
เร่ืองเสร็จที่ ๑๔/๒๕๔๖ 

 
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง  หารือประเด็นขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

กรณีการจัดใหมีการเลนตูเกมไฟฟา  
   

 
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีหนังสือ ที่ ตช ๐๐๐๔.๖/๑๐๔๓๑ ลงวันที่ ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา หางหุนสวนจํากัด ลัคกี้ คา
นิวัล เจาของและผูประกอบการตูเกมไฟฟา ไดมีหนังสือถึงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติขอใหยกเลิก
คําส่ังและหยุดการกระทําละเมิด โดยอางวาไดรับความเสียหายเนื่องจากผูบัญชาการตํารวจนคร
บาลไดส่ังการใหดําเนินการจับกุมกวาดลางผูประกอบการตูเกมไฟฟาตามศูนยการคาตางๆ ซึ่งผู
รองยืนยันวา ตูเกมไฟฟาของหางฯ ไมใชเครื่องเลนการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ และวิธีการเลนตูเกมไฟฟาของหางฯ ไมเขาองคประกอบของการพนันตาม
พระราชบัญญัติการพนันฯ โดยผูรองอางคําส่ังเด็ดขาดไมฟองของอัยการฝายคดีศาลแขวง ๖ 
(ธนบุรี) ในคดีที ่๑๙๗/๒๕๔๕ ของสถานีตํารวจนครบาลราษฎรบูรณะ ความเห็นของผูชํานาญการ
พนัน ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ และหนังสือตอบขอหารือของกองทะเบียน สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยผูชํานาญการพนันและกองทะเบียนใหความเห็นสรุป
ไดวา วิธีการเลนตูเกมไฟฟาของผูรองตองหยอดเหรียญสิบบาทที่ชองหยอดเหรียญ แลวทุบแปนที่
ตู ลูกบอลก็จะดีดออกไปใสในชองคะแนนตามลําดับมากนอย โดยจะไดรับเปนคูปองตามคะแนน
ที่สะสม และนําคูปองที่ไดรับมาแลกของรางวัล ซึ่งตูเกมไฟฟาดังกลาวไมจัดวาเปนเครื่องเลนการ
พนันโดยสภาพของตัวเครื่องเอง สวนเมื่อมีคูปองไหลออกมาตามคะแนนที่ทําไดนั้น ตองพิจารณา
เง่ือนไขในการแจกรางวัลคือ ในการเลนหนึ่งครั้งจะไดคูปองหนึ่งใบ และหากทําคะแนนไดตาม
เกณฑที่กําหนดก็จะไดคูปองเพิ่มอีก เมื่อเปรียบเทียบจํานวนคูปองที่ไดรับกับจํานวนคูปองที่นําไป
แลกของรางวัลแลว มูลคาของของรางวัลจะนอยกวาเงินที่หยอดไปเพื่อเลนเกม ถือวาผูเลนมีแต
เสียไมมีไดจึงไมเขาองคประกอบของการเลนการพนันที่ผูเลนและผูจัดใหมีการเลนจะตองมีการได
เ สียกันทั้ งสองฝาย  ตู เกมไฟฟาดังกลาวจึงไม เปนเครื่องเลนที่ ใช ในการเลนพนันตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติไดพิจารณากรณีดังกลาวแลว เห็นวา เครื่องเลนของผู
รองและวิธีการเลนตามที่ผูรองกลาวอางเปนการเลนที่ตองขออนุญาต และวิธีการเลนเปนการพนัน
ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘  เพราะการเลนมีสองฝายซึ่งเจาของตูเกมไฟฟา
และผูเลนอาจไดประโยชนจากการเลน แตเนื่องจากความเห็นของสํานักงานตํารวจแหงชาติไม

                                                           
สงพรอมหนังสือ ท่ี ๐๙๐๑/๐๐๑๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๖ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

