รายงานสรุปประเด็นการเสวนา เรื่อง “ผ่า พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล”
วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารออกรางวัล ส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้้า
ผู้เข้าร่วมเสวนา
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรธน์ พลวิชัย
๒. พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์
๓. นายธนากร คมกฤส
๔. นายอานวย กลิ่นอยู่
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้ดาเนินการเสวนาฯ
ผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้อานวยการเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
นายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลาก (ประเทศไทย)
คณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

การเสวนาฯ เริ่มต้นโดยพลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ เป็นผู้เกริ่นนาความเป็นมาในการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ส านั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล สรุ ป ได้ ว่ า ส านั ก งานฯ ได้ ข อแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในปี ๒๕๕๗ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการในเบื้องต้น และ
ส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว จึงส่งร่างพระราชบัญญัติฯ เข้าสู่สภา ต่อมาวันที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปั ญ หาที่เกิดจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
๒ เรื่อง ได้แก่
๑. การกาหนดโครงสร้างโดยให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการขายสลากเกินราคา
๒. กาหนดประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลใหม่ คือ พลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์
เมื่ อ มี ค าสั่ ง คสช. ท าให้ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ถู ก ส่ ง คื น มายั ง ส านั ก งานฯ เพื่ อ ทบทวน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแก้ ไขเพื่ อ ให้ เข้ า กั บ สถานการณ์ ใ นขณะนั้ น เมื่ อ เราแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
จึงส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ไปยังกระทรวงการคลังในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุงตรวจสอบ ต่อมาเดือน
เมษายน ๒๕๖๐ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ ใ ห้ ร่ า งกฎหมายทั้ ง ฉบั บ ที่ ด าเนิ น การอยู่ และอยู่ ใ นระหว่ า ง
การตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้นากลับมารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ร่างพระราชบัญญัติฯ จึงถูกส่งกลับมายังสานักงานฯ เพื่ อดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งการดาเนินการรับฟังความคิดเห็นสานักงานฯ จะกระทาด้วยกัน ๔ ช่องทาง ได้แก่
ช่องทางแรกคือ วัน นี้ (๒๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐) ที่จัดให้ มีการเสวนารับฟั งความคิดเห็ นจาก
นักวิชาการและประชาชนทั่วไป
ช่องทางที่สอง จะนาร่างพระราชบัญญัติฯ ขึ้น website ของสานักงานฯ (www.glo.or.th)
และ website ของกระทรวงดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (www.mict.go.th) ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
เพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน และดาเนินการอีกครั้งในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
ช่องทางที่สาม กรณี ที่ประชาชนหรือผู้ ที่เกี่ยวข้องมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเป็นจานวนมาก
สามารถส่งเป็นจดหมายมายังสานักงานฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง และ
ช่อ งทางสุ ด ท้ าย ส านั กงานฯ จะส่ งหนั งสื อ สอบถามความคิด เห็ น ไปยัง หน่ ว ยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เมื่ อ ด าเนิ น การครบทั้ ง ๔ ช่ อ งทางแล้ ว จะน าความคิ ด เห็ น ที่ ไ ด้ ม ารวมกั น สรุ ป เสนอ
คณะกรรมการสลากฯ ส่งไปยังกระทรวงการคลัง นาเข้าคณะรัฐมนตรี และส่งให้ สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าพิ จ ารณาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ท้ า ยสุ ด น าเข้ า คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ เห็ น ชอบซึ่ ง หากร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ
ผ่านความเห็นชอบ ก็จะมีการประกาศใช้อย่างเร็วที่สุดประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
/ส่วนเนื้อหา...

