พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478


1. การเล่นใดทีเ่ รียกว่าเป็ นการพนัน และกฎหมายการพนันควบคุมการเล่นนี้ อย่างไร
ตอบ การเล่นทุกชนิดที่ปกติย่อมมีการพนันเอาเงินแก่กนั ดังนั้นการเล่นใดๆ ก็ตามหากมีลักษณะที่
สามารถทําให้ แพ้ ชนะกันได้ ย่อมเป็ นการเล่ นการพนัน โดยกฎหมายการพนันได้ ควบคุมที่การเล่ น คือ
ห้ ามเล่ นหรือจัดให้ มีการเล่ น ถ้ าเข้ าเล่ นหรือจัดให้ มีการเล่ นก็สันนิษฐาน ไว้ ก่อนว่ ามีการเล่ นการพนัน
เกิดขึ้น ผู้อยู่ในวงแห่งการเล่นทุกคนถือว่าได้ เข้ าเล่น ดังนั้นจึงได้ มีการแบ่งประเภทการเล่นออกเป็ นบัญชี
ก และ ข เพื่อควบคุมการเล่นและแนวทางการอนุญาต และถ้ าไม่อยู่ในสองบัญชีน้ ีกเ็ ป็ นการพนันที่ห้าม
เด็ดขาด จะจัดให้ มีการเล่นได้ กต็ ่อเมื่อมีกฎกระทรวงอนุญาต
2. บัญชีการพนันมีกีบ่ ญ
ั ชี
ตอบ 2 บัญชี ได้ แก่ บัญชี ก และ บัญชี ข (กฎหมายให้เหมารวมการพนันอื่นๆ ทีม่ ีลกั ษณะคล้ายคลึงกันด้วย

เช่นสนุกเกอร์จะคล้ายคลึงกับบิลเลียด ถือว่าอยู่ในประเภทเดียวกัน และถ้าไม่อยู่ใน 2 บัญชีนก็ี้ ถอื ว่าเป็ นการพนันอืน่ ใดตาม
มาตรา 4 ทวิ กฎหมายห้ามเด็ดขาดเช่นกัน เช่น เปิ ดโต๊ะรับแทงฟุตบอล มวยตู ้ เป็ นต้น จะเล่นได้ก็ต่อเมือ่ มีกฎกระทรวงอนุ ญาต)

3. การพนันบัญชีใดเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาตไม่สามารถอนุญาตให้เล่นได้
ตอบ บัญชี ก (เป็ นการพนันทีห่ า้ มเด็ดขาด เข้าเล่นก็ไม่ได้ จัดให้มีการเล่นก็ไม่ได้ ขออนุญาตเล่นก็ไม่ได้ ส่วนการ
พนันบัญชี ข จะเล่นได้ก็ต่อเมือ่ ได้รบั อนุ ญาต )

4. การพนันบัญชี ก สามารถจัดให้มีการเล่นได้โดย..................
ตอบ ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา (มี พรฎ ออกมาแล้ว ในปี 84 โดยเล่นได้ในสถานกาสิโนของรัฐบาลเท่านั้น)
5. ผูท้ ีม่ ีอํานาจในการอนุ ญาตจัดให้มีสถานกาสิโนของรัฐบาลได้แก่......(หรือผูท้ ีอ่ นุญาตให้เปิ ดบ่อนเสรี)
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (เป็ นเรื่องของการหารายได้ มิใช่การควบคุม)(ออกแล้ วนะเมื่อปี 51)
6. การพนันบัญชี ก มีอะไรบ้าง (ข้อสังเกตคําว่า ไม้ อี และโป มีในบัญชี ก เท่านั้น ไม้ของอีโป)
ตอบ ๑. หวย ก. ข ๒. โปปั่น ๓. โปกํา ๔. ถั่ว ๕. แปดเก้ า ๖. จับยี่กี ๗. ต่อแต้ ม
๘. เบี้ยโบก หรือคู่ค่ี หรืออีโจ้ ง ๙. ไพ่สามใบ ๑๐. ไม้ สามอัน ๑๑. ช้ างงา หรือป๊ อก ๑๒. ไม้ดาํ
๑๓. อีโปงครอบ ๑๔. กําตัด ๑๕. ไม้หมุน หรือล้ อ
ไม้แดง หรือปลาดําปลาแดง หรืออีดาํ อีแดง
หมุนทุกๆ อย่าง ๑๖. หัวโตหรือทายภาพ ๑๗. การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ เช่น เอามีดหรือหนามผูก หรือ
วางยาเบื่อเมาให้ สตั ว์ชนหรือต่อสู้กนั หรือสุมไฟบนหลังเต่าให้ ว่งิ แข่งกัน หรือการเล่นอื่นๆ ซึ่งเป็ นการ
ทรมานสัตว์ อันมีลักษณะคล้ ายกับที่ว่ามานี้ ๑๘. บิลเลียดรู ตีผี ๑๙. โยนจิ่ม ๒๐. สี่เหงาลัก ๒๑. ขลุกขลิก
๒๒. นํา้ เต้ าทุกๆ อย่าง ๒๓. ไฮโลว์ ๒๔. อีก้อย ๒๕. ปั่นแปะ ๒๖. อีโปงซัด ๒๗. บาการ่า ๒๘. สล๊อทแมชีน
(มักออกว่าอะไรอยู่ในบัญชี ก อะไรอยู่ในบัญชี ข (ขณะนี้ มีบญ
ั ชีละ 28 ประเภท) จําให้ แม่นเฉพาะบัญชีใดบัญชีหนึ่งก็ได้ )

