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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษาเรื่อง “สลากกินแบงรัฐบาล : โครงสรางอํานาจและผลประโยชนของใคร” มี
วัตถุประสงคในการวิจัย 4 ประการ คือ
1.เพื่อศึกษารูปแบบองคการและการบริหารจัดการของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
2.เพื่อศึกษาวิธีการจัดสรรสลากและการกระจายสลากของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
3.เพื่อศึกษาผลกระทบจากการจัดสรรสลากที่มีตอราคาสลากในสถานการณปจจุบัน
4. เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอรัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจยั จะเนนการสัมภาษณเชิงลึก สนทนากลุม และศึกษาจากขอมูลเอกสาร
ตางๆ จากการศึกษาพบวา
1.รูปแบบขององคการ สํานักสลากกินแบงรัฐบาลเปนผลมาจากการขยายบทบาทของรัฐใน
ฐานะที่รัฐเปนทั้งผูกํากับดูแล และดําเนินการเอง ในชวงที่รัฐดําเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม
เครื่องมือทางนโยบายแบบที่ทําวิสาหกิจใหเปน ของรัฐจึงเกิดขึ้นทั่วไป โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ
(State-own enterprises) ทําใหโครงสรางของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปนหนวยงานมี
ลักษณะที่เนนสายการบังคับบัญชาลดหลั่น กันตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ (Hierarchical
organization) ตามลักษณะองคการในระบบราชการ จากรูปแบบองคการของสํานักงานสลากฯ
ดังกลาวนี้ ทําใหกระบวนการบริหารจัดการจึงขึ้นตอผูอํานวยการสํานักงานสลากฯภายใตการ
ควบคุมของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลเปนสําคัญ
2. การบริหารจัดการ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการโดยแบงอํานาจในการ
บริหารออกเปน 3 ระดับ คือ การกํากับ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง การควบคุม โดย
คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล และ การบริหาร โดยผูอํานวยการสํานักงานสลากฯ เปนหัวหนา
ผูบริหารสํานักงานฯ
จากโครงสรางดังกลาวจะเห็นวาคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดทิศทางในการบริหารจัดการองคการนี้ เมื่อพิจารณาที่มาของ
คณะกรรมการสลากฯ แลวมักจะถูกโยงกับฝายการเมือง เนื่องจากองคการเปนรัฐวิสาหกิจจึงมี
โอกาสถูกแทรกแซงจากฝายการเมืองไดงาย ทําใหผูบริหารขาดความเปนอิสระในการทํางาน ซึ่งจุด
นี้เปนเรื่องสําคัญมากภายใตโครงสรางระบบการเมืองที่เนนถึงผลประโยชนสวนตนของบรรดา
นักการเมือง ดังนั้นภายใตบริบทของการเมืองแบบปจจุบันนี้ทําใหความมั่นใจในแงความเปนอิสระ
ในการบริหารของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลจึงลดนอยลงในสายตาของสังคม อีกทั้ง
องคประกอบของคณะกรรมการสลากฯ ภายใตเงื่อนไขเชนนี้ไมอาจจะสรางวัฒนธรรมแหงการ
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ตรวจสอบและถวงดุล (Checks and balances) ระหวางคณะกรรมการสลากฯดวยกันเองได ทําให
สํ า นั ก งานสลากฯ จึ ง ถู ก มองจากสั ง คมว า “เป น แหล ง ผลประโยชน ข องนั ก การเมื อ งและผู ที่ มี
อิทธิพล”
3. ผลิตภัณฑและราคา สํานักงานสลากกินแบงฯ มีผลิตภัณฑ 3 ประเภท ไดแก 1) สลากกิน
แบงรัฐบาล เปนผลิตภัณฑควบคุมตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517
2) สลากบํารุงการกุศล เปนผลิตภัณฑตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และ 3) สลากพิเศษ
แบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว เปนผลิตภัณฑตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และใชระเบียบ
สํานักงานสลากฯ วาดวยกองทุนเงินรางวัลสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว ซึ่งสลาก
ประเภทหลังนี้ไดยกเลิกการออกสลากไปแลว ในปจจุบันสํานักงานสลากฯ ไดออกสลากจําหนาย
ตองวดจํานวน 68 ลานฉบับ (68 ลานชุดๆละ 1 ลานฉบับเปนตัวเลขเหมือนกันทุกชุด) โดยแยกเปน
สลากกินแบงรัฐบาล 50 ลานฉบับ และสลากบํารุงการกุศลอีก 18 ลานฉบับ
4. การจัดสรรสลาก ตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 ได
กําหนดให “คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล” มีหนาที่ กําหนดราคา วิธีการจําหนาย และการ
คัดเลือกตัวแทนจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล
วิธีการจําหนายสลาก สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จัดพิมพสลากเพื่อจําหนายขาดใหกับ
ผูจําหนายสลากในพื้นที่สวนกลาง คือ กรุงเทพมหานครประมาณรอยละ 60 และสวนภูมิภาค
ประมาณรอยละ 40 ของจํานวนสลากทั้งหมด
รูปแบบการจัดสรรสลาก ตั้งแตป พ.ศ.2538 มีการจัดสรรสลากแยกตามพื้นที่ดังนี้
พื้นที่สวนกลาง จัดสรรใหกลุมคน องคการ และหนวยงานตางๆ ดังนี้ 1) ผูแทนจําหนาย
สลาก เปนกลุมบุคคลที่ไดรับการจัดสรรกอนมีพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ.
2517 ผูแทนจําหนายกลุมนี้สามารถโอนโควตาสลากเปนกรรมสิทธิ์แกทายาทได แมวาปจจุบัน
สัญญาดังกลาวไดถูกยกเลิกแลว แตยังคงถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและอนุโลมจายสลากตามจํานวน
เดิม โดยผูแทนจําหนายสลากไดรับการจัดสรรสลากงวดละ 4-74 เลม ผูแทนจําหนายประเภทนี้
สามารถจําหนายสลากใหผูคาชวงได โดยไดรับสวนลดรอยละ 7 ในจํานวนนี้จะตองถูกแบงสวนลด
ใหแกผูคาชวงไมนอยกวารอยละ 4.5 ของราคาสลาก 2) ผูแทนจําหนายสลากรายยอย เปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามที่สํานักงานฯ กําหนดในการเปนผูแทนจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลดวย
ตนเอง โดยทําขอตกลงกับสํานักงานสลากฯ มีอายุขอตกลง 12 เดือน และสามารถตอขอตกลงใหม
ได แมวาปจจุบันขอตกลงไดมีการยกเลิกแลว แตยังคงอนุโลมจายสลากใหตามจํานวนเดิมคือ 5 เลม
ไดรับสวนลดรอยละ 7 ของราคาสลาก 3) องคกรการกุศลตางๆ ประกอบดวยสภาสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ องคการสงเคราะหทหารผานศึก และองคกร มูลนิธิเพื่อการ
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สาธารณกุศลตางๆ ไดแก สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับการ
จั ด สรรสลากจากสํ า นั ก งานสลากฯ เพื่ อ ไปจั ด สรรแก ผู พิ ก ารและผู มี ร ายได น อ ยในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการชวยเหลือแกคนเหลานั้นใหสามารถดําเนินชีวิตได โดยสํานักงาน
สลากฯไดใหสวนลดรอยละ 9 แกสภาสังคมสงเคราะหฯและสภาสังคมสงเคราะหนําไปจัดสรร
ใหแกสมาชิกของสภาสังคมสงเคราะหรอยละ 7 สวนที่เหลืออีกรอยละ 2 นั้นจะเปนของสภาสังคม
สงเคราะห องคการสงเคราะหทหารผานศึก ไดรับการจัดสรรสลากจากสํานักงานสลากฯเพื่อไป
จัดสรรใหแกทหารผานศึกเปนการชวยเหลือดานอาชีพและรายไดแกทหารผานศึกโดยสํานักงาน
สลากฯไดใหสวนลดรอยละ 9 แกองคการทหารผานศึกฯและองคการทหารผานศึกฯนําไปจัดสรร
ใหแกทหารผานศึกรอยละ 7 สวนที่เหลืออีกรอยละ 2 นั้นจะเปนขององคการทหารผานศึกฯ และ
องคกร และมูลนิธิเพื่อการสาธารณกุศลตางๆ องคกรและมูลนิธิเหลานี้ไดรับการจัดสรรสลากจาก
สํานักงานสลากฯโดยไดรับสวนลดรอยละ 9 แลวองคกรเหลานั้นนําไปจัดสรรใหแกสมาชิกโดยให
สวนลดรอยละ 7 ที่เหลืออีกรอยละ 2 นั้นจะเปนรายไดเขาองคการและมูลนิธิเหลานั้น
สวนภูมิภาค สํานักงานสลากฯ จัดสรรใหกับจังหวัดตางๆ โดยผานผูวาราชการจังหวัด ตาม
จํานวนที่เหมาะสมของแตละจังหวัดเพื่อใหจังหวัดนําไปจัดสรรใหกับผูแทนจําหนายและตัวแทน
จําหนายรายยอยซึ่งจังหวัดเปนผูคัดเลือก ทั้งนี้จังหวัดจะไดรับสวนลดรอยละ 2 ผูแทนจําหนายและ
ตัวแทนจําหนายรายยอยไดรับสวนลดรอยละ 7 มีการจัดสรรดังนี้ใหแก ผูแทนจําหนายสลาก ไดรับ
การสลากรายละ 4-91 เลมตองวด สวนตัวแทนจําหนายสลากรายยอย ไดรับสลากรายละ 4 เลมตอ
งวด
การจัดสรรสลากโดยวิธีดังกลาว จะเกิดผลดีตอระบบธุรกิจคาสลาก หากผูแทนจําหนาย
องค ก ร สมาคม และมู ล นิ ธิ ต า งๆ รวมทั้ ง ส ว นราชการต า งๆ ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรสลากไปแล ว
ดําเนินการขายสลากใหแกผูบริโภคเสียเอง ปญหาสลากเกินราคาก็จะไมเกิดขึ้น ทําใหราคาสลากมี
เสถียรภาพ แตความจริงแลวพบวา ผูแทนจําหนาย องคกร สมาคม และมูลนิธิตางๆ รวมทั้งสวน
ราชการตางๆ เหลานั้นไมไดดําเนินการขายสลากเอง
5. ปญหาสลากเกินราคา ปญหาสลากเกินราคานั้นไดเกิดขึ้นมายาวนานตอเนื่อง โดยเริ่ม
ตั้งแต พ.ศ.2507 เมื่อจังหวัด หนวยราชการ และสถาบันตางๆ ที่รับสลากไปจําหนายและไดสวนลด
จากสํานักงานสลากรอยละ 9 นั้น พบวา ไดจัดสรรสวนลดใหแกผูแทนจําหนายหรือตัวแทน
จําหนายนอยกวาขอตกลงกับสํานักงานสลากฯ ทําใหเกิดการจําหนายสลากเกินราคา จนทําให
สํานักงานสลากฯเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรสลากใหมเ ปนระยะๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดสรรสลากทุกครั้งจึงมีนัยตอราคาสลากเสมอ
ป ญ หาสลากขายเกิ น ราคามี ส าเหตุ ห ลั ก ๆ อยู ส องประเด็ น คื อ ประเด็ น แรก เกิ ด จาก
โครงสรางการกระจายสลากไปไมทั่วถึง เนื่องจากการจัดสรรสลากมีลักษณะกระจุกตัวมากเกินไป

5
ทําใหเกิดการผูกขาดและปนราคาสลากทําไดงาย เพราะขาดกลไกถวงดุลจากผูคาสลากรายยอยที่ไม
สามารถเขาถึงสลากไดโดยตรง แมวาจะเขาถึงไดแตยังคงมีสัดสวนที่คอนขางนอยเกินไป ขณะที่
กลไกการกระจายสลากไปถึงผูบริโภคมีลําดับขั้นตอนที่มากเกินไป เพราะทุกๆ ขั้นตอนที่สลากผาน
ไปนั้นไดเกิดตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal Cost) ขึ้นไปดวย เมื่อสลากไปถึงผูบริโภคราคาสลากก็สูง
เกินกวาราคาควบคุมแลว และประเด็นที่สอง ผูแทนจํ าหนาย องคก ร สมาคม และมู ลนิธิตางๆ
รวมทั้งสวนราชการตางๆ ที่ไดรับการจัดสรรโควตาไมไดดําเนินการขายสลากเอง แตนําไปขายให
ยี่ปวหรือพอคาคนกลางเพื่อจะไดราคาสูงและลดความเสี่ยงในการขายสลากไมหมด ทําใหตัวแทน
ขายหรือผูคารายยอยตองไปซื้อสลากกับพอคาคนกลางหรือยี่ปวไปจําหนายในราคาสูง

ขอเสนอแนะ
ธุรกิจสลากกินแบงรัฐบาลถือเปนการพนันประเภทหนึ่ง เปนการพนันที่ถูกกฎหมายเพียง
ประเภทเดียวในประเทศไทยที่รัฐบาลอนุญาตใหเลน ขณะที่การพนันประเภทอื่นถือเปนกิจกรรมผิด
กฎหมายทั้งสิ้น อยางไรก็ตามถาพิจารณาในแงอุปสงคของผูเลนแลวพบวา มีคนตองการเลนหรือซื้อ
สลากสูงมาก ตัวอยางเชน เมื่อรัฐบาลไดออกสลากพิเศษเลขทาย 2 และ 3 ตัวระหวางป พ.ศ. 25462549 พบวามีอุปสงคตอสลากประเภทนี้สูงมาก ทําใหสลากประเภทนี้เติบโตอยางรวดเร็วในชวง
ดังกลาว ในขณะที่อุปทานของการพนันและผลิตภัณฑการพนันในประเทศมีจํากัด และมีเพียงรัฐ
เทานั้นเปนผูผูกขาดธุรกิจประเภทนี้เพียงรายเดียว ประเด็นสําคัญคือ รัฐจะจัดการอยางไรในสภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบัน เพื่อใหธุรกิจการพนันอยูในระดับที่เหมาะสมทั้งดาน
อุปสงคและอุปทานกับสังคมไทย สําหรับขอเสนอแนะของผูวิจัยมีดังนี้
ตอสํานักงานสลาก
1.ควรพิจารณาปรับปรุงที่มาของคณะกรรมการสลากฯ ใหม เนื่องจากสวนประกอบตาม
โครงสรางของคณะกรรมการสลากฯ เดิม เปนตัวแทนมาจากหนวยงานที่มีสวนไดสวนเสียตอการ
จัดสรรโควตาสลากและการจัดจําหนาย หากยังคงคณะกรรมการสลากฯ ตามโครงสรางเดิมไว
ปญหาการกระจายสลากและปญหาการขายสลากเกินราคาก็ยังคงดํารงอยูตอไป
2.ควรพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการจัดสรรรายไดจากการจําหนายสลากขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อ
ทําหนาที่พิจารณาจัดสรรรายไดเพื่อบํารุงการกุศลและชวยเหลือสังคมใหเกิดความเปนธรรมและ
โปรงใสตรวจสอบได ประกอบดวยบุคคลที่นาเชื่อถือจากหลากหลายสาขาอาชีพ
3.ควรพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง องค ก ารในการบริ ห ารจั ด การที่ ใ ห ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด การ
ประหยัดซึ่งขนาด ซึ่งอาจหมายถึงสวนงานไหนที่สํานักงานสลากฯ มีทักษะไมเพียงพอ มีคาใชจาย
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ดําเนินงานสูงเกินไป ซึ่งประเมินแลวไมคุมคา อาจจะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและทําใหเกิด
การประหยัดกวา โดยอาจใหภาคเอกชนที่มีทักษะและชํานาญมาดําเนินการแทนในรูปของสัญญา
จางมีเกณฑกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ตัวอยางเชน ฝายผลิต หรือ ฝายการตลาดเพื่อเปนการลด
ตนทุนของหนวยงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
แนวทางการแกไขปญหาการจัดสรรสลากและสลากเกินราคา
1.พิจารณายกเลิกระบบการจัดสรรโควตาแบบเดิม แลวใหภาคเอกชนที่มีความชํานาญใน
การจั ด จํ า หน า ยมาดํ า เนิ น การแทนในรู ป ของสั ญ ญาจ า ง มี ก ารกํ า หนดระยะเวลา และเกณฑ
ประเมินผลงานที่ชัดเจน โดยพิจารณาจากผลประโยชนที่เสนอใหแกรัฐ และแนวทางการจัดจําหนาย
เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาสลากเกินราคาได เปนเกณฑสําคัญ
2.ยังคงระบบการจัดสรรโควตาแบบเดิมไว ผูแทนจําหนาย องคกร สมาคม และมูลนิธิตางๆ
รวมทั้งสว นราชการตางๆ ที่ ไ ดรับการจั ดสรรสลากไปแล ว จะต องดํ า เนินการขายสลากใหแ ก
ผูบริโภคเอง หากไมสามารถดําเนินการได เมื่อตั้งตัวแทนขายแทนเปนเครือขายในการขาย ผูแทน
จําหนาย องคกร สมาคม และมูลนิธิตางๆ รวมทั้งสวนราชการตางๆ เหลานั้น จะตองตรวจสอบ
ดูแล ตัวแทนขายแทนของตนเพื่อไมใหขายสลากเกินราคา หากมีการขายสลากเกินราคาจะตองถูก
ลงโทษตามกฎหมายและระเบียบของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอยางจริงจัง ทั้งผูรับโควตาและ
ตัวแทนขาย
3.การจัดสรรสลากใหผูคาสลากรายยอยโดยตรงเพิ่มขึ้น นอกจากจะจัดสรรสลากเพิ่มใหแก
ผูคาสลากรายยอยโดยตรงแลว ควรเพิ่มจํานวนผูคาสลากรายยอยโดยตรงกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ เพื่อใหเปนเครือขายในการกระจายสลาก เพื่อปองกันการกระจุกตัวและการผูกขาด
สลากของผูคารายใหญ
4.เมื่อพิจารณาจากอุปสงคของสลากประเภทตางๆ การออกสลากพิเศษเลขทาย 3 ตัว และ 2
ตัว เปนอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะรักษาเสถียรภาพราคาสลากไว เพราะสลากประเภทนี้นอกจาก
จะสามารถดึงผูเลนหวยใตดินไดจํานวนไมนอยใหขึ้นมาอยูในระบบไดแลว และยังสามารถขจัด
กลุมผูมีอิทธิพลใหออกไปจากตลาดไดบางสวนดวย นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูซื้อไดไมจํากัดจํานวนอีกดวย สวนรายไดจากการจําหนายสลากประเภทนี้ คณะกรรมการ
จัดสรรรายไดฯ จะทําหนาที่พิจารณาจัดสรรรายไดเพื่อบํารุงการกุศลและชวยเหลือสังคมใหเกิด
ความเปนธรรมตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความสนับสนุนจากบุคคลจํานวนมาก ผูวิจัยใครขอบพระคุณ
ทานเหลานี้ ไดแก ศาสตราจารย ดร.ผาสุก พงษไพจิตร รองศาสตราจารย ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค
และรองศาสตราจารย ดร.กนกศักดิ์ แกวเทพ ที่ใหขอเสนอแนะประเด็นศึกษาตางๆ
ใครขอขอบพระคุณ อดีตประธานคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล คุณมนัส แจมเวหา
ประธานสภาสังคมสังเคราะหแหงประเทศไทย คุณณัฐพัชร อินทุภูติ นายกสมาคมทหารผานศึก
พิการแหงประเทศไทย รอยเอกวรรณโน กรีมละ ผูตรวจการกระทรวงการคลัง ดร.เชิดชัย ขันธนภา
ศาสตราจารย หิรัญ รดีศรี อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย และพลตรีกิตติ
ศักดิ์ มารมย รวมทั้งผูอํานวยการอาวุโสบริษัทล็อกเลย จํากัด (มหาชน) คุณนริสร มนัสปติและคณะ
ขอขอบคุณสําหรับผูคาสลาก อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลยทุกคนที่ใหความรวมมือแกผูวิจัย
ในช ว งที่ ผู วิ จั ย ไปจั ด เก็ บ ข อ มู ล ด ว ยน้ํ า ใจและมิ ต รภาพ รวมทั้ ง ผู ค า สลากรายย อ ยทั่ ว ไป และ
ขอขอบคุณตัวแทนสมาคมคนพิการตางๆ ที่ไดใหขอมูลและเสนอประเด็นตางๆ แกผูวิจัยดวยดีมา
โดยตลอด
ขอขอบคุ ณ ผู บริ ห ารและเจา หนาที่สํานั กงานสลากกิน แบ งรัฐบาล ไดแ ก ผู อํา นวยการ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล คุณวันชัย สุระกุล รวมทั้งคุณพิศมัย คํานวน คุณทวีป วุฒิบาทุดา
จิตต คุณรัชนี รักษาจิตต และคุณนิรมล เขงทอง รวมทั้งเจาหนาที่หองสมุดที่ชวยเหลือในการจัดหา
ขอมูลการศึกษาตางๆใหแกผูวิจัย
สุ ด ท า ยผู วิ จั ย ใคร ข อขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย ดร.นวลน อ ย ตรี รั ต น หั ว หน า
โครงการวิ จั ย และสํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพที่ ใ ห โ อกาสแก ผู วิ จั ย ใน
การศึกษาเรื่องนี้ รวมทั้งนักวิจัยทานอื่นๆ ในโครงการนี้ดวยที่ใหคําแนะนําและเสนอแนะประเด็น
ตางๆ แกผูวิจัย อาทิ ดร.วิษณุ วงศสินศิริกุล และทานอื่นๆ
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บทที่ 1
บทนํา
1. 1 ความเปนมาและประเด็นศึกษา
การพนัน (Gambling) นับวาเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานานควบคูกับสังคมมนุษย ทําใหการ
พนันเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่มีผูคนนิยมเลนมากขึ้นตามลําดับ ทั้งในแงอุปสงคของผูเลนและ
อุปทานในประเภทของกิจกรรมการเลน สวนการควบคุมปริมาณผูเ ลนและจํากั ดประเภทของ
กิจกรรมการเลนนั้นมักไมคอยไดผล เนื่องจากในมุมมองของรัฐยังตองพึ่งพารายไดจากธุรกิจการ
พนันทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้นการพนันและอุตสหากรรมการพนันเริ่มเขามามีบทบาทและ
เกี่ยวของกับนโยบายทางดานรายไดของประเทศ และเปนตนตอของปญหาหลายอยางตามมา เชน
ปญหาการติดการพนัน ปญหาเศรษฐกิจครัวเรือน ปญหาครอบครัว ปญหาการกออาชญากรรม
ปญหาเรื่องผลประโยชนทับซอนทางการเมือง ปญหาผูมีอิทธิพล ปญหาคอรรัปชัน ฯลฯ
การศึกษาเกี่ยวกับการพนันที่ผานมาพบวา มีแนวทางศึกษาสองลักษณะสําคัญ คือ
ลักษณะแรก มองกิจกรรมการพนันโดยใชบรรทัดฐานทางกฎหมายเปนหลัก (Legalistic –
centered- approach) กลาวคือ การพนันในระบบที่มีถูกกฎหมายรับรองใหดําเนินการ เชน สลากกิน
แบงรัฐบาล และการพนันนอกระบบ คือ การพนันที่ไมมีกฎหมายรับรองใหดําเนินการซึ่งเปน
กิจ กรรมของเศรษฐกิจใต ดิ นประเภทหนึ่ง เชน การศึกษาของผาสุก พงษไ พจิตร สังศิ ต พิริย ะ
รังสรรค และนวลนอย ตรีรัตน (2543) 1 สังศิต พิริยะรังสรรคและคณะ (25462 และ 25483)
ลักษณะที่สอง ศึกษาโครงสรางของระบบการพนัน (Structural –centered-approach) โดย
เนนศึกษาโครงสรางองคการในฐานะเปนผูผลิต (Supply) สินคาและบริการ เชน สํานักงานสลากกิน
แบงรัฐบาล บอนการพนันตางๆ รวมทั้งไดกลาวถึงพฤติกรรมของผูเลน (Behavior) และความ
ตองการเลน (Demand) การพนันของคนไทย ตลอดจนกลาวถึงผลกระทบจากการพนันตอสังคม
เชน การศึกษาของ สังศิต พิริยะรังสรรคและคณะ (2546 ) 4 หรือการสํารวจของเสาวนีย ไทยรุงเรือง
1

ผาสุก พงษไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค และนวลนอย ตรีรัตน (2543).หวย ซอง บอน และยาบา :เศรษฐกิจนอก
กฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและศูนยศึกษาเศรษฐศาสตร
การเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2
สังศิต พิริยะรังสรรค นวลนอย ตรีรัตน ยงยุทธ ไชยพงศ และคณะ (2546). เศรษฐกิจการพนันทางเลือกเชิง
นโยบาย. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลและศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
3
สังศิต พิริยะรังสรรค (2548). ตํารวจ ผูมีอิทธิพล และเศรษฐกิจมืด. สํานักพิมพรวมดวยชวยกัน :กรุงเทพฯ.
4

สังศิต พิริยะรังสรรค นวลนอย ตรีรัตน ยงยุทธ ไชยพงศ และคณะ (2546). เรื่องเดียวกัน.
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และคณะ (2549)5 และการสํารวจของศูนยวิจัยธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รวมกับฝายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและศูนยวิจัยเอแบค มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2550)6
นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสํานักงานสลากฯดวย อยางเชน การศึกษาของ
วิมลลักษณ บุญยิ่งยงสถิต (2548) ที่เสนอใหมีการแปรรูปสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล7 หรือ
การศึกษาของนวลนอย ตรีรัตนและณัฏฐาภรณ เลียมจรัสกุล (2552)8 ไดศึกษาระบบธรรมาภิบาล
ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล โดยศึกษาการกํากับดูแลที่ดีที่พึงกระทําโดยอิงจากหลักเกณฑ
พื้นฐานของ OECD ซึ่งไดแก การวิเคราะหจากกลุมกลไกภายใน และกลไกภายนอกที่สงผลตอธรร
มาภิบาลขององคกร พรอมกับเปรียบเทียบตัวอยางการดําเนินงานของสํานักงานสลากกับกรณีศึกษา
ที่เกิดขึ้นในตางประเทศ ประกอบควบคูไปกับปญหาธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เพื่อเปน
ขอสังเกตและอาจนําไปสูแนวทางการปรับปรุงหนวยงานตอไปในอนาคต
สําหรับปญหาของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลในปจจุบัน พบวา ปญหาหลักๆ ที่สําคัญ
อยางเชน การบริหารจัดการสลาก ปญหาการคาสลากเกินราคา ปญหาการออกสลากออนไลน (หวย
ออนไลน) รวมไปถึงขอรองเรียนของกลุมผูพิการเรื่องปริมาณสลากไมเพียงพอตอความตองการ
และความจําเปนในการดํารงชีพ ซึ่งปญหาตางๆเหลานี้ลวนแตมีความเกี่ยวพันกับระบบการบริหาร
จัดการภายในของสํานักงานสลากทั้งสิ้น9 และจากปญหาดังกลาวจึงมีการเรียกรองใหปรับปรุง
โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เชน ขอเสนอคณะกรรมาธิการแกไข
ปญหาหนี้สินแหงชาติ สภาผูแทนราษฎร10 และขอเสนอของมณเฑียร บุญตัน (2553)11 ที่เสนอให
ปรับโครงสรางดังกลาวตองแกไขพระราชบัญญัติสํานักงานสลากรัฐบาล พ.ศ. 2517 โดยเริ่มตั้งแต
ประเด็ น เกี่ย วกั บปรัชญาขององค ก าร ประเด็น เกี่ย วกับการบริ ห ารจัด การ เช น โครงสรา งของ
5

เสาวนีย ไทยรุงเรืองและคณะ (2549). หวยใตดิน –หวยบนดิน : พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย. มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย
6
ศูนยวิจัยธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมกับฝายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและศูนยวิจัย
เอแบค มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2550). โครงการสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการ
พนันในสังคมไทยในป 2550.คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหาการจําหนายสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว
และ 2 ตัว (สลากกินรวบ). สภานิติบัญญัติแหงชาติ.
7
วิมลลักษณ บุญยิ่งยงสถิต (2548).แนวทางในการแปรรูปสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล. สถาบันพระปกเกลา.
8
นวลนอย ตรีรัตนและณัฏฐาภรณ เลียมจรัสกุล (2552).ธรรมาภิบาลในองคกรของรัฐ :กรณีศึกษาสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาล. ในโครงการธรรมาภิบาลในองคกรของรัฐ :กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจไทย โดยไพโรจน วงศวิภานนท
และคณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
9
เพิ่งอาง. หนา 10-1.
10
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ สภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ 23 วันอังคารที่ 23
กุมภาพันธ 2553.
11
ราง แนวทางการปฏิรูปสลากกินแบงรัฐบาล โดย สมาชิกวุฒิสภา มณเฑียร บุญตัน วันที่ 15 มิถุนายน 2553.

15
คณะกรรมการ การจัดสรรสลาก การจัดจําหนาย ผูคาสลากรายยอย การจัดสรรเงินรายได และ
ประเด็นเกี่ยวกับ ผลกระทบตอสังคม เชน การปองกันและปราบปรามการพนันนอกระบบ
ผลกระทบตอสังคม ผูมีสวนไดเสียกับสลากฯ รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย (ดูภาคผนวกที่ 1
และ 2)
สําหรับการศึกษาของผูวิจัย จะเนนศึกษาวิธีการจัดสรรสลากของสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล โดยมีคําถามการวิจัยวา “โครงสรางการจัดสรรสลากที่ดํารงอยูในปจจุบัน เปนปจจัยสําคัญ
ทําใหสลากมีราคาสูงเกินปกติหรือไม และโครงสรางการจัดสรรสลากดังกลาวไดเอื้อประโยชนใหแก
นักการเมือง ขาราชการ และกลุมนักธุรกิจอยางไร” ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีจุดมุงหมาย
ศึกษารูปแบบวิธีการจัดสรรสลาก รวมถึงศึกษาผลกระทบจากการจัดสรรสลากวามีผลกระทบตอ
ราคาสลากอยางไร

1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา
1.เพื่อศึกษารูปแบบองคการและการบริหารจัดการของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
2.เพื่อศึกษาวิธีการจัดสรรสลากและการกระจายสลากของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
3.เพื่อศึกษาผลกระทบจากการจัดสรรสลากที่มีตอราคาสลากในสถานการณปจจุบัน
4. เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอรัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ

1.3 วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย จะดํ า เนิ น การวิ จั ย โดยใช วิ ธี ก ารวิ จั ย เอกสาร (Documentary
Research) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุม (Focus Group) จาก
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ทั้งในระดับนโยบาย และผูบริหาร รวมถึงกลุมบุคคลหรือนิติ
บุคคลที่มีสวนไดสวนเสียจากการจัดสรรโควตาสลากกินแบงรัฐบาล

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงรูปแบบองคการและการบริหารจัดการในการจัดสรรสลากและการกระจายของ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
2. ทราบถึงผลกระทบจากการจัดสรรสลากที่มีตอราคาสลากในสถานการณปจจุบัน
3.ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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1.5 การนําเสนอรายงาน
ผูวิจัยจะแบงการศึกษาออกเปน 4 ประเด็นประกอบดวย
1. บทนํา กลาวถึง ปญหา วัตถุประสงค วิธีการศึกษา และประโยชนจากการศึกษา
2. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
3. วิธีการจัดสรรสลาก ปญหาสลากเกินราคา และผูคาสลากรายยอย
4. การวิคราะหสภาพของปญหาและขอเสนอแนะ
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บทที่ 2
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ในส ว นนี้ ผู วิ จั ย จะกล า วถึ ง 5 ประเด็ น คื อ ประวั ติ ค วามเป น มา การบริ ห ารจั ด การ
โครงสรางธุรกิจสลาก รายไดและการจัดสรรรายได และผลการดําเนินงาน

2.1 ประวัติความเปนมา12
การออกสลากกิ น แบ ง ฯ ในประเทศไทยตามประวั ติ ค วามเป น มาได เ ริ่ ม มี ขึ้ น ในสมั ย
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 โดยมีฝรั่งชาวอังกฤษชื่อ ครูอาลบาสเตอรเปน
ผูนําลักษณะการออกรางวัลสลากแบบยุโรปเรียกวา “ลอตเตอรี่” ตอมาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหกรมทหาร
มหาดเล็กออกลอตเตอรี่เปนครั้งแรกในประเทศ ไทย เมื่อป พ.ศ. 2417 เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระองค โดยมีวัตถุประสงคที่จะชวยเหลือ พอคาตางชาติที่นําสินคามารวม
แสดงในการจัดพิพิธภัณฑที่ตึกคองคาเดีย ในพระบรมมหาราชวัง และตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อป พ.ศ. 2460 ซึ่งเปนชวงที่อยูในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1
สหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งเปนประเทศฝายสัมพันธมิตรประสงคจะกูเงินจากประเทศไทยเพื่อใช
ในการสงคราม แตไมอาจกูโดยตรงจากรัฐบาลไทยได เพราะจะเปนการกระทบกระเทือน
งบประมาณ สภารักชาติแหงประเทศอังกฤษ จึงดําเนินนโยบายกูเงินจากประชาชนดวยการออก
ลอตเตอรี่โดยไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
และตอมาในป พ.ศ.2466 ไดทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหออก “ลอตเตอรี่เสือปาลาน
บาท” เพื่อหารายไดบํารุงกองเสือปาอาสาสมัครโดยพิมพ จํานวน 1 ลานฉบับ จําหนายฉบับละ 1
บาท ตอมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ในป พ.ศ. 2476 รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดเงินรัชชูปการ (เงินที่เรียกเก็บจากชายไทยที่มิตอง
รับราชการทหาร) ทําใหรัฐขาดรายได จึงไดดําริใหมีการออกลอตเตอรี่รัฐบาลขึ้นโดยเรียกวา
“ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม” โดยพิมพออกจําหนายจํานวน 1 ลานฉบับ ๆ ละ 1 บาท ปละ 4 งวด
ตอมาในป พ.ศ. 2477 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหกระทรวงมหาดไทยออกสลากกินแบง
บํารุงเทศบาลโดยกําหนดวา หากเดือนใดเปนเดือนที่ออกสลากกินแบงรัฐบาล เดือนนั้นใหงด
จําหนายสลากกินแบงของเทศบาล โดยเริ่มจําหนายงวดแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2478 แลว
12

สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ใน www.GLO.or.th. เขาถึงขอมูลวันที่ 11 มกราคม 2554.
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ออกสลากเดือนเมษายน พ.ศ. 2479 โดยพิมพจํานวน 500,000 ฉบับ ๆ ละ 1 บาท และไดมีการออก
สลากกินแบงรัฐบาลและสลากบํารุงเทศบาลเรื่อยมา
ในป พ.ศ. 2482 ซึ่งถือเปนยุคที่สลากกินแบงรัฐบาลเริ่มดําเนินการอยางจริงจัง โดย
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหโอนกิจการสลากกินแบงรัฐบาล และสลากบํารุงเทศบาล มาสังกัด
กระทรวงการคลัง และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการออกสลากกินแบงรัฐบาลขึ้น โดยมีพระยา
พรหมทัตศรีพิลาส เปนประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2482 ในวันดังกลาวจึงถือเปน
วันสถาปนาสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจนปจจุบัน
ในป พ.ศ. 2507 สํานักงานสลากไดออกระเบียบขอบังคับสํานักงานสลาก พ.ศ. 2507 เพื่อ
เปนแนวทางในการบริหารสํานักงาน ซึ่งในชวงดังกลาวที่มาของคณะกรรมการสลากสวนใหญจะ
เปนผูแทนจากเหลาทัพตางๆ ทั้งทหารและตํารวจเปนสําคัญ แตหลังจากสํานักงานสลากกินแบงอยู
ภายใตการกํากับของ พ.ร.บ. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ.2517 คณะกรรมการสลากฯ สวน
ใหญยังมาจากผูดํารงตําแหนงทางราชการพลเรือนเปนสําคัญ13 โดยมีปลัดกระทรวงการคลังหรือ
ผูแทนเปนประธานมีผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบง และกรรมการ
อิสระไมเกิน 3 คน (เสนอชื่อโดยรัฐมนตรี) ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบทีม่ าของคณะกรรมการบริหารสํานักงานสลากฯ
ขอบังคับสํานักงานสลากกินแบง พ.ศ. 2507
พ.ร.บ. จัดตั้งสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517
1. ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย 1. ปลัดกระทรวงการคลัง
2. ผูแทนกระทรวงการคลัง
2. ผูแทนกระทรวงมหาดไทย
3. ผูแทนกองทัพบก
3. ผูแทนกรมบัญชีกลาง
4. ผูแทนกองทัพเรือ
4. ผูแทนสํานักงบประมาณ
5. ผูแทนกองทัพอากาศ
5. ผูแทนสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
6. ผูแทนกรมตํารวจ
6. ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบง
7. ผูแทนกรมประชาสัมพันธ
7. กรรมการอิสระไมเกิน 3 คน (เสนอชื่อโดยรัฐมนตรี)
8. กรรมการอื่นๆ ไมเกิน 5
ที่มา. สํานักงานสลากกินแบง 60 ป สํานักงานสลากกินแบง อางในนวลนอย ตรีรัตน และณัฏฐาภรณ ลียมจรัสกุล
(2552)

หลังจากใชพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลแลว ทําใหสํานักงานสลากกิน
แบงรัฐบาลเปนนิติบุคคล มีสํานักงานใหญอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และเปนรัฐวิสาหกิจสังกัด

13

นวลนอย ตรีรัตน และณัฏฐาภรณ ลียมจรัสกุล (2552). อางแลว หนา 10-4.
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กระทรวงการคลัง14 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งดังนี้15 คือ 1) ออกสลากกินแบงรัฐบาล 2)
จัดการโรงพิมพอันเปนอุปกรณในการพิมพสลากกินแบงรัฐบาลหรือสิ่งพิมพอื่นที่คณะกรรมการให
ความเห็นชอบ และ 3) กระทําการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแกการดําเนินกิจการของ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
จากวัตถุประสงคดังกลาว สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลนอกจากจะพิมพสลากกินแบง
รัฐบาลเปนภาระกิจหลักแลว ยังไดจัดพิมพสิ่งพิมพอื่นตามที่คณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบดวย
อาทิ การจัดพิมพสลากบํารุงการกุศล ใบตรวจผลการออกรางวัล รวมถึงงานพิมพอื่นที่รับจางจาก
ภายนอก ซึ่งสวนใหญเปนสิ่งพิมพกันปลอมแปลงของหนวยราชการที่คณะกรรมการใหความ
เห็นชอบ อาทิ ตั๋วรถเมล ตั๋วรถโดยสาร บขส. บัตรผานทางของการทางพิเศษฯ สติ๊กเกอรของกรม
สรรพสามิ ต นอกจากนั้ น แล ว สํ า นั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาลยั ง ได มี ก ารประสานงานและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสารดานกิจการสลากกินแบงกับตางประเทศดวย โดยการเขา
เปนสมาชิกของสมาคมสลากกินแบงโลก (World Lottery Association : WLA)16 และเปนสมาชิก
ของสมาคมสลากกินแบงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Asia Pacific Lottery Association : APLA) ตั้งแตป
พ.ศ.2543 ดวย

2.2 การบริหารจัดการ
การบริหารงานของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลนั้น อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1) แบงอํานาจการบริหาร
ออกเปน 3 ระดับ17 คือ
การกํากับ บริหารงานภายใต การกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เปนไป
ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 ซึ่งกําหนดให
รั ฐ มนตรีมี อํ า นาจหน า ที่ กํ า กั บ โดยทั่ ว ไปเพื่ อ ให เ ป น ไปตามนโยบายของรั ฐ บาล
หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้รัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปเกี่ยวกับสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
และมีอํานาจสั่งใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็นทํารายงานยื่น
สั่ง ให ก ระทํา หรื อ ยั บ ยั้ ง การกระทํา ใด ๆ
เพื่ อให เ ป น ไปตามนโยบายของรั ฐ บาล หรื อ มติ
14

พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 6 และมาตรา 7 หนา 1.
พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 5 หนา 1.
16
World Lottery Association พัฒนามาจากองคการ International Association of State Lotteries ซึ่งสํานักงานฯ
เปนสมาชิกตั้งแตป พ.ศ.2503 โปรดดูใน www.GLO.or.th. เขาถึงขอมูลวันที่ 11 มกราคม 2554.
17
รายงานประจําป 2551 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล หนา 22.
15

20
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งสอบสวนขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการดวย18
ในขณะที่ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการ และวางนโยบายของสํานักงานสลากกิน
แบงรัฐบาลใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวนั้น
การควบคุม ในการบริหารงานนั้น สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลนอกจากอยูภายใต การ
กํากับดานนโยบายของรัฐมนตรีแลว ผูที่จะควบคุมการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย และ
วัตถุประสงคในการจัดตั้งสํานักงานฯ ซึ่งมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล พ.ศ. 2517 ไดระบุใหมี "คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล" มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล
กิจการและวางนโยบายของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล รวมทั้ง การออกระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามวัตถุประสงค คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทน
กรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ผูอํานวยการ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และผูที่คณะรัฐมนตรีแ ตงตั้ง มีจํานวนไมเกิ นสามคน เปน
กรรมการ โดยใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลอื่นเปนเลขานุการ
คณะกรรมการ19 นอกจากนั้นแลวประธานกรรมการ และกรรมการ มีสิทธิ์ไดรับประโยชนตอบแทน
ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด20
สําหรับคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลชุดปจจุบัน จะเห็นวา ประธานกรรมการไมได
เปนปลัดกระทรวงการคลังแตเปนผูตรวจราชการกระทรวงการคลังเปนแทน คือ นายมนัส แจมเวหา
ขณะที่ ก รรมการจากผู แ ทนส ว นราชการอื่ น ที่ ก ฎหมายกํ า หนด ประกอบด ว ย ผู แ ทน
กระทรวงมหาดไทย คือ นายขวัญชัย วงศนิติกร นายณพงศ ศิริขันตยกุล ผูแทนกรมบัญชีกลาง นาย
อาณัติ วิลาสินี วรรณ ผูแ ทนสํ านักงบประมาณ รศ.ดร.สุปรีย า ควรเดชะคุปต ผูแทนสภาสังคม
สงเคราะหแหงประเทศไทยฯ สวนกรรมการจากการแตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบดวย
พล.ต.ท.สุรสีห สุนทรศารทูล รศ.ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน และนายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
ทั้งนี้กรรมการและเลขานุการ คือนายวันชัย สุระกุล ซึ่งดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาลคนปจจุบัน รายละเอียดตามตารางที่ 2.2
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พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 10 หนา 2.
เพิ่งอาง,.มาตรา 11 หนา 2.
20
เพิ่งอาง,.มาตรา 12 หนา 2.
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ตารางที่ 2.2 รายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดปจจุบัน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1 นายมนัส แจมเวหา

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ

2 นายขวัญชัย วงศนิติกร

ผูแทนกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ

3 นายณพงศ ศิริขันตยกุล

ผูแทนกรมบัญชีกลาง

กรรมการ

4 นายอาณัติ วิลาสินีวรรณ

ผูแทนสํานักงบประมาณ

กรรมการ

5 รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต

ผูแทนสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ

กรรมการ

6 พล.ต.ท.สุรสีห สุนทรศารทูล

แตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี

กรรมการ

7 รศ.ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน

แตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี

กรรมการ

8 นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

แตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี

กรรมการ

9 นายวันชัย สุระกุล

ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล

กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ: รายชื่อคณะกรรมการบริหารเปนขอมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
ที่มา : สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ใน www.GLO.or.th. เขาถึงขอมูลวันที่ 11 มกราคม 2554.

