สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญั ติสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล ตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดยผู้ เ กี่ ย วข้ อ งและประชาชนทั่ ว ไปสามารถแสดงความเห็ น ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ส านั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล
http://www.glo.or.th และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เว็บไซต์
http://www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วนั ที่ ๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ บัดนี้ได้
ครบก าหนดระยะเวลาการเปิ ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น แล้ ว จึ ง ขอสรุ ป ผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ
ต่อร่างพระราชบัญญัติ ดังนี้
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับฟังความคิดเห็น จานวน ๔ วิธีดังนี้
๑. จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒. การรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ผ่ านเว็บ ไซต์ ทางเว็บ ไซต์ ของส านั ก งานฯ http://www.glo.or.th และ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th กาหนดระยะเวลารับฟังความ
คิดเห็น จานวน ๒ ครั้งๆ ละ ๑๕ วัน ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ และครั้งที่
๒ ตั้ งแต่ วัน ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ ถึง วัน ที ่ ๑๕ ตุล าคม ๒๕๖๐ ซึ ่ง ผู ้ที ่ส นใจสามารถแสดงความคิด เห็น โดยกรอก
รายละเอียดในแบบแสดงความคิดเห็นที่เตรียมไว้ให้ในเว็บไซต์ดังกล่าว
๓. การรับฟังความคิดเห็นเป็นเอกสารโดยส่งความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... เป็นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ทางไปรษณีย์
ตามที่อยู่ “สานักกฎหมาย สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๓๕๙ ถนนนนทบุรี ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐” โดยต้องระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อของผู้เสนอความคิดเห็นให้ครบถ้วนชัดเจน
๔. การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ โดยมีหนังสือแจ้งขอรับฟังความ
คิดเห็นทางไปรษณีย์และให้ตอบกลับภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
๒. จานวนครั้งและระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางที่ ๑ จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ
ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารออกรางวัล สานั กงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้า) ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๓.๐๐ น. จานวน ๑ ครั้ง
ช่องทางที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์โดยกาหนดระยะเวลารับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วัน ที่ ๑ กัน ยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน
ทางสานักงานฯ http://www.glo.or.th มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจานวน ๕๒๕ ราย และทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

-2เศรษฐกิจและสั งคม เว็บ ไซต์ http://www.lawamendment.go.th มีผู้ เข้าชม จานวน ๑๔๐ ราย แต่ไม่แสดงความ
คิดเห็น
ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน ทาง
สานั กงานฯ http://www.glo.or.th มีผู้ เข้ามาแสดงความคิดเห็ นจานวน ๑,๖๐๘ ราย และทางกระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th มีผู้เข้าชม จานวน ๔๐ ราย แต่ไม่แสดงความคิดเห็น
ช่องทางที่ ๓ การรับฟังความคิดเห็นเป็นเอกสาร ยื่นต่อสานักงานฯ มีผู้ยื่นเอกสารเข้ามา จานวน ๕ ราย
มีผลรับฟังความคิดเห็น จานวน ๑ ครั้ง
ช่องทางที่ ๔ การรับ ฟังความคิดเห็ นจากหน่ว ยงานต่างๆ โดยมีห นังสื อแจ้งไปยังกระทรวงการคลั ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สานักงบประมาณ สภา
สังคมสงเคราะห์แห่ งประเทศไทย สภากาชาดไทย สานักงานตารวจแห่ งชาติ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวม ๙
หน่วยงาน ปัจจุบันมีหน่วยงานตอบกลับจานวน ๖ หน่วยงาน คือ กระทรวงยุติธรรม สภากาชาดไทย สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงบประมาณ จานวน ๑ ครั้ง
๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางที่ ๑ เปิดรับฟังความคิดเห็นโดยมีการจัดจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(สมาคม มูลนิธิ ตัวแทนจาหน่ายทุกประเภท ภาคประชาชน)
ช่องทางที่ ๒ เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ จากประชาชนหรือบุคคลอื่นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
การเสวนารับฟังความคิดเห็นในดังกล่าวได้
ช่องทางที่ ๓ เปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นเอกสารโดยส่งความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... เป็นเอกสารโดยทางไปรษณีย์
ช่องทางที่ ๔ ให้ภาครัฐและองค์ต่างๆของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาล
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
(๑) การแก้ไขสถานที่ตั้ง จากสานักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติมเป็น สานักงานใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้สอดคล้องกับที่ตั้งสานักงานในปัจจุบัน (มาตรา ๔)
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(๒) การเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จากเดิมมี ๙ ท่าน เพิ่มเติมเป็น ๑๑
ท่าน โดยเพิ่ม ผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม (มาตรา ๕)