สอดคลองกับความเห็นของผูชํานาญการพนันตลอดจนคําส่ังเด็ดขาดไมฟองของอัยการฝายคดี
ศาลแขวง ๖ (ธนบุรี) ในคดีที่ ๑๙๗/๒๕๔๕ ของสถานีตํารวจนครบาลราษฎรบูรณะ  สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติจึงขอหารือวาความเห็นของสํานักงานตํารวจแหงชาติดังกลาวชอบตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือไม เพ่ือที่จะไดถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ไดพิจารณาปญหาดังกลาว โดยมีผูแทน

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และผูแทนสํานักงานอัยการ
สูงสุด เปนผูช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว มีความเห็นวา ลักษณะที่สําคัญของการพนันคือ 
จะตองเปนการเลนที่เปนการเสี่ยงโชคตอการไดหรือเสียประโยชน๑ และเมื่อการเลนตูเกมไฟฟา
ตามขอหารือดังกลาว ผูจัดใหมีการเลนกับผูเลนมีโอกาสไดหรือเสียประโยชนโดยขึ้นอยูกับจํานวน
คูปองที่ไดรับจากคะแนนที่เลนเกมไดเพ่ือนําคูปองไปแลกของรางวัล โดยหากจํานวนคูปองนอย 
ของรางวัลที่จะไดรับก็มีมูลคานอย แตหากจํานวนคูปองมาก ของรางวัลที่จะไดรับก็มีมูลคามาก 
และแมวารางวัลที่ไดรับจะมีมูลคานอยกวาคาเลนเกมก็ตาม แตเนื่องจาก การไดและเสียประโยชน
อันเปนลักษณะสําคัญของการพนันนั้นไมไดหมายความวาเมื่อนําการไดและเสียประโยชนมาหัก
ลบกันแลว ผูเลนจะตองมีโอกาสไดประโยชนมากกวาที่เสียไป โดยหากการเลนดังกลาวทําใหผูเลน
ไดประโยชนแมแตเพียงเล็กนอยเปนสิ่งตอบแทนแลว ก็ถือวาเปนการไดและเสียประโยชนอันเปน
การพนันแลว  ดังนั้น การเลนตูเกมไฟฟาลักษณะดังกลาวจึงเปนการพนัน ซึ่งแตกตางจากกรณีตู
เกมไฟฟาอ่ืนที่มุงประสงคจะใหความสนุกสนานเพลิดเพลินและเพิ่มทักษะแกผูเลนเพียงอยาง
เดียวโดยมิไดมุงประสงคจะใหเปนเครื่องเลนการพนัน๒ เมื่อการเลนตูเกมไฟฟาเชนนี้เปนการ
พนันแลว ตามมาตรา ๔๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ บัญญัติให
                                                           

๑ เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๕๔๒/๒๕๒๗ ท่ี ๔๕๓-๔๖๐/๒๕๐๑ และท่ี ๑๔๒/

๒๔๗๙ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย กองท่ี ๓ ) ตามบันทึก เรื่อง การ
ตีความปญหาการแจกรูปภาพและหมุนรางวัลของธนาคารออมสินวาเปนการพนันประเภทสลากกินรวบหรือไม 
(เรื่องเสร็จที่ ๑๓๐/๒๕๑๓) 

๒ เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๕๓๕–๕๓๖/๒๕๔๐ 
๓ มาตรา ๔ หามมิใหอนุญาตจัดใหมี หรือเขาเลน หรือเขาพนันในการเลนอันระบุไวในบัญชี 

ก. ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอันรายแรงอ่ืนใด ซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาท่ีได
ออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมหามไว  แตเม่ือรัฐบาลพิจารณาเห็นวา ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใตบังคับ
เงื่อนไขใด ๆใหมีการเลนชนิดใดก็อนุญาตไดโดยออกพระราชกฤษฎีกา 

  การเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือ
การเลนอ่ืนใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาท่ีไดออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไว จะจัดใหมีขึ้นเพ่ือเปนทางนํามาซึ่ง
ผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเม่ือรัฐมนตรีเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
เห็นสมควรและออกใบอนุญาตใหหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นโดยไมตองมีใบอนุญาต 

  ในการเลนอันระบุไวในวรรค ๒ ขางตนนั้น จะพนันกันไดเฉพาะเม่ือไดมีใบอนุญาตใหจัดให
มีขึ้นหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นไดโดยไมตองมีใบอนุญาต 

  การเลนหมายเลข ๕ ถึง ๑๕ ในบัญชี ข. หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอ่ืน
ใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาท่ีไดออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไวนั้น จะใหรางวัลตีราคาเปนเงินไมได  และหามมิให



 ๓

การเลนดังกลาวตองมีใบอนุญาตใหจัดใหมีข้ึน หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นโดยไมตองมี
ใบอนุญาต 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะการเลนตูเกมไฟฟาตามขอหารือ ซึ่งมีวิธีการเลน
หลายวิธี เชน กดปุม ทุบปุม ยิงลูกบอล หรือดึงโยกคันบังคับตามแตละชนิดของเครื่องเลนตูเกม
ไฟฟานั้น โดยในการเลนแตละคร้ัง ผูเลนตองหยอดเหรียญสิบบาทเพื่อเลนตูเกมไฟฟา และอาจ
ไดรับของรางวัลโดยขึ้นอยูกับคะแนนที่ปรากฏและจํานวนคูปองที่ไดรับ เห็นไดวา ตูเกมไฟฟานัน้มี
ลักษณะเปนเครื่องเลนตามที่ระบุไวในลําดับที่ ๒๘ ของบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติการพนัน 
พุทธศักราช ๒๔๗๘๔ ซึ่งตามมาตรา ๔ วรรคสอง๕ แหงพระราชบัญญัติการพนันฯ ไดบัญญัติให
การจัดใหมีการเลนเครื่องเลนดังกลาวเพื่อเปนทางนํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือ
ทางออม แมวาการเลนนั้นจะไมไดพนันกันก็ตาม จะกระทําไดตอเมื่อรัฐมนตรีเจาหนาที่หรือเจา
พนักงานผูออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้น
โดยไมตองมีใบอนุญาต๖ 

ดวยเหตุผลขางตน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) เห็นวา ความเห็นของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่เห็นวา เครื่องเลนตูเกมไฟฟาของหางฯ และวิธีการเลนตามที่หางฯ 
กลาวอางเปนการเลนที่ตองขออนุญาตและวิธีการเลนเปนการพนันตามพระราชบัญญัติการพนันฯ 
นั้น เปนความเห็นที่ชอบตามพระราชบัญญัติดังกลาวแลว 

 
 

 (นางสาวพรทิพย  จาละ) 
รองเลขาธิการฯ 

รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มกราคม ๒๕๔๖ 

                                                                                                                                                                      
ผูใดรับรางวัลท่ีใหไปแลวกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเลนหรือบริเวณ
ตอเนื่องในระหวางมีงานหรือการเลน 

๔ บัญช ีข. ทายพระราชบัญญัติการพนันฯ 
ฯลฯ    ฯลฯ 

  ลําดับที่ ๒๘ เครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกล พลังไฟฟา พลังแสงสวาง หรือพลังอ่ืนใดที่ใชเลนโดย
วิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอ่ืนใดซึ่งสามารถทําใหแพชนะกันไดไมวาจะโดยมีการนับแตม
หรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไมก็ตาม 

๕ โปรดดูเชิงอรรถที ่๓ 
๖ เทียบเคียงกับคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๕๖๒/๒๕๒๙ และท่ี ๑๓๙/๒๕๓๓ และความเห็นของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี ๒) ตามบันทึก เรื่อง การขออนุญาตใหมีการเลนเครื่อง
เลนวีดีโอเกม (เรื่องเสร็จที่ ๔๙๕/๒๕๓๔) 


