
กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี  17  (พ.ศ. 2503) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติการพนนั  พุทธศักราช  2478 
 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  4  และมาตรา  17  แหงพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช  2478  มาตรา  16  แหงพระราชบัญญัติการพนัน  พุทธศักราช  2478  ซ่ึงแกไขเพิ่มเตมิ 

โดยพระราชบญัญัติการพนนั  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2503  และมาตรา  16  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติ 

การพนัน  พุทธศักราช  2478  ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติการพนัน  (ฉบับที่  2)  พุทธศักราช 

2478  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการพนัน  (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช  2482  รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี ้
  ขอ  1  ใหยกเลิก 

   (1)  กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา  17  แหงพระราชบัญญัติ 

การพนัน  พุทธศักราช  2478 

   (2)  กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 4  และมาตรา 17  แหง 

พระราชบัญญัติการพนัน  พทุธศักราช  2478  (ฉบับที่  2) 

   (3)  กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา  17  แหงพระราชบัญญัติ 

การพนัน  พุทธศักราช  2478  (ฉบับที่  3) 

   (4)  กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบญัญัติการพนนั 

พุทธศักราช  2478  (ฉบับที่  4) 

   (5)  กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบญัญัติการพนนั 

พุทธศักราช  2478  (ฉบับที่  5) 

   (6)  กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบญัญัติการพนนั 

พุทธศักราช  2478  และพระราชบัญญัติการพนัน  (ฉบับที่  2)  พุทธศักราช  2478  (ฉบับที่  6) 

   (7)  กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบญัญัติการพนนั 

พุทธศักราช  2478  (ฉบับที่  7) 

   (8)  กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบญัญัติการพนนั 

พุทธศักราช  2478  (ฉบับที่  8) 

   (9)  กฎกระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่  9)  ออกตามความในพระราชบญัญัติ 

การพนัน  พุทธศักราช  2478  

   (10)  กฎกระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่  10)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การพนัน  พุทธศักราช  2478 
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   (11)  กฎกระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่  11)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การพนัน  พุทธศักราช  2478  

   (12)  กฎกระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่  12)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การพนัน  พุทธศักราช  2478  

   (13)  กฎกระทรวง  ฉบับที่  13  (พ.ศ.2409)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การพนัน  พุทธศักราช  2478  

   (14)  กฎกระทรวง  ฉบับที่  14  (พ.ศ.2492)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การพนัน  พุทธศักราช  2478  

   (15)  กฎกระทรวง  ฉบับที่  15  (พ.ศ.2492)  ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ

การพนัน  พุทธศักราช  2478  

   (16)  กฎกระทรวง  ฉบับที่  16  (พ.ศ.2503)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การพนัน  พุทธศักราช  2478  

  ขอ  2  ใหเพิ่มเติมการเลนตอไปนี้เปนการเลนในบัญชี  ก. ทายพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช  2478 

  บาการา 
  ขอ  3  ใหเพิ่มเติมการเลนตอไปนี้เปนการเลนในบัญชี  ข.  ทายพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช  2478 

  1.  สะบาทอย 

  2.  สะบาชุด 

  3.  ฟุตบอลโตะ 

  4.  เครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกล  ไฟฟา  พลังแสงสวาง  หรือพลังอ่ืนใดทีใ่ชเลนโดยวิธีสัมผัส 

เล่ือน  กด  ดีด  ดึง  ดัน  ยิง โยน  หมนุ  หรือวิธีอ่ืนใดซึ่งสามารถทําใหแพชนะกันไดไมวาจะโดยมกีารนับ
แตมหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไมก็ตาม 

  ขอ  4  ใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้เปนเจาพนักงาน  ผูออกใบอนุญาตเลนการพนนั 

ตามบัญชี  ข.  ทายพระราชบญัญัติ  และใบอนุญาตจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชค 

โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการคาหรอือาชีพตามมาตรา  8 

  (1)  ผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและนติิการ กรมการปกครอง สําหรับกรุงเทพมหานคร 

  (2)  นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ  ผูเปนหวัหนาประจํากิ่งอําเภอ  สําหรับจังหวดัอื่น 

