีตํารวจเห็นสมควรท่ีจะตรวจสอบวา มีการกระทําความผิดตอกฎหมายการ

พนันหรือไม 

  6) ตรวจสอบขอบเขต และคุณลักษณะของการเลนการพนัน และโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ตรวจสอบขอบเขต และคุณลักษณะ และท่ีตั้งของส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการเลนการพนัน

ซ่ึงจัดหาใหในสถานท่ีจดทะเบียนภายใตกฎหมาย  

  7) หนาท่ีในการทํารายงานประจําปเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในเร่ือง 

ของการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของคณะกรรมการวาดวยการพนัน (Gambling Board) 

  จุดมุงหมายของรัฐสภาในการตั้งคณะกรรมการกลาวคือ การสรางกลไกเพ่ือเปนหนวยงาน 

ของผูเช่ียวชาญ ใหทําการเฝาดูการเลนการพนันในทุกลักษณะอยางสมํ่าเสมอ และเปนหนวยงานท่ีมี

ความสามารถในการสืบพบ หรือคาดการณถึงความเคล่ือนไหวของผูท่ีพยายามละเมิดกฎหมายเพื่อ
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ประโยชนสวนตน เม่ือรัฐสภาอังกฤษเห็นวา ธุรกิจการพนันในเชิงพาณิชยเปนส่ิงท่ีจําเปนตองให

การยอมรับและในขณะเดียวกันตองใหอยูภายใตการควบคุมและตรวจตราอยางเขมงวด และอยาง

แข็งขัน จึงมีบทบัญญัติเพื่อรองรับสิทธิของบุคคลใดๆ ท่ีจะประกอบธุรกิจการพนันในเชิงพาณิชย

ภายใตกรอบท่ีกฎหมายกําหนด 

  ในสวนของใบรองขอประกอบธุรกิจการพนัน จะมีผลใชไดก็ตอเม่ือผูยื่นคํารองมี

ใบรับรองความยินยอมท่ีออกโดยคณะกรรมการควบคุมการพนัน การไดรับใบรับรองความยินยอม

เปนส่ิงจําเปนสําหรับการขออนุญาตประกอบธุรกิจการพนัน ซ่ึงเม่ือบุคคลใดไดรับใบรับรอง

ดังกลาวแลวยังตองทําการยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจการพนันอีกคร้ังหนึ่งดวย 

  คณะกรรมการควบคุมการพนัน มีหนาท่ีใหการรับรองแกผูท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการพนัน 

และสามารถใชดุลยพินิจทําการสอบสวนความเหมาะสมของบุคคลใดๆ นอกจากนี้คณะกรรมการ

ดังกลาว อาจออกใบรับรองหรือปฏิเสธการออกใบรับรองได โดยไมจําเปนตองใหเหตุผล และเม่ือ

คณะกรรมการควบคุมการพนัน ไดปฏิเสธการออกใบรับรองแลว ผูรองไมอาจอุทธรณในเร่ือง

ดังกลาวได ในกรณีท่ีมีการออกใบรับรองให ใบรับรองดังกลาว ตองระบุถึงช่ือผูยื่นคํารอง สถานท่ีท่ี

ไดรับการรับรอง และระยะเวลาท่ีสามารถยื่นคํารองขอประกอบธุรกิจการพนันได รวมท้ังตองระบุ

วาใบรับรองดังกลาวสําหรับใชเพื่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจการพนันท่ัวไปหรือสําหรับการ

พนันเฉพาะประเภท ซ่ึงใบอนุญาตดังกลาวมีอายุตลอดอายุใบอนุญาตโดยไมตองมีการตออายุใหม 

ยกเวนกรณีท่ีผูไดรับใบรับรองไมยื่นใบคํารองขออนุญาตประกอบธุรกิจการพนันตามเวลาท่ีกําหนด

ไว นอกจากนั้น คณะกรรมการควบคุมการพนัน ยังสามารถเสนอตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต

เพื่อใหยกเลิกใบอนุญาตโดยอางเหตุผลเชนเดียวกับการไมใหมีการตออายุใบอนุญาต 

  ผูมีอํานาจในการพิจารณาการใหอนุญาตใหประกอบธุรกิจการพนันคือ คณะกรรมาธิการ 

พิจารณาการใหอนุญาตประกอบธุรกิจการพนัน ซ่ึงตอไปในท่ีนี้จะเรียกวา “คณะกรรมาธิการ”       มี

หนาท่ีพิจารณาการใหอนุญาตประกอบธุรกิจการพนัน (Gambling licensing committee) ซ่ึงเปน

คณะกรรมาธิการท่ีประกอบดวย ผูพิพากษาในแผนกคดีเล็กนอยในอังกฤษ และเวลสจํานวนไมนอย

กวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน หรือศาลสําหรับพิจารณาใหใบอนุญาต โดยการพิจารณาคํารองให

ใบอนุญาต โดยมีประเด็นท่ีตองพิจารณากําหนดในเร่ืองการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจการพนัน

ในเร่ืองสถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก ในการเลนการพนัน คุณลักษณะและช่ือเสียงของผูยื่นคําขอ

หรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการขออนุญาต หรือความเหมาะสมหรือแบบของสถานท่ี 

  ดังนั้น เม่ือพิจารณาเร่ืองราว ท่ีเกี่ยวของท้ังหมดแลว เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมี

อํานาจท่ีจะออกใบอนุญาต หรือปฏิเสธการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจการพนัน และภายใต
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บทบัญญัติของกฎหมายท่ีบังคับใชอยูในปจจุบัน ในประเทศอังกฤษและเวลส เจาพนักงานออก

ใบอนุญาตไมจําตองใหเหตุผลในการตัดสินใจใหหรือการปฏิเสธในการออกใบอนุญาตดังกลาว 

  ในการออกใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอเจาพนักงานออกใบอนุญาตมีอํานาจกําหนด

ขอจํากัดตางๆ โดยท่ีขอจํากัดท่ีถูกกําหนดข้ึนจะตองถูกบันทึกลงในใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการ

พนัน เชนขอจํากัดทางดานเวลา ขอจํากัดเกี่ยวกับพื้นท่ีของการเลนการพนัน ขอจํากัดเกี่ยวกับผูใช

อ่ืน นอกเหนือจากการเลนพนันท่ีไดรับอนุญาต โดยใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการพนันโดยปกติ

แลวในประเทศอังกฤษมีอายุ 1 ป ยกเวนจะมีการตออายุใหมและในกรณีท่ีมีการตออายุใบอนุญาต

แลวจะไมมีผลบังคับใชเม่ือครบกําหนด  1 ป นอกจากนี้ใบอนุญาตอาจถูกเพิกถอนไดโดยการยื่นคํา

รอง ปรากฏวามีตํารวจและคณะกรรมการวาดวยการพนันไดยื่นคํารองขอใหมีการเพิกถอน

ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการพนัน 

  จะเห็นไดวาวิธีพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจการพนันเปน

เคร่ืองมืออยางหนึ่งของคณะกรรมการวาดวยการพนัน ท่ีจะดําเนินการข้ันเด็ดขาดในการปดบอน

คาสิโน หรือบิงโกคลับ ซ่ึงถูกรองเรียนวามีการดําเนินการท่ีไมเหมาะสมอยางรายแรง หรือมี

กิจกรรมทาง อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเลนการพนันหรือเนื่องจากการเลนการพนัน นั้น 

นอกจากนี้อาจมีการเพิกถอนสิทธิท่ีจะใชสถานท่ีโดยเฉพาะเจาะจงสําหรับประกอบธุรกิจการพนัน

ในชวงระยะเวลาท่ีกําหนดไว คําส่ังเพิกถอนสิทธิอาจเกิดข้ึนไดใน 2 กรณีกลาวคือ คําส่ังเพิกถอน

สิทธิท่ีออกโดยศาล และคําส่ังเพิกถอนสิทธิท่ีออกโดยเจาหนาท่ีออกใบอนุญาต ท้ังสองกรณีมี

ระยะเวลาในการระงับการอนุญาตใหใชสถานท่ีสําหรับประกอบธุรกิจการพนันจะตองไมเกิน 5 ป 

นับแตวันท่ีคําส่ังมีผลใชบังคับ 

  สําหรับในปจจุบันจากการศึกษาจะพบวาคณะกรรมาธิการการพนันในประเทศอังกฤษ

ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติการพนัน 2005 2 3

60
 ซ่ึงบังคับใชในปจจุบันนั้น กฎหมายดังกลาวไดมี

การกลาวถึงการออกใบอนุญาตและการควบคุมแตละกรณีดังนี้ 

 มาตรา 2061 การกอตั้งกรรมาธิการดานการพนัน    

  (1) ควรมีการจดัตั้งการทํางานรวมกนัอยางเปนรูปธรรมเปนคณะกรรมาธิการ 

 (2) รายการท่ี 4 (ซ่ึงเปนการกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการดําเนินการ

เกี่ยวกับคณะกรรมาธิการ) ควรมีผล 

                                                 
 60 Gambling Act 2005. สืบคนเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, http://www.legislation.gov.uk/ ukpga/ 2005/ 

19/contents. 

 61 Gambling Act 2005  Section 20. 
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 มาตรา 2262 หนาท่ีในการสงเสริมจุดประสงคในการออกใบอนุญาตในการดําเนินการ

ดังนี้ ภายใตพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการมีจุดมุงหมาย 

 (1) ปฏิบัติตามในท่ีใดก็ตามท่ีเหมาะสมท่ีจะมีการคํานึงถึงวัตถุประสงคการออกใบอนุญาต 

และ 

              (2) เพื่ออนุญาตใหมีการพนันในสวนท่ีคณะกรรมการคิดวาสมเหตุสมผลสอดคลองกับ

ดําเนินการตามวัตถุประสงคการออกใบอนุญาต 

 มาตรา 2663 หนาท่ีใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ เหตุการณ

หรือสถานการณการพนันในประเทศ ลักษณะท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการพนัน, ผลกระทบของการเลน

การพนันและกฎระเบียบของการเลนการพนัน แตคําแนะนําตามมาตรานี้ควรจะใหเม่ือมีคํารองขอ

จากรัฐมนตรีและ ในโอกาสอ่ืน ท่ีคณะกรรมการคิดวาเหมาะสม โดยใหคณะกรรมการควรสงสําเนา

ของคําแนะนํา ตามมาตรานี้ใหรัฐมนตรี 

 มาตรา 2864 การสืบสวนสอบสวนและการฟองคดีความผิด คณะกรรมการอาจสอบสวนวา 

ไดมีการกระทําผิดตามความในพระราชบัญญัตินี้ และอาจกําหนดใหหนวยงานท่ีดําเนินคดีอาญา

ภายใตผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 2965 ขอมูลของผูมีอํานาจออกใบอนุญาต  

 (1) คณะกรรมการอาจรองขอใหผูมีอํานาจในการออกใบอนุญาตท่ีจะใหขอมูลดังตอ ไปนี ้

 (ก) เปนสวนหนึ่งของการลงทะเบียนท่ีถูกเก็บรักษาไวโดยผูมีอํานาจตามพระราชบัญญัต ิ

นี้หรือ  

       (ข) อยูในความครอบครองของผูมีอํานาจท่ีเกี่ยวของกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้  

                 (2) ขอเรียกรองภายใตมาตรายอย (1) อาจรวมถึงความตองการสําหรับขอมูลท่ีเปน 

 (ก) ท่ีรวบรวมหรือเรียงในลักษณะท่ีระบุไว 

 (ข) ท่ีระบุไวในแบบฟอรมท่ีกําหนด 

 (ค) ผูอนุญาตจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดตามมาตรานี้ 

 3.2.4  การควบคุมตามกฎหมายการพนนัประเทศออสเตรเลีย29

66 

                                                 
 62 Gambling Act 2005  Section 22. 

 63 Gambling Act 2005  Section 26. 

 64 Gambling Act 2005  Section 28. 
65 Gambling Act 2005  Section 29. 
66 ปยวรรณ กองแกว. (2542) มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับบอนการพนันในประเทศ. หนา 44. (อาง

ในบุญเลิศ แกวเยื้อง. 2547, หนา 32-36.) 
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 ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศท่ีมีการอนุญาตใหมีการเปดบอนเลนการพนันได จึงได

มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการพนันข้ึน และรัฐจะตองมีกฎหมายสําหรับควบคุมบอนการพนัน

โดยเฉพาะ ซ่ึงไดแก พระราชบัญญัติวาดวยการควบคุมบอนการพนัน ค.ศ. 1991 (Casino Control 

Act 1991) ซ่ึงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับในรัฐวิคตอเรีย (Victoria) 

  พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาการขอออกใบอนุญาตและการ

ควบคุมบอนการพนัน โดยมีจุดมุงหมายในการจัดการธุรกิจบอนการพนันใหปราศจากกลุมอิทธิพล

ท่ีมุงกระทําความผิดทางอาญา และแสวงหาผลประโยชนจากบอนการพนันมุงใหธุรกิจบอนการ

พนันเปนไปดวยความเท่ียงตรง และเพื่อเปนการสงเสริมการทองเท่ียว การจางงานและการพัฒนา

เศรษฐกิจของรัฐ 

  1)  ในการพิจารณาอนุญาตออกใบอนุญาตนั้นรัฐมนตรีมีขอกฎหมายท่ีจะตองพิจารณา

ดังนี้ 

  “มาตรา 7(1) รัฐมนตรีจะตองพิจารณาใหแนใจวา 

  A) ไมมีการเรียกรองผลประโยชนตอบแทนจากการจัดตั้งคาสิโน 

  B) ไมมีการเชิญชวนเพื่อใหมีการออกใบอนุญาตคาสิโน 

  C) ไมมีการรับใบอนุญาตกาสิโนภายใตวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ จนกวา

กฎเกณฑตางๆ ท่ีบังคับใชไดถูกอธิบายแลว 

  D) จํานวนคาสิโนสูงสุดท่ีอนุญาตใหเปดได 

  E) สถานท่ีอนุญาตใหจัดตั้งคาสิโน 

  F) รูปแบบและขนาดของบอนคาสิโนโดยท่ัวไป หรือลักษณะเฉพาะของคาสิโน 

  G) รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควร ซ่ึงเกี่ยวกับผลประโยชนการเชิญ

ชวนและการขอรับใบอนุญาต” 

  หลักกฎหมายดังกลาวขางตนเปนหลักเกณฑและขอกําหนดตามกฎหมายท่ีรัฐมนตรี

จะตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ และนอกจากนี้ รัฐมนตรีจะตองพิจารณาถึงคุณสมบัติของตัวบุคคล

ท่ีจะดําเนินการธุรกิจคาสิโนดวย เชน ตองเปนบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย มีความม่ันคง มีพื้นฐานทาง

การเงินท่ีดี มีความนาเช่ือถือ เปนตน 

  เจาหนาท่ีผูมีอํานาจ อาจกําหนดวิธีการจัดการคาสิโนเปนลายลักษณอักษรแกผูประกอบ 

การคาสิโน โดยเกี่ยวของกับการประกอบการ คําแนะนํา การควบคุมการประกอบการในคาสิโน 

และผูประกอบการจะตองปฏิบัติตามวิธีการท่ีกําหนดดังกลาวเทาท่ีจะเปนผล และวิธีการจัดการจะมี

ผลเม่ือไดถูกกําหนดใหแกผูประกอบการคาสิโนแลว หรือวันนับนัดจากวันท่ีระบุในวิธีการจัดการ 

ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 23  
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  2) ในการควบคุมดูแลบอนกาสิโนนั้น กฎหมายไดใหอํานาจแกเจาหนาท่ีในการสอบสวน 

ผูประกอบการและผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนการตรวจสอบและตองทํารายงานใหแกรัฐมนตรีดวย ดังท่ี

ปรากฏตามมาตรา 24 ดังนี้คือ 

   1. เจาหนาท่ีผูมีอํานาจ อาจทําการสอบสวนได ไมวาในขณะใดๆ เม่ือเจาหนาท่ีตองการ 

และหากเปนความตองการของรัฐมนตรีโดยตรง  

  2. การสอบสวนอาจรวมถึง (แตไมจํากัด) การสอบสวนบางสวน หรือ ท้ังหมด 

     3. เจาหนาท่ีผูมีอํานาจจะตองทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีถึงผลการสอบสวนหาก

จําเปนตองทํา และตองทํารายงานดังกลาวหากเปนการสอบสวนตามคําส่ังรัฐมนตรี” 

  นอกจากนี้ เจาหนาท่ีผูมีอํานาจยังทําการควบคุมตรวจสอบการเขาทําสัญญาใดๆ ของ

ผูประกอบการคาสิโนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการในคาสิโนหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีเจาหนาท่ี

ผูมีอํานาจไดระบุเปนลายลักษณอักษร เพื่อวัตถุประสงคของการควบคุมกิจการดังกลาวในคาสิโน

อีกดวย 

  ในกรณีท่ีปรากฏแกเจาหนาท่ีรัฐวามีผูประกอบการคาสิโน กระทําการหรือพยายาม

กระทําการใดๆ อันขัดตอบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ เจาหนาท่ีดังกลาวมีอํานาจรองขอศาล

ออกคําส่ังใดๆ ตามท่ีเห็นสมควรได 

  บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ ไดควบคุมการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการคาสิโน 

รวมท้ังลูกจางในคาสิโนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกจางพิเศษท่ีมีอํานาจในการจัดการหรือตัดสินใจ

เกี่ยวกับการบริหารงาน การเคล่ือนยายเงินหรือชิปการแลกเปล่ียนเงินตราหรือชิป ความปลอดภัย 

และการบริหารจัดการตางๆ โดยลูกจางพิเศษดังกลาวนี้จะตองมีใบอนุญาตการเปนลูกจางพิเศษดวย 

ซ่ึงในใบอนุญาตนี้ จะออกโดยผูอํานวยการหรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ โดยการพิจารณาคุณสมบัติของ

ผูยื่นขอใบอนุญาตและความเหมาะสมของลักษณะงานท่ีจะทํา 

  3) เม่ือผูประกอบการมีพฤติการณอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีปรากฏในมาตรา 53 อาจทําได

โดย ผูอํานวยการอาจส่ังพักใบอนุญาตแกผูไดรับใบอนุญาต โดยการแจงใหผูไดรับใบอนุญาตทราบ

เปนลายลักษณอักษร เม่ือปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตมีพฤติการณดังตอไปนี้ 

   1. กระทําความผิดภายใตพระราชบัญญัตินี้ พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองเลน เกม ค.ศ.

1991 พระราชบัญญัติพนันและขันตอ ค.ศ.1994 หรือพระราชบัญญัติเกมล็อตเตอร่ี และขันตอ ค.ศ.

1996 หรือกระทําความผิดใดอันขัดตอกฎซ่ึงออกภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว หรือ 

  2. กระทําความผิดอันเกิดข้ึนหรือเกี่ยวเนื่องจากการจางแรงงานของผูไดรับใบอนุญาต 

ภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว หรือ 
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 3. กระทําความผิดไมวาความผิดดังกลาวจะเกิดข้ึนในหรือนอกรัฐวิคตอเรีย อันเปน

ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกง การคดโกง และการกระทํานั้นไดถูกตัดสินลงโทษจําคุก 3 เดือนหรือ

เกินกวานั้น (ไมวาจะมีโทษปรับหรือไมก็ตาม)” 

  ในการดําเนินธุรกิจคาสิโนนั้น ผูประกอบการมีหนาท่ีตองฝกอบรมลูกจางท่ีจะทํางานใน

คาสิโนในสวนท่ีเกี่ยวกับการเลนเกมตางๆ การควบคุมเกม การรับรองการขันตอ และกิจกรรมอ่ืนๆ 

ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจนี้ โดยการฝกอบรมนี้  ผูประกอบการหรือผูท่ีไดรับเลือกจาก

ผูประกอบการ จะตองเปนผูควบคุมการฝกอบรมและตองไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการ และ

ผูประกอบการยังมีหนาท่ีตองตรวจสอบอุปกรณการเลนและวิธีการเลน 

  นอกจากกฎหมายจะกําหนดใหผูอํานวยการเปนผูดูแลธุรกิจคาสิโนแลว ยังกําหนดใหมี

หนวยงานอีกหนึ่งแหงกํากับดูแลควบคุมคาสิโนอีกช้ันหนึ่ง ไดแก องคกรผูมีอํานาจของรัฐ โดยตั้งข้ึน 

เพื่อรักษาการณใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัตินี้ 

  ดังนั้นจะเห็นไดวา กฎหมายควบคุมบอนการพนันของประเทศออสเตรเลีย คือ

พระราชบัญญัติควบคุมการพนัน ค.ศ.1991 มีบทบัญญัติท่ีควบคุมคาสิโนไวอยางเครงครัดมีหนวยงาน 

ของรัฐหลายลําดับช้ันเขามาควบคุมดูแล ไมวาจะเปนตํารวจ ผูตรวจสอบ ผูอํานวยการ ผูมีอํานาจ

และศาล เปนตน อีกท้ังยังมีกฎเกณฑท่ีกําหนดใหเปนผูประกอบการคาสิโน และลูกคาท่ีจะเขาคาสิโน 

ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด มิฉะนั้นถือเปนความผิดทางอาญา จากพระราชบัญญัติดังกลาวรัฐวิคตอเรีย 

จึงมีคาสิโนท่ีถูกตองตามกฎหมายและรัฐสามารถควบคุมบอนดังกลาวไดอยางถูกตอง 

 3.2.5 การควบคุมตามกฎหมายการพนันประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส30

67 

 ในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ถือวา การพนันเปนอันตรายตอประชาชนและเปน

ตนเหตุทําใหเกิดความวุนวายข้ึนในสังคม จึงไดมีการบัญญัติกฎหมายหามมิใหมีการเลนการพนันไว 

ซ่ึงกฎหมายหามเลนการพนันของสาธารณรัฐฝร่ังเศสจะกําหนดบทลงโทษนักเลนพนันมีมาตั้งแตป 

ค.ศ. 1254 ออกโดยพระบรมราชโองการของพระเจาแซงต-หลุยส ไดบัญญัติหามแมกระท่ังการผลิต

ลูกเตา ตอมาไดเกิดมีการปฏิวัติใหญข้ึนในป ค.ศ. 1789 ผูตรากฎหมายจึงไดดําเนินการแกไข ปญหา

