
 

ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
เรื่องเสร็จที่ ๒๐๘๘/๒๕๖๑ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “พนักงาน” และเพ่ิมบทนิยามค าว่า 
“สถานศึกษา” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 
  (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมท้องที่ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗)  
  (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการ
สลากกินแบ่งรัฐบาล วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑  
และเพ่ิมมาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓ และมาตรา ๑๓ (๗/๑) และ (๗/๒)) 
  (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าทีข่องผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘ (๑)) 
  (๕) แก้ไขเพ่ิมเติมการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๒) 
  (๖) แก้ไขเพ่ิมเติมการจัดสรรเงินเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัล (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๖) 
  (๗) แก้ไขเพ่ิมเติมการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และการบัญชีของส านักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาล (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓  
และมาตรา ๓๔) 
  (๘) แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษส าหรับความผิดในกรณีการเสนอขายหรือขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่ก าหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล และก าหนดเพ่ิมเติมความผิด 
ในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา และการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคล 
ซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๙ และเพ่ิมมาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒) 
 

เหตุผล 
 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ การด ารงต าแหน่ง 
และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล การบัญชีของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และการแก้ไขการจัดสรรเงิน 
จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษส าหรับความผิดในกรณี 
การเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่ก าหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล  
และก าหนดเพ่ิมเติมความผิดในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษาและการขายสลาก 



๒ 
 
กินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ เพ่ือให้การด าเนินกิจการของส านักงานสลาก 
กินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

............................................ 
 
  ............................................................................................................................. ....... 
......................................................... 
 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 
  ............................................................................................................................. ....... 
......................................................... 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส านักงานสลาก 
กินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
  มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 
  “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
  “พนักงาน” หมายความว่า  พนักงานของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
  “ลูกจ้าง” หมายความว่า  ลูกจ้างของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
  “สถานศึกษา” หมายความว่า  สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 



๒ 
 
 
  มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๗  ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัดใกล้เคียง” 
 
  มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๑  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสลากกินแบ่ง
รัฐบาล” ประกอบด้วย 
  (๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 
  (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคนซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย และการตลาด ด้านละหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ” 
 

  มาตรา ๖  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๑/๒ และมาตรา ๑๑/๓  
แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
  “มาตรา ๑๑/๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปี โดยอาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกัน 
เกินสองวาระไม่ได้ 
  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
  มาตรา ๑๑/๒  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) พ้นจากต าแหน่ง
ก่อนวาระ และยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได้ 
  เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) ว่างลงก่อนครบวาระ 
ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง เว้นแต่ 
วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 



๓ 
 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการด ารง
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน 
  มาตรา ๑๑/๓  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
  ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด 
  กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวมิได้” 
 
  มาตรา ๗  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๗/๑) และ (๗/๒) ของมาตรา ๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗  
  “(๗/๑) การก าหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี 

(๗/๒) ก าหนดอัตราเงินที่จัดสรรเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา ๒๒ (๒)  
และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานตามมาตรา ๒๒ (๓)” 
 
  มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง หรือลงโทษพนักงาน 
และลูกจ้างทางวินัย ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่ง แต่ถ้าพนักงานและลูกจ้าง 
ที่ว่านั้น มีต าแหน่งตั้งแต่ชั้นหัวหน้าส านักหรือเทียบเท่าท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนขึ้นไป ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ” 
 
  มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติส านักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง  มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่  
๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๒๒  เงินที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับจากการจ าหน่าย 
สลากกินแบ่งรัฐบาล ให้จัดสรรดังนี้ 
  (๑) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล 



๔ 
 
  (๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบสามเป็นรายได้แผ่นดิน 
  (๓) ไม่เกินกว่าร้อยละสิบเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่าย 
ในการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย” 
 
  มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติส านักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๒๖  เงินที่จัดสรรไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา ๒๒ (๑)   
หากการออกรางวัลในงวดใดไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล จะน าเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปก็ได้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา ๒๒ (๑) ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้อง
เงินรางวัล และไม่ได้น าไปสมทบเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปตามวรรคหนึ่ง  
ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา ๒๒ (๑) ที่มีผู้มีสิทธิเรียกร้อง 
เงินรางวัลแต่ผู้นั้นไม่มาขอรับเงินรางวัลภายในก าหนดอายุความตามมาตรา ๓๗ ให้น าส่งเป็น 
รายได้แผ่นดิน” 

