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พระราชบัญญัติ 
การพนัน 

พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ)าอยู,หัวอานันทมหิดล 

คณะผู)สําเร็จราชการแทนพระองค2 
(ตามประกาศประธานสภาผู)แทนราษฎร 

ลงวันท่ี ๒๐ สงิหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘) 
น.อ. อาทิตย2ทิพอาภา ร.น. 

เจ)าพระยายมราช 
พล.อ. เจ)าพระยาพิชเยนทรโยธิน 

ตราไว) ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
ป;ที่ ๒ ในรัชกาลป<จจุบัน 

 
โดยท่ีสภาผู)แทนราษฎรลงมติว,า สมควรเพ่ิมเติมและรวบรวมพระราชบัญญัติการ

พนันเสียใหม, 
 
จึงมีพระบรมราชโองการให)ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว)โดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภาผู)แทนราษฎร ดังต,อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีให)เรียกว,า “พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

๒๔๗๘” 
 
มาตรา ๒๑  ให)ใช)พระราชบัญญัติน้ีต้ังแต,วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนต)นไป 
 
มาตรา ๓  ต้ังแต,วันใช)พระราชบัญญัติน้ีให)ยกเลิกพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 

๒๔๗๓ และกฎหมาย กฎ ข)อบังคับ ซึ่งมีความขัดหรือแย)งกับบทแห,งพระราชบัญญัติน้ี เว)นแต,ความใน
มาตรา ๘๕๓ , ๘๕๔ และ ๘๕๕ แห,งประมวลกฎหมายแพ,งและพาณิชย2 

 
มาตรา ๔  ห)ามมิให)อนุญาตจัดให)มี หรือเข)าเล,น หรือเข)าพนันในการเล,นอันระบุไว)

ในบัญชี ก. ท)ายพระราชบัญญัติน้ี หรือการเล,นซึ่งมีลักษณะคล)ายกัน หรือการเล,นอันร)ายแรงอ่ืนใด ซึ่ง
รัฐมนตรีเจ)าหน)าท่ีได)ออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมห)ามไว) แต,เม่ือรัฐบาลพิจารณาเห็นว,า ณ สถานท่ีใด
สมควรจะอนุญาตภายใต)บังคับเง่ือนไขใด ๆ ให)มีการเล,นชนิดใดก็อนุญาตได)โดยออกพระราชกฤษฎีกา 

การเล,นอันระบุไว)ในบัญชี ข. ท)ายพระราชบัญญัติน้ี หรือการเล,นซึ่งมีลักษณะ
คล)ายกัน หรือการเล,นอ่ืนใดซึ่งรัฐมนตรีเจ)าหน)าท่ีได)ออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไว) จะจัดให)มีข้ึนเพ่ือ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๕๒/-/หน)า ๑๙๗๘/๑ กุมภาพันธ2 ๒๔๗๘ 
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เปBนทางนํามาซึ่งผลประโยชน2แก,ผู)จัดโดยทางตรงหรือทางอ)อมได)ต,อเม่ือรัฐมนตรีเจ)าหน)าท่ีหรือเจ)า
พนักงานผู)ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให) หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให)จัดข้ึนโดย
ไม,ต)องมีใบอนุญาต 

ในการเล,นอันระบุไว)ในวรรค ๒ ข)างต)นน้ันจะพนันกันได)เฉพาะเม่ือได)มีใบอนุญาตให)
จัดมีขึ้น หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให)จัดข้ึนได)โดยไม,ต)องมีใบอนุญาต 

การเล,นหมายเลข ๕ ถึง ๑๕ ในบัญชี ข. หรือการเล,นซึ่งมีลักษณะคล)ายกัน หรือการ
เล,นอ่ืนใดซึ่งรัฐมนตรีเจ)าหน)าท่ีได)ออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไว)น้ัน จะให)รางวัลตีราคาเปBนเงินไม,ได) 
และห)ามมิให)ผู)ใดรับรางวัลท่ีให)ไปแล)วกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลน้ันในสถานงานหรือ
การเล,นหรือบริเวณต,อเน่ืองในระหว,างมีงานหรือการเล,น 