การพนันท่ีเปนตนเหตุ ดวยการลงโทษผูจัดใหมีการเลนการพนันแทนท่ีจะไปลงโทษผูเลนหรือ

นักเลนการพนัน ซ่ึงบทลงโทษนี้ไดกําหนดเปนโทษอาญาบัญญัติไวในรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 19-22  

กรกฎาคม ค.ศ. 1791 และตอมาไดนํามาบัญญัติไวในรัฐบัญญัติฉบับท่ี 83-628 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม  

ค.ศ. 1983 ซ่ึงไดบังคับเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามแมวาจะมีกฎหมายหามการจัดใหมีการ

                                                 
 67  ศุภวัฒน  สิงหสุวงษ. ภาพรวมเก่ียวกับกฎหมายการพนันของประเทศฝรั่งเศส. สืบคนเมื่อวันที่ 8 

พฤศจิกายน 2556, จาก http://www.gamblingstudy-th orglimgabmins/research-file/France%20 Gambling%20 

Act %20 Sgnopsis.pdf. 
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เลนการพนัน แตบางกรณีรัฐก็ยอมใหมีการเลนการพนันเปนกรณีพิเศษไดโดยมีวัตถุประสงคสวน

หนึ่งก็เพื่อหารายไดเขามาสูรัฐ อาจกลาวโดยสรุปไดวา ระบบกฎหมายฝร่ังเศสมีขอหามเปนการ

ท่ัวไปมิใหจัดเลนการพนัน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐและการเลนการพนันท่ีไดรับอนุญาตนั้น

จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตรวมท้ังบทบัญญัติของกฎหมายดวย 

 กฎหมายการพนันของสาธารณรัฐฝร่ังเศส  

  1. หลักกฎหมายหามมิใหเลนการพนัน 

 1.1 การเปดบอนการพนัน (Maison de jeux) รัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 83-628 ลงวันท่ี 12 

กรกฎาคม ค.ศ. 1983 มาตรา 1 วรรคหนึ่ง โดยใหความหมายของการเปดบอนพนันวาหมายถึง “การ

มีสวนรวมในทางใด ๆ รวมท้ังในฐานะผูใหกูยืมเงิน-ในการเปดบอนการพนันท่ีประชาชนท่ัวไป

สามารถเขาเลนไดอยางเสรี แมในกรณีท่ีผูเขาเลนจะตองแสดงบัตรสมาชิกก็ตาม” ท้ังนี้ การเลนท่ีจะ

ถือเปนการพนันตองเปนการเส่ียงโชคและเปนการเลนเอาเงิน โดย รัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 2010-476 ลง

วันท่ี 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 ไดกําหนดความหมาย ของ “การเลนเส่ียงโชค” ไวในมาตรา 2 วา

หมายถึง “การเลนท่ีมีเงินเดิมพันโดยมีลักษณะเปนการเส่ียงโชค มิไดใชไหวพริบปฏิภาณหรือเชาว

ปญญาเพื่อใหไดเงินรางวัล” ซ่ึงคํานิยามดังกลาวนํามาจากแนวคําพิพากษาของศาลท่ีมีมากอนหนา

นั้น ดังนี้ หากการเลนในกรณีใดตองอาศัยไหวพริบปฏิภาณหรือเชาวปญญาแลว ยอมไมถือเปนการ

เลนพนัน สวนการเลนท่ีตองใชท้ังความสามารถของผูเลนและอาศัยการเส่ียงโชคดวย จะตอง

พิจารณาถึงสัดสวนของความสามารถของผูเลนกับโชความีสัดสวนมากนอยอยางไร หากการเลนใน

กรณีใดอาศัยการเส่ียงโชคมากกวาความสามารถของผูเลน ยอมถือเปนการเส่ียงโชคและเปนการเลน

พนัน แตถาใชความสามารถของผูเลนมากกวาโชค ก็ถือเปนการเลนท่ัวไป ไมใชการพนัน เชน กรณี

เคร่ืองเลนท่ีผูเลนตองดีดลูกเหล็กเล็ก ๆ ใหลงหลุมท่ีมีรางวัลตาง ๆ ซ่ึงตองอาศัยไหวพริบของ ผูเลน

เปนสําคัญ สัดสวนของโชคยอมตํ่ากวาความสามารถของผูเลน จึงไมถือเปนการเส่ียงโชคและไมใช

การพนัน รัฐบัญญัติฉบับท่ี 2010 – 476 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 ไดบัญญัติความหมาย ของ

การเลนพนันใหชัดเจนยิ่งข้ึนดวยวาตองเปนการเลน “ท่ีมีเงินเดิมพัน” ดังนั้น การเลนเส่ียงโชคแบบ

ไมเอาเงินในหมูเพื่อนฝูงหรือในครอบครัว ซ่ึงไมทําใหตองเสียเงินเสียทองหรือเปนตนเหตุของ

อาชญากรรม จึงเปนเพียงการเลนเพื่อความสนุกสนาน และไมถือเปนการเลนพนัน 

  ความผิดตามมาตรา 1 แหงรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 83-628 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 

เปนกรณีของ “บอน (...) ซ่ึงประชาชนท่ัวไปสามารถเขาเลนไดอยางเสรี...” ซ่ึงคําวา “บอน” มิได

หมายความเฉพาะท่ีอยูอาศัยสวนบุคคลเทานั้น แตยังรวมถึงสถานประกอบการ เชน รานกาแฟหรือ

คาบาเรท หรือแมกระท่ังคาสิโนออนไลนท่ีผูเลนสามารถเลนพนันโดยวางเงินเดิมพันอยางไรก็ดี   

คําวา “บอน” จะใชกับสถานท่ีท่ีมีการจัดเตรียมความพรอมสําหรับการเลนพนันเทานั้น เชน มีโตะ
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พนันท้ังนี้ นอกจากผูประกอบการบอนการพนันเองแลว ผูจงใจชวยเหลือในการเปดบอนหรือมีสวน

รวมไมวาในทางใด ๆ ในการเปดบอนยอมมีความผิดดวย เชน ผูติดตั้งเคร่ืองเลนตาง ๆ อยางไรก็ดี 

การมีสวนรวมนี้ไมรวมถึงกรณีของผูเลนพนันดวย เพราะแมวาผูเลนพนันจะมีสวนรวมในการเลน

พนัน แตก็ไมไดมีสวนรวมในการ “เปด” บอนพนัน ความผิดฐานรวมเปดบอนการพนันจะตองมี

ลักษณะเปนการกระทําโดยเจตนา กรณีจึงตองมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตดวย ซ่ึงการนําสืบ

ถึงการทุจริตก็มิใชเร่ืองยุงยาก เพราะศาลฎีกาเคยวินิจฉัยวาหากปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนบท

กฎหมายโดยรูสํานึกในการท่ีกระทํา ยอมถือวาผูกระทําผิดมีเจตนากระทําความผิดตามท่ีกําหนดใน

มาตรา 121-3 วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายอาญา  

  ความผิดฐานเปดบอนการพนันตามมาตรา 1 แหงรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 83-628 ลงวันท่ี 12 

กรกฎาคม ค.ศ. 1983 เปนความผิดอาญาระดับกลาง (delit) ซ่ึงผูกระทําผิดตองระวางโทษหลัก ไดแก 

โทษจําคุกสามปและปรับ 90,000 ยูโร และกรณีท่ีรวมกันกระทําผิดเปนหมูคณะ ตองระวางโทษ

จําคุกเจ็ดปและปรับ 200,000 ยูโร และนอกจากโทษหลักแลว บุคคลธรรมดาท่ีกระทําความผิดยัง

ตองระวางโทษเสริม ไดแก 

 การเสียสิทธิในฐานะพลเมือง สิทธิทางแพงและสิทธิทางครอบครัว 

 การริบทรัพยสิน ไมวาจะเปนสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย ท้ังท่ีแบงแยกไดและ

แบงแยกไมได ซ่ึงไดใชโดยตรงหรือโดยออมในการกระทําผิด หรือท่ีไดจากการกระทําผิด รวมถึง 

“เงินหรือทรัพยสินท่ีวางเดิมพันในการเลนพนันหรือลอตเตอร่ี รวมท้ังสังหาริมทรัพยท่ีใชประดับ

สถานท่ีกระทําความผิด แตไมรวมถึงวัตถุท่ีตองคืนใหเจาของทรัพย”  

 การปดประกาศหรือเผยแพรคําพิพากษาของศาล 

 การปดสถานประกอบการหรือสาขาของบริษัทท่ีใชกระทําความผิดเปนการถาวรหรือ

เปนเวลาไมเกินหาป 

 การหามเขารับราชการหรือประกอบวิชาชีพหรือทํากิจการทางสังคมท่ีทําอยูในขณะ

กระทําความผิดหรือหามประกอบอาชีพทางพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมหรือบริหาร จัดการ 

หรือควบคุมดูแลบริษัทพาณิชยกรรม ไมวาในฐานะใด ๆ ท้ังโดยตรงและโดยออม เพื่อประโยชน

ของตนเองหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดใน มาตรา 131-27 แหงประมวล

กฎหมายอาญา ซ่ึงมาตรการหามในกรณีตาง ๆ ขางตนอาจใชควบคูกันได 

 การริบอุปกรณท่ีใชเลนพนันหรือเลนลอตเตอร่ี ซ่ึงเปนโทษท่ีตองลงแกผูกระทําผิดใน

ทุกกรณีโดยศาลจะส่ังทําลายอุปกรณดังกลาวดวยก็ได 

 สําหรับกรณีของนิติบุคคล หากองคกรหรือผูแทนของนิติบุคคลไดกระทําความผิดเพื่อ

ประโยชนของนิติบุคคล ถือวานิติบุคคลกระทําความผิดและตองไดรับโทษท่ีกําหนดไวซ่ึงไดแก 
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 โทษปรับ (มาตรา 131-38 แหงประมวลกฎหมายอาญา)  

 โทษตามท่ีกําหนดในมาตรา 131-39 แหงประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงไดแก การยุบเลิก

นิติบุคคลหากเปนกรณีท่ีนิติบุคคลไดตั้งข้ึนหรือถูกใชผิดไปจากวัตถุประสงคเพื่อกระทําความผิด 

การปดสถานประกอบการหรือสาขาของบริษัทท่ีใชกระทําความผิดเปนการถาวร หรือเปนเวลาไม

เกินหาป การริบทรัพยสิน หรือการปดประกาศหรือเผยแพรคําพิพากษา ของศาลทางหนังสือพิมพ

หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 การหามภายในระยะเวลาไมเกินหาปมิใหยื่นคําขอการรับรองตามท่ีกําหนดในมาตรา 21 

แหงรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 2010-476 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 วาดวย การเปดเสรีและการ

ควบคุมกิจการเลนพนันออนไลน รวมท้ังการขออนุญาตตามท่ีกําหนดในมาตรา 1 แหงรัฐบัญญัติ ลง

วันท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ. 1907 วาดวยคาสิโน หรือการเพิกถอน การรับรองหรือการอนุญาตในกรณี

ของนิติบุคคลท่ีไดรับการรับรองหรือไดรับอนุญาตอยูในวันท่ีศาลมีคําพิพากษา 

 1.2 การจัดใหมีการเลนพนันในทางสาธารณะ 

 รัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 83-628 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983  มาตรา 1 โดยกําหนดลงโทษ 

“การจัดใหมีการเลนพนันเอาเงินใด ๆ ท่ีไมไดรับอนุญาตในทางสาธารณะและสวนควบ รวมท้ังใน

สถานท่ีสาธารณะท่ีเปดใหประชาชนเขาใชและสวนควบ ซ่ึงรวมถึงสวนท่ีเปนสถานท่ีสวนบุคคล” 

ความผิดตามวรรคสองนี้แตกตางจากความผิดฐานเปดบอนพนันตามวรรคหนึ่งอยูหลายประการ 

ประการแรกในแงสถานท่ีกระทําความผิด ตองเปนการกระทําความผิด “ในทางสาธารณะ” (เชน 

ถนน) และ “สวนควบ” (เชนลานโลงในท่ีสาธารณะ) หรือ “ในสถานท่ีสาธารณะ ท่ีเปดให

ประชาชนเขาใชและสวนควบ ซ่ึงรวมถึงสวนท่ีเปดสถานท่ีสวนบุคคล” ซ่ึงโดยสวนใหญไดแก 

สถานท่ีสาธารณะไมวาโดยสภาพหรือโดยการใชประโยชน เชน จัตุรัส สถานีรถไฟ พิพิธภัณฑ ฯลฯ 

รวมท้ังสถานท่ีท่ีเปดใหประชาชนเขาใช แมจะเปนสถานท่ีสวนบุคคล เชน รานกาแฟ หรือดิสโกเธค 

ซ่ึงรวมถึงสวนควบของสถานท่ีดังกลาวท่ีอาจเปนท่ีสวนบุคคล เชน สวนของรานกาแฟท่ีใชเปนท่ีอยู

อาศัยของเจาของราน ประการตอมา ในแงองคประกอบภายนอกของความผิด การกระทําความผิด

จะเกิดข้ึนตอเม่ือ “มีการเลนพนันเอาเงินใด ๆ ท่ีไมไดรับอนุญาต” ดังนี้ กรณีการเลนพนันท่ีไดรับ

อนุญาต จึงไมถือวามีการกระทําความผิด 

 ความผิดตามวรรคสองของมาตรา 1 แหงรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 83-628 ลงวันท่ี 12 

กรกฎาคม ค.ศ. 1983 มุงเอาผิดกับผูจัดใหมีการเลนพนันโดยตรง ไมรวมถึงผูมีสวนรวมในการจัดให

มีการเลนพนัน กรณีจึงแตกตางจากความผิดฐานเปดบอนการพนันท่ีรวมถึงผูมีสวนรวมในการเปด

บอนดวย ท้ังนี้ ความผิดฐานเปดบอนการพนันตามวรรคหนึ่งและความผิดฐานจัดใหมีการเลนพนัน

ในทางสาธารณะตามวรรคสองมีเงื่อนไขในเร่ืองสถานท่ีในการกระทําความผิดท่ีคลายคลึงกัน 
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กลาวคือ ตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําความผิดในบอนการพนันท่ีเปดใหประชาชนเขาเลนไดอยาง

เสรี ขณะท่ีความผิดตามวรรคสองอาจกระทําในสถานท่ีสวนบุคคลท่ีเปดใหประชาชนเขาใชได 

ความผิดท้ังสองกรณีจึงอาจกระทําในสถานท่ีเดียวกันก็ได เชน ในรานกาแฟ จึงตองพิจารณาถึง

ขอเท็จจริงในการกระทําความผิดวาจะถือเปนการกระทําความผิดตามฐานความผิดใด โดยความผิด

ฐานจัดใหมีการเลนพนันในทางสาธารณะมีขอแตกตางประการสําคัญจากความผิดฐานเปดบอน

พนันตรงท่ีเปนการเลนพนันท่ีจัดข้ึนอยางงาย ๆ ช่ัวคร้ังช่ัวคราวหรือตามแตโอกาสจะอํานวย เชน 

การเลนไพสามใบท่ีใชอุปกรณธรรมดา ๆ ซ่ึงนําออกมาใชและจัดเก็บไดอยางรวดเร็วขณะท่ีการเปด

บอนพนันเปนกิจการท่ีมีความถาวรตอเนื่องมากกวา ทําเปนอาชีพ และมีการบริหารจัดการไมมากก็

นอย อนึ่ง การกระทําความผิดฐานจัดใหมีการเลนพนันในทางสาธารณะอาจเขาขายความผิดฐาน

ฉอโกงอีกบทหนึ่งดวยก็ได หากเจามือใชกลวิธีท่ีทําใหตนชนะพนัน ซ่ึงกรณีเชนนี้ สมควรใชโทษท่ี

หนักสุด คือ โทษสําหรับความผิดฐานฉอโกง ลงแกผูกระทําผิด อนึ่ง ความผิดฐานจัดใหมีการเลน

พนันในทางสาธารณะเปนความผิดอาญาระดับกลาง กรณีจึงตองมีเจตนาในการกระทําผิดดวย  

 ความผิดฐานจัดใหมีการเลนพนันในทางสาธารณะเปนความผิดอาญาระดับกลางซ่ึงมี

โทษจําคุกหกเดือนและปรับ 7,500 ยูโร แตผูตรากฎหมายไมไดกําหนดเหตุเพ่ิมโทษสําหรับการรวม

กระทําผิดเปนหมูคณะไวดวย ซ่ึงแตกตางจากกรณีความผิดฐานเปดบอนการพนันรวมท้ังกําหนด

ยกเวนใหบุคคลธรรมดาท่ีกระทําความผิดไมตองระวางโทษเสริม แตขอยกเวนดังกลาวไมรวมถึง

โทษริบทรัพยสินซ่ึงยังคงนํามาใชได นอกจากนี้ กฎหมายมิไดกําหนดความรับผิดของนิติบุคคล

สําหรับความผิดฐานจัดใหมีการเลนพนันในทางสาธารณะ แตท้ังนี้ สําหรับการกระทําผิดท่ีเกิดข้ึน

กอนวันท่ี 8 กันยายน ค.ศ. 2007 เทานั้น 

 1.3 การโฆษณาบอนการพนันท่ีไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 

 มาตรา 1 วรรคสาม แหงรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 83-628 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ซ่ึง

แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 2007-297 ลงวันท่ี 5 มีนาคม ค.ศ. 2007 ไดกําหนดฐานความผิด

เกี่ยวกับ “การโฆษณาไมวาโดยวิธีการใด ๆ สําหรับบอนการพนันท่ีไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย” 

โดยผูกระทําผิดตองระวางโทษปรับเปนเงินจํานวน 100,000 ยูโร โดยศาลอาจกําหนดเพิ่มจํานวน

คาปรับไดถึงส่ีเทาของจํานวนเงินคาโฆษณาท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

 ความผิดเกี่ยวกับอุปกรณเลนการพนัน 

 มาตรา 2 แหงรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 83-628 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ไดกําหนด

ความผิดเกี่ยวกับอุปกรณเลนการพนันไว โดยวรรคหนึ่งไดกําหนดลงโทษ “การนําเขาหรือการผลิต

อุปกรณใด ๆ ท่ีใชในการเส่ียงโชค ซ่ึงการเลนโดยใชสัญลักษณตาง ๆ อาจใหประโยชนโดยตรงหรือ

โดยออมไมวาในลักษณะใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการไดเลนโดยไมเสียเงินดวย”  
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 สําหรับมาตรา 2 วรรคสอง แหงรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 83-628 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 

1983 กําหนดโทษ “การครอบครอง การจัดไวสําหรับบุคคลอ่ืน การติดตั้ง และการใชประโยชน

อุปกรณเลนการพนัน (ซ่ึงการเลนโดยใชสัญลักษณตาง ๆ อาจใหประโยชนโดยตรงหรือโดยออมไม

วาในลักษณะใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการไดเลนโดยไมเสียเงินดวย) ในทางสาธารณะและสวนควบหรือใน

สถานท่ีสาธารณะท่ีเปดใหประชาชนเขาใชและสวนควบซ่ึงรวมถึงสวนท่ีเปนสถานท่ีสวนบุคคล 

รวมท้ังการท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในทางกฎหมายเอกชนใชประโยชนอุปกรณเลนการพนัน

หรือจัดอุปกรณดังกลาวไวสําหรับบุคคลอ่ืนในสถานท่ีสวนบุคคล”  

 วรรคสามกําหนด ใหถือวามีการกระทําความผิดหากเปนกรณีของ “อุปกรณท่ีการเลน

ตองใชไหวพริบปฏิภาณและมีลักษณะทางเทคนิคท่ีทําใหผูชนะไดเลนโดยไมเสียเงินมากกวาหาคร้ัง

หรือไดเงินหรือประโยชนในลักษณะอ่ืน ๆ”  

 วรรคส่ีและวรรคหากําหนดใหถือวาไมมีการกระทําความผิด หากเปนอุปกรณการเลนท่ี

จัดไวสําหรับประชาชนในงานเทศกาลตาง ๆ หรือในคาสิโนท่ีไดรับอนุญาต ท้ังนี้ความผิดดังกลาว

เปนความผิดอาญาระดับกลางซ่ึงมีโทษจําคุกสามปและปรับ 45,000 ยูโร โดยผูกระทําผิดตองมี

เจตนาจึงจะถือวามีการกระทําความผิด และการรวมกระทําผิดเปนหมูคณะถือเปนเหตุเพ่ิมโทษ

เชนเดียวกับความผิดฐานเปดบอนการพนัน โดยผูกระทําผิดตองระวางโทษจําคุกเจ็ดปและปรับ 

100,000 ยูโร สวนโทษเสริมสําหรับผูกระทําผิดท่ีเปนบุคคลธรรมดาและความรับผิดของนิติบุคคลมี

หลักเกณฑเชนเดียวกับกรณีความผิดฐานเปดบอนการพนัน ตามมาตรา 1 แหงรัฐบัญญัติฉบับท่ี 12 

กรกฎาคม ค.ศ. 1983 

 2. ขอยกเวนกฎหมายอนุญาตใหเลนการพนันไดเปนกรณีพิเศษ 

 ในบางกรณีกฎหมายไดอนุญาตใหมีการจัดเลนพนันได แตก็กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ

สถานท่ีจัดใหมีการเลนพนัน รวมท้ังวิธีการใชอุปกรณหรือเคร่ืองเลนการพนันไวดวย เพื่อใหการ

เลนพนันเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 

  2.1 สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหจัดเลนการพนัน 

 กฎหมายไดอนุญาตใหมีการเลนพนันไดดินแดนโพนทะเลบางแหง ในชมรมพนัน และ

ในคาสิโน รวมท้ังอนุญาตใหมีการเลนพนันออนไลนไดดวย ดังนี้ 

       (1)  กรณีของดินแดนโพนทะเล 

  ดินแดนโพนทะเลบางแหงไดรับยกเวนไมอยูภายใตบทกําหนดโทษอาญาตามรัฐบัญญัติ 

ฉบับท่ี 83-628 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 โดยกรณีของนูแวลกาเลโดนี (Nouvelle-Caledonie) 

รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 99-209 ลงวันท่ี 19 มีนาคม ค.ศ. 1999 บัญญัติวาอาจมีการ

ยกเวนตอบทบัญญัติแหงรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 83-628 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 มาตรา 1 
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(ความผิดฐานเปดบอนการพนันและการจัดใหมีการเลนพนันในทางสาธารณะ) และวรรคหนึ่งและ

วรรคสองของมาตรา 2 (ความผิดเกี่ยวกับอุปกรณการเลนพนัน) ได โดยอาจมีการอนุญาตใหเปด

สถานท่ีพิเศษใหประชาชนเขาเลนพนันเปนการช่ัวคราวตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในประกาศของผูแทน

ของรัฐในนูแวลกาเลโดนี สวนกรณีของเฟรนชโปลินีเชีย (Polynesie francaise) มาตรา 6 วรรคหนึ่ง 

แหงรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 83-628 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 บัญญัติใหนําบทบัญญัติตาง ๆ โดย 

เฉพาะมาตรา 1 มาตรา 2 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับแกดินแดนเฟรนชโปลินีเชียดวย แต

ขณะเดียวกัน ผูตรากฎหมายก็ไดกําหนดขอยกเวนในการบังคับใชกฎหมายไวหลายประการดวยกัน 

โดยอาจมีการตรารัฐกฤษฎีกา (decret) อนุญาตเปนการช่ัวคราวใหผูประกอบการ คาสิโนเปดสถานท่ี

พิเศษเปนสัดสวนแยกตางหากเปนการเฉพาะใหประชาชนเขาเลนการพนันได รวมท้ังอนุญาตให

ชมรมพนันตาง ๆ จัดใหมีการเลนพนันอยางอ่ืนท่ีไมมีในคาสิโนได ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในมาตรา 24 

และมาตรา 91 แหงรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 2004-192 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ ค.ศ. 

