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ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งในเอเชีย ที่อนุญาตให้มีการเล่นพนันอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย รวมถึงอนุญาตให้มีธุรกิจคาสิโน แต่การอนุญาตดังกล่าวมานี้ต้องอยู่ภายใต้
กรอบของกฎหมายเฉพาะเรื่อง และผ่านการควบคุมดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ควบคุมดูแลและจัดการพนันให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
ประชาชนภายในประเทศ  

สิ่งที่สำคัญในการศึกษาและทำความเข้าใจการพนันในสิงคโปร์จำเป็นต้องรับทราบถึง
ความหมายและประเภทของการพนันที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน โดยคำนิยาม “การพนัน” 
ล่าสุด มีการระบุไว้อยู่ในกฎหมาย Remote Gambling Act (RGA) คือ ความหมาย
ทั้งหมด หรือ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

Betting คือ การวางเงินเพื่อเดิมพันผลการแข่งขันม้าแข่งหรือกีฬา 
Gaming คือ เกมที่อาศัยทักษะและโชคร่วมกัน หรืออาศัยโชคเพียงอย่างเดียว 

เพื่อรับเงินรางวัล 
Lottery คือ เกม วิธีการ อุปกรณ์ แบบแผน หรือการแข่งขันใด ที่มีเงินหรือสิ่งที่

มีมูลค่าเป็นเงินได้ถูกแจกจ่ายหรือจัดสรร ในลักษณะที ่ขึ ้นอยู ่หรือ
กำหนดโดย อาศัยโชค หรือ สลาก ไม่ว่าจะมีการจัดขึ้นภายในหรือ
ภายนอกประเทศสิงคโปร ์

เนื่องด้วยการพนันมีหลายประเภทดังที่กล่าวข้างต้น และการพนันแต่ละประเภทมีวิธี
ในการควบคุมและจัดการในรูปแบบที่แตกต่างกัน สิงคโปร์จึงได้ตรากฎหมายพนันที่สำคัญ
ไว้หลายฉบับ รวมถึงกำหนดหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะอีกด้วย  ได้แก่ 

 
 

Common Gaming Houses Act 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการปราบปรามการเล่นพนันตามที่อยู่อาศัย (Common Gaming Houses) 
การเล่นพนันในที่สาธารณะ (Public Gaming) และ Public Lottery 

1. โครงสร้างกฎหมาย 
1.1 บทนิยาม 
1.2 ความรับผิด (Offence) 
1.3 แนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
1.4 ข้อยกเว้น 

2. ผู้บังคับใช้กฎหมาย : ตำรวจ 
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ตัวอย่ำงกำรบังคับใช้กฎหมำย 

 

 
 

ที่มา: https://www.channelnewsasia.com/singapore/7-investigated-illegal-gambling-mahjong-jurong-east-2461671 

  

จากการรายงานข่าว ตำรวจสิงคโปร์ตรวจพบการเล่นพนันผิดกฎหมายของบุคคลทั้ง 7 คน 
ภายในอพาร์ตเมนท์ริมถนนจูรงตะวันออก 32  ตำรวจได้พบอุปกรณ์เล่นพนัน เช่น โต๊ะไพ่นกกระจอก
และไพ่นกกระจอก โดยอุปกรณ์ทั้งหมดได้ถูกตำรวจยึดไว้ จากการสืบสวนพบว่าบุคคลทั้ง 7 คนกระทำ
ความผิดภายใต้กฎหมาย Common Gaming Houses Act โดยความผิดของบุคคลดังกล่าวอาจรับโทษ
ปรับสูงถึง 5,000 เหรียญสิงคโปร์ จำคุกถึง 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ 

3. ประเด็นที่น่าสนใจ 

 กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายห้ามเล่นการพนันประเภท Gaming และ Public Lottery ไม่ว่าใน
ที่พักอาศัยหรือในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

 public lottery นอกจากหมายถึงลอตเตอรี่โดยทั่วไปแล้ว ยังหมายความรวมถึง รูปแบบการ
เสี่ยงโชคอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย เช่น กิจกรรมที่บริษัทสายการบินเปิดให้บุคคลทั่วไปล งทะเบียน
เพื่อรับต๋ัวเครื่องบินฟรี เป็นต้น และโดยปกติแล้ว public lottery ในสิงคโปร์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่มี
ข้อยกเว้นหากทำไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่งเสริมการขายสินค้าและมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 

 public lottery แตกต่างจาก private lottery คือ public lottery เป็นลักษณะที่เปิดให้ทุกคน
เข้ามาเล่นได้ และอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายฉบับนี้ แต่ private lottery จะเป็นการเล่นภายใน
กลุ่มหรือชมรมที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพนัน เช่น การจับรางวัลภายในกลุ่มแม่บ้านทหารบก เป็น
ต้น โดย private lottery อยู่ภายใต้กฎหมาย Private Lotteries Act ที่ผู้จัดงานต้องมีใบอนุญาตก่อน
จึงสามารถจัดได้  



