
พระราชบัญญตัิการพนัน 
พุทธศักราช 2478 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎรลงวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2478) 
น.อ. อาทิตยทิพอาภา ร.น. 

เจาพระยายมราช 
พล.อ.เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ณ วันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2478 
เปนปที่ 2 ในรัชกาลปจจุบัน 

โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรเพิ่มเติมและรวบรวมพระราชบัญญัติการพนันเสียใหม 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

มาตรา 2 (1) ใหใชพระราชบัญญัตินี้ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา 3  ต้ังแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 และกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ซึ่ง 
มีความขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความในมาตรา 853, 854 และ 855 แหงประมวลกฎหมายแพงและ 
พาณิชย 

มาตรา 4  หามมิใหอนุญาตจัดใหมี หรือเขาเลน หรือเขาพนันในการเลนอันระบุไวในบัญชี ก. ทายพระราชบัญญัติ 
นี้ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอันรายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติม 
หามไว  แตเมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นวา  ณ  สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใตบังคับเงื่อนไขใด  ๆ  ใหมีการเลนชนิดใดก็ 
อนุญาตไดโดยออกพระราชกฤษฎีกา 

การเลนอันระบุไวในบัญชี  ข.  ทายพระราชบัญญัตินี้  หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน  หรือการเลนอื่นใดซึ่ง 
รัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว  จะจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนทางนํามาซึ่งผลประโยชนแกผูจัดโดย 
ทางตรงหรือทางออมไดตอเมื่อรัฐมนตรีเจาหนาที่หรือเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให 
หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นโดยไมตองมีใบอนุญาต 

ในการเลนอันระบุไวในวรรค  2  ขางตนนั้นจะพนันกันไดเฉพาะเมื่อไดมีใบอนุญาตใหจัดมีขึ้นหรือมีกฎกระทรวง



อนุญาตใหจัดขึ้นไดโดยไมตองมีใบอนุญาต 
การเลนหมายเลข  5 ถึง  15  ในบัญชี  ข.  หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน  หรือการเลนอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ 

ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไวนั้น  จะใหรางวัลตีราคาเปนเงินไมได  และหามมิใหผูใดรับรางวัลที่ใหไปแลวกลับคืน 
หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเลนหรือบริเวณตอเนื่องในระหวางมีงานหรือการเลน 

มาตรา  4  ทวิ (1)  ในการเลนอื่นใดนอกจากที่กลาวในมาตรา  4  จะพนันกันหรือจะจัดใหมีเพื่อใหพนันกันไดเฉพาะ 
การเลนที่ระบุชื่อและเง่ือนไขไวในกฎกระทรวง 

คําวา การเลน ในวรรคกอน ใหหมายความรวมตลอดถึงการทายและการทํานายดวย 

มาตรา  5  ผูใดจัดใหมีการเลน  ซึ่งตามปกติยอมจะพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นแกกัน  ใหสันนิษฐานไวกอน 
วาผูนั้นจัดใหมีขึ้นเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนแหงตน  และผูใดเขาเลนอยูดวยก็ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นพนันเอาเงิน 
หรือทรัพยสินอยางอื่น 

มาตรา  6  ผูใดอยูในวงการเลนอันขัดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้  หรือขัดตอขอความในกฎกระทรวง  หรือ 
ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเลนดวย  เวนแตผูซึ่งเพียงแตดูการเลนในงานรื่นเริง 
สาธารณะ หรือในงานนักขัตตฤกษ หรือในที่สาธารณสถาน 

มาตรา 7  ใบอนุญาตทุกฉบับตองกําหนด 
(1) ลักษณะขอจํากัดและเง่ือนไขของการเลนพนันโดยชัดแจง 
(2) สถานที่ วัน เดือน ป และกําหนดเวลาที่อนุญาตใหเลน ถาเปนใบอนุญาตสลากกินแบง สลากกินรวบ และสวีป 

ใหระบุจํานวนสลากที่จะขายกับสถานที่วันและเวลาที่จะออกดวย 
(3)  จํานวนบุคคลผูจะเขาเลนมีกําหนดหรือไม  และไมใหบุคคลอายุตํ่ากวา  20  ปบริบูรณหรือไมบรรลุนิติภาวะเขา 

