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โครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม
เกี่ยวกับการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565
ชื่อโครงการ
ชื่อภาษาไทย : โครงการรับ ฟังความคิดเห็นของผู้มีส ่ว นได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสั ง คม
เกี่ยวกับการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565
ชื่อภาษาอังกฤษ : The National Public Hearing of Stakeholders and the Study on Social
Impacts of Digital Government Lottery 2022

เหตุผลความจำเป็น
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ (1) ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล (2) จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ ในการ
พิมพ์ส ลากกิน แบ่งรัฐ บาล หรือพิมพ์ส ิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ (3) กระทำการอื่นใด
ที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยในมาตรา 13 (7/1)
กำหนดให้ “การออกประกาศกำหนดประเภทและรู ป แบบสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลโดยความเห็ น ชอบ ของ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ต้องจัดให้ มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม เพื่อ
นำมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ รวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเข้าถึงการเป็นตัวแทน
จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย” ทั้งนี้ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 กำหนดให้ “ในระหว่างที่ยังมิได้มีการออกประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกิน
แบ่งรัฐบาลตามมาตรา 13(7/1) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอำนาจออกสลากกิน แบ่งรัฐบาล ตามประเภทและ
รูปแบบที่ดำเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อไปได้ ” ของพระราชบัญญัติสำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล
ปัจจุบัน “สลากกินแบ่งรัฐบาล” หรือ “ลอตเตอรี่ (Lottery)” เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่เป็นที่นิยมซื้อ
ของประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียวที่ถูกกฎหมาย ดำเนินงานโดยหน่วยงาน
ของรัฐ มีการออกรางวัลที่ชัดเจนโปร่งใส และมีความแน่นอนในการจ่ายรางวัล อย่างไรก็ตาม การมีผลิตภัณฑ์
สลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ทำให้อาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการเสี่ยงโชคของ
ประชาชนได้เพียงพอ และเกิดผลกระทบที่ตามมา เช่น ปัญหาการพนันนอกระบบที่มาทั้งในรูปแบบออนไลน์
และออฟไลน์ การเล่น หวยใต้ดิน พนัน บอล พนันออนไลน์ และการพนัน ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ผ ิดกฎหมาย
ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดหนี้สิน เกิดปัญหาต่อครอบครัวและขยายไปสู่ปัญหาสังคม นอกจากนี้ มีอีกหนึ่ง
ปัญหาที่สำคัญและมีความซับซ้อน ต่อเนื่อง นั่นคือ ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อผู้ซื้อสลาก และภาพลักษณ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จากปัญหาดังกล่าว ทำให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทาง
การจำหน่ายให้มีความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมและเทคโนโลยีดิจิทัล และ
เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาด้วยการนำระบบดิจิทัลมาใช้ ยังตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ ให้
ความสำคัญต่อการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการปรับปรุงระบบบริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นควบคู่กับความพร้อมของสังคมไร้เงินสด ที่จะนำไปสู่การยกระดับ
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การแข่งขันในด้านสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล เป็นไปตามมาตรา 13(7/1) แห่งพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล
อื่น ๆ ได้ โดยต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา
กำหนดประเภทและรูปแบบของสลากกินแบ่งรัฐบาล ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ประเภทและรูปแบบผลิตภัณฑ์สลาก
กินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการกำหนด
ประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
สาระสำคัญ
เผยแพร่ข้อมูล เกี่ย วกับ การกำหนดประเภท และรูปแบบของสลากกินแบ่งรัฐบาล และจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็ น
ของประชาชน พ.ศ. 2548
ผู้ดำเนินการ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สังกัดกระทรวงการคลัง
สถานที่ที่จะดำเนินการ (โครงการ)
