
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน 
พุทธศักราช ๒๔๗๘๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช ๒๔๗๘ มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๓ และมาตรา ๑๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการ
พนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 
๒๔๘๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการ

พนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๒) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่ง

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๒) 
(๓) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการ

พนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๓) 
(๔) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๔) 
(๕) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๕) 
(๖) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

๒๔๗๘ และพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๖) 
(๗) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๗) 
(๘) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๘) 
(๙) กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๑๐) กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

พนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๑๑) กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

พนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๑๒) กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗/ตอนที่ ๖๖/หน้า ๕๕๑/๙ สิงหาคม ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๑๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

พนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๑๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๙๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

พนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๑๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๔๙๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

พนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๑๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

พนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 
ข้อ ๒  ให้เพิ่มเติมการเล่นต่อไปนี้เป็นการเล่นในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติการ

พนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
บาการา 
 
ข้อ ๓๒  ให้เพิ่มเติมการเล่นต่อไปน้ีเป็นการเล่นในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการ

พนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
๑. สะบ้าทอย 
๒. สะบ้าชุด 
๓. ฟุตบอลโต๊ะ 
๔. เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธี

สัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอ่ืนใดซึ่งสามารถทําให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะ
โดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม 

 
ข้อ ๔๓  ให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเล่นการพนัน

ตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ และใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดย
วิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมาตรา ๘ 

(๑) ผู้ อํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สําหรับ
กรุงเทพมหานคร 

(๒) นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอแห่งท้องที่ สําหรับ
จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร  

การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาต
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

ก. การพนันต่อไปนี้ ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตได้ 
 (๑) แข่งม้าหรือแข่งสัตว์อ่ืน ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกิง 

                                                 
๒ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ ่มเต ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่ ๒๓ (พ .ศ .  ๒๕๓๐) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
๓ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ ่มเต ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่ ๔๔ (พ .ศ .  ๒๕๔๘) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

รวมอยู่ด้วย 
 (๒) ว่ิงวัวคน ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย 
 (๓) ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม และไพ่ต่าง ๆ เว้นแต่ ไพ่โป๊กเกอร์ และไพ่เผ 
 (๔) ดวด 
 (๕) ข้องอ้อย 
 (๖) สะบ้าทอย 
 (๗) สะบ้าชุด 
 (๘) ชกมวย หรือมวยปล้ํา 

ข. การพนันต่อไปนี้ ในกรุงเทพมหานคร ให้ออกใบอนุญาตได้เมื่ออธิบดีกรมการ
ปกครองสั่งอนุมัติแล้ว ในจังหวัดอ่ืน นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ออกใบอนุญาตได้เมื่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดสั่งอนุมัติแล้ว  

 (๑) ให้สัตว์ต่อสู้กัน 
 (๒) ไพ่โป๊กเกอร์ หรือไพ่เผ 
 (๓) บิลเลียด 
 (๔) การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการ

ประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ 
ค. การพนันต่อไปนี้ ให้ออกใบอนุญาตได้เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่ง

อนุมัติแล้ว 
 (๑) แข่งเรือพุ่ง หรือแข่งเรือล้อ 
 (๒) ช้ีรูป 
 (๓) โยนห่วง 
 (๔) โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ 
 (๕) ตกเบ็ด 
 (๖) จับสลากโดยวิธีใด ๆ 
 (๗) ยิงเป้า 
 (๘) ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ 
 (๙) เต๋าข้ามด่าน 
 (๑๐) หมากแกว 
 (๑๑) หมากหัวแดง 
 (๑๒) บิงโก 
 (๑๓) สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือ

ประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง 
 (๑๔) แข่งม้าหรือแข่งสัตว์อ่ืน ซึ่งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกิง 

รวมอยู่ด้วย 
 (๑๕) ว่ิงวัวคน ซึ่งมีการเล่นโตแตไลเซเซอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย 
 (๑๖) โตแตไลเซเตอร์ สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 (๑๗) สวีป สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 (๑๘) บุ๊กเมกิง สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 (๑๙) ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่
ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 

 (๒๐) ฟุตบอลโต๊ะ 
 (๒๑) เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่น 

โดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอ่ืนใดซึ่งสามารถทําให้แพ้ชนะกันได้ ไม่
ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม 