การบริหาร มีผูอํานวยการ ซึ่งเปนบุคคลที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการดวยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี เปนผูบริหารของสํานักงาน มีหนาที่บริหารกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
นโยบาย ระเบียบ และขอบังคับของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และมีอํานาจบังคับบัญชา
พนักงานและลูกจาง21
สําหรับผูอํานวยการฯ จากขอมูลของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลใน www.GLO.or.th.
พบวา จนถึงปจจุบันมีผูอํานวยการรวมทั้งสิ้น 17 คน โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ.2488 มีพระยาชัยสุรินทร
เปนผูอํานวยการคนแรก ดํารงตําแหนงอยู 6 ป จนถึงป พ.ศ.2494 และคนปจจุบันคือนายวันชัย สุระ
กุล ดํารงตําแหนงตั้งแตป พ.ศ.2552-ปจจุบัน เมื่อจําแนกตามภูมิหลังของผูอํานวยการแบงเปนสอง
กลุม กลุมแรกมาจากตํารวจและทหารอากาศรวม 5 คน ประกอบดวย พลตํารวจเอก หลวงชาติ
ตระการโกศล ดํารงตําแหนงชวงป พ.ศ.2507 – 2510 พลอากาศโทพิชิต บุญยเสนา ดํารงตําแหนง
ชวงป พ.ศ. 2516-2517 นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี ดํารงตําแหนงชวงป พ.ศ. 2519-2521 พันตํารวจ
เอก เถกิง ตรีสวัสดิ์ ดํารงตําแหนงชวงป พ.ศ. 2531-2533 และพลตํารวจตรีสุรสิทธิ์ สังขพงศ ดํารง
21

เพิ่งอาง,.มาตรา 17 หนา 3.
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ตําแหนงชวงป พ.ศ. 2546-2549 ตามลําดับ สวนกลุมที่สอง มาจากขาราชการพลเรือนจํานวน 12 คน
ตามรายละเอียดภาพที่ 2.1 อยางไรก็ตามบุคคลที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสลากฯ ถูก
มองวาเปนตัวแทนจากกลุมผลประโยชนของฝายการเมือง ตัวอยางเชนนายโชติ คุณะเกษมและนาย
สงวน จันทรสาขาเปนคนใกลชิดของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต หรือพลตํารวจตรีสุรสิทธิ์ สังขพงศ
เปนคนใกลชิดกับพันตํารวจทักษิณ ชินวัตรในชวงคํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีระหวางป พ.ศ.
2546-2549 ดังนั้นสํานักงานสลากฯ จึงเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งที่นักการเมืองเขาไป
แสวงหาผลประโยชนในรูปแบบตางๆ ทั้งในอดีตจวบจนถึงปจจุบัน (ดังแสดงในภาคผนวกที่ 3)
โครงสรางองคการ สํานักงานสลากฯ แบงสวนงานยึดตามระเบียบสํานักงานสลากกิน
รัฐบาล พ.ศ.2552 โดยแบงองคการเปนสามระดับ คือ ระดับนโยบาย (Board policy) ระดับบริหาร
(Administrative policy) และระดับปฏิบัติการ (Operational function) ทําใหการบริหารองคการจึงมี
สายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ (Hierarchical organization) แบบ
ระบบราชการในแนวดิ่ง22 ดังภาพที่ 2.1 ที่แสดงใหเห็นวา ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการสลากฯ
รับผิดชอบ ซึ่งในระนาบเดียวกันนั้นจะมีคณะกรรมการอีกสองคณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสองคณะนั้น คณะกรรมการสลากฯ จะเลือกกรรมการคน
ใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหการบริหารงานระดับนโยบายมีความเปนเอกภาพและมีทิศทางเดียวกัน ขณะที่ระดับบริหาร
มี ผู อํ า นวยการเป น หั ว หน า สํ า นั ก งาน และมี ร องผู อํ า นวยการ 4 คน แบ ง ออกเป น 4 ฝ า ยงาน
ประกอบดวย ฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายอํานวยการ ฝายการเงินและการตลาด และฝายการผลิตทําหนาที่
รวมกันในการบริหารองคการใหเจริญกาวหนา สวนระดับปฏิบัติการ มีทั้งหมด 13 สํานัก และ 32
กอง ซึ่งโครงสรางองคการดังกลาวเปนไปตามระเบียบสํานักงานสลากฯ วาดวยการแบงสวนงาน
พ.ศ.2552

22

เอก ตั้งทรัพยวัฒนา วันชัย มีชาติ จุลนี เทียนไทย และรัตพงษ สอนสุภาพ (2554).บทเรียนและขอเสนอบทบาท
องคการอิสระในการอภิบาลระบบสุขภาพไทย.คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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ภาพที่ 2.1 แผนผังโครงสรางองคการ

2.3 โครงสรางธุรกิจสลาก
การนําเสนอในสวนนี้มี 5 ประเด็น คือ ประเด็นแรก กลาวถึง ประเภทผลิตภัณฑ ราคา และ
ปริมาณจําหนาย ประเด็นที่สอง กลาวถึง ความตองการบริโภคสลาก ประเด็นที่สาม กลาวถึง รายได
และการจัดสรรรายได ประเด็นที่สี่ กลาวถึงผลการดําเนินการ และประเด็นที่หา สรุปประเด็นปญหา
ที่เกิดขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 ประเภทผลิตภัณฑ ราคา และปริมาณการจําหนาย
ผลิตภัณฑสลากที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลใหออกมาจําหนายโดยสํานักงานสลากกินแบง
รัฐฐาลมีสามชนิด คือ สลากกินแบงรัฐบาล สลากบํารุงการกุศล หรือสลากพิเศษโครงการหารายได
เพื่อการสาธารณประโยชน และสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว ดําเนินการดังนี้
1.สลากกินแบงรัฐบาล เปนผลิตภัณฑควบคุมตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบง
รั ฐ บาล พ.ศ. 2517 ดั ง นั้ น รายได จ ากการจํ า หน า ยสลากและการจั ด สรรรายได ต อ งเป น ไปตาม
กฎหมายกําหนด ปจจุบันไดออกสลากกินแบงรัฐบาลจําหนายตองวดจํานวน 50 ลานฉบับ (50 ลาน
ชุดๆละ 1 ลานฉบับจะเปนตัวเลขเหมือนกันทุกชุด)
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ราคาและปริมาณการจําหนาย กอนมีพ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517
สลากกินแบงรัฐบาลพิมพระหวาง 2-5 ลานฉบับตองวด ใน 1 เดือนมีการออกสลาก 3-4 ครั้งทําให
ปริมาณสลากอยูในทองตลาดเฉลี่ยประมาณ 8-15 ลานฉบับตอเดือน ในขณะนั้นสลากมีราคาฉบับ
ละ 10 บาท หลังจากใชพ.ร.บ.สํานักงานสลากฯแลว พบวา มีการจัดพิมพสลากเพิ่มขึ้นอยางชาๆ
จนถึงป พ.ศ. 2519 ไดมีการปรับการออกสลากเปน 2 ครั้งตอเดือน ซึ่งนับจากนั้นเปนตนมาจนถึง
ปจจุบันการออกสลากมีเพียง 2 ครั้งตอเดือนเทานั้น ขณะที่ราคาสลากยังอยูในระดับคงที่ไปจนถึงป
พ.ศ.2530 จึงไดเริ่มปรับราคาขึ้นเปน 20 บาทสําหรับสลากชุด ค ง จ ฉ แตสลากชุด ก ข ยังคง 10
บาทเทาเดิม จนถึงกลางป พ.ศ.2530 มีการจัดพิมพสลากเพิ่มเปน 28 ลานฉบับตองวดหรือประมาณ
56 ลานฉบับตอเดือน หลังจากนั้นราคาสลากทุกชุดมีราคาเดียวกัน คือ 20 บาทตอฉบับ และมีการ
ปรับราคาขึ้นเปน 40 บาทตอฉบับนับตั้งแตปพ.ศ.2538 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
สวนปริมาณสลากมีจํานวนเพิ่มขึ้นมากนั้นมีขึ้นชวงปลายป พ.ศ.2549 เมื่อคณะกรรมการ
สลากกินแบงรัฐบาลไดมีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนสลากพิเศษโครงการหารายไดเพื่อการกุศลจํานวน
16 ลานฉบับตองวดมาเปนสลากกินแบงรัฐบาลทั้งหมดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ซึ่งหาก
รวมกับจํานวนสลากกินแบงรัฐบาลจํานวนเดิมที่มีอยูแลวในตลาด 30 ลานฉบับตองวดก็จะทําใหมี
สลากกินแบงรัฐบาลออกสูตลาดเปนงวดละ 46 ลานฉบับหรือ 92 ลานฉบับตอเดือน และตอมาในป
พ.ศ.2553 คณะกรรมการสลากไดมีมติใหจัดพิมพสลากเพิ่มอีกจํานวน 4 ลานฉบับตองวด เพื่อ
แกปญหาการขายสลากเกินราคา ทําใหปจจุบันนี้มีสลากกินแบงรัฐบาลในตลาดตองวด (ทุกๆ 15
วัน) มีจํานวน 50 ลานฉบับหรือตอเดือน 100 ลานฉบับ ดังแสดงในภาคผนวกที่ 4
วิธีการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล ตามพ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517
มาตรา 35 กําหนดใหสํานักงานสลากฯ จะจําหนายสลากเองหรือแตงตั้งบุคคลอื่นจะเปนคนเดียว
หรือหลายคนเปนตัวแทนจําหนายทั้งหมดหรือบางสวนก็ได ในกรณีที่ไดรับเงินชวยราชการจาก
ตัวแทนจําหนาย ใหสํานักงานสลากฯ นําสงเปนรายไดแผนดินตอไป23 จากความนี้แสดงวา
สํานักงานสลากฯ จะขายสลากเองก็ไ ด ห รื อ ใหตั ว แทนจํา หนา ยขายสลากแทนไดทั้ง หมดหรือ
บางสวนก็ได แตขอเท็จจริง พบวา สํานักงานสลากฯ ไมไดจําหนายเอง แตเปนการจําหนายแบบขาย
ขาด (ไมรับคืน) ใหกับตัวแทนจําหนายรายยอยสวนกลาง และสวนภูมิภาค ไดแก บุคคลทั่วไปคน
พิการทั่วไป จัดจําหนายชั่วคราว ผานผูราชการจังหวัดและคลังจังหวัด ผานองคกรสมาคม และนิติ
บุคคล เปนตน
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พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517, มาตรา 35 หนา 3.
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2.สลากบํารุงการกุศล เปนสลากดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 การ
ออกสลากการกุศลดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.2538 จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2544 รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตรไดมีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เห็นชอบใหสํานักงานสลากฯ เปลี่ยนรูปแบบการ
ออกสลากการกุศลแบบเกามาเปน “สลากพิเศษโครงการหารายไดเพื่อการสาธารณประโยชน”
ออกจําหนายในวงเงินปละ 4,000 ลานบาท โดยเริ่มจําหนายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งใน
ระยะแรกไดประกาศใหมีการออกสลากดังกลาวเปนระยะเวลา 2 ป และสามารถขยายโครงการ
ตอเนื่องได
ราคาและปริมาณจําหนาย ระหวางงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2544-30 ธันวาคม 2549 มีการ
ออกสลากพิเศษเพื่อการกุศล 16 ลานฉบับตองวด มีราคา 40 บาทตอฉบับ จนกระทั่งถึงวันที่ 19
ธั น วาคม พ.ศ. 2549
รั ฐ บาลพลเอกสุ ร ยุ ท ธ จุ ล านนท ไ ด มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามข อ เสนอของ
คณะกรรมการสลากฯ ที่ใหนําสลากพิเศษเพื่อการกุศลจํานวน 16 ลานฉบับตองวดไปรวมออกเปน
สลากกินแบงรัฐบาลของเดิมมีอยูแลว เมื่อรวมกันแลวจะมีจํานวนสลากออกสูตลาดทั้งสิ้น 46 ลาน
ฉบับตองวด24 หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีไดมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 เห็นชอบใหหยุดการออก
สลากพิเศษตั้งแตงวดวันที่ 16 มกราคม 2550 เปนตนมา
อยางไรก็ตามตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 ใหออกสลากงวดพิเศษ
3 โครงการ25 ดังนี้
1. สลากบํารุงการกุศลเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อเด็กกําพราจํานวน 60 ลานฉบับ แบงเปน 15
งวดๆละ 4 ลานฉบับ โดยเริ่มจําหนายระหวางงวดวันที่ 16 มกราคม จนถึงงวดวันที่ 16 สิงหาคม
2553 วงเงิน 660 ลานบาท
2. สลากกาชาดพิเศษ เพื่อหารายไดสมทบการกอสรางอาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทยจํานวน 196 ลานฉบับ แบงออกเปนสามครั้ง โดยครั้งแรก แบงออกเปน 15 งวดๆ ละ
4 ลานฉบับ ครั้งที่สอง แบงออกเปน 10 งวดๆละ 4 ลานฉบับ ครั้งที่สาม แบงออกเปน 24 งวดๆ ละ
4 ลานฉบับ โดยเริ่มจําหนายระหวางงวดวันที่ 16 มกราคม 2553 จนถึงงวดวันที่ 16 มกราคม 2555
ทั้งนี้โครงการไดวางเปาหมายไววาจะสามารถระดมเงินทุนจํานวน 5,000 ลานบาทภายใน 5 ป
3. สลากบํารุงการกุศลของกระทรวงพัฒนาสังคมจํานวน 80 ลานฉบับ แบงเปน 10 งวดๆ
ละ 8 ลานฉบับ โดยเริ่มจําหนายระหวางงวดวันที่ 1กันยายน 2553 จนถึงงวดวันที่ 16 มกราคม 2554
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รายงานประจําปสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2548 หนา 86.
เอกสารประกอบการชี้แจงโครงการออกสลากบํารุงการกุศลงวดพิเศษ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล วันที่ 13
ธันวาคม 2553 หนา 3.

25
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วงเงิน 880 ลานบาท ตอมาหลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 อีก 3
โครงการ ประกอบดวย
1) สลากการกุศลเพื่อการพัฒนาศิริราชสูสถาบันการแพทยชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย จํานวน
20 ลานฉบับ แบงเปน 10 งวดๆละ 2 ลานฉบับ โดยเริ่มจําหนายระหวางงวดวันที่ 1กันยายน 2553
จนถึงงวดวันที่ 16 มกราคม 2554 วงเงิน 220 ลานบาท
2) สลากการกุศลของมูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ จํานวน 96 ลานฉบับ แบงเปน 24 งวดๆละ 4
ลานฉบับ โดยเริ่มจําหนายระหวางงวดวันที่ 1กุมภาพันธ 2554 จนถึงงวดวันที่ 16 มกราคม 2555
วงเงิน 1,056 ลานบาท
3) สลากการกุศลของมูลนิธิรามาธิบดี จํานวน 48 ลานฉบับ แบงเปน 24 งวดๆละ 2 ลาน
ฉบับ โดยเริ่มจําหนายระหวางงวดวันที่ 1กุมภาพันธ 2554 จนถึงงวดวันที่ 16 มกราคม 2555 วงเงิน
528 ลานบาท
วิธีการจําหนายสลากบํารุงการกุศล สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จะจําหนายในลักษณะ
ขายขาดใหกับตัวแทนจําหนายสวนกลางและสวนภูมิภาคโดยผานองคกรและสมาคม ผานนิติบุคคล
ไดแก บุคคลทั่วไป คนพิการทั่วไป จัดจําหนายทั่วไปและรายยอย
3.สลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว เปนสลากที่สํานักงานสลากฯ ดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ภายใตกรอบพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และ
ระเบียบสํานักงานสลากฯวาดวย กองทุนเงินรางวัลสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว โดย
แบงการดําเนินการออกเปนสองระยะ คือ ระยะแรก การจําหนายดวยระบบพิมพสลากใบ และระยะ
ที่สอง การจํา หนา ยด ว ยเครื่ องสลากอิ เ ล็กทรอนิก ส เริ่มดํา เนินการออกสลากตั้ ง แต ง วดวัน ที่ 1
สิงหาคม พ.ศ.2546 มีวัตถุประสงคเพื่อนํารายไดจากการขายสลากมาจัดสรรคืนสังคมเพื่อบรรเทา
ความเดื อ นร อ นของประชาชนคนยากจน ในด า นการศึ ก ษา การแพทย สั ง คม และ
สาธารณประโยชน และเพื่อดําเนินการใหเปนกิจการที่รัฐสมารถควบคุมและกํากับดูแลใหถูกตอง
อยางเหมาะสมตามกฎหมาย
ลักษณะของสลากประเภทนี้ จะเปนการเลนโดยอาศัยผลการออกรางวัลที่ 1 และเลขทาย 3
ตัว และ 2 ตัว ของสลากกินแบงรัฐในแตละงวด สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดกําหนดประเภท
ของสลากที่ออกจําหนายเปน 4 ประเภทดังนี้26

26

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัวของสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล ดวนที่สุด ที่ นร 0901/1014 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549.

27
1. สลากเลขทาย 3 ตัว รางวัลที่หนึ่ง แบบตรงเลขตรงหลัก (สลาก 3 ตัวตรง) เงินรางวัลตอ
ราคาสลาก 1 บาทหลังจากหักภาษี ณ ที่จายแลว รางวัลละ 500 บาท
2. สลากเลขทาย 3 ตัว รางวัลที่หนึ่ง แบบตรงเลขไมตรงหลัก (สลาก 3 ตัวโตด) เงินรางวัล
ตอราคาสลาก 1 บาทหลังจากหักภาษี ณ ที่จายแลว รางวัลละ 100 บาท
3. สลากเลขทาย 2 ตัว รางวัลที่หนึ่ง แบบตรงเลขตรงหลัก (สลาก 2 ตัวบน) เงินรางวัลตอ
ราคาสลาก 1 บาทหลังจากหักภาษี ณ ที่จายแลว รางวัลละ 65 บาท
4. สลากเลขทาย 2 ตัว รางวัลที่หนึ่ง แบบตรงเลขตรงหลัก (สลาก 2 ตัวลาง) เงินรางวัลตอ
ราคาสลาก 1 บาทหลังจากหักภาษี ณ ที่จายแลว รางวัลละ 65 บาท
ราคาและปริมาณการจําหนาย ในป 2548 มีการพิมพสลากออกมาจําหนายงวดละประมาณ
63 ลานฉบับ แยกเปนชนิดราคา 20 บาท จํานวนงวดละ 45 ลานฉบับ ชนิดราคา 50 บาท จํานวนงวด
ละ 12 ลานฉบับ และชนิดราคา 100 บาทจํานวนงวดละ 6 ลานฉบับ ในป 2549 พิมพออกจําหนาย
งวดละประมาณ 68 ลานฉบับ โดยแยกเปนชนิดราคา 20 บาท จํานวนงวดละ 50 ลานฉบับ ชนิด
ราคา 50 บาท จํานวนงวดละ 13 ลานฉบับ และชนิดราคา 100 บาทจํานวนงวดละ 5 ลานฉบับ ตอมา
คณะกรรมการสลากฯไดมีมติใหหยุดดําเนินการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว ตั้งแต
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 เปนตนไปจนกวาจะไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเรียบรอย
แลว27
วิธีการจําหนายสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว สํานักงานสลากดําเนินการจัดหา
ผูแทนจําหนายทั่วประเทศ โดยไดกําหนดเงื่อนไขและกฎเกณฑในการคัดเลือกผูแทนจําหนายให
กระจายไปอย า งทั่ ว ถึง ทั้ ง ประเทศ ตามสภาพของแต ละพื้น ที่ โดยมี จุด จํา หน ายอย า งหมาะสม
สําหรับผูแทนจําหนาย จะมีรายไดจากการจําหนายสลากในอัตราประมาณรอยละ 10-12 ของการ
จําหนายและจากคาตอบแทนในการจายรางวัลในอัตราประมาณรอยละ 0.25-0.50 จากยอดเงิน
รางวัล ทั้งนี้รายไดและคาตอบแทนดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม28
อยางไรตอมามาคณะรัฐมนตรีไดมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ใหยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัวไป
แลว อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวา การออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัวเปนที่นิยม
ของประชาชนที่ชอบเสี่ย งโชคมาก ทั้งนี้หากพิจารณาจากปริมาณการพิ มพสลากประเภทนี้จ ะ
เปนไปตามความตองการของผูซื้อเปนหลัก
27

รายงานประจําป 2550 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล หนา 86-87.
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล กระทรวงการคลัง “โครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว เพื่อ
นํารายไดคืนสังคม”
28
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2.3.2 ความตองการบริโภคสลาก
หมายถึง คนกลุมที่ชอบความเสี่ยงโชค มีทั้งกลุมที่ซื้อสลากเปนประจําเกือบทุกงวดใน
ภาวะปกติกับกลุมผูซื้อที่ซื้อเปนครั้งคราวตามโอกาส ในสวนนี้ผูวิจัยนําขอมูลจากผลสํารวจและ
ประมาณการความตองซื้อสลากของคนไทยทั่วประเทศภายใตเงื่อนไขที่มีจํานวนสลากงวดละ 46
ลานฉบับ สํารวจโดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังในปพ.ศ.2552 (ดู
รายละเอียดภาคผนวก 5)
อยางไรก็ตามเพื่อใหขอมูลที่ครบถวนทุกมิติ ผูวิจัยจึงไดนําปจจัยทางวัฒนธรรมและปจจัย
ทางเศรษฐกิจมาวิเคราะหรวมดวย โดยแบงออกเปนสามประเด็นดังนี้
1. จํานวนผูซื้อสลาก จากการประมาณการความตองการซื้อสลากของคนไทยทั่วประเทศ
ของสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง29 พบวา จากประชากรทั่วประเทศมีทั้งหมด 66.9 ลานคน
โดยแยกเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 22.8 ลานคน ภาคกลางมี 18.2 ลานคน ภาคใตมี 9.3 ลานคน
ภาคเหนือมี 12.1 ลานคน และภาคตะวันออกมี 4.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 34.0 ,27.2, 13.8 , 18.1
และ 6.8 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 จํานวนประชากร และจํานวนสลากทั้งป จําแนกรายภาค
จํานวนประชากร

% ของประชากร

(พันคน)

การกระจาย
สลากตอป

ภาค

%ของการกระจาย
สลาก

(ฉบับ)

ตะวันออกเฉียงเหนือ

22,771

34.0

654,559,054

42.3

กลาง*

18,195

27.2

358,790,579

23.2

9,261

13.8

235,764,326

15.2

12,132

18.1

213,358,224

13.8

4,543

6.8

85,862,405

5.5

66,902

100.0

ใต
เหนือ
ตะวันออก
รวมทั้งประเทศ
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1,548,334,588

100.0

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง “โครงการวิจัยขอมูลทางการตลาดสลากกินแบง
รัฐบาล: ระยะที่สอง” เสนอสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล.2552.(บทสรุปผูบริหาร ตารางที่ 4)

29
*ประกอบดวย ดังนี้ WESTERN จํานวน 3,663 พันคน CENTRAL จํานวน 3,031 พันคน BANGKOK AND
VICINITIES จํานวน 11,501 พันคน เปนขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
**หมายเหตุ: จํานวนสลากทั้งป เปนขอมูลจากสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
“โครงการวิจัยขอมูลทางการตลาดสลากกินแบงรัฐบาล: ระยะที่สอง” เสนอสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล.2552.(บทสรุปผูบริหาร ตารางที่ 4)

จากตารางที่ 2.3
ข า งต น พบว า จํ า นวนสลากส ว นใหญ จ ะกระจุ ก ตั ว อยู ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือคิดเปนรอยละ 42.3 หรือจํานวน 654.6 ลานฉบับ ขณะที่ภาคกลางและภาคใต
จะมีสัดสวนของสลากลดหลั่นลงมาก คือรอยละ 23.2 และ 15.2 ตามลําดับ โดยที่ภาคเหนือกับภาค
ตะวันออกจะมีสัดสวนที่นอยที่สุด ถาหากมองในแงความสัมพันธกับประชากรแลวก็อาจจะมีเหตุมี
ผลที่วา ทําไมสลากจึงกระจุกตัวอยูในภาคนี้มาก แตหากมองในมิติอื่น เชน สภาพเศรษฐกิจและ
รายไดจะพบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แยที่สุดและมีประชากร
มากที่สุด แตกลับเปนภาคที่มีจํานวนสลากไหลเขามากที่สุดดวย
2.ความตองการซื้อสลากกับวัฒนธรรมประเพณี เปนประเด็นสําคัญที่ตองการชี้ใหเห็นวา
ความตองการซื้อสลากของคนทั้งประเทศจะมีมากกวาจํานวนสลากที่มีอยูจริงในตลาด ปจจุบันมี
จํานวนสลากรวมทั้งสิ้น 68 ลานฉบับตองวด แยกเปนสลากกินแบงรัฐบาล 50 ลานฉบับ และสลาก
บํารุงการกุศล 18 ลานฉบับ แตความตองการของคนทั้งประเทศในบางงวดจะมีสูงถึง 81 ลานฉบับ
ซึ่งเปนความตองการที่สูงกวาจํานวนสลากที่มีอยูจริงในตลาดอยางมาก ในการวิเคราะหครั้งนี้ผูวิจัย
จะใชฐานสลากกินแบงรัฐบาลที่ 46 ลานฉบับตองวด30 เริ่มตั้งแตงวดแรกของป คือ งวดประจําวันที่
16 มกราคมไปจนสิ้นสุดป คือ งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม พบวามี 2 ประเด็นที่นาสนใจดังนี้
1) ความตองการซื้อสลากมีนอยกวาอุปทานของสลาก (อุปสงคมีนอยกวาอุปทาน) พบวา
ความตองการสลากมีนอยกวาปริมาณสลากที่มีในตลาดเพียง 4 งวด คือ งวดวันที่ 16 เมษายน
เนื่องจากเปนวันสงกรานตที่คนไทยสวนใหญนิยมทองเที่ยวจึงนําเงินไปใชจายในการทองเที่ยวกัน
และงวดวันที่ 16 พฤษภาคม เปนชวงเปดเทอมโรงเรียน ทําใหผูปกครองตองกันเงินไวเปนคาเทอม
และคาใชจายอื่นๆสําหรับบุตรหลาน ทําใหความตองการซื้อสลากเหลือเพียง 23.4 ลานฉบับและ
38.3 ลานฉบับเทานั้น สวนงวดวันที่ 16 ตุลาคมมีวันสําคัญ 1วัน คือวันออกพรรษา (12 ตุลาคม) และ
งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน มีวันสําคัญ 1 วัน คือวันลอยกระทง (10 พฤศจิกายน) พบวา มีความ
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เพื่อใหสอดคลองกับขอมูลของสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังที่ไดประมาณการณไว ตามตารางที่ 5 (ใน
บทสรุปสําหรับผูบริหาร, อางแลว)
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ตองการซื้อสลากเพิ่มขึ้นเปน 37.8 ลานฉบับ และ 40.5 ลานฉบับ31 แตยังคงต่ํากวาอุปทานของสลาก
ที่มีอยูในตลาดจริง
2) ความตองการซื้อสลากมีมากกวาอุปทานของสลาก (อุปสงคมีมากกวาอุปทาน) พบวา
ความตอ งการซื้อสลากมี สู ง กว า ปริม าณสลากในตลาดถึ ง 20 งวด มี ค วามตอ งการซื้ อ สลากอยู
ระหวาง 46-91 ลานฉบับ32 จําแนกไดดังนี้
-ความตองการซื้อสลากระดับปกติ คือ 46 ลานฉบับ มีอยู 2 งวด คือ งวดวันที่ 16 มกราคม
และงวดวันที่ 1 ตุลาคม ในงวดวันที่ 16 มกราคมนั้นมีวันสําคัญ 3 วัน คือ วันขึ้นปใหม วันเด็ก
แหงชาติ (8 มกราคม) และวันครู (16 มกราคม) สวนงวดวันที่ 1 ตุลาคมมีวันสําคัญอยู 1 วัน คือ วัน
สารทไทย (27 กันยายน) ชวงนี้เปนชวงปดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วประเทศแลว ทําใหผูคาสลาก
รายยอยและสมาชิกของครอบครัวสามารถเดินทางไปขายสลากไดดวยกัน ซึ่งจํานวนนั้นอาจจะเปน
เด็กนักเรียนที่ปดเทอมดวย แสดงวา รายไดมีนัยสําคัญตอการซื้อสลาก
-ความตองการซื้อสลากระดับ 50-60 ลานฉบับ มี 7 งวด คือ งวดวันที่ 16 มีนาคม งวดวันที่
1 มิถุนายน งวดวันที่ 16 มิถุนายน งวดวันที่ 16 กรกฎาคม ในชวง 4 งวดแรก ตามปปฏิทินแลวมี
วันหยุดนักขัตฤกษหลายวันเกี่ยวของทั้งวันราชพิธีและศาสนา เชน วันฉัตรมงคล วันพืชมงคล วันวิ
สาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา เปนตน แตกลับพบวา คนไทยมีความตองการซื้อสลาก
เพิ่มขึ้นจากเดิมเปน 58 ลานฉบับ 52 ลานฉบับ 51 ลานฉบับ 52 ลานฉบับตามลําดับ สวนอีก 3 งวด
ถัดมา คือ งวดวันที่ 16 กันยายน งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน และงวดวันที่ 1 ธันวาคม มีวันสําคัญ 1 วัน
คือ วันปยมหาราช (23 ตุลาคม) พบวา ความตองการซื้อสลากของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นเชนเดิมเปน 59
ลานฉบับ 55 ลานฉบับ และ 56 ลานฉบับตามลําดับ แสดงวา วันสําคัญๆ มีผลตอการซื้อสลากอยาง
มีนัยสําคัญ
-ความตองการซื้อสลากระดับ 61-70 ลานฉบับ มี 8 งวด คือ งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ งวด
วันที่ 16 กุมภาพันธ งวดวันที่ 1 มีนาคม และงวดวันที่ 1 เมษายน ในชวง 4 งวดนี้ มีวันสําคัญๆ หลาย
วัน อาทิ วันตรุษจีน ( 3 กุมภาพันธ) และวันมาฆบูชา (18 กุมภาพันธ) พบวาความตองการซื้อสลากมี
เพิ่มสูงขึ้นเปน 64 ลานฉบับ 70 ลานฉบับ 63 ลานฉบับ และ 65 ลานฉบับตามลําดับ สวนอีก 4 งวด
ถัดมา คือ งวดวันที่ 2 พฤษภาคม งวดวันที่ 1 สิงหาคม งวดวันที่ 16 สิงหาคม และงวดวันที่ 16
ธันวาคม มีวันสําคัญ คือ วันแรงงานแหงชาติ (1 พฤษภาคม) และวันแมแหงชาติ (12 สิงหาคม)
พบวาความตองการซื้อสลากเพิ่มสูงขึ้นเปน 64 ลานฉบับ 70 ลานฉบับ 70 ลานฉบับ และ 70 ลาน
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ฉบับตามลําดับ แสดงวานอกจากวันสําคัญๆ แลว ปจจัยทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับจารีตประเพณียังคงมี
ผลตอการซื้อสลากดวยเชนกัน
-ความตองการซื้อสลากระดับ 71-80 ลานฉบับ มี 2 งวด คือ งวดวันที่ 1 กรกฎาคม และงวด
วันที่ 1 กันยายน เปนชวงที่ไมมีวันสําคัญ แตพบวา ประชาชนมีความตองการซื้อสลากมากกวาปกติ
โดยมีความตองการซื้อเพิ่มขึ้นเปน 72 ลานฉบับ และ 76 ลานฉบับตามลําดับ
-ความตองการซื้อสลากระดับสูงสุด มี 1งวด คือ งวดวันที่ 30 ธันวาคม เนื่องจากเปนวันสิ้น
ปทําใหประชาชนมีความตองการสลากเพิ่มขึ้นสูงถึง 91 ลานฉบับ แสดงวา ประเพณีวัฒนธรรมมีผล
ตอการซื้อสลากอยางมีนัยสําคัญ
3. ความตองการซื้อสลากกับรายไดคนไทย ความตองการซื้อสลาก อาจจะตองพิจารณาจาก
อํานาจซื้อของประชาชน ซึ่งผูวิจัยจะมองผานเศรษฐกิจมหภาควาดวยเรื่อง ผลิตภัณฑรายภาค รายได
ตอหัว และจํานวนสลาก แยกตามภาค ดังแสดงไวในตารางที่ 2.4 ดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากร 22.8 ลานคน ผลิตภัณฑรายภาคมูลคารวม 1 ลาน
ลานบาท โดยประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอปเปนเงินจํานวน 45,766 บาทตอคน ความตองการซื้อสลาก
เฉลี่ย 28.7 ฉบับตอคน (ถาสลากกินแบงราคาฉบับละ 80 บาทจํานวนเงินที่ตองใชซื้อสลากกินแบง
ตอคนตอปเปนเงินจํานวน 2,296 บาท แตถาสลากกินแบงมีราคาสูงสุดฉบับ 100 บาทจํานวนเงินที่
ตองใชซื้อสลากกินแบงต อคนตอปเปนเงินจํ านวน 2,870 บาท) แสดงวา ประชากรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตองใชเงินประมาณรอยละ 5.0-6.2 ของรายไดทั้งหมดเพื่อซื้อสลากกินแบง
รัฐบาล
ภาคกลาง มีประชากร 18.2 ลานคน (ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาค
ตะวันตก รายละเอียดตามตารางที่ 3.2) ผลิตภัณฑรายภาคมูลคารวม 4.9 ลานลานบาท ประชากรมี
รายไดเฉลี่ยตอปเปนเงินจํานวน 663, 949 บาทตอคน ความตองการซื้อสลากเฉลี่ย 17.6 ฉบับตอคน
(ถาสลากกินแบงราคาฉบับละ 80 บาทจํานวนเงินที่ตองใชซื้อสลากกินแบงตอคนตอปเปนเงิน
จํานวน 1,408 บาท แตถาสลากกินแบงมีราคาสูงสุดฉบับ 100 บาทจํานวนเงินที่ตองใชซื้อสลากกิน
แบงตอคนตอปเปนเงินจํานวน 1,760 บาท) แสดงวา ประชากรในภาคกลางใชเงินประมาณรอยละ
0.2-0.3 ของรายไดทั้งหมดเพื่อซื้อสลากกินแบงรัฐบาล
ภาคใต มีประชากร 9.3 ลานคน ผลิตภัณฑรายภาคมูลคา 0.87 ลานลานบาท ประชากรมี
รายไดเฉลี่ยตอปเปนเงินจํานวน 93, 616 บาทตอคน ความตองการซื้อสลากเฉลี่ย 25.5 ฉบับตอคน
(ถาสลากกินแบงราคาฉบับละ 80 บาทจํานวนเงินที่ตองใชซื้อสลากกินแบงตอคนตอปเปนเงิน
จํานวน 2,040 บาท แตถาสลากกินแบงมีราคาสูงสุดฉบับ 100 บาทจํานวนเงินที่ตองใชซื้อสลากกิน
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แบงตอคนตอปเปนเงินจํานวน 2,550 บาท) แสดงวา ประชากรในภาคใตใชเงินประมาณรอยละ 2.22.7 ของรายไดทั้งหมดเพื่อซื้อสลากกินแบงรัฐบาล
ภาคเหนือ มีประชากร 12.1 ลานคน ผลิตภัณฑรายภาคมูลคา 0.85 ลานลานบาท ประชากร
มีรายไดเฉลี่ยตอปเปนเงินจํานวน 70, 105 บาทตอคน ความตองการซื้อสลากเฉลี่ย 17.6 ฉบับตอคน
(ถาสลากกินแบงราคาฉบับละ 80 บาทจํานวนเงินที่ตองใชซื้อสลากกินแบงตอคนตอปเปนเงิน
จํานวน 1, 408 บาท แตถาสลากกินแบงมีราคาสูงสุดฉบับ 100 บาทจํานวนเงินที่ตองใชซื้อสลากกิน
แบงตอคนตอปเปนเงินจํานวน 1,760 บาท) แสดงวา ประชากรในภาคเหนือใชเงินประมาณรอยละ
2.0-2.5 ของรายไดทั้งหมดเพื่อซื้อสลากกินแบงรัฐบาล
ภาคตะวันออก มีประชากร 4.5 ลานคน ผลิตภัณฑรายภาคมูลคา 1.4 ลานลานบาท
ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอปเปนเงินจํานวน 309, 985 บาทตอคน ความตองการสลากเฉลี่ย 18.5
ฉบับตอคน (ถาสลากกินแบงราคาฉบับละ 80 บาทจํานวนเงินที่ตองใชซื้อสลากกินแบงตอคนตอป
เปนเงินจํานวน 1, 480 บาท แตถาสลากกินแบงมีราคาสูงสุดฉบับ 100 บาทจํานวนเงินที่ตองใชซื้อ
สลากกินแบงตอคนตอปเปนเงินจํานวน 1,850 บาท) แสดงวา ประชากรในภาคตะวันออกใชเงิน
ประมาณรอยละ 0.5-0.6 ของรายไดทั้งหมดเพื่อซื้อสลากกินแบงรัฐบาล
สรุปไดวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการใชเงินเพื่อซื้อสลากกินแบงมากที่สุดเปนรอยละ
5.0-6.2 ของรายไดทั้งหมด ตามดวยภาคใต รอยละ 2.2-2.7 ภาคเหนือ รอยละ 2.0-2.5 ภาคตะวันออก
รอยละ 0.5-0.6 และภาคกลาง รอยละ 0.2-0.3 ของรายไดทั้งหมดตามลําดับ
ตารางที่ 2.4 จํานวนประชากร ผลิตภัณฑรายภาค รายไดตอหัว และจํานวนสลาก
จํานวน
ประชากร
ภาค

