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พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ 
 
โดยที่เป็นกำรสมควรมีกฎหมำยจัดตั้งส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 

 
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของสภำนิติ

บัญญัติแห่งชำติ ดังต่อไปนี้ 
 
มำตรำ 1 พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล พ.ศ. 2517” 
 
มำตรำ 21 พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2517 เป็นต้นไป 
 
มำตรำ 3 ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
“ผู้อ ำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
“พนักงำน” หมำยควำมว่ำ พนักงำนของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล และหมำยควำมรวมถึง

ผู้อ ำนวยกำรด้วย 
“ลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ ลูกจ้ำงของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 
มำตรำ 4 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
หมวด 1 

กำรจัดตั้งและวัตถุประสงค์ 
____________ 

 

                                                           
1 รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๑/ตอนที่ ๑๕๗/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑/๒๐ กันยำยน ๒๕๑๗ 
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มำตรำ 5 ให้จัดตั้งส ำนักงำนสลำกกินแบ่งขึ้นเรียกว่ำ “ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล”  
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1)  ออกสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
(2)  จัดกำรโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในกำรพิมพ์สลำกกินแบ่งรัฐบำล หรือพิมพ์สิ่งพิมพ์อ่ืนที่

คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ 
(3)  กระท ำกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่กำรด ำเนินกิจกำรของส ำนักงำนสลำก

กินแบ่งรัฐบำล 
 
มำตรำ 6 ให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลเป็นนิติบุคคล 
 
มำตรำ 7 ให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหำนคร 
 
มำตรำ 8 ให้โอนกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ พนักงำน และลูกจ้ำงของส ำนักงำนสลำกกินแบ่ง

รัฐบำล กระทรวงกำรคลัง ไปเป็นของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
ส ำหรับทรัพย์สินที่โอนตำมวรรคหนึ่ง ที่เป็นเงินให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล กันไว้ส ำหรับใช้

จ่ำยเท่ำที่มีพันธกรณี ส่วนที่เหลือให้น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน 
 
มำตรำ 9 ให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลมีอ ำนำจกระท ำกำรต่ำง ๆ ภำยในขอบเขตแห่ง

วัตถุประสงค์ตำมมำตรำ 5 อ ำนำจเช่นว่ำนี้ให้รวมถึง กำรจัดซื้อ จัดหำ จ ำหน่ำย เช่ ำ ให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อ แลกเปลี่ยน 
ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง และกำรด ำเนินกิจกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินและกำรเรียกร้องสิทธิอื่น ๆ ด้วย 
 

หมวด 2 
กำรก ำกับ กำรควบคุม และกำรบริหำร 

____________ 
 

มำตรำ 10 ให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับโดยทั่วไปเกี่ยวกับส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล  
และเพ่ือประโยชน์ในกำรนี้จะสั่งให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงควำมคิดเห็น ท ำรำยงำนยื่น 
สั่งให้กระท ำหรือยับยั้งกำรกระท ำใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจน 
มีอ ำนำจที่จะสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำร 

 
มำตรำ 11 ให้มีคณะกรรมกำรของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลคณะหนึ่ ง  เรียกว่ำ 

“คณะกรรมกำรสลำกกินแบ่งรัฐบำล” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกำรคลังเป็นประธำนกรรมกำร ผู้แทน
กระทรวงมหำดไทย ผู้แทนกรมบัญชีกลำง ผู้แทนส ำนักงบประมำณ ผู้แทนสภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย 
ผู้อ ำนวยกำร และผู้ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีจ ำนวนไม่เกินสำมคน เป็นกรรมกำร 

ให้กรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปี และอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
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คณะกรรมกำรจะแต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลอ่ืนเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก็ได้ 
 
มำตรำ 12 ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร ย่อมได้รับประโยชน์ตอบแทนตำมท่ีคณะรัฐมนตรี

ก ำหนด 
มำตรำ 13 ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ควบคุมดูแลกิจกำร และวำงนโยบำยของส ำนักงำน

สลำกกินแบ่งรัฐบำลให้เป็นตำมวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่เช่นว่ำนี้ให้รวมถึง 
(1)  กำรออกระเบียบหรือข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
(2)  กำรออกระเบียบหรือข้อบังคับว่ำด้วยกำรประชุม 
(3)  กำรออกระเบียบหรือข้อบังคับวำด้วยกำรจัดแบ่งส่วนงำนและวิธีปฏิบัติงำน 
(4)  กำรก ำหนดต ำแหน่งอัตรำเงินเดือน กำรให้สวัสดิกำร และกำรสงเครำะห์พนักงำนและลูกจ้ำง 
(5)  กำรออกระเบียบหรือข้อบังคับว่ำด้วยกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรเลื่อนเงินเดือน กำรออกจำก

