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ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒
คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) โจทก
โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
ผูเขาเปนคูความแทน
ระหวาง
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ที่ ๑ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ที่ ๒
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ที่ ๓ นายจาตุรนต ฉายแสง ที่ ๔
นายกร ทัพพะรังสี ที่ ๕ ศาสตราจารยปุระชัย เปยมสมบูรณ ที่ ๖
นายวิษณุ เครืองาม ที่ ๗ พลเอกธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ ๘
รอยเอกสุชาติ เชาววิศิษฐ ที่ ๙ นายวราเทพ รัตนากร ที่ ๑๐
นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ ๑๑ นายอนุรักษ จุรีมาศ ที่ ๑๒
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ที่ ๑๓ นายเนวิน ชิดชอบ ที่ ๑๔
นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ ที่ ๑๕ นายพิเชษฐ สถิรชวาล ที่ ๑๖
นายนิกร จํานง ที่ ๑๗ นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ ที่ ๑๘
นายสุรพงษ สืบวงศลี ที่ ๑๙ นายพรหมินทร เลิศสุริยเดช ที่ ๒๐
นายอดิศัย โพธารามิก ที่ ๒๑ นายวัฒนา เมืองสุข ที่ ๒๒
นายวันมูหะมัดนอร มะทา ที่ ๒๓ นายพงศเทพ เทพกาญจนา ที่ ๒๔
นายสุวัจน ลิปตพัลลภ ที่ ๒๕ นางอุไรวรรณ เทียนทอง ที่ ๒๖
นายพินิจ จารุสมบัติ ที่ ๒๗ นางสุดารัตน เกยุราพันธุ ที่ ๒๘

(อม.๔๒)

-๒พลตํารวจเอกประชา พรหมนอก ที่ ๒๙ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ ๓๐
นายสมใจนึก เองตระกูล ที่ ๓๑ นายศุภรัตน ควัฒนกุล ที่ ๓๒
นายเสริมศักดิ์ พงษพานิช ที่ ๓๓ นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ ที่ ๓๔
นางสาวสุธีพร ดวงโต ที่ ๓๕ นางอรอนงค มณีกาญจน ที่ ๓๖
นายพรชัย นุชสุวรรณ ที่ ๓๗ นายวุฒิพันธุ วิชัยรัตน ที่ ๓๘
นางสตรี ประทีปะเสน ที่ ๓๙ นายบัณฑูร สุภัควณิช ที่ ๔๐
นายณัฐวัช อินทุภูติ ที่ ๔๑ นายชัยวัฒน พสกภักดี ที่ ๔๒
พลตํารวจตรีสุรสิทธิ์ สังขพงศ ที่ ๔๓ นายกําธร ตติยกวี ที่ ๔๔
พลตํารวจเอกสมบัติ อมรวิวัฒน ที่ ๔๕ นายอํานวยศักดิ์ ทูลศิริ ที่ ๔๖
พลตํารวจโทอิสระพันธ สนิทวงศ ณ อยุธยา ที่ ๔๗
จําเลย
เรื่อง

ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ความผิดตอพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของ
พนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ
โจทก ฟ อ งและแก ไ ขฟ อ งว า เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๖ ถึ ง วั น ที่ ๑๔

กันยายน ๒๕๔๙ เวลากลางวัน จําเลยที่ ๑ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔๗
เปนเจาหนาที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต พ.ศ.๒๕๔๒ และเป น เจ า พนั ก งานและพนั ก งานตามกฎหมาย ได ร ว มกั น กระทํ า
ความผิด ตอ กฎหมายหลายบทหลายกรรมตา งกัน กลา วคือ เมื่อ วัน ที่ ๑๘ มิถ ุน ายน ๒๕๔๖
เวลากลางวัน จํา เลยที่ ๓๑ ที่ ๓๓ ที่ ๓๕ ที่ ๓๗ ที่ ๔๑ และที่ ๔๒ ซึ่ง เปน กรรมการสลาก
กินแบงรัฐบาล และปฏิบัติห นาที่ใ นฐานะเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย และเปนพนักงานตาม
พระราชบัญ ญัต ิว า ดว ยความผิด ของพนัก งานในองคก ารหรือ หนว ยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๐๒
ไดรว มกัน มีมติใ นการประชุมคณะกรรมการสลากกิน แบง รัฐบาลตามหนาที่ ตามโครงการให

(อม.๔๒)

-๓สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลดําเนินการในหลักการ ๓ ประการ คือ (๑) ใหสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิน) (๒) ใหนํารายไดหลังจากหัก
คาใช จา ยในการดํา เนิ นการตามโครงการแลว คืนสูสังคม และ (๓) ใหย กเวน และลดหยอ นภาษี
ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และภาษีตามประมวลรัษฎากร การรวมกันประชุม
และมีมติของจําเลยดังกลาว เปนการกระทําโดยรูสํานึกในการกระทํา โดยประสงคตอผลตองการ
ใหมติทั้งสามประการนั้นเกิดผลเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหดําเนินการ หลังจากนั้นจําเลยที่ ๓๑
ที่ ๓๓ ที่ ๓๕ ที่ ๓๗ ที่ ๔๑ และที่ ๔๒ ไดนําเสนอมติดังกลาวตอกระทรวงการคลังเพื่อใหนําเสนอ
เข า ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ต อ มาวั น ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จํา เลยที่ ๑ ไดนํา เข าที่ ป ระชุ ม
คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓๐ ในฐานะขาราชการการเมืองซึ่งปฏิบัติหนาที่ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายในตําแหนงของขาราชการการเมือง และในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ อันเปน
การปฏิ บัติ หน าที่ ในฐานะเจาพนัก งานตามประมวลกฎหมายอาญา และไดรวมกันมีมติอนุมัติ
โครงการตามที่กระทรวงการคลังเสนอตามมติของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
การที่จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓๐ และจําเลยที่ ๓๑ ที่ ๓๓ ที่ ๓๕ ที่ ๓๖ (ที่ถูก ที่ ๓๗)
ที่ ๔๑ และที่ ๔๒ มีม ติข อที่ ๑ ให สํา นัก งานสลากกินแบง รัฐ บาลออกสลากพิเ ศษแบบเลขทา ย
๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิน) นั้น เปนการปฏิบัติหน าที่ของเจาพนัก งานและพนักงานตาม
กฎหมาย ฝา ฝ น ต อ พระราชบั ญ ญั ติ สํา นั ก งานสลากกิน แบ ง รั ฐ บาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๕
และ ๙ เพราะไมอยูในวัตถุประสงคของสํานักงานสลากกิ นแบงรัฐบาล ในสวนของจําเลยที่รว ม
ประชุ มในฐานะคณะรัฐ มนตรี และมี มติอนุ มัติให ดํา เนิ นการออกสลากพิ เศษแบบเลขทาย ๓ ตัว
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-๔และ ๒ ตัว (หวยบนดิ น) นั้น เปน การปฏิบัติหนาที่ที่ฝาฝนกฎหมาย ทําใหเกิดความเสี ยหายแก
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เนื่องจากตองใชทรัพยสินและบุคลากรของสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลมาดําเนิน การตามโครงการดังกลาว และการอนุมัติในขอ ๑ เพื่อใหเกิด ผลในขอ ๒ เปน
การกระทํา ที่แ สดงให เห็น เจตนาว า ตอ งการแสวงหาประโยชนใ นการดําเนิน งานตามมติข อ ๑
ซึ่งเปนประโยชนที่ มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ ตนเองหรือผูอื่น เปน เจตนาทุจริ ตตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) อั นเปน การปฏิบั ติห นาที่ โ ดยมิ ชอบเพื่อ ให เกิ ดความ
เสียหายแกสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓๐ ซึ่งเปน
คณะรัฐมนตรี ไดเข าประชุมโดยรูสํานึกในการกระทําและประสงคตอผล จึงถือวาคณะรัฐมนตรีที่
เขารวมประชุมทุ ก คนที่มี มติตามขอ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
สําหรับจําเลยที่เปนคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล และเปนเจาพนักงานมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ สวนจําเลยที่ เปนพนักงานมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๓ และการรวมกัน
มีมติใหเสนอโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิน) จนกระทั่งคณะ
รัฐมนตรีมีมติอนุมัตินั้น ถือเปนการปฏิบัติหนาที่โ ดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงาน
สลากกิ น แบ ง รั ฐ บาล และปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยทุ จ ริ ต ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยความผิ ด ของ
พนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๐๒ มาตรา ๑๑ และการที่จํา เลยซึ่งเปน คณะ
กรรมการสลากกินแบงรัฐ บาลเสนอโครงการผานความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและเขาที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี จนคณะรัฐมนตรีมีมติ ถือวาจําเลยดังกลาวกอใหคณะรัฐมนตรีมีมติ และใน
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-๕ขณะเดียวกันก็มีเจตนารวมกับคณะรัฐมนตรีที่จะใหมีการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ
๒ ตั ว (หวยบนดิ น) ดั งนั้น คณะกรรมการสลากกิ นแบงรัฐบาล และคณะรัฐมนตรี ที่ มีมติเรื่อง
ดังกลาว ตางเปนทั้งตัวการรวมกันและเปนผูใชใหอีกฝายกระทําความผิด โดยเปนตัวการรวมกัน
ดวยการแบงหนาที่กันทํา และในขณะเดี ยวกันคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลก็เ ปนผูก อให
คณะรัฐมนตรีกระทําความผิด และคณะรัฐมนตรีก็เปนผูกอใหคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
กระทําความผิด เพราะหากไมมีมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลก็ดําเนินการ
ออกสลากพิ เศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิน) ไมได แมคณะรัฐมนตรี และคณะ
กรรมการสลากกิ นแบงรัฐบาลจะมีเจตนากระทําความผิด รวมกันโดยแบงหนาที่กันทําก็ตาม แต
คณะรั ฐมนตรี และคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลที่มี ฐานะเปนเจาพนักงาน ไมส ามารถเปน
ตัวการตามความผิ ดในพระราชบัญญัติ วา ดว ยความผิ ดของพนักงานในองคก ารหรื อหนว ยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๐๒ ได และคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลที่มีฐานะเปนพนักงานมิใชเจาพนักงาน
ก็ไ มสามารถเปน ตัวการในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได ดั งนั้ น คณะรั ฐมนตรีที่รว ม
ประชุมในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ คือจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓๐ และคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
ที่รวมประชุมเมื่อ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ จึงตองปรับบทความผิดในฐานะที่เปนตัวการ ผูใช และ
ผูสนับสนุน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๔ และ ๘๖ ดวย
การรวมกันมีมติในขอ ๒ ของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓๐ และจําเลยที่ ๓๑ ที่ ๓๓ ที่ ๓๕ ที่ ๓๖
(ที่ถูก ที่ ๓๗) ที่ ๔๑ และที่ ๔๒ เปนการฝาฝนพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๔
และ ๑๓ และฝ าฝ นพระราชบัญญั ติสํา นักงานสลากกินแบงรั ฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๒๓
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-๖และ ๒๗ ที่ใหนําเงินที่ไดจ ากหนวยงานของรัฐ หลังจากหักคาใชจายตางๆ แลวจะตองนําสงเปน
รายไดแผนดิน การปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติใหนําเงินของรัฐออกไปใช โดยไมมีสิทธิที่
จะนําออกไปใช หรือมีมติใหนําออกไปใชไดนั้น เปนการปฏิบัติหนาที่ที่กอใหเกิดความเสียหายแก
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เปนการปฏิบัติหนาที่ในการแสวงหาประโยชนที่ไมควรไดโดยชอบ
อันเปนการทุจริต เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมติดัง กลาวกอให
เจาพนักงานที่มีหนาที่จัดการ หรือรักษาทรัพยใด จายทรัพยไปโดยไมถูกตองตามกฎหมาย อันมี
ลักษณะเปนการเบียดบัง ยักยอกทรัพยนั้นเปนของตนหรือของผูอื่นโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๔๗, ๑๕๓ และ ๑๕๗ และกอใหเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่จายทรัพย จายทรัพยนั้น
เกินกวาที่ควรจายเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของ
พนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๐๒ มาตรา ๔, ๘ ,๙, ๑๐ และ ๑๑ จึงถือวา จําเลยที่ ๑
ถึ งที่ ๓๐ ซึ่ ง เป น คณะรั ฐ มนตรี ที่ มี ม ติ ดั ง กล า ว เป น ผู ใ ช ใ ห เ จ า พนั ก งานและพนั ก งานกระทํ า
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗, ๑๕๓ และ ๑๕๗ และเปนผูใชใหพนักงานใน
องคการของรัฐกระทําความผิ ดตามพระราชบัญ ญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคก ารหรือ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๓, ๔, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ สําหรับจําเลยที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรี
และจําเลยที่ ๙ ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และจําเลยที่ ๑๐ ในฐานะรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงการคลัง ที่ไดรับมอบหมายใหดูแลสํานักงานสลากกินแบงรั ฐบาลนั้น มี อํานาจหน าที่
บริหารราชการแผ นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่จะตอง
ดูแลสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล การที่จําเลยทั้งสามเขาไปรวมมีมติใหนํารายไดของสํานักงาน

(อม.๔๒)

-๗สลากกินแบงรัฐบาลไปจายคืนสูสังคม อันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๒๓ และ ๒๗ เปนการเขาไปมีสวนไดเสียเพื่อประโยชนสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น เนื่องดวยกิจการของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๒ อีกบทหนึ่ง และในสวนของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ซึ่งถือเปนเจาพนักงาน
และพนักงานที่มีหนาที่จัดการ หรือดูแลกิจการของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ที่มีมติใหเสนอ
โครงการ และต อ มามี ม ติ ใ ห ดํ า เนิ น การจ า ยเงิ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี อั น เป น การฝ า ฝ น ต อ
พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๒๓ และ ๒๗ นั้น สวนที่เปน
เจาพนักงานเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๒ สวนที่เปนพนักงานเปนความผิด
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๓,
๔, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ และเปนผูใชใหพนักงานซึ่งมีหนาที่จายทรัพย จายทรัพยนั้นเกินกวาที่ควรจาย
เพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น ตามมาตรา ๔ และ ๑๐ ดังนั้น การที่มี มติในขอ ๒ ในสวน
ของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓๒ (ที่ถูก ที่ ๓๑) ที่ ๓๓ ที่ ๓๕ และที่ ๓๗ เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๓, ๘๔, ๘๖, ๑๔๗, ๑๕๒, ๑๕๓, ๑๕๗ และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานใน
องคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๐ สวนจําเลยที่ ๔๑ และที่ ๔๒ มีความผิดตาม
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๓, ๔,
๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๔, ๘๖, ๑๔๗, ๑๕๒, ๑๕๓ และ ๑๕๗
การที่ จําเลยที่ ๑ ถึง ที่ ๓๐ และจําเลยที่ ๓๑ ที่ ๓๓ ที่ ๓๕ ที่ ๓๖ (ที่ ถูก ที่ ๓๗)
ที่ ๔๑ และที่ ๔๒ ในฐานะคณะรัฐ มนตรี และคณะกรรมการสลากกินแบ งรัฐ บาล รว มกันมี มติ

(อม.๔๒)

-๘ขอ ๓ ที่ใหยกเวนและลดหยอนภาษีตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และภาษี
ตามประมวลรัษฎากรนั้น เปน การขัด ตอพระราชกฤษฎีกา ที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วา ดว ยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕ จตุทศ (๒) และฝาฝนกฎกระทรวง
ฉบั บที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๘
หลังจากมีมติค ณะรั ฐมนตรีแลว เมื่อสํานักงานสลากกินแบงรัฐ บาลดําเนินการตามโครงการออก
สลากพิเ ศษแบบเลขทา ย ๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิน) สํา นัก งานสลากกินแบ งรัฐ บาล และ
เจาหนาที่ผู เกี่ย วของกับการจัด เก็บและหักภาษี ณ ที่จายนั้น ก็ไดดําเนินการโดยถือวาโครงการ
ดังกลาวได รับยกเวนและลดหยอนภาษีตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ทั้งที่โครงการออกสลากพิเศษ
แบบเลขทา ย ๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิน) ไมใชการออกสลากกินแบงรัฐบาล หรือสลากการ
กุศลงวดพิเศษ แตเปนการออกสลากกินรวบ มติของคณะรัฐมนตรีจึงเปนการกอใหเกิดการละเวน
ไมเรียกเก็บภาษีอากรของเจาพนักงาน หรือเจาหนาที่ที่มีหนาที่เรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๔ จึงเปน การปฏิบัติหนาที่ที่กอใหเกิดความเสี ยหายแก
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
ในสวนของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลที่มีมติใหเสนอโครงการลดหยอนและยกเวนภาษี และ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติตามที่คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลดังกลาวเสนอผานกระทรวงการคลัง
คือจํ าเลยที่ ๓๑ ที่ ๓๓ ที่ ๓๕ ที่ ๓๗ ที่ ๔๑ และที่ ๔๒ เปนผู ใช ผูให การชวยเหลือ หรือให ความ
สะดวกในการเสนอความเห็น จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติใหความชวยเหลือหรือใหความสะดวก
กอนที่จะมีการกระทําความผิด โดยการละเวนไมเก็บภาษีอากรตามที่กฎหมายกํ าหนด ถือ เปน

(อม.๔๒)

-๙ผูใชรว มกับคณะรัฐมนตรี ใหมี ก ารกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๔
และเปน ผูสนั บสนุน ให เจา พนั กงานกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๔
การกระทําของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓๑ และที่ ๓๓ ที่ ๓๕ ที่ ๓๗ ซึ่งมีมติในขอ ๓ เปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๔, ๘๖, ๑๕๔ และ ๑๕๗ และเป น ความผิ ด ตาม
พระราชบั ญญัติวาด วยความผิ ดของพนักงานในองคการหรือหนว ยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒
มาตรา ๑๑ สวนการกระทําของจําเลยที่ ๔๑ และที่ ๔๒ เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๓, ๘๔, ๘๖ และมาตรา ๑๕๔ และพระราชบัญ ญัติวาด วยความผิดของพนั กงานใน
องคก ารหรื อหนว ยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๐๒ มาตรา ๓, ๔, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ การกระทํา ของ
จํา เลยดังกลา วแมจ ะมี มติ ตอ เนื่อ งกัน แต ก็มีเ จตนาที่จ ะใหเ กิดผลเปน สามประการตา งกันตาม
ประเด็นที่มีมติ จึงถือเปนการกระทําความผิดตางกรรมกัน
ตอ มาเมื่ อ ระหว า งวั น ที่ ๒๕ กั น ยายน ๒๕๔๖ ถึ ง วั น ที่ ๑๔ กั น ยายน ๒๕๔๙
จําเลยที่ ๓๑ ถึ งที่ ๔๗ ซึ่งทําหนาที่เปนคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลในชวงระยะเวลา
ดังกลาว ไดเขารวมประชุมอนุมัติเงินรายไดจากโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ
๒ ตั ว (หวยบนดิ น) คืนสู สังคม ในป งบประมาณ ๒๕๔๗ เปน เงิน ๒,๔๔๙,๘๓๑,๖๑๙ บาท
ปง บประมาณ ๒๕๔๘ เปนเงิน ๕,๘๒๖,๗๒๗,๐๔๕ บาท และป งบประมาณ ๒๕๔๙ เปนเงิน
๕,๑๐๕,๔๒๒,๓๑๙.๗๙ บาท โดยในการรวมประชุมดั งกลา วแต ละครั้ง จําเลยที่เ ปน กรรมการ
สลากกินแบ งรั ฐบาลในขณะที่ มีก ารประชุ มไดเข ารวมมีมติใ หจายเงิ นรายได ดังกลาวคืนสูสังคม
โดยจําเลยที่ ๓๑ รวมประชุมและมีมติใหจายเงิ นจํานวน ๒,๘๘๒,๔๔๓,๒๓๘ บาท จําเลยที่ ๓๒

(อม.๔๒)

- ๑๐ มีม ติใ หจายเงินจํานวน ๑๐,๗๙๗,๒๕๓,๕๖๔.๗๙ บาท จําเลยที่ ๓๓ มีม ติใ หจายเงินจํ านวน
๖,๑๘๒,๐๔๕,๗๑๔ บาท จําเลยที่ ๓๖ มีม ติให จายเงินจํ านวน ๔,๘๗๔,๘๓๕,๕๐๕.๗๙ บาท
จําเลยที่ ๓๗ มีมติใ หจายเงินจํานวน ๑๖๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท จําเลยที่ ๓๘ มีมติใหจายเงินจํา นวน
๒,๔๑๕,๕๖๒,๖๑๙ บาท จําเลยที่ ๓๙ มีมติใหจายเงินจํานวน ๒,๕๓๖,๗๙๘,๖๕๙ บาท จําเลยที่ ๔๐
มี ม ติ ใ ห จ า ยเงิ น จํ า นวน ๕,๓๑๔,๙๐๘,๒๕๕.๒๙ บาท จํ า เลยที่ ๔๑ มี ม ติ ใ ห จ า ยเงิ น จํ า นวน
๑๑,๓๔๕,๑๒๗,๑๒๗.๗๙ บาท จําเลยที่ ๔๒ มีมติใหจายเงินจํานวน ๑๖๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท จําเลยที่ ๔๓
มีมติใหจา ยเงินจํา นวน ๑๓,๕๑๙,๐๙๖,๘๐๒.๙๗ บาท จําเลยที่ ๔๔ มีมติ ใหจายเงินจํานวน
๑๐,๖๔๒,๖๓๐,๖๙๐ บาท จําเลยที่ ๔๕ มีมติใหจายเงินจํานวน ๗,๒๔๗,๒๖๓,๖๑๒ บาท จําเลยที่๔๖
มี ม ติ ใ ห จ า ยเงิ น จํ า นวน ๙,๙๙๖,๙๘๑,๖๒๖ บาท และจํ า เลยที่ ๔๗ มี ม ติ ใ ห จ า ยเงิ น จํ า นวน
๕,๗๙๕,๖๖๑,๐๖๙.๗๙ บาท การกระทําของจําเลยดังกลาวทําใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐ บาล
ไดรับความเสียหาย คือ เงินที่ไดอนุมัตินําไปจายคืนสูสังคม ๑๓,๖๗๙,๕๙๖,๘๐๒.๗๙ บาท จายใหแก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ๒,๓๔๗,๙๐๘,๔๓๓.๑๕ บาท รวมเปนเงิน ๑๖,๐๒๗,๕๐๕,๒๓๕.๙๔ บาท
ระหวางการไตสวนคดีนี้หนวยงานที่ไดรับเงินไปแลวไดคืนเงินมาใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
จํานวน ๑,๑๖๕,๒๕๐,๓๗๐ บาท คงเหลือ สวนที่สํานัก งานสลากกินแบ งรัฐบาลเสี ยหายจํานวน
๑๔,๘๖๒,๒๕๔,๘๖๕.๔๙ บาท ซึ่งการนําเงินออกไปจากสํานักงานสลากกิ นแบงรัฐบาลจํานวน
ดัง กล าวเป น การกระทํ า ความผิ ด แลว ส ว นการนํา เงิ น ไปใช ห ลัง จากการกระทํ า ความผิ ด นั้ น
เปนคนละสวนกับการที่จําเลยทั้งสี่สิบเจ็ด ดําเนินการใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเสียหายโดย
เจตนาทุ จริต และทํ าใหก ระทรวงการคลั งเสีย หายเนื่ องจากการขาดภาษี อากรที่เจา หน าที่มิไ ด