 
ข้อ ๕  กําหนดอายุใบอนุญาตให้เล่นการพนันตามบัญชี ข. ต้องไม่เกินจํานวนวันและ

ต้องอยู่ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
(ก) การพนันต่อไปนี้ต้องไม่เกินหนึ่งวันและให้เล่นได้ภายในกําหนดเวลา 
 

การพนัน กําหนดเวลา 
๑. การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป 
หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย ๗ ถึง ๑๙ นาฬิกา 
๒. ว่ิงวัวคน ๗ ถึง ๑๙ นาฬิกา 
๓. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ ๗ ถึง ๑๙ นาฬิกา 
๔. ข้องอ้อย ๗ ถึง ๑๙ นาฬิกา 
๕. ชกมวย มวยปล้ํา ๑๒ ถึง ๒๔ นาฬิกา 
๖. ช้ีรูป ๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา 
๗. โยนห่วง ๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา 
๘. โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ ๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา 
๙. ตกเบ็ด ๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา 
๑๐. จับสลากโดยวิธีใด ๆ ๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา 
๑๑. ยิงเป้า ๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา 
๑๒. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ ๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา 
๑๓. เต๋าข้ามด่าน ๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา 
๑๔. หมากแกว ๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา 
๑๕. หมากหัวแดง ๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา 
๑๖. บิงโก ๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา 
๑๗. สะบ้าทอย ๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา 
๑๘. สะบ้าชุด ๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา 
๑๙. การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันซึ่งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ 
รวมอยู่ด้วย ๑๒ ถึง ๒๐ นาฬิกา 
๒๐. โตแตไลเซเตอร์ สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ๑๒ ถึง ๒๐ นาฬิกา 
๒๑. บุ๊กเมกิง สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ๑๒ ถึง ๒๐ นาฬิกา 
๒๒. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆ วันอาทิตย์ 
 วันอื่น 

๑๒ ถึง ๒๔ นาฬิกา 
๑๘ ถึง ๒๔ นาฬิกา 

๒๓. ดวด วันอาทิตย์ ๑๒ ถึง ๒๔ นาฬิกา 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 วันอื่น ๑๘ ถึง ๒๔ นาฬิกา 
 
(ข) การพนันต่อไปนี้ต้องไม่เกินจํานวนวันนับจากวันออกใบอนุญาตถึงวันออกสลาก 

ถ้ากําหนดการออกสลากไว้หลายคราวจนถึงเวลาออกสลากครั้งสุดท้าย และการออกสลากคราวเดียว
หรือหลายคราวนั้น ถ้าทําในประเทศไทยต้องอยู่ภายในเวลา ๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา ในวันที่กําหนดไว้ 

๑. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือ
ประโยชน์อย่างอื่น แก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง 

๒. สวีป สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
๓. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ได้

จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 
(ค)๔ บิลเลียด ฟุตบอลโต๊ะ หรือเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกลพลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง 

หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอ่ืนใดซึ่งสามารถ
ทําให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม ต้องไม่เกินสามสิบ
วันนับจากวันออกใบอนุญาตและให้เล่นได้ภายในเวลา ๑๗ ถึง ๒๓ นาฬิกา 

 
ข้อ ๖  กําหนดอายุใบอนุญาตการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค

โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพให้นับแต่วันที่เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตจนถึงวันที่
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกําหนดให้ตามท่ีเห็นสมควร และการเสี่ยงโชคแต่ละคราวต้องอยู่ภายใน
เวลา ๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา แห่งวันที่กําหนดไว้ 

 
ข้อ ๗  การพนันตามบัญชี ข. ดังต่อไปนี้ให้ออกใบอนุญาตให้เล่นได้เฉพาะในงานรื่น

เริงสาธารณะหรืองานนักขัตฤกษ์หรือในโอกาสพิเศษอื่นเท่านั้น 
๑. ช้ีรูป 
๒. โยนห่วง 
๓. โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ 
๔. ตกเบ็ด 
๕. จับสลากโดยวิธีใด ๆ 
๖. ยิงเป้า 
๗. ปาหน้าคน ปาสัตว์หรือสิ่งใด ๆ 
๘. เต๋าข้ามด่าน 
๙. หมากแกว 
๑๐. หมากหัวแดง 
๑๑. บิงโก 
 
ข้อ ๘  การพนันตามบัญชี ข. ดังต่อไปนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องทํารายงานจํานวน

