

แนวทางการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการพนัน
ความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 แม้จะเป็นกฎหมายเฉพาะที่แยก
ต่างหากจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการสอบสวนความผิดก็มี
ลักษณะเช่นเดียวกันการดําเนินคดีอาญาทั่วไปเช่นเดียวกับการสืบสวนสอบสวนที่จะต้องบังคับตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลักษณะความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันจะอยู่ตรงวิธีการ
เล่ น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเฉพาะของการพนั น แต่ ล ะประเภทที่ พ นั ก งานสอบสวนจะต้ อ งเข้ า ใจและสามารถ
ดําเนินคดีเอาผิดกับผู้กระทําความผิด ได้ ดังนั้น จึงมีข้อสังเกตและแนวทางการสอบสวนคดีความผิด
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการพนัน ดังนี้

1. ฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
1.1 ความผิดฐานจัดให้มีการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช 2478
องค์ประกอบความผิด
(1) ผู้ใด
(2) จัดให้มีการเล่น
(3) อันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน
(4) โดยมิได้รับอนุญาต
ข้อสังเกต ความผิดฐานนี้มีอัตราโทษเป็น 2 ประเภท คือ
(1) ความผิดตามบัญชี ก. หมายเลข 1-16 ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง
3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท (มาตรา 12 (1))
(2) ความผิดตามบัญชี ก. นอกจาก (1) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 12 (2))
1.2 ความผิ ด ฐานเข้ า เล่ น หรื อ เข้ า พนั น ในการเล่ น อั น ระบุ ไ ว้ ใ นบั ญ ชี ก. ท้ า ย
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
องค์ประกอบความผิด
(1) ผู้ใด
(2) เข้าเล่นหรือเข้าพนัน
(3) การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะ
คล้ายกัน
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(4) อันขัดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ หรือกฎกระทรวง หรือข้อความใน
ใบอนุญาต
ข้อสังเกต ความผิดฐานนี้มีอัตราโทษเป็น 2 ประเภท คือ
(1) ความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1-16 ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 12 (1))
(2) ความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. นอกจาก (1) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 12 (2))
1.3 ความผิดฐานจัดให้มีขึ้น ซึ่งการพนัน อันระบุไว้ ในบัญ ชี ข. เพื่อ เป็นการนํา มาซึ่ ง
ผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยไม่ได้รับอนุญาต
องค์ประกอบความผิด
(1) ผู้ใด
(2) จัดให้มีการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ หรือการเล่นซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกัน
(3) เพื่อเป็นทางนํามาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(4) โดยมิได้รับอนุญาต
ข้อสังเกต ความผิดฐานนี้มีอัตราโทษเป็น 2 ประเภท คือ
(1) ความผิดในการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกัน ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป
จนถึง 5,000 บาท (มาตรา 12 (1))
(2) ความผิดในการเล่นตามบัญชี ข. นอกจาก (1) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 12 (2))
1.4 ความผิดฐานเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
องค์ประกอบความผิด
(1) ผู้ใด
(2) เข้าเล่นหรือเข้าพนันกัน
(3) ในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะ
คล้ายกัน
(4) อันขัดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ หรือกฎกระทรวง หรือข้อความใน
ใบอนุญาต
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ข้อสังเกต ความผิดฐานนี้มีอัตราโทษเป็น 2 ประเภท คือ
(1) ความผิดในการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกัน ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 12 (1))
(2) ความผิดในการเล่นตามบัญชี ข. นอกจาก (1) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 12 (2))
1.5 ความผิดฐานจัดให้มีเพื่อพนันกันในการเล่นนอกจากบัญชี ก. และบัญชี ข. ที่มิได้
ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง
องค์ประกอบความผิด
(1) ผู้ใด
(2) จัดให้มีการเล่นนอกจากบัญชี ก. และบัญชี ข. ที่มิได้ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง
(3) เพื่อให้พนันกัน
ข้อสังเกต ความผิดฐานนี้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 12 (2))
1.6 ความผิดฐานเข้าพนันกันในการเล่นนอกจากบัญชี ก. และบัญชี ข. ที่มิได้ระบุชื่อและ
เงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง
องค์ประกอบความผิด
(1) ผู้ใด
(2) พนันกัน
(3) ในการเล่นนอกจากบัญชี ก. และบัญชี ข. ที่มิได้ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง
ข้อสังเกต ความผิดฐานนี้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 12 (2))
1.7 ความผิดฐานเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ยังมิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่
กําหนดในสลาก
องค์ประกอบความผิด
(1) ผู้ใด
(2) เสนอขายหรือขาย
(3) สลากกินแบ่งที่ยังมิได้ออกรางวัล
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(4) เกินกว่าราคาที่กําหนดในสลาก

ข้อสังเกต ความผิดฐานนี้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 9 ตรี และมาตรา 9 ทวิ)
1.8 ความผิดฐานทําอุบายล่อ หรือช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
องค์ประกอบความผิด
(1) ผู้ใด
(2) ทําอุบายล่อ หรือช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(3) ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ข้อสังเกต ความผิดฐานนี้มีอัตราโทษเป็น 3 ประเภท คือ
(1) ความผิดตามบัญชี ก. หมายเลข 1-16 หรือการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะ
สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และ
ปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท (มาตรา 12 (1))
(2) ความผิดในการเล่นอื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 12 (2))
(3) ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
1.9 ความผิดฐานจัดให้มีการเล่นพลิกแพลง
องค์ประกอบความผิด
(1) ผู้ใด
(2) ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
(3) จัดให้มีการเล่น
(4) เล่นพลิกแพลง
ข้อสังเกต ความผิดฐานนี้จะมีความผิดต่อเมื่อเป็นผู้จัดที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแต่
นําไปเล่นพลิกแพลงแตกต่างจากที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีอัตราโทษเป็น 3 ประเภท คือ
(1) ความผิดตามบัญชี ก. หมายเลข 1-16 หรือการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะ
สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และ
ปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท (มาตรา 12 (1))
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(2) ความผิดในการเล่นอื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 12 (2))
(3) ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
1.10
ความผิ ด ฐานเข้ า เล่ น หรื อ เข้ า พนั น ในการเล่ น อั น ขั ด ต่ อ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงหรือข้อความในใบอนุญาต
องค์ประกอบความผิด
(1) ผู้ใด
(2) เข้าเล่นหรือเข้าพนัน
(3) การเล่นอันขัด ต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือข้อความใน
ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อสังเกต ความผิดฐานนี้มีอัตราโทษเป็น 2 ประเภท
(1) ความผิดในการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกัน ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป
จนถึง 5,000 บาท เว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 12 (1))
(2) ความผิดในการเล่นตามบัญชี ข. นอกจาก (1) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 12 (2))
1.11 ความผิดฐานรับกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลในสถานงานหรือการเล่น
หรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่น
องค์ประกอบความผิด
(1) ผู้ใด
(2) ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 4 วรรคสี่ อันว่าด้วยการรับกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยน
รางวัลนัน้
ข้อสังเกต ความผิดฐานนี้มีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งมาตรา 4 วรรคสี่ มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) การเล่นบัญชี ข. หมายเลข 5 – 15 หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่น
ใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้
(2) ให้รางวัลเป็นเงินไม่ได้
(3) รับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืน หรือ
นายวิบูล ลีลา
สมิต
นายนนท์ธวัช
สิงห์กุล



(4) รับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมี
งานหรือการเล่น
1.12 ความผิดฐานจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยไม่ได้รับอนุญาต
องค์ประกอบความผิด
(1) ผู้ใด
(2) จัดให้มีการแถมพกหรือรางวัล
(3) ด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ
(4) ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ
(5) โดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อสังเกต ความผิดฐานนี้ลงโทษเฉพาะผู้จัดไม่ลงโทษผู้เล่น โดยมีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 50 บาท ขึ้นไปจนถึง 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 14)
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ตารางสรุปความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
ผู้กระทําความผิด

ประเภทการเล่น

มาตรา

อัตราโทษ

มาตรา 12 (1)

 จําคุกตัง้ แต่ 3 เดือนขึน้ ไป จนถึง 3 ปี และ
ปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จนถึง 5,000 บาท

มาตรา 12 (2)

 จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท
หรือทั้งจําทัง้ ปรับ

1.3 การเล่นอืน่ ใดนอกจากการเล่นใน บัญชี มาตรา 12 (2)
ก. และบัญชี ข. ที่มิได้ระบุชอื่ และ
เงือ่ นไขไว้ในกฎกระทรวง (มาตรา 4 ทวิ)

 จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท
หรือทั้งจําทัง้ ปรับ

1. (1) ผู้จดั ให้มกี ารเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
1.1 บัญชี ก. หมายเลข 1 - 16
(2) ผู้ทาํ อุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือ ชักชวน
บัญชี ข. หมายเลข 16
โดยตรง หรือโดยอ้อมให้ผู้อนื่ เข้าเล่น หรือเข้าพนัน
(เฉพาะสลากกินรวบ)
ในการเล่นที่ไม่ได้รบั อนุญาต
หรือการเล่นซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกัน
(3) ผู้ได้รบั อนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง
1.2 การเล่นอืน่ ใดใน
บัญชี ก. นอกจากหมายเลข 1 – 16
บัญชี ข. นอกจากหมายเลข 16
หรือการเล่น ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกัน
ยกเว้นการเล่นในข้อ 1.3
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ผู้กระทําความผิด

ประเภทการเล่น

มาตรา

อัตราโทษ

2. ผู้เข้าเล่น หรือเข้าพนันทีเ่ รียกว่า “ลูกค้า”

บัญชี ก. หมายเลข 1 - 16
บัญชี ข. หมายเลข 16
(เฉพาะสลากกินรวบ)
หรือการเล่นซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกัน

มาตรา 12 (1)

 จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท
หรือทั้งจําทัง้ ปรับ

3. ผู้เข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทีข่ ัดต่อ
- บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือ
- กฎกระทรวง หรือ
- ข้อความในใบอนุญาต

3.1 การเล่นอืน่ ใดใน
บัญชี ก. นอกจากหมายเลข 1 – 16
บัญชี ข. หมายเลข 16 (เฉพาะสลาก
กินรวบ) หรือการเล่นซึง่ มีลักษณะ
คล้ายกัน ยกเว้นการเล่นในข้อ 3.2

มาตรา 12 (2)

 จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท
หรือทั้งจําทัง้ ปรับ

3.2 การเล่นอืน่ ใดนอกจากการเล่นใน บัญชี ก. มาตรา 12 (2)
และบัญชี ข. ทีม่ ไิ ด้ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้
ในกฎกระทรวง (มาตรา 4 ทวิ)

 จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท
หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
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ผู้กระทําความผิด

ประเภทการเล่น

มาตรา

อัตราโทษ

4. ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 4 วรรคสี่ โดย
(1) ให้รางวัลตีราคาเป็นเงิน หรือ
(2) รับกลับคืนรางวัล หรือ
(3) รับซื้อรางวัล หรือ
(4) แลกเปลี่ยนรางวัล
ในสถานงาน หรือการเล่น หรือบริเวณต่อเนื่อง
ในระหว่างมีงาน หรือการเล่น

บัญชี ข. หมายเลข 5 – 15 หรือการเล่น มาตรา 4 วรรคสี่  จําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท
ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอืน่ ใด และมาตรา 13
หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
ซึ่งรัฐมนตรีฯ ได้ออกกฎกระทรวงระบุ
เพิ่มเติมไว้

5. ผู้เสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่งที่ยงั มิได้ออกรางวัล
เกินกว่าราคาที่กาํ หนดในสลาก

บัญชี ข. หมายเลข 16 สลากกินแบ่ง

6. ผู้จัดให้มีการแถมพก หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้า หรืออาชีพ
โดยไม่ได้รับอนุญาต

แถมพก หรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
โดยวิธีใด ๆ

มาตรา 9 ทวิ
 จําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน
และมาตรา 9 ตรี
1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 8 และ  จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 50 บาท
มาตรา 14
ถึง 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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2. บทสันนิษฐาน
กฎหมายว่า ด้วยการพนันมีลักษณะพิเศษประการหนึ่ง คือมีบทสัน นิษฐานเพื่ อช่วยเหลื อ
เจ้าพนักงานในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดได้ง่ายขึ้นโดยพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนให้ได้
ข้อเท็จจริงตามบทสันนิษฐานดังต่อไปนี้
2.1 ผู้ ใ ดจั ด ให้ มี ก ารเล่ น ซึ่ ง ตามปกติ ย่ อ มพนั น เอาเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อย่ า งอื่ น แก่ กั น ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นจัดให้มีขึ้นเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชน์แห่งตน (มาตรา 5)
2.2 ผู้ใดเข้าเล่นอยูด่ ้วยก็ให้สันนิษฐานไว้กอ่ นว่าผู้นนั้ พนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นกัน
(มาตรา 5)
2.3 ผู้อยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือ
ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้เล่นด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดู
การเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะ หรือในงานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณสถาน (มาตรา 6)

3. การริบทรัพย์สิน
การริบทรัพย์สินของกลางตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน แยกทรัพย์สินของกลางที่ศาลต้องริบ
หรือมีอํานาจใช้ดุลพินิจริบได้เป็น 2 ประเภท คือ
3.1 ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือขัดต่อ
ข้อความในกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้ริบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่ง
มิได้เอาออกพนันกัน (มาตรา 10 วรรคหนึ่ง)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นศาลมีอํานาจริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 10
วรรคสอง)

4. หลักการสอบสวนเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
๔.๑ การเล่นการตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันเป็นความผิดทางอาญาที่มีกฎหมายกําหนดไว้
โดยเฉพาะ ซึ่งกฎหมายแยกการเล่นการพนันออกเป็น 2 บัญชี คือ บัญชี ก. หรือการเล่นที่มีลักษณะ
คล้ายกัน (มาตรา 4 วรรคหนึ่ง) เป็นการพนันประเภทห้ามโดยเด็ดขาด และบัญชี ข. หรือการเล่นที่มี
ลักษณะคล้ายกัน (มาตรา 4 วรรคสองและวรรคสาม) เป็นการพนันประเภทที่อนุญาตให้เล่นได้ ดังนั้น ใน
การสอบสวนความผิดต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน พนักงานสอบสวนจะต้องทราบถึงวิธีการเล่น
การพนันตามบัญชี ก. และบัญชี ข. ในแต่ละประเภทเสียก่อนเพื่อให้ทราบฐานความผิดของผู้กระทํา
ความผิดในเบื้องต้นว่าเป็นการฝ่าฝืนการเล่นตามบัญชีใด และเป็นการเล่นหมายเลขใด ทั้งนี้ กฎหมายว่า
ด้วยการพนันแบ่งมาตรการควบคุมออกเป็น 4 ประเภท คือ
4.1.1 การพนันตามบัญชี ก. หรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
การเล่นตามบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งมี 28
ชนิด คือ 1.หวย ก.ข. 2.โปปั่น 3.โปกํา 4.ถั่ว 5.แปดเก้า 6.จับยี่กี 7.ต่อแต้ม 8.เบี้ยโบกหรือคู่คี่หรือ
อีโจ้ง 9.ไพ่สามใบ 10.ไม้สามอัน 11.ช้างงาหรือป๊อก 12.ไม้ดําไม้แดงหรือปลาดําปลาแดงหรืออีดําอีแดง
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13.อีโปงครอบ 14.กําตัด 15.ไม้หมุนหรือล้อหมุนทุกๆ อย่าง 16.หัวโตหรือทายภาพ 17.การเล่นซึ่งมี
การทรมานสัตว์ เช่น เอามีดหรือหนามผูกหรือวางยาเบื่อยาเมา ให้สัตว์ชนหรือต่อสู้กัน หรือสุมไฟบนหลัง
เต่าให้วิ่งแข่งขันหรือการเล่นอื่นๆ ซึ่งเป็นการทรมานสัตว์อันมีลักษณะคล้ายกับที่ว่ามานี้ 18.บิลเลียดรู ตีผี
19.โยนจิ่ ม 20.สี่ เหงาลั ก 21.ขลุ กขลิ ก 22.น้ํ าเต้ าทุ กๆ อย่ าง 23. ไฮโลว์ 24.อี ก้ อ ย 25.ปั่ น แปะ
26. อีโปงซัด 27.บาการา 28.สล๊อตแมชีน
4.1.2 การพนันตามบัญชี ข. หรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
การเล่นตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งมี
28 ชนิด คือ 1.การเล่นต่างๆ ที่ให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจาก
ที่กล่าวมาในอันดับ 17 แห่งบัญชี ก. 2.วิ่งวัวคน 3.ชกมวย มวยปล้ํา 4.แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ 5.ชี้รูป 6.โยน
ห่วง 7.โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ 8.ตกเบ็ด 9.จับสลากโดยวิธีใดๆ 10.ยิงเป้า 11.ปาหน้า
คน ปาสัตว์หรือสิ่งใดๆ 12.เต๋าข้ามด่าน 13.หมากแกว 14.หมากหัวแดง 15.บิงโก 16.สลากกินแบ่ง
สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง 17.โตแต
ไลเซเตอร์สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 18.สวีปสําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 19.บุ๊กเมกิ้ง
สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 20.ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ใช่ออกในประเทศไทย
แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 21.ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่างๆ 22.ดวด
23.บิลเลียด 24.ข้องอ้อย 25.สะบ้าทอย 26.สะบ้าชุด 27.ฟุตบอลโต๊ะ 28.เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล
พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน
หรือวิธีอื่นใด ซึ่งสามารถทําให้แพ้ชนะกันได้ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ก็ตาม
4.1.3 การเล่นตามมาตรา ๔ ทวิ
มาตรา 4 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ เป็นบทบัญญัติที่ใช้อุดช่องว่าง
สําหรับการพนันอื่นใดที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือไม่มีลักษณะคล้ายกับบัญชี ก. หรือบัญชี
ข. หรือที่ยังไม่มีกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ กล่าวคือ เป็นการกําหนดเผื่อเอาไว้ในอนาคต หากมีการ
เล่นอื่นใดนอกจากบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือไม่มีลักษณะคล้ายกับบัญชีทั้งสองนั้น ถ้ามีผู้เล่นจะอ้างว่าไม่
มีกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ไม่ได้ ดังนั้น การเล่นตามมาตรา ๔ ทวิ จึงเป็นการเล่นที่ไม่มีกฎหมายหรือ
กฎกระทรวงระบุชื่อไว้ หรือเล่นกันอย่างไร หรือพนันกันโดยวิธีใด จึงเป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องบรรยายไปใน
ฟ้องด้วย
4.1.4 การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการ
ประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ
การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบ
กิจ การค้ า หรื ออาชี พ ไม่ ถื อว่าเป็ นการเล่นการพนั น แต่ เป็ นการกระทํ าที่ อยู่ ภายใต้ การควบคุ มของ
พระราชบัญญัติการพนันฯ กล่าวคือต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเมื่อ
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ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลในทางแพ่งเป็นสัญญาผูกพันระหว่างผู้จัดและผู้
เข้าเล่นหรือผู้เข้าแข่งขัน หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ จะทําให้มีความผิดทางอาญาตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๑๔
สาเหตุที่ทําให้การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคไม่เป็นการพนัน
และขันต่อ เนื่องจากไม่มีการได้เสียระหว่างคู่สัญญาเหมือนกับการพนันและขันต่อที่ต้องมีทั้งทางได้และ
ทางเสีย ถึงแม้ในการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลจะมีการเสี่ยงโชคเป็นส่วนประกอบที่สําคัญ แต่ใน
ระหว่างคู่สัญญานั้นผู้จัดมีแต่ทางเสียไม่มีทางได้ ส่วนผู้เข้าเล่นก็มีแต่ทางได้ไม่มีทางเสีย ถ้าหากผู้เข้าเล่นมี
ทางเสียจากการเสี่ยงโชคด้วยแล้วก็จะเป็นการพนันและขันต่อ

4.2 การพนันที่จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
ในการสอบสวนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน จะมีการพนันบางประเภทที่มีกฎกระทรวง
ระบุยกเว้นให้จัดให้มีขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตซึ่งจะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ระบุไว้ ดังนี้
(1) ไพ่บริดซ์ ซึ่งเล่นในสมาคมระหว่างสมาชิก หรือบุคคลที่สมาคมอนุญาตหรือเล่นในบ้าน
ระหว่างญาติมิตร โดยสมาคมผู้จัดให้มีการเล่นหรือเจ้าบ้านแล้วแต่กรณี มิได้เรียกเก็บหรือรับผลประโยชน์
ในทางตรงหรือทางอ้อมจากการเล่นนั้น
(2) บิดเลียด ซึ่งเล่นในเคหสถานที่มีบริเวณกว้างขวาง และรั้วรอบมิดชิดจํานวนไม่เกิน 1
โต๊ะ โดยผู้จัดให้มีการเล่นหรือเจ้าบ้าน แล้วแต่กรณี มิได้เรียกเก็บหรือรับผลประโยชน์ในทางตรงหรือ
ทางอ้อมจากการเล่นนั้น หรือซึ่งเล่นเพื่อการรื่นเริงในสมาคมที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จํานวนไม่เกิน 5 โต๊ะ โดยสมาคมเก็บค่าเกมตามสมควร และจัดให้มีการเล่นในวันปฏิบัติราชการตามปกติ
ระหว่างเวลา 15.00 นาฬิกา ถึงเวลา 01.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น และในวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา
11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 01.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ตลอดจนปฏิบัติต ามลักษณะข้อจํากัด และ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในแบบใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันบิดเลียดโดยอนุโลม
(3) วิ่งวัวคน ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย ชกมวย มวยปล้ํา
ซึ่งกรมพลศึกษาหรือแผนกศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคจัดให้มีขึ้นระหว่างนักเรียน
(ข้อ 13 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญั ติ
การพนัน พุทธศักราช 2478 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2534)ฯ)

4.3 การสอบสวนความผิดของผู้กระทําความผิด
4.3.1 ผู้จัดให้มีการเล่น หรือทําอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
การสอบสวนผู้ จั ด ให้ มี ก ารเล่ น หรื อ ทํ า อุ บ ายล่ อ ช่ ว ยประกาศโฆษณาหรื อ
ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันนี้ จะต้องสอบสวนให้ได้ความว่า
(1) เป็นการจัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
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(2) ถ้าสอบสวนได้ความว่าเป็นการจัดโดยมีใบอนุญาต ก็ต้องสอบสวนให้ได้
ความว่ามีการเล่นพลิกแพลง จึงจะเอาผิดกับผู้จัดให้มีการเล่นได้
(3) แต่ถ้าสอบสวนแล้วพบว่าผู้จัดได้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันอย่างหนึง่
แต่ไปเล่นการพนันอีกอย่างหนึ่ง ก็ถือได้ว่าผู้จัดได้จัดให้มีการเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว

(4) กรณีที่ ผู้จั ด มิ ได้ เป็ นเจ้าบ้ านในสถานที่จั ด ให้มี การเล่ นการพนั น การจะ
สอบสวนเอาผิดกับเจ้าของบ้านได้ จะต้องสอบสวนให้ได้ความว่าเจ้าบ้านนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผูจ้ ดั ให้
มีการเล่นการพนันด้วย มิฉะนั้น ไม่อาจเอาผิดกับเจ้าบ้านฐานเป็นผู้จัดได้
(5) ในกรณีที่การกระทําความผิดนั้นเมื่อสอบสวนได้ความว่ามีผู้ดูต้นทางด้วย
ก็สามารถเอาผิดกับผู้ดูต้นทางฐานเป็นผู้จัดได้
(6) ในการสอบสวนหากพบว่าผู้จัดเป็นผู้เล่นด้วยก็ต้องสอบสวนให้ได้ความว่า
เป็นทั้งผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นผู้เข้าเล่นการพนันโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายด้วย
เนื่องจากกรณีนี้มีแนวคําพิพากษาศาลฎีกาเป็น 2 แนว คือ แนวแรกเห็นว่า เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบท (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9596/2551) และแนวที่สองเห็นว่า เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7570/2546)
(7) ในกรณีที่เป็นการเล่นนอกจากที่ระบุไว้ในบัญชี ก. บัญชี ข. การสอบสวน
จะต้องสอบสวนให้ได้ความถึงชื่อการพนันชนิดนั้น รวมถึงให้ได้ข้อเท็จจริงพอสมควรว่าผู้ต้องหาเล่นการ
พนันอะไรและมีวิธีการเล่นอย่างใดอันเข้าลักษณะเป็นการพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กัน
4.3.2 ผู้จัดให้มีการเล่น หรือทําอุบาย ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรง
หรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ในกรณี มี ก ารกระทํ า ความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการพนั น เกิ ด ขึ้ น จะต้ อ ง
สอบสวนให้ได้ความว่าผู้จัดให้มีการเล่นการพนันได้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันหรือไม่ ถ้าไม่มีก็
ให้ดําเนินการสอบสวนเอาผิดกับผู้จัด หรือผู้ทําอุบายล่อ ผู้ช่วยประกาศโฆษณาหรือผู้ชักชวนโดยทางตรง
หรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันตามข้อ 4.3.1 แต่หากสอบสวนได้ความว่าเป็นการจัดให้มีการ
เล่นโดยได้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันก็ให้ดําเนินการสอบสวนโดยมีข้อสังเกตดังนี้
(1) หากเป็นใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันอย่างหนึ่ง แต่ผู้จัดได้ดําเนินการ
จัดให้มีการเล่นการพนันอีกอย่างหนึ่ง ถือได้ว่าผู้จัดได้จัดให้มีการเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว ก็ให้ดําเนินการตามข้อ
4.3.1
(2) หากสอบสวนได้ ค วามว่ า ผู้ จั ด ได้ จั ด ให้ มี ก ารเล่ น การพนั น ตามที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทนั้นแล้ว ผู้จัดจะมีความผิดก็ต่อเมื่อได้จัดให้มีการเล่นพลิก
แพลงเท่านั้น หากการเล่นนั้นปรากฏว่ามีการเล่นขัดต่อพระราชบัญญัติการพนันฯ หรือกฎกระทรวง หรือ
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ขัด ต่อข้ อความในใบอนุญาต ผู้จัด ก็จ ะไม่มีค วามผิด แต่อย่า งใด ดั งนั้น พนักงานสอบสวนหากจะ
สอบสวนเอาผิดกับผู้จัดให้มีการเล่นตามข้อนี้จะต้องสอบสวนให้ได้ความว่าได้มีการเล่นพลิกแพลงเท่านั้น
(3) การเล่นพลิกแพลงคือการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นให้ผิดปกติไปจากธรรมดา
หากพบว่าการเล่นนั้นเข้าลักษณะเป็นการเล่นการพนันชนิดอื่นก็จะเข้าลักษณะเป็นการจัดให้มกี ารเล่นโดย
ไม่ได้รับอนุญาตไม่ใช่การเล่นพลิกแพลง

4.3.3 ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนัน
ในการสอบสวนความผิดของผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันจะต้องเข้าใจก่อนว่าผู้เข้า
เล่นหรือเข้าพนันจะต้องทราบแล้วว่าเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับใบอนุญาต หากผูเ้ ข้าเล่น
หรือเข้าพนันเข้าใจผิดว่าได้รับอนุญาตให้เล่นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีข้อแก้ตัวอันควรย่อมไม่มี
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงและจําเลยย่อมแก้ตัวได้ เมื่อ
ได้ความว่าเป็นการเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ชอบแล้วก็มีแนวทางการสอบสวนแยกเป็น 2 กรณี คือ
(1) กรณีที่การสอบสวนได้ความว่าเป็นการจัดให้มีการเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
พนักงานสอบสวนต้องสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงว่าผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันได้ทราบแล้วว่าเป็นการจัดให้มี
การเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจัดให้มีการเล่นนั้นต้องไม่มีกฎหมายยกเว้นให้สามารถจัดให้มีการเล่น
ได้โดยไม่มีใบอนุญาต หากมีกฎหมายกําหนดไว้ก็ต้องสอบสวนให้ชัดเจนว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีก่ ฎหมาย
กําหนดไว้หรือไม่ เพราะหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็ถือได้ว่าไม่ได้รับการยกเว้นให้จัดได้โดยไม่มีใบอนุญาต
(2) กรณีที่เป็นการจัดให้มีการเล่นซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันโดย
ปกติผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันสามารถเข้าเล่นพนันได้ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันอาจมีความผิดได้ในกรณี
ต่อไปนี้
(2.1) หากสอบสวนได้ความว่าผู้จัดได้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน
ประเภทหนึง่ แต่ได้จัดให้มีการเล่นการพนันอีกประเภทหนึ่ง ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันจะต้องรู้วา่ การจัด
ดังกล่าวเป็นการจัดให้มกี ารเล่นการพนันประเภทอื่นนอกจากที่ได้รบั ใบอนุญาต การสอบสวนจึงต้อง
สอบสวนให้ได้ความว่าผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันทราบหรือไม่
(2.2) กรณีผู้จดั ให้มกี ารเล่นการพนันได้จัดให้มีการเล่นตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตจัดให้มกี ารเล่นการพนัน ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันจะมีความผิดในกรณีดงั ต่อไปนี้
(2.2.1) เข้าเล่นหรือเข้าพนันอันขัดต่อพระราชบัญญัติการพนันฯ หรือ
(2.2.2) เข้าเล่นหรือเข้าพนันอันขัดต่อกฎกระทรวง หรือ
(2.2.3) เข้าเล่นหรือเข้าพนันอันขัดต่อข้อความในใบอนุญาต
4.3.4 ผู้จัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบ
กิจการค้าหรืออาชีพ
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การสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการ
เสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ เป็นความผิดที่กําหนดไว้โดยเฉพาะแตกต่างจาก
ความผิดการพนันทั่วไป เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นความผิดในทางการค้าหรือการตลาด มิใช่การ
กระทําผิดที่มีลักษณะเป็นการพนันโดยตรงในการสอบสวนความผิดจะต้องดําเนินการสอบสวนให้ได้ดังนี้
(1) จะต้องสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงว่า เป็นการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัล
ด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ หากข้อเท็จจริงพบว่าไม่ใช่วิธีการเสี่ยง
โชคหรือผู้จัดมิได้นําวิธีการเสี่ยงโชคมาใช้ ก็ไม่เป็นความผิดฐานนี้ หรือหากข้อเท็จจริงเป็นวิธีการเสี่ยงโชค
แต่มิได้เป็นไปในทางการค้าหรืออาชีพอาจเข้าข่ายลักษณะเป็นการพนันได้หากมีลักษณะการเล่นที่มีได้เสีย
อย่างการพนัน ซึ่งองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 8 มี ดังนี้
(1.1) จัดให้มีการแถมพกหรือรางวัล
(1.2) ด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ
(1.3) ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ
(1.4) ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
(2) ความผิดฐานนี้เอาผิดเฉพาะผู้จัดไม่เอาผิดกับผู้เล่นเหมือนการพนันทั่วไป
ดังนั้น จะต้องสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงว่าเป็นการจัดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือ
รางวัลในการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ (พ.น.36)
(3) กรณีที่ ผู้จัด เป็นผู้ ประกอบกิ จการค้าประเภทเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อ
ผลิตภัณฑ์ยา จะต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะสินค้าดังกล่าวมีกฎหมายกําหนดโทษทาง
อาญาไว้ด้วยสําหรับการจัดหรือโฆษณาโดยวิธีการแถมพกหรืออกรางวัลด้วยการชิงโชค
(3.1) ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะให้หรือ
เสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดงการให้บริการชิงโชค การชิงรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่น
ใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแก่ผู้นําหีบห่อหรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 มาตรา 30 (4)) หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 41)
(3.2) ห้ามโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกรางวัล ( พระราชบัญญัติยา
พ.ศ. 2510 มาตรา 90) ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท (พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
มาตรา 124)

5. ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการพนัน1
5.1 เจตนาในความผิดเกีย่ วกับการพนัน
5.1.1 ต้องกระทําไปโดยมีเจตนา
กรณีตัวอย่าง นาย ก. ได้รับอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ปรากฏว่าในระหว่าง
จัดให้มีการเล่นนั้นมีการเล่นการพนันผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตเกิดขึ้นในขณะ นาย ก. ผู้ได้รับอนุญาตให้เปิด
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เล่นการพนันไม่อยู่โดยไปรับประทานข้าวเสียที่อื่น เช่นนี้ผู้ได้รับอนุญาตยังไม่มีความผิด (เทียบเคียงคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ 124๙/2479)
5.1.2 ความสําคัญผิดในข้อเท็จจริง
กรณีตัวอย่างที่ 1 นาย ก. เข้าเล่นการพนันโดยเข้าใจผิดว่าได้รับอนุญาตให้
เล่นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีข้อแก้ตัวอันควรย่อมไม่มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ถือว่า
เป็นเรื่องเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงและจําเลยย่อมแก้ตัวได้ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 380/2486)
กรณีตัวอย่างที่ 2 นาย ก. เล่นการพนันตามใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานได้ออก
ให้แต่ในใบอนุญาตเจ้าพนักงานกําหนดเวลาให้เล่นเกินอํานาจที่เจ้าพนักงานจะให้อนุญาตได้ตามกฎกระทรวง
ถือว่า นาย ก. ได้เล่นโดยได้รับอนุญาตตามความในพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา 12 แล้ว นาย ก.
ไม่มีความผิด (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 282/2488)
1

หนังสือ “อัยการนิเทศ” เรื่อง ฎีกาหมู่ว่าด้วยการพนัน เล่ม 42 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2523

5.2 ข้อสังเกตความผิดเกีย่ วกับการพนันสลากกินรวบ
5.2.1 เขียนสลากกินรวบไว้สําหรับขายแต่ยังไม่ได้ลงมือขายยังไม่เป็นความผิดสําเร็จ
หรือแม้แต่พยายาม
กรณีตัวอย่าง นาย ก. เขียนเลขสลากกินรวบไว้สําหรับขาย แต่ยังไม่ทันลงมือ
ขายก็ถูกจับ ดังนี้ นาย ก. ยังไม่ผิดฐานพยายามขายสลากกินรวบ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่
394/2504)
5.2.2 ขายสลากกินรวบไปแล้วแม้สลากยังไม่ได้ออกก็เป็นความผิดสําเร็จ
กรณีตัวอย่างที่ 1 นาย ก. ขายสลากกินรวบโดยถือเอาเลขท้าย 3 ตัวของ
รางวัลที่ 1 แห่งสลากกินแบ่งของรัฐบาลเป็นการแพ้ชนะ แม้นาย ก. จะถูกจับเสียก่อนสลากกินแบ่งของ
รัฐบาลนั้นจะออก นาย ก. ก็มีความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้เล่นการพนันสลากกินรวบพนันเอา
ทรัพย์สินกันแล้ว (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 304/2495)
กรณีตัวอย่างที่ 2 นาย ก. เป็นเจ้ามือเล่นการพนันสลากกินรวบแล้วและแม้ว่า
นาย ก. จะถูกจับเสียก่อนวันที่สลากกินแบ่งในงวดนั้นจะออก ก็ถือได้ว่าเป็นความผิดสําเร็จแล้วตั้งแต่เมื่อ
นาย ก. ขายสลากให้แก่ผู้ซื้อ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 198/2496)
กรณีตัวอย่างที่ 3 เมื่อได้ความว่านาย ก. เล่นการพนันสลากกินรวบเพื่อเอา
ทรัพย์สินกัน แม้ยังไม่มีการได้เสียกันกล่าวคือสลากกินแบ่งของรัฐบาลที่จะถือเป็นหลักในการแพ้ชนะจะยัง
ไม่ออก ดังนี้ก็เป็นผิดแล้ว (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 304/2495)
5.2.3 ขายสลากไปแล้ว แม้ผู้ซื้อยังไม่ได้ซอื้ แต่ตกลงว่าจะซื้อขายภายหลังเป็นความผิด
สําเร็จแล้ว
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กรณีตัวอย่าง นาย ก. เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้สลากกินรวบโดยนาย ข. ได้
จองเลขสลากกินรวบไว้แล้วโดยกําหนดแน่นอนว่าจะชําระเงินกันในภายหลัง แม้จะยังไม่ได้ชําระเงินกัน
ย่อมถือได้ว่าเป็นการเล่นพนันเอาทรัพย์สินกันแล้ว (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1429/2499)
5.2.4 ขายสลากกินรวบให้แก่ผู้อนื่ แม้ผู้ซื้อจะเป็นเจ้าหน้าที่ตาํ รวจปลอมตัวให้ล่อซือ้ ก็ไม่
เป็นเหตุให้ผู้ขายพ้นผิด
5.2.5 เจ้าหน้าทีต่ ํารวจปลอมตัวนําสลากกินรวบไปขายให้แก่ผู้อนื่ ผู้ทซี่ ื้อสลากกินรวบ
ดังกล่าวเอาไว้ยังไม่มีความผิด
กรณีตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ตํารวจปลอมตัวเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้นําสลากไปขาย
ให้แก่นาย ก. กรณีนี้นาย ก. ยังไม่มีความผิดเพราะการพนันสลากกินรวบต้องมี 2 ฝ่ายคือผู้แทงฝ่ายหนึ่ง
และผู้รับกินรับใช้อีกฝ่ายหนึ่งตกลงเล่นการพนันสลากกินรวบกัน ในกรณีนี้มีแต่นาย ก. ฝ่ายเดียวที่เจตนา
จะเล่น ฝ่ายเจ้าพนักงานไม่มีเจตนาจะเล่น จึงไม่อาจเป็นการเล่นการพนันสลากกินรวบได้ (เทียบเคียงคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ 829/2500)
ข้อสังเกต เจ้าพนักงานปลอมตัวเป็นผู้ซื้อได้ แต่จะปลอมตัวเป็นผู้จัดไม่ได้ การที่เจ้าหน้าที่
ตํารวจปลอมตัวไปล่อซื้อเป็นการกระทําเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานแห่งการกระทําความผิดของจําเลย
ตามที่มีผู้แจ้งความไว้ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 230/2504)

5.3 การเล่นผิดข้อความในใบอนุญาตและการเล่นพลิกแพลง
5.3.1 ได้รับอนุญาตให้เล่นการพนันอย่างหนึง่ แต่ไปเล่นการพนันอีกอย่างหนึง่ แม้จะอยู่
ในบัญชีเดียวกันก็ถือว่าเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
กรณีตัวอย่างที่ 1 นาย ก. ได้รบั อนุญาตให้เล่นการพนันไพ่ผ่องจีน แต่พวกนาย
ก. ได้เล่นไพ่พลิกแพลงผิดแผกไปจากไพ่ผ่องจีนมาก เช่น ใช้ไพ่สี ใช้ลูกเต๋าทอดนับแต้มเลือกเจ้ามือทุกครัง้
การใช้เงินผู้เล่นออกเงินรวมใช้เป็นกองกลาง ใครกินก็เอาไป และมีจํานวนคนเล่นมากกว่า ๕ คน การเล่น
นั้นเป็นไพ่ทํานองที่จีนเรียกว่า "เก๊ากีโป๊ย" เป็นการเล่นผิดจากข้อความในใบอนุญาตซึ่งให้เล่นไพ่ผ่องจีน
ถือว่านาย ก. เล่นการพนันไพ่นั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 60/2478)
กรณีตัวอย่างที่ 2 นาย ก. ได้รับใบอนุญาตให้เล่นการพนันไพ่นกกระจอก แต่
จําเลยไปเล่นไพ่ซีเซ็กพนันกัน ย่อมมีความผิดฐานเล่นพนันไพ่โดยมิได้รับอนุญาต แม้การเล่นไพ่ซีเซ็กกับ
การเล่นไพ่นกกระจอกอยู่ในหมาย ๒๑ ในบัญชี ข. อันเดียวกัน แต่จะถือว่าเป็นการเล่นชนิดเดียวกันไม่ได้
การเล่นไพ่นกกระจอกอย่างเดียวไม่หมายความถึงว่าอนุญาตให้เล่นไพ่ชนิดอื่น ๆ ด้วย เพราะใบอนุญาตให้
เล่นการพนันหมายเลข ๒๑ ในบัญชี ข. มิได้หมายความว่าอนุญาตให้เล่นไพ่ได้หมดทั้งประเภท
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 427/2478)
5.3.2 การชักไพ่ออกเสียบ้างไม่ถือว่าผิดต่อข้อความในใบอนุญาต
กรณีตัวอย่าง นาย ก. ได้รับใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่เผ (พ.น. 34)
แต่นาย ก. กับพวกเล่นเพียง 5 คน จึงเอาไพ่รูป 2 ถึงรูป 6 ออกเสีย 20 ใบ คงเล่นเพียง32 ใบ แม้เงื่อนไข
หลังใบอนุญาตข้อ 4 ซึ่งมีว่า "ห้ามมิให้ใช้ไพ่อื่น นอกจากไพ่ป๊อกซึ่งมีจํานวน 52 ใบ ฯลฯ" ถ้อยคําตาม
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เงื่อนไขข้างต้นเป็นเรื่องห้ามมิให้ใช้ไพ่อื่นเล่น นอกจากไพ่ป๊อกซึ่งมีจํานวน 52 ใบ เป็นการระบุชนิดไพ่
เท่านั้น มิได้ห้ามถึงการชักไพ่ออกด้วย ดังนั้น การเล่นของนาย ก. จึงไม่ผิด ต่อข้อความในใบอนุญาต
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1728/2492)
5.3.3 การเล่นพลิกแพลง
กรณีตัวอย่าง นาย ก. กับพวกเล่นไพ่ผ่องจีนกันปรากฏว่าการเล่นไพ่ผ่องจีน
ตามปกติมี ๑๔ ชนิดรวมไพ่ ๑๑๖ ใบ แต่ไพ่ที่นาย ก. เล่นนี้ใช้ไพ่เพียง ๗ ชนิด เติมไพ่ขึ้นแต่ละอย่างอีก
เท่าหนึ่ง จึงรวมเป็นไพ่ ๑๑๖ ใบ ดังนั้น การเล่นของนาย ก. มิใช่เล่นไพ่ผ่องจีนที่เคยเล่นกันตามปกติวิสัย
เป็นการพลิกแพลง (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1687 – 1690/2479)
5.3.4 เมื่อได้รับอนุญาตไปแล้วผู้จัดให้มีการเล่นจะผิดก็ต่อเมื่อให้มีการเล่นพลิกแพลง
เท่านั้น หากการเล่นนั้นขัดต่อพระราชบัญญัติการพนันฯ กฎกระทรวง หรือขัดต่อข้อความในใบอนุญาต
ผู้จัดไม่มีความผิด คงผิดเฉพาะผู้ที่เข้าเล่นหรือเข้าพนันเท่านั้น
กรณีตัวอย่าง นาย ก. ได้รับอนุญาตจัดให้การเล่นสะบ้าชุดได้หนึ่งวง โดยนาย ก. ได้
จัดให้มีการเล่นผิดเงื่อนไขใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันสะบ้าชุด (พ.น. 33) กรณีนี้นาย ก. ในฐานะผู้จัด
ให้มีการเล่นซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว จะมีความผิดเฉพาะในกรณีเล่นพลิกแพลง ส่วนการเล่นผิดพระราชบัญญัติก็ดี
ผิดกฎกระทรวงหรือข้อความในใบอนุญาตก็ดี คงมีความผิดแต่เฉพาะผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนัน ไม่รวมถึง
ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีการเล่น แต่มิได้เข้าเล่นด้วย (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 563/2491)

5.3.5 การเล่นผิดข้อความในใบอนุญาตผู้เข้าเล่นทุกคนมีความผิดคล้ายกัน
กรณีตัวอย่าง นาย ก. ได้รับใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นไพ่ผ่องไทย (พ.น. 24)
ซึ่งตามลักษณะข้อจํากัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาต ข้อ 6 กําหนดจํานวนผู้เข้าเล่นในวงหนึ่งไม่เกิน 6 คน
แต่ปรากฏว่านาย ก. กับพวกเล่นกันรวม 7 คน ดังนี้ ผู้เล่นทุกคนมีความผิดฐานเข้าเล่นโดยขัดต่อ
ใบอนุญาต ทุกคนจะแก้ตัวว่าไม่ทราบข้อจํากัดในใบอนุญาตไม่ได้ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่
113/2478)
5.3.6 เล่นบิลเลียดเกินเวลาในใบอนุญาต แต่ไม่ได้พนันกันไม่มคี วามผิด
กรณีตัวอย่าง นาย ก. และนาย ข. ได้เล่นบิลเลียดในที่ซึ่งเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันบิลเลียด (พ.น. 28) แต่ปรากฏว่านาย ก. และนาย
ข. ได้เล่นกันจนเกินเวลาในใบอนุญาต แต่ไม่ได้เล่นพนันเอาทรัพย์สินกัน ไม่มีความผิดเพราะจะเป็น
ความผิดได้ต่อเมื่อการเล่นนั้นได้มีการพนันกัน (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 102/2483)

5.4 ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน
5.4.1 จะลงโทษฐานเป็นผูจ้ ัดให้มีการเล่นได้จะต้องได้ความว่าจําเลยเกี่ยวข้องในการเล่น
การพนันในฐานะผู้จดั ให้มีการเล่นขึ้น
กรณีตัวอย่างที่ 1 นาย ก. เป็นเจ้าของบ้าน ขณะเกิดเหตุนาย ก. นอนเป็นไข้อยู่
ชั้นบน ไม่ได้ลงมาเกี่ยวข้องในการเล่นการพนันโปปั่นเอาทรัพย์สินกัน แม้จะรู้ว่ามีการเล่นการพนันกัน
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หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านาย ก. ได้ช่วยเหลือเกี่ยวข้องอย่างไร ยังถือไม่ได้ว่านาย ก. เป็นผู้จัดให้มี
การเล่นการพนันโปปั่นนี้ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 861/2493)
กรณีตัวอย่างที่ 2 นาย ก. เป็นสามีนาง ข. ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านร่วมกัน ในขณะ
เกิดเหตุมีการลักลอบเล่นการพนันกันที่บ้านดังกล่าว เมื่อศาลพิพากษาลงโทษนาย ก. ฐานเป็นเจ้าสํานัก
แล้ว หากไม่สามารถแสดงข้อเท็จจริงได้ว่านาง ข. ได้เกี่ยวข้องในการจัดให้มีการเล่น จะถือว่านาง ข. เป็น
เจ้าสํานักด้วยไม่ได้ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 362/2478)
5.4.2 ผู้รู้เห็นดูต้นทางมีฐานะเป็นผู้จดั ให้มกี ารเล่นด้วย
กรณีตัวอย่าง นาย ก. นาย ข. นาย ค. นาย ง. และนาย จ. ร่วมกันเล่นการพนัน
โปกําซึ่งเป็นการพนันตามบัญชี ข. หมายเลข 3 โดยมีนาย ฉ. เป็นคนคอยดูตน้ ทางมิให้ตํารวจมาจับ เช่นนี้
นาย ฉ. อยู่ในฐานะเป็นผู้จดั การให้การเล่นการพนัน (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1553/2479)
5.4.3 เมื่อตกเป็นผู้จดั ให้มกี ารเล่นแล้วย่อมไม่มฐี านะเป็นผู้สนับสนุนการเล่นการพนันอีก
กรณีตัวอย่าง นาย ก. จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่ผ่องไทยตามบัญชี ข.
หมายเลข 21 โดยไม่ได้รบั อนุญาต ดังนี้ นาย ก. ไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนผูก้ ระทําผิดการเล่นการ
พนันอีก (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 394/2502)
5.4.4 การจัดให้มีการเล่นการพนันหลายวงในสถานทีเ่ ดียวกันและในวาระเดียวกันเป็น
ความผิดแต่เพียงกรรมเดียว
กรณีตัวอย่าง นาย ก. เป็นเจ้าสํานักจัดให้มีการเล่นการพนัน 2 อย่างอันเป็นความผิด
กรรมเดียววาระเดียวต้องลงโทษฐานเป็นเจ้าสํานักสําหรับการเล่นที่มีโทษหนักสุด (เทียบเคียงคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 379/2486)
5.4.5 เจ้าบ้านไม่ใช่ผู้จดั ให้มีการเล่น
กรณีตัวอย่าง นาย ก. เป็นเจ้าบ้านและเข้าเล่นการพนันโดยไม่มีพฤติการณ์ทแี่ สดง
ว่านาย ก. จัดให้มีการเล่นพนัน นาย ก. จึงมีความผิดฐานเป็นผู้เล่นเท่านัน้ การเป็นเจ้าบ้านแต่เพียงอย่าง
เดียวไม่มคี วามผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 480/2538)
ข้อสังเกต คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 480/2538 มีหมายเหตุทา้ ยคําพิพากษาดังนี้
พระราชบัญญัติการพนันฯ มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามมิให้มีการ
ฝักใฝ่ในการเล่นการพนันทั้งนี้เพราะการพนันเป็นบ่อเกิดแห่งมิจฉาชีพดังจะเห็นได้จากมาตรา 6 ซึ่ง
บัญญัติว่า"ผู้ใดอยู่ในวงเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือ
ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่น
ในการรื่นเริงสาธารณะหรืองานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถาน"จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นชัดถึง
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการพนันฯตามที่กล่าวมาโดยบุคคลใดที่อยู่ในวงเล่นการพนันกฎหมายให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ร่วมเล่นด้วยคือเป็นผู้กระทําความผิดฐานเล่นการพนันขันต่อผู้ที่อยู่ในวงเล่นการ
พนันมีหน้าที่ต้องนําสืบหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายแตกต่างจากกฎหมายที่มีโทษทางอาญาอื่นๆซึ่ง
ปกติ พ นั ก งานอั ย การโจทก์ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งนํ า สื บ ว่ า จํ า เลยเป็ น ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ข้ อ สั น นิ ษ ฐานตาม
พระราชบัญญัติการพนันฯ มีผลบังคับได้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 593/2494 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัย
ที่
ต.2/2494 ลงวันที่ 4 มกราคม 2494 วินิจฉัยว่าความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการ
พนันฯ
ไม่ขัดต่อบทรัฐธรรมนูญมาตรา 30 ฉะนั้นศาลจึงอาศัยข้อความตามพระราชบัญญัติการ
พนันฯ มาตรา 6 วินิจฉัยลงโทษจําเลยได้
จะเห็ น ได้ ว่ า แม้ แ ต่ ผู้ เ ล่ น ซึ่ ง มี อั ต ราโทษต่ํ า กว่ า ผู้ จั ด ให้ มี ก ารเล่ น กฎหมายยั ง
สันนิษฐานผู้ที่อยู่ร่วมวงว่าเป็นผู้เล่นด้วยดังนั้นผู้จัดให้มีการเล่นกฎหมายยิ่งจะต้องเด็ดขาดลงโทษหนักกว่า
ผู้เล่นทั้งนี้เพราะจะมีการเล่นได้ต้องขึ้นอยู่กับผู้จัดให้มีการเล่นหากไม่มีผู้จัดให้มีการเล่นก็จะมีผู้เล่นไม่ได้
เพื่อให้เห็นชัดผู้เขียนใคร่ขอยกอุทาหรณ์ดังนี้หากมีผู้เดินไปพบกลุ่มคนกําลังเล่นการพนันอยู่ผู้ที่พบเห็นไม่
ไปแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจโดยอ้างว่าไม่ใช่หน้าที่ย่อมมีเหตุผลรับฟังได้หากผู้ที่พบเห็นการ
เล่นการพนันเป็นเจ้าบ้านที่มีบุคคลเล่นการพนันอยู่ในบ้านจะอ้างว่าไม่มีหน้าที่ที่จะไปแจ้งต่อพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตํารวจว่ามีการเล่นการพนันหรือไม่มีหน้าที่ห้ามไม่ให้มีการเล่นการพนันนั้นคงจะฟังได้ยากทั้งนี้
เพราะเจ้าบ้านย่อมเป็นผู้ครอบครองดูแลรักษารวมทั้งใช้สอยบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหากใครมารบกวนการ
ครอบครองก็มีความผิดฐานบุกรุกดังนั้นเจ้าบ้านจะอ้างว่าไม่รู้เห็นในการเล่นการพนันซึ่งมีขึ้นในบ้านของ
ตนนั้นย่อมฟังไม่ขึ้นและยิ่งหากเจ้าบ้านพบเห็นการเล่นการพนันภายในบ้านของตนแล้วเข้าร่วมเล่นด้วย
ดังเช่นข้อเท็จจริงในคําพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้เจ้าบ้านจะกล่าวอ้างว่ามิได้รู้เห็นในการจัดให้มีการ
เล่นการพนันขึ้นในบ้านตนนั้นยิ่งไม่สามารถที่จะกล่าวอ้างได้เลยเพราะเมื่อนึกถึงหลักแห่งความเป็นจริง
แล้วหากเจ้าบ้านไม่รู้เห็นการจัดให้มีการเล่นการพนันแล้วก็ไม่มีบุคคลอื่นที่จะมากล้ามาเล่นการพนันด้วย
การที่เจ้าบ้านร่วมเข้าเล่นด้วยแสดงให้เห็นชัดว่าเจ้าบ้านต้องมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการพนันดังนั้นด้วย
ความเคารพต่อคําพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้อย่างสูงผู้เขียนเห็นว่าผู้ที่เป็นเจ้าบ้านไม่ว่าจะเข้าเล่นการ
พนันหรือไม่เข้าเล่นการพนันถือได้ว่าเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันแล้วไม่จําเป็นต้องมีพฤติการณ์อื่นมา
ประกอบอีกเพียงแต่เจ้าบ้านที่ร่วมเล่นการพนันด้วยจะต้องรับผิดชอบทุกกรณีไม่สามารถนําสืบหักล้างได้
ส่วนเจ้าบ้านที่มิได้ร่วมเล่นการพนันด้วยหากแต่อยู่ภายในบริเวณบ้านมีสิทธิที่จะนําสืบหักล้างว่าตนเอง
มิได้เป็นผู้จัดให้มีการเล่นได้เช่นเจ้าบ้านนอนเป็นไข้อยู่ชั้นบนไม่ได้ลงมาเกี่ยวข้องในการเล่นเช่นนี้ยังถือ
ไม่ได้ว่าเจ้าบ้านเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน (คําพิพากษาศาลฎีกาที่861/2493)
อย่างไรก็ตามในการยื่นฟ้องพนักงานอัยการจะต้องฟ้องด้วยวาจาให้ชดั ว่าจําเลย
ในฐานะเป็นเจ้าบ้านได้จดั ให้มีการเล่นมิใช่ฟ้องแต่เพียงว่าจําเลยเป็นเจ้าบ้านแล้วขอให้ลงโทษโดยไม่กล่าว
ว่าเป็นผู้จดั ให้มีการเล่นก็ไม่สามารถที่จะลงโทษจําเลยฐานจัดให้มีการเล่นได้มฉิ ะนัน้ จะเป็นการพิพากษา
เกินคําขอ
5.4.6 ผู้ชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่น
กรณีตัวอย่าง การที่นาย ก. นําใบใบ้หวยซึ่งเป็นสิง่ พิมพ์โดยมีเจตนาเพื่อชักชวน
ให้ผู้อื่นเล่นการพนันสลากกินรวบ จึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ มาตรา 12 (1)
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3847/2536)

5.5 การบรรยายฟ้อง
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5.5.1 การฟ้องการพนันประเภทที่ต้องได้รบั อนุญาตก่อนนั้น (บัญชี ข.) จะต้อง
บรรยายว่าเล่นโดยมิได้รบั อนุญาตเอาไว้ให้แจ้งด้วย
กรณีตัวอย่าง ฟ้องว่านาย ก. บังอาจจัดให้มีการเล่นและชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่น
การพนันสลากกินรวบขอให้ลงโทษ เป็นการบรรยายฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิด เพราะการเล่น
พนันสลากกินรวบนั้น จะเป็นความผิดต่อเมื่อเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าเล่นโดยได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานก็หาผิดไม่ เมื่อไม่ได้บรรยายฟ้องว่าเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงไม่อาจเข้าใจว่าจําเลยกระทํา
ความผิดได้ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1989/2494)
5.5.2 การพนันตามมาตรา 4 ทวิ และการเล่นชนิดนั้นยังไม่ได้กําหนดในกฎกระทรวง
แล้วให้ฟ้องไม่จําต้องบรรยายว่าเล่นโดยมิได้รับอนุญาต
กรณีตัวอย่าง การพนันอันเป็นการเล่นนอกจากที่กล่าวไว้ในบัญชี ก. และบัญชี
ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ นั้น จะพนันกันหรือจะจัดให้มีเพื่อให้พนันกันได้ เฉพาะการเล่นที่ระบุ
ชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง เมื่อการพนันชนิดนั้นยังมิได้ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง เจ้า
พนักงานก็ไม่มีอํานาจที่จะอนุญาตให้เล่นได้ฉะนั้นการบรรยายฟ้องหาว่าจําเลยเล่นการพนันดังกล่าวแล้ว
โดยผิดกฎหมาย แม้โจทก์จะมิได้กล่าวคําว่า โดยไม่ได้รับอนุญาตลงไปในฟ้องก็ไม่ขาดองค์สําคัญแห่ง
ความผิด (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 860/2496)
5.5.3 การพนั นชนิ ด ที่ กฎกระทรวงระบุ ห้ า มไว้ ตามบั ญชี ก. และบั ญ ชี ข. ท้ า ย
พระราชบัญญัติการพนันฯ ให้ฟ้องไม่จําต้องบรรยายวิธีการเล่นโดยละเอียด
กรณีตัวอย่างที่ 1 คําบรรยายฟ้องหาว่าจําเลยเล่นการพนันสลากกินรวบโดยไม่ได้
รับอนุญ าตถือ ว่า เป็ นฟ้ องที่ส มบู รณ์ต ามกฎหมาย เพราะการพนันสลากกิ นรวบเป็ นการพนั นชนิด ที่
กฎหมายระบุไว้ตามบัญชี ข. หมายเลข 16 แล้ว จึงไม่จําต้องบรรยายถึงวิธีการเล่นโดยระเอียดอีก
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 117/2494)
กรณีตัวอย่างที่ 2 คําฟ้องฐานจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบโดยไม่ได้รับ
อนุญาตนั้น โจทก์ไม่จําต้องบรรยายว่าจําเลยขายสลากราคาสลากละเท่าใด (เทียบเคียงคําพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 277/2506)
5.5.4 การพนันตามมาตรา 4 ทวิ จะต้องกล่าวถึงชื่อการพนันชนิดนั้นและวิธีการเล่น
มาพอสมควรที่จะทําให้ไม่เข้าใจได้ว่าจําเลยเล่นการพนันอะไรและอย่างใด
กรณีตัวอย่าง ฟ้อ งว่านาย ก. สมคบกันเล่นการพนันขันต่ ออันเป็น การเล่ น
นอกจากที่กล่าวในมาตรา 4 พระราชบัญญัติการพนันฯ และไม่ใช่การเล่นที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ใน
กฎกระทรวง พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต โจทก์จึงต้องบรรยายฟ้องให้นาย ก. รู้ว่า ขันต่อ
นั้นคืออย่างไร เพื่อนาย ก. จะได้เข้าใจข้อหาได้ มิฉะนั้นนาย ก. ก็รู้ไม่ได้ว่าต้องหาเรื่องไหน (เทียบเคียงคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่242/2493)
5.5.5 การฟ้ อ งการพนั น ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ การพนั น ชนิ ด ที่ ร ะบุ ใ นบั ญ ชี ท้ า ย
พระราชบัญญัติการพนันฯ จะต้องบรรยายฟ้องในศาลให้ชัดว่าคล้ายการพนันประเภทหนึ่ง ประเภทใด
จะคล้ายที่สองชนิดไม่ได้
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กรณีตัวอย่าง บรรยายฟ้องว่า นาย ก. ลักลอบเล่นการพนันซึ่งมีลักษณะ
คล้ายจับยี่กี (บัญชี ก. หมายเลข 6) และหวย ก.ข. (บัญชี ก. หมายเลข 1) ถือว่าฟ้องไม่ได้กล่าวถึงการ
กระทําของนาย ก. ให้ชัดเจนพอ และไม่มีข้อเท็จจริงที่แน่นอนที่นาย ก. จะเข้าใจข้อหาได้ดีและแก้ข้อหา
ได้ จึงเป็นการฟ้องเคลือบคลุม (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 137/2485)
5.5.6 การฟ้องว่าจําเลยเล่นการพนันโดยผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตจะต้องระบุให้
ชัดเจนว่าผิดเงื่อนไขอย่างไร
กรณีตัวอย่าง บรรยายฟ้องว่า นาย ก. เล่นไพ่ผ่องจีนโดยเล่นผิดเงื่อนไขหลัง
ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่ผ่องจีน (พ.น.25) แต่มิได้ระบุว่าผิดเงื่อนไขอย่างไร เมื่อเงื่อนไขใน
การเล่นไพ่ผ่องจีนกําหนดไว้ถึง ๗ ข้อแต่ฟ้องกล่าวว่า เล่นผิดเงื่อนไขเท่านั้น ไม่ได้กล่าวว่าผิดเงื่อนไข
อย่างไร ส่วนฟ้องที่ว่าคนไหนเล่นและทําอะไรบ้างก็ไม่เป็นข้อแสดงว่า โจทก์กล่าวหาว่าเล่นผิดเงื่อนไข
เพราะเล่นเกิน ๕ คน จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 28/2488)
5.5.7 การพนันที่ต้องมีเจ้ามือแม้จะไม่ได้บรรยายว่าผู้ใดเป็นเจ้ามือก็ถือว่าเป็นฟ้องที่
สมบูรณ์
กรณีตัวอย่าง ฟ้องว่า จําเลยทั้ง ๓ ร่วมกันเล่นการพนันป๊อก (๒๑ แต้ม) อัน
เป็นประเภทห้ามขาดตามบัญชี ก. หมายเลข ๑๑ ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ แม้โจทก์ไม่ได้บรรยาย
ฟ้องว่า ผู้ใดเป็นเจ้ามือในการเล่นพนันป๊อก แต่ได้บรรยายมาว่าจําเลยทั้ง 3 บังอาจร่วมกันเล่นการพนันป๊อก
(21 แต้ม) อันเป็นการพนันประเภทห้ามขาดตามบัญชี ก. หมายเลข 11 พนันเอาทรัพย์สินกันโดยมิได้มี
พระราชกฤษฎีกาอนุญาตให้เล่นได้ ดังนี้ ก็เป็นฟ้องที่สมบูรณ์ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่
440/2408)
5.5.8 หากประสงค์จะให้ศาลลงโทษจําเลยฐานเป็นเจ้าสํานักผู้จัดให้มีการเล่นพนัน
ขึ้นนั้นจะต้องระบุในฟ้องให้ชัดว่าเป็นผู้จัดมิฉะนั้นจะเป็นลงโทษได้เพียงเป็นลูกค้าผู้เข้าเล่นเท่านั้น
กรณีตัวอย่าง โจทก์ฟ้องว่า นาย ก. สมคบกันเล่นการพนันโปปั่นซึ่งเป็นการเล่น
ตามบัญชี ก. หมายเลข 2 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ โดยพนันเอาทรัพย์สินกันที่บ้านนาย ก. ซึ่งนาย
ข. เป็นเจ้ามือ นาย ค. เป็นคนปั่นโป โดยจําเลยนอกนั้นเป็นลูกค้าผู้แทง ขอให้ลงโทษ ดังนี้ ถือได้ว่าโจทก์
หาว่านาย ก. เป็นคนแทงด้วย (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 817/2491)