-4(๓) การเพิ่มอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อกาหนดจานวน ราคา รูปแบบ
วิธีการจาหน่าย และการคัดเลือกตัวแทนจาหน่าย (มาตรา ๗)

(๔) การจัดสรรเงินจากการจาหน่ายสลากใหม่เป็น ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ยี่สิบสองเป็นรายได้แผ่นดิน ไม่เกินกว่าร้อยละสิบเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจาหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย และร้อยละหนึ่งเป็นเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสังคม (มาตรา ๑๐)
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(๕) การจ่ายเงินรางวัลประเภทสมทบเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของสานักงานในอนาคต (มาตรา ๑๒)

(๖) กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม (มาตรา ๑๖)
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(๗) บทกาหนดโทษ สาหรับกรณีขายสลากเกินราคา ขายสลากในสถานศึกษา และขายสลากให้แก่
บุคคลอายุต่ากว่ายี่สิบบริบูรณ์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(มาตรา ๑๗ และ ๑๘)
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๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
(๑) การแก้ไขสถานที่ตั้ง จากสานักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติมเป็น สานักงานใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้สอดคล้องกับที่ตั้งสานักงานในปัจจุบัน (มาตรา ๔)
กรณีเห็นด้วยมีเหตุผลประกอบ ดังนี้
การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนในการมารับสลาก (สานักงานตารวจแห่งชาติ)
- เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จากเดิมที่ให้สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี (กระทรวงยุติธรรม)
กรณีไม่เห็นด้วยมีเหตุผลประกอบ ดังนี้
การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
- ควรระบุให้มีสานักงานใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงเพียงแห่งเดียว

-8- ควรตั้งสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสาขาทุกจังหวัด เพื่อความสะดวกในการจาหน่ายสลากให้กับ
ตัวแทนและการรับขึ้นเงินรางวัล
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) การเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จากเดิมมี ๙ ท่าน เพิ่มเติมเป็น ๑๑ ท่าน
โดยเพิ่ม ผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม (มาตรา ๕)
กรณีเห็นด้วยมีเหตุผลประกอบ ดังนี้
การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นการเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการจากเดิม ๙ คน เป็น ๑๑ คน โดยเพิ่มผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
และผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้การดูแลสิทธิของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
กลุ่มต่างๆ และได้กาหนดคุณ สมบั ติของกรรมการผู้ทรงวุฒิ ให้ มีความชัดเจนขึ้นโดยต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ด้านการบริหารกฎหมาย หรือการตลาด จากเดิมที่ไม่ได้กาหนดคุณสมบัติไว้ (กระทรวงยุติธรรม)
กรณีไม่เห็นด้วยมีเหตุผลประกอบ ดังนี้
การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
- ควรมีตัวแทนกรรมการจากภาคเอกชนหรือประชาชนผู้มีอาชีพจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
- ควรปรับลดกรรมการผู้แทนจากภาครัฐ เช่น ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม และสภาสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น ควรเพิ่มกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ๔ คน
คือ เพิ่มด้านเศรษฐศาสตร์หรือการบริหารกองทุน ไม่ควรกาหนดให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นตาแหน่งที่
ต้องประเมินการทางานด้วย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรมาจากการสรรหา ไม่ใช่การเลือกตั้ง
- ควรมีคณะกรรมการจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
- ควรจัดให้ภาคเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคม และมูลนิธิ เลือกตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการ
ด้วย และต้องมีการยื่นแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วย
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ให้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นองค์กรด้านสาธารณประโยชน์องค์กรอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้เข้าเป็นกรรมการด้วย (สภากาชาดไทย)

-9- ให้ยกเลิกความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นดังนี้ “มาตรา 5 ให้ยกเลิกความใน
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา 11 ให้มี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล” ประกอบด้วย (1) ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธานกรรมการ (2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวง
ยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไท ย ผู้แทน
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
กรรมการ (3) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนสามคน ซึ่ ง คณะรัฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ งจากผู้ มี ค วามรู้ค วามเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์ด้ านการบริหาร กฎหมาย หรือ การตลาด ให้ผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นกรรมการและ
เลขานุการ (คณะกรรมาธิการสังคมฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
- ประธานกรรมการควรให้คณะกรรมการเป็นผู้ลงคะแนนเลือก ไม่ควรให้เป็นปลัดกระทรวงการคลัง
ตายตