
ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 

พระรำชบัญญัติ 
ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
____________ 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ 
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกำลปัจจุบัน 

 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำ อยู่หัว  

มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ 
 
โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยว่ำด้วยส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
 
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของสภำนิติ

บัญญัติแห่งชำติท ำหน้ำทีร่ัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 
 
มำตรำ 1 พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 
มำตรำ 21 พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้นไป 
 
มำตรำ ๓ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล  

พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“มำตรำ ๓ ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
“ผู้อ ำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
“พนักงำน” หมำยควำมว่ำ พนักงำนของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
“ลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ ลูกจ้ำงของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
“สถำนศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สถำนศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ 
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้” 
 

                                                           
1 รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๖๗ ก/หน้ำ ๙๖/๑๖ เมษำยน ๒๕๖๒ 
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มำตรำ ๔ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“มำตรำ ๗ ให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลตั้งส ำนักงำนใหญ่ในกรุงเทพมหำนครหรือจังหวัด
ใกล้เคียง”      

 
มำตรำ ๕ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล  

พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“มำตรำ ๑๑ ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรสลำกกินแบ่งรัฐบำล” 

ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็นประธำนกรรมกำร 
(๒) ผู้แทนกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย  

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสำนักงบประมำณ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ และผู้แทน
สภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมกำร 

(๓) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสำมคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กฎหมำย กำรตลำด หรือสังคม ด้ำนละไม่เกินหนึ่งคน เป็นกรรมกำร 

ให้ผู้อ ำนวยกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร” 
 
มำตรำ 6 ให้ เ พ่ิมควำมต่อไปนี้ เป็นมำตรำ ๑๑/๑ มำตรำ ๑๑/๒ และมำตรำ ๑๑/๓  

แห่งพระรำชบัญญัติส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
“มำตรำ ๑๑/๑ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๑๑ (๓) มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 

สำมปี โดยอำจได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอีกได้ แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้ 
ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๑๑ (๓) พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ยังมิได้แต่งตั้ง

กรรมกำรขึ้นใหม่ ให้กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั้นปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป จนกว่ำกรรมกำรซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ใหม่เข้ำรับหน้ำที่ แต่ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้ไม่เกินเก้ำสิบวัน 

มำตรำ ๑๑/๒ ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๑๑ (๓) พ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ 
และยังมิได้แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้กรรมกำรที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้  และใน
กำรนี้ให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่เหลืออยู่ 

เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๑๑ (๓) ว่ำงลงก่อนครบวำระ ให้ด ำเนินกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ต ำแหน่งว่ำงลง เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเหลือ 
ไม่ถึงเก้ำสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกับวำระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน 

มำตรำ ๑๑/๓ กำรประชุมของคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ให้ทีป่ระชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเพื่อท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม 

ในกำรวินิจฉัยชี้ขำดให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน  
ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีกำรพิจำรณำจะเข้ำร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
ดังกล่ำวมิได้” 

 
มำตรำ 7 ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็น (๗/๑) และ (๗/๒) ของมำตรำ ๑๓ แห่งพระรำชบัญญัติ

ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๑๗ 
“(๗/๑) กำรออกประกำศก ำหนดประเภทและรูปแบบสลำกกินแบ่งรัฐบำลโดยควำมเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้  ต้องจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษำผลกระทบทำงสังคม  
เพ่ือน ำมำประกอบกำรพิจำรณำก่อนออกประกำศ รวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกำสและคนพิกำรเข้ำถึงกำรเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลด้วย 

(๗/๒) กำรก ำหนดอัตรำเงินที่จัดสรรเป็นรำยได้แผ่นดินตำมมำตรำ ๒๒ (๒) และค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนตำมมำตรำ ๒๒ (๓)” 

 
มำตรำ 8 ให้ยกเลิกควำมใน (๑) ของมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัติส ำนักงำนสลำกกินแบ่ง

รัฐบำล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนพนักงำนและลูกจ้ำง หรือลงโทษพนักงำนและลูกจ้ำงทำงวินัย 

ตลอดจนให้พนักงำนและลูกจ้ำงออกจำกต ำแหน่ง แต่ถ้ำพนักงำนและลูกจ้ำงที่ว่ำนั้น มีต ำแหน่งตั้งแต่ชั้นหัวหน้ำ
ส ำนักหรือเทียบเท่ำที่เรียกชื่อเป็นอย่ำงอ่ืนขึ้นไป ต้องได้รับควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร” 

 
มำตรำ 9 ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบัญญัติส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล  

พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่องมำตรกำรแก้ไข
ปัญหำที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล ลงวันที่ ๑ พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๘ และให้ใช้ควำม
ต่อไปนี้แทน 

“มำตรำ ๒๒ เงินที่ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
ในแต่ละงวด ให้จัดสรรดังนี้ 

(๑) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรำงวัล 
(๒) ไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบสำมเป็นรำยได้แผ่นดิน 
(๓) ไม่เกินกว่ำร้อยละสิบเจ็ดเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนซึ่งรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรจ ำหน่ำย

สลำกกินแบ่งรัฐบำลด้วย” 
 

มำตรำ 10 ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบัญญัติส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล  
พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
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“มำตรำ ๒๖ เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ำยเป็นเงินรำงวัลตำมมำตรำ ๒๒ (๑) หำกกำรออกรำงวัลในงวด
ใดไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรำงวัล จะน ำเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลในงวดถัดไปก็ได้แต่ไม่เกิน
หนึ่งงวด โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เงินที่ได้น ำไปสมทบเพ่ือจ่ำยเป็น
เงินรำงวัลในงวดถัดไป ถ้ำไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรำงวัลดังกล่ำว ให้น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน 

เงินที่จัดสรรไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลตำมมำตรำ ๒๒ (๑) ถ้ำไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรำงวัล  
และไม่ได้น ำไปสมทบเพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลในงวดถัดไปตำมวรรคหนึ่ง ให้น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน 

เงินที่จัดสรรไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลตำมมำตรำ ๒๒ (๑) ที่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรำงวัลแต่ผู้นั้น
ไม่มำขอรับเงินรำงวัลภำยในก ำหนดอำยุควำมตำมมำตรำ ๓๗ ให้น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน” 

 
มำตรำ 11 ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๒๘ แห่งพระรำชบัญญัติส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล  

พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“มำตรำ ๒๘ ให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลเปิดบัญชีเงินฝำกไว้กับธนำคำร ที่เป็นรัฐวิสำหกิจ

หรือธนำคำรอ่ืนตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด” 
 
มำตรำ 12 ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๓๐ มำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ และมำตรำ ๓๔ 

แห่งพระรำชบัญญัติส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“มำตรำ ๓๐ ให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมำะสมกับกิจกำรเพ่ือจัดท ำ

บัญชีแสดงผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินที่เป็นอยู่ตำมควำมเป็นจริง ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและหลักกำร
บัญชีที่รับรองท่ัวไปตำมประเภทของเงินนั้น ๆ และจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี 

มำตรำ ๓๑ ให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลท ำงบกำรเงินประจ ำปี ส่งผู้สอบบัญชีภำยในเก้ำสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มำตรำ ๓๒ ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี ท ำกำรตรวจสอบ และรำยงำนผล
กำรตรวจสอบส ำหรับเงินทุกประเภทของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 

มำตรำ ๓๓ ผู้สอบบัญชีมีหน้ำที่และอ ำนำจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสำรหลักฐำนของ
ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล เพ่ือกำรนี้ให้มีอ ำนำจสอบถำมประธำนกรรมกำร กรรมกำร ผู้อ ำนวยกำร พนักงำน
และลูกจ้ำงของสำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 

มำตรำ ๓๔ ผู้สอบบัญชีต้องท ำรำยงำนกำรสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมกำรภำยในหนึ่งร้อย  
หกสิบห้ำวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อคณะกรรมกำรเสนอต่อรัฐมนตรี” 

 
มำตรำ 13 ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล  

พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มำตรกำรแก้ไข
ปัญหำที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล ลงวันที่ ๑ พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๘ และให้ใช ้
ควำมต่อไปนี้แทน 

“มำตรำ ๓๙ ผู้ใดเสนอขำยหรือขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้ และยังไม่ได้
ออกรำงวัล ในรำคำเกินกว่ำที่ก ำหนดในสลำกกินแบ่งรัฐบำล ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท”  
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มำตรำ 14 ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นมำตรำ ๓๙/๑ และมำตรำ ๓๙/๒ แห่งพระรำชบัญญัติ
ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๑๗ 

“มำตรำ ๓๙/๑ ผู้ใดขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลในสถำนศึกษำ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บำท 

มำตรำ ๓๙/๒ ผู้ใดขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลแก่บุคคลซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท” 

 
มำตรำ 15 ให้คณะกรรมกำรสลำกกินแบ่งรัฐบำลตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 

ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มำตรกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล ลงวันที่ ๑ พฤษภำคม 
พุทธศักรำช ๒๕๕๘ ที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในวันที่ค ำสั่งดังกล่ำวถูกยกเลิก คงปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรสลำกกินแบ่ง
รัฐบำลต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสลำกกินแบ่งรัฐบำลตำมมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ 

ให้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสลำกกินแบ่งรัฐบำลตำมมำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติสิ้นสุดลงตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

 
มำตรำ 16 ให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลน ำเงินกองทุนสลำกกินแบ่งรัฐบำล เพ่ือพัฒนำสังคม

ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มำตรกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำย
สลำกกินแบ่งรัฐบำล ลงวันที่ ๑ พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๘ ที่ยังคงเหลืออยู่และไม่มีภำระผูกพันในวันที่ค ำสั่ง
ดังกล่ำวถูกยกเลิกส่งเป็นรำยได้แผ่นดินให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ค ำสั่งดังกล่ำวถูกยกเลิก 

 
มำตรำ 17 ในระหว่ำงที่ยังมิได้มีกำรออกประกำศก ำหนดประเภทและรูปแบบสลำกกินแบ่ง

รัฐบำลตำมมำตรำ ๑๓ (๗/๑) แห่งพระรำชบัญญัติส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้ ให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลมีอ ำนำจออกสลำกกินแบ่งรัฐบำลตำมประเภทและรูปแบบ  
ที่ด ำเนินกำรอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อไปได้ 

 
มำตรำ 18 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
 
  ผู้รับสนองพระรำชโองกำร 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
         นำยกรัฐมนตรี 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ กำรด ำรงต ำแหน่ง และอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสลำกกินแบ่งรัฐบำล อ ำนำจหน้ำที่ 
ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล กำรบัญชีของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล และกำรแก้ไข  
กำรจัดสรรเงินจำกกำรจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทก ำหนดโทษส ำหรับควำมผิดในกรณี
กำรเสนอขำยหรือขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลในรำคำเกินกว่ำที่ก ำหนดในสลำกกินแบ่งรัฐบำล และก ำหนดเพ่ิมเติม
ควำมผิดในกรณีกำรขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลในสถำนศึกษำ และกำรขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลแก่บุคคลซึ่งมีอำยุ 
ต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกำรของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มำกยิ่งข้ึน จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
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สำวิตรี/ปรับปรุง  
16 เมษำยน ๒๕๖3 

 
จีระนันท/์ตรวจ  

27 เมษำยน ๒๕๖3 
 
 