5.5.9 การพนันตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ ก่อนจะฟ้องขอให้ศาล
ลงโทษจําเลยฐานเป็นผู้จัดจะต้องระบุให้ชัดเจนในการฟ้องว่าจําเลยจัดให้มีการเล่นดังกล่าวขึ้นเพื่อ
เป็นการนํามาซึ่งผลประโยชน์แห่งตน
กรณีตัวอย่างที่ 1 กรณีที่จัดให้มีการเล่นพนันตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ
การพนันฯ ผู้ต้องขออนุญาตจัดให้มีการเล่นจะต้องเป็นการจัดขึ้นเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมจึงจะมีความผิด เมื่อฟ้องหาว่าจําเลยเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันไพ่ผ่อง ต้องระบุว่าจําเลย
จัดขึ้นเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชน์แก่ตน มิฉะนั้นลงโทษจําเลยไม่ได้ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่
794/2491)
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กรณีตัวอย่างที่ 2 ฟ้องโจทก์กล่าวว่า จําเลยทั้งหมดบังอาจสมคบกันเล่น
การพนันสะบ้าทอยซึ่งเป็นการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 25 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ พนันเอา
ทรัพย์สินกันโดยมิได้รับอนุญาต โดยจําเลยที่ 1, 2, 3 เป็นผู้จัดให้มีการเล่น จําเลยนอกนั้นเป็นผู้เข้าพนัน
ในการเล่น ดังนี้ ฟ้องของโจทก์ย่อมสมบูรณ์ไม่ทําให้จําเลยหลงเข้าใจผิดแต่อย่างใด (เทียบเคียงคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1217/2492)
ข้อสังเกต แม้คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1217/2492 จะวินิจฉัยในทํานองว่า
ไม่ต้องบรรยายให้ชัดตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 794/2491 ก็ตาม แต่เพื่อตัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
การบรรยายฟ้องประเภทนี้ควรจะบรรยายให้ชัดเจนตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 794/2491

5.6 บทสันนิษฐานตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
5.6.1 ข้อสันนิษฐานตามมาตรา 6
(1) คําว่า “วงเล่น” มีคําพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยเอาไว้ดังต่อไปนี้
กรณีตัวอย่างที่ 1 จําเลยสมคบกันเล่นการพนันสี่เหงาลักซึ่งเป็นการเล่นตาม
บัญชี ก. หมายเลข 20 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ โดยมิได้รับอนุญาต ข้อเท็จจริงพบว่านาย ก. ยืน
ข้างวงเล่น หันหน้าเข้าวงติดกับวงเล่น ถือได้แล้วว่าจําเลยอยู่ในวงการเล่น จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานตาม
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ ซึ่งมีความว่า "ผู้ใดอยู่ในวงเล่น ฯลฯ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้นั้นเล่นด้วย ฯลฯ" แล้ว (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 829/2484)
กรณีตัวอย่างที่ 2 ข้อเท็จจริงในคดีฟังได้เพียงว่าจับนาย ก. ได้ในห้องเล่นการ
พนันเท่านั้น แต่ห้องเล่นการพนันต่างกับวงเล่นการพนัน เมื่อไม่ปรากฏว่าจําเลยอยู่ในวงเล่นการพนัน ก็ไม่
เข้าข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 1008/2487)
กรณีตัวอย่างที่ 3 มีการจัดให้มีการเล่นการพนันป๊อก ๒๑ ซึ่งเป็นการพนัน
ตามบัญชี ข. หมายเลข 11 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ เอาทรัพย์สินกันโดยนาย ก. เป็นเจ้าสํานัก
และเป็นเจ้ามือ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าขณะเข้าทําการจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันที่บ้านนาย ก. เจ้า
พนักงานเห็นนาย ข. ยืนอยู่คนเดียวที่ชานเรือนนาย ก. ห่างวงเล่นประมาณ ๕ วา และจับนาย ข. ได้ ณ ที่
นาย ข. ยืนอยู่นี้ ยังฟังไม่ได้ว่านาย ข. อยู่ใน "วงการเล่น" แม้นาย ข. อยู่ในบริเวณอาคารหลังเดียว
ใกล้เคียงกันกับที่มีการเล่นการพนันก็ตาม เมื่อไม่ปรากฏว่านาย ข. ได้อยู่ในวงหรือกลุ่มคนที่กําลังเล่นการ
พนันกัน ก็จะถือว่านาย ข. อยู่ใน "วงการเล่น" ไม่ได้ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 114/2506)
(2) เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้วา่ จําเลยอยู่ในวงเล่นการพนัน จําเลยย่อมตกอยู่ในข้อ
สันนิษฐานว่าเป็นผู้เล่นด้วย และจําเลยจะต้องนําสืบหักล้างข้อสันนิษฐาน
กรณีตัวอย่าง การนําสืบข้อเท็จจริงว่านาย ก. อยู่ในวงเล่นการพนันแล้ว คดีก็
เข้าอยู่ในข้อสันนิษฐานของพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา ๖ เป็นหน้าที่ของจําเลยต้องนําสืบหักล้าง
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 708/2503)
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(3) ร้านค้าที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้เป็นสาธารณะสถานเข้า
ข้อยกเว้นตามมาตรา 6 ซึ่งมิให้สันนิษฐานว่าจําเลยเป็นผู้เล่นด้วย
กรณีตัวอย่าง นายแดงกับพวกเล่นการพนันโดยอาศัยโทรทัศน์ซึ่งแพร่ภาพ
การถ่ายทอดสดชกมวยไทยเป็นเครื่องมือในการเล่นพนันเอาทรัพย์สินกัน โดยสถานที่เกิดเหตุเป็นร้านขาย
กาแฟที่ ป ระชาชนมี ค วามชอบธรรมที่ จ ะเข้ า ไปได้ จึ ง เป็ น สาธารณสถาน ต้ อ งด้ ว ยข้ อ ยกเว้ น ตาม
พระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา 6 ตอนท้ายซึ่งมิให้สันนิษฐานว่านายแดงเป็นผู้เล่นด้วย (เทียบเคียงคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1734/2516)
(4) ข้อสันนิษฐานของมาตรา 6 ไม่ขัดต่อบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 593/2494)
5.6.2 ข้อสันนิษฐานตามมาตรา 5
เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจําเลยเล่นการพนัน จําเลยย่อมตกอยู่ในบทสันนิษฐานว่า
พนันเอาทรัพย์สินกันและจําเลยจะต้องนําสืบหักล้างข้อสันนิษฐานนี้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่
672/2490)
ข้อสังเกต แต่มีคาํ พิพากษาศาลฎีกาที่ 1133/2500 วินจิ ฉัยแตกต่างกันออกไป คือ
ในคดีเรื่องลักเล่นการพนัน จําเลยขอรับสารภาพว่าได้กระทําผิดตามฟ้อง แต่แล้วได้กล่าวบรรยายใน
คําให้การต่อไปเป็นความว่า การเล่นรายนี้ก็โดยพนันว่าจะซื้อโคล่ามาเลี้ยงกันรอบวงเท่านั้น และเล่นกัน
เล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเอาเงินรวมซื้อโคล่า เช่นนี้ จะฟังว่าจําเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องยังไม่ได้ ซึ่งถ้า
หากเป็นความจริงตามที่จําเลยบรรยายไว้ในคําให้การ การกระทําของจําเลยก็ไม่เป็นผิดตามฟ้อง กล่าวคือ
เพียงแต่เล่นพนันเพื่อเอาเงินไปซื้อโคล่ามาเลี้ยงระหว่างกันเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการพนันเอาทรัพย์สินกัน เมื่อ
โจทก์ไม่สืบพยาน ศาลก็ลงโทษจําเลยไม่ได้

5.7 ข้อเท็จจริงในการพิจารณากับที่กล่าวให้ฟ้อง
5.7.1 ฟ้องว่าการเล่นการพนันโดยมิได้รับอนุญาตทางพิจารณาว่าได้รับอนุญาต
แล้วแต่เล่นก่อนหรือเกินกําหนดเวลาในใบอนุญาตจะฟ้องลงโทษจําเลยไม่ได้ต้องยกฟ้อง
กรณีตัวอย่างที่ 1 โจทก์ฟ้องว่านาย ก. เล่นการพนันไพ่โดยมิได้รับอนุญาต ทาง
พิจารณาปรากฏว่าจําเลยเล่นการพนันไพ่โดยมีใบอนุญาตหากแต่ว่าเล่นเกินเวลาใบอนุญาตไป ดังนี้ลงโทษ
นาย ก. มิได้ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1544/2479)
กรณีตัวอย่างที่ 2 โจทก์บรรยายฟ้องว่านายดําจัดให้มีการเล่นการพนันไพ่ผ่องไทย
พนันเอาเงินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ในทางพิจารณาพบว่านายดําได้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นไพ่ผ่องไทย
(พ.น.24) แล้ว แต่ได้เล่นกันก่อนเวลาที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต ดังนี้ จะลงโทษนายดําไม่ได้ ศาลต้องยก
ฟ้องโจทก์ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 475- 477/2488)
กรณีตัวอย่างที่ 3 โจทก์บรรยายฟ้องว่านายแดงจัดให้มีการเล่นการพนันไพ่ผ่อง
ไทยพนันเอาเงินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ในทางพิจารณาพบว่านายแดงได้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นไพ่
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ผ่องไทย (พ.น.24) แล้ว แต่ได้เล่นกันเกินเวลาที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต ดังนี้ จะลงโทษนายแดงไม่ได้
ศาลต้องยกฟ้องโจทก์ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 324/2501)
กรณีตัวอย่างที่ 4 จําเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่ผ่อง
ไทย แต่จําเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ได้เล่นการพนันกันก่อนกําหนดในใบอนุญาต 3 ชั่วโมง โจทก์จึงฟ้องกล่าวหา
จําเลยว่าเล่นการพนันโดยไม่รับอนุญาต การเล่นพนันก่อนกําหนดเวลาในใบอนุญาตเป็นการเล่นผิด
เงื่อนไขในใบอนุญาต โจทก์กล่าวหาจําเลยว่าเล่นการพนันไม่รับอนุญาต ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทาง
พิจารณาจึงแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้อง ทั้งเป็นข้อเท็จจริงที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ จึงต้องยก
ฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2354/2516)
5.7.2 ฟ้องว่าเล่นการพนันประเภทหนึ่ง หากพิจารณาว่าเป็นการเล่นการพนันอีก
ประเภทหนึ่งจะฟ้องลงโทษจําเลยไม่ได้ต้องยกฟ้อง
กรณีตัวอย่าง โจทก์ฟ้องว่านายขาวเล่นการพนันดวดซึ่งเป็นการเล่นตามบัญชี ข.
หมายเลข 22 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ แต่ทางพิจารณาได้ความว่านายขาวเล่นสกาพนัน การเล่น
ดวดเป็นความผิดตามมาตรา ๔ ส่วนการเล่นสกาพนันเป็นความผิดตามมาตรา ๔ ทวิ ซึ่งเป็นคนละบท
มาตรากัน จึงต้องถือว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์จะให้ลงโทษ
ศาลจะลงโทษจําเลยในข้อเท็จจริงนั้น ๆ ไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒
วรรค ๓ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 237/2513)
5.7.3 ฟ้องว่าการเล่นการพนันประเภทหนึ่งทางพิจารณาไม่ได้ความว่าเป็นการพนัน
ชนิดใดเป็นการสืบไม่สมฟ้อง ต้องยกฟ้อง
กรณีตัวอย่างที่ 1 โจทก์ฟ้องว่านายแดงเล่นพนันไพ่ผอ่ งไทยซึง่ เป็นการเล่นตาม
บัญชี ข. หมายเลข 21 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ ได้ความเพียงว่าพยานโจทก์เห็นแต่นายแดงนัง่ วง
ล้อมเล่นไพ่แต่ไม่ได้ความว่าเล่นไพ่ชนิดใด ถือว่าไม่สมฟ้องที่ว่านายแดงเล่นไพ่ผ่องไทย จึงเอาผิดแก่นาย
แดงไม่ได้ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 235/2485)
กรณีตัวอย่างที่ 2 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษนายม่วงฐานเล่นการพนันจับยี่กีซึ่งเป็น
การเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 6 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ ประเภทห้ามเด็ดขาด พนันเอา
ทรัพย์สินกัน และขอให้ริบของกลาง ทางพิจารณาฟังไม่ได้ว่านายม่วงเล่นจับยี่กีแต่เป็นการเล่นการพนันไพ่ผ่องจีน
ซึ่งเป็นการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 21 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ ศาลพิพากษายกฟ้อง ส่วนของ
กลางที่จับได้ มิใช่เป็นสิ่งมีไว้ผิด กฎหมาย ให้คืนแก่เจ้าของไป (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่
235/2492)
5.7.4 ฟ้องว่าเล่นการพนันซึ่งมีวิธีการเล่นอย่างหนึ่ง ทางพิจารณาปรากฏว่ามีวธิ ีการ
เป็นอีกอย่างหนึ่งต้องยกฟ้อง
กรณีตัวอย่างที่ 1 โจทก์บรรยายฟ้องว่านายเอกลักลอบเล่นพนันไพ่ 3 ใบ ซึ่ง
เป็นการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 9 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ โดยมีเจ้ามือรับกินรับใช้ แต่ทาง
พิจารณาปรากฏว่านายเอกเล่นไพ่ชนิดหนึ่งซึ่งรวมอยู่ในประเภทไพ่ต่าง ๆ ตามบัญชี ข. หมายเลข 21
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ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ โดยไม่มีเจ้ามือรับกินรับใช้และไม่ใช่การเล่นอย่างวิธีไพ่ 3 ใบ ดังนี้ ศาล
จะลงโทษนายเอกไม่ได้ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1343/2479)
กรณีตัวอย่างที่ 2 โจทก์ฟ้องว่านายทองเล่นการพนันไม้หมุนซึ่งเป็นการพนัน
ตามบัญชี ก. หมายเลข ๑๕ ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ทางพิจารณาได้ความ
ว่านายทองได้รับอนุญาตให้เล่นการพนันประเภทยิงเป้า ซึ่ง ร.ต.ต.เงิน ให้การว่าถ้าไม่เล่นโดยวิธีหมุนเป้าก็
ไม่ผิดที่ผิดเพราะหมุนเป้าให้คนเล่นยิง แต่ผู้ชํานาญการพิเศษของโจทก์ว่าเล่นการพนันยิงเป้ากับล้อหมุนไม่สําคัญที่
หมุนเป้าหรือไม่และพยานโจทก์อีกคนหนึ่งเบิกความว่าเห็นนายทองยิงเป้าเท่านั้น ดังนี้พยานหลักฐาน
โจทก์ยังไม่พอรับฟังว่านายทองกระทําผิดตามฟ้อง (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 437/2490)
5.7.5 ฟ้องว่าเป็นหัวเบี้ยหรือเจ้ามือทางพิจารณาว่าเป็นลูกค้าถือว่าข้อเท็จจริงในทาง
พิจารณาไม่แตกต่างกันฟ้อง
กรณีตัวอย่างที่ 1 โจทก์ฟ้องหาว่านางสวยสมคบกันเล่นการพนันโปปั่นซึ่งเป็น
การเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 2 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน ในฐานะเป็นเจ้ามือและเป็นหัวเบี้ยรับกิน
รับใช้ แต่โจทก์ไม่มีพยานมาสืบให้ฟังได้ว่า นางสวยเป็นเจ้ามือและหัวเบี้ยดังฟ้อง ไม่มีเหตุที่จะถือว่า
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาต่างกับฟ้อง ศาลลงโทษนางสวยฐานเป็นลูกค้าได้ (เทียบเคียงคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ 552/2489)
กรณีตัวอย่างที่ 2 ฎ. 384/2493
5.7.6 ฟ้องว่าเป็นผู้จดั ให้มกี ารเล่นการพนันหากพิจารณาว่ามีสว่ นเป็นผู้จดั ถือว่าข้อเท็จจริง
ในทางพิจารณาไม่แตกต่างกันฟ้อง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1017/2799)
5.7.7 ฟ้องว่าเล่นการพนันโดยใช้อุปกรณ์อย่างหนึง่ ทางพิจารณาว่าเล่นโดยใช้อุปกรณ์
อย่างอื่นแทน
กรณีตัวอย่างที่ 1 โจทก์ฟ้องว่านายดําเป็นขุนบาล เล่นการพนันหวย ก.ข. ซึ่ง
เป็นการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ ประเภทห้ามขาดโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ทางพิจารณาได้ความว่า นายดําเป็นขุลบาลออกหวยรายนี้โดยใช้ตัวเลขแทนตัวอักษร แต่วิธีการ
เป็นการเล่นหวย ก.ข. การที่จะเป็นความผิดฐานเล่นการพนันหวย ก.ข.หรือไม่ ความสําคัญอยู่ตรงที่วิธีการ
เล่น ไม่ใช่สําคัญตรงที่ใช้อักษร ก.ข. หรือไม่ เพียงแต่การใช้ตัวเลขแทนตัวอักษร ก.ข. ไม่เรียกว่าวิธีการเล่น
ต่างกันจึงเป็นการเล่นพนันอย่างเดียวกับที่โจทก์ฟ้อง ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ต่างกับ
ฟ้อง ลงโทษนายดําตามฟ้องโจทก์ได้ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 791/2491)
กรณีตัวอย่างที่ 2 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษนายดําฐานเล่นการพนัน มีลักษณะคล้าย
กับหวย ก.ข. โดยใช้ตัวเลข ๑ ถึง ๓๔ แทนพยัญชนะ พนันเอาทรัพย์สินกัน การที่พยานบางคนจะให้การว่า การ
เล่นการพนันใช้ตัวเลขต่างอักษร เป็นการเล่นหวย ก.ข. โดยตรงนั้น ก็เป็นความเข้าใจของพยาน พยานจะเข้าใจ
อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่า ได้ใช้ตัวเลขเล่นหวย ก.ข. ตรงตามที่โจทก์ฟ้อง ไม่ถือว่าข้อเท็จจริงต่าง
กับฟ้อง (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1081/2491)
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5.8 ข้อสังเกตเกี่ยวกับโทษ
5.8.1 เฉพาะแต่ความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 – 16 และความผิดในการ
เล่นสลากกินรวบตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกันและ
ผู้กระทําความผิดมิใช่ลูกค้า กฎหมายจึงจะกําหนดโทษขั้นต่ําเอาไว้ ตามมาตรา 12 (1)
กรณีตัวอย่าง โจทก์ฟ้องว่าจําเลยทั้งสามสมคบกันเล่นการพนันไฮโลว์ซึ่งเป็นการ
เล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 23 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ เอาทรัพย์สินกัน โดยทุกคนผลัดกันเป็น
เจ้ามือรับกินรับใช้ เป็นการพนันชนิดที่ระบุไว้ในบัญชี ก. หมายเลข 23 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ มี
อัตราโทษตามมาตรา 12 (2) ซึ่งไม่มีโทษขั้นต่ํา เฉพาะการเล่นที่ระบุไว้ในบัญชี ก. หมายเลข ๑ ถึง ๑๖
เท่ า นั้ น ซึ่ ง กํ า หนดอั ต ราโทษขั้ น ต่ํ า เอาไว้ ต ามมาตรา ๑๒ (๒) (เที ย บเคี ย งคํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่
1245/2503)
5.8.2 การเพิ่มโทษผู้เคยต้องโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
มาแล้วจะต้องใช้วิธีการตามมาตรา 14 ทวิ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เท่านั้น จะใช้
วิธีการเพิ่มโทษทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 176/2487)
5.8.3 การบรรยายฟ้องขอให้เพิ่มโทษฐานเล่นการพนันมาแล้วนั้น ต้องบรรยายให้ได้
ความว่าในคดีก่อนที่จําเลยเคยถูกลงโทษนั้นเป็นคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช
2478
กรณีตัวอย่าง โจทก์ฟ้องว่าจําเลยกับพวกที่ศาลพิพากษาลงโทษไปแล้วสมคบกัน
เล่นการพนันโปปั่น ก่อนคดีนี้จําเลยเคยต้องโทษฐานเล่นการพนันโปปั่นมาแล้วครั้งหนึ่งศาลจําคุกและปรับ
พ้นโทษมาไม่ครบ ๓ ปีมากระทําผิดต่อพระราชบัญญัติการพนันฯ นี้อีก ขอให้ลงโทษและเพิ่มโทษจําเลย
ตามพระราชบัญญัติการพนันฯ หมายความว่าโจทก์ประสงค์ขอให้เพิ่มโทษจําเลยตามพระราชบัญญัติการ
พนันฯ ที่โจทก์ฟ้องนั้นเองอีก เพิ่มโทษจําเลยตามกฎหมายนั้นได้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 115/2488)
5.8.4 ต้องบรรยายฟ้องให้ได้ความว่าจําเลยพ้นโทษในคดีก่อนมาแล้วยังไม่ครบกําหนด
3 ปี (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 874/2488 และ 174/2487)
5.8.5 แม้จะได้ความว่าจําเลยต้องโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
มาแล้วยังไม่ครบกําหนด 3 ปี ก็ตาม หากโทษในคดีก่อนเป็นโทษจําคุกและศาลทําการลงโทษแล้วจําเลย
มากระทําผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 อีกในระหว่างที่ทําการลงโทษจําคุกก่อนจะ
เพิ่มโทษจําเลยไม่ได้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 278/2506)
5.8.6 ในระหว่างรอการลงโทษจําคุกคดีก่อน นอกจากจะขอเพิ่มโทษไม่ได้แล้วจะเอาโทษ
จําคุกที่รอไว้นั้นมาลงโทษด้วยไม่ได้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1274/2519 แล 601/2550)
5.8.7 เมื่อโจทก์ฟ้องขอให้เพิ่มโทษจําเลยตามมาตรา 14 ทวิ และศาลพิพาทว่าจําเลยผิด
ตามฟ้องของโจทก์เหล่านั้น โจทก์จะต้องตรวจสอบคําพิพากษามาว่าศาลลงโทษจําเลยเป็นไปตามที่มาตรา
14 ทวิ บัญญัติเอาไว้หรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องโจทก์จะต้องอุทธรณ์คําพิพากษานั้นโดยขอเพิ่มเติมโทษ
จําเลยให้ถูกต้องตามกฎหมายเอาไว้ด้วย (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 440/2508)
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5.9 การริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการพนันฯ
5.9.1 ทรัพย์สินที่จะต้องริบแบ่งออกเป็น (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1552/2508 และ
246/2516)
(1) ทรัพย์สนิ พนันหากจับได้ในวงการเล่นพนันแล้วต้องริบโดยเด็ดขาด เว้นแต่
ทรัพย์สนิ ซึ่งมิได้เอาออกพนัน
(2) เครื่องมือที่ใช้ในการเล่น อยู่ในดุลพินิจศาลว่าจะริบหรือไม่
ข้อสังเกต ทรัพย์สินที่จะต้องริบตามพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ มาตรา 10 ได้
กําหนดทรัพย์สินไว้เป็น 2 ประเภท คือ
(1) ทรัพย์สินพนันกันที่จับได้ในวงการเล่น
(2) เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นการพนัน
กรณีตัวอย่างที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลากลางวันนายดํากับพวก
ลักลอบเล่นการพนันบิลเลียด อันเป็นการพนันตามบัญชี ข. หมายเลข 23 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ
พนันเอาทรัพย์สินกัน โดยนายดําเป็นผู้จัดให้มีการเล่นและร่วมเล่นด้วยเจ้าพนักงานจับนายดําได้พร้อม
ด้วยโต๊ะบิลเลียดขนาด 4 x 8 ฟุต จํานวน 1 ตัวไม้คิวจํานวน 3 อัน ไม้เร๊ต 1 อัน เงินสด 1000 บาท
เป็นของกลาง โดยมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ บัญญัติให้เครื่องมือที่ใช้ในการ
เล่นให้ศาลมีอํานาจริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งการริบทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
33 (1) เป็นดุลพินิจของศาลจะริบหรือไม่ก็ได้ เมื่อโต๊ะบิลเลียดซึ่งเป็นของกลางคดีนี้ไม่ใช่มีไว้เฉพาะการ
เล่นการพนันโดยตรง แต่อาจจะนําไปใช้ในทางอื่นได้เช่น การกีฬา จึงยังไม่สมควรริบ (เทียบเคียงคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ 2092/2536)
กรณีตัวอย่างที่ 2 ในคดีร้องขอคืนของกลาง เมื่อได้ความว่าโทรทัศน์ของกลาง
มิใช่ทรัพย์ที่ใช้ในการกระทําผิด ซึ่งศาลไม่มีอํานาจสั่งริบ จึงต้องคืนโทรทัศน์ของกลางให้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของ
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 333/2534)
5.9.2 ทรัพย์สินพนัน
(1) แม้จะฟังได้ว่าเป็นทรัพย์สินพนันแต่หากจับได้ภายหลังนอกวงการเล่นแล้วจะ
ริบไม่ได้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1310/2501)
(2) เอาทรัพย์ออกเป็นรางวัลในการขายสลากกินรวบทรัพย์นั้นย่อมเป็นทรัพย์สิน
พนันและสถานทีซ่ ื้อขายสลากไม่เป็นวงเล่น
กรณีตัวอย่าง นางขาวจัดให้มีการเล่นพนันสลากกินรวบและเป็นผู้ขายสลากซึ่งเป็นการเล่นตามบัญชี ข.
หมายเลข 16 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ โดยจําหน่ายสลาก ๑๐๐ ฉบับๆ ละ ๑๐ บาท จัดให้มี ๓
รางวัล ๆ ที่ ๑ เป็นสายสร้อยคอทองคํา ๑ สาย ราคา ๖,000 บาท โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้
ออกใบอนุญาต นายอําเภอจับนางขาวได้พร้อมสายสร้อยของกลาง ซึ่งขณะจับกุมนางขาวกําลังเอาสลาก
ออกเร่ขายโดยเอาสายสร้อยนั้นแสดงให้ผู้ซื้อสลากดู ขายสลากยังไม่ทันหมดก็ถูกจับ การที่นางขาวเอา
สายสร้อยของกลางออกแสดงแก่บุคคลทั่วไปว่า ใครซื้อสลากและสลากถูกรางวัลที่ ๑ นางขาวจะให้
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สายสร้อยของกลางแก่ผู้นั้น นายดําจึงต่างซื้อสลากของนางขาวโดยเสี่ยงโชคหวังจะได้สายสร้อยของ
กลางดังนี้ย่อมเป็นการที่นางขาวกับนายดําได้เล่นการพนันกันแล้ว โดยนางขาวเอาสายสร้อยของกลาง
ออกเป็นทรัพย์สินพนัน เพื่อใช้ให้แก่ผู้ถูกสลากรางวัลที่ ๑ และในกรณีนี้ถือได้ว่าสถานที่ที่เล่นซื้อขายสลากกัน
นั้นเอง
เป็นวงเล่นการพนันตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา ๑๐ แล้ว ศาลริบทรัพย์ของ
กลางได้ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1367/2493)
5.9.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเล่น
(1) กฎหมายในอํานาจศาลที่จะใช้ดุลพินิจสัง่ ริบเครื่องมือที่ใช้ในวงการเล่นพนัน
หรือไม่กไ็ ด้
กรณีตัวอย่างที่ 1 จําเลยสมคบกันเล่นการพนันไพ่ผ่องไทยพนันเอาทรัพย์สิน
กันซึ่งเป็นการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 21 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ ศาลมีอํานาจตามพระราชบัญญัติ
การพนันฯ มาตรา 10 ให้ริบของกลางเว้นแต่ตะเกียงเจ้าพายุ ๑ ดวงไม่ควรริบ เพราะโดยสภาพไม่ใช่เป็น
เครื่องประกอบในการเล่นการพนันไพ่ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 178/2493)
กรณีตัวอย่างที่ 2 นายแดงได้รับใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันผ่องไทย
(พ.น.24) ได้ ร่ ว มกั บ พวกเล่ น การพนั น ไพ่ ผ่ อ งไทยเกิ น เวลาในใบอนุ ญ าตที่ กํ า หนดไว้ 30 นาที
เจ้าพนักงานจับกุมนายแดงกับพวกพร้อมของกลางได้แก่ ไพ่ไทย ไม้เขี่ยไพ่ อับสังกะสี เสื่อกก ตะเกียง เจ้าพายุ
ธนบัต ร อันเป็นเครื่องมือที่ใช้เฉพาะในการเล่นและทรัพย์สินพนันจับได้ในวงเล่นพนันเป็นของกลาง
โดยเสื่อกก ๑ ผืนกับตะเกียงเจ้าพายุ ๑ ดวง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเล่น ศาลจะใช้ดุลพินิจ ให้ริบก็ได้
ไม่ริบก็ได้ ตามความใน พระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา ๑๐ วรรค ๒ และประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 33 (1) (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1227/2494)
กรณีตัวอย่างที่ 3 นายแดงกับพวกสมคบกันเล่นการพนันบิลเลียดชนิดตีผีซึ่ง
เป็นการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 18 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ เจ้าพนักงานจับกุมนายแดงกับพวก
พร้อมของกลาง ได้แก่ โต๊ะบิลเลียด ไม้คิวและลูกบิลเลียดของกลาง การริบเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นการพนัน
ดังกล่าวนั้น ศาลมีอํานาจริบได้ตามความใน พระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา ๑๐ วรรค ๒ และประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) ซึ่งหมายความว่า อยู่ในดุลยพินิจของศาลจะริบหรือไม่ริบ ก็ได้
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 296/2497)
(2) กรณีศาลใช้ดุลพินิจสั่งไม่รบิ เครือ่ งมือที่ใช้ในการเล่น
กรณีตัวอย่างที่ 1 การพนันที่เล่นโดยผิดกฎหมายได้อาศัยแสงว่างจาก
ตะเกียงนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าจําเลยได้นําตะเกียงมาใช้เป็นอุปกรณ์แก่การเล่นเป็นพิเศษอย่างไรแล้ว จะริบ
ตะเกียงไม่ได้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 720/2489)
กรณีตัวอย่างที่ 2 จําเลยเล่นไพ่โดยไม่รับอนุญาต พนักงานจับได้พร้อมด้วย
ไพ่ เสื่อ ตะเกียงซึ่งเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการเล่น และจับได้ในวงเล่นเป็นของกลาง ศาลมองว่าเสื่อและ
ตะเกียงเป็นของใช้ธรรมดาในบ้าน ไม่มีสภาพเป็นเครื่องใช้ในการเล่นการพนัน (คําพิพากษาศาลฎีกาที่
727/2489)
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กรณีตัวอย่างที่ 3 ไพ่ป๊อกของกลางที่ฟังไม่ได้ว่าได้ใช้เล่นการพนันไม่ควร
ริบ และเงินของกลางทีไ่ ด้จากตัวจําเลยภายหลังจากทีไ่ ด้มีการเล่นแล้ว 1 วัน ไม่ได้จบั ได้ในวงเล่น จึงริบ
ไม่ได้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1300/2501)
กรณีตัวอย่างที่ 4 นายทองกับพวกได้ร่วมกันเล่นการพนันไพ่ผสมสิบพนันเอา
ทรัพย์สินกันที่ทุ่งนาในเวลากลางคืนโดยใช้ตะเกียงของกลางจุดให้แสงสว่างในการเล่นการพนัน แต่ตะเกียงของ
กลางให้เพียงแสงสว่างเพื่อให้จําเลยกับพวกเล่นการพนันได้ถนัด หรือสะดวกขึ้นเท่านั้น จึงไม่ใช่เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นการพนันอันจะริบได้ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ (เทียบเคียง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1552/2508)
กรณีตัวอย่างที่ 5 นายดําเล่นการพนันชกมวยทางโทรทัศน์โดยมิได้รับ
อนุญาตโดยนายดําเป็นเจ้าสํานักผู้จัดให้มีการเล่นพนันและร่วมเล่นการพนันด้วย เมื่อเจ้าพนักงานจับกุม
นายดํากับพวกได้ยึดเงินและโทรทัศน์ของกลาง ซึ่งศาลวินิจฉัยว่า เครื่องรับโทรทัศน์เป็นแต่เพียงเครื่องรับ
ภาพการชกมวยจากสถานีโทรทัศน์ ซึ่งเป็นผู้ส่งภาพนั้นมาเท่านั้น การที่ผู้ดูโทรทัศน์ท้าพนันผลของการ
แข่งขันการชกมวย หาได้ทําให้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันการชกมวยตาม
ความหมายแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น ฯ โดยแท้ จ ริ ง ไม่
(เที ย บเคี ย งคํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่
2646/2521)
(3) กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจสั่งริบเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนัน
กรณีตัวอย่างที่ 1 ตามพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา ๑๐ บัญญัติว่า
"เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้น ให้ศาลมีอํานาจริบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญา" ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีนี้
ก็มีว่า เสื่อของกลางนั้นจําเลยใช้ในการกระทําผิดในวงเล่นการพนัน แม้เสื่อนั้นโดยสภาพจะใช้ปูรองนั่ง
นอนก็ดี แต่ผู้เล่นการพนันนํามาใช้ในการเล่นการพนันแล้ว เสื่อนั้นก็อาจเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นได้
แม้โจทก์จะไม่ได้กล่าวว่าได้ใช้ปูเป็นที่รองรับการเล่นการพนันโดยเฉพาะศาลก็มีอํานาจริบได้ในฐานะที่เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการกระทําผิด (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 366/2490)
กรณีตัวอย่างที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา ๑๐ บัญญัติว่า
"เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้น ให้ศาลมีอํานาจริบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญา" และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เสื่อของกลางรายนี้ฟังได้ตามคําฟ้องของโจทก์และคําให้การรับของจําเลยว่า ได้ใช้ปูรองเล่นการพนันรายนี้
บนพื้นดินอยู่ใต้ร่มมะขาม เป็นเครื่องมือที่จําเลยใช้ในการกระทําผิดในวงเล่นการพนัน ดังนี้ จึงเห็นได้ว่า
เสื่อของกลางดังกล่าว แม้โดยสภาพจะใช้รองนั่งนอนก็ดี แต่เป็นทรัพย์สินที่จําเลยได้ใช้เป็นเครื่องมือ
ประกอบในการกระทําผิดเล่นการพนัน ศาลย่อมมีอํานาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๓ (๑) (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1238/2517)
(4) หากเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นการพนันเครื่องมือที่จัดทําขึ้นไว้สําหรับเล่นการ
พนันโดยเฉพาะ (เช่น เครื่องสล๊อทแมทชีน) แล้ว ศาลย่อมจะสั่งริบเครื่องมือนั้นเสีย
กรณีตัวอย่างที่ 1 นายแดงเป็นผู้จัดให้มีการเล่นและเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้
และเข้าร่วมเล่นการพนันสล๊อทแมชีนซึ่งเป็นการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 28 ท้ายพระราชบัญญัติการ
พนันฯ เจ้าพนักงานจับกุมนายแดงกับพวกพร้อมเงินและเครื่องสล๊อทแมชีนของกลาง ศาลพิจารณา
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เกี่ยวกับเครื่องสล๊อทแมชีนของกลางว่า ตามบันทึกหลักฐานการฟ้องด้วยวาจาของโจทก์ในสํานวน มี
ข้อความปรากฏว่า เครื่องเล่นการพนันของกลางได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเล่นการพนันโดยเฉพาะ จะเล่น
เป็นเกมอย่างอื่นไม่ได้บันทึกดังกล่าวของโจทก์นี้ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นหลักฐานแห่งคําฟ้องด้วยวาจาของ
โจทก์ด้วยส่วนหนึ่ง เพราะเมื่อศาลชั้นต้นบันทึกคําฟ้องคําให้การ และคําพิพากษาของศาล ก็ได้กล่าวเท้า
ถึงบันทึกของโจทก์ด้วย เมื่อนายแดงให้การรับ ข้อเท็จจริงก็ย่อมฟังได้ว่าของกลางรายนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้
ในการเล่นการพนันโดยเฉพาะ จะเล่นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เครื่องสล๊อทแมชีนของกลางจึงเป็นของที่ควรริบ
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1877/2515)
กรณีตัวอย่างที่ 2 จําเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อหาซึ่งบรรยายว่า ของ
กลางคือ โต๊ะเครื่องเล่นไฟฟ้าจักรกลปริง (บิลเลียดไฟฟ้า) อันเป็นอุปกรณ์ใช้ในการเล่นพนันสล๊อทแมชีน
จับได้ในวงการเล่นพนัน จึงต้องริบของกลางนี้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 620/2518)
5.9.4 เงินที่ได้จากการขายสลากกินแบ่งเกินราคาทั้งหมดถือว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจาก
การกระทําผิดศาลมีอํานาจริบได้
กรณีตัวอย่าง นายดําขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังมิได้ออกรางวัลให้แก่นาย
แดงในราคาฉบับละ 120 บาท เกินกว่าราคาที่กําหนดในสลาก 40 บาท เช่นนี้เงินทั้งจํานวน 120 บาท
ย่อมมีส่วนก่อให้เกิดความผิด มิใช่เฉพาะเงินจํานวนส่วนที่เกิน 40 บาท ศาลมีอํานาจริบเงิน 120 บาท
ซึ่งเป็นทรัพย์ที่นายดําได้มาโดยการกระทําความผิด (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2839/2516)
5.9.5 แม้ผู้กระทําผิดฐานเล่นการพนันจะไม่ต้องรับโทษเพราะข้อยกเว้นโทษตาม
กฎหมายก็ตามหากศาลเห็นว่าพนันของกลางที่พนันที่ควรริบศาลก็มีอํานาจสั่งริบทรัพย์นนั้ ได้เพราะการรับ
ทรัพย์เป็นโทษชนิดหนึ่งที่มุ่งตัวทรัพย์สินเป็นสําคัญ
กรณีตัวอย่าง นายแดงร่วมกันเล่นการพนันทายเลขหลังรูปภาพอันเป็นการเล่น
ที่มีลักษณะคล้ายการเล่นการพนันไฮโลว์ ตามบัญชี ก. หมายเลข ๒๓ ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ
พนันเอาทรัพ ย์สินกัน โดยนายแดงเป็นเจ้ามือ รับกิน รับใช้ และเป็ นผู้จัด ให้มีก ารเล่น เพื่อนํ ามาซึ่ ง
ผลประโยชน์แห่งตนทั้งนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และไม่ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนด
อนุญาตให้เล่นได้ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองจับได้พร้อมด้วยรูปภาพเขียนตัวเลขด้านหลัง ๕๐ ใบ กระดาษ
เขียนตัวเลขสําหรับให้ลูกค้าแทง ๑ แผ่น เงินสด ๑๒ บาท ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นและเป็น
ทรัพย์สินพนันในวงการเล่นเป็นของกลาง ตามพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา ๑๐ แยกได้เป็น ๒ อย่าง
คือ
ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอย่างหนึ่งและเครื่องมือที่ใช้ในการเล่น อีกอย่างหนึ่งโดยทรัพย์สิน
พนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือ
ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งมิได้เอาออกพนัน เหตุนี้เงินสด
๑๒ บาท ของกลางซึ่งเป็นทรัพย์สินพนันกันที่เอาออกพนันซึ่งจับได้ในวงการเล่น จึงเป็นทรัพย์สินที่ต้องริบ
โดยเด็ดขาด ส่วนรูปภาพและกระดาษเขียนตัวเลขของกลาง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้น ความใน
มาตรา ๑๐ วรรค ๒ ได้บัญญัติว่า ให้ศาลมีอํานาจริบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญา ดังนี้ เฉพาะทรัพย์สิน
ที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นพนัน ศาลจึงมีอํานาจใช้ดุลพินิจที่จะสั่งริบหรือไม่ก็ได้ (เทียบเคียงคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 246/2516)
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5.9.6 พนันที่ศาลริบไปแล้วนั้นเจ้าของทรัพย์ที่มิได้รเู้ ห็นยินยอมในการกระทํา
ความผิดร้องขอพนันคืนได้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 181/2495)

