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ประกาศสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่อง วิธีการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผ่านแพลตฟอร์มจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery)
ตามที่สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจาหน่าย
สลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล หรื อ สลากดิ จิ ทั ล (Digital Lottery) เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการจ าหน่ า ยสลาก
เกินราคาซึ่งจะทาให้ประชาชนสามารถซื้อสลากได้ตามราคาที่กฎหมายกาหนด นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดาเนิ น การโครงการดัง กล่ า วเป็ นไปด้วยความเรี ย บร้อ ย อาศั ย อ านาจ
ตามความในมาตรา ๑๓ (๗) มาตรา 17 มาตรา 18 (2) มาตรา 19 และมาตรา ๓๕
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส านั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกอบมติ ค ณะกรรมการ
สลากกินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ สานักงาน
สลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล จึ ง ประกาศวิ ธี ก ารจ าหน่ า ยสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลผ่ า นแพลตฟอร์ ม จ าหน่ า ย
สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery) ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการจาหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery)”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
“แพลตฟอร์ม” หมายความว่า ระบบที่รองรับวิธกี ารจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยแอปพลิเคชันเป๋ าตัง และแอปพลิเคชันถุงเงิน ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของภาครัฐ
ผู้ซื้อสามารถซื้อสลากโดยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง ผู้ขายสามารถตรวจสอบการขายโดยใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน
“สลากดิจิทัล ” หมายความว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลที่จัดพิมพ์โดยสานักงาน ซึ่งได้สแกน
เป็นภาพสลากและข้อมูลสลาก เพื่อนาเข้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแพลตฟอร์ม
“ตัวแทนจาหน่ายสลากดิจิทัล” หมายความว่า ตัวแทนจาหน่ายที่ทาสัญญาจาหน่ายสลากดิจิทัล
กับสานักงาน และได้รับจัดสรรสลากตามจานวนที่สานักงานกาหนด
“ร้านค้า” หมายความว่า ร้านค้าของตัวแทนจาหน่ายสลากดิจิทัล
“ผู้ซื้อสลาก” หมายความว่า ผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง และซื้อสลากดิจิทัล
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ข้อ ๔ สานักงานจะเปิดให้ซื้อขายสลากดิจิทัลบนแพลตฟอร์มในแต่ละงวดทุกวัน ตั้งแต่เวลา
๐๖.๐๐ น. - ๒๓.๐๐ น. เฉพาะวันออกรางวัลจะเปิดให้ซื้อขายตั้งแต่เวลา 06.00 น. - ๑๔.๐๐ น.
ข้อ 5 ตัวแทนจาหน่ายสลากดิจิทัลต้องเป็นผู้ลงทะเบียนแอปพลิเคชันถุงเงินและแอปพลิเคชัน
เป๋าตัง รวมถึงชาระค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จัดพิมพ์โดยสานักงานตามที่สานักงานกาหนด และส่งมอบ
สลากดังกล่าวให้สานักงานเพื่อสแกนเป็นรูปภาพสลากและข้อมูลสลาก ก่อนนาเข้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในแพลตฟอร์ม
ข้อ 6 ผู้ซื้อสลากดิจิทัล จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและทาการพิสูจน์ตัวตน
ตามที่แอปพลิเคชันกาหนดไว้ และต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
ข้อ 7 ตัว แทนจาหน่ายสลากดิจิทัล สามารถตรวจสอบประวัติการขาย และเงินรายได้
จากการขายผ่านแพลตฟอร์มได้ต ลอดเวลา เมื่อมีการขายจะมีการตัด ยอดสลากดิจิทัลที่ถูกขายไป
โดยถือว่าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตามกฎหมาย และแพลตฟอร์มจะแสดงยอดการขายสลากดิจิทัล
ในแต่ละวัน พร้อมทั้งโอนเงินรายได้จากการขายสลากดิจิทัลให้กับตัวแทนจาหน่ายสลากดิจิทัล
หลังจากปิดการซื้อขายสลากดิจิทัลในแต่ละงวด หากขายสลากดิจิทัลไม่หมด แพลตฟอร์ม
จะโอนย้ายสลากดิจิทัลที่เหลือจากการขาย เข้าไปไว้ที่เมนู “สลากฯ ของฉัน” ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง
ของตัวแทนจาหน่ายสลากดิจิทัลรายนั้น ๆ
ข้อ 8 ผู้ประสงค์จะซื้อสลากดิจิทัล สามารถค้นหาสลากดิจิทัลในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้
๒ วิธี คือ
(๑) การค้นหาด้วยตัวเลข แพลตฟอร์มจะมีช่องให้ป้อนตัวเลข จานวน ๖ ช่อง แต่ละช่อง
จะแทนตาแหน่งของตัวเลข ๖ หลัก ผู้ประสงค์จะซื้อสามารถใส่ตัวเลขลงไปตามช่องตาแหน่งที่ต้องการ
แพลตฟอร์มจะแสดงผลการค้นหาออกมาเป็นสลากดิจิทัลที่ยังคงมีจาหน่ายในแพลตฟอร์ม
(๒) การค้นหาจากร้านค้า ผู้ประสงค์จะซื้อสามารถค้นหารายชื่อร้านค้าที่จาหน่าย โดยการ
ป้อนชื่อร้านค้าที่ต้องการ แพลตฟอร์ม จะแสดงรายการสลากดิจิทัล ที่มีจาหน่ายเฉพาะของร้านค้า
รายที่ได้ค้นหาเท่านั้น
เมื่อผู้ประสงค์จะซื้อสลากเลือกสลากดิจิทัลที่ต้องการแล้ว หากไม่ชาระเงินในเวลาที่กาหนด
แพลตฟอร์มจะนาสลากดิจิทัลที่เลือกไว้นั้นกลับสู่แพลตฟอร์ม ต่อไป
ข้อ 9 เมื่อชาระเงินสาเร็จแล้วผู้ซื้อสลากจะได้ภาพหลักฐานการชาระเงิน รวมทั้งจะปรากฏ
ภาพสลากดิจิทัล ในเมนู “สลากฯ ของฉัน” ของแอปพลิเคชันเป๋าตังของผู้ซอื้ สลาก เมื่อทาการซือ้ ขาย
เสร็จเด็ดขาดแล้ว กรรมสิทธิ์ดังกล่าวตกเป็นของผู้ซื้อสลากทันที และสลากดิจิทัลดังกล่าวจะไม่ปรากฏ
ให้ผู้ประสงค์จะซื้อรายอื่นสามารถเลือกซื้อบนแพลตฟอร์มได้อีก ทั้งนี้ ผู้ซื้อสลากไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์
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ในสลากดิจิทัลที่ทาการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วนั้นไปยังผู้อื่นได้ และผู้ซื้อสลากต้องยินยอมให้จัดเก็บ
สลากดิจิทัลไว้ที่สานักงาน
ข้อ ๑0 ภายหลั ง การออกรางวั ล ในแต่ ล ะงวด หากประสงค์ จ ะรั บ สลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล
ที่จัดพิมพ์โดยสานักงานที่ไม่ถูกรางวัล ให้ติดต่อขอรับได้ ณ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายใน
ระยะเวลาก่อนวันออกรางวัลในงวดถัดไป หากเกินกาหนดดังกล่าวสานักงานจะนาสลากนั้นไปทาลาย
ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5
พันโท หนุน ศันสนาคม
ผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