(พันคน)

ผลิตภัณฑรายภาค

รายไดตอหัว

จํานวน

(Gross Regional
Product ;GRP)

(GRP per capita
income)

สลากทั้งป

(ลานบาท)

(บาท)

(ฉบับ)

จํานวนสลาก
เฉลี่ยตอคน
ตอฉบับ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

22,771

1,042,130

45,766

654,559,054

28.7

กลาง*

18,195

4,873,703

663,949

320,236,705

17.6

9,261

867,004

93,616

235,764,324

25.5

12,132

850,530

70,105

213,358,223

17.6

4,543

1,408,184

309,985

85,862,402

18.9

ใต
เหนือ
ตะวันออก

33
รวม

66,903

9,041,551

* ประกอบดวย ดังนี้
WESTERN (1)
CENTRAL(2)
BANGKOK AND VICINITIES (3)

135,145

1,548,334,585

3,663

388,478

106,048

3,031

691,210

228,016

11,501

3,794,015

329,885

23.1

รวม (1)+(2)+(3)
18,195
4,873,703
663,949
**หมายเหตุ: จํานวนประชากร ผลิตภัณฑภาค และรายไดตอหัว เปนขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติป 2552.
: จํานวนสลากทั้งป เปนขอมูลจากสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
“โครงการวิจัยขอมูลทางการตลาดสลากกินแบงรัฐบาล: ระยะที่สอง” เสนอสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล.2552. (บทสรุปผูบริหาร ตารางที่ 4)
: จํานวนสลากเฉลี่ยตอคนตอฉบับคํานวณโดยผูวิจัย

2.4 รายได-รายจาย และการจัดสรรรายได
สลากกินแบงรัฐบาล เปนผลิตภัณฑควบคุมตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบง
รั ฐ บาล พ.ศ. 2517 ดั ง นั้ น รายได จ ากการจํ า หน า ยสลากและการจั ด สรรรายได ต อ งเป น ไปตาม
กฎหมายกําหนด เชนเดียวกับสลากบํารุงการกุศล และสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว จะ
ดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 247833
เกณฑการจัดสรรรายไดจากการจําหนายสลากแตกตางกันบางเล็กนอย แตโดยทั่วไปแลว
จะยึดตามหลักการของสลากกินแบงรัฐบาล ยกเวนบางรายการที่เพิ่มเขามา ไดแก การสงมอบเงินให
หนวยงาน สวนลดผูแทนจําหนาย ภาษีการพนัน คาใชจายดําเนินการสําหรับสลากบํารุงการกุศล
สวนสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว ไดแก การสงมอบเงินใหหนวยงาน สวนลดผูแทน
จําหนาย ภาษีการพนัน คาใชจายดําเนินการ คาตอบแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ คาตอบแทน
คาธรรมเนียมการจายเงินรางวัล และกองทุนเงินรางวัลสุทธิ (ดังตารางที่ 2.5)
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พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 9 และพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 8) มาตรา 9 ทวิ
และมาตรา 9 ตรี.
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ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบการจัดสรรรายไดจากการจําหนายสลากประเภทตางๆ
สลากกินแบงรัฐบาล
สลากบํารุงการกุศล
สลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว
และ 2 ตัว
1. รอยละ 60 เปนเงินรางวัล
2. รอยละ 27.5 ใหหนวยงานเจาของ
โครงการ (สามารถทําขอตกลงเพื่อ
ปรับเปลี่ยนได)
3. รอยละ 0.5 เปนภาษีการพนัน
4. รอยละ 12 เปนคาใชจายในการ
บริหารงาน โดยแยกออกเปนสาม
สวน ดังนี้
4.1 รอยละ 7.5 แบงออกเปน
สองสวน คือ รอยละ 3.0 สําหรับ
ตัวแทนจําหนาย และอีกรอยละ 4.5
สําหรับผูเดินจําหนาย
4.2 รอยละ 2.0 เปนคาจาง
บริการระบบเกม
4.3 รอยละ 2.5 คาใชจาย
สํานักงาน รวมคาตอบแทนจายเงิน
รางวัล

1. รอยละ 20 เปนคาใชจายในการ
บริหารงาน โดยแยกออกเปนสี่สวน
ดังนี้
1.1 รอยละ 4.5 เปนคาใชจาย
ดําเนินการออกสลาก
1.2 รอยละ 0.5 เปนภาษีการ
พนัน
1.3 รอยละ 12 เปนสวนลด
ผูแทนจําหนาย
1.4 รอยละ 3 เปนคาตอบแทน
หนวยงาน
2. รอยละ 80 นําเขาสมบทกองทุน
เงินรางวัล โดยแยกออกเปนสาม
สวน ดังนี้
2.1 เพื่อจายเงินรางวัลและ
รางวัลพิเศษ
2.2 เพื่อใชในการบริหารกองทุน
และการประกันความเสี่ยงในการ
จายรางวัล
2.3 หากเหลือจาก 2.1 และ 2.2
แลวนําเงินสวนเกินไปจัดสรรเพื่อ
สังคม
ที่มา :สรุปจาก 1) พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 22.
2) พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ และมาตรา 17 และ
ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2543).
3) เอกสารประกอบการชี้แจงโครงการออกสลากบํารุงการกุศลงวดพิเศษ สํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล วันที่ 13 ธันวาคม 2553.

1.รอยละ 60 เปนเงินรางวัล
2. ไมนอยกวารอยละ 28 เปนรายได
แผนดิน รวมทั้งดอกผลที่เกิดจาก
เงินรางวัลและรายไดเขา
แผนดิน
3. ไมเกินกวารอยละ 12 เปน
คาใชจายในการบริหารงานและการ
จําหนายสลาก รวมทั้งดอกผลที่เกิด
จากเงินสมทบเปนคาใชจายในการ
บริหารงานของสํานักงานสลากฯ

รายได-รายจายจากการจําหนายสลาก สลากกินแบงรัฐถือเปนรายไดหลักของสํานักงาน
สลากฯ มาโดยตลอด จะเห็นวา ตั้งแตป พ.ศ.2547-2552 มีรายไดเขาแผนดินแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกจาก
7,960 ลานบาท เพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวเมื่อสิ้นป พ.ศ.2552 เปนเงิน 12,365 ลานบาท สวนสลากบํารุง
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การกุศล และสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว มีรายไดเล็กนอยเทานั้นจากคาดําเนินการ ดัง
ตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 โครงสรางรายไดจากการจําหนายสลาก จําแนกตามผลิตภัณฑระหวาง 2547-2552
หนวย : ลานบาท
รายการ
2547
2548
2549
2550
2551
2552
1.สลากกินแบงรัฐบาล
44,160
44,160
39,680
28,800
28,800
28,429
- คาจําหนาย
26,496
26,496
23,808
17,280
17,280
17,057
หัก -จัดสรรเปนรางวัล
12,365
12,365
11,110
8,064
8,064
7,960
-จัดสรรเปนรายได
แผนดิน
5,299
5,299
4,762
3,456
3,456
3,411
-คงเหลือจัดสรร
2.สลากบํารุงการกุศล
4,480
15,360
15,360
15,360
- คาจําหนาย
2,40035
2,688
9,216
9,216
9,216
หัก –จัดสรรเปนรางวัล
1,440
538
-จัดสรรเปนรายได
แผนดิน
678
4,166
4,166
4,224
-สงมอบให
660
หนวยงาน
448
1,440
1,440
1,382
-สวนลดผูแทน
216
จําหนาย
34
22
77
77
77
12
-ภาษีการพนัน
105
461
461
461
-คาใชจาย
ดําเนินการ
72
-คงเหลือจัดสรร
3.สลากพิเศษแบบเลข
ทาย 3 ตัว และ2 ตัว
11,314
48,604
38,558
32,640
- คาจําหนาย
8,352
30,459
19,794
17,615
หัก -จัดสรรเปนรางวัล
1,358
5,833
4,627
3,917
-สวนลดคา
จําหนาย
34

ภาษีการพนัน ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ และมาตรา 17.
35
ในป 2552 เปนสลากการกุศลงวดพิเศษโครงการ MIRACLE OF LIFE
36
คาธรรมเนียมการจายเงินรางวัลเปนรายการที่เกิดขึ้นในป 2547 ตั้งแตป 2549-2550 เปนตนมารายการดังกลาวได
เปลี่ยนเปนคาใชจายเพื่อการปราบปรามสลากกินรวบ (โปรดดูงบรับจายคาจําหนายสลาก หนา 7 )

36
-ภาษีการพนัน
-คาใชจาย

ดําเนินการ
-คาตอบแทน สตช.
-คาตอบแทน
-คาธรรมเนียมการ
จายเงินรางวัล
-กองทุนเงิน
รางวัลสุทธิ

163
1,469

193
1,735

243
2,187

57
509

-

-

640
340
45

746
527
-

731
410
20036

161
125
54

-

-

8,453

11,052

8,425

699

-

-

หมายเหตุ : 1) ผูวิจัยปรับใหเปนตัวเลขเต็มจํานวนมีหนวยเปนลานบาท
2) ภาษีการพนัน ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ และมาตรา 17 และ
ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2543)
3) ในป 2552 เปนสลากการกุศลงวดพิเศษโครงการ MIRACLE OF LIFE
ที่มา : สํานักงานตรวจเงินแผนดิน “รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล”
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ระหวางป 2547-2552.

2.5 ผลการดําเนินงาน
สินทรัพย รายไดและคาใชจาย จากการบริหารของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลในชวงป
พ.ศ.2547-2552 พบวา มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 6.6 ตอป สวนรายไดรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
รอยละ 0.3 ตอป และคาใชจายรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.4 ตอป นั่นแสดงวา คาใชจายรวมเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่เร็วกวารายไดรวมในอัตรา 7 :1 ทําใหรายไดสุทธิมีแนวโนมลดลง37 สวนหนึ่งเปนผลมา
จากการหยุดออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว และหยุดการออกสลากพิเศษโครงการหา
รายไดเพื่อสาธารณประโยชน38
รายไดจากสลากกินแบงรัฐบาลนําสงเงินเปนรายไดแผนดิน สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
นําสงเงินเปนรายไดแผนดิน จากเงินที่ไดรับจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลในอัตรารอยละ 28
พรอมดอกผลจากเงินรางวัลของสลากกินแบงรัฐบาลที่ไมมีผูมารับซึ่งครบกําหนด 2 ปพรอมดอกผล
และไมต่ํากวารอยละ 50 จากยอดรายไดสูงกวาคาใชจายงวดกอน39 ภายหลังที่กันไวเปนสํารองการ
37

รายไดสุทธิ หมายถึง รายไดรวมสูงกวาคาใชจายรวม
ยกเลิกในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลนานนท โดยสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ2 งดออกตั้งแตงวดวันที่
1 ธันวาคม 2549 สวนสลากพิเศษโครงการหารายไดเพื่อสาธารณประโยชน งดออกตั้งแตงวดวันที่ 16 มกราคม
2550
39
ตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ.2517 หนา 2.
38

37
ดําเนินงาน และนําสงเงินรางวัลคางจายของสลากบํารุงการกุศลที่สํานักงานจายรางวัลมาแลวครบ 6
เดือน นับจากวันสิ้นสุดโครงการสลากการกุศลนั้น สงเปนรายไดแผนดินรอยละ 80 สวนที่เหลือ
รอยละ 20 ใหไวจายเปนเงินรางวัลสําหรับผูมารับภายหลังครบ 6 เดือน รวมทั้งเงินผลประโยชนที่
ไดรับจากตัวแทนจําหนายสลากบํารุงการกุศล
ในป พ.ศ. 2547 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลนําสงเงินเปนรายไดแผนดิน 8,872 ลานบาท
ป พ.ศ. 2548 นําสง 10,358 ลานบาท ป พ.ศ. 2549 นําสง 11,174 ลานบาท ป พ.ศ. 2550 นําสง
14,001 ลานบาท สวนป พ.ศ. 2551 นําสง 13,929 ลานบาท และในป พ.ศ. 2552 นําสง 13,531 ลาน
บาท ในชวงป พ.ศ. 2547-2552 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลนําสงเงินเปนรายไดแผนดินรวม
ทั้งสิ้น 71,865 ลานบาท เฉลี่ยปละ11,978 ลานบาท (ดังตารางที่ 2.7)
ตารางที่ 2.7 งบดุล รายได คาใชจาย และรายไดนําสงแผนดินระหวางป 2547-2552
หนวย : ลานบาท
รายการ
2547
2548
2549
2550
2551
2552
1.สินทรัพยรวม
22,027
28,907
34,826
30,231
30,29640
30,800
5,612
5,607
6,209
6,929
6,018
5,503
2.รายไดรวม
5,396
5,326
5,441
6,145
5,733
5,371
-จากการจําหนาย
และบริการ
216
280
768
784
285
132
-รายไดอื่น
5,229
5,145
4,998
4,310
3,990
3,619
3.คาใชจายรวม
274
275
276
352
347
277
-ตนทุนพิมพและ
จําหนาย
4,951
4,868
4,719
3,952
3,640
3,330
-ขายและบริหาร
3
2
3
6
4
12
-คาใชจายอื่นๆ
4.รายไดสุทธิ (2-3)
1,884
2,028
2,619
1,211
462
384
5.รายไดนําสงแผนดิน41
8,872
10,358
11,174
14,001
13,929
13,531
หมายเหตุ : ผูวิจัยปรับใหเปนตัวเลขเต็มจํานวนมีหนวยเปนลานบาท
ที่มา : สํานักงานตรวจเงินแผนดิน “รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล”
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ระหวางป 2547-2552.
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ขอสังเกตจากงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 สํานักงานสลากฯ มีสินทรัพยรวม 30,296 ลานบาท แตเมื่อนํางบ
ดุลยกมาเปรียบเทียบงบดุลในชวงเดียวกันของป 2552 พบวา สินทรัพยรวมในป 2551 กลับลดลงเปน 30,173 ลาน
บาท (ลดไป 123 ลานบาท โปรดดูหนา 3 ในงบดุล สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลป 2552)
41
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนารัฐวิสากิจ ใน www.Sepo.go.th/uploads/goes/total-finance/7. เขาถึงขอมูลวันที่
11 มกราคม 2554.
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การใชเงินจากสลากกินแบงรัฐบาลไปใชเพื่อสาธารณประโยชนและสาธารณกุศล นอกจาก
รายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลจะนําเขาแผนดินรอยละ 28 ตามพระราชบัญญัติ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 แลว สํานักงานสลากฯ ยังไดนําเงินจากรายจาย
งบประมาณเงิ นบริหารสํ านั กงานสลากฯ ไปดําเนิน กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนหลายดาน
ในชวงป พ.ศ.2547-2551 ไดแก ดานการศึกษาและการกีฬา การศาสนา การแพทยและสาธารณสุข
การสังคมสงเคราะห ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และนําทูลเกลาถวายในวโรกาสตางๆ รวม
เปนเงิน 114.2 ลานบาทในป พ.ศ.2547 และเพิ่มขึ้นในชวงป พ.ศ.2549-2550 และลดลงเล็กนอยในป
พ.ศ. 2551ดังตารางที่ 2.8
ตารางที่ 2.8 การบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชนจากสลากกินแบงรัฐบาลระหวางป พ.ศ.2547-2551
หนวย : ลานบาท
รายการ
2547
2548
2549
2550
2551
การศึกษาและการกีฬา
17.1
26.6
43.1
35.9
37.7
การศาสนา
21.5
2.8
16.5
15.6
2.5
การแพทยและ
สาธารณสุข
1.7
6.3
7.4
4.1
22.4
การสังคมสงเคราะห
35.9
37.5
21.4
36.8
24.5
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม
5.0
8.4
7.6
6.6
6.8
ทูลเกลาถวายในวโรกาส
ตางๆ
33.0
25.0
23.0
28.0
15.0
รวม
114.2
106.6
119.1
127.0
109.0
ที่มา : รายงานประจําป สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ.2551 หนา 65.

การใช เ งิ น จากสลากบํ า รุ ง การกุ ศ ลไปเพื่ อ กิ จ กรรมสาธารณประโยชน ส าธารณกุ ศ ล
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดนําเงินจากสวนเกินจากการจําหนายสลากบํารุงการกุศลไปดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนหลายดาน ในชวงป พ.ศ.2547-2550 ไดแก ดานการศึกษาและการ
กีฬา การศาสนา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และนํา
ทูลเกลาถวายในวโรกาสตางๆ รวมเปนเงิน 357.1 ลานบาทในป พ.ศ.2547 และปหลังจากนั้นมี
ยอดเงินบริจาคลดลงตเนื่องจนถึงป พ.ศ.2550 ดังตารางที่ 2.9
การใชเงินจากสลากพิเศษเลขทาย 3 ตัว 2 ตัวไปเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชนสาธารณ
กุศล สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดนําเงินจากกําไรจากการจําหนายสลากพิเศษเลขทาย 3 ตัว 2
ตัว ไปดําเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประเปนเงิน 392.9 ลานบาทในป พ.ศ. 2550 โดยไดบริจาคให
กระทรวงศึกษาธิการเปนเงิน 353.6 ลานบาทเพื่อเปนทุนการศึกษาตางๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
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ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษยเปนเงิน 3.6 ลานบาท ใหกระทรวงการ
ตางประเทศเปนเงิน 16.2 ลานบาท และกระทรวงสาธารณสุขเปนเงิน 13.7 ลานบาท ดังตารางที่
2.10
ตารางที่ 2.9 การบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชนจากสลากบํารุงการกุศล ระหวางป พ.ศ.2547-2551
หนวย : ลานบาท
รายการ
2547
2548
2549
2550
การศึกษาและการกีฬา
80.6
81.6
87.5
9.9
การศาสนา
82.2
77.9
53.1
7.4
การสาธารณสุข
8.3
3.9
2.7
การสังคมสงเคราะห
169.3
149.3
174.4
33.9
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
13.1
8.3
7.3
0.9
ทูลเกลาถวายในวโรกาสตางๆ
3.6
2.8
3.0
รวม
357.1
323.9
327.9
52.2
หมายเหตุ : 1) เปนยอดรวมระหวางเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชนสาธารณกุศลจายจากเงินสวนเกินสลากบํารุง
การกุศลกับเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชนสาธารณกุศลจายจากโครงการเพื่การสาธารณประโยชน
2) ในปงบประมาณ 2549ไดงดจายจากเงินสวนเกินสลากบํารุงการกุศล เนื่องจากเบิกจากงบโครงการ
สาธารณประโยชนแทน
ที่มา : รายงานประจําป สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ.2550 หนา 104.
ตารางที่ 2.10 การบริจาคเงินจากสลากพิเศษเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัวในป พ.ศ.2550
หนวย : ลานบาท
รายการ
2550
กระทรวงศึกษาธิการ
29.5
-โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน
20.0
- โครงการประชาสัมพันธและโครงการในการดําเนินยุทธศาสตร
300.5
- โครงการสนับสนุนใหนักศึกษาทํางานระหวางเรียน
3.6
- โครงการศึกษาเพื่อบรรเทาจากภาวะเศรษฐกิจฝดเคือง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3.6
- โครงการแกไขปญหาเด็กเรรอน เด็กพิการ และเด็กที่ไดรับ
ผลกระทบจากโรคเอดส
กระทรวงการตางประเทศ
16.2
- ทุนการศึกษาตอของนักเรียนจากทุกอําเภอ
กระทรวงสาธารณสุข
13.7
- โครงการกระจายแพทย 1 อําเภอ 1 ทุน
รวม
392.9
ที่มา : รายงานประจําป สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ.2550 หนา 105.
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บทที่ 3
การจัดสรรโควตาสลาก
3.1 พัฒนาการการจัดสรรโควตาสลาก
ในการพิจารณากระบวนการจัดสรรสลากนั้น คําถามสําคัญประเด็นแรก คือ ใครเปนผูที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดสรรสลาก และประเด็นที่สอง การจัดสรรสลากมีพัฒนาการอยางไร
3.1.1 ใครเปนผูที่มีอํานาจหนาที่จัดสรรสลาก
ตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 ไดกําหนดไวในมาตรา 11
วาดวยที่มาของคณะกรรมการของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการ
สลากกินแบงรัฐบาล” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานคณะกรรมการ ผูแทน
กระทรวงมหาดไทย ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสภาสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทย ผูอํานวยการและผูที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีจํานวนไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ
และในมาตรา 13 (7) ใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ กําหนดราคา วิธีการจําหนาย และการคัดเลือก
ตัวแทนจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล นอกจากนี้ตามมาตรา 36 ยังระบุดวยวา การออกสลากกินแบง
รัฐบาลตามพระราชบัญญัตินี้เปนการออกสลากกินแบงโดยไดรับอํานาจจากรัฐบาลอันเปนผลให
หนี้ที่เกิดจากการออกสลากกินแบงดังกลาวเปนหนี้ที่อาจเรียกรองใหชําระไดตามกฎหมาย และให
ถือวาการออกสลากกินแบงที่ไดรับอนุญาตและประทับตราจากพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวา
ดวยการพนันแลว และไมตองเสียคาธรรมเนียมและคาภาษีใดๆ ตามกฎหมายนั้น (รายละเอียดที่มา
ของคณะกรรมการผูวิจัยไดกลาวไวแลวในขอ 2)
3.1.2 การจัดสรรสลากมีพัฒนาการอยางไร
ตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 35 ไดกําหนดวิธีการ
จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลไววา “สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จะจําหนายเองหรือแตงตั้ง
บุคคลอื่นจะเปนคนเดียวหรือหลายคนเปนตัวแทนจําหนายทั้งหมดหรือบางสวนก็ไดในกรณีที่
ไดรับเงินชวยราชการจากตัวแทนจําหนาย ใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลนําสงเปนรายได
แผนดิน”
ในการจัดสรรสลากใหผูจําหนายนําไปจําหนายตอแกประชาชนไดมีการจัดสรรดวยวิธีการ
ตางๆ ตามความเหมาะสมในแตละชวงเวลาดังนี้
1.กอนพ.ศ 2517 เปนชวงกอนมีพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ.2517
การจัดสรรสลากในชวงนั้นมีดังนี้
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1.1 การจัดสรรสลากใหแกผูจําหนายเปนรายบุคคลเพื่อนําไปจายตามรานคาหรือแผงยอย
โดยรูปแบบนี้ถูกใชในชวงป พ.ศ.2482 -2485 แมวาการจําหนายสลากในเวลานั้นจะไมดีนัก
เนื่องจากเปนชวงสงครามโลกครั้งที่สอง ทําใหสภาพเศรษฐกิจของประเทศผันผวนจนกระทบตอ
อํานาจซื้อของประชาชนไปดวย ทําใหคณะกรรมการสลากฯ มีพระยาชัยสุรินทรเปนประธาน
กรรมการขณะนั้นไดปรับลดจํานวนสลากลงใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน โดยลด
จํานวนสลากลงจากงวดละ 500,000 ฉบับ เปน 400,000 ฉบับ และลดลงเปน 300,000 ฉบับ แลวเพิ่ม
เปน 400,000 ฉบับในชวงปลายปพ.ศ.2485 โดยขายในราคาฉบับละ 1 บาท42
1.2 การจัดสรรใหแกหนวยราชการ43 รูปแบบนี้ถูกใชในชวงป พ.ศ. 2489-2507 หลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลไดเพิ่มการพิมพจํานวนสลากขึ้นเทาตัว
เมื่อเทียบกับชวงกอนหนานั้น คือเพิ่มเปน 1,000,000 ฉบับ ในป พ.ศ.2495 เนื่องจากสลากเปนที่
ตองการจากประชาชนมาก อยางไรก็ตามความตองการดังกลาวก็เริ่มชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ
ชวงหลังจากนั้น ทําใหคณะกรรมการสลากฯ ไดจัดสรรสลากสวนที่เพิ่มขึ้นใหหนวยราชการ
สถาบันตางๆ รวมทั้งใหจังหวัดรับสลากไปจําหนายโดยใหจัดหาผูแทนจําหนายสลากเอง ตอมา
คณะกรรมการสลากฯ ไดปรับลดจํานวนสลากลงเหลือเพียง 600,000 ฉบับ แตตอมาไดเพิ่มขึ้นเปน
700,000 ฉบับ 800,000 ฉบับ และ 900,000 ฉบับตามลําดับในปพ.ศ. 249144 ขณะที่ราคาสลากมีการ
ปรับขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศในแตละชวงเวลาเชนกัน คือ จากที่ราคาฉบับละ 1 บาทก็
เพิ่มขึ้นอยูระหวางฉบับละ 8 -10 บาทในชวงป พ.ศ. 2495-250045
การออกสลาก แตเดิมนั้นไมไดมีการกําหนดรอบการออกสลากที่ชัดเจน แตการออกสลาก
จะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคหรือเนื่องในโอกาสสําคัญๆ เทานั้นจึงจะมีการออกสลาก อยางไรก็ตาม
ในชวงป พ.ศ. 2489-2507 มีการกําหนดการออกสลากที่ชัดเจนขึ้น โดยออกสลาก 3 เดือน 9 งวด
หรือ 2 เดือน 9 งวด หรือเดือนละ 7 งวด แมกระทั่งทุกๆ 6 วันและทุกๆ 4 วัน และในป พ.ศ.2496
รัฐบาลไดออกสลากบํารุงการกุศลเพิ่มดวยอีกประเภทหนึ่ง46 ทําใหปริมาณสลากมีมากเกินความ
42

สถาบันวิจัยชุมชนเมือง สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย (2547).รายงานฉบับสมบูรณ :โครงการวิจัย
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ตองการของตลาด ขณะที่ผูแทนที่ไดรับการจัดสรรสลาก หรือ นายหนาและพอคาคนกลางที่รับ
สลากไปจําหนายก็ไมสามารถรับสลากจากสวนราชการตางๆ ไปจําหนายไดหมดและไดทันรอบ
ของการออกสลากที่เร็วขึ้นนั้นได จึงทําใหมีสลากเหลืออยูเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นระบบการ
จําหนายยังไมกระจายไปทั่วประเทศใหเหมาะสมกับความตองการของประชาชน
คณะกรรมการสลากฯ จึงลดปริมาณสลากลงในที่สุดเพื่อแกไขปญหาการขายสลากไมหมด
รวมทั้งยังไดออกมาตรการอื่นๆ เสริมเพื่อแกไขปญหาดังกลาวนั้นดวย ไดแก การเพิ่มสวนลดจาก
รอยละ 5 เปนรอยละ 10 เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกผูคาสลาก และผลักดันกระทรวงการคลังใหความ
เห็นชอบลดการสงรายไดเขารัฐจากรอยละ 22 ลงเหลือรอยละ 17 เทานั้น47
1.3 การจัดสรรสลากใหผูคาสลากโดยตรงและใหมีการบริจาคเงินเพื่อการกุศลเพื่อขอรับ
โควตาเปนผูจําหนาย รูปแบบนี้ถูกใชในชวงป พ.ศ. 2507-2517 ซึ่งเปนชวงที่มีการเรียกคืนโควตา
สลากจากหนวยราชการแลวจัดใหผูคาสลากโดยตรง เนื่องจากป พ.ศ. 2507 ไดเกิดปญหาสลากขาย
เกินราคา จากสาเหตุที่วา จังหวัด หนวยราชการ หรือสถาบันตางๆ ที่ไดรับการจัดสรรสลากไปนั้น
ใหสวนลดแกผูแทนจํ าหน ายที่ตนเองตั้งขึ้นนอยเกินไปทําใหเ กิดการจําหนายสลากเกินราคา48
สํานักงานสลากไดทําการปรับปรุงวิธีการจัดสรรสลากใหม โดยเรียกคืนสลากจากหนวยราชการ
และสถาบันตางๆ จากสวนกลางทั้งหมด 49 และนํามาจัดจําหนายเองและใหหนวยราชการหรือ
สถาบันตางๆ สงผูแทนจําหนายหรือผูคาชวงมาทําสัญญากับสํานักงานสลากฯ โดยตรง ทั้งนี้หนวย
ราชการหรือสถาบันตางๆ ยังคงได รับสิทธิจากสวนลดในการจําหน ายสลากในอัตรารอยละ 2
เชนเดิม โดยเริ่มตั้งแตสลากงวดประจําวันที่ 7 กรกฎาคม 2507 เปนตนมา
นอกจากนี้เพื่อแกไขปญหาการขายสลากเกินราคา สํานักงานสลากฯ ไดจัดพิมพสลาก
เพิ่มขึ้นจาก 2 ลานฉบับในป พ.ศ. 2507 เปน 4 ลานฉบับในงวดเดือนเมษายน พ.ศ.2510 โดย
แบงเปนชุด ก ข ชุดละ 2 ลานฉบับ หลังจากนั้นป พ.ศ.2511 ไดลดจํานวนสลากลดเหลือ 3 ลานฉบับ
โดยแบงเปนชุด ก ข ค และเพิ่มเปน 4 ลานฉบับอีกครั้งในป พ.ศ.2514 โดยแบงเปนชุด ก ข ค และ
ง ชุดๆ ละ 1 ลานฉบับ และไดปรับปรุงการพิมพสลากมาเปนสลากชุดเดียวกันมีหมายเลข 7 ตัว
จํานวน 4 ลานฉบับเทาเดิม แตในงวดวันที่ 5 สิงหาคม 2515 ไดเพิ่มเปน 5 ลานฉบับ สวนราคา
สลากนั้นตั้งราคาขายฉบับละ 10 บาท แบงขายเปนสวนๆ ละ 5 บาท มีระยะเวลาของการออกรางวัล
สลากจากเดือนละ 4 ครั้งลดเหลือเพียงเดือนละ 2 ครั้งในป พ.ศ.2510 แตตอมาไดเพิ่มวันออกรางวัล
สลากเปนเดือนละ 3 ครั้ง หรือทุกๆ 10 วัน
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อยางไรก็ตาม ผลจากการเรียกคืนโควตาสลากในชวงนี้ทําใหสํานักงานสลากยังตองจาย
สวนลดแกหนวยราชการตางๆมาจนถึงปจจุบันเรียกวา “เงินสวนลดสลาก” และนอกจากนี้การ
จัดสรรสลากในชวงนี้ยังมีความนาสนใจกรณีที่มีการจัดสรรสลากใหแกผูที่ชวยบริจาคเงินเพื่อสา
ธารณกุศลดวย โดยผูบริจาคเงินจํานวน 1,000-1,500 บาท จะไดรับการจัดสรรสลากจํานวน 1 เลมๆ
ละ 20 ฉบับ และสามารถทําสัญญาจําหนายสลากกับสํานักงานสลากฯ โดยไมมีระยะกําหนด50
2. ช ว งพ.ศ. 2517-2538 เป น ช ว งที่ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ สํ า นั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาล
พุทธศักราช 2517 การจัดสรรสลากในชวงนี้ดังนี้
2.1 การใหโควตาเปนผูแทนจําหนายโดยวิธีจับสลากและไมตองบริจาคเงิน เปนการจัดสรร
แก ตั ว แทนจํ า หน า ยภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ สํ า นั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาล พุ ท ธศั ก ราช 2517
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลมีอํานาจตามกฎหมายในการจัดสรรสลาก โดยมีการประกาศเปดรับ
สมัครผูแทนจําหนายสลากเพื่อจัดสรรสลากใหในสวนที่พิมพขึ้นใหมจํานวน 700 ราย ดวยวิธีการ
จับสลากคัดเลือกผูสมัครและไมตองบริจาคเงินแตอยางใดใหรับสลากไปจําหนายรายละ 50 เลม
(เลมละ 20 ฉบับ) ตองวดเริ่มตั้งแตสลากงวดประจําวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2518 พรอมขึ้นบัญชี
สํารองไวจํานวนหนึ่ง นอกจากนี้ใหผูแทนจําหนายสลากทั้งหมดรวมทั้งของเดิมดวยการทําสัญญา
แลว จะตออายุสัญญาไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล51
2.2 การจัดสรรสลากแกตัวแทนจําหนายสลากรายยอย มีวัตถุประสงคเพื่อตรึงราคาสลาก
ไมใหขายเกินราคาและใหนําสลากไปขายปลีกโดยตรงกับประชาชนทั่วไปในราคาที่กําหนดได
โดยเริ่มตั้งแตงวดประจําวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 เปนทดลองจัดจําหนายสลากรายยอยเปน
ครั้งแรกในการจัดสรรสลากใหกับตัวแทนจําหนายสลากรายยอย 65 ราย รานคาของคนไทยจํานวน
20 ราย โดยทําขอตกลงครั้งละ 3 เดือนมีผลตั้งแตงวดประจําวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2520 เปนตนไป
และสํานักงานสลากไดเพิ่มสลากเรื่อยๆ มาตามความตองการของตลาดในการเพิ่มสลากนั้นจัดให
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนรอยละ 50 เทากัน จัดใหตัวแทนจําหนายสลากรายยอย สภา
สังคมสงเคราะห และองคการสงเคราะหทหารผานศึกษามาจนป พ.ศ.2526 จะมีการขยายอายุ
ขอตกลงเปนทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้ตัวแทนจําหนายสลากรายยอยจะตองขายเองเพื่อปองกันมิใหเกิดการ
จําหนายเกินราคา ตอมาเพื่อเปนการกระจายสลากไปสูผูจําหนายโดยตรงไมตองผานผูคาชวงซึ่งถือ
เปนมาตรการหนึ่งที่ชวยตรึงราคาสลากไมใหขายเกินในราคา จึงไดเพิ่มจํานวนตัวแทนจําหนายราย
50
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ยอยมากขึ้น ดวยวิธีการจับสลากคัดเลือกตัวแทนจําหนายในสวนกลางจํานวน 1,500 รายและสวน
ภูมิภาคจํานวน 1,500 ราย และสํารองไว 300 ราย โดยมีผูยื่นคําขอจํานวน 15,378 รายในวันที่ 2
กุมภาพันธ พ.ศ.2534 สําหรับตัวแทนที่ไดรับการคัดเลือกไดรับการจัดสรรสลาก ถาเปนตัวแทนจาก
สวนกลางไดรับรายละ 5 เลม สวนตัวแทนจากสวนกลางไดรับรายละ 4 เลม ซึ่งมาตรการดังกลาวมี
การดําเนินการตอเนื่องจนถึงพ.ศ.2534 โดยมีการพิมพสลากเพิ่มขึ้นจาก 8 ลานฉบับเปน 28 ลาน
ฉบับ จัดสรรใหสวนกลางรอยละ 60 และสวนภูมิภาครอยละ 40 โดยพิจารณาจากอํานาจการซื้อ
และสภาพตลาดสลากของแตละจังหวัด แตไมเกินจํานวนที่จังหวัดมีหนังสือแจงความจํานงและ
กําหนดใหจังหวัดจัดสรรสลากกระจายไปยังอําเภอตางๆ ที่มีสภาพเศรษฐกิจเปนแหลงทองเที่ยว
และมีการจําหนายสลากไดคลองตัว การเพิ่มสลากและการจัดสรรสลากดังกลาวเพื่อใหจํานวนสลาก
เพียงพอกับความตองการของหนวยงานตางๆ พรอมยังเปนการชวยแกปญหาสลากเกินราคาดวย52
2.3 การจัดสรรสลากบํารุงการกุศล เปนสลากที่หนวยงานหรือองคกรการกุศลตางๆ ไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกสลากเพื่อการหารายไดใหแกหนวยงานของรัฐที่มีโครงการที่เปน
ประโยชนสาธารณชน หรือเปนองคกรที่มีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณประโยชนและสาธารณกุศล
ภายใตพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 สลากบํารุงการกุศลแบงประเภทตามวิธีการจําหนายได 2
ประเภท ไดแก สลากบํารุงการกุศลทั่วไป และสลากบํารุงการกุศลพิเศษสําหรับคนพิการ สําหรับ
การจัดสรรสลากบํารุงการกุศล เริ่มตั้งแตปพ.ศ.2538 มีการจัดสรร 5 วิธีดังนี้
1) การเปดรับจองสําหรับประชาชนทั่วไป เพื่อแกไขปญหาการขายสลากเกินราคา
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ไดทําการเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบการพิมพสลากจากเดิมเปนเลข
7 หลักมาเปนเลข 6 หลัก (000000-999999) จํานวนไมเกิน 28 ลานฉบับราคาฉบับละ 40 บาท และ
คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลไดมีมติใหออกสลากบํารุงการกุศลสมทบพรอมกับสลากงวด
ปกติ รายได จ ากการออกสลากบํ า รุ ง การกุ ศ ลนั้ น ต อ งเป น ประโยชน แ ก ป ระชาชนและสั ง คม
สวนรวม โดยจัดพิมพสลากบํารุงการกุศลจํานวนงวดละไมเกิน 70,000 เลม (ต่ําสุด 20,000 เลม และ
สูงสุด 70,000 เลม) ออกสลากทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน อยางไรก็ตามการจัดสรรวิธีนี้พบวา บาง
งวดก็มียอดสั่งเกินจํานวนที่จัดพิมพแตบางงวดก็มีสลากเหลือ นอกจากนี้กระบวนการสําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ การสรางแรงจูงใจใหแกประชาชนดวยการใหสวนลดรอยละ 7 ถึงรอยละ 9 ตาม
จํานวนยอดจองสลากของประชาชนหากจองจํานวนมากก็จะไดรับสวนลดมากไปดวย ทั้งนี้จะตอง
วางมัดจํารอยละ 10-25 ของราคาสลาก มีการดําเนินการรวมทั้งสิ้น 18 งวด คือ ตั้งแตงวดวันที่ 1
มีนาคม พ.ศ.2538 ถึงงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 โดย 5 งวดแรกจะตองวางมัดจํารอยละ 25

52

เพิ่งอาง., หนา 14-15.