นอกจากกรุงเทพมหานคร 

  การออกใบอนญุาตตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตภายใต
เงื่อนไขดังตอไปนี ้
 

 
ขอ 4  แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 
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  ก.  การพนันตอไปนี้  ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตได 
  (1)  แขงมาหรอืแขงสัตวอ่ืน  ซ่ึงไมมีการเลนโตแตไลเซเตอร  สวีป  หรือบุกเมกิง 

รวมอยูดวย 

  (2)  วิ่งววัคน  ซ่ึงไมมีการเลนโตแตไลเซเตอร  สวีป  หรือบุกเมกิง  รวมอยูดวย 

  (3)  ไพนกกระจอก  ไพตอแตม  และไพตาง ๆ เวนแตไฟโปกเกอร  ไพเผ 

  (4)  ดวด 

  (5)  ของออย 

  (6)  สะบาทอย 

  (7)  สะบาชุด 

  (8)  ชกมวย  มวยปลํ้า 

  ข.  การพนันตอไปนี้  ในกรงุเทพมหานครใหออกใบอนุญาตไดเม่ืออธิบดีกรมการปกครอง    
สั่งอนุมัติแลว  ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครใหออกใบอนุญาตไดเม่ือผูวาราชการจังหวัดสั่งอนุมัติแลว 

(1) ใหสัตวตอสูกนั 

(2) ไพโปกเกอร  ไพเผ 

(3) บิลเลียด 

(4) การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชค  โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบ 

กิจการคาหรืออาชีพ 

  ค.  การพนันตอไปนี้  ใหออกใบอนุญาตไดเม่ือรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

สั่งอนุมัติแลว 
(1) แขงเรือพุง  แขงเรือลอ 

(2) ช้ีรูป 

(3) โยนหวง 
(4) โยนสตางคหรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะตาง ๆ  
(5) ตกเบ็ด 

(6) จับสลากโดยวธีิใด ๆ  
(7) ยิงเปา 
(8) ปาหนาคน  ปาสัตว  หรือส่ิงใด ๆ 

(9) เตาขามดาน 

(10)  หมากแกว 

(11)   หมากหวัแดง 
(12)   บิงโก 

 

 
ขอ 4 ข. และขอ 4 ค. แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน  
พุทธศักราช 2478
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  (13)  สลากกินแบง  สลากกินรวบ  หรือการเลนอยางใดที่เสี่ยงโชคใหเงินหรือประโยชน 

อยางอื่นแกผูเลนคนใดคนหนึ่ง 
  (14)  แขงมา  หรือแขงสัตวอ่ืน  ซ่ึงมีการเลนโตแตไลเซเตอร  สวีป  หรือบุกเมกิง  รวมอยูดวย 

  (15)  วิ่งววัคน  ซ่ึงมีการเลนโตแตไลเซเตอร  สวีป  หรือบุกเมกิง  รวมอยูดวย 

  (16)  โตแตไลเซเตอร  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 

  (17)  สวีป  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 

  (18)  บุกเมกิง  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 

  (19)  ขายสลากกินแบง  สลากกินรวบ  หรือสวีป  ซ่ึงไมไดออกในประเทศไทย  แต 

ไดจัดใหมีขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายประเทศที่จัดนั้น 

  (20)  ฟุตบอลโตะ 

  (21)  เครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกล  พลังไฟฟา  พลังแสงสวางหรือพลังอ่ืนใดที่ใชเลน 

โดยวิธีสัมผัส  เล่ือน  กด  ดดี  ดึง  ดนั  ยิง  โยน  โยก  หมนุ  หรือวิธีอ่ืนใดซึ่งสามารถทําใหแพชนะ 

กันได  ไมวาจะโดยมกีารนับแตมหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไมก็ตาม 

  ขอ  5  กําหนดอายุใบอนุญาตใหเลนการพนันตามบัญชี  ข.  ตองไมเกินจํานวนวัน 

และตองอยูภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี ้
   (ก)  การพนันตอไปนี้  ตองไมเกินหนึ่งวนัและใหเลนไดภายในกําหนดเวลา 
 