 
มาตรา ๔ ทวิ๒  ในการเล,นอ่ืนใดนอกจากท่ีกล,าวในมาตรา ๔ จะพนันกันหรือจะจัด

ให)มีเพ่ือให)พนันกันได)เฉพาะการเล,นท่ีระบุช่ือและเง่ือนไขไว)ในกฎกระทรวง 
คําว,า “การเล,น” ในวรรคก,อน ให)หมายความรวมตลอดถึงการทายและการทํานาย

ด)วย 
 
มาตรา ๕  ผู)ใดจัดให)มีการเล,น ซึ่งตามปกติย,อมพนันเอาเงินหรือทรัพย2สินอย,างอ่ืน

แก,กัน ให)สันนิษฐานไว)ก,อนว,าผู)น้ันจัดให)มีขึ้นเพ่ือนํามาซึ่งผลประโยชน2แห,งตน และผู)ใดเข)าเล,นอยู,ด)วย
ก็ให)สันนิษฐานไว)ก,อนว,าผู)น้ันพนันเอาเงินหรือทรัพย2สินอย,างอ่ืน 

 
มาตรา ๖  ผู)ใดอยู,ในวงการเล,นอันขัดต,อบทแห,งพระราชบัญญัติน้ี หรือขัดต,อ

ข)อความในกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัติน้ี ให)สันนิษฐานไว)ก,อนว,าผู)น้ันเล,น
ด)วย เว)นแต,ผู)ซึ่ งเพียงแต,ดูการเล,นในงานร่ืนเริงสาธารณะ หรือในงานนักขัตฤกษ2 หรือในท่ี
สาธารณสถาน 

 
มาตรา ๗  ใบอนุญาตทุกฉบับต)องกําหนด 
(๑) ลักษณะข)อจํากัดและเง่ือนไขของการเล,นพนันโดยชัดแจ)ง 
(๒) สถานท่ี วัน เดือน ป; และกําหนดเวลาท่ีอนุญาตให)เล,น ถ)าเปBนใบอนุญาตสลาก

กินแบ,ง สลากกินรวบ และสวีป ให)ระบุจํานวนสลากท่ีจะขายกับสถานท่ี วันและเวลาท่ีจะออกด)วย 
(๓) จํานวนบุคคลผู)จะเข)าเล,นมีกําหนดหรือไม, และไม,ให)บุคคลอายุตํ่ากว,า ๒๐ ป;

บริบูรณ2หรือไม,บรรลุนิติภาวะเข)าเล,นด)วย เว)นแต,การเล,นตามบัญชี ข. หมายเลข ๑๖ 
 
มาตรา ๘  การจัดให)มีการแถมพกหรือรางวัลด)วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการ

ประกอบกิจการค)าหรืออาชีพ จะต)องได)รับอนุญาตจากเจ)าพนักงานผู)ออกใบอนุญาตก,อนจึงจะทําได) 
 

                                                 
๒ มาตรา ๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
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มาตรา ๙  สลากกินแบ,ง สลากกินรวบ และสวีป หรือการเล,นอย,างใดท่ีเสี่ยงโชคให)
เงินหรือประโยชน2อย,างอ่ืนแก,ผู)เล,นคนหน่ึงคนใดน้ัน ต)องส,งสลากให)เจ)าพนักงานผู)ออกใบอนุญาต
ประทับตราเสียก,อน จึงนําออกจําหน,ายได) 

ถ)ายังมิได)รับอนุญาตให)มีการเล,นท่ีกล,าวไว)ในวรรคก,อน ห)ามมิให)ประกาศโฆษณา
หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ)อมให)บุคคลใด ๆ เข)าร,วมในการเล,นน้ัน 

 
มาตรา ๙ ทวิ๓  ห)ามมิให)ผู)ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ,งท่ีออกจําหน,ายตาม

มาตรา ๙ และท่ียังมิได)ออกรางวัลเกินกว,าราคาท่ีกําหนดในสลาก 
 
มาตรา ๙ ตรี๔  ผู)ใดฝQาฝRนมาตรา ๙ ทวิ ต)องระวางโทษจําคุกไม,เกินหน่ึงเดือน หรือ

ปรับไม,เกินหน่ึงพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา  ๑๐  ท รัพย2 สินพนัน กันซึ่ ง จับ ได) ในวงการ เล,น อัน ขัดต,อบทแห, ง

พระราชบัญญัติน้ีหรือขัดต,อข)อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัติน้ี ให)
ริบเสียท้ังสิ้น เว)นแต,ทรัพย2สินซึ่งมิได)เอาออกพนัน 