 
  มาตรา ๑๑  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติส านักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๒๘  ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร 
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารอ่ืนตามที่กระทรวงการคลังก าหนด” 
 
  มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓  
และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๓๐  ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสม 
กับกิจการเพื่อจัดท าบัญชีแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง  
ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามประเภทของเงินนั้น ๆ และจัดให้มี 
ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
  มาตรา ๓๑  ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท างบการเงินประจ าปี ส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
  มาตรา ๓๒  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี ท าการตรวจสอบ 
และรายงานผลการตรวจสอบส าหรับเงินทุกประเภทของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 



๕ 
 
  มาตรา ๓๓  ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลักฐานของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อการนี้ให้มีอ านาจสอบถามประธานกรรมการ 
กรรมการ ผู้อ านวยการ พนักงานและลูกจ้างของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
  มาตรา ๓๔  ผู้สอบบัญชีต้องท ารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ 
ภายในหนึ่งร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อคณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี” 
 
  มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติส านักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง  มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่  
๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๓๙  ผู้ใดเสนอขายหรอืขายสลากกินแบ่งรฐับาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
และยังไม่ได้ออกรางวัล ในราคาเกินกว่าที่ก าหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
 
  มาตรา ๑๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒  
แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
  “มาตรา ๓๙/๑  ผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา และบริเวณ 
ที่ซึ่งใช้ส าหรับสถานศึกษา  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
  มาตรา ๓๙/๒  ผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ” 
 
  มาตรา ๑๕  ให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง  มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่าย 
สลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ค าสั่ง
ดังกล่าวถูกยกเลิก คงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามมาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติสิ้นสุดลงตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ 
 



๖ 
 
  มาตรา ๑๖  ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน าเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล 
เพ่ือพัฒนาสังคมตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง  มาตรการ 
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘  
ที่ยังคงเหลืออยู่และไม่มีภาระผูกพันในวันที่ค าสั่งดังกล่าวถูกยกเลิกส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ค าสั่งดังกล่าวถูกยกเลิก 
 
  มาตรา ๑๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 

......................................... 
นายกรัฐมนตรี 



เรื่องเสร็จที่ ๒๐๘๘/๒๕๖๑ 
 

ตารางเปรียบเทียบ 
พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 

กับร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
 

พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 
พระราชบัญญัติ 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗ 

เป็นปีที่ ๒๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายจัดตั้งส านักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

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

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ 

ขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ดังต่อไปนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ

สลากกินแบ่งรัฐบาล 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการ

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของ

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และหมายความรวมถึง

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

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

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า 
“พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....” 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบัญญัตสิ านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการ

สลากกินแบ่งรัฐบาล 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า  ผู้อ านวยการ

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
“พนั กงาน” หมายความว่ า   พนั กงานของ

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 

 
ก าหนดให้พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “พนักงาน”  

โดยมิให้รวมถึงผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ  



๓ 
 

พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้อ านวยการด้วย 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของส านักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 

มาตรา ๗  ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
มีส านักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 

 
 
 

 
มาตรา ๑๑  ให้มีคณะกรรมการของส านักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาลคณะหนึ่ ง เรียกว่า “คณะกรรมการ 
สลากกินแบ่งรัฐบาล” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทน
กรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนสภาสังคม

“ลูกจ้าง” หมายความว่า  ลูกจ้างของส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล 

“สถานศึกษา” หมายความว่า  สถานศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้” 

 
มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่ ง

พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 
๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗  ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้ง
ส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง” 
 

มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 
๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “มาตรา ๑๑  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง 
เรี ย ก ว่ า  “ค ณ ะกรรม ก ารส ล าก กิ น แบ่ งรั ฐบ าล ” 
ประกอบด้วย 

 (๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

 
 
เพ่ื อก าหนดบทนิ ยามค าว่า  “สถานศึกษา” 

เนื่องจากมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา และบริเวณที่ซึ่งใช้
ส าหรับสถานศึกษาไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม 

 
 
 

 
แก้ ไขเพ่ิม เติม พ้ืนที่ ในการตั้ งส านั กงานใหญ่ 

ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานที่ตั้งในปัจจุบัน 

 
 