พื้นที่ดำเนินการทั่วประเทศ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ปิดประกาศ ณ สถานที่ที่จะดำเนินโครงการ และประกาศข้ อมู ลที่ต ้ องเผยแพร่ แก่ประชาชน
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้น และประกาศข้อมูลที่ต้องเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 10
สิงหาคม 2565
2. จัดให้มีการประชุมร่วมรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นของประชาชน และจัดให้มีการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านทางเครือข่ายสารสนเทศ ผ่ านการแสดงความคิดเห็น
ทางไปรษณีย์ การสัมภาษณ์รายบุคคล การสัมภาษณ์เจาะลึก และผ่านการสนทนากลุ่มย่อย ในระหว่างวันที่ 20
กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565
3. เมื่อเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน
และประกาศให้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 23.59 น.
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ผลผลิต
1. ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูล ที่ถูกต้องอย่างครบถ้ว นและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกั บ
ประเภทและรูปแบบผลิตภัณฑ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2. ได้ ท ราบความคิ ด เห็ น ของผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ เ สี ย รวมถึ ง ทราบผลกระทบทางสั ง คมและมาตรการ
ลดผลกระทบตามมาตรา 13(7/1) แห่งพระราชบัญญั ติส ำนั กงานสลากกิน แบ่งรัฐ บาล พ.ศ.2517 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ผลลัพธ์
สำนั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล ได้ ร ั บ ทราบความคิ ดเห็น เกี่ ย วกั บ ประเภทและรูป แบบสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันอันเป็นการตอบสนองต่อความ
ต้องการและเป็นทางเลือกของประชาชนที่มากขึ้น รวบรวมเป็นข้อมูลนำมาประกอบการนำเสนอการกำหนด
ประเภทและรูปแบบต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ผลกระทบ
1. กลุ่มผู้ซื้อ ต้องเรียนรู้รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งวิธีการซื้อสลากในรูปแบบดิจิทัล รวมถึง
ความกั ง วลเรื่ อ งความเสถี ย รของระบบและความปลอดภัย ของข้ อ มู ล และการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุคคล
แต่ในขณะเดีย วกัน สลากดิจ ิทัลอาจทำให้ผู้ซื้อ มีความสะดวกและอิสระในการสั่ งซื้อสลาก อาจทำให้เกิด
พฤติกรรมการซื้อที่เกินกำลังซื้อเกินตัว
2. กลุ่มผู้ขาย ต้องเรียนรู้วิธีการจำหน่ายสลากดิจิทัล ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการซื้ออุปกรณ์
สนับสนุนการจำหน่ายในรูปแบบดิจิทัล
3. กลุ่มผู้ขายสลากใบ อาจมีรายได้ลดลงในการขายสลากใบ รวมถึงการปรับลดลงของจำนวนสลากฯ
แบบใบที่ได้รับ เนื่องจากมีสลากแบบดิจิทัล เข้ามาจำหน่ายควบคู่กัน
4. กลุ่มผู้ขายที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ อาจมีข้อจำกัดในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย
ในการจำหน่ายสลากดิจิทัล
มาตรการป้องกันผลกระทบ
1. เผยแพร่ ข ้ อ มู ล เกี ่ย วกั บ ประเภทและรู ปแบบสลากฯ รวมถึ ง วิ ธ ี ก ารซื ้อ และวิธ ีก ารจำหน่าย
ระบบความปลอดภัยของระบบและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
ข้อมูล ที่ถูกต้องอย่างครบถ้วนผ่านช่องทางต่าง ๆ
2. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการซื้อและวิธีการจำหน่าย การใช้งานอย่าง
ปลอดภัยของระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. มีมาตรการในการช่ว ยเหลื อ กลุ่ มผู้ ขายสลากใบในการปรับตัว รวมถึงมีมาตรการสนั บ สนุ น
ในการเข้าถึงอุปกรณ์สนับสนุนการจำหน่วยสลากในรูปแบบดิจิทัล
4. มีมาตรการในการทำให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเข้าถึงการเป็นตัวแทนจำหน่วยสลากดิจิทัล
5. มีมาตรการในการจำกัดอายุผู้ซื้อสลากดิจิทัลและมีมาตรการ ในการสร้างการตระหนักรู้ถึงผลเสีย
ของพฤติกรรมการซื้อที่เกินกำลังซื้อ รวมถึงการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ซื้อมีพฤติกรรมที่เข้ าข่าย
การซื้อสลากดิจิทัลเกินกำลังซื้อ
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ประมาณการค่าใช้จ่าย
จำนวนเงิน : 25,000,000 บาท
ที่มาของเงิน : งบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 8688,0 2528 9555, 0 2528 9541 - 7, 0 2528 9503 - 7, 0
2528 9532 - 7 และ 0 2528 9511 - 23 และศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารและเรื ่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ (Call Center)
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 9999 ในวันและเวลาทำการ
การรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีอื่น ๆ
วิธีการ