2004 วาดวยสถานการณปกครองตนเองของเฟรนชโปลินีเชีย นอกจากนี้ รัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 83-628 ลง

วันท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 มาตรา 6 วรรคสองถึงวรรคส่ี ยังบัญญัติวาอาจมี การตรารัฐกฤษฎีกา

อนุญาตใหเรือเดินสมุทรขนสงผูโดยสารแบบไมประจําทางและจดทะเบียนท่ีเฟรนชโปลินีเชียเปด

คาสิโนหรือหองเลนการพนันได โดยผูโดยสารท่ีมีบัตรโดยสารถูกตองเทานั้นท่ีสามารถเขาใช

บริการได 

      (2) ชมรมพนัน (cercles de jeux)  

 ชมรมพนันเปนสมาคมอยางหนึ่งซ่ึงตั้งข้ึนตามรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1901 

โดยไดรับอนุญาตใหจัดเลนพนันไดตามเงื่อนไขท่ีกําหนด ปจจุบันชมรมพนันมีอยูท่ีกรุงปารีสหนึ่ง

แหงและในตางจังหวัดส่ีแหง ท้ังนี้ มาตรา 47 วรรคหนึ่ง แหงรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 30 มิถุนายน ค.ศ. 

1923 วาดวยงบประมาณรายจายประจําป ค.ศ. 1923 บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง มหาดไทย อาจ

อนุญาตใหชมรมพนันท่ีตั้งข้ันตามกฎหมายจัดใหมีการเลนพนันไดตามเงื่อนไขท่ีกําหนด โดย

รัฐมนตรีมีอํานาจยกเลิกการอนุญาตไดตลอดเวลา เงื่อนไขในการอนุญาตมีอยูหลายประการ เปนตน

วา การจัดเลนพนันจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในรัฐกฤษฎีกา ฉบับท่ี 47-798 ลงวันท่ี 5 

พฤษภาคม ค.ศ. 1947 หรือตามหนังสือวางแนวทางปฏิบัติของฝายปกครองตองมีการแจงใหทาง

ราชการทราบตามท่ีกําหนดในมาตรา 5 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1901 และชําระ

ภาษีเงินไดจากการพนันตามอัตราท่ีกําหนดในมาตรา 48 รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบ

ควบคุมท่ีกําหนดในคําส่ังอนุญาต เชน ใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาตรวจไดทุกเม่ือ 

 มาตรา 49 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 30 มิถุนายน ค.ศ. 1923 บัญญัติวา “ผูใด” บริหาร

จัดการ ควบคุมหรือประกอบกิจการชมรมพนันโดยเปนการเลนพนันท่ีไมไดรับอนุญาตหรือภายหลัง 
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ยกเลิกการอนุญาตไปแลว ผูนั้นตองระวางโทษตามท่ีกําหนดในมาตรา 1 วรรคหนึ่ง แหงรัฐบัญญัติ 

ฉบับท่ี 83-628 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ซ่ึงไดแก โทษจําคุกสามปและปรับ 90,000 ยูโร 

หรือโทษจําคุกเจ็ดปและปรับ 200,000 ยูโร ในกรณีรวมกระทําผิดเปนหมูคณะ นอกจากนี้ กฎหมาย

ยังไดกําหนดให “พนักงาน ผูแทน หรือลูกจาง ท่ีจัดไวเปนการเฉพาะสําหรับการเลนพนัน” ตอง

ระวางโทษเดียวกันนี้ดวย โดยผูกระทําผิดขางตนตองระวางโทษเสริมท่ีกําหนดไวสําหรับบุคคล

ธรรมดาตามมาตรา 3 แหงรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 83-628 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ดวย (การเสีย

สิทธิพลเมือง สิทธิทางแพงและทางครอบครัว การริบทรัพยสิน การปดประกาศหรือเผยแพรคํา

พิพากษาของศาล การส่ังปดสถานประกอบการ การหามประกอบวิชาชีพ) ท้ังนี้ มีความเห็นทาง

วิชาการวา คําวา “ผูใด” ในมาตรา 49 หมายถึงบุคคลใด ๆ ท่ีบริหารจัดการชมรมพนันท่ีไมไดรับ

อนุญาตซ่ึงรวมถึง “พนักงาน ผูแทน หรือลูกจาง ท่ีจัดไวเปนการเฉพาะสําหรับการเลนพนัน” ดวย 

ดังนั้น บุคคลดังกลาวจึงตองระวางโทษหลักตามมาตรา 1 วรรคหนึ่ง แหงรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 83-628 

ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 รวมท้ังโทษเสริมตามมาตรา 3 แหงรัฐบัญญัติดังกลาวเชนเดียวกัน 

อนึ่ง รัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 2007-297 ลงวันท่ี 5 มีนาคม ค.ศ. 2007 ไดกําหนดใหการโฆษณาชมรมพนัน

ท่ีไมไดรับอนุญาตเปนความผิดอาญาระดับกลางท่ีมีโทษปรับ 30,000 ยูโร โดยศาลอาจเพ่ิมจํานวน

คาปรับใหสูงเปนส่ีเทาของจํานวนเงินคาใชจายในการโฆษณาท่ีผิดกฎหมายได 

      (3) คาสิโน 

 คาสิโนท่ีจัดใหมีการเลนพนันอาจเปนคาสิโนบนบกและในทะเลก็ได โดยหลักเกณฑ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการคาสิโนเปนไปตามท่ีกําหนดในรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ. 1907 

วาดวยคาสิโน และประกาศกระทรวง ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2007 วาดวยกฎเกณฑการเลนพนัน 

ในคาสิโน การจัดใหประชาชนเลนพนันในคาสิโนไมถือเปนความผิดฐานเปดบอนการพนันเพราะ

มาตรา 1 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ. 1907 บัญญัติวา “อาจมีการอนุญาตเปนการช่ัวคราว 

ใหเปดสถานท่ีพิเศษท่ีเปนสัดสวนแยกตางหากใหประชาชนเขาเลนการพนันไดในคาสิโนหรือ

สถานประกอบการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ท้ังนี้ ตามเงื่อนไขท่ีกําหนด...” ซ่ึงการอนุญาตใหเปดคาสิโน

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการในประกาศกระทรวง ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม  ค.ศ. 2007 โดยสภา

เทศบาล (conseil municipal) ในเขตพ้ืนท่ีท่ีจะมีการเปดคาสิโนจะตองเปนชอบดวยกับการอนุญาต 

และอาจมีการยกเลิกการอนุญาตไดในบางกรณี ท้ังนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวง มหาดไทยเปนผูมี

อํานาจอนุญาตใหเปดคาสิโนโดยพิจารณาอนุญาตหลังจากมีการไตสวนขอเท็จจริง และพิจารณา

บันทึกเงื่อนไขการดําเนินการท่ีจัดทําโดยสภาเทศบาลและรัฐมนตรีเห็นชอบแลว โดยคาสิโนท่ีจะ

ไดรับอนุญาตตองตั้งอยูในเขตพื้นท่ีดังตอไปนี้ 
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 เขตเทศบาลท่ีข้ึนทะเบียนเปนสถานท่ีตากอากาศชายทะเล สถานท่ีมีบอน้ําแร หรือ

สถานท่ีตากอากาศในเขตภูเขา หรือ  

 เขตเทศบาลท่ีข้ึนทะเบียนเปนสถานท่ีทองเท่ียว หรือ 

 เขตเมืองหรือสถานท่ีทองเท่ียวตามท่ีกําหนดในมาตรา L. 161-5 แหงประมวลกฎหมาย

การทองเท่ียว หรือ 

 เขตเทศบาลอ่ืน ๆ นอกจากท่ีกลาวไวขางตน ซ่ึงมีคาสิโนตั้งอยูกอนแลว ในวันท่ีรัฐ

บัญญัติ ฉบับท่ี 2006-437 ลงวันท่ี 14 เมษายน ค.ศ. 2006 มีผลบังคับใช หรือ 

 เขตเทศบาลท่ีอยูระหวางการขอข้ึนทะเบียนเปนสถานท่ีตากอากาศชายทะเล สถานท่ีมี

บอน้ําแร หรือสถานท่ีตากอากาศในเขตภูเขา อยูกอนวันท่ีมีการประกาศใช รัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 2006-

437 ลงวันท่ี 14 เมษายน ค.ศ. 2006 และไดข้ึนทะเบียนเปนสถานท่ีทองเท่ียวตามนัยของประมวล

กฎหมายการทองเท่ียวภายในเวลาหาปนับแตวันท่ีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของมีผลบังคับใช 

 สําหรับคาสิโนในทะเล มาตรา 1 แหงรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ. 1907 บัญญัติ

วาอาจมีการอนุญาตเปนการช่ัวคราวใหเปดคาสิโนบนเรือโดยสารพาณิชยแบบไมประจําทางท่ีจด

ทะเบียนเปนเรือฝร่ังเศสและบนเรือสําราญท่ีใชเวลาเดินทาง 48 ช่ัวโมง ข้ึนไปไดโดยรัฐมนตรี      วา

การกระทรวงมหาดไทยเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตและยกเลิกการอนุญาต ท้ังนี้ มาตรา 2-1 

วรรคหนึ่ง แหงรัฐบัญญัติดังกลาวไดกําหนดคุณสมบัติของผูรับอนุญาตวาตองเปนนิติบุคคลท่ีมี

ประสบการณเกี่ยวกับการจัดเลนพนันท่ีทําขอตกลงกับเจาของเรือตามแบบขอตกลงท่ีกําหนดโดยรัฐ

กฤษฎีกาซ่ึงผานความเห็นชอบของสภาแหงรัฐ 

 รัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ. 1907 กําหนดวา คาสิโนท่ีไดรับอนุญาตตองมี

ผูจัดการหรือคณะกรรมการบริหารซ่ึงเปน “ผูรับผิดชอบ” โดยบุคคลดังกลาวรวมท้ัง “ผูท่ีทํางานไม

วาจะในฐานะใด ๆ ในทองเลนพนัน” จะตองไดรับการรับรองโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  

ท้ังนี้ ผูใดท่ีทําหนาท่ีผูจัดการหรือกรรมการบริหารคาสิโน โดยไมไดรับการรับรองโดยรัฐมนตรี       

วาการกระทรวงมหาดไทย ตองระวางโทษตามมาตรา 1 วรรคหนึ่ง แหงรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี ฉบับท่ี 

83-628 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ซ่ึงไดแก โทษจําคุกสามปและปรับ 90,000 ยูโร และโทษ

จําคุกเจ็ดปและปรับ 200,000 ยูโร ในกรณีท่ีรวมกระทําผิดยังตองระวางโทษเสริมตามท่ีกําหนดใน

มาตรา 3 แหงรัฐบัญญัติ ฉบับท่ี 83-628 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ซ่ึงไดแก การเสียสิทธิ

พลเมือง สิทธิทางแพงและทางครอบครัว รวมท้ังการหามรับราชการหรือประกอบวิชาชีพ หรือ

กิจกรรมทางสังคมซ่ึงเคยทําอยูในขณะท่ีกระทําความผิด หรือหามประกอบอาชีพทางพาณิชยกรรม

หรืออุตสาหกรรม หรือบริหาร จัดการ หรือควบคุมดูแลบริษัทพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม โดย

ศาลอาจใชโทษหามในกรณีตาง ๆ ควบคูกันได นอกจากนี้ รัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ. 1907  
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ยังไดกําหนดโทษเดียวกันไวสําหรับการจัดเลนพนันโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน

ประกาศอนุญาต และการปกปดหรือพยายามปกปดรายไดท้ังหมดหรือบางสวนจากการจัดเลนพนัน

ท่ีใชเปนฐานในการคํานวณภาษี สวนกรณีการโฆษณากิจการคาสิโนท่ีไมไดรับอนุญาต รัฐบัญญัติ 

ฉบับท่ี 2007-297 ลงวันท่ี 5 มีนาคม ค.ศ. 2007 ก็กําหนดฐานความผิดดังกลาวไวดวย โดยผูกระทํา

ผิดตองระวางโทษปรับ 30,000 ยูโร โดยศาลอาจกําหนดจํานวนเงินคาปรับเพิ่มเปนส่ีเทาของจํานวน

คาใชจายในการโฆษณาท่ีผิดกฎหมายได 
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บทที่ 4 

ปญหาและวิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการควบคุมการเลนพนันตาม

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และแนวทางการแกไข 

 

 การตราพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ข้ึนเพ่ือปรับปรุงกฎหมายเดิมท่ีมีอยู

ใหมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน และเพิ่มเติมการเลนการพนันประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับสถานการณ 

ในขณะนั้น ซ่ึงรวมระยะเวลาการบังคับใชพระราชบัญญัติการพนันฉบับนี้ไดบังคับใชมาเปนเวลา 

เกือบ 80 ปแลว และแมวาในระหวางบังคับใชก็ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมหลายคร้ัง และแกไขคร้ัง

สุดทายเม่ือป พ.ศ. 25050

68  แตก็เปนเพียงการแกไขในเนื้อหาเพียงเล็กนอยในบางมาตราเพ่ือใหเกิด

ความเหมาะสมเกี่ยวกับโทษผูกระทําผิดเทานั้น และ กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของก็ไดมีการปรับปรุงใน

เนื้อหาใหถูกตองตรงกับปจจุบัน คือเกี่ยวกับเจาพนักงานผูมีอํานาจในการออกใบอนุญาตเลนการ

พนัน ประเภทของการพนันท่ีจะตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาช้ันสูง หรือรัฐมนตรีกอนท่ี        

เจาพนักงานจะออกใบอนุญาตได และการกําหนดประเภทของการเลนพนันเพิ่มเติมบางในบาง

ประเภท เพื่อใหทันตอสถานการณในเวลานั้น ๆ แตในเนื้อหาไมไดปรับปรุงในประเด็นสําคัญ      

ทําให พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เปนกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับสภาพปญหาท่ี

เกิดจากการเลนพนันในปจจุบันท่ีไดมีการปรับเปล่ียนวิธีการเลนหรือรูปแบบการเลนแบบใหม ๆ 

แตกตางไปจากในอดีตมากข้ึน และระบบมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบ และการกํากับดูแลผูท่ี

ไดรับอนุญาตใหจัดใหมีการเลนการพนันตามกฎหมาย ขาดความชัดเจน ไมมีกฎหมายท่ีระบุถึง

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีในการท่ีเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือ เจาพนักงานตามกฎหมายจะสามารถควบคุม 

ตรวจสอบการอนุญาตดังกลาวได หรืออาจกลาวไดวา การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการ การ

ควบคุมไมมีประสิทธิภาพ และสงผลใหการดําเนินการบังคับใชกฎหมายกับการเลนการพนันผิด

กฎหมายยังเปนปญหาท่ีสําคัญ ไมสามารถแกไขได ตลอดจนมีปญหาในเร่ืองการปรับใช การตีความ 

การออกกฎหมายลําดับรอง ข้ันตอนในการใชดุลพินิจ ตามบทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติ

การพนันยังไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน หรือสอดคลองกับหลักกฎหมายปกครอง ดังนั้น ผูศึกษา

จึงทําการวิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลนการพนัน

ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ได ดังนี้   

                                                 
 68 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2505. 
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4.1  ปญหาเก่ียวกับหลักเกณฑและขั้นตอนในการออกใบอนุญาตใหมีการเลนพนันของเจาพนักงาน       

ผูออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการพนัน 

 วิเคราะหหลักเกณฑและข้ันตอนในการออกใบอนุญาตใหมีการเลนพนันของ  เจา

พนักงานผูออกใบอนุญาตพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 4 และ มาตรา 17 แลว

จะเห็นไดวากฎหมายกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเปนผูรักษาการตาม

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อดําเนินการตั้งเจาพนักงาน

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ การกําหนดคาธรรมเนียม กําหนดเงื่อนไขในการเลนการพนัน และ

วางระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดออก

กฎกระทรวงตั้งเจาพนักงานดําเนินการออกใบอนุญาตเลนการพนัน กําหนดคาธรรมเนียม กําหนด

เงื่อนไขการเลนการพนันไวในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2503) และไดมีการแกไขตอมาอีก

จํานวน 9 คร้ัง ซ่ึงการแกไขคร้ังสุดทายเปนการออกกฎกระทรวงฉบับท่ี 44 (พ.ศ.2548) แกไขยกเลิก

ความในขอ 4 แหงกฎกระทรวงฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 28 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 โดย กําหนดตัวบุคคลผูเปนเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตเลนการพนันจากนายตํารวจช้ันสัญญาบัตรประจําทองท่ี ซ่ึงดํารงตําแหนงสารวัตรข้ึนไป 

สําหรับในกรุงเทพมหานคร เปนผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครองแทน 

ในกรณีตางจังหวัด ไดแก นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนากิ่งอําเภอแหงทองท่ีตามเดิม 

 ในบางกรณีการออกใบอนุญาต กําหนดใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต จะออกใบอนุญาต 

ไดจะตองอยูภายใตเงื่อนไขอ่ืนดวย คือการพนันบางประเภทตองขออนุมัติจากผูบังคับบัญชา คือ 

อธิบดีกรมการปกครองกอนออกใบอนุญาตและการพนันบางประเภทก็ตองขออนุมัติจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงมหาดไทยกอนเจาพนักงานจะออกใบอนุญาตได 

 สวนหลักเกณฑข้ันตอนการขออนุมัติ อนุญาตจะตองออกเปนกฎกระทรวงมหาดไทย

เพ่ือบังคับใชกับตัวเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตและประชาชนผูมายื่นคําขออนุญาตเลนการพนัน 

แตเนื่องจากกฎกระทรวงท่ีออกมาบังคับใชยังขาดรายละเอียดของการกําหนดข้ันตอนในการขอ

อนุญาตการเลนการพนันในแตละประเภท กฎกระทรวงดังกลาวท้ัง 44 ฉบับ เปนการกําหนดอํานาจ

หนาท่ีของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตใหเลนการพนันวาจะตองเสนอเร่ืองตอผูใด กอนท่ีจะอนุมัติ 

อนุญาต จะเก็บคาธรรมเนียมจํานวนเทาใดในการอนุญาตใหเลนการพนันในแตละประเภท เปนการ

กําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขการเลนการพนันไวในหลังใบอนุญาตใหเลนเปนแบบฟอรมตายตัว โดย

ยังขาดข้ันตอนรายละเอียดวิธีการยื่นคําขออนุญาตใหเลนการพนันและคุณสมบัติผูขออนุญาตให

เลนการพนัน ในกฎกระทรวงยังไมไดมีการกําหนดไว และในตัวพระราชบัญญัติการพนันก็ไมได
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กําหนดข้ันตอนรายละเอียดวิธีการยื่นคําขอหรือคุณสมบัติของผูขออนุญาตไวใหชัดเจน จึงทําให

การบังคับใชพระราชบัญญัติการพนันยังไมมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนหรือเงื่อนไขการพิจารณาในดาน

การขออนุมัติ อนุญาต วาประชาชนจะใชหลักเกณฑใดมาเปนคุณสมบัติท่ีใหประชาชนในท่ัวทุก

ภูมิภาคในประเทศจะสามารถมายื่นคําขออนุญาตไดภายใตเงื่อนไขหลักเกณฑข้ันตอนหรือใน

มาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ ตัวอยาง การขออนุญาตเลนการพนันบางประเภทยังไมมีกฎกระทรวง

กําหนดไวอยางชัดเจน เชน การเลนสลากกินแบงสลากกินรวบ หรือ การเลนอยางใดท่ีเส่ียงโชคให

เงินหรือประโยชนอยางอ่ืนแกผูเลนคนใดคนหนึ่ง  จับสลากโดยวิธีใดๆ  การพนันบิลเลียด การพนัน

ชกมวย มวยปลํ้า หรือแขงเรือพุงหรือเรือลอ เปนตน จึงทําใหเกิดปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติ

การพนัน พุทธศักราช 2478 วาจะใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูวางหลักเกณฑในการ

กําหนดคุณสมบัติของผูยื่นคําขออนุญาตในการเลนการพนันตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต โดย

ออกเปนกฎกระทรวงหรือไม เนื่องจากในเนื้อหาของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

ไมมีมาตราใดระบุถึงคุณสมบัติของผูยื่นคําขออนุญาตไว เพียงแตมาตรา 7 (3) กําหนดใหผูเลนการ

พนันท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายจะตองมีอายุไมต่ํากวา 20 ป บริบูรณ หรือบรรลุนิติภาวะแลว เวน

แตการเลนตามบัญชี ข. หมายเลข 16 คือ สลากกินแบง หรือลอตเตอร่ีได ซ่ึงเม่ือเทียบเคียงกับ

พระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะการขออนุมัติ อนุญาต เชน พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

มาตรา 16 จะกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามในการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไว

โดยเฉพาะ หรือกรณีตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ยังไดมีการออกกฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2549 ไวแลว ซ่ึง

เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับนี้แลว มีความใกลเคียงกับพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478 แตกลับพบวากฎหมายท้ังสองฉบับดังกลาวมีความชัดเจนในการกําหนด

หลักเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตและดําเนินการมากกวาพระราชบัญญัติการพนันในฉบับปจจุบัน 

 การอนุญาตของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตใชเพียงหลักเกณฑวาผูขออนุญาตจะตอง

บรรลุนิติภาวะซ่ึงเปนหลักเกณฑท่ีท่ัวๆ ไป ยังไมมีกฎหมายกําหนดไวเพียงแตนํา มาตรา 7 แหง

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซ่ึงกําหนดอายุบุคคลผูเขาเลน มาเทียบเคียงปรับใช หรือ

พิจารณาอนุญาตใหเทานั้น ในปจจุบันกระทรวงมหาดไทยไดอาศัย มาตรา 17 ออกระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพนันชนไกและกัดปลา พ.ศ. 2552 มาบังคับเกี่ยวกับการขออนุญาต

เลนไว แตก็ไมไดครอบคลุมการขออนุญาตเลนการพนันประเภทอ่ืน ซ่ึงเหตุท่ีออกเนื่องมาจาก

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพนันชนไกและกัดปลา ฉบับเดิมไดถูกศาลปกครองสูงสุด1

69

วินิจฉัยวาขอหามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพนันชนไกและปลากัด พ.ศ. 2525        

                                                 
 

69  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.3/2553.  
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ท่ีกําหนด มิใหมีการอนุมัติการอนุญาตเลนการพนันชนไกและปลากัดเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด เวนแต

เปนการขอยายสถานท่ีเลน จึงเปน “กฎ” ท่ีออกมาบังคับไมอาจบังคับใชได  

 เม่ือพิจารณาในเนื้อหาของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพนันชนไกและกัด

ปลา พ.ศ. 2552 จะเปนการกําหนดหลักเกณฑของผูขออนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันชนไกหรือ

กัดปลา สถานท่ีเลนการพนันการอนุญาตใหใชสถานท่ีเลนการพนัน การอนุญาตใหจัดใหมีการเลน

พนันเปนการออกระเบียบท่ีไมเปนไปตามหลักกฎหมายปกครองและหลักการออกกฎหมายลําดับรอง 

เนื่องจากการจะออกระเบียบมาบังคับใชกับบุคคลท่ัวๆ ไปนอกจากบังคับใชกับผูใตบังคับบัญชา

หรือเจาหนาท่ีภายในฝายบริหารเอง จะทําใหระเบียบนั้นมีฐานะเปนกฎ ตามมาตรา 5 แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดไววา “กฎ” หมายความวาพระราช

กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืน

ท่ีมีผลบังคับเปนการท่ัวไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ และ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ดังนั้นเนื้อหา

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพนันชนไกและกัดปลา พ.ศ. 2552 จึงมีลักษณะการ

บังคับใชเปนกฎ ตามความหมายใน มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 จึงสมควรท่ีจะตองออกเปนกฎกระทรวง ตามท่ีระบุไวในมาตรา 17 และเนื้อหาโดยรวม

แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 24782

70 ซ่ึงมีเจตนาใหออกเปนกฎกระทรวง ซ่ึงหลักการ

ออกเปนกฎกระทรวงจะมีข้ันตอนในการออกโดยผานฝายบริหารตามหลักนิติรัฐ อาจเทียบเคียงได

ในกรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยใหการออกประกาศนายทะเบียนอาวุธปนกรุงเทพมหานคร 

ท่ี 30/2546 เร่ือง ขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ประกาศดังกลาวมีลักษณะเปนการกําหนด

หลักเกณฑในการขอและการออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ซ่ึงเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย ท่ีตองออกเปนกฎกระทรวงตามท่ีกําหนดไวใน มาตรา 6 วรรค หนึ่ง (2) แหง

พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 

2490 ดังนั้น การท่ีนายทะเบียนอาวุธปนกรุงเทพมหานคร ไดออกประกาศดังกลาว จึงเปนการ

กระทําโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย3

71 

 การกําหนดข้ันตอนในการออกใบอนุญาตใหเลนการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478 ท่ีผานมา พระราชบัญญัติการพนันฉบับนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   

ไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยข้ันตอนระยะเวลาพิจารณาการขออนุญาต ตาม

                                                 
 

70 บุญเลิศ แกวเยื้อง. (2547). ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการอนุญาตเปดบอนชนไก. หนา 71-72. 

 71 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 585/2555.  
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พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 พ.ศ. 25324

72 มาบังคับใชภายในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 2 

หนวยงาน คือ กรมตํารวจ ในขณะนั้นและหนวยงานภายในกระทรวงมหาดไทย เปนการออก

ระเบียบท่ีอาศัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงาน

                                                 
 

72 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขั้นตอนระยะเวลาพิจารณาการขอใบอนุญาตตามพระราช บัญญัติ 

การพนัน พุทธศักราช 2478 พ.ศ. 2532  

 เพ่ือดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 ขอ 9 จึงใหออกระเบียบกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสําหรับการ

ขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ที่ตองขออนุญาตตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย ดังตอไปน้ี  

  ฯลฯ   ฯลฯ 

 ขอ 3 การขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ตามระเบียบน้ี ไดแก การ

พนันประเภทที่ตองขออนุมัติตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 ขอ 4 ผูประสงคจะจัดใหมีการเลนการพนันใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประจําทองที่ 

พรอมดวยหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 

 ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประจําทองที่รับและตรวจสอบความถูกตองของคําขอ

บันทึกปากคําผูขอวาจะจัดใหมีการพนันขึ้นในงานใด จะขอเลนการพนันประเภทใด มีจํานวนวงประเภทละเทาใด 

มีกําหนดวันเลนเมื่อใดถึงเมื่อใด มีเหตุผลและความจําเปนอยางใด และถาเห็นวาควรจะออกใบอนุญาตใหผูขอก็

ใหรวบรวมหลักฐานพรอมความเห็นเสนอจังหวัดหรือกรมตํารวจใชเวลาดําเนินการไมเกินสี่สิบวันนับแตวันรับคํา

ขอ แตถาเปนวาไมควรจะออกใบอนุญาตใหผูขอ ก็ใหปฏิเสธการออกใบอนุญาตโดยแจงการปฏิเสธดังกลาวเปน

หนังสือใหผูขอทราบ ใชเวลาดําเนินการไมเกินสี่สิบวัน นับแตวันรับคําขอ 

 ขั้นตอนที่ 2 จังหวัดหรือกรมตํารวจพิจารณาเสนอความเห็นเพ่ือเสนอกระทรวงมหาดไทย ใชเวลา

ดําเนินการไมเกินยี่สิบวัน นับแตวันรับเรื่องราวจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประจําทองที ่

 ขั้นตอนที่ 3 (1) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเสนอความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงมหาดไทย ใชเวลาดําเนินการไมเกินสี่สิบวัน นับแตวันรับเรื่องจากจังหวัดหรือกรมตํารวจ 

           (2) กระทรวงมหาดไทย แจงผลการพิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ให

จังหวัดหรือกรมตํารวจทราบ ใชเวลาดําเนินการไมเกินยี่สิบวัน นับแตวันรับเรื่องจากสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย 

 ขั้นตอนที่ 4 จังหวัดหรือกรมตํารวจแจงผลใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประจําทองที่ทราบใช

เวลาดําเนินการไมเกินสิบวัน นับแตวันรับเรื่องจากกระทรวงมหาดไทย  

 ขั้นตอนที่ 5 เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประจําทองที่แจงผลใหผูขอทราบ ใชเวลาดําเนินการไม

เกินสิบวัน นับแตวันรับเรื่องจากจังหวัดหรือกรมตํารวจ 

  ฯลฯ   ฯลฯ 
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ของรัฐ พ.ศ. 2532 ซ่ึงไมไดออกโดยอางอํานาจตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478     

จึงเห็นไดวาไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติฉบับนี้  เนื่องจากมาตรา 17 สามารถออกเปน

กฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดไดอยูแลว และเม่ือพิจารณาในเนื้อหาในระเบียบดังกลาวเปนการ

กําหนดข้ันตอนระยะเวลาในการยื่นคํารองขอตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตในแตละทองท่ี และ

กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาเสนอความเห็นให ผู มี อํานาจพิจารณาอนุ มัติ  ซ่ึงก็ คือ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอนท่ีเจาพนักงานจะออกใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอ แตใน

ปจจุบันระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว มีความลาสมัยเนื่องจากกรมตํารวจ หรือ สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติในปจจุบัน ไมไดอยูในกํากับดูแลหรือสังกัดกระทรวงมหาดไทยแลว และอํานาจใน

การเปนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตก็ไดมีการออกกฎกระทรวงฉบับท่ี 44 แกไขเปล่ียนแปลง

อํานาจตัวบุคลและตําแหนงไปจากเดิมแลวจึงทําใหระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยข้ันตอน

ระยะเวลาพิจารณาการขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 พ.ศ. 2532   

ไมสอดคลองกับสภาพปจจุบัน เชน ระยะเวลาในการดําเนินการอาจจะส้ันลงกวาเดิมหรืออาจจะ

เพิ่มข้ึนมากกวาเดิม ข้ึนอยูกับการตรวจสอบขอเท็จจริงของแตละหนวยงานและบางหนวยงานก็ไมมี

สวนเกี่ยวของโดยตรง หรือบางกรณีไดลดข้ันตอนโดยการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติราชการ

แทนแลว หรือการเลนการพนันบางประเภทก็ไดมีการเปล่ียนแปลงผูมีอํานาจอนุมัติ อนุญาตแลว   
 ดังนั้น แนวทางแกไขปญหาดังกลาว คือ แกไขพระราชบัญญัติการพนันใหม โดย

กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและข้ันตอนในการออกใบอนุญาตใหมีการเลนการพนันไวในตัว

พระราชบัญญัติการพนันฉบับใหมีความชัดเจน เชนเดียวกับพระราชบัญญัติฉบับอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับ

การอนุมัติ อนุญาต หรือกําหนดไวในพระราชบัญญัติการพนันฉบับใหมวาใหผูรักษาการตาม

พระราชบัญญัติออกเปนกฎกระทรวง หรือระเบียบกําหนดข้ันตอนหลักเกณฑในเบ้ืองตน เชน 

คุณสมบัติของผูขออนุญาต หรือกําหนดความรับผิดชอบของผูขออนุญาตจัดใหมีการเลนการพนัน

ในสวนท่ีเกี่ยวกับเยาวชนไวดวย เพื่อใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง และ

เปนไปในแนวทางเดียวกัน หรือดําเนินการแกไข มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการพนันฉบับเดิม

ใหสามารถออกเปนระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ

อนุญาตหรือสถานท่ีจัดใหมีการเลนการพนันใหชัดเจนไดในเบ้ืองตนกอน 

 

4.2  ปญหาการกําหนดมาตรการตามกฎหมายในการควบคุม การอนุมัติ อนุญาต ใหมีการเลนการ

พนันของประเทศไทย 
 วิเคราะหปญหาดังกลาวไดวา พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไดกําหนดให

อํานาจเจาพนักงานในการออกใบอนุญาตไดตามท่ีเห็นสมควร คือ การเลนอันระบุไวในบัญชี ข. 
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ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซ่ึงมีลักษณะคลายกันหรือการเลนอ่ืนใดซ่ึงรัฐมนตรีเจาหนาท่ีได

ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว จะจัดใหมีข้ึนเพื่อเปนทางนํามาซ่ึงผลประโยชนแกผูจัดโดย

ทางตรงหรือทางออมไดตอเม่ือรัฐมนตรีเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเห็นสมควรและ

ออกใบอนุญาตใหหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดข้ึนโดยไมตองมีใบอนุญาต (มาตรา 4) และได

กําหนดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนเจาหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ มีอํานาจออกกฎกระทรวง ตั้งเจาพนักงานดําเนินการตามพระราชบัญญัติ กําหนด

คาธรรมเนียม กําหนดเงื่อนไขในการเลนการพนัน และวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหกฎกระทรวงมีผลเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว (มาตรา 17) 

 กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นไดมอบหมายใหกรมตํารวจเปนผูรับผิดชอบดูแล

พระราชบัญญัติการพนัน ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดตัวบุคคลผูเปนเจาพนักงานในการออก

ใบอนุญาตไวในกฎกระทรวงฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 28 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไดกําหนดไวใน ขอ 4 ใหผูดํารงตําแหนงนายตํารวจช้ัน

สัญญาบัตรประจําทองท่ีซ่ึงดํารงตําแหนงสารวัตรข้ึนไปสําหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี 
หรือ นายอําเภอทองท่ีหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ สําหรับจังหวัดอ่ืนนอกจาก

จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เปนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเลนการพนันตามบัญชี ข. ทาย

พระราชบัญญัติ และใบอนุญาตจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเส่ียงโชคโดยวิธีใด ๆ  ในการ

ประกอบกิจการคาหรืออาชีพตาม มาตรา 8 โดยปฏิบัติภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้  
 ก. การพนันจํานวน 7 ชนิด ไดแก แขงมาหรือแขงสัตวอ่ืน ซ่ึงไมมีการเลนโตแตไลเซ

เตอร สวีป หรือบุกเมกิง รวมอยูดวย  วิ่งวัวคน ซ่ึงไมมีการเลนโตแตไลเซเตอร สวีป หรือบุกเมกิง 

รวมอยูดวย  ไพนกกระจอก ไพตอแตม และไพตาง ๆ เวนแตไพโปกเกอร ไพเผ  ดวด  ของออย  

สะบาทอย และสะบาชุด ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตไดตนเอง 

 ข. การพนันจํานวน 5 ชนิด ไดแก ใหสัตวตอสูกัน  ชกมวย มวยปลํ้า  ไพโปกเกอร ไพเผ  

บิลเลียด และการจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเส่ียงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบ

กิจการคาหรืออาชีพ ใหออกใบอนุญาตไดเม่ือผูบังคับบัญชาตอไปนี้ไดส่ังอนุมัติ ซ่ึงไดแก ผูบัญชาการ 

ตํารวจนครบาลสําหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี และผูวาราชการจังหวัดสําหรับจังหวัด

อ่ืนนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี 
 ค. การพนนัอีกจํานวน 21 ชนดิ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2503) ใหออกใบอนญุาต 

ไดเม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดส่ังอนุมัติใหออกไดแลว 

DPU



 

 

 
 
 

110 

 ตอมาไดมีการแกไขกฎกระทรวง ฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2503) เนื่องจากมีการโอนภารกิจ

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาให กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการ

ปกครองเปนผูรับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทยซ่ึงไดทําการแกไขกฎกระทรวงฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 

2503) โดยออกเปนกฎกระทรวงฉบับท่ี 44 (พ.ศ. 2548) เปนคร้ังสุดทาย 

 กําหนดตัวเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตใหม และผูมีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาตใหมี

การเลนการพนันในบัญชี ข. ใหมแทนฉบับเดิม คือในกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักการสอบสวน 

และนิติการ เปนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต และในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหเปน

อํานาจของ นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหงทองท่ี 
 จึงทําใหปจจุบันผูขออนุญาตเลนการพนันจะตองมายื่นคํารองขอตอสํานักการสอบสวน

และนิติการ กรมการปกครอง สําหรับในกรุงเทพมหานคร สวนในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร

ใหยื่นท่ี ท่ีทําการปกครองอําเภอหรือท่ีทําการปกครองกิ่งอําเภอ 
 สําหรับเงื่อนไขการออกใบอนุญาต ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตสามารถอนุญาตได

เลยเฉพาะการพนันบางประเภทตามท่ีระบุในบัญชี ข ซ่ึงมีอยู 7 ชนิดเทานั้น ซ่ึงเพิ่มจากเดิมอีก 1 ชนิด 

คือ ชกมวย มวยปลํ้า กลาวคือการเลนชกมวย มวยปลํ้า จากเดิมท่ีตองไดรับการอนุมัติจาก

ผูบังคับบัญชากอน ซ่ึงถาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ผูบัญชาการตํารวจนครบาล เปนอธิบดี

กรมการปกครอง กรณีตางจังหวัด คือ ผูวาราชการจังหวัด เปนใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต

สามารถใชดุลพินิจอนุญาตหรือไมอนุญาตไดเลย โดยไมตองผานการอนุมัติจากผูบังคับบัญชากอน  
 แตถาเปนการพนันในบัญชี ข. จํานวน 4 ประเภท ดังตอไปนี้ ตองไดรับการอนุมัติจาก

ผูบังคับบัญชากอนเจาพนักงานผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตได ซ่ึงไดแก อธิบดีกรมการปกครอง    

ในกรณีกรุงเทพมหานคร และกรณีในตางจังหวัด ไดแก ผูวาราชการจังหวัด 
 1. ใหสัตวตอสูกัน เชน การพนันชนไก และปลากัด 
 2.  ไพโปกเกอร หรือไพเผ 

 3.  บิลเลียด 

 4.  การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเส่ียงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบ

กิจการคาหรืออาชีพ 

 สวนการพนันในบัญชี ข อ่ืน ๆ อีกจํานวน 21 ประเภท ตองไดรับการอนุมัติจาก

รัฐมนตรี วาการกระทรวงมหาดไทยกอนเจาพนักงานผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตได ซ่ึงยังคง

หลักการเดิมตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2503) ไว 

 จะเห็นวาพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เปนกฎหมายท่ีมีลักษณะเกี่ยวกับ

หลักวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองดวย เนื่องจากกฎหมายพระราชบัญญัติการพนันดังกลาวมี
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ลักษณะการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคล

ในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ี

ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย

อุทธรณ การรับรอง เพื่อออกคําส่ังทางปกครองมาบังคับกับบุคคลผูเปนคูกรณีซ่ึงกฎหมายการพนัน

ไดกําหนด ใหอํานาจไวในมาตรา 4 และกฎกระทรวงฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 44 (พ.ศ. 2548) 

ไดกําหนดใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตในกรุงเทพมหานครไดแก ผูอํานวยการสํานักการ

สอบสวนและนิติการ ซ่ึงสามารถออกคําส่ังทางปกครอง วาจะอนุมัติ หรืออนุญาต จัดใหมีการเลน

การพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันไดโดยตรงอยูแลว แตเกิดปญหาข้ึนวาในการอนุมัติ อนุญาต

ของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตตามกฎหมายนั้นเนื่องจากมีการออกกฎกระทรวงฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 

2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 1 แหง

กฎกระทรวงฉบับท่ี 44 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

กําหนดใหเจาพนักงานจะออกใบอนุญาตใหมีการเลนการพนันบางประเภทได จะตองไดรับการ

อนุมัติหรือเห็นชอบจากอธิบดีกรมการปกครอง หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน 

แลวแตกรณี ทําใหการออกคําส่ังอนุมัติ อนุญาตของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตไมสามารถออก

คําส่ังทางปกครองไดโดยตรงตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ในมาตรา 4 วรรคสอง 

ซ่ึงเทากับวาผูมีอํานาจในการส่ังอนุมัติ อนุญาต คือ อธิบดีกรมการปกครอง หรือรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย ไมใชผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ ซ่ึงเปนเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตท่ีพระราชบัญญัติการพนันกําหนดใหอํานาจหนาท่ีในการออกคําส่ังอนุมัติ อนุญาต ซ่ึง

เปนคําส่ังทางปกครองไวแลว การท่ีมีการออกกฎกระทรวงฉบับดังกลาวออกมาบังคับใชโดย

กําหนดผูมีอํานาจเหนือเจาพนักงาน ผูออกใบอนุญาตไวอีกระดับหนึ่ง ทําใหเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตไมสามารถใชอํานาจในการออก คําส่ังทางปกครองในการอนุมัติ อนุญาตได ตามหลักการ

ของกฎหมายวิ ธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  หรืออาจกลาวไดว าอธิบดีกรมการปกครอง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนเจาพนักงานผูออก ใบอนุญาตโดยตรง การออกกฎกระทรวง 

กําหนดตัวบุคคลผูมีอํานาจเหนือผูใชอํานาจตามกฎหมายไวอีกระดับ ทําใหเห็นไดวาไมสอดคลอง

กับหลักการของพระราชบัญญัติท่ีกําหนดตัวบุคคลผูเปนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตไวแลว และ

ทําใหเกิดการไมกลาตัดสินใจในการใชอํานาจของตัวเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเอง กลาวคือ   

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตจะเสนอเร่ืองใหผูมีอํานาจอนุมัติ อนุญาต เปนผูส่ังการกอนท่ีจะออก

คําส่ังทางปกครองวาจะอนุมัติ อนุญาตหรือไม เทากับเปนการสรางข้ันตอนโดยไมจําเปน หรือสราง

ภาระใหแกเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเองและประชาชน  ผูมาขออนุญาตเลนการพนัน ซ่ึงไม
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เปนไปตามหลักการของกฎหมายปกครอง เนื่องจากเม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา 5 ไดกําหนด คํานิยามไววา เจาหนาท่ี หมายความวา บุคคล คณะ

บุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการ

อยางหนึ่งอยางใด ตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการ

อ่ืนของรัฐหรือไมก็ตาม 

 จะเห็นไดวา เจาหนาท่ีผูมีอํานาจในการออกคําส่ัง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหใชอํานาจ

รัฐ มี 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. บุคคลธรรมดา คือ บรรดาผูดํารงตําแหนงตาง ๆ หรือบางกรณีอาจเรียกวา องคกรเดี่ยว  

 2. คณะบุคคล คือ คณะกรรมการตาง ๆ หรือบางกรณีอาจเรียกวา สภา ก็ได เชนสภา

มหาวิทยาลัย และคณะรัฐมนตรี หรือเรียกวาองคกรกลุม 

 3. นิติบุคคล คือ นิติบุคคลตามกฎหมาย ซ่ึงกําหนดใหนิติบุคคลออกคําส่ังทางปกครอง

ได แตนิติบุคคลนั้นไมสามารถออกคําส่ังไดโดยตรง ตองกระทําผานผูบริหารนิติบุคคลนั้น เปนการ