                                                 
๔ ข้อ ๕ (ค) แก้ไขเพิ ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ยอดเงินรายรับและรายจ่ายในวันหนึ่ง ๆ ย่ืนต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตในวันรุ่งขึ้นทุกวัน 
๑. โตแตไลเซเตอร์ สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
๒. บุ๊กเมกิง สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 
ข้อ ๙  การพนันตามบัญชี ข. ดังต่อไปนี้ เมื่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเรียกร้อง 

ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นบัญชีรายการแสดงเงินยอดราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อ 
๑. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์

อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง 
๒. สวีป สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
๓. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ได้จัด

ให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 
 
ข้อ ๑๐  การพนันตามบัญชี ข. ดังต่อไปนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้

ออกใบอนุญาตให้ทราบสถานที่ วัน และเวลาที่จะออกสลากอย่างน้อยสามวันก่อนวันออกสลาก และ
ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตให้หลักฐานไว้เป็นสําคัญว่าได้รับแจ้งความนั้นแล้ว 

๑. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชค ให้เงินหรือประโยชน์
อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง 

๒. สวีป สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 
ข้อ ๑๑  การพนันตามบัญชี ข. ดังต่อไปนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องทําบัญชีการจําหน่าย 

และให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีอํานาจตรวจบัญชีนั้นได้ 
๑. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์

อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง 
๒. โตแตไลเซเตอร์ สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
๓. สวีป สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
๔. บุ๊กเมกิง สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
๕. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ได้จัด

ให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 
 
ข้อ ๑๒  ให้กําหนดภาษีตามมาตรา ๑๖ วรรค ๑ และมาตรา ๑๖ ทวิ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง เสีย

ภาษีดังนี้ 
(ก) ในจังหวัดพระนคร 
    และจังหวัดธนบุรี ร้อยละ ๑๐  
(ข) ในจังหวัดอ่ืน ร้อยละ ๕ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตเล่นบุ๊กเมกิง สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง เสียภาษีดังนี้ 
(ก) ในจังหวัดพระนคร 
    และจังหวัดธนบุรี ร้อยละ ๑๐ 

แห่งยอดรายรับ
ก่อนหักรายจ่าย 

แห่งยอดรายรับ 
ซึ่งหักรายจ่ายแล้ว 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ข) ในจังหวัดอ่ืน ร้อยละ ๕ 
(๓) ผู้รับใบอนุญาตการเล่นสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยง

โชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง สวีป หรือขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ 
หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศนั้น เสียภาษี
ดังนี้ 

(ก) ในจังหวัดพระนคร 
    และจังหวัดธนบุรี ร้อยละ ๑๐ 
(ข) ในจังหวัดอ่ืน ร้อยละ ๕ 

นอกจากภาษีดังกล่าวแล้วให้ผู้รับใบอนุญาตเสียภาษีเพิ่มขึ้นตามมาตรา ๑๖ วรรค ๒ 
อีกร้อยละสองครึ่ง แห่งยอดที่ต้องเสีย เพื่อเป็นรายได้ของเทศบาลแห่งท้องที่ที่เล่นการพนันตาม
ใบอนุญาต 

(๔)๕ ผู้รับใบอนุญาตการเล่นสลากกินแบ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนํารายได้ไปใช้ใน
กิจการสาธารณกุศล โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เสียภาษีในอัตราร้อยละ ๐.๕ แห่งยอด
ราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย  

 
ข้อ ๑๓  การพนันตามบัญชี ข. ดังต่อไปนี้ ให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต 
(๑) ไพ่บริดซ์ ซึ่งเล่นในสมาคมระหว่างสมาชิกหรือบุคคลที่สมาคมอนุญาต หรือเล่น

ในบ้านระหว่างญาติมิตร โดยสมาคมผู้จัดให้มีการเล่นหรือเจ้าบ้าน แล้วแต่กรณี มิได้เรียกเก็บหรือรับ
ผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมจากการเล่นนั้น 

(๒)๖ บิลเลียด ซึ่งเล่นในเคหสถานที่มีบริเวณกว้างขวางและรั้วรอบมิดชิดจํานวนไม่
เกินหนึ่งโต๊ะโดยผู้จัดให้มีการเล่นหรือเจ้าบ้าน แล้วแต่กรณี มิได้เรียกเก็บหรือรับผลประโยชน์ใน
ทางตรงหรือทางอ้อมจากการเล่นนั้น หรือซึ่งเล่นเพื่อการรื่นเริงในสมาคมที่ต้ังขึ้นตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จํานวนไม่เกินห้าโต๊ะ โดยสมาคมเก็บค่าเกมตามสมควร และจัดให้มีการ
เล่นในวันปฏิบัติราชการตามปกติ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของ
วันรุ่งขึ้น และในวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น 
ตลอดจนปฏิบัติตามลักษณะข้อจํากัดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในแบบใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการ
พนันบิลเลียดโดยอนุโลม  

(๓) ว่ิงวัวคน ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย ชกมวย 
มวยปล้ํา ซึ่งกรมพลศึกษาหรือแผนกศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคจัดให้มีขึ้นระหว่างนักเรียน 

 
ข้อ ๑๔  เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตอาจผ่อนผันการอนุญาตให้ผิดไปจากลักษณะ

ข้อจํากัดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้หลังใบอนุญาตได้ แต่เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย
แล้ว 

 
                                                 

๕ ข้อ ๑๒ (๔ ) เพิ ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่ ๔๓ (พ .ศ . ๒๕๔๓ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๖ ข้อ ๑๓ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

แห่งยอดราคาสลาก 
ซึ่งมีผู้รับซื้อ 
ก่อนหักรายจ่าย 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๕๗  ผู้ใดประสงค์จะจัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชี ข. หรือการจัดให้มีการ
แถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมาตรา ๘ ให้
ทําคําขอตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ย่ืนต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประจําท้องที่ ดังนี้ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนที่กรมการปกครอง 
(๒) ในจังหวัดอ่ืน นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนที่ที่ทําการปกครองอําเภอ หรือที่

ทําการปกครองกิ่งอําเภอ  
 
ข้อ ๑๖  ภายใต้บังคับข้อ ๑๙ ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชี ข. 

และใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้า
หรืออาชีพตามมาตรา ๘ ให้ใช้แบบพิมพ์ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
ข้อ ๑๗๘  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เล่นการพนันตามบัญชี ข. ให้กําหนดดังนี้ 
 

การพนัน ค่าธรรมเนียม 
๑. การเล่นซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน  

(ก) ชนโค กระบือ แพะ แกะ วันละ ๔๐๐ บาท 
(ข) ให้สัตว์อ่ืนนอกจากโค กระบือ แพะ แกะ ต่อสู้กัน วันละ ๒๐๐ บาท 
(ค) แข่งม้า  

ในกรุงเทพมหานคร เที่ยวละ ๕๐๐ บาท 
ในจังหวัดอ่ืน เที่ยวละ ๕๐ บาท 

(ง) แข่งสัตว์อ่ืนนอกจากม้า เที่ยวละ ๒๐๐ บาท 
๒. ว่ิงวัวคน วันละ ๒๐๐ บาท 
๓. ชกมวย มวยปล้ํา วันละ ๒๐๐ บาท 
๔. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ วันละ ๒๐๐ บาท 
๕. ช้ีรูป วงหนึ่ง วันละ ๒๐๐ บาท 
๖. โยนห่วง วงหนึ่ง วันละ ๒๐๐ บาท 
๗. โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ วงหนึ่ง วันละ ๒๐๐ บาท 
๘. ตกเบ็ด วงหนึ่ง วันละ ๒๐๐ บาท 
๙. จับสลากโดยวิธีใด ๆ วงหนึ่ง วันละ ๒๐๐ บาท 
๑๐. ยิงเป้า วงหนึ่ง วันละ ๒๐๐ บาท 
๑๑. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ วงหนึ่ง วันละ ๒๐๐ บาท 
๑๒. เต๋าข้ามด่าน วงหนึ่ง วันละ ๒๐๐ บาท 
๑๓. หมากแกว วงหนึ่ง วันละ ๒๐๐ บาท 
๑๔. หมากหัวแดง วงหนึ่ง วันละ ๒๐๐ บาท 

                                                 
๗ ข้อ ๑๕ แก้ไขเพิ ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ . ๒๕๔๘) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
๘ ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ . ๒๕๒๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การพนัน ค่าธรรมเนียม 
๑๕. บิงโก วงหนึ่ง วันละ ๒๐๐ บาท 
๑๖. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้
เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท 
๑๗. โตแตไลเซเตอร์ สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร วงหนึ่ง วันละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ในจังหวัดอ่ืน วงหนึ่ง วันละ ๑,๐๐๐ บาท 