-๒ส่วนเนื้อหาในการแก้ไขพระราชบัญญัติฯ มีการแก้ไขทั้งหมด ๗ ประเด็น ได้แก่
๑. สถานที่ ตั้ ง จากส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ ในกรุ งเทพมหานคร เพิ่ ม เติ ม เป็ น ส านั ก งานใหญ่
ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้สอดคล้องกับที่ตั้งสานักงานในปัจจุบัน
๒. องค์ ป ระกอบคณะกรรมการสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล จากเดิ ม มี ๙ ท่ า น เพิ่ ม เติ ม เป็ น
๑๑ ท่าน โดยเพิ่ม ผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม
๓. เพิ่ ม อานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการสลากกิน แบ่ งรัฐ บาล เพื่ อก าหนดจานวน ราคา
รูปแบบ วิธีการจาหน่าย และการคัดเลือกตัวแทนจาหน่าย
๔. การจัดสรรเงินจากการจาหน่ายสลาก ดังนี้
(๑) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล
(๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบสองเป็นรายได้แผ่นดิน
(๓) ไม่ เกิ น กว่ า ร้ อ ยละสิ บ เจ็ ด เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารงานซึ่ ง รวมทั้ ง ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
(๔) ร้อยละหนึ่งเป็นเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสังคม
๕. การจ่ายเงินรางวัลประเภทสมทบเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของสานักงานในอนาคต
๖. กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(๑) เพื่อให้ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการพนัน สาเหตุและผลกระทบ
จากการพนันรวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพนัน
(๒) เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน สร้างการรู้เท่า
ทันเพื่อป้องกันการติดการพนัน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
(๓) เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน
(๔) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
(๕) เพื่อให้ดาเนินโครงการตามนโยบายของรัฐที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
๗. บทกาหนดโทษ สาหรับกรณีขายสลากเกินราคา ขายสลากในสถานศึกษาและขายสลาก
ให้แก่บุคคลอายุต่ากว่ายี่สิบบริบูรณ์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
นายธนากร คมกฤส ผู้ อ านวยการเครื อ ข่ า ยรณรงค์ ห ยุ ด พนั น เสนอให้ มี ก ารแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. การเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ควรต้องแสดงเหตุผลถึง ปัญหาการดาเนินกิจการสลากที่
ผ่านมา เช่น การขายเกินราคา การจัดสรรโควตา ความเชื่อเรื่องเลขล็อก เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีการวิเคราะห์
จุดแข็ง – จุ ดอ่อน โอกาส – อุป สรรค (swot) ของส านักงานสลากกิน แบ่งรัฐ บาล และต้องมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ ท้ า ทายในอนาคต เช่ น การขยายตั ว ของปั ญ หาการพนั น ในสั ง คมไทย และการจะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาเพื่อเป็น “ต้นแบบขององค์กรที่รับผิดชอบสูงต่อสังคม”
๒. ร่างพระราชบัญญัติฯ นี้จะเปิดประตูให้
๒.๑ การออกสลากชนิดใหม่สามารถกระทาได้ เช่น สลาก ๒ ตัว ๓ ตัว สลากล็อตโต สลาก
รู้ผลทันที สลากทายผลต่าง ๆ (กีฬา) สลากอื่น ๆ (รวมชุด) เป็นต้น
/๒.๒...