๖. คําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
6.1 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9695/2551 มาตรา 12 (1) ลงโทษทั้งผู้เล่นและผู้จัด ถ้าผู้
จัดเล่นด้วยเป็นการกระทํากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักสุดคือความผิดฐานเป็น
เจ้ามือรับกินรับใช้

6.2 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4110/2551 ฟ้องว่าร่วมกันเล่นการพนันสี่ เหงา ลัก ตาม
บัญชี ก. หมายเลข 20 แต่ทางพิจารณาว่าเป็นการพนันโปปั่น ซึ่งเป็นการพนันในบัญชี ก. หมายเลข 2
ไม่ถือว่าข้อเท็จจริงตามทางพิจารณาแตกต่างจากฟ้อง และมิใช่ข้อสาระสําคัญ เมื่อจําเลยไม่หลงต่อสู้ศาล
ย่อมลงโทษจําเลยทั้งสองตามฐานความผิดที่ได้ความได้
6.3 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2513/2550 บรรยายฟ้องว่าจําเลยเป็นเจ้าบ้านและร่วมเล่นด้วย
โดยไม่ได้บรรยายว่าจําเลยเป็นผู้จัดให้มีการเล่น ถือได้ว่า คําฟ้องของโจทก์มิได้บรรยายถึงการกระทํา
ทั้งหลายที่อ้างว่า จําเลยได้กระทําความผิด จะลงโทษจําเลยฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่นด้วยไม่ได้
6.4 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7009/2549 เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ในการเล่นการพนัน
สลากกินรวบหลายงวด ถือได้ว่ากระทําเป็นอาชีพ พฤติการณ์แห่งคดีนับว่าเป็นเรื่องร้ายแรง
6.5 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1017/2549 การเล่นการพนันทายผลฟุตบอลเป็นการเล่น
อื่นใดนอกจากที่กล่าวไว้ในบัญชี ก.และบัญชี ข. จะพนันกันหรือจะจัดให้มเี พื่อให้พนันกันได้ เฉพาะการ
เล่นที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง ตามมาตรา 4 ทวิ
6.6 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8266/2548 เล่นการพนันสลากกินรวบโดยถือเอาผลการ
ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํางวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 วันที่ 16 ธันวาคม 2547 และวันที่
30 ธันวาคม 2547 เป็นเลขถูกรางวัลสลากกินรวบ เป็นการกระทําความผิดซึ่งอาศัยเจตนาแตกต่างแยก
จากกันได้ แม้จะถูกจับกุมพร้อมด้วยกระดาษโพยสลากกินรวบทั้ง 3 งวด ในคราวเดียวกันก็เป็นความผิดหลาย
กรรม
6.7 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8247/2548 การพนันทายผลฟุตบอลแต่ละครั้งเป็นผลผล
แพ้ชนะ เป็นการกระทําความผิดซึ่งอาศัยเจตนาแยกจากกันได้ตามผลการแข่งขันของฟุตบอลแต่ละครั้งที่
จําเลยกับพวกเข้าเล่นการพนันทายผลฟุตบอล เมื่อร่วมกันเล่นการพนันทายผลฟุตบอล รวม 211 ครั้ง
จึงเป็นความผิดรวม 211 กรรม ต่างวาระกัน
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6.8 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8600/2547 เครื่องหยิบจับตุ๊กตาอัตโนมัติ เป็นเครื่อง
เล่นไฟฟ้าอัตโนมัติซึ่งผู้เล่นต้องหยอดเหรียญ 10 บาท และกดปุ่มให้เครื่องคนตุ๊กตา จากนั้นจึงบังคับคัน
โยกเลื่อนหาตําแหน่งเพื่อคีบตุ๊กตา หากจับได้ถือว่าผู้เล่นเป็นผู้ชนะได้ตุ๊กตามีมูลค่ามากกว่าเงินที่ต้องเสีย
ไป
เป็นแรงจูงใจในการเล่น หากคีบไม่ได้ถือว่าเป็นผู้แพ้จะได้เพียงคูปองไปใช้แลกสิ่งของ ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินราคาเหรียญที่หยอด ดังนั้น ถึงแม้จะเล่นคนเดียวก็สามารถทําให้แพ้ชนะกันได้ระหว่างผู้เล่นกับ
เจ้าของเครื่อง เพราะหากผู้เล่นชนะก็จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากเครื่องเล่น โดยสภาพเครื่องเล่นจึง
มิใช่เป็นการให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้เล่นเท่านั้น จึงเข้าลักษณะเป็นเครื่องเล่นตามบัญชี ข.
หมายเลข 28
เจ้าของเครือ่ งเล่นได้ประโยชน์จากเงินที่ผเู้ ล่นใช้หยอดใส่ลงในเครื่องเล่น ถือได้วา่ เป็นผู้จัดให้
มีการเล่นพนันดังกล่าวขึน้ เพื่อนํามาซึ่งผลประโยชน์แห่งตน

ผู้เข้าเล่นจะมีความผิดต่อเมื่อทราบว่า เครื่องเล่นของกลางไม่ได้รับอนุญาตให้จัดให้มีการเล่น
เล่นขึ้น
6.9 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 535-536/2540 ตู้วีดีโอเกมส์ซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมส์ที่มุ่ง
ประสงค์จะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและเพิ่มทักษะแก่ผู้เล่นเพียงอย่างเดียวมิได้มุ่งประสงค์ให้ใช้เป็น
เครื่องเล่นการพนันแต่อย่างใดแม้ผู้เล่นจะต้องหยอดเหรียญชนิดราคา 5 บาทหรือ 10 บาท เข้าไปใน
เครื่องก่อนที่ผู้เล่นจะเริ่มเล่นเพื่อให้เครื่องทํางานแต่การหยอดเหรียญดังกล่าวก็ถือได้ว่าผู้เล่นได้จ่ายเงิน
เป็นค่าตอบแทนการเล่นหาใช่เงินสินพนันไม่ ส่วนที่เกมส์มีการต่อสู้และมีการแพ้ชนะกันระหว่างตัวเล่น
ทั้งมีจํานวนแต้มหรือจํานวนคะแนนปรากฏขึ้นที่จอภาพของเครื่องเล่นก็เป็นเรื่องเนื้อหาของเกมส์การเล่น
แต่ละประเภทที่ผู้คิดสร้างสรรค์เกมส์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อฝึกทักษะของผู้เล่น หากผู้
เล่นไม่นําเอาผลแพ้ชนะของตัวเล่นเกมส์ดังกล่าวไปเล่นพนันเพื่อการแพ้ชนะระหว่างบุคคลซึ่งเป็นผู้เล่น
ด้วยกันหรือบุคคลอื่นตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป เกมส์นั้นก็มิใช่เกมส์การพนันแต่อย่างใด ตู้วิดีโอเกมส์จึงมิใช่
เครื่องเล่นการพนันที่ผู้เล่นจะต้องมีความผิดตามที่ระบุไว้ในบัญชี ข. หมายเลข 28 ท้ายพระราชบัญญัติ
การพนันฯ
๖.10 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8344/2538 เครื่องเล่นเกมไฟฟ้าที่สามารถเล่นคนเดียวก็
ได้ หากผู้เล่นมีความสามารถหรือมีทักษะก็จะได้คะแนนดี ซึ่งคะแนนที่ปรากฏบนจอภาพเป็นคะแนน
ความสามารถของผู้เล่นซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของการเล่นดังกล่าว โดยสภาพของเครื่องเป็น การให้ความ
สนุกสนานเพลิดเพลินของผู้เล่น โดยผู้เล่นจะต้องจ่ายค่าเล่นด้วยการหยอดเหรียญ 5 บาท ลงไปในตู้การ
ใช้ผลคะแนนดังกล่าวเพื่อเล่นการพนันกันได้นั้นเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต่างหากหาใช้เป็นคุณสมบัติปกติของเครื่องเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 28
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6.11 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7570/2546 ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน เข้าร่วมเล่น
การพนันด้วยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันคือความผิดฐานจัดให้มีการเล่น เพื่อนํามาซึ่งผลประโยชน์
แห่งตน กรรมหนึ่งและเป็นความผิดฐานเข้าการพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอีกกรรมหนึ่ง
6.12 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3798/2543 จําเลยยืนอยู่ห่างเพียง 2 ถึง 3 ก้าว ตอนที่
เจ้าหน้าที่ตํารวจมาจับกุมคนเล่นการพนันนับว่าใกล้ชิดกับวงการพนันต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่าจําเลยเล่น
การพนันตามมาตรา 6
6.13 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1054/2543 เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นการพนันป๊อก
แปดป๊อกเก้า โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และเป็นผู้เล่น หรือลูกค้าคนแทงมีเพียง
เจตนาเดียวกัน คือ เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นการพนันป๊อกแปดป๊อกเก้า เป็นการกระทํากรรมเดียว
เป็นความผิดการขัดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้
6.14 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1762/2544 การเล่นการพนันทายผลฟุตบอลไม่ใช่การเล่น
ที่มีลักษณะคล้ายกับการเล่นการพนันสลากกินแบ่งหรือสลากกินรวบ แต่เป็นการเล่นอื่นใดตามมาตรา 4 ทวิ
6.1๕ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 301/2543 โพยเป็นเพียงของกลางที่ยึดได้ในขณะจับกุม
และเป็นพยานหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า มีการเล่นการพนันสลากกินรวบ ส่วนยอดเงินในใบโพย
จะมี
มากน้อยเพียงใดเป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถสืบได้ในชั้นพิจารณา โพยของกลางและยอดเงินตามโพย
จึงไม่ใช่องค์ประกอบของความผิดฐานการเล่นการพนันสลากกินรวบ
6.16 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2542 มีพยานมาเบิกความยืนยันว่า ขณะพยานเข้าไป
ในบ้านเกิดเหตุ คนในบ้านกําลังเล่นการพนันกัน โดยมีจําเลยอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ เป็นการที่โจทก์นําเสนอ
ข้อเท็จจริงได้ครบตามข้อสันนิษฐาน มาตรา 6 แล้ว
6.17 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1307/2541 การจัด ให้มีการเล่นตามบัญชี ข. ท้าย
พระราชบัญญัติ การพนั นฯ จะต้องเป็นการจัด ให้มี ขึ้นเพื่อ เป็นทางนํามาซึ่งประโยชน์ แก่ผู้จัด ดังนั้ น
ข้อความที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 วรรค 2 ที่ว่าจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการนํามาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม จึงเป็นองค์ประกอบความผิด
ข้อสังเกต การบรรยายองค์ประกอบความผิดตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ
กรณีผู้จัดให้มีการเล่นจะต้องบรรยายด้วยว่า เป็นการจัดให้มีการเล่นเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชน์แก่ผจู้ ดั ไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางอ้อม จึงจะครบองค์ประกอบความผิด เช่น จัดให้มีการเล่นบิลเลียดและสนุกเกอร์ ซึ่ง
เพื่อเป็นทางนํามาซึ่งผลประโยชน์แห่งตนโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือจัดให้มีการเล่นชกมวยขึ้นเพื่อเป็น
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การนํามาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ขึ้นเพื่อ
เป็นทางนํามาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนโดยทางตรงหรือทางอ้อม เป็นต้น
6.18 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7854/2540 การจัดให้มีการเล่นการพนันเพื่อนํามาซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งตนและการเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ในการเล่นการพนันสลากกินรวบอาจเป็นความผิด
หลายกรรมต่างกัน การที่จําเลยนั่งขายสลากกินรวบที่บ้านพักของจําเลย เมื่อมีลูกค้ามาซื้อจําเลยได้เขียน
โพยสลากให้แก่ผู้ซื้อแล้วมอบโพยสลากให้ผู้ซื้อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนสําเนาโพยสลากจําเลยเก็บไว้
จนถูกเจ้าพนักงานจับกุมได้พร้อมเงินสดของกลาง 40 บาท ดังนั้น การกระทําของจําเลยเป็นความผิดทั้ง
ฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชน์แห่งตนและฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ด้วย
แต่ก็มีเจตนาอันเดียวกันคือขายสลากกินรวบ การกระทําของจําเลยจึงเป็นความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกิน
รับใช้เพียงกรรมเดียวมิใช่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
6.19 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3516/2540 เครื่องรับโทรทัศน์และรีโมทคอนโทรลของ
กลางเป็นแต่เพียงเครื่องมือและอุปกรณ์รับภาพการแข่งขันชกมวยจากสถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้ส่งภาพนั้นมา
เท่านั้น การที่จําเลยกับพวกซึ่งเป็นผู้ชมนําผลการแข่งขันชกมวยมาใช่เล่นการพนันหาทําให้เครื่องรับ
โทรทัศน์และรีโมทคอนโทรลของกลางเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันชกมวยตามความหมาย
แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ โดยแท้จริงไม่
6.20 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3416/2540 โต๊ะสนุกเกอร์ ลูกสนุกเกอร์ และไม้คิวของ
กลางมิใ ช่ มี ไ ว้เ ฉพาะการเล่ น การพนั น สนุก เกอร์ โ ดยตรง แต่อ าจจะนํ า ไปใช้ ใ นการเล่น ซึ่ ง ก่ อให้ เ กิ ด
ประโยชน์ในทางอื่นได้ เช่น การกีฬา หรือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ จึงเป็นดุลพินิจของศาลที่จะริบหรือไม่
ก็ได้ตามมาตรา 10 พระราชบัญญัติการพนันฯ และมาตรา 33 (1) ประมวลกฎหมายอาญา
6.21 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2572/2540 โพยสลากกินรวบที่เป็นภาพถ่ายจากเครื่อง
ถ่ายเอกสารไม่ใช่ต้นฉบับเป็นบันทึกความจําเกี่ยวกับการเล่นการพนันสลากกินรวบและมีลักษณะเหมือน
เป็นโพยสลากกินรวบที่คนเดินโพยหรือเจ้ามือเป็นผู้ทําเพื่อส่งต่อให้เจ้ามือเหนือขึ้นไปอีกทอดหนึ่งจึงต้อง
ถ่าย
สําเนาเก็บไว้แต่เป็นหลักฐาน แม้จะรับฟังเป็นพยานเอกสารไม่ได้แต่ก็ฟังได้ว่าเป็นพยานวัตถุเกี่ยวแก่การ
เล่นการพนัน
6.22 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2295/2547 ในกรณีที่มีคําขอให้จ่ายเงินสินบนนําจับแก่
ผู้นําจับ ตามมาตรา 15 ศาลจะพิพากษาให้จ่ายเงินสินบนนําจับแก่ผู้นําจับได้ก็ต่อเมื่อมีการลงโทษปรับ
จําเลยด้วย เพราะจํานวนเงินค่าปรับจะต้องนํามาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณว่าจะต้องจ่ายเงินสินบนนําจับ
แก่ผู้นําจับเป็นจํานวนเท่าใด ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกแต่อย่างเดียวโดยไม่ลงโทษปรับ จึงไม่จ่ายเงิน
สินบนนําจับแก่ผู้นําจับได้
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6.23 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 140/2540 ความผิดฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน
สลากกินรวบและความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้การพนันสลากกินรวบต่างเป็นความผิดอยู่ในตัวเองไม่
เกี่ยวข้องกัน จึงเป็นความผิด 2 กรรมต่างกัน
6.24 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 120/2547 โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 30
ตุลาคม 2544 เวลากลางวันถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2544 เวลากลางวัน จําเลยร่วมกับพวกที่หลบหนี
เล่ น การพนั น ทายผลฟุ ต บอลอั น เป็ น การพนั น อื่ น นอกจากที่ กํ า หนดไว้ ต ามบั ญ ชี ก. และ ข. ท้ า ย
พระราชบัญญัติการพนันฯ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยจําเลยเป็นฝ่ายเจ้ามือจัดให้มีการแทงพนันผลการ
แข่งขันฟุตบอลระหว่างเวลาดังกล่าวข้างต้น รวม 5 ครั้ง โดยทุกครั้งมีลูกค้านําเงินมาแทงพนันผลการ
แข่งขันฟุตบอลกับจําเลยตามจํานวนที่ระบุมาในฟ้อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการบรรยายฟ้องเกี่ยวกับการ
กระทําของจําเลยครบองค์ประกอบความผิดฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันการตามพระราชบัญญัติ
พนันฯ มาตรา 4 ทวิ และมาตรา 12 (2) แล้ว
6.25 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 530/2538 จําเลยเป็นนายหน้ารับซื้อหรือขายสลากกินรวบ
ให้แก่ลูกค้าเป็นการตัดตอนระหว่างลูกค้ากับเจ้ามือเพื่อความสะดวกในการเล่นการพนันประเภทนี้ หาก
จําเลยไม่รับซื้อสลากกินรวบมาตั้งแต่ต้น การเล่นการพนันสลากกินรวบรายนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ฉะนั้น
เพียงแต่จําเลยได้รับซื้อหรือขายสลากกินรวบไปถือได้ว่าได้จัดให้มีการเล่นการพนันตาม มาตรา 12 แล้ว
6.26 คํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 480/2538 ผู้ เ ป็ น เจ้ า บ้ า นเข้ า เล่ น การพนั น แต่ ไ ม่ มี
พฤติการณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้จัดให้มีการเล่น จึงมีความผิดฐานเป็นผู้เล่นเท่านั้น การเป็นเจ้าบ้านแต่เพียง
อย่างเดียวไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันฯ
6.27 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5792/2537 โต๊ะสนุกเกอร์ของกลางมิใช่เป็นของผู้กระทํา
ความผิด แต่มีการเช่ามาตามสัญญาเช่าที่ระบุห้ามนําไปใช้เล่นการพนันหรือกระทําการใดๆ เกี่ยวกับการ
พนันถือว่าผู้ให้เช่ามิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด

6.28 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3847/2536 ใบใบ้หวย เป็นสิ่งพิมพ์ที่เจ้าพนักงานการพิมพ์
ห้ามการขายหรือจ่ายแจกมาเสนอขายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484* มาตรา
9 และมาตรา 52 การกระทําดังกล่าวก็โดยมีเจตนาเพื่อชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันสลากกินรวบอัน
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา 12 (1) เป็นการกระทํากรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบท
* ปัจจุบัน พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ถูกยกเลิก โดย พระราชบัญญัติจดแจ้งการ
พิมพ์ พ.ศ. 2550
6.29 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1693/2536 จําเลยเป็นสมาคมได้จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด 4
โต๊ะ โดยจําเลยเก็บเงินค่าเกมจากผู้เล่นในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท ต่อ 1 โต๊ะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าเกมตาม
นายวิบูล ลีลา
สมิต
นายนนท์ธวัช
สิงห์กุล



สมควร และไม่ปรากฏว่ามีการพนันเอาทรัพย์สินกันจึงเป็นการจัดขึ้นเพื่อความรื่นเริงในสมาคม การ
จัดให้มีการเล่นในสมาคมของจําเลยจึงไม่ต้องมีใบอนุญาตตามกฎกระทรวง ข้อ 13 (2)
6.30 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5354/2534 โจทก์ฟ้องโดยบรรยายข้อเท็จจริงที่มิได้
บรรยายว่าเครื่องเล่นดังกล่าวสามารถทําให้แพ้ชนะกันได้ย่อมเป็นฟ้องที่ขาดสาระสําคัญไม่ครบองค์ประกอบ
แห่งความผิด นอกจากนี้หากมิได้บรรยายถึงวิธีการใช้เครื่องเล่นดังกล่าวว่าใช้วิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ยิง
โยน หมุน หรือวิธีอื่นใด ถือว่าฟ้องของโจทก์ไม่มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทําและสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วย
พอสมควรเท่าที่จะทําได้ จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5)
6.31 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1600/2534 โจทก์ไม่มีพยานยืนยันว่า จําเลยได้ขายสลาก
กินรวบ แม้เจ้าพนักงานตํารวจจะจับ ศ. ซึ่งเป็นผู้ซื้อสลากกินรวบมาได้ในขณะเกิดเหตุ ศ. ก็ให้การว่า
ได้มาซื้อสลากกินรวบที่บ้านจําเลยมิได้ระบุว่าซื้อจากจําเลย โจทก์ไม่ได้ตัว ศ. มาสืบ คงส่งแต่บันทึก
คําให้การในชั้นสอบสวนของ ศ. เป็นพยานต่อศาล บันทึกคําให้การดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่าซึ่งมี
น้ําหนักน้อย ไม่พอฟังว่า ศ. ซื้อสลากกินรวบจากจําเลย โพยของกลางก็ไม่ได้ความว่าจําเลยเป็นผู้เขียน
และขายโพยนั้น แม้จะฟังว่าจําเลยเขียนเลขสลากกินรวบไว้เพื่อขาย แต่ยังไม่ทันลงมือขายก็ถูกจับ ดังนี้
จําเลยยังไม่มีความผิดฐานพยายามขายสลากกินรวบ เป็นเพียงขั้นเตรียมการกระทําผิดเท่านั้น

7. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพนันบางประเภท
7.1 การพนันสลากกินรวบ สลากกินแบ่ง
7.1.1 กรณีตัวอย่างที่ 1
ข้อเท็จจริง เมื่อระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2546 เวลากลางคืน ถึงวันที่ 1 กันยายน
2546 เวลากลางวัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด นายดํากับพวกร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นการ
พนันตามบัญชี ข. หมายเลข 16 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับ
อนุญาต โดยถือเอาเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 และเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ของเลขสลากกินแบ่ง
รัฐบาล งวดประจําวันที่ 1 กันยายน 2546 เป็นหลักพนันโดยนายดําเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้อันเป็นการ
ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ในระหว่างนั้นเจ้าพนักงานจับนายดําได้ส่วนคนอื่นๆ หลบหนีไป จากนั้นเจ้าพนักงานได้
ตรวจยึดสมุดฉีก 4 เล่ม เงินสด 630 บาท และกระเป๋าถือ 1 ใบ ซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และทรัพย์สิน
พนันที่ใช้ในการกระทําผิดเป็นของกลาง
ความเห็นของศาล ฟ้องโจทก์ขอให้ลงโทษนายดําตามพระราชบัญญัติการพนันฯ โดย
บรรยายฟ้องในตอนต้นว่า นายดํากับพวกที่หลบหนีร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สิน
กันโดยไม่ได้รับอนุญาต และโจทก์บรรยายฐานะของจําเลยผู้เล่นในตอนท้ายว่า โดยจําเลยเป็นเจ้ามือรับ
กิ น รั บ ใช้ และขอให้ ล งโทษจํ า เลยตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น พ.ศ.2478 มาตรา 12 ซึ่ ง ครบ
องค์ประกอบความผิดตามมาตราที่ขอให้ลงโทษจําเลยแล้ว ส่วนผู้เล่นที่หลบหนีจะเป็นคนเดินโพยหรือ
ผู้เล่น รวมทั้งชื่อผู้เล่นที่หลบหนีว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหน เป็นคนไทยหรือต่างด้าว มิใช่องค์ประกอบความผิดที่
โจทก์จะต้องกล่าวมาในฟ้อง (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 10667/2550)
7.๑.๒ กรณีตัวอย่างที่ 2
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ข้อเท็จจริง ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ นายขาวกับพวกและนายดําซึ่งเป็น
ผู้เสียหายได้ทําพิธีปลุกเสกเหรียญ เพื่อให้ได้เลขสลากกินรวบจนปรากฏเป็นเลข 96 ซึ่งอ้างว่าเป็นเลขท้าย
2 ตัว ของรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล ความจริงเลขดังกล่าวไม่ตรงกับเลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1
ในงวดดังกล่าว ต่อมาวันที่ 28 ตุลาคม 2541 นายขาวกับพวกได้ขับรถยนต์กระบะมารับนายดําไปซื้อ
หวยใต้ดิน (สลากกินรวบ) โดยตกลงกันว่าจะไปซื้อหวยใต้ดินที่อําเภอสวี จังหวัดชุมพร เพราะเจ้ามือหวย
ใต้ดินที่อําเภอดังกล่าวกําลังดวงไม่ดี เมื่อเดินทางมาถึงหลังโรงพยาบาลชุมพรได้มีการจอดรถ นายดําได้
มอบเงินจํานวน 50,000 บาท ให้นายขาวเพื่อซื้อหวยใต้ดิน หลังจากมอบเงินให้นายขาวแล้ว นายขาว
กับพวกก็หลบหนีไป
ความเห็นของศาล พฤติการณ์ของนายดําซึ่งเป็นผู้เสียหายดังกล่าวเป็นการร่วมกับ
นายขาวกับพวกเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายมีโทษทางอาญา นายดําจึง
ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยที่จะมีสิทธิร้องทุกข์ขอให้เจ้าพนักงานตํารวจดําเนินคดีแก่นายขาวในความผิดฐาน
ฉ้อโกงซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ พนักงานสอบสวนย่อมไม่มีอํานาจสอบสวนคดีนี้ (เทียบเคียงคํา
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1343/2549)
7.1.3 กรณีตัวอย่างที่ 3
ข้อเท็จจริ ง โจทก์ บรรยายฟ้องว่าเมื่อวันที่ 18 มิถุน ายน 2547 เวลาประมาณ
18.00 นาฬิกา จําเลยกระทําความผิดหลายกรรมต่างกันคือ จําเลยเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นการ
พนันตามบัญชี ข. หมายเลข 16 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ โดยถือเอาเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่ง
ของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยประจํางวดวันที่ 16 มิถุนายน 2547 และถือเอาเลขท้ายสองตัวของดัช นี
หุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปิดในวันที่ 18 มิถุนายน 2547 เป็นเกณฑ์ในการแพ้ชนะกัน โดยจําเลย
เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ ขณะกระทําความผิดฐานเล่นการพนันสลากกินรวบของจําเลยแต่ละกรรมดังกล่าว
ความเห็นของศาล ตามคําฟ้องของโจทก์นั้นแสดงว่าในขณะกระทําความผิด ผู้เล่นได้
ถือเอาผลของเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดที่ทราบผลมาแล้ว และ
ถือเอาดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งจะทําการปิดตลาดหลักทรัพย์แต่ละวันในช่วงเวลาเช้า
12.30 นาฬิกา และในช่วงบ่ายเวลา 16.30 นาฬิกา และทราบเลขท้ายสองตัวดัชนีในเวลาปิดตลาดใน
แต่ละช่วงไล่เลี่ยกับเวลาปิดตลาดดังกล่าว ซึ่งในขณะที่เล่นการพนันในเวลาประมาณ 18 นาฬิกา ก็ทราบ
ผลการเล่นแล้วเช่นกัน มาเป็นเกณฑ์ในการแพ้ชนะในการเล่นการพนัน ย่อมเป็นการฟ้องที่ขัดต่อสภาพ
และลักษณะของการกระทําความผิดฐานเล่นการพนันอันจะต้องเป็นการเสี่ยงโชคและอาศัยผลที่ยังไม่
แน่นอนเป็นข้อแพ้ชนะกัน จึงเป็นคําฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา
158 (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 626/2549)
ข้อสังเกต เรื่องนี้เป็นการอ้างว่าเลยกระทําความผิดเวลา 18.00 น. ซึ่งการพนัน
สลากกินรวบโดยอาศัลผลของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและผลของเลขท้ายสองตัวของดัชนีหุ้นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงเช้าเวลา 12.30 น. กับช่วงบ่ายเวลา 16.30 น. จึงเป็นการกล่าวอ้าง
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ช่วงเวลาที่จําเลยทราบผลแล้ว จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการเสี่ยงโชคที่อาศัยผลยังไม่แน่นอนเป็นข้อแพ้
ชนะกันแต่อย่างใด
7.๑.4 กรณีตัวอย่างที่ 4
ข้อเท็จจริง จําเลยกับพวกร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบโดยถือผลการออกสลาก
กินแบ่งรัฐบาลประจํางวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 วันที่ 16 ธันวาคม 2547 และวันที่ 30 ธันวาคม
2547 ตามลําดับเป็นเลขถูกรางวัลสลากกินรวบโดยเจ้าพนักงานจับจําเลยได้ในวันที่ 28 ธันวาคม 2547 และ
ตรวจค้นพบกระดาษโพยสลากกินรวบงวดประจําวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 จํานวน 1 แผ่น กระดาษ
โพยสลากกินรวบงวดประจําวันที่ 16 ธันวาคม 2547 จํานวน 1 แผ่น ปะปนอยู่กับกระดาษโพยสลาก
กินรวบงวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2547 จํานวน 74 แผ่น
ความเห็นของศาล การที่จําเลยกับพวกร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบโดยถือผล
การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํางวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 วันที่ 16 ธันวาคม 2547 และ
วันที่ 30 ธันวาคม 2547 ตามลําดับเป็นเลขถูกรางวัลสลากกินรวบเป็นการกระทําความผิดซึ่งอาศัย
เจตนาแตกต่างแยกจากกันได้ แม้จําเลยจะถูกจับกุมพร้อมด้วยกระดาษโพยสลากกินรวบงวดประจําวันที่
30 พฤศจิกายน 2547 วันที่ 16 ธันวาคม 2547 และวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ในคราวเดียวกันและ
เป็นความผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายเดียวกันก็ตาม การกระทําความผิดของจําเลยตามที่ปรากฏในคําฟ้อง
ก็เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน หาใช่เป็นการกระทําอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลาย
บทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8266/2548)
7.๑.5 กรณีตัวอย่างที่ 5
ข้อเท็จจริง นายแดงกับพวกร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบซึ่งเป็นการพนันตาม
บัญชี ข. หมายเลข 16 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ พนันเอาทรัพย์สินกัน โดยนายแดงเป็นเจ้ามือ
รับกินใช้ การเล่นการพนันสลากกินรวบนี้ถือเอาเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ของรางวัลที่หนึ่ง และเลขท้าย
2 ตัว ของสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2541 เป็นเลขถูกรางวัล ทั้งนี้นายแดงกับ
พวกไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ในขณะที่นายแดงจําหน่ายสลากอยู่นั้นได้มีผู้นําเจ้าพนักงานจับนาย
แดงได้พร้อมโพย 7 แผ่น อันเป็นอุปกรณ์ในการเล่นดังกล่าวเป็นของกลาง
ความเห็นของศาล โพยเป็นเพียงของกลางที่เจ้าพนักงานยึดได้จากนายแดงในขณะ
ทําการจับกุม และเป็นพยานหลักฐานอย่างหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่านายแดงเล่นการพนันสลากกินรวบ
ยอดเงินในโพยจะมีมากน้อยเพียงใดเป็นรายละเอียดที่สามารถนําสืบได้ในชั้นพิจารณาหากนายแดงให้การ
ปฏิเสธ ดังนั้น โพยของกลางและยอดเงินตามโพยจึงมิใช่องค์ประกอบของความผิดฐานเล่นการพนันสลาก
กินรวบตามบัญชี ข. หมายเลข 16 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่
301/2543)
7.๑.6 กรณีตัวอย่างที่ 6
ข้อเท็จจริง ในวันเกิดเหตุร้อยตํารวจเอกดําและจ่าสิบตํารวจขาวได้ไปตรวจค้นที่บ้าน
จําเลยที่ 1 และที่ 3 พบจําเลยที่ 1 อยู่ชั้นล่างของบ้านเป็นร้านเสริมสวย และพบจําเลยที่ 2 และที่ 3 อยู่
นายวิบูล ลีลา
สมิต
นายนนท์ธวัช
สิงห์กุล



ในห้องชั้นสองนั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานคนละตัว จึงได้ตรวจค้นและยึดโพยสลากกินรวบซึ่งเป็นภาพถ่ายจาก
เครื่องถ่ายเอกสารจํานวน 656 แผ่น โดยโพยสลากดังกล่าวจะลงวันที่ 20 มีนาคม 2537 โดยไม่มีฉบับ
ใดลงวันที่ 1 เมษายน 2537 ซึ่งอยู่ในห้องดังกล่าว การเล่นการพนันสลากกินรวบครั้งเกิดเหตุนี้เจ้ามือ
ผู้รับกินรับใช้ถือเอาผลการออกสลากกินแบ่งของรัฐบาลประจํางวดวันที่ 1 เมษายน 2537 เป็นเลขถูก
สลากกินรวบ
ความเห็นของศาล แม้โพยสลากกินรวบเป็นภาพถ่ายจากเครื่องถ่ายเอกสารไม่ใช่
ต้นฉบับ แต่ภาพถ่ายเอกสารดังกล่าวเป็นบันทึกความจําเกี่ยวกับการเล่นการพนันสลากกินรวบมีจาํ นวนถึง
656 แผ่นและมีลักษณะเหมือนเป็นโพยสลากกินรวบที่คนเดินโพยหรือเจ้ามือเป็นผู้ทําเพื่อส่งต่อให้เจ้ามือ
เหนือขึ้นไปอีกทอดหนึ่งจึงต้องถ่ายสําเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน แม้จะรับฟังเป็นพยานเอกสารไม่ได้ แต่ก็ฟัง
ได้ว่าเป็นพยานวัตถุเกี่ยวแก่การเล่นการพนัน แม้โพยสลากกินรวบจะลงวันที่ 20 มีนาคม 2537 โดยไม่มี
ฉบับใดลงวันที่ 1 เมษายน 2537 ก็ตาม แต่การเล่นการพนันสลากกินรวบครั้งเกิดเหตุนี้เจ้ามือผู้รับกินรับ
ใช้ถือเอาผลการออกสลากกินแบ่งของรัฐบาลประจํางวดวันที่ 1 เมษายน 2537 เป็นเลขถูกสลากกินรวบ
และลูกค้าผู้เข้าเล่นจะได้รับสินพนัน ดังนั้น การที่มีผู้แทงหรือผู้เข้าเล่นล่วงหน้าเป็นเวลาสิบวันจึงเป็นเรื่อง
ปกติวิสัยหาเป็นเรื่องน่าระแวงสงสัยแต่อย่างใด (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2572/2540)
7.๑.7 กรณีตัวอย่างที่ 7
ข้อเท็จจริง นายเงินประกาศโฆษณาและชักชวนบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมให้
ผู้อื่นซื้อซองปิดผนึกภายในบรรจุกระดาษบอกตัวเลข 2 ตัว 3 ตัว และ 4 ตัว ของเลขท้ายรางวัลสลากกิน
แบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 เพื่อให้บุคคลนําไปเล่นการพนันสลากกินรวบโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ความเห็นของศาล ตามพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา 9 และมาตรา 12 นั้น
การช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้บุคคลใดเข้าร่วมในการเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นสลากกินรวบซึง่
มิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเป็นความผิดไม่ว่าจะกระทําโดยทางตรงหรือทางอ้อมและผู้ที่ช่วยประกาศ
โฆษณาหรือชักชวนนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นสลากกินรวบดังกล่าวหรือไม่ก็ตามแม้นายเงินจะมิได้
ประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้บุคคลอื่นเล่นสลากกินรวบโดยตรงแต่การที่นายเงินประกาศโฆษณาและ
ชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อผลการทํานายเลขท้ายของรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 เพื่อให้ผู้ซื้อ
นําไปใช้เล่นสลากกินรวบซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานย่อมถือได้ว่าเป็นการชักชวนโดยทางอ้อมให้ผู้
ซื้อผลการทํานายจากนายเงินเข้ าเล่นหรื อเข้าพนั นในการเล่นสลากกินรวบดังกล่า วนั้นนายเงินจึง มี
ความผิดฐานช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้บุคคลใดเข้าร่วมในการเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นสลาก
กินรวบซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา 9 และมาตรา 12
(เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4656/2530)

7.2 การพนันทายเลขรถ
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ข้อเท็จจริง ในวันเกิดเหตุนายดํากับนายแดงสมคบกันเล่นการพนันทายเลขท้าย
เบอร์รถยนต์ที่แล่นผ่านไปมาว่า เป็นเลขคู่หรือคี่เอาทรัพย์สินกัน
ความเห็นของศาล ไม่ใช่เป็นการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกับเล่นการพนันคู่คี่ตามบัญชี ก.
หมายเลข 8 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 995/2485)
ข้อสังเกต การเล่นการพนันทายเลขท้ายเบอร์รถยนต์ดังกล่าวไม่ใช่การเล่นที่ระบุไว้ใน
บัญชี ก. และบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ แต่เป็นการเล่นอื่นใดที่เป็นการทายหรือการทํานาย
ที่ยังไม่ได้มีการระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง จึงเป็นการเล่นพนันกันที่เป็นความผิดตามมาตรา 4
ทวิ และมาตรา 12 (2) ตอนท้าย แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ

7.3 การพนันบิลเลียดและสนุกเกอร์
7.3.1 กรณีตัวอย่างที่ 1
ข้อ เท็ จจริ ง นายดํ า เป็ น เจ้ าของโต๊ ะ สนุ กเกอร์ ซึ่ง ซื้ อ โต๊ะ สนุ กเกอร์ มาจากนายขาว
จากนั้นได้นํามาไว้ที่บ้านของนายดําและให้บุคคลภายนอกเล่นโดยเก็บค่าเล่น ต่อมานายดําย้ายไปเลี้ยงกุ้ง
กุลาดําที่ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ย้ายโต๊ะสนุกเกอร์ไปให้คนงานเล่นที่บริเวณ
ที่เลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงกุ้งขาดทุนนายดําจึงเลิกกิจการ และนําโต๊ะสนุกเกอร์ของกลางไปฝากนายแดง ต่อมา
นายแดง ได้ทําสัญญาเช่าโต๊ะสนุกเกอร์ของกลางจากนายดํา สัญญาเช่าระบุห้ามนําไปใช้เล่นการพนันหรือ
กระทําการใด ๆ เกี่ยวกับการพนัน ต่อมาเมื่อนายดําไปหานายแดง จึงทราบว่านายแดงกับพวกถูกจับกุม
ข้อหาเล่นการพนันสนุกเกอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตและศาลมีคําสั่งริบโต๊ะสนุกเกอร์ของกลาง
ความเห็นของศาล นายดํามีนายแดงมาเบิกความสนับสนุนคําเบิกความของนายดําว่า
นายแดงได้เช่าโต๊ะสนุกเกอร์ของกลางจากนายดําจริง โดยนายแดงเช่ามาเพื่อนําออกให้บุคคลภายนอก
เล่นและเรียกเก็บค่าเกม ส่วนพยานโจทก์มีสิบตํารวจเอกม่วงและร้อยตํารวจโททองผู้ร่วมจับกุมนายแดง
กับพวกและพนักงานสอบสวนเบิกความทํานองเดียวกันว่าวันเกิดเหตุจับกุมนายแดงกับพวกในข้อหาเล่น
การพนันสนุกเกอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตที่บ้านของบิดานายแดง พร้อมกับยึดโต๊ะสนุกเกอร์ของกลาง
โดยพยานโจทก์ทั้งสองไม่ได้สอบถามนายแดงกับพวกว่าโต๊ะสนุกเกอร์เป็นของใคร และทางสืบสวนก็ไม่
ทราบว่าเป็นของใครเห็นว่า ผู้ร้องมีพยานบุคคลและพยานเอกสารประกอบยืนยันว่าโต๊ะสนุกเกอร์ของ
กลางเป็นของนายดําและนายดําไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิดของนายแดงกับพวก และ
พยานโจทก์เท่าที่นําสืบมาไม่ปรากฏข้อเท็จจริงให้รับฟังได้เป็นอย่างอื่น จึงฟังว่าโต๊ะสนุกเกอร์ของกลาง
เป็นของนายดําและนายดํามิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิดที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้คืนโต๊ะ
สนุกเกอร์ของกลางแก่นายดําชอบแล้ว (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5792/2537)
7.3.2 กรณีตัวอย่างที่ 2
ข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2539 เวลาประมาณ 2 นาฬิกา นายดํากับพวก
ร่วมกันจัดให้มีการเล่นบิลเลียดในสมาคมสงเคราะห์ช่างเหมาไทย อันเป็นการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข
23 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ จํานวน 4 โต๊ะ ซึ่งเกินเวลา 1 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น อันเป็นการเล่น
เกินกําหนดเวลาที่อนุญาตให้เล่นได้ตามข้อกําหนดในกฎกระทรวง โดยมิได้ปรากฏว่ามีการพนันเอา
ทรัพย์สินกัน
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ความเห็นของศาล มาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ บัญญัติว่า
"การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใด
ซึ่งรัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนํามาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัด
โดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและ
ออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต" ซึ่งจะเห็นได้ว่า การจัดให้มี
การเล่นตามบัญชี ข.ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ นั้น จะต้องเป็นการจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนํามาซึ่ง
ประโยชน์แก่ผู้จัด ผู้จัดจึงจะมีความผิด แม้ตามมาตรา 12 ซึ่งเป็นบทกําหนดโทษจะใช้ถ้อยคําว่าผู้จัดให้มี
การเล่นเท่านั้น ก็ย่อมหมายถึงผู้จัดให้มีการเล่นอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการพนันฯ นั่นเอง
ดังนั้น ข้อความที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 วรรคสอง ที่ว่า จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนํามาซึ่งผลประโยชน์แก่
ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อม จึงเป็นองค์ประกอบความผิด เมื่อตามคําฟ้องของโจทก์ไม่ปรากฏข้อความ
ว่านายดําจัดให้มีการเล่นบิลเลียดและสนุกเกอร์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการเล่นบิลเลียดขึ้นเพื่อเป็นทาง
นํามาซึ่งผลประโยชน์แห่งตนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ถือได้ว่าคําฟ้องของโจทก์มิได้บรรยายถึงการกระทํา
ทั้งหลายที่อ้างว่าจําเลยได้กระทําผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5)
7.4 เครื่องเล่นเกมไฟฟ้า
7.4.1 เครื่องคีบตุ๊กตา
เครื่องคีบตุ๊กตาแบบหยอดเหรียญ แม้จะเล่นคนเดียวก็สามารถทําให้แพ้ชนะกัน
ได้ระหว่างผู้เล่นกับเจ้าของเครื่อง เพราะหากผู้เล่นชนะก็จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากเจ้าของเครื่องเล่น
โดยสภาพเครื่องเล่นจึงมิใช่เป็นการให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้เล่นเท่านั้น แต่เป็นการเล่นการพนัน
ตามบัญชี ข. หมายเลข 28 ถือได้ว่าเจ้าของเครื่องเล่นได้รับประโยชน์จากเงินที่ผู้เล่นใช้หยอดใส่ลงใน
เครื่องเล่นก่อนลงมือเล่นจึงเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชน์แห่งตน ส่วนผู้เข้าเล่น
จะมีความผิด ต่อเมื่อทราบว่าเครื่องเล่นไม่ได้รับอนุญาตให้จัด ให้มีการเล่นขึ้น เครื่องเล่นซึ่งตั้งอยู่ใน
ห้างสรรพสินค้าโดยเปิดเผยบุคคลทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสามารถเข้าเล่นได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เมื่อไม่
ปรากฏว่าผู้เล่นรู้ว่าผู้จัดไม่ได้รับอนุญาตจึงขาดเจตนาในการกระทําความผิด (คําพิพากษาศาลฎีกาที่
8600/2547)
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการสอบสวน
1. เครื่องคีบตุ๊กตาแบบหยอดเหรียญเป็นการพนันตามบัญชี ข. หมายเลข 28
2. องค์ประกอบความผิด
2.1 กรณีผู้จัด
(1) ผู้ใด
(2) จั ด ให้มี การเล่ นอันระบุไว้ใ นบัญชี ข. หมายเลข 28 (เครื่องเล่ นซึ่งใช้
เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดึง ดัน ยิง โยน หมุน
หรือวิธีใด ซึ่งสามารถทําให้แพ้ชนะกันได้ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ก็ตาม)
(3) เพื่อนํามาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(4) โดยไม่ได้รับอนุญาต
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2.2 ผู้เล่น
(1) ผู้ใด
(2) เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. หมายเลข 28 (เครื่อง
เล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดึง ดัน ยิง
โยน หมุน หรือวิธีใด ซึ่งสามารถทําให้แพ้ชนะกันได้ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่
ก็ตาม)
(3) การเล่นอันขัดต่อกฎหมายหรือข้อความในใบอนุญาต
3. กรณีการสอบสวนความผิดของผู้จัดจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้จัดได้จัดให้มีขึ้นเพื่อ
นํามาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. กรณีสอบสวนความผิดของผู้เล่นจะต้องให้แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นได้เข้าเล่นโดยรู้ว่าผู้
จัด ได้จั ด ให้มี การเล่น โดยไม่ไ ด้รับ อนุ ญาตตามกฎหมาย ซึ่ งหากกรณี เป็ นห้ างสรรพสิน ค้า หรื อเป็น ที่
สาธารณะที่มีลักษณะเปิดเผยทั่วไปก็อาจทําให้ผู้เข้าเล่นเข้าใจได้ว่าเป็นการจัดโดยได้รับอนุญาตแล้ว ดังนัน้
กรณี เ ครื่ อ งคี บ ตุ๊ ก ตาแบบหยอดเหรี ย ญซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นห้ า งสรรพสิ น ค้ า โดยเปิ ด เผย หากไม่ อ าจแสดง
พยานหลักฐานให้เห็นว่าผู้เล่นรู้ว่าผู้จัด ไม่ได้รับอนุญาตก็อาจถือได้ว่าผู้เล่นขาดเจตนาในการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
6. ของกลางเครื่ อ งเล่ น แบบหยอดเหรี ย ญ (เที ย บเคี ย งคํ า พิพ ากษาศาลฎี ก าที่
4192/2548) เช่น
(1) เครื่องเล่น
(2) เงินเหรียญที่ใช้ในการเล่น
(3) แผงวงจรไฟฟ้า
(4) ตุ๊กตา หรือพวงกุญแจ (ของรางวัล)
ข้อสังเกต กรณีอุปกรณ์การพนันที่มีเครื่องกลไฟฟ้าข้างใน ในการอ้างของกลาง
ดังกล่าวเป็นพยานวัตถุจะต้องปรากฏมีเครื่องกลไฟฟ้าอยู่ข้างในอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยจึงจะทําให้เห็นว่า
อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าดังกล่าวสามารถเล่นการพนันได้ ดังนั้น หากมีการรับมอบของกลางที่ได้มาจากการ
ตรวจยึดแล้วจะต้องตรวจดูด้วยว่ามีเครื่องกลไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ด้วยหรือไม่แล้วบันทึกภาพถ่ายเอาไว้เป็น
หลักฐาน เพราะหากภายหลังเครื่องกลไฟฟ้าถูกถอดชิ้นส่วนออกไปแล้วก็จะทําให้อุปกรณ์นั้นไม่อาจใช้เล่น
การพนันได้ ซึ่งจะทําให้ของกลางดังกล่าวไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานที่จะชี้ว่าเป็นเครื่องเล่นที่ใช้เล่นการ
พนันได้เลยอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเอาผิดกับผู้กระทําความผิดได้เลย
7.4.2 ตู้วิดีโอเกมหยอดเหรียญ
หากข้อเท็จจริงเป็นกรณีที่ก่อนที่ผู้เล่นตู้วิดีโอเกม ผู้เล่นจะต้องหยอดเหรียญเข้า
ไปในเครื่องแล้วกดปุ่มและโยกคันบังคับเพื่อเลือกตัวเล่น จากนั้นก็จะให้ตัวเล่นต่อสู้กับตัวเล่นอื่นที่กําหนด
ไว้ในเครื่องเล่น ขณะเล่นจะมีจํานวนแต้มหรือจํานวนคะแนนปรากฏขึ้นที่จอภาพของเครื่องเล่น ซึ่งจะมี
ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้ ถ้าคะแนนของผู้เล่นเป็นฝ่ายชนะคอมพิวเตอร์ก็จะให้ผู้เล่นได้เล่นใหม่อีก 1 ครั้ง ถือได้ว่า
โดยสภาพของตู้วีดีโอเกมเป็นเครื่องเล่นเกมที่มุ่งประสงค์จะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและเพิ่มทักษะ
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ให้แก่ผู้เล่นเพียงอย่างเดียวมิได้มุ่งประสงค์ให้ไว้เป็นเครื่องเล่นการพนันแต่อย่างใด ในส่วนของคะแนน
ปรากฏขึ้นที่จอภาพของเครื่องเล่นก็เป็นเรื่องเนื้อหาของเกมการเล่นแต่ละประเภทที่ผู้คิดสร้างสรรค์เกม
ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อฝึกทักษะของผู้เล่น หากผู้เล่นไม่นําเอาผลแพ้ชนะของตัวเล่นเกม
ดังกล่าวไปเล่นการพนันเพื่อการแพ้ชนะกันระหว่างบุคคลซึ่งเป็นผู้เล่นด้วยกันหรือบุคคลอื่นตั้งแต่ 2 ฝ่าย
ขึ้นไป เกมนั้นก็มิใช่เกมพนันแต่อย่างใด (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 535-536/2540 และ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8344/2538)
ข้อสังเกต ตู้เกมไฟฟ้าที่มีวิธีการเล่นโดยการหยอดเหรียญแล้วทุบแป้นที่ตู้ ลูกบอล
ก็จะดีดออกไปใส่ในช่องคะแนนตามลําดับมากน้อยโดยจะได้รับเป็นคูปองตามคะแนนที่สะสมและนํา
คูปองที่ได้รับมาแลกรับรางวัลเข้าลักษณะเป็นการเสี่ยงโชคต่อการได้หรือเสียประโยชน์เป็นการพนันแล้ว
ดังนั้น การเล่นตู้เกมไฟฟ้าลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการพนันซึ่งแตกต่างจากกรณีตู้เกมไฟฟ้าอื่นที่มุ่งประสงค์
จะให้ความสนุกเพลิดเพลินและเพิ่มทักษะแก่ผู้เล่นเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้มุ่งประสงค์จะให้เป็นเครือ่ งเล่น
การพนันตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 535 – 536/40 (เทียบเคียงความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่ 14/2546) ตู้เกมไฟฟ้าในลักษณะนี้จึงเป็นเครื่องเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 28
7.5 การแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การจัดแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่เป็นการพนัน ส่วนกรณีทเี่ ข้าชมหากมีการ
เล่นการพนันกันเจ้าพนักงานตํารวจจึงสามารถดําเนินการจับกุมได้ตามกฎหมาย (หนังสือกรมการปกครอง
ที่ มท 0404/ว 102 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2531)
ข้อสังเกต กรณีมีการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์หากผู้เข้าชมมีการเล่นการพนัน
โดยนําผลการแข่งขันมาเป็นข้อแพ้ชนะกันก็จะเข้าลักษณะการทายผลและการพนันเอาเงินก็จะเป็น
ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ผู้ใด
2. พนันกัน
3. การเล่นอื่นใดนอกจากบัญชี ก. และบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช 2478
4. การพนันที่มิได้ระบุเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง
8. วิธีการเล่นการพนัน1
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันเป็นความผิดทางอาญาที่มกี ฎหมายกําหนดไว้
โดยเฉพาะ ซึ่งกฎหมายแยกการเล่นการพนันออกเป็น 2 บัญชี คือ บัญชี ก. เป็นการพนันประเภทห้ามโดย
เด็ดขาด และบัญชี ข. เป็นการพนันประเภทที่อนุญาตให้เล่นได้ ดังนั้น ในการสอบสวนความผิดต่างๆ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการพนัน พนักงานสอบสวนจะต้องทราบถึงวิธกี ารเล่นการพนันตามบัญชี ก. และบัญชี ข.
ในแต่ละประเภทเสียก่อนเพือ่ ให้ทราบฐานความผิดของผู้กระทําความผิดในเบื้องต้นว่าเป็นการฝ่าฝืนการ
เล่นตามบัญชีใด และเป็นการเล่นหมายเลขใด โดยได้มีการรวบรวมวิธกี ารเล่นการพนันในบัญชี ก. และ
บัญชี ข. ไว้ดังนี้
8.1 การพนันตามบัญชี ก.
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(๑) การเล่นหวย ก. ข.

อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ตัวหวยหรือโพยที่จะใช้แทงมี ๓๔ ตัว (พยัญชนะไทยมีทั้งหมด ๔๔
ตัว ยกเว้นไว้เพียง ๑๐ ตัว ที่ไม่ได้กําหนดไว้เป็นตัวแทง ได้แก่ ง ฌ ฎ ฏ ฐ ธ ฒ ฑ ษ และ ศ ตัวอักษรที่
เหลือใช้เป็นตัวแทงเล่นหวยกันได้)
คูเ่ ล่น เจ้ามือ (ขุนบาล) หรือผูป้ ระมูลได้ หรือผู้รับกินรับใช้ และผู้แทง ประชาชน
ทั่วไปรวมทั้งชาวต่างชาติ
วิธีเล่น
๑. ผู้แทงจะแทงหวยอักษรที่ตนต้องการแทงต่อเสมียน (นายหน้า) เช่นเดียวกับ
ตัวแทนขายสลากกินแบ่งในปัจจุบัน โดยชําระเงินแล้วรับปลายขั้วหวยไว้
๒. (ในสมัยก่อนให้อนุญาตออกหวยวันละ ๒ เวลา คือ เช้ากับเย็น) ก่อนกําหนด
ออก ผู้ขายหวยจะนําต้นขั้วพร้อมด้วยเงินส่งให้ขุนบาล เพื่อตรวจจํานวนผู้แทง
(๒) การเล่นโปปั่น
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ครอบทองเหลืองลักษณะสี่เหลี่ยมทรงสูง ตรงกลางกรวนเป็น
สี่เหลี่ยม ลูกโปทําด้วยทองเหลืองขนาดใส่ลงในช่องกรวนของครอบทองเหลืองได้ ลิ้นโปทําด้วยทองเหลือง
หรือไม้ รูปทรงเช่นเดียวกับลูกเต๋า แต่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ด้านในแต่ละด้านจะมีลวดลายและทาสีแดงกับสี
ขาวแบ่งครึ่งสี่เหลี่ยม และแผงสําหรับผู้เล่นแทง
คู่แทง เจ้ามือ 1 คน ลูกค้าไม่จํากัดจํานวน
วิธีเล่น
๑. ผู้เล่นจะตกลงกันว่า ด้านสีขาวหรือสีแดงเป็นด้านที่ชี้ (นิยมเอาสีขาวเป็นด้านชี้ประตู)
๒. ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะเอาลิ้นใส่ในลูกโป และเอาฝาโปครอบด้านที่มี
ลิ้นโปโดยมิให้ผู้เล่นเห็น
3. ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งจะปั่น (หมุน) โป ก่อนที่เจ้ามือจะนําไปตั้งบนแผงที่ให้แทง
โดยตั้งเอามุมเหลี่ยมทั้งสี่ของฐานโปลงตรงเส้นของแผง (ตรงกลางของแผง)
๔. ผู้เล่นจะลงมือแทง อ๋อ กั๊ก ตั๋ว ฯลฯ
๕. หลักตายตัวซึ่งอาจไม่ต้องมีแผง โดยใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวหรือขีดเส้นทแยง
ไขว้กันเป็นแกงแนง ถ้าไม่กําหนดตัวเลขจะถือว่า ด้านเจ้ามือเป็นประตู ๔ ตรงข้ามเจ้ามือเป็นประตู ๒
ด้านขวาของเจ้ามือเป็นประตู ๑ และด้านของซ้ายเจ้ามือเป็นประตู ๓ เสมอไป
(๓) การเล่นโปกํา
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น เบี้ย เม็ดมะขาม ลูกปัด หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง
จํานวน ๔๐ – ๑๒๐ เม็ด และฝาครอบ
คู่เล่น เจ้ามือ 1 คน ลูกค้าไม่จํากัดจํานวน
วิธีเล่น
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๑. ผู้จัดให้มีการเล่นจะเอาฝาไปครอบเบี้ย (หรืออย่างอื่น) แล้วเปิดล่อตาล่อใจผู้
เล่น
๒. ผู้เล่นจะดําเนินการแทง อ๋อ กั๊ก เลี่ยม เหม็ง ขั้ว หรือตั๋ว ฯลฯ
๓. เมื่อผู้เล่นแทงกันเรียบร้อยแล้วผู้จัดให้มีการเล่นจะเปิดฝาแจงเบี้ย (แจกเบี้ย) ทีละ
๔ เม็ด ถือเศษ (หรือ ๔) เป็นเครื่องตัดสิน
(๔) การเล่นโปถั่ว หรือกําถั่ว
เดิมเป็นการพนันของชาวจีนที่มาจากเมืองจีน วิธีแทงและการใช้เงินเช่นเดียวกับ
โปกํา และโปปั่น มีแตกต่างกันบ้างก็แต่อุปกรณ์เล่นและวิธีการเล่นอุปกรณ์ที่ใช้เล่น ถั่ว เบี้ย เม็ดมะขาม เม็ด
กระดุม ลูกปัด หรืออย่างอื่นที่ใกล้เคียงกัน จํานวน ๑๒๐ – ๓๐๐ เม็ด และโครงว่าว หรือไม้เล็กเป็นเส้น
ยาว หรือแผงวาดขึ้นแทน เพื่อเป็นเครื่องหมายสําหรับวางเงินเดิมพัน
คู่เล่น เจ้ามือ 1 คน ลูกค้าไม่จํากัดจํานวน
วิธีเล่น ผู้จัดให้มีการเล่นจะกอบเอาเม็ดถั่วหรืออย่างอื่นที่พนันไว้ข้างหน้าตน
จํานวนประมาณพอสมควร (มากพอที่จะให้ผู้เล่นกะไม่ถูก) แล้วให้ผู้เล่นแทงตามวิธีการต่างๆ จนเรียบร้อย
จึงแจงต่อหน้าผู้เล่นทีละ ๔ เม็ด จนกองสุดท้ายถือเป็นการตัดสิน เช่น กองสุดท้ายเป็น ๑ ก็ถือว่าออก
ประตู ๑ เป็นต้น การแทงโปกํา โปปั่น และถั่ว มีวิธีการเล่น ๘ ชนิดด้วยกัน คือ
๑. แทงอย่างทั่วไป เช่นเดียวกับการแทงอ๋อ แต่เจ้ามือจ่ายให้ ๑ – ๒ เท่า
๒. แทงอ๋อ คือ การแทงมุ่งถูกเพียงประตูเดียว เสีย ๓ ประตู
๓. แทงเลี่ยม หรือแทงเหลี่ยม คือ การแทงทับเส้น โดยการแทงประตูหนึ่งแต่
เผื่อเอาตัวรอดอีกประตูหนึ่ง
๔. แทงเหม็ง คือ แทงมุ่งถูกประตูเดียว เผื่อเอาตัวรอดซ้ายกับขวา) ๒ ประตู
ยอมให้เสีย ณ ประตูตรงข้าม
๕. แทงชั้ว ขั้ว หรือขาย คล้ายกับแทงเหม็ง ผิดกันตรงที่จะยอมให้เจ้ามือกินขวา
หรือซ้ายเพียงประตูเดียว
๖. แทงกั๊ก คือ แทงเผื่อถูก ๒ ประตู และเผื่อเสีย ๒ ประตู
๗. แทงถ่อ คล้ายกับแทงกั๊ก คือ แทงเผื่อถูก ๒ ประตู และเผื่อเสีย ๒ ประตู
๘. แทงตั๋ว คล้ายกับแทงเลี่ยม เหม็ง และขั้ว) ผิดแต่การแทงตั๋วลูกค้าได้เปรียบ
ตรงแทงถูกได้ ๒ เท่า การเสียเพิ่มอีก ๑ เท่า เป็น ๒ ประตู คือตรงที่วางเงินเป็นประตูถูก ตรงข้ามเจ๊ากัน
และ ๒ ข้างเป็นเสีย
(๕) การเล่นแปดเก้า
ก. การเล่นแบบเก่า
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ไพ่ไม้ (ที่ใช้ในการเล่นต่อแต้ม) ๒ ชุด โดยจะเลือกเอาบางตัวออกจน
เหลือ ๓๒ ตัว
คู่เล่น เจ้ามือ 1 คน ลูกค้า (ขาเล่นหรือผู้ร่วมวงโดยมาก 3 คน)
วิธีเล่น เล่นได้หลายแบบ ที่นิยมมี 2 แบบ
นายวิบูล ลีลา
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วิธีแรก มีผู้จัดให้มีการเล่นหนึ่งคน ประกอบกับผู้เล่น
วิธีที่สอง ออกเงินคนละเท่าๆ กัน ตั้งเป็นกองกลาง โดยจะถือเงินกองกลางเป็น
ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ)
๑. คว่ําไพ่ไม้ทั้งหมดแล้วคละให้ทั่วแล้วจึงตั้งเป็นแถว
๒. ผู้ร่วมวงคนใดคนหนึ่งลงมือทอดลูกเต๋าเพื่อหาตัว ผู้หยิบไพ่คนแรก (ลูกเต๋า
๒ ลูก)
๓. ผู้หยิบไพ่คนแรกก็ต้องทอดลูกเต๋าอีกครั้งว่าจะหยิบไพ่ไม้คู่ใดก่อน คนถัดไปก็
จะหยิบ ๒ ชิ้น เรียงกันไปจนครบ ๒ ครั้ง (ครบ ๔ ตัว)
๔. เมื่อได้ไพ่แล้วตรวจดูแล้วจึงแบ่งออกเป็นสองคู่ โดยถือหลักว่าไพ่ ๒ ชิ้น
รวมกันแล้วตัดเลขหลักสิบทิ้ง เช่น ๒๒ จะมีแต้มเท่ากับ ๒ แต้ม
๕. แต้มหรือเศษผู้ใดมากกว่าถือว่าชนะ
หมายเหตุ การหงายไพ่ให้หงายทีละคู่
ข. การเล่นแบบใหม่
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ไพ่ป๊อก ๑ สํารับ
วิธีเล่น ใช้วิธีเล่นเช่นเดียวกับการเล่นแบบเก่า
(๖) การเล่นจับยี่กี
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้ไพ่ผ่องจีนหรือตัวหมากรุกจีน คัดเอาเฉพาะตัว ตี่ หมายถึง
ขุน สือ หมายถึงทหาร เซี๋ย หมายถึงช้าง กือ หมายถึงที่ตั้งและยานพาหนะ เบ๊ หมายถึงม้าและแม่ และ
ผ่าว หมายถึงปืนใหญ่ โดยไพ่ผ่องจึงจะมีสองสี คือ สีดําและสีแดง จะใช้ทั้งสองสี สีละหกตัวรวมเป็นสิบ
สองตัว คําว่า “จับยี่ก”ี เป็นศัพท์จีนแต้จิ๋ว แปลตรงตัวว่า สิบสองอัน
ผู้เล่น เจ้ามือ 1 คน ลูกค้าไม่จํากัดจํานวน
วิธีเล่น
๑. ผู้จัดให้มีการเล่นจะสลับไพ่ (หรือสลับหมากรุกจีน) แล้วนําตัวใดตัวหนึ่งใส่กล่อง
หรือวางทับไว้
๒. ลูกค้าจะแทงตามเบอร์ ตามเลข หรือตามตัวที่ต้องการ
๓. เมื่อเปิดไพ่ ถ้าแทงผิดเจ้ามือกิน แทงถูกจ่ายสิบเท่า
๔. การแทงควบทีเดียว ๒ ตัว จ่ายเหลือห้าเท่า แทงควบทีเดียว ๓ ตัว จ่ายเหลือ
สามเท่า และแทงควบทีเดียว ๔ ตัว จ่ายเหลือสองเท่า
ส่วนการเล่นพลิกแพลงหรือเล่นโดยดัดแปลง หากมีจํานวนตัวไพ่ และวิธีการ
คล้ายกันก็นับเข้าเป็นความผิดตามบัญชี ก.
(๗) การเล่นต่อแต้ม
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้ไพ่ไม้หรือพลาสติก สําหรับใช้ในการเล่นต่อแต้มธรรมดา
อันมีจุดประจําแต้มไพ่ ไพ่ทั้งชุดมีจํานวน ๒๘ ตัว ดังนี้
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๐ – ๐ ๐ – ๑ ๐ – ๒ ๐ – ๓ ๐ – ๔ ๐ – ๕ ๐ -๖
๑–๑๑-๒๑–๓๑–๔๑–๕๑–๖
๒–๒๒–๓๒–๔๒–๕๒–๖
๓–๓๓–๔๓–๕๓–๖
๔–๔๔–๕๔–๖
๕–๕๕–๖
๖–๖
คู่เล่น แต่เดิมทีนิยมเล่นกันเพียง 2-4 คน ไม่นิยมเล่นมากคน เศษที่เหลือไม่ลง
จํานวนคนจะคัดเลขล่างสุด (เลขมากสุด) ออก หรือจะคงคาไว้ไม่เก็บก็สุดแต่จะตกลงกัน ไม่จําเป็นต้องมีเจ้ามือ
วิธีเล่น
๑. ล้างไพ่ (คว่ําคละกัน หรือสลับกัน) จัดกองขึ้นเป็นแถวตามต้องการ
๒. เสี่ยงด้วยลูกเต๋าว่าใครจะเป็นผู้หยิบไพ่ก่อน โดยจะหยิบไพ่จากกองใดก็ได้
(สุดแต่จะตกลงกันว่าจะหยิบเรียงลําดับ หรือหยิบตามใจชอบในกองใดกองหนึ่ง)
๓. ผู้เล่นอื่นทยอยหยิบไพ่คนละคู่จนไพ่ไม้จํานวนเท่ากัน
๔. ผู้ได้แต้ม ๖ – ๖ จะแบ (วาง) ไพ่คนแรก ผู้นั่งคนถัดไปจะแบไพ่ที่มีแต้ม
ตรงกันทางหัวหรือท้ายก็ได้วางเรียงกับ ๖ และถ้าไม่มีแต้ม ๖ ก็ให้ผู้นั่งถัดไปเป็นผู้แบ และผู้นั้นได้ “แก็ก”
แปลว่า สุดยอด
๕. การวางไพ่ต่อแต้มกันเรื่อยไป ผู้หมดไพ่ก่อนเป็น ผู้ชนะ
การได้เสียแล้วแต่จะตกลงกันว่าคิดเป็นเงินตามราคาตัวไม้หรือตามแก็กก็ได้
ข้อสังเกต สําหรับการเล่นโดมิโน (Dominoes) ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัด เจน
เนื่องจากมีความเห็นเป็นไปได้ 2 แนวทาง คือ อาจเข้าลักษณะเป็นการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 7 หรือ
อาจมองว่าเป็นการเล่นการพนันไพ่ต่อแต้มตามบัญชี ข. หมายเลข 21 ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามในการเล่น
โดมิโนหากเป็นการเล่นที่ไม่มีการได้เสียกันโดยไม่มีการวางสินพนันกันแล้ว ก็จะเข้าลักษณะเป็นเพียงการ
เล่นเกมกีฬาและเป็นอุปกรณ์ฝึกเชาว์ปัญญาเท่านั้น
(๘) การเล่นเบี้ยโบก หรือคู่คี่ หรืออีโจ้ง
ก. การเล่นเบี้ยโบก
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น เบี้ย (ฝนให้เรียบร้อยแล้วจุกด้วยขี้ผึ้ง) เม็ดมะขาม ผ่าครึ่งหรือ
ผ่า ๔ เม็ด กระดุมที่มีด้านละสี หรือสิ่งอื่นที่ใกล้เคียง จํานวน ๔ เม็ด และกระบอกไม้ไผ่ขนาดย่อม ๑ อัน
คู่เล่น เจ้ามือ 1 คน และลูกค้าไม่จํากัด หรือผลัดกันเป็นเจ้ามือ การถือท้ายอาจ
มีได้ตามความต้องการ
วิธีเล่น
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๑. ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะเขย่ากระบอกเบี้ย (หรือสิ่งอื่นที่ใส่) แล้ววางคว่ํา
ให้ลูกค้าแทง
๒. การแทงถือเป็นหลักตาย คือการแทงคู่จะวางเงินทางขวาของเจ้ามือ และ
แทงคี่จะวางเงินทางซ้ายของเจ้ามือ
๓. การนับแต้มถือเอาคู่หรือคี่อันใดอันหนึ่งเท่านั้น คือ ถ้าเบี้ยคว่ํา สอง หงาย
สอง หรือคว่ําทั้งสี่เม็ด หรือหงายทั้งสี่เม็ด ถือเป็นคู่ นอกนั้นถือเป็นคี่
๔. แทงผิดเจ้ามือกิน แทงถูกได้ ๑ เท่า
๕. อาจเล่นโดยผลัดกันเป็นเจ้ามือ การถือท้ายอาจมีได้ตามความต้องการ
ข. การเล่นเบี้ยคู่คี่
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น เบี้ย หรือวัตถุที่ใกล้เคียง จํานวน ๑๐ - ๖๐ เม็ด
คู่เล่น เจ้ามือและลูกค้า
วิธีเล่น
๑. ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะกําเบี้ย (หรือวัตถุที่จะเล่น) ให้ผู้เล่นทายโดย
อาจมีลูกเล่น เช่น หงายให้เห็น ๑ นิ้ว แล้วรีบปิด
๒. การแทงถ้าไม่มีแผงสําหรับแทง จะถือว่าวางเงินด้านขวาของเจ้ามือเป็นคู่ และ
ซ้ายเป็นคี่
๓. แทงผิดเจ้ามือกิน แทงถูกได้ ๑ เท่า
ค. การเล่นเบี้ยอีโจ้ง
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น เหรียญสตางค์หรืออย่างอื่นจํานวน ๑๐ – ๒๕ เหรียญ และขุด
หลุมลงไปในพื้นดิน
คู่เล่น จะมีเจ้ามือหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ตกลงกัน
วิธีเล่น
๑. หยอดสตางค์หรือวัตถุที่กําหนดลงในหลุมหรือภาชนะโดยมีคนกลางซึ่งได้
ร่วมเล่นด้วยเป็นคนหยอด หรือผู้ร่วมเล่นผลัดกันหยอด โดยจะพยายามไม่ให้ผู้ร่วมเล่นอื่นทราบจํานวนที่
หยอด ขณะเดียวกันก็จะต้องพยายามคาดคะเนจํานวน
๒. ถ้ามีเจ้ามือ ลูกค้าจะเสี่ยงแทงคู่คี่ และถ้าไม่มีเจ้ามือ ลูกค้าจะท้าพนันกันเอง
มักจะแทงคู่หรือคี่ฝ่ายละเท่ากัน ผู้แทงถูกได้และผู้แทงผิดเสีย
๓. การเล่นจะมีเจ้ามือหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ตกลงกัน
(๙) การเล่นไพ่สามใบ
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้ไพ่เพียง ๓ ใบ จะเป็นไพ่อะไรก็ได้ที่สําคัญ ๒ ใน ๓ ใบต้อง
เป็นไพ่เหมือนกัน กล่าวคือเหมือนกัน ๒ ใบและต่างกันอยู่ ๑ ใบ รวมเป็น ๓ ใบ
คู่เล่น เจ้ามือ 1 คน ลูกค้ากี่คนก็ได้
วิธีเล่น
นายวิบูล ลีลา
สมิต
นายนนท์ธวัช
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๑. ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะหงายไพ่ให้ดูก่อนคว่ําล้างไพ่
๒. การล้างไพ่สุดแต่ความถนัดและชํานาญ ผู้มีความเจนจัดมักนิยมล้างไพ่ช้าๆ
เพื่อเป็นการล่อใจผู้แทง
๓. แทงผิดเจ้ามือกิน แทงถูกได้ ๒ เท่า
(๑๐) การเล่นไม้สามอัน
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ไม้รูปสี่เหลี่ยมลักษณะแบนยาว (ขอบบางตามต้องการ ข้อ
สําคัญต้องกะทัดรัดและเหมือนกันมากที่สุด) กว้างยาวประมาณ ๑ x ๔ นิ้ว จํานวน ๓ อัน เอาไม้อันหนึ่ง
เจาะรู เอาด้ายร้อยผูกปลายด้านหนึ่งไว้
คู่เล่น เจ้ามือ 1 คน และลูกค้า 1-2 คน (นิยม 1 คน) อาจมีผู้ถือท้ายด้วย
วิธีเล่น
๑. ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะรวบไม้ทั้ง ๓ อัน โดยด้านมีด้ายกําไว้กับมือ
๒. ผู้เล่นจะวางเดิมพันก่อนจับไม้อันหนึ่งขึ้น
๓. ผู้เล่นที่จับได้อันที่ผูกด้ายถือเป็นชนะได้สินพนัน ๑ เท่า ถ้าจับถูกอันอื่น
เจ้ามือกิน โดยการเล่นอาจมีผู้เล่น ๑ – ๒ คน (นิยม ๑ คน) และอาจมีผู้ถือท้ายด้วย
(๑๑) การเล่นช้างงา หรือป๊อก
ก. ช้างงา หรือเรียก “ป๊อก ๑๕”
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้ไพ่โป๊กเกอร์ Playing cards ทั้งสํารับมี ๕๔ ใบ รวมทั้ง ๒
ตัวโจ๊ก ซึ่งเป็นใบปิดหัวท้ายของสํารับไพ่ การเล่นช้างงาต้องคัดเอาไพ่แต้ม ๙ , ๑๐ และเต๊ะ ออกอย่างละ
๔ ใบ รวมทั้งโจ๊กทั้ง ๒ ใบ เท่ากับเอาออก ๑๔ ใบ คงเหลือไพ่ที่จะนํามาเล่นจริง ๔๐ ใบ
วิธีเล่น
๑. ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะซอยไพ่ ตัดไพ่ และแจกไพ่คนละ ๑ ใบ แจก
๒ รอบจนครบจํานวนผู้เล่นจึงตรวจไพ่
๒. แต้มที่อยู่ได้คือ ๑๑ – ๑๔ แต้ม ๑๕ แต้มเรียกว่าป๊อก เกินกว่า ๑๕ แต้ม
ถือว่าตาย
๓. ผู้เล่นคนแรกจะได้เรียกเพิ่มจนกว่าพอหรือตาย ลําดับต่อไปก็เช่นเดียวกัน
จนครบจํานวนผู้เล่น เมื่อครบจํานวนคนเรียกเพิ่ม จึงจะเรียก “หงายไพ่”
๔. ผู้มีแต้มมากกว่า คือ ป๊อกหรือ ๑๕ แต้ม เป็นผู้ชนะ
ข. ป๊อกยี่อิ้ด หรือไพ่ยี่สิบเอ็ดแต้ม
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้ไพ่โป๊กเกอร์ Playing cards ทั้งสํารับมี ๕๔ ใบ ตัดตัวโจ๊ก
ออก ๒ ใบ เหลือไพ่ที่ใช้เล่น ๕๒ ใบ
วิธีเล่น
๑. เจ้ามือจะซอยไพ่ ตัดไพ่ และแจกไพ่คนละ ๑ ใบ แจก ๒ รอบจนครบ
จํานวนผู้เล่นจึง ตรวจไพ่
นายวิบูล ลีลา
สมิต
นายนนท์ธวัช
สิงห์กุล



๒. แต้มที่อยู่ได้คือ ๑๖ แต้มขึ้นไป ๒๑ แต้มเรียกว่าป๊อก เกินกว่า ๒๑
แต้มถือว่าตาย ต่ํากว่า ๑๕ แต้มให้จั่ว
๓. ผู้เล่นคนแรกจะได้เรียกเพิ่มหากมีแต้มไม่ถึง ๑๖ แต้ม โดยเรียกไพ่ได้ไม่เกิน
คนละ ๕ ใบ ทําเช่นเดียวกันจนครบจํานวนผู้เล่น เมื่อครบจํานวนคนเรียกเพิ่ม จึงจะเรียก “หงายไพ่”
๔. ผู้มีแต้มมากกว่า คือ ป๊อกหรือ ๒๑ แต้ม เป็น ผู้ชนะ
(๑๒) การเล่นไม้ดําไม้แดง หรือปลาดําปลาแดง หรืออีดําอีแดง
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ทําจากไม้ แผ่นไม้ โลหะ หรือพลาสติก ที่มีรูปเป็นเครื่องมือ
เล่น หากใช้อุปกรณ์รูปอะไรก็จะเป็นการเล่นตามชื่อรูปนั้น โดยกําหนดให้มีสีดํา สีแดง สีขาว
คู่เล่น เจ้ามือ 1 คน ลูกค้าไม่จํากัด
วิธีเล่น
๑. ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) เอาไม้ ๓ อัน (หรืออย่างอื่น) มาล่อ แล้วอาศัย
ความไวปัดไม้ลงในกล่องให้ลูกค้าแทง

๒. เจ้ามือจะไม่มีการออกสีขาว ตัวขาวเป็นเพียงตัว ล่อตา ถ้าเจ้ามือเผลอ
ออกสีขาวเจ้ามือเสีย ๑ ต่อ หรือนอกจากมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น
๓. แทงผิดเจ้ามือกิน แทงถูกได้ ๑ เท่า
(๑๓) การเล่นอีโปงครอบ
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ลูกน้ําเต้า ลักษณะคล้ายลูกเต๋าแต่ใหญ่กว่า ทั้ง ๖ ด้านของ
ลูกจะมีภาพ ๑ น้ําเต้า ๒ ปู ๓ ปลา ๔ กุ้ง ๕ เสือ และ ๖ ไก่ ด้านละรูป จานและฝาครอบ สําหรับใส่ – ปิด
ลูกน้ําเต้า และแผง ผ้า หรือภาพสําหรับวางสินพนัน
คู่เล่น เจ้ามือ 1 คน ลูกค้าไม่จํากัด ผู้ถือท้ายไม่ค่อยนิยมกัน
วิธีเล่น
๑. ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะเอาลูกน้ําเต้าใส่จานเอาฝาครอบ อาจเปิดฝา
แลบให้เห็นลูกน้ําเต้าเป็นการล่อใจ
๒. เมื่อปิดฝาแล้วเจ้ามือจะเขย่าตามถนัดแล้วให้ผู้เล่นแทง
๓. แทงผิดเจ้ามือกิน แทงถูกได้ ๒ เท่า
(๑๔) การเล่นกําตัด
การพนันอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยสมัยกรุงธนบุรีถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นิยมมาก
สันนิษฐานว่าลอกแบบมาจากถั่ว และโปกําของจีน
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น มีเบี้ย เม็ดมะขาม ลูกปัด ถั่ว เศษสตางค์ หรือวัตถุที่ใกล้เคียงกัน
คู่เล่น เจ้ามือ 1 คน ผู้เล่นหรือลูกค้าไม่จํากัด
วิธีเล่น
นายวิบูล ลีลา
สมิต
นายนนท์ธวัช
สิงห์กุล



๑. แจกอุปกรณ์ดังกล่าวให้คนละ ๑๐ – ๒๐ เม็ด (หรือลูก) และให้ผู้เล่น
วางเดิมพัน
๒. ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะกําอุปกรณ์การพนันให้ผู้เล่นเก็ง (มักไม่นิยม
เกิน ๑๐ เม็ด) เมื่อผู้เล่นทุกคนทําตามเจ้ามือครบหมด เจ้ามือจึงแบมือให้ดูจํานวนที่กําในมือ ผู้เล่นคนใดที่
มีจํานวนในมือเท่ากับเจ้ามือจะแบมือเรียกเงิน ๑ – ๕ เท่าจากเจ้ามือ
๓. ต่อไปเจ้ามือจะทายจํานวนในมือที่ผู้เล่นกําไว้จนครบทุกคน คนที่ถูกทาย
จะแบให้ดู ถ้าเจ้ามือทายถูกเจ้ามือจะได้กิน ทายผิดเจ๊ากันไป
๔. ข้อแม้สําหรับเจ้ามือ คือห้ามทายจํานวนที่ตนกําไว้ในมือ เช่น เมื่อเจ้ามือ
ออก ๒ แต่เผลอไปทาย ๒ ไม่ว่าผู้เล่นคนนั้นจะกํา ๒ หรือไม่ ก็ตาม ถือว่าผู้เล่นคนนั้นชนะ
(๑๕) การเล่นไม้หมุน หรือล้อหมุนทุกๆ อย่าง
ไม้หมุน เหมือนการเล่นรูเล็ต และล้อหมุน ต่างกันตรงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น แผ่นไม้ แผ่นพลาสติก แผ่นกระดาษแข็ง หรืออย่างอื่น ทําเป็นรูปกลม ตรงจุดศูนย์กลาง
เจาะรูทําหลักสําหรับยึดกับไม้สั้นอันมีน้ําหนักคานกันทั้งสองข้าง ปลายไม้เส้นนี้ด้านหนึ่งจะเป็นมุมแหลมชี้
ตัดสินการพนัน สําหรับแผ่นไม้วงกลมจะแบ่งเป็นส่วนมี ๗ – ๓๒ ช่อง มักนิยมทาสีและมีเลขหรือ
เครื่องหมายกํากับทุกช่อง
คู่เล่น เจ้ามือ 1 คน และลูกค้าไม่จํากัด
วิธีเล่น
๑. ก่ อ นเล่ น ผู้ จั ด ให้ มี ก ารเล่ น (เจ้ า มื อ ) ต้ อ งกํ า หนดรายละเอี ย ด เช่ น
เครื่องหมายหรือหมายเลขอะไรจะได้กี่ต่อ เจ้ามือหมุนแล้วผู้เล่นแทงทันทีหรือผู้เล่นแทงแล้วเจ้ามือหมุน
เป็นต้น
๒. ปลายศรที่หมุนหยุดตรงช่องที่แทง เจ้ามือจะจ่ายตามที่ตกลงให้เฉพาะผู้เล่น
ขาที่แทงถูก และถ้าปลายศรชี้ไปยังช่องที่ไม่มีใครแทงเจ้ามือกินหมด
๓. ถ้าปลายศรชี้ไปยังเส้นระหว่างช่อง อาจตกลงไว้ก่อนว่า เจ้ามือต้องจ่ายให้ทั้ง
สองช่องๆ ละครึ่งของรางวัลที่ได้ หรือเจ้ามือต้องจ่ายให้เต็มจํานวนทั้งสองช่องที่ชี้ หรือให้เจ้ามือหมุนใหม่
เป็นต้น
(๑๖) การเล่นหัวโต หรือทายภาพ
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น แผง ภาพหรือกระดานภาพสัตว์ ๔ ชนิด ใต้ภาพจะต้อง
กําหนดหมายเหตุ ๑ – ๔ สําหรับแทง ถ้าไม่สะดวกจะใช้เขียนชื่อของสัตว์แทนก็ได้ ที่ครอบ กล่อง หรือ
กลักไม้ขีด และแผ่นป้ายขนาดใส่ลงในครอบ กล่อง หรือกลักไม้ขีด โดยทําเป็นภาพหรือเขียนเป็นตัวอักษรให้
ตรงกับแผง
คู่เล่น เจ้ามือ 1 คน และลูกค้าไม่จํากัด
วิธีเล่น
๑. ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะเอาแผ่นป้ายใส่ในกลักแล้ววางไว้ที่บนแผง
สําหรับแทง
นายวิบูล ลีลา
สมิต
นายนนท์ธวัช
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๒. ผู้เล่นจะวางสินพนันตรงภาพที่เก็ง โดยอ่านสังเกตจากกิริยาของ
เจ้ามือแล้วเปลี่ยนการแทงเลขอื่น
๓. เจ้ามือรอจนผู้เล่นวางสินพนันตรงภาพที่แน่นอนแล้วจึงเปิดกล่อง ทายผิด
เจ้ามือกินถ้าทายถูกเจ้ามือจ่ายให้ดังนี้ เลขที่ ๑ หรือรูปสัตว์ตัวแรก ใช้ให้หนึ่งเท่า หรือเลขที่ ๒ หรือรูป
สัตว์ตัวที่สอง ใช้ให้สองเท่า หรือเลขที่ ๓ หรือรูปสัตว์ตัวที่สาม ใช้ให้สามเท่า หรือเลขที่ ๔ หรือรูปสัตว์ตัว
ที่สี่ ใช้ให้สี่เท่า
(๑๗) การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น สัต ว์ที่จะนํามาทรมานเพื่อการพนันขันต่อ เช่น เต่ า
กระต่าย สุนัข แมว อย่างอื่นประกอบด้วย เช่น จิ้งหรีด ต้องมีไม้ปั่นเป็นอุปกรณ์ เป็นต้น
คู่เล่น เจ้ามือและลูกค้า , เจ้าของสัตว์ที่เป็นคู่แข่ง หรือผู้ถือหาง
วิธีเล่น
แล้วแต่ประเภทหรือชนิดของสัตว์ โดยการทรมานสัตว์ให้เจ็บปวดหรือมึนเมา
แล้วต่อสู้กัน เช่น เต่าเอาไฟสุมหลัง จิ้งหรีดใช้ไม้ปั่นหรือยั่วให้เกิดโทสะ ไก่ฝังยา ทายาหรืออดอาหาร เป็น
ต้น โดยผู้เล่นอาจจะเป็นเจ้าของสัตว์ที่เป็นคู่แข่ง หรือผู้ถือหาง