ระยะเวลาดำเนินการ

สถานที่และรายละเอียดอื่น ๆ

การรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ผ่านทางเครือข่าย
ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565
สารสนเทศ

การสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศผ่านเครือข่าย
สารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศที ่ สำนั กงานปลั ดสำนักนายก
รัฐมนตรี ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากฯ www.glo.or.th และ
newlottery.glo.or.th

การรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ของหน่วยงานภาครัฐ
ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ทางไปรษณีย์
การรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
โดยการสัมภาษณ์
ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565
เจาะลึก กลุ่มตัวอย่าง
ผู้มีส่วนได้เสียทีส่ ำคัญ
รับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
โดยการสัมภาษณ์
ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565
รายบุคคล
แบบมีโครงสร้าง

การสำรวจความคิ ดเห็ นผู ้ ม ี ส ่ วนได้ ส ่ วนเสี ย กลุ ่ มตั วแทน
หน่วยงานภาครัฐทางไปรษณีย์

การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นและ
การสนทนากลุ่มย่อย
(จังหวัดเชียงใหม่)
การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นและ
การสนทนากลุ่มย่อย
(พื้นที่จังหวัดชลบุรี)
การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นและ
การสนทนากลุ่มย่อย
(พื้นที่จังหวัดขอนแก่น)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมกรีนนิมมาน
• 09.30 - 12.00 น. ร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
• 13.30 - 16.00 น. การสนทนากลุ่มย่อย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565

ครั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี โรงแรม Bangsaen Heritage Hotel
• 09.30 - 12.00 น. ร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
• 13.30 - 16.00 น. การสนทนากลุ่มย่อย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โรงแรมโฆษะขอนแก่น
• 09.30 - 12.00 น. ร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
• 13.30 - 16.00 น. การสนทนากลุ่มย่อย

การสำรวจความคิ ดเห็ นโดยการสั มภาษณ์ เจาะลึ กกั บกลุ่ม
ตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า 10 ตัวอย่าง
การสำรวจความคิ ด เห็ น โดยการสั ม ภาษณ์ ร ายบุ ค คล
แบบมีโครงสร้าง (structured questionnaire) กับผู้ให้คำตอบ
โดยตรง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น
เลย นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร
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วิธีการ

ระยะเวลาดำเนินการ

สถานที่และรายละเอียดอื่น ๆ

การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นและ
การสนทนากลุ่มย่อย
(พื้นที่จังหวัดเลย)
การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นและ
การสนทนากลุ่มย่อย
(พื้นที่จังหวัดครศรีธรรมราช)
การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นและ
การสนทนากลุ่มย่อย
(พื้นที่กรุงเทพมหานคร)

วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ครั้งที่ 4 จังหวัดเลย โรงแรมเลยพาเลส
• 09.30 - 12.00 น. ร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
• 13.30 - 16.00 น. การสนทนากลุ่มย่อย

วันที่ 6 สิงหาคม 2565

ครั้งที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงแรมทวินโลตัส
• 09.30 - 12.00 น. ร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
• 13.30 - 16.00 น. การสนทนากลุ่มย่อย

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร
โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel
• 09.30 - 12.00 น. ร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
• 13.30 - 16.00 น. การสนทนากลุ่มย่อย
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รายละเอียดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565
การกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตามมาตรา 13 (7/1) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ว่า “การออกประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษา
ผลกระทบทางสังคม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ รวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและ
คนพิการเข้าถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย” เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย สำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลจึงได้กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนี้

ประเภทสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ว่า “เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา 22(1) หากการออกรางวัล
ในงวดใดไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล จะนำเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปก็ได้
แต่ไม่เกินหนึ่งงวด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เงินที่ได้นำไปสมทบ
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไป ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลดังกล่าว ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา 22(1) ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลและไม่ ได้
นำไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปตามวรรคหนึ่ง ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา 22(1) ที่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล แต่ผู้นั้นไม่มา
ขอรับเงินรางวัลภายในกำหนดอายุความตามมาตรา 37 ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน”
ประเภทสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงกำหนดได้ 2 ประเภท คือ
1. ประเภทสมทบเงินรางวัล
เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล จะนำเงินที่จัดสรรไว้
ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปก็ได้แต่ไม่เกินหนึ่งงวด เงินที่ได้นำไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวด
ถัดไป ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลดังกล่าว ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
2. ประเภทไม่สมทบเงินรางวัล
เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลและไม่ได้
นำไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปตามวรรคหนึ่ง ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
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รูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล
จากการศึ กษารู ปแบบผลิ ตภั ณฑ์ สลากกิ นแบ่ งรั ฐบาล ที ่ เหมาะสมกั บบริ บทและสภาพสั งคมของ
ประเทศไทย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงได้กำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 รูปแบบ ดังนี้

1. สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก (NUMBERS 3 : N3)
ชื่อและโลโก้: สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก หรือ NUMBERS 3 หรือ N3
ประเภทสลาก (มาตรา 26) : สมทบเงินรางวัล หากการออกรางวัลในงวดใดไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล
จะนำเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็น เงินรางวัลในงวดถัดไปก็ได้แต่ไม่เกินหนึ่งงวด ทั้งนี้ เงินที่ได้นำไปสมทบ
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไป ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลดังกล่าว ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
วิธีการเลือกสลาก : สามารถเลือกหมายเลขตั้งแต่ 000 ถึง 999 จำนวน 1 หมายเลขต่อการเลือกซื้อสลาก
1 รายการ การซื้อทุก ๆ 1 รายการ จะได้หมายเลขรางวัลพิเศษ 1 หมายเลข ซื้อสลาก 1 รายการ มีส ิทธิลุ้น
ทุกรางวัล
คุณสมบัติผู้ซื้อ-ผู้ขาย (มาตรา 39/2) : จำกัดอายุผู้ซื้อ-ผู้ขายตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
สัดส่วนยอดการจำหน่าย (มาตรา 22) : กำหนดการจัดสรรเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวด
ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. ร้อยละ 60 เป็นเงินรางวัล
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 เป็นรายได้แผ่นดิน
3. ไม่เกินกว่าร้อยละ 17 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
การจัดสรรรางวัล : กำหนด 4 รางวัล ได้แก่ รางวัล สามตรง (ตรงเลข-ตรงหลัก) คือ ตัวเลขที่เลือกตรงกับ
ผลการออกรางวัลและหลักตรงกัน รางวัล สามสลับหลัก (ตรงเลข-สลับหลัก) คือ ตัวเลขที่เลือกตรงกับผล
การออกรางวั ล แต่ ห ลั ก สลั บ กั น และรางวั ล สองตรง (ตรงเลข-ตรงหลั ก ) คื อ ตั ว เลขที ่ เ ลื อ กตรงกั บ ผล
การออกรางวัลและหลักตรงกัน และรางวัลพิเศษ กำหนดสัดส่วนเงินรางวัลร้อยละ 60 ของยอดการจำหน่ายสลาก
รวมในแต่ละงวด กำหนดสัดส่วนในการจัดสรรเงินรางวัลคือ รางวัล สามตรง ร้อยละ 30 รางวัล สามสลับหลัก
ร้อยละ 30 รางวัลสองตรง ร้อยละ 39 และรางวัลพิเศษ ร้อยละ 1 โดยกำหนดอัตราการจ่ายเงินรางวัลให้กับ
ผู้ถูกรางวัลแต่ละรางวัล ให้ครบร้อยละ 60 ตามมาตรา 22(1)
รางวัล
รางวัลสามตรง
รางวัลสามสลับหลัก
รางวัลสองตรง
รางวัลพิเศษ