ออกคําส่ังในนามของนิติบุคคล ในทางปฏิบัติแลว เจาหนาท่ีผูมีอํานาจออกคําส่ังทางปกครองไดคือ 

บุคคลและคณะบุคคล   

 เจาหนาท่ีท่ีกฎหมายใหอํานาจในการออกคําส่ังทางปกครองได คือ เจาหนาท่ีผูทรง

อํานาจออกคําส่ังทางปกครองและเจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจออกคําส่ังทางปกครอง 

 เม่ือพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 4 วรรคสอง และกฎกระทรวง 

ฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 แกไขเพ่ิมเติม

โดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 44 (พ.ศ. 2548) ไดกําหนดตัวบุคคล เจาหนาท่ีผูเปนเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตไวแลวโดยเฉพาะ ซ่ึงคือผู อํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ ในกรณี

กรุงเทพมหานครและในตางจังหวัด ไดแกนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ

แหงทองท่ี จึงเปนเจาหนาท่ีผูทรงอํานาจในการออกคําส่ังทางปกครอง และการท่ีกฎหมายระบุให

เจาหนาท่ีหรือบุคคลใดเปนผูทรงอํานาจในการออกคําส่ังทางปกครองไวแลว ดังนั้นจึงถือวา

กฎหมายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และกฎกระทรวงฉบับดังกลาวไววางใจบุคคล

ดังกลาวท้ัง 2 ตําแหนงนั้นแลว จึงเกิดหลักกฎหมายท่ัวไปในทางกฎหมายมหาชนวา “เจาหนาท่ี      

ผูทรงอํานาจตองออกคําส่ังทางปกครองในเร่ืองนั้นดวยตนเอง จะมอบหมายใหเจาหนาท่ีผูอ่ืนใช

อํานาจออกคําส่ังแทนตนมิได หรือตองไดรับอนุญาต หรืออนุญาตจากบุคคลอ่ืนกอน 

 จากกรณีดังกลาวทําใหเกิดปญหาการใชอํานาจในการออกคําส่ังทางปกครองของเจา

พนักงาน ผูออกใบอนุญาตในการอนุมัติ อนุญาต ใหมีการเลนการพนันไมไดเปนผูพิจารณาวาควร

อนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการเลนการพนันเอง แตจะสงเร่ืองไปใหผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณา
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ส่ังการลงมากอนท่ีเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตจะออกคําส่ังทางปกครองและในทางปฏิบัติ ปรากฏ

วาผูมีอํานาจอนุมัติไมไดเปนผูใหความเห็นเองแตไดมอบอํานาจบุคคลอ่ืนปฏิบัติราชการแทน คือ 

อธิบดีกรมการปกครอง ผูวาราชการจังหวัด และปลัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเทากับวาผูมีอํานาจ

อนุมัติไมไดใชอํานาจดังกลาวแตอยางใด 

 จากการกําหนดการขออนุมัติจากผูบังคับบัญชากอนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตจะ

ออกใบอนุญาตได จะทําใหเกิดปญหาในทางขอกฎหมายวา ผูออกคําส่ังทางปกครองคือบุคคลใด 

และผลท่ีตามมาใครจะเปนผูพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครองในกรณีไมอนุญาต หรือกรณี

อนุญาตแตกระทบสิทธิของผูอ่ืน กอใหเกิดปญหาการควบคุมภายในฝายปกครองเกี่ยวกับการอนุมัติ 

อนุญาต ในการอุทธรณคําส่ังทางปกครองดังกลาว ซ่ึงกรณีดังกลาว กรมการปกครองไดเคยหารือไป

ยังคณะกรรมการกฤษฎีกา5

73 กรณีการพนันไพโปกเกอร วาเปนการพนันตามบัญชี ข. หมายเลข 21 

ประเภทไพตาง ๆ ซ่ึงเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตไดตองไดรับอนุมัติจากอธิบดี

กรมการปกครอง กอนตามขอ 4 วรรคสอง ข. (2) แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2503) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 จึงมีปญหาวาใครเปนผูทําคําส่ังทางปกครอง

และใครเปนผูพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นวาเจาหนาท่ีท่ีทํา

คําส่ังทางปกครองในกรณีนี้ คือ ผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ (เจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาต) และผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณคือ อธิบดีกรมการปกครองตามนัยมาตรา 45 แหง 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบกับ ขอ 2 (3) แหงกฎกระทรวง 

ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

และมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กรณีจึงไมอยูในอํานาจ

ของปลัดกระทรวงมหาดไทยท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ แตกรมการปกครองเห็นวา ผูทําคําส่ัง

ทางปกครองคืออธิบดีกรมการปกครองผูส่ังไมอนุมัติใหเจาพนักงานออกใบอนุญาต (ผูอํานวยการ

สํานักการสอบสวนและนิติการ) และผูพิจารณาอุทธรณคือปลัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงปญหา

ดังกลาวคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดมีความเห็นวา ในการออกใบอนุญาตใหจัด

ใหมีการเลนการพนันไพโปกเกอรในเขตกรุงเทพมหานคร คือผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและ

นิติการจะออกใบอนุญาตไดตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครองเสียกอน แมเปนกรณีท่ี

ผู อํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการเห็นวาไมสมควรใหจัดใหมีการเลนการพนัน 

ผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการก็จะไมออกคําส่ังไมอนุญาตเสียเอง แตจะเสนอเร่ืองให

                                                 
 73

  คณะกรรมการกฤษฎีกา. “บันทึกความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง

เสร็จที่ 163/2552 เรื่อง ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตใหจัดใหมีการเลนการพนันไพโปกเกอรในเขต

กรุงเทพมหานคร.” 
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อธิบดีกรมการปกครองพิจารณาอนุมัติคําส่ังไมอนุญาตเสียกอนดวยเสมอ เม่ือการอนุญาตและไม

อนุญาตใหจัดใหมีการเลนการพนันไพโปกเกอรในเขตกรุงเทพมหานครข้ึนอยูกับการพิจารณา

อนุมัติของอธิบดีกรมการปกครองเจาพนักงานผูทําคําส่ังไมอนุญาตใหจัดใหมีการเลนการพนันไพ

โปกเกอรในกรณีนี้จึงหมายถึงอธิบดีกรมการปกครอง ดังนั้น ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณคําส่ัง คือ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามขอ 2 (4) แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แตเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไดมีการ

จัดกลุมภารกิจโดยกรมการปกครองอยูในกลุมภารกิจดานกิจการความม่ันคงภายในกระทรวง 

มหาดไทย การพิจารณาอุทธรณกรณีนี้จึงเปนอํานาจของหัวหนากลุมภารกิจดังกลาวตามมาตรา 21 

วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ประกอบกับขอ 32 (2) แหง

กฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ พ.ศ. 2545 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546 

 จากแนวคําวินิจฉัยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองดังกลาวมีปญหาวาเปนการวินิจฉัยท่ีเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย

หรือไม เนื่องจากผูอนุมัติไมมีกฎหมายใหอํานาจกระทําไดในระดับพระราชบัญญัติแตเกิดข้ึนจาก

ออกกฎกระทรวงซ่ึงเปนเพียงกฎหมายลําดับรองหรือในระดับอนุบัญญัติท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การพนันใหอํานาจไวเทานั้น และเม่ือพิจารณาถึงพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 จะ

พบวามาตรา 4 วรรคสองกําหนดไวอยางชัดเจนวาการพนันจะจัดใหมีข้ึนไดเม่ือเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให จึงอาจทําใหเห็นวากฎกระทรวงดังกลาวออกมาจํากัด

อํานาจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตและการใชดุลพินิจอนุมัติ อนุญาตของเจาพนักงานในการ

ออกคําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 

 ดังนั้น แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว จึงเห็นควรกําหนดใหอํานาจเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันไวใหชัดเจนวาสามารถอนุมัติ อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนัน

ไดโดยตรงตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการพนันและ เพื่อใหเปนไปตามหลักกฎหมายวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง ซ่ึงเปนกฎหมายมาตรฐานกลางในทางปกครอง และเพื่อเปนการ

ปองกันปญหาการตีความเกี่ยวกับการออกคําส่ังทางปกครองและอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ

คําส่ังทางปกครองเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตไดอยางถูกตองตามกฎหมาย หรืออาจกําหนดไวในตัว

พระราชบัญญัติการพนันฉบับใหม หรือแกไขกฎกระทรวงกําหนดอํานาจของเจาพนักงานใหชัดเจน

วาจะใหอํานาจเจาพนักงานผูออกใบอนญุาตใชดุลพินจิไดโดยไมตองขอความเหน็ชอบจากบุคคลใด

ท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในตัวพระราชบัญญัติการพนัน และเพ่ือใหสอดคลอง
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เชนเดียวกับพระราชบัญญัติฉบับอ่ืนๆ ท่ีจะใหอํานาจเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมีอํานาจใช

ดุลพินิจไดโดยตรง อีกท้ังยังไมเปนการสรางภาระข้ันตอนโดยไมจําเปนแกประชาชนและเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน 

 

4.3 ปญหาการควบคุมการเลนการพนันในรูปแบบตาง ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดหรือระบุไวตาม

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  
 วิเคราะหปญหาดังกลาว ไดวาในปจจุบันการเลนการพนันตามท่ีระบุไวในบัญชี ก. และ 

บัญชี ข. นั้นถือวาลาสมัยไปมาก การท่ีกําหนดช่ือการเลนการพนันเอาไวในลักษณะท่ีเปนการ

ตายตัว อาจทําใหไมสามารถตีความหรือแปลความหมายเปนอยางอ่ืนได ไมมีความยืดหยุน สงผล

ใหไม ทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน  (Globalization)  ท่ี มีความสามารถ

ติดตอส่ือสารกันไดอยางสะดวก รวดเร็ว สงผลใหมีวิธีการเลนการพนันเปล่ียนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไมสามารถบังคับใชไดอยางเหมาะสม หรือบาง

กรณีอาจไมใชการเลนการพนันท่ีจะเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไดเนื่องจากมีรูปแบบและ

วิธีการเลนท่ีทันสมัยมากข้ึนโดยการนําเทคโนโลยีรูปแบบตาง ๆ มาใชเปนเคร่ืองมือชักจูงใจผูเลน 

เพ่ือพิจารณาพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2478 แลวจะมีบทบัญญัติเพียง 4 มาตรา ท่ีเกี่ยวของกับ

รูปแบบประเภทการพนัน คือ  
 มาตรา 4 หามมิใหอนุญาตจัดใหมี หรือเขาเลน หรือเขาพนันในการเลนอันระบุไวใน

บัญชี ก. ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซ่ึงมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอันรายแรงอ่ืนใดซ่ึง

รัฐมนตรี เจาหนาท่ีไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมหามไว แตเม่ือรัฐบาลพิจารณาเห็นวา ณ สถานท่ี

ใดสมควร จะอนุญาตภายใตบังคับเงื่อนไขใด ๆ ใหมีการเลนชนิดใดก็อนุญาตไดโดยออกพระราช

กฤษฎีกา 
 การเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซ่ึงมีลักษณะคลายกัน

หรือการเลนอ่ืนใดซ่ึงรัฐมนตรีเจาหนาท่ีไดออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไว จะจัดใหมีข้ึนเพ่ือเปน

ทางนํามาซ่ึงผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเม่ือรัฐมนตรีเจาหนาท่ีหรือเจา

พนักงาน  ผูออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดข้ึน

โดยไมตองมีใบอนุญาต 

 ในการเลนอันระบุไวในวรรคสอง ขางตนนั้นจะพนันกันไดเฉพาะเม่ือไดมีใบอนุญาต

ใหจัดมีข้ึนหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดข้ึนไดโดยไมตองมีใบอนุญาต 
 การเลนหมายเลข 5 ถึง 15 ในบัญชี ข. หรือการเลนซ่ึงมีลักษณะคลายกัน หรือการเลน

อ่ืนใดซ่ึงรัฐมนตรีเจาหนาท่ีไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไวนั้น จะใหรางวัลตีราคาเปนเงินไมได 

DPU



 

 

 
 
 

116 

และหามมิใหผูใดรับรางวัลท่ีใหไปแลวกลับคืน หรือรับซ้ือหรือแลกเปล่ียนรางวัลนั้นในสถานงาน

หรือการเลนหรือบริเวณตอเนื่องในระหวางมีงานหรือการเลน 
 มาตรา 4 ทวิ ในการเลนอ่ืนใดนอกจากท่ีกลาวในมาตรา 4 จะพนันกันหรือจะจัดใหมี

เพื่อใหพนันกันไดเฉพาะการเลนท่ีระบุช่ือและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง 
 คําวา “การเลน” ในวรรคกอน ใหหมายความรวมตลอดถึงการทายและการทํานายดวย 
 มาตรา 8 การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเส่ียงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการ

ประกอบกิจการคาหรืออาชีพ จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตกอนจึงจะทําได 
 จากบทบัญญัติในมาตราดังกลาวขางตน สามารถแยกประเภทการอนุญาตจัดใหมีการ

เลนการพนันหรือการจัดใหมีการเลน ไดเปน 4 ประเภท คือ  
 ประเภทท่ี 1 หามมิใหอนุญาตจัดใหมีหรือเขาเลน คือ การเลนท่ีระบุไวในบัญชี ก. เชน 

ไฮไลว บาการา เปนตน เปนไปตามมาตรา 4 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

2478  
 ประเภทท่ี 2 อนุญาตใหเลนไดในการเลนท่ีระบุไวในบัญชี ข. เม่ือรัฐมนตรีเจาหนาท่ี

หรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเห็นสมควร หรือมีกฎกระทรวงใหจัดข้ึนเปนไปตามมาตรา 4 

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  
 ประเภทท่ี 3 การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเส่ียงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการ

ประกอบกิจการคาหรืออาชีพ จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานกอนจึงจะกระทําไดตามมาตรา 8 

แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  
 ประเภทท่ี 4 การเลนอ่ืนใดนอกจากท่ีกลาวแลว จะจัดใหมีการเลนไดจะตองมีกฎกระทรวง 

ระบุช่ือและเงื่อนไขไว หากไมมีการกําหนดไวหามมิใหอนุญาตเปนไปตามมาตรา 4 ทวิ แหง

พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 
 จึงทําใหเกิดปญหาการเลนการพนันบางประเภทท่ีจะถือวาเปนการเลนรูปแบบใดและ

เปนความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันไดหรือไม คือ การเลนพนันออนไลน (Online Gambling)

ซ่ึงไมไดมีการกําหนดไวใหการเลนการพนันออนไลนหรือการเลนการพนันท่ีใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information technology)74 หรือเรียกวาระบบอินเตอรเน็ต (Internet Connection) เปนตัว

ติดตอส่ือสาร ใหเปนความผิดหรืออยูในบัญชีการเลนในทายพระราชบัญญัตินี้ จึงกอใหเกิดปญหา

และอุปสรรคของการบังคับใชกฎหมายการเลนการพนันในลักษณะดังกลาว เนื่องจากจะตองมีการ

ตีความวา การพนันออนไลนเขาลักษณะเปนการพนันในลักษณะใด ถาพิจารณาถึงการนําวิธีการ

                                                 
 

74 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนเรื่องการพนันใน

ภาคเหนือ”  30 เม.ย. 2556 จังหวัดเชียงใหม 
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ติดตอส่ือสารซ่ึงหางกันโดยระยะทางมาใชพิจารณา ถือวา เปนรูปแบบการพนันชนิดหนึ่งท่ีเปนการ

เลนอ่ืนใดนอกจากการพนันประเภทอ่ืน แมจะนําวิธีการเลนตามบัญชี ก. และบัญชี ข. มาใช แตก็

ไมไดมีการระบุช่ือไวใน บัญชี ก. และบัญชี ข. จึงเปนการพนันตาม มาตรา 4 ทวิ หรือ ถาพิจารณาวา

การพนันออนไลน เปนการนําวิธีการติดตอส่ือสารซ่ึงหางกันโดยระยะทางเปนเพียงวธีิการใชในการ

ติดตอ ส่ือสารกัน เพื่อใหผูเลนสามารถเขาเลนหรือเขาถึงการพนันไดสะดวกมากยิ่งข้ึน และเม่ือนํา

วิธีการเลนตาม บัญชี ก. และบัญชี ข. มาใช ก็จะถือวาเปนการพนันตามบัญชี ก. และบัญชี ข. ตามแต

รูปแบบ และวิธีการเลน ก็สามารถตีความวาเปนการเลนแตละประเภทไดโดยตรง ถือวาการใช

อุปกรณส่ือสาร เทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกไมใชการเลนการพนันโดยตรง แตก็

กอใหเกิดปญหา ตามมาวาการเลนการพนันลักษณะนี้จะครอบคลุมพื้นท่ีได เฉพาะพื้นท่ีหรือท่ัว

ประเทศ เนื่องจากเม่ือมีการขออนุญาตใหเลนการพนันซ่ึงดําเนินการเลนในบัญชี ก. ก็ตองหาม

อนุญาต ตามมาตรา 4 วรรค แรก แตถาเปนรูปแบบและวิธีการเลนตามบัญชี ข. เจาพนักงานก็

สามารถอนุญาตใหเลนการพนันได แตเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตสามารถออกใบอนุญาตใหมี

การเลนไดเฉพาะในเขตพื้นท่ีของตนเทานั้น แตการพนันออนไลนเปนการพนัน ท่ีเลนไดท่ัว

ประเทศ จึงทําใหเกิดปญหาตามมาในการวินิจฉัยของเจาพนักงานวาเปนการพนันประเภทใด จะ

อนุญาตไดหรือไม ซ่ึงยังไมมีการวินิจฉัยจากผูมีอํานาจหนาท่ี และคําพิพากษาของศาลฎีกาอยาง

ชัดเจน นอกจากนี้จะเห็นไดวาการเลนการพนันออนไลนไม มีการบัญญัติไวโดยตรงใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  การเผยแพรโดยผานทางส่ือออนไลนยากท่ีจะเอาผิดกับ

ผูกระทําความผิดท่ีลงโฆษณาหรือประกาศหรือจัดใหเลนการพนันออนไลนจะทําไดก็ตองอาศัย

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาใชบังคับโดยการปด

เวปไซคการพนันดังกลาว แตก็ยังมีปญหาความไมชัดเจนวาเปนการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายดังกลาวจะมีอํานาจดําเนินการปดเวปไซค

ไดหรือไม โดยเฉพาะเวปไซคการพนันท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายของตางประเทศมาแลว เพราะ

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 กําหนดใหการกระทํา

ความผิดกฎหมายอ่ืนท่ีมีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจยื่นคํารองพรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาล เพ่ือขอใหระงับการทํา

เผยแพรดังกลาวได ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวการพนันออนไลนท่ีไดรับอนุญาตไดถูกตองตามกฎหมาย

จากตางประเทศและนํามาเผยแพรในประเทศไทย จะเปนความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 หรือไม จึงทําใหเกิดปญหาการตีความและการ

กําหนดประเภทท่ีนอกเหนือจากบัญชี ก. และบัญชี ข. ตามมาตรา 4 และมาตรา 4 ทวิ 
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 การท่ียังไมระบุรูปแบบวิธีการเลนในรูปแบบใหม ๆ เกี่ยวกับการเลนพนันไวใน

พระราชบัญญัติการพนัน เชนกรณีทายผลการแขงขันฟุตบอลไวในพระราชบัญญัติการพนันก็มี

ปญหา ทําใหเกิดความสับสนและขาดบรรทัดฐานท่ีแนนอนในการตีความขอกฎหมายท่ีไมถูกตอง

ตรงกัน เชน เจาพนักงานผูจับกุมหรือพนักงานอัยการบางแหงตั้งขอหาวาการเลนพนันทายผลการ

แขงขันฟุตบอลเปนความผิดฐานเลนเส่ียงโชคตามบัญชี ข. ลําดับท่ี 16 (สลากกินรวบหรือสลากกิน

แบง) หรือฐานรวมกันเลนตามบัญชี ข. ลําดับท่ี 27 (ฟุตบอลโตะ) หรือ เจาพนักงานบางรายตั้งขอหา

วาเปนความผิดท่ีคลายคลึงกับการพนันตามบัญชี ข. ลําดับท่ี 27 (ฟุตบอลโตะ) หรือเปนการเลนการ

พนันรูปแบบอ่ืนใด ตามมาตรา 4 ทวิ ซ่ึงเปนกรณีการเลนอ่ืนใดนอกจากท่ีกลาวไวในบัญชี ก. และ

บัญชี ข.7

75 ในเร่ืองดังกลาว มีแนวคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีวินิจฉัยไวแตกตางกัน เชน แนวคําพิพากษา

ศาลฎีกาท่ีวางหลักวา8

76  “สําหรับขอหาเลนการพนันทายผลฟุตบอลโลก โจทกบรรยายฟองวา จําเลย

เปนผูจัดใหมีการเลนทายผลฟุตบอลโลก อันเปนการเลนซ่ึงมีลักษณะคลายกับการเลนการพนันซ่ึง

ไดระบุไวในบัญชี ข. หมายเลข 27 ทาย พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 พนันเอา

ทรัพยสินกันโดยไมรับอนุญาตจากเจาพนักงาน” ซ่ึงศาลฎีกาปรับใชตามมาตรา 4 แตก็มีแนว         

คําพิพากษาของศาลฎีกาท่ีวางหลักปรับใชมาตรา 4 ทวิ ไววา9

77 “การเลนอยางใดท่ีเส่ียงโชค ใหเงิน

แกผูเลนคนใดคนหนึ่งตามบัญชี ข. หมายเลข 16 ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

ตองมีลักษณะคลายกับการเลนการพนันสลากกินแบงหรือสลากกินรวบซ่ึงอยูใน บัญชี ข. หมายเลข

เดียวกันดวย จําเลยกับพวกรวมกันเลนการพนันทายผลฟุตบอล ซ่ึงเปนการเลนท่ีเส่ียงโชคใหเงินแก

ผูเลนคนใดคนหนึ่ง อันเปนการพนันประเภทตองขออนุญาตตามบัญชี ข. หมายเลข 16 ตาม 

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต โดยจําเลย

เปนเจามือรับกินรับใช แตการพนันทายผลฟุตบอลไมมีลักษณะคลายกับการเลนการพนันสลากกิน

แบงหรือ สลากกินรวบ การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิดตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติการ

พนัน พ.ศ. 2475 แตมาตรา 4 ทวิ วรรคสอง บัญญัติวา “คําวา “การเลน” ในวรรคกอนใหหมายความ

รวมตลอดถึงการทายและการทํานายดวย” การเลนพนันทายผลฟุตบอลเปนการเลนอ่ืนใดนอกจากท่ี

กลาวในมาตรา 4 และมิใชการเลนท่ีระบุช่ือและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง จึงเปนความผิดตาม

มาตรา 4 ทวิ โจทกบรรยายขอเท็จจริงมาในฟองวาจําเลยกับพวกรวมกันเลนการพนันทายผล 

ฟุตบอล พนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต และประสงคใหลงโทษจําเลยจากการกระทํา

นั้น ขอเท็จจริงฟงไดตามคําใหการรับสารภาพของจําเลยวา จําเลยเลนการพนันดังกลาวจริง อันเปน

                                                 
 75  สมพร พรหมหิตาธร. (2538) คูมือกฎหมายพนัน.  หนา 55. 