 
แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ

สลากกินแบ่งรัฐบาลให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้น และก าหนด
เพ่ิมเติมให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมาย หรือการตลาด ด้านละหนึ่งคน 



๔ 
 

พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

สงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ผู้ อ านวยการ และผู้ ที่
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีจ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 

ให้ กรรมการซึ่ งคณ ะรัฐมนตรีแต่ งตั้ งอยู่ ใน
ต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใด 
หรือบุคคลอื่นเป็นเลขานุการคณะกรรมการก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มั่นคงของมนุษย์  ผู้ แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทน
กระทรวงยุติ ธรรม ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทน
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทน
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 

 (๓ ) กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ จ านวนสามคน 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย 
และการตลาด ด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ” 
 
มาตรา ๖  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ 

มาตรา ๑๑/๒ และมาตรา ๑๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 

“มาตรา ๑๑/๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๑๑ (๓) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
โดยอาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอีกได้ แต่จะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) 
พ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ 
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติ
ห น้ าที่ ต่ อ ไป จนกว่ ากรรมการซึ่ ง ได้ รั บ แต่ งตั้ ง ให ม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และก าหนดให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ 
จะเข้ารับหน้าที่ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 
 



๕ 
 

พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้ารับหน้าที่ 
มาตรา ๑๑/๒  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามมาตรา ๑๑ (๓) พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังมิได้
แต่ งตั้ งกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ แทนต าแหน่ งที่ ว่ า ง  
ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๑๑ (๓ ) ว่างลงก่อนครบวาระให้ ด า เนินการแต่ งตั้ ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่ง
ว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึง
เก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ซึ่ งได้ รับแต่ งตั้ งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน 

มาตรา ๑๑/๓  การประชุมของคณะกรรมการต้อง
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจ านวน
กรรมการทีม่ีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ 
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ

 
ก าหนดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสลาก

กินแบ่งรัฐบาลกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระและก่อนครบวาระเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
ก าหนดเรื่องการประชุมของคณะกรรมการสลาก

กินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 



๖ 
 

พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะ
เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว
มิได้” 
 

มาตรา ๗  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๗/๑) และ 
(๗/๒) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗  

 “(๗/๑) การก าหนดประเภทและรูปแบบสลาก 
กินแบ่งรัฐบาล โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
(๗/๒) ก าหนดอัตราเงินที่ จัดสรรเป็นรายได้

แผ่นดินตามมาตรา ๒๒  (๒ ) และค่ าใช้ จ่ าย ในการ
บริหารงานตามมาตรา ๒๒ (๓)” 
 

มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๘ 
แห่ งพระราชบัญญั ติส านั กงานสลากกินแบ่ งรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนพนักงานและ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เพ่ิมอ านาจของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในการก าหนดประเภทและรูปแบบของสลากกินแบ่ง
รัฐบาลและก าหนดอัตราเงินที่จัดสรรเป็นรายได้แผ่นดิน 
และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

 
 

 
 
 
 



๗ 
 

พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 
มาตรา ๑๘  ผู้อ านวยการมีอ านาจ 
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนพนักงานและ

ลูกจ้าง หรือลงโทษพนักงานและลูกจ้างทางวินัย ตลอดจน
ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่ง แต่ถ้าพนักงาน
และลูกจ้างที่ว่านั้นมีต าแหน่งตั้งแต่ชั้นหัวหน้ากองหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ฯลฯ  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๒๒  เงินที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ได้รับจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้จัดสรร ดังนี้ 

(๑) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล 
(๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบแปดเป็นรายได้แผ่นดิน 
(๓) ไม่เกินกว่าร้อยละสิบสองเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ลูกจ้าง หรือลงโทษพนักงานและลูกจ้างทางวินัย ตลอดจน
ให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่ง แต่ถ้าพนักงาน
และลูกจ้างที่ว่านั้น มีต าแหน่งตั้งแต่ชั้นหัวหน้าส านักหรือ
เทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนขึ้นไป ต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ” 

 
ม าต รา  ๙   ให้ ย ก เลิ ก ค ว าม ใน ม าต รา  ๒ ๒  

แห่ งพระราชบัญญั ติส านั กงานสลากกินแบ่ งรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง  มาตรการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่  
๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“มาตรา ๒๒  เงินที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ได้รับจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้จัดสรรดังนี้ 