เงื่อนไขการถูกรางวัล
ถูกทุกหมายเลขและทุกตำแหน่ง
ถูกทุกหมายเลข แต่สลับตำแหน่ง
ถูกทุกหมายเลขและทุกตำแหน่ง
จับรางวัลพิเศษ

สัดส่วนเงินรางวัล
30%
30%
39%
1%

การจัดให้มีสลาก : สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก เป็นสลากแบบดิจิทัล ไม่มีการกำหนดหมายเลขสลาก
กำกับไว้ในระบบดิจิทัล ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลขที่ตนเองต้องการได้ทุกหมายเลข ตั้งแต่ หมายเลข 000
ถึงหมายเลข 999 ออกจำหน่ายผ่านช่องทางดิจิทัล
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การออกรางวัล : ออกรางวัล เดือนละ 2 ครั้ง คือวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
การจ่ายเงินรางวัล : เงินรางวัลร้อยละ 60 ของยอดการจำหน่ายสลากรวมในแต่ละงวด กำหนดจ่ายเงินรางวัล
แบบผันแปรในแต่ละรางวัล ยกเว้นรางวัลพิเศษ เงินรางวัลจ่ายเป็นจำนวนเต็ม เศษของเงินรางวัล ทุกรางวัล
จะนำไปรวมกับรางวัลพิเศษ ดังนี้
1. รางวัลสามตรง จ่ายแบบผันแปร จากเงินรางวัลที่ได้รับจัดสรรร้อยละ 30 ให้กับผู้ถูกรางวัล
ตามจำนวนผู้ถูกรางวัล สามตรง ในอัตราจ่ายเท่ากันทุกราย เป็น เงินจำนวนเต็มไม่มีเศษ (ปัดเศษทิ้ง) และ
นำเศษที่เหลือไปรวมสมทบกับรางวัลพิเศษ
2. รางวัล สามสลั บ หลั ก จ่ายแบบผัน แปร จากเงินรางวั ล ที่ ไ ด้ รั บจัดสรรร้ อ ยละ 30 ให้กั บ
ผู้ถูก รางวัลตามจำนวนผู้ ถู กรางวัล สามสลั บหลั ก ในอัตราจ่ายเท่ ากันทุ กราย เป็น เงินจำนวนเต็ มไม่ม ี เศษ
(ปัดเศษทิ้ง) และนำเศษที่เหลือไปรวมสมทบกับรางวัลพิเศษ
3. รางวัลสองตรง จ่ายแบบผันแปร จากเงินรางวัลที่ได้รับจัดสรรร้อยละ 39 ให้กับผู้ถูกรางวัล
ตามจำนวนผู้ถูกรางวัลสองตรง ในอัตราจ่ายเท่ากันทุกราย เป็นเงินจำนวนเต็มไม่มีเศษ (ปัดเศษทิ้ง) และนำเศษ
ที่เหลือไปรวมสมทบกับรางวัลพิเศษ
4. รางวัลพิเศษ จ่ายจากเงินรางวัลที่ได้รับจัดสรรร้อยละ 1 และเศษของเงินรางวัลที่ถูกนำมา
สมทบ จ่ายให้กับผู้ถูกรางวัลตามจำนวนผู้ถูกรางวัลพิเศษ
ผู้ถูกรางวัล ได้ร ับ การยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ต้องชำระอากรแสตมป์
ใบรับ รางวัล สลากกิน แบ่ง รัฐ บาล ในอัตรา 200 บาท หรื อเศษของ 200 บาท ต่ออากรแสตมป์ 1 บาท
ตามประมวลรัษฎากร (อัตราส่วนค่าอากรแสตมป์ 0.50 บาท ต่อเงินรางวัล 100 บาท หรือเศษของ 100 บาท)
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2. สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (LOTTERY 6 : L6)
ชื่อและโลโก้: สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก หรือ LOTTERY 6 หรือ L6
ประเภทสลาก (มาตรา 26) : ไม่สมทบเงินรางวัล หากการออกรางวัลในงวดใดไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล
และไม่ได้นำไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไป ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
วิธีการเลือกสลาก : สามารถเลือกสลาก 1 หมายเลขต่อ ฉบับ/รายการ ประกอบด้วย หมายเลข 6 หลัก
ตั้งแต่ 000000 - 999999 ที่ปรากฏอยู่บนใบสลากหรือบนระบบดิจิทัล ต่อ 1 ฉบับ/รายการ
คุณสมบัติผู้ซื้อ-ผู้ขาย (มาตรา 39/2) : จำกัดอายุผู้ซื้อ-ผู้ขาย 20 ปี ขึ้นไป
สัดส่วนยอดการจำหน่าย (มาตรา 22) : กำหนดการจัดสรรเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในแต่ ล ะงวด ตามมาตรา 22 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ส ำนั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล พ.ศ. 2517 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. ร้อยละ 60 เป็นเงินรางวัล
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 เป็นรายได้แผ่นดิน
3. ไม่เกินกว่าร้อยละ 17 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
การจัดสรรรางวัล : สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก จะจำหน่ายออกเป็นชุดๆ ชุดละ 1,000,000 ฉบับ/รายการ
แต่ละฉบับ/รายการ ประกอบด้วย หมายเลข 6 หลัก ตั้งแต่ 000000-999999 ในแต่ละชุดเป็นการกำหนด
หมายเลขไว้ล่วงหน้า (มีหมายเลขจำกัด) ไม่สามารถเลือกเลขซ้ำกันได้ การจัดสรรรางวัลในแต่ละชุด มี 9 รางวัล
จำนวนรางวัลทั้งหมด 14,168 รางวัลต่อสลาก 1 ชุด ดังนี้
รางวัลอัตรารางวัลต่อ 1 ชุด
(1,000,000 ฉบับ/รายการ)