45
ของราคาสลาก สวนอีก 13 งวดหลังจะตองวางมัดจํารอยละ 10 ของราคาสลาก53 วิธีการจัดสรร
สลากแบบนี้สามารถสรางความสมดุลของตลาดระหวางอุปสงคและอุปทานของสลากได และยัง
ชวยใหสํานักงานสลากฯ ทราบความตองการสลากของตลาดในแตละงวดของประชาชนมีจํานวน
เทาใด เพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) การจําหนายปลีกใหประชาชนทั่วไป เนื่องจากวิธีจัดสรรโดยการเปดรับจองสลากแก
ประชาชนทั่วไปในชวง 6 งวดแรกไมมีปญหาเนื่องจากการสั่งจองสลากไมเกินจํานวน 70,000 เลม
อยางไรก็ตามนับตั้งแตงวดที่ 7 เปนตนมา พบวา มีการสั่งจองสลากสูงเกินปกติมีสถิติการสั่งจอง
สลากตั้งแต 71,900 เลมจนถึง 1,103,500 เลม เนื่องจากผูคาสลากรายใหญไดใชเงินทุนและเครือขาย
สั่งจองสลากในแตละงวดเปนจํานวนมาก คือ 30,000 -50,000 เลมตอราย เพื่อใหไดรับการจัดสรร
ตามที่ตองการและสามารถกําหนดราคาในการขายปลีกได และปรากฏวา จํานวนสลากสวนใหญตก
อยูในการครอบครองของกลุมนายทุนและผูคาสลากรายใหญทําใหผูคาสลากรายยอยที่จําหนาย
สลากที่แทจริงไมสามารถสั่งจองสลากได จึงเหลือสลากใหแกผูคาสลากรายยอยนอยลง จึงบีบใหผู
ซื้อสลากรายยอยซึ่งเปนกลุมที่จําหนายสลากจริงจําตองไปซื้อสลากจากผูคารายใหญในราคาแพงอีก
ทอดหนึ่งเพื่อทดแทนจํานวนสลากที่หายไป ดังนั้นเมื่อนําสลากไปขายใหผูบริโภคก็จะทําใหราคา
สลากสูงเกินราคาที่สํานักงานสลากฯ กําหนด จากปมปญหาดังกลาวนี้ ทําใหการแกปญหาสลากเกิน
ราคาไมได แมวาคณะกรรมการสลากฯจะไดเพิ่มจํานวนสลากบํารุงการกุศลแลว ก็ไมสามารถแกไข
ปญหาเรื่องสลากเกินราคาได สํานักงานสลากจึงไดยกเลิกวิธีการสั่งจองแลวใชวิธีการจัดสรรเปน
แบบการจัดจําหนายเสรีหรือขายปลีกใหประชาชนทั่วไปแทน โดยใหทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
เขาซื้อสลากไดภายใน 6 วันทําการจํานวน 5 -20 เลมตอคนตองวด โดยไดสวนลดรอยละ 9 ของ
จํ า นวนสลากที่ ซื้ อ หากยั ง มี ส ลากเหลื อ จะแบ ง ออกเป น สองส ว น ส ว นแรกนํ า ไปขายปลี ก ให
ประชาชนทั่วไปรายละไมเกิน 4 เลมไดสวนลดรอยละ 7 จนถึงวันที่สลากออก และสวนที่สอง ให
งานสวัสดิการของสํานักงานสลากฯ เปนตัวแทนจําหนายปลีกใหแกประชาชนทั่วไป ซึ่งสวนนี้จะ
ไดรับสวนลดรอยละ 2 ของจํานวนสลากที่เหลือแลวใหนําเงินดังกลาวมาเปนสวัสดิการใหแก
พนักงานของสํานักงานสลากฯ ตอไป และนอกจากนี้สํานักงานสลากฯ ยังมีมาตรการกั้นสลาก
บางสวนเพื่อนําไปจําหนายสําหรับตรึงราคาสลากอีกดวย มาตรการนี้เริ่มงวดวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.
2538 -16 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 ปญหาวิธีการจัดสรรสลากแบบนี้ พบวา มีตนทุนคาใชจายในการ
ดําเนินงานสูงมาก และยังคงปรากฏวา มีนายทุนรายใหญและเครือขายมาเขาคิวเพื่อแยงซื้อสลากจาก
รายยอยดวย54

53
54

สถาบันวิจัยชุมชนเมือง สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย (2547) เรื่องเดียวกัน อางแลว หนา 16.
เพิ่งอาง, เรื่องเดียวกัน หนา 17.
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3) การจําหนายผานบริษัทเอกชน การจําหนายผานบริษัทเอกชนเปนขอเสนอจากนายบุญชู
ตรีทองรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังในเวลานั้นตั้งแตป พ.ศ.2537 เนื่องจากปญหาการขาย
สลากเกินราคาและเกิดวงจรการจําหนายที่ผูกขาดโดยผูคารายใหญ ทําใหสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลจึงหาแนวทางการแกไขปญหามาตลอด เชน การออกมาตรการปรับปรุงระบบการจัดพิมพ
สลาก การปรับปรุงราคาสลากเปนจําหนายฉบับละ 40 บาท การนําสลากการกุศลมาออกสมทบ
พรอมสลากงวดปกติทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน อยางไรก็ตามอีกมาตรการหนึ่งที่สํานักงานสลาก
ฯ นํามาแกไขปญหาในชวงนี้ คือ วิธีการจําหนายสลากโดยผานบริษัทเอกชน55 เนื่องจากเห็นวา 1)
สามารถควบคุมดูแลการจัดจําหนายไดโดยตรง 2) สามารถควบคุมตรวจสอบไดงาย 3) การลงโทษ
บริษัทที่ทําหนาที่บริหารกระทําไดงาย เพราะมีสัญญา 4) หลักประกันในการจัดจําหนายบริษัทตอง
มีเงินค้ําประกันเทากับมูลคาของสลากที่รับไปจัดจําหนาย สามารถยึดเงินประกันไดหากไมปฏิบัติ
ตามสัญญา 5) การเพิ่มสลากใหผูคาสลากกระทําไดงาย เพราะมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ตลอดเวลา 6) สามารถลดภาระในการบริหารจัดการและการประสานงานจากจํานวนผูคา 30,000
รายเหลือเพียง 58 รายเทานั้น และ 7) การจัดจําหนายสลากเปนการดําเนินการในเชิงธุรกิจ จึงควรมี
บริษัทดําเนินการ56
จากเหตุผลดังกลาวนี้ในการประชุมของคณะกรรมการสลากฯ ครั้งที่ 12/2538 เมื่อวันที่
30 สิงหาคม พ.ศ.2538 ใหจัดพิมพสลากบํารุงการกุศลออกจําหนายเพิ่มอีกงวดละ 50,000 เลม โดย
กําหนดคุณสมบัติผูแทนจําหนายสลากบํารุงการกุศลไว 11 ประการ ตามประกาศสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาล ฉบับที่ 195/253857 ปรากฏวามีผูมายื่นซองราคารวมทั้งหมด 11 ราย คณะกรรมการ
สลากไดพิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสมไว 5 รายไดแก บริษัท ปลื้มวัธนา จํากัด บริษัท สลากมหา
ลาภ จํากัด บริษัท หยาดน้ําเพชร จํากัด บริษัท ไดมอนด ลอตโต จํากัด และบริษัท บีบีเมอรชาน
จํากัด และสํารองไว 4 บริษัทไดแก บริษัท ศศะเมย จํากัด บริษัท พัฒนทิพ จํากัด บริษัท เทพอุทิศ
55

เพิ่งอาง หนาเดียวกัน
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เพิ่งอาง.หนา 18.
57
คุณสมบัติผูแทนจําหนายสลากบํารุงการกุศลไว 11 ประการไดแก 1) ตองเสนอหลักประกันที่มีมูลคาไมนอยกวา
สัญญาผูเสนอรายใดเสนอหลักทรัพยค้ําประกันสูงสุดใน 5 อันดับแรกจะไดรับการพิจารณากอน 2) สามารถรับ
สลากไปจําหนายไดรายละหนึ่งหมื่นเลมทุกงวด โดยไดรับสวนลดรอยละ 9 3) ตองจัดตั้งตัวแทนจําหนายสลาก
ทุกๆ จังหวัดอยางนอยอําเภอละ 1 ราย 4) สามารถควบคุมราคาไมใหขายสลากเกินราคากําหนดได 5) ตองปฏิบัติ
ตามระเบียบของสํานักงานสลากฯ ได 6) จะตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 7) สัญญามีระยะเวลาไมเกินคราวละ 2
ป 8) และ 9) ผูที่ประสงคจะเปนผูแทนจําหนายจะตองยื่นซองเสนอราคาตามเวลาที่กําหนด จะตองมีมูลคา
หลักประกันเปนเงินสดจํานวน 40 ลานบาทตอราย โดยจะพิจารณาจากผูยื่นสูงสุด 10 อันดับแรก 10) จะประกาศ
ผลการพิจารณาใหทราบทั่วไป 11) สํานักงานสลากมีสิทธิ์โดยเด็ดขาดในการคัดเลือกผูยื่นรายใดมาเปนตัวแทน
และจะยกเลิกสิทธิ์ก็ได
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จํากัด และบริษัท รัชฏาสัมพันธ จํากัด58 อยางไรก็ตามเมื่อทั้ง 5 บริษัทดําเนินการโดยเริ่มตั้งแตงวด
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2539 แลวพบวา ไมไดดําเนินการเปนไปตามเงื่อนไขตามที่ไดตกลงกับ
สํานักงานสลากฯไว อาทิ มีการจําหนายหลังเวลาที่กําหนด นําสลากมาจําหนายไมเพียงพอตอความ
ตองการของผูซื้อ มีการจัดสลากคละกันทั้งสลากบํารุงการกุศล และสลากคนพิการเขาดวยกัน มีการ
ขายสลากใหกับผูซื้อไมเปนไปตามที่สํานักงานสลากกําหนด ไมอํานวยความสะดวกใหผูซื้อ มีการ
แจงจํานวนสลากไมเปนไปตามขอเท็จจริง และมีพฤติการณสรางอุปสงคเทียมขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขาย
นอกจากนี้ยังพบวาทั้ง 5 บริษัทนั้นมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยแยกเปนสองกลุม คือกลุมแรกมี
สามบริษัท คือบริษัท ปลื้มวัธนา จํากัด บริษัท หยาดน้ําเพชร จํากัด และบริษัท บีบี เมอรชาน จํากัด
เปนของกลุมเจแดง หรือนางปลื้มจิตต กนิษฐสุต สวนกลุมที่สอง คือ บริษัท สลากมหาลาภ จํากัด
และบริษัท ไดมอนด ลอตโต จํากัดเปนของกลุมเจสะเรียง" นางสะเรียง อัศววุฒิพงษ
ในการประชุมคณะกรรมการสลากครั้งที่ 15/2539 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2539 ให
ยกเลิกการจัดสรรสลากจํานวน 50,000 เลมใหกับ 5 บริษัทนับตั้งแตงวดวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2549
เปนตนไป แตยังคงใหสิทธิ์ 5 บริษัทนั้นสามารถรับสลากตามเงื่อนไขเดิม คือ บริษัทละ 10,000 เลม
ตอไป แตมีเงื่อนไขเพิ่มเติมวาทั้ง 5 บริษัท จะตองจัดตั้งตัวแทนจําหนายสลากทุกจังหวัดอยางนอย
จังหวัดละ 2 จุด และในกรุงเทพมหานครเขตละ 1 จุดดวย59
4) การจําหนายผานคลังจังหวัด ดวยคณะกรรมการสลากฯ เห็นวาปญหาสลากเกินราคามี
ความซับซอนไมสามารถแกไขปญหาไดโดยเร็ว คณะกรรมการสลากฯ จึงมอบหมายใหสํานักงาน
สลากฯ ไปทําการสํารวจความตองการที่แทจริงของผูคาสลากในสวนกลางและสวนภูมิภาความี
แนวโนมอยางไร เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการสลากฯ ในการหาแนวทางแกไขปญหาสลากเกิน
ราคา ตอมาที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องดังกลาวในการประชุมครั้งที่ 15/2539 เมื่อวันที่ 28 กันยายน
พ.ศ.2539
มีม ติ ใ ห จัด สรรสลากบํ า รุง การกุ ศ ลในส ว นภู มิ ภ าคโดยผ า นกรมบั ญชี ก ลาง ให
กรมบัญชีกลางนําสลากไปมอบใหแกคลังจังหวัดเปนผูดําเนินการจัดสรรใหผูคาสลากของแตละ
จังหวัดตอไปจํานวน 30,000 เลม โดยใหอัตราสวนลดรอยละ 8 สําหรับผูคาสลาก และที่เหลืออีก
รอยละ 1 มอบใหแกคลังจังหวัดเพื่อเปนคาใชจายดําเนินงาน สวนผูคาสลากในสวนกลางจัดสรร
สลากใหจํานวน 40,000 เลม โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตงวดวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2539 เปนตนไป60
5) การจําหนายผานสมาคมผูพิการ เปนสลากบํารุงการกุศลพิเศษมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมอาชีพใหคนพิการมีรายไดหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดจัดสรรใหแกผูพิการขายปลีก
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ประกาศสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ฉบับวันที่ 27/2539 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2539.
59
สถาบันวิจัยชุมชนเมือง สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย (2547) เรื่องเดียวกัน อางแลว หนา 19.
60
เพิ่งอาง หนาเดียวกัน.
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ทั่วไปซื้อไดรายละ 5 เลมจะไดรับสวนลดรอยละ 9 เริ่มออกสลากครั้งแรกงวดวันที่ 16 มกราคม
พ.ศ.2538 จํานวน 2 ลานฉบับ (20,000 เลม) เรียกวา “สลากบํารุงการกีฬาจําหนายปลีกแกผูพิการ”
สํานักงานสลากฯไดจัดสรรสลากผานสมาคมผูพิการ 16 สมาคมตามสัดสวนของจํานวน
สมาชิกผูคาสลากของแตละสมาคมแทนการจําหนายปลีกทั่วไป แตปรากฏวาไดมีกลุมพิทักษสิทธิ
ของคนพิการมาชุมนุมและยื่นขอเรียกรองในวันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ.2538 ขอใหสํานักงานสลาก
ฯ จัดจําหนายสลากบํารุงการกีฬาดวยวิธีการจําหนายปลีกใหสมาชิกของสมาคมโดยตรงเหมือนเดิม
ไมตองจัดสรรผานสมาคม แตคณะกรรมการสลากฯไมไดอนุมัติตามขอเรียกรองดังกลาวนั้น เพราะ
เห็นวา การจัดจําหนายตามวิธีนี้จะยังคงประสบปญหาเดิมๆ คือ หากสมาคมใดสามารถระดมคนได
มากก็จะซื้อไดมากซึ่ง ทําใหสมาคมเล็กเสียเปรียบ ดังนั้นจึงจัดสรรผานสมาคมผูพิการ 16 สมาคม
ตามเดิม หากสมาคมใดไมไดมารับสลากตามกําหนด สํานักงานสลากก็จะนําสลากนั้นไปจําหนาย
ใหประชาชนทั่วไป ในขณะนั้นความตองการสลากมีสูงมาก สํานักงานสลากจึงไดจัดพิมพสลาก
เพิ่มขึ้นอีกเปนงวดละ 7 ลานฉบับเรียกวา “สลากบํารุงการกุศลทั่วไป” มาสมทบพรอมกับสลากกิน
แบงรัฐบาลและสลากบํารุงการกีฬางวดปกติ เพื่อใหสมาคมผูพิการจัดจําหนายจากเดิมงวดละ 2 ลาน
ฉบับเพิ่มเปนงวดละ 3 ลานฉบับ โดยจัดสรรใหสมาคมผูคารายยอยคนพิการจํานวน 700,000 ฉบับ
สวนที่เหลืออีก 300,000 ฉบับใหสํานักงานสลากจัดจําหนายปลีกใหผูพิการโดยไดสวนลดรอยละ 7
และสามารถซื้อไดรายละ 20 เลม ซึ่งสลากสวนนี้ไดมีขอความระบุในสลากวา “เฉพาะคนพิการเปน
ผูจําหนายเทานั้น”
นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการสลากฯครั้งที่ 2/2539 วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2539
ไดมีมติใหจัดพิมพสลากบํารุงการกุศลใหผูพิการเพิ่มเปน 50,000 เลม (จํานวน 5,000,000 ฉบับ)61
เพื่อแกปญหาความตองการที่ไมเพียงพอ รวมทั้งปญหาการรวมสลากทั้งหมดไวเพียงผูเดียว และ
ปญหาการรวมสลากเปนชุดขนาดใหญดวย ดวยเหตุจึงแกไขปญหาโดยใหสมาคมคนพิการมารับ
สลากกอนการออกรางวัล สวนผูพิการรายยอยทั่วไปใหมารับสลากหลังออกรางวัล 3 วันเพื่อเปน
การแกไขปญหาดังกลาว
3. การจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาลตั้งแตพ.ศ. 2538 ถึงปจจุบัน เปนชวงที่มีความตองการ
สลากสูง และยังเปนชวงที่ราคาสลากปรับราคาจากฉบับละ 20 บาทเปน 40 บาท โครงสรางการ
จัดสรรสลากกินแบงรัฐบาล แบงออกเปนสองสวนคือ พื้นที่สวนกลาง จัดสรรผาน ตัวแทนจําหนาย
61

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2538 จํานวน 20,000 เลม (2 ลานฉบับ) แลวเพิ่มเปน 30,000 เลม (3 ลานฉบับ) ในงวด
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2538 เพิ่มเปน 50,000 เลม (5 ลานฉบับ) ตามมติคณะกรรมการสลากเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ
พ.ศ.2539 และใหพิมพเพิ่มเปน 60,000 เลม (6 ลานฉบับ) ตามมติคณะกรรมการสลากครั้งเดียวกัน จนกระทั่งวันที่
20 สิงหาคม พ.ศ.2539 ที่ประชุมคณะกรรมการสลากครั้งที่ 12/2539 ใหจัดพิมพสลากบํารุงการกุศลใหผูพิการ
จําหนายจํานวน 50,000 เลม
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องคกรการกุศล และมูลนิธิตางๆ กับพื้นที่สวนภูมิภาค จัดสรรผาน ผูวาราชการจังหวัดและคลัง
จังหวัด ดังภาพที่ 3.1
ภาพที่ 3. 1 โครงสรางการจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาล

ที่มา. นวลนอย ตรีรัตนและณัฏฐาภรณ เลียมจรัสกุล (2552).

สวนวิธีการจัดจําหนายสลาก เปนการจําหนายขาด (ซื้อแลวไมรับคืน) ใหกับผูจําหนาย
สลาก ประกอบดวย พื้นที่สวนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครมีสลากจําหนายรอยละ
61.8 ของจํานวนสลากทั้งหมด และพื้นที่สวนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานครมี
สลากจําหนายรอยละ 38.2 ของจํานวนสลากทั้งหมด (ดูตารางที่ 3.1)
สวนกลาง มีวิธีการจัดสรรดังนี้
1.ผูแทนจําหนายสลาก เปนกลุมบุคคลที่ไดรับการจัดสรรกอนมีพระราชบัญญัติสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 ซึ่งเปนผูมีอุปการคุณทําประโยชนเพื่อสังคมรวมกับสํานักงาน
สลากฯ มาโดยตลอด รวมทั้งผูที่ยื่นความจํานงเปนผูแทนจําหนายสลาก ซึ่งไดรับการคัดเลือกให
เปนผูแทนจําหนายเมื่อพ.ศ.2517 ถือสัญญามีอายุสัญญา 2 ป มีหนังสือค้ําประกันธนาคารหรือ
พันธบัตรธนาคารในวงเงิน 5,000 บาทเปนหลักประกันสัญญาซึ่งโควตาสลากนี้สามารถโอนเปน
กรรมสิทธิ์แกทายาทได แมวาปจจุบันสัญญาดังกลาวไดมีการยกเลิกแลว แตยังคงถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและอนุโลมจายสลากตามจํานวนเดิม ผูแทนจําหนายสลากไดรับการจัดสรรสลากจํานวน
งวดละ 4-74 เลมและไดรับสวนลดรอยละ 7 จากสํานักงานสลากฯ ผูแทนจําหนายประเภทนี้
สามารถจําหนายสลากใหผูคาชวงได โดยใหสวนลดแกผูคาชวงไมนอยกวารอยละ 4.5 ของราคา
สลาก
2.ผู แ ทนจํ า หน า ยสลากรายย อ ย เป น บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามที่ สํ า นั ก งานฯ
กําหนดในการเปนผูจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลดวยตนเอง โดยทําขอตกลงกับสํานักงานมีอายุ
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ขอตกลง 12 เดือน และสามารถตอขอตกลงใหมได แมวาปจจุบันขอตกลงไดมีการยกเลิกแลว แต
ยังคงอนุโลมจายสลากใหตามจํานวนเดิมคือ 5 เลม ไดรับสวนลดรอยละ 7 ของราคาสลาก
3.องคกรการกุศลตางๆ ประกอบดวยสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ องคการสงเคราะหทหารผานศึก และองคกร มูลนิธิเพื่อการสาธารณกุศลตางๆ ดังนี้
-สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับการจัดสรรสลากจาก
สํานักงานสลากฯ เพื่อไปจัดสรรแกผูพิการและผูมีรายไดนอยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการ
ชวยเหลือแกคนเหลานั้นใหสามารถดําเนินชีวิตได โดยสํานักงานสลากฯไดใหสวนลดรอยละ 9 แก
สภาสั ง คมสงเคราะห ฯ และสภาสั ง คมสงเคราะห นํ า ไปจั ด สรรให แ ก ส มาชิ ก ของสภาสั ง คม
สงเคราะหรอยละ 7 สวนที่เหลืออีกรอยละ 2 นั้นจะเปนของสภาสังคมสงเคราะห
-องคการสงเคราะหทหารผานศึก ไดรับการจัดสรรสลากจากสํานักงานสลากฯเพื่อไป
จัดสรรใหแกทหารผานศึกเปนการชวยเหลือดานอาชีพและรายไดแกทหารผานศึกโดยสํานักงาน
สลากฯไดใหสวนลดรอยละ 9 แกองคการทหารผานศึกฯและองคการทหารผานศึกฯนําไปจัดสรร
ใหแกทหารผานศึกรอยละ 7 สวนที่เหลืออีกรอยละ 2 นั้นจะเปนขององคการทหารผานศึกฯ
-องคกร และมูลนิธิเพื่อการสาธารณกุศลตางๆ องคกรและมูลนิธิเหลานี้ไดรับการจัดสรร
สลากจากสํานักงานสลากฯโดยไดรับสวนลดรอยละ 9 แลวองคกรเหลานั้นนําไปจัดสรรใหแก
สมาชิกโดยใหสวนรอยละ 7 ที่เหลืออีกรอยละ 2 นั้นจะเปนรายไดเขาองคการและมูลนิธิเหลานั้น
สวนภูมิภาค มีวิธีการจัดสรรดังนี้
สํานักงานสลากฯ จัดสรรใหกับจังหวัดตางๆ โดยผานผูวาราชการจังหวัด ตามจํานวนที่
เหมาะสมของแตละจังหวัดเพื่อใหจังหวัดนําไปจัดสรรใหกับผูแทนจําหนายและตัวแทนจําหนาย
รายยอยซึ่งจังหวัดเปนผูคัดเลือกโดยจังหวัดไดรับสวนลดรอยละ 2 ผูแทนจําหนายและตัวแทน
จําหนายรายยอยไดรับสวนลดรอยละ 7 มีการจัดสรรดังนี้
-ผูแทนจําหนายสลาก ไดรับการสลากรายละ 4-91 เลมตองวด
-ตัวแทนจําหนายสลากรายยอย ไดรับสลากรายละ 4 เลมตองวด
จากหลักการที่กลาวมาแลวนั้น พบวาโครงสรางการจัดสรรสลากในป พ.ศ.2549-2551 มี
จํานวนสลากกินแบงรัฐบาลทั้งสิ้น 46 ลานฉบับตองวด จัดสรรสลากใหสวนกลาง รอยละ 58.1 และ
สวนภูมิภาครอยละ 41.9 ในสวนกลางประกอบดวย รายยอยทั่วไปรอยละ 23.3 สมาคมและองคกร
การกุศลตางๆ รอยละ 21.8 และนิติบุคคลรอยละ 13.0 ในสวนภูมิภาค ประกอบดวย ผูวาราชการ
จังหวัด 75 จังหวัด รอยละ 35.4 และคลังจังหวัด 75 จังหวัด รอยละ 6.5 สวนในป พ.ศ.2553 มี
จํานวนสลากกินแบงรัฐบาลทั้งสิ้น 50 ลานฉบับตองวด จัดสรรสลากใหสวนกลาง รอยละ 61.8
และสวนภูมิภาครอยละ 38.2 ในสวนกลางประกอบดวย รายยอยทั่ว รอยละ 27.8 สมาคมและ
องคกรการกุศลตางๆ รอยละ 30.8 และนิติบุคคลรอยละ 3.4 ในสวนภูมิภาค ประกอบดวย ผูวา
ราชการจังหวัด 75 จังหวัด รอยละ 32.2 และคลังจังหวัด 75 จังหวัด รอยละ 6.0 ดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 จํานวนผูไดรับการจัดสรรสลากและสัดสวนการจัดสรร
จําแนกตามกลุม
จํานวนผูไดรับจัดสรร (ราย)

ป 2549
33,983

ป 2551
43,415

ป 2553
30,746

สวนกลาง
รายยอยทัว
่ ไป
นิติบุคคล
สมาคมและองคกรการกุศล

11,237
7,739
2,816
682

21,892
7,730
3,686
10,476

10,552
10,388
63
101

สวนภูมิภาค
ผูว
 าราชการจังหวัด 75 จังหวัด
คลังจังหวัด 75 จังหวัด

22,746
20,369
2,377

21,523
19,166
2,357

20,194
17,839
2,355

สัดสวนการจัดสรร (%)

100.0

100.0

100.0

สวนกลาง
รายยอยทัว
่ ไป
นิติบุคคล
สมาคมและองคกรการกุศล

58.1
23.3
13.0
21.8

58.1
23.3
13.0
21.8

61.8
27.8
3.4
30.6

สวนภูมิภาค
ผูว
 าราชการจังหวัด 75 จังหวัด
คลังจังหวัด 75 จังหวัด

41.9
35.4
6.5

41.9
35.4
6.5

38.2
32.2
6.0

สลากกินแบงรวมทั้งหมด (ลานฉบับ)
46.0
46.0
50.0
ทีม
่ า :รายงานประจําป 2550 หนา 81, ป 2551 หนา 49-50.
เอกสารประกอบการชี้แจงของสํานักงานสลากฯ วันที่ 13 ธันวาคม 2553.

สําหรับสาเหตุที่รายยอยทั่วไปในสวนกลางไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้น ทั้งในแงจํานวนคนและ
ปริ ม าณสลากในป พ.ศ.2553
นั้ น เนื่อ งจากสํา นัก งานสลากฯ ได ปฏิ บั ติ ต ามข อ เสนอของ
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดสรรสลากตามคําสั่งที่ 5/2550 โดยมี ศาสตราจารย หิรัญ รดีศรี เปน
ประธานกรรมการ สวนกรรมการ ประกอบดวย รองศาสตราจารยดร.สังศิต พิริยะรังสรรค นายเข็ม
ชัย ชุติวงศ นายพีรพล ไตรทศาวิทย และนายวันชัย สุระกุล เปนกรรมการและเลขานุการ62 โดยใหมี
อํานาจหนาที่สําคัญ คือ กําหนดหลักเกณฑและแนวทางการจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาล รวมทั้ง
กํากับดูแลการดําเนินการจัดสรรสลาก63 โดยคณะกรรมการชุดนี้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง
ตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม 2550 จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550
นอกจากนั้นแลว คณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดสรรสลากชุดดังกลาว ไดตั้งคณะทํางาน
ขึ้นมาเพื่อทําการศึกษากอนจะเสนอใหคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดสรรสลากพิจารณาตอไป
ตามคําสั่งของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลที่ 48/2550 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2550 โดยมีรอง
ศาสตราจารยดร.สังศิต พิริยะรังสรรค เปนประธานคณะทํางาน และมีคณะทํางานรวมทั้งสิ้น 11
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คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล คําสั่งที่ 5/2550 เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดสรรสลาก
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550.
63
ดูรายละเอียดในคําสั่งฉบับเดียวกัน.
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คน เพื่อศึกษาระบบการจัดการจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาล ศึกษาผลกระทบของภาวะทางการตลาด
ที่ มี ต อ ระบบการจั ด จํ า หน า ย และประเด็ น อื่ น ที่ ค ณะกรรมการเพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด สรรสลาก
มอบหมาย64 ตอมาคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดสรรสลากจึงกําหนดประเด็นใหคณะทํางานไป
ศึกษาใน 5 ประเด็น คือ
1) ไมใหมีการขายสลากเกินราคา (รวมถึงจุดตรึงราคาดวย)
2) การจัดสรรสลากใหผูที่ขายจริง (รวมถึงองคกรการกุศล)
3) ลดภาระตนทุนคาใชจายสําหรับการมารับสลาก
4) กระจายสลากออกไปใหทั่วถึง ไมใหเกิดการกระจุกตัว
5) พิจารณาประเด็นความชอบธรรมเกี่ยวกับการจัดสรรสลากดวยกฎหมาย
ผลการศึ ก ษาของคณะทํ า งานเพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด สรรสลาก ได เ สนอแนวทางต อ
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดสรรสลากใหพิจารณาแบงออกเปนสามกลุม ดังตารางที่ 3.2 ดังนี้
กลุมแรก เปนกลุมที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น คือ ผูพิการและผูคาสลากรายยอย (รับตรง)
สวนกลาง เพิ่มขึ้นรอยละ 52.0 สมาคมและองคกรการกุศล เพิ่มขึ้นรอยละ 49.5 สําหรับกลุมผูพิการ
และผูคาสลากรายยอย (รับตรง) สวนกลาง คณะกรรมการจัดสรรสลากฯ ใหเหตุผลวา เพื่อใหมี
ปริมาณสลากที่เพียงพอตอการดํารงชีพ โดยคณะกรรมการไดกําหนดคุณสมบัติสําหรับคนกลุมนี้ไว
หลายประการ65 รวมทั้งจะตองไมเปนตัวแทนจําหนายหรือเปนผูทําการคาสลากกับสํานักงานสลากฯ
หรือเปนสมาชิกผูจําหนายสลากของสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย หรือเปนสมาชิกผูแทน
จําหนายสลากของสมาคม องคกรที่ไดรับการจัดสรรสลากจากสํานักงานสลากฯ และตองไมเปน
พนักงานหรือลูกจางของสํานักงานสลากฯ รวมถึงไมเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจาง
ของสวนราชการตางทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่นดวย66
ขณะที่สมาคมและองคกรการกุศลนั้น คณะกรรมการจัดสรรสลากฯ ใหเหตุผลวา เนื่องจาก
เปนองคกรที่ทําประโยชนเพื่อสังคม แตอยางไรก็ตามคณะกรรมการฯเห็นวาควรมีการตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ ข องสมาคม องค ก รการกุ ศ ลเหล า นั้ น ให ถู ก ต อ ง เช น การตรวจสอบเอกสารผลการ
ดําเนินงานของสมาคม องคกรการกุศลยอนหลัง 3 ป ซึ่งจะตองเปนผลการดําเนินงานที่แสดงวาเปน
องคกรเพื่อสาธารณะประโยชนจริง67 และจะตองมีคุณสมบัติตามประกาศของสํานักงานสลาก68
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คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล คําสั่งที่ 48/2550 เรื่องการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดสรรสลาก ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2550.
65
อาทิ เปนผูที่สามารถคาสลากไดดวยตนเอง เปนผูที่สามารถจะปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ประกาศ และเงื่อนไขอื่นตามที่สํานักงานสลากกําหนด ไมเปนผูวิกลจริตหรือเปนผูเสมือนไรความสามารถหรือ
เปนโรคติดตอ
66
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ;รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการจัดสรร (2550) หนา 13.
67
เพิ่งอาง; หนา 9-12.
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กลุมที่สอง เปนกลุมที่ไดรับการจัดสรรลดลง คือ กลุมนิติบุคคลลดลงรอยละ 50.0 โดย
กําหนดหลักเกณฑไวสองแนวทาง คือ
แนวทางแรก กําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบนิติบุคคลรายเดิม โดย จะตองเปนผูคาจริง มี
สถานะที่ถูกตองตามกฎหมาย ตรวจสอบการมารับสลากกินแบงรัฐบาล เพื่อนําไปจําหนายใหตรง
ตามเวลาจําหนายที่สํานักงานสลากฯ กําหนด เคยปฏิบัติผิดสัญญาหรือไม และจะตองจัดทําแผนการ
ตลาด พรอมสงบัญชีรายชื่อและสถานที่จําหนายของสมาชิก หากนิติบุคคลรายใดไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดังกลาวจะถือวาขาดคุณสมบัติ สําหรับโควตาสวนที่ไดคืนมาใหจัดสรรแกนิติบุคคลราย
ใหมที่มีคุณสมบัติตามกําหนด โดยใหสํานักงานสลากจางหนวยงานภายนอกตรวจสอบ
แนวทางที่สอง ใหยกเลิกนิติบุคคลรายเดิมทั้งหมด แลวนํามาจัดสรรใหมโดยวิธีการสุมเลือก
ทั้ ง หมด แต ทั้ ง นี้ ใ ห กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องนิ ติ บุ ค คลผู ข อรั บ การจั ด สรรให ชั ด เจน ส ว น
กระทรวงมหาดไทย/ผูวาราชการจังหวัด ลดลงรอยละ 20.0
กลุ มที่ ส าม เป น กลุ มที่ ถูก ยกเลิก การจัดสรรทั้ ง หมด ไดแ ก มู ลนิธิสํานั ก งานสลากและ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ตารางที่ 3.2 แนวทางการจัดสรรสลากของคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดสรรสลาก
ผูที่ไดรับการจัดสรร

จํานวนราย

กระทรวงมหาดไทย/ผูวาราชการ
จังหวัด
ผูพิการและผูคาสลากรายยอย
(รับตรง) สวนกลาง
สมาคม องคกรการกุศล

20,139

มูลนิธิสํานักงานสลาก

1,702

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2,388

นิติบุคคล

1,163
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9,521
11,494

จํานวนเลมที่เคย
ไดรับ (%)
162,644
(35.4)
120,374
(26.2)
88,950
(19.3)
30,032
(6.5)
30,000
(6.5)
28,000

จํานวนเลมที่จัดสรรใหม*
(%)
130,115
(28.3)
182,935
(39.8)
132,950
(28.9)
0
(0.0)
0
(0.0)
14,000

จํานวนเลม
ที่เพิ่ม/ลด
-32,529
(-20.0)
62,561
(52.0)
44,000
(49.5)
-30,032
(-100.0)
-30,000
(-100.0)
-14,000

ประกาศของสํานักงานสลากที่ 14/2548 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548 ผลจากประกาศดังกลาวทําใหหลายสมาคมถูก
ตัดสิทธิ์ ไดแก ชมรมคนตาบอดสุพรรณบุรี ชมรมเพื่อผูพิการจังหวัดเชียงใหม ชมรมผูพิการรองกวาง อําเภอรอง
กวาง จังหวัดแพร และชมรมผูพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากการตั้งชมรมเหลานั้นไมมีสถานะเปนนิติ
บุคคลตามกฎหมาย
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(6.1)
(3.0)
(-50.0)
รวม
46,407
460,000
460,000
(100.0)
(100.0)
* จัดสรรโดยคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดสรรสลากตามมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2550 วันที่ 21 พฤษภาคม 2550
และครั้งที่ 7/2550 วันที่ 12 มิถุนายน 2550.

จากแนวทางจัดสรรสลากของคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดสรรสลากดังกลาว ตอมาได
นําเสนอตอคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล จึงเปนที่มาของการเพิ่มจํานวนคนและการเพิ่ม
จํานวนสลากใหแกผูคาสลากรายยอยทั่วไปในที่สุด และมีผลทําใหกลุมสมาคม องคการนิติบุคคลมี
สัดสวนลดลงทั้งในแงจํานวนบุคคลและจํานวนสลาก
อยางไรก็ตามหากมาดูรายละเอียดกลุมที่ไดรับการจัดสรรสลากกินแบงรัฐบาลในป พ.ศ.
2551 พบวา มีผูไดรับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 46,407 ราย69 แยกเปน ผูคาสลากรายยอยทั้งสวนกลาง
และภูมิภาคจํานวน 32,2003 ราย ไดรับสลากรวม 332,534 ฉบับ หรือรอยละ 72.3 องคกรการกุศล
และสมาคมผูพิการจํานวน 10,476 ราย ไดรับสลากรวม 100,000 ฉบับ หรือรอยละ 21.7 และนิติ
บุคคลจํานวน 936 ราย ไดรับสลากรวม 27,466 ฉบับ หรือรอยละ 6.0 ดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 จํานวนผูคาสลากกินแบงรัฐบาลในป พ.ศ.2551
กลุมที่ไดรับจัดสรร

จํานวนราย

รอยละ

(คน)

จํานวนสลาก

รอยละ

(เลมละ 100 ฉบับๆ ละ 40
บาท)

1.รายยอยรวม

32,003

73.7

332,534

72.3

1.1 สวนกลาง (สีเขียว)

7,730

17.8

107,356

23.3

1.2 สวนภูมิภาค (สีน้ําเงิน)

21,523

49.6

192,644

41.9

-จัดผานผูวาราชการ 75 จังหวัด

19,166

44.1

162,644

35.4

-จัดผานคลังจังหวัด 75 จังหวัด

2,357

5.4

30,000

6.5

1.3 รายยอยทั่วไป (สีชมพู) จัดผาน

2.750

6.3

32,534

7.1
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สําหรับจํานวนผูรับจัดสรร (โควตา) ขอมูลจะแตกตางกันระหวางขอมูลในรายงานประจําปของสํานักงานสลาก
ฯ ป 2550 หนา 80-82 กับจากรายงานของคณะทํางานพิจารณาศึกษาการจําหนายสลากกินแบงในราคาที่ควบคุม
ในหนา 9 โดยขอมูลในรายงานประจําปของสํานักงานสลากระบุวา ตั้งแตงวดวันที่ 16 มกราคม 2548 จนถึงงวด
วันที่ 30 ธันวาคม 2549 มีจํานวนผูรับจัดสรร(โควตา) รวมทั้งสิ้น 30,534 ราย และตั้งแตงวดวันที่ 16 มกราคม
2550 เปนตนมามีจํานวนผูรับสรร(โควตา) รวมทั้งสิ้น 33,983 ราย
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นิติบุคคล
2.องคกรการกุศลและสมาคมผูพิการ

10,476

24.1

100,000

21.7

936

2.2

27,466

6.0

43,415

100.0

460,000

100.0

(สี น้ํ า ตาล) ทั้ ง ส ว นกลางและส ว น
ภูมิภาคจํานวน 85 องคกร และกลุมผู
พิการทั่วไป
3.นิติบุคคล
(สีชมพู) ทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาคจํานวน 64 องคกร
รวมทั้งสิ้น

ที่มา รายงานประจําป 2551 สํานักงานสลากกินแบง หนา 49-50.