 76  คําพิพากษาฎีกาที่ 2653/2544.  

 77  คําพิพากษาฎีกาที่ 1762/2544. 
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การฝาฝนตอกฎหมาย แมโจทกมิไดบรรยายวา การเลนพนันทายผลฟุตบอลเปนการเลนอ่ืนใด

นอกจากท่ีกลาวในมาตรา 4 ซ่ึงมิไดระบุช่ือและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง และอางบทมาตรา 4 ทวิ 

มาในคําขอทายฟอง แตมาตรา 4 ทวิ ไมใชบทมาตราท่ีบัญญัติองคประกอบความผิดและความผิด

ตามมาตรา 4 ทวิ ก็มีบทลงโทษรวมอยูในมาตรา 12 ซ่ึงโจทกอางมาในคําขอทายฟองดวย กรณีจึง

เปนเร่ืองท่ีโจทกอางฐานความผิดหรือบทมาตราผิด ศาลมีอํานาจลงโทษจําเลยตามฐานความผิด      

ท่ีถูกตองได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหา ปญหาดังกลาวเปน

ปญหาขอกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย ศาลฎีกายกข้ึนวินิจฉัยเองได”     

 จะเห็นไดวา กรณีดังกลาวเปนปญหาความลาสมัยของพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478 รวมท้ังการตีความกฎหมายของการเลนการพนันท่ีเกิดข้ึนดังกลาวสงผลทําใหเกิด

ความสับสนและเกิดการลักล่ันในการบังคับใชกฎหมายเนื่องจากในบางกรณีนั้น รูปแบบการเลน

พนันทายผลการแขงขันฟุตบอลแบบเดียวกันแตเจาพนักงานตั้งขอหาท่ีแตกตางกันถึงขนาดท่ีฐาน

ความผิดอยูคนละมาตราคือบางกรณีตั้งขอหาตามมาตรา 4 บางกรณีตั้งขอหาตามมาตรา 4 ทวิ ซ่ึง

โทษทางอาญาของความผิดท้ังสองมาตรานี้ก็มีความแตกตางกัน จึงสงผลกระทบตอสิทธิของ

ผูกระทําความผิดท่ีจะไดรับความยุติธรรมโดยตรง  

 ในกรณีการจดัใหมีการเลนการพนันตามบัญชี ข. มาตรา 4 วรรคสอง กับการจัดใหมีการ

แถมพกหรือรางวัลดวยการเส่ียงโชคโดยวิธีการใด ๆ ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพ ตาม

มาตรา 8 วาการเลนลักษณะใดเปนการเลนการพนันหรือการจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการ

เส่ียงโชค เนื่องจากมีผูประกอบกิจการดานโทรคมนาคมดานตาง ๆ เชน ผูใหบริการโทรศัพท 

เคล่ือนท่ี ผูใหบริการขอความผานระบบหมายเลขตาง ๆ หรือผูใหบริการทางอินเทอรเน็ตซ่ึง ผูประกอบ 

กิจการเหลานี้จะมีรายไดหลักจากคาบริการดานโทรคมนาคมท่ีมีผูมาใชบริการดังกลาว โดยผูให 

บริการจะไดรับสวนแบงรายไดจากการคิดคาบริการดังกลาวไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม  

 การท่ีผูประกอบกิจการดานโทรคมนาคมนําเทคโนโลยีมาใชแสวงหาประโยชนโดยการ

จัดใหมีการชิงรางวัลนั้นจึงกอใหเกิดปญหาวาการกระทําดังกลาวเขาลักษณะเปนการพนันรูปแบบ

ใดประเภทใด หรือเปนกรณีการเส่ียงโชคในทางการคาหรือบริการเทานั้น ซ่ึงเร่ืองนี้คณะกรรมการ

กฤษฎีกา1 0

78 ไดเคยมีความเห็นในเร่ืองดังกลาววาการจัดใหมีการทายผลการแขงขันกีฬาและตอบ

ปญหาชิงรางวัลโดยการโทรศัพทผานโทรศัพทระบบหมายเลข 1900 ซ่ึงตองเสียคาบริการโทรศัพท

ในอัตรานาทีละ 9 บาท ท่ัวประเทศ และอาจไดรับของรางวัลซ่ึงสวนมากมีลักษณะเปนทรัพยสิน 

และฝายผูจัดใหมีการทายผลซ่ึงจะไดรับสวนแบงจากรายไดของคาโทรศัพทโดยผลท่ีเกิดข้ึนมีความ

                                                 
 78 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 589/2545 เรื่อง หารือปญหาขอกฎหมายวาดวยการ

พนันเก่ียวกับการใชโทรศัพทระบบหมายเลข 1900. ตุลาคม 2545. 
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ไมแนนอนข้ึนอยูกับผลของการแขงขันฟุตบอลหรือความสามารถของผูตอบปญหาและผลของการ

สุมผูโชคดีจากระบบคอมพิวเตอร จึงมีลักษณะเปนการเส่ียงโชคตอการไดหรือเสียประโยชน ตาม

มาตรา 4 ทวิ ทําใหผูประกอบกิจการท่ีเชาโทรศัพทระบบหมายเลขตาง ๆ มาใชจัดใหมีการชิงรางวัล

โดยการทายผลการแขงขันกีฬาและตอบปญหาชิงรางวัลโดยคิดอัตราคาบริการเกินกวาปกติเขา

ลักษณะเปนการจัดใหมีการเลนการพนันตาม มาตรา 4 ทวิ ไมใชการจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัล

ดวยการเส่ียงโชคตามมาตรา 8 นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทย ก็ตีความในลักษณะเดียวกันกรณี     

ผูประกอบกิจการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี AIS ขออนุญาตจัดชิงโชคเพื่อสมนาคุณแกกลุม

ผูใชบริการท่ีเปนผูถือบัตรโดยเสียคาโทรศัพทคร้ังละ 3 บาท เพื่อชิงโชคเปนการจัดท่ีไมใชการสง

ขอความในการติดตอส่ือสารในการใชงานระหวางกันเองตามปกติโดยท่ัวไป แตเปนการสง

ขอความมายังบริษัทผูจัดเพื่อเส่ียงโชคโดยตรง จึงไมใชการจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการ

เส่ียงโชคตามมาตรา 8 ซ่ึงจากแนวทางวินิจฉัยขอกฎหมายขางตนท้ังความเห็นของคณะกรรมการ

กฤษฎีกาและความเห็นของคณะกรรมการรางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยใชหลักการในการ

แบงแยกการพนันออกจากการจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเส่ียงโชคโดยใชนิยาม

ความหมายของการพนันท่ีจะตองเปนการเลนท่ีมีลักษณะมีไดมีเสียกัน การท่ีผูประกอบกิจการ

โทรคมนาคมจัดใหมีการเส่ียงโชคโดยมีรายไดจากคาบริการท่ีประชาชนสงมาเส่ียงโชคมิใชการคิด

คาบริการตามปกติท่ีใชติดตอส่ือสารกัน จึงเขาลักษณะเปนการพนันไมใชการเส่ียงโชค ซ่ึงลักษณะ

การเลนดังกลาวมักจะพบไดในกรณีการสง SMS (Short massage service) ชิงรางวัล หากเปนกรณีท่ี

ผูใหบริการทางดานโทรคมนาคมเปนผูจัดเองแลวคิดคาบริการในการสงก็อาจเขาขายเปนการพนัน

ได แตอยางไรก็ตามความไมชัดเจนระหวางการเลนการพนันในแตละรูปแบบแตละประเภทกับการ

จัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเส่ียงโชคตามมาตรา 8 แมจะเคยมีคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการรางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยมาแลวก็ตาม แตก็

ไมพบวาเคยมีแนววินิจฉัยของศาลฎีกาไดเคยวินิจฉัยในเร่ืองนี้ไวจึงกอใหเกิดปญหาในการวินิจฉัย

ปญหาขอกฎหมายในกรณีดังเชน กรณีผูใหบริการโทรคมนาคมจัดรายการโทรทัศนหรือวิทยุ

ประกวดแขงขันชิงรางวัลโดยใหผูชมทางบานสง SMS (Short massage service) เขามาโหวตโดยคิด

อัตราคาบริการตามปกติหรือเกินกวาปกติโดยมิไดมีการใหของรางวัลแตอยางใดหรือกรณีคิด

คาบริการแตคืนใหในภายหลัง เหลานี้เขาลักษณะเปนการพนันหรือไม เพราะผูท่ีเสียคาโทรศัพทเขา

มาโหวตไมไดเปนผูไดรับรางวัลแตผูท่ีไดรับรางวัลคือผูเขาประกวดซ่ึงเปนคนละคนกัน ในประเด็น

นี้ การตัดสินโดยอาศัยเสียงโหวตจากผูชมทางบานถือวาเขาลักษณะเปนการเส่ียงโชคหรือไม และ

การดําเนินการดังกลาวเขาลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการพนันหรือไม หรือกรณีมีการ

ใหบริการทางอินเตอรเน็ตโดยเฉพาะในระบบโซเชียลเน็ตเวิรค ท่ีกําหนดใหมีการเลนเกมชิงรางวัล
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ผานทางเว็บไซตหรือเฟสบุก (Facebook) ท้ังท่ีคิดอัตราคาเขาเลนกับท่ีมิไดมีการคิดอัตราคาเขาเลน

โดยผูประกอบธุรกิจจะมีเว็บไซตหรือเฟสบุกใหลูกคาเขามาเปนสมาชิกและมีการเลนเกมใน

ลักษณะเส่ียงโชคใหของรางวัลสมนาคุณแกลูกคา ซ่ึงกรณีดังกลาวเขาลักษณะเปนการพนันหรือไม 

หรือเปนเพียงการจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเส่ียงโชคตามมาตรา 8 หรือไมเขาลักษณะ

เปนความผิดตามกฎหมายวาดวยการพนันเลย เปนตน 

 จากการท่ีพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ใชบังคับมาเปนเวลานาน จึงทําให

เนื้อหารูปแบบประเภทและวิธีการเลนการพนันในปจจุบันมีลักษณะแตกตางไปจากบทบัญญัติใน

กฎหมายฉบับปจจุบันมาก จึงทําใหเกิดปญหาในการตีความขอกฎหมายวาจะเปนการเลนการพนัน

ในรูปแบบประเภทใด และการแยกหลักการระหวางการพนันกับการจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัล

ดวยการเส่ียงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพออกจากกัน และสงผลทําให

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและหนวยงานอ่ืนหรือประชาชนเกิดความสับสนในการจะปฏิบัติตาม

กฎหมายใหเปนไปอยางถูกตองตรงกับท้ังศาล และอัยการ  

 ดังนั้น แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว ควรแกไขกําหนดประเภทของการพนัน หรือ

ชนิดของการพนันรูปแบบใหมๆ ใหชัดเจนเนื่องจากพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

เปนกฎหมายท่ีบังคับใชมานานแลว โดยยังไมมีการแกไขเปล่ียนแปลง ทําใหบทบัญญัติในบาง

มาตราของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวอยูในสภาพลาสมัยไมทันตอการนํามาบังคับใชในยุคสมัยท่ี

มีความเปล่ียนแปลงไปในสังคมไทยในปจจุบันท่ีมีการพัฒนารูปแบบการเลนพนันเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้น จึงควรกําหนดความชัดเจนในการปรับปรุงการบังคับใชพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478 กับรูปแบบการพนันท่ีเกิดข้ึนมาใหมมากยิ่งข้ึน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 4 

หรือการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมเพื่อระบุฐานความผิดท่ีเปนรูปแบบของการเลนพนันประเภทใหม ๆ 

เชนเดียวกับกรณีท่ีเคยมีการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมบัญชี ก. รวม 2 ประเภท คือ “บาการา” และ 

“สลอตแมชีน” หรือการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมบัญชี ข. รวม 4 ประเภทคือ สะบาทอย สะบาชุด 

ฟุตบอลโตะ และเคร่ืองเลนซ่ึงใชเคร่ืองกล พลังไฟฟา พลังแสงสวาง หรือพลังอ่ืนใดท่ีใชเลนโดยวิธี

สัมผัส เล่ือน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอ่ืนใดซ่ึงสามารถทําใหแพชนะกันได ไมวา

จะโดยมีการนับแตมหรือเคร่ืองหมายใด ๆ หรือไมก็ตาม ดังกลาวขางตน โดยเพิ่มประเภทหรือชนิด

ของการพนันท่ีสมควรเพิ่มเขาไปในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติ ไดแก การเลนเกม

ออนไลนหรือเกมไฟฟา หรือการพนันทายผลการแขงขันกีฬาตาง ๆ ท่ีอาจเพิ่มเติมเขาในบัญชี ก. หรือ

ในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตินี้ก็ได สวนการท่ีจะเพิ่มเติมเขาไวในบัญชีใดนั้นจะตองพิจารณาจาก

ความรายแรงและลักษณะของการเลนในแตละประเภทของการพนันท่ีจะสงผลกระทบตอสังคม 

ประกอบกับศึกษาแนวนโยบายของรัฐในอนาคตท่ีอาจจะอนุญาตหรือเปนผูดําเนินการจัดใหมีการ
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เลนกันอยางถูกตองตามกฎหมายเองอยางเชน กรณีของสลากกินแบงรัฐบาลหรือไมดวย เนื่องจาก

การเลนในบัญชี ก. และบัญชี ข. มีขอแตกตางในเร่ืองของการอนุญาตและไมอนุญาตใหเลนการ

พนันและควรจะกําหนดคํานิยามของคําวา การพนัน ใหชัดเจนยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงควรใหมีการแกไข

เพิ่มเติมในสวนคํานิยามของลักษณะการเลนพนัน โดยอาจกําหนดเพิ่มเติมในมาตรา 4 ทวิ ซ่ึงเปน

บทรองรับการเลนพนันอ่ืน ๆ ท่ีไมไดระบุไวในมาตรา 4 ดังนี้ 

 มาตรา 4 ทวิ ในการเลนอ่ืนใดนอกจากท่ีกลาวในมาตรา 4 จะพนันกันหรือจะจัดใหมี

เพื่อใหพนันกันไดเฉพาะการเลนท่ีระบุช่ือและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง 

 คําวา “การเลน” ในวรรคกอน ใหหมายความรวมตลอดถึงการทายและการทํานายดวย”  

 โดยควรเพิ่มเติมกําหนดเปนคํานิยามแยกตางหากหรือเพิ่มเติมเปนวรรคสามของมาตรา 

4 ทวิเพื่อความชัดเจนในการทําความเขาใจและบังคับใชกฎหมาย เชน  

 คําวา “การพนัน” ในวรรคแรก หมายถึงการเลนท่ีมีการไดประโยชนหรือเสียประโยชน

ในทรัพยสินใหแกกัน 

 

4.4  การควบคุมการใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478 ใหเปนไปตามหลักการของกฎหมายปกครองและหลักการสากล 

 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไดกําหนดใหกรมการปกครอง กระทรวง 

มหาดไทย เปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ใหบุคคลยื่นคําขอ

อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันได ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติการพนันฉบับนี้ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 411

79 ซ่ึงกําหนดไววา การเลนอันระบุไว

ในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 หรือการเลนซ่ึงมีลักษณะคลายกันจะจัด

ใหมีข้ึนเพื่อเปนทางนํามาซ่ึงผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเม่ือรัฐมนตรี 

เจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต เห็นสมควรและออกใบอนุญาตให หรือมีกฎกระทรวง

                                                 
 

79 พระราชบัญญัติการพนัน มาตรา 4 หามมิใหอนุญาตจัดใหมี หรือเขาเลน หรือเขาพนันในการเลน

อันระบุไวในบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัติน้ี หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอันรายแรงอื่นใดซึ่ง

รัฐมนตรี เจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมหามไว แตเมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นวา ณ สถานที่ใดสมควรจะ

อนุญาตภายใตบังคับเง่ือนไขใด ๆ ใหมีการเลนชนิดใดก็อนุญาตไดโดยออกพระราชกฤษฎีกา  

 การเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติน้ี หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกันหรือการเลน

อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไว จะจัดใหมีขึ้นเพ่ือเปนทางนํามาซึ่งผลประโยชนแก

ผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเมื่อรัฐมนตรีเจาหนาที่หรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออก

ใบอนุญาตให หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นโดยไมตองมีใบอนุญาต.  
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อนุญาตใหจัดข้ึนโดยไมตองมีใบอนุญาต ซ่ึงรัฐมนตรีไดแตงตั้งให ผูอํานวยการสํานักการสอบสวน

และนิติการ กรมการปกครอง เปนเจาพนักงานผูมีอํานาจออกใบอนุญาตเลนการพนันในเขต

กรุงเทพมหานคร และในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน

หัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหงทองท่ี เปนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต1 2

80 จึงทําใหเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตเลนการพนันสามารถใชอํานาจทางปกครอง เพ่ือออกคําส่ังทางปกครอง ในการออก

ใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอได การท่ีพระราชบัญญัติการพนันเกี่ยวของกับหลักกฎหมายปกครอง 

เนื่องจากการอนุญาต หรือไมอนุญาตใหเลนการพนัน เปนคําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 กลาวคือ เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของ

เจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน 

ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือ

ช่ัวคราว ซ่ึงถาหากเจาพนักงานผูมีอํานาจในการออกใบอนุญาต ไมอนุญาตหรืออนุญาตใหเลน   

การพนัน ผูไดรับผลกระทบจากคําส่ังดังกลาวของเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติการพนัน           

ก็สามารถใชสิทธิอุทธรณโตแยงคําส่ังทางปกครองของเจาพนักงานผูออกคําส่ังทางปกครองได โดย

นําหลักการของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาบังคับใช เนื่องจาก

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไมไดกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการยื่น

อุทธรณคําส่ังทางปกครองของเจาพนักงานผูมีอํานาจออกใบอนุญาตไวโดยเฉพาะ และอีกสาเหตุ

หนึ่งก็เพราะพระราชบัญญัติการพนันเปนกฎหมายท่ีออกมาบังคับใชตั้งแตปพุทธศักราช 2478      

ซ่ึงเปนกฎหมายเกาท่ีในขณะนั้นกฎหมายปกครองในประเทศไทยยังไมเปนท่ีแพรหลาย ระบบศาล

ของประเทศไทยในขณะนั้นเปนระบบแบบศาลเดี่ยวไมใชระบบศาลคูเหมือนในสมัยปจจุบัน จึงทําให 

เกิดปญหาตามมาอีก คือ ปญหาการใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

การพนัน พุทธศักราช 2478 ไมมีหลักเกณฑหรือแนวทางในการปฏิบัติของเจาพนักงานเพื่อควบคุม

การใชดุลพินิจอยางชัดเจน ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 จะมี

เพียงมาตรา 4 ท่ีกําหนดใหเจาพนักงานผูมีอํานาจออกใบอนุญาตใชดุลพินิจไดอยางกวางขวางมาก 

กลาวคือ เม่ือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให 

 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงแกไขปญหาดังกลาวโดยการออกหนังสือส่ัง

การหรือหนังสือเวียนกําหนดนโยบายของรัฐมนตรีในการส่ังการเจาพนักงาน ซ่ึงถือวาเปนคําส่ัง

ภายในของฝายปกครอง เพื่อใชบังคับแกเจาพนักงานผูมีอํานาจออกใบอนุญาตท้ังในเขต

                                                 
 

80 กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478.  
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กรุงเทพมหานคร และในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ไดใชเปนหลักการเบ้ืองตนในการส่ัง

การกําหนดการใชดุลพินิจของเจาพนักงานตามกฎหมายผูมีอํานาจในการอนุญาต หรือไมอนุญาต ซ่ึง

หนังสือส่ังการหรือหนังสือเวียนท่ีออกโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยแลวแตละกรณี เปนการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาในทางฝายบริหารมาใชโดย

การกําหนดเปนนโยบายหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตซ่ึงอาจไป

กระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลภายนอกซ่ึงก็คือประชาชน จึงทําใหไมเปนไปตามหลักกฎหมาย

ปกครอง เนื่องจากการใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเปนการกระทําทางปกครองท่ี

ผลกระทบตอประชาชนสวนใหญ กรณีนี้เปนกรณีท่ีไมมีกฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

ในการออกเปนหนังสือเวียนหรือขอส่ังการแทนการออกเปนกฎไดโดยตรงจะกระทําไดจะตอง

ออกเปนกฎ เพื่อใหมีผลบังคับเปนการท่ัวไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใด

เปนการเฉพาะ13

81 การออกคําส่ังเปนหนังสือส่ังการหรือหนังสือเวียน แมจะมุงหมายใหมีผลเปนการ

บังคับภายในหนวยงาน หรือผูใตบังคับบัญชาก็ตาม แตโดยเนื้อหาแลวมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนผูมายื่นคําขออนุญาตใหมีการเลนการพนันดวย  

 หนังสือส่ังการหรือหนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทย สวนใหญจะเปนการกําหนด

แนวทางในลักษณะจํากัดการใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตยอมสงผลกระทบตอ

อํานาจในการใชดุลพินิจใหเปนอยางอ่ืนได โดยไมไดปรับใชขอกฎหมายใหสอดคลองกับขอเท็จจริง 

ในแตละกรณีเพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชนผูมายื่นคําขออนุมัติอนุญาตท้ังท่ีกฎหมายไมได

หามไวไมใหอนุญาต แตเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตก็ตองออกคําส่ังไมอนุญาตตามหนังสือส่ังการ

หรือหนังสือเวียนหรือระเบียบท่ีออกโดยกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากเปนนโยบายส่ังการของรัฐมนตรี 

ซ่ึงกรณีดังกลาวเคยมีคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยไวในเร่ืองคดีพิพาทเกี่ยวกับ การท่ี

เจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย14

82 สรุปไดวาผูฟองคดียื่นคําขออนุญาตจัดใหมี

การเลนการพนันชนไก บริเวณตลาดกลางนิคมพัฒนา ถนนลําปาง-แจหม  ตอผูถูกฟองคดี (ผูวาราชการ 

จังหวัดลําปาง) ผานนายอําเภอเมืองลําปางแตผูถูกฟองคดีไมอนุมัติ ซ่ึงการพิจารณาออกใบอนุญาต

จัดใหมีการเลนการพนันชนไก การพนันตามบัญชี ข. ทาย พระราช บัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

2478 เปนหนาท่ีของผูถูกฟองคดีท่ีจะตองพิจารณาคําขอวาครบถวนถูกตองตามหลักเกณฑ ท่ีกฎหมาย

กําหนดไวหรือไม อันเปนกรณีท่ีกฎหมายใหอํานาจใชดุลพินิจท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยตามนัยมาตรา 4 

วรรคสอง แหง พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และ ขอ 4 (2) ข. ของกฎกระทรวง ฉบับ

                                                 
 

81
  กมล แจงสุข. (2549). การตรวจสอบการกระทําทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการศาล

ยุติธรรม. หนา  23-24. 

