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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น
พุทธศักราช ๒๔๗๘ อันเปน กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ ใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้เปนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตเลนการพนันตามบัญชี ข.
ทายพระราชบัญ ญัติ และใบอนุญาตจั ดให มีก ารแถมพกหรือรางวัลด วยการเสี่ย งโชคโดยวิธีใ ด ๆ
ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพตามมาตรา ๘
(๑) ผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สําหรับกรุงเทพมหานคร
(๒) นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหงทองที่ สําหรับจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร
การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
ก. การพนันตอไปนี้ ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตได
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(๑) แขงมาหรือแขงสัตวอื่น ซึ่งไมมีการเลนโตแตไลเซเตอร สวีป หรือบุกเมกิง รวมอยูดวย
(๒) วิ่งวัวคน ซึ่งไมมีการเลนโตแตไลเซเตอร 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
สั่งอนุมัติแลว ในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ใหออกใบอนุญาตไดเมื่อผูวาราชการจังหวัด
สั่งอนุมัติแลว
(๑) ใหสัตวตอสูกัน
(๒) ไพโปกเกอร หรือไพเผ
(๓) บิลเลียด
(๔) การจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบ
กิจการคาหรืออาชีพ
ค. การพนั น ต อ ไปนี้ ให อ อกใบอนุ ญ าตได เ มื่ อ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย
สั่งอนุมัติแลว
(๑) แขงเรือพุง หรือแขงเรือลอ
(๒) ชี้รูป
(๓) โยนหวง
(๔) โยนสตางคหรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะตาง ๆ
(๕) ตกเบ็ด
(๖) จับสลากโดยวิธีใด ๆ
(๗) ยิงเปา
(๘) ปาหนาคน ปาสัตว หรือสิ่งใด ๆ
(๙) เตาขามดาน
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(๑๐) หมากแกว
(๑๑) หมากหัวแดง
(๑๒) บิงโก
(๑๓) สลากกินแบง สลากกินรวบ หรือการเลนอยางใดที่เสี่ยงโชคใหเงินหรือประโยชน
อยางอื่นแกผูเลนคนใดคนหนึ่ง
(๑๔) แขงมาหรือแขงสัตวอื่น ซึ่งมีการเลนโตแตไลเซเตอร สวีป หรือบุกเมกิง รวมอยูดวย
(๑๕) วิ่งวัวคน ซึ่งมีการเลนโตแตไลเซเตอร สวีป หรือบุกเมกิง รวมอยูดวย
(๑๖) โตแตไลเซเตอร สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง
(๑๗) สวีป สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง
(๑๘) บุกเมกิง สําหรับการเลนอยางใดอยางหนึ่ง
(๑๙) ขายสลากกินแบง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไมไดออกในประเทศไทย แตไดจัด
ใหมีขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น
(๒๐) ฟุตบอลโตะ
(๒๑) เครื่องเลนซึ่งใชเครื่องกล พลังไฟฟา พลังแสงสวาง หรือพลังอื่นใดที่ใชเลน โดยวิธี
สัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่น ใดซึ่งสามารถทําใหแ พช นะกัน ได
ไมวาจะโดยมีการนับแตมหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไมก็ตาม”
ขอ ๒ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๑๕ แห ง กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๕ ผูใดประสงคจะจัดใหมีการเลนการพนันตามบัญชี ข. หรือการจัดใหมีการแถมพก
หรื อ รางวั ล ด ว ยการเสี่ ย งโชคโดยวิ ธี ใ ด ๆ ในการประกอบกิ จ การค า หรื อ อาชี พ ตามมาตรา ๘
ใหทําคําขอตามแบบทายกฎกระทรวงนี้ยื่นตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประจําทองที่ ดังนี้
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นที่กรมการปกครอง
(๒) ในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่นที่ที่ทําการปกครองอําเภอ หรือที่ทําการ
ปกครองกิ่งอําเภอ”
ขอ ๓ ใหยกเลิกแบบพิมพคําขออนุญาตจัดใหมีการเลนการพนัน พ.น. ๑ ทายกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และใหใช
แบบพิมพคําขออนุญาตจัดใหมีการเลนการพนัน พ.น. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้แทน
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ขอ ๔ ใบอนุ ญาตจัด ให มี การเล น การพนัน ซึ่ งไดอ อกใหแ ก ผูรั บใบอนุ ญาตกอ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใ ชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวาใบอนุญาตนั้น สิ้น อายุ แตถา ผูรับใบอนุญาตนั้ น
ประสงค จ ะขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้กอนใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุก็ใหทําได โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
ขอ ๕ บรรดาคําขอใบอนุญาตเลนการพนันที่ไดยื่นไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและ
ยังอยูในระหวางการพิจารณา ใหถือวาคําขอนั้นเปนคําขอตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้
โดยอนุโลม
ขอ ๖ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

พ.น. ๑

คําขออนุญาตจัดใหมีการเลนการพนัน
เขียนที่....................................................
วันที่..... เดือน.................. พ.ศ. ....
ขาพเจา...........................................................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน
อายุ.......ป สัญชาติ...................
บานเลขที่........ หมูที่…. ถนน.................... ตําบล/แขวง..................... อําเภอ/เขต........................
จังหวัด........................ ยื่นคําขอตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต...................................................
ดวยขาพเจามีความประสงคขอรับใบอนุญาตจัดใหมีการเลนการพนัน..........................
......................... จํานวน.............. มีกําหนด............................. ณ ที่หรือบานเลขที่...... หมูที่........
ถนน....................... ตําบล/แขวง........................ อําเภอ/เขต....................... จังหวัด..................
ขาพเจาจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการพนันกับลักษณะขอจํากัดและเงื่อนไขของการ
เลนการพนันดังระบุไวหลังใบอนุญาต
ลายมือชื่อ.............................................ผูรองขอ
(................................................)
ลายมือชื่อ.............................................ผูเขียน
(................................................)
รับคําขอวันที่....................../......................../...............
ลายมือชื่อ.............................................ผูรับคําขอ
(................................................)
ตําแหนง.................................................
คําสั่ง..............................................................................
ลายมือชื่อ................................เจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
(................................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่............/..................../...................

กรณีการอนุญาตตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครอง
ผูวาราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
๑. เสนอ......................................................................................................................
...........................................................................................................
..................................................................................................................................
ลายมือชื่อ...........................................เจาพนักงานผูอ อกใบอนุญาต
(..................................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่............/..................../...................
๒. เสนอ......................................................................................................................
...........................................................................................................
..................................................................................................................................
ลายมือชื่อ................................................
(..................................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่............/..................../...................
๓. คําสั่ง......................................................................................................................
..................................................................................................................................
ลายมือชื่อ...............................................ผูสั่ง
(..................................................)
ตําแหนง.................................................
วันที่............/..................../...................
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหโอนภารกิจ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ไปใหกระทรวงมหาดไทย
เปนผูรับผิดชอบแทน เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจและไมเปน
อุป สรรคตอการปฏิรูประบบราชการ สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓)
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติก ารพนัน พุทธศัก ราช ๒๔๗๘ ในสวนของอํานาจหนาที่เจาพนัก งาน
ผูออกใบอนุญาตเลนการพนันตามบัญชี ข. สถานที่ยื่นคําขออนุญ าต และแบบคําขออนุญาตเลนการพนัน
เสียใหมเพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