สลากบํารุงการกุศล การปรับเปลี่ยนจากสลากการกุศลมาสูสลากสาธารณประโยชน มี
ความแตกตางอยูหลายประการดัวยกัน แตประเด็นหลักที่ยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงในสลากดัง
กลาวคือ จะไมมีการระบุเกณฑการจัดสงรายไดเขาแผนดิน โดยการจัดสรรรายไดจากการจําหนาย
ทั้งหมดยังคงอยูภายใตมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งขอแตกตางที่สําคัญของการเปลี่ยนมาสูสลากพิเศษคือ
การให อํ า นาจแก รั ฐ บาลเต็ ม ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การด ว ยการกํ า หนดให รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังเปนผูบริหารโครงการ และจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารเงินรายไดจากการ
จําหนายดังกลาว ซึ่งแตละหนวยงานราชการสามารถเสนอขอรับเงินความชวยเหลือไดตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด70
สําหรับการจัดสรรโควตาสลากประเภทนี้นั้น เนื่องจากผูบริหารสํานักงานสลากฯ ตองการ
ขายขาดสลาก (ซื้อแลวรับคืนไมได) และไมตองการแบกรับความเสี่ยงจึงใหสิทธิ์แกบริษัทเอกชน
เปนผูคาสลากแทนสํานักงานสลากมีดวยกัน 5 บริษัทจากสองตระกูลที่มีประวัติคาสลากกินแบง
รัฐบาลมายาวนาน คือตระกูลกนิษฐสุต กับตระกูลอัศววุฒิพงษ พอสํานักงานสลากฯ เปดโอกาสให
บริษัทเอกชนมาทําการคาสลากบํารุงการกุศลทั้งตระกูลจึงเขามาไดโดยงาย ดังภาพที่ 3.2
สวนยอดสลากประเภทนี้ระหวางงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2544-30 ธันวาคม 2549 มีการออก
สลากพิเศษเพื่อการกุศล 16 ลานฉบับตองวด มีราคา 40 บาทตอฉบับ จนกระทั่งถึงวันที่ 19 ธันวาคม
พ.ศ. 2549 รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนทไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสลากฯ
ที่ใหนําสลากพิเศษเพื่อการกุศลจํานวน 16 ลานฉบับตองวดไปรวมออกเปนสลากกินแบงรัฐบาล
70

มติคณะรัฐมนตรี ในโครงการหารายไดเพื่อการสาธารณประโยชนโดยการออกสลากพิเศษ สวนราชการเจาของ
เรื่อง : กระทรวงการคลัง, ลงมติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544.
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ของเดิมมีอยูแลว เมื่อรวมกันแลวจะมีจํานวนสลากออกสูตลาดทั้งสิ้น 46 ลานฉบับตองวด หลังจาก
นั้นคณะรัฐมนตรีไดมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 เห็นชอบใหหยุดการออกสลากพิเศษตั้งแตงวด
วันที่ 16 มกราคม 2550 เปนตนมา อยางไรก็ตามตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 8 กันยายน
2552 ใหออกสลากงวดพิเศษ 3 โครงการรวมวงเงิน 6,540 ลานบาท
ภาพที่ 3. 2 บริษัทเอกชนรายใหญที่มีสิทธิในการคาสลากการกุศล
บริษัทเอกชนคาสลาก

ตระกูลกนิษฐสุต

บริษัท แอดวานซ เทคโนโลยี
ซิสเต็มส จํากัด

บริษัท หยาดน้ําเพ็ชร จํากัด

ตระกูลอัศววุฒิพงษ

บริษัทสลากมหาลาภ จํากัด

บริษัทไดมอนด ลอตโต จํากัด

ที่มา. กรมพัฒนาธุรกิจการคา อางในนวลนอย ตรีรัตนและณัฏฐาภรณ เลียมจรัสกุล (2552).

จากภาพที่ 3.2 พบวา 5 บริษัทมีความสัมพันธกันดังนี้
กลุมเจแดง หรือนางปลื้มจิตต กนิษฐสุต มี 3 บริษัทประกอบดวย บริษัท หยาดน้ําเพ็ชร
บริษัท แอดวานซ เทคโนโลยี ซิสเต็มส และ หางหุนสวน ขวัญฤดี จํากัด รายละเอียดดังนี้
1.บริษัท หยาดน้ําเพ็ชร จํากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2537 มีทุนจดทะเบียน
ปจจุบัน 500,000 บาท ที่ตั้ง 110/2 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600 ประเภทธุรกิจขายบานและที่ดิน-บริการ ผูมีอํานาจทําการ คือ นางปลื้มจิตต กนิษฐสุต
อํานาจกรรมการ นางปลื้มจิตต กนิษฐสุต ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท โดยมีนาง
ปลื้มจิตต กนิษฐสุต ถือหุนรอยละ 60 น.ส.ปลื้มใจ ศศะรมย ถือหุนรอยละ 30 น.ส.ขวัญฤดี กนิษฐ
สุต ถือหุนรอยละ 4.7และน.ส.ศรีพธู กนิษฐสุต ถือหุนรอยละ 4.7
2.บริษัท แอดวานซ เทคโนโลยี ซิสเต็มส จํากัด (ชื่อเดิมบริษัท ปลื้มวัฒนา) จดทะเบียนเมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2537 มีทุนจดทะเบียนปจจุบัน 25,000,000 บาท ที่ตั้ง 110/2 ถนนวุฒากาศ
แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการเปนตัวแทน
นายหนารับจองตั๋วโดยสาร โดยการขายและใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสผานคอมเมิรซ ตู
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เอทีเอ็ม-บริการ ผูมีอํานาจทําการคือ นางปลื้มจิตต กนิษฐสุต อํานาจกรรมการคือ นางปลื้มจิตต
กนิษฐสุต หรือ น.ส.ปลื้มใจ ศศะรมย ลงลายมือชื่อรวมกับนายวิทูร กรุณา71
3.หางหุนสวนขวัญฤดี จํากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 โดยมีทุนจด
ทะเบียนปจจุบัน 1,000,000 บาท ที่ตั้ง 110/2 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600 ประเภทธุรกิจสลากกินแบงรัฐบาลสลากหวยออนไลน สลากเลขทายสอง
ตัวหรือสามตัว หรือสลากอื่นใดที่ออกโดยรัฐบาล-คาปลีก ผูมีอํานาจทําการ คือ น.ส.ขวัญฤดี กนิษฐ
สุต
กลุมเจสะเรียง" นางสะเรียง อัศววุฒิพงษ มีธุรกิจประกอบดวย บริษัท สลากมหาลาภ
จํากัด และ บริษัทไดมอนด ลอตโต จํากัด
1.บริษัท ไดมอนด ลอตโต จํากัด จดทะเบียน 24 พฤศจิกายน 2537 มีทุนจดทะเบียน
ปจจุบัน 8,000,000 บาท เลขที่ 77 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเภทธุรกิจ จําหนายสลากกินแบงรัฐบาล-คาปลีกและคาสง ผูมี
อํานาจทําการบริษัท คือ นายธีรวุฒิ อัศววุฒิพงษ โดยมีนายสมเกียรติ อัศววุฒิพงษ ถือหุนรอยละ
99.9925
2.บริษัท สลากมหาลาภ จํากัด จดทะเบียน 24 พฤศจิกายน 2537 มีทุนจดทะเบียนปจจุบัน
4,000,000 บาท ตั้งอยูเลขที่ 77 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 ประเภทธุรกิจ จําหนายสลากกินแบงรัฐบาล-คาสง ผูมีอํานาจทําการ น.ส.
สะเรียง อัศววุฒิพงษ อํานาจกรรมการ น.ส.สะเรียง อัศววุฒิพงษ ลงลายมือชื่อและประทับตรา
สําคัญของบริษัท โดยมีน.ส.สะเรียง อัศววุฒิพงษ ถือหุนรอยละ 99.9850 และนายสมเกียรติ อัศววุฒิ
พงษ ถือหุนรอยละ 0.0025
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดพิมพสลากการกุศลเพิ่มอีก 4 ลานฉบับ หรือ 4 หมื่นเลม
เปดจําหนายเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เพื่อทดแทนสลากการกุศล "มิราเคิล ออฟไลฟ" ที่
หมดอายุลง โดยจัดสรรใหองคการสงเคราะหทหารผานศึกพิการแหงประเทศไทย และองคกร
มูลนิธิตางๆอีก 9 แหง72
นอกจากนั้นสํานักงานสลากฯ ยังพิมพสลากการกุศลอีก 8 ลานฉบับ จะเปดขายในงวดวัน
เสารที่ 16 มกราคม 2553 แบงเปน 4 ลานฉบับแรกจัดสรรให หจก.ขวัญฤดี ซึ่งมี น.ส.ขวัญฤดี
กนิษฐสุต บุตรสาวของ นางปลื้มจิตต เปนเจาของ โดยสํานักงานสลากฯ อางวาสาเหตุที่จัดสรรให
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จากการสัมภาษณผูบริหารองคกรนิติบุคคลที่ไดรับการจัดสรรโควตารายใหญรายหนึ่ง กรณีของนายวิฑูร กรุณา
เขามาเกี่ยวของกับเจแดงไดนั้นเปนเพราะความมีชื่อเสียงและความเปนดาราของเขา ครั้นพอเกิดปญหาขึ้นระหวาง
เครือญาติเจแดงกับนายวิฑูร กรุณาทําใหนายวิฑูร กรุณาจึงไปขอใหเสธ.ทหารคนหนึ่งมาเคลียรให จนกระทั่งนาย
วิฑูร กรุณาสามารถเขาไปเปนสวนหนึ่งของผูมีอํานาจลงนามในบริษัท แอดวานซ เทคโนโลยี ซิสเต็มส จํากัดได.
72
สัมภาษณอดีตผูบริหารระดับสูงของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล วันที่ 14 ธันวาคม 2553.
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หจก.ขวัญฤดี เปนเพียงรายเดียวที่ยื่นเสนอเขามา สวนที่เหลืออีก 4 ลานฉบับ ไดจัดสรรใหกบั องคกร
การกุศล และ นิติบุคคลรายยอย ทําให หจก.ขวัญฤดี ถูกมองวา ตั้งขึ้นมาในชวงที่สํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาลไดพิมพสลากการกุศลเพิ่มอีก 4 ลานฉบับ หรือ 4 หมื่นเลม ซึ่งมี บุตรสาวของเจแดง
เปนเจาของกิจการอยูดวย สวนคําถามที่วาทําไมตองเปน หจก.ขวัญฤดีนั้นนายประดิษฐ ภัทร
ประดิษฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ยอมรับวา "เหตุที่จําเปนตองจัดสรรโควตาหวยให
นิติบุคคลทั้ง 4 ลานฉบับ นั้นเพราะวานิติบุคคลรับความเสี่ยงไดดีกวาผูคาสลากรายยอย"73
สลากพิเศษเลขทาย 3 ตัวและ 2 ตัว ยังคงเปนชวงระยะแรกของการดําเนินการ ในรูปการ
จําหนายดวยระบบพิมพสลากใบ ขณะที่ระยะที่สองที่จําหนายดวยเครื่องสลากอิเล็กทรอนิกสนั้นอยู
ระหวางเตรียมดําเนินการแตตองระงับเอาไวกอนตามมติคณะกรรมการสลากฯ และความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดกําหนด
ประเภทของสลากที่ออกจําหนายเปน 4 ประเภท ประกอบดวย 1) สลากเลขทาย 3 ตัว รางวัลที่หนึ่ง
แบบตรงเลขตรงหลัก (สลาก 3 ตัวตรง) เงินรางวัลตอราคาสลาก 1 บาทหลังจากหักภาษี ณ ที่จาย
แลว รางวัลละ 500 บาท 2) ลากเลขทาย 3 ตัว รางวัลที่หนึ่ง แบบตรงเลขไมตรงหลัก (สลาก 3 ตัว
โตด) เงินรางวัลตอราคาสลาก 1 บาทหลังจากหักภาษี ณ ที่จายแลว รางวัลละ 100 บาท 3)สลากเลข
ทาย 2 ตัว รางวัลที่หนึ่ง แบบตรงเลขตรงหลัก (สลาก 2 ตัวบน) เงินรางวัลตอราคาสลาก 1 บาท
หลังจากหักภาษี ณ ที่จายแลว รางวัลละ 65 บาท และ 4) สลากเลขทาย 2 ตัว รางวัลที่หนึ่ง แบบตรง
เลขตรงหลัก (สลาก 2 ตัวลาง) เงินรางวัลตอราคาสลาก 1 บาทหลังจากหักภาษี ณ ที่จายแลว รางวัล
ละ 65 บาท พบวา การออกสลากประเภทนี้ออกมาเปนที่นิยมของผูซื้อสลากอยางมาก จะเห็นได
จากป พ.ศ.2548 มีการพิมพสลากออกมาจําหนายงวดละประมาณ 63 ลานฉบับ ป พ.ศ. 2549 พิมพ
ออกจําหนายงวดละประมาณ 68 ลานฉบับ กอนที่จะหยุดการออกสลากประเภทนี้ในเวลาตอมา ดัง
ตารางที่ 3.4
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หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553.
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ตารางที่ 3. 4 มูลคาการจําหนายสลากพิเศษแบบเลขทาย 2 ตัว 3 ตัว รายปงบประมาณ
หนวย : ลานบาท
คาใชจาย
ปงบประมาณ

ยอดจําหนาย

จายรางวัล

(20%)

เฉพาะ

กองทุนเงิน
รางวัล

สํานักงานสลาก (4.5%)
25461

3,625.444

2,130.158

725.089

163.145

770.197

2547

32,636.911

17,568.111

6,535.382

1,468.661

8,573.417

2548

38,557.858

19,801.376

7,711.572

1,735.104

11,044.911

2549

48,604.288

30,457.532

9,720.858

2,187.193

8,425.899

25502

11,314.347

8,357.093

2,262.869

509.1456

694.384

รวม

134,778.847

78,314.270

26,955.769

6,065.048

29,508.808

ที่มา. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล อางในและณัฏฐาภรณ เลียมจรัสกุล (2552),หนา 10-17.

อยางไรก็ตามในการจัดสรรสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัวนั้นมีประเด็นเชื่อมโยง
กับหางหุนสวนขวัญฤดี จํากัดของกลุมเจแดง หรือนางปลื้มจิตต กนิษฐสุต ซึ่งเปนกลุมนิติบุคคล
เอกชนที่ไดรับจัดสรรสลากเพื่อการกุศลไปแลว ซึ่งการจัดตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อทําการคาสลากหวย
ออนไลน และสลากเลขทาย 2 ตัวหรือ 3 ตัวเปนการเฉพาะ74
อยางไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาขอเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
โครงการจําหนายเลขทาย 2 ตัว 3 ตัว ดวยเครื่องจําหนายอัตโนมัติ (หวยออนไลน) ที่นายกรัฐมนตรี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะแตงตั้งนั้น ไดชี้วา โครงการดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงมอบใหกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไปสอบสวนวามีการฮั้วกันหรือไม ตอมานายเกียรติ สิทธีอมรในฐานะ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดนําเสนอผลการศึกษาตอนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนแนวทางใน
การดําเนินการเพื่อยกเลิกหวยออนไลน โดยใหกระทรวงการคลังอยูระหวางเจรจากับบริษัทล็อกซ
เลย จีเท็ค เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนผูไดรับสัมปทานติดตั้งเครื่องจําหนายสลากออนไลน เพื่อหา
ขอสรุปการชดเชยคาเสียหาย หากจะมีการเลิกจําหนายสลากออนไลน 2 ตัวและ 3 ตัว โดยเอกชนยื่น
ตัวเลขคาเสียหายมาประมาณ 7.2 พันลานบาท แตรัฐบาลเห็นวาเปนตัวเลขที่สูงเกินไป จึงมีการ
เจรจาตอรองใหลดตัวเลขคาเสียหายลงมา และหาทางนําเครื่องจําหนายสลากไปใชประโยชนอื่น
ดวย75
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ดังนั้นอาจสรุปไดวา โครงสรางการจัดสรรสลากและการจําหนายทั้งสามประเภท เปน
ปญหาอาจเกิดจากระบบการบริหารจัดการ ระเบียบปฏิบัติที่ไมชัดเจน และการละเลยไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่มีอยูนั้นทําใหมีผลกระทบตามหลายดาน อาทิ การขายสลากเกินราคา การล็อกเลข และ
ประเด็นการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบของกลุมผลประโยชนตางๆ ทั้งทางตรงและแฝงอยูใน
โครงสรางของระบบนี้มายาวนาน ดังภาพที่ 3.3
ภาพที่ 3.3 ความสัมพันธเชิงระบบในธุรกิจแตละประเภทสลากของสํานักงานสลากกินฯ

ที่มา :นวลนอย ตรีรัตนและณัฏฐาภรณ เลียมจรัสกุล (2552),หนา 10-19.

จากประเด็นการจัดสรรสลากและวิธีการจําหนายสลากที่กลาวมานั้น ผูวิจัยจึงสรุปวา การ
จัดสรรสลากและวิธีการจําหนายสลากดังกลาวของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ไดกอทําใหเกิด
ปญหาอยางนอยสามประการ คือ ประการแรก ทําใหเกิดระบบผูกขาดในธุรกิจสลาก ประการที่สอง
ปญหาสลากเกินราคา และประการที่สาม ทําใหเกิดตลาดคาสลากรายยอยที่อําเภอวังสะพุง จังหวัด
เลย ผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดตอไปนี้

3.2 ระบบผูกขาดในธุรกิจสลาก
ใครเปนผูผูกขาดในระบบการคาสลาก จากที่กลาวมาแลววา การคาสลากจะมีคนเกี่ยวของ
อยูอยางนอย สองกลุมหลัก คือ กลุมแรก คือ กลุมผูไดรับจัดสรรสลากซึ่งกลุมแรกนี้ไมไดขายสลาก
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กินแบงใหผูบริโภคคนสุดทายโดยตรง จะตองผานผูคาสลาก กลุมที่สอง คือ กลุมยี่ปว นายหนา และ
ผูคารายยอย ทั้งสองกลุมจะมีความสัมพันธกัน โดยเฉพาะกลุมผูไดรับจัดสรรสลากกับกลุมยี่ปวจะมี
ความสัมพันธกันขณะที่กลุมยี่ปวกับกลุมนายหนาจะมีผลประโยชนตางตอบแทนซึ่งกันและกันใน
แงกลุมนายหนาจะรวบรวมจํานวนสลากจากผูไดรับจัดสรรมาใหกลุมยี่ปว ทําใหกลุมนายหนาจึง
บวกเพิ่มราคาสลากขึ้นมา76 อยางไรก็ตามการที่มีผลประโยชนมากนี้จึงนําไปความขัดแยงในแงการ
จัดสรรโควตาอยูเนืองๆ
กลุมแรก ผูไดรับจัดสรรสลาก จะเปนกลุมที่ไดรับการจัดสรรสลากตองวดในจํานวนที่
แนนอน ประกอบดวยสองสวน คือ สวนกลาง ไดแก 1) ผูพิการและผูคาสลากรายยอย 2) สมาคม
และองคกรการกุศล 3) มูลนิธิสํานักงานสลาก 4) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 5) นิติบุคคล
และสวนภูมิภาค ไดแก ผูวาราชการจังหวัดและคลังจังหวัด ผูจําหนายสลากกลุมนี้จะเปนกลุมผู
จําหนายเปนทางการตามระเบียบของสํานักงานสลากฯ ดังภาพที่ 3.1 นั้น ผูไดรับการจัดสรรจะ
แตงตั้งผูแทนจําหนายสลากในพื้นที่ของตนทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ทําใหโครงสรางการ
จัดสรรสลากฯในชวง 5 ประหวาง พ.ศ.2549-2553 มีลักษณะดังนี้
จํานวนผูไดรับจัดสรร ในสวนกลาง พบวา ผูคารายยอยทั่วไปจะมีแนวโนมลดลง ขณะที่
นิติบุคคลมีการกระจุกตัวสูงขึ้น เชนเดียวกับสมาคมและองคกรการกุศลตางๆ ในสวนภูมิภาค จะมี
ลักษณะคงที่มีการเปลี่ยนแปลงไมมากนักในแงจํานวนผูไดรับจัดสรร
สัดสวนการจัดสรร พบวา มีการจัดสรรสลากใหพื้นที่สวนกลางประมาณรอยละ 60 และ
สวนภูมิภาคประมาณรอยละ 40 ของจํานวนสลากทั้งหมด โดยผูคารายยอยทั่วไปกับสมาคมและ
องคกรการกุศลตางๆ ไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 23.3 และ 21.8 เปนรอยละ 27.8 และ
30.6 ขณะที่นิติบุคคลไดรับการจัดสรรลดลงจากเดิมรอยละ 13.0 เปนรอยละ 3.4 สวนภูมิภาค ยังคง
ไดรับจัดสรรในสัดสวนที่เทาเดิมแมวาจะมีแนวโนมลดลงเล็กนอย
กลุมที่สอง ผูคาสลาก ประกอบดวย กลุมยี่ปว นายหนา และผูคารายยอยที่ไมไดรับโควตา
เปนกลุมที่จะรวบรวมลําเลียงสลากกินแบงไปยังผูบริโภค จากสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นตอ
โครงสรางธุรกิจนี้ คือ กลุมผูแทนจําหนายสลากที่ไดรับการจัดสรรสลากจากสํานักงานสลากฯ
ไมไดทําการจําหนายสลากดวยตนเอง แตไดอาศัยใหผูอื่นคาแทนในรูปของการบวกราคาเพิ่มตาม
ระยะทางที่สลากวิ่งไปถึงผูบริโภคคนสุดทาย ผูคากลุมนี้บางสวนก็อยู ในระบบโครงสรางการ
จําหนายสลากอยูแลว แตตองการผูกขาดการจัดจําหนายจึงแสดงพลังและสรางอํานาจตอรองผาน
กลไกตลาด หรือเรียกวา “การปนราคาสลากใหสูงขึ้น”เพื่อขจัดคูแขงขัน รวมทั้งผูคารายยอยให
ออกไปจากระบบตลาดหรือไมก็เปนเครือขายจําหนายสลากให ดังนั้นผูคาสลากกลุมนี้จึงดํารงอยู
คูขนานไปกับโครงสรางธุรกิจสลากที่เปนทางการตลอดไป
76
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กลุมยี่ปว เปนผูรวบรวมสลากจากผูไดรับจัดสรรสลากจากสํานักงานสลากฯ โดยตรงใหได
มากที่สุด หลังจากนั้นก็จะนําไปขายใหกับกลุมยี่ปวขนาดกลาง-เล็กไปจนถึงผูคารายยอยตอไป ซึ่ง
กระบวนการเย็บรวมเลมจะเกิดในชวงที่สลากอยูในความครอบครองของยี่ปวขนาดกลาง-เล็กกอน
ถึงมือผูคาสลากรายยอย77 และคุณสมบัติสําคัญของยี่ปวรายใหญในธุรกิจคาสลากจะตองมีสาย
สัมพันธกับการเมืองเปนอยางดี ดังที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดกลาวไววา
“...ยี่ปวรายใหญที่สุดเปนแกนกลางประสานประโยชน จัดระบบการจําหนายทั้งเครือขาย
และกําหนดราคาจัดจําหนายในขั้นตอๆ ไป รายไดขนาดใหญตกอยูกับยี่ปวระดับแรก ซึ่งเปนผู
จัดระบบทั้งหมด” ยี่ปวรายใหญเหลานี้ก็ไดรับประโยชนมานานแลว ยี่ปวชุดนี้มีผูนําที่เกงมาก เปน
ผูประสานประโยชนที่มีความสัมพันธที่ดีกับนักการเมืองในพรรคขนาดใหญพรรคหนึ่ง และเปนทอ
น้ําเลี้ยงที่สําคัญสําหรับพรรคการเมืองนั้นมาเปนเวลานานมากแลว พรรคใหญพรรคหนึ่งที่เปน
รัฐบาล...."78
นั้นแสดงวา ยี่ปวกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองมีความสัมพันธกันและอาจจะมีการ
เอื้อประโยชนแลกเปลี่ยนกันดวย
ความเห็นตอกรณีความสัมพันธระหวางยี่ปวกับนักการเมืองนั้น นายสุวโรช พะลัง ส.ส.
สัดสวนพรรคประชาธิปตย กลาวถึงคนชื่อ"เจแดง "ซึ่งถูกมองวาเปนยี่ปวรายใหญวา “....ตอนที่ผม
เปนเลขาฯ รัฐมนตรี ก็ไดเห็นเจแดงวนเวียนไปมาอยูบอยครั้ง แตชวงหลังมานี้ตั้งแตไปเปนฝายคาน
ไมมีอํานาจ ก็แทบไมเห็นหัว.... ก็เห็นวาไปอยูใกลชิดกับอํานาจใหม ไมวาจะเปนสมัยรัฐบาล พล.อ.
ชวลิต ยงใจยุทธ ก็เห็นวาไปสนิทกับ นายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
หรือ นายวราเทพ รัตนากร ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งก็เปนเรื่องธรรมดาที่บรรดาคน
พวกนี้ตองเขาหากลุมอํานาจ.....”79
ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นมากับชองวางจากระบบการจัดสรรโควตาและวิธีการจําหนายสลาก
กินแบงของสํานักงานสลากฯ แมจะไมเอื้อประโยชนทางตรงตอสํานักงานสลากกินแบง80 แต
วิธีการดังกลาวไดเอื้อประโยชนตอกลุมผูมีอิทธิพลที่สามารถแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจจากระบบ
ดังกลาวได และกลายเปนเครื่องมือบังคับในทางออมใหผูจําหนายรายยอยและผูบริโภครับซื้อและ

77
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เพิ่งอาง.
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เนื่องจากสํานักงานสลากกินแบงกําหนดวิธีการจําหนายแบบขายขาด ทําใหในแตละงวดของการจําหนาย
สํานักงานสลากฯไดรับเงินในจํานวนที่คงที่ตามยอดการพิมพ
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จําหนายสลากในราคาสูงกวาที่กําหนด จากการสํารวจของสุรีย กาญจวงศและคณะ (2553) พบวา
ในบางงวดที่สําคัญๆ หมายเลขสลากที่เปนที่ตองการของตลาดมีราคาสูงถึงคูละ 100-110 บาท81
สวนการจําหนายสลากการกุศลนั้น จะพบวาโครงสรางการจัดสรรสลากมีความคลายคลึง
กันโดยจําแนกออกเปน 2 สวนคือ สวนกลางและสวนภูมิภาค โดยสวนกลางนั้นจะมีการจัดสรร
สลากโดยสํานักงานสลากฯ บริษัทเอกชน สมาคมตางๆ เปนตน ซึ่งมีบริษัทเอกชนรายใหญที่มี
บทบาทในการคาสลากอยู 4-5 บริษัท เมื่อสืบจากฐานขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา จะพบวา
แทจริงแลวมีตัวหลักที่คาสลากอยูเพียง 2 ตระกูลเทานั้น คือ ตระกูลกนิษฐสุต ซึ่งบริหารบริษัท แอด
วานซ เทคโนโลยี ซิสเต็ม และบริษัทหยาดน้ําเพ็ชร จํากัด และตระกูลอัศววุฒิพงษ ซึ่งบริหารบริษัท
สลากมหาลาภ และบริษัทไดมอนด ลอตโต จํากัด โดยทางการแลวทั้งสองตระกูลตางไดรับการ
จัดสรรสลากคิดเปนรอยละ 34 ของสลากการกุศลทั้งหมด แตในทางปฏิบัติจะพบวาสลากทั้งหมดที่
จัดสรรสําหรับองคกรการกุศล หรือสมาคมอื่นๆ ตางถูกรวมและจัดจําหนายโดยบริษัททั้งสอง
ทั้งสิ้น เห็นไดวาแมจะมีความพยายามของสํานักงานสลากฯในการแกไขปญหาดวยการแยกสีสลาก
ออกตามกลุมผูคาแตยังคงพบเห็นการรวมชุดสลากเชนเดิม82
ดังนั้นระบบยี่ปวในธุรกิจสลากจะมีความซับซอนมาก คนกลุมนี้มักจะเขาหานักการเมือง
ถาพรรคไหนขึ้นมามีอํานาจ ก็จะวิ่งเขาไปหาทันที และระบบยี่ปวก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหราคาสลาก
ที่ขายในทองตลาดสูงกวาราคาที่ทางการกําหนดสูงขึ้นบางครั้งกลุมนี้อาจไดผลตอบแทนจากการ
สูงขึ้นของสลากราคาฉบับละ 3-5 บาท83
กลุมนายหนา จะเปนผูแสดงสําคัญกลุมหนึ่งในระบบธุรกิจสลากในปจจุบัน ประกอบคนมี
สีและเด็กนักการเมือง จะมีหนาที่รวบรวมสลากใหไดมากที่สุดแลวนําไปขายใหกับสงขายยี่ปวราย
ใหญ การทํางานของคนกลุมนี้จะตองมีตนทุนดําเนินการจึงนําตนทุนดังกลาวไวกับราคาสลาก ทั้งมี
การจัดชุดสลาก การกําหนดราคาสลากใหกับผูคาสลากรายยอย ทําใหราคาสลากปรับตัวสูงขึ้นและ
เปนการบังคับทางออมใหผูคาสลากรายยอยตองขายสลากในราคาที่สูงไปดวย84
คนกลุมนี้จะเขามาแสวงหาผลประโยชนจากชองวางของการจําหนายสลากของสํานักงาน
สลากกินแบงเชนเดียวกับยี่ปว แมวารูปแบบการจัดสรรโควตาสลากที่กําหนดใหมีการกระจายสลาก
ตามหนวยงานตางๆ ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนตามที่กลาวแลว แตในทางปฏิบัติพบวา หลาย
81

สุรีย กาญจนวงศและคณะ (2553). โครงการสํารวจราคาสลากกินแบงรัฐบาลที่จําหนายในทองตลาด. คณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล หนา: บทสรุปผูบริหาร (3).
82
นวลนอย ตรีรัตนและณัฏฐาภรณ เลียมจรัสกุล (2552) อางแลว หนา 10-10.
83
ขอมูลจากการสัมภาษณตัวแทนองคกรการกุศลที่ไดรับการจัดสรรโควตาสลาก วันที่ 11 มีนาคม 2554 และวันที่
12 เมษายน 2554 รวมทั้งจากการสัมภาษณยี่ปวรายยอย 5-6 ราย ที่อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลยระหวางวันที่ 3-5
มีนาคม 2554.
84
สัมภาษณตัวแทนองคกรการกุศลที่ไดรับการจัดสรรโควตาสลาก วันที่ 11 มีนาคม 2554.
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หนวยงานไดมอบโควตาสลากใหกับยี่ปวรายใหญจัดจําหนายใหกับผูคารายยอยแทน แตกอนที่
สลากจะไปถึงมือยี่ปวนั้น มีจํานวนไมนอยที่ตองผานการลอบบี และขมขู
จากการสัมภาษณผูบริหารองคกรนิติบุคคลที่ไดรับการจัดสรรโควตารายใหญจํานวนหนึ่ง
กลาววา นายหนาจะเปนกลุมหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการรวบรวมโควตาสลาก ซึ่งคนกลุมนี้จะมี
ความสัมพันธกับยี่ปวรายใหญกับนักการเมืองที่มีอํานาจรัฐ โดยมีพฤติการณรวบรวมโควตาจากผู
ไดรับการจัดสรร พฤติการณที่วานั้นนับตั้งแต การรองขอ85 การเจรจาตอรอง และการขมขูไปจนถึง
การใชอํานาจเพื่อขอคืนโควตา กลุมนายหนาจะไดรับผลประโยชนจากสลากฉบับละ 1-3 บาท86
ดังนั้นปญหาที่สืบเนื่องจากสลากกินแบงรัฐบาลและสลากการกุศลนั้น ไมเพียงมาจากการ
แสวงหาประโยชนของนักการเมืองจากการจําหนายสลากเทานั้น แตยังสืบเนื่องจากรูปแบบการ
จําหนายสลากในลักษณะขายขาด ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของปญหาการคาสลากเกินราคา ซึ่งปญหา
ทั้งหมดนั้นไดทวีความรุนแรงมากขึ้นจากการเขามาของกลุมยี่ปวและความสัมพันธที่เกื้อหนุนซึ่ง
กันและกันของผูมีอํานาจในธุรกิจสลาก ทั้งหมดนี้เปนเหตุผลที่ทําใหการคาสลากเกินราคายังคง
ดํารงอยูตราบจนทุกวันนี้

3.3 ปญหาสลากเกินราคา
ปญหาสลากเกินราคานั้นไดเกิดขึ้นมายาวนานตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ.2507 เมื่อจังหวัด
หนวยราชการ และสถาบันตางๆ ที่รับสลากไปจําหนายและไดสวนลดจากสํานักงานสลากรอยละ 9
นั้ น พบว า ได จั ด สรรส ว นลดให แ ก ผู แ ทนจํ า หน า ยหรื อ ตั ว แทนจํ า หน า ยน อ ยกว า ข อ ตกลงกั บ
สํานักงานสลากฯ87 ทําใหเกิดการจําหนายสลากเกินราคา จนทําใหสํานักงานสลากฯเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดสรรสลากใหมหลากหลายวิธี ดังที่กลาวมาแลวกอนหนานี้ รวมทั้งยังมีนัยสําคัญตอการ
85

เชนหนังสือขอความอนุเคราะหใหนองชายของบุคคลสําคัญเปนผูจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล จํานวน 2,000
เลม ซึ่งเปนสลากบํารุงการกุศลที่องคกรนิติบุคคลแหงนั้นไดรับการจัดสรรจากสํานักงานสลากฯ ตามหนังสือลง
วันที่ 2 สิงหาคม 2553.
86
ยกตัวอยางกรณีนี้ มีขอความตามเอกสารลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552 วา…… โควตาไดมาจะตองใหคนที่ชวยเหลือ
พรรค…..ไมควรขายสลากเกิน 82 บาท เพราะ 2 บาทสงใหผูใหญแลว….. จากกรณีนี้พบวา องคกรนี้ไดรับจัดสรร
สลากทั้งสิ้น 11,000 เลม นายหนากลุมนี้ตองการสลากจากจํานวนโควตานั้นถึง 6,500 เลม ซึ่งจะทําใหผูใหญรายนี้
มีรายไดจากสวนตางของราคาสลากเปนเงิน 62 ลานบาทตอปหรือได 2 บาทตอฉบับ (6,500 X100X2X48 =
62,400,000 บาท) ขณะที่ลูกนองที่ทําหนาที่ประสานและกดดันจะไดเงินอยางนอย 31 ลานบาทตอปคือได 1 บาท
ตอฉบับ
87
สํานักงานสลากฯ จัดสรรใหกับจังหวัดตางๆ โดยผานผูวาราชการจังหวัด ตามจํานวนที่เหมาะสมของแตละ
จังหวัดเพื่อใหจังหวัดนําไปจัดสรรใหกับผูแทนจําหนายและตัวแทนจําหนายรายยอยซึ่งจังหวัดเปนผูคัดเลือกโดย
จังหวัดไดรับสวนลดรอยละ 2 ผูแทนจําหนายและตัวแทนจําหนายรายยอยไดรับสวนลดรอยละ 7 ของราคาสลาก
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ตัดสินใจของคณะกรรมการสลากฯหรือสํานักงานสลากฯ ในการแกไขปญหาในเรื่องนี้ ดวยการเพิม่
ปริมาณสลากเขาสูตลาดเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน88
จากการศึกษาปญหาสลากเกินราคาที่ผานมามีขอสรุปที่คลายกันวา การจําหนายสลากเกิน
ราคามีสาเหตุมาจาก “ผูแทน/ตัวแทนจําหนายสลากซึ่งไดรับโควตาไปจากสํานักงานสลากฯ ไมได
จําหนายสลากเอง สวนใหญนําไปจําหนายตอกอใหเกิดระบบพอคาคนกลาง ซึ่งระบบพอคาคน
กลางมีสาเหตุมาจากการที่ผูแทน/ตัวแทนจําหนายสลากรายยอยไดรับการจัดสรรสลากไมเพียงพอ
เนื่องจากปริมาณสลากโดยรวมมีไมเพียงพอ ซึ่งสงผลใหผูที่ไดรับโควตาไมเพียงพอจําหนายตองซื้อ
สลากจากพอคาคนกลาง เมื่อนําสลากไปจําหนายยังผูซื้อแลวจึงทําใหสลากมีราคาที่สูงกวาราคาที่
กําหนด”89
เชนกรณีการศึกษาของคณะทํางานเพื่อพิจารณาศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจําหนายสลาก
กินแบงที่เกินราคาและพิจารณาหาแนวทางในการแกไขปญหา สรุปปญหาสลากขายเกินราคา90ไว
ดังนี้
1) การจัดจําหนายสลากมักมีปญหาในเรื่องของการจัดสรรโควตาการจําหนาย ในกลุม
ตัวแทนจําหนาย สมาคม องคกร มูลนิธิ คนพิการตลอดจนตัวแทนจําหนายของภูมิภาค จนทําใหเกิด
ปญหาของการผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดขึ้น
2) ยี่ปวมีอํานาจเหนือตลาดสามารถกําหนดราคาสลากได เนื่องจากปญหาการขายสลากขาม
เขต การรวมชุดสลากของยี่ปว เพื่อใหตรงตามความตองการของผูบริโภคทําใหราคาสลากสูงเกิน
กวาราคาหนาสลากเชน สลากอาจมีราคาขายสูงถึง 100 – 120 บาทหรืออาจมากกวานั้น หากเปน
เลขที่มีคนตองการมากๆ
3) ตนทุนในการดําเนินการเพื่อรวมชุดสลาก จากสํานักสลากที่สงไปยังผูวาราชการจังหวัด
และคลังจังหวัดทั่วประเทศ แลวนําสงสลากมายังกรุงเทพอีกครั้งหนา ทําใหเกิดตนทุนทางธุรกรรม
(Transaction cost) ซึ่งเปนตนทุนที่มิชอบในการประกอบธุรกิจที่สุจริต

