ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
เรื่องเสร็จที่ ๒๐๘๘/๒๕๖๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “พนักงาน” และเพิ่มบทนิยามคาว่า
“สถานศึกษา” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมท้องที่ที่ตั้งสานักงานใหญ่ของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗)
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการ
สลากกินแบ่งรัฐบาล วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑
และเพิ่มมาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓ และมาตรา ๑๓ (๗/๑) และ (๗/๒))
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๘ (๑))
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒)
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมการจัดสรรเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖)
(๗) แก้ไขเพิ่มเติมการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และการบัญชีของสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
และมาตรา ๓๔)
(๘) แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษสาหรับความผิดในกรณีการเสนอขายหรือขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กาหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล และกาหนดเพิ่มเติมความผิด
ในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา และการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคล
ซึ่งมีอายุต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙ และเพิ่มมาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒)
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ การดารงตาแหน่ง
และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล อานาจหน้าที่ของผู้อานวยการสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล การบัญชีของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และการแก้ไขการจัดสรรเงิน
จากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษสาหรับความผิดในกรณี
การเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กาหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล
และกาหนดเพิ่มเติมความผิดในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษาและการขายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ เพื่อให้การดาเนินกิจการของสานักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
............................................
............................................
............................................
....................................................................................................................................
.........................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
............................................................................................................................. .......
.........................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสานักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งสานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัดใกล้เคียง”

๒
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสลากกินแบ่ง
รัฐบาล” ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสามคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย และการตลาด ด้านละหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๑/๒ และมาตรา ๑๑/๓
แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
“มาตรา ๑๑/๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) มีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสามปี โดยอาจได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกัน
เกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๑/๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) พ้นจากตาแหน่ง
ก่อนวาระ และยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได้
เมื่อตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) ว่างลงก่อนครบวาระ
ให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง เว้นแต่
วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการดารง
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน
มาตรา ๑๑/๓ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด

๓
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวมิได้”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗/๑) และ (๗/๒) ของมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
“(๗/๑) การกาหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
(๗/๒) กาหนดอัตราเงินที่จัดสรรเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา ๒๒ (๒)
และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานตามมาตรา ๒๒ (๓)”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง หรือลงโทษพนักงาน
และลูกจ้างทางวินัย ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตาแหน่ง แต่ถ้าพนักงานและลูกจ้าง
ที่ว่านั้น มีตาแหน่งตั้งแต่ชั้นหัวหน้าสานักหรือเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นขึ้นไป ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่
๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ เงินที่สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับจากการจาหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาล ให้จัดสรรดังนี้
(๑) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล
(๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบสามเป็นรายได้แผ่นดิน
(๓) ไม่เกินกว่าร้อยละสิบเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๖ เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา ๒๒ (๑)
หากการออกรางวัลในงวดใดไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล จะนาเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบ
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา ๒๒ (๑) ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้อง
เงินรางวัล และไม่ได้นาไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปตามวรรคหนึ่ง
ให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

๔
เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา ๒๒ (๑) ที่มีผู้มีสิทธิเรียกร้อง
เงินรางวัลแต่ผู้นั้นไม่มาขอรับเงินรางวัลภายในกาหนดอายุความตามมาตรา ๓๗ ให้นาส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารอื่นตามที่กระทรวงการคลังกาหนด”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสม
กับกิจการเพื่อจัดทาบัญชีแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง
ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามประเภทของเงินนั้น ๆ และจัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่ดี
มาตรา ๓๑ ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทางบการเงินประจาปี ส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๓๒ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี ทาการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบสาหรับเงินทุกประเภทของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มาตรา ๓๓ ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่และอานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลักฐานของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถามประธานกรรมการ
กรรมการ ผู้อานวยการ พนักงานและลูกจ้างของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มาตรา ๓๔ ผู้สอบบัญชีต้องทารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
ภายในหนึ่งร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อคณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่
๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
และยังไม่ได้ออกรางวัล ในราคาเกินกว่าที่กาหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒
แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗

๕
“มาตรา ๓๙/๑ ผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา และบริเวณ
ที่ซึ่งใช้สาหรับสถานศึกษา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๙/๒ ผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจาหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คาสั่ง
ดังกล่าวถูกยกเลิก คงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามมาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติสิ้นสุดลงตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๖ ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนาเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพื่อพัฒนาสังคมตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
ที่ยังคงเหลืออยู่และไม่มีภาระผูกพันในวันที่คาสั่งดังกล่าวถูกยกเลิกส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คาสั่งดังกล่าวถูกยกเลิก
มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
.........................................
นายกรัฐมนตรี