-๓๒.๒ การออกสลากสามารถกระท าได้ โ ดยง่ า ย โดยมติ ข องคณะกรรมการสลากฯ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงการคลั ง ผู้ แ ทนกระทรวงการคลั ง ผู้ แ ทน
สานักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทน
กระทรวงยุติธรรม และผู้อานวยการสลากกินแบ่งรัฐบาล และกรรมการโดยการแต่งตั้ง ของคณะรัฐมนตรี ได้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน ได้แก่ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหาร กฎหมาย หรือ การตลาด
๒.๓ ทาให้น่าลุ้นน่าลองมากขึ้น เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฯ นี้กาหนดให้มีรางวัลสมทบ
(แจ็คพ็อต) ซึ่งเห็นว่าควรกาหนดนิยามคาว่า “รางวัลสมทบ” ไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ ด้วยเพื่อความ
ชัดเจน
ซึ่งในส่วนนี้เสนอให้ไม่ต้องมีรางวัลแจ็คพ็อตเพื่อไม่ให้สานั กงานฯ ถูกโจมตีว่ามอมเมาให้มี
การเล่นพนัน แต่ควรกระจายโอกาสการถูกรางวัลให้มากขึ้น โดยเพิ่มรางวัลเล็กๆ ให้มีจานวนมากขึ้น
๒.๔ ทาให้สามารถหาซื้อสลากได้ง่ายขึ้น เนื่องจากต่อไปนอกจากซื้อได้จากการค้าเร่แล้ว
ต่ อ ไปส านั ก งานฯ อาจเพิ่ ม ช่ อ งทางการจ าหน่ ายโดยผ่ า นช่ อ งทาง online เช่ น ตู้ ส ะดวกซื้ อ หรือ Internet
โดยอาศัยพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ และมีข้อห้ามหรือเงื่อนไขน้อยโดยกาหนดห้ามขายสลากในโรงเรียน
หรือสถานศึกษา และห้ามขายแก่ผู้มีอายุต่ากว่า ๒๐ ปีเท่านั้น
ซึ่งในส่วนนี้เห็นว่าไม่คัดค้านที่จะออกสลากในรูปแบบใหม่ ๆ แต่ขอเสนอให้การออกสลาก
ต้องกระทาโดยไม่ง่ายซึ่งต้องผ่านการศึกษาผลกระทบทางสังคมโดยสถาบันที่เป็นกลาง ต้องผ่านการรับฟังของผู้มี
ส่วนได้เสีย และต้องผ่านการกลั่นกรองและเห็นชอบของคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาใหม่ (Super borad)
หรือคณะรัฐ มนตรี และเห็ น ควรให้ จากัดการเข้าถึงโดยง่าย เช่น จุดจาหน่าย การซื้อต้องระบุ เลขประจาตัว
ประชาชนจึงจะเป็นผู้มีสิทธิขึ้นเงินรางวัล เพื่อป้องกันปัญหาการโต้แย้งสิทธิความเป็นเจ้าของเมื่อถูกรางวัล
๓. มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ร่างพระราชบัญญัติฯ นี้กาหนดให้มี กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อ
พัฒนาสังคมซึ่งกาหนดเพดานสูงสุดไว้ ๑,๐๐๐ ล้านบาท (ตามร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓๘/๔) กาหนดให้
ร้อยละหนึ่งเป็นเงินกองทุน) มีวัตถุประสงค์ ๕ ประการ (ตามร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓๘/๑ ได้แก่
(๑) เพื่อให้ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการพนัน สาเหตุและผลกระทบจาก
การพนันรวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพนัน
(๒) เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันสร้างการรู้เท่าทัน
เพื่อป้องกันการติดการพนัน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
(๓) เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน
(๔) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
(๕) เพื่อให้ดาเนินโครงการตามนโยบายของรัฐที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม)
ซึ่ ง ผู้ มี อ านาจใช้ คื อ ให้ ผู้ อ านวยการโดยมี ห น้ า ที่ ด าเนิ น กิ จ การของกองทุ น ให้ เป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์ ของกองทุน และตามที่คณะกรรมการกาหนด (ตามร่างพระราชบัญ ญัติฯ มาตรา ๓๘/๕)
เห็ น ว่าเป็ น หน้ าที่ ข องผู้ อ านวยการโดยเฉพาะ ไม่ มี ส่ ว นร่ว มของภาคส่ ว นใด ๆ ไม่ มี ข้อ ก าหนดอื่น ๆ และ
คณะกรรมการสลากฯ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอาจเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง จึงมีความกังวลว่าผู้อานวยการ
อาจถูกกดดันจากฝ่ายการเมืองส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเงินส่วนนี้ จึงเสนอแนะให้ยกระดับกองทุนเป็น
กองทุนในกระทรวงการคลัง และมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจาก
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น แล้ ว กองทุ น ควรมี เจตนารมณ์ ที่ ชั ด เจนในการ “ลด ละ เลิ ก พนั น ” และควรมี
หลักเกณฑ์การบริหารเงินให้ชัดเจน เช่น
/ไม่ต่า...