88

สถาบันวิจัยชุมชนเมือง สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย (2547). ความพึงพอใจของประชาชนตอการแกไข
ปญหาการขายสลากเกินราคาของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล หนา 11-24.
89
สํานักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2537). การแกไขปญหาการขายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคา.
เสนอสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล หนา 20.และสถาบันวิจัยชุมชนเมือง สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
(2547). ความพึงพอใจของประชาชนตอการแกไขปญหาการขายสลากเกินราคาของสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล หนา 11-24.
90
คณะทํางานชุดนี้ เปนคณะทํางานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาสลากเกินราคาตามนโยบายประชาภิวัตนของรัฐบาล
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดําเนินการณ ศูนยประชุมราชการแจงวัฒนะ ระหวางวันที่ 13 -26 ธันวาคม พ.ศ.2553.
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4) ความเสี่ยงในการขายสลากไมหมดประมาณรอยละ 15 ของจํานวนสลากทั้งหมดในแต
ละงวด เนื่องจากเบอรไมสวยและเปนเบอรที่ออกมาแลวเมื่องวดกอน ฯลฯ ทําใหผูคาสลากตองบวก
ราคาคาความเสี่ยงไปในราคาสลาก ซึ่งเปนการผลักภาระใหแกผูบริโภค
แมวาตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลพ.ศ.2517 มาตรา 39 จะไดระบุ
โทษสําหรับผูคาสลากเกินราคาไววา “หากผูใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบงรัฐบาลที่ยังไมได
ออกรางวัลเกินราคาที่กําหนดตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท” แตจากการสํารวจของสุรีย
กาญจนวงศและคณะ (2553) ไดชี้วา ผูคาสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาไมทราบวามีบทลงโทษใน
กรณีนี้ และคิดวา การกําหนดบทลงโทษดังกลาวไมนาจะชวยแกไขปญหาการขายสลากกินแบง
รัฐบาลเกินราคาได91
ดังนั้นอาจกลาวไดวาปญหาสลากเกินราคาเปนปญหาที่มีมานาน เกิดจากโครงสรางการ
จัดสรรสลากของสํานักงานสลากฯ ที่ไมตองการรับภาระความเสี่ยงจากการคาสลากเอง จึงใชวิธี
จัดสรรโควตาใหหนวยงาน องคกร สมาคม และนิติบุคคลรับไปจําหนายแทน ซึ่งหนวยงานเหลานี้
จะไดรับผลประโยชนจากดําเนินการอยางนอยประมาณรอยละ 2 ของจํานวนสลากที่รับไปจําหนาย
อยางไรก็ตามหนวยงาน องคกร สมาคม และนิติบุคคลเหลานี้ สวนมากไมไดทําการคาเอง แตไปตั้ง
ตัวแทนจําหนายหลายระดับตั้งแตผูคารายใหญ(ยี่ปวรายใหญ) ลดหลั่นไปจนถึงผูคารายยอย ทําให
ตนทุนการไดมาซึ่งราคาสลากเพิ่มขึ้นทุกๆ ขั้น นอกจากนั้นบทบาทของผูพอคากลางหรือนายหนามี
ความสําคัญอยางยิ่งในการเขาไปแสวงหาผลประโยชนจากระบบการคาสลากเพราะคนกลุมนี้สวน
ใหญเปนกลุมคนมีสีห รือลูกนองเครือขายนักการเมืองเขามาเจรจาตอรองและข มขูเพื่อขอแบง
โควตาจากหนวยงาน องคกร สมาคม และนิติบุคคลมาเปนของตนเองหรือขายใหกับยี่ปวรายใหญ
ทําใหคนกลุมนี้มีบทบาทสําคัญในการชี้นําตลาด ดวยการมีพฤติการณปนราคาสลากและสราง
อุปสงคเทียมในตลาดดวย จากโครงสรางดังกลาว ทําใหธุรกิจสลากกินแบงรัฐบาลมีกระบวนการ
จัดสรรผลประโยชนจากสวนตางของราคา ดังภาพที่ 3.4 แสดงใหวา มีจํานวนสลากเพียงรอยละ 25
เทานั้นจากผูรับโควตาที่ไปถึงผูบริโภคโดยตรง แตจํานวนสลากถึงรอยละ 75 ตองผานขั้นตอนการ
ปนราคาสลากใหเพิ่มขึ้นเปนทอดๆ จากผูรับโควตา มายี่ปว ซาปว และผูบริโภค ดังนั้นเมื่อสลากไป
ถึงมือผูบริโภคทําใหสลากจึงมีราคาสูงกวาราคาที่กําหนดอยางมาก ขณะเดียวกันคาสวนเพิ่มของ
สลากเมื่อรวมเปนทอดๆ แลวจะมีมูลคาสูงถึง 25 บาทตอฉบับจากราคาสลาก ณ สํานักงานสลากฯที่
ราคา 74.4 บาทตอฉบับ เพิ่มเปน 83 บาทเมื่อถึงมือยี่ปว และเพิ่มเปน 90 บาทเมื่อถึงมือซาปว และ
เมื่อถึงผูบริโภคจึงตองซื้อสลากในราคา 100 บาท
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สุรีย กาญจนวงศและคณะ (2553). โครงการสํารวจราคาสลากกินแบงรัฐบาลที่จําหนายในทองตลาด. คณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.หนา: บทสรุปผูบริหาร (6).
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ภาพที่ 3.4 สวนตางของราคาที่ผูคาสลากกินแบงไดรับ
ผูรับโควตา

ยี่ปว

ซาปว

ผูบริโภค
(End User)
25%

75%

100
83
74.4

8.6

ออกจากกองสลาก

ยี่ปวรับ

90

10

7

ยี่ปวขาย

Margin
25 บาท

รายยอ ยขาย

ที่มา ขอสรุปจากการระดมความคิดเห็นรวมกันระหวางสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลกับกลุมนักวิชาการ ที่ศูนย
ราชการแจงวัฒนะ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553.

ดั ง นั้ น อาจสรุ ป ได ว า เนื่ อ งจากโครงสร า งการจั ด จํ า หน า ยสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาล มี
วัตถุประสงคมุงเนนการหารายไดนําสงเขารัฐเปนหลัก มิไดมีวัตถุประสงคของการหารายไดมาใช
ตามความจําเปนหรือเปนไปเพื่อการหารายไดสําหรับสาธารณกุศล และการสาธารณประโยชน จึงมี
ผลทําใหเกิดระบบการจัดจําหนายสลากใบที่ออกจากกองสลากเปนแบบขายขาด (ไมสามารถคืน
ได) และกอใหเกิดระบบโควตาการคาสลาก ที่มีความเกี่ยวพันกับการไดรับกําไรเกินปกติของผูคา
ในลําดับตอไป นอกจากนี้ยังเกิดจากการแทรกแซงของนักการเมืองในการแสวงหาผลประโยชน
จากการไดมาซึ่งสิทธิ์ หรือจัดสรรสิทธิ์ในการจัดจําหนายใหกับตนเองและพวกพองกับปญหาคาเชา
ในทางเศรษฐกิจ (Economic rent - seeking) หรือกําไรเกินปกติ (Excess profit) จึงทําใหตนทุนของ
สินคาสูงมากจนสวนเหลือในการทํากําไรของผูคาสลากในขั้นตางๆ ไปจนถึงรายยอย จนกอใหเกิด
ปญหาของการขายสลากเกินราคาขึ้นในระบบการจัดจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล

3.4 ผูคาสลากรายยอย อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เหตุผลที่ผูวิจัยศึกษากรณีนี้ เพราะวา ตลาดคาสลากอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เปนตลาดนัด
คาสลากเกิดใหมมีขนาดใหญในระดับเดียวกับตลาดสี่แยกคอกวัว ถือเปนตลาดที่เกิดจากกลุมยี่ปว
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รายใหญใ นกรุ ง เทพมหานครที่ ต อ งการสรา งตลาดใหม ขึ้น มาเปน กลไกตอ รองกั บ ฝ า ยรั ฐ หรื อ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ในลําดับตอไปนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงบริบทอําเภอวังสะพุงพอสังเขป
ดังนี้
3.4.1 สภาพทั่วไป
ประวัติความเปนมา ทองที่อําเภอวังสะพุงเดิมแบงการปกครองออกเปน 2 แขวงโดยยึดถือ
ลําน้ําปวนเปนเสนแบงเขต (มีฐานะเปนตําบลในปจจุบัน) ทางฝงตะวันตกของลําน้ําปวนขึ้นอยูกับ
เมืองหลมสัก (ปจจุบันคือ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ) ของฝงตะวันออกของลําน้ําปวนขึ้นอยู
กับเมืองกมุทธาไสย (ปจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลําภู) ตอมาปรากฏวาแขวงทั้งสองมีพลเมือง
หนาแนนขึ้นจึงไดยกฐานะเปนอําเภอมีชื่อวา อําเภอวังสะพุง เมื่อป พ.ศ. 2440 โดยใหอยูในความ
ปกครองของเมืองหลมสัก ตอมาในป พ.ศ. 2450 ไดมีการจัดแบงเขตการปกครองใหม อําเภอวังสะ
พุงจึงถูกโอน มาขึ้นอยูในความปกครองของจังหวัดเลย ตั้งแตป พ.ศ. 2451 จนถึงปจจุบัน ตอมา
ทองที่บางแหงในเขตอําเภอวังสะพุงไดแบงแยกออกไปเปนอําเภอดังตอไปนี้
อําเภอภูกระดึง แยกเปนกิ่งอําเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2505 และยกฐานะเปนอําเภอ
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
อําเภอภูหลวง แยกเปนกิ่งอําเภอเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 และยกฐานะเปน
อําเภอ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 อําเภอเอราวัณ แยกเปนกิ่งอําเภอเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2538 และยกฐานะเปนอําเภอ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2550
สําหรับอําเภอภูกระดึงตอมาไดแบงทองที่บางสวนเปนอําเภอผาขาว โดยตั้งเปนกิ่งอําเภอ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 และยกฐานะเปนอําเภอเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 และแบง
ทองที่บางสวนเปนอําเภอหนองหิน โดยตั้งเปนกิ่งอําเภอเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และยก
ฐานะเปนอําเภอเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2550 สรุปแลวอําเภอวังสะพุงเดิมมีทองที่ครอบคลุมถึง 6
อําเภอของจังหวัดเลยในปจจุบัน
สภาพทางภูมิศาสตร สภาพโดยทั่วไปเปนภูเขาและที่ราบสูง โดยเฉพาะดานทิศตะวันตกมี
ทิวเขาภูหลวงทอดยาวตลอดแนว เปนตน กําเนิดแหลงน้ําหลายสาย เชน แมน้ําเลย แมน้ําทบ แมน้ํา
ฮวย สวนทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันออก เปนที่ราบสูงสลับเตี้ย มีแมน้ําปวนไหลผานแลวไป
บรรจบกับแมน้ําเลย
พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและที่ราบสูง มีพื้นที่ราบลุมเพียงเล็กนอย สูงจากระดับน้ําทะเล
เฉลี่ยประมาณ 200-500 เมตร ทําใหฤดูรอนอากาศรอนจัด ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด มี 3 ฤดู คือ ฤดู
รอน ตั้งแตเดือนมีนาคม-มิถุนายน ฤดูฝน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม มีฝนตกชุกพอประมาณ ฤดู
หนาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน–กุมภาพันธอากาศ ตอนกลางวันจะไมเย็นจัด สวนกลางคืนเย็นจัดมี
อาณาเขตติดตอดังนี้
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ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
ทิศใต ติดตอกับอําเภอผาขาว อําเภอหนองหิน และอําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอดานซายและอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
การปกครอง
สวนภูมิภาค อําเภอวังสะพุงแบงออกเปน 10 ตําบล 141 หมูบาน
ประกอบดวย ตําบลวังสะพุงมี 13 หมูบาน ตําบลทรายขาวมี 20 หมูบาน ตําบลหนองหญาปลองมี
20 หมู ตําบลบานหนองงิ้วมี 9 หมูบาน ตําบลปากปวนมี 11 หมูบาน ตําบลผานอยมี 19 หมูบาน
ตําบลผาบิ้งมี 6 หมูบาน ตําบลเขาหลวงมี 13 หมูบาน ตําบลโคกขมิ้นมี 20 หมูบาน ตําบลศรีสงคราม
มี 10 หมูบาน สวนทองถิ่น ทองที่อําเภอวังสะพุงประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 11
แหง ไดแก เทศบาลตําบลวังสะพุง ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตําบลวังสะพุงและตําบลศรี
สงคราม องคการบริหารสวนตําบลวังสะพุง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลวังสะพุง (นอกเขตเทศบาลตําบล
วังสะพุง) องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ครอบคลุมพื้นที่ตําบลทรายขาวทั้งตําบล องคการ
บริหารสวนตําบลหนองหญาปลอง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองหญาปลองทั้งตําบล องคการบริหาร
สวนตําบลหนองงิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองงิ้วทั้งตําบล องคการบริหารสวนตําบลปากปวน
ครอบคลุมพื้นที่ตําบลปากปวนทั้งตําบล องคการบริหารสวนตําบลผานอย ครอบคลุมพื้นที่ตําบลผา
นอยทั้งตําบล องคการบริหารสวนตําบลผาบึ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลผาบึ้งทั้งตําบล องคการบริหาร
สวนตําบลเขาหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลเขาหลวงทั้งตําบล องคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้น
ครอบคลุมพื้นที่ตําบลโคกขมิ้นทั้งตําบล องคการบริหารสวนตําบลศรีสงคราม ครอบคลุมพื้นที่
ตําบลศรีสงคราม (นอกเขตเทศบาลตําบลวังสะพุง)
สภาพเศรษฐกิจ ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม เชน การทํานา ทําไร และรับจาง
เปนอาชีพหลัก จนกระทั่งประมาณป พ.ศ.2540 อาชีพคาสลากกินแบงรัฐบาลเริ่มขยายตัวอยาง
รวดเร็วมีผูคนจํานวนมากที่ผันตัวไปประกอบอาชีพคาสลากมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันผูที่มีรายได
จากการคาสลากก็จะนําเงินไปซื้อที่ดินเพื่อปลูกพืชผลทางการเกษตรตอ โดยเฉพาะยางพารา เปนพืช
เศรษฐกิจที่มีบทบาทสําคัญคูขนานไปกับธุรกิจคาสลาก ซึ่งรายไดจากการสะสมจากสลากก็จะถูก
นําไปขยายลงทุนตอไป ทําใหสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของอําเภออยูในระดับดีมาก ทั้งนี้ยังมี
กิจการธนาคารเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในการแลกเปลี่ยนกิจการการคาโดยมี ธนาคารพาณิชย
ประกอบดวย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด มหาชน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ นอกจากนี้สภาพเศรษฐกิจจะสะทอนได
จากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product :GPP) ในชวง 8 ปที่ผานมาตั้งแตป พ.ศ.
2544-2551 เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 12.5 ตอป และมีรายไดตอหัวเฉลี่ยในปพ.ศ.2551 54,901 บาท
ตอคนตอป ดังตารางที่ 3.5
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ตารางที่ 3.5 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเลย ระหวางป พ.ศ.2545-2550
GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES
0103 LOEI

(Millions of Baht)
2001

2002

2003

2004

2005r

2006r

2007p

2008p1

Agriculture

5,737

5,484

6,869

6,960

11,387

8,795

11,676

13,869

Agriculture, Hunting and Forestry

5,626

5,369

6,732

6,782

11,198

8,636

11,511

13,706

111

115

138

178

189

159

165

162

12,266

13,064

13,583

15,071

15,973

17,772

20,131

22,131

Mining and Quarrying

176

254

318

541

506

538

1,122

1,983

Manufacturing

663

650

832

932

628

701

1,031

1,267

Electricity, Gas and Water Supply

238

246

271

300

305

334

350

386

Construction
Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles,
Motorcycles and
Personal and Household Goods

786

823

877

975

934

965

1,268

1,281

3,487

3,454

3,677

4,103

4,591

5,233

5,404

5,826

Hotels and Restaurants

1,011

1,123

1,118

1,122

1,222

1,335

1,425

1,507

Transport, Storage and Communications

788

860

797

730

810

842

960

1,004

Financial Intermediation

450

484

532

683

779

1,025

1,097

1,140

Fishing
Non-Agriculture

Real Estate, Renting and Business Activities

793

815

821

827

856

901

911

865

Public Administration and Defence; Compulsory Social Security

1,314

1,545

1,439

1,630

1,684

1,821

1,956

2,042

Education

1,750

1,860

1,999

2,251

2,589

2,897

3,328

3,549

Health and Social Work

612

733

668

719

806

912

1,012

1,020

Other Community, Social and Personal Services Activities

179

196

211

236

241

246

242

236

19

20

21

22

23

24

26

27

Gross Provincial Product (GPP)

18,003

18,548

20,452

22,031

27,360

26,566

31,807

35,999

GPP Per capita (Baht)

28,707

29,340

32,110

34,346

42,359

40,896

48,721

54,901

627

632

637

641

646

650

653

656

Private Households with Employed Persons

Population (1,000 persons)

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.

จากตารางที่ 3.5 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระหวางป พ.ศ.2545-2550 จะเห็นวาภาค
เกษตกรรมยังเปนภาคเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ มีมูลคาการผลิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนผลผลิต
นอกภาคเกษตรพบวา การคาสงและคาปลีก ยานยนตและ มอเตอรไซค รวมทั้งการบริโภคสินคา
ของบุคคลและครัวเรือนมีสัดสวนที่มากขึ้นในภาคนอกการเกษตร โดยมีมูลคา 3,487 ลานบาทในป
พ.ศ. 2545 และเพิ่มขึ้นเปน 5,825 ลานบาทเมื่อสิ้นป พ.ศ.2550 อัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 8.4 ตอป
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของมูลคาของผลิตภัณฑหมวดนี้จะสะทอนไดจากครอบครัวที่คาขายสลากในเขต
อําเภอวังสะพุงทุกครัวเรือนจะมีรถยนตกะบะขนาดใหญ 2,400 ซีซี ทุกๆครัวเรือนๆ ละไมนอยสอง
คัน รวมทั้งการจับจายใชสอยสินคาอุปโภคบริโภคในครัวเรือนก็จะเนนซื้อสินคาจากโมเดิรนเทรด
(Modern Trade) เปนหลัก เชนใน เทสโก โลตัส สาขาจังหวัดเลย ลูกคาสวนใหญจะมาจากอําเภอ
วังสะพุง จากการคาดการยอดขายของผูบริหารเทสโก โลตัส สาขาจังหวัดเลยสําหรับการเปดเทสโก
โลตัส สาขานี้ในเดือนแรกวา นาจะมียอดขายไดไมเกิน 40 ลานบาท แตกลับพบวามียอดขายสูงถึง
70 ลานบาทในเดือนแรกที่เปดทําการ92 นั่นแสดงวา ผูคาสลากรายยอยอําเภอวังสะพุงมีอํานาจซื้อสูง
ซึ่งกรณีดังกลาวเปนตัวชี้อยางหนึ่ง นอกจากนั้นผูคาสลากเหลานี้ยังนําเงินที่ไดจากการคาสลากไป
ซื้อที่ดินเพื่อปลูกพืชผลทางการเกษตรอื่นอีกดวย เชน ยางพารา ซึ่งถือเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของ
จังหวัดเลยไปแลวในเวลานี้

92

ขอมูลจากการระดมความคิดเห็นผูคาสลาก อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย วันที่ 4 มีนาคม 2554.
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3.4.2 วังสะพุงโมเดล
หมายถึง “ ผูคาสลากรายยอยทั่วไป(คนเดินขายสลาก) ที่มาจากอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลยมี
วิถีชีวิตไดผูกไวกับเงื่อนไขของเวลาและรายไดจากการขายสลากของแตละงวด”
รายไดจากการคาสลากไดกลายเปนรายไดหลักของประชากรในเขตอําเภอวังสะพุงมาอยาง
ชาที่สุดตั้งแตป พ.ศ.2540 การเขามาสูอาชีพคาสลากรายยอย มีดวยกันหลายสาเหตุ อาทิ ความ
ยากจน ไมมีที่ทํากินเพราะที่ดินถูกยึดจากการกูเงินนอกระบบ ระดับการศึกษาต่ํา ไมมีเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งอาชีพทํานาทําไรมีรายไดปละครั้ง และตองการมีรายไดเสริมในชวงวางเวน
จากฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว93 ผูคาสลากสวนใหญเขามาคาขายกันเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป
เวลาตองนําสลากไปเดินขายจะไปเปนกลุมๆละ 3-4 คน สวนใหญจะเปนญาติกันกินเวลาตองวดที่
ตองเดินขายประมาณ 8-10 วัน ผูคาสลากเดินขายมีระดับการศึกษาที่ไมคอยสูง94 อยางไรก็ตามดวย
จํานวนผูคาสลากรายยอยจากอําเภอวังสะพุงที่มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ นี้จึงเปนแรงจูงใจใหแกยี่ปว
ค า สลากรายใหญ จ ากกรุ ง เทพมหานครเข า มาลงทุ น เพื่ อ สร า งตลาดนั ด ค า สลากที่ อํ า เภอนี้ ดั ง
รายละเอียดที่จะกลาวตอไปนี้
1.ลักษณะของตลาดคาสลากอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
กอนป พ.ศ. 2540 ตลาดการคาสลากของอําเภอวังสะพุงจะตั้งอยูบริเวณตลาดบานนาหลัก
ซึ่งเปนหมูบานหนึ่งในเขตเทศบาลของตําบลวังสะพุง อําเภอวังสะพุง95 เดิมเปนตลอดคาขายสินคา
อุปโภคบริโภคทั่วไป ขณะที่สภาพการคาสลากมีแผงจําหนายจํานวนไมมาก ขณะที่ความตองการ
ซื้อสลากและการจําหนายสลากมีจํานวนไมมากเชนกัน96 แตหลังจาก พ.ศ.2540 เปนตนมาตลาด
การคาสลากมีการขยายตัวมากขึ้น ทั้งในแงผูคาสลาก ผูซื้อ และผูขายสลากทําใหพื้นที่ของตลาด
บานนาหลักไมสามารถรองรับจํานวนผูคาสลาก ผูซื้อ และผูขายสลากได จึงมีการยายตลาดคาสลาก
มายังบริเวณพื้นที่ของสหกรณการเกษตรวังสะพุง และตลาดคาสลากของเอกชนซึ่งมีพื้นที่ติดกัน ดัง
ภาพในภาคผนวก 6
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เพิ่งอาง, หนา 32.
วิไลพร อาจมนตรี,2549. ผลกระทบของการแบงสีแบงเขตในการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล : ศึกษากรณีลูกคา
รายยอยจากอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.หนา 30-40.
95
การคาสลากในตลาดบานนาหลัก เริ่มจากนายมนตรี ตระกูลเศรษฐีเปนผูบุกเบิกคาสลากเปนรายแรกทําใหนาย
มนตรีเปนผูมีบทบาทสําคัญในการยายตลาดมายังบริเวณสหกรณการเกษตรวังสะพุง โดยใชพื้นที่บานพักตนเอง
เปดคาขายสลากในปจจุบันดวย
96
สัมภาษณครูใหญโรงเรียนแหงหนึ่งในเขตอําเภอวังสะพุง,วันที่ 4 มีนาคม 2554.
94
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2. ตลาดสหกรณการเกษตรวังสะพุงและตลาดคาสลากของเอกชน
สหกรณการเกษตรวังสะพุง มีพื้นที่ประมาณ 13 ไร 97 ตั้งอยูหางจากที่วาการอําเภอวังสะพุง
ประมาณ 3 กิโลเมตร ในวันปกติสหกรณฯ จะทําหนาที่เปนศูนยกลางซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา
เกษตรของประชากรภายในเขตอําเภอวังสะพุง เกษตรกรสวนใหญจะเปนสมาชิกอยูแลว นอกจาก
สหกรณการเกษตรวังสะพุงจะทําหนาที่ดังกลาวแลว พื้นที่ของสหกรณแหงนี้ยังเปนตลาดซื้อขาย
สลากกินแบงรัฐบาลขนาดใหญระดับประเทศไปดวยทุกๆ วันที่ 3-5 และ 18-20 ของเดือน (ดู
ภาคผนวก 6)
สวนตลาดคาสลากของเอกชนมีพื้นที่ประมาณ 6 ไร และมีพื้นที่ที่อยูระหวางการปรับหนา
ดินเพื่อพัฒนาเปนสถานที่คาสลากพื้นที่สวนนี้ประมาณ 15-20 ไรเปนพื้นที่ของนายมงคล ตระกูล
เศรษฐี ซึ่งถือเปนบุคคลแรกๆ ของอําเภอวังสะพุงที่คาสลากแบบเดินขาย การคาสลากของนายมงคล
ทําใหตัวเขาเองไดมีโอกาสรูจักกับยี่ปวรายใหญในกรุงเทพฯ ระยะเวลาที่มีการคาขายมานานนั้น ทํา
ใหนายมงคลไดรับเครดิตจากยี่ปวรายใหญอยางมากทั้งในแงของจํานวนสลากที่สามารถรับไดกอน
แลวนําเงินมาจายภายหลังไดแลว ยังไดเครดิตในการเพิ่มจํานวนสลากไดดวย ทําใหการคาสลาก
ของนายมงคลเติบโตอยางรวดเร็ว จนทําใหนายมงคลสามารถขยายเครือขายในธุรกิจนี้ดวยในเวลา
ตอมา ปจจุบันนายมงคลไดกลายเปนยี่ปวระดับรองๆ จากสี่เสือในกรุงเทพมหานคร จนสามารถใช
พื้นที่ของตัวเองทําเปนตลาดคาสลากคูขนานไปกับตลาดสหกรณการเกษตรวังสะพุง98 ทั้งสองตลาด
จะมีพื้นที่ติดกันสามารถเดินจากตลาดหนึ่งไปยังตลาดหนึ่งได ซึ่งในวันที่ผูวิจัยไปสํารวจระหวาง
วันที่ 4- 5 มีนาคม 2554 นั้น พบวา มีรานคาสลากอยูประมาณ 80-120 แผง ทุกๆ แผงจะตองเสียคา
เชาวันละ 200-300 บาทขึ้นอยูกับขนาดของแผง99 ปจจุบันนักธุรกิจรายนี้มีธุรกิจหลายอยางไม
เพียงแตจําหนายสลากเทานั้น แตยังมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย และรับซื้อและแปรรูปสินคาเกษตรอีก
ดวย
สําหรับสหกรณการเกษตรวังสะพุง จะเปนสถานที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ในชวงวันที่ 3-5
และวันที่ 18-20 ของเดือน เพราะเปนวันที่สลากจากกรุงเทพมหานครลงมา ตลาดแหงนี้จะทําหนาที่
รองรับผูคาสลากจํานวนมาก ทําใหที่จอดรถยนตในบริเวณสหกรณมีไมเพียงพอ รถยนตจํานวนมาก
ที่มีซื้อสลากตองจอดบริเวณสองขางถนนทั้งฝงขาเขาเมืองและฝงขาออกนอกเมือง จะมีรถยนตจอด
เรียงรายตลอดสองขางถนนกินระยะทางประมาณ 8-10 กิโลเมตร รถยนตที่จอดสวนใหญจะมาจาก
หลายจังหวัด เชน นอกจากทะเบียนรถจากจังหวัดเลยแลว ยังมาจากกรุงเทพมหานคร อุดรธานี
ขอนแกน ชัยภูมิ หนองคาย และเพชรบูรณจํานวนมากอีกดวย
97

.สัมภาษณคุณสมศักดิ์ จักนาราย ผูจัดการสหกรณการเกษตรอําเภอวังสะพุง จํากัด วันที่ 10 มีนาคม 2554.
สัมภาษณผูคาสลากรายหลาย อําเภอวังสะพุง,วันที่ 4-5 มีนาคม 2554.

98
99

สัมภาษณผูคาสลากรายยอยในตลาดเอกชน อําเภอวังสะพุง,วันที่ 5 มีนาคม 2554.
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นอกจากกลุมผูคาสลากโดยตรงแลว ยังมีหนวยงานหรือองคกรอื่นที่ไดรับการจัดสรรสลาก
เขามาซื้อขายในตลาดแหงนี้ดวย เชน สมาคมครูเปนอีกกลุมหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญมีการรวบรวม
สลากที่ตนไดรับแลวมาขายใหยี่ปวในตลาดแหงนี้ดวย จากการสัมภาษณครูคนหนึ่ง อธิบายใหฟงวา
ครูสวนใหญจะเปนสมาชิกและไดรับการจัดสรรโควตาสลากจากจังหวัด ครูบางรายไมสนใจขายจึง
ยอมขายโควตาสลากของตนใหกับครูคนอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่สลากมีราคาตกต่ํา หรือ
ความไมพรอมในเรื่องการเงินที่ตองจายเงินกอนรับสลาก ทําใหครูไมมีเงินมากพอตอการไปรับ
สลาก จึ งจํ าเปน ตองขายโควตาสลากที่ตนไดรับให คนอื่นหรื อครูรายอื่น ที่มี ความสามารถทาง
การเงินมากกวา
จากการสัมภาษณครูใหญโรงเรียนหนึ่งในเขตอําเภอวังสะพุงไดกลาววา “ปจจุบันตนมี
โควตาสลากรวมกวาหมื่นเลม เหตุผลที่มีโควตามากเพราะครูคนอื่นไมมีเงินไปรับสลากจึงขาย
โควตาให เมื่อถึงวันที่สลากมาถึงตนก็จะมารับสลากแลวขายตอใหยี่ปวทันทีโดยเอากําไรเพียง 2-3
บาทก็พอ…”100 ลักษณะเชนนี้จะมีอยูทั่วไป เชนกรณีนี้ที่ผูวิจัยไดสัมภาษณผูคาสลากรายหนึ่ง ได
กลาววา “พี่สาวเปนครูไดรับโควตาสลากมาเล็กนอย พี่สาวใหมาขายที่นี้ขอเอากําไรเล็กๆนอยๆ
เทานั้น”
การอํานวยความสะดวกทางการเงินของสถาบันการเงินในพื้นที่ พบวา นอกจากบริเวณ
ใกล เ คี ย งจะมีธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) สาขาวัง สะพุง แลว ยังพบว า ในบริ เ วณสหกรณ
การเกษตรวังสะพุงยังมีธนาคารพาณิชยอื่นๆ ไดเขามาเชาพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกทางการ
การเงินใหแกผูคาสลากเฉพาะในวันที่มีการคาขายสลากดวย เชน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) และธนาคารอื่นๆ อีกสองสามแหง
รายไดของสหกรณการเกษตรวังสะพุงมาจากไหน พบวา ในชวงปพ.ศ.2552-2553 รายได
สวนใหญของสหกรณวังสะพุงจะมาจาก รายไดจากธุรกิจเฉพาะ คิดเปนรอยละ 54.6 และ 72.1 ของ
รายไดทั้งหมด รายไดจากการนําสินคามาจําหนาย คิดเปนรอยละ 1.4 และ 1.2 ของรายไดทั้งหมด
นอกจากนี้มีรายไดอื่นๆ เชน รายไดจากการรวบรวมผลผลิต รายไดจากการแปรรูปผลผลิตจาก
สิ น ค า เกษตร และรายได จ ากค า เช า และอื่ น ๆ ทั้ ง นี้ กํ า ไรส ว นใหญ จ ะมาจากการให สิ น เชื่ อ แก
เกษตรกรในป พ.ศ.2552 เปนเงิน 8.3 ลานบาท และปพ.ศ. 2553 เปนเงิน 13.3 ลานบาท101
3. รูปแบบและวิธีจําหนายสลาก
ในชวงที่สํารวจระหวางวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ. 2554 พบวาตลาดสหกรณฯ จะมีแผงคา
สลากประมาณ 300-400 แผง มีลักษณะการจําหนายสลากดังนี้
100
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สัมภาษณครูใหญโรงเรียนแหงหนึ่งในเขตอําเภอวังสะพุง,วันที่ 4 มีนาคม 2554.
รายละเอียดประกอบงบการเงิน สหกรณการเกษตรวังสะพุง จังหวัดเลย ในป พ.ศ.2552-2553.
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1) ขายเปนเลมใหญ เปนการผสมกันระหวางสลากกินแบงรัฐบาลกับสลากพิเศษบํารุงการ
กุศลจําแนกไดดังนี้
- 6/10 หมายถึง มีเลข 6 ชุดจํานวน 10 ใบโดยเรียงลําดับเลขตั้งแต 1-10
- 8/10 หมายถึง มีเลข 8 ชุดจํานวน 10 ใบโดยเรียงลําดับเลขตั้งแต 1-10
- 10/10 หมายถึง มีเลข 10 ชุดจํานวน 10 ใบโดยเรียงลําดับเลขตั้งแต 1-10
ราคาสลากประเภทนี้จะขึ้นอยูกับเลขวาเปนเลขสวยหรือไม ถาเลขสวยจะมีราคาสูงกวา
ปกติมาก
2) ขายเปนชุดใหญ เปนการผสมกันระหวางสลากกินแบงรัฐบาลกับสลากพิเศษบํารุงการ
กุศลแตเปนเลขที่เหมือนกัน จําแนกไดดังนี้
- 6 ใบ หมายถึง มี 3 ใบใหญ
- 8ใบ หมายถึง มี 4 ใบใหญ
- 10 ใบ หมายถึง มี 5 ใบใหญ
- 16 ใบ หมายถึง มี 8 ใบใหญ
- 20 ใบ หมายถึง มี 10 ใบใหญ
- 30 ใบ หมายถึง มี 15 ใบใหญ
3) ราคาสลากที่จําหนาย ราคาสลากจะมีมูลคาสูงต่ําจะขึ้นอยูหลายปจจัยไดแก ความ
ตองการของผูคาสลากรายยอย เลขสวย เลขดัง เลขที่เกี่ยวของกับวันสําคัญๆ รวมทั้งความตองการ
กําไรของยี่ปวรายใหญจะเปนผูกําหนดราคาดวย การเปลี่ยนแปลงราคาของสลากจะขึ้นลงอยูในชวง
0.5- 1 บาทตอฉบับ ซึ่งวันหนึ่งๆ อาจจะมีการขึ้นลงหลายๆ ครั้ง ขึ้นอยูกับผูคาสลากรายยอยในแต
ละวันวามีจํานวนมากนอยขนาดไหน จากการสํารวจราคาสลากระหวางวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ.
2554 มีราคาขายดังนี้
- ชุดใหญขายในราคาตั้งแต 740-1,500 บาท
- ชุด 30 ใบเลขสวยขายในราคา 1,800-2,000 บาท
- 100 ใบใหญ (200 ใบเล็ก) ขายในราคา 9,010 บาท
จากราคาสลากที่ซื้อขายกันโดยเฉลี่ยแลว ราคาสลากจะเกินกวาราคาที่สํานักงานสลากกิน
แบงรัฐบาลกําหนดแลว โดยมีราคาถัวเฉลี่ยที่ซื้อขายกันในตลาดนี้อยูระหวาง 87-90 บาทตอฉบับ
จากการสอบถามผูคาสลากสวนใหญจะบอกวา “สลากที่เขาขายเปนสลากรวมชุดโดยไดคัด
แยกเลขแล ว การรวมเลขเป น วิ ธี ก ารสร า งราคาสลากให มี มู ล ค า สู ง ขึ้ น เพราะเป น เลขที่ ลู ก ค า
ตองการ” ดังนั้นราคาสลากของแตละชุดจะมีราคาแตกตางกันขึ้นอยูกับองคประกอบสําคัญที่ทําให
สลากมีราคาสูงขึ้นดังนี้ 1) ความตองการของผูบริโภค เชน วันเทศกาลสําคัญๆ 2) เลขสวย ไมใชเลข
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เพิ่งออกในงวดที่ผานมา หรือ 00 หรือ 11 3) จํานวนเลข เปนเลขตัวเดียวกันจากทุกๆ เลมมารวมกัน
และ 4) เลขชุด หรือเลขเลม เปนเลขจากหลากหลายเลมมารวมกัน102
การจัดเลขชุด มาจากสองแหลง คือ แหลงแรก เปนเลขชุดที่ถูกจัดมาแลวจากยี่ปวรายใหญ
และเครือขาย แหลงที่สอง เปนการจัดชุดเองของผูคาสลากวังสะพุง หากเทียบสัดสวนแลว แบบแรก
จะมีจํานวนที่มากกวา ทั้งนี้จากการสังเกตราคาสลากเฉลี่ยจะมีราคาระหวาง 85-90 บาทตอฉบับ แต
ราคาดังกลาวอาจมีการขึ้นลงไดตลอดเวลา จะขึ้นอยูกับจํานวนผูซื้อสลากในแตละวัน หากผูซื้อ
สลากมากราคาจะสูง (เพื่อเก็งกําไร) แตหากมีผูซื้อสลากนอยราคาจะลดลง สวนประเด็นที่วา ใคร
กําหนดราคาสลากในแตละวันนั้น ผูคาสลากใหคําตอบตรงกันวา “ยี่ปวรายใหญ”
ยี่ปวรายใหญ แสดงบทบาทอยางไร จากการสัมภาษณพบวา การเปลี่ยนแปลงราคาสลากที่
ตลาดสี่แยกคอกวัวกับตลาดวังสะพุงจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน โดยผูคาสลากตอบวา
“ทั้งสองตลาดถูกกําหนดราคาจากยี่ปวรายใหญ” จะขึ้นอยูกับวา ยี่ปวรายใหญตองการกําไรเทาไร
ราคาสลากในงวดนั้นก็จะวิ่งไปมีราคาในระดับที่ยี่ปวกําหนด
กลาวโดยสรุปโดยทั่วไปแลวลักษณะราคาจะไมแตกตางกันมากนัก เพราะความตองการ
สลากของผูบริโภคมีลักษณะคลายกัน คือ ตองการเลขสวย เลขดี เลขเดนที่เกี่ยวของกับวันสําคัญๆ
ทําใหเลขประเภทนี้มีราคาสูงกวาปกติมาก
ดัง นั้น อาจตอบคํ า ถามวา ทํ า ไมยี่ ป ว รายใหญ ถึ ง มาสร า งตลาดคา สลากที่ วั ง สะพุ ง จาก
ประมวลคําอธิบายของผูคาสลากไดใหเหตุผลดังนี้
ประการแรก อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลยมีจํานวนผูคาสลากรายยอยมากกวาพื้นที่อื่นๆ ผูคา
สลากรายยอยเหลานี้ไมไดรับการจัดสรรโควตาสลากเอง ขณะเดียวกันคนกลุมนี้จะเปนบุคคลสําคัญ
ในการกระจายสลากไปถึงมือผูบริโภคทั่วประเทศ เชน การอธิบายของผูคาสลากรายหนึ่งไดเลาวา
“ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตหลายคนมองวาเปนพื้นที่อันตราย แตผูคาสลากรายยอยเหลานี้ไป
ขายมาหมดแลว ไมเห็นจะมีอะไรเลย”103
ประการที่สอง เกิดจากชองวางที่วา ผูคาสลากรายยอยสวนใหญไมไดรับการจัดสรรสลาก
โดยตรงจากสํานักงานสลากฯ แตตองซื้อสลากจากยี่ปวเปนทอดๆ ทําใหตนทุนการรับสลากมาสูง
กวาราคาที่กําหนดอยางมาก จากจุดดังกลาวนี้ ยี่ปวรายใหญจึงมองเห็นหลักประกันทั้งในแงรายได
และอํานาจตอรองกับฝายรัฐในกรณีที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับสลากขึ้นในอนาคต
ยี่ปวรายใหญจึงตองการหลักประกันภายใตกลไกตลาดที่ตนเองสามารถชี้นําไดมาเปนเครื่องมือ จึงมี
การพัฒนาตลาดคาสลากอําเภอวังสะพุงขึ้นมาเพื่อเปนการคานอํานาจกับฝายรัฐ ซึ่งอาจเปนไปไดวา
มีเจาหนารัฐรวมมือดวย
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สรุปจากการระดมความคิดเห็นจากผูคาสลากอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระหวางวันที่ 4-5 มีนาคม 2554.
สัมภาษณผูคาสลากอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระหวางวันที่ 4-5 มีนาคม 2554.
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ประการที่สาม การแลกเปลี่ยนผลประโยชน โดยมีการสรางระบบอุปถัมภกับเจาหนาที่รัฐ
จากระดับบนไปจนถึงระดับลาง เพื่อปกปองคุมครองผลประโยชนจํานวนมหาศาลนี้ไว กลไก
เหลานี้ไมไดเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แตถูกสรางขึ้นมาโดยผานกลไกของระบบอุปถัมภที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนกันระหวางผูมีอํานาจรัฐกับยี่ปวรายใหญที่กุมกลไกตลาดคาสลากในเวลานี้
ประการที่สี่ การสรางสายสัมพันธกับหนวยงานรัฐ จากการสํารวจบริเวณสหกรณฯ พบวา
มีอาคารกําลังกอสรางอยูอาคารหนึ่ง จากการสอบถามจากผูคาสลากไดคําตอบตรงกันวา “ยี่ปวราย
ใหญไดบริจาคเงินสรางตึกหลังนั้นเพื่อเปนที่ทําการสํานักงานสหกรณการเกษตรวังสะพุงแหงใหม
ซึ่งมีขนาดใหญกวาอาคารเดิมอยางมาก และนอกจากนั้นยี่ปวรายใหญยังเปนผูเชาพื้นที่ทั้งหมดของ
สหกรณฯ ดวย จากการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณฯวังสะพุง พบวา ป พ.ศ.2553 มีรายไดจาก
การขายสลากเปนเงิน 1.1 ลานบาท และมีรายไดจากคาเชาแผงคาสลากในป พ.ศ.2553 เปนเงิน 0.7
ลานบาท และในป พ.ศ.2552 เปนเงิน 0.5 ลานบาท104
ประการที่หา การสรางเครือขาย ยี่ปวรายใหญจะสรางเครือขายผาน ผูคาสลากรายยอยที่
คาขายกันมายาวนาน เชน กรณีของนายมงคล ตระกูลเศรษฐีถือเปนเครือขายคนสําคัญของยี่ปวราย
ใหญ และเปนแขนขาในการสรางตลาดคาสลากวังสะพุง รวมทั้งมีผูคาสลากระดับรองจากนาย
มงคลอีกจํานวนมากที่เปนเครือขายและมีสายสัมพันธกับยี่ปวรายใหญเปนอยางดี ทําใหเครือขาย
ผูคาสลากเหลานี้ไดเปรียบผูคาสลากรายอื่นๆ เพราะไมตองชําระเงินกอนรับสลากมาขายเหมือนคน
อื่นๆ แตสามารถนําสลากมาขายแลวคอยนําเงินมาชําระใหยี่ปวภายหลัง ทําใหเครือขายการคาสลาก
จึงขยายเปนวงกวางโดยมียี่ปวรายใหญเปนแกนกลางของระบบการคานี้ ระบบอุปถัมภกลายเปน
กลไกสําคัญตอธุรกิจนี้ ทําใหผูคาสลากระดับรองๆ จึงเกรงใจและมีความจงรักภักดีตอยี่ปวรายใหญ
จากการที่พวกเขาไดรับสิทธิพิเศษทั้งจํานวนสลากและเครดิตทางการคามาโดยตลอด
ดังนั้นจึงสรุปไดวา บุคคลที่ควบคุมกลไกราคาสลากไมใชสํานักงานสลากฯ แตเปนยี่ปว
รายใหญและเครือขาย
4. ใครเปนผูคาสลาก
การคาสลากของผูคารายยอยนั้น พบวา กลุมผูคาสลากสวนใหญจะไมมีโควตาเปนของ
ตนเอง ซึ่งเปนเวลาไมนอยกวา 10 ปที่ผูคาสลากรายยอยอําเภอวังสะพุงไดรวมตัวกันเพื่อเรียกรองขอ
โควตาสลากมาจําหนายโดยตรงเพื่อขจัดขอกลาวหาที่วา “กลุมผูคาสลากกลุมนี้ขายสลากเกินราคา”
โดยไดพยายามรวบรวมรายชื่อเพื่อขอโควตาสลากผานไปยังผูวาราชการจังหวัดหลายตอหลายครั้ง
แลว แตปรากฏวา ไมเคยไดรับการจัดสรรโควตาเลย
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ดว ยเหตุนี้ จึงทํ าใหผูค าสลากรายยอยอําเภอวังสะพุง ตองพึ่ งพาสลากจากยี่ป วโดยตรง
ดังนั้นเมื่อราคาสลากสูงขึ้นพวกเขาจึงไดรับผลกระทบไปดวย เมื่อสํานักงานสลากฯ มีมาตรการหาม
คาสลากขามเขต พวกเขาก็ยิ่งไดรับผลกระทบหนักขึ้นอีก โดยเฉพาะหลังป พ.ศ.2540 เปนตนมา
ความตองการสลากและราคาของสลากไดถีบตัวสูงขึ้น ทําใหยี่ปวรายใหญจึงตองขยายตลาดคา
สลากมายังลูกคากลุมใหญของตน คือ ผูคาสลากรายยอยอําเภอวังสะพุงดวย ทําใหผูคาสลากรายยอย
เหลานี้กลายเปนสวนหนึ่งของโควตาของยี่ปวรายใหญไปดวย105 ยี่ปวรายใหญที่มีบทบาทสําคัญใน
ตลาดคาสลากอําเภอวังสะพุง ประกอบดวย เจตุม (เครือญาติของเจแดงซึ่งเปนยี่ปวรายใหญดั้งเดิม)
เจกุหลาบ และเจก ลวย เปนยี่ปวระดั บรองลงมาซึ่งเปนกลุมยี่ ปวรายใหญ ที่ตลาดสี่แยกคอกวั ว
กรุงเทพมหานคร106
ในชวง พ.ศ. 2550-2551 เมื่อสํานักงานสลากไดกําหนดมาตรการเพื่อแกปญหาสลากเกิน
ราคา ซึ่งมาตรการหนึ่ง คือ การหามคาสลากขามเขต ไดเปนปญหาสําคัญมีผลกระทบตอรายไดของ
คนในอําเภอวังสะพุงอยางมาก รวมทั้งยังกอใหเกิดปญหาหนี้สิน และการขาดแคลนรายไดเพื่อใช
จายในครอบครัวดวย และประการตอมาที่ผูคาสลากรายยอยมีการเรียกรองมาโดยตลอด คือ ปญหา
การจัดสรรสลากไมสามารถกระจายไปถึงมือผูคาสลากรายยอยโดยตรงมาโดยตลอด
จํานวนผูคาสลากวังสะพุง จากการประเมินของผูวิจัยระหวางวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ.2554
พบวา มีแผงคาสลากรายใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กประมาณ 600 แผง ถาแผงขนาดใหญจะเปน
ของยี่ปวรายใหญมีผูขายประมาณ 3-6 คนตอแผง สวนแผงขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีผูขาย
ประมาณ 1-3 คนตอแผง ซึ่งผูขายสลากที่ประจําแผงขนาดใหญและขนาดกลางสวนใหญแลวไมได
เปนเจาของแผงเอง แตรับจางมาขาย จากการสอบถามผูขายสลากหลายรายพบวา เขาเหลานั้นจะมี
รายไดเปนรายเดือนๆละประมาณ 10,000-15,000 บาท ขณะที่แผงขนาดเล็กสวนใหญเจาของมาขาย
เอง จากตารางที่ 3.6
ผูคาสลากรายใหญ มีผูคาประมาณ 5-10 แผง คาดวาจะเงินทุนหมุนเวียนตองวดตอราย
ประมาณ 50-100 ลานบาท
ผูคาสลากขนาดกลาง มีผูคาประมาณ 180-290 แผง คาดวาจะเงินทุนหมุนเวียนตองวดตอ
รายประมาณ 5-20 ลานบาท
ผูคาสลากรายยอย มีผูคาประมาณ 300 แผง คาดวาจะเงินทุนหมุนเวียนตองวดตอราย
ประมาณ 1-5 ลานบาท
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เปนประเด็นสําคัญที่ไดจากการสนทนากลุม และจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูคาสลากรายยอย อําเภอวังสะพุง
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นิติบุคคลไดรับการจัดสรรโควตาสลากหลายราย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 และ 12 เมษายน 2554.
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ตารางที่ 3.6 จํานวนแผงคาสลากและประมาณเงินทุนหมุนเวียน
จํานวนแผงคาสลาก
ประมาณเงินทุนหมุนเวียน
(แผง)
(ลานบาท)
5-10
50-100
30-50
30-50
50-90
10-30
100-150
5-10
300
1-5
ที่มา :รวบรวมและประเมินโดยผูวิจัย (ระหวางวันที่ 4-5 มีนาคม 2554)

