ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๓

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖

เรื่อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปราบปรามขาราชการเลนการพนันสลากกินรวบ
และการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางลงโทษขาราชการเลนการพนันและ
เสพสุรา
เรียน กระทรวง ทบวง กรม จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและจังหวัดเทียบเคียง
สิ่งที่สงมาดวย ๑. สําเนาหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว.๒๐๘/๒๔๙๖
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๔๙๖
๒. สําเนาหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ น.ว.๒๘๐/๒๔๙๘
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘
เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๘ สิงหาคม ๒๔๙๖) เรื่อง แนวทางการลงโทษ
ขาราชการเลนการพนันและเสพสุรา และมติ (๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๘) เรื่อง การปราบปราม
ขาราชการเลนการพนันสลากกินรวบ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยนี้
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ
มติคณะรัฐมนตรีที่สมควรปรับปรุงหรือยกเลิก ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย
และสํานักงาน ก.พ. ไดเสนอใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๘
เรื่อง การปราบปรามขาราชการเลนการพนันและเสพสุรา เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๔๙๖ เรื่อง แนวทางการลงโทษขาราชการเลนการพนันและเสพสุรา ไดวางแนวทาง
การลงโทษขาราชการที่เลนการพนันไวแลว และระดับโทษในมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวก็มีความ
ยืดหยุนเหมาะสมกับการที่ผูบังคับบัญชาจะใชดุลยพินิจในการสั่งลงโทษผูกระทําผิดตามประเภท
และความรายแรงแหงกรณีได จึงไมมีความจําเปนตองมีการกําหนดแนวทางการลงโทษเกี่ยวกับ
การเลนสลากกินรวบไวในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๘ ซอนอีกชั้นหนึ่ง
นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ.ไดเสนอปรับปรุงขอความในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๔๙๖ เกี่ยวกับการวางโทษขาราชการเลนการพนันประเภทที่กฎหมายหามขาดเสียใหมจาก
“ควรวางโทษถึงใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ” เปน “ควรวางโทษถึงปลดออกหรือ
ไลออกจากราชการ” (เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕)

๒
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับขอเสนอของ
สวนราชการดังกลาว จึงไดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้
๑. ใหความเห็นชอบใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๘
เรื่อง การปราบปรามขาราชการเลนการพนันสลากกินรวบ
๒. ใหความเห็นชอบใหปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๔๙๖
เรื่องแนวทางลงโทษขาราชการเลนการพนันและเสพสุรา ตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.
จาก “๑. การพนันประเภทที่กฎหมายหามขาด ถาขาราชการผูใดเลน ควรวางโทษถึงใหออก
ปลดออก หรือไลออกจากราชการ” เปน “๑. การพนันประเภทที่กฎหมายหามขาด ถาขาราชการ
ผูใดเลนควรวางโทษถึงปลดออก หรือไลออกจากราชการ”
คณะรัฐมนตรีไดลงมติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบตามที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหกระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๔๙๖ เรื่อง แนวทางลงโทษขาราชการเลนการพนันและเสพสุรา
โดยเครงครัดตอไป
จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักบริหารงานสารสนเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

๑. เดิมคณะรัฐมนตรีไดลงมติ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๔๙๕ ใหสวนราชการกวดขันวินัย
ขาราชการในเรื่องเลนการพนันโดยเครงครัด พรอมกับมอบให ก.พ.พิจารณา หาทาง
วางระเบียบหรือขอบังคับใหขาราชการเลิกเลนการพนัน ตอมาเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๔๙๖ คณะรัฐมนตรีไดลงมติเห็นชอบกับขอเสนอของ ก.พ. และใหสวนราชการถือปฏิบัติ
ตามแนวทางการลงโทษขาราชการกรณีเลนการพนัน ดังนี้
๑) การพนันประเภทที่กฎหมายหามขาด ถาขาราชการผูใดเลน ควรวางโทษถึงใหออก
ปลดออก หรือไลออกจากราชการ
๒) การพนันประเภทที่กฎหมายบัญญัติวาจะเลนไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากทางการ
(๑) เลนโดยไมไดรับอนุญาตถาผูเลนเปนเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่ปราบปราม
โดยตรง หรือเปนครู หรือเปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจาพนักงานอื่นใด
ซึ่งมีขอหามกระทรวง ทบวง กรม วางไวเปนพิเศษ ใหพิจารณาลงโทษตามเกณฑในขอ ๑ .
สวนกรณีเลนโดยไดรับอนุญาตแลว ถาผูเลนเปนเจาพนักงานดังกลาวขางตน อาจพิจารณา
ลงโทษตามเกณฑในขอ ๑ . ก็ได
(๒) เลนโดยไมไดรับอนุญาตถาผูเลนเปนขาราชการอื่นใหพิจารณาลงโทษ
ตามควรแกกรณี แตถาเลนโดยไดรับอนุญาตแลวจะผิดตอเมื่อปรากฏวาผูนั้นหมกมุนตอ
การพนันเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกราชการและใหพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี
๒. ตอมาการเลนการพนันสลากกินรวบ มีผูนิยมเลนกันอยางแพรหลาย เปนการยากที่จะ
ทําการปราบปรามการพนันประเภทนี้ไดหมดสิ้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๔๙๘ เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอใหดําเนินการปราบปรามขาราชการที่เลน
การพนันสลากกินรวบโดยเครงครัด และควรพิจารณาลงโทษขาราชการที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การพนันประเภทนี้ไมวาจะเปนเจามือผูเดินขายหรือผูเลนในสถานหนัก อยางนอยใหออกจาก
ราชการ
๓. ปจจุบันมีสวนราชการเสนอคณะรัฐมนตรีใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๔๙๘ ดังกลาว เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๔๙๖
ไดวางแนวทางการลงโทษขาราชการที่เลนการพนันไวแลว ซึ่งระดับโทษในมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาวก็มีความยืดหยุน เหมาะสมกับการที่ผูบังคับบัญชาจะใชดุลยพินิจสั่งลงโทษผูกระทําความ
ผิดตามประเภทและความรายแรงแหงกรณีได จึงไมมีความจําเปนตองกําหนดแนวทางการลงโทษ

เกี่ยวกับการเลนสลากกินรวบไวในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๘ ซอนอีก
ชั้นหนึ่ง
๔. ขณะเดียวกันสํานักงาน ก.พ.ไดเสนอใหปรับปรุงขอความในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๔๙๖ เกี่ยวกับการวางโทษขาราชการเลนการพนันประเภทที่กฎหมายหามขาด
เสียใหมจาก “ควรวางโทษถึงใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ” เปน “ควรวางโทษ
ถึงปลดออก หรือไลออกจากราชการ” เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไดแกไขระดับโทษวินัยรายแรงเหลือเพียงปลดออกและไลออกเทานั้น
๕. เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวลงมติ
1) เห็นชอบใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๘
2) ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๔๙๖ ตามที่สํานักงาน ก.พ.
เสนอ และ
3) กําชับใหสวนราชการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๔๙๖
โดยเครงครัดตอไป