การพนัน กําหนดเวลา 
  1.  การเลนตาง ๆ ซ่ึงใหสัตวตอสู  หรือแขงกัน   

ซ่ึงไมมีการเลนโตแตไลเซเตอร  สวีป  หรือบุกเมกิง  รวมอยูดวย 

  2.  วิ่งววัคน    

  3.  แขงเรือพุง  แขงเรือลอ 

  4.  ของออย 

  5.  ชกมวย  มวยปลํ้า 

  6.  ช้ีรูป 

  7.  โยนหวง 

  8.  โยนสตางคหรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะตาง ๆ  

 

7  ถึง  19  นาฬิกา 

7  ถึง  19  นาฬิกา 

7  ถึง  19  นาฬิกา 

7  ถึง  19  นาฬิกา 

12  ถึง  24  นาฬิกา 

7  ถึง  24  นาฬิกา 

7  ถึง  24  นาฬิกา 

7  ถึง  24  นาฬิกา 

 

 

 
ขอ 4 ค.(20) เพิ่มเตมิโดยขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 
ขอ 4 ค.(21) แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 
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การพนัน กําหนดเวลา 
  9.  ตกเบ็ด 

           10.  จบัสลากโดยวิธีใด ๆ  

           11.  ยิงเปา 

           12.  ปาหนาคน  ปาสตัว  หรือส่ิงใด ๆ 

           13.  เตาขามแดน 

           14.  หมากแกว 

           15.  หมากหวัแดง 

           16.  บิงโก 

           17.  สะบาทอย 

           18.  สะบาชุด 

           19.  การเลนตาง ๆ ซ่ึงใหสัตวตอสูหรือแขงกัน 

ซ่ึงมีการเลนโตแตไลเซเตอร  รวมอยูดวย 

            20.  โตแตไลเซเตอร  สําหรับการเลนอยางใด 

อยางหนึ่ง 
            21.  บุกเมกิง  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 

            22.  ไพนกกระจอก  ไพตอแตม  ไพตาง ๆ 

     วันอาทิตย 
     วันอื่น 

            23.  ดวด   วันอาทิตย 

     วันอื่น 
 

7  ถึง  24  นาฬิกา 

7  ถึง  24  นาฬิกา 

7  ถึง  24  นาฬิกา 

7  ถึง  24  นาฬิกา 

7  ถึง  24  นาฬิกา 

7  ถึง  24  นาฬิกา 

7  ถึง  24  นาฬิกา 

7  ถึง  24  นาฬิกา 

7  ถึง  24  นาฬิกา 

7  ถึง  24  นาฬิกา 

12  ถึง  20  นาฬิกา 
 

12  ถึง  20  นาฬิกา 
 

12  ถึง  20  นาฬิกา 
 

12  ถึง  24  นาฬิกา 

18  ถึง  24  นาฬิกา 

12  ถึง  24  นาฬิกา 

18  ถึง  24  นาฬิกา 

 

  (ข)  การพนนัตอไปนี้ตองไมเกินจํานวนวนั  นับจากวันออกใบอนุญาตถึงวันออกสลาก 

ถากําหนดการออกสลากไวหลายคราวจนถึงเวลาออกสลากครั้งสุดทาย  และการออกสลากคราวเดียว 

หรือหลายคราวนั้น  ถาทําในประเทศไทยตองอยูภายในเวลา  7  ถึง  24  นาฬกิา  ในวนัที่กําหนดไว 

  1.  สลากกินแบง  สลากกินรวบ  หรือการเลนอยางใดทีเ่สี่ยงโชคใหเงนิหรือประโยชน 

อยางอื่นแกผูเลนคนใดคนหนึ่ง 
  2.  สวีป  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึง่ 

  3.  ขายสลากกินแบง  สลากกินรวบ  หรือสวีป  ซ่ึงไมไดออกในประเทศไทย  แตไดจัด 

ใหมีขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น
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  (ค)  บิลเลียด  ฟุตบอลโตะ  หรือเครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกลพลังไฟฟา  พลังแสงสวาง 

หรือพลังอ่ืนใดที่ใชแลนโดยวิธีสัมผัส  เล่ือน  กด  ดีด  ดัน  ยิง  โยน  โยก  หมนุ  หรือวิธีอ่ืนใดซึ่งสามารถ 

ทําใหแพชนะกันได  ไมวาจะโดยมกีารนับแตมหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไมก็ตาม  ตองไมเกินสามสิบวัน 