 

  3 

ปริทรรศน์กฎหมำยกำรพนันของประเทศสิงคโปร์ 

Private Lotteries Act 

กฎหมายที่มุ่งควบคุมและจดัเก็บภาษีจาก private lottery และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. โครงสร้างกฎหมาย  

1.1 บทนำ (PRELIMINARY) 
1.2 การบริหารงานพระราชบัญญัติ (ADMINISTRATION OF ACT) 
1.3 การสนับสนุน private lottery  
1.4 ภาษี ความรับผิดและโทษ 
1.5 เบ็ดเตล็ด 

2. หน่วยงานกำกับดูแล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

2.1 การออก/ระงับ/เพิกถอนใบอนุญาตอยู่
ในอำนาจของเจ้าหน้าที่ออกใบอนญุาต
ท ี ่ ได ้ร ับการแต ่งต ั ้ งจากร ัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย The Gambling 
Regulatory Unit (GRU)  

2.2 เรียกเก็บภาษี/ตรวจสอบบัญชีอยู่ในอำนาจของกรรมการ (Commissioner) ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 

3. ประเด็นน่าสนใจ 

 อัตราการเรียกเก็บภาษีของ private lottery คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จาก 
private lottery (ไม่รวมกับเงินที่ได้จาก fruit machine) และ fruit machine จะคิดเป็นร้อยละ 9.5 
ของเงินที่ใช้ในการเดิมพันทั้งหมด (ไม่รวมการหักเงินรางวัลใดที่จ่ายไป)  

กฎหมายฉบับนี้ยังมีการบัญญัติความผิดกับบุคคลที่ส่งเสริมหรือจัดให้เล่น private lottery โดย
ไม่ได้รับอนุญาต ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ และในกรณีบุคคลที่ส่งเสริมหรือจัดให้เล่น fruit machine ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่า 10,000 
เหรียญสิงคโปร์ต่อเครื่อง แต่รวมกันไม่เกิน 200,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้ง
จำทั้งปรับ 
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Betting Act 

กฎหมายที่มุ่งปราบปรามการพนันประเภทการทายผลกีฬาและการเดิมพันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย 

1. โครงสร้างกฎหมาย 

1.1 คำนิยาม 
1.2 ความรับผิด (Offence) 
1.3 บทสันนษิฐาน 
1.4 แนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
1.5 ข้อยกเว้น 

2. ผู้บังคับใช้กฎหมาย : ตำรวจ 
 
 
 

Singapore Totalizator Board Act 

กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ ชื่อ Singapore Totalizator หรือเรียกว่า Tote 
Board ซึ่งเปน็หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุญาตให้มกีารแต่งต้ังตัวแทน หรือองค์กรที่ประกอบกิจการ
แข่งม้า เครื่องเล่นทายผลกฬีา รวมถึงธุรกิจลอตเตอรี่ การทายผลกฬีา  

1. โครงสร้างกฎหมาย 

 1.1 บทนำ 
 1.2 คณะกรรมการ Singapore Totalizator 

1.3 TOTALIZATORS และ  
ตัวแทน TOTALISZATOR  

 1.4 เบ็ดเตล็ด 

2. หน่วยงานกำกับดูแล    

คณะกรรมการ Singapore Totalizator หรือ
เรียกว่า Tote Board อยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง  

3. ประเด็นที่น่าสนใจ 

 ในปัจจุบัน Tote Board ได้ถือสิทธิ์ตามกฎหมายในการดูแลกิจการพนันผ่าน 2 บริษัท คือ 
Singapore Turf Club ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับม้าแข่ง และ Singapore Pools ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ
พนันประเภทลอตเตอรี่ เช่น 4D , TOTO และ Singapore Sweep รวมถึงการเดิมพันม้าแข่งและทาย
ผลกีฬาอีกด้วย 
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Casino Control Act 

