
 

พระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478  
 

 

1. การเล่นใดทีเ่รียกว่าเป็นการพนนั และกฎหมายการพนนัควบคุมการเล่นนี้ อย่างไร 

 ตอบ การเล่นทุกชนิดที่ปกติย่อมมีการพนันเอาเงินแก่กนั ดังน้ันการเล่นใดๆ กต็ามหากมีลักษณะที่

สามารถทาํให้แพ้ชนะกันได้ ย่อมเป็นการเล่นการพนัน โดยกฎหมายการพนันได้ควบคุมที่การเล่น คือ

ห้ามเล่นหรือจัดให้มีการเล่น ถ้าเข้าเล่นหรือจัดให้มีการเล่นกส็ันนิษฐาน ไว้ก่อนว่ามีการเล่นการพนัน

เกดิขึ้น ผู้อยู่ในวงแห่งการเล่นทุกคนถอืว่าได้เข้าเล่น ดังน้ันจึงได้มีการแบ่งประเภทการเล่นออกเป็นบัญชี 

ก และ ข เพ่ือควบคุมการเล่นและแนวทางการอนุญาต และถ้าไม่อยู่ในสองบัญชีน้ีกเ็ป็นการพนันที่ห้าม

เดด็ขาด จะจัดให้มีการเล่นได้กต่็อเม่ือมีกฎกระทรวงอนุญาต  
 

2. บญัชีการพนนัมีกีบ่ญัชี 

 ตอบ 2 บัญชี ได้แก่ บญัชี ก และ บัญชี ข (กฎหมายใหเ้หมารวมการพนนัอื่นๆ ทีม่ีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัดว้ย

เช่นสนุกเกอรจ์ะคลา้ยคลึงกบับลิเลียด ถอืว่าอยู่ในประเภทเดียวกนั และถา้ไม่อยู่ใน 2 บญัชีนี้ ก็ถอืว่าเป็นการพนนัอ่ืนใดตาม

มาตรา 4 ทวิ กฎหมายหา้มเด็ดขาดเช่นกนั เช่น เปิดโตะ๊รบัแทงฟุตบอล มวยตู ้เป็นตน้ จะเล่นไดก้็ต่อเมือ่มีกฎกระทรวงอนุญาต) 
 

3. การพนนับญัชีใดเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตไม่สามารถอนุญาตใหเ้ล่นได ้ 

 ตอบ บัญชี ก  (เป็นการพนนัทีห่า้มเด็ดขาด เขา้เล่นก็ไม่ได ้จดัใหม้ีการเล่นกไ็ม่ได ้ขออนุญาตเล่นก็ไม่ได ้ส่วนการ

พนนับญัชี ข จะเล่นไดก้็ต่อเมือ่ไดร้บัอนุญาต ) 
 

4. การพนนับญัชี ก สามารถจดัใหมี้การเล่นไดโ้ดย.................. 

 ตอบ   ตราเป็นพระราชกฤษฎกีา (มี พรฎ ออกมาแลว้ ในปี 84 โดยเล่นไดใ้นสถานกาสิโนของรฐับาลเท่านั้น) 
 

5. ผูที้มี่อํานาจในการอนุญาตจดัใหมี้สถานกาสิโนของรฐับาลไดแ้ก่......(หรือผูที้อ่นุญาตใหเ้ปิดบ่อนเสรี) 

 ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (เป็นเร่ืองของการหารายได้ มใิช่การควบคุม)(ออกแล้วนะเมื่อปี 51) 
 

6. การพนนับญัชี ก มีอะไรบา้ง (ขอ้สงัเกตคําว่า ไม ้อี และโป มีในบญัชี ก เท่านั้น ไมข้องอีโป) 

 ตอบ  ๑. หวย ก. ข   ๒. โปป่ัน  ๓. โปกาํ ๔. ถั่ว ๕. แปดเก้า   ๖. จบัย่ีก ี       ๗. ต่อแต้ม 

๘. เบี้ยโบก หรือคู่คี่ หรืออีโจ้ง ๙. ไพ่สามใบ     ๑๐. ไม้สามอนั ๑๑. ช้างงา หรือป๊อก ๑๒. ไมด้าํ 

ไมแ้ดง หรือปลาดาํปลาแดง หรืออดีาํอแีดง           ๑๓. อีโปงครอบ ๑๔. กาํตดั     ๑๕. ไมห้มุน หรือล้อ

หมุนทุกๆ อย่าง   ๑๖. หัวโตหรือทายภาพ  ๑๗. การเล่นซ่ึงมีการทรมานสตัว์ เช่น เอามีดหรือหนามผูก หรือ