นับจากวันออกใบอนุญาตและใหแลนไดภายในเวลา  17  ถึง  23  นาฬิกา 

  ขอ  6  กําหนดอายุใบอนุญาต  การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชค 

โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการคาหรอือาชีพใหนับแตวนัที่เจาพนกังานออกใบอนุญาตจนถึงวนัที่ 
เจาพนกังานผูออกใบอนุญาตกําหนดใหตามที่เห็นสมควรและการเสี่ยงโชคแตละคราวตองอยูภายใน 

เวลา  7  ถึง  24  นาฬิกา  แหงวันที่กําหนดไว 

  ขอ  7  การพนนัตามบัญชี  ข.  ดังตอไปนี้  ใหออกใบอนญุาตใหเลนไดเฉพาะในงาน 

ร่ืนเริงสาธารณะหรืองานนกัขัตฤกษหรือในโอกาสพิเศษอื่นเทานัน้ 
 

   1.  ช้ีรูป 

   2.  โยนหวง 

   3.  โยนสตางคหรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะตาง ๆ  

   4.  ตกเบ็ด 

   5.  จับสลากโดยวิธีใด ๆ  

   6.  ยิงเปา 

   7.  ปาหนาคน  ปาสัตวหรือส่ิงใด ๆ 

   8.  เตาขามดาน 

   9.  หมากแกว 

            10.  หมากหวัแดง 

            11.  บิงโก 

  ขอ  8  การพนนัตามบัญชี  ข.  ดังตอไปนี้  ผูรับใบอนุญาตตองทํารายงานจํานวน 

ยอดเงินรายรบัและรายจายในวนัหนึ่ง ๆ ยื่นตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตในวันรุงขึ้นทุกวนั 

   1.  โตแตไลเซเตอร  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 

   2.  บุกเมกิง  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 

  ขอ  9  การพนนับัญชี  ข.ดังตอไปนี้  เมื่อเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเรียกรอง 

ผูรับใบอนุญาตตองยื่นบัญชรีายการแสดงยอดเงินราคาสลากซึ่งมีผูรับซื้อ 

   1.  สลากกินแบง  สลากกินรวบ  หรือการเลนอยางใดทีเ่สี่ยงโชคใหเงนิหรือ 

ประโยชนอยางอื่นแกผูเลนคนใดคนหนึ่ง 
   2.  สวีป  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึง่ 
 

 

 

ขอ 5 (ค) แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 4 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 
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   3.  ขายสลากกินแบง  สลากกินรวบ  หรือสวีป  ซ่ึงไมไดออกในประเทศไทย 

แตไดจัดใหมขีึ้นโดยชอบดวยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 

  ขอ  10  การพนันตามบัญชี  ข.  ดังตอไปนี ้ ผูรับใบอนุญาตตองแจงตอเจาพนักงาน 

ผูออกใบอนุญาตใหทราบสถานที่  วันและเวลาที่จะออกสลากอยางนอยสามวันกอนวนัออกสลาก 

และใหเจาพนกังานผูออกใบอนุญาตใหหลักฐานไวเปนสาํคัญวาไดรับแจงความนัน้แลว 

   1.  สลากกนิแบง  สลากกินรวบหรือการเลนอยางใดที่เสีย่งโชคใหเงนิหรือ 

ประโยชนอยางอื่นแกผูเลนคนใดคนหนึ่ง 
   2.  สวีป  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึง่ 

  ขอ  11  การพนันตามบัญชี  ข. ดังตอไปนี้  ผูรับใบอนุญาตตองทําบัญชีการจําหนาย 

และใหเจาพนกังานผูออกใบอนุญาตมีอํานาจตรวจบัญชนีั้นได 
   1.  สลากกินแบง  สลากกินรวบ  หรือการเลนอยางใดทีเ่สี่ยงโชคใหเงนิหรือ 

ประโยชนอยางอื่นแกผูเลนคนใดคนหนึ่ง 
   2.  โตแตไลเซเตอร  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 