(๑) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล 
(๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบสามเป็นรายได้แผ่นดิน 
(๓) ไม่เกินกว่าร้อยละสิบเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลด้วย” 

 

แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจของผู้อ านวยการส านักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน
เงิน เดื อนพนั กงานและลูกจ้ าง  เพ่ื อลดภารกิ จของ
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แก้ไขเพ่ิมเติมการจัดสรรเงินที่ ได้รับจากการ

จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยก าหนดให้จัดสรรเงิน 
ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบสาม
เป็ น รายได้ แผ่ นดิ น  และไม่ เกิ นกว่ าร้อยละสิ บ เจ็ ด 
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย 

 



๘ 
 

พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

บริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลด้วย 
 
 
 
 
 

มาตรา ๒๖  เงินที่จัดสรรไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัล
ตามมาตรา ๒๒ (๑) ถ้าผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลไม่มา
ขอรับเงินรางวัลภายในก าหนดอายุความตามมาตรา ๓๗ 
ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่ง

พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ ส า นั ก งาน ส ล าก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ าล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๖  เงินที่จัดสรรไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัล
ตามมาตรา ๒๒ (๑)  หากการออกรางวัลในงวดใดไม่มีผู้มี
สิทธิเรียกร้องเงินรางวัล จะน าเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปก็ได้  ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เงิน ที่ จั ด ส รรไว้ เ พ่ื อ จ่ าย เป็ น เงิน รางวั ล ต าม 
มาตรา ๒๒ (๑ ) ถ้ าไม่มีผู้ มี สิทธิ เรียกร้องเงิน รางวัล  
และไม่ได้น าไปสมทบเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไป
ตามวรรคหนึ่ง ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

เงิน ที่ จั ด ส รรไว้ เ พ่ื อ จ่ าย เป็ น เงิน รางวั ล ต าม 
มาตรา ๒๒ (๑) ที่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลแต่ผู้นั้น 
ไม่มาขอรับ เงินรางวัลภายในก าหนดอายุความตาม 
มาตรา ๓๗ ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน” 
 
 

มาตรา ๑๑  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห่ง
พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ ส า นั ก งาน ส ล าก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ าล  

 
 
 

 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพ่ือจ่ายเป็นเงิน
รางวัล ส าหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลประเภทไม่มีเงินรางวัล
สมทบและสลากกินแบ่งรัฐบาลประเภทมีเงินรางวัลสมทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๙ 
 

พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 
 

 
มาตรา ๒๘  ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๓๐  ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

วางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสม มีการลงรายการ
รับและจ่ายเงินทรัพย์สินและหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่
ตามจริงและตามที่ควรตามประเภทของเงินนั้น ๆ พร้อม
ด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการดังกล่าว และให้มีการ
ตรวจสอบภายในเป็นประจ า 

มาตรา ๓๑  ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท า
งบดุลและบัญชีรายรับรายจ่าย ส่งผู้สอบบัญชีภายใน 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๘  ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

เปิ ดบั ญ ชี เงิน ฝาก ไว้ กั บ ธน าคารที่ เป็ น รั ฐวิ ส าหกิ จ 
หรือธนาคารอ่ืนตามที่กระทรวงการคลังก าหนด” 
 

มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ 
ม าต ร า  ๓ ๒  ม าต ร า  ๓ ๓  แ ล ะม าต ร า  ๓ ๔  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ .ศ. 
๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๐  ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัด
ให้มีระบบบัญชีที่ เหมาะสมกับกิจการเพ่ือจัดท าบัญชี
แสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตาม
ความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่
รับรองทั่ วไปตามประเภทของเงินนั้น ๆ และจัดให้มี 
ระบบการควบคุมภายในที่ดี 

มาตรา ๓๑  ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท า
งบการเงินประจ าปี ส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๓๒  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นผู้สอบบัญชี ท าการตรวจสอบ และรายงานผลการ
ตรวจสอบส าหรับเงินทุกประเภทของส านักงานสลาก 

 
 

