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ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
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ปท่ี ๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรเพิ่มเติมและรวบรวมพระราชบัญญัติการพนนั

เสียใหม 
 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา

ผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีใ้หเรียกวา “พระราชบัญญัตกิารพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘” 
 
มาตรา ๒๑ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๓ 

และกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ซึ่งมีความขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้เวนแตความในมาตรา 
๘๕๓, ๘๕๔ และ ๘๕๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
มาตรา ๔  หามมิใหอนุญาตจัดใหมี หรือเขาเลน หรือเขาพนันในการเลนอันระบุไวใน

บัญช ีก. ทายพระราชบัญญตัินี ้หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลนอันรายแรงอื่นใด ซ่ึง
รัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมหามไว แตเมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นวา ณ สถานที่ใด
สมควรจะอนุญาตภายใตบังคับเงื่อนไขใดๆ ใหมีการเลนชนิดใดก็อนุญาตไดโดยออกพระราชกฤษฎีกา 

                                                           
๑ รก.๒๔๗๘/-/๑๙๗๘/๑ กุมภาพันธ ๒๔๗๘ 
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การเลนอันระบุไวในบัญช ีข. ทายพระราชบัญญัตินี ้หรือการเลนซ่ึงมีลักษณะคลายกัน 
หรือการเลนอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว จะจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนทางนํามา
ซึ่งผลประโยชนแกผูจัดโดยทางตรงหรือทางออมไดตอเม่ือรัฐมนตรีเจาหนาที่หรือเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นโดยไมตองมีใบอนุญาต 

ในการเลนอันระบุไวในวรรค ๒ ขางตนนั้นจะพนันกันไดเฉพาะเมื่อไดมีใบอนุญาตใหจัดมี
ขึ้นหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตใหจัดขึ้นไดโดยไมตองมีใบอนุญาต 

การเลนหมายเลข ๕ ถึง ๑๕ ในบัญชี ข. หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกัน หรือการเลน
อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไวนั้น จะใหรางวัลตีราคาเปนเงินไมได และ
หามมิใหผูใดรับรางวัลท่ีใหไปแลวกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเลน
หรือบริเวณตอเนื่องในระหวางมีงานหรือการเลน 

 
มาตรา ๔ ทวิ๒  ในการเลนอื่นใดนอกจากท่ีกลาวในมาตรา ๔ จะพนันกันหรือจะจัดใหมี

เพื่อใหพนันกันไดเฉพาะการเลนที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไวในกฎกระทรวง 
คําวา “การเลน” ในวรรคกอน ใหหมายความรวมตลอดถึงการทายและการทํานายดวย 
 
มาตรา ๕  ผูใดจัดใหมีการเลน ซึ่งตามปกติยอมพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นแกกัน 

ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นจัดใหมีขึ้นเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนแหงตน และผูใดเขาเลนอยูดวยก็ให
สันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่น 

 
มาตรา ๖  ผูใดอยูในวงการเลนอันขัดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี ้หรือขัดตอขอความใน

กฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี ้ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเลนดวย เวนแตผู
ซึ่งเพียงแตดูการเลนในงานรื่นเริงสาธารณะ หรือในงานนักขัตฤกษ หรือในที่สาธารณสถาน 

 
มาตรา ๗  ใบอนุญาตทุกฉบับตองกําหนด 
(๑) ลักษณะขอจํากัดและเงื่อนไขของการเลนพนันโดยชัดแจง 
(๒) สถานท่ี วัน เดือน ป และกําหนดเวลาท่ีอนุญาตใหเลน ถาเปนใบอนุญาตสลากกิน

แบง สลากกินรวบ และสวีป ใหระบุจํานวนสลากที่จะขายกับสถานที่วันและเวลาที่จะออกดวย 
(๓) จํานวนบุคคลผูจะเขาเลนมีกําหนดหรือไม และไมใหบคุคลอายุตํ่ากวา ๒๐ ป

บริบูรณหรือไมบรรลุนิติภาวะเขาเลนดวย เวนแตการเลนตามบัญช ีข. หมายเลข ๑๖ 
 
มาตรา ๘  การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใดๆ ในการ

ประกอบกิจการคาหรืออาชพี จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตกอนจึงจะทําได 
 

                                                           
๒ มาตรา ๔ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการพนนั (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๙  สลากกินแบง สลากกินรวบ และสวีป หรือการเลนอยางใดท่ีเส่ียงโชคใหเงิน
หรือประโยชนอยางอื่นแกผูเลนคนหนึ่งคนใดนั้น ตองสงสลากใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประทับตรา
เสียกอน จึงนําออกจําหนายได 