(อม.๔๒)

- ๑๑ หัก ภาษี ณ ที่ จ าย จากส วนลดจากการจํา หนา ยสลากพิเ ศษแบบเลขทา ย ๓ ตั ว และ ๒ ตั ว
(หวยบนดิน) ดังกลาว และภาษีมูลคาเพิ่มจากยอดจําหนายสลากตามราคา รวมเปนจํานวนเงิน
๘,๙๗๐,๗๔๐,๙๑๐.๒๒ บาท ทําใหกระทรวงมหาดไทยเสียหายในสวนของภาษีตามพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศั กราช ๒๔๗๘ ซึ่งจะตองชําระตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๐๓) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศั กราช ๒๔๗๘ ข อ ๑๒ (๓ ก) ที่หักไวไ มครบถว น
โดยตองชําระรอยละ ๑๐ ของราคาสลาก แตหักไวเพียงรอยละ ๐.๕ รวมเปนเงินคาเสี ยหาย
๑๒,๗๙๒,๑๕๒,๕๘๑.๕๐ บาท และคา เสียหายของกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่เปนราชการสวน
ทองถิ่นขาดรายไดภาษีทองถิ่นไป ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ขอ ๑๒ (๓)
วรรคสอง ในอัตรารอยละ ๒.๕ แหงยอดที่จะตองเสียภาษี เปนจํานวนเงิน ๓๓๖,๖๓๕,๕๙๔.๒๕ บาท
รวมเปนคาเสียหายของรัฐทั้งสิ้น ๓๖,๙๖๐,๗๗๓,๙๕๐.๙๑ บาท ซึ่งบุคคลที่จะตองรับผิดชดใชความ
เสียหายดังกลาวไดแก จําเลยที่ ๓๑ ที่ ๓๓ ที่ ๓๕ ที่ ๓๗ ที่ ๔๑ และที่ ๔๒ ซึ่งเปนคณะกรรมการสลาก
กินแบงรัฐบาลที่มีมติใหเสนอโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิน)
ผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังนําเขาคณะรัฐมนตรี และจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓๐ ซึ่งเปนคณะ
รัฐมนตรีที่มีมติใหดําเนิ นการนั้น โดยจําเลยที่ ๓๑ ที่ ๓๓ ที่ ๓๕ ที่ ๓๗ ที่ ๔๑ และที่ ๔๒ ที่เขา
ประชุมดังกลาวเปนตัวการรวมกัน และเปนทั้งผูใช ผูสนับสนุนใหคณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบดว ย
จําเลยที่ ๑ ถึง ที่ ๓๐ มีมติ และจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓๐ ที่รวมประชุม และมีมติตามที่คณะกรรมการ
สลากกินแบงรัฐบาลเสนอนั้น ก็ตองถือวาเปนตัวการรวมกัน เปนผูใช และเปนผูสนับสนุนใหสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลและเจาพนักงานหรือพนักงานตองดําเนินการตามมติดังกลาวทั้งสามประการ

(อม.๔๒)

- ๑๒ ซึ่งจําเลยดังกลาวตองรับผิดชดใชความเสียหายดังกลาวเต็มจํานวน สวนจําเลยอื่นที่เปนคณะ กรรมการ
สลากกินแบงรัฐบาลที่ไมไดเขารวมประชุมมีมติในการอนุมัติโ ครงการของสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลนั้น ตองรับผิดในความเสียหายในสวนที่ตนเขาประชุมและอนุมัติใหนําเงินรายไดของสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลจายคืนสูสั งคมตามจํานวนที่แตละคนไดอนุมัติไปในการประชุมของจําเลยที่
เปนคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลเพื่อใหมีการจายเงินคืนสูสังคมดังกลาว เปนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิช อบ และเปนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริ ต และเปน การใชใหเ จาพนักงานหรือพนักงานซึ่งมี
หนาที่จายทรัพย จายทรัพยนั้นเกินกวาที่ควรจายเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น อันเปนความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๔, ๘๖, ๑๔๗, ๑๕๓, ๑๕๔ และ ๑๕๗ พระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๐๒ มาตรา ๓, ๔, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑
เหตุเกิด ที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ถนนราชดํา เนินกลาง แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และสํ านักนายกรัฐ มนตรี ถนนนครปฐม แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร เกี่ยวพันกัน จําเลยที่ ๑ เปนบุคคลคนเดียวกับจําเลยที่ ๑ ในคดีหมายเลขดําที่
อม. ๑/๒๕๕๐ ของศาลนี้ ขอใหลงโทษจําเลยทั้งสี่สิบเจ็ดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓,
๘๔, ๘๖, ๙๐, ๙๑, ๑๔๗, ๑๕๒, ๑๕๓, ๑๕๔ และ ๑๕๗ และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของ
พนักงานในองคก ารหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๓, ๔, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ และ
ขอให จําเลยทั้ง สี่สิบเจ็ดรว มกันหรือ แทนกันคืนหรือ ใชเงินตามจํานวนที่จํ าเลยทั้ง สี่สิ บเจ็ดมีมติ
อนุมัติใหจายไปจากเงินของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล อันถือวาเปนเจาพนักงานยักยอกทรัพย
รวมจํานวน ๑๔,๘๖๒,๒๕๔,๘๖๕.๙๔ บาท และนับโทษจําเลยที่ ๑ ตอจากโทษของจําเลยที่ ๑ ใน

(อม.๔๒)

- ๑๓ คดีหมายเลขดําที่ อม. ๑/๒๕๕๐ ของศาลนี้
จําเลยที่ ๒ ถึง ที่ ๔๗ ใหการปฏิเสธ สวนจําเลยที่ ๑ หลบหนีไมมาศาลในวันนัด
พิจารณาคดีครั้งแรก ศาลมีคําสั่งใหออกหมายจับและจําหนายคดีเฉพาะจําเลยที่ ๑ ชั่วคราว
ระหวางพิจารณา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
ยื่นคํารองขอเขาสวมสิทธิเปนคูความแทนโจทก ศาลอนุญาต
ทางไตสวนพยานหลักฐานจากการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ประกอบรายงานสรุป การตรวจสอบไตสวนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระทํา ที่กอใหเ กิดความเสีย หายแกรัฐ (คตส.) ขอเท็จจริง รับ ฟง เปน ยุติว า เดิม
คณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องการขออนุญาตออกสลากการกุศลงวดพิเศษของหนวยงานตางๆ ดังนี้
(๑) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๓ เห็นชอบตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังหามไมใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใดออกสลากตามกฎหมายวาดวย
การพนันหรือดําเนินการโดยวิธีอื่นในลักษณะทํานองเดียวกัน เวนแตสลากกาชาดและสลากออมสิน
(๒) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๘ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ที่จะเสนอขออนุมัติออกสลากงวดพิเศษสงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอความเห็นและ
หารือรวมกันกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สวนราชการเจาของเรื่อง และสํานักงบประมาณ
เมื่อ ได ขอยุติประการใดก็ ใหดําเนินการไปตามนั้นแลวใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ
(๓) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๘ เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรี

(อม.๔๒)

- ๑๔ เสนอเกี่ยวกั บเรื่องการออกสลากงวดพิเศษ โดยกํ าชับใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอความ
เห็นชอบและหารือร วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สวนราชการเจาของเรื่องและ
สํานักงบประมาณ กลั่นกรองเรื่องดังกลาวดวยความละเอียดรอบคอบ และใหกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาดวย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได จัดประชุ มเพื่ อดํ าเนิ นการตามมติคณะรัฐมนตรี
รวมกับผู แทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนสํานั กงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๓๘ ที่ประชุมไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตคําขอออกสลากงวดพิเศษดังนี้
๑. รายไดจ ากการออกสลากงวดพิเศษตองนําไปใชจายในโครงการตามนโยบาย
รัฐ บาลและเปน ประโยชนต อประชาชน โดยสว นราชการตอ งจัดทํ ารายละเอีย ดค าใชจายแต ละ
รายการเชนเดียวกับการเสนอขอใชงบประมาณแผนดินของโครงการตางๆ
๒. โครงการตามขอ ๑ มีความจําเปนตองดําเนินการแตไมไดรับการสนับสนุนให
ดํา เนิ นการจากงบประมาณแผ น ดิน โดยมี ความเห็ น สํา นัก งบประมาณที่ ไ ม ให ก ารสนั บสนุ น
งบประมาณประกอบมาดวย
๓. สว นราชการเจาของโครงการที่ ขอออกสลากงวดพิเศษตองเสนอเรื่องผาน
กระทรวงเจาสังกัดพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและเปาหมายในการใชจายเงินใหชัดเจน โดยกระทรวง
เจาสังกัดตองควบคุมดูแล และการใชจายเงินตามโครงการตองไดรับการตรวจรับรองจากสํานักงาน
ตรวจเงิน แผ น ดิน ดว ย หากโครงการดั งกล าวมีค วามจํา เปน ตอ งดํา เนิ น การจั ด ซื้อ จัด หาก็ ใ ห
ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ

(อม.๔๒)

- ๑๕ ๔. การออกสลากงวดพิ เศษครั้งตอ ไปใหส วนราชการที่เ กี่ยวข องถือปฏิบั ติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดว ยการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเครงครัด
คือ ทุ ก กรณี จะต อ งส ง เรื่ อ งให ก ระทรวงการคลั ง กระทรวงมหาดไทย และสํ า นั ก งบประมาณ
พิ จ ารณาให ค วามเห็ น เสี ย ก อ น กรณี เ ป น แผนงาน/โครงการต อ งส ง ให สํ า นั ก คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบดวย แลวนําผลการพิจารณา
เสนอคณะทํางานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๘ และวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๘
กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป หลักการดังกลาวคณะกรรมการไดนําเสนอนายกรัฐมนตรี และ
ไดรับการอนุมัติตามขอเสนอของคณะกรรมการ
จําเลยที่ ๑ ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
เมื่อวั นที่ ๙ กุ มภาพันธ ๒๕๔๔ และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯแตงตั้งรัฐมนตรีในรัฐบาล
ของจําเลยที่ ๑ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ คดีนี้ คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
ไดมีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ เรื่อง การศึกษาแนวทางการดําเนินการ
ออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ครั้งแรก และคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
ไดมีการประชุมเรื่องดังกลาวตลอดมา ตอมาจําเลยที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ไดเรียกจําเลยที่ ๓๑
ซึ่งเปนประธานกรรมการสลากกินแบง รัฐ บาล และจําเลยที่ ๔๒ ซึ่งเปนผูอํานวยการสํานัก งาน
สลากกินแบงรัฐบาลไปพบ สั่งใหรีบดําเนินการในเรื่องดังกลาว สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจึงได
จัดใหมีการทําวิจัยสัมมนา เสียงสวนใหญเห็นดวยที่จะนําหวยใตดินมาทําใหถูกกฎหมาย ชวงตน
ป ๒๕๔๖ รั ฐบาลมีน โยบายปราบปรามผูมีอิ ทธิ พลและเจามือหวยใตดิ นใหห มดไปอยา งจริง จัง

(อม.๔๒)

- ๑๖ โดยไมเกรงกลัวอิทธิพลหรือผลกระทบทางการเมือง จําเลยที่ ๑ ไดสั่งใหสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลจัดจําหนายสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว โดยจัดพิมพสลากใบออกจําหนาย
โดยไมตองรอเครื่องพิมพจําหน าย พรอมทั้งไดเชิญจําเลยที่ ๑๐ ซึ่งเปนรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลัง จํา เลยที่ ๓๑ และจําเลยที่ ๔๒ ไปพบและสั่ง การให รีบ ดําเนินการออกสลาก
พิเศษแบบเลขทา ย ๓ ตัว และ ๒ ตัว เพื่อ นําเงิน รายไดคื นสูสั งคมโดยดว น ต อมาวั นที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๔๖ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๖ คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ประกอบดวย
จําเลยที่ ๓๑, ๓๓, ๓๕, ๓๗, ๔๑ และ ๔๒ ไดรวมกันมีมติดังตอไปนี้คือ ๑. อนุมัติใหดําเนินโครงการ
จําหนายสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ชั่วคราว โดยผานการสื่อสารแหงประเทศไทย
เพื่อนํารายไดไปใชเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน โดยเริ่มจําหนายดวยระบบพิมพสลากใบ
ตั้งแตวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเมื่อสํานักงานจัดหาระบบจําหนายสลากดวยเครื่องจําหนาย
สลากอิ เล็กทรอนิ กสได แล วก็ ใหยุติ และใหผูแทนจําหนายเขาสูระบบตอไป ๒. เห็นชอบกั บการ
จัดสรรรายไดการจําหนายดังนี้ คาใชจายในการบริหารงานไมเกินรอยละ ๒๐ โดยแบงเปนรอยละ
๐.๕ เปนภาษีการพนัน รอยละ ๔.๕ เปนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน รอยละ ๑๕
เป น ส วนลดของผู แ ทนจํ า หน า ย โดยแบ ง เป น ร อ ยละ ๑๒ ให ผู แ ทนจํ า หน า ย ร อ ยละ ๑ ให
การสื่ อ สารแห ง ประเทศไทยเป น ค า ตอบแทน ร อ ยละ ๒ ให สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ เ ป น
คาตอบแทน สว นที่เ หลือ จากค าใช จายในการบริ หาร จะนํ าสมทบเข ากองทุน เงินรางวั ลเพื่ อ
นําไปใชสําหรับจายเงิ นรางวัลและรางวัลพิเศษ ๓. ใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไปประสาน
กับสํา นัก งานตํา รวจแหง ชาติ ในการกําหนดคุณสมบั ติ หลัก เกณฑ และจํานวนผูแทนจําหน าย

(อม.๔๒)

- ๑๗ และผู เดินจําหน ายในแตละพื้นที่เพื่อ ขึ้นทะเบีย นและควบคุมตอไป ๔. อนุมัติใหสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาลไปดําเนินการจัดทําขอตกลงขอเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิ นในวงเงิน
๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนเงินสํารองรับการจายเงินรางวัลสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ
๒ ตัว กรณีถูกเงินรางวัลเกินกวาที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจัดสรรไว และใหสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาลศึกษาและกําหนดแนวทางปองกันความเสี่ยงในการจายเงินรางวัลดวย และในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลไดมี
มติใหจายเงินรางวัลสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว โดยไมจํากัดจํานวนยอดจําหนายของ
แตละหมายเลข และใหทําหนังสือขออนุญาตการออกรางวัลสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว
จากกระทรวงมหาดไทย ภายหลังจากไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ฯลฯ หลังจากนั้นสํานักงาน
สลากกินแบ งรัฐบาลได มีห นังสือ ถึง ปลัดกระทรวงการคลั งยกรางหนังสือในนามรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงการคลังลงนามถึงเลขาธิ การคณะรัฐมนตรีเพื่อ นําเสนอคณะรัฐมนตรี ตอมาจําเลยที่ ๙
ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ลงนามหนังสือฉบับลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เสนอ
โครงการออกสลากพิเ ศษแบบเลขทา ย ๓ ตัว และ ๒ ตัว เพื่อ นํา รายไดคืนสู สัง คมโดยอา งถึ ง
นโยบายรั ฐบาลที่จั ดให มีการปฏิ บัติ ตามกฎหมายอยางจริ งจังในดา นการปราบปรามผูมี อิทธิพล
ซึ่งกระทําผิดกฎหมาย และในหนังสือดังกลาวไดเสนอโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว
และ ๒ ตัว เพื่อนํารายไดคืนสูสังคมเสนอมาดวย โดยหลักการของโครงการดังกลาวมีรายละเอียด
วิธีการดําเนินการคือ
๑. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปนผูดําเนินการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย

(อม.๔๒)

- ๑๘ ๓ ตัว และ ๒ ตัว โดยจําหนายตามความตองการของผูซื้อเพื่อนํารายไดคืนสูสังคม
๒. ราคาสลาก
ระยะที่ ๑ ระยะจําหนายสลากดวยใบ จะมีราคาฉบับละ ๒๐ บาท ๕๐ บาท และ
๑๐๐ บาท
ระยะที่ ๒ ระยะจําหนายดวยเครื่องจําหนายสลากอิเล็กทรอนิกส ราคาจําหนาย
หนวยละ ๑๐ บาท
๓. ผลการออกรางวั ลจะใชผ ลการออกสลากกินแบง รัฐ บาลในแตล ะงวดหรื อผล
การออกรางวัลที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลกําหนด
๔. รูปแบบรางวัลและเงินรางวัล
สลากที่จําหนายมี ๕ ประเภท มีจํานวนรางวัลและเงินรางวัล ดังนี้
(๑) สลากเลขทาย ๓ ตัว รางวัลที่ ๑ แบบตรงเลขตรงหลัก (สลาก ๓ ตัวตรง)
มี ๑ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๕๐.๕๐ บาท เมื่อหักภาษีเงินได ณ ที่จาย คงเหลือเงินรางวัล ๕,๐๐๐
บาทตอราคาสลาก ๑๐ บาท
(๒) สลากเลขทา ย ๓ ตัว รางวัลที่ ๑ แบบเลขไมตรงหลัก (สลาก ๓ ตัวโตด)
มี ๖ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๑๐.๑๐ บาท เมื่อหั กภาษีเ งินได ณ ที่จา ย คงเหลือเงินรางวัล ๑,๐๐๐
บาทตอราคาสลาก ๑๐ บาท
(๓) สลากเลขทาย ๓ ตัว รางวัลเลขทาย ๓ ตัว (สลาก ๓ ตัวลาง) มี ๔ รางวัล รางวัลละ
๑,๒๖๒.๖๒ บาท เมื่อหักภาษีเงินได ณ ที่จาย คงเหลือเงินรางวัล ๑,๒๕๐ บาทตอราคาสลาก ๑๐ บาท

(อม.๔๒)

- ๑๙ (๔) สลากเลขทาย ๒ ตัว รางวัลที่ ๑ (สลาก ๒ ตัวบน) มี ๑ รางวัล รางวัลละ
๖๕๖.๕๖ บาท เมื่อหักภาษีเงินได ณ ที่จาย คงเหลือเงินรางวัล ๖๕๐ บาทตอราคาสลาก ๑๐ บาท
(๕) สลากเลขทาย ๒ ตัว แบบเลขตรงหลัก (สลาก ๒ ตัวลาง) มี ๑ รางวัล รางวัลละ
๖๕๖.๕๖ บาท เมื่อหักภาษีเงินได ณ ที่จาย คงเหลือเงินรางวัล ๖๕๐ บาทตอราคาสลาก ๑๐ บาท
ทั้ง นี้สํ านั กงานสลากกินแบ งรัฐ บาลอาจกําหนดรางวัลพิ เศษนอกเหนือ จากเงิน
รางวั ล สลากที่ กํ า หนดขา งต น และปรั บ เปลี่ ย นเงิ น รางวั ล ได ต ามความเหมาะสม สํ า หรั บ การ
จําหนา ยในระยะที่ ๑ ซึ่ง จําหนา ยดวยสลากใบจะมี ๔ ประเภท ไดแก สลาก ๓ ตัว ตรง สลาก
๓ ตัวโตด สลาก ๒ ตัวบน และสลาก ๒ ตัวลาง
๕. การจัดสรรรายไดจากการจําหนายใหจัดสรร ดังนี้
๕.๑ คาใชจายในการบริหารงานไมเกินรอยละ ๒๐ โดยแบงเปนคาใชจาย
ดําเนินการของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ร อยละ ๔.๕ เปนคาใชจายดานการจําหนายรวม
คาตอบแทนผู ที่เ กี่ ย วขอ งไมเกิ นร อยละ ๑๕ เป นภาษีก ารพนัน รอยละ ๐.๕ โดยปรั บเปลี่ย น
สัดสวนคาใชจายตางๆ ดังกลาวเพื่อความเหมาะสมได
๕.๒ สวนที่เหลือจากคาใชจายในการบริหารงานจะนํามาสมทบเขากองทุนเงิน
รางวัล เพื่อ นําไปใชสําหรั บจ ายเงิ นรางวัล สลาก และภายหลั งจากหัก คาบริ หารกองทุนและการ
ประกันความเสี่ย งในการจายเงินรางวัลแลว หากกองทุนมีเงิน สวนเกินเหลือเหมาะสมเพียงพอ
ในแตละชวงเวลาจะจัดสรรรายไดสวนเกินดังกลาวคืนสูสังคมเพื่อสนับสนุนการศึกษา การแพทย
ศาสนา สังคม และสาธารณประโยชนอื่นๆ ตอไป

(อม.๔๒)

- ๒๐ สํ าหรับ การกํ าหนดรายละเอีย ดรางวัลพิเ ศษรวมทั้ งการกําหนดสว นลดและ
คาตอบแทนใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
๕.๓ คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลเปนผูออกระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ
ขั้นตอนอนุมัติ และควบคุมการบริหารกองทุนเงินรางวัลโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
๕.๔ เงินที่จัดสรรไวเพื่อจายเปนเงินรางวัลถาผูมีสิทธิเรียกรองเงินรางวัลไมมา
ขอรับภายในกําหนด ใหนับรวมเปนรายไดของกองทุนเงินรางวัล
๖. การลดหยอนและการยกเวนภาษีการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ
๒ ตัว เพื่อหารายไดสนับสนุนดานการศึกษา การแพทย ศาสนา สังคมและสาธารณประโยชนอื่นๆ
ไดรับการลดหยอนและยกเวนภาษี ดังนี้
๖.๑ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ วา “(๔) ผูรับใบอนุญาตการเลนสลากกินแบงรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค
เพื่อนํารายไดไปใชในกิจการสาธารณกุศล โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เสียภาษีในอัตรา
รอยละ ๐.๕ แหงยอดราคาสลากซึ่งมีผูรับซื้อกอนหักรายจาย”
๖.๒ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา ดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑๐) พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕ จตุทศ ใหยกเวนรัษฎากรดังตอไปนี้แกการ
ออกสลากการกุศลงวดพิเศษที่คณะรัฐมนตรีมีมติวาเปนโครงการที่เปนประโยชนตอประชาชน
(๑) ภาษีเงิ นไดตามสว น ๒ และส วน ๓ หมวด ๓ ในลัก ษณะ ๒ แห ง
ประมวลรัษฎากร สําหรับเงินรางวัลซึ่งยอมใหผูจายเงินไดหักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรารอยละ

(อม.๔๒)