วางยาเบื่อเมาให้สตัว์ชนหรือต่อสู้กนั หรือสมุไฟบนหลังเต่าให้ว่ิงแข่งกนั หรือการเล่นอื่นๆ ซ่ึงเป็นการ

ทรมานสตัว์ อนัมีลักษณะคล้ายกบัที่ว่ามาน้ี  ๑๘. บิลเลียดร ูตีผ ี๑๙. โยนจิ่ม ๒๐. สี่เหงาลัก ๒๑. ขลุกขลิก

๒๒. นํา้เต้าทุกๆ อย่าง  ๒๓. ไฮโลว์  ๒๔. อก้ีอย  ๒๕. ป่ันแปะ ๒๖. อีโปงซัด ๒๗. บาการ่า ๒๘. สลอ๊ทแมชีน 

(มกัออกว่าอะไรอยู่ในบญัชี ก อะไรอยู่ในบญัชี ข (ขณะนี้ มีบญัชีละ 28 ประเภท) จาํให้แม่นเฉพาะบญัชีใดบญัชีหนึ่งกไ็ด้) 



 

7. การพนนับญัชี ข มีอะไรบา้ง  

 ตอบ  ๑. การเล่นต่างๆ ซ่ึงให้สตัว์ต่อสู้หรือแข่งกนั เช่น ชนโค ชนไก่ กดัปลา แข่งม้าฯลฯ  นอกจาก

ที่กล่าวไว้ในหมายเลข ๑๗ แห่งบัญชี ก. ๒. ว่ิงวัวคน ๓. ชกมวย มวยปลํา้ ๔. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือ

ล้อ ๕. ช้ีรปู  ๖. โยนห่วง ๗. โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ ๘. ตกเบ็ด

๙. จับสลากโดยวิธใีดๆ ๑๐. ยิงเป้า ๑๑. ปาหน้าคน ปาสตัว์ หรือสิ่งใดๆ ๑๒. เต๋าข้ามด่าน

๑๓. หมากแกว  ๑๔. หมากหัวแดง ๑๕. ปิงโก ๑๖. สลากกนิแบ่ง สลากกนิรวบหรือ

การเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหน่ึง  

๑๗. โตแตไลเซเตอร สาํหรับการเล่นอย่างใดอย่างหน่ึง ๑๘. สวีป สาํหรับการเล่นอย่างใดอย่างหน่ึง

๑๙. บุก๊เมกงิ สาํหรับการเล่นอย่างใดอย่างหน่ึง ๒๐. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซ่ึง

ไม่ได้ออกในประเทศสยามแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดน้ัน 

๒๑. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่างๆ     ๒๒. ดวด ๒๓. บิลเลียด  ๒๔. ข้องอ้อย ๒๕. สะบ้าทอย

๒๖. สะบ้าชุด ๒๗. ฟุตบอลโตะ๊ ๒๘. เคร่ืองเล่นที่ใช้เคร่ืองกล พลัง

ไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใด โดยวิธสีมัผสั เล่ือน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุนหรือวิธอีื่นใด 

ซ่ึงสามารถทาํให้แพ้ชนะกนัได้ ไม่ว่าจะโดยนับแต้มหรือเคร่ืองหมายใดๆ หรือไม่กต็าม 

 หมายเหตุ  การเพิม่การพนนัในบญัชี ก และ บญัชี ข กระทําไดโ้ดยกฎกระทรวง 
 

8. ผูด้ํารงตําแหน่งใดเป็นเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตเล่นการพนนั 

 ตอบ  1)ผู้อาํนวยการสาํนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สาํหรับกรงุเทพมหานคร 

 2)นายอาํเภอหรือปลัดอาํเภอ  ผู้เป็นหัวหน้าประจาํกิ่งอาํเภอ  สาํหรับจังหวัดอื่น 

นอกจากกรงุเทพมหานคร 
 

9. การพนนัหมายเลขใดในบญัชี ข จะใหร้างวลัตีราคาเป็นเงินไม่ได ้และหา้มมิใหผู้ใ้ดรบัรางวลัที่ให้

ไปแลว้กลบัคืน หรือรบัซ้ือหรือแลกเปลีย่นรางวลันั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนือ่งใน

ระหว่างมีงานหรือการเล่น 

 ตอบ หมายเลข ๕ ถงึ ๑๕ (ดูข้อ 7 ประกอบ เพราะบางทเีขาอาจถามว่าการพนนัประเภทใดจะให้รางวลัเป็นเงนิไม่ได้) 
 