เลนดวย เวนแตการเลนตามบัญชี ข. หมายเลข 16 

มาตรา  8  การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด  ๆ  ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพ 
จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตกอนจึงจะทําได 

มาตรา 9  สลากกินแบง สลากกินรวบ และสวีป หรือการเลนอยางใดที่เสี่ยงโชคใหเงินหรือประโยชนอยางอื่นแกผู 
เลนคนหนึ่งคนใดนั้น ตองสงสลากใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประทับตราเสียกอน จึงนําออกจําหนายได 

ถายังมิไดรับอนุญาตใหมีการเลนที่กลาวไวในวรรคกอน  หามมิใหประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือ 
ทางออมใหบุคคลใด ๆ เขารวมในการเลนนั้น 

มาตรา  9 ทวิ (2)  หามมิใหผูใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบงที่ออกจําหนายตามมาตรา  9 และที่ยังมิไดออกรางวัล 
เกินกวาราคาที่กําหนดในสลาก 

มาตรา 9 ตรี (3) ผูใดฝาฝนมาตรา 9 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง



จําทั้งปรับ

มาตรา  10  ทรัพยสินพนันกันซึ่งจับไดในวงการเลนอันขัดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือขัดตอขอความใน 
กฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียท้ังสิ้น เวนแตทรัพยสินซึ่งมิไดเอาออกพนัน 

เครื่องมือที่ใชในการเลนนั้น ใหศาลมีอํานาจริบไดตามกฎหมายลักษณะอาญา 
ประกาศหรือเอกสารอยางใด  ๆ  อันมุงหมายใหเปนการชักชวนผูอื่นใหเขาเลนดังกลาวไวในมาตรา  9  วรรค  2  นั้น 

ตํารวจหรือกรมการอําเภอจะยึดและทําลายเสียก็ได  ถาประกาศหรือเอกสารนั้นสงทางไปรษณียถึงผูรับที่อยูใน 
ราชอาณาจักร  เจาพนักงานไปรษณียจะยึดประกาศหรือเอกสารนั้นไวก็ได  แตเจาพนักงานไปรษณียตองแจงใหผูรับทราบ 
ถาผูรับมีขอโตแยงวาประกาศหรือเอกสารนั้นมิไดเกี่ยวแกการพนัน  ผูรับจะนําคดีไปฟองศาลภายในกําหนด  1  เดือนนับ 
แตวันที่ไดรับแจงความจากเจาพนักงานไปรษณียก็ได  ถาผูรับมิไดนําคดีไปฟองศาลก็ดี  หรือเมื่อศาลสั่งยืนการยึดนั้นก็ดี 
เจาพนักงานไปรษณียมีอํานาจทําลายประกาศหรือเอกสารที่ยึดไวนั้นได 

แตเจาพนักงานไปรษณียจะเปดซองหรือหอออกดูโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรานี้ไมได  เวนแตจะมี 
เครื่องหมายภายนอกแสดงวา ในซองหรือในหอนั้นมีสิ่งที่จะตองริบและทําลายตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 11  เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมีสิทธิจะเรียกใบอนุญาตคืนเมื่อมีเหตุสมควรเชื่อวา ผูรับใบอนุญาตกระทํา 
การละเมิดพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา  12 (1)  ผูใดจัดใหมีการเลน  หรือทําอุบายลอ  ชวยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางออมให 
ผูอื่นเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนซึ่งมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานหรือรับอนุญาตแลวแตเลนพลิกแพลงหรือผูใดเขา 
เลนหรือเขาพนันในการเลนอันขัดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวง  หรือขอความในใบอนุญาต  ผูนั้นมี 
ความผิดตอไปนี้ 

(1)  ถาเปนความผิดในการเลนตามบัญชี  ก.  หมายเลข  1  ถึงหมายเลข  16  หรือการเลนตามบัญชี  ข.  หมายเลข  16 
เฉพาะสลากกินรวบหรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกันนี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต  3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ป และปรับต้ัง 
แต  500  บาท  ขึ้นไปจนถึง  5,000 บาท ดวยอีกโสดหนึ่งเวนแตผูเขาเลนหรือเขาพนันที่เรียกวาลูกคา  ใหจําคุกไมเกิน  3  ป 
หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(2) ถาเปนความผิดในการเลนอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  2 ป หรือปรับไมเกิน  2,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  เวนแตความผิดตามมาตรา  4  ทวิ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  1  ป  หรือปรับไมเกิน  1,000  บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 13  ผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 4 อันวาดวยการรับกลับคืนหรือรับซื้อ หรือแลกเปล่ียนรางวัลนั้น มีความผิด 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  3 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 14  ผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 8 มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับต้ังแต 50 บาท ขึ้นไป