ต ำแหน่ง วินัย และกำรลงโทษพนักงำนและลูกจ้ำง ตลอดจนกำรให้สิทธิแก่พนักงำนและลูกจ้ำงอุทธรณ์กำรลงโทษ
ได้ด้วย 

(6) กำรออกระเบียบหรือข้อบังคับว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินประเภทค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง  
ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำล่วงเวลำ และกำรจ่ำยเงินประเภทอื่น ๆ 

(7) กำรก ำหนดรำคำ วิธีกำรจ ำหน่ำย และกำรคัดเลือกตัวแทนจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
(8) กำรออกระเบียบหรือข้อบังคับว่ำด้วยกำรซื้อหรือกำรจ้ำง 
(9) กำรพิจำรณำและอนุมัติงบประมำณประจ ำปี 
(10) กำรออกข้อบังคับว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินบ ำเหน็จ กำรจ่ำยเงินสวัสดิกำร และกำรจ่ำยเงิน

สงเครำะห์แก่พนักงำนและลูกจ้ำง ตลอดจนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกองทุนบ ำเหน็จพนักงำนและลูกจ้ำง กองทุน
สวัสดิกำร และกองทุนสงเครำะห์ 

 
มำตรำ 14 ให้คณะกรรมกำรแต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรและก ำหนดอัตรำเงินเดือนของผู้อ ำนวยกำรด้วย

ควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
มำตรำ 15 ห้ำมมิให้ผู้มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้เป็นผู้อ ำนวยกำร 
(1)  เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระท ำกับส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ

ทำงอ้อม 
(2)  เป็นข้ำรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของทำงรำชกำร ไม่ว่ำจะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำง 

รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค หรือรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น พนักงำนหรือลูกจ้ำงของรัฐวิสำหกิจอ่ืน 
(3)  เป็นผู้มีต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือเป็นสมำชิกสภำซึ่งมีหน้ำที่ในทำงนิติบัญญัติ หรือทำง

บริหำรท้องถิ่น 
(4)  เป็นผู้ไม่อำจท ำงำนเต็มเวลำให้แก่ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
(5)  เป็นบุคคลล้มละลำย 
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(6)  เป็นผู้เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่
ได้กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 

(7)  เป็นผู้มีอำยุเกินกว่ำหกสิบปี 
 
มำตรำ 16 ผู้อ ำนวยกำรพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
(1)  ตำย 
(2)  ลำออก 
(3)  มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 15 หรือ 
(4)  คณะกรรมกำรให้ออกด้วยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรี 
 
มำตรำ 17 ผู้อ ำนวยกำรมีหน้ำที่บริหำรกิจกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ นโยบำย ระเบียบ และ

ข้อบังคับของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล และมีอ ำนำจบังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำง 
 
มำตรำ 18 ผู้อ ำนวยกำรมีอ ำนำจ 
(1)  บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนพนักงำนและลูกจ้ำง หรือลงโทษพนักงำนและลูกจ้ำงทำงวินัย

ตลอดจนให้พนักงำนและลูกจ้ำงออกจำกต ำแหน่ง แต่ถ้ำพนักงำนและลูกจ้ำงที่ว่ำนั้นมีต ำแหน่งตั้งแต่ชั้นหัวหน้ำกอง
หรือเทียบเท่ำข้ึนไป ต้องได้รับควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 

(2)  ก ำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงำนของพนักงำนและลูกจ้ำง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบและข้อบังคับของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 

 
มำตรำ 19 ในส่วนกิจกำรที่เก่ียวกับบุคคลภำยนอกให้ผู้อ ำนวยกำรมีอ ำนำจกระท ำแทนส ำนักงำน

สลำกกินแบ่งรัฐบำล แต่ผู้อ ำนวยกำรจะมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นกระท ำแทนตนเฉพำะในกิจกำรใดก็ได้ 
กำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำแทนตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำบุคคลนั้นมิใช่พนักงำนต้องได้รับควำม

เห็นชอบของคณะกรรมกำร 
 
มำตรำ 20 เมื่อผู้อ ำนวยกำรไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือเมื่อต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรว่ำงลงและ 