เพ่ือให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถเปิด
บัญชีเงินฝากกับธนาคารธนาคารอื่นนอกเหนือจากธนาคาร
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจได้ 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้ระบบบัญชีและการตรวจสอบบัญชีของ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสอดคล้องกับมาตรฐานการ
บัญชีและแนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน และให้ เกิดความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๓๒  ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้สอบบัญชี ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงิน
ทุกประเภทของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 
มาตรา ๓๓  ผู้สอบบัญชีมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบ

สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของส านักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถามประธาน
กรรมการ กรรมการ พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล 

มาตรา ๓๔  ผู้ สอบบัญชี ต้องท ารายงานผล 
การตรวจสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อคณะกรรมการ
ภ าย ในห นึ่ ง ร้ อยห กสิ บ ห้ าวั นนั บ แต่ วั น สิ้ น ปี บั ญ ชี  
เพ่ือคณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี 

 
 
 

 
 
 
 
 

กินแบ่งรัฐบาล 
มาตรา ๓๓  ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่ และอ านาจ

ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่ือการนี้ ให้มีอ านาจ
สอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ 
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

มาตรา ๓๔  ผู้สอบบัญชีต้องท ารายงานการสอบ
บัญชีเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยหกสิบห้าวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อคณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี” 
 
 

มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แห่ง
พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ ส า นั ก งาน ส ล าก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ าล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง  มาตรการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 
๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“มาตรา ๓๙  ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และยังไม่ได้ออกรางวัล 
ใน ราคาเกิ นกว่ าที่ ก าหนด ในสลากกิน แบ่ ง รั ฐบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษส าหรับผู้เสนอขาย

หรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่ก าหนด 



๑๑ 
 

พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๓๙  ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และยังไม่ได้ออกรางวัล
เกินราคาที่ก าหนดในสลากกินแบ่ง ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสองพันบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
; 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 

 
 

มาตรา ๑๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๙/๑ 
และมาตรา ๓๙/๒ แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลาก 
กินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ 

“มาตรา ๓๙/๑  ผู้ ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ในสถานศึกษา และบริเวณที่ซึ่งใช้ส าหรับสถานศึกษา   
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่ เกิ น ห นึ่ ง เดื อน  ห รื อป รั บ ไม่ เกิ น ห นึ่ งห มื่ น บ าท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๓๙/๒  ผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่
บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๑๕  ให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตามค าสั่ งหั วหน้ าคณ ะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  
๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง  มาตรการแก้ไขปัญหาที่ เกิดจาก 
การจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม 

ในสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยก าหนดอัตราโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งเป็นอัตราโทษส าหรับ
ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
 
 

 
 

ก าหนดโทษส าหรับความผิดในกรณีการจ าหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา โดยก าหนดอัตราโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

 
ก าหนดโทษส าหรับความผิดในกรณีการขายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  
โดยก าหนดอัตราโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

เพ่ือรองรับให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตามค าสั่ งหั วหน้ าคณ ะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  
๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง  มาตรการแก้ไขปัญหาที่ เกิดจาก 



๑๒ 
 

พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 

 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ค าสั่งดังกล่าว
ถูกยกเลิก คงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสลากกินแบ่ง
รัฐบาลต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสลาก 
กินแบ่ งรัฐบาลตามมาตรา ๑๑ แห่ งพระราชบัญญัติ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่ง

รัฐบาลตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลาก
กินแบ่ งรั ฐบาล พ .ศ . ๒๕๑๗  ซึ่ งแก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติสิ้นสุดลงตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๑๖  ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

น าเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือพัฒนาสังคม 
ตามค าสั่ งหั วหน้ าคณ ะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  
๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง  มาตรการแก้ไขปัญหาที่ เกิดจาก 
การจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม 
พุ ท ธ ศั ก ร า ช  ๒ ๕ ๕ ๘   
ในวันที่ ค าสั่ งดั งกล่ าวถูกยกเลิกส่ งเป็ นรายได้แผ่นดิน 

การจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๘ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสลาก 
กินแบ่ งรัฐบาลไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือก าหนดให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

น าเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือพัฒนาสังคมตาม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ 
เรื่อง  มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
ส่งคลังให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ค าสั่ง



๑๓ 
 

พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ค าสั่งดังกล่าว 
ถูกยกเลิก 

 
มาตรา ๑๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
    ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
    ……………………………………. 
           นายกรัฐมนตรี 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวถูกยกเลิก 

 