จนถึง 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา  14  ทวิ (2)  ผูใดกระทําความผิด ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนโทษแลวยังไมครบกําหนดสาม 
ป กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก 

(1) ถาโทษซึ่งกําหนดไวสําหรับความผิดที่กระทําครั้งหลังเปนโทษจําคุก  และปรับ ใหวางโทษทวีคูณ 
(2) ถาโทษซึ่งกําหนดไวสําหรับความผิดที่กระทําครั้งหลังเปนโทษจําคุก  หรือปรับ ใหวางโทษทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา  15 (1)  นอกจากโทษที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้  ถาเปนกรณีที่มีผูนําจับผูกระทําความผิด  ให 
พนักงานอัยการรองขอตอศาลใหจายสินบนแกผูนําจับดวย  และใหศาลสั่งไวในคําพิพากษาใหผูกระทําผิดใชเงินสินบน 
แกผูนําจับกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินคาปรับดวยอีกโสดหนึ่ง  ถาผูกระทําผิดไมชําระสินบนดังกลาวใหจายจากเงินที่ไดจาก 
ของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแลว หรือจายจากเงินคาปรับที่ไดชําระตอศาล 

มาตรา  16 (2)  รัฐมนตรีเจาหนาที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  มีอํานาจกําหนดใหผูรับใบอนุญาตการเลน 
หมายเลข  17  ในบัญชี ข.  เสียภาษีไมเกินกวารอยละสิบแหงยอดรายรับกอนหักรายจาย  การเลนหมายเลข  19  ในบัญชี ข. 
ไมเกินรอยละสิบแหงยอดรายรับซึ่งหักรายจายแลว และการเลนหมายเลข 16  หมายเลข 18 และหมายเลข 20 ในบัญชี ข. 
ไมเกินรอยละสิบแหงยอดราคาสลาก ซึ่งมีผูรับซื้อกอนหักรายจาย 

รัฐมนตรีเจาหนาที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้จะกําหนดใหผูรับใบอนุญาตการเลนหมายเลข  17  หมายเลข  18 
และหมายเลข 19 ในบัญชี ข. เสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกไมเกินรอยละสองครึ่ง เพื่อใหเปนรายไดของเทศบาลแหงทองที่ที่เลนการ 
พนันตามใบอนุญาตโดยกําหนดในกฎกระทรวงก็ได 

มาตรา  16  ทวิ (3)  ภาษีที่จะตองเสียตามความในมาตรา  16  และเงินคาธรรมเนียมตามความในมาตรา  17  นั้น  ให 
รัฐมนตรีเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดตามสภาพแหงทองถิ่นได 

มาตรา 17  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนเจาหนาที่รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี 
อํานาจออกกฎกระทรวง  ตั้งเจาพนักงานดําเนินการตามพระราชบัญญัติ  กําหนดเงินคาธรรมเนียม  กําหนดเงื่อนไขในการ 
เลนพนัน และวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี) 
พระยานิติศาสตรไพศาลย 
รัฐมนตรี



บัญชี ก. 

1. หวย ก. ข. 
2. โปปน 
3. โปกํา 
4. ถั่ว 
5. แปดเกา 
6. จับย่ีกี 
7. ตอแตม 
8. เบี้ยโบก หรือคูคี่ หรืออีโจง 
9. ไพสามใบ 
10. ไมสามอัน 
11. ชางงา หรือปอก 
12. ไมดํา ไมแดง หรือปลาดําปลาแดง หรืออีดําอีแดง 
13. อีโปงครอบ 
14. กําตัด 
15. ไมหมุน หรือลอหมุนทุก ๆ อยาง 
16. หัวโตหรือทายภาพ 
17.  การเลนซึ่งมีการทรมานสัตว  เชนเอามีดหรือหนามผูก  หรือวางยาเบื่อเมาใหสัตวชนหรือตอสูกัน  หรือสุมไฟบน 