๑๘. สวีป สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง  ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 
๑๙. บุ๊กเมกิง สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง วงหนึ่ง วันละ ๕,๐๐๐ บาท 
๒๐. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกใน
ประเทศไทย แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่
จัดนั้น ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 
๒๑. ไพ่  

(ก) ไพ่นกกระจอก วงหนึ่ง วันละ ๑,๐๐๐ บาท 
(ข) ไพ่โป๊กเกอร์ ไพ่เผ วงหนึ่ง วันละ ๒,๐๐๐ บาท 
(ค) ไพ่ผ่องจีน ไพ่ซีเซ็ก วงหนึ่ง วันละ ๑,๐๐๐ บาท 
(ง) ไพ่อ่ืน ๆ วงหนึ่ง วันละ ๑๐๐ บาท 

 ถ้ า เ ล่ น ใน ระหว่ า งญาติ มิ ต ร ใ น
เคหสถานอันมิใช่ร้านค้า และมิใช่
การเล่นประจํา 
วงหนึ่ง วันละ ๕๐ บาท 

๒๒. ดวด วงหนึ่ง วันละ ๑๐๐ บาท 
๒๓. บิลเลียด โต๊ะหนึ่ง เดือนละ ๓๐๐ บาท 
๒๔. ข้องอ้อย วงหนึ่ง วันละ ๑๐๐ บาท 
๒๕. สะบ้าทอย วงหนึ่ง วันละ ๑๐๐ บาท 
๒๖. สะบ้าชุด วงหนึ่ง วันละ ๑๐๐ บาท 
๒๗. ฟุตบอลโต๊ะ โต๊ะหนึ่ง  ๑,๐๐๐ บาท 
๒๘.๙ เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลัง
อ่ืนใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน 
หรือวิธีอ่ืนใดซึ่งสามารถทําให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับ
แต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม เครื่องหนึ่ง  ๒,๐๐๐ บาท 

 
ข้อ ๑๘๑๐  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค

                                                 
๙ ข้อ ๑๗ ลําดับที่ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
๑๐ ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิ ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ให้กําหนดดังนี้ 
 

กําหนดอายุใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม 
๑ วัน 
ไม่เกิน ๗ วัน 
ไม่เกิน ๑ เดือน 
ไม่เกิน ๖ เดือน 
ไม่เกิน ๑ ปี 

๓๐๐ บาท 
๖๐๐ บาท 

๑,๕๐๐ บาท 
๖,๐๐๐ บาท 
๙,๐๐๐ บาท 

 
ข้อ ๑๙  บรรดาแบบพิมพ์คําร้องขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันและใบอนุญาต

ให้จัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชี ข. ตามแบบที่แนบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ เมื่อได้แก้ไขให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 
พลเอก ป.  จารุเสถียร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑.๑๑ คําขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน (พ.น. ๑) 
๒. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันแข่งสัตว์ (นอกจากม้า) (พ.น. ๒ ๐๑-๕๐) 
๓. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันแข่งม้า (พ.น. ๓ ๐๑-๕๐) 
๔. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันให้สัตว์ต่อสู้กันนอกจากโค กระบือ แพะ 

แกะ (พ.น. ๔ ๐๑-๕๐) 
๕. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันชนโค กระบือ แพะ แกะ (พ.น. ๕ ๐๑-๕๐) 
๖. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันว่ิงวัวคน (พ.น. ๖ ๐๑-๕๐) 
๗. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันชกมวย มวยปล้ํา (พ.น. ๗ ๐๑-๕๐) 
๘. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันแข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ (พ.น. ๘ ๐๑-๕๐) 
๙. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันชี้รูป (พ.น. ๙ ๐๑-๕๐) 
๑๐. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันโยนห่วง (พ.น. ๑๐ ๐๑-๕๐) 
๑๑. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันโยนสตางค์ หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะ

ต่าง ๆ (พ.น. ๑๑ ๐๑-๕๐) 
๑๒. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันตกเบ็ด (พ.น. ๑๒ ๐๑-๕๐) 
๑๓. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันจับสลากโดยวิธีใด ๆ (พ.น. ๑๓ ๐๑-๕๐) 
๑๔. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันยิงเป้า (พ.น. ๑๔ ๐๑-๕๐) 
๑๕. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันปาหน้าคน ปาหน้าสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ 