เคร่ืองมือท่ีใช)ในการเล,นน้ัน ให)ศาลมีอํานาจริบได)ตามกฎหมายลักษณะอาญา 
ประกาศหรือเอกสารอย,างใด ๆ อันมุ,งหมายให)เปBนการชักชวนผู) อ่ืนให)เข)าเล,น

ดังกล,าวไว)ในมาตรา ๙ วรรค ๒ น้ัน ตํารวจหรือกรมการอําเภอจะยึดและทําลายเสียก็ได) ถ)าประกาศ
หรือเอกสารน้ันส,งทางไปรษณีย2ถึงผู)รับท่ีอยู,ในราชอาณาจักร เจ)าพนักงานไปรษณีย2จะยึดประกาศหรือ
เอกสารน้ันไว)ก็ได) แต,เจ)าพนักงานไปรษณีย2ต)องแจ)งให)ผู)รับทราบ ถ)าผู)รับมีข)อโต)แย)งว,าประกาศหรือ
เอกสารน้ันมิได)เก่ียวแก,การพนัน ผู)รับจะนําคดีไปฟTองศาลภายในกําหนด ๑ เดือน นับแต,วันท่ีได)รับ
แจ)งความจากเจ)าพนักงานไปรษณีย2ก็ได) ถ)าผู)รับมิได)นําคดีไปฟTองศาลก็ดี หรือเม่ือศาลสั่งยืนการยึดน้ัน
ก็ดี เจ)าพนักงานไปรษณีย2มีอํานาจทําลายประกาศหรือเอกสารท่ียึดไว)น้ันได) 

แต,เจ)าพนักงานไปรษณีย2จะเปUดซองหรือห,อออกดูโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตราน้ีไม,ได) เว)นแต,จะมีเคร่ืองหมายภายนอกแสดงว,า ในซองหรือในห,อน้ันมีสิ่งท่ีจะต)องริบและ
ทําลายตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๑  เจ)าพนักงานผู)ออกใบอนุญาตมีสิทธิจะเรียกใบอนุญาตคืนเม่ือมีเหตุ

สมควรเช่ือว,า ผู)รับใบอนุญาตกระทําการละเมิดพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่ง
ออกตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๒๕  ผู)ใดจัดให)มีการเล,น หรือทําอุบายล,อ ช,วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน

โดยทางตรงหรือทางอ)อมให)ผู)อ่ืนเข)าเล,นหรือเข)าพนันในการเล,นซึ่งมิได)รับอนุญาตจากเจ)าพนักงาน

                                                 
๓ มาตรา ๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๔ มาตรา ๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๕ มาตรา ๑๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หรือรับอนุญาตแล)วแต,เล,นพลิกแพลง หรือผู)ใดเข)าเล,นหรือเข)าพนันในการเล,นอันขัดต,อบทแห,ง
พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวง หรือข)อความในใบอนุญาต ผู)น้ันมีความผิดต,อไปน้ี 

(๑) ถ)าเปBนความผิดในการเล,นตามบัญชี ก. หมายเลข ๑ ถึงหมายเลข ๑๖ หรือการ
เล,นตามบัญชี ข. หมายเลข ๑๖ เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล,นซึ่งมีลักษณะคล)ายกันน้ี ต)องระวาง
โทษจําคุกต้ังแต, ๓ เดือนข้ึนไปจนถึง ๓ ป; และปรับต้ังแต, ๕๐๐ บาท ข้ึนไปจนถึง ๕,๐๐๐ บาท ด)วย
อีกโสดหน่ึง เว)นแต,ผู)เข)าเล,นหรือเข)าพนันท่ีเรียกว,าลูกค)า ให)จําคุกไม,เกิน ๓ ป; หรือปรับไม,เกิน 
๕,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๒) ถ)าเปBนความผิดในการเล,นอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติน้ี ต)องระวางโทษจําคุกไม,
เกิน ๒ ป; หรือปรับไม,เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เว)นแต,ความผิดตามมาตรา ๔ ทวิ ต)อง
ระวางโทษจําคุกไม,เกิน ๑ ป; หรือปรับไม,เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๓  ผู)ใดฝQาฝRนบทบัญญัติมาตรา ๔ อันว,าด)วยการรับกลับคืนหรือรับซื้อ 