- ๒๑ ๑.๐ ของรางวัลโดยไมข อรั บเงินภาษี ที่ถูกหัก ไวคืน หรื อไมข อเครดิตภาษี ที่ถูกหักไวนั้น ไมว า
ทั้งหมดหรือบางสวน
(๒) ภาษี เงินไดต ามสวน ๒ และส วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห ง
ประมวลรัษฎากรสําหรับการขายหรือสวนลดจากการซื้อสลาก
(๓) ภาษี มูลค าเพิ่มตามหมวด ๔ ในลั กษณะ ๒ แหงประมวลรั ษฎากร
สําหรับการขายสลาก
ทั้ ง นี้ ไม ว า เงิ น ได ห รื อ การขายนั้ น จะได รั บ หรื อ ได ก ระทํ า ก อ นหรื อ หลั ง วั น ที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
จําเลยที่ ๑๐ ไดนําหนัง สือของจําเลยที่ ๙ เสนอจําเลยที่ ๑ โดยไม ได ผานสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและไมไดผานรองนายกรัฐมนตรีที่มีหนาที่กลั่นกรองเรื่องเขาคณะรัฐมนตรี
และจํา เลยที่ ๑ นําเรื่องเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยนําเสนอ
เปนวาระพิจารณาเพิ่มเติม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอในสาระสําคัญ
โดยสรุปมติเปน ๓ ประการ คือ
๑. เห็นชอบในหลักการโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว
(หวยบนดิน)
๒. เห็นชอบใหนํารายไดสวนเกินของกองทุนเงินรางวัลหลังหักคาใชจายในการ
บริหารงานและการจายเงินรางวัลกลับคืนสูสังคม
๓. เห็นชอบกรณีรายไดจากการขายหรือสวนลดจากการซื้อสลากเพื่อไป

(อม.๔๒)

- ๒๒ จําหนา ยของผูแทนจํ าหน าย ในระยะที่ ๒ ที่จํ าหนายดวยเครื่ องจําหน ายสลากอิเล็ก ทรอนิก ส
ไมไดรับสิทธิการยกเวนภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑๐) พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕ จตุทศ (๒)
หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติดังกลาวแลว ไดมีการนําหนังสือของกระทรวงการคลัง
ที่มีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีไดนําเขาคณะรัฐมนตรีและมีมติไปนั้น ไปลง
รับที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จากนั้นสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลไดดําเนินการออกสลากพิ เศษแบบเลขทาย ๓ ตั ว และ ๒ ตัว ตั้ง แตงวดวั นที่ ๑ สิ งหาคม
๒๕๔๖ จนถึงงวดที่ ๑๖ พฤศจิ กายน ๒๕๔๙ จึงไดยกเลิ ก และต อมาไดมี มติคณะรั ฐมนตรีเ มื่อ
วันที่ ๒๑ พฤศจิก ายน ๒๕๔๙ ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ให
สํานักงานสลากกินแบงรัฐ บาลงดการจําหนายสลากพิเศษแบบเลขทา ย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ตั้งแต
งวดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป ซึ่งสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดดําเนินการจําหนาย
สลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว รวมทั้งสิ้น ๘๐ งวด โดยในการดําเนินการเกี่ย วกั บ
รายไดของเงินที่ไดจากโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว คณะรัฐมนตรีได
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตรสําหรับแกไขปญหาเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาส โดยมี
จํ า เลยที่ ๔ ซึ่ ง เป น รองนายกรั ฐ มนตรี เ ป น ประธาน พิ จ ารณาแนวทางการใช ป ระโยชน จ าก
เงินรายไดที่ไ ดรับการจัดสรรจากกองทุนเงินรางวัลของสํานักงานสลากกินแบง รัฐบาล ซึ่งตอมา
ไดมีการนําเงินรายไดสวนที่เ หลือหลังจากหักคาใชจายดําเนินการและจายเงินรางวัลแล วไปจาย
คืน สูสั งคมตามมติข องคณะกรรมการพัฒ นายุ ทธศาสตรแ ละจายใหสํา นัก งานตํารวจแหงชาติ

(อม.๔๒)

- ๒๓ รวมเปนเงินที่จายไปจากรายได ของการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว จํ านวน
๑๖,๐๒๗,๕๐๕,๒๓๕.๙๔ บาท โดยมี ก ารนํ า ไปใช จ า ยในโครงการแก ไ ขป ญ หาเด็ ก เร ร อ น
เด็กพิการ เด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดสขององคกรเอกชนสาธารณประโยชนและหนวยงาน
ของรัฐโครงการเขียนเรียงความสําหรับเด็กและเยาวชนเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามนโยบายของ
รั ฐ บาล การจั ด ซื้ อ รถพยาบาลฉุ ก เฉิ น ระดั บ สู ง ของกระทรวงสาธารณสุ ข การประกั น ภั ย แก
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต โครงการสงเสริม
สนั บ สนุ น การศึ ก ษาบุ ต รธิ ด าอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข และโครงการ ๑ อํ า เภอ ๑ ทุ น ให แ ก
กระทรวงศึก ษาธิ การ และจายให สํานั กงานตํ ารวจแหง ชาติ เปนคา ตอบแทน สวนในเรื่อ งการ
ยกเวน และลดหย อนภาษีอากรที่ เกี่ย วขอ งนั้ น ได ดําเนินการโดยยกเวนและลดหยอนภาษี ตาม
พระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑๐)
พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ โดยสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ไดทําหนังสือดวนที่สุดฉบับลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงกระทรวงมหาดไทยขออนุมัติออกสลาก
พิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว โดยจําหนายตามความตองการของผูซื้อเพื่อนํารายไดคืนสู
สังคมเพื่ อบรรเทาความเดือดรอนผูมีรายไดนอยตั้ง แตงวดวันที่ ๑ สิง หาคม ๒๕๔๖ เปนตนไป
และลดหยอนภาษีการพนันเหลือรอยละ ๐.๕ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือดวนที่สุด
ฉบับลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ อนุมัติใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลออกสลากพิเศษแบบ

(อม.๔๒)

- ๒๔ เลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ไดตั้งแตงวดวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ เปนตนไป สําหรับการชําระภาษี
การพนันเปนไปตามขอ ๑๒ (๓) แห งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความใน
พระราชบัญ ญัติก ารพนั น พุท ธศัก ราช ๒๔๗๘ ซึ่ง แกไขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๓
(พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และในหนังสือของ
กระทรวงมหาดไทยดังกลาวไดแจงใหผูยื่นคําขอไปยื่นคําขอออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว
และ ๒ ตัว ตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประจําทองที่ที่จะออกสลากดังกลาวตามที่กําหนดไว
ในขอ ๔ (๑) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช ๒๔๗๘ โดยใหนํ าหนัง สือของกระทรวงมหาดไทยไปแสดงดวยทําใหภาษีอากรใน
สวนของภาษีมู ลคาเพิ่มขาดไป ๘,๘๐๙,๑๕๕,๗๓๗.๓๘ บาท ภาษีหัก ณ ที่จ ายของสว นลดการ
จําหนายขาดไป ๑๖๑,๕๘๕,๐๘๕.๒๔ บาท ภาษีตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น
พุทธศัก ราช ๒๔๗๘ ขอ ๑ (๔) ขาดไป ๑๒,๗๙๒,๑๕๒,๕๘๑.๕๐ บาท และภาษีทองที่ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ ขอ ๑๒ ขาดไป ๓๓๖,๖๓๕,๕๙๔.๒๕ บาท
หลังจากที่ไดมีการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิน )
ตั้งแตงวดวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ ถึงงวดวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๙ มีรายไดจากการออกสลาก
ดังกลาวรวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๒๓,๓๓๙,๘๙๐,๗๓๐ บาท โดยมีการจ ายเงิ นใหแก หน วยงานที่
ขอรั บเงินสนั บสนุน จากโครงการสลากพิเ ศษแบบเลขทา ย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ในปง บประมาณ
๒๕๔๗ จํานวน ๒,๔๔๙,๘๓๑,๖๑๙ บาท ปงบประมาณ ๒๕๔๘ จํานวน ๕,๘๒๖,๗๒๗,๐๔๕ บาท

(อม.๔๒)

- ๒๕ ปง บประมาณ ๒๕๔๙ จํานวน ๕,๑๐๕,๔๒๒,๓๑๙.๗๙ บาท ซึ่งคณะกรรมการสลากกินแบง
รัฐบาลเปนผูอนุมัติใหจายเงินคืนสูสังคมและจายเงินใหแกหนวยงานตางๆ ตามมติคณะกรรมการ
พัฒนายุทธศาสตร สวนการหักภาษี ณ ที่จาย จากการจายเงินรางวัลจากโครงการออกสลากพิเศษ
แบบเลขทา ย ๓ ตัว และ ๒ ตัว และรางวัลแจ กพ็อตในอัต รารอ ยละ ๑ ตามประมวลรั ษฎากร
มาตรา ๕ จตุทศ นําสงกรมสรรพากรภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
เงินรางวัลของสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว และเงินรางวัลแจกพ็อต
ตั้ ง แต ง วดวั น ที่ ๑ สิ ง หาคม ๒๕๔๖ ถึ ง งวดวั น ที่ ๑๖ กั น ยายน ๒๕๔๙ แยกเป น เงิ น รางวั ล
๖๘,๑๑๕,๙๐๖,๗๐๐ บาท เงินรางวัลแจกพ็อต ๑,๑๒๖,๙๒๒,๘๒๘.๒๘ บาท รวมเปนเงินรางวัล
ทั้งสิ้น ๖๙,๒๔๒,๘๒๙,๕๒๘.๒๘ บาท ในการจัดสรรรายไดจากการจําหนายตามมติคณะรัฐมนตรี
และมติคณะกรรมการสลากกิ นแบงรัฐบาลไดกํ าหนดดังนี้ รอยละ ๔.๕ เปนคาใชจายในการ
บริหารงานของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล รอยละ ๑๒ เปนสวนลดใหผูแทนจําหนาย รอยละ ๓
เปนคาตอบแทนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รอยละ ๐.๕ เปนคาภาษีการพนันจายใหกระทรวงมหาดไทย
สวนที่เหลือรอยละ ๘๐ สมทบเขากองทุนเงินรางวัลเพื่อนําไปใชจายสําหรับการจายเงินรางวัลสลาก
และภายหลั งจากการหั กค าบริห ารกองทุ นและการประกัน ความเสี่ ยงในการจ ายเงิ นรางวัล แล ว
หากกองทุนมี เงิน สวนเกินเหลือเหมาะสมเพี ยงพอแตละชว งเวลาจะต องจัดสรรรายได สว นเกิน
ดัง กลา วคืน สู สัง คม เงิน รายไดจ ากการจํ า หน า ยสลากพิ เศษแบบเลขทา ย ๓ ตัว และ ๒ ตั ว
นอกจากที่ แบ งใหเป นค าใชจายดําเนินการของสํ านั กงานสลากกิ นแบ งรั ฐบาลร อยละ ๔.๕ แลว
ไมมีรายไดในโครงการนี้นําสงเปนรายไดแผนดินแตอยางใด

(อม.๔๒)

- ๒๖ กอนเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๔ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไมเคยดําเนินการออก
สลากพิเศษ (ที่ไมใชสลากการกุศลงวดพิเศษ) แตได ออกสลากพิเศษตามมติเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ ครั้งแรกงวดประจําวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ โดยขออนุญาต
กระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และนํารายไดหลังจากหัก
คาใชจายไปใชจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดสรรเงินรายไดของโครงการเพื่อการ
สาธารณประโยชนจากรายไดโดยการออกสลากพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๕
การออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิน) ของสํานักงาน
สลากกินแบง รัฐ บาลอาจขาดทุ นได และสํ านักงานสลากกิน แบ งรั ฐบาลเคยขาดทุนรวม ๗ งวด
คื อ งวดประจํา วัน ที่ ๑๖ พฤศจิก ายน ๒๕๔๖ ขาดทุน จํา นวน ๑๑๔,๙๘๐,๑๘๒.๐๙๙ บาท
งวดประจํา วั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๗ ขาดทุ น ๙๒,๙๕๖,๑๒๐.๔๘ บาท งวดประจํา วั น ที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๔๙ ขาดทุน ๒๘๘,๗๒๒,๘๖๙.๗๔ บาท งวดประจําวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๔๙ ขาดทุ น ๑๒๗,๓๖๒,๓๖๕.๙๘ บาท งวดประจํ า วั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๙ ขาดทุ น
๔๙,๕๓๖,๓๘๑.๔๑ บาท งวดประจําวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ขาดทุน ๙๔๓,๑๕๓,๗๗๓.๒๕ บาท
งวดประจําวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขาดทุน ๕๑,๔๘๐,๓๖๗.๐๗ บาท รวม ๗ งวด ขาดทุน
เปนเงิน ๑,๖๖๘,๑๙๒,๐๖๐.๐๒ บาท สําหรับการออกสลากการกุศลงวดพิเศษที่สํานั กงานสลาก
กินแบงรัฐบาลเคยดําเนินการจะตองเปนเรื่องที่หนวยงานหนึ่งหนวยงานใดตองการใชเงินเพื่อการ
กุ ศ ลโดยเฉพาะโดยผ า นกระทรวงการคลั ง กระทรวงมหาดไทย และสํ า นั ก งบประมาณ ซึ่ ง
หน ว ยงานนั้ น มี เ งิ น ไม พ อที่ จ ะดํ า เนิ น การ จึ ง ขออนุ มั ติ แ ละได รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี

(อม.๔๒)

- ๒๗ นอกจากนี้สลากการกุศลงวดพิเศษที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดเคยออกมามีเงื่อนไขในการ
จายเงินรางวัลเปนทํานองเดียวกับเงื่อนไขในการจายเงินรางวัลของสลากกินแบงรัฐบาล ซึ่งจะไมมี
โอกาสขาดทุน และหลักการในการออกสลากการกุศลนั้นจะระบุชัดเจนวาตองเปนสลากการกุศล
งวดพิเ ศษซึ่ง อาจจะไมใ ชงวดเดียว แต ตอ งมี ขอบเขตจํากั ดในเรื่อ งจํา นวนงวดหรื อจํานวนเงิน
ที่ตองการนําไปใชในการกุ ศล สวนการออกสลากพิเศษเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิ น)
ไมมีจํากัดงวด และไมมีจํากัดเงิน
กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) รองทุกขกลาวโทษผูดํารงตําแหนง
ทางการเมื อ งที่ เ ป น ผู ใ ช ตั ว การและสนั บ สนุ น ในการกระทํ า ความผิ ด อาญา คณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระทําที่กอใหเ กิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน
จําเลยทั้งสี่สิบเจ็ดตามขอกลาวหาในคดีนี้ หลังจากนั้นกระทรวงการคลังและสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลไดหารือปญหาขอกฎหมายเกี่ ยวกั บการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว
ดังกลาวไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งตอมาไดมีความเห็นตามเรื่องเสร็จที่ ๕๖๘-๕๖๙/๒๕๔๙
สรุปไดวา การออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ไม ถื อ ว า เป น การดํ า เนิ น การภายในกรอบวั ต ถุ ป ระสงค ข องมาตรา ๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไมสามารถดําเนินการ
โดยอาศัยอํา นาจตามมาตราดั งกลา วได ตอ มาคณะกรรมการตรวจสอบการกระทํ าที่ กอ ให เกิด
ความเสียหายแกรัฐ (คตส.) มีมติใหสงสํานวนการตรวจสอบไตสวนใหอัยการสูงสุดเพื่อฟองจําเลย

(อม.๔๒)

- ๒๘ ทั้งสี่สิบเจ็ดตามความเห็นของคณะอนุกรรมการไตสวน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาด วยการปอ งกั นและปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ แต อัย การสูง สุดเห็น วา
สํา นวนการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทํา ที่กอให เกิดความเสีย หายแกรัฐ
(คตส.) ยัง ไม สมบูร ณ จึง ได มีการแตงตั้ง คณะกรรมการเพื่ อพิจารณาสํานวนรวมกับ ผูแ ทนของ
อัยการสูงสุดแตตกลงกันไมได คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
(คตส.) จึงแตงตั้งทนายความยื่นฟองจําเลยทั้งสี่สิบเจ็ดเปนคดีนี้
พิเคราะหแลว มีปญหาที่จะตองวินิจฉัยตามขอตอสูของจําเลยเปนประการแรกวา
ฟองโจทกชอบดวยกฎหมายหรือไม โดยจําเลยตอสูวา ฟองโจทกไมไดบรรยายวาฝายจําเลยกระทํา
ความผิดอยางไร รวมกับใคร แบงหนาที่กันอยางไร ใครสั่งการและบงการอยางไร ปฏิบัติหนาที่มิชอบ
และทุจริ ตอยางไร แบงปนผลประโยชนกันอยางไร ทรัพยที่ยักยอกเปนของใครหรือ อยูในความ
ครอบครองของใคร ยัก ยอกไปเมื่อใด ทั้งคําฟอ งของโจทก ขัด กันเองเนื่ องจากโจทกอางวา การ
ออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ไมชอบดวยกฎหมาย แตกลับกลาวหาสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลวาไมดําเนินการนําสงรายไดใหเปนไปตามกฎหมาย คําขอทายฟองไมระบุให
จําเลยคืนหรือใชเงินแกใครหรือหนวยงานใด เห็นวา ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘ วรรคหนึ่ง กําหนดวา ฟองตอง
ทําเปนหนังสือมีขอความตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘
และตองมีขอความเปนการกลาวหาเกี่ยวกับเรื่องการร่ํารวยผิดปกติ การกระทําความผิดตอตําแหนง
หน าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรื อการกระทํ าผิ ดตอ ตําแหนง หน าที่หรื อทุ จริตตอ

(อม.๔๒)

- ๒๙ หนาที่ตามกฎหมายอื่น และตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวากระทําความผิดพรอมทั้งชี้ชอ ง
พยานหลัก ฐานใหชัดเจนพอที่จ ะดําเนินกระบวนพิ จารณาไตส วนข อเท็จ จริงตอไปได ซึ่ง ตาม
คําฟองโจทกปรากฏวา โจทกบรรยายวาจําเลยทั้งสี่สิบเจ็ดรวมกั นกระทําความผิด ตอ กฎหมาย
โดยระบุรายละเอียดสถานะทางกฎหมายของจําเลยแตละคนอยางชัดเจนวาคนใดเปนเจาพนักงาน
คนใดเปนพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ มีอํานาจหนาที่และความสัมพันธเกี่ยวของกัน
ในทางคดีอยางไร ต องรั บผิดภายใต กฎหมายและบทบั ญญัติมาตราใดไว อยางชั ดเจน โดยโจทก
บรรยายถึ งความเปนมาในคดี นี้ เริ่ม ตนจากคณะกรรมการสลากกินแบง รัฐบาล ประกอบดวย
จําเลยที่ ๓๑ ที่ ๓๓ ที่ ๓๕ ที่ ๓๗ ที่ ๔๑ และที่ ๔๒ รวมจัดทําโครงการใหสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิน) เพื่อใหนํารายไดหลังหักคาใชจาย
ในการดําเนินการตามโครงการคืนสูสังคม และใหยกเวนและลดหยอนภาษีตามประมวลรัษฎากร
และพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ เสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบดวยจําเลยที่ ๑
ถึงที่ ๓๐ และคณะรัฐมนตรีได มีมติอนุมั ติโครงการดั งกล าว ทั้งที่โครงการดั งกล าวอยู นอกกรอบ
วัตถุประสงคของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จําเลยที่เปนคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลและ
คณะรัฐมนตรีตางเปนตัวการรวมที่แบงหนาที่กันทํา และตางเปนผูกอใหอีกฝายกระทําความผิ ด
ตอพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกิ นแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๕ และ ๙ ทั้งการที่ฝาย
จําเลยดังกลาวรวมกันมีมติใหนําเงินรายไดหลังหักคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการคืนสู
สัง คม ถือเปน การเลี่ย งไมนํ าเงิน สง เป นรายได แผ นดิ น เป นการ นําเงิ นออกไปใช โดยไมมีสิทธิ
กอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เปนความผิดตอพระราชบัญญัติเงินคงคลัง

(อม.๔๒)

- ๓๐ พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๔ และ ๑๓ และพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
มาตรา ๒๓ และ ๒๗ กับเปนการกอใหเจาพนักงานที่มีหนาที่จัดการหรือรักษาทรัพย จายทรัพยไป
โดยไมถูกตองอันเปนการเบียดบังยักยอกทรัพยเปนของตนหรือผูอื่นโดยทุจริต และกอใหเจาพนักงาน
ซึ่งมีหนาที่จายทรัพย จายทรัพยนั้นเกินกวาที่ควรจายเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น และ
การที่จําเลยที่ ๙ และที่ ๑๐ รวมกันมีมติดังกลาวถือวาเขาไปมีสวนไดเสียเพื่อประโยชนสําหรับตนเอง
หรื อ ผู อื่ น เนื่ อ งด ว ยกิ จ การของสํ า นั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาลที่ ต นมี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลด ว ย
นอกจากนี้ การรวมกันมีมติใหยกเวนและลดหยอนภาษีตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
และภาษีตามประมวลรัษฎากร กอใหเกิดการละเวนไมเรียกเก็บภาษี เปนความผิดตอพระราชกฤษฎีกา
ที่อ อกตามความในประมวลรัษ ฎากรวาดวยการยกเวนรัษ ฎากร (ฉบับ ที่ ๓๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๕ จตุทศ (๒) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ อันเปนการกอใหเกิดการละเวนไมเรียกเก็บภาษีของเจาพนักงาน
หรือเจาหนาที่ที่มีห นาที่เ รียกเก็บ หรือตรวจสอบภาษีอากร เปนความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๕๔ และเปน การปฏิบั ติห นาที่โ ดยทุจริต กอ ใหเกิด ความเสีย หายแกสํานัก งาน
สลากกินแบงรัฐบาลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ โดยถือวาจําเลยที่ ๓๑ ที่ ๓๓ ที่ ๓๕
ที่ ๓๗ ที่ ๔๑ และที่ ๔๒ เป นผู ใ ชร วมกับ คณะรัฐ มนตรี และสนั บสนุน ให เจ าพนั กงานกระทํ า
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๔ ทั้งโจทกมีคําขอใหลงโทษจําเลยทั้งสี่สิบเจ็ด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๔, ๘๖, ๙๐, ๙๑, ๑๔๗, ๑๕๒, ๑๕๓, ๑๕๔ และ
๑๕๗ และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒

(อม.๔๒)