5. ประมาณการจํานวนสลากและเงินหมุนเวียน
ปจจุบันสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดออกสลากจําหนายตองวดจํานวน 68 ลานฉบับ
(68 ลานชุดๆละ 1 ลานฉบับจะเปนตัวเลขเหมือนกันทุกชุด) โดยแยกเปนสลากกินแบงรัฐบาล 50
ลานฉบับ และสลากบํารุงการกุศลอีก 18 ลานฉบับ
ภาพที่ 3.5 การไหลของสลากจากสํานักงานสลากฯไปยังอําเภอวังสะพุง
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ที่มา : ประมวลโดยผูวิจัย
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จากการประเมินจํานวนแผงคาสลากในตลาดสหกรณวังสะพุงและตลาดเอกชนมีรวมกัน
ประมาณ 500-600 แผง เปนแผงของยี่ปวรายใหญ 5-10 แผง ที่เหลือเปนแผงขนาดกลางและขนาด
เล็ก ในการประมาณการจํานวนสลากและเงินทุนหมุนเวียนมีประเด็นใหพิจารณาอยูสองแนวทาง
ดังนี้
1) จากโครงสรางการจัดสรรของสํานักงานสลากกินแบง พบวา สํานักงานสลากกินแบง
รั ฐ บาลมี ก ารจั ด สรรสลากตามพื้ น ที่ ประกอบด ว ย พื้ น ที่ ส ว นกลาง หมายถึ ง พื้ น ที่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครมีสลากจําหนายรอยละ 61.8 ของจํานวนสลากทั้งหมด และพื้นที่สวนภูมิภาค
หมายถึง พื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานครมีสลากจําหนายรอยละ 38.2 ของจํานวนสลากทั้งหมด
อยางไรก็ตามหากใชเกณฑถัวเฉลี่ยในชวง 5 ปหลังสุด สัดสวนการกระจายสลากใน
สวนกลางตอสวนภูมิภาคจะมีอัตราเฉลี่ยรอยละ 60 : 40 ตามโครงสรางนี้อาจเปนไปไดที่วา จะมี
จํานวนสลากไมนอยกวา 27.2 ลานฉบับกระจายอยูในสวนภูมิภาค คําถามสําคัญคือ ยี่ปวรายใหญ
สามารถรวบรวมสลากเหลานี้ไดจํานวนมากนอยขนาดไหนเพื่อที่จะรวบรวมมาขายในตลาดวังสะ
พุง ซึ่งผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไวโดยยึดตามพื้นที่เปนหลักจะแยกออกเปนสามกรณีเพื่อการวิเคราะห
ดังนี้
กรณีแรก ถายี่ปวรายใหญสามารถรวบรวมสลากเพื่อนํามาขายในตลาดวังสะพุงไดสูงถึง
รอยละ 80 ของสลากในสวนภูมิภาคทั้งหมด จะมีจํานวนสลากเพื่อมาซื้อขายในตลาดวังสะพุงราว
21.75 ลานฉบับ107 คิดเปนเงินมูลคาประมาณ 1,740 ลานบาทตองวด ซึ่งกรณีนี้อาจจะสูงเกินจริง
กรณีที่สอง ถายี่ปวรายใหญสามารถรวบรวมสลากเพื่อนํามาขายในตลาดวังสะพุงไดรอยละ
50 ของสลากในสวนภูมิภาคทั้งหมด จะมีจํานวนสลากราว 13.6 ลานฉบับ คิดเปนเงินมูลคา
ประมาณ 1,088 ลานบาทตองวด ซึ่งกรณีนี้อาจเปนไปไดสูงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากถามีจํานวนสลาก
และมูลคาต่ํากวาไมนาจะมีอิทธิพลเพียงพอตอการกําหนดทิศทางของสลากได
กรณีที่สาม ถายี่ปวรายใหญสามารถรวบรวมสลากเพื่อนํามาขายในตลาดวังสะพุงไดรอยละ
25 ของสลากในสวนภูมิภาคทั้งหมด จะมีจํานวนสลากราว 6.8 ลานฉบับ คิดเปนเงินมูลคาประมาณ
544 ลานบาทตองวด ซึ่งกรณีนี้อาจเปนไปไดสูงที่จะเกิดขึ้น แตมีประเด็นวา จํานวนสลากจํานวน
สลากและมูลคาขนาดนี้ไมนาจะมีอิทธิพลมากพอตอการกําหนดทิศทางของราคาสลากได
ดังนั้นอาจเปนไปไดวาสําหรับกรณีที่สองกับสาม เพราะเหตุผลที่วา ยี่ปวรายใหญเปนผูชี้นํา
ตลาดมีอิทธิพลเหนือตลาด ดังนั้นจะตองมีจํานวนสลากอยูในมือไมนอยถึงจะสามารถกดดันตลาด
ได
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2) จากขอมูลคณะทํางานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาสลากเกินราคา พบวา มีจํานวนสลาก
กวารอยละ 75 ของจํานวนสลากทั้งหมดอยูในมือยี่ปวรายใหญ อีกรอยละ 25 ของจํานวนสลาก
ทั้ ง หมดไปถึ ง มือผู บริโ ภคโดยตรง ซึ่ง ในปจ จุบั น สํานั กงานสลากกิ น แบงรัฐ บาลได ออกสลาก
จําหนายตองวดจํานวน 68 ลานฉบับ ดังนั้น ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานไวตามสัดสวนของสลากที่อยูใน
ความครอบครองของยี่ปวออกเปนสามกรณีเพื่อการวิเคราะห ดังนี้
กรณีแรก ถายี่ปวรายใหญสามารถรวบรวมสลากเพื่อนํามาขายในตลาดวังสะพุงไดทั้งหมด
จะมีจํานวนสลากเพื่อมาซื้อขายในตลาดวังสะพุงราว 51 ลานฉบับ108 คิดเปนเงินมูลคาประมาณ
4,080 ลานบาทตองวด ซึ่งกรณีนี้อาจจะสูงเกินจริง
กรณีที่สอง ถายี่ปวรายใหญสามารถรวบรวมสลากเพื่อนํามาขายในตลาดวังสะพุงไดรอยละ
50 ของจํานวนสลากที่ยี่ปวครอบครองอยู จะมีจํานวนสลากมาขายในตลาดวังสะพุงราว 25.5 ลาน
ฉบับ คิดเปนเงินมูลคาประมาณ 2,040 ลานบาทตองวด ซึ่งกรณีนี้อาจเปนไปไดสูงที่จะเกิดขึ้น
เนื่องจากถามีจํานวนสลากและมูลคาต่ํากวานี้ผูวิจัยเห็นวา จะมีอิทธิพลไมเพียงพอตอการกําหนด
ทิศทางตลาดของสลากได
กรณีที่สาม ถายี่ปวรายใหญสามารถรวบรวมสลากเพื่อนํามาขายในตลาดวังสะพุงไดรอยละ
30 ของจํานวนสลากที่ยี่ปวครอบครองอยู จะมีจํานวนสลากมาขายในตลาดวังสะพุงราว 25.5 ลาน
ฉบับ คิดเปนเงินมูลคาประมาณ 1,530 ลานบาทตองวด ซึ่งกรณีนี้อาจเปนไปได แตผูวิจัยเห็นวา
จํานวนสลากดังกลาวมีจํานวนที่นอยเกินกวาที่จะมีอิทธิพลตอการกําหนดทิศทางของตลาดสลากได
ดังนั้น ผูวิจัยประมาณการวา จะมีจํานวนสลากในตลาดวังสะพุงประมาณ 13.6-25.5 ลาน
ฉบับตองวด และมีมูลคาของสลากคิด ณ ราคาตามกําหนด 80 บาทตอฉบับจะมีมูลคาประมาณ
1,088-2,040 ลานบาทตองวดหรือเปนเงินตอปประมาณ 26,112-48,960 ลานบาทหมุนเวียนอยูใน
ตลาดคาสลากอําเภอวังสะพุงแหงนี้
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บทที่ 4
การวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะ
4.1 การวิเคราะหปญหา
1. รูปแบบขององคการ สํานักสลากกินแบงรัฐบาลเปนผลมาจากการขยายบทบาทของรัฐ
ในฐานะที่รัฐเปนทั้งผูกํากับดูแล (Regulatory state) และดําเนินการเอง (Entrepreneur state)
ในชวงที่รัฐดําเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม เครื่องมือทางนโยบายแบบที่ทําวิสาหกิจใหเปนของ
รัฐ (Nationalization) จึงเกิดขึ้นทั่วไป โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ (State-own enterprises) ทําให
โครงสรางของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปนหนวยงานมีลักษณะที่เนนสายการบังคับบัญชา
ลดหลั่นกันตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ (Hierarchical organization) ตามลักษณะองคการใน
ระบบราชการ ขณะที่การบริหารงานจะเปนแบบแนวดิ่ง (Vertical line) คือ การใหความสําคัญจาก
เสียงจากผูบังคับบัญชาจากบนสูลาง (Top down) ซึ่งจะแตกตางจากการจัดองคการแนวนอนหรือ
องคการแบบ Flat organization ที่ไมเนนสายการบังคับบัญชาจะมีความยืดหยุนและคลองตัวในการ
ปฏิบัติงานมากกวา เชน องคการอิสระ หรือองคการกึ่งราชการ เปนตน จากรูปแบบองคการของ
สํานักงานสลากฯ ทําใหกระบวนการการบริหารการจัดการจึงขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักงาน
สลากฯเปนสําคัญภายใตการควบคุมโดยคณะกรรมการสํานักงานสลากฯ
2. การบริหารจัดการ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลนั้น อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 โดยแบงอํานาจการบริหารออกเปน 3 ระดับ คือ การ
กํากับ บริหารงานภายใต การกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรา 10
แหงพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 ซึ่งกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
หนาที่กํากับโดยทั่วไปเพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี การควบคุม
ในการบริหารงานนั้น สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลนอกจากอยูภายใต การกํากับดานนโยบายของ
รัฐมนตรีแลว ผูที่จะควบคุมการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย และวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
สํานักงานฯ ซึ่งมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 ไดระบุให
มี "คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล" มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการและวางนโยบายของ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล รวมทั้ง การออกระเบียบและขอบังคับตาง ๆ เพื่อใหการบริหารงาน
เปนไปตามวัตถุประสงค และการบริหาร ในการบริหารงานของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลนั้น
คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล จะพิจารณาแตงตั้งผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ใหเปนผูบริหารของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ภายใตการกํากับของรัฐมนตรี และภายใตการ
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ควบคุมของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ซึ่งเปนไปตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517
จากความดั ง กล า วนั้ น จะเห็ น วา รู ป แบบขององค ก ารการกํ า กับ ดู แ ลจะเป น หน า ที่ ข อง
รัฐมนตรี วาการกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีฯ เองจะตองรับผิ ดชอบตอสภา (Ministerial
responsibility) ในการกระทําของตนในฐานะที่เปนรัฐมนตรี สวนการควบคุมการบริหารจะขึ้นอยู
กับคณะกรรมการสลากฯ ซึ่งคณะกรรมการสลากฯจะตองรับผิดชอบ (Accountability) ขึ้นตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ในขณะที่ผูอํานวยการสํานักงานสลากมีหนาที่บริหารสํานักงาน
ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการสํานักงานฯ ดังนั้นในสวนของคณะกรรมการสลากกินแบง
รั ฐ บาลจึงมี ความสํ าคั ญ อยา งยิ่ ง ต อ การกํา หนดทิ ศ ทางในการบริ ห ารจัด การองคก ารนี้ แต เมื่ อ
พิ จ ารณาที่ ม าของคณะกรรมการสลากฯ ประกอบด ว ย ปลั ด กระทรวงการคลั ง เป น ประธาน
คณะกรรมการ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทน
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ผูอํานวยการและผูที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีจํานวนไมเกิน 3
คน เปนกรรมการ จากองคประกอบดังกลาวของคณะกรรมการซึ่งสวนใหญเปนขาราชการระดับสูง
จากกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย สวนผูที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีจํานวนไมเกิน 3 คน
นั้น เปนโควตาของฝายการเมืองที่จะสรรหาบุคคลที่ตนไววางใจเขามาเปนกรรมการ โครงสราง
ทางดานกรรมการบริหารเปนสวนที่สําคัญในการกําหนดทิศทางขององคการ เพราะการบริหารงาน
เกื อ บทั้ ง หมดจะมาสิ้ น สุ ด ที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร เนื่ อ งจากผู อํ า นวยการเป น กรรมการและ
เลขานุการโดยตําแหนงอยูดวย อยางไรก็ดีลักษณะองคการเชนนี้มักจะถูกโยงกับการเมือง เนื่องจาก
องคการเปนรัฐวิสาหกิจจึงถูกแทรกแซงจากฝายการเมืองไดงาย ทําใหผูบริหารสูงสุดขาดความเปน
อิ ส ระในการทํ า งาน ซึ่ ง จุ ด นี้ เ ป น เรื่ อ งสํ า คั ญ มากภายใต โ ครงสร า งระบบการเมื อ งที่ เ น น ถึ ง
ผลประโยชนสวนตนของนักการเมืองเปนหลัก เพราะถาไดนักการเมืองที่เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังมากํากับดูแลดี ก็จะทําใหการบริหารราชการแผนดินดี แตถาไดนักการเมืองที่ไมดี
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมากํากับดูแล ก็จะทําใหการบริหารงานไมดีตามไปดวย ดังนั้น
ภายใตบริบทของการเมืองแบบปจจุบันนี้ทําใหความมั่นใจในแงความเปนอิสระในการบริหารของ
คณะกรรมการสํานักงานสลากฯจึงลดนอยลงในสายตาของสังคม สวนหนึ่งเปนผลมาจากการ
ออกแบบโครงสรางองคการในระดับบนไมอาจจะปลอดจากการแทรกแซงจากฝายการเมืองได ซึ่ง
สังเกตไดจากองคประกอบ (Composition) ของคณะกรรมการสํานักงานสลากฯ ที่กลาวมาแลว เปน
ระบบที่ไมสามารถสรางระบบดุลกับอํานาจทางการเมืองไดเลย นอกจากนั้นองคประกอบของ
คณะกรรมการสลากฯ ยังไมอาจจะสรางวัฒนธรรมแหงการตรวจสอบและถวงดุล (Checks and
balances) ระหวางคณะกรรมการสลากฯดวยกันเองได ดังนั้นสํานักงานสลากฯ จึงถูกมองจากสังคม
วา เปนแหลงผลประโยชนของนักการเมืองและผูที่มีอิทธิพลไป
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3. ผลิตภัณฑและราคา สํานักงานสลากกินแบงฯ มีผลิตภัณฑ 3 ประเภท ไดแก สลากกิน
แบงรัฐบาล เปนผลิตภัณฑควบคุมตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517
สลากบํารุงการกุศล เปนผลิตภัณฑตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และสลาก
พิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว เปนผลิตภัณฑตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และใช
ระเบียบสํานักงานสลากฯ วาดวยกองทุนเงินรางวัลสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว ซึ่ง
สลากประเภทหลังนี้ไดยกเลิกการออกสลากไปแลว ซึ่งปจจุบันไดออกสลากจําหนายตองวดจํานวน
68 ลานฉบับ (68 ลานชุดๆละ 1 ลานฉบับจะเปนตัวเลขเหมือนกันทุกชุด) โดยแยกเปนสลากกินแบง
รัฐบาล 50 ลานฉบับ และสลากบํารุงการกุศลอีก 18 ลานฉบับ
สําหรับปริมาณสลากกินแบงรัฐบาลนับตั้งแตปพ.ศ.2507 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน นั้นมี
จํานวนสลากไดเพิ่มขึ้นตามพัฒนาการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศดังนี้
กอนมีพ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลได
จัดพิมพสลากกินแบงรัฐบาลออกจําหนายจํานวน 2-5 ลานฉบับตองวด ในรอบหนึ่งเดือนจะมีการ
ออกสลาก 3-4 ครั้ งทํา ให ปริ มาณสลากออกมาจํา หนา ยเฉลี่ ย ประมาณ 8-15 ล านฉบั บตอเดื อน
ในขณะนั้นสลากมีราคาฉบับละ 10 บาท
หลังจากใชพ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 สํานักงานสลากฯไดมีการ
จัดพิมพสลากออกมาจําหนายเพิ่มขึ้นชาๆ จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2519 ไดมีการปรับการออกสลาก
เปน 2 ครั้งตอเดือน ซึ่งนับจากนั้นเปนตนมาจนถึงปจจุบันการออกสลากจะมีเพียง 2 ครั้งตอเดือน
เทานั้น สวนราคาสลากยังอยูในระดับคงที่ไปจนถึงป พ.ศ.2530 จึงไดเริ่มปรับราคาขึ้นเปน 20 บาท
สําหรับสลากชุด ค ง จ ฉ สวนสลากชุด ก ข ยัง 10 บาทเทาเดิม สวนปริมาณสลากนั้นจนถึงกลางป
พ.ศ.2530 มีการจัดพิมพสลากเพิ่มเปน 28 ลานฉบับตองวดหรือประมาณ 56 ลานฉบับตอเดือน
หลังจากนั้นราคาสลากทุกชุดมีราคาเดียวกัน คือ 20 บาทตอฉบับ และมีการปรับราคาขึ้นเปน 40
บาทตอฉบับนับตั้งแตปพ.ศ.2538 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
อยางไรก็ตามในแงของปริมาณสลากที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากวันที่ 17 พฤศจิกายน
พ.ศ.2549 คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลไดมีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนสลากพิเศษโครงการหา
รายไดเพื่อการกุศลจํานวน 16 ลานฉบับตองวดมาเปนสลากกินแบงรัฐบาลทั้งหมด ซึ่งหากรวมกับ
จํานวนสลากกินแบงรัฐบาลของเดิมที่มีอยูแลวในตลาด 30 ลานฉบับตองวดก็จะทําใหมีสลากกิน
แบงรัฐบาลออกสูตลาดเปนงวดละ 46 ลานฉบับหรือ 92 ลานฉบับตอเดือน และตอมาในป พ.ศ.
2553 คณะกรรมการสลากไดมีมติใหจัดพิมพสลากเพิ่มอีกจํานวน 4 ลานฉบับตองวด เพื่อแกปญหา
การขายสลากเกินราคา ทําใหปจจุบันนี้มีสลากกินแบงรัฐบาลในตลาดตองวด (ทุกๆ 15 วัน) มี
จํานวน 50 ลานฉบับหรือตอเดือน 100 ลานฉบับ แตผลลัพธของมาตรการนี้ยังคงไมสามารถทําให
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ราคาสลากกลับมาอยูในระดับราคาควบคุมได ซึ่งวิธีการแกไขปญหาสลากเกินราคาแบบนี้เปน
วิธีการที่เคยใชมากอนแลว ซึ่งก็ยังไมไดผลอยูดีสําหรับการใชมาตรการนี้
4. การจัดสรรสลาก ตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 ได
กําหนดไวในมาตรา 11 วาดวยที่มาของคณะกรรมการของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลคณะหนึ่ง
เรียกวา “คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธาน
คณะกรรมการ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทน
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ผูอํานวยการและผูที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีจํานวนไมเกิน 3
คน เปนกรรมการ และในมาตรา 13 (7) ใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ กําหนดราคา วิธีการจําหนาย
และการคัดเลือกตัวแทนจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล นอกจากนี้ตามมาตรา 36 ยังระบุดวยวา การ
ออกสลากกินแบงรัฐบาลตามพระราชบัญญัตินี้เปนการออกสลากกินแบงโดยไดรับอํานาจจาก
รัฐบาลอันเปนผลใหหนี้ที่เกิดจากการออกสลากกินแบงดังกลาวเปนหนี้ที่อาจเรียกรองใหชําระได
ตามกฎหมาย และใหถือวาการออกสลากกินแบงที่ไดรับอนุญาตและประทับตราจากพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการพนันแลว และไมตองเสียคาธรรมเนียมและคาภาษีใดๆ ตาม
กฎหมายนั้น
สําหรับวิธีจัดสรรสลากในปจจุบัน คือ ตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมานั้นเปนชวงที่มีความ
ต อ งการสลากสู ง และยั ง เป น ช ว งที่ ร าคาสลากปรั บ ราคาจากฉบั บ ละ 20 บาทเป น 40 บาท
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จัดพิมพสลากกินแบงรัฐบาล เพื่อจําหนายขาดใหกับผูจําหนายสลาก
ประกอบดวย พื้นที่สวนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครมีสลากจําหนายรอยละ 61.8
ของจํานวนสลากทั้งหมด และพื้นที่สวนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานครมีสลาก
จําหนายรอยละ 38.2 ของจํานวนสลากทั้งหมด รูปแบบการจัดสรรพื้นที่ใน สวนกลาง มีการจัดสรร
ดังนี้
1.ผูแทนจําหนายสลาก เปนกลุมบุคคลที่ไดรับการจัดสรรกอนมีพระราชบัญญัติสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 ซึ่งเปนผูมีอุปการคุณทําประโยชนเพื่อสังคมรวมกับสํานักงาน
สลากฯ มาโดยตลอด รวมทั้งผูที่ยื่นความจํานงเปนผูแทนจําหนายสลาก ซึ่งไดรับการคัดเลือกให
เปนผูแทนจําหนายเมื่อพ.ศ.2517 ถือสัญญามีอายุสัญญา 2 ป มีหนังสือค้ําประกันธนาคารหรือ
พันธบัตรธนาคารในวงเงิน 5,000 บาทเปนหลักประกันสัญญาซึ่งโควตาสลากนี้สามารถโอนเปน
กรรมสิทธิ์แกทายาทได แมวาปจจุบันสัญญาดังกลาวไดมีการยกเลิกแลว แตยังคงถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและอนุโลมจายสลากตามจํานวนเดิม ผูแทนจําหนายสลากไดรับการจัดสรรสลากจํานวน
งวดละ 4-74 เลมและไดรับสวนลดรอยละ 7 จากสํานักงานสลากฯ ผูแทนจําหนายประเภทนี้
สามารถจําหนายสลากใหผูคาชวงได โดยใหสวนลดแกผูคาชวงไมนอยกวารอยละ 4.5 ของราคา
สลาก
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2.ผู แ ทนจํ า หน า ยสลากรายย อ ย เป น บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามที่ สํ า นั ก งานฯ
กําหนดในการเปนผูจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลดวยตนเอง โดยทําขอตกลงกับสํานักงานมีอายุ
ขอตกลง 12 เดือน และสามารถตอขอตกลงใหมได แมวาปจจุบันขอตกลงไดมีการยกเลิกแลว แต
ยังคงอนุโลมจายสลากใหตามจํานวนเดิมคือ 5 เลม ไดรับสวนลดรอยละ 7 ของราคาสลาก
3.องคกรการกุศลตางๆ ประกอบดวยสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ องคการสงเคราะหทหารผานศึก และองคกร มูลนิธิเพื่อการสาธารณกุศลตางๆ ดังนี้
-สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับการจัดสรรสลากจาก
สํานักงานสลากฯ เพื่อไปจัดสรรแกผูพิการและผูมีรายไดนอยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการ
ชวยเหลือแกคนเหลานั้นใหสามารถดําเนินชีวิตได โดยสํานักงานสลากฯไดใหสวนลดรอยละ 9 แก
สภาสั ง คมสงเคราะห ฯ และสภาสั ง คมสงเคราะห นํ า ไปจั ด สรรให แ ก ส มาชิ ก ของสภาสั ง คม
สงเคราะหรอยละ 7 สวนที่เหลืออีกรอยละ 2 นั้นจะเปนของสภาสังคมสงเคราะห
-องคการสงเคราะหทหารผานศึก ไดรับการจัดสรรสลากจากสํานักงานสลากฯเพื่อไป
จัดสรรใหแกทหารผานศึกเปนการชวยเหลือดานอาชีพและรายไดแกทหารผานศึกโดยสํานักงาน
สลากฯไดใหสวนลดรอยละ 9 แกองคการทหารผานศึกฯและองคการทหารผานศึกฯนําไปจัดสรร
ใหแกทหารผานศึกรอยละ 7 สวนที่เหลืออีกรอยละ 2 นั้นจะเปนขององคการทหารผานศึกฯ
-องคกร และมูลนิธิเพื่อการสาธารณกุศลตางๆ องคกรและมูลนิธิเหลานี้ไดรับการจัดสรร
สลากจากสํานักงานสลากฯโดยไดรับสวนลดรอยละ 9 แลวองคกรเหลานั้นนําไปจัดสรรใหแก
สมาชิกโดยใหสวนรอยละ 7 ที่เหลืออีกรอยละ 2 นั้นจะเปนรายไดเขาองคการและมูลนิธิเหลานั้น
สวนภูมิภาค มีการจัดสรรดังนี้
สํานักงานสลากฯ จัดสรรใหกับจังหวัดตางๆ โดยผานผูวาราชการจังหวัด ตามจํานวนที่
เหมาะสมของแตละจังหวัดเพื่อใหจังหวัดนําไปจัดสรรใหกับผูแทนจําหนายและตัวแทนจําหนาย
รายยอยซึ่งจังหวัดเปนผูคัดเลือกโดยจังหวัดไดรับสวนลดรอยละ 2 ผูแทนจําหนายและตัวแทน
จําหนายรายยอยไดรับสวนลดรอยละ 7 มีการจัดสรรดังนี้
-ผูแทนจําหนายสลาก ไดรับการสลากรายละ 4-91 เลมตองวด
-ตัวแทนจําหนายสลากรายยอย ไดรับสลากรายละ 4 เลมตองวด
การจัดสรรสลากโดยวิธีดังกลาว จะเกิดผลดีตอระบบธุรกิจคาสลาก หากผูแทนจําหนาย
องค ก ร สมาคม และมู ล นิ ธิ ต า งๆ รวมทั้ ง ส ว นราชการต า งๆ ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรสลากไปแล ว
ดําเนินการขายสลากใหแกผูบริโภคเสียเอง ปญหาสลากเกินราคาก็จะไมเกิดขึ้น ทําใหราคาสลากก็มี
เสถียรภาพ แตความจริงผูแทนจําหนาย องคกร สมาคม และมูลนิธิตางๆ รวมทั้งสวนราชการตางๆ
ไมไดดําเนินการขายสลากเอง แตใชวิธีการอื่น เชน การแตงตั้งตัวแทนขาย โดยแบงสวนลดใหแก
ตัวแทนขาย ซึ่งตามหลักเกณฑของสํานักงานสลากฯ แลวตัวแทนขายเหลานั้นจะไดสวนลดถึงรอย
ละ 7 สวนผูแทนจําหนาย องคกร สมาคม และมูลนิธิตางๆ รวมทั้งสวนราชการตางๆ จะไดรับ
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สวนลดที่เหลือคือรอยละ 2 จากราคาสลากที่กําหนด แตปญหาที่เกิดขึ้นในชวงที่ผานมาผูวิจัยเห็นวา
มีสามประเด็นสําคัญ ดังนี้
ประเด็นแรก ผูแทนจําหนาย องคกร สมาคม และมูลนิธิตางๆ รวมทั้งสวนราชการตางๆ
เหลานั้นไดใหสวนลดในอัตราต่ํากวาสํานักงานสลากฯ กําหนด ทําใหตัวแทนขายมีปญหาทาง
การเงิน และไมสามารถหาสลากมาจําหนายได หรือหากหาสลากไดก็จะซื้อมาในราคาแพง เมื่อนํา
สลากไปขายใหผูบริโภค จึงตองขายสลากในราคาแพงกวาราคาที่กําหนด
ประเด็นที่สอง ผูแทนจําหนาย องคกร สมาคม และมูลนิธิตางๆ รวมทั้งสวนราชการตางๆ
เหลานั้นบางราย นําโควตาสลากที่ไดรับมาแลวขายใหแกกลุมยี่ปว-นายหนา อาจเกิดจากแรงจูงใจ
อยางนอยประการ คือ เหตุผลทางเศรษฐกิจ (Economic Coercions) ไดแก การใหราคาสูงกวาการ
ขายใหกับตัว แทนขายของตน การมี ค วามเสี่ย งนอ ยกว า เพราะไดเ งิ น มาแลว จากการทํ าสั ญ ญา
ลว งหนา ซึ่ งบางองค ก รหรื อ หน ว ยงานมีสัญญาล ว งหนาถึงสองป และการบีบบังคั บทางจิต ใจ
(Moral Coercions) ไดแก การทวงบุญคุณ การขมขู และการใชกําลังประสงคราย เปนตน
ประการที่สาม การจัดสรรสลากภายใตอํานาจของคณะกรรมการสลากฯ นั้น เปนปญหาเชิง
โครงสรางทําใหไมสามารถแกไขปญหาสลากเกินราคาได เนื่องจาก คณะกรรมการสลากฯ มาจาก
หนายงานที่มีสวนไดสวนเสีย (Conflict of Interest) จากธุรกิจคาสลากอยูดวย เช น
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย และผูอํานวยการ
กลุมคนเหลานี้มาจากหนวยงานที่ตนมีตําแหนงเปนผูบริหารและเปนหนวยงานที่ไดรับโควตาสลาก
อยู ด ว ย ดั ง นั้ น จึ ง แทบเป น ไปไม ไ ด เ ลยที่ ตั ว แทนจากกลุ ม ผลประโยชน เ หล า นี้ จ ะไม คํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนของตนและหนวยงานของตนกอน เพราะฉะนั้นปญหาความเปนธรรมในการจัดสรร
โควตาสลาก และปญหาการขายสลากเกินราคาจึงดํารงอยูสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
5. ปญหาสลากเกินราคา ปญหาสลากเกินราคานั้นไดเกิดขึ้นมายาวนานตอเนื่อง โดยเริ่ม
ตั้งแต พ.ศ.2507 เมื่อจังหวัด หนวยราชการ และสถาบันตางๆ ที่รับสลากไปจําหนายและไดสวนลด
จากสํานักงานสลากรอยละ 9 นั้น พบวา ไดจัดสรรสวนลดใหแกผูแทนจําหนายหรือตัวแทน
จําหนายนอยกวาขอตกลงกับสํานักงานสลากฯ ทําใหเกิดการจําหนายสลากเกินราคา จนทําให
สํานักงานสลากฯเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรสลากใหมหลากหลายวิธี ดังที่กลาวมาแลวกอนหนานี้
รวมทั้งยังมีนัยสําคัญตอการตัดสินใจของคณะกรรมการสลากฯหรือสํานักงานสลากฯ ในการแกไข
ปญหาในเรื่องนี้ ดวยการเพิ่มปริมาณสลากเขาสูตลาดเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน
นอกจากนี้จากการศึกษาปญหาสลากเกินราคาที่ผานมาจํานวนมากมีขอสรุปตรงวา การ
จํา หน า ยสลากเกิน ราคามี สาเหตุม าจาก “ผูแ ทน/ตัว แทนจํ า หน า ยสลากซึ่ ง ไดรั บ โควตาไปจาก
สํานักงานสลากฯ ไมไดจําหนายสลากเอง สวนใหญนําไปจําหนายตอกอใหเกิดระบบพอคาคน
กลาง ซึ่งระบบพอคาคนกลางมีสาเหตุมาจากการที่ผูแทน/ตัวแทนจําหนายสลากรายยอยไดรับการ
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จัดสรรสลากไมเพียงพอ เนื่องจากปริมาณสลากโดยรวมมีไมเพียงพอ ซึ่งสงผลใหผูที่ไดรับโควตา
ไมเพียงพอจําหนายตองซื้อสลากจากพอคาคนกลาง เมื่อนําสลากไปจําหนายยังผูซื้อแลวจึงทําให
สลากมีราคาที่สูงกวาราคาที่กําหนด
แมวาตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลพ.ศ.2517 มาตรา 39 จะไดระบุ
โทษสําหรับผูคาสลากเกินราคาไววา “หากผูใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบงรัฐบาลที่ยังไมได
ออกรางวัลเกินราคาที่กําหนดตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท” แตยังพบวาปญหาการขาย
สลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาไดยังคงเปนปญหาที่มีความรุนแรงอยูเชนเดิม
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ปญหาสลากขายเกินราคามีสาเหตุหลักๆ อยูสองประเด็น คือ ประเด็น
แรก เกิดจากโครงสรางการกระจายสลากไปไมทั่วถึง เนื่องจากการจัดสรรสลากมีลักษณะกระจุกตัว
มากเกินไป ทําใหเกิดการผูกขาดและปนราคาสลากทําไดงายเพราะขาดกลไกถวงดุลจากผูคาสลาก
รายยอยที่ไมสามารถเขาถึงสลากไดโดยตรง แมวาจะเขาถึงไดแตยังคงมีสัดสวนที่คอนขางนอย ทํา
ใหกลไกการกระจายสลากไปถึงผูบริโภคมีลําดับขั้นตอนที่มากไป เพราะทุกๆ ขั้นตอนที่สลากผาน
ไดเกิดตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal Cost) ขึ้นตามไปดวยจนไปถึงมือผูบริโภคคนสุดทาย (End
Consumer) และประเด็นที่สอง ผูแทนจําหนาย องคกร สมาคม และมูลนิธิตางๆ รวมทั้งสวนราชการ
ตางๆ ที่ไดรับการจัดสรรโควตาไมไดดําเนินการขายสลากเอง แตนําไปขายใหยี่ปวหรือพอคาคน
กลางเพื่อจะไดราคาสูงและลดความเสี่ยงในการขายสลากไมหมด ทําใหตัวแทนขายหรือผูคาราย
ยอยตองไปซื้อสลากกับพอคาคนกลางหรือยี่ปวไปจําหนายในราคาสูง