หรือแลกเปลี่ยนรางวัลน้ัน มีความผิดต)องระวางโทษจําคุกไม,เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม,เกิน ๕๐๐ บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๔  ผู)ใดฝQาฝRนบทบัญญัติมาตรา ๘ มีความผิดต)องระวางโทษจําคุกไม,เกิน ๑ 

ป; หรือปรับต้ังแต, ๕๐ บาท ข้ึนไปจนถึง ๒,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๔ ทวิ๖  ผู)ใดกระทําความผิด ต)องระวางโทษตามพระราชบัญญัติน้ี เม่ือพ)น

โทษแล)วยังไม,ครบกําหนดสามป;กระทําความผิดต,อพระราชบัญญัติน้ีอีก 
(๑) ถ)าโทษซึ่งกําหนดไว)สําหรับความผิดท่ีกระทําคร้ังหลังเปBนโทษจําคุกและปรับ ให)

วางโทษทวีคูณ 
(๒) ถ)าโทษซึ่งกําหนดไว)สําหรับความผิดท่ีกระทําคร้ังหลังเปBนโทษจําคุกหรือปรับ ให)

วางโทษท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๕๗  นอกจากโทษท่ีมีบัญญัติไว)แล)วในพระราชบัญญัติน้ี ถ)าเปBนกรณีท่ีมี

ผู)นําจับผู)กระทําผิด ให)พนักงานอัยการร)องขอต,อศาลให)จ,ายสินบนแก,ผู)นําจับด)วย และให)ศาลสั่งไว)ใน
คําพิพากษาให)ผู)กระทําผิดใช)เงินสินบนแก,ผู)นําจับก่ึงหน่ึงของจํานวนเงินค,าปรับด)วยอีกโสดหน่ึง ถ)า
ผู)กระทําผิดไม,ชําระสินบนดังกล,าว ให)จ,ายจากเงินท่ีได)จากของกลาง ซึ่งศาลสั่งริบเม่ือคดีถึงท่ีสุดแล)ว 
หรือจ,ายจากเงินค,าปรับท่ีได)ชําระต,อศาล 

 
มาตรา ๑๖๘  รัฐมนตรีเจ)าหน)าท่ีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี มีอํานาจกําหนดให)

ผู)รับใบอนุญาตการเล,นหมายเลข ๑๗ ในบัญชี ข. เสียภาษีไม,เกินกว,าร)อยละสิบแห,งยอดรายรับก,อน
หักรายจ,าย การเล,นหมายเลข ๑๙ ในบัญชี ข. ไม,เกินร)อยละสิบแห,งยอดรายรับซึ่งหักรายจ,ายแล)ว 

                                                 
๖ มาตรา ๑๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
๗ มาตรา ๑๕ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๘ มาตรา ๑๖ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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และการเล,นหมายเลข ๑๖ หมายเลข ๑๘ และหมายเลข ๒๐ ในบัญชี ข. ไม,เกินร)อยละสิบแห,งยอด
ราคาสลาก ซึ่งมีผู)รับซื้อก,อนหักรายจ,าย 

รัฐมนตรีเจ)าหน)าท่ีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีจะกําหนดให)ผู)รับใบอนุญาตการ
เล,นหมายเลข ๑๗ หมายเลข ๑๘ และหมายเลข ๑๙ ในบัญชี ข. เสียภาษีเพ่ิมข้ึนอีกไม,เกินร)อยละสอง
คร่ึง เพ่ือให)เปBนรายได)ของเทศบาลแห,งท)องท่ีที่เล,นการพนันตามใบอนุญาตโดยกําหนดในกฎกระทรวง
ก็ได) 

 
มาตรา ๑๖ ทวิ๙  ภาษีท่ีจะต)องเสียตามความในมาตรา ๑๖ และเงินค,าธรรมเนียม

ตามความในมาตรา ๑๗ น้ัน ให)รัฐมนตรีเจ)าหน)าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี กําหนดตามสภาพแห,ง
ท)องถ่ินได) 

 
มาตรา ๑๗  ให)รัฐมนตรีว,าการกระทรวงมหาดไทยเปBนเจ)าหน)าท่ีรักษาการให)เปBนไป

ตามพระราชบัญญั ติ น้ี  และให) มี อํานาจออกกฎกระทรวง ต้ังเจ)าพนักงานดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติ กําหนดเงินค,าธรรมเนียม กําหนดเง่ือนไขในการเล,นพนัน และวางระเบียบเพ่ือ
ปฏิบัติการให)เปBนไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได)ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล)วให)ใช)บังคับได) 
 