- ๓๑ มาตรา ๓, ๔, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ และขอใหจําเลยทั้งสี่สิบเจ็ดรวมกันหรือแทนกันคืนหรือใชเงิน
ตามจํานวนที่จําเลยทั้งสี่สิบเจ็ด มีมติอนุมัติใหจายไปจากเงินของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
อัน ถือว าเปน เจา พนั กงานยักยอกทรัพย รวมจํ านวน ๑๔,๘๖๒,๒๕๔,๘๖๕.๙๔ บาท ซึ่ง คํา ขอ
ทายฟองนี้มุงหมายใหจําเลยทั้งสี่สิบเจ็ดรวมกันคืนหรือใชเงินแกสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ซึ่งเปนเจาของเงินที่มีการอนุมัติใหจายเงินออกไปนั่นเอง
สว นที่ ฝายจําเลยตอ สูว า คํา ฟอ งของโจทกขัดกันเองเนื่อ งจากโจทกอา งวาการ
ออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ไมชอบดวยกฎหมาย แตกลับกลาวหาสํานักงาน
สลากกินแบงรั ฐบาลวาไมดําเนินการนําสงรายไดใหเปนไปตามกฎหมาย นั้น ก็เห็นวาไมไดขัดกัน
ตามที่ฝายจําเลยกลาวอาง เพราะเปนการบรรยายฟองใหเห็นวาแมเงินรายไดจะมิไดเกิดจากการ
จําหนายสลากที่ชอบดวยกฎหมาย แต จํา เลยก็มี หน าที่ นํา สง เงิ นนั้ นเปน รายไดแ ผน ดิน ตอ ไป
ดัง นี้ องคค ณะผู พิ พ ากษาจึง มีมติเปน เอกฉั นทว า คําฟองโจทกไดบรรยายการกระทําความผิด
ของจําเลยแตละคนมาอยางชัดเจนโดยละเอียดแลววาจําเลยคนใดกระทําความผิดรวมกับจําเลย
คนใด และจําเลยแต ละคนมีค วามผิดอย างไร โดยระบุ ขอเท็จ จริง และพฤติ การณที่ กลา วหาวา
กระทําความผิดพอสมควรที่จะทําใหจําเลยทั้งสี่สิบเจ็ดเขาใจขอหาไดดี ทั้งอางมาตราในกฎหมาย
ซึ่ง บัญญัติว าการกระทํา เชนนั้ นเปนความผิดแลว ฟอ งโจทกจึงชอบดวยประมวลกฎหมายวิธี
พิจ ารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ และขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินคดีของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘ วรรคหนึ่ง แลว
ปญหาที่ตองวินิจฉัยประการตอไปมีวา ฟองโจทกในสวนของจําเลยที่ ๓๙ และ

(อม.๔๒)

- ๓๒ คําขอในสวนแพงที่ใหจําเลยรวมกันใชเงินคืนอยูในเขตอํานาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตํา แหน ง ทางการเมื องหรื อ ไม โดยจํ า เลยที่ ๓๙ ตอ สู ใ นป ญ หาข อ กฎหมายว า จํ าเลยที่ ๓๙
ไมไดกระทําความผิดในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐๘ และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๕ วรรคสอง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ฟองโจทกในสว นที่เกี่ ยวกั บจําเลยที่ ๓๙
จึง ไมอ ยูในเขตอํ านาจพิจ ารณาพิพ ากษาของศาลฎีกาแผนกคดี อาญาของผูดํารงตําแหนง ทาง
การเมือ ง เห็น วา เนื้อความในหนั งสือสํ านักงบประมาณฉบับลงวัน ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ของ
จําเลยที่ ๓๘ ซึ่งเปนผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ถึงประธานกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล นั้น
มีนัยสําคัญแสดงใหเห็นวาจําเลยที่ ๓๘ ประสงคจะแตงตั้งใหจําเลยที่ ๓๙ ซึ่งเปนรองผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณเขาเปนกรรมการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ในฐานะผูแทนสํานักงบประมาณ
แทนที่จําเลยที่ ๓๘ ซึ่งขอลาออกจากการเปนกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลแลว ทั้งขอเท็จจริงยัง
ปรากฎวา ในการประชุมของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลตั้งแตครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อ วันที่
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเปนเวลาภายหลัง จากที่สํ านัก งบประมาณไดมีหนัง สือดังกลาวแจง
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลแลวเปนตนมา จําเลยที่ ๓๙ ก็ไดเขารวมประชุมและรวมลงมติอนุมัติ
ใหมีการจายเงินจากโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว หลายครั้ง รวมเปนเงิน
๒,๕๓๖๗๙๘,๖๕๙ บาท ยอมถือไดวาการเขารวมประชุมและลงมติใหมีการจายเงินของจําเลยที่ ๓๙
เปนการทําหน าที่กรรมการสลากกิน แบ งรั ฐบาล ในฐานะผูแ ทนสํานัก งบประมาณโดยชอบแล ว

(อม.๔๒)

- ๓๓ ทั้งการที่โจทกบรรยายฟองวา คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ซึ่งมีจําเลยที่ ๓๙ เปนกรรมการ
คนหนึ่ ง ไดประชุ มและมีม ติอ นุมั ติเ งิน รายได จากโครงการออกสลากพิเ ศษแบบเลขทาย ๓ ตัว
และ ๒ ตัว คืนสูสังคมตามมติคณะรัฐมนตรี ถือว าจําเลยที่ ๓๙ เปนตัวการรวมกับจําเลยที่ ๑ ถึ ง
ที่ ๓๐ ซึ่ง เปน ขาราชการการเมือ งกระทําความผิดฐานเปน เจาพนักงานปฏิ บัติ หรื อละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๒) องคคณะ
ผูพิพากษาจึงมีมติเปนเอกฉันทวา คดีของโจทกในสวนของจําเลยที่ ๓๙ จึงอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สําหรับคําขอในสวนแพง
ที่เกี่ย วเนื่อ งกั บคดีอ าญาที่ใหจําเลยทั้ง สี่สิบเจ็ดรว มกันหรือ แทนกันคืนหรือใชเ งินตามจํานวนที่
ได จายไปจากเงิ นของสํานักงานสลากกิ นแบงรัฐบาล ถือ วาเปนกรณีเจาพนักงานยักยอกทรัพย
ตอ งคืน ทรัพ ยแกผู เสีย หายที่ต องสูญเสีย เงินไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา
มาตรา ๔๓ ดังนั้น เมื่อ ผูเสีย หายอา งวามี สิท ธิจะเรีย กรอ งทรั พย สิน หรือ ราคาที่ต องสูญ เสีย ไป
เนื่องจากการกระทําความผิดของจําเลยดังกลาว โจทกซึ่งฟองคดีอาญานี้โดยใชสิทธิฟองคดีแทน
อัยการสูงสุด องคคณะผูพิพากษาจึงมีม ติเปนเอกฉันทวา โจทกมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสินหรือ
ราคาแทนผู เสีย หายไดดว ย คํ าขอในสวนแพง จึง อยู ในอํา นาจของศาลฎี กาแผนกคดี อาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๓ ประกอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘

(อม.๔๒)

- ๓๔ ปญหาที่จะตองวินิจฉัยประการตอไปมีวา โจทกมีอํานาจฟองหรือไม โดยฝายจําเลย
ยกขอตอสู ดังนี้
ในขอแรกฝ ายจําเลยใหการตอสูวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขัด หรือแยงตอรัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจั กรไทย พุทธศัก ราช ๒๕๕๐ หรือไม ปญหานี้เปนปญ หาที่อยูใ นอํานาจการพิจารณา
พิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ไดวินิจฉัยไวแลวในคําวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๕๑ วา
ประกาศฉบับดังกลาวไมขัด หรือ แยงตอ รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา บัญญัติให
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่น
ของรัฐ ดังนั้น ประกาศคณะปฏิรู ปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปมีวา โจทกมีอํานาจตรวจสอบโครงการออกสลากพิเศษ
แบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิน) ซึ่งเกิ ดขึ้ นตามมติคณะรั ฐมนตรี คณะที่ ๕๔ มิใ ช
บุคคลในคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕๕ ซึ่งพนตําแหนงตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๕ (๑) และการรองทุกขกลาวโทษ
ไมชอบ เพราะสํานัก งานสลากกิ นแบง รัฐ บาล กระทรวงการคลั ง และกระทรวงมหาดไทย เป น
ผูมีสวนกระทําความผิ ดอยูด วย จึ งไมใช ผูเ สียหาย ไมมีอํานาจรองทุกขและไมมีเจตนารองทุกข
เนื่องจากถูกบังคับหรือไม เห็นวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

(อม.๔๒)

- ๓๕ พระมหากษั ตริ ย ท รงเป นประมุข ฉบับ ที่ ๓๐ ข อ ๕ กํ าหนดให โ จทก มี อํ านาจตรวจสอบการ
ดําเนินงานหรือโครงการที่ไดรับอนุมัติหรือเห็นชอบโดยบุคคลในคณะรัฐมนตรีซึ่งพนจากตําแหนง
โดยผลของการปฏิ รูปการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะเปนไปโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ตรวจสอบสัญญา สัญญาสัมปทาน
หรือการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ที่มีเหตุอันควรสงสัย
วาจะมีการกระทําที่เอื้อประโยชนแกเ อกชนโดยมิชอบ หรือมีการกระทําที่ไมชอบด วยกฎหมาย
หรื อมี การกระทํา ที่ทุ จริต หรื อประพฤติมิ ชอบ ตรวจสอบการปฏิ บัติ ราชการใดๆ ของเจาหนา ที่
ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือ
มีก ารกระทําที่ ทุจ ริต หรือ ประพฤติ มิช อบ รวมทั้ งมีอํา นาจตรวจสอบการกระทํา ของบุค คลใดๆ
ที่เห็ นวา เปน ไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือ หลีกเลี่ยงกฎหมายว าดว ยภาษีอ ากร อันเปนการ
กระทํ าที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ นอกจากนี้ ประกาศฉบับนี้ยังใหคณะกรรมการตรวจสอบ
มีอํานาจพิจารณาเรื่อ งใดๆ ที่เห็นควรตรวจสอบ เรื่องที่มีผูเสนอขอมูล หรือเรื่องที่อยูในระหวาง
การดําเนินการของหน วยงานอื่นดวย โดยไมไ ดกําหนดวาตองมีการกลาวโทษรองทุก ขกอน
อันเปนการเปดกวางใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถตรวจสอบไดทุกเรื่องที่เห็นควรตรวจสอบ
ดัง นั้น แม ในทางไตส วนจะไดค วามดั งที่ฝา ยจํา เลยกลา วอา งวา โครงการนี้มิไดเกิ ดขึ้น ตามมติ
คณะรัฐมนตรีซึ่งพนตําแหนงตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงมหาดไทย ไมใชผูเสียหาย ไมมีอํานาจรองทุกข และไมมีเจตนารองทุกขก็ตาม แตเมื่อ

(อม.๔๒)

- ๓๖ คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ควรตรวจสอบโครงการนี้ ก็ย อมมีอํ านาจตรวจสอบโครงการนี้ไ ด
ขอตอสูของจําเลยฟงไมขึ้น
ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปมีวา อัยการสูงสุดยังไมไดมีความเห็นแตกตาง และโจทก
ยังไมไดไต สวนเพิ่มเติม ตามที่อัยการสูงสุดเสนอ และประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๙ ไมไดใหอํานาจโจทกยื่นฟอง
คดีตอศาล แตใหอํานาจเพียงยื่นคํารองกรณีร่ํารวยผิดปกติเทานั้น เห็นวา ประกาศคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๙ ระบุวา กรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบมีมติ วาผู ดํารงตําแหนง ทางการเมืองผูใดกระทํ าความผิ ดตอตํ าแหนง
หนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ ใหสง รายงานเอกสารหลักฐานพรอมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อให ดําเนินการตามพระราชบัญญั ติประกอบรั ฐธรรมนูญว าดวยการปองกั นและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง
ตํา แหนง ทางการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให ถื อว ามติ ของคณะกรรมการตรวจสอบเป นมติ ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีที่อัยการสูงสุดมี ความเห็นแตกตาง แต คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นยืนยันความเห็นเดิม ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจดําเนินการใหมีการยื่นคํารอง
ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิจารณา คดีนี้ แมฝายจําเลยจะอางวา
อัยการสูงสุดเพียงแตโตแยงวาพยานหลักฐานขอเท็จจริงในสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโจทกยังไม สมบูร ณ โดยยัง ไมไดมีความเห็ นแตกตางหรือมี มติวาจําเลยคนใดกระทํา
ความผิดหรื อไมก็ตาม แต เมื่อ โจทกไดยืนยั นว าพยานหลั กฐานในสํ านวนการไตส วนของคณะ

(อม.๔๒)

- ๓๗ กรรมการตรวจสอบสมบูรณแลว ยอมถือไดวาอัยการสูงสุดมีความเห็นแตกตางกับโจทกแลว โดย
ไมจําตองมีความเห็นแตกตางเฉพาะวาจําเลยคนใดกระทําความผิดหรือไมเทานั้น และแมประกาศคณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๙
จะบัญญัติวา ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีความเห็นแตกตาง แตคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ยืนยัน ตามความเห็น เดิ ม ให คณะกรรมการตรวจสอบมีอํ านาจดําเนินการให มีการยื่น คํารอ งต อ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง ทางการเมือง โดยไมไ ดร ะบุ ใหมีอํ านาจยื่นคําฟอง
ดวยก็ตาม แตการระบุใหอํานาจยื่นคํารองดังกลาวนั้นยอมหมายถึงการยื่นคําฟองดวย เพราะประกาศ
ขอ ๙ ดั งกล าวระบุถึงกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมี มติวา ผูดํ ารงตํ าแหน งทางการเมือ งหรือ
บุคคลใดกระทํ าความผิดต อตํ าแหน งหน าที่ หรื อทุ จริตตอ หน าที่ อัน เปนความผิดทางอาญาดวย
มิใชเฉพาะที่มีมติวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือบุคคลใดร่ํารวยผิดปกติ อั นจะทําใหมีอํ านาจ
เฉพาะในการยื่นคํารองขอใหริบทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะเหตุร่ํารวยผิดปกติดังที่ฝายจําเลย
กลาวอางเทานั้น และเมื่อประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุ ข ฉบับ ที่ ๓๐ ขอ ๙ ให อํา นาจคณะกรรมการตรวจสอบโจทกฟ องคดี เองไดหาก
อัยการสูงสุดมีความเห็นแตกตาง ดังนั้น ผูที่มีอํานาจฟองจึงหาตองจํากัดเฉพาะอัยการสูงสุดหรือ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ดังที่ฝายจําเลยตอสูไม
ปญหาที่ตองวินิจ ฉัยตอไปมีวา โจทกฟองคดี นี้เมื่อพนกําหนด ๑๔ วัน นับแตวัน
ตั้งคณะทํางานรวมกับอัยการสูงสุดไดหรือไม และการฟองภายใตอายุความตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจ ารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง ทางเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒

(อม.๔๒)

- ๓๘ มาตรา ๑๒ เปนอํานาจเฉพาะของอัยการสูงสุดเทานั้น เห็นวา คดีนี้ แมโจทกจะยื่นฟองเกิน ๑๔ วัน
นั บ แต วั น ที่ ไ ม อ าจหาข อ ยุ ติ ร ะหว า งอั ย การสู ง สุ ด กั บ คณะกรรมการตรวจสอบโจทก ไ ด แต
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑ วรรคสอง ก็หาไดเปนการตัดอํานาจฟองของโจทกแตอยางใดไม เพราะ
โจทกไ ดยื่นฟอ งภายในกํ าหนดอายุความตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญวาดวยวิธี
พิจารณาคดี อาญาของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ แลว นอกจากนี้
การฟองคดีนี้ของโจทกเปนการฟองตามที่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพ ระมหากษัตริ ยทรงเปน ประมุ ข ฉบับ ที่ ๓๐ ขอ ๙ ให อํา นาจไว แม จะไมไ ดมีก ารแต งตั้ง
คณะกรรมการรวมระหวางอัยการสูงสุดและโจทกก็ตาม โจทกก็มีอํานาจฟองตามประกาศดังกลาว
ไดอยูแลว ทั้งประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป น
ประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๙ ก็มิไดระบุบังคับไววากรณีนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะตองฟองภายใน
๑๔ วัน เชนนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโจทกจึงมีอํานาจยื่นฟองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได
ปญหาตองวินิจฉัยตอไปวา โจทกลงชื่อในฟองไมครบ ๑๒ คน เปนการชอบหรือไม
นั้น เห็ นว า ประกาศคณะปฏิรู ปการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัต ริย ทรง
เปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๒ กํ าหนดใหมี คณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ง จํานวน ๑๒ คน
ดังรายชื่อที่ระบุไว โดยในวรรคทายกําหนดตอไปวา กรณีที่มีกรรมการวางลง ใหกรรมการที่เหลืออยู
ปฏิบัติหนาที่ตอไปได แตตองมีกรรมการเหลืออยูไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด

(อม.๔๒)

- ๓๙ และใหคณะรั ฐมนตรีมีอํานาจแต งตั้งผู ที่เห็นสมควรเปนกรรมการแทนกรรมการที่ว างลง เชนนี้
เมื่อนายจิรนิติ หะวานนท และนายสวัสดิ์ โชติพานิช กรรมการ ๒ คน ลาออกจากตําแหนงกรรมการ
กรรมการที่เหลืออยู ๑๐ คน ยังคงมีจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และแม
คณะรั ฐมนตรี มิไ ดใชอํา นาจแต งตั้ง คณะกรรมการแทนกรรมการที่ว างลง กรรมการที่เ หลือ อยู
ก็ยังคงมีอํานาจปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะลงชื่อฟองคดีตอไปได ฟองโจทกจึงชอบดวยกฎหมาย
มีปญ หาตอ ไปวา การไตส วนของคณะอนุ กรรมการไตสวนและคณะกรรมการ
ตรวจสอบไมชอบ เพราะนําสํานวนของคณะอนุกรรมการตรวจสอบมาเปนของคณะอนุกรรมการ
ไตสวนโดยไมไดสอบพยานเพิ่มเติมหรือไม เห็นวา ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบวาดวย
การตรวจสอบการกระทําที่กอให เกิดความเสียหายแกรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกโดยอาศัยอํ านาจ
ตามข อ ๕ แห งประกาศคณะปฏิรู ปการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอัน มีพระมหากษัตริ ย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๕ กําหนดวา เมื่อปรากฏพฤติการณวาไดมีการกระทําที่กอใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐ คณะกรรมการอาจมีมติใหตรวจสอบมูลคดีกอน หรือใหไตสวนผูถูกกลาวหา
แลววินิจฉัยมูลความผิดโดยไมตองตรวจสอบก็ได ขอ ๘ กําหนดวา ในกรณีมีหลักฐานอันนาเชื่อ
ไดวา มีก ารกระทําที่ กอใหเ กิดความเสีย หายแกรัฐ ให อํา นาจคณะกรรมการตรวจสอบมี มติ ให
ไตสวน โดยจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนดําเนินการไตสวนแทนก็ได แลวสรุปสํานวนเสนอ
คณะกรรมการเพื่อ วินิ จฉั ยต อไป ขอ ๙ กํา หนดวา เมื่อ คณะอนุก รรมการไต สวนดํา เนิน การ
รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแลว ใหจัดทําสํานวนเสนอตอประธานกรรมการ ขอ ๑๐ กําหนดให
ประธานกรรมการจัดให มีก ารประชุ มเพื่อพิ จารณาโดยดวน ขอ ๑๑ กําหนดให คณะกรรมการ

(อม.๔๒)

- ๔๐ พิจารณาข อกล าวหาจากสํานวนแลวมี มติวามีมูล หรือไม ข อ ๑๒ กํ าหนดวา หากคณะกรรมการ
มีมติวาขอกล าวหาใดมีมูลความผิดใหดําเนิ นการตามประกาศตรวจสอบ และขอ ๓๒ วรรคสอง
กํา หนดวา ในกรณี ที่ไ ดใ ชระเบีย บนี้ ตรวจสอบและไตสวนในเรื่อ งใด ให ถือพยานหลั กฐานตาม
สํานวนตรวจสอบเปนสวนหนึ่งของสํานวนไตสวนดวย ซึ่งหมายถึงใหถือพยานหลักฐานทั้งพยาน
บุคคลและพยานเอกสารตามสํานวนการตรวจสอบเปนสวนหนึ่งของสํานวนการไตสวนดวย คดีนี้
คณะกรรมการตรวจสอบมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามคําสั่งที่ ๑/๒๕๔๙ ลงวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ ตอมาคณะอนุกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามบันทึกลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบใหดําเนินการกับ
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร กับพวกรวม ๔๙ คน จึงไดมีคําสั่งแตงตั้ งคณะอนุ กรรมการไตสวน
ที่มีนายอุดม เฟองฟุง เปนประธานคณะอนุกรรมการ ตามคําสั่งที่ คตส.๐๐๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๕๐ เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการไต ส วนไต ส วนแล ว เสร็ จ และเสนอต อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่ ง ตามข อ ๙ ของประกาศคณะปฏิ รูป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ตริ ยท รงเปน ประมุข ฉบับที่ ๓๐ กําหนดใหค ณะกรรมการตรวจสอบสงรายงาน
เอกสารหลักฐานพรอมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการตอไป ดังนี้ การดําเนินการ
ของคณะอนุกรรมการไตสวน และคณะกรรมการตรวจสอบจึงเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
และระเบียบขางตนแลว หาจําตองใหพยานบุคคลมาใหการใหม หรือ มายืนยัน ตามคําใหการเดิม
ตอคณะกรรมการตรวจสอบอีกไม
ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปเปนไปตามคํารองของจําเลยที่ ๒๗ ฉบับลงวันที่ ๒๔

(อม.๔๒)

- ๔๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ขอใหวินิจฉัยชี้ขาดปญหาขอกฎหมายเบื้องตนวา ความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบที่ เ สนอให มี ก ารไต ส วนโดยระบุ ก ารกระทํ า ที่ ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก รั ฐ ทุ ก ข อ
ครอบคลุม แตไมระบุใหชัดเจนตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบวาดวยการกระทําที่กอใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๒๑ วรรคสาม ทําใหจําเลยที่ ๒๗ ไมทราบวาถูกตรวจสอบ
ตามประกาศคณะปฏิรู ปการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พระมหากษั ต ริย ทรงเป น
ประมุข ฉบับที่ ๓๐ ขอ ๕ ในวงเล็บใด เห็นวา การที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบวาดวยการ
กระทําที่กอใหเกิด ความเสียหายแกรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข อ ๒๑ วรรคสาม กํ าหนดวา “ในกรณีที่ มี
ความเห็นใหไ ตสวน ใหร ะบุใหชัด เจนวาเปนการกระทําที่กอใหเกิด ความเสียหายแกรัฐในขอใด
และมีบุคคลใดตกเปนผู ถู ก กลาวหาโดยมีพฤติ การณและพยานหลักฐานเชนใด” นั้ น ถื อเป น
ขอกําหนดภายในระหวางคณะอนุก รรมการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบ ที่กําหนด
บทบาทของคณะอนุก รรมการตรวจสอบในการแสดงความเห็น ตอ คณะกรรมการตรวจสอบใน
กรณี ที่ เ ห็ น ควรให มี ก ารไต ส วนต อ ไป ว า ต อ งระบุ ถึ ง เหตุ ผ ลและพฤติ ก ารณ แ ห ง คดี รวมทั้ ง
พยานหลักฐานตางๆ ระเบียบขอนี้หาไดมีผลบังคับใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบตองปฏิบัติตาม
ระเบียบขอนี้ ตอผูถูก กลา วหาหรื อจําเลยแต อย างใดไม ดังนั้น แมหากฟงไดวาความเห็นของ
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบจะไม ร ะบุ ใ ห ชั ด เจนตามที่ จํ า เลยที่ ๒๗ ต อ สู ก็ เ ป น เรื่ อ งที่
คณะกรรมการตรวจสอบจะไปวากลาวกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบใหดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งตามระเบียบขอดังกลาวเอง ไมมีผลใหการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบไมชอบ
ดวยกฎหมายไปดวย