 
82  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 3/2553.  
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ท่ี 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความใน พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เพื่อใหการดําเนินการ 

ตามเจตนารมณของกฎหมายบรรลุผล การท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง มหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยการพนันชนไกและกัดปลา พ.ศ. 2525 โดยขอ 9 กําหนดหามมิใหมีการอนุมัติการ

อนุญาตเลนการพนันชนไกและกัดปลาเพิ่มข้ึนใหมโดยเด็ดขาด เวนแตการขอยายสถานท่ีเลน จึง

เปนกฎท่ีออกมามีผลใหผูมีอํานาจอนุมัติตองใชอํานาจผูกพันแทนการใชดุลพินิจตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงไมอาจใชบังคับได แมระเบียบกระทรวง มหาดไทย ฉบับดังกลาว

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกใชบังคับเพ่ือประสงคจะควบคุมการเลนการพนันของ

ประชาชน แตอํานาจในการพิจารณาใชดุลพินิจอนุมัติหรือไมอนุมัติเปนอํานาจของผูถูกฟองคดีตาม

กฎหมาย มิใชเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามหลักฝายปกครองจะกระทํา

การใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพหรือประโยชนอันชอบธรรมของประชาชนได

ตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจและจะตองกระทําการดังกลาวภายในขอบเขต ท่ีกฎหมายกําหนดไวเทานั้น 

ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีไมอนุมัติการอนุญาตเลนการพนันชนไกตามคําขอของผูฟองคดีโดยอาง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาว โดยมิไดใชดุลพินิจท่ีแสดงใหเห็นถึงขอพิจารณา 

ขอสนับสนุน และเหตุผล ในการไมอนุมัติ จึงเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

 จะเห็นไดวา หนังสือส่ังการหรือหนังสือเวียนแจงกําหนดนโยบายหรือระเบียบท่ีออก

โดยกระทรวงมหาดไทยในการอนุมัติอนุญาตหรือนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการเลนการ

พนันตาง ๆ เปนการจํากัดอํานาจในการใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตไมเปนไปตาม

หลักการใชดุลพินิจของฝายปกครองในการออกคําส่ังทางปกครอง ตามหลักกฎหมายปกครองท่ีวา 

บทบาทของการใชดุลพินิจของฝายปกครองท่ีมีความสําคัญอยางมากตอการดําเนินงานของรัฐนั้น 

ในอีกดานหนึ่งก็ยอมมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะทําใหฝายปกครองมีอํานาจ

อยางกวางขวางมากข้ึน ซ่ึงอาจนําไปสูการใชอํานาจตามอําเภอใจ ดังนั้น กลไกการควบคุม

ตรวจสอบการใชอํานาจดุลพินิจของฝายปกครองจึงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ ท้ังนี้ เพื่อเปน

หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน วาจะไมถูกลวงละเมิดโดยไมชอบดวยกฎหมายจากฝาย

ปกครอง ซ่ึงเปนไปตามหลักนิติรัฐ1 5

83 ซ่ึงตามหลักนิติรัฐมีหลักการท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ 

หลักการกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย (Principle of Legality of Administrative 

Action) ซ่ึงหลักการดังกลาวมีความหมายวา ฝายปกครองจะทําการใด ๆ อันมีผลกระทบกระเทือน

ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจทําการนั้นได และจะตองใชอํานาจ

                                                 
 

83 สรุปหลักกฎหมายปกครอง  เรื่อง ดุลพินิจของฝายปกครอง. (2548). สํานักวิจัยและวิชาการ 

สํานักงานศาลปกครอง. หนา 1-2. 
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กระทําการโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย16

84 โดยนัยนี้จะเห็นไดวากฎหมายเปนสาระสําคัญของการ

ใชอํานาจของฝายปกครองท้ังในแงท่ีเปนท่ีมาและเปนขอจํากัดการใชอํานาจของฝายปกครองดวย17

85 

ซ่ึงหลักการท่ีกลาวนี้จะมีความสัมพันธกับเร่ืองดุลพินิจของฝายปกครองในฐานะท่ีกฎหมายเปนท่ีมา

ของอํานาจดุลพินิจของฝายปกครองและเปนกรอบของการใชดุลพินิจดวย 

 การใชอํานาจของฝายปกครองนั้นจะตองผูกพันตามกฎหมาย และหากพิจารณาจาก

โครงสรางของกฎหมายท่ีฝายปกครองจะตองถูกผูกพันนั้น อาจแยกออกไดเปน 2 สวน1 8

86 คือ 

โครงสรางของบทบัญญัติในสวนท่ีเปน “องคประกอบของกฎหมาย” และโครงสรางบทบัญญัติใน

สวนท่ีเปน “ผลทางกฎหมาย”  

 กระบวนการใชอํานาจของฝายปกครอง 

 การใชอํานาจของฝายปกครองนั้น เปนการท่ีฝายปกครองจะตองนําขอเท็จจริงหรือการ

กระทําท่ีเกิดข้ึนจริงซ่ึงมีลักษณะเปนรูปธรรม (Concrete) เฉพาะกรณี มาปรับกับกฎหมายซ่ึงเปน

หลักเกณฑท่ัวไป (norm) เพื่อหยั่งทราบวาขอเท็จจริงหรือการกระทําเฉพาะกรณีนั้น ๆ มีผลทาง

กฎหมายอยางไร1 9

87 ซ่ึงหากพิจารณาโครงสรางบทบัญญัติของกฎหมายและลักษณะของบทบัญญัติ  

ท่ีใหอํานาจแกฝายปกครองในแตละเร่ือง จะเห็นไดวาโดยท่ัวไปกระบวนการใชอํานาจของฝาย

ปกครองสามารถแบงออกไดเปน 3 ข้ันตอน20

88 ดังนี้ 

 1) ข้ันตอนการตรวจสอบขอเท็จจริง เปนข้ันตอนแรกในการใชกฎหมายของเจาหนาท่ี

ฝายปกครอง คือตองสอบสวนวามีขอเท็จจริงท่ีจะเปนเงื่อนไขในการใชอํานาจของเจาหนาท่ี เกิดข้ึนจริง

หรือไม ซ่ึงจะตองตรวจสอบโดยอาศัยพยานหลักฐานประเภทตาง ๆ แลวพิจารณาช่ังน้ําหนัก ดูวาจาก

พยานหลักฐานท่ีมีอยูนั้นเพียงพอท่ีจะเช่ือไดหรือไมวาไดมีขอเท็จจริงเชนวานั้นอยูจริง 

 2) ข้ันตอนการใหลักษณะกฎหมายแกขอเท็จจริง เปนการนําขอเท็จจริงท่ีไดตรวจสอบ แลว

วาเกิดข้ึนจริงในขอ 1) มาพิจารณาเทียบเคียงกับขอเท็จจริงท่ีเปนองคประกอบของบทบัญญัติใน

กฎหมายนั้น ๆ วากรณีเปนเร่ืองเดียวกันหรือไม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการนําบทบัญญัติของกฎหมาย 

ท่ีมีลักษณะท่ัวไปมาปรับเขากับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในกรณีเฉพาะราย ซ่ึงในข้ันตอนนี้อาจประกอบ 

ดวยข้ันตอนยอย ๆ คือ การตีความถอยคําบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดขอเท็จจริงซ่ึงเปนเงื่อนไข 

                                                 
 

84  วรพจน วิศรุตพิชญ. (2532). การควบคุมการใชดุลพินิจทางปกครองโดยองคกรตุลาการ วารสาร

กฎหมายปกครอง เลม 3.หนา 195  

 
85  วิษณุ วรัญู และคณะ. คดีปกครองเก่ียวกับดุลพินิจของฝายปกครอง (รายงานผลการวิจัย). หนา 1. 

 
86  กมลชัย รัตนสกาววงศ. (2544). หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน .  หนา 253 – 254.  

 87  สมยศ  เช้ือไทย . (2530). “การกระทําทางปกครอง” ใน วารสารนิติศาสตร,17(3). หนา 50.  

 88  เอกบุญ วงศสวัสดิกุล. (2534). การควบคุมอํานาจดุลพินิจของฝายปกครองโดยศาลไทย.  หนา 16-19. 
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ของการใชอํานาจของฝายปกครอง การแยกแยะพิจารณาขอเท็จจริงท่ีมีความสําคัญ และเปรียบเทียบ

ขอเท็จจริงในกรณีเฉพาะรายนั้นวาเปนกรณีเดียวกับขอเท็จจริงท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม 

 3) ข้ันตอนการตัดสินใจใชอํานาจ เปนข้ันตอนท่ีฝายปกครองจะสรุปผลทางกฎหมาย ท่ี

กฎหมายไดกาํหนดไว กลาวคือ เม่ือฝายปกครองไดพิจารณาจนเปนท่ียุติแลววาขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ใน

กรณีเฉพาะรายนั้นเปนขอเท็จจริงเดียวกับขอเท็จจริงท่ีกฎหมายกําหนดแลวฝายปกครองจะตอง

พิจารณาผลทางกฎหมายของบทบัญญัตินั้นวาบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหอํานาจฝายปกครอง

ดังกลาวฝายปกครองมีหนาท่ีท่ีจะตองกระทําการหรือไม และถาจะกระทําการแลวกฎหมายได

กําหนดเนื้อความท่ีกระทําการไวอยางไร 

 จะเห็นไดวากระบวนการใชอํานาจของฝายปกครองดังกลาวนี้ มีความสัมพันธกับ

โครงสรางของบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหอํานาจแกฝายปกครอง กลาวคือ การดําเนินการในข้ันตอน 

ท่ีหนึ่งและข้ันตอนท่ีสองเปนการพิจารณาโครงสรางของบทบัญญัติในสวนท่ีเปนเงื่อนไขของการ

ใชอํานาจ หรือ “องคประกอบทางกฎหมาย” ในขณะท่ีการดําเนินการในข้ันตอนท่ีสามนั้น เปนการ

พิจารณาโครงสรางของบทบัญญัติในสวนท่ีเปน “ผลทางกฎหมาย” นั่นเอง  ซ่ึงหากไมใชหลักของ

กฎหมายปกครองเกี่ยวกับหลักดุลพินิจของฝายปกครองอยางถูกตองแลวยอมกอใหเกิดการใชดุลพินิจ 

ของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตใหมีการเลนการพนัน ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

2478 อาจเปนการใชดุลพินิจอยางตามอําเภอใจ และอาจเปนการเลือกปฏิบัติกับคูกรณีไดและไมเปนไป 

ตามหลักการของกฎหมายปกครอง หรือกรณีการใชดุลพินิจของเจาพนักงานอาจเปนไปตามนโยบาย 

แตละยุคแตละสมัย ไมมีการกําหนดหลักเกณฑท่ีทําใหเกิดความเปนธรรมและถูกตองตามกฎหมาย

ใหมีความชัดเจน สงผลใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติงานแกเจาพนักงานและกอใหเกิดการฟองรอง

ดําเนินคดีตามมาในภายหลัง หรืออาจกลาวไดวากระบวนการใชดุลพินิจของกฎหมายการพนันของ

ประเทศไทยจะแตกตางกับกฎหมายการพนันของตางประเทศ ซ่ึงจะกระทําในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น แนวทางการแกไขปญหาดังกลาว ควรแกไข กําหนดใหการอนุญาตจัดใหมีการ

เลนการพนันอาจกระทําในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึงเทากับเปนการคุมครองปองกันและเปนการแบง

เบาภาระความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคคลผูมีอํานาจตัดสินใจเพียงบุคคลเดียวได และ เพื่อ

ปองกันการฟองรองดําเนินคดีท้ังทางแพงและทางอาญากับเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตไดและเปน

การสรางความเช่ือม่ันในการใชดุลพินิจแกเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตและประชาชนโดยท่ัวไป 

ดวย ซ่ึงถากระทําการพิจารณาอนุญาต ในรูปแบบของคณะกรรมการเหมือนกับในตางประเทศ เชน

ประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายอ่ืน เชน พระราชบัญญัติโรงแรมจะมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการข้ึนมา จํานวน 1 คณะ เพื่อทําการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของ   ผูขออนุญาต

หลักเกณฑเบ้ืองตนเกี่ยวกับผูขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม แลวเสนอใหนายทะเบียนพิจารณา
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อนุญาตภายหลัง ก็จะสามารถปองกันปญหาดังกลาวขางตนได ซ่ึงรูปแบบวิธีการลักษณะเชนนี้ ก็

สามารถนํามาประยุกตใชกับการอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันของประเทศไทยได หรืออาจ

กระทําในรูปของคณะกรรมการท่ีแบงแยกเปนระดับชาติหรือระดับจังหวัด ก็ไดแลวแต กรณีวาจะให

มีการเลนการพนันขนาดใหญหรือเปดบอนคาสิโนก็ได และกําหนดใหรัฐจัดเก็บภาษีใหมากข้ึนจาก 

ผูจัดใหมีการเลนการพนันและผูท่ีไดรับประโยชนจากการเลนการพนัน รวมท้ังวางมาตรการจํากัด

ประเภทของผูท่ีจะเขาไปเลนการพนัน เพื่อนําไปสูการฟอกเงินไดในภายหลัง  

DPU



บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 

 กฎหมายท่ีใชในการควบคุมการเลนการพนันของประเทศไทยในปจจุบัน คือ พระราช 

บัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478  กฎกระทรวง และระเบียบท่ีออกตามความในพระราช บัญญัติ

การพนันพุทธศักราช 2478 รวมท้ังบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 853 

มาตรา 854 และมาตรา 855 ซ่ึงจากการศึกษาจะพบวาการเลนการพนันในปจจุบันมีการพัฒนา      

ไปอยางไมหยุดยั้ง ดวยวิธีการเลนรูปแบบใหม ๆ โดยอาศัยความทันสมัยทางดานเทคโนโลย ี         

ท่ีเรียกวา การส่ือสารไรพรมแดนมาเปนเคร่ืองมือหรือตัวกลางในการทําใหผูเลนไดเขาถึงการเลน

การพนันในรูปแบบตาง ๆ ไดงายยิ่งข้ึนและเลนไดงายมากข้ึนมากกวาเดิม และเลนไดทุกสถานท่ีทุก

เวลาไมมีขอจํากัด ไมตองหลบหรือแอบเลน จึงสงผลทําใหเกิดการเลนการพนันท่ีมีรูปแบบหรือ

วิธีการเลนท่ีแตกตางไปจากเดิมท่ีผูเลนตองเดินทางไปในสถานท่ีเลนการพนัน ซ่ึงเม่ือพิจารณา

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 แลวจะมีปญหาขอกฎหมายอยูหลายประการท้ังดาน

ความไมชัดเจนของตัวบทกฎหมาย ระบบการควบคุม ตรวจสอบหรือการกํากับดูแลผูท่ีไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเลนการพนันตามกฎหมายยังไมครอบคลุมในทางปฏิบัติเพียงแตใช

นโยบายของรัฐมนตรีมาใชในการควบคุม ซ่ึงยังมีความหละหลวม ไมมีประสิทธิภาพ และท่ีเปน

ปญหามากคือเนื้อหารูปแบบของการเลนท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไมสอดคลองกับ

รูปแบบและวิธีการเลนในสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน การใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตยังไมมีความชัดเจน ขาดการใชดุลพินิจตามหลักกฎหมายปกครองท่ีแนนอน ตลอดจน

พื้นฐานทางความคิด คานิยมของประชาชนตอการพนัน เนื่องจากรูปแบบการพนันมีลักษณะท่ี

แพรหลายและเปนสวนตัวมากกวาธุรกิจผิดกฎหมายอยางอ่ืน 

 การพนันในประเทศไทยท่ียังเปนปญหาสวนหนึ่งเนื่องจากทัศนคติของประชาชน

มองเห็นวาการพนันมิใชส่ิงช่ัวราย ถึงแมกฎหมายจะบัญญัติใหเปนความผิด ซ่ึงจะเปนความผิดใน

สวนของกฎหมายท่ีเปนขอหาม (Mala Prohibita) จึงทําใหผูกระทําความผิดไมไดถูกตั้งขอรังเกียจ

จากสังคม ในขณะเดียวกัน ผูกระทําความผิดก็มักจะไมรูถึงการกระทําแตอยางใด และบางชุมชนยัง
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ปรากฏวามีการจัดใหเลนการพนันกันเปนสวนใหญ0 89 สงผลทําใหเกิดปญหาความผิดเกี่ยวกับการ

พนันท่ีมีสูงข้ึน1

90 

 จากปญหาดังกลาวขางตนสามารถสรุปผลปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการในการ

ควบคุมการเลนการพนัน ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ได ดังนี้ 

 1. ปญหาข้ันตอนในการออกใบอนุญาตใหมีการเลนการพนันตามพระราชบัญญัติการ

พนัน พุทธศักราช 2478 

 การขออนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันตามพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 

ยังไมมีการกําหนดเปนกฎกระทรวงตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 17 ท่ีกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

มหาดไทย สามารถออกกฎกระทรวงวางระเบียบเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราช บัญญัติฉบับ

นี้ ซ่ึงในปจจุบันมีแตการกําหนดเปนนโยบายของรัฐมนตรี โดยการออกเปนหนังสือส่ังการหรือ

หนังสือเวียนใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตใชเปนแนวทางปฏิบัติซ่ึงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงตัวรัฐมนตรี 

ก็จะทําใหนโยบายเปล่ียนแปลงไปแตละยุค จึงทําใหยังไมมีข้ันตอนในการปฏิบัติของเจาพนักงาน  

ผูออกใบอนุญาตและตัวเจาหนาท่ีในการดําเนินการ หรือประชาชนผูมีความประสงคจะขออนุญาต

เลนการพนันจะใชเปนหลักการในการปฏิบัติตามไดใหเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ หรือเปน

กฎท่ีมีผลบังคับไดท่ัวไป 

 การท่ีกระทรวงมหาดไทย ออกหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติ ข้ึนตอนในการ

อนุญาตจัดใหมีการเลนการพนันในปจจุบันท่ีผานมาไดเคยมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยข้ันตอนระยะเวลาพิจารณาการขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

พ.ศ. 2532 มาหนึ่งฉบับ เพื่อกําหนดข้ันตอนระยะเวลาในการพิจารณาการขอใบอนุญาตซ่ึงการออก

ระเบียบดังกลาวอาศัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 ขอ 9 มาใชรับรองในการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงไม

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการพนัน ซ่ึงมีมาตรา 17 กําหนดใหรัฐมนตรีสามารถออก

กฎกระทรวงเพื่อวางระเบียบการปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

ไดอยูแลว ไมจําตองไปอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีมาออกเพื่อรางระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยดังกลาว ประกอบกับเนื้อหาท่ีออกเปนข้ันตอนระยะเวลาการพิจารณา

ดําเนินการของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ตองดําเนินการเสนอเร่ืองพรอมความเห็นให

                                                 
 89 วีระพงษ  บุญโญภาส. (2540). วิเคราะหพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กับมาตราที่

ควรพิจารณา. วารสารกฎหมาย, 17(1). หนา 96. 

 
90

  นันทวัฒน  บรมานันท. (2554). กฎหมายเก่ียวกับการพนันในประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย). 