-๔- ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๕ เพื่อการวิจัย
- ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๕ เพื่อการรณรงค์
- ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๕ เพื่อการเยียวยา
- ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ เพื่อการแก้ไขปัญหาสลาก
- ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๕ เพื่อการตอบสนองรัฐ
หลังจากที่รับฟังการเสวนาของผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านแล้ว มีข้อเสนอเพิ่มเติม ๔ ประการ
ได้แก่
๑. ต้องกาหนดเรื่องสวัสดิการของผู้พิการไว้
๒. หลักเกณฑ์ผู้จาหน่ายสลาก ควรกาหนดให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ลงทะเบียนคนจน เป็น
ผู้มีสิทธิในลาดับต้น
๓. กองทุ น ฯ ต้ อ งถู กใช้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพในการ ลด ละ เลิ ก พนั น ต้ อ งท างานเชิงรุก
โดยกาหนดยุทธศาสตร์และจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน
๔. ต้องทาให้คนไทยเล่นพนันอย่างรู้เท่าทันมากขึ้น โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของสานักงานฯ
ให้เป็นประโยชน์ ในส่วนของใบสลากควรระบุข้อความเตือนใจให้ซื้อแต่น้อย
ทั้งนี้ ต่อไปตนจะรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็ นในวันนี้เพื่อเสนอร่างกฎหมายสลากฯ ภาค
ประชาชนมาเพิ่มเติมอีกในอนาคต
นายอานวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลาก (ประเทศไทย) เสนอให้ มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. ในเรื่องส่วนลด เห็ นว่าไม่ควรกาหนดเป็นร้อยละตายตัวไว้ในพระราชบัญญั ติฯ ควรให้
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารในขณะนั้น
๒. ในเรื่องกองทุนฯ เห็นด้วยว่าควรกาหนดให้มี ซึ่งบุคคลใดจะเข้ามาบริหารไม่สาคัญ ที่สาคัญ
คือต้องบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพราะวัตถุประสงค์นั้นกาหนดไว้ถูกต้องเหมาะสมแล้ว และต้อง
สามารถตรวจสอบได้
๓. สานักงานฯ ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับโทษของการพนัน และ
การเสี่ยงโชคโดยสมควรจะทาให้ชีวิตมีความสุข ข้อความในสลากควรระบุว่า การเล่นพนันไม่ดี เช่น ซื้อมากไม่ดี
หรือการหมกมุ่นกับการพนันมากเกินไปนั้นเป็นโทษ เป็นต้น
๔. เรื่องบทกาหนดโทษ เห็นว่า การเพิ่มโทษผู้ค้าสลากเกินราคาเป็นการทาให้เกิดความเกรง
กลัวส่วนหนึ่ง แต่แม้จะมีการเพิ่มโทษมาระยะหนึ่งตามคาสั่ง คสช. แล้วก็ยังมีผู้กระทาความผิด ดังนั้น ควรจะ
กาหนดมาตรการอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น การลงโทษผู้ที่ทาให้ราคาสลากเพิ่ม เนื่องจากในส่วนของคนพิการมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพไม่มาก อาชีพค้าสลากคนพิการยึดเป็นอาชีพ หลัก ปัจจุบันจานวนสลากยัง ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ เห็นควรให้เพิ่มจานวนสลากขึ้นอีก
ทั้งนี้ สิ่งที่แสดงความคิดเห็นในวันนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงความต้องการของคนพิการทุกกลุ่ ม
ตนจะน าความรู้ที่ได้จากเวทีวัน นี้ ไปถ่ายทอดสู่คนพิการและรวบรวมความเห็ น เพิ่มเติมส่ งมายังส านักงานฯ
อีกครั้งหนึ่ง
/รองศาสตราจารย์...