7. การพนันบัญชี ข มีอะไรบ้าง
ตอบ ๑. การเล่นต่างๆ ซึ่งให้ สตั ว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้ าฯลฯ นอกจาก
ที่กล่าวไว้ ในหมายเลข ๑๗ แห่งบัญชี ก. ๒. วิ่งวัวคน ๓. ชกมวย มวยปลํา้ ๔. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือ
๖. โยนห่วง ๗. โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ ๘. ตกเบ็ด
ล้ อ ๕. ชี้รปู
๑๑. ปาหน้ าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใดๆ
๑๒. เต๋ า ข้ ามด่ า น
๙. จับสลากโดยวิธใี ดๆ ๑๐. ยิงเป้ า
๑๔. หมากหัวแดง
๑๕. ปิ งโก
๑๖. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือ
๑๓. หมากแกว
การเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้ เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผ้ ูเล่นคนใดคนหนึ่ง
๑๗. โตแตไลเซเตอร สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ๑๘. สวีป สําหรับการเล่ นอย่ างใดอย่ างหนึ่ง
๑๙. บุก๊ เมกิง สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ๒๐. ขายสลากกิน แบ่ ง สลากกิน รวบ หรื อ สวี ป ซึ่ ง
ไม่ได้ ออกในประเทศสยามแต่ได้ จัดให้ มีข้ นึ โดยชอบด้ วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น
๒๑. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ ม ไพ่ต่างๆ ๒๒. ดวด
๒๓. บิลเลียด ๒๔. ข้ องอ้ อย ๒๕. สะบ้ าทอย
๒๗. ฟุตบอลโต๊ะ
๒๘. เครื่ องเล่ นที่ใช้ เครื่ องกล พลั ง
๒๖. สะบ้ าชุด
ไฟฟ้ า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใด โดยวิธสี มั ผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุนหรือวิธอี ่นื ใด
ซึ่งสามารถทําให้ แพ้ ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดยนับแต้ มหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่กต็ าม
หมายเหตุ การเพิม่ การพนันในบัญชี ก และ บัญชี ข กระทําได้โดยกฎกระทรวง

8. ผูด้ ํารงตําแหน่งใดเป็ นเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาตเล่นการพนัน
ตอบ 1)ผู้อาํ นวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สําหรับกรุงเทพมหานคร
2)นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ ผู้เป็ นหัวหน้ าประจํากิ่งอําเภอ สําหรับจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร
9. การพนันหมายเลขใดในบัญชี ข จะให้รางวัลตีราคาเป็ นเงินไม่ได้ และห้ามมิให้ผูใ้ ดรับรางวัลที่ให้
ไปแล้วกลับคืน หรือรับซื้ อหรือแลกเปลีย่ นรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนือ่ งใน
ระหว่างมีงานหรือการเล่น
ตอบ หมายเลข ๕ ถึง ๑๕ (ดูข้อ 7 ประกอบ เพราะบางทีเขาอาจถามว่าการพนันประเภทใดจะให้ รางวัลเป็ นเงินไม่ได้ )
10. ผูท้ ีเ่ ข้าเล่นการพนันต้องมีอายุต้ งั แต่เท่าไหร่
ตอบ มีอายุไม่ต่าํ กว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์(เว้นแต่การพนันสลากกินแบ่งสลากกินรวบฯ ตํา่ กว่า 20 ปี ก็เล่นได้ จําเลยนะ)
11. การพนันชนิดใดบ้างเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาต มีอํานาจออกใบอนุญาตได้โดยไม่ตอ้ งขอ
อนุมตั ิต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตอบ ได้ แก่การพนันต่อไปนี้