(๑๘) การเล่นบิลเลียดรู ตีผี
ก. การเล่นบิลเลียดรู
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น โต๊ะบิลเลียดรูโดยเฉพาะ ซึ่งมีหลุม ๙ หลุม แต่ละหลุมมี
ขนาดใหญ่พอให้ลูกบิลเลียดลงได้ และแต่ละหลุมจะมีรางสําหรับให้ลูกบิลเลียดไหลกลับเข้าลิ้นชักขอบโต๊ะ
และลูกบิลเลียด ๕ – ๙ ลูก
คู่เล่น มีคู่แข่งขัน (มักเป็น 2 คน) เจ้ามือและลูกค้า ซึ่งอาจมีผู้ถือท้ายด้วย
วิธีเล่น
ก่อนลงมือเล่นจะมีการตกลงแต้มของแต่หลุม สําหรับโต๊ะที่ไม่มีบอกแต้ม
ของหลุมการกําหนดแต้มมากเป็น ๒๐๐ , ๓๐๐ , ๕๐๐ และ ๑,๐๐๐ ตามความยากง่ายของหลุมที่จะลง
จํานวนลูกบิลเลียดนิยม ๕ ลูก ๗ ลูก ๙ ลูก ตามความนิยมของแหล่ง อีกวิธีหนึ่งคือการกําหนดแต้ม ผู้เล่น
จะต้องพยายามทําให้ได้แต้มตามที่กําหนด ผู้ใดทําแต้มเกินต้องทําแต้มลบมาลงให้ได้พอดี ใครทําได้แต้ม
ตามที่กําหนดก่อนเป็นผู้ชนะ โดยมีคู่แข่งขัน (มักเป็น ๒ คน) และอาจมีผู้ถือท้ายด้วย
ข. การเล่นตีผี (แบบธรรมดาหรือแบบเก่า)
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น โต๊ะบิลเลียดและอุปกรณ์ สําหรับลูกบิลเลียดใช้เพียง ๓
ลูก คือ สีแดง สีดํา และสีขาว ถุงพร้อมหมายเลขสําหรับจับฉลาก และตัวผีที่ทําจากแก่นไม้ ทรงกลม
คู่เล่น ผู้ร่วมการแข่งขันจํานวน 2-17 คน นิยมเล่นกันเพียง 2-7 คนอย่าง
มาก ผู้ถือท้ายอาจมีก็ได้
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วิธีเล่น
๑. ผู้เล่นจะจับเบอร์กับมาคเกอร์ คนละ ๑ เบอร์ แล้วเก็บไว้กับตัว การ
แทงต้องแทงให้ได้แต้มรวมกับเบอร์ที่จับได้ให้มีแต้มเป็น ๓๑ แต้ม ผู้แทงได้ ๓๑ แต้มก่อนเป็นผู้ชนะจะได้
สินพนันทั้งหมด ขนาดเหรียญ ๒๕ สตางค์
๒. การตายมีอยู่ ๒ กรณี คือ แทงเกินแต้ม ๓๑ แต้ม หรือแทงกระทบถูก
หลักผี (หลักผีถ้าใช้บิลเลียดวางแทนหลักผีจะวางใกล้ลูกที่มีแต้มมาก)
๓. ผู้ที่ตายต้องเริ่มเก็บแต้มและลูกกา (ขีดกาหน้าชื่อบนกระดาษเพื่อให้รู้ว่า
เริ่มต้นใหม่) ผู้ถูกกาจะจับเบอร์ใหม่ก็ได้
ค. การเล่นตีผีหลุม
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับการเล่นตีผี เฉพาะไม้แก่นที่สมมุติ
เป็นแก่นผี ให้ใช้ลูกบิลเลียดสีดําแทน (เพิ่มต่างหากเพียง ๑ ลูก)
คู่เล่น ผู้ร่วมการแข่งขันจํานวน 2-17 คน นิยมเล่นกันเพียง 2-7 คนอย่าง
มาก ผู้ถือท้ายอาจมีก็ได้
วิธีเล่น
๑. กําหนดแต้มประจําหลุม มี ๑ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ และ ๑๐
๒. เล่นโดยวิธีแทงแคนนอลได้ ๒ แต้ม ตบหลังแดงหรือตบหลังขาวได้แต้ม
ตามหลุมที่ระบุในข้อ ๑
๓. กรณีที่ถือว่าตาย มี แทงเปลี่ยน หรือมีลูกใดก็ตามไปกระทบลูกสีดํา
หรือได้แต้มรวมกับเบอร์ที่จับเกินกว่า ๓๑ แต้ม
๔. การตายทุกกรณีต้องเสียกาและเริ่มตั้งต้นใหม่ โดยเจ้าของโต๊ะจะไม่ให้ใส่
ลูกดําก็ได้หากเป็นผู้เล่นมือใหม่เพราะอาจทําให้เสียเวลา
(๑๙) การเล่นโยนจิ่ม หรือทอยเส้น
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น เหรียญสตางค์ต่างกันตามจํานวนผู้เล่น
คู่เล่น เจ้ามือไม่นิยมมีหรือมีก็ได้ ลูกค้า 2-10 คน
วิธีเล่น
๑. ผู้เล่นจะกําหนดเส้นโยนกับหลักชัย ห่าง ๑ – ๕ เมตร หรือตามที่ต้องการ
๒. ผู้เล่นจะโยนเหรียญจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งเหรียญที่โยนใกล้กับ
เส้นมากที่สุดมีสิทธิ์ทอยเหรียญที่ใกล้เส้นเหรียญที่ ๒ ที่ ๓ ต่อๆ ไป
๓. ผู้เล่นมักจะมีการตกลงกันก่อนว่า ทอยกบ ทอยต่อ หรือทาบ ได้เท่าได
โดยเฉพาะการทอยต่อซึ่งจะกําหนด
- ทอยต่อๆ ไปได้ถ้าทอยถูก ถ้าทอยไม่ถูกเหรียญต่อไปไม่มีสิทธิทอยเหรียญที่
๓ หรือเหรียญต่อๆ ไป
- ผู้ชนะจะทอยได้ทุกเหรียญ เหรียญใดทอยไม่ถูกไม่เสีย
- ถ้าเหรียญใกล้มากใช้ทอยๆ ถูกจะเสียเพียงครึ่งหนึ่งหรือไม่ต้องเสีย
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โดยผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะมีหรือไม่มีก็ได้
(๒๐) การเล่นสี่เหงาลัก
หรือเรียกลูกเต๋าทอด หรือคล้ายกับไฮโลว์
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ลูกเต๋า ๓ ลูก การทอดจะทอดบนภาชนะ เช่น ถาด จาน
หรือบนเสื่อ หรือบนพื้นก็ได้
คู่เล่น เจ้ามือหนึ่งคน ลูกค้าไม่จํากัดจํานวน
วิธีเล่น มีอยู่ ๓ วิธี คือ
ก. ลูกเต๋า ๓ ลูก
๑. ผู้เล่นจะวางสินพนันไว้ด้านหน้าของตน รอผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) ทอดลูกเต๋า
(กี่ครั้งก็ได้) จนได้ลูกเต๋าที่มีจํานวนแต้ม ๒ ลูกเท่ากัน ลูกแต้มต่างกันจะถือเป็นแต้มของเจ้ามือ
๒. ผู้เล่นที่อยู่ถัดจากเจ้ามือเป็นผู้ทอดเช่นเจ้ามือต่อๆ ไป
๓. การตัดสินจะถือเอาแต้มรวมของเต๋าทั้งสามลูกเป็นหลัก คือได้แต้มมากที่สุด
เป็นผู้ชนะ หรือถ้าได้แต้มเท่ากันจะไม่ได้ไม่เสีย แต่ถ้าทอดได้แต้มเหมือนกันทั้ง ๓ ลูก เรียกว่า “เป๋า” ถ้า
เจ้ามือทอด เจ้ามือกินหมดทั้งวง หรือถ้าทอดได้ “แต้มหก” หรือ ๑ , ๒ และ ๓ (หรือแต้มปราชัย) ให้ถือ
ว่าเป็นแต้มที่แพ้แต้มอื่นๆ ทั้งหมดทุกแต้ม ถ้าเจ้ามือทอด ต้องจ่ายรอบวงหนึ่งเท่า ถ้าผู้เล่นทอด ต้องเสีย
สินพนันนั้น
ข. ลูกเต๋า ๖ ลูก มีวิธีคล้ายกับการเล่นลูกเต๋า ๓ ลูก แตกต่างกันตรงที่ต้อง
ทอดให้ลูกเต๋าขึ้นหน้าแต้มเหมือนกันสามลูก ส่วนอีกสามลูกจะเป็นแต้มของผู้ทอด ถ้าเจ้ามือหรือลูกค้า

ทอดลูกเต๋าขึ้นหน้าแต้มเหมือนกันหมดทั้ง ๖ ลูก เรียกว่า “ลักข่า” หรือทอดลูกเต๋าขึ้นหน้าแต้มเหมือนกัน
๕ ลูก เรียกว่า “โหงวโจ” ทั้งสองอย่างนี้ ถ้าเจ้ามือทอดได้เจ้ามือชนะ ถ้าลูกเต้าทอดได้ลูกค้าก็ชนะเจ้ามือ
ค. เล่นพลิกแพลง เช่น คล้ายกับไฮโลว์แต่ไม่มีโต๊ด และสูงต่ํา การจ่าย
เหมือนกับไฮโลว์
(๒๑) การเล่นขลุกขลิก
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ลูกเต๋า ๑ ชุด รวม ๓ ลูก จานกับถ้วยสําหรับครอบลูกเต๋า
และแผ่นป้ายสําหรับแทงมี ๖ ช่อง คือ ช่อง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และ ๖
คู่เล่น เจ้ามือ 1 คนฝ่ายหนึ่ง กับลูกค้ากี่คนก็ได้อีกฝ่ายหนึ่ง
วิธีเล่น
๑. ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) เอาลูกเต๋า ๓ ลูก วางเรียงลงในจานหรือถ้วย
โดยหงายแต้มสี่ขึ้นทุกลูก แล้วเอาฝาครอบจานหรือถ้วยนั้น
๒. จับเขย่าๆ แล้วให้ผู้เล่นแทงตามใจชอบ
๓. เจ้ามือเปิดฝาที่ครอบลูกเต๋าออก ถ้าลูกเต๋าทั้ง ๓ ลูกนั้นหงายแต้มตรงกับ
แต้มที่ผู้เล่นคนแทงไว้ ผู้เล่นคนนั้นถือว่าแทงถูก เจ้ามือต้องจ่ายให้
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หมายเหตุ วิธีกินและจ่ายเหมือนไฮโลว์ทุกอย่างผิดกันที่ไม่มีการแทงต่ําและ
ไฮโลว์คือแทงเฉพาะแต้มที่เขย่าอย่างเดียว การจ่ายจะหนึ่งต่อ สองต่อ และสามต่อเหมือนกัน
(๒๒) การเล่นน้ําเต้า
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ลูกน้ําเต้าใช้ไม้ชนิดเบาๆ แกะเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์
เหมือนลูกเต๋าผิดกันแต่ลบมุมเหลี่ยมออก ด้านเรียบทั้งหกด้านของลูกจะเขียน วาด หรือปะด้วยรูป ๑
น้ําเต้า ๒ ปู ๓ ปลา ๔ กุ้ง ๕ เสือ และ ๖ ไก่ (บางแห่งใช้ กบแทนเสือ) ด้านละรูป แผงกระดาษ กระดาน
หรือภาชนะอื่น เขียน วาด หรือปะรูปตรงกับลูกน้ําเต้าให้ลูกค้าแทง และจานและฝาครอบกระเบื้องเคลือบ
คู่เล่น เจ้ามือ 1 คน ลูกค้าไม่จํากัด
วิธีเล่น
๑. ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะวางลูกน้ําเต้าลงจาน เอาฝาครอบ อาจเปิด
ฝาแลบให้เห็นลูกน้ําเต้าเป็นการล่อใจ
๒. เมื่อปิดฝาครอบจานลูกน้ําเต้าแล้วเจ้ามือจะขยับ กระตุก หรือเขย่าเบาๆ
ตามถนัดเพื่อให้ผู้เล่นพลิกเปลี่ยน
๓. ผู้เล่นจะแทงตามรูปที่เก็งไว้ ถ้าถูกจะได้รางวัลจากเจ้ามือ ๓ – ๕ เท่า
(๒๓) การเล่นไฮโลว์
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ลูกเต๋า ๑ ชุด รวม ๓ ลูก จานรองกับถ้วยสําหรับครอบ
ลูกเต๋า และแผ่นป้าย หรือกระดาษบอกแต้มสําหรับแทงมีเพียง ๓ ช่อง คือ ทําเครื่องหมายบอกให้แทงสูง
ไฮโลว์ และแทงต่ํา
คู่เล่น เจ้ามือ 1 คน ลูกค้าไม่จํากัด

วิธีเล่น
๑. ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะวางลูกเต๋าไว้ในจานรอง แล้วเอาถ้วยครอบเขย่า
เบาๆ พอให้ลูกพลิก อาจเปิดฝาแลบให้เห็นลูกเต๋าเป็นการล่อใจ
๒. ผู้เล่นจะแทงแต้มรวมของลูกเต๋าทั้ง ๓ ลูก โดยแทงลงในแผ่นป้ายหรือ
กระดาษสําหรับแทง ถ้าแทง ๓ – ๑๐ แต้ม เรียกว่าแทงต่ํา ถ้าแทง ๑๑ แต้ม เรียกว่าไฮโลว์ ถ้าแทง ๑๒ –
๑๘ เรียกว่าแทงสูง
๓. ถ้าแทงสูงหรือแทงต่ําถูก เจ้ามือจะจ่ายให้หนึ่งเท่า และถ้าแทงไฮโลว์ถูก
เจ้ามือจะจ่ายให้ห้าเท่า
(๒๔) การเล่นอีก้อย
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น เหรียญสตางค์ เหรียญบาท หรือวัตถุอย่างอื่น
คู่เล่น เจ้ามืออาจไม่จํากัด ผู้เล่นไม่จํากัด
วิธีเล่น
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๑. เสี่ยงหาผู้เล่นก่อน หรือแล้วแต่จะตกลงกัน โดยเอาเหรียญสตางค์มา
รวมเป็นกองกลาง (สินพนัน)
๒. ก่อนเสี่ยงผู้เล่นจะทายว่า เหรียญสตางค์เหรียญที่ออกนั้นจะออกหัว
หรือก้อย เมื่อเขย่าในอุ้งมือหรือใช้ภาชนะแล้ว ถ้าปรากฏผลตามที่ทายก็จะได้เหรียญนั้นหรือเงินตามที่
ตกลงกัน
๓. การเขย่าจะเขย่ากันไปเรื่อยๆ จนครบคน ถ้าหากยังมีเงินกองกลางก็จะ
เริ่มเขย่าจนเงินกองกลางนั้นหมด
โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ)
การพลิกแพลง อาจมีเจ้ามือหนึ่งคน ใช้เหรียญสองเหรียญเขย่าหรือโยนโดย
จ่ายให้ลูกค้าที่แทงถูกได้หนึ่งเท่า
(๒๕) การเล่นปั่นแปะ
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้เหรียญสตางค์ขนาดที่ถนัด ๑ – ๒ เหรียญ
คู่เล่น เจ้ามือ 1 คน ลูกค้าไม่จํากัด
วิธีเล่น
ก. เหรียญเดียว มีความนิยมน้อยเพียงทายหัวหรือก้อย ทายถูกเจ้ามือจ่าย
หนึ่งเท่า
ข. สองเหรียญ ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะใช้นิ้วดีดเหรียญ แล้วใช้มือ
ตะปบ หรือเขย่า แล้วให้มือทาบหรือตะปบบนเหรียญให้ผู้เล่นแทงดังนี้ หัวคือออกด้านหัวทั้งสองเหรียญ
ก้อยคือออกด้านก้อยทั้งสองเหรียญ และกลางคือออกทั้งหัวและก้อย ซึ่งเจ้ามืออาจจัดแผงสําหรับแทงเป็น
๓ ช่อง โดยมีช่อง หัว ก้อย และกลาง หรือถ้าไม่มีแผงแทงอาจวางสินพนันที่มือเจ้ามือ โดยถือว่าหัวนิ้วโป้ง
เป็นหัว หัวนิ้วกลางเป็นกลาง และหัวนิ้วก้อยเป็นก้อย เมื่อแทงถูกเจ้ามือจ่ายหนึ่งเท่า หรือตกลงกันเป็น
อย่างอื่น เช่น ถ้าออกกลางเจ้ามือจ่ายให้สองเท่า เป็นต้น
(๒๖) การเล่นอีโปงซัด
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น เบี้ย อีแปะ เศษสตางค์ หรือวัตถุที่คล้ายกันอย่างใดอย่าง
หนึ่ง จํานวน ๖ ชิ้น และภาชนะปิดที่มีลักษณะเหมือนฝาชีสําหรับครอบปิด
คู่เล่น เจ้ามือ 1 คน ลูกค้าไม่จํากัดจํานวน
วิธีเล่น
๑. การเล่นชนิดนี้ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะใช้ความรวดเร็วซัดเหรียญ
(หรือวัตถุอย่างอื่น) ลงกับพื้นแล้วเอาฝาชีครอบ
๒. ผู้เล่นจะแทงเอาจํานวนเหรียญในฝาครอบนั้น โดยถ้าทายถูกเจ้ามือจ่าย
๑ – ๒ เท่า ถ้าผิดเจ้ามือกิน
(๒๗) การเล่นบาการา
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้ไพ่โป๊กเกอร์ Playing cards จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ สํารับ
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คู่เล่น เจ้ามือโดยทั่วไปมีเพียง 1 คน ลูกค้าไม่จํากัดจํานวน
วิธีเล่น
๑. ล้างไพ่หรือสลับไพ่ และแจกรอบวงขาละ ๒ ใบ
๒. การเรียกไพ่เรียกได้ไม่เกิน ๑ ใบ โดยจะไม่เรียก ก็ได้
๓. การนับแต้ม แต้มเกิน ๑๐ ๒๐ หรือ ๓๐ แต้ม ก็ให้หักจํานวนเต็มออก
เหลือเท่าไรเป็นแต้มที่ได้ เช่น ๑๓ แต้ม เมื่อหักจํานวนเต็มออก ก็จะเหลือ ๓ แต้ม เป็นต้น กรณีได้ ๑๐
หรือ ๒๐ แต้มพอดีจะถือว่าไม่มีแต้ม ใครได้แต้มมากกว่าเป็นผู้ชนะ
๔. ข้อเสียเปรียบของผู้เล่น กรณีผู้เล่นชนะ ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะจ่าย
ให้ไม่เกินเงินหน้าตัก แต่ถ้าเจ้ามือชนะจะได้กินเงินลูกค้าทุกคน
(๒๘) การเล่นสล๊อทแมชีน
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น เครื่องกลไกที่มีลักษณะเป็นโต๊ะไฟฟ้า ซึ่งผู้จัดให้มีการเล่น
สามารถดัดแปลง แก้ไขหรือปรับแต่งได้
วิธีเล่น
๑. หยอดเหรียญและกดปุ่ม โยกคันโยกบังคับหรือบิดส่วนกลไกเพื่อให้เครื่อง
เริ่มทํางาน
๒. ผู้เล่นจะต้องเสี่ยงโชคบังคับให้เครื่องทํางานให้ถูกจังหวะเพื่อให้ได้
แต้มป๊อก (จุดหรือแต้มที่กําหนด)
๓. เมื่ อ ได้ ป๊ อ กจะมี เ งิ น เหรี ย ญออกมาเป็ น ระยะตามที่ ผู้ จั ด ให้ มี ก ารเล่ น
กําหนดเงินที่จะออกจากเครื่องกลไก โดยถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เล่นที่เสี่ยงโชค
8.2 การพนันตามบัญชี ข.
(๑) การเล่นต่างๆ ที่ให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขันกัน
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น แล้วแต่ประเภทของสัตว์ที่ใช้ในการต่อสู้หรือแข่งขัน เช่น ชนโคก็
จะเป็นโค ชนไก่ ก็จะเป็นไก่ รวมทั้งแพะ แกะ ปลากัด จิ้งหรีด เป็นต้น
วิธีเล่น
การเล่นให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขันกัน แล้วแต่ประเภทของสัตว์แต่ละชนิด เช่น
ม้าก็จะเป็นการแข่งม้าว่าตัวใดจะเป็นผู้ชนะ ไก่ก็จะต่อสู้กันว่าไก่ตัวใดเป็นผู้ชนะ เป็นต้น โดยผู้เล่นอาจเป็น
เจ้าของสัตว์ทั้งสองฝ่าย หรืออาจมีผู้ถือหางต่อรองร่วมทุน กับสนับสนุนเจ้าของสัตว์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่จาํ กัด
(๒) การเล่นวิ่งวัวคน
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น โคกับคน
วิธีเล่น
มีการใช้การวิ่งในหลายรูปแบบในการแข่งขันกันระหว่างวัวกับคน เช่น วิ่งแข่ง
กันตัวต่อตัว วิ่งแข่งกันเป็นฝูง หรือวิ่งกอดคอผูกขาติดกันเป็นต้น ผลการชนะเช่นเดียวกับการแข่งขันสัตว์
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โดยอาจมีผู้เล่นเป็นเจ้าของสัตว์ หรืออาจมีผู้ถือหางต่อรองร่วมทุน กับสนับสนุนเจ้าของสัตว์กับสนับสนุน
คนโดยไม่จํากัด
(๓) การเล่นชกมวย มวยปล้าํ
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น มีชุดแข่งขันระหว่างสองฝ่าย มีอุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์
อื่นตามที่กําหนดไว้ในกติกาการแข่งขัน
วิธีเล่น
เป็นการแข่งขันชกมวย มวยปล้ํากันระหว่างสองฝ่าย มีระเบียบและกติกาการ
ชกที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน การได้เสียดูที่ฝ่ายใดเป็นผู้ชนะเช่นเดียวกับการเล่นให้สัตว์ต่อสู้กันทุกประการ
(๔) การเล่นแข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
ก. เรือพุ่ง
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้ไม้แบนๆ ยาวประมาณสองฟุตครึ่ง กว้างประมาณสามฟุต
ทําเป็นรูปคล้ายเรือจริงๆ ตอนหัวแหลมท้ายมน
วิธีเล่น
๑. ผู้เล่นจะเอาเรือนี้พุ่งบนพืน้ เรียบๆ จากเส้นเริ่มต้นไปยังจุดที่กาํ หนดเป็นเส้น
ชัย ทีละคนๆ จนครบทุกคน
๒. ถ้าเรือของผู้ใดไปหยุดถึงเส้นชัยก็ถือว่าเป็นผู้ชนะ หรือหยุดใกล้เส้นชัยกว่า
ของผู้เล่นอื่นก็เป็นผู้ชนะเช่นเดียวกัน
ข. เรือล้อ
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้เหรียญสลึงคนละอัน กระดานหรือวัตถุพื้นเรียบ
วิธีเล่น
๑. ผู้เล่นแต่ละคนจะมีเหรียญคนละหนึ่งอัน แล้วนํากระดานหรือวัตถุพื้นเรียบ
วางเอียงอยู่บนพื้นราบสําหรับปล่อยเหรียญ
๒. ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องปล่อยเหรียญให้ล้อลงตามกระดานเอียงไปยังไม้ที่ปัก
เอาไว้เป็นเส้นชัย เหรียญของใครล้อลงไปใกล้หลักชัยมากกว่าของผูเ้ ล่นอืน่ ก็เป็นผู้ชนะ

(๕) การเล่นชี้รูป
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้รูปภาพต่างๆ ตามแต่ผเู้ ล่นจะตกลงกัน โดยกําหนดให้
ด้านหลังภาพเขียนหมายเลขกํากับไว้ หมายเลขนี้จะต้องตรงกับหมายเลขที่ผู้จดั ให้มีการเล่นติดไว้กับ
สิ่งของที่จะใช้เป็นรางวัลในการเล่นซึง่ มีจํานวนพอดีกบั จํานวนรูปภาพ
วิธีเล่น
๑. ก่อนลงมือเล่นแต่ละรอบ ผู้เล่นจะนําเอาทรัพย์สนิ ตามจํานวนที่ผู้จดั ให้มี
การเล่นกําหนดมามอบให้ผจู้ ัดให้มีการเล่นไว้ แล้วผูเ้ ล่น
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๒. เมื่อพลิกดูด้านหลังของรูปภาพมีหมายเลขตรงกับหมายเลขของสิ่งของ
ใด ผู้เล่นก็จะสิ่งของนัน้ ของรางวัล ไปเลือกชี้ภาพรูปหนึง่ ไว้ตามแต่จะสมัครใจ
(๖) การเล่นโยนห่วง
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้หวายหรือวัตถุอย่างอื่นทําเป็นห่วงขนาดเล็กใหญ่ตามแต่
ผู้จัดให้เล่นทําไว้และมีแป้นเป็นรูปวงกลมโตพอที่จะสวมห่างนั้นได้พอดี บนแป้นไม้มสี ิ่งของรางวัลวางไว้
พอดีกับแป้น ถ้าสิ่งของรางวัลโตกว่าแป้นก็จะใช้ไม้เล็กๆ ติดหมายเลขปักไว้กบั แป้นแทนของรางวัล
วิธีเล่น
๑. ก่อนลงมือเล่นผูเ้ ล่นจะต้องซื้อห่วงตามอัตราที่ผู้จดั ให้มีการเล่นกําหนดไว้ว่า
ได้กหี่ ่วง
๒. ให้ผู้เล่นโยนห่วงที่มีจากจุดที่กําหนดไว้ไปยังแป้น ถ้าห่วงสวมลงที่แป้นใด
พอดีก็จะได้สงิ่ ของบนแป้นหรือตรงกับหมายเลขทีต่ ดิ ไว้เป็นรางวัล
(๗) การเล่นโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น มีเหรียญ ลูกเทนนิส ลูกปิงปอง หรือวัตถุอื่นใด และภาชนะที่
ใช้เป็นที่รองรับ เช่น หม้อ ไห ถ้วยแก้ว เป็นต้น วางในระยะต่างๆ กันตามแต่ผู้จัดให้เล่นกําหนด และ
กําหนดตําแหน่งที่จะให้ผู้เล่นยืนโยน
วิธีเล่น
๑. ผู้เล่นจะต้องนําเงินไปซื้อหรือแลกวัตถุที่จะใช้โยนจากผู้จัดให้มีการเล่นตาม
จํานวนที่กําหนดไว้
๒. ผู้เล่นไปยืนตรงจุดที่กําหนดไว้แล้วโยนเหรียญหรือวัตถุอื่นใด ลงในภาชนะที่
กําหนดไว้ถ้าผู้เล่นคนใดโยนวัตถุลงในภาชนะใดได้กี่อันในหนึ่งชุด ผู้เล่นจะได้รับรางวัลตามที่ผู้จัดให้มีการเล่น
กําหนดไว้
(๘) การเล่นตกเบ็ด
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้ภาชนะปากแคบ เช่น ไหกระเทียมดองสําหรับใส่กล่อง
สังกะสี ๑๐ กล่อง กล่องนีบ้ รรจุภาพชนิดที่หนึ่งต่อ ๔ กล่อง ภาพชนิดที่สองต่อ ๓ กล่อง ภาพชนิดที่สาม
ต่อ ๒ กล่อง และภาพชนิดที่สี่ต่อ ๑ กล่อง และไม้คนั เบ็ดอันเล็กทีป่ ลายเชือกอีกด้านหนึ่งผูกติดกับ
แม่เหล็กอันเล็กๆ ที่สามารถดูดกล่องสังกะสีทบี่ รรจุภาพขึ้นมาจากไหได้ อีกทั้งต้องมีภาพอีกหนึง่ ชุดทีต่ รง
กับภาพชุดทีบ่ รรจุในกล่องสังกะสี วางไว้ให้ลูกค้าแทง
วิธีเล่น
๑. ก่อนลงมือเล่นผู้จดั ให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะเขย่าไหให้กล่องภาพทั้งสิบ
กล่องคละกัน
๒. ให้ผู้เล่นนําสินพนันไปแทงตามรูปภาพที่วางให้ผู้เล่นแทงตามแต่สมัครใจ
แล้วผู้เล่นจึงหย่อนเบ็ดแม่เหล็กลงไปในไห แล้วดึงคันเบ็ดที่ติดกล่องขึ้นมาหนึ่งกล่อง
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๓. เมื่อเปิดกล่องออกดูแล้วเป็นภาพตามที่ผู้เล่นแทง เจ้ามือจะจ่ายสินพนัน
ให้ตามทีต่ กลงกันไว้
(๙) การเล่นจับสลากโดยวิธีใดๆ
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้กระดาษเขียนหมายเลขเรียงลําดับตามจํานวนที่ผู้จดั ให้เล่น
กําหนดไว้ แล้วม้วนกระดาษสลากทุกอันให้เรียบร้อยเหมือนกัน บรรจุไว้ในภาชนะหรือแขวนไว้ก็ได้ และมี
กระดาษเขียนหมายเลขอีกชุด ซึ่งตรงกับหมายเลขสลากที่บรรจุไว้ในภาชนะนํามาติดไว้กับสิง่ ของที่จะใช้
เป็นรางวัล
วิธีเล่น
๑. ผู้เล่นจะต้องนําเงินหรือทรัพย์สินไปมอบให้กับผู้จดั ให้มีการเล่น เป็นค่าจับสลาก
หนึ่งครั้ง แล้วจึงไปจับสลาก
๒. เมือ่ เปิดสลากออกดู ถ้ามีหมายเลขตรงกับหมายเลขของสิ่งของชิน้ ใด ผู้เล่น
จะได้รับสิง่ ของชิ้นนั้นเป็นรางวัล
(๑๐) การเล่นยิงเป้า
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้ปืน หรือไม้ซางเป่าลูกดอกแทนปืนก็ได้ กระสุนปืนจะเป็น
กระสุนจริงหรือปลอมก็ได้ และมีเป้าซึง่ อาจจะเป็นเป้านิง่ อยู่กับที่ เช่น เป้าตาวัว เป้ารูปหุน่ ต่างๆ เป็นต้น
หรือเป้าเคลือ่ นทีก่ ็ได้ โดยที่เป้าจะมีการกําหนดแต้มไว้บนเป้าเพื่อให้ผู้เล่นรู้ตาํ แหน่งการยิง
วิธีเล่น
๑. ก่อนเล่นให้ผู้เล่นนําเงินไปแลกซื้อลูกปืนหรือลูกดอกตามราคาที่ผู้จดั ให้มี
การเล่นกําหนดไว้เป็นชุดๆ
๒. ให้ผู้เล่นไปยืนตรงจุดที่กาํ หนดไว้แล้วยิงหรือเป่าลูกดอก ให้ตรงกับแต้มของ
เป้าทีต่ ้องการ เมื่อยิงหมดชุดได้แต้มเท่าใด ผู้เล่นก็จะได้รับรางวัลตามที่ผู้จัดให้มีการเล่นกําหนดไว้
(๑๑) การเล่นปาหน้าคน ปาสัตว์หรือสิ่งของ
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้กระดาษแข็งหรือไม้กระดานมาเขียนเป็นรูปหน้าคน สัตว์
หรือสิ่งใดๆ ตามแต่จะกําหนดขึ้น หรือจะใช้คนหรือสัตว์จริงๆ มาล่อเป็นเป้าให้ปาก็ได้ และมีวัตถุรูปกลมๆ
สําหรับปา เช่น ลูกเทนนิส ลูกปิงปอง เป็นต้น จะให้ปาได้กี่ลูกแล้วแต่ผู้จัดให้เล่นจะกําหนด
วิธีเล่น
๑. ก่อนเล่นให้ผเู้ ล่นนําเงินไปแลกซื้อวัตถุที่จะใช้ปาตามราคาที่ผู้จดั ให้มกี ารเล่น
กําหนดไว้เป็นชุดๆ