   3.  สวีป  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึง่ 

   4.  บุกเมกิง  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 

   5.  ขายสลากกินแบง  สลากกินรวม  หรือสวีป  ซ่ึงไมไดออกในประเทศไทย 

แตไดจัดใหมขีึ้นโดยชอบดวยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 

  ขอ  12  ใหกําหนดภาษีตามมาตรา  16  วรรค  1  และมาตรา  16  ทวิ  ดังตอไปนี ้

   (1)  ผูรับใบอนุญาตการเลนโตแตไลเซเตอร  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 

เสียภาษดีังนี ้
         (ก)  ในจังหวัดพระนคร 

     และจงัหวัดธนบุรี  แหงยอดรายวบั 

     รอยละ  10   กอนหกัรายจาย 

         (ข)  ในจังหวัดอืน่ รอยละ  5 

   (2)  ผูรับใบอนุญาตเลนบุกเมกิง  สําหรับการเลน 

อยางใดอยางหนึ่งเสียภาษี  ดังนี ้
         (ก)  ในจังหวัดพระนคร 

     และจงัหวัดธนบุรี  แหงยอดรายรับ 

     รอยละ  10   ซ่ึงหักรายจายแลว 

         (ข)  ในจังหวัดอืน่ รอยละ  5 

   (3)  ผูรับใบอนุญาตการเลนสลากกินแบง  สลากกินรวบ  หรือการเลนอยางใด 

ที่เสี่ยงโชคใหเงินหรือประโยชนอยางอื่นแกผูเลนคนใดคนหนึ่ง  สวีปหรือขายสลากกินแบง  สลากกนิรวบ 

หรือสวีป  ซ่ึงไมไดออกในประเทศไทย  แตไดจัดใหมีขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายของประเทศนั้น  เสียภาษีดังนี ้
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         (ก)  ในจังหวัดพระนคร 

     และจงัหวัดธนบุรี  แหงยอดราคาสลาก 

     รอยละ  10   ซ่ึงมีผูรับซื้อ 

         (ข)  ในจังหวัดอืน่ รอยละ  5  กอนหกัรายจาย 

   (4)  ผูรับใบอนุญาตการเลนสลากกินแบงที่มีวัตถุประสงคเพื่อนํารายไดไปใชใน
กิจการสาธารณกุศล  โดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี  เสียภาษใีนอัตรารอยละ  0.5   แหงยอดราคา 
สลาก  ซ่ึงมีผูรับซื้อกอนหักรายจาย 
  นอกจากภาษดีงักลาวแลว  ใหผูรับใบอนุญาตเสียภาษีเพิ่มขึ้นตาม มาตรา 16 วรรค 2 

อีกรอยละสองครึ่งแหงยอดทีต่องเสีย  เพื่อเปนรายไดของเทศบาลแหงทองที่ที่เลนการพนันตามใบอนุญาต 

  ขอ  13  การพนันตามบัญชี  ข.  ดังตอไปนี ้ ใหจดัขึ้นโดยไมตองมีใบอนุญาต 

   (1)  ไพบริดซ  ซ่ึงเลนในสมาคมระหวางสมาชิก  หรือบคุคลที่สมาคมอนุญาต 

หรือเลนในบานระหวางญาตมิิตร  โดยสมาคมผูจัดใหมกีารเลนหรือเจาบานแลวแตกรณี  มิไดเรียกเก็บ 

หรือรับผลประโยชนในทางตรงหรือทางออมจากการเลนนั้น 

    (2)  บิดเลียด  ซ่ึงเลนในเคหสถานที่มีบริเวณกวางขวาง  และร้ัวรอบมิดชิด 

จํานวนไมเกินหนึ่งโตะ  โดยผูจัดใหมกีารเลนหรือเจาบาน แลวแตกรณ ี มิไดเรียกเก็บหรือรับผลประโยชน 
ในทางตรงหรอืทางออมจากการเลนนั้น  หรือซ่ึงเลนเพื่อการรื่นเริงในสมาคมที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย 

แพงและพาณชิย  จํานวนไมเกินหาโตะ  โดยสมาคมเก็บคาเกมตามสมควร  และจดัใหมีการเลนในวัน 

ปฏิบัติราชการตามปกติ  ระหวางเวลา  15.00  นาฬิกา  ถึงเวลา 01.00  นาฬิกา  ของวันรุงขึ้น  และ 