(อม.๔๒)

- ๔๒ ปญหาตอ ไปตามขอตอสู ของฝ า ยจําเลยมีวา คณะอนุก รรมการไตสวนทําการ
ไต สวนข อกลา วหานอกเหนือ หรื อแตกตางไปจากมติของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ ให ทําการ
ไตส วนดําเนินคดีเฉพาะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑, ๕๙, ๖๔, ๘๓, ๙๐, ๙๑ และ
๑๕๗ กับพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒
มาตรา ๓, ๘, ๑๐ และ ๑๑ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑, ๕๙, ๘๓, ๘๖, ๙๐, ๙๑
และ ๑๕๗ แตคณะอนุกรรมการไตสวนไดไ ตสวนเพิ่มเติมในขอหาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๖, ๑๔๗, ๑๕๒, ๑๕๓ และ ๑๕๔ กับพระราชบัญญัติวาดวยความผิด ของพนักงานใน
องคการหรือหนวยงานของรัฐ มาตรา ๙ การไตสวนจึงไมชอบดวยกฏหมาย นั้น เห็นวา การที่
คําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารหมาย จ. ๗ แผนที่ ๓๘๔ ระบุวา “ในการดําเนิน การ
ไตสวนของคณะอนุกรรมการ หากพบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดฐานอื่น นอกเหนือจากคํากลาวหา
รองเรียนที่ระบุในคําสั่งหรือกรณีที่ปรากฏตอมาภายหลังวาการไตสวนพาดพิง ไปถึง บุคคลอื่นที่
เกี่ยวของ ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยวามีสวนรวมกระทําความผิดหรือเปน ผูสนับสนุนการกระทํา
ความผิดในเรื่อ งที่ไ ตส วนนี้ ให คณะอนุก รรมการตามคํ าสั่งนี้มีอํา นาจดํา เนินการไตสวนตอไป”
แสดงใหเ ห็น วาคณะกรรมการตรวจสอบได มอบใหค ณะอนุกรรมการไตสวนมีอํานาจตรวจสอบ
ไตสวนการกระทําความผิดฐานอื่นนอกเหนือจากคํากลาวหารองเรียนไดด วยหากมีการพาดพิง
ไปถึง แมคําสั่งดั งกลาวจะลงนามโดยนายนาม ยิ้ มแยม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพีย ง
คนเดียว ก็เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย การตรวจสอบไตสวนของคณะอนุกรรมการไตสวนจึงชอบ
ดว ยกฎหมาย สว นที่ ฝายจําเลยอา งว าคณะกรรมการตรวจสอบโจทกไม เคยสอบสวนหรือ แจ ง

(อม.๔๒)

- ๔๓ ขอ กล าวหาแกจําเลยเกี่ ยวกับการที่ก รุงเทพมหานครขาดรายได ภาษีทอ งถิ่ น ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) มากอน การไตสวนจึงไมชอบนั้น เห็นวา ในชั้นไตสวน โจทกเพียงแต
แจงใหจําเลยทราบถึงพฤติการณแหงคดีตามที่กลาวหาก็เปนการเพียงพอแลว โดยไมจําตองระบุ
เลขมาตราหรือกฎหมาย หรือการกระทําความผิดทุกกรรมหรือทุกกระทงความผิด ก็ถือไดวาเปน
การแจงขอกลาวหาและไตสวนโดยชอบดวยกฎหมาย ขอตอสูของฝายจําเลยฟงไมขึ้น
มีปญหาตองวินิจฉัยเรื่องอํานาจฟองขอสุดทายวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
เขามาเปนคูความสวมสิทธิแทนโจทกหรือไม เพราะคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไมไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งจากพระมหากษัตริย และตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพ ระมหากษัต ริย ทรงเปน ประมุ ข ฉบับ ที่ ๓๐ มิไ ดกํ าหนดให คณะกรรมการ ป.ป.ช. เขาเปน
คูความแทน เห็นว า เมื่ อคณะปฏิ รูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ไดยึดอํานาจการปกครองไดสําเร็จ หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองฯ ยอมมีอํานาจ
ออกประกาศหรือคําสั่งอันถือเปนกฎหมายที่ใชบังคับแกประชาชนไดโดยชอบ และเมื่อคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดมีประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองฯ ฉบับที่ ๑๙ ขอ ๓ แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่
๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ การแตงตั้งยอมมีผลสมบูรณตามกฎหมายนับแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ
ทั้งสํ านักราชเลขาธิก ารก็ไ ดมีความเห็นยืนยันการแตงตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข วา มีผ ลสมบูรณสามารถบั งคับใช ไ ดตามกฎหมายแลว เนื่องจากคณะปฏิรูปการ

(อม.๔๒)

- ๔๔ ปกครองฯ มีฐ านะเปน รัฏ ฐาธิปต ย มีอํ านาจเด็ดขาดแต เพี ยงผูเ ดียว ปรากฏตามหนั งสือ สํา นัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่อง ขอสงเรื่องการขอพระราชทานโปรดเกลาฯ แตงตั้ งประธานกรรมการและกรรมการปอ งกัน
และปราบปรามการทุจ ริต แหง ชาติคื น เอกสารหมาย จ. ๓๗๔ สวนที่ ประกาศคณะปฏิรูป การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ มิไดกําหนดให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เขา เปน คูความแทน นั้น เห็น วา คณะกรรมการตรวจสอบการกระทํ าที่
กอใหเกิ ดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) มีอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ย
การปองกัน และปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยคณะกรรมการตรวจสอบการกระทํ าที่
กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) ใชอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได ตามประกาศคณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง
การตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ขอ ๕ วรรคสาม (๒) และประกาศคณะ
ปฏิรูปการปกครองฯ ดัง กล าว ข อ ๙ วรรคหนึ่ ง บัญ ญัติให มติของคณะกรรมการตรวจสอบการ
กระทํ าที่ กอ ให เกิ ดความเสีย หายแก รัฐ (คตส.) ที่ว าผู ดํารงตําแหนง ทางการเมือ งหรื อบุ คคลใด
กระทํ า ความผิ ด ต อ ตํ า แหน ง หน า ที่ หรื อ ทุ จ ริ ตต อ หน า ที่ หรื อ ร่ํ า รวยผิ ด ปกติ ถื อ เป น มติ ข อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดวย ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอํานาจเขามาสวมสิทธิเปนคูความ
แทนคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) ซึ่งสิ้นสุดหนาที่
ไปหลังจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ได ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การ

(อม.๔๒)

- ๔๕ ตรวจสอบการกระทํ าที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๐
ดังนั้น องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากวา โจทกมีอํานาจฟอง
ปญหาที่ตองวินิจฉัยในประการตอไปมีวา จําเลยที่ ๓๑ ที่ ๓๓ ที่ ๓๕ ที่ ๓๗ ที่ ๔๑
และที่ ๔๒ มีมติในการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลเสนอโครงการตอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลดําเนินการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว
และ ๒ ตัว (หวยบนดิน) นําเงินรายไดหลัง จากหักคา ใชจายแลวคืนสูสั งคมกับใหยกเวนและ
ลดหยอนภาษีเป นการฝ าฝ นตอ พระราชบัญญัติ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
มาตรา ๕ และมาตรา ๙ หรื อ ไม นั้ น เห็ น ว า มาตรา ๕ และมาตรา ๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐ บาล พ.ศ. ๒๕๑๗ เปน เรื่องของกรอบวัตถุประสงคในการดําเนินการ
ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลวามีขอบเขตมากนอยเพียงใด ซึ่งมาตรา ๕ บัญญัติวา “ใหจัดตั้ง
สํานักงานสลากกินแบงขึ้นเรียกวา “ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ” มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) ออกสลากกินแบงรัฐบาล
(๒) จั ดการโรงพิม พอั นเปนอุป กรณใ นการพิมพส ลากกิน แบ งรั ฐบาล หรื อพิ มพ
สิ่งพิมพอื่นที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
(๓) กระทําการอื่ นใดที่เ กี่ย วเนื่ องหรื อที่ เป นประโยชนแกการดํ าเนินกิจ การของ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล”
มาตรา ๙ บัญญัติวา “ใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลมีอํานาจกระทําการตางๆ

(อม.๔๒)

- ๔๖ ภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๕ อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง การจัดซื้อ จัดหา จําหนาย
เชา ใหเชา ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ ยน ถื อกรรมสิทธิ์ ครอบครอง และการดํ าเนินกิจการเกี่ยวกับ
ทรัพยสินและการเรียกรองสิทธิอื่นๆ ดวย”
จากบทบั ญญัติดัง กลาว จะเห็นไดวาวัตถุประสงคตามมาตรา ๕ (๑) คือการออก
สลากกิ น แบ ง รั ฐ บาล ถื อ เป น วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของสํ า นั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาลในการ
ดําเนิน การเพื่อ หารายไดเขารั ฐ ซึ่ง ตามทางไตส วนไดความวา สลากกินแบง รัฐ บาล หมายถึ ง
สลากที่รั ฐบาลมอบใหสํ านักงานสลากกิ นแบง รัฐ บาลเปนผูจั ดใหเ ลน และจํ าหนายเองโดยไดรั บ
อนุญาตถูกตองตามกฎหมาย ผูเ ลนจะซื้อสลากและสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจะเปนผูออก
เลขเองโดยตรงดวยวิธีการที่กําหนด ผูเลน ซื้อ สลากเพีย ง ๑ ฉบั บ สามารถถูกรางวัลไดหลาย
หมายเลขและรับ รางวั ลไดห ลายรางวั ลในเวลาเดีย วกั น ส ว นเงิ นรางวั ลต า งๆ เป นไปตามที่
กําหนดหลังสลาก หากจําหนายสลากไดไมหมด รางวัลอาจถูกลดลงได นอกจากนี้ กฎหมายยังได
กําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการออกสลากกิ นแบงรัฐบาลและวิธีจัดสรรเงินที่ไดรับจาก
การจํ าหนายไว อย างชัดเจน ประการแรก สํ านักงานสลากกิน แบ งรัฐ บาลเปนผูดํา เนิ นการออก
สลากกิ น แบ ง รั ฐ บาลได เ องโดยไม ต อ งขออนุ ญ าตและประทั บ ตราในการจํ า หน า ยตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๘ เนื่ อ งจากได รั บ ยกเว น ตามมาตรา ๓๖ แห ง
พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ประการที่สอง การจัดสรรเงินที่ไดรับ
จากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลไดถูกกําหนดไวอยางชัดเจนวา รอยละหกสิบเปนเงินรางวัล
ไม นอ ยกวา ร อยยี่สิ บแปดเปน รายไดแ ผ นดิ น และไม เกิ นร อยละสิ บสองเป นค า ใช จา ยในการ

(อม.๔๒)

- ๔๗ บริ หารงาน ประการที่ สาม รายไดจากการจําหนา ยไมต องเสียคา ธรรมเนียมและคา ภาษีใด ๆ
ประการที่สี่ ผูถูกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลตองจายคาอากรรอยละ ๐.๕ ของเงินรางวัล และเมื่อ
พิจารณาการออกสลากกินแบงรัฐบาลประกอบภาพรวมของบทบัญญัติตางๆ ในพระพระราชบัญญัติ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ อันไดแก มาตรา ๒๒ ซึ่งบัญญัติถึงวิธีการจัดสรรเงิน
ที่ไดรับจากการจําหนายโดยใหนําเงินไมนอยกวารอยละ ๒๘ สงเปนรายไดแผนดิน มาตรา ๒๖
ซึ่งบัญญัติใหเงินที่จัดสรรไวเพื่อจายเปนเงินรางวัลถามีผูมีสิทธิเรียกรองเงินรางวัลไมมาขอรับเงิน
รางวัลภายในกําหนดอายุความ ใหนําสงเปนรายไดแผนดิน มาตรา ๒๗ ซึ่งบัญญัติใหคาใชจายใน
การบริหารงาน หากมีเหลือใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลกันไวเปนเงินสํารองไดไมเกินรอยละ
๕๐ ส วนที่ เหลือ ให นํา สง เป นรายไดแผ นดิ น และมาตรา ๓๕ วรรคสอง ซึ่ งบั ญญัติ ให สํานัก งาน
สลากกินแบง รัฐ บาลนํ าสงเงินช วยราชการที่ไ ดรั บจากตัว แทนจํ าหนา ยเปน รายไดแผน ดินแลว
ก็จ ะเห็น วา บทบัญ ญัติข องกฎหมายได กําหนดรายรับ รายจา ยไวเป นการเฉพาะเพื่อ ให เปน ไป
โดยรัดกุม มุงหมายให นําเงินรายได ที่ไ ดรั บส งเปนรายไดข องแผนดิน ยิ่งไปกวานั้น สํานัก งาน
สลากกินแบงรัฐบาลไมมีทางขาดทุนจากการจําหนายสลากไดเพราะรางวัลที่ตองจายจะลดลงตาม
จํานวนเงินที่ไดรับจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลดวย แตจากทางไตสวนเกี่ยวกับการออก
สลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ขอเท็จจริงไดความวา สลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว
และ ๒ ตัว เปน การออกตามมติคณะรัฐ มนตรี ในการออกจําหน ายสลากตองไปขออนุญ าตและ
ประทั บตราสลากจากกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญ ญัติการพนั น พุทธศักราช ๒๔๗๘
เงินรายไดจากการจําหนา ยไมไ ดกําหนดอัต ราสว นวิ ธีการจัดสรรเงินที่ ไดรับ จากการจําหนา ย

(อม.๔๒)

- ๔๘ เชนเดีย วกั บมาตรา ๒๒ แตกําหนดใหนําเงินรายไดคืนสูสังคม และกําหนดใหมีการยกเวนและ
ลดหยอนภาษีไว ซึ่งแตกตางกับวิธีการออกสลาก จําหนายและจัดสรรเงินที่ไดจากการจําหนาย
ของสลากกินแบงรัฐบาลโดยสิ้นเชิง ทั้งสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ยังมีโอกาสขาดทุนได
ดังนั้น การออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว จึ งไมใชการออกสลากกินแบงรัฐบาล
ตามความหมายของพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๕ (๑)
สวนมาตรา ๕ (๒) ที่เปนวัตถุประสงคเกี่ยวกับการจัดการโรงพิมพอันเปนอุปกรณ
ในการพิมพ สลากกินแบง รัฐ บาล หรื อพิม พสิ่ง พิม พอื่น ที่คณะกรรมการใหค วามเห็น ชอบ และ
มาตรา ๕ (๓) ที่เกี่ยวกับกระทําการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือ ที่เป นประโยชนแก การดําเนินกิ จการ
ของสํานัก งานสลากกิ นแบงรัฐบาลนั้น ถื อเปนวัตถุ ประสงครองเพื่อใหการออกสลากกินแบง
รัฐบาลดําเนินการไปดวยดี อยางไรก็ดี กรณีวัตถุประสงคตามมาตรา ๕ (๒) ไมเปนประเด็นในคดีนี้
สวนมาตรา ๙ เปนเพียงบทบัญญัติเสริมที่ใหสํานักงานสลากกิ นแบงรัฐบาลมีอํานาจกระทําการ
ตางๆ ภายในขอบวั ตถุประสงค ตามมาตรา ๕ เทานั้น จึงไมจําต องวินิจฉัย สําหรับการพิจารณา
วาการกระทําใดเปนกระทําการอื่น ใดที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแกการดําเนินกิจการของ
สํานัก งานสลากกิ นแบงรัฐบาลตามมาตรา ๕ (๓) หรือไมนั้น เห็น วา ตอ งคํานึง ถึงความเปน มา
และเจตนารมณในการตรากฎหมายเปนสําคัญดวย ไดความตามทางไตสวนวา พระราชบัญญัติ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ตราขึ้นภายหลั งเกิดเหตุการณวุนวายทางการเมือง
และมีการเผาสํานั กงานสลากกินแบงรัฐบาลในป พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งแตเดิมสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลเปนเพียงหนว ยงานหนึ่งในกระทรวงการคลัง ที่ดําเนินการในรูปคณะกรรมการ มีอํานาจ

(อม.๔๒)

- ๔๙ ออกสลากกินแบ งรัฐบาลและสลากการกุ ศล โดยสามารถเก็บเงินสวนหนึ่ง ประมาณรอ ยละ ๒๘
ไวใชในโครงการการกุศลที่คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลเห็นสมควรอนุมัติ ในป พ.ศ. ๒๕๑๗
จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยหมายเหตุแสดง
เหตุ ผลในการประกาศใชกฎหมายฉบับ นี้วา “โดยที่การออกสลากกินแบงรัฐ บาลเปน กิจการที่
ปฏิ บัติเกี่ ยวของกั บประชาชนโดยตรง และเปน กิจการที่มีรายไดรายจายมากทั้งปริมาณและ
รายการ สมควรมีกฎหมายกํ าหนดใหสํา นัก งานสลากกินแบ งรัฐ บาล ซึ่งมีหนา ที่ในการนี้เ ปน
นิติบุคคล และกําหนดรายไดและรายจายใหเปนไปโดยรัดกุม เปนกิจ จะลักษณะและเหมาะสม”
อันแสดงวา กฎหมายมีเจตนารมณใหมีหนวยงานของรัฐดูแลรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการออก
สลากกินแบ งรัฐบาลเพื่อหาเงิน เขารั ฐเปนรายไดแผนดิน โดยใหมี การจั ดสรรรายรับรายจายตาม
กรอบที่กฎหมายวางไวดวยความรอบคอบโปรงใส มิใชตามอําเภอใจของผูบริหารหนวยงานหรือ
ของรัฐ เนื่องจากการดําเนินกิจการของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเกี่ยวของกับประชาชนและ
เงินจํานวนมาก ดังนั้น การกระทําที่จะถือวาเกี่ยวเนื่องหรือเปนประโยชนแกการดําเนินกิจการของ
สํานัก งานสลากกิน แบ งรั ฐบาลนั้น จะตอ งอยูภ ายใต กรอบเจตนารมณ ของกฎหมายฉบั บนี้ ดว ย
กลา วคือ ตอ งเกี่ยวเนื่อ งหรือ เปน ประโยชนแ กการดําเนิน การออกสลากกินแบง รัฐ บาลซึ่ งเปน
วัตถุประสงคห ลัก ของกฎหมายนั่น เอง เพราะมิเ ชนนั้ นจะทํ าใหสํ านั กงานสลากกินแบง รัฐ บาล
มีอํานาจกระทําการใดๆ ไดโดยไมมีข อจํากัด และอาจมีผลกระทบตอการดํ าเนิ นกิจการหลักของ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลได ซึ่งเปนการผิดวัตถุประสงคของการจัดตั้งสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลที่ตอ งการกํ าหนดรายไดและรายจายใหเปนไปตามกรอบที่กฎหมายวางไวเพื่อความ

(อม.๔๒)

- ๕๐ รอบคอบโปร งใสในการดําเนิน การ คดี นี้ จําเลยที่ ๓๑ ที่ ๓๓ ที่ ๓๕ ที่ ๓๗ ที่ ๔๑ และที่ ๔๒
เสนอโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว และมีการดําเนินการตามโครงการ
ดังกลาว โดยมีวิธีการเลนสลาก ๓ ตัว และ ๒ ตัว โดยอาศัยผลการออกรางวัลที่ ๑ และเลขทาย
๓ ตัว และ ๒ ตัว ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลในแตละงวดเปนตัวกําหนดรางวัลและการ
จายเงินรางวัล ไมมีก ารจํากัด วงเงิ นในการเลนและไมจํากัดวงเงินรางวัลที่จะจาย ทั้งเงินรายได
ก็ไ มนําส งเปน รายไดของแผ นดิ นตามเจตนารมณข องการจัดตั้ง สํานัก งานสลากกิ นแบง รัฐ บาล
ในการออกสลากพิเศษนี้ยังอาจทําใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลตองเสี่ยงตอการขาดทุน จึงได
มีการทําสัญญาขอเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารในวงเงินถึงสองหมื่นลานบาท เพื่อสํารองไวจายเงิน
หากมี การถูกรางวัลเกินกวาที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจัดสรรไว โครงการออกสลากพิเศษ
แบบเลขทา ย๓ ตัว และ ๒ ตัว จึงไมถือวาเปนการดํ าเนินการที่เกี่ยวเนื่อ งหรือเพื่อประโยชนแก
การออกสลากกินแบงรัฐบาลตามมาตรา ๕ (๓) แตอยางใด
สวนที่ ฝา ยจํ าเลยตอ สูว า สลากพิเ ศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว เปนสลาก
การกุ ศล และหน ว ยงานราชการอื่ น ซึ่ งไม มี วั ตถุ ป ระสงค ในการขอออกสลากเคยขออนุ ญ าต
คณะรัฐ มนตรีออกสลากการกุศลมาแลว นั้น ขอเท็จจริงไดความตามทางไตสวนวา เดิมเมื่อวันที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ คณะรัฐมนตรี มีม ติกําหนดหลัก เกณฑการขอออกสลากการกุศลหรื อ
สลากงวดพิเศษในเบื้องตนไววา
๑. รายไดจากการออกสลากงวดพิเศษตองนําไปใชจายในโครงการตามนโยบาย
รัฐบาลและเปนประโยชนตอประชาชน โดยสวนราชการตองจัดทํารายละเอียดคาใชจายแตละรายการ

(อม.๔๒)

- ๕๑ เชนเดียวกับการเสนอขอใชงบประมาณแผนดินของโครงการตางๆ
๒. โครงการตามขอ ๑ มีความจําเปนตองดําเนินการแตไมไดรับการสนับสนุนให
ดํา เนิ นการจากงบประมาณแผ น ดิน โดยมี ความเห็ น สํา นัก งบประมาณที่ ไ ม ให ก ารสนั บสนุ น
งบประมาณประกอบมาดวย
๓. สวนราชการเจาของโครงการที่ข อออกสลากงวดพิเ ศษตองเสนอเรื่อ งผาน
กระทรวงเจาสังกัด พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและเปาหมายในการใชเงินใหชัดเจน โดยกระทรวงเจาสังกัด
ตองควบคุมดูแล และการใชจายเงินตามโครงการตองไดรับการตรวจรับรองจากสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินด วย หากโครงการดังกล าวมีความจํ าเปนตองดํ าเนินการจัดซื้อจัด หาก็ใ หดําเนินการ
ตามระเบียบของทางราชการ
๔. การออกสลากงวดพิเศษครั้งตอไป ใหส วนราชการที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดว ยการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเครงครัด
คือ ทุกกรณีจะตองสงใหก ระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และสํานักงบประมาณพิจ ารณา
ให ความเห็นเสียก อน ในกรณีเปนแผนงานหรือโครงการ ตองสงใหสํา นักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบด ว ย ต อ มาป ๒๕๔๔
คณะรั ฐมนตรีเ ห็น ชอบโครงการหารายไดเพื่อ การสาธารณประโยชนด วยการออกสลากพิเ ศษ
นอกจากนั้ นกระทรวงการคลัง ยัง ได มีคํ าสั่ง แต งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อ การ
สาธารณประโยชน เ พื่ อ อนุ มั ติ แ ละให ค วามเห็ น ชอบในการใช เ งิ น รายได พร อ มทั้ ง กํ า หนด
หลักเกณฑการขอเงินรายได โดยออกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดสรรเงินรายไดของ

(อม.๔๒)

- ๕๒ โครงการเพื่อการสาธารณประโยชนจากรายไดโดยการออกสลากพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนการ
เปลี่ ยนแปลงหลักเกณฑการขอออกสลากการกุ ศลเดิมที่หนวยงานตางๆ ขอออกสลากการกุศล
ที่ตองขอออกสลากเปนรายๆ ไปใหรัด กุมชัดเจนและเปนระบบเดียวกั น โดยใหสํานัก งานสลาก
กินแบงรัฐบาลเปนผูดําเนินการ เห็นวา แมโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว
จะมี วัตถุประสงคเ พื่อ นํา รายไดจัดสรรกลับ คืน สูสั งคมและประชาชนโดยตรงในดานการศึก ษา
การแพทย ศาสนา สังคมและสาธารณประโยชนอื่นๆ ก็ตาม แตลักษณะเนื้อหาและวิธีดําเนินการของ
โครงการแตกตางจากโครงการหารายไดเพื่อ การสาธารณประโยชนวา ดวยการออกสลากพิ เศษ
เมื่อโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ไมไดกําหนดเปาหมายการหารายได
ไวชัดเจน ทั้งรูปแบบการดําเนินการก็แตกตางจากสลากการกุศลหรือสลากพิเศษตามที่สํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลเคยดําเนินการ และการออกสลากพิเศษดังกลาวก็ไมมีการจํากัดจํานวนงวด
จํานวนเวลาและจํานวนเงินที่ตองการดําเนินการไวชัดเจน ดังนั้น สลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว
และ ๒ ตัว จึงไมใชสลากการกุศลตามที่ฝายจําเลยอาง ยิ่งกวานั้น การออกสลากพิเศษแบบเลขทาย
๓ ตัว และ ๒ ตัว กลับเปนการมอบภารกิจใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลตองดําเนินการ
เสมื อ นเป น ภารกิ จ หลั ก ควบคู กั บ การออกสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาล อั น เป น การดํ า เนิ น การนอก
วัตถุประสงคข องสํา นัก งานสลากกินแบง รัฐ บาล เมื่อยั งมิไดมีก ารแกไขกฎหมายเพิ่ม เติม เพื่อ
รองรับการดําเนินการดังกลาว จึง ยอมเปนการฝาฝนตอกฎหมาย ฉะนั้น จากเหตุผลที่กลาวมา
ขางตนทั้งหมด จึ งเห็นได วา การที่จําเลยที่ ๓๑ ที่ ๓๓ ที่ ๓๕ ที่ ๓๗ ที่ ๔๑ และที่ ๔๒ มีมติใน
การประชุมคณะกรรมการสลากกินแบง รัฐ บาลเสนอโครงการตอ ที่ประชุมคณะรัฐ มนตรี เพื่อ ให

(อม.๔๒)

- ๕๓ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลดําเนินการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว เพื่อนํา
รายไดคืนสูสังคม เปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติสํ านักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
มาตรา ๕ และมาตรา ๙
ปญ หาที่ต องวินิ จฉั ยประการตอไปมีวา คณะรั ฐมนตรีมีมติอนุ มัติโครงการสลาก
พิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิน) ฝาฝนตอพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๕ และมาตรา ๙ หรือไม และการประชุมคณะรัฐมนตรีเปนการปฏิบัติ
หนาที่ของขาราชการการเมืองในฐานะเจาพนักงานหรือ ไม เห็นควรวินิจ ฉัยในประเด็นที่ วา การ
ประชุ มคณะรัฐมนตรีเปนการปฏิบั ติหนาที่ข องขา ราชการการเมื องในฐานะเจาพนัก งานหรือไม
เสียก อน เห็นวา นายกรัฐมนตรี รองนายกรั ฐมนตรี และรัฐมนตรี เปนข าราชการการเมื องตาม
พระราชบัญญัติขาราชการฝายการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ (๒) (๓) (๖) และมาตรา ๕ และ
การเขาประชุ มคณะรั ฐมนตรีเปนหนาที่ในการบริหารราชการ บริหารกิจการของบานเมือง ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๕ และ ๓๘
และเป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง เป น หน า ที่ ข องคณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม
คณะรั ฐมนตรี ทั้ ง ในการประชุ มคณะรัฐ มนตรี ก็ มี ระเบี ยบว า ด วยการเสนอเรื่ อ งเข า ที่ป ระชุ ม
คณะรั ฐมนตรี ระเบีย บว าด วยการประชุม ของคณะรั ฐมนตรี และพระราชกฤษฎีกาวาด วยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี การที่มีระเบียบของทางราชการออกมาเพื่อกําหนดหลัก
ปฏิ บัติ ในการดํ าเนินการและในการประชุ มคณะรั ฐมนตรี ซึ่งการดําเนินการบางอยางในการ
บริหารราชการแผนดินจะกระทําไดตอ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวา เปนกรณีฉุกเฉินเรงดวน ทั้งตาม

(อม.๔๒)

- ๕๔ พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ก็ ยั ง กํ า หนดตํ า แหน ง ของเลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีไว ที่จะตองรั บผิด ชอบต อคณะรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ
รั ฐ มนตรี เ ป น ข า ราชการฝ า ยการเมื อ ง และต อ งเข า ทํ า หน า ที่ ต ามบทกฎหมายที่ กํ า หนดให
ขาราชการฝายการเมืองจะตองปฏิบัติ ดังนั้น การประชุมคณะรัฐมนตรีจึงเปนการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการการเมืองในฐานะเจาพนักงานตามกฎหมายแลว
ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปวา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการสลากพิ เศษแบบ
เลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิน) ฝาฝ นตอพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๕ และมาตรา ๙ หรือไม เห็นวา ไดวินิจฉัยไปแลวขางตนวาการออกสลาก
พิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ไมอ ยูใ นวัตถุป ระสงคข องสํานัก งานสลากกิน แบงรัฐ บาล
ตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๕ และมาตรา ๙ ทั้งการ
ออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ไมใชสลากการกุศล เพราะลักษณะเนื้อหาและ
วิธีดําเนินการของโครงการแตกตางจากโครงการหารายไดเพื่อการสาธารณประโยชนวาดวยการ
ออกสลากพิ เศษตามที่เ คยดําเนิ นการมา ทั้งสํานักงานสลากกิ นแบงรัฐบาลไมไดมีวัตถุประสงค
ที่จะหารายไดไปใชในการกุศล เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งสํานักงานสลากกินแบ ง
รัฐบาลขึ้นมาก็เพื่อหาเงินรายไดสงเปนรายไดแผนดิน และวางระบบเรื่องรายรับและรายจายของ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอยางชัดเจนและรัดกุม เพื่อปองกันมิใหมีการนําเงินไปใชจายอยาง
ไมเหมาะสม แมฝายจําเลยจะอางวา วัตถุประสงคของการออกสลากพิเศษแบบ ๓ ตัว และ ๒ ตัว
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่ตองการปราบปรามผูมีอิทธิพลหรือเจามือหวยใตดิน และการออก

(อม.๔๒)

- ๕๕ สลากดังกลาวมีผลในเชิงปราบปรามผูมีอิทธิพลและทําใหการขายหวยใตดินลดลงก็ตาม แตเมื่อ
พิเ คราะหถึงหลั กการกระทํา ทางปกครองตอ งชอบดวยกฎหมายแล ว การที่ค ณะรัฐมนตรีจ ะมี
มติใดออกมาซึ่งมีผลตอการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานใดของรัฐแลว มติคณะ
รั ฐ มนตรี ดั ง กล า วนั้ น จะต อ งอยู ภ ายใต ก รอบเจตนารมณ ข องกฎหมายนั้ น ด ว ย ซึ่ ง ในที่ นี้ คื อ
เจตนารมณตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ คณะรัฐมนตรีไมอาจ
มีมตินอกกรอบเจตนารมณและวัตถุประสงคของกฎหมายหรือฝาฝนตอกฎหมายได ที่ฝายจําเลย
อางวา คณะรัฐมนตรีเพียงแตเห็นชอบในหลักการของโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว
และ ๒ ตัว หากจะตองมีกฎหมายหรือแกกฎหมายมารองรับก็เปนเรื่องของหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือเจาหนาที่ของหนวยงานตองไปดําเนินการตามกฎหมาย ก็เห็นวา มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบ
ในหลักการตามโครงการที่เสนอมานั้น ก็เทียบเทากับเปนการอนุมัติใหดําเนินการตามโครงการที่
เสนอมาดังกลาว โดยใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐ บาลดําเนินการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย
๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิน) นําเงิน รายไดห ลัง จากหักคาใชจายแลวคืนสูสังคมกับ ใหยกเวน
และลดหยอนภาษี แล ว ทั้ งหากคณะรั ฐมนตรี เห็ นว าควรต องมี การแก ไขกฎหมายมารองรับก อ น
ก็ควรระบุไวในมติ ไมควรที่จะลงมติอนุมัติใหดําเนินไปกอน เพราะจะเปนการขัดตอกฎหมายได
สวนที่จําเลยที่ ๗ อางวา มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ
๒ ตัว เป นรูปแบบที่ฝายนโยบายสั่งลงไปยั งสํานักงานสลากกินแบ งรัฐบาลซึ่ งเปนผูปฏิบั ติงานให
ดําเนินการตามมติค ณะรัฐมนตรี โดยเปน รูป แบบใหมที่แ ตกตางจากรูป แบบเดิมที่ ฝ ายปฏิบัติ
เปนผูเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพื่ อใหความเห็นชอบกอนนั้น เห็นวา แมมติคณะรัฐมนตรีในเรื่อ ง

(อม.๔๒)

- ๕๖ โครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตั ว จะเป นการสั่งใหสํ านักงานสลากกินแบง
รัฐบาลดําเนินการ แตก็ไมไดหมายความวาคณะรัฐมนตรีจะมีมติที่ฝาฝนตอกฎหมายหรือมติคณะ
รัฐ มนตรีที่ ออกมาก อนได หากคณะรั ฐมนตรีใ นรั ฐบาลของจําเลยที่ ๑ ไมเห็นด วยกับมติ คณะ
รัฐมนตรีครั้งกอน ก็สมควรที่จะมีมติยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีในครั้งกอนเสียกอน
อันเปนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของคณะรัฐมนตรีที่ผานมา หาใชมีมติไดโดยอําเภอใจ ไมเคารพ
หลั กเกณฑ ที่ดํ าเนิน การตอ เนื่อ งกันมาได ดังนี้ องคค ณะผูพิพ ากษาจึ งมมี มติดวยคะแนนเสียง
ขางมากวา มติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติโครงการสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว (หวยบนดิน)
ฝาฝนตอพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๕ และมาตรา ๙
ปญ หาที่ ตอ งวินิจ ฉัยประการต อไปมี วา คณะรั ฐมนตรีแ ละคณะกรรมการสลาก
กินแบ งรัฐบาลมีมติใหนําเงิ นรายไดหลังจากหักคาใชจ ายในการดําเนินการตามโครงการกลับคืน
สู สั ง คม ฝ า ฝ น ต อ พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น คงคลั ง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๔, ๑๓ และฝ า ฝ น ต อ
พระราชบัญ ญัติสํ านั กงานสลากกิน แบ งรัฐ บาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๒๓, ๒๗ หรือ ไม เห็น วา
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๔ บัญญัติวา
“ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๓ บรรดาเงินทั้งปวงที่พึงชําระใหแกรัฐบาล ไมวาเปน
ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาปรับ เงินกู หรือเงินอื่นใด หัวหนาสวนราชการที่ไดเก็บหรือรับเงินนั้น
มีหนาที่ควบคุมใหสงเขาบัญชีคงคลังบัญชีที่ ๑ หรือสงคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอตามกําหนดเวลา
และขอบังคับที่รัฐมนตรีกําหนด โดยไมหักเงินไวเพื่อการใดๆ เลย
รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขอบังคับอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการใดๆ หักรายจาย

(อม.๔๒)

- ๕๗ จากเงินที่จะตองสงเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ หรือสงคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอได ในกรณีดังนี้
(๑) รายจายที่หักนั้นเปนรายจายที่มีกฎหมายอนุญาตใหจายได
(๒) รายจายที่จําเปนตองจายตามระเบียบที่ไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
เพื่อเปนคาสินบนรางวัล หรือคาใชจายในการจัดใหไดมาซึ่งเงินอันพึงตองชําระใหแกรัฐบาล
(๓) รายจายที่ตองจายคืนใหแกบุคคลใดๆ เพราะเปนเงินอันไมพึงตองชําระใหแก
รัฐบาล”
มาตรา ๑๓ บัญญัติวา “องคการใดๆ ของรัฐบาลที่ไดตั้งขึ้นแลวกอนวันใชพระราชบัญญัติ
นี้หรือที่จะตั้งขึ้นใหม บรรดาที่ใชทุนหรือทุนหมุนเวียนนั้น ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขอบังคับวาดวย
การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําทุนหรือผลกําไรเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑”
สวนพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกิน แบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๒๒
บัญญัติวา “เงินที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดรับจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลใหจัดสรร
ดังนี้
(๑) รอยละหกสิบเปนเงินรางวัล
(๒) ไมนอยกวารอยละยี่สิบแปดเปนรายไดแผนดิน
(๓) ไมเกินกวารอยละสิบสองเปนคาใชจายในการบริหารงาน ซึ่งรวมทั้งคาใชจาย
ในการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลดวย”
มาตรา ๒๓ บัญญัติวา “เงินที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดรับไวนอกจากเงิน
ที่ไดรับตามมาตรา ๒๒ ใหสมทบเปนคาใชจายในการบริหารงาน”

(อม.๔๒)

- ๕๘ มาตรา ๒๗ บัญญัติวา “คาใชจายในการบริหารตามมาตรา ๒๒ (๓) มาตรา ๒๓
และมาตรา ๒๔ ในปหนึ่งๆ หากมีเหลือใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลกันไวเปนเงินสํารองได
ไมเกินรอยละหาสิบ สวนที่เหลือใหนําสงเปนรายไดแผนดิน
เมื่อ ใดรัฐ มนตรีเ ห็น วาเงินที่ กันไวเปน เงินสํ ารองตามวรรคหนึ่ งมีจํ านวนสู งเกิน
สมควรหรือเกินความจําเปน รัฐมนตรีโดยลําพังหรือโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่ง
ใหลดจํานวนเงิ นสํ ารองนั้นลงใหคงเหลือ เทาที่รัฐมนตรีเห็นสมควร ในกรณีดั งวานี้ใหสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลนําสงเงินที่สูงไปกวาจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดเปนรายไดแผนดิน”
ในปญ หาเกี่ ยวกั บ พระราชบั ญญั ติเ งิน คงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ นั้น เมื่อ พิจ ารณา
พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ แลว จะเห็นวา สํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลเปนหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยกฏหมาย มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูมีอํานาจ
หนาที่กํา กับโดยทั่ว ไป และมีป ลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการสลากกินแบง รัฐ บาล
และมี ผู แ ทนจากหน ว ยราชการอื่ น เป น กรรมการ มี อํ า นาจหน า ที่ ดํ า เนิ น การภายใต ก รอบ
วัต ถุป ระสงคและตามที่ กฎหมายบัญ ญัติ ดั งนี้ ยอ มถื อไดวา สํานัก งานสลากกินแบง รัฐ บาลเปน
องคกรที่อยูในความหมายของ “องคกรใด ๆ ของรัฐบาล” ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓ แลว ทั้ง
ยังไดความจากพยานซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการเงินการคลัง และมีประสบการณการทํางาน
เกี่ ยวกับ การเงินการคลั งมาเปน เวลาหลายสิบ ป คือ ศาสตราจารยพนัส สิมะเสถีย ร อดี ตปลัด
กระทรวงการคลัง วา เงินคงคลัง มี ๒ บัญชี บัญชีที่ ๑ คือ บัญ ชีที่รับ เงินจากสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจสงเขาเปนรายไดแผนดิ น บัญชีที่ ๒ คือ บัญชีที่จายเงินออกจากเงินคงคลัง และจาก

(อม.๔๒)

- ๕๙ ศาสตราจารยอิสสระ นิติทัณฑประภาส อดีตรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณวา เงินคงคลังคือ
เงินเหลือจายแตละปของสวนราชการตาง ๆ ที่นําสงใหแกก ระทรวงการคลัง รวมทั้ งเปนรายได
ของรั ฐบาลจากการจั ดเก็บ ภาษี อากร เงินรายไดอื่ น ๆ ที่สวนราชการรับ ไว และเงินภาษี อากร
ที่จั ด เก็ บ ได ห รือ เงิน รายไดที่ ไ ดม าจากผลกํ าไรในการด ำเนิ นงานของรั ฐ วิส าหกิ จ โดยนํ า ส ง
กระทรวงการคลัง เป นรายได แผ นดิ น ซึ่ง คําให การของพยานดังกลา วตรงตามที่มาตรา ๔ แห ง
พระราชบัญ ญัติเ งินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ บัญ ญัติไ ววา ให นํา เงิน ทั้ง ปวงที่พึงชําระใหแ กรัฐ บาล
หลังจากที่หักรายจายตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔ และขอบังคับวาดวยการจายเงิน การเก็บรักษา
เงินที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกตามมาตรา ๑๓ แลว สงเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑
นอกจากนี้ แมสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจะมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีบทบัญญัติในหมวด
๓ แหง พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐ บาล พ.ศ. ๒๕๑๗ กําหนดเกี่ยวกับการบริห าร
การเงินการคลัง ที่เกิด จากรายได ขององคก รโดยเฉพาะก็ตาม แตก็เห็นวายังคงอยูภ ายใตกรอบ
ความหมายของ “สวนราชการ” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่มี
ความหมายทั่วไปกิ นความรวมถึง “องคกรใด ๆ ของรัฐบาล” ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวดวย เพราะพระราชบัญญัติฉบับนี้ถือเปนกฎหมายทั่วไปที่วางหลักเกณฑในการจัดการ
เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ของแผ น ดิ น บทกฎหมายเฉพาะเช น ที่ บั ญ ญั ติ ใ น
พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ไมไดมีผลเปนการลบลางการบังคับ
ใชบทกฎหมายทั่วไปดวยแตอยางใด สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจึงมีหนาที่ตองนําเงินรายได
จากการออกสลากพิ เ ศษแบบเลขท า ย ๓ ตั ว และ ๒ ตั ว ส งบั ญ ชี เ งิน คงคลัง บั ญ ชี ที่ ๑ ตาม

(อม.๔๒)

- ๖๐ พระราชบัญ ญัติเ งินคงคลั ง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๔ และ ๑๓ ที่ฝายจําเลยอ างว า เงินรายไดจาก
การออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ไมไดเปนเงินทั้งปวงที่พึง ชําระใหแกรัฐบาล
ตามความหมายในมาตรา ๔ เพราะบรรดาเงินทั้งปวงที่พึง จายใหแ กรัฐบาล หมายถึงภาษีอากร
ค า ธรรมเนี ย ม ค า ปรั บ เงิ น กู ห รื อ เงิ น อื่ น ใด ซึ่ ง เงิ น อื่ น ใดหมายถึ ง เงิ น ที่ ไ ม ใ ช ภ าษี อ ากรหรื อ
คาธรรมเนียมที่ มีกฎหมายใหเรียกเก็ บเชนคาปรับ หรื อเก็บ ได โดยชอบดว ยกฎหมาย ก็ เห็นวา
คําวาเงินอื่นใดหมายถึงเงินใด ๆ ที่ไดรับไวแมจะเปนเงินที่เรียกเก็บโดยไมมีกฎหมายใหเรียกเก็บ
ก็ตาม เพราะหากองคกรของรัฐที่ได รับเงินมาโดยไมมีกฏหมายรองรับ ถาไมตองสงเปนรายได
ใหแ กรัฐตามที่จําเลยอา งแลว องคกรของรัฐ นั้นก็จ ะสามารถนําเงินไปใชจายอิสระตามอําเภอใจ
ซึ่งผิดหลักการของการบริหารการเงินการคลังของประเทศ
ในปญ หาเกี่ยวกับพระราชบัญ ญัติสํา นัก งานสลากกินแบ งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
มาตรา ๒๓, ๒๗ นั้น เห็นวา เมื่อสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว มิใชเปนสลากกินแบง
รัฐ บาลและสลากการกุ ศลดังที่ไ ดวินิจฉัยมาแลว แตโดยที่สํานักงานสลากกินแบง รัฐบาลเปน
ผูดําเนินการออกสลากดังกลาว ดังนั้น เงินที่ไดรับจากการจําหนายสลากดังกลาวจึงถือวาเปนเงิน
ที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐ บาลไดรับนอกจากเงินที่ไดรับ จากการจําหนายสลากกินแบง รัฐบาล
ซึ่งตามมาตรา ๒๓ และ ๒๗ แห งพระราชบั ญญั ติ สํานั กงานสลากกิ นแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลตองนํามาสมทบเปนคาใชจายในการบริหารงาน แตหากมีเหลือใน
แตละป ก็อาจกันเงินดังกลาวเปนเงินสํารองไดไมเกินรอยละหาสิบ แลวตองนําสงสวนที่เหลือเปน
รายได แ ผ น ดิ น ส ว นที่ ฝ า ยจํ า เลยอ า งว า สํ า นั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาลเป น เพี ย งผู รั บ จ า ง

(อม.๔๒)

- ๖๑ ดําเนิน การไมใ ชผูรับประโยชนจ ากการจํ าหน ายสลาก รายไดจากการจํ าหน ายสลากจึงไมใช
รายไดของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และเงินดังกลาวถือเปนเงินนอกบัญชีการเงินเนื่องจาก
เปนเงินรายไดข องกองทุนเงินรางวั ลตามที่คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลมีมติใหตั้งขึ้นนั้น
เห็นวา สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปนผูดําเนินการโครงการออกสลากพิเศษแบบ ๓ ตัว และ
๒ ตัว มาตั้งแตตน โดยคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลมีมติเสนอโครงการตอกระทรวงการคลัง
เพื่อ ให นํา เสนอคณะรัฐ มนตรี หลัง จากคณะรั ฐมนตรีมี มติ อนุ มัติ โครงการแล ว สํา นัก งานสลาก
กินแบงรัฐบาลก็ไดดําเนินการออกสลากจําหนายโดยใชทรัพยสินและบุคลากรของสํานักงานสลาก
กิน แบ งรัฐ บาลทั้ งสิ้น ทั้ง คณะกรรมการสลากกินแบง รัฐ บาลยั งเปนผูมีอํ านาจอนุ มัติ ให จายเงิน
ดังกลาว แมคณะกรรมการสลากกิ นแบงรัฐบาลไมสามารถใชจายรายไดจากการจําหนายสลาก
ดังกลาวไดโ ดยพลการก็ตาม แตก็เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการดังกลาว เงินดังกลาวจึง
เปนเงินของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล สําหรับการจัดตั้งกองทุนเงินรางวัลนั้น ก็ปรากฏวาไมมี
กฎหมายบัญ ญัติขึ้ นมารองรับ และไมอ าจถือไดว ากองทุนเปนเจ าของเงินที่ไดจ ากการจํ าหนาย
สลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว การบริหารจั ดการเงินดั งกลา วจึงตองเปนไปตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๒๓ และ ๒๗ แหงพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
ดังนั้น องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากวา การที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ
สลากกิน แบ งรั ฐบาลมีม ติใ หนํ าเงิน รายไดห ลัง จากหัก คาใช จา ยในการดํ าเนินการตามโครงการ
กลับคืนสูสังคม เปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๔, ๑๓ และ
ฝาฝนตอพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๒๓, ๒๗