ถายังมิไดรับอนุญาตใหมีการเลนที่กลาวไวในวรรคกอน หามมิใหประกาศโฆษณาหรอื
ชักชวนโดยทางตรงหรือทางออมใหบุคคลใดๆ เขารวมในการเลนนั้น 

 
มาตรา ๙ ทวิ๓  หามมิใหผูใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบงท่ีออกจําหนายตามมาตรา 

๙ และที่ยังมิไดออกรางวัลเกินกวาราคาที่กําหนดในสลาก 
 
มาตรา ๙ ตรี๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับ

ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐  ทรัพยสินพนันกันซึ่งจับไดในวงการเลนอันขัดตอบทแหงพระราชบัญญตัินี้

หรือขัดตอขอความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ใหริบเสียทั้งสิ้น เวนแต
ทรัพยสินซ่ึงมิไดเอาออกพนัน 

เครื่องมือที่ใชในการเลนนั้น ใหศาลมีอํานาจริบไดตามกฎหมายลักษณะอาญา 
ประกาศหรือเอกสารอยางใดๆ อันมุงหมายใหเปนการชักชวนผูอื่นใหเขาเลนดังกลาวไว

ในมาตรา ๙ วรรค ๒ นั้น ตํารวจหรือกรมการอําเภอจะยึดและทําลายเสียก็ไดถาประกาศหรือเอกสารนั้น
สงทางไปรษณียถึงผูรับที่อยูในราชอาณาจักร เจาพนักงานไปรษณียจะยึดประกาศหรือเอกสารนั้นไวก็ได 
แตเจาพนักงานไปรษณียตองแจงใหผูรับทราบ ถาผูรับมีขอโตแยงวาประกาศหรือเอกสารนั้นมิไดเกี่ยวแก
การพนัน ผูรับจะนําคดีไปฟองศาลภายในกําหนด ๑ เดือน นับแตวันที่ไดรับแจงความจากเจาพนักงาน
ไปรษณียก็ได ถาผูรับมิไดนําคดีไปฟองศาลก็ดี หรือเมื่อศาลสั่งยืนการยึดนั้นก็ดี เจาพนักงานไปรษณียมี
อํานาจทําลายประกาศหรือเอกสารท่ียึดไวนั้นได 

แตเจาพนักงานไปรษณียจะเปดซองหรือหอออกดูโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรานี้
ไมได เวนแตจะมีเครื่องหมายภายนอกแสดงวา ในซองหรือในหอนั้นมีสิ่งที่จะตองริบและทําลายตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๑  เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมีสิทธิจะเรียกใบอนุญาตคืนเมื่อมีเหตุสมควร

เชื่อวา ผูรับใบอนุญาตกระทําการละเมิดพระราชบัญญัตนิี้หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 

                                                           
๓ มาตรา ๙ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๔ มาตรา ๙ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๒๕  ผูใดจัดใหมีการเลน หรือทําอุบายลอ ชวยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดย
ทางตรงหรือทางออมใหผูอื่นเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนซึ่งมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานหรือรับ
อนุญาตแลวแตเลนพลิกแพลง หรือผูใดเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนอันขัดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี ้
หรือกฎกระทรวง หรือขอความในใบอนุญาต ผูนั้นมีความผิดตอไปนี้ 

(๑) ถาเปนความผิดในการเลนตามบัญช ีก. หมายเลข ๑ ถึงหมายเลข ๑๖ หรอื การ
เลนตามบัญชี ข. หมายเลข ๑๖ เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเลนซึ่งมีลักษณะคลายกันนี้ ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไปจนถึง ๓ ป และปรับตั้งแต ๕๐๐ บาท ขึ้นไปจนถึง ๕,๐๐๐ บาท ดวยอีกโสด
หน่ึง เวนแตผูเขาเลนหรือเขาพนันที่เรียกวาลูกคา ใหจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๒) ถาเปนความผิดในการเลนอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
๒ ป หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตความผิดตามมาตรา ๔ ทวิ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓  ผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๔ อันวาดวยการรับกลับคืนหรือรับซื้อ หรอื

แลกเปลี่ยนรางวัลนั้น มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท หรอืท้ัง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๔  ผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๘ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป 

หรือปรับตั้งแต ๕๐ บาท ขึ้นไปจนถึง ๒,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๔ ทวิ๖  ผูใดกระทําความผิด ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนโทษ

แลวยังไมครบกําหนดสามปกระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก 
(๑) ถาโทษซึ่งกําหนดไวสําหรับความผิดท่ีกระทําครั้งหลังเปนโทษจําคุกและปรับ ใหวาง

โทษทวีคูณ 
(๒) ถาโทษซึ่งกําหนดไวสําหรับความผิดท่ีกระทําครั้งหลังเปนโทษจําคุกหรือปรับ ใหวาง

โทษท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๕๗  นอกจากโทษที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ ถาเปนกรณีที่มีผูนําจับ

ผูกระทําผิด ใหพนักงานอัยการรองขอตอศาลใหจายสินบนแกผูนําจับดวย และใหศาลสั่งไวในคําพิพากษา
ใหผูกระทําผิดใชเงินสินบนแกผูนําจับกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินคาปรับดวยอีกโสดหนึ่ง ถาผูกระทําผิดไมชําระ

                                                           
๕ ทาตรา ๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติการพนนั (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๖ มาตรา ๑๔ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๗ มาตรา ๑๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติการพนนั (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สินบนดังกลาวใหจายจากเงินท่ีไดจากของกลาง ซ่ึงศาลส่ังริบเม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว หรือจายจากเงินคาปรับที่
ไดชําระตอศาล 

 
มาตรา ๑๖๘  รัฐมนตรีเจาหนาที่รักษาการตามพระราชบญัญัตินี ้
มีอํานาจกําหนดใหผูรับใบอนุญาตการเลนหมายเลข ๑๗ ในบัญชี ข. เสียภาษีไมเกินกวา

รอยละสิบแหงยอดรายรับกอนหักรายจาย การเลนหมายเลข ๑๙ ในบัญชี ข.ไมเกินรอยละสิบแหงยอด
รายรับซึ่งหักรายจายแลว และการเลนหมายเลข ๑๖ หมายเลข ๑๘ และหมายเลข ๒๐ ในบัญชี ข. ไมเกิน
รอยละสิบแหงยอดราคาสลากซึ่งมีผูรับซื้อกอนหักรายจาย 

รัฐมนตรีเจาหนาที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้จะกาํหนดใหผูรับใบอนุญาต การเลน
หมายเลข ๑๗ หมายเลข ๑๘ และหมายเลข ๑๙ ในบัญชี ข. เสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกไมเกินรอยละสองครึ่ง 
เพื่อใหเปนรายไดของเทศบาลแหงทองที่ที่เลนการพนันตามใบอนุญาตโดยกําหนดในกฎกระทรวงก็ได 

 
มาตรา ๑๖ ทวิ๙  ภาษีท่ีจะตองเสียตามความในมาตรา ๑๖ และเงินคาธรรมเนียมตาม

ความในมาตรา ๑๗ นั้น ใหรัฐมนตรีเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี ้กําหนดตามสภาพแหงทองถิ่นได 
 
มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนเจาหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ตั้งเจาพนักงานดําเนินการตามพระราชบัญญัต ิ
กําหนดเงินคาธรรมเนียม กําหนดเงื่อนไขในการเลนพนัน และวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
    (ตามมติคณะรัฐมนตร)ี 
   พระยานิติศาสตรไพศาลย 
            รัฐมนตร ี

                                                           
๘ มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติการพนนั (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๙ มาตรา ๑๖ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๗๘ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บัญช ีก. 
---------- 

๑. หวย ก. ข. 
๒. โปปน 
๓. โปกํา 
๔. ถั่ว 
๕. แปดเกา 
๖. จับยี่ก ี
๗. ตอแตม 
๘. เบี้ยโบก หรือคูค่ี หรืออีโจง 
๙. ไพสามใบ 
๑๐. ไมสามอัน 
๑๑. ชางงา หรอืปอก 
๑๒. ไมดํา ไมแดง หรือปลาดําปลาแดง หรืออีดําอีแดง 
๑๓. อีโปงครอบ 
๑๔. กําตัด 
๑๕. ไมหมุน หรือลอหมุนทุกๆ อยาง 
๑๖. หัวโตหรือทา ยภาพ 
๑๗. การเลนซ่ึงมีการทรมานสัตว เชน เอามีดหรือหนามผูก หรือวางยาเบ่ือเมาใหสัตว

ชนหรือตอสูกัน หรอืสุมไฟบนหลังเตาใหว่ิงแขงกัน หรือการเลนอื่นๆ  ซึ่งเปนการทรมานสัตว อันมี
ลักษณะคลายกับที่วามานี้ 