-๕รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริย ะรังสรรค์ คณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย
รังสิต เสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. การแก้ไขพระราชบัญ ญัติควรแก้ไขให้ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพราะการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายให้มีความทันสมัยและมีความคล่องตัวมีความจาเป็นมาก องค์กรต้องปรับตั วเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป
๒. ในเรื่องผู้บริหาร คณะกรรมการสลากฯ และผู้อานวยการต้องเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่
มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ในเรื่องกองทุนฯ เห็นด้วยที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้ามาดูแลสังคม แต่กองทุนฯ ต้องบริหาร
จัดการด้วยความโปร่งใส ต้องให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งมาจากหลักความคิดสากลที่ว่า “คนเกิดมา
มีน้อยต้องได้รับการชดเชยมาก” เพื่อความเป็นธรรม กองทุนฯ จึงต้องมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาและให้
โอกาสทางอาชีพแก่คนพิการ เพราะคนพิการไม่มีโอกาสทางการศึกษาจึงไม่สามารถพัฒนาอาชีพของตนได้
ทั้งนี้ มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การให้รางวัลใหญ่ไม่ได้เป็นการมอมเมาประชาชน แต่ขึ้นอยู่กับ
การบริห ารจั ดการเงิน ของผู้ ได้รับ เงิน รางวัล ส านักงานฯ อาจจัดท าเอกสารแนะนาการใช้เงินรางวัล ให้ แก่
ประชาชน
นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนภาคประชาชนผู้เข้าร่วมเสวนาเสนอให้มี การแก้ไขพระราชบัญญัติฯ
ด้วย ได้แก่
๑. นายสมชาย ตันติวงศ์ ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพและคนพิการของสภาคนพิการประเทศ
ไทย เสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑.๑ เสนอเปลี่ยนชื่อจาก “สลากกินแบ่งรัฐบาล” เป็น “สลากกินแบ่งเพื่อประชาชน”
๑.๒ เสนอแก้ไขวัตถุประสงค์ มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
2517 เดิ ม โดยเพิ่ ม ข้ อความว่า “เพื่ อ สนั บ สนุ น ส่ งเสริม การประกอบอาชีพ ของคนพิ การ ผู้ สู งอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส”
๑.๓ ขอเสนอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรรายได้ (ร่างฯ มาตรา 22) จาก
“(๑) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล
(๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบสองเป็นรายได้แผ่นดิน
(๓) ไม่ เกิ น ร้ อ ยละสิ บ เจ็ ด เป็ น ค่ าใช้ จ่ ายในการบริห ารงานซึ่ งรวมทั้ งค่ า ใช้ จ่า ยใน
การจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
(๔) ร้อยละหนึ่งเป็นเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม”
เสนอเปลี่ยนแปลงเป็น
“(๑) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล
(๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบเป็นรายได้แผ่นดิน
(๓) ไม่เกิน ร้อยละยี่สิ บเป็นค่าใช้จ่ายในการบริห ารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
จาหน่ายสลาก (โดยแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานร้อยละ 3 ส่วนลดตัวแทนจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ร้อยละ 17 เพื่อนาไปกระจายแก่รายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15)
(๔) ร้อยละสิบเป็นเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม”
/๒...

