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ปที่๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรเพิ่มเติมและรวบรวมพระราชบัญญัติการพนันเสียใหม 

 

จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร  

ดังตอไปนี้ 

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘” 

 

มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓ ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๓ และกฎหมาย  

กฎ ขอบังคับ ซึ่งมีความขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความในมาตรา ๘๕๓, ๘๕๔ และ ๘๕๕ แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 

มาตรา ๔ หามมิใหอนุญาตจัดใหมี หรือเขาเลน หรือเขาพนันในการเลนอันระบุไวในบัญชี ก. ทาย 

พระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอันรายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออก

กฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมหามไว แตเม่ือรัฐบาลพิจารณาเห็นวา ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใตบังคับเงื่อนไขใดๆ 

ใหมีการเลนชนิดใดก็อนุญาตไดโดยออกพระราชกฤษฎีกา 

การเลนอันระบุไวในบัญชี ข. ทายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน 
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หรือการเลนอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว จะจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนทางนํามาซึ่งผลประโยชน

แกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเมื่อรัฐมนตรีเจาหนาที่หรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออก

ใบอนุญาตให หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นโดยไมตองมีใบอนุญาต 

ในการเลนอันระบุไวในวรรค ๒ ขางตนนั้นจะพนันกันไดเฉพาะเมื่อไดมีใบอนุญาตใหจัดมีขึ้นหรือมี 

กฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นไดโดยไมตองมีใบอนุญาต 

การเลนหมายเลข ๕ ถึง ๑๕ ในบัญชี ข. หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอื่นใดซึ่ง 

รัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไวนั้น จะใหรางวัลตีราคาเปนเงินไมได และหามมิใหผูใดรับรางวัลที่ใหไป

แลวกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเลนหรือบริเวณตอเนื่องในระหวางมีงานหรือการเลน 

 

มาตรา ๔ ทวิ 1 ในการเลนอื่นใดนอกจากที่กลาวในมาตรา ๔ จะพนันกันหรือจะจัดใหมีเพื่อใหพนันกัน  

ไดเฉพาะการเลนที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง 

คําวา “การเลน” ในวรรคกอน ใหหมายความรวมตลอดถึงการทายและการทํานายดวย 

 

มาตรา ๕ ผูใดจัดใหมีการเลน ซึ่งตามปกติยอมพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นแกกัน ใหสันนิษฐาน 

ไวกอนวาผูนั้นจัดใหมีขึ้นเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนแหงตน และผูใดเขาเลนอยูดวยก็ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นพนันเอา

เงินหรือทรัพยสินอยางอื่น 

 

มาตรา ๖ ผูใดอยูในวงการเลนอันขัดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือขัดตอขอความในกฎกระทรวง 

 หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเลนดวย เวนแตผูซึ่งเพียงแตดูการเลนในงานรื่น

เริงสาธารณะ หรือในงานนักขัตฤกษ หรือในที่สาธารณสถาน 

 

มาตรา ๗ ใบอนุญาตทุกฉบับตองกําหนด 

(๑) ลักษณะขอจํากัดและเงื่อนไขของการเลนพนันโดยชัดแจง 

(๒) สถานที่ วัน เดือน ป และกําหนดเวลาที่อนุญาตใหเลน ถาเปนใบอนุญาตสลากกินแบง สลากกิน 

รวบ และสวีป ใหระบุจํานวนสลากที่จะขายกับสถานที่วันและเวลาที่จะออกดวย 

(๓) จํานวนบุคคลผูจะเขาเลนมีกําหนดหรือไม และไมใหบุคคลอายุต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณหรือไมบรรลุ 

นิติภาวะเขาเลนดวย เวนแตการเลนตามบัญชี ข. หมายเลข ๑๖ 

 

มาตรา ๘ การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการคาหรือ 

อาชีพ จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตกอนจึงจะทําได 

 

 

 

 

 

 
1 มาตรา 4 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2485 
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มาตรา ๙ สลากกินแบง สลากกินรวบ และสวีป หรือการเลนอยางใดที่เส่ียงโชคใหเงินหรือประโยชน 

อยางอื่นแกผูเลนคนหนึ่งคนใดนั้น ตองสงสลากใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประทับตราเสียกอน จึงนําออกจําหนายได 

ถายังมิไดรับอนุญาตใหมีการเลนที่กลาวไวในวรรคกอน หามมิใหประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดย 

ทางตรงหรือทางออมใหบุคคลใดๆ เขารวมในการเลนนั้น 

 

มาตรา ๙ ทวิ 2 หามมิใหผูใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบงที่ออกจําหนายตามมาตรา 

๙ และที่ยังมิไดออกรางวัลเกินกวาราคาที่กําหนดในสลาก 

 

มาตรา ๙ ตรี 2 ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับ 

ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๑๐ ทรัพยสินพนันกันซึ่งจับไดในวงการเลนอันขัดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือขัดตอ 

ขอความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ใหริบเสียทั้งส้ิน เวนแตทรัพยสินซึ่งมิไดเอาออกพนัน 

เครื่องมือที่ใชในการเลนนั้น ใหศาลมีอาํนาจริบไดตามกฎหมายลักษณะอาญา 

ประกาศหรือเอกสารอยางใดๆ อันมุงหมายใหเปนการชักชวนผูอื่นใหเขาเลนดังกลาวไวในมาตรา ๙  

วรรค ๒ นั้น ตํารวจหรือกรมการอําเภอจะยึดและทําลายเสียก็ไดถาประกาศหรือเอกสารนั้นสงทางไปรษณียถึงผูรับที่อยูใน

ราชอาณาจักร เจาพนักงานไปรษณียจะยึดประกาศหรือเอกสารนั้นไวก็ได แตเจาพนักงานไปรษณียตองแจงใหผูรับทราบ 

ถาผูรับมีขอโตแยงวาประกาศหรือเอกสารนั้นมิไดเกี่ยวแกการพนัน ผูรับจะนําคดีไปฟองศาลภายในกําหนด ๑ เดือน นับแต

วันที่ไดรับแจงความจากเจาพนักงานไปรษณียก็ได ถาผูรับมิไดนําคดีไปฟองศาลก็ดี หรือเมื่อศาลสั่งยืนการยึดนั้นก็ดี เจา

พนักงานไปรษณียมีอํานาจทําลายประกาศหรือเอกสารที่ยึดไวนั้นได 

แตเจาพนักงานไปรษณียจะเปดซองหรือหอออกดูโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรานี้ไมได เวนแต 

จะมีเครื่องหมายภายนอกแสดงวา ในซองหรือในหอนั้นมีส่ิงที่จะตองริบและทําลายตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๑๑ เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมีสิทธิจะเรียกใบอนุญาตคืนเมื่อมีเหตุสมควรเชื่อวา ผูรับ 

ใบอนุญาตกระทําการละเมิดพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๑๒ 3 ผูใดจัดใหมีการเลน หรือทําอุบายลอ ชวยประกาศโฆษณาหรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 มาตรา 9 ทวิ และมาตรา 9 ตรี เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2505 
3 มาตรา 12  แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2504 
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ชักชวนโดยทางตรงหรือทางออมใหผูอื่นเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนซึ่งมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานหรือรับอนุญาต

แลวแตเลนพลิกแพลง หรือผูใดเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนอันขัดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

หรือกฎกระทรวง หรือขอความในใบอนุญาต ผูนั้นมีความผิดตอไปนี้ 

(๑) ถาเปนความผิดในการเลนตามบัญชี ก. หมายเลข ๑ ถึงหมายเลข ๑๖ หรือ การเลนตามบัญชี ข.  

หมายเลข ๑๖ เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกันนี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไปจนถึง ๓ 

ป และปรับตั้งแต ๕๐๐ บาท ขึน้ไปจนถึง ๕,๐๐๐ บาท ดวยอีกโสดหนึ่ง เวนแตผูเขาเลนหรือเขาพนันที่เรียกวาลูกคา ให

จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๒) ถาเปนความผิดในการเลนอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับ 

ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตความผิดตามมาตรา ๔ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน 

๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๑๓ ผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๔ อันวาดวยการรับกลับคืนหรือรับซื้อ หรือแลกเปลี่ยนรางวัล 

นั้น มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๑๔ ผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๘ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับตั้งแต  

๕๐ บาท ขึ้นไปจนถึง ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๑๔ ทวิ 4 ผูใดกระทําความผิด ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนโทษแลวยังไมครบ 

กําหนดสามปกระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก 

(๑) ถาโทษซึ่งกําหนดไวสําหรับความผิดที่กระทําครั้งหลังเปนโทษจําคุกและปรับ ใหวางโทษทวีคูณ 

(๒) ถาโทษซึ่งกําหนดไวสําหรับความผิดที่กระทําครั้งหลังเปนโทษจําคุกหรือปรับ ใหวางโทษทั้งจําทั้ง 

ปรับ 

 

มาตรา ๑๕ 5 นอกจากโทษที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ ถาเปนกรณีที่มีผูนําจับผูกระทําผิด ให 

พนักงานอัยการรองขอตอศาลใหจายสินบนแกผูนําจับดวย และใหศาลสั่งไวในคําพิพากษาใหผูกระทําผิดใชเงินสินบนแก

ผูนําจับกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินคาปรับดวยอีกโสดหนึ่ง ถาผูกระทําผิดไมชําระสินบนดังกลาวใหจายจากเงินที่ไดจากของ

กลาง ซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแลว หรือจายจากเงินคาปรับที่ไดชําระตอศาล 

 

มาตรา ๑๖ 6 รัฐมนตรีเจาหนาที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 
4 มาตรา 14 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2485 
5 มาตรา 15  แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2490 
6 มาตรา 16  แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2503 
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มีอํานาจกําหนดใหผูรับใบอนุญาตการเลนหมายเลข ๑๗ ในบัญชี ข. เสียภาษีไมเกินกวารอยละสิบแหงยอดรายรับกอนหัก

รายจาย การเลนหมายเลข ๑๙ ในบัญชี ข.ไมเกินรอยละสิบแหงยอดรายรับซึ่งหักรายจายแลว และการเลนหมายเลข ๑๖ 

หมายเลข ๑๘ และหมายเลข ๒๐ ในบัญชี ข. ไมเกินรอยละสิบแหงยอดราคาสลากซึ่งมีผูรับซื้อกอนหักรายจาย 

รัฐมนตรีเจาหนาที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้จะกําหนดใหผูรับใบอนุญาต การเลนหมายเลข ๑๗  

หมายเลข ๑๘ และหมายเลข ๑๙ ในบัญชี ข. เสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกไมเกินรอยละสองครึ่ง เพื่อใหเปนรายไดของเทศบาลแหง

ทองที่ที่เลนการพนันตามใบอนุญาตโดยกําหนดในกฎกระทรวงก็ได 

 

มาตรา ๑๖ ทวิ 7 ภาษีที่จะตองเสียตามความในมาตรา ๑๖ และเงินคาธรรมเนียมตามความในมาตรา  

๑๗ นั้น ใหรัฐมนตรีเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ กําหนดตามสภาพแหงทองถิ่นได 

 

มาตรา ๑๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนเจาหนาที่รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ 

นี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ตั้งเจาพนักงานดําเนินการตามพระราชบัญญัติ กําหนดเงินคาธรรมเนียม กําหนด

เงื่อนไขในการเลนพนัน และวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

    (ตามมติคณะรัฐมนตรี) 

   พระยานิติศาสตรไพศาลย 

               รัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7 มาตรา 16  เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2482 
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บัญชี ก. 

---------- 

๑. หวย ก. ข. 

๒. โปปน 

๓. โปกํา 

๔. ถั่ว 

๕. แปดเกา 

๖. จับยี่กี 

๗. ตอแตม 

๘. เบี้ยโบก หรือคูคี่ หรืออีโจง 

๙. ไพสามใบ 

๑๐. ไมสามอัน 

๑๑. ชางงา หรือปอก 

๑๒. ไมดํา ไมแดง หรือปลาดําปลาแดง หรืออีดําอีแดง 

๑๓. อีโปงครอบ 

๑๔. กําตัด 

๑๕. ไมหมุน หรือลอหมุนทุกๆ อยาง 

๑๖. หัวโตหรือทายภาพ 

๑๗. การเลนซึ่งมีการทรมานสัตว เชน เอามีดหรือหนามผูก หรือวางยาเบื่อเมาใหสัตวชนหรือตอสูกัน  

หรือสุมไฟบนหลังเตาใหวิ่งแขงกัน หรือการเลนอื่นๆ ซึ่งเปนการทรมานสัตว อันมีลักษณะคลายกับที่วามานี้ 

๑๘. บิลเลียดรู ตีผี 

๑๙. โยนจิ่ม 

๒๐. ส่ีเหงาลัก 

๒๑. ขลุกขลิก 

๒๒. น้ําเตาทุก ๆ อยาง 

๒๓. ไฮโลว 

๒๔. อีกอย 

๒๕. ปนแปะ 

๒๖. อีโปงซัด 
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บัญชี ข. 

---------- 

๑. การเลนตางๆ ซึ่งใหสัตวตอสูหรือแขงกัน เชน ชนโค ชนไก กัดปลา แขงมา ฯลฯ นอกจากที่กลาวไวใน 

หมายเลข ๑๗ แหงบัญชี ก. 

๒. วิ่งวัวคน 

๓. ชกมวย มวยปล้ํา 

๔. แขงเรือพุง แขงเรือลอ 

๕. ชี้รูป 

๖. โยนหวง 

๗. โยนสตางคหรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะตางๆ 

๘. ตกเบ็ด 

๙. จับสลากโดยวิธีใดๆ 

๑๐. ยิงเปา 

๑๑. ปาหนาคน ปาสัตว หรือส่ิงใดๆ 

๑๒. เตาขามดาน 

๑๓. หมากแกว 

๑๔. หมากหัวแดง 

๑๕. ปงโก 

๑๖. สลากกินแบง สลากกินรวบหรือการเลนอยางใดที่เส่ียงโชคใหเงินหรือประโยชนอยางอื่นแกผูเลน 

คนใดคนหนึ่ง 

๑๗. โตแตไลเซเตอร สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 

๑๘. สวีป สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 

๑๙. บุกเมกิง สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 

๒๐. ขายสลากกินแบง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไมไดออกในประเทศสยามแตไดจัดใหมีขึ้นโดยชอบ 

ดวยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 

๒๑. ไพนกกระจอก ไพตอแตม ไพตางๆ 

๒๒. ดวด 

๒๓. บิลเลียด 

๒๔. ของออย 