 

ผู)รับสนองพระบรมราชโองการ 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี) 

พระยานิติศาสตร2ไพศาลย2 
รัฐมนตรี 

                                                 
๙ มาตรา ๑๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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บัญชี ก. 
  _ 

 
๑. หวย ก. ข. 
๒. โปป<Xน 
๓. โปกํา 
๔. ถ่ัว 
๕. แปดเก)า 
๖. จับย่ีกี 
๗. ต,อแต)ม 
๘. เบ้ียโบก หรือคู,คี่ หรืออีโจ)ง 
๙. ไพ,สามใบ 
๑๐. ไม)สามอัน 
๑๑. ช)างงา หรือปYอก 
๑๒. ไม)ดํา ไม)แดง หรือปลาดําปลาแดง หรืออีดําอีแดง 
๑๓. อีโปงครอบ 
๑๔. กําตัด 
๑๕. ไม)หมุน หรือล)อหมุนทุก ๆ อย,าง 
๑๖. หัวโตหรือทายภาพ 
๑๗. การเล,นซึ่งมีการทรมานสัตว2 เช,น เอามีดหรือหนามผูก หรือวางยาเบ่ือเมาให)

สัตว2ชนหรือต,อสู)กัน หรือสุมไฟบนหลังเต,าให)ว่ิงแข,งกัน หรือการเล,นอ่ืน ๆ ซึ่ง
เปBนการทรมานสัตว2 อันมีลักษณะคล)ายกับท่ีว,ามาน้ี 

๑๘. บิลเลียดรู ตีผี 
๑๙. โยนจ่ิม 
๒๐. สี่เหงาลัก 
๒๑. ขลุกขลิก 
๒๒. นํ้าเต)าทุก ๆ อย,าง 
๒๓. ไฮโลว2 
๒๔. อีก)อย 
๒๕. ป<Xนแปะ 
๒๖. อีโปงซัด 
๒๗. บาการา๑๐ 

                                                 
๑๐ บัญชี ก. ๒๗. เ พ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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บัญชี ข. 
   

 
๑. การเล,นต,าง ๆ ซึ่งให)สัตว2ต,อสู)หรือแข,งกัน เช,น ชนโค ชนไก, กัดปลา แข,งม)า ฯลฯ 

นอกจากท่ีกล,าวไว)ในหมายเลข ๑๗ แห,งบัญชี ก. 
๒. ว่ิงวัวคน 
๓. ชกมวย มวยปล้ํา 
๔. แข,งเรือพุ,ง แข,งเรือล)อ 
๕. ช้ีรูป 
๖. โยนห,วง 
๗. โยนสตางค2หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต,าง ๆ 
๘. ตกเบ็ด 
๙. จับสลากโดยวิธีใด ๆ 
๑๐. ยิงเปTา 
๑๑. ปาหน)าคน ปาสัตว2 หรือสิ่งใด ๆ 
๑๒. เต\าข)ามด,าน 
๑๓. หมากแกว 
๑๔. หมากหัวแดง 
๑๕. ปUงโก 
๑๖. สลากกินแบ,ง สลากกินรวบหรือการเล,นอย,างใดท่ีเสี่ยงโชคให)เงินหรือประโยชน2

อย,างอ่ืนแก,ผู)เล,นคนใดคนหน่ึง 
๑๗. โตแตไลเซเตอร สําหรับการเล,นอย,างใดอย,างหน่ึง 
๑๘. สวีป สําหรับการเล,นอย,างใดอย,างหน่ึง 
๑๙. บุ]กเมกิง สําหรับการเล,นอย,างใดอย,างหน่ึง 
๒๐. ขายสลากกินแบ,ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม,ได)ออกในประเทศไทย แต,ได)จัด

ให)มีขึ้นโดยชอบด)วยกฎหมายของประเทศท่ีจัดน้ัน 
๒๑. ไพ,นกกระจอก ไพ,ต,อแต)ม ไพ,ต,าง ๆ 
๒๒. ดวด 
๒๓. บิลเลียด 
๒๔. ข)องอ)อย 
๒๕.๑๑ สะบ)าทอย 
๒๖.๑๒ สะบ)าชุด 
๒๗.๑๓ ฟุตบอลโต]ะ 