(พ.น. ๑๕ ๐๑-๕๐) 
๑๖. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันเต๋าข้ามด่าน (พ.น. ๑๖ ๐๑-๕๐) 
๑๗. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันบิงโก (พ.น. ๑๗ ๐๑-๕๐) 
๑๘. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการ

เล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชค หรือขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทย 
(พ.น. ๑๘ ๐๑-๕๐) 

๑๙.๑๒ ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันโตแตไลเซเตอร์สําหรับการเล่น.......... 
(พ.น. ๑๙ ๐๑-๕๐) 

๒๐. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันสวีป (พ.น. ๒๐ ๐๑-๕๐) 
๒๑. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันบุ๊กเมกิง (พ.น. ๒๑ ๐๑-๕๐) 
๒๒. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่นกกระจอก (พ.น. ๒๒ ๐๑-๕๐) 
๒๓. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่ต่อแต้ม (พ.น. ๒๓ ๐๑-๕๐) 
๒๔. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่ผ่องไทย (พ.น. ๒๔ ๐๑-๕๐) 
๒๕. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่ผ่องจีน (พ.น. ๒๕ ๐๑-๕๐) 

                                                 
๑๑ คําขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน (พ.น.๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ 

(พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
๑๒ ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันโตแตไลเซเตอร์สําหรับการเล่น ......... (พ.น. ๑๙ ๐๑-

๕๐) แก้ไขเพิ ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๒๖. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่ซีเซ็ก (พ.น. ๒๖ ๐๑-๕๐) 
๒๗. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันดวด (พ.น. ๒๗ ๐๑-๕๐) 
๒๘. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันบิลเลียด (พ.น. ๒๘ ๐๑-๕๐) 
๒๙. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันข้องอ้อย (พ.น. ๒๙ ๐๑-๕๐) 
๓๐. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันหมากแกว (พ.น. ๓๐ ๐๑-๕๐) 
๓๑. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันหมากหัวแดง (พ.น. ๓๑ ๐๑-๕๐) 
๓๒. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันสะบ้าทอย (พ.น. ๓๒ ๐๑-๕๐) 
๓๓. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันสะบ้าชุด (พ.น. ๓๓ ๐๑-๕๐) 
๓๔. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่โป๊กเกอร์ (พ.น. ๓๔ ๐๑-๕๐) 
๓๕. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่เผ (พ.น. ๓๕ ๐๑-๕๐) 
๓๖. ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ใน

การประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ (พ.น. ๓๖ ๐๑-๕๐) 
๓๗.๑๓ ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันฟุตบอลโต๊ะ หรือเครื่องเล่น ซึ่งใช้

เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน 
โยก หมุนหรือวิธีอ่ืนใดซึ่งสามารถทําให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ 
หรือไม่ก็ตาม 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 

                                                 
๑๓ ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันฟุตบอลโต๊ะ หรือเครื ่องเล่น ซึ่งใช้เครื่องกล พลัง

ไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุนหรือวิธีอื่นใดซึ่ง
สามารถทําให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื ่องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม แก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้
เล่นการพนันประเภทต่าง ๆ ที่เรียกเก็บอยู่ในขณะนี้ยังนับว่าอยู่ในอัตราต่ํา แบบคําร้อง และ
ใบอนุญาตยังไม่เหมาะสม อํานาจการสั่งอนุมัติให้เล่นการพนันได้ตามความร้ายแรงของการพนัน
เดิมมิได้กําหนดไว้เป็นกฎกระทรวง ทั้งกฎกระทรวงที่ใช้อยู่ในขณะนี้ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงมาแล้วรวม 
๑๕ ฉบับด้วยกัน เป็นการไม่สะดวกแก่การปฏิบัติ  จึงจําเป็นต้องปรับปรุงกฎกระทรวงในเรื่องนี้แล้ว
ประมวลรวมเป็นฉบับเดียวกัน 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 
๒๔๗๘๑๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับ
ใบอนุญาตให้เล่นการพนันตามบัญชี ข. บางประเภท และใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัล
ด้วยการเสี่ยงโชคด้วยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 
๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 
๒๔๗๘ นั้น ตํ่าเกินไป ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สมควรเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้
สูงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 
๒๔๗๘๑๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ทางราชการมีนโยบายควบคุม
แหล่งอบายมุขและการพนันบางชนิดซึ่งต้องอาศัยการเล่นควบคู่ กับการเล่นการพนันแข่งม้า 
โดยเฉพาะมิให้มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ชนิดการเล่นควบหมายเลขหรือชื่อ อันมีลักษณะยั่วยุให้เล่น
การพนันมากยิ่งขึ้น สมควรมิให้มีการอนุญาตการเล่นโตแตไลเซเตอร์ชนิดดังกล่าว  จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 
๒๔๗๘๑๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการระบุเพิ่มเติมการเล่น
ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ในกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ หลายฉบับ ทําให้ไม่สะดวกในการใช้กฎหมายและการ
ปรับปรุงกฎหมาย และเนื่องจากในปัจจุบัน เครื่องเล่นการเล่นการพนันได้วิวัฒนาการไปมากตาม