กฎหมายที่มีบทบัญญัติสำหรับการดำเนินการและข้อบังคับของคาสิโนและการเล่นในคาสิโน
ภายในประเทศ 

1. โครงสร้างกฎหมาย 

1.1 บทนำ 
1.2 Casino Regulatory Authority of Singapore  

1.2.1 การจัดตั้งขึ้น การรวมตัวกันและองค์ประกอบของหน่วยงาน 
1.2.2 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
1.2.3 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบ 
1.2.4 บทบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน 
1.2.5 บททั่วไป 
1.2.6 การโอนทรัพย์สิน สินทรัพย์ หนี้สิน และลูกจ้าง 

1.3 ใบอนุญาตคาสิโน 
1.4 การกำกับดูแลและควบคุมผู้ประกอบการคาสิโน 

1.4.1 แนวทาง, การสืบสวน และอื่น ๆ 
1.4.2 ควบคุมการเข้าถือหุ้น (Controlled shareholdings) 
1.4.3 สัญญา 

1.5 ลูกจ้างพิเศษ (SPECIAL EMPLOYEES) 
1.6 การดำเนินงานคาสิโน 

1.6.1 แผนผังคาสิโน เกม เครื่องเล่นเกมและอื่น ๆ 
1.6.2 มาตรการการเล่นเกม (Gaming measures) 
1.6.3 ข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการคาสิโนกับลูกค้า 
1.6.4 การเข้าในพื้นที่คาสิโน 
1.6.5 การกระทำต้องห้ามในพื้นที่คาสิโน 

1.7 ผู้เยาว์ 
1.8 การควบคุมภายในคาสิโน 
1.9 ภาษีคาสิโน 
1.10 NATIONAL COUNCIL ON PROBLEM GAMBLING 

1.10.1 คำนิยาม 
1.10.2 การจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ NATIONAL COUNCIL ON PROBLEM 

GAMBLING 
1.10.3 exclusion orders จากครอบครัว, จำกดัการเข้า และ exclusion orders อื่น ๆ 

1.10A โฆษณาคาสิโนและการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ 
1.11 ความผิดทั่วไป 
1.12 อำนาจการบังคับใช้และระเบียบปฏิบัต ิ
1.13 เบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 
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2. หน่วยงานที่กำกับดูแล  

2.1 Casino Regulatory Authority of Singapore หรือ CRA ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวง 
มหาดไทย คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย ประธาน และสมาชิกอื่นไม่น้อยกว่า 4 คน ไม่มากกว่า 
16 คน โดยดุลยพินิจของรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 

1) เพื่อควบคุมการบริหารจัดการและการประกอบการคาสิโนมิให้เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชญากรรม หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เพื่อให้ความมั่นใจว่าการเล่นเกมในคาสิโนเป็นไปอย่างสุจริต ไม่มีการโกงผู้เล่น 
3) เพื่อควบคุมผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากคาสิโน โดยเฉพาะผลกระทบต่อเยาวชน 

กลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง และผลกระทบต่อสังคมโดยรวมโดยอยู่
ภายใต ้

 

2.2 NATIONAL COUNCIL ON PROBLEM GAMBLING หรอื NCPG โดยอยู่ภายใต้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย ประธาน และสมาชิกอื่น
ไม่น้อยกวา่ 7 คน แต่ไม่เกนิ 19 คน ไดร้ับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตร ีเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพนันของประชาชน และต่อสู้กับปัญหาการพนันในประเทศสิงคโปร์ 

  

 
 

3. ประเด็นที่น่าสนใจ 

การจัดเก็บภาษีคาสิโนของประเทศสิงคโปร์อยู่ในอำนาจหนึ่งของ Inland Revenue Authority 
of Singapore หรือสรรพากรของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 
และภาษีสินค้าและบริการในประเทศสิงคโปร์ อยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง  
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Remote Gambling Act 

กฎหมายตราขึ้นเพื่อควบคุมการพนันทางไกล และบริการพนันทางไกลที่มีผลต่อประเทศ
สิงคโปร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเล่นการพนันทางไกลไม่ให้เป็นบ่อเกิดของอาชญากรรม 
หรือ ความไม่สงบเรียบร้อย เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือ ความไม่สงบเรียบร้อย  หรือ ถูกใช้เพื่อ
ส่งเสริมอาชญากรรม หรือความไม่สงบเรียบร้อย และคุ้มครองผู้เยาว์ และบุคคลที่ยังขาดประสบการณ์
จากการทำอันตราย หรือ ใช้ประโยชน์จากการเล่นการพนันทางไกล 