                                                 
๑๑ บัญชี  ข. ๒๕. เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
๑๒ บัญชี  ข. ๒๖ เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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๒๘.๑๔ เคร่ืองเล,นซึ่งใช)เคร่ืองกล พลังไฟฟTา พลังแสงสว,าง หรือพลังอ่ืนใดท่ีใช)เล,น
โดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอ่ืนใดซึ่งสามารถทําให)แพ)ชนะกันได) ไม,
ว,าจะโดยมีการนับแต)มหรือเคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม,ก็ตาม 

                                                                                                                                            
๑๓ บัญชี  ข. ๒๗. เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
๑๔ บัญชี  ข. ๒๘. เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๒๑๕ 
 
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕๑๖ 
 
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕๑๗ 
 
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐๑๘ 
 
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๓๑๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากในขณะน้ี เทศบาลได)รับเงิน
ป<นส,วนรายได)จากการอนุญาตให)เล,นการพนันไว)น)อยมากโดยได) รับเพียง ๑๐% ของอัตรา
ค,าธรรมเนียมใบอนุญาตเท,าน้ัน และรายได)ของเทศบาลไม,เพียงพอแก,ภารกิจในอันท่ีจะบํารุงท)องถ่ิน 
จึงควรเก็บภาษีการเล,นการพนัน หมายเลข ๑๗ , ๑๘ และ ๑๙ ในบัญชี ข. แห,งพระราชบัญญัติการ
พนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ เพ่ิมข้ึน เพ่ือให)เปBนรายได)แก,เทศบาล 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 
๒๔๗๘๒๐ 
 
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๔๒๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากปรากฏว,าได)มีการเล,นการ
พนันสลากกินรวบอันเปBนการผิดกฎหมายอยู,โดยแพร,หลาย สมควรท่ีจะแก)ไขเพ่ิมเติมกฎหมายให)
ลงโทษหนักข้ึนเพ่ือเปBนการปราบปราม 
 
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๐๕๒๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากมีผู)ขายขายสลากกินแบ,งท่ี
ยังมิได)ออกรางวัลเกินกว,าราคาท่ีกําหนดไว)ในสลาก เปBนเหตุให)ประชาชนต)องซื้อสลากในราคาสูง และ

                                                 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๕๖/-/หน)า ๙๗๑/๒ ตุลาคม ๒๔๘๒ 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๕๙/ตอนท่ี ๖/หน)า ๒๕๘/๒๗ มกราคม ๒๔๘๕ 
๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๕๙/ตอนท่ี ๗๖/หน)า ๒๓๖๑/๘ ธันวาคม ๒๔๘๕ 
๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๖๔/ตอนท่ี ๔๕/หน)า ๖๓๒/๒๓ กันยายน ๒๔๙๐ 
๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๗๗/ตอนท่ี ๓๑/ฉบับพิเศษ หน)า ๓๖/๑๓ เมษายน ๒๕๐๓ 
๒๐ ราชกิจจานุเยกษา เล,ม ๗๗/ตอนท่ี ๖๖/หน)า ๕๕๑/๙ สิงหาคม ๒๕๐๓ 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๗๘/ตอนท่ี ๓๕/หน)า ๓๙๒/๑๘ เมษายน ๒๕๐๔ 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล,ม ๗๙/ตอนท่ี ๑๑/หน)า ๕๕/๖ กุมภาพันธ2 ๒๕๐๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ไม,อาจลงโทษแก,ผู)ขายได) เพ่ือเปBนทางปTองกันและปราบปรามจึงต)องออกกฎหมายเพ่ิมเติม เพ่ือมิให)
ผู)ขายขายสลากกินแบ,งท่ียังมิได)ออกรางวัลเกินกว,าราคาท่ีกําหนดไว)ในสลาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัมพิกา/แก)ไข 
๑ มีนาคม ๒๕๔๕ 

 
พัชรินทร2/แก)ไข 

๒๔ มกราคม ๒๕๔๘ 
 

วศิน/แก)ไข 
๘ เมษายน ๒๕๕๒ 

 
ปริญสินีย2/ปรับปรุง 

ชาญ/ตรวจ 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 
 
 