ในวนัหยุดราชการ  ระหวางเวลา  11.00  นาฬิกา  ถึงเวลา  01.00  นาฬิกา  ของวันรุงขึ้น  ตลอดจนปฏิบัติ 

ตามลักษณะขอจํากัดและเงื่อนไขที่กําหนดไวในแบบใบอนุญาตใหจดัใหมีการเลนการพนันบิดเลยีด 

โดยอนุโลม 

   (3)  วิ่งววัคน  ซ่ึงไดมีการเลนโตแตไลเซเตอร  สวีป  หรือบุกเมกิง  รวมอยูดวย 

ชกมวย  มวยปล้ํา  ซ่ึงกรมพลศึกษาหรือแผนกศึกษาธิการในสวนภูมภิาคจัดใหมีขึ้นระหวางนักเรียน 

  ขอ  14  เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตผอนผันการอนุญาต  ใหผิดไปจากลักษณะ 

ขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวหลังใบอนุญาตไดแตเฉพาะเมื่อไดรับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยแลว 

  ขอ  15  ผูใดประสงคจะจดัใหมีการเลนการพนัน  ตามบญัชี  ข.  หรือการจัดใหมกีาร 

แถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชคโดยวธีิใด ๆ ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพตามมาตรา  8 

ใหทําคําขอตามแบบทายกฎกระทรวงนี้  ยืน่ตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประจําทองที่ ดังนี ้
   (1) ในกรุงเทพมหานคร  ใหยืน่ที่กรมการปกครอง 

   (2) ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยืน่ที่ที่ทําการปกครองอําเภอหรือ 

ที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ  
 

 
ขอ 13 (2) แกไขเพิม่เติมโดยขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

ขอ 15 แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 
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  ขอ  16  ภายใตบังคับ  ขอ 19  ใบอนุญาตใหจดัใหมีการเลนการพนันตามบัญชี  ข. 

และใบอนุญาตจัดใหมีการแถมพก  หรือรางวัลดวยการเสีย่งโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการคา 
หรืออาชีพตามมาตรา  8  ใหใชแบบพิมพตามแบบทายกฎกระทรวงนี ้

  ขอ  17  คาธรรมเนียมใบอนญุาตใหเลนการพนันตามบัญชี  ข.  ใหกําหนด  ดังนี ้
 

ลําดับ การพนัน คาธรรมเนียม 

1 การเลนซึ่งใหสัตวตอสูหรือแขงกัน 

(ก)  ชนโค  กระบือ  แพะ  แกะ 

(ข)  ใหสัตวอ่ืนนอกจาก  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ตอสูกนั 

(ค)  แขงมา 

       ในกรุงเทพมหานคร 

       ในจังหวดัอื่น 

(ง)  แขงสัตวอ่ืนนอกจากมา 

 

  วันละ  400  บาท 

  วันละ  200  บาท 

 

เที่ยวละ            500  บาท 

เที่ยวละ              50  บาท 

เที่ยวละ            200  บาท 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

วิ่งววัคน 

ชกมวย  มวยปล้ํา 
แขงเรือพวง  แขงเรือลอ 

ช้ีรูป 

โยนหวง 
โยนสตางคหรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะตาง ๆ  
ตกเบ็ด 

จับสลากโดยวธีิใด ๆ 

ยิงเปา 
ปาหนาคน  ปาสัตว  หรือส่ิงใด ๆ  
เตาขามดาน 

หมากแกว 

หมากหวัแดง 
บิงโก 

สลากกินแบง  สลากกินรวบ  หรือการเลน 

อยางใดทีเ่สี่ยงโชคใหเงินหรือประโยชนอยางอื่น 

แกผูเลนคนใดคนหนึ่ง 

                        วันละ  200  บาท 

                        วันละ  200  บาท 

                        วันละ  200  บาท 

วงหนึ่ง              วันละ  200  บาท 

วงหนึ่ง              วันละ  200   บาท 

วงหนึ่ง  วันละ  200  บาท 

วงหนึ่ง  วันละ  200  บาท 

วงหนึ่ง  วันละ  200  บาท 

วงหนึ่ง  วันละ  200  บาท 

วงหนึ่ง  วันละ  200  บาท 

วงหนึ่ง  วันละ  200  บาท 

วงหนึ่ง  วันละ  200  บาท 

วงหนึ่ง  วันละ  200  บาท 

วงหนึ่ง  วันละ  200  บาท 

 