10. ผูที้เ่ขา้เล่นการพนนัตอ้งมีอายตุั้งแต่เท่าไหร่  

 ตอบ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ(์เวน้แต่การพนนัสลากกินแบ่งสลากกนิรวบฯ ตํา่กว่า 20 ปีก็เล่นได ้จําเลยนะ) 
 

11. การพนนัชนดิใดบา้งเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต มีอํานาจออกใบอนุญาตไดโ้ดยไม่ตอ้งขอ

อนุมติัต่อผูว่้าราชการจงัหวดัหรือรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ตอบ  ได้แก่การพนันต่อไปน้ี 



 

 1) แข่งม้าหรือแข่งสตัว์อื่น  ซ่ึงไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์  สวีป  หรือบุก๊เมกงิ รวมอยู่ด้วย 

 2) ว่ิงวัวคน  ซ่ึงไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์  สวีป  หรือบุก๊เมกงิ  รวมอยู่ด้วย 

 3) ไพ่นกกระจอก  ไพ่ต่อแต้ม  และไพ่ต่าง ๆ เว้นแต่ไฟโป๊กเกอร์  ไพ่เผ 

 4)  ดวด  5)  ข้องอ้อย  6)  สะบ้าทอย 

 7)  สะบ้าชุด  8)  ชกมวย  มวยปลํา้ 
 

12. การพนนัชนดิใดบา้งเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต จะออกใบอนุญาตไดเ้มือ่ผูว่้าราชการจงัหวดัสัง่

อนุมติัแลว้ (ส่วนใหญ่ข้อสอบมกัออกข้อนี้  ให้จาํข้อ 11 และ 12 กพ็อเพราะที่เหลือกจ็ะเป็นอาํนาจของ รมต.มท. ตามข้อ 13) 

 ตอบ  ได้แก่การพนันต่อไปน้ี 

  1) ให้สตัว์ต่อสู้กนั 2) ไพ่โป๊กเกอร์ ไพ่เผ  3) บิลเลียด 

 4) การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธใีด ๆ ในการประกอบ 

กจิการค้าหรืออาชีพ (มใิช่การพนันแต่เป็นการจดัชิงโชคในทางการค้าแต่ได้นาํมาบญัญัตไิว้ในกฎหมายการพนัน มาตรา 8) 
 

13. การพนนัชนดิใดบา้งเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาต จะออกใบอนุญาตไดเ้มือ่เมือ่รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยสัง่อนุมติัแลว้ 

 ตอบ  ได้แก่การพนันต่อไปน้ี (นาํมาใหอ่้านเพือ่ใหรู้ ้ จําไดไ้ม่หมดก็อย่าเครียดนะครบัใหจํ้าขอ้ 11 และ 12 ก็พอ) 

 1) แข่งเรือพุ่ง  แข่งเรือล้อ  2)* ช้ีรปู 

 3) * โยนห่วง   4) * โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ  

 5) * ตกเบด็    6) * จับสลากโดยวิธใีด ๆ  

 7) * ยิงเป้า    8) * ปาหน้าคน  ปาสตัว์  หรือสิ่งใด ๆ 

 9) * เต๋าข้ามด่าน   10) * หมากแกว 

 11) * หมากหัวแดง   12) *  บิงโก 

 (13)  สลากกนิแบ่ง  สลากกนิรวบ  หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์ 

อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหน่ึง 

 (14)  แข่งม้า  หรือแข่งสตัว์อื่น  ซ่ึงมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์  สวีป  หรือบุก๊เมกงิ  รวมอยู่ด้วย 

 (15)  ว่ิงวัวคน  ซ่ึงมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์  สวีป  หรือบุก๊เมกงิ  รวมอยู่ด้วย 

 (16)  โตแตไลเซเตอร์  สาํหรับการเล่นอย่างใดอย่างหน่ึง 

 (17)  สวีป  สาํหรับการเล่นอย่างใดอย่างหน่ึง 

 (18)  บุก๊เมกงิ  สาํหรับการเล่นอย่างใดอย่างหน่ึง 

 (19)  ขายสลากกนิแบ่ง  สลากกนิรวบ  หรือสวีป  ซ่ึงไม่ได้ออกในประเทศไทย  แต่ 

ได้จดัให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายประเทศที่จัดน้ัน 



 

 (20)  ฟุตบอลโตะ๊ 

 (21)  เคร่ืองเล่นซ่ึงใช้เคร่ืองกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่างหรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่น 