1. โครงสร้างกฎหมาย 

1.1 บทนำ 
1.2 ความรับผิด (Offence) 
1.3 การโฆษณาการพนันทางไกลและโปรโมชั่น 
1.4 การปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงและธุรกรรมการชำระเงิน 
1.5 ผู้กระกอบการที่ได้รับการยกเว้น 
1.6 เบ็ดเตล็ด 

2. หน่วยงานกำกับดูแล   

The Gambling Regulatory Unit (GRU)  
อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย 

3. ประเด็นน่าสนใจ 

 ในกฎหมายฉบับนี้มีการบัญญัติมาตรการคุ้มครองผู้เยาว์อยู่ 2 เรื่อง คือ  
- การคุ้มครองผู้เยาว์จากการเป็นลูกจ้างในการเล่นการพนันทางไกล   
- การคุ้มครองผู้เยาว์จากการถูกชักชวนให้เข้าร่วมการเล่นการพนันทางไกล 

 โดยทั่วไปกฎหมายพนันมักใช้วิธีการลงโทษหลักทางอาญา ได้แก่ ปรับและจำคุก เป็นต้น แต่
กฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติวิธีการลงโทษทางปกครอง คือ การปิดกั้นการเข้าถึงการให้บริการให้เล่นการ
พนันทางไกลออนไลน์ และ การปิดกั้นห้ามทำธุรกรรมการชำระเงิน นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการ
ควบคุมกฎระเบียบ เช่น การเพิกถอน การพักใช้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งใบรับรองแห่งการได้รับยกเว้น 
เป็นต้น 

 วันที ่ 29 กันยายน 2016 กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ Singapore Turf Club และ 
Singapore Pools เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้น (exempt operator) สามารถดำเนินพนัน
ทางไกลตามกฎหมายฉบับน้ีได้ 
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ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 
รัฐสภาสิงคโปร์ได้ผ่านร่างกฎหมายควบคุม
การพนันปี 2022 (Gambling Control Bill 
2022) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. อนุญาตให้เล่นพนันบางประเภท 
และ ห้ามเล่นการพนันส่วนที่เหลือซึ่งเป็น
การพนันที่ผิดกฎหมาย 

2. ห้ามการโฆษณาการพนันที่ผิด
กฎหมาย 

3. ลดความเสี่ยงของสังคมที่มีความ
เกี ่ยวข้องกับการพนัน รวมถึงปัญหาการ
พนัน 

4. รับรองความถูกต้องและเป็น
ธรรมของการพนัน และห้าม Product และ
แนวทางปฏิบัติของการพนันที ่ขาดความ
รับผิดชอบ 
 5. จำกัดโอกาสในการก่ออาชญา- 
กรรมหรือการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับการ
พนันและการดำเนินงานเกี่ยวกับการพนัน 

 

 

  

ประเด็นท่ีสำคัญในร่างกฎหมายฉบับน้ี คือ มีการนิยาม “Social Gambling” หมายถึง 

1. เป็นการดำเนินกิจกรรมที่อยู่ในสถานที่ซึ่งเป็นบ้านของตนเองหรือบ้านของคนอื่นในประเทศ
สิงคโปร ์

2. บุคคลที่เข้าร่วมต้องเป็นสมาชิกภายในครอบครัว หรือ บุคคลที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 
3. เป็นการเล่นโดยปกติ แม้ว่าจะเป็นการเล่นเป็นประจำ สม่ำเสมอ หรือเป็นการจัดขึ้นระหว่ าง

บุคคลขึ้นมา 
4. ไม่เป็นการส่งเสริมหรือดำเนินการดังต่อไปนี้ 

4.1 เพื่อหวังผลประโยชน์ของบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพนัน 
4.2 เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจใด ๆ 

5. เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ (ถ้ามี)  
  

ส่วนหนึ่งของร่างกฎหมายควบคุมการพนันปี 2022 
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ภาคผนวก :  

ตัวอย่างการจัดสรรพ้ืนที่ Entertainment Complex ในสิงคโปร์  

 
มารีน่า เบย์ แซนส์ (Marina Bay Sands หรือ MBS) 