๑๘. บิลเลียดรู ตีผี 
๑๙. โยนจ่ิม 
๒๐. ส่ีเหงาลัก 
๒๑. ขลุกขลิก 
๒๒. น้ําเตาทุก ๆ อยาง 
๒๓. ไฮโลว 
๒๔. อีกอย 
๒๕. ปนแปะ 
๒๖. อีโปงซัด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บัญช ีข. 
---------- 

 
๑. การเลนตางๆ ซ่ึงใหสัตวตอสูหรือแขงกัน เชน ชนโค ชนไก กัดปลา แขงมา ฯลฯ  

นอกจากท่ีกลาวไวในหมายเลข ๑๗ แหงบัญชี ก. 
๒. ว่ิงวัวคน 
๓. ชกมวย มวยปลํ้า 
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 สลากกินรวบหรือการเลนอยางใดที่เสี่ยงโชคใหเงินหรือประโยชนอยาง

อื่นแกผูเลนคนใดคนหนึ่ง 
๑๗. โตแตไลเซเตอร สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 
๑๘. สวีป สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 
๑๙. บุกเมกิง สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 
๒๐. ขายสลากกินแบง สลากกินรวบ หรือสวีป ซ่ึงไมไดออกในประเทศสยามแตไดจัดให

มีขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 
๒๑. ไพนกกระจอก ไพตอแตม ไพตางๆ 
๒๒. ดวด 
๒๓. บิลเลียด 
๒๔. ของออย 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อัมพิกา/แกไข 
๑/๓/๔๕ 

A+B(C) 
 
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๒๑๐ 
 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนเจาหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้
 

พรพิมล/แกไข 
๑๙ ก.พ. ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕๑๑ 
 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๙ ธ.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
 

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕๑๒ 
 

มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๙ ธ.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
 

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐๑๓ 
                                                           

๑๐ รก.๒๔๘๒/-/๙๗๑/๒ ตุลาคม ๒๔๘๒ 
๑๑ รก.๒๔๘๕/๖/๒๕๘/๒๗ มกราคม ๒๔๘๕ 
๑๒ รก.๒๔๘๕/๗๖/๒๓๖๑/ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๙ ธ.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
 
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๓๑๔ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากในขณะนี้ เทศบาลไดรับเงิน
ปนสวนรายไดจากการอนุญาตใหเลนการพนันไวนอยมากโดยไดรับเพียง ๑๐% ของอัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตเทานั้น และรายไดของเทศบาลไมเพียงพอแกภารกิจในอันที่จะบํารุงทองถิ่น จึงควรเก็บภาษี
การเลนการพนัน หมายเลข ๑๗, ๑๘ และ ๑๙ ในบัญชี ข. แหงพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 
๒๔๗๘ เพ่ิมข้ึน เพื่อใหเปนรายไดแกเทศบาล 
 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๙ ธ.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๔๑๕ 
  
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากปรากฏวาไดมีการเลนการ
พนันสลากกินรวบอันเปนการผิดกฎหมายอยูโดยแพรหลายสมควรที่จะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหลงโทษ
หนักขึ้นเพื่อเปนการปราบปราม 
 

ดวงใจ/แกไข 
๒๘ ส.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 

                                                                                                                                                                                     
๑๓ รก.๒๔๙๐/๔๕/๖๓๒/๒๓ กันยายน ๒๔๙๐ 
๑๔ รก.๒๕๐๓/๓๑/๓๖พ/๑๓ เมษายน ๒๕๐๓ 
๑๕ รก.๒๕๐๔/๓๕/๓๙๒/๑๘ เมษายน ๒๕๐๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๕๑๖ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากมีผูขายขายสลากกินแบงที่ยัง
มิไดออกรางวัลเกินกวาราคาที่กําหนดไวในสลาก เปนเหตุใหประชาชนตองซื้อสลากในราคาสูง และไมอาจ
ลงโทษแกผูขายได เพื่อเปนทางปองกันและปราบปรามจงึตองออกกฎหมายเพิ่มเติม เพ่ือมิใหผูขายขาย
สลากกินแบงที่ยังมิไดออกรางวัลเกินกวาราคาที่กําหนดไวในสลาก 
 
 

ดวงใจ/แกไข 
๒๘ ส.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
สุนันทา 
อรดา 
จักรกฤษณ                     จัดทํา 
๗ มี.ค. ๔๖ 
 

                                                           
๑๖ รก.๒๕๐๕/๑๑/๕๕/๖ กุมภาพันธ ๒๕๐๕ 