(อม.๔๒)

- ๖๒ ปญ หาที่ ตอ งวินิจ ฉัยประการต อไปมี วา คณะรั ฐมนตรีแ ละคณะกรรมการสลาก
กินแบงรัฐบาลมีมติใ หยกเวนและลดหยอ นภาษีโดยฝาฝนพระราชกฤษฎี กาที่ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่แกไขพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๐ เพิ่มเติม
เปนมาตรา ๕ จตุทศ (๒) และฝาฝนตอกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) และกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบั ญญัติ การพนัน พุ ทธศัก ราช ๒๔๗๘
หรือไม นั้น เห็นควรวินิจฉัยในปญหาการไดรับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินรางวัลและเงินได
จากการขายหรื อส วนลดจากการซื้ อสลากการกุ ศลงวดพิเ ศษตามประมวลรั ษฎากรกอน เห็ นว า
พระราชกฤษฎี กาที่ ออกตามความในประมวลรัษฎากรว าดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๑๐)
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕ จตุทศ บัญญัติวา “ใหยกเวนรัษฎากรดังตอไปนี้แกการออกสลากการกุศล
งวดพิเศษที่คณะรัฐมนตรีมีมติวาเปนโครงการที่เปนประโยชนตอประชาชน
(๑) ภาษี เงินไดตามส วน ๒ และสวน ๓ หมวด ๓ ในลั กษณะ ๒ แห งประมวล
รัษฎากร สําหรั บเงิน รางวั ลซึ่ งยอมให ผูจา ยเงิน ได หัก ภาษีเ งิน ได ณ ที่จ ายในอัต รารอ ยละ ๑.๐
ของรางวัล โดยไมขอรับ เงินภาษี ที่ถูกหักไวนั้นคื นหรือ ไมขอเครดิ ตภาษี ที่ถูกหักไวนั้น ไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน
(๒) ภาษี เงินไดตามสว น ๒ และสว น ๓ หมวด ๓ ในลัก ษณะ ๒ แหง ประมวล
รัษฎากร สําหรับการขายหรือสวนลดจากการซื้อสลาก
(๓) ภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการ

(อม.๔๒)

- ๖๓ ขายสลาก
ทั้ ง นี้ ไม ว า เงิ น ได ห รื อ การขายนั้ น จะได รั บ หรื อ ได ก ระทํ า ก อ นหรื อ หลั ง วั น ที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ”
จากบทบัญญัติดั งกลาว จะเห็นไดว า กรณีที่ จะไดรับการยกเวนภาษี เงินไดและ
ภาษีมูล คาเพิ่มจากการขายหรือ สวนลดจากการซื้อสลาก ตองเปนกรณีที่เปนการออกสลากการ
กุศ ลงวดพิเ ศษที่ค ณะรัฐ มนตรี มีม ติว าเปน โครงการที่เ ปน ประโยชน ตอ ประชาชนเทา นั้น ซึ่ง ได
วินิ จฉั ยในประเด็ นนี้ไปแลวว า สลากพิ เศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ไมเปนสลากการกุศล
เพราะแมโครงการดังกลา วจะมีวัตถุประสงคเพื่อนํารายไดจั ดสรรกลับคืนสูสังคมและประชาชน
โดยตรงในดานการศึกษา การแพทย ศาสนา สังคมและสาธารณประโยชน อันถือวาเปนโครงการ
ที่เปนประโยชนตอสาธารณชนก็ตาม แตลักษณะเนื้อหาและวิธีดําเนินการของโครงการแตกตาง
จากโครงการหารายไดเพื่อ การสาธารณประโยชนว าด วยการออกสลากพิเ ศษ ทั้ง รูป แบบการ
ดําเนินการก็แตกตางจากสลากการกุศลหรือสลากพิเศษตามที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเคย
ดําเนินการมา โดยเฉพาะโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว นี้ ไมไดกําหนด
เปา หมายการหารายได ไว ชัด เจน ไมมีการจํากัด จํานวนงวด จํ านวนเวลาในการดําเนินการและ
จํานวนเงินที่ตองการไวใหแนนอน ไมมีการกําหนดใหจายเงินรางวั ลเปนไปตามสัดส วนของการ
จําหนายสลากได ซึ่งสงผลให สํานักงานสลากกินแบงรัฐ บาลมีโอกาสขาดทุนจากการดํ าเนิ นการ
ดังกลาว อั นเปนการนําระบบการเงินการคลังของประเทศไปเสี่ยงกับความเสียหายที่จะเกิด ขึ้น
ในขณะดําเนินโครงการดวย ยิ่งกวานั้น การออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว กลับ

(อม.๔๒)

- ๖๔ เปนการมอบภารกิจใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลตองดําเนินการเสมือนเปนภารกิจหลักควบคู
กับการออกสลากกินแบง รัฐ บาล อัน เปน การดําเนิน การนอกวัตถุประสงคข องสํา นัก งานสลาก
กินแบงรัฐบาล แมฝายจําเลยจะอางวามีเจตนาดีตองการหารายไดเพื่อไปใชในกิจการสาธารณกุศล
ก็หาทําใหสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ดังกลาวกลายเปนสลากการกุศลอันจะไดรับ
การยกเวนภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่มจากการขายหรือ สวนลดจากการซื้อสลากตามประมวล
รัษฎากรดวยไม
สําหรับในปญหาการลดหยอนภาษีการพนันนั้น กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.
๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบั ญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ขอ ๑ ใหเ พิ่มความ
ตอ ไปนี้ เปน (๔) ของขอ ๑๒ แห งกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ดังนี้
“(๔) ผูรั บใบอนุญ าตการเลน สลากกินแบง ที่มีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ นํารายได ไปใช ใน
กิจการสาธารณกุศลโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เสียภาษีในอัตรา ๐.๕ แหงยอดราคา
สลากซึ่งมีผูรับซื้อกอนหักรายจาย”
ตามบทบัญญัติดังกลาว เห็ นไดวา กรณีที่จะไดรับการลดหยอนภาษีการพนันนั้น
จะตอ งเป นสลากกิ นแบง ที่มี วัต ถุประสงคเ พื่อ นํารายได ไปใชในกิจการสาธารณกุศล ซึ่ง ศาลได
วินิจฉัยในประเด็นกอนแลววา สลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ไมใชทั้งสลากกินแบง
รัฐบาลและมิใชสลากการกุศล อยางไรก็ดี เนื่องจากการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ
๒ ตัว มีวิธีการเลนและเงื่อนไขการจายเงินรางวัลเหมือนกับหวยใตดิน ที่มีการเลนกันอยูทั่วไป

(อม.๔๒)

- ๖๕ จึงเห็นควรพิจารณาวาสลากดังกลาวเปนสลากกินรวบหรือไม เห็นวา คําวา “สลากกินรวบ” ไมมี
การบั ญ ญั ติ คํ า จํ า กั ด ความไว เ ป น การเฉพาะในบั ญ ชี ข. ๑๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น
พุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือกฎหมายอื่น แตเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๓
อันเปนที่มาของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ แลว มีคําวา “สลากกินรวบ” อยูใน
บัญชี หมาย ๒ หมายเลข ๑๖ ซึ่งไมอยูภายในบังคับของมาตรา ๔ วรรคทาย ของพระราชบัญญัติ
ฉบับ เดียวกัน ที่จะถูกกําหนดหา มมิ ให จายรางวัลเปน เงิน ซึ่ง ประเด็นเรื่อ งการจ ายรางวัลของ
สลากกิน รวบนี้ไดรั บการยืน ยัน จากนายชัยเกษม นิติสิริ อัยการสูง สุด ในชั้ นไตสวนของศาลวา
สลากกินรวบอาจจายรางวัลเปนเงินหรือของก็ได นอกจากนี้ ศาลฎีกาไดเคยวินิจฉัยในคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๗๙๕/๒๔๙๑ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๘/๒๔๙๖ วา ทําเลขสลากขึ้นขาย เมื่อ
สลากกินแบงของรัฐบาลออก ผูซื้อสลากคนใดมีเลข ๓ ตัว ตรงกับเลขทาย ๓ ตัว ของรางวัลที่ ๑
ผูนั้นก็รับของไป ดังนี้ เปนการพนันประเภทสลากกินรวบอยูใ นประเภท ข. ตามพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศั กราช ๒๔๗๘ และการจําหนายสลากโดยถือเอาเลขทาย ๓ ตัว ของรางวัลที่ ๑
ของสลากกินแบงรัฐบาลที่จะออกเปนเลขแพชนะ ถาสลากที่ซื้อตรงกับเลขทายของสลากกินแบง
รัฐบาล เจามือจะเปนผูใชเงินให ศาลในคดีที่อางถึงจึงวินิจฉัยวาจําเลยในคดีดังกลาวเปนเจามือเลน
การพนันสลากกินรวบ นอกจากนั้น พันตํารวจเอกทัศนะ คลองพยาบาล นายสมพร พรหมหิตาธร
ผูชํานาญการพิเศษดานกฎหมายการพนัน ก็ใหความเห็นในทํานองเดียวกันวา สลากกินรวบมีลักษณะ
การเลนเสี่ ยงโชคที่คล ายคลึงกั นกั บการเลนการพนันสลากกินแบง โดยตองอาศั ยระยะเวลา
ในการจัดจําหน ายสลาก มีโ อกาสถูกรางวัลไดเพีย งหมายเลขเดียวเทา นั้น สว นสลากกินแบ ง

(อม.๔๒)

- ๖๖ มีโอกาสที่จะถูกรางวัลไดหลายรางวัล ทั้งตามความเขาใจของประชาชนหรือ ชาวบานทั่วไปเมื่อ
พูดถึงคําวา “หวย” ยอมเขาใจวาหมายถึง “สลากกินรวบ” ดวยในตัว ดังนั้น เมื่อสลากพิเศษแบบ
เลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว มีวิธีการเลนและเงื่อนไขการจายเงินรางวัลเหมือนกับหวยใตดินที่มีการ
เลนกันอยูทั่วไป แมพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะใหความหมายของคําวา
“สลากกินรวบ” วาเปนเพียงสลากชนิดที่จําหนายแกผูถือเพื่อรับสิ่งของเปนรางวัลในการเสี่ยงโชค
โดยผูจําหนายรวบเงินคาสลากไวทั้งหมดก็ตาม ก็หามีผลใหสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ
๒ ตัว ไมเ ปน สลากกินรวบตามความหมายของพระราชบัญ ญัติก ารพนั น พุท ธศัก ราช ๒๔๗๘
บัญชี ข. อันดับที่ ๑๖ แตอยางใดไม ดังนั้น สลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ไมอยูใน
เกณฑที่จะไดรับลดหยอนภาษีการพนันได องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก
วา การที่คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการสลากกิ นแบงรัฐบาลมีมติให ยกเวนและลดหยอนภาษี
จึงเปนการฝาฝนพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร
(ฉบับที่ ๓๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่แกไขพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๐ เพิ่มเติมเป นมาตรา ๕ จตุทศ (๒) และฝาฝนตอ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
ปญ หาที่ต องวินิจ ฉัยประการตอ ไปมี วา จํา เลยที่ ๒ ถึง ๓๐ รว มประชุมมี มติ ให
ดําเนินโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว และมีเจตนารวมกันกระทําความผิด
กับจําเลยที่ ๓๑ ที่ ๓๓ ที่ ๓๕ ที่ ๓๗ ที่ ๔๑ และที่ ๔๒ หรือตางเปนผูใชใหอีกฝ ายหนึ่งกระทํา

(อม.๔๒)

- ๖๗ ความผิดตอกฎหมายเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด และมีเจตนาทุจริตหรือไม และจําเลย
คนใดจะมีความผิดตามที่โจทกฟองอยางไรบาง ในเบื้องตนเห็นควรพิจารณาในสวนของจําเลยที่ ๓๑
ที่ ๓๓ ที่ ๓๕ ที่ ๔๑ และที่ ๔๒ ซึ่งเปนคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลที่รวมมีมติในการเสนอ
โครงการดังกลาวก อน ขอเท็จจริงไดความตามทางไตสวน และจากคําชี้แจงแกข อกลาวหาของ
จําเลยที่ ๔๒ ตามเอกสารหมาย จ. ๓๓๔ คําเบิกความของจําเลยที่ ๗ ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์
อุวรรณโณ อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และคุณพรทิพย จาละ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา วา
คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลไดประชุมเกี่ยวกับการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ
๒ ตัว ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ และไดมีการประชุมเรื่องดังกลาวตลอดมา ตอมา
จําเลยที่ ๑ ในฐานะนายกรัฐมนตรีไดเรียกจําเลยที่ ๓๑ ซึ่งเปนปลัดกระทรวงการคลังและประธาน
กรรมการสลากกิ นแบงรัฐ บาล และจําเลยที่ ๔๒ ซึ่ง เปน ผูอํา นวยการสํ านัก งานสลากกินแบง
รัฐบาล ไปพบแลวสั่งใหรีบดําเนินการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว สํานักงาน
สลากกินแบง รัฐ บาลจึงไดจัดให มีก ารทํา วิจัยสัมมนา ปรากฏว าเสีย งสว นใหญเห็น ดวยที่จ ะนํ า
หวยใตดินมาทําใหถูกกฎหมาย ตอมาในชวงตนป ๒๕๔๖ รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามผูมีอิทธิพล
และเจามือหวยใตดินใหหมดไปอยางจริงจัง โดยไมเกรงกลัวอิทธิพลหรือผลกระทบทางการเมือง
จําเลยที่ ๑ จึงสั่งใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจัดจําหนายสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ
๒ ตัว โดยจัดพิมพสลากใบออกจําหนาย ไมตองรอเครื่องพิมพจําหนาย พรอมทั้งไดเชิญจําเลยที่ ๑๐
ซึ่ง เปนรั ฐมนตรี ชวยวาการกระทรวงการคลัง จําเลยที่ ๓๑ ซึ่ง เปน ปลัด กระทรวงการคลังและ
ประธานกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล กับจําเลยที่ ๔๒ ซึ่งเปนผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบง

(อม.๔๒)

- ๖๘ รัฐบาล ไปพบและสั่งการใหรีบดําเนินการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว เพื่อนํา
เงินรายไดคืนสูสังคมโดยดวน คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ประกอบดวยจําเลยที่ ๓๑ ที่ ๓๓
ที่ ๓๕ ที่ ๓๗ ที่ ๔๑ และที่ ๔๒ จึงไดรวมประชุมและมีมติอนุมัติให ดําเนินการโครงการจําหนาย
สลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ หลังจากนั้น จําเลยที่ ๙
ซึ่ ง เป น รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง ได ทํ า หนั ง สื อ ลงวั น ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เสนอ
โครงการออกสลากพิเ ศษแบบเลขทา ย ๓ ตัว และ ๒ ตัว เพื่อ นํา รายไดคืนสู สัง คมโดยอา งถึ ง
นโยบายรัฐบาลที่จัดใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางจริง จังในดานการปราบปรามผูมีอิทธิพล
ซึ่งกระทําผิ ดกฎหมาย จําเลยที่ ๑๐ ซึ่งเปนรัฐ มนตรีชวยวาการกระทรวงการคลั งไดนําหนั งสื อ
ของจําเลยที่ ๙ เสนอจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนนายกรัฐมนตรีโดยไมไดผานสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และไมไดผานรองนายกรัฐมนตรีที่มีหนาที่กลั่นกรองเรื่องเขาคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๔๖ โดยนํา เสนอเปน วาระพิจ ารณาเพิ่มเติม ซึ่ง คณะรั ฐมนตรีมี มติเห็น ชอบตามที่ กระทรวง
การคลังเสนอ หลังจากนั้ นคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลได ดําเนิ นการออกสลากพิ เศษแบบ
เลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ตั้งแตง วดวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ จนถึงงวดวันที่ ๑๖ พฤศจิก ายน
๒๕๔๙ จึงไดยกเลิก เห็นวา จําเลยที่ ๓๑ เปนประธานกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล และจําเลยที่ ๔๒
เปนผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานของสํานัก
สลากกินแบง รัฐ บาล ยอมตอ งมีค วามเขาใจถึงกฎหมาย ระเบีย บขอบั งคับ ที่เ กี่ยวของ รวมทั้ ง
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลและบทบาทภารกิจของสํานักงานสลาก
กินแบง รัฐบาลเปนอยางดีว า กฎหมายมีเจตนารมณใหสํ านัก งานสลากกินแบงรัฐ บาลออกสลาก

(อม.๔๒)

- ๖๙ กินแบงรัฐบาลเพื่อหาเงินเขารัฐเปนรายไดแผนดิน โดยใหมีการจัดสรรรายรับรายจายตามกรอบ
ที่กฎหมายวางไวดวยความรอบคอบโปรงใส มิใชกระทําตามอําเภอใจของผูบริหารหนวยงานหรือ
ของรัฐ เนื่องจากการดําเนินกิจการของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเกี่ยวของกับประชาชนและ
เงินจํานวนมาก และจะตองทราบดวยวาการดําเนินการตามโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย
๓ ตัว และ ๒ ตัว ไมอาจกระทําไดเ พราะอยู นอกกรอบวั ตถุประสงคของสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล แมท างไตสวนจะปรากฏวาจํ าเลยที่ ๑ ไดเรียกจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๔๒ ไปพบและสั่งการ
ใหรีบดําเนินการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว เพื่อนํารายไดคืนสูสังคมโดยเร็ว
ก็ตาม แตจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๔๒ ในฐานะผูดูแลรับผิดชอบหนวยงานของรัฐก็นาจะทัดทานหรือ
ทั ก ท ว งการสั่ ง การที่ มิ ช อบดั ง กล า วเพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน ข องหน ว ยงานของรั ฐ ที่ ต นดู แ ล
รับผิด ชอบ หรือเสนอแนะใหมีการแกไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตวัตถุประสงคใหรวมถึงการ
ออกสลากพิเ ศษแบบเลขทา ย ๓ ตัว และ ๒ ตัว เสีย กอน แต กลับ หลี กเลี่ย งการดําเนิน การให
ถูกตองตามกฎหมายดวยวิธีการเทียบเคียงรูปแบบการออกสลากการกุศลที่สวนราชการอื่นเคย
ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีมาแลว เพื่อใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลสามารถดําเนินการเองได
เพื่อหาเงินมาใชจายตามวัตถุประสงคที่ตองการโดยไมสงเปนรายไดของแผนดิน อันเปนการขัดตอ
พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ แมจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๔๒ จะอางวา
ไดกระทําตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามผูมีอิทธิพลและเจามือหวยใตดินก็ตาม แตจําเลยที่ ๓๑
และที่ ๔๒ ในฐานะผูบริหารระดับสูงยอมตองทราบดีวาการดําเนินการใดๆ ของหนวยงานของรัฐนั้น
ตองอยูภ ายใตกรอบวัต ถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมายที่จัดตั้ง หนวยงานของรัฐนั้น แม

(อม.๔๒)

- ๗๐ นโยบายของรัฐบาลจะเปนนโยบายที่ดีมีประโยชน แตหากไมอ ยูภ ายใตกรอบวัตถุประสงคและ
เจตนารมณของกฎหมายในการจัดตั้งหนวยงานของรัฐนั้นแลว ยอมไมอาจกระทําไดโดยชอบดวย
กฎหมาย นอกจากนี้ ยั งไดความวากอนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติโครงการออกสลากพิเศษ
แบบเลขทา ย ๓ ตัว และ ๒ ตัว นายคํานวณ ชโลปถัมภ ประธานคณะกรรมาธิการการยุติธ รรม
และสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา ไดมีหนังสือทวงติงตามเอกสารหมาย จ. ๒๒๗ แผนที่ ๖๕๗๘ ถึง ๖๕๘๒
วาการออกสลากพิเศษดังกลา วอยูนอกกรอบวัตถุประสงคข องสํา นัก งานสลากกินแบง รัฐบาล
พรอมเสนอแนะใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมวัต ถุประสงคของกฎหมายเสียกอน ซึ่งจําเลยที่ ๔๒
ก็ไดรับทราบหนังสือนั้นแลว อีกทั้งนายธรรมนูญ ศรีวาลัย หัวหนาฝายกฎหมายในฐานะผูกระทํา
การแทนจําเลยที่ ๔๒ ก็ไดมีหนังสือถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามเอกสารหมาย จ. ๒๒๗ แผนที่
๖๖๐๙ เห็นดวยกับขอเสนอใหมีการแกไขพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลดังกลาว
แตจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๔๒ ก็ห าไดมีการดําเนินการใหถู กตองแตอยางใดไม นอกจากนี้ ในการ
ดําเนินการตามโครงการดั งกลาว จํ าเลยที่ ๔๒ ยอมทราบดวยวาสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
อาจขาดทุน จากการดําเนิน การดังกลา ว จึงไดเสนอใหมี การทํา สัญ ญาขอเบิก เงินเกินบั ญชีกับ
ธนาคารออมสิน ในวงเงินสูงถึงสองหมื่นลานบาท จากขอเท็จจริงดังกลาวเปนการยืนยันวา จําเลย
ที่ ๓๑ และที่ ๔๒ ยอมทราบดีอยูแลววาโครงการดังกลาวไมอาจทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย แตยัง
ฝนดําเนินการเพื่อใหไดเงินมาใชจายตามวัตถุประสงคที่ตองการโดยไมผานวิธีการงบประมาณแผนดิน
และเพื่อไมตองนํา เงินสงเปนรายไดแผนดิน โดยไมคํานึงวาจะเปนการนําระบบการเงินการคลัง
ของประเทศไปเสี่ยงตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดทุนในการจําหนายสลากดังกลาว

(อม.๔๒)

