
 
พระราชบัญญัติ 

ส านักงานสลากกนิแบง่รฐับาล  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  

พ.ศ.  ๒๕๑๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 

“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

้หนา   ๙๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  

พ.ศ.  ๒๕๑๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๗ ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือ

จังหวัดใกล้เคียง” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  

พ.ศ.  ๒๕๑๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล”  

ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม  ผู้แทนส านักงบประมาณ  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
และผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  กฎหมาย  การตลาด  หรือสังคม  ด้านละไม่เกินหนึ่งคน  
เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ” 
มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑/๑  มาตรา  ๑๑/๒  และมาตรา  ๑๑/๓  

แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
“มาตรา ๑๑/๑ กรรมการผู้ทรงคุณวฒุติามมาตรา  ๑๑  (๓)  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ

สามปี  โดยอาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑  (๓)  พ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้

แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่  ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ

ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  แต่ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 

้หนา   ๙๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๑/๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑  (๓)  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  

และยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  

และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑ (๓)  ว่างลงก่อนครบวาระ  ให้ด าเนินการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในเก้าสิบวันนับแตว่ันที่ต าแหน่งว่างลง  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ

เหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่าง  ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระ

ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน 

มาตรา ๑๑/๓ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากัน   ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง

ดังกล่าวมิได้” 

มาตรา ๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๗/๑)  และ  (๗/๒)  ของมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติ

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 

“(๗/๑)  การออกประกาศก าหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบ  

ทางสังคม  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ  รวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

เข้าถึงการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย 

(๗/๒)  การก าหนดอัตราเงินที่จัดสรรเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา  ๒๒  (๒)  และค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานตามมาตรา  ๒๒  (๓)” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญตัิส านักงานสลากกนิแบง่

รัฐบาล  พ.ศ.  ๒๕๑๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๙๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“(๑)  บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  หรือลงโทษพนักงานและลูกจ้างทางวินัย  

ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่ง  แต่ถ้าพนักงานและลูกจ้างที่ว่านั้น   มีต าแหน่งตั้งแต่

ชั้นหัวหน้าส านักหรือเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นขึ้นไป  ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  

พ.ศ.  ๒๕๑๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๘  เรื่อง  

มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหนา่ยสลากกนิแบง่รฐับาล  ลงวันที่  ๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒ เงินที่ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ในแต่ละงวด  ให้จัดสรรดังนี้ 

(๑) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล 

(๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบสามเป็นรายได้แผ่นดิน 

(๓) ไม่เกินกว่าร้อยละสิบเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งคา่ใช้จ่ายในการจ าหนา่ย

สลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  

พ.ศ.  ๒๕๑๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๖ เงินที่จัดสรรไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา  ๒๒  (๑)  หากการออกรางวัลใน

งวดใดไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล  จะน าเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปก็ได้

แต่ไม่เกินหนึ่งงวด  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  เงินที่ได้น าไป 

สมทบเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไป  ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลดังกล่าว  ให้น าส่งเป็น 

รายได้แผ่นดิน 

เงินที่จัดสรรไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา  ๒๒  (๑)  ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล  

และไม่ได้น าไปสมทบเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปตามวรรคหนึ่ง  ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

เงินที่จัดสรรไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลตามมาตรา  ๒๒  (๑)  ที่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล 

แต่ผู้นั้นไม่มาขอรับเงินรางวัลภายในก าหนดอายุความตามมาตรา  ๓๗  ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  

พ.ศ.  ๒๕๑๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๙๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“มาตรา ๒๘ ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ

หรือธนาคารอื่นตามที่กระทรวงการคลังก าหนด” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และ

มาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  พ.ศ.  ๒๕๑๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๐ ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ 

เพ่ือจัดท าบัญชีแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง  ตามมาตรฐานการบัญชี

และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามประเภทของเงินนั้น ๆ  และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

มาตรา ๓๑ ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท างบการเงินประจ าปี  ส่งผู้สอบบัญชีภายใน 

เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๓๒ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี  ท าการตรวจสอบ  และ

รายงานผลการตรวจสอบส าหรับเงินทุกประเภทของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

มาตรา ๓๓ ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน

ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  เพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถามประธานกรรมการ  กรรมการ  ผู้อ านวยการ  

พนักงานและลูกจ้างของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

มาตรา ๓๔ ผู้สอบบัญชีต้องท ารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการภายใน 

หนึ่งร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพ่ือคณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  

พ.ศ.  ๒๕๑๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยค าสั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ ที่  ๑๑/๒๕๕๘  เรื่อง  มาตรการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  ลงวันที่  ๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘   

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๙ ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้   และ 

ยังไม่ได้ออกรางวัล  ในราคาเกินกว่าที่ก าหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  

หนึ่งหมื่นบาท” 

มาตรา ๑๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๙/๑  และมาตรา  ๓๙/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
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“มาตรา ๓๙/๑ ผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

หนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๓๙/๒ ผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท” 

มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการสลากกนิแบ่งรัฐบาลตามค าสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ  

ที่  ๑๑/๒๕๕๘  เรื่อง  มาตรการแก้ไขปัญหาทีเ่กิดจากการจ าหนา่ยสลากกนิแบ่งรัฐบาล  ลงวันที่  ๑  พฤษภาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๘  ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ค าสั่งดังกล่าวถูกยกเลิก  คงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ

สลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามมาตรา  ๑๑  

แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  พ.ศ.  ๒๕๑๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  พ.ศ.  ๒๕๑๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้แล้วเสร็จภายใน

หกสิบวันนับแต่วันที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติสิ้นสุดลงตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๖ ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน าเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือพัฒนาสังคม

ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๘  เรื่อง  มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก

การจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  ลงวันที่  ๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  ที่ยังคงเหลืออยู่และ 

ไม่มีภาระผูกพันในวันที่ค าสั่งดังกล่าวถูกยกเลิกส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่ค าสั่งดังกล่าวถูกยกเลิก 

มาตรา ๑๗ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการออกประกาศก าหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่ง

รัฐบาลตามมาตรา  ๑๓  (๗/๑)  แห่งพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  พ.ศ.  ๒๕๑๗   

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้  ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาลมีอ านาจออกสลากกนิแบ่งรัฐบาล

ตามประเภทและรูปแบบที่ด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อไปได้ 

มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ  การด ารงต าแหน่ง  และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  อ านาจหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  การบัญชีของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  และการแก้ไข 
การจัดสรรเงินจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษส าหรับความผิด 
ในกรณีการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่ก าหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล  และ
ก าหนดเพ่ิมเติมความผิดในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษาและการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่
บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  เพ่ือให้การด าเนินกิจการของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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