หลังเตาใหวิ่งแขงกันหรือการเลนอื่น ๆ  ซึ่งเปนการทรมานสัตว อันมีลักษณะคลายกับท่ีวามานี้ 
18. บิลเลียดรู ตีผี 
19. โยนจิ่ม 
20. สี่เหงาลัก 
21. ขลุกขลิก 
22. น้ําเตาทุก ๆ อยาง 
23. ไฮโลว 
24. อีกอย 
25. ปนแปะ 
26. อีโปงซัด 
27. บาการา 
28. สลอทแมชีน 

บัญชี ข.



1. การเลนตาง ๆ ซึ่งใหสัตวตอสูหรือแขงกัน เชน ชนโค ชนไก กัดปลา แขงมา ฯลฯ นอกจากที่กลาวไวในหมายเลข 
17 แหงบัญชี ก. 

2. วิ่งวัวคน 
3. ชกมวย มวยปล้ํา 
4. แขงเรือพุง แขงเรือลอ 
5. ชี้รูป 
6. โยนหวง 
7. โยนสตางคหรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะตาง ๆ 
8. ตกเบ็ด 
9. จับสลากโดยวิธีใด ๆ 
10. ยิงเปา 
11. ปาหนาคน ปาสัตว หรือสิ่งใด ๆ 
12. เตาขามดาน 
13. หมากแกว 
14. หมากหัวแดง 
15. ปงโก 
16. สลากกินแบง สลากกินรวบหรือการเลนอยางใดที่เสี่ยงโชคใหเงินหรือประโยชนอยางอื่นแกผูเลนคนใดคนหนึ่ง 
17. โตแตไลเซเตอร สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 
18. สวีป สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 
19. บุกเมกิง สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 
20. ขายสลากกินแบง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไมไดออกในประเทศสยาม แตไดจัดใหมีขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย 

ของประเทศที่จัดนั้น 
21. ไพนกกระจอก ไพตอแตม ไพตาง ๆ 
22. ดวด 
23. บิลเลียด 
24. ของออย 
25. สะบาทอย 
26. สะบาชุด 
27. ฟุตบอลโตะ 
28.  เคร่ืองเลนซึ่งใชเครื่องกล พลังไฟฟา  พลังแสงสวาง หรือพลังอื่นใดที่ใชเลนโดยวิธีสัมผัส  เลื่อน กด  ดีด  ดึง  ยิง 

โยน  โยก  หมุน  หรือวิธีอื่นใดซึ่งสามารถทําใหแพชนะกันไดไมวาจะโดยมีการนับแตมหรือเครื่องหมายใด  ๆ  หรือไมก็ 
ตาม



พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2482 

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2485 

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2485 

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2490 

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2503 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในขณะนี้  เทศบาลไดรับเงินปนสวนรายไดจาก 
การอนุญาตใหเลนการพนันไวนอยมาก  โดยไดรับเพียง  10%  ของอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตเทานั้น  และรายไดของ 
เทศบาลไมเพียงพอแกภารกิจในอันที่จะบํารุงทองถิ่น จึงควรเก็บภาษีการเลนการพนัน หมายเลข 17, 18 และ 19 ในบัญชี 
ข. แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เพิ่มขึ้น เพื่อใหเปนรายไดแกเทศบาล 

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2504 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปรากฏวาไดมีการเลนการพนันสลากกินรวบ 
อันเปนการผิดกฎหมายอยูโดยแพรหลาย สมควรที่จะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหลงโทษหนักขึ้นเพื่อเปนการปราบปราม 

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2505 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมีผูขายขายสลากกินแบงที่ยังมิไดออกรางวัล 
เกินกวาราคาที่กําหนดไวในสลาก  เปนเหตุใหประชาชนตองซื้อสลากในราคาสูง  และไมอาจลงโทษแกผูขายได  เพื่อเปน 
ทางปองกันและปราบปรามจึงตองออกกฎหมายเพิ่มเติม  เพื่อมิใหผูขายขายสลากกินแบงที่ยังมิไดออกรางวัลเกินกวาราคา 
ที่กําหนดไวในสลาก