1) แข่งม้ าหรือแข่งสัตว์อ่นื ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุก๊ เมกิง รวมอยู่ด้วย
2) วิ่งวัวคน ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุก๊ เมกิง รวมอยู่ด้วย
3) ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ ม และไพ่ต่าง ๆ เว้ นแต่ไฟโป๊ กเกอร์ ไพ่เผ
4) ดวด
5) ข้ องอ้ อย
6) สะบ้ าทอย
7) สะบ้ าชุด
8) ชกมวย มวยปลํา้
12. การพนันชนิดใดบ้างเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาต จะออกใบอนุญาตได้เมือ่ ผูว้ ่าราชการจังหวัดสัง่
อนุมตั ิแล้ว (ส่วนใหญ่ข้อสอบมักออกข้ อนี้ ให้ จาํ ข้ อ 11 และ 12 ก็พอเพราะที่เหลือก็จะเป็ นอํานาจของ รมต.มท. ตามข้ อ 13)
ตอบ ได้ แก่การพนันต่อไปนี้
1) ให้ สตั ว์ต่อสู้กนั 2) ไพ่โป๊ กเกอร์ ไพ่เผ
3) บิลเลียด
4) การจัดให้ มีการแถมพกหรือรางวัลด้ วยการเสี่ยงโชค โดยวิธใี ด ๆ ในการประกอบ
กิจการค้ าหรืออาชีพ (มิใช่การพนันแต่เป็ นการจัดชิงโชคในทางการค้ าแต่ได้ นาํ มาบัญญัตไิ ว้ ในกฎหมายการพนัน มาตรา 8)
13. การพนันชนิดใดบ้างเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาต จะออกใบอนุญาตได้เมือ่ เมือ่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยสังอนุ
่ มตั ิแล้ว
ตอบ ได้ แก่การพนันต่อไปนี้ (นํามาให้อ่านเพือ่ ให้รู ้ จําได้ไม่หมดก็อย่าเครียดนะครับให้จําข้อ 11 และ 12 ก็พอ)
1) แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้ อ
2)* ชี้รปู
3) * โยนห่วง
4) * โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ
5) * ตกเบ็ด
6) * จับสลากโดยวิธใี ด ๆ
7) * ยิงเป้ า
8) * ปาหน้ าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ
9) * เต๋าข้ ามด่าน
10) * หมากแกว
11) * หมากหัวแดง
12) * บิงโก
(13) สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้ เงินหรือประโยชน์
อย่างอื่นแก่ผ้ ูเล่นคนใดคนหนึ่ง
(14) แข่งม้ า หรือแข่งสัตว์อ่นื ซึ่งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุก๊ เมกิง รวมอยู่ด้วย
(15) วิ่งวัวคน ซึ่งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุก๊ เมกิง รวมอยู่ด้วย
(16) โตแตไลเซเตอร์ สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
(17) สวีป สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
(18) บุก๊ เมกิง สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
(19) ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ ออกในประเทศไทย แต่
ได้ จดั ให้ มีข้ นึ โดยชอบด้ วยกฎหมายประเทศที่จัดนั้น

(20) ฟุตบอลโต๊ะ
(21) เครื่องเล่นซึ่งใช้ เครื่องกล พลังไฟฟ้ า พลังแสงสว่างหรือพลังอื่นใดที่ใช้ เล่น
โดยวิธสี มั ผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธอี ่นื ใดซึ่งสามารถทําให้ แพ้ ชนะ
กันได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้ มหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่กต็ าม
หมายเหตุ การพนันทีม่ ี * กฎกระทรวงกําหนดให้อนุ ญาตจัดให้มีขึ้นในงานรืน่ เริงสาธารณะเท่านั้น