หนา  21.  
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเทานั้น ไมไดมีการกําหนดข้ันตอนในการขออนุญาต 

การเลนการพนันแตละชนิดไวอยางชัดเจนในแตละข้ันตอนในการยื่นคําขอใบอนุญาตวาจะตอง

ปฏิบัติอยางไรบาง มีเอกสารอะไรบางและผูขออนุญาตจะตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง ในการจะมา

ติดตอกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการพนัน เพื่อจะไดนํามาใชเปน

มาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ 

 2. ปญหามาตรการตามกฎหมายในการใชอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 

ควบคุมการอนุมัติ อนุญาต ใหมีการเลนการพนันของประเทศไทย ใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ในการอนุมัติ อนุญาต ของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 44 

(พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ยังไมมีหลักเกณฑในการ

นํามาพิจารณาในการออกคําส่ังทางปกครองในการอนุมัติ อนุญาต เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตได

ใชหนังสือส่ังการหรือนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมาเปนแนวทางในการออก

คําส่ังทางปกครอง ในการอนุมัติ อนุญาต อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ยังไมมี

ความเปนอิสระในการใชดุลพินิจกอนการอนุมัติ อนุญาต เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตจะตองเสนอ

ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาส่ังการกอนท่ีเจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 17 จะมีคําส่ัง

ทางปกครองจึงสงผลทําใหมีการใชอํานาจในการควบคุม การอนุมัติ อนุญาต ซํ้าซอนกันไมเปนไป

ตามเจตนารมณของกฎหมายอยางแทจริงท่ีไดมีการกําหนดตัวเจาพนักงานผูมีอํานาจในการวินิจฉัย 

และมีคําส่ังทางปกครองไดโดยเด็ดขาด ตามมาตรา 4 ทวิ วรรคสอง การกําหนดข้ันตอนกอนออก

ใบอนุญาตข้ึนอีกหนึ่งข้ันตอน เปนการสรางภาระเกินควรแกคูกรณีซ่ึงไดแกประชาชน จึงทําใหไม

สอดคลองกับหลักกฎหมายปกครองในปจจุบันตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 และไมเปนไปในลักษณะเดียวเหมือนกับกฎหมายการพนันในตางประเทศ ซ่ึงจะกําหนด

ตัวบุคคลผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไวโดยตรง ซ่ึงอาจกระทําในรูปคณะกรรมการ    

ก็ได แตไมมีการจํากัดอํานาจไวเปน 2 ข้ันตอน การออกกฎกระทรวงจํากัดอํานาจของเจาพนักงาน  

ผูออกใบอนุญาตไวนั้น ถือวากระทําดังกลาว เปนการใชอํานาจในทางการบริหาร เปนการควบคุม

การใชอํานาจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตอยางซํ้าซอนกัน เนื่องจากการท่ีเจาพนักงานจะ

อนุญาต หรือไมอนุญาต ถือเปนคําส่ังทางปกครอง ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงถาคูกรณีไมพอใจหรือเห็นวาคําส่ังทางปกครองดังกลาวท่ีออก

โดยเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 44  (พ.ศ. 2548) ไมถูกตองตามกฎหมาย 
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ผูขออนุญาต ก็สามารถใชสิทธิอุทธรณคําส่ังนั้นไดตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2540)2

91 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงไดกําหนดใหอธิบดี หรือ

หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 

และเนื่องจากพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไมมีการกําหนดวิธีการยื่นอุทธรณคําส่ัง

ของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตไวโดยเฉพาะจึงตองนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 46 มาบังคับใชเนื่องจากเปนกฎหมายกลาง จึงทําใหเกิด

ปญหาในการควบคุมการอนุมัติ อนุญาต และตัวเจาพนักงานผูมีอํานาจในการอนุมัติอนุญาต           

ท่ีแทจริงวาเปนบุคคลใด ระหวางเจาพนักงานผูมีอํานาจออกใบอนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 44 

หรือผูบังคับบัญชาของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต และอํานาจในการพิจารณาอุทธรณคําส่ังของ

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ทําใหมีการใชอํานาจควบคุมตรวจสอบซํ้าซอน หรือทับซอนกัน     

ในการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และกฎกระทรวงฉบับท่ี 44 

และทําใหไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังกลาว 

  3. ปญหาการควบคุมการเลนการพนันในรูปแบบตาง ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดหรือ

ระบุไวตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  

 การควบคุมการเลนการพนันตามท่ีระบุประเภทและวิธีการเลน หรือการเรียกช่ือการพนัน 

                                                 
 

91
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539  

 ขอ 1 ในกฎกระทรวงน้ี คําสั่งทางปกครองไมรวมถึง 

   ฯลฯ  ฯลฯ 

 ขอ 2 การพิจารณาอุทธรณ 

          (1)  …. 

   ฯลฯ  ฯลฯ 

                (3) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทาง

ปกครองเปนเลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 หรือหัวหนาสวนราชการประจําเขตหรือผูอยูใตบังคับ

บัญชาของอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งดํารงตําแหนงสูงกวาน้ัน  

 (4) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แลวแตกรณี ในกรณีที่ผูทําคําสั่งทางปกครองเปนผูดํารง

ตําแหนง อธิบดีหรือเทียบเทา 

   ฯลฯ  ฯลฯ 
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ประเภทตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวทายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ในบัญชี ก. และ

บัญชี ข. มาตั้งแตปพุทธศักราช 2478 ซ่ึงใชบังคับมาเปนเวลานานมาก ยังไมมีการแกไขเปล่ียนแปลง 

ทําใหตัวบทกฎหมายของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 อยูในสภาพลาสมัย ไมทันตอ

การนํามาบังคับใชในยุคปจจุบันท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปดังเชนในปจจุบันท่ีมีการพัฒนาวิธีการเลน 

และรูปแบบการเลนการพนันท่ีมีการใชเทคโนโลยีหายรูปแบบ เชน โทรศัพท อินเตอรเน็ต เปนตน  

 การพัฒนาวิธีการเลนการพนันโดยการนําเทคโนโลยีส่ือสารมาเปนตัวชวยในการเลน 

ยอมสงผลใหลักษณะของการพนันไมจํากัดรูปแบบ สถานท่ี หรือวงพนันเหมือนอยางเดิม เชนการ

พนันทายผลฟุตบอล หรือการพนันทายผลกีฬาอ่ืน ๆ ท่ีทําใหเกิดปญหาความไมชัดเจนวาจะตองใช

กฎหมายในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 สวนใดมาบังคับใชกับตัวผูเลนและ              

เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตในการควบคุมการเลนใหอยูภายใตกฎหมายไดอยางถูกตองและ    

เสมอภาคไดทุกกรณี 

 4. ปญหาการควบคุมการใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 

การพนัน พุทธศักราช 2478 ใหเปนไปตามหลักการของกฎหมายปกครองและหลักการสากล 

 การใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตในปจจุบันยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑ   

ท่ีออกมาโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อใชเปนแนวทางในการใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 

ใหเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมักจะถือปฏิบัติตามนโยบายจาก

สวนกลางท่ีส่ังการลงมาวามีแนวทางในการอนุมัติ อนุญาตอยางไร ไมมีการออกหลักเกณฑท่ีชอบ

ดวยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการพนัน เพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐานในเบ้ืองตนวาตองมีเงื่อนไข

อะไรบางในเบ้ืองตนท่ีจะอนุมัติ อนุญาตไดเลยถาไมมีขอเท็จจริงหรือเงื่อนไขอ่ืนท่ีผิดหรือแตกตาง

ไปจากมาตรฐานกลางแลว ก็ใหเจาพนักงานสามารถใชดุลพินิจอนุมัติ อนุญาต ไดถาเขาหลักเกณฑ

ตามกฎหมายการพนัน 

 การท่ีกระทรวงมหาดไทย ไดออกหนังสือส่ังการหรือหนังสือเวียน กําหนดแนวทางใน

การปฏิบัติเกี่ยวกับการใชดุลพินิจของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต เปนไปในลักษณะผูกพันใหเจา

พนักงานตองปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลาง ซ่ึงทําใหเกิดปญหาการใชดุลพินิจของเจาพนักงาน 

ผูออกใบอนุมัติ อนุญาต ซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด ไมกลาท่ีจะใช

ดุลพินิจฝาฝนหรือขัดตอนโยบายของสวนกลางได หากจะฝาฝนตามนโยบายอาจทําใหเจาพนักงาน

ผูนั้นถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกลดการใหความดีความชอบได เปนเหตุใหเจาพนักงานผูออก

ใบอนุญาตใชดุลพินิจไมถูกตองตามขอกฎหมาย และขอเท็จจริงในแตละกรณีได การกําหนด

นโยบายแนวทางในการอนุมัติ อนุญาต ใหแกเจาพนักงานเปนการจํากัดการใชดุลพินิจ ขัดตอหลัก

กฎหมายปกครอง ซ่ึงหลักการใชดุลพินิจของฝายปกครองควรจะอยูบนพื้นฐานหลักความชอบดวย
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กฎหมายหลักความเสมอภาค การใชดุลพินิจของเจาพนักงานตองมีอิสระ แตตองอยูบนหลักนิติรัฐ

และหลักการความชอบดวยกฎหมายดวย การใชอํานาจในทางการบริหารของฝายบริหารมา

แทรกแซงอํานาจของฝายปกครอง จึงทําใหเกิดปญหาการบังคับใชกฎหมายใหเกิดความเปนธรรม

และเสมอภาคกับประชาชน 

 

5.2  ขอเสนอแนะ 

 5.2.1 แกไขพระราชบัญญัติการพนันฉบับใหม หรือแกไข มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการ

พนันฉบับปจจุบันกําหนดใหชัดเจนวาสามารถออกเปนกฎกระทรวง หรือ ระเบียบกระทรวง มหาดไทย 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนในการออกใบอนุญาต หรือ เงื่อนไขในการออกใบอนุญาตใหมี

ความชัดเจน เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไปแทนหลักเกณฑเดิม 

 5.2.2 แกไขพระราชบัญญัติการพนันฉบับใหม หรือ แกไขกฎกระทรวงตามกฎหมายฉบับเดิม 

ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมีอํานาจตัดสินใจไดโดยตรง เพ่ือปองกันปญหาการออกคําส่ังทาง

ปกครองเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาต และการพิจารณาอุทธรณ 

 5.2.3 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการพนันฉบับใหม หรือแกไขตามกฎหมายเดิมโดยการระบุ

ประเภทหรือรูปแบบการเลนการพนันในปจจุบันเพ่ิมเติมและกําหนดคํานิยามของคําวาการพนันให

ชัดเจน 

 5.2.4 การอนุมัติ อนุญาต การเลนการพนันควรกระทําในรูปของคณะกรรมการในการพิจารณา

ใหความเห็นชอบตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต หรืออนุญาตใหเลนการพนันในรูปแบบ

คณะกรรมการเหมือนกับในตางประเทศ 
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พ.ศ. 2549 21,784 302 329 542 86 40 476 696 40 189 2,002 26,486 4,223 7,558,570 1,332      1,941      

มกราคม 1,501 6 26 48 0 0 0 0 0 0 229 1,810 347 599,950 117        169        

กุมภาพันธ 1,459 13 45 48 0 0 0 0 0 0 279 1,844 268 559,290 100 152

มีนาคม 1,773 27 58 60 39 45 540 468 144 72 288 3,514 274 1,198,370 116 160

เมษายน 1,649 3 8 48 0 0 0 0 0 0 198 1,906 251 618,930 74 106

พฤษภาคม 2,416 11 46 24 0 0 0 0 0 0 148 2,645 382 614,780 99 147

มิถุนายน 504 14 12 60 0 0 0 0 0 0 375 965 128 671,780 97 148

กรกฎาคม 1,190 18 42 48 0 0 12 0 0 0 420 1,730 225 670,700 96 146

สิงหาคม 1,775 19 33 48 0 0 0 0 0 0 267 2,142 298 658,113 91 147

กันยายน 152 16 44 48 0 0 0 0 0 0 358 618 80 821,800 95 137

ตุลาคม 1,383 11 30 48 0 0 0 0 0 0 163 1,635 240 558,030 100 147

พฤศจิกายน 2,750 17 30 60 0 9 10 90 108 0 300 3,374 405 838,540 110 149

ธันวาคม 224 2 31 48 0 0 0 0 0 0 480 785 88 953,360 81 119

รวม พ.ศ. 2550 16,776 157 405 588 39 54 562 558 252 72 3,505 22,968 2,986 8,763,643 1,176 1,727

รวมทั้งหมด 38,560 459 734 1,130 125 94 1,038 1,254 292 261 5,507 49,454 7,209 16,322,213 2,508 3,668

(ที่มา : ศูนยบริการประชาชน กรมการปกครอง วังไชยา สํานักการสอบสวนและนิติการ)

ผูม
าข

อค
ําแ

น
ะน

ํา

สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการของงานการพนันตามจํานวนการออกใบอนุญาต ประจํา พ.ศ. 2550

  รายการ

เดือน

จํานวนการออกใบอนุญาต

รว
มจ

ําน
วน

ใบ
อน

ุญ
าต

รว
มจ

ําน
วน

ผูไ
ดร

ับ
ฯ

รว
มค

าธ
รร

มเ
น

ียม

ผูโ
ท

รฯ
ขอ

คํา
แน

ะน
ําDPU



ไพ
ผอ

งไ
ท

ย

ไพ
น

กก
ระ

จอ
ก

ชก
มว

ย

แข
งม

า

ส
ลา

กก
ิน

แบ
งฯ

บ
ิงโ

ก

จับ
ส

ลา
กเ

ส
ี่ยง

โช
ค

ยิง
เป

า

ป
าห

น
าค

น

ป
ระ

เภ
ท

อื่น
ฯ

แถ
มพ

กฯ

ยอดยกมา

พ.ศ. 2549-50 38,560 459 734 1,130 125 94 1,038 1,254 292 261 5,507 49,454 7,209 16,322,213 2,508      3,668      

มกราคม 1,640 9 28 24 0 0 0 0 0 0 269 1,970 261 555,960 115        169        

กุมภาพันธ 2,078 17 31 60 0 0 0 0 0 0 349 2,535 367 716,960 106 152

มีนาคม 153 0 33 48 7 0 0 0 0 0 432 673 99 853,480 98 139

เมษายน 1,369 8 32 48 0 0 0 0 0 0 251 1,708 202 623,060 82 124

พฤษภาคม 1,469 8 30 36 1 0 0 0 0 0 317 1,861 243 747,090 83 129

มิถุนายน 885 8 29 56 0 0 0 0 0 0 566 1,544 203 878,130 100 121

กรกฎาคม 1,330 0 2 58 0 0 0 0 0 0 134 1,524 359 730,280 80 99

สิงหาคม 887 8 30 78 0 0 0 0 0 0 323 1,326 176 870,670 69 98

กันยายน 1,095 9 31 58 2 0 0 0 0 0 199 1,394 212 723,750 90 113

ตุลาคม 2,096 21 27 74 2 0 0 0 0 0 554 2,774 318 1,161,857 121 107

พฤศจิกายน 136 1 30 46 2 0 24 0 24 0 412 675 84 1,102,640 86 127

ธันวาคม 2,494 31 0 72 0 0 1 0 0 0 245 2,843 365 881,930 96 110

รวม พ.ศ. 2551 15,632 120 303 658 14 0 25 0 24 0 4,051 20,827 2,889 9,845,807 1,126 1,488

รวมทั้งหมด 54,192 579 1,037 1,788 139 94 1,063 1,254 316 261 9,558 70,281 10,098 26,168,020 3,634 5,156
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พ.ศ. 2551-52 54,192 579 1,037 1,788 139 94 1,063 1,254 316 261 9,558 70,281 10,098 26,168,020 3,634      5,156      

มกราคม 97 1 27 46 4 0 0 0 0 0 227 402 71 558,900 101        118        

กุมภาพันธ 1,044 2 31 58 0 0 0 0 0 0 343 1,478 181 689,660 62 83

มีนาคม 1,074 1 30 51 47 396 639 306 0 0 329 2,873 388 1,198,360 105 127

เมษายน 2,325 0 4 56 0 0 0 0 6 0 345 2,720 342 1,138,436 69 93

พฤษภาคม 433 0 30 48 0 0 0 0 0 0 156 667 109 699,860 92 131

มิถุนายน 1,031 0 29 46 0 0 0 0 0 0 378 1,484 188 777,730 121 161

กรกฎาคม 1,873 0 31 46 0 0 0 0 0 0 219 2,169 295 940,920 112 186

สิงหาคม 253 0 31 56 0 0 0 0 0 0 495 835 97 748,710 80 128

กันยายน 1,042 0 31 56 0 0 0 0 0 0 269 1,398 202 794,940 94 141

ตุลาคม 1,509 0 30 56 0 0 0 0 0 0 310 1,905 266 979,214 76 118

พฤศจิกายน 347 0 31 56 1 0 0 0 0 0 248 683 111 689,890 65 106

ธันวาคม 1,915 0 28 56 0 0 25 0 0 25 127 2,176 296 807,032 80 124

รวม พ.ศ. 2552 12,943 4 333 631 52 396 664 306 6 25 3,446 18,790 2,546 10,023,652 1,057 1,516

รวมทั้งหมด 67,135 583 1,370 2,419 191 490 1,727 1,560 322 286 13,004 89,071 12,644 36,191,672 4,691 6,672
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พ.ศ. 2552-53 67,135 583 1,370 2,419 191 490 1,727 1,560 322 286 13,004 89,071 12,644 36,191,672 4,691      6,672      

มกราคม 233 0 26 56 2 0 0 0 0 0 196 513 73 570,740 63          108        

กุมภาพันธ 726 0 31 56 4 0 0 0 0 0 310 1,127 162 1,113,400 55 115

มีนาคม 1,057 0 30 21 28 45 270 639 171 0 252 2,636 262 1,163,000 82 145

เมษายน 1,478 0 30 42 18 0 0 0 0 0 255 1,809 238 796,280 67 122

พฤษภาคม 265 0 0 28 4 0 0 0 0 0 218 515 95 644,250 37 76

มิถุนายน 862 0 46 56 4 0 0 0 0 0 550 1,518 191 1,478,006 78 151

กรกฎาคม 1,184 0 30 46 4 0 0 0 0 0 335 1,599 212 850,646 52 128

สิงหาคม 329 0 33 56 4 0 0 0 0 0 371 793 103 859,010 60 164

กันยายน 1,806 0 31 56 6 0 0 0 0 0 339 2,238 328 1,208,080 69 170

ตุลาคม 473 0 30 70 5 0 0 0 0 0 210 788 127 812,320 56 138

พฤศจิกายน 899 0 30 56 9 11 12 11 33 0 391 1,452 212 1,019,640 81 160

ธันวาคม 1,266 0 31 66 5 0 0 1 1 0 241 1,611 214 873,820 61 127

รวม พ.ศ. 2553 10,578 0 348 609 93 56 282 651 205 0 3,668 16,599 2,217 11,389,192 761 1,604

รวมทั้งหมด 77,713 583 1,718 3,028 284 546 2,009 2,211 527 286 16,672 105,670 14,861 47,580,864 5,452 8,276
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พ.ศ. 2553-54 77,713 583 1,718 3,028 284 546 2,009 2,211 527 286 16,672 105,670 14,861 47,580,864 5,452      8,276      

มกราคม 332 0 27 56 9 0 0 0 0 0 225 649 91 673,210 63          170        

กุมภาพันธ 611 0 31 42 18 0 0 0 0 0 204 894 147 766,720 65 181

มีนาคม 1,244 0 31 92 62 36 282 702 177 0 355 2,981 252 1,597,720 57 175

เมษายน 773 0 30 44 30 0 0 0 0 0 146 1,022 155 705,190 33 108

พฤษภาคม 560 0 0 42 8 0 0 0 0 0 99 707 114 551,080 34 115

มิถุนายน 803 0 54 56 6 0 0 0 0 0 248 1,203 153 725,710 71 271

กรกฎาคม 360 0 30 70 8 0 0 0 0 84 195 646 86 814,680 59 202

สิงหาคม 1,079 0 30 56 8 0 0 0 0 0 416 1,589 200 959,130 83 133

กันยายน 1,033 0 31 70 8 0 0 0 0 0 192 1,334 199 1,044,460 125 128

ตุลาคม 193 0 30 28 8 0 0 0 0 0 228 487 64 633,330 57 69

พฤศจิกายน 499 0 30 28 12 0 0 0 0 0 627 1,196 157 866,500 81 108

ธันวาคม 462 0 31 69 6 0 0 0 0 0 136 704 107 646,400 61 85

รวม พ.ศ. 2554 7,949 0 355 653 183 36 282 702 177 84 3,071 13,412 1,725 9,984,130 789 1,745

รวมทั้งหมด 85,662 583 2,073 3,681 467 582 2,291 2,913 704 370 19,743 119,082 16,586 57,564,994 6,241 10,021
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พ.ศ. 2554-55 85,662 583 2,073 3,681 467 582 2,291 2,913 704 370 19,743 119,082 16,586 57,564,994 6,241 10,021

มกราคม 610 0 29 55 3 0 0 0 0 0 217 914 117 720,290 59          99          

กุมภาพันธ 820 0 30 56 4 0 0 0 0 0 218 1,152 121 911,100 75 108

มีนาคม 984 0 27 56 44 36 432 711 189 0 454 2,933 274 1,583,870 72 114

เมษายน 221 0 0 56 6 0 0 0 0 0 90 442 71 606,610 47 76

พฤษภาคม 823 0 53 42 6 0 0 0 0 0 186 1,110 147 617,650 60 79

มิถุนายน 522 0 31 56 6 0 0 0 0 0 326 941 114 729,340 68 86

กรกฎาคม 480 0 28 56 6 0 0 0 0 0 260 832 124 1,054,060 76 92

สิงหาคม 871 0 30 70 6 0 0 0 0 0 451 1,428 175 977,950 99 83

กันยายน 280 0 30 56 6 0 0 0 0 0 282 654 95 897,630 75 75

ตุลาคม 676 0 30 70 6 0 0 0 0 0 361 155 1,143 1,348,270 86 59

พฤศจิกายน 908 0 30 70 7 0 0 0 0 0 439 184 1,454 959,390 84 52

ธันวาคม 265 0 41 4 0 30 0 0 0 404 112 744 836,800 82 41

รวม พ.ศ. 2555 7,460 0 318 684 104 36 462 711 189 0 3,688 10,857 4,579 11,242,960 883 964

รวมทั้งหมด 93,122 583 2,391 4,365 571 618 2,753 3,624 893 370 23,431 129,939 21,165 68,807,954 7,124 10,985
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พ.ศ.2555-56 93,122     583 2,391      4,365     571     618       2,753  3,624    893     370 23,431   129,939    21,165      68,807,954     7,124      10,985    

มกราคม 701 0 55 69 2 0 0 0 0 0 192 1,049        135 810,970         70 42

กุมภาพันธ 565 0 0 42 3 0 0 0 0 0 407 1,017        104 719,910         38 31

มีนาคม 527 0 59 70 40 36 675 486 243 0 411 2,547        311 1,542,140      62 66

เมษายน 573 0 22 56 1 0 0 0 0 0 504 1,156        143 1,421,490      63 62

พฤษภาคม 710 0 30           42 11 0 0 0 0 0 2,179     2,972        143 1,635,790      82 79

มิถุนายน 397 0 29 56 30 0 0 0 0 0 441 953 121 1,571,100      55 192

กรกฎาคม 711 0 59 56 20 0 0 0 0 0 329 1,175        139 1,296,290      51 245

สิงหาคม 679 0 30 70 0 0 0 0 0 0 239 1,018        99 701,090         48 207

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

รวม พ.ศ. 2556

รวมทั้งหมด 97,985     583        2,675      4,826     678     654       3,428  4,110    1,136  370    28,133   141,826    22,360      78,506,734     7,593      11,909    
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