โดยวิธสีมัผสั  เล่ือน  กด  ดดี  ดึง  ดัน  ยิง  โยน  โยก  หมุน  หรือวิธอีื่นใดซ่ึงสามารถทาํให้แพ้ชนะ 

กนัได้  ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม่กต็าม 
 หมายเหตุ การพนนัทีม่ี * กฎกระทรวงกาํหนดใหอ้นุญาตจดัใหม้ีข้ึนในงานรืน่เริงสาธารณะเท่านั้น 
 

14. การพนนัชนดิใดบา้งใหจ้ดัข้ึนโดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาต 

 ตอบ  1) ไพ่บริดซ ์ ซ่ึงเล่นในสมาคมระหว่างสมาชิก  หรือบุคคลที่สมาคมอนุญาต 

หรือเล่นในบ้านระหว่างญาตมิิตร   

 2) บลิเลียด  ซ่ึงเล่นในเคหสถานที่มีบริเวณกว้างขวาง  และร้ัวรอบมิดชิด 

จาํนวนไม่เกนิหน่ึงโตะ๊  หรือเล่นเพ่ือการร่ืนเริงในสมาคม จาํนวนไม่เกนิห้าโตะ๊   

 3) วิง่ววัคน  และชกมวย  มวยปลํ้ า  ซ่ึงกรมพลศึกษาหรือแผนกศึกษาธกิารในส่วนภมิูภาค

จัดให้มีขึ้นระหว่างนักเรียน 
 

15. การเล่นนอกจากทีป่รากฏในบญัชี ก และ ข แลว้ กฎหมายการพนนั ยงัควบคุมการเล่นใดๆ อีกหรือไม่ 

 ตอบ ยังควบคุมการเล่นอื่นอกี ที่ปกติย่อมเป็นการเล่นที่มีการพนันกนั เรียกว่าเป็นการเล่นอื่นใด ตาม

มาตรา 4 ทวิ มีศักดิ์เทียบเท่า การเล่นในบัญชี ก เช่น การเปิดโตะ๊รับแทงฟุตบอล และนอกจากน้ียัง

ควบคุมการเล่น แถมพกฯ หรือที่ภาษากฎหมายเรียกว่าการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยง

โชค โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ (มาตรา 8) ง่ายๆ คือ การส่งช้ินส่วนสินค้าไปชิง

รางวัล เช่น มาม่า โออชิิ เป็นต้น โดยปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาสให้เล่นได้แค่ 2 วิธี คือส่ง

ช้ินส่วนไปชิงรางวัล และส่ง sms ไปชิงรางวัล โดยการคัดเลือกผู้โชคดีจากการจับสิ้นส่วนสิ้นค้า และ sms 

ต่อหน้าสกัขพียาน เท่าน้ัน วิธอีื่นๆ ที่ว่าผดิเช่นเปิดปุ๊บเจอป๊ับ  วิธสีุ่มตัวเลขจากคอม (random) 
 

16. กฎหมายการพนนั แมจ้ะไม่เล่นแต่อยู่ในวงดว้ยก็ถูกสนันิษฐานว่าเล่นดว้ย ยกเวน้การอยู่ใน

วงการเล่นทีเ่ป็นงานรืน่เริงสาธารณะ หรือในงานนกัขตัฤกษ ์หรือในทีส่าธารณสถาน 
 

17. สินบนนาํจบั คือ รางวัลที่รัฐจ่ายให้แก่บุคคลใดที่ช้ีช่องให้เจ้าพนักงานไปจับการพนันรายใดรายหน่ึง

ได้สาํเรจ็ เงินนี้ จ่ายครึง่หนึง่จากอตัราค่าปรบั 
 

18. เพือ่ใหเ้ข็ดหลาบศาลมีอํานาจเพิม่โทษ เมือ่พบว่าจําเลยพน้โทษแลว้ยงัไม่ครบกําหนดสามปีกระทํา

ความผิดต่อพระราชบญัญติันี้ อีก โดยเพิม่โทษ ดงันี้  

 (๑) ถ้าโทษซ่ึงกาํหนดไว้สาํหรับความผดิที่กระทาํคร้ังหลังเป็นโทษจาํคุกและปรับ ให้วางโทษทวีคูณ 

 (๒) ถ้าโทษซ่ึงกาํหนดไว้สาํหรับความผดิที่กระทาํคร้ังหลังเป็นโทษจาํคุกหรือปรับ ให้วางโทษทั้งจําทั้งปรบั 