- ๗๑ ดังนั้น การกระทําของจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๔๒ ที่รวมกันเสนอโครงการใหสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว เพื่อนํารายไดคืนสูสังคมกับใหยกเวนและ
ลดหยอนภาษี ในสวนของจําเลยที่ ๓๑ จึงเปนความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
สําหรับจําเลยที่ ๔๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๑ ดังที่ โจทกฟอง
สวนจําเลยที่ ๓๓ ที่ ๓๕ ที่ ๓๗ และที่ ๔๑ แมจะเปนคณะกรรมการสลากกินแบง
รัฐบาลและไดรวมกันมีมติใหดําเนินโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว แต
จําเลยดังกลาวไมไ ดมีสวนรั บรูกั บการเขาไปหารื อและการสั่ง การของจําเลยที่ ๑ หรือเขาไป
เกี่ยวของการจัดการโครงการตั้งแตเริ่มแรก ทั้งจําเลยดังกลาวเปนกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
ในฐานะผูแทนหนวยงานจากภายนอก โดยจําเลยที่ ๓๓ เปนผูแทนกระทรวงมหาดไทย จําเลยที่ ๓๕
เป นผู แทนกรมบัญ ชีก ลาง จํา เลยที่ ๓๗ เป นผู แทนสํานักงบประมาณ จํา เลยที่ ๔๑ เป นผู แทน
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ไมไดรับผิดชอบภารกิจหรืองานภายในของสํานักงานสลาก
กิน แบ งรัฐ บาลโดยตรง เปน ไปไดวาอาจไมท ราบถึงเจตนารมณ ของการจัดตั้ งสํา นัก งานสลาก
กินแบงรัฐบาลและกรอบวัตถุประสงค ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลดีเ พียงพอ จึงลงมติไป
โดยเชื่อวาการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว สามารถดํ าเนินการไดตามกรอบ
วัตถุประสงคข องสํา นัก งานสลากกินแบง รัฐ บาล ขอเท็จ จริง ยังฟง ไมไดวาจํ าเลยที่ ๓๓ ที่ ๓๕
ที่ ๓๗ และที่ ๔๑ มีเจตนารวมกระทําความผิดกับจําเลยที่ ๓๑ และ ๔๒ ดวย

(อม.๔๒)

- ๗๒ สําหรับในสวนของจําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๓๐ นั้น เห็นสมควรวินิจฉัยรวมในรูปคณะ
รัฐมนตรี รวมทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ ยวของเฉพาะบางคนกอน โดยในชั้นนี้ยังไมพิจารณาขอตอสูของ
จําเลยที่ ๖ ที่ ๗ ที่ ๑๕ ที่ ๑๖ ที่ ๒๓ ที่ ๒๕ ที่ ๒๗ ที่ ๒๘ และที่ ๓๐ วาอยูรว มประชุมคณะ
รัฐมนตรีในขณะที่มีมติอ นุมัติโ ครงการดังกลาวหรือไม สํา หรับกรณีของจําเลยที่ ๑๐ ซึ่งเป น
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง รับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหกํากับ
ดูแลสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จําเลยที่ ๑๐ ในฐานะรัฐมนตรีที่มีหนาที่รับผิดชอบกํากับดูแล
งานของสํา นัก งานสลากกิ นแบง รัฐ บาลโดยตรง ยอมจะต องทํา การศึกษาและมีค วามเขาใจถึ ง
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลและบทบาทภารกิจของสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาลเปนอยางดีพอสมควรวา กฎหมายมีเจตนารมณ ใหสํานัก งานสลากกินแบงรัฐ บาล
ออกสลากกินแบงรัฐบาลเพื่ อหาเงินเขารัฐเปนรายไดแผนดิน โดยใหมี การจัดสรรรายรับรายจาย
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายวางไวดวยความรอบคอบโปรงใส รวมทั้งควรจะตองทราบดวยวาการ
ดําเนินการตามโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ไมอาจกระทําได เพราะ
อยู นอกกรอบวัตถุป ระสงคข องสํา นัก งานสลากกิน แบ งรัฐ บาล และหากไม แนใจหรื อมี ขอสงสัย
ในบทบาทภารกิจของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลประการใด ก็สามารถสอบถามประธานกรรมการ
สลากกินแบง รัฐบาลและผูอํานวยการสํานัก งานสลากกิ นแบงรัฐ บาลซึ่ งเปนผูใตบั งคับบั ญชาได
โดยตรง หรือ ขอความเห็ นจากหนวยงานของรัฐ ที่รับผิดชอบใหคําปรึกษาในปญ หาข อกฎหมาย
ใหแกหนว ยงานของรัฐอื่นได ทั้งกอนที่จ ะมีการเสนอโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทา ย
๓ ตัว และ ๒ ตัว ตอ คณะรั ฐมนตรี นายคํ านวณ ชโลปถัมภ ประธานกรรมาธิ การการยุ ติธ รรม

(อม.๔๒)

- ๗๓ และสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา ไดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฉบับลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ตาม
เอกสารหมาย จ. ๒๒๗ แผนที่ ๖๕๗๘ ถึง ๖๖๐๖ สง รายงานผลการพิ จารณาศึกษาของคณะ
กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนไปให ซึ่งในรายงานแสดงความเห็นวา การเลนและ
จําหนา ยสลากพิเ ศษแบบเลขทา ย ๓ ตัว และ ๒ ตัว มีลั กษณะเปน สลากกินรวบ (หวยใต ดิน)
สํานักงานสลากกิน แบงรั ฐบาลไมสามารถจัดใหมีการเลนและจําหนายสลากกินรวบได เนื่องจาก
เปนการดําเนินการนอกวั ตถุประสงคของสํานัก งานสลากกิ นแบง รัฐบาล พรอมกับ เสนอแนะว า
จะตองทําการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเพิ่ม
วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ใหชัดเจนเพื่อรองรับการดําเนินการเสียกอน แตปรากฏวาหลังจาก
ไดมีการแจงเรื่องดังกลาวแลวก็ไมมีการหยิบยกโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ
๒ ตั ว มาพิ จ ารณาทบทวนให ร อบคอบอี ก ครั้ ง แต อ ย า งใด กลั บ ปรากฏว า มี ก ารรี บ เร ง เสนอ
โครงการดังกลา วตอ คณะรั ฐมนตรีด วยการเสนอเปน วาระพิ เศษหรื อวาระจร โดยมิไ ดผานการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่น กรองเพื่ อใหพิจ ารณาหรื อใหมีการสอบถามความเห็นจาก
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของใหร อบคอบเสียกอน ทั้งการที่มีการเสนอขอเปดบัญชีเบิกเงินเกินบั ญชี
รองรับในวงเงินสูงถึงสองหมื่นลานบาท และใหทําประกันภัยความเสี่ยงในการจายรางวัลดังกลาว
ซึ่งแมจะดูเ สมือนเปนการสรางความรอบคอบในการดําเนินโครงการ แตก็แสดงใหเห็นวาโครงการ
อาจนํามาซึ่งความเสียหายแกระบบการเงินการคลังของประเทศ เพราะความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
การขาดทุน จากการจ ายเงินรางวัลใหแกผูถูกรางวัลได นอกจากนี้ การเสนอใหนํ าเงินรายได ไป
ใชจายในการอื่นแทนการนําสงเปนรายไดแผนดินนั้น ขัดตอเจตนารมณและอยูนอกวัตถุประสงค

(อม.๔๒)

- ๗๔ ของการจัดตั้ง สํา นัก งานสลากกินแบง รัฐ บาล เพราะการใชจายเงินอาจไมรัดกุมหรือ เปนระบบ
เพียงพออันอาจเปนชองทางใหเกิดการทุจริตขึ้นไดโดยงาย โดยเฉพาะเมื่อไดรับการทักทวงจาก
ประธานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา ไมปรากฏวามีการดํ าเนินการ
ใหมีก ารแกไ ขกฎหมายใหถูกตอง กลับเรงดําเนินการเพื่อ ใหคณะรั ฐมนตรีมีมติอนุ มัติโครงการ
ตามที่เสนอ อันแสดงวาจําเลยที่ ๑๐ ไมประสงคจะใหมีการแกไขกฎหมายขยายกรอบวัตถุประสงค
ตามข อเสนอแนะ เพราะจะทําให เงิน รายได จากการจํา หน ายสลากตอ งถูก นําสง เขาเปนรายได
แผน ดิน อันจะทํา ใหก ารใชจา ยที่ไ ดมาตองยุงยากมากขึ้ นเนื่ องจากต องทํ าคํา ขอตามวิ ธีการ
งบประมาณปกติ อันแสดงใหเห็นถึงเจตนาพิเศษวาตองการใหเ กิดความเสียหายแกรัฐ จากการ
ไมนําสงเงินที่ ได จากการจําหนายสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว เป นรายไดแผนดิน
ดังนั้น การกระทํ าของจํ าเลยที่ ๑๐ จึงถือเปนการปฏิ บัติ หรื อละเวนการปฏิบัติ หน าที่โดยมิ ชอบ
เพื่อให เกิดความเสียหายแกสํานัก งานสลากกินแบง รัฐบาลและแผนดิน อัน เปน ความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และถือวาเปนตัวการรวมกับจําเลยที่ ๓๑ ซึ่งเปนประธาน
กรรมการสลากกินแบงรัฐบาล และจําเลยที่ ๔๒ ซึ่งเปนผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ปฏิ บัติ หรือ ละเวนการปฏิ บัติ หนา ที่โ ดยมิช อบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ดวย
แตเนื่องจําเลยที่ ๔๒ เปนเพียงพนักงานในองคการของรัฐไมไดเปนเจาพนักงานจึงเปนไดแตเพียง
ผูสนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗, ๘๖ และถือว าจําเลยที่ ๔๒ เปนพนักงาน
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยมิ ช อบเพื่ อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก ผู ห นึ่ ง ผู ใ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ย
ความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๑ อีกบทหนึ่งดวย

(อม.๔๒)

- ๗๕ อยา งไรก็ดี จํา เลยที่ ๑๐ ไมมีค วามผิดฐานเปน ผูใชใ หจําเลยที่ ๓๑ และที่ ๔๒ กระทําความผิด
เพราะจําเลยที่ ๑๐ ไมไ ดใชให จําเลยที่ ๓๑ และที่ ๔๒ เสนอโครงการดั งกลาว การมีมติอนุมัติ
โครงการเปนการอนุมัติตามที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเสนอมา นอกจากนี้ จําเลยที่ ๑๐ ไมมี
ความผิด ฐานเปนผูก อใหเจาพนั กงานที่มีหนาที่จายทรัพย จายทรัพยนั้นเกิ นกวาที่ควรจายเพื่อ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๓ เพราะไมไดเปนผูสั่ง
ใหมีการจายเงิ นรายได จากการจํา หนายสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว คืนสูสังคม
เนื่องจากเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร ไมมีความผิดฐานเปนเจาพนักงาน
ยักยอกทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ เพราะไมไดครอบครองเงินรายไดที่ได
จากการจําหนายสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว และไมไดเบียดบังเอาเงินไปเปนของตน
หรื อของผู อื่น โดยทุจ ริต ไมมีค วามผิดฐานเปนเจาพนัก งานมีห นา ที่จัดการหรือดูแลกิจการใด
เขาไปมีสวนไดเสียเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๒
เพราะไมไดเปนเจาพนักงานที่มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาเงินรายไดจากการจําหนายสลาก
พิเศษดังกลาว รวมทั้งไมมีความผิดฐานเปนผูใชใหเจาพนักงานละเวนไมเรียกเก็บภาษีอากรตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๔ เพราะเปนเพี ยงการอนุ มัติให ดําเนินการโครงการตามที่
คณะกรรมการสํา นัก งานสลากกิ นแบง รัฐ บาลเสนอมาเทา นั้น ไมไ ดเปน การใชให เจาพนัก งาน
ละเวนหรือไมเรียกเก็บภาษีตามกฎหมายที่โจทกฟองแตอยางใด
สําหรับคณะรัฐมนตรีที่เขารวมประชุมและมีมติอ นุมัติในหลักการออกสลากพิเศษ
แบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ซึ่งไมรวมถึงจําเลยที่ ๑ ที่ศาลมีคําสั่งใหจํ าหนายคดีชั่วคราว และ

(อม.๔๒)

- ๗๖ จําเลยที่ ๑๐ ที่ศาลไดวินิจฉัยไปแลว นั้น เห็นวา ไดความจากคําชี้แจงแกขอกลาวหาของจําเลย
ที่ ๔๒ ตามเอกสารหมาย จ. ๓๓๔ คําเบิก ความของจําเลยที่ ๗ ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์
อุวรรณโณ อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และคุณพรทิพย จาละ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
วา ชวงตน ป ๒๕๔๖ รัฐ บาลมีน โยบายปราบปรามผูมีอิ ทธิ พลและเจามื อหวยใตดิ นใหหมดไป
อยางจริงจังโดยไมเกรงกลัวอิทธิพลหรือผลกระทบทางการเมือง จําเลยที่ ๑ สั่งใหสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาลพิจารณาการจัดจํ าหนายสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว โดยการจัด
สลากใบออกจําหนายกอนโดยมิต องรอเครื่ องจํา หน ายและเชิญจําเลยที่ ๑๐ ที่ ๓๑ และที่ ๔๒
ไปพบพรอมกับไดสั่งการและมอบนโยบายใหรีบดําเนินการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว
และ ๒ ตัว เพื่อนําเงินรายไดกลับคืนสูสังคมโดยเรงดวน ตอมาวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จําเลยที่ ๙
ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอโครงการออกสลากพิเ ศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ
๒ ตัวเพื่อนํารายไดคืนสูสังคมตอคณะรัฐมนตรี โดยมีจําเลยที่ ๑๐กับผูแทนกระทรวงการคลังและ
สํานักงานสลากกิน แบงรั ฐบาลเข าชี้ แจงในที่ประชุม คณะรั ฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการดั งกลา ว
เห็นวา ขอเท็จจริงไดความตามทางไตสวนวา การประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องโครงการออกสลาก
พิเ ศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว นั้น เปน การประชุ มในวาระพิจ ารณาเพิ่ม เติม โดยคณะ
รัฐ มนตรี ไดอา นเอกสารการประชุ มซึ่ งแจกในระหวางการประชุ มนั้ นเอง แม จําเลยที่ ๑ จะเคย
กลาวถึงเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมาบางแลวก็ตาม ก็เห็นวาเปนเพียงการปรารภใน
หลั กการเทา นั้น ฉะนั้น ในสว นของรายละเอีย ดของโครงการนั้ น เชื่อวาคณะรัฐ มนตรีที่ ไมไ ด
รับผิดชอบในโครงการดังกลาวโดยตรงไมสามารถศึกษาไดทัน ประกอบกับกอนที่คณะรัฐมนตรี

(อม.๔๒)

- ๗๗ จะมีมติ ผูแทนกระทรวงการคลังและสํ านัก งานสลากกินแบงรัฐบาลเขาชี้แจงในที่ประชุมและ
ยืนยันวาทําไดตามกฎหมาย ดังนั้น การมีมติของคณะรัฐมนตรี จึงเปนการมีมติไปตามธรรมเนียม
ปฏิบัติของการประชุมคณะรัฐมนตรี และขาดเจตนาพิเศษในการกระทําความผิดรวมกับจําเลยที่ ๑๐
และโดยเฉพาะจําเลยที่ ๙ ซึ่งแมจะเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แตก็ไดมอบหมายใหจําเลยที่ ๑๐
ซึ่งเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังกํากับดูแลสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จําเลยที่ ๙
เพียงแตลงลายมือชื่อเสนอโครงการตอคณะรัฐมนตรีเทานั้น โดยไมไดเขาไปมีสวนรับรูหรือเกี่ยวของ
กั บโครงการดั งกล าวมาตั้ งแต แรกด วย พยานหลั กฐานที่ ได ความตามทางไต สวนจึ งฟ งไม ได ว า
คณะรัฐมนตรีซึ่งประกอบดวยจําเลยที่ ๒ ถึ งที่ ๙ และที่ ๑๑ ถึงที่ ๓๐ กระทําความผิดรว มกับ
จําเลยที่ ๑๐ ที่ ๓๑ และที่ ๔๒ ดังที่ไ ดวินิจฉัยไปแลว เมื่อไดวินิจฉัยดังนี้แลว กรณีจึงไมจํา ตอง
วินิจฉัยตามขอตอสูของจําเลยที่ ๖, ที่ ๗, ที่ ๑๕, ที่ ๑๖, ที่ ๒๓, ที่ ๒๕, ที่ ๒๗, ที่ ๒๘ และที่ ๓๐
วาจําเลยดังกลาวอยูในหองประชุมคณะรัฐมนตรีและรวมมีมติอนุมัติโครงการดวยหรือไมอีก ดังนั้น
องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากวา จําเลยที่ ๑๐ ที่ ๓๑ มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และจําเลยที่ ๔๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
ประกอบมาตรา ๘๖ และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๑
ปญหาที่จ ะตอ งวินิจฉัยเปน ประการตอไปมีว า จําเลยที่ ๓๒ ที่ ๓๔ ที่ ๓๖ ที่ ๓๘
ที่ ๓๙ ที่ ๔๐ ที่ ๔๓ ถึง ที่ ๔๗ ได รวมกันประชุม และมีมติใหจายเงินรายไดคืนสูสังคมโดยทุจริต
กับใชใหเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่จายทรัพย จายทรัพยนั้นเกินกวาที่ควรจายเพื่อประโยชนสําหรับ

(อม.๔๒)

- ๗๘ ตนเองหรือ ผูอื่นอันเปน การฝาฝนตอกฎหมายหรือ ไม นั้น เห็นวา ทางไตสวนไดความวา จําเลย
ดังกลาวตางเปนคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลซึ่งไดรับแตงตั้งมาจากหนวยงานตางๆ ไดเขา
รวมประชุมและมีมติอนุมัติจายเงินรายได จากโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ
๒ ตัว คื นสู สัง คม ตามที่ คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตรพิ จารณา และภายหลั งจากที่ ไดมีการ
ดํา เนิน การตามโครงการออกสลากพิเ ศษแบบเลขทา ย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ไปแลว โดยที่ จําเลย
ดังกล าวไมไดเ ขาไปมีสว นเกี่ยวของกับโครงการตั้ง แตตน แตก ลับ เข าใจวาโครงการออกสลาก
พิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว เปนโครงการที่ชอบดวยกฎหมายเพราะผานการพิจารณา
จากหนวยงานที่เกี่ยวขอ งและผานมติคณะรัฐมนตรีมาแลว ประกอบกับการอนุมัติเบิกจายก็เพื่อ
ประโยชน แกเ ด็กยากจนและเด็ กด อยโอกาส และเปนไปตามวัต ถุป ระสงคข องโครงการโดยไม
ปรากฏวาจําเลยดังกลาวมีเจตนาทุจริตในการอนุมัติใหจายเงินดังกลาวหรือยักยอกเงินดังกลาวไป
เปนของตนหรือของผู อื่นโดยมิชอบดวยกฎหมายแตอยางใด ดังนั้น องคคณะผูพิพ ากษาจึง มีมติ
ดวยคะแนนเสีย งข างมากวา การมีมติใ หจ ายเงินรายไดจ ากโครงการจําหนายสลากพิเ ศษแบบ
เลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ของจําเลยที่ ๓๒ ที่ ๓๔ ที่ ๓๖ ที่ ๓๘ ที่ ๓๙ ที่ ๔๐ ที่ ๔๓ ถึงที่ ๔๗
ตั้งแตวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ ถึงวั นที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗ จึงไมเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗, ๑๕๓, ๑๕๔ และมาตรา ๑๕๗ และพระราชบัญญัติวาดวยความรับ
ผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๓, ๔, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ ตามฟอง
มีปญหาตองวินิจฉัยตอไปวา การกระทําของจําเลยที่ ๑๐ ที่ ๓๑ และที่ ๔๒ เปน
ความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม เห็นวา แมจําเลยที่ ๑๐ ที่ ๓๑ และที่ ๔๒ จะรวมกันมีมติรวม

(อม.๔๒)

- ๗๙ ๓ ประการ คือ ใหสํานักงานสลากกินแบ งรัฐบาลออกสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว
เพื่อนําเงินรายไดคืนสูสังคม และใหยกเวนหรือลดหยอนภาษี แตก็เปนมติที่เกิดขึ้นจากการลงมติ
ในคราวเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินการโครงการเดียวกัน และใหเกิดผลในคราวเดียวกัน
องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติเปนเอกฉันทวา การกระทําของจําเลยที่ ๑๐ ที่ ๓๑ และที่ ๔๒ เปนการ
กระทําความผิดกรรมเดียว
ปญหาที่จะตองวินิจฉัยเปนประการสุดทายวา จําเลยที่ ๑๐ ที่ ๓๑ และที่ ๔๒ ตองรวม
รับผิดคืนหรือชดใชเงินตามฟองหรือไม เพียงใด เห็นวา เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยวาการกระทําของจําเลยที่ ๑๐ ที่ ๓๑ และที่ ๔๒ ไมเปนความผิดฐานเปน
เจาพนักงานมีหนาที่จัด การหรือรักษาทรัพยเบีย ดบังเอาเงินของสํานัก งานสลากกิ นแบงรัฐบาล
ไปโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ องคคณะผูพิพากษาจึงมีมติเปนเอกฉันทวา
โจทกไมมีอํานาจเรียกใหจําเลยที่ ๑๐ ที่ ๓๑ และที่ ๔๒ รวมกันคืนทรัพยสินหรือราคาแทนผูเสียหาย
ไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา มาตรา ๔๓ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ วรรคสอง
สํ า หรั บ ประเด็ น ข อ ต อ สู อื่ น ที่ ฝ า ยจํ า เลยยกขึ้ น กล า วอ า งนั้ น เห็ น ว า ไม มี ผ ล
เปลี่ย นแปลงสาระคําวินิจ ฉัยของศาลฎีก าแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังได
วินิจฉัยมาขางตนแตอยางใด จึงไมจําเปนตองวินิจฉัย
พิพากษาวา จําเลยที่ ๑๐ และจําเลยที่ ๓๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗, ๘๓ จําคุกจําเลยที่ ๑๐ มีกําหนด ๒ ป และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท จําคุกจําเลยที่ ๓๑ มีกําหนด
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- ๘๐ ๒ ป และปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท จําเลยที่ ๔๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗,
๘๖ และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒
มาตรา ๑๑ การกระทําของจําเลยที่ ๔๒ เปนกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมาย หลายบท
ลงโทษตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒
มาตรา ๑๑ อันเปนบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จําคุก ๒ ป และ
ปรั บ ๑๐,๐๐๐ บาท จํ า เลยดั ง กล า วไม เ คยกระทํ า ความผิ ด มาก อ น ประกอบกั บ พิ เ คราะห
พฤติการณแหงคดีแลว เห็นสมควรใหรอการลงโทษจําคุกจําเลยที่ ๑๐ จําเลยที่ ๓๑ และจําเลยที่ ๔๒
ไวมีกําหนดคนละ ๒ ป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไมชําระคาปรับใหจัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และ ๓๐ ใหยกฟองโจทกสําหรับจําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๙ จําเลยที่ ๑๑
ถึงที่ ๓๐ จําเลยที่ ๓๒ ถึงที่ ๔๑ และจําเลยที่ ๔๓ ถึงที่ ๔๗ สําหรับความผิดฐานอื่นและคําขออื่น
นอกจากนี้ใหยก.
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