-๖๒. นายอิงรอน เชตวัน ตัว แทนจากภาคประชาชน เสนอให้ มีการแก้ ไขพระราชบัญ ญั ติฯ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๒.๑ เสนอให้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารกองทุน จากเดิมกาหนดให้ผู้อานวยการสานักงานสลาก
เป็นผู้บริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียว เสนอให้มีการจัดตั้งผู้บริหารกองทุนในรูปแบบคณะกรรมการร่วมบริหาร
จัดการโดยให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
๒.๒ เสนอให้ แ ก้ ไ ขร่ า งมาตรา 38/1 โดยตั ด “(4) เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
การจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล” ออก เนื่องจากเห็นว่า เจตนารมณ์ในขณะที่เสนอร่างกฎหมายมีเรื่องการรับ
ซื้อสลากคืนแต่ในปัจจุบันไม่มีประเด็นปัญหาในเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงไม่จาเป็นต้องระบุไว้
๒.๓ เสนอให้มีการโฆษณาเผยแพร่ วัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อให้ประชาชนทราบถึง
วัตถุประสงค์ของกองทุน และเป็นการแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ที่ว่าสานักงานตระหนักถึงสังคมด้วย
๓. นายมนตรี แก้วกระจ่าง ตัวแทนจากภาคประชาชน เสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญ ญัติฯ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑ ความยั่งยืนของพระราชบัญญัติควรให้ใช้ได้กับทุกรัฐบาล
๓.๒ การบริหารจัดการสลาก หากจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น LOTTO เพิ่มขึ้นมา ขอให้
ตระหนักถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมาด้วย เช่น หากเกิด LOTTO ขึ้นมา อุปกรณ์ต่าง ๆ มีมาตรการรองรับ
อาชีพแก่คนพิการหรือไม่
๓.๓ เสนอให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อ
พัฒนาสังคมด้วย
๔. นายณัฐพงษ์ ห่อแก้ว เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เสนอข้อสังเกตเพิ่มเติมในการแก้ไข
พระราชบัญญัติฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
๔.๑ ขอให้จัดเวทีเสวนาเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง
๔.๒ วางมาตรการในเรื่องการเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงกองทุนได้อย่างเท่าเทียมกันทั้ง
บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล และให้การบริหารกองทุนเป็นไปโดยอิสระ โป่รงใส ตรวจสอบได้
๕. นายวรั ญ ชั ย โชคชนะ ผู้ ส มั ค รสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฏร เสนอข้ อ สั งเกตเพิ่ ม เติ ม ใน
การแก้ไขพระราชบัญญัติฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
๕.๑ การเพิ่มจานวนสลากมีหลักเกณฑ์ ตลอดจนข้อพิจารณาอย่างไร และการเพิ่มจานวน
สลากสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร
๕.๒ วิธีการซื้อจองล่วงหน้าโดยวิธีการกดตู้ ATM สานักงานฯ ควรจัดสรรให้มีความสะดวก
รวดเร็ว
๕.๓ เสนอให้แก้ไขการรวมชุดสลาก
๕.๔ เสนอให้มีการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ ๒ ตัว ๓ ตัว

/๖...

-๗๖. นายวรยศ เสถียรพันธ์ ตัวแทนค้าสลากรายย่อย ๕ ภาค เสนอความคิดเห็นในการแก้ไข
พระราชบัญญัติฯ ดังนี้
๖.๑ เห็นด้วยกับการแก้ไข พระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
เนื่องจาก พระราชบัญญัติที่ใช้ในปัจจุบันเก่ามาก ผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจาหน่ายสลากเกินราคาได้
๖.๒ ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๒๒ ที่กาหนดให้ เงินที่สานักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลได้รับจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้จัดสรร ดังนี้ (๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่ สิบสองเป็น
รายได้แผ่นดิน เพราะเป็นการบังคับให้สานักงานต้องจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้หมด จึงเสนอให้ กาหนด
เป็นเงินรางวัลร้อยละหกสิบ ส่วนอีกร้อยละสี่สิบไม่ควรกาหนดว่าจะจัดสรรให้เป็นรายได้แผ่นดิน จานวนร้อยละ
เท่าไหร่
๖.๓ ปัญหาการรวมชุดสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น เห็น ว่า ไม่สามารถห้ามได้ เนื่องจากเป็น
ความต้องการของตลาด
๖.๔ ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓๙ ที่กาหนดให้ ผู้ใดเสนอขายสลากฯ
เกินราคาที่กาหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนั้น เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เนื่องจากเมื่อ
ผู้ตัวแทนจาหน่ายเกินราคาแล้ วเปรียบเทียบปรับ ตัวแทนรายนั้น ก็จะกลับมาจาหน่ายเกินราคาเหมือนเดิม
เนื่องจาก ต้องรับซื้อสลากมาอีกทอดหนึ่ง ทาให้ต้นทุนราคาสูง จึงไม่สามารถควบคุมราคาขายได้
๗. นายสุ น ทร สุ ข ชา เจ้าหน้ าที่ ฝ่ ายกฎหมายคนพิ ก ารทุ ก ประเภท เสนอให้ มี ก ารแก้ ไข
พระราชบัญญัติฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
๗.๑ ขอให้ แ ก้ไขเพิ่ ม เติ มร่างพระราชบั ญ ญั ติฯ มาตรา ๓ โดยให้ กองทุ น สลากกิ นแบ่ ง
รัฐบาลเพื่อการพัฒนาสังคมทาหน้าที่คุ้มครองสิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่เป็น
ผู้ค้าสลาก ตลอดจนตัวแทนผู้ค้าสลากรายย่อยด้วยเป็นหลัก เพราะเป็นกลุ่มคนที่ขาดโอกาส และเสียเปรียบจาก
ความเลื่อมล้าทางสังคม
๗.๒ ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๕ โดยปรับปรุงองค์ประกอบของ
สานั กงานสลากกิน แบ่ งรัฐ บาล โดยเพิ่มตัวแทนจากสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่ งประเทศไทย สมาคม
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย
๗.๓ ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๗ โดยกาหนดให้คนพิการและคน
สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาสที่เป็นผู้ค้า หรือตัวแทนจาหน่ายสลากฯรายย่อย สามารถเข้าถึงการกาหนดจานวน
ราคา รูปแบบ ตลอดจนวิธีการจาหน่าย ตลอดจนการคัดเลือกตัวแทนจาหน่ายสลากฯ ได้โดยสะดวก และไม่
เลือกปฏิบัติ เพราะในกรณีที่จะมีการออกสลากในรูปแบบใหม่ จะต้องให้โอกาสคนกลุ่มนี้ในการเข้าถึง และใช้
ประโยชน์ได้จริงของเครื่องจาน่ายสลากอัตโนมัติด้วย และสร้างโอกาสการเข้าถึงให้เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกลุ่ม
คนพิการ กลุ่มผู้ค้าสลากฯรายย่อย ซึ่งถือว่าเป็นกลุ้มที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
๗.๔ ขอให้ปรับปรุงเรื่องการจัดสรรรายได้จากการจาหน่ายสลาก โดยลดการนาส่งรายได้
จากการจาหน่ายสลากเป็นรายได้แผ่นดิน เหลือร้อยละยี่สิบ และให้เป็นเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อ
การพัฒนาสังคมร้อยละ ๓ เหมือนเดิม ซึ่งเป็นไปตามคาสั่งของ คสช. ที่ ๑๑/๒๕๕๘
๗.๕ ขอให้ เพิ่ มเติม วัตถุป ระสงค์ข องกองทุ น สลากกิน แบ่ งรัฐ บาลเพื่ อพั ฒ นาสั งคม ให้
สนับสนุนกองทุนส่งเสริมประชากรภาคพัฒนาสังคม และกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมและประชาชน
เนื่องด้วยปัญหาสังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อนและรุนแรงมากกว่าในอดีต
/๗.๖...