๒. ให้ผู้เล่นไปยืนตรงจุดที่กําหนดไว้แล้วปาไปที่รูปหน้าคน หรือสัตว์หรือสิ่งใดๆ
ตามทีก่ ําหนดไว้ให้ ถ้าปาถูกรูปหน้าคน สัตว์ หรือสิ่งใดๆ ที่จัดล่อไว้ให้ปา ผู้เล่นจะได้รับรางวัลตามที่ผู้จัด
ให้มีการเล่นกําหนดไว้เป็นรางวัลสําหรับวัตถุทปี่ าถูกนัน้
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(๑๒) การเล่นเต๋าข้ามด่าน
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้ลูกเต๋าจํานวน ๓ ลูก ภาชนะสําหรับทอดลูกเต๋า ๑ ใบ
และลูกคิดหรือลูกปัดร้อยคัน่ เป็นด่านๆ ละ ๕ ลูก รวม ๕ ด่าน แทนลูกเต๋าก็ได้
วิธีเล่น
๑. ผู้เล่นจะต้องตกลงกับผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) ก่อนว่า ตนจะถือหน้าลูกเต๋า
แต้มใดสําหรับเลื่อนลูกคิดหรือลูกปัดที่ถือเป็นด่าน
๒. ให้ผู้เล่นเริ่มทอดลูกเต๋า เมื่อทอดลูกเต๋าได้แต้มตามที่ตกลงกันไว้ให้ผู้เล่น
สามารถเลื่อนลูกคิดหรือลูกปัดไปตามจํานวนแต้มที่ทอดได้
๓. ถ้าผู้เล่นสามารถทอดลูกเต๋าและเลื่อนลูกคิดหรือลูกปัดผ่านด่านทั้ง ๕ ด่าน
โดยไม่ติดขัด ก็ถือว่าผู้เล่นเป็นผู้ชนะ เจ้ามือต้องจ่ายรางวัลให้ แต่ถ้าผ่านไม่ได้ผู้เล่นต้องเสียสินพนันแก่เจ้ามือ
(๑๓) การเล่นหมากแกว
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้ลกู เต๋าจํานวน ๒ ลูก จานรองและถ้วยครอบสําหรับเขย่า
หรือจะใช้กระบอกไม้ไผ่แทนก็ได้ และมีกระดาษขีดเส้นตรงกลางหรือใช้ไม้เล็กๆ วางแบ่งเขตให้ลูกค้าแทงก็
ได้ โดยถือว่าด้านขวามือของเจ้ามือเป็นเขตแทงคู่ และด้านซ้ายมือของเจ้ามือเป็นเขตแทงคี่
วิธีเล่น
๑. ผู้จดั ให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะเขย่าลูกเต๋าทัง้ ๒ ลูกทีค่ รอบไว้แล้ววางให้ผู้เล่น
แทงตามสมัครใจ โดยให้ผู้เล่นแทงตามเขตที่กาํ หนดให้เป็นเขตคูห่ รือคี่
๒. เมื่อเปิดเอาครอบออกนับแต้มลูกเต๋าทัง้ ๒ ลูก ได้เท่าใดให้เอาสองหาร ถ้า
เหลือเศษเป็นคี่ ถ้าหารลงตัวพอดีกจ็ ะเป็นคู่ ผู้เล่นคนใดแทงฝ่ายใดถูกเจ้ามือต้องจ่ายสินพนันให้กบั ผู้เล่นคนนัน้
(๑๔) การเล่นหมากหัวแดง
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้ลกู เต๋าจํานวน ๓ ลูก จานรองและถ้วยครอบสําหรับเขย่า
หรือจะใช้กระบอกไม้ไผ่แทนก็ได้ และมีกระดาษขีดเส้นตรงกลางหรือใช้ไม้เล็กๆ วางแบ่งเขตให้ลูกค้าแทงก็
ได้ โดยถือว่าด้านขวามือของเจ้ามือเป็นเขตแทงคู่ และด้านซ้ายมือของเจ้ามือเป็นเขตแทงคี่ (ซึ่งอุปกรณ์ใช้
เหมือนกับการเล่นหมากแกว แต่เพิ่มลูกเต๋าอีก ๑ ลูก)
วิธีเล่น
๑. ผู้จดั ให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะเขย่าลูกเต๋าทัง้ ๓ ลูกทีค่ รอบไว้แล้ววางให้ผู้เล่น
แทงตามสมัครใจ โดยให้ผเู้ ล่นแทงตามเขตที่กาํ หนดให้เป็นเขตคูห่ รือคี่
๒. เมื่อเปิดเอาครอบออกนับแต้มลูกเต๋าทัง้ ๓ ลูกทีข่ ึ้นหน้าแต้มที่เป็นสีแดง ซึ่ง
อาจเป็นลูกเดียว สองลูกหรือสามลูกก็ได้ รวมแต้มได้เท่าใด ให้เอาสองหาร ถ้าเหลือเศษเป็นคี่ ถ้าหารลงตัว
พอดีก็จะเป็นคู่ ผู้เล่นคนใดแทงฝ่ายใดถูกเจ้ามือต้องจ่ายสินพนันให้กับผู้เล่นคนนัน้

(๑๕) การเล่นบิงโก
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อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้กระดานทําเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ด้านในกั้นเป็นช่อง
เล็กๆ จํานวนมากน้อยตามชนิดของบิงโก เขียนเลขเรียงลําดับกํากับไว้ทุกช่องไม่ให้ซ้ํากัน มีลูกยางสําหรับ
ไว้โยนพอกับจํานวนช่อง และกระดาษสําหรับให้ผู้เล่นใช้เล่นตีเป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้ด้านละ ๕ ช่อง รวมเป็น
๒๕ ช่อง แต่ละช่องมีเขียนหมายเลขไว้ไม่ซ้ํากันโดยให้ช่องกลางของกระดาษเป็นช่องฟรีโดยขีดกากบาทไว้
แทนหมายเลข
วิธีเล่น
๑. ผู้เล่นนั่งประจําทีแ่ ล้วโยนลูกยางให้ลงช่องกระดานทีม่ ีหมายเลขประจําไว้
โดยอาจใช้ผู้เล่นคนเดียวโยนหรือผลัดกันโยนคนละลูกสลับกันไป ก็ได้
๒. เมื่อลูกยางทีโ่ ยนลงในช่องหมายเลขใด ผู้เล่นทุกคนก็ตรวจดูกระดาษบิงโก
ของตนที่เลือกมาว่ามีหมายเลขตรงกับหมายเลขช่องกระดานที่ลกู ยางลงไปหรือไม่ ถ้ามีก็เอาคะแนนวาง
กํากับช่องกระดาษของตนนัน้ ไว้ไปเรื่อยๆ
๓. ถ้ากระดาษของใครมีหมายเลขครบห้าช่องตรงกันเมื่อใด ถือว่าผู้นั้นชนะบิง
โก ต้องถือกระดาษนั้นไปรับรางวัลจากผู้จัดให้มีการเล่น รางวัลอาจจะเป็นสิ่งของที่ผู้จัดให้มีการเล่นตั้งโชว์
ไว้หรือสิ่งของอื่นตามที่ตกลงกันไว้
(๑๖) การเล่นสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ
เป็นการเล่นเสี่ยงโชคให้ได้เงินมา หรือประโยชน์อย่างอืน่ แก่ผู้เล่น การเสี่ยง
โชคต้องอาศัยระยะเวลาในการจัดจําหน่ายสลาก ซึ่งเป็นการเล่นที่ยาวนานกว่าการพนันชนิดอืน่ ๆ สลาก
เรียงเบอร์ทุกหมายเลขมีโอกาสที่จะถูกรางวัลได้หลายรางวัล แต่ละรางวัลมีสลากหลายหมายเลขด้วยกัน
สลากขายไม่หมดจะลดรางวัลลงตามส่วน
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น สลากที่มหี มายเลขประจําสลากแต่ละใบ
วิธีเล่น
๑. ผู้เล่นจะต้องไปซื้อสลากจากผู้จัดให้มีการเล่น
๒. โดยในการออกสลากนั้นจะทําการเสี่ยงโชคได้ในหลายวิธดี ้วยกันโดยสลาก
กินรวบต่างจากสลากกินแบ่ง ตรงที่สลากกินรวบมีโอกาสถูกรางวัลได้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น รางวัล
ที่ตั้งไว้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่วา่ กรณีใดๆ เช่น การออกสลากเบอร์รถยนต์ แหวนเพชร นาฬิกา เป็นต้น
(๑๗) การเล่นโตแตไลเซเตอร์
เป็นลักษณะของการเล่นพนันที่ตอ้ งอาศัยเล่นควบคู่ไปกับการจัดให้มีการต่อสู้
หรือแข่งขันกันมากกว่า ๒ ทีมขึ้นไป สําหรับประเทศไทยนิยมใช้กับการเล่นแข่งม้า
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ผู้จดั ให้เล่น จะพิมพ์สลากกําหนดหมายเลขประจําทีมแข่งขัน
หรือประจําตัวม้าที่จะแข่งในเที่ยวหนึ่งๆ พร้อมทั้งบอกราคาประเภทวินโต๊ด หรือเพลสโต๊ดก็ได้
วิธีเล่น
๑. ผู้เล่นจะซื้อสลากทีม่ ีหมายเลขประจําทีมหรือประจําม้าตัวใดทีต่ นถือหาง
จากผู้จัดให้มีการเล่นมาถือไว้
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๒. ถ้าการแข่งขันประจําเที่ยวจบสิ้นลง ปรากฏว่าทีมหรือม้าตัวใดทีต่ นเอง
ซื้อสลากและถือไว้ เข้ามาเป็นที่หนึ่ง ที่สอง หรือทีส่ าม ก็จะได้รับส่วนแบ่งตามประเภทของการจําหน่าย
สลากทั้งหมดเป็นรางวัล
(๑๘) การเล่นสวีป
เป็นการเล่นเสี่ยงโชคที่คล้ายคลึงกับการเล่นสลากกินรวบ แต่ใช้ผลของการ
แข่งขันของทีมที่ทําการต่อสู้กันเป็นเครื่องชี้ขาดผลแพ้ชนะ รางวัลมีที่หนึ่ง ที่สอง และที่สาม สวีปของใคร
จะได้รับรางวัลอะไรต้องนําสลากมาจับควบคู่กับหมายเลขของทีมที่ทําการต่อสู้หรือแข่งขันกันอีกครั้ง
(๑๙) การเล่นบุ๊กเมกิง
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ผู้จัดให้เล่น จะหาไม้กระดานป้ายสําหรับเขียนรายชื่อทีม
แข่งขันในเที่ยวหนึ่งๆ พร้อมกําหนดอัตราไว้แน่นอนว่าทีมใดชนะวินโต๊ดหรือเพลสโต๊ด ผู้เล่นที่แทงถูกจะ
ได้รับรางวัลเป็นจํานวนเท่าใด
วิธีเล่น
๑. ก่อนเริ่มแข่งขัน ผู้เล่นจะเอาเงินไปมอบให้กับผู้จัดให้มีการเล่นตามจํานวนที่ตน
พนันไว้แล้วถือใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัลเมื่อผลการแข่งขันเป็นไปตามที่ตนแทงไว้
๒. เมื่อผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมที่ผเู้ ล่นแทงไว้เป็นฝ่ายชนะออกมาเป็นทีห่ นึ่ง
ที่สอง และที่สาม ก็เอาใบเสร็จไปรับเงินจากผู้จัดให้มีการเล่นตามอัตราที่กําหนดไว้
(๒๐) การขายสลากต่างประเทศ
การขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึง่ ไม่ใช่ทอี่ อกในประเทศไทย
แต่ได้จดั ให้มขี ึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น จะนํามาจําหน่ายในประเทศไทยได้ต่อเมือ่
ได้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
(๒๑) การเล่นไพ่ต่างๆ
เป็นการเล่นที่ตอ้ งใช้ไพ่เป็นอุปกรณ์ในการเล่นซึ่งแต่ละประเภทมีความ
แตกต่างกัน เช่น ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ผ่องไทย ไพ่ผ่องจีน ไพ่ซีเซ็ก ไพ่โป๊กเกอร์ ไพ่รัมมี่ เป็นต้น
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ในการเล่นไพ่แต่ละประเภทก็มีทั้งที่ใช้ไพ่ประเภทเดียวกัน
และไพ่ทแี่ ตกต่างกันในแต่ละประเภทเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น ซึ่งไพ่แต่ละประเภทมีเช่น ไพ่นกกระจอก
ไพ่ผ่อง ไพ่โป๊กเกอร์ เป็นต้น
วิธีเล่น
ในการเล่นไพ่แต่ละประเภทก็มีวธิ ีการเล่นทีแ่ ตกต่างกันไป ซึ่งจะไม่ได้อธิบาย
ในรายละเอียดของการเล่นไพ่ในแต่ละประเภทไว้ เนื่องจากไม่สามารถอธิบายได้ครบทุกประเภท
(๒๒) การเล่นดวด
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้กระดานสําหรับการเล่นดวดรูปสี่เหลี่ยมทุกมุมของ
กระดานขีดเป็นช่องตารางไว้เป็น ๓ แถวๆ ๕ ช่อง รวมเป็น ๑๕ ช่อง ขีดกากบาทเป็นช่องไว้ ๒ ช่อง มีเบี้ยจั่น
สําหรับเท ๕ เบี้ย และเบี้ยสําหรับใช้เป็นตัวเดินฝ่ายละ ๓ เบี้ย พร้อมทั้งกระบอกสําหรับเทเบี้ยและ
กระบอกเติ่งดวด ๑ ชุด
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วิธีเล่น
๑. ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนัง่ เทดวดอยู่ตรงด้านเติง่ ดวดของกระดานสําหรับเดิน
แต้ม ผลัดกันเทคนละครั้ง ใครจะเป็นผู้เริ่มเทก่อนนั้นแล้วแต่จะตกลงกัน
๒. การจะเริ่มต้นเดินแต้มได้ (เกิด) ผู้เริ่มเทจะต้องเทให้เบี้ยนั้น หงายเพียง ๑
เบี้ย หรือหงายทั้ง ๕ เบี้ย หรือคว่าํ ทั้ง ๕ เบี้ย อย่างใดอย่างหนึง่
๓. เมื่อเกิดได้แล้วผู้เทจะเทได้เบี้ยหงายเท่าไรก็เดินไปตามช่องตารางทาง
ซ้ายมือของช่องกลางก่อน แล้วเดินต่อไปตามลําดับทางช่องขวา
๔. ถ้าผู้เทเริม่ เทหงายได้เพียง ๑ เบี้ย เกิดได้ตวั เดียว ถ้าเทหงายได้ ๕ เบี้ย
หรือคว่ําได้ทงั้ ๕ เบี้ย เกิดพร้อมกันทั้งสามตัว เมื่อฝ่ายใดเทให้หงายได้ ๑ เบี้ย เทหงายได้ ๕ เบี้ย หรือคว่ํา
ได้ ๕ เบี้ย แล้วเรียกว่า “ดวด” มีสิทธิที่จะได้เล่นอีกหนึง่ ครั้ง
๕. การเดินเบี้ยไปตามช่องตามแต้มที่เทได้ เมื่อช่องที่แต้มหยุดมีตัวเดินของ
ฝ่ายตรงข้ามวางอยู่ก่อนแล้ว หากผู้เล่นมีความประสงค์ที่จะหยุดตามช่องนั้นก็ทําได้โดยตีตัวเดินของฝ่าย
ตรงข้ามซึ่งอยู่ในช่องนั้นให้กลับลงไปเริ่มต้นใหม่ หรือไม่คิดจะตีก็เดินตัวอื่นของตนแทน การตีตัวเดินของ
ฝ่ายตรงข้ามนั้นสามารถตีได้ทุกช่อง ยกเว้นช่องที่มีเครื่องหมายกากบาทเท่านั้น
๖. ถ้าฝ่ายใดสามารถทอดเบีย้ เดินแต้มนับตัง้ แต่ช่องเกิด เวียนไปทางขวาตาม
ช่องทางเดินตลอดทัง้ ๔ มุมของกระดานจนกลับมาผ่านช่องเกิดของตนที่เริ่มต้นเดินได้ทั้งสามตัวก่อนอีก
ฝ่ายหนึ่ง ถือว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะได้สนิ พนันตามที่ตกลงกันไว้
(๒๓) การเล่นบิลเลียด
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้โต๊ะบิลเลียดซึ่งมีอยู่ ๖ หลุม ลูกบิลเลียดสีขาวมีจุด ๑ ลูก
ลูกบิลเลียดสีขาวล้วน ๑ ลูก และลูกสีแดงอีก ๑ ลูก รวมเป็น ๓ ลูก อีกทั้งไม้คิวสําหรับใช้แทงในจํานวนที่
เพียงพอสําหรับผู้เล่น
วิธีเล่น
๑. ผู้เล่นจะถือลูกขาวจุดและลูกขาวล้วนไว้คนละหนึ่งลูก โดยฝ่ายที่ถือ
ลูกขาวจุดจะเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อน แล้วแทงไปจนกว่าจะหมดไม้ (แทงไม้ไหนไม่ได้แต้มถือว่าหมดไม้) ต่อมา
ให้ฝ่ายที่ถือลูกขาวล้วนเริ่มแทงนับแต้มได้บ้าง ผลัดกันแทงจนกว่าฝ่ายใดจะได้แต้มเกมก่อนกัน ฝ่ายใดชนะ
ก็ได้สินพนันที่วางไว้ไป
๒. การนับแต้มถือลูกตบหรือลูกเปลี่ยน ตบหรือเปลี่ยนแดงได้ ๓ แต้ม
แทงแคนนอน ตบหรือเปลี่ยนขาวได้ ๒ แต้ม แทงมิสต์หรือผิดเสีย ๑ แต้ม ถ้ามิสต์หรือผิดทําให้ลูกที่แทงลง
หลุมหรือตกโต๊ะเสีย ๓ แต้ม แทงฟาว์ลเสีย ๑ แต้ม และแต้มเสียต้องลบออกในไม้นั้นด้วย
๓. การเล่นจะเล่นกันเป็นเกม ซึ่งแล้วแต่ผเู้ ล่นจะตกลงกัน เช่น จะเล่นเกมสัน้
หรือเกมยาว จะเล่นกันกีแ่ ต้มถึงจะเป็นฝ่ายชนะ หรือจะพนันกันเกมละเท่าใดก็เอาสินพนันมารวมกันไว้
ฝ่ายใดชนะก็ได้ทั้งหมด
(๒๔) การเล่นข้องอ้อย
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อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้อ้อยกับมีดเป็นอุปกรณ์ในการเล่น โดยเลือกเอาอ้อย
มาลําหนึ่ง ขูดผิวออกเป็นทางยาวตลอดลํา เอามีดสับไว้ตรงกลางลําอ้อยนั้นพอให้เป็นรอย เพื่อให้ผู้เล่นทุก
คนกะดูดว้ ยสายตาว่า ตรงนัน้ ถ้าตัดออกเป็นสองท่อนแล้ว จะมีความแตกต่างกันในเรื่องความสูงต่าํ หรือ
เหลื่อมล้าํ กันมากน้อยเท่าใด
วิธีเล่น
๑. ก่อนเริม่ เล่น ให้ผู้เล่นทุกคนหักไม้อันเล็กๆ ให้มีความเหลื่อมล้าํ ของท่อน
อ้อยทั้งสองท่อนตามทีต่ นกะได้ดว้ ยสายตานั้น เพื่อให้แต่ละคนเก็บไว้เป็นเครื่องมือชี้ขาดว่าผู้ใดเป็นฝ่าย
ชนะ
๒. จากนั้นก็ตดั อ้อยลํานั้นให้ขาดออกเป็นสองท่อน ถ้าไม้อันเล็กๆ ในมือผู้
เล่นคนใดยาวพอดีหรือใกล้เคียงที่สุดกับความเหลื่อมล้ําของอ้อยทัง้ สองท่อน ก็ถือว่าผู้นั้นเป็นผูช้ นะ โดย
สินพนันออกคนละเท่าๆ กัน ผู้ใดชนะได้สินพนันทั้งหมด
(๒๕) การเล่นสะบ้าทอย
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้ลูกสะบ้าเล่น คล้ายกับเล่นโบว์ลิ่ง ลูกสะบ้าทําด้วยไม้เป็น
รูปกลมๆ ค่อนข้างแบน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕ นิ้ว จุดศูนย์กลางหนาประมาณ ๒ นิ้ว ขอบรอบวง
หนาประมาณ ๑ นิ้ว
๑. ผู้เล่นมีสองฝ่าย ตั้งลูกสะบ้าเป็นแก่นให้ทอยฝ่ายละ ๕ ลูก ห่างกันตามที่
ตกลงไว้ โดยตัง้ เป็นแถวเรียงหนึง่ ระยะต่อเท่าๆ กัน
๒. ผู้เล่นแต่ละฝ่ายมีลูกสะบ้าสําหรับทอยคนละ ๓ ลูก โดยให้ฝ่ายหนึ่งผลัด
กันทอยลูกสะบ้าของตนไปถูกลูกสะบ้าตัง้ ของฝ่ายตรงข้ามจนครบ ๓ ครั้ง (๓ ลูก) แล้วให้อีกฝ่ายหนึง่ ทอย
ของฝ่ายตนต่อไป ฝ่ายใดทอยลูกสะบ้าตั้งของอีกฝ่ายได้มากกว่ากัน ฝ่ายนั้นเป็นผูช้ นะ
(๒๖) การเล่นสะบ้าชุด
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้ลกู สะบ้าเล่น หรือไม้ทําเป็นรูปกลมค่อนข้างแบนคล้าย
ลูกสะบ้า ขนาดโตพอที่จะใช้มือดีดจับได้ และลูกสะบ้าสําหรับใช้เป็นแกนตัง้ ๑๐ ลูก มีระยะห่างกันพอล้ม
ถูกกันได้ ระยะห่างเท่าๆ กัน เป็นรูปแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง ส่วนลูกสะบ้าที่ใช้ยงิ ก็มี ๑๐ ลูก
วิธีเล่น
๑. หลังจากกะจุดยิงลูกสะบ้าแล้ว ผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ) จะเป็นฝ่ายยิง
ลูกสะบ้าก่อน โดยผู้เล่นอื่นต้องนําสินพนันมาแทงเดิมพันไว้ เจ้ามือจะใช้มือดีดลูกสะบ้าทีละลูกจนครบ
๑๐ ลูก ถ้าเจ้ามือยิงลูกสะบ้าล้มตั้งแต่ ๘ ลูกขึ้นไป ก็จะเป็นฝ่ายชนะได้เงินที่ลูกค้าวางเดิมพันนั้นไป
๒. ถ้าเจ้ามือยิงไม่ล้มเลยหรือล้มเพียงลูกเดียว เจ้ามือต้องจ่ายสินพนันให้
ผู้เล่นทุกคนตามที่แทงไว้
๓. ถ้าเจ้ามือยิงลูกสะบ้าล้มตั้งแต่ ๒ ลูกขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๗ ลูก ผู้เล่นต้องมายิง
ลูกสะบ้าบ้าง ผู้เล่นคนใดยิงล้มมากกว่าเจ้ามือก็ชนะเจ้ามือ ถ้ายิงล้มน้อยกว่าเจ้ามือก็แพ้เจ้ามือ ถ้าล้ม
เท่ากันก็เสมอ
(๒๗) การเล่นฟุตบอลโต๊ะ
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อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ทําสนามฟุตบอลจําลองด้วยไม้ ต่อขาให้สูงขึน้ เป็นโต๊ะ
มีหุ่นนักเล่นฟุตบอลทัง้ สองฝ่ายเสียบอยู่บนคานบังคับ เรียงกันเป็นแถวตามตําแหน่งต่างๆ เหมือนเล่นฟุตบอล
ในสนามจริง มีฝา่ ยละ ๑๑ ตัว
วิธีเล่น
๑. ผู้เล่นมีสองฝ่าย หลังจากปล่อยลูกฟุตบอลจําลองลงไปในสนามแล้ว ผู้เล่น
ทั้งสองฝ่ายก็ขยับคันบังคับของฝ่ายตน ให้หุ่นนักกีฬาฝ่ายของตนเตะลูกฟุตบอลจําลองให้เข้าประตูของฝ่าย
ตรงข้าม
๒. โดยแต่ละฝ่ายต้องคอยป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามดีดฟุตบอลจําลองเข้าประตู
ของฝ่ายตน การแพ้ชนะตัดสินเหมือนการเล่นฟุตบอลในสนามจริง
(๒๘) การเล่นเครือ่ งเล่นไฟฟ้า จักรกล หรือสปริง
หมายถึงเครื่องเล่นที่ใช้เครื่องกล พลังงานไฟฟ้า หรือพลังแสงสว่างหรือพลัง
อื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุนหรือวิธีอื่นใดเครื่องจักรกล หรือใช้
สปริงดีด ยิงหรือโยนวัตถุใดๆ ลงในภาชนะ โดยมีการนับแต้มหรือทําเครื่องหมายแพ้ชนะไว้เสร็จเรียบร้อย
เป็นการพัฒนาวิธีการเล่นตามความเจริญแพ้ชนะไว้เสร็จเรียบร้อย เป็นการพัฒนาวิธีการเล่นตามความ
เจริญของเทคโนโลยีสมัยใหม่
อุปกรณ์ที่ใช้เล่น เครือ่ งเล่นที่ใช้เครื่องกล พลังงานไฟฟ้า หรือพลังแสงสว่าง
หรือพลังอืน่ ใด ที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอนื่ ใด ซึ่งสามารถทํา
ให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใดหรือไม่ก็ตาม
วิธีเล่น
แล้วแต่ชนิดของเครื่องเล่นแต่ละประเภท ซึ่งอาจมีวิธีการเล่นเครื่องเล่นที่
แตกต่างกันไป เช่น พินบอลหรือสปริงดีด เป็นเครื่องเล่นชนิดหนึ่งที่ใช้สปริงดีดลูกเหล็กให้กลิ้งบนกระดาน
เหลี่ยมที่ถูกมนด้านหนึ่งให้เป็นรูปโค้ง เพื่อไม่ให้ลูกเหล็กที่ถูกดีดจากรางกลิ้งไปโดยไม่กระเด็นออกจากกระดาน
ที่มีตะปูให้ลูกเหล็กไปกระทบให้เปลี่ยนทิศทางไปตกลงหลุมที่มีหลายเลขบอกแต้มตามที่กําหนดไว้ใน
แต่ละหลุม โดยมีการเล่นพนันกันในระหว่างผู้เล่นด้วยกันว่าใครดีดลูกเหล็กไปตกลงหลุมที่มีแต้มมากกว่ากัน
เป็นฝ่ายชนะ เป็นต้น
9. บทสรุป
แนวทางการสอบสวนคดี ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ การพนั น มี ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารสอบสวน
ความผิดเช่นเดียวกับการดําเนินคดีอาญาทั่วไป ซึ่งในรายละเอียดการสอบสวนที่แตกต่างกันจะเป็นเรื่อง
ฐานความผิดและวิธีการเล่นการพนัน การจัดทําคู่มือดังกล่าวจึงเป็นการรวบรวมแนวคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่เกี่ยวข้องมาเป็นคดีตัวอย่างให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยใน
การดําเนิ นการสอบสวนความผิด ตามกฎหมายว่า ด้วยการพนันผู้ปฏิบั ติจะต้องมี ความเข้า ใจถึงหลั ก
กฎหมายและองค์ประกอบความผิดฐานต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน รวมทั้งมีความเข้าใจในวิธีการ
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เล่นการพนันตามบัญชี ก. และบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ในเบื้องต้น
ด้วย จึงจะทําให้การสอบสวนความผิด เป็นไปอย่ างถูกต้องและสามารถพิ สูจน์ความผิด ของผู้กระทํ า
ความผิดได้
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