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กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๔๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔   และมาตรา  ๑๗   แหงพระราชบัญญัติการพนัน  
พุทธศักราช  ๒๔๗๘  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  
และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๔  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๗  (พ.ศ.  ๒๕๐๓)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการพนัน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๘  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญติัการพนัน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๔ ใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้เปนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเลนการพนันตามบัญชี  ข.  
ทายพระราชบัญญัติ  และใบอนุญาตจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ   
ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพตามมาตรา  ๘ 

(๑) ผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง  สําหรับกรุงเทพมหานคร 
(๒) นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหงทองที่  สําหรับจังหวัดอื่น  

นอกจากกรุงเทพมหานคร 
การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตภายใตเง่ือนไข  

ดังตอไปนี้ 
ก. การพนันตอไปนี้  ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตได 
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 (๑) แขงมาหรือแขงสัตวอื่น  ซ่ึงไมมีการเลนโตแตไลเซเตอร  สวีป  หรือบุกเมกิง  รวมอยูดวย 
 (๒) ว่ิงวัวคน ซ่ึงไมมีการเลนโตแตไลเซเตอร  สวีป  หรือบุกเมกิง  รวมอยูดวย 
 (๓) ไพนกกระจอก  ไพตอแตม  หรือไพตาง ๆ  เวนแต  ไพโปกเกอร  และไพเผ 
 (๔) ดวด 
 (๕) ของออย 
 (๖) สะบาทอย 
 (๗) สะบาชุด 
 (๘) ชกมวย  หรือมวยปล้ํา 
ข. การพนันตอไปนี้  ในกรุงเทพมหานคร  ใหออกใบอนุญาตไดเมื่ออธิบดีกรมการปกครอง   

ส่ังอนุมัติแลว  ในจังหวัดอื่น  นอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหออกใบอนุญาตไดเมื่อผูวาราชการจังหวัด 
ส่ังอนุมัติแลว 

 (๑) ใหสัตวตอสูกัน 
 (๒) ไพโปกเกอร  หรือไพเผ 
 (๓) บิลเลียด 
 (๔) การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชค  โดยวิธีใด  ๆ  ในการประกอบ

กิจการคาหรืออาชีพ 
ค. การพนันตอไปนี้  ใหออกใบอนุญาตได เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   

ส่ังอนุมัติแลว 
 (๑) แขงเรือพุง หรือแขงเรือลอ 
 (๒) ชี้รูป 
 (๓) โยนหวง 
 (๔) โยนสตางคหรือวัตถุใด ๆ  ลงในภาชนะตาง ๆ 
 (๕) ตกเบ็ด 
 (๖) จับสลากโดยวิธีใด ๆ 
 (๗) ยิงเปา 
 (๘) ปาหนาคน  ปาสัตว  หรือส่ิงใด ๆ 
 (๙) เตาขามดาน 
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 (๑๐) หมากแกว 
 (๑๑) หมากหัวแดง 
 (๑๒) บิงโก 
 (๑๓) สลากกินแบง  สลากกินรวบ  หรือการเลนอยางใดที่เส่ียงโชคใหเงินหรือประโยชน

อยางอื่นแกผูเลนคนใดคนหนึ่ง 
 (๑๔) แขงมาหรือแขงสัตวอื่น  ซ่ึงมีการเลนโตแตไลเซเตอร  สวีป  หรือบุกเมกิง  รวมอยูดวย 
 (๑๕) ว่ิงวัวคน  ซ่ึงมีการเลนโตแตไลเซเตอร  สวีป  หรือบุกเมกิง  รวมอยูดวย 
 (๑๖) โตแตไลเซเตอร  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 
 (๑๗) สวีป  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 
 (๑๘) บุกเมกิง  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 
 (๑๙) ขายสลากกินแบง  สลากกินรวบ  หรือสวีป  ซ่ึงไมไดออกในประเทศไทย  แตไดจัด

ใหมีข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 
 (๒๐) ฟุตบอลโตะ 
 (๒๑) เคร่ืองเลนซ่ึงใชเคร่ืองกล  พลังไฟฟา  พลังแสงสวาง หรือพลังอื่นใดที่ใชเลน  โดยวิธี

สัมผัส  เลื่อน  กด  ดีด  ดึง  ดัน  ยิง  โยน  โยก  หมุน  หรือวิธีอื่นใดซึ่งสามารถทําใหแพชนะกันได  
ไมวาจะโดยมีการนับแตมหรือเครื่องหมายใด ๆ  หรือไมก็ตาม” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ   ๑๕  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่   ๑๗  (พ.ศ .  ๒๕๐๓)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๕    ผูใดประสงคจะจัดใหมีการเลนการพนันตามบัญชี  ข.  หรือการจัดใหมีการแถมพก
หรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด  ๆ   ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพตามมาตรา  ๘   
ใหทําคําขอตามแบบทายกฎกระทรวงนี้ย่ืนตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประจําทองที่  ดังนี้ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ใหย่ืนที่กรมการปกครอง 
(๒) ในจังหวัดอื่น  นอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหย่ืนที่ที่ทําการปกครองอําเภอ  หรือที่ทําการ