4.2 ขอเสนอแนะ
ธุรกิจสลากกินแบงรัฐบาลถือเปนการพนันประเภทหนึ่ง เปนการพนันที่ถูกกฎหมายเพียง
ชนิดเดียวในประเทศไทยที่รัฐบาลอนุญาตใหเลน ขณะที่การพนันประเภทอื่นถือเปนกิจกรรมผิด
กฎหมาย อยางไรก็ตามปญหาสําคัญ ถาพิจารณาในแงอุปสงคของผูเลนแลวพบวา มีคนตองการเลน
หรือซื้อสลากสูงมาก ตัวอยางเชน เมื่อรัฐบาลไดออกสลากพิเศษเลขทาย 2 และ 3 ตัวระหวางป พ.ศ.
2546-2549 พบวามีอุปสงคตอสลากประเภทนี้สูงมาก ซึ่งสะทอนไดอยางหนึ่งวา สลากประเภทนี้ผู
ซื้อสามารถซื้อไดไมจํากัดจํานวน ทําใหสลากประเภทนี้เติบโตอยางรวดเร็วในชวงเวลาดังกลาว
ในขณะที่อุปทานประเภทการพนันและผลิตภัณฑการพนันในประเทศมีอยางจํากัด และมีเพียงรัฐ
เทานั้นผูผูกขาดธุรกิจการพนันเพียงรายเดียว ปญหาก็คือ รัฐจะจัดการอยางไรในสภาพเศรษฐกิจ
สังคมในปจจุบัน รัฐจะมีแนวทางกํากับดูแลและควบคุมอยางไรใหธุรกิจการพนันอยูในระดับที่
เหมาะสมทั้งในแงอุปสงคและอุปทานได สําหรับขอเสนอแนะของผูวิจัยมีดังนี้
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สํานักงานสลาก
1.ควรพิจารณาปรับปรุงที่มาของคณะกรรมการสลากฯ ใหม เนื่องจากสวนประกอบตาม
โครงสรางของคณะกรรมการสลากฯ เดิม เปนตัวแทนมาจากหนวยงานที่มีสวนไดสวนเสียตอการ
จัดสรรโควตาสลากและการจัดจําหนาย หากยังคงคณะกรรมการสลากฯ ตามโครงสรางเดิมไว
ปญหาการกระจายสลากและปญหาการขายสลากเกินราคาก็ยังคงดํารงอยูตอไป
2.ควรพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการจัดสรรรายไดจากการจําหนายสลากขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อ
ทําหนาที่พิจารณาจัดสรรรายไดเพื่อบํารุงการกุศลและชวยเหลือสังคมใหเกิดความเปนธรรมและ
โปรงใสตรวจสอบได ประกอบดวยบุคคลที่นาเชื่อถือจากหลากหลายสาขาอาชีพ
3.ควรพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง องค ก ารในการบริ ห ารจั ด การที่ ใ ห ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด การ
ประหยั ด ซึ่ ง ขนาด นั่ น อาจหมายถึ ง ส ว นงานไหนที่ สํ า นั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาลมี ทั ก ษะไม
เพียงพอแตคาใชจายในการดําเนินงานสูง ซึ่งประเมินแลวไมคุมทุน อาจจะพิจารณาทางเลือกที่
เหมาะสมและประหยัดกวา โดยอาจใหภาคเอกชนที่มีทักษะและชํานาญกวามาดําเนินการแทนใน
รูปของสัญญาจางมีเกณฑกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ตัวอยางเชน ฝายผลิต หรือ ฝายการตลาดเพื่อ
เปนการลดตนทุนของหนวยงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
แนวทางการแกไขปญหาการจัดสรรสลากและปญหาสลากเกินราคา
1.พิจารณายกเลิกระบบการจัดสรรโควตาแบบเดิม แลวใหภาคเอกชนที่มีความชํานาญใน
การจัดจําหนายกวามาดําเนินการแทนในรูปของสัญญาจาง มีการกําหนดระยะเวลา และเกณฑ
ประเมินผลงานที่ชัดเจน โดยพิจารณาจากผลประโยชนที่เสนอใหแกรัฐ และแนวทางการจัดจําหนาย
เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาสลากเกินราคา
2.ยังคงระบบการจัดสรรโควตาแบบเดิมไว ผูแทนจําหนาย องคกร สมาคม และมูลนิธิตางๆ
รวมทั้งส ว นราชการตางๆ ที่ ไ ดรับการจัดสรรสลากไปแลว จะต องดํา เนิ นการขายสลากให แ ก
ผูบริโภคเอง หากไมสามารถดําเนินการได เมื่อตั้งตัวแทนขายแทนเปนเครือขายในการขาย ผูแทน
จําหนาย องคกร สมาคม และมูลนิธิตางๆ รวมทั้งสวนราชการตางๆ เหลานั้น จะตองตรวจสอบ
ดูแล ตัวแทนขายแทนของตนเพื่อไมใหขายสลากเกินราคา หากมีการขายสลากเกินราคาจะตองถูก
ลงโทษตามกฎหมายและระเบียบของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอยางจริงจัง ทั้งผูรับโควตาและ
ตัวแทนขาย
3.การจัดสรรสลากใหผูคาสลากรายยอยโดยตรงเพิ่มขึ้น นอกจากจะจัดสรรสลากเพิ่มใหแก
ผูคาสลากรายยอยโดยตรงแลว ควรเพิ่มจํานวนผูผูคาสลากรายยอยโดยตรงกระจายไปทุกภูมิภาค
เพื่อใหเปนเครือขายในการกระจายสลาก เพื่อปองกันการกระจุกตัวและการผูกขาดสลากของผูคา
รายใหญ
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4.เมื่อพิจารณาจากอุปสงคของสลากประเภทตางๆ การออกสลากพิเศษเลขทาย 3 ตัว และ 2
ตัว เปนอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะรักษาเสถียรภาพของราคาสลากไว เพราะสลากประเภทนี้
นอกจากจะสามารถดึ งผู เ ล น หวยใตดิ น ไดจํ า นวนไม นอ ยใหขึ้ น มาอยู ใ นระบบได แ ล ว และยั ง
สามารถขจัดกลุมผูมีอิทธิพลใหออกไปจากตลาดไดบางสวนดวย นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูซื้อไดอยางไมจํากัดจํานวนอีกดวย สวนรายไดจากการจําหนายสลากประเภทนี้
คณะกรรมการจัดสรรรายไดฯ จะทําหนาที่พิจารณาจัดสรรรายไดเพื่อบํารุงการกุศลและชวยเหลือ
สังคมใหเกิดความเปนธรรมตอไป
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พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลพ.ศ. ๒๕๑๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗
เปนปที่ ๒๙ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวาโดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายจัดตั้งสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนตน
ไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และ
หมายความรวมถึงผูอํานวยการดวย
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
การจัดตั้งและวัตถุประสงค
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งสํานักงานสลากกินแบงขึ้นเรียกวา “สํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล” มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) ออกสลากกินแบงรัฐบาล
(๒) จัดการโรงพิมพอันเปนอุปกรณในการพิมพสลากกินแบงรัฐบาล หรือพิมพ
สิ่งพิมพอื่นที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
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(๓) กระทําการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแกการดําเนินกิจการของ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
มาตรา ๖ ใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปนนิติบุคคล
มาตรา ๗ ให สํ า นั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาลมี สํ า นั ก งานใหญ อ ยู ใ น
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๘ ใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ พนักงาน และลูกจางของสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล กระทรวงการคลัง ไปเปนของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
สําหรับทรัพยสินที่โอนตามวรรคหนึ่ง ที่เปนเงินใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
กันไวสําหรับใชจายเทาที่มีพันธกรณี สวนที่เหลือใหนําสงเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๙ ใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลมีอํานาจกระทําการตางๆ ภายใน
ขอบเขตแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๕ อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง การจัดซื้อ จัดหา จําหนาย เชา ให
เชา ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง และการดําเนินกิจการเกี่ยวกับทรัพยสินและ
การเรียกรองสิทธิอื่นๆ ดวย
หมวด ๒
การกํากับ การควบคุม และการบริหาร
มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปเกี่ยวกับสํานักงานสลากกิน
แบงรัฐบาล และเพื่อประโยชนในการนี้จะสั่งใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลชี้แจงขอเท็จจริง
แสดงความคิดเห็น ทํารายงานยื่น สั่งใหกระทําหรือยับยั้งการกระทําใดๆ เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งสอบสวนขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๑ ให มี ค ณะกรรมการของสํ า นั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาลคณะหนึ่ ง
เรียกวา “คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธาน
กรรมการ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสภา
สังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ผูอํานวยการ และผูที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง มีจํานวนไมเกินสาม
คน เปนกรรมการ
ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได
คณะกรรมการจะแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลอื่นเปนเลขานุการ
คณะกรรมการก็ได
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มาตรา ๑๒ ประธานกรรมการ และกรรมการ ยอมไดรับประโยชนตอบแทนตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการ และวางนโยบาย
ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลใหเปนไปตามวัตถุประสงค อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) การออกระเบียบหรือขอบังคับเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
(๒) การออกระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการประชุม
(๓) การออกระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการจัดแบงสวนงานและวิธีปฏิบัติงาน
(๔) การกําหนดตําแหนงอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการสงเคราะห
พนักงานและลูกจาง
(๕) การออกระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน
การออกจากตําแหนง วินัย และการลงโทษพนักงานและลูกจาง ตลอดจนการใหสิทธิแกพนักงาน
และลูกจางอุทธรณการลงโทษไดดวย
(๖) การออกระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการจายเงินประเภทคาพาหนะ คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลวงเวลา และการจายเงินประเภทอื่นๆ
(๗) การกําหนดราคา วิธีการจําหนาย และการคัดเลือกตัวแทนจําหนายสลากกิน
แบงรัฐบาล
(๘) การออกระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการซื้อและการจาง
(๙) การพิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจําป
(๑๐) การออกขอบังคับวาดวยการจายเงินบําเหน็จ การจายเงินสวัสดิการและการ
จายเงินสงเคราะหแกพนักงานและลูกจาง ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุนบําเหน็จพนักงานและ
ลูกจาง กองทุนสวัสดิการ และกองทุนสงเคราะห
มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการแตงตั้งผูอํานวยการและกําหนดอัตราเงินเดือนของ
ผูอํานวยการดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๕ หามมิใหผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้เปนผูอํานวยการ
(๑) เปนผูมีสวนไดเสียในธุรกิจที่กระทํากับสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม
(๒) เปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของทางราชการ ไมวาจะเปนราชการ
บริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการบริหารสวนทองถิ่น พนักงานหรือลูกจาง
ของรัฐวิสาหกิจอื่น
(๓) เปนผูมีตําแหนงทางการเมือง หรือเปนสมาชิกสภาซึ่งมีหนาที่ในทางนิติ
บัญญัติหรือทางบริหารทองถิ่น
(๔) เปนผูไมอาจทํางานเต็มเวลาใหแกสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
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(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๗) เปนผูมีอายุเกินกวาหกสิบป
มาตรา ๑๖ ผูอํานวยการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ หรือ
(๔) คณะกรรมการใหออกดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๑๗ ผู อํ า นวยการมี ห น า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค
นโยบาย ระเบียบ และขอบังคับของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และมีอํานาจบังคับบัญชา
พนักงานและลูกจาง
มาตรา ๑๘ ผูอํานวยการมีอํานาจ
(๑) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจาง หรือลงโทษพนักงานและ
ลูกจางทางวินัย ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนง แตถาพนักงานและลูกจางที่วา
นั้นมีตําแหนงตั้งแตชั้นหัวหนากองหรือเทียบเทาขึ้นไป ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๒) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง ทั้งนี้ ตองไมขัด
หรือแยงกับระเบียบและขอบังคับของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
มาตรา ๑๙ ในสวนกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการมีอํานาจกระทํา
แทนสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล แตผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําแทนตน
เฉพาะในกิจการใดก็ได
การมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําแทนตามวรรคหนึ่ง ถาบุคคลนั้นมิใชพนักงาน
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๐ เมื่อผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงผูอํานวยการ
วางลงและยังมิไดแตงตั้งผูอํานวยการใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานคนหนึ่งเปนผูทําการแทน
ผูอํานวยการ หรือรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ แลวแตกรณี และใหนํามาตรา ๑๕ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ใหผูทําการแทนผูอํานวยการหรือผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการมีอํานาจ
หนาที่อยางเดียวกับผูอํานวยการ เวนแตอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการในฐานะกรรมการ
มาตรา ๒๑ ประธานกรรมการ กรรมการ พนักงานและลูกจาง อาจไดรับโบนัส
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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หมวด ๓
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
มาตรา ๒๒ เงินที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดรับจากการจําหนายสลากกิน
แบงรัฐบาล ใหจัดสรรดังนี้
(๑) รอยละหกสิบเปนเงินรางวัล
(๒) ไมนอยกวารอยละยี่สิบแปดเปนรายไดแผนดิน
(๓) ไมเกินกวารอยละสิบสองเปนคาใชจายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งคาใชจาย
ในการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลดวย
มาตรา ๒๓ เงินที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดรับไวนอกจากเงินที่ไดรับตาม
มาตรา ๒๒ ใหสมทบเปนคาใชจายในการบริหารงาน
มาตรา ๒๔ ดอกผลที่เกิดจากเงินตามมาตรา ๒๒ (๑) และ (๒) ใหนําสงเปนรายได
แผนดิน สวนดอกผลที่เกิดจากเงินตามมาตรา ๒๒ (๓) ใหสมทบเปนคาใชจายในการบริหารงาน
มาตรา ๒๕ คาใชจายในการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
คาใชจายในการบริหารงานตามมาตรา ๒๒ (๓) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดดวยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๒๖ เงินที่จัดสรรไวเพื่อจายเปนเงินรางวัลตามมาตรา ๒๒ (๑) ถาผูมีสิทธิ
เรียกรองเงินรางวัลไมมาขอรับเงินรางวัลภายในกําหนดอายุความตามมาตรา ๓๗ ใหนําสงเปน
รายไดแผนดิน
มาตรา ๒๗ คาใชจายในการบริหารงานตามมาตรา ๒๒ (๓) มาตรา ๒๓ และ
มาตรา ๒๔ ในปหนึ่งๆ หากมีเหลือ ใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลกันไวเปนเงินสํารองไดไม
เกินรอยละหาสิบ สวนที่เหลือ ใหนําสงเปนรายไดแผนดิน
เมื่อใดรัฐมนตรีเห็นวาเงินที่กันไวเปนเงินสํารองตามวรรคหนึ่งมีจํานวนสูงเกิน
สมควรหรือเกินความจําเปน รัฐมนตรีโดยลําพังหรือโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่ง
ใหลดจํานวนเงินสํารองนั้นลงใหคงเหลือเทาที่รัฐมนตรีเห็นสมควร ในกรณีดังวานี้ใหสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลนําสงเงินที่สูงไปกวาจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๒๘ ใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารที่
เปนรัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๒๙ ใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจัดทํางบประมาณประจําป โดย
จําแนกเงินที่จะไดรับในปหนึ่งๆ และคาใชจายในการดําเนินกิจการ
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คาใชจายในการดําเนินกิจการ ใหแยกเปนงบลงทุนและงบทําการ งบลงทุนนั้นให
นําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ สวนงบทําการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบ
มาตรา ๓๐ ใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีที่
เหมาะสม มีการลงรายการรับและจายเงินทรัพยสินและหนี้สินที่แสดงกิจการที่เปนอยูตามจริงและ
ตามที่ควรตามประเภทของเงินนั้นๆ พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการดังกลาว และใหมี
การตรวจสอบภายในเปนประจํา
มาตรา ๓๑ ใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลทํางบดุลและบัญชีรายรับรายจาย สง
ผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี ทําการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
มาตรา ๓๓ ผูสอบบัญชีมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลักฐานของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ
กรรมการ พนักงานและลูกจางของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
มาตรา ๓๔ ผูสอบบัญชีตองทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินเสนอตอ
คณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหกสิบหาวันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อคณะกรรมการเสนอตอ
รัฐมนตรี
มาตรา ๓๕ การจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจะ
จําหนายเองหรือแตงตั้งบุคคลอื่นจะเปนคนเดียวหรือหลายคนเปนตัวแทนจําหนายทั้งหมด หรือ
บางสวนก็ได
ในกรณีที่ไดรับเงินชวยราชการจากตัวแทนจําหนาย ใหสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลนําสงเปนรายไดแผนดิน
หมวด ๔
หนี้ และอายุความ
มาตรา ๓๖ ใหถือวาการออกสลากกินแบงรัฐบาลของสํานักงานสลากกินแบ ง
รัฐบาลตามพระราชบัญญัตินี้เปนการออกสลากกินแบงโดยไดรับอํานาจจากรัฐบาลอันเปนผลให
หนี้ที่เกิดจากการออกสลากกินแบงดังกลาวเปนหนี้ที่อาจเรียกรองใหชําระไดตามกฎหมาย และให
ถื อ ว า การออกสลากกิ น แบ ง ดั ง กล า วนั้ น เป น การออกสลากกิ น แบ ง ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตและ
ประทับตราจากพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการพนันแลว และไมตองเสียคาธรรมเนียม
และคาภาษีใดๆ ตามกฎหมายนั้น
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มาตรา ๓๗ สิทธิเรียกรองใหชําระหนี้อันเกิดจากการออกสลากกินแบงรัฐบาล
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีกําหนดอายุความสองป
หมวด ๕
การสงเคราะหพนักงานและลูกจาง
มาตรา ๓๘ ใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจัดใหมีกองทุนบําเหน็จพนักงาน
และลูกจาง กองทุนสวัสดิการ หรือกองทุนสงเคราะหอื่นเพื่อใหสวัสดิการแกพนักงานและลูกจาง
ในการพนจากตําแหนง ประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวย หรือกรณีอื่นอันควรแกการสงเคราะห
การจัดใหมีกองทุนบําเหน็จพนักงานและลูกจาง กองทุนสวัสดิการ หรือกองทุน
สงเคราะหอื่นตามวรรคหนึ่ง หลักเกณฑการจายเงินบําเหน็จพนักงานและลูกจาง การออกเงินสมทบ
การจําแนกประเภทของผูไดรับการสงเคราะห การจายเงินสวัสดิการ และการจายเงินสงเคราะห
ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุน ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดดวยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรี
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๓๙ ผูใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบงรัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
และยังไมไดออกรางวัลเกินราคาที่กําหนดในสลากกินแบง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๐ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
กระทรวงการคลัง ใหคงใชบังคับกับพนักงานและลูกจางของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลได
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวก 2

ที่
1

ประเด็น
ปรัชญา/นโยบาย

2

โครงสราง

3

การจัดสรร

4

การจัดจําหนาย

แนวทางการปฏิรูปสลากกินแบงรัฐบาล โดย
สมาชิกวุฒิสภา มณเฑียร บุญตัน วันที่ 15 มิถุนายน 2553
ปญหา/สภาพการณปจจุบัน
แนวทางการปรับปรุง
สลากฯเปนกลไกหาเงินเขารัฐจากผูที่ตัด สลากฯเพื่อการพัฒนาสังคม และ
ใจจากการพนันยังไมได โดยรัฐตองการ ปราบปรามการเลนการพนันนอกระบบ
รายไดที่แนนอน คงที่ รวดเร็วและ
เชน หวยใตดิน เปนตน พรอมทั้งพัฒนา
ปราศจากความเสี่ยง รวมทั้งรัฐเองตอง ระบบบริหารจัดการใหรัฐและผูคาราย
ไมมีสวนไดเสียหรือเปนคูพนันกับ
ยอยมีความเสี่ยงตอการจําหนายสลากฯ
ประชาชน
ไมหมดนอยที่สุด
จัดตั้งองคการสลากฯเพื่อการพัฒนา
สนง.สลากฯ เปนรัฐวิสาหกิจ ซึง่
สังคม โดยการเปดโอกาสใหประชาชน
ประกอบดวยคณะกรรมการที่มี
ผลประโยชนทับซอนเพราะไดรับโควตา จากทุกภาคสวนมีสวนรวมมากที่สุด
สลากฯดวย
ระบบโควตาและการขายขาด ซึ่งกอให จัดสรรสลากฯใหคนดอยโอกาส ยากจน
และมีทางเลือกนอยกอน เชน คนพิการ
เกิดปญหาการรับความเสี่ยงจากขาย
สลากฯไมหมด รวมไปถึงการคอรัปชัน ผูสูงอายุ ผูไมมีงานทํา เปนตน
ตั้งแตตนทางระบบและผูที่ไดรับโควตา โดยจัดสรรอยางเปนธรรม ทั่วถึง
โปรงใส และลดความเสี่ยงในการ
ไปจนถึงพอคาคนกลาง
- ปจจุบันจัดสรรใหแก คนพิการรายละ ขาดทุนมากที่สุด เพราะอาชีพที่ไมสราง
ไมเกิน 20 เลม นิติบุคคล รายละไมเกิน มูลคาเพิ่ม ใหกับสังคม ไมควรเอาไปให
คนรวยหรือคนที่มีทางเลือกในการ
500 เลม(จํานวน 60-70 บริษัท) สวน
ประกอบอาชีพอื่น
ราชการและบุคคลทั่วไป
- มีสถานที่จัดสรรสลากฯกระจายในทุก
จังหวัดทั่วประเทศเพื่อลดตนทุนของผูคา
สลากฯรายยอยที่ตองเดินทางมารับสลาก
ฯ
ผูซื้อสลากฯสามารถเลือกซื้อเลขไดเอง
ผูคาสลากฯรายยอยจําหนายสลากฯใบ
ทําใหผูคาสลากฯมีโอกาสสลากฯเหลือ
ซึ่งมีเลขหกหลักที่ไมสามารถ
ขายนอยที่สุด จึงไมตองแบกรับความ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองความ
เสี่ยง แตตองมีหลักเกณฑตางๆเพื่อไมให
ตองการของผูบริโภคไดตรงจุด
เปนการมอมเมาประชาชน เชน กําหนด
อายุผูซื้อ จํานวนสลากฯ สถานที่จําหนาย
โดยอาจมีทางเลือกในการจัดจําหนาย
ดังนี้
1. ขายสลากฯใบเหมือนเดิม แตในกรณี
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ที่

ประเด็น

5

ผูคาสลากฯราย
ยอย

6

เงินรายได

7

การดําเนินการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ

ปญหา/สภาพการณปจจุบัน

แนวทางการปรับปรุง
ผูคาขายสลากฯไมหมดสามารถคืนสลาก
ฯไดเปนจํานวนไมเกินรอยละ 10%
2. เดินขายสลากฯแบบเลือกเขียนเลขเอง
ได
3. รัฐรับผิดชอบดําเนินการกระจายให
อปท.จางคนพิการขายสลากฯ โดยคน
พิการตองมีรายไดที่ยุติธรรมและ
เพียงพอตอการดํารงชีพอยางเหมาะสม
ดําเนินการบริหารจัดการสลากฯ
ผูคาสลากฯรายยอยตองแบกรับความ
เสี่ยงจากการขายสลากฯ ไมหมดและ
ในรูปแบบธุรกิจกึ่งสวัสดิการเพื่อการ
ตองพึ่งทุนนอกระบบ โดยปจจุบันมี
กระจายรายได เชน ใหองคกรปกครอง
จํานวนผูคาสลากฯ รายยอยที่เปนคน
สวนทองถิ่นจางคนพิการขายสลากฯ
พิการ คนจน และผูดอยโอกาส
โดยจายเงินเดือนและคาตอบแทนตาม
อัตราสวนจํานวนสลากฯที่จําหนายได
อยางเปนธรรม
- ใหขึ้นทะเบียนผูคาสลากฯ โดยผูคา
สลากฯตองมีใบอนุญาตและตองไมเปน
ผูเกี่ยวของกับหวยใตดิน
- จัดตั้ง”กองทุนสลากฯเพื่อการพัฒนา
สังคม” สําหรับจัดสรรรายได พรอมทั้ง
รองรับหรือประกันความเสี่ยง
นําเงินรายไดสงคลังรอยละ 28 หรือปละ จัดตั้ง ”กองทุนสลากฯเพื่อการพัฒนา
13,340 ลานบาท ซึ่งเปนการเอาเงินที่ได สังคม” เพื่อนําเงินรายไดจากการ
จากคนจนไปเฉลี่ยใชกับคนรวย และนํา จําหนายสลากฯ ไปใชในการสงเสริม
เงินไปใชแกปญหาสังคมอยางไมตรงจุด และพัฒนาชีวิตผูดอยโอกาส เชน เด็ก
และไมเพียงพอ
เยาวชน คนพิการ ผูสูงอายุ เปนตน
- การจัดสรรงบประมาณกระแสหลักไม - สวนเรื่องผลกระทบตอรัฐที่
เปนธรรมตอการพัฒนาสังคมอยูแลว จึง งบประมาณสวนหนึ่งขาดหายไปควร
ไมควรเอาเงินไปเฉลี่ยใชในงบประมาณ แกไขโดยการจัดเก็บภาษีใหมี
กระแสหลัก
ประสิทธิภาพมากขึ้นแทน เชน ภาษี
ที่ดิน มรดก สถานบันเทิง เหลา บุหรี่
เปนตน
บังคับใชกฎหมายใหเขมขนมากขึ้น
อํานาจในการจับสลากฯเกินราคาตาม
โดยระบุใหหวยใตดินอยูในบัญชี ก. ของ
พรบ.สลากฯ มาตรา 39 มีแคโทษปรับ
พรบ.การพนัน เพื่อใหการควบคุมและ
ไมเกิน 2,000 บาท
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ที่

ประเด็น
พนันนอกระบบ

8

ผลกระทบตอ
สังคม

9

ผูมีสวนไดเสียกับ
สลากฯ

10

กฎหมาย

ปญหา/สภาพการณปจจุบัน

แนวทางการปรับปรุง
ปราบปรามการกระทําผิดเปนไปอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพพรอมทั้ง
กําหนดใหหวยใตดินอยูในความผิดมูล
ฐานของพรบ.ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เพื่อดําเนินการยึดทรัพย
ของผูคาสลากฯหวยใตดิน(กินรวบ)

รัฐรับเงินรายไดเปนกอบเปนกําจาก
หยาดเหงื่อแรงงานของคนจน คน
สิ้นไรไมตอก ซึ่งเปนความไมสมดุลใน
การจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุด
- สังคมไทยยังคงถูกมอมเมา หวังพึ่ง
สลากฯเพราะความไมมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม แตในขณะเดียวกัน
การจําหนายสลากฯเปนทางเลือกเพื่อ
การยังชีพทางเดียวของผูยากไรเปน
จํานวนมากและเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทยที่ตัดไปเสียมิได
- การกระจายการจัดสรรสลากฯ เอื้อ
ประโยชนหลักใหนักการเมือง
ขาราชการ นักธุรกิจที่ร่ํารวย องคกร
ภาคเอกชนที่มั่งคั่ง และพอคาคนกลาง
ในขณะที่ผูคาสลากฯ ที่เปนคนพิการ
และผูดอยโอกาสตางๆ ไดรับ
ผลประโยชนอยางไมเปนธรรม และไม
เพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- สวนแบงนักการเมืองและขาราชการ
ฉอฉล
- ยี่ปว กลุมทุนนอกระบบ โดยมีคน
พิการ ผูคา เปนเพียงผูใชแรงงานที่ไดรับ
ประโยชนเพียงนอยนิด
พรบ.สลากฯเดิม ไมเอื้อตอการปฏิรูป
สลากฯ

- นําเงินรายไดไปเยียวยาสังคม เชน
รณรงคใหมีการลด ละ เลิก การพนัน
สงเสริมการประกอบอาชีพที่สราง
ผลผลิตและมูลคาเพิ่มแกสังคม
- ตองมีมาตรการควบคุมทางกฎหมาย
อยางเขมขน และเขมแข็ง

- รัฐบาลหรือสํานักงานสลากฯตองไมจัด
ใหเงินจากการจัดสรรสลากฯ เปนรายได
ประจําอีกตอไป ยกเลิกการจัดสรรสลาก
ฯ ให นักการเมือง ขาราชการ นักธุรกิจที่
ร่ํารวย องคกรภาคเอกชนที่มั่งคั่ง พอคา
คนกลาง และผูไมอยูในฐานะยากไร
- จัดตั้งคณะกรรมการจัดสรรสลากฯ ซึ่ง
ประกอบดวยผูดอยโอกาสที่คาสลากฯ
เปนหลัก

ดําเนินการยกราง พรบ.สลากฯ ฉบับ
ใหมโดยเร็ว
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ภาคผนวก 3
รายชื่อผูอาํ นวยการจากอดีตถึงปจจุบัน

พระยาชัยสุรินทร
๒๔๘๘ - ๒๔๙๔

นายโชติ คุณะเกษม
๒๔๙๕ - ๒๕๐๐

นายสงวน จันทรสาขา
๒๕๐๑ - ๒๕๐๖

พลตํารวจเอก หลวงชาติตระการโกศล
๒๕๐๗ - ๒๕๑๐

นายปกรณ อังศุสิงห
๒๕๑๑ - ๒๕๑๖

พลอากาศโท พิชิต บุณยเสนา
๒๕๑๖ - ๒๕๑๗

นายสุวิทย ยิ่งวรพันธ
๒๕๑๗ - ๒๕๑๘

นายยศ อินทรโกมลมาลยสุต
๒๕๑๘ - ๒๕๑๙

นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี
๒๕๑๙ - ๒๕๒๑

นายเชิดไชย นวะมะรัตน

นายเมธี ภมรานนท

พันตํารวจเอก เถกิง ตรีสวัสดิ์
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๒๕๒๑ - ๒๕๓๐

๒๕๓๐ - ๒๕๓๑

๒๕๓๑ - ๒๕๓๓

นายธงชัย เล็กบํารุง
๒๕๓๓ - ๒๕๓๕

นายเกษม ธรรมบุษดี
๒๕๓๕ - ๒๕๔๑

นายชัยวัฒน พสกภักดี
๒๕๔๑ - ๒๕๔๖

นายวันชัย สุระกุล
๒๕๕๒ - ปจจุบัน

พลตํารวจตรีสุรสิทธิ์ สังขพงศ
๒๕๔๖ - ๒๕๔๙

ที่มา : สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ใน www.GLO.or.th. เขาถึงขอมูลวันที่ 11 มกราคม 2554.

ภาคผนวก 4
ปริมาณการพิมพสลากกินแบงรัฐบาล ชวงพ.ศ.2507-2554
ป

จํานวนสลากตอ
งวด

จํานวนสลากตอ
เดือน

(ลานฉบับ)

(ลานฉบับ)

2507-2510

2

8

10

ออก 4 ครั้งตอเดือน

2510-2512

3

8

10

ออก 3 ครั้งตอเดือน

2512-2514

4

12

10

ออก 3 ครั้งตอเดือน

2514-2515

4

12

10

ออก 3 ครั้งตอเดือน

2515-2517

5

15

10

ออก 3 ครั้งตอเดือน

2518-2519

7

21

10

ออก 3 ครั้งตอเดือน

ราคาสลากตอฉบับ

หมายเหตุ

(บาท)
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2519-2521

10

20

10

ออก 2 ครั้งตอเดือน

2521-2522

12

24

10

ออก 2 ครั้งตอเดือน

2522-2523

14

28

10

ออก 2 ครั้งตอเดือน

2523-2525

18

36

10

ออก 2 ครั้งตอเดือน

2525-2527

20

40

10

ออก 2 ครั้งตอเดือน

2527-2528

24

48

10

ออก 2 ครั้งตอเดือน

2528-2529

28

56

10

ออก 2 ครั้งตอเดือน

2529-2530

24

48

10

ออก 2 ครั้งตอเดือน

2 พ.ค.30-16 ก.ค.30

28

56

10

ออก 2 ครั้งตอเดือน

10 บาท (ชุด ก, ข)
และ 20 บาท (ค ง จ
ฉ)

ออก 2 ครั้งตอเดือน

2530-2531
(1 ส.ค.-16 ก.พ.31)

24

48

2531-2532

20

40

10 บาท (ชุด ก, ข)
และ 20 บาท (ค ง จ
ฉ)

ออก 2 ครั้งตอเดือน

2532-2533

20

40

10 บาท (ชุด ก, ข)
และ 20 บาท (ค ง จ
ฉ)

ออก 2 ครั้งตอเดือน

2533-2534

20

40

10 บาท (ชุด ก, ข)
และ 20 บาท (ค ง จ
ฉ)

ออก 2 ครั้งตอเดือน

2534-2535

28

56

20

ออก 2 ครั้งตอเดือน

2535-2537

28

56

20

ออก 2 ครั้งตอเดือน

2538-2548

28

56

40

ออก 2 ครั้งตอเดือน

2548-2549

30

60

40

ออก 2 ครั้งตอเดือน

*16 ธ.ค.44-30 ธ.ค.
49

16

32

40

ออก 2 ครั้งตอเดือน

2550-2552

46

92

40

ออก 2 ครั้งตอเดือน

2553-2554

50

100

40

ออก 2 ครั้งตอเดือน

ที่มา : สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (โดยผูวิจัยปรับปรุงตารางนําเสนอใหม)
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ภาคผนวก 5
ความตองการสลากกินแบงรัฐบาลในแตละงวด
หนวย : ฉบับ
งวดวันที่
ความตองการสลากโดยรวม
ความตองการสลากโดยรวม
(จากผลการสํารวจพฤติกรรม)
(หลังปรับปริมาณ)
16 มกราคม
51,215,153
46,000,000
1 กุมภาพันธ
71,621,986
64,328,840
16 กุมภาพันธ
77,441,087
69,555,392
1 มีนาคม
70,508,201
63,328,470
16 มีนาคม
65,037,515
58,414,855
1 เมษายน
72,576,986
65,186,594
16 เมษายน
26,002,477
23,354,689
2 พฤษภาคม
71,206,173
63,955,369
16 พฤษภาคม
42,647,572
38,304,842
1 มิถุนายน
57,751,645
51,870,893
16 มิถุนายน
56,682,411
50,910,537
1 กรกฎาคม
80,344,925
72,163,537
16 กรกฎาคม
58,069,217
52,156,126
1 สิงหาคม
77,603,300
69,701,087
16 สิงหาคม
77,401,105
69,519,481
1 กันยายน
84,343,130
75,754,611
16 กันยายน
65,837,156
59,133,070
1 ตุลาคม
51,929,118
46,641,263
16 ตุลาคม
42,140,372
37,849,289
1 พฤศจิกายน
61,210,663
54,977,684
16 พฤศจิกายน
45,036,214
40,450,252
1 ธันวาคม
62,067,421
55,747,200
16 ธันวาคม
77,896,882
69,964,774
30 ธันวาคม
101,763,876
91,401,432
รวมทั้งป
1,548,334,585
1,390,670,287
ที่มา : สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ การคลัง กระทรวงการคลัง (2552 :159)
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ภาคผนวก 6
ภาพสถานที่คา สลากขนาดใหญ บริเวณสหกรณการเกษตร อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ภาพการซื้อขายสลากในตลาดสหกรณฯ
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ภาพการซื้อขายสลากในตลาดเอกชน

ภาพการปรับพื้นที่เพื่อขยายตลาดคาสลากแหงใหมของเอกชน