                                                 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๑๗๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๒/๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๔ 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนที่ ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๓/๙ กันยายน ๒๕๒๕ 
๑๖ ราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนที่ ๒๗๑/หน้า ๓๗๘/๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

วิทยาการสมัยใหม่ เป็นเหตุให้ลักษณะของเครื่องเล่นซึ่งใช้ไฟฟ้า จักรกล หรือสปริง ดีด ยิง หรือ โยน
วัตถุใด ๆ ในภาชนะ อันเป็นการเล่นในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่ง
ระบุเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ไม่สามารถครอบคลุมเครื่องเล่นการเล่นการพนันที่ได้มีการดัดแปลงวิธีการเล่นให้
แตกต่างไปจากเดิมได้ทั้งหมด สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเพื่อปรับปรุงลักษณะของเครื่องเล่นซึ่ง
ใช้ไฟฟ้า จักรกล หรือสปริง ดีด ยิง หรือ โยนวัตถุใด ๆ ในภาชนะ ให้ครอบคลุมเครื่องเล่นการเล่นการ
พนันได้ทั้งหมด และเพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการใช้กฎหมายและปรับปรุงกฎหมาย  จึง
จําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 
๒๔๗๘๑๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากข้อกําหนดเกี่ยวกับการพนัน
บิลเลียดที่ให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตตามที่ (๒) ของข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ 
(พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 
๒๔๗๘ กําหนดไว้และใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในปัจจุบันสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดดังกล่าวเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม รวมทั้งเพื่อ
ป้องกันมิให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนและเป็นแหล่งสร้างปัญหาอาชญากรรมขึ้นในสังคม  จึง
จําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 
๒๔๗๘๑๘ 
 

ข้อ ๒  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นไป  
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีในปัจจุบันการขอออกสลากกิน
แบ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนํารายได้ไปใช้ในกิจการสาธารณกุศลพร้อมทั้งขอลดหย่อนภาษีการพนัน
จะต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเป็นรายกรณีไป และกระทรวงมหาดไทยจะต้อง
ดําเนินการออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บภาษีการพนันในอัตราพิเศษทุกราย  ดังนั้น เพื่อเป็นการลด
ขั้นตอนการดําเนินการขอลดหย่อนภาษีดังกล่าวและเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากกินแบ่งที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อนํารายได้ไปใช้ในกิจการสาธารณกุศลและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเสีย
ภาษีการพนันในอัตราต่ํากว่าที่เรียกเก็บตามปกติ สมควรกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวเสียภาษีใน
อัตราร้อยละ ๐.๕ แห่งยอดราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  
 

                                                 
๑๗ ราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๖๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘/๑ เมษายน ๒๕๓๔ 
๑๘ ราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๘๘ก/หน้า ๗/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 
๒๔๗๘๑๙ 
 

ข้อ ๔  ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ซึ่งได้ออกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ แต่ถ้าผู้รับใบอนุญาตนั้นประสงค์
จะขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
พนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุก็ให้ทําได้ โดย
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  

 
ข้อ ๕  บรรดาคําขอใบอนุญาตเล่นการพนันที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้

บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าคําขอนั้นเป็นคําขอตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ 
(พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม  

 
ข้อ ๖  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอน
ภารกิจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ไปให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบแทน เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับภารกิจและไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูประบบราชการ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 
๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ในส่วนของอํานาจ
หน้าที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเล่นการพนันตามบัญชี ข. สถานที่ย่ืนคําขออนุญาต และแบบคํา
ขออนุญาตเล่นการพนันเสียใหม่เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๙ ราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๑๔ก/หน้า ๑/๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชพงษ์/ผู้จัดทํา 
๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