ปกครองกิ่งอําเภอ” 
ขอ ๓ ใหยกเลิกแบบพิมพคําขออนุญาตจัดใหมีการเลนการพนัน  พ.น.  ๑  ทายกฎกระทรวง  

ฉบับที่  ๑๗  (พ.ศ.  ๒๕๐๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  และใหใช
แบบพิมพคําขออนุญาตจัดใหมีการเลนการพนัน  พ.น.  ๑  ทายกฎกระทรวงนี้แทน   



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๔ ใบอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนัน  ซ่ึงไดออกใหแกผูรับใบอนุญาตกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหคงใชไดตอไปจนกวาใบอนุญาตนั้นส้ินอายุ  แตถาผูรับใบอนุญาตนั้น
ประสงคจะขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวง   ฉบับที่  ๑๗  (พ.ศ.  ๒๕๐๓)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการพนัน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้กอนใบอนุญาตเดิม
ส้ินอายุก็ใหทําได  โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

ขอ ๕ บรรดาคําขอใบอนุญาตเลนการพนันที่ไดย่ืนไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและ
ยังอยูในระหวางการพิจารณา  ใหถือวาคําขอนั้นเปนคําขอตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๗  (พ.ศ.  ๒๕๐๓)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้  
โดยอนุโลม 

ขอ ๖ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลอากาศเอก  คงศักด์ิ  วันทนา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



 
 

 
 
 
คําขออนุญาตจัดใหมีการเลนการพนัน 

           
 

เขียนท่ี.................................................... 
วันท่ี.....  เดือน..................  พ.ศ. .... 

 

ขาพเจา...........................................................................................................  
หมายเลขประจําตวัประชาชน        อายุ.......ป  สัญชาติ................... 
บานเลขท่ี........ หมูท่ี…. ถนน.................... ตําบล/แขวง..................... อําเภอ/เขต........................  
จังหวัด........................ ยื่นคําขอตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต................................................... 

ดวยขาพเจามีความประสงคขอรับใบอนญุาตจัดใหมีการเลนการพนัน.......................... 
......................... จํานวน.............. มีกําหนด............................. ณ ท่ีหรือบานเลขท่ี...... หมูท่ี........ 
ถนน....................... ตําบล/แขวง........................ อําเภอ/เขต....................... จังหวัด.................. 

ขาพเจาจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการพนันกับลักษณะขอจํากัดและเงื่อนไขของการ
เลนการพนันดังระบุไวหลังใบอนุญาต 
 

ลายมือช่ือ.............................................ผูรองขอ 

  (................................................) 
 

ลายมือช่ือ.............................................ผูเขียน 

  (................................................) 
 

รับคําขอวนัท่ี....................../......................../............... 
ลายมือช่ือ.............................................ผูรับคําขอ 

  (................................................) 

ตําแหนง................................................. 
 

คําส่ัง.............................................................................. 
   ลายมือช่ือ................................เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 

         (................................................) 

ตําแหนง................................................. 
วันท่ี............/..................../................... 

พ.น. ๑ 



กรณีการอนุญาตตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครอง 
ผูวาราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
๑. เสนอ...................................................................................................................... 

........................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 

ลายมือช่ือ...........................................เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 

(..................................................) 

ตําแหนง................................................. 
วันท่ี............/..................../................... 

๒. เสนอ...................................................................................................................... 
........................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 
ลายมือช่ือ................................................ 

(..................................................) 

ตําแหนง................................................. 
วันท่ี............/..................../................... 

๓. คําส่ัง...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 

ลายมือช่ือ...............................................ผูส่ัง 
(..................................................) 

  ตําแหนง................................................. 
 วันท่ี............/..................../................... 
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หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหโอนภารกจิ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามพระราชบัญญัติการพนัน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ไปใหกระทรวงมหาดไทย
เปนผูรับผิดชอบแทน   เม่ือวันท่ี  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗   ดังนั้น  เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจและไมเปน
อุปสรรคตอการปฏิรูประบบราชการ   สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๑๗  (พ.ศ.  ๒๕๐๓)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘  ในสวนของอํานาจหนาท่ีเจาพนักงาน 
ผูออกใบอนุญาตเลนการพนันตามบัญชี  ข.  สถานที่ยื่นคําขออนุญาต  และแบบคําขออนุญาตเลนการพนัน 
เสียใหมเพ่ือใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