จำนวนรางวัล

รางวัลที่ 1
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลที่ 4
รางวัลที่ 5
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
รวมทั้งสิ้น

1
2
5
10
50
100
2,000
2,000
10,000
14,168
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เงินรางวัล 60%
12.50%
0.42%
2.08%
1.67%
4.17%
4.17%
16.66%
16.66%
41.67%
100.00%
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การจัดให้มีสลาก : สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก จะมีสลาก 2 แบบ คือ
1. สลากแบบใบ เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีการพิมพ์ออกมาเป็นใบ โดยมีการพิมพ์หมายเลขสลาก
กำกับไว้บนใบสลาก
2. สลากแบบดิจิทัล เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีการกำหนดหมายเลขสลากกำกับไว้ในระบบดิจิทัล
ออกจำหน่ายผ่านช่องทางดิจิทัล
การออกรางวัล : ออกรางวัล เดือนละ 2 ครั้ง คือวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
การจ่ายเงินรางวัล : เงินรางวัลร้อยละ 60 ของยอดการจำหน่ายสลากรวมในแต่ละงวด กำหนดสัดส่ว น
ในการจัดสรรเงินรางวัล คือ รางวัลที่ 1 ร้อยละ 12.50 รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 ร้อยละ 0.42 รางวัลที่ 2 ร้อย
ละ 2.08 รางวัลที่ 3 ร้อยละ 1.67 รางวัลที่ 4 ร้อยละ 4.17 รางวัลที่ 5 ร้อยละ 4.17 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว ร้อยละ
16.66 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ร้อยละ 16.66 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ร้อยละ 41.67 เงินรางวัลจ่ายแบบผันแปรตาม
ยอดการจำหน่ายสลาก สลาก 1 ชุด มี 1,000,000 ฉบับ/รายการ และหากจำหน่ายสลากไม่หมด กำหนดเงิน
รางวัลต่อชุด เงินรางวัลหนึ่ง ๆ ต้องลดลงตามส่วน แต่ต้องให้ครบ ร้อยละ 60 ของยอดการจำหน่าย
ผู้ถูกรางวัล ได้ร ับ การยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ต้องชำระอากรแสตมป์
ใบรับ รางวัล สลากกิน แบ่งรัฐ บาล ในอัตรา 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท ต่ออากรแสตมป์ 1 บาท
ตามประมวลรัษฎากร (อัตราส่วนค่าอากรแสตมป์ 0.50 บาท ต่อเงินรางวัล 100 บาท หรือเศษของ 100 บาท)

-------------------------------------------------------------
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