14. การพนันชนิดใดบ้างให้จดั ขึ้ นโดยไม่ตอ้ งมีใบอนุญาต
ตอบ 1) ไพ่บริดซ์ ซึ่งเล่นในสมาคมระหว่างสมาชิก หรือบุคคลที่สมาคมอนุญาต
หรือเล่นในบ้ านระหว่างญาติมติ ร
2) บิลเลียด ซึ่งเล่นในเคหสถานที่มีบริเวณกว้ างขวาง และรั้วรอบมิดชิด
จํานวนไม่เกินหนึ่งโต๊ะ หรือเล่นเพื่อการรื่นเริงในสมาคม จํานวนไม่เกินห้ าโต๊ะ
3) วิง่ วัวคน และชกมวย มวยปลํ้า ซึ่งกรมพลศึกษาหรือแผนกศึกษาธิการในส่วนภูมภิ าค
จัดให้ มีข้ นึ ระหว่างนักเรียน
15. การเล่นนอกจากทีป่ รากฏในบัญชี ก และ ข แล้ว กฎหมายการพนัน ยังควบคุมการเล่นใดๆ อีกหรือไม่
ตอบ ยังควบคุมการเล่นอื่นอีก ที่ปกติย่อมเป็ นการเล่นที่มีการพนันกัน เรียกว่าเป็ นการเล่นอื่นใด ตาม
มาตรา 4 ทวิ มีศักดิ์เทียบเท่า การเล่ นในบัญชี ก เช่ น การเปิ ดโต๊ะรับแทงฟุตบอล และนอกจากนี้ยัง
ควบคุมการเล่น แถมพกฯ หรือที่ภาษากฎหมายเรียกว่าการจัดให้ มีการแถมพกหรือรางวัลด้ วยการเสี่ยง
โชค โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้ าหรืออาชีพ (มาตรา 8) ง่ายๆ คือ การส่งชิ้นส่วนสินค้ าไปชิง
รางวัล เช่น มาม่า โออิชิ เป็ นต้ น โดยปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย เปิ ดโอกาสให้ เล่นได้ แค่ 2 วิธี คือส่ง
ชิ้นส่วนไปชิงรางวัล และส่ง sms ไปชิงรางวัล โดยการคัดเลือกผู้โชคดีจากการจับสิ้นส่วนสิ้นค้ า และ sms
ต่อหน้ าสักขีพยาน เท่านั้น วิธอี ่นื ๆ ที่ว่าผิดเช่นเปิ ดปุ๊ บเจอปั๊บ วิธสี ่มุ ตัวเลขจากคอม (random)
16. กฎหมายการพนัน แม้จะไม่เล่นแต่อยู่ในวงด้วยก็ถูกสันนิษฐานว่าเล่นด้วย ยกเว้นการอยู่ใน
วงการเล่นทีเ่ ป็ นงานรืน่ เริงสาธารณะ หรือในงานนักขัตฤกษ์ หรือในทีส่ าธารณสถาน
17. สินบนนําจับ คือ รางวัลที่รัฐจ่ายให้ แก่บุคคลใดที่ช้ ชี ่องให้ เจ้ าพนักงานไปจับการพนันรายใดรายหนึ่ง
ได้ สาํ เร็จ เงินนี้ จ่ ายครึง่ หนึง่ จากอัตราค่าปรับ
18. เพือ่ ให้เข็ดหลาบศาลมีอํานาจเพิม่ โทษ เมือ่ พบว่าจํ าเลยพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกําหนดสามปี กระทํา
ความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก โดยเพิม่ โทษ ดังนี้
(๑) ถ้ าโทษซึ่งกําหนดไว้ สาํ หรับความผิดที่กระทําครั้งหลังเป็ นโทษจําคุกและปรับ ให้ วางโทษทวีคูณ
(๒) ถ้ าโทษซึ่งกําหนดไว้ สาํ หรับความผิดที่กระทําครั้งหลังเป็ นโทษจําคุกหรือปรับ ให้ วางโทษทั้งจํ าทั้งปรับ