สถานบริการครบวงจรที่ตั ้งอยู่ด้านหน้าของอ่าวมารีน่า สิงคโปร์ เนื้อที่ประมาณ 581,000 
ตารางเมตร มีเจ้าของคือ บริษัทลาสเวกัสแซนส์คอร์เปอเรชั่น (Las Vegas Sands Corporation) ซึ่ง
เป็นเจ้าของเดียวกับ The Venetian Macao โรงแรงหรูและสถานบันเทิงชื่อดังในมาเก๊า บริษัทฯใช้เงิน
ในการลงทุนสร้างมารีน่า เบย์ แซนส์ วงเงินประมาณ 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (กว่าแสนล้านบาท)  

 

สถานบริการแห่งนี้ประกอบด้วย  

• โรงแรมขนาดใหญ่ 55 ชั้น รวม 3 อาคาร 

• ศูนย์จัดการประชุมและนิทรรศการ มีพื ้นที ่ 1.3 ล้านตารางฟุต สามารถรองรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้มากกว่า 45,000 คน 

• แหล่งชอปปิ้ง ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก มีพื้นที่ 800,000 
ตารางฟุต 

• ภัตตาคาร ร้านอาหาร ตลาดจำหน่ายอาหาร มากกว่า 50 แห่ง 

• พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และศิลปะชื่อว่า “Art Science Museum” 

• สถานบันเทิงที่เปิดการแสดงในช่วงเวลากลางคืน 

• โรงภาพยนตร์และโรงละครขนาดใหญ่ ที่สามารถจุคนได้มากกว่า 4,000 คน  

• พื้นที่คาสิโน มีเนื้อที่ประมาณ 15,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของพื้นที่
โครงการทั้งหมด มีการเล่นเกมพนันมากกว่า 20 เกม เช่น ไฮโล แบลค๊แจ๊ค  บาคารา่  
โป๊กเกอร์ และ รูเล็ต เป็นต้น บนโต๊ะเกมที่มีมากกว่า 600 โต๊ะ รวมถึงบนโต๊ะเกม
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องเกมสล๊อตแมชชีนมีมากกว่า 2,300 เครื่อง ถูกวางกระจาย
ทั่วพื้นที่คาสิโน  
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รีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า (Resort World Sentosa : RWS) 

 สถานบริการครบวงจรแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะเซ็นโตซ่า สิงคโปร์ เนื้อที่โดยประมาณ 480,000 
ตารางเมตร เจ้าของคือ บริษัทเก็นติ้ง สิงคโปร์ ใช้เงินลงทุนก่อสร้างประมาณ 5.03 พันล้านดอลล่าร์
สหรัฐฯ (1.58 แสนล้านบาท)  

 

สถานบริการแห่งนี้ประกอบด้วย  

• โรงแรมชั้นนำ 6 แห่ง รวมกว่า 1,800 ห้อง 

• สถานที่จัดประชุมและนิทรรศการ สามารถรองรับผู้เข้าชมได้จำนวนหลายพันคน  

• แหล่งชอปปิ้ง 

• ภัตตาคารและร้านอาหารชื่อดัง 

• ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studios Singapore) ที่เดียวในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีเครื ่องเล่นถึง 24 ชนิด และโรงถ่ายทำของ Mark Burnett 
Productions Asia 

• สวนสนุกและสวนน้ำชื่อว่า Marine Life Park 

• พิพิธภัณฑ์การเดินสมุทร (Maritime Xperiential Museum) 

• พื้นที่คาสิโน มีเนื้อที่ประมาณ 15,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของพื้นที่
โครงการทั้งหมด ภายในคาสิโนมีการจัดหมวดหมู่การพนันไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่ โต๊ะเกม 
เกมสล๊อตแมชชีน และโต๊ะเกมอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประเด็นท่ีน่าสนใจ 

สถานบริการทั้งสองแห่งมีการกำหนด the entry envy สำหรับพลเมืองสิงคโปร์และผู้พำนัก
ถาวรไว้ หากจะเข้าในพื้นที่คาสิโนจะต้องเสียค่าธรรมเนียม คิดแยกเป็น 2 อัตรา คือ รายวันเป็นเงิน 
150 เหรียญสิงคโปร์ต่อวัน และรายปีเป็นเงิน 3,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี ส่วนพื้นที่อื่นนอกจากคาสิโน
สามารถเข้าใช้บริการได้ปกติไม่เสียค่าธรรมเนียม 