  คร้ังละ  5,000 บาท 
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ลําดับ การพนัน คาธรรมเนียม 

17 โตแตไลเซเตอร  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 
ในกรุงเทพมหานคร 

ในจังหวดัอื่น 

 

วงหนึ่ง  วันละ  10,000  บาท 

วงหนึ่ง  วันละ    1,000  บาท 

18 

19 

20 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

สวีป  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง 
บุกเมกิง  สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึง่ 
ขายสลากกินแบง  สลากกินรวบ  หรือสวีป 

ซ่ึงไมไดออกในประเทศไทย  แตไดจัดใหมขีึ้น 

โดยชอบดวยกฎหมาย  ของประเทศที่จัดนั้น 

ไพ 
(ก)  ไพนกกระจอก 

(ข)  ไพโปกเกอร  ไพเผ 

(ค)  ไพผองจนี  ไพซีเซ็ก 

(ง)  ไพอ่ืน ๆ 

 

 

 

ดวด 

บิลเลียด 

ของออย 

สะบาทอย 

สะบาชุด 

ฟุตบอลโตะ 

เครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกล  พลังไฟฟา  พลังแสงสวาง 
หรือพลังอ่ืนใดที่ใชเลนโดยวิธีสัมผัส  เล่ือน  กด  ดดี 

ดึง  ดัน  ยิง  โยน  โยก  หมนุ  หรือวิธีอ่ืนใดซึ่งสามารถ 

ทําใหแพชนะกันได  ไมวาจะโดยมกีารนับแตมหรือ 

เครื่องหมายใด  ๆ  หรือไมกต็าม 

  คร้ังละ   1,000  บาท 

วงหนึ่ง  วันละ    5,000  บาท 

 

 

  คร้ังละ   1,000  บาท 

 

วงหนึ่ง  วันละ    1,000  บาท 

วงหนึ่ง  วันละ    2,000  บาท 

วงหนึ่ง  วันละ    1,000  บาท 

วงหนึ่ง  วันละ       100  บาท 

ถาเลนระหวางญาติมิตรในเคหสถาน 

อันมิใชรานคาและมิใชการเลนประจํา 
วงหนึ่ง  วันละ          50  บาท 

วงหนึ่ง  วันละ        100  บาท 

โตะหนึ่งเดือนละ                 300  บาท 

วงหนึ่ง  วันละ        100  บาท 

วงหนึ่ง  วันละ        100  บาท 

วงหนึ่ง  วันละ        100  บาท 

โตะหนึ่ง                           1,000  บาท 

 

 

 

 

เครื่องหนึ่ง                       2,000 บาท 

 

  

 
ขอ 17 แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

ขอ 17 อันดับ 28 แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 5 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 
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  ขอ  18  คาธรรมเนียมใบอนญุาตจัดใหมีแถมพก  หรือรางวัลดวยการเสีย่งโชค 

ดวยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการคาหรอือาชีพใหกําหนด  ดังนี ้
 

กําหนดอายใุบอนุญาต คาธรรมเนียม 

1  วัน 

ไมเกิน  7  วัน 

ไมเกิน  1  เดือน 

ไมเกิน  6  เดือน 

ไมเกิน  1  ป 

300  บาท 

600  บาท 

1,500  บาท 

6,000  บาท 

9,000  บาท 
 

  ขอ  19  บรรดาแบบพิมพคํารองขออนุญาตจัดใหมีการเลนการพนัน  และใบอนุญาตใหจดั

ใหมีการเลนการพนันตามบญัชี  ข.  ตามแบบที่แนบทายกฎกระทรวง  ฉบับที่  13  (พ.ศ. 2409)  ออกตาม 

ความในพระราชบัญญัติการพนัน  พุทธศักราช  2478  เมื่อไดแกไขใหเปนไปตามกฎกระทรวง  ใหคงใชได 

ตอไปจนถึงวนัที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2503 

 

 

ใหไว  ณ  วันที่  17  กรกฎาคม  2503 

พลเอก  ป.  จารุเสถียร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอ 18  แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 
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