ยังมิได้แต่งตั้งผู้อ ำนวยกำร ให้คณะกรรมกำรแต่งตั้งพนักงำน คนหนึ่งเป็นผู้ท ำกำรแทนผู้อ ำนวยกำร หรือรักษำกำร
ในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร แล้วแต่กรณี และให้น ำมำตรำ 15 มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ผู้ท ำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรหรือผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรมีอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงเดียวกับ
ผู้อ ำนวยกำร เว้นแต่อ ำนำจหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรในฐำนะกรรมกำร 

 
มำตรำ 21 ประธำนกรรมกำร กรรมกำร พนักงำนและลูกจ้ำง อำจได้รับโบนัสตำมระเบียบ 

ที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 
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หมวด 3 
กำรเงิน กำรบัญชี และกำรตรวจสอบ 

____________ 
 

มำตรำ 22 เงินที่ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล  
ให้จัดสรรดังนี้ 

     (1)  ร้อยละหกสิบเป็นเงินรำงวัล 
     (2)  ไม่น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบแปดเป็นรำยได้แผ่นดิน 
     (3)  ไม่เกินกว่ำร้อยละสิบสองเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนซึ่งรวมทั้งค่ำใช้จ่ำย ในกำร

จ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลด้วย 
 
มำตรำ 23 เงินที่ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลได้รับไว้นอกจำกเงินที่ได้รับตำมมำตรำ 22  

ให้สมทบเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน 
 
มำตรำ 24 ดอกผลที่เกิดจำกเงินตำมมำตรำ 22 (1) และ (2) ให้น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน  

ส่วนดอกผลที่เกิดจำกเงินตำมมำตรำ 22 (3) ให้สมทบเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน 
 
มำตรำ 25 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งของค่ำใช้จ่ำยในกำร

บริหำรงำนตำมมำตรำ 22 (3) ให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดด้วยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรี 
 
มำตรำ 26 เงินที่จัดสรรไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลตำมมำตรำ 22 (1) ถ้ำผู้มีสิทธิ เรียกร้องเงิน

รำงวัลไม่มำขอรับเงินรำงวัลภำยในก ำหนดอำยุควำมตำมมำตรำ 37 ให้น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน 
 
มำตรำ 27 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนตำมมำตรำ 22 (3) มำตรำ 23 และมำตรำ 24 ในปีหนึ่ง ๆ 

หำกมีเหลือ ให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลกันไว้เป็นเงินส ำรองได้ ไม่เกินร้อยละห้ำสิบ ส่วนที่เหลือให้น ำส่งเป็น
รำยได้แผ่นดิน 

เมื่อใดรัฐมนตรีเห็นว่ำเงินที่กันไว้ เป็นเงินส ำรองตำมวรรคหนึ่งมีจ ำนวนสูงเกินสมควรหรือ 
เกินควำมจ ำเป็น รัฐมนตรีโดยล ำพังหรือโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งให้ลดจ ำนวน เงินส ำรองนั้น  
ลงให้คงเหลือเท่ำท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควร ในกรณีดังว่ำนี้ให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลน ำส่งเงินที่สูงไปกว่ำจ ำนวน
ที่รัฐมนตรีก ำหนดเป็นรำยได้แผ่นดิน 

 
มำตรำ 28 ให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลเปิดบัญชีเงินฝำกไว้กับธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ 
 
มำตรำ 29 ให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลจัดท ำงบประมำณประจ ำปี โดยจ ำแนกเงินที่จะได้รับ

ในปีหนึ่ง ๆ และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกำร 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกำร ให้แยกเป็นงบลงทุนและงบท ำกำร งบลงทุนนั้นให้น ำเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ส่วนงบท ำกำรให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ 

 
มำตรำ 30 ให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลวำงและรักษำไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมำะสม มีกำร  

ลงรำยกำรรับและจ่ำยเงิน ทรัพย์สินและหนี้สินที่แสดงกิจกำรที่เป็นอยู่ตำมจริง และตำมที่ควรตำมประเภทของเงิน
นั้น ๆ พร้อมด้วยข้อควำมอันเป็นที่มำของรำยกำรดังกล่ำว และให้มีกำรตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำ 

 
มำตรำ 31 ให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ท ำงบดุลและบัญชีรำยรับ รำยจ่ำยส่งผู้สอบบัญชี

ภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 
มำตรำ 32 ให้คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี ท ำกำรตรวจสอบรับรองบัญชีและ

กำรเงินทุกประเภทของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
 
มำตรำ 33 ผู้สอบบัญชีมีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสำร หลักฐำนของ

ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล เพ่ือกำรนี้ให้มีอ ำนำจสอบถำม ประธำนกรรมกำร กรรมกำร พนักงำนและลูกจ้ำง
ของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 

 
มำตรำ 34 ผู้สอบบัญชีต้องท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบบัญชีและกำรเงินเสนอต่อคณะกรรมกำร

ภำยในหนึ่งร้อยหกสิบห้ำวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือคณะกรรมกำรเสนอต่อรัฐมนตรี 
 
มำตรำ 35 กำรจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล จะจ ำหน่ำยเองหรือ

แต่งตั้งบุคคลอ่ืนจะเป็นคนเดียวหรือหลำยคนเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยทั้งหมดหรือบำงส่วนก็ได้ 
ในกรณีที่ได้รับเงินช่วยรำชกำรจำกตัวแทนจ ำหน่ำย ให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลน ำส่งเป็น

รำยได้แผ่นดิน  
 

หมวด 4 
หนี้ และอำยุควำม 
____________ 

 
มำตรำ 36 ให้ถือว่ำกำรออกสลำกกินแบ่งรัฐบำลของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลตำม

พระรำชบัญญัตินี้ เป็นกำรออกสลำกกินแบ่งโดยได้รับอ ำนำจจำกรัฐบำล อันเป็นผลให้หนี้ที่เกิดจำกกำรออกสลำก
กินแบ่งดังกล่ำวเป็นหนี้ที่อำจเรียกร้องให้ช ำระได้ตำมกฎหมำย และให้ถือว่ำกำรออกสลำกกินแบ่งดังกล่ำวนั้นเป็น
กำรออกสลำกกินแบ่งที่ได้รับใบอนุญำตและประทับตรำจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันแล้ว 
และไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมและค่ำภำษีใด ๆ ตำมกฎหมำยนั้น 
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มำตรำ 37 สิทธิเรียกร้องให้ช ำระหนี้อันเกิดจำกกำรออกสลำกกินแบ่งรัฐบำลตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ให้มีก ำหนดอำยุควำมสองป ี
 

หมวด 5 
กำรสงเครำะห์พนักงำนและลูกจ้ำง 

____________ 
 

มำตรำ 38 ให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลจัดให้มีกองทุนบ ำเหน็จพนักงำนและลูกจ้ำง  
กองทุนสวัสดิกำร หรือกองทุนสงเครำะห์อ่ืนเพ่ือให้สวัสดิกำรแก่พนักงำนและลูกจ้ำงในกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือกรณีอ่ืนอันควรแก่กำรสงเครำะห์ 

กำรจัดให้มีกองทุนบ ำเหน็จพนักงำนและลูกจ้ำง กองทุนสวัสดิกำร หรือกองทุนสงเครำะห์อ่ืน 
ตำมวรรคหนึ่ง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินบ ำเหน็จพนักงำนและลูกจ้ำง กำรออกเงินสมทบ กำรจ ำแนกประเภท  
ของผู้ได้รับกำรสงเครำะห์ กำรจ่ำยเงินสวัสดิกำร และกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ ตลอดจนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกองทุน 
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดด้วยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรี 
 

หมวด 6 
บทก ำหนดโทษ 

____________ 
 

มำตรำ 39 ผู้ใดเสนอขำยหรือขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้และยังไม่ได้
ออกรำงวัลเกินรำคำท่ีก ำหนดในสลำกกินแบ่ง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองพันบำท  
 

บทเฉพำะกำล 
____________ 

 
มำตรำ 40 บรรดำข้อบังคับ ระเบียบ และค ำสั่งของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล กระทรวงกำรคลัง 

ให้คงใช้บังคับพนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ 
ทั้งนี้ จนกว่ำจะได้มีข้อบังคับ ระเบียบ และค ำสั่งตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
        สัญญำ ธรรมศักดิ์ 
         นำยกรัฐมนตรี 
 
 



- 8 -  ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่กำรออกสลำกกินแบ่งรัฐบำลเป็นกิจกำร 
ที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับประชำชนโดยตรง และเป็นกิจกำรที่มีรำยได้รำยจ่ำยมำกทั้งปริมำณและรำยกำร สมควรมี
กฎหมำยก ำหนดให้ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลซึ่งมีหน้ำที่ในกำรนี้เป็นนิติบุคคล และก ำหนดรำยได้และรำยจ่ำย
ให้เป็นไปโดยรัดกุมเป็นกิจจะลักษณะและเหมำะสม จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
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สำวิตรี/ปรับปรุง  
16 เมษำยน ๒๕๖3 

 
จีระนันท/์ตรวจ  

27 เมษำยน ๒๕๖3 
 
 