-๘๗.๖ เห็ นควรแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ ในส่ว นของบุคคลที่จะนาเงินจากกองทุนฯ ไป
จัดสรรเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้ค้าสลากหรือตัวแทนผู้ค้ารายย่อย
๘. ยงยุทธ พระศรี ตัวแทนผู้ค้าสลากรายย่อย เสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติฯ ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
๘.๑ ควรเปลี่ย นแปลงรูปแบบวิธีการซื้อจองล่วงหน้าโดยวิธีการกดตู้ ATM ให้ มีการทา
บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิกด เพื่อแก้ปัญหาการรอการรอคิวกด อาจกาหนดรายชื่อไว้แบบงวดต่องวด เพื่อแก้ปัญหา
ปัญหาความเดือดร้อนในการรอคิว
๘.๒ เรื่องสลากรวมชุด เห็นว่า เป็นช่องทางที่จะให้เ จ้าหน้าที่ตารวจไปแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ เช่น การเรียกรับเงินจากตัวแทนจาหน่าย ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้ค้ารายย่อย
๘.๓ เรื่องส่วนลด ควรให้อยู่ในอานาจของปลัดกระทรวง หรือประธานคณะกรรมการสลากฯ
เป็นผู้กาหนดทุก ๓ ปี หรือ ๕ ปี แต่ไม่ควรกาหนดตายตัว เนื่องจากค่าครองชีพในอนาคตต้องสูงขึ้นตามลาดับ
๘.๔ ในส่ วนเรื่องกองทุ น ควรมีวัตถุประสงค์ช่วยบรรเทาทุกข์ บ ารุงสุ ขให้ แก่ผู้ ค้าหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับการค้าสลากฯ เช่น ผู้ค้าปลีก เป็นต้น
พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ได้กล่าวสรุปว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มออกครั้งแรก ในสมั ย
รัชกาลที่ ๕ จนถึงปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคม และตามพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
๒๕๑๗ มีความเข้มแข็ง สามารถปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ นาส่งรายได้สู่แผ่นดิน และจัดสรรประโยชน์เพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ คนด้ อ ยโอกาสมาตลอด ส่ ว นการแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ความยื ด หยุ่ น
ความสะดวกในการบริหารงาน และความทันสมัยเท่านั้น
ทั้งนี้ ในเรื่องปัญหาสลากฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการนั้น สามารถดูได้จากความต้องการ
ของผู้ซื้อ ซึ่งดูได้จากจานวนการซื้อจองล่วงหน้า ซึ่งในแต่ละงวดจะมีลูกค้าได้รับสลากซื้อจองล่วงหน้า งวดละ
ประมาณ ๙๐,๐๐๐ ราย กระจายไปทั่วประเทศ ส่วนสิ่ งที่จะบ่งชี้ว่าสลากเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
พิจารณาจากการลงพื้นที่สารวจแผงจาหน่ายในวันสุดท้ายก่อนออกรางวัล ว่ามีปริมาณสลากเหลือมากน้อย
เพียงใด เช่น หากมีผู้ค้าจานวน ๑๐ แผง จาหน่ายสลากหมด ติดต่อกัน ๑๐ งวด ก็ต้องมาบริหารจัดการสลาก
ว่าจะไปในทิศทางใด ควรเพิ่มจานวนสลากแก่ตัวแทนหรือไม่ แต่หากผลการสารวจตัวแทนยังจาหน่ายสลากไม่
หมดแต่เหลือน้อย เช่น แผงละ ๑๐ ใบ หรือ ๕ ใบ แสดงให้เห็นว่า การจัดสรรและการจาหน่ายยังมีปริมาณ
พอดี
ส่วนปัญหาสลากชุดเป็นเรื่องสาคัญของสานักงานสลากฯ คือ ปัญหาการบริหารจัดการสลาก
และจากการสารวจพบว่า สลากชุดเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งสานักงานฯ อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาใน
เรื่องดังกล่าว
สุดท้ายนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ดาเนินการ
เสวนาฯ ได้ดาเนินการสรุปการเสวนาและยืนยันว่า ขณะนี้ทางคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่มีนโยบายในการดาเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งในเรื่องการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบใด ๆ
หรือการพิจารณาเพิ่มสลาก ในชั้นนี้ เป็นเพียงการรับฟังความคิดเห็ นของนักวิชาการและประชาชนผู้เกี่ยวข้อง
เท่านั้น
จัดทาโดยสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สิงหาคม ๒๕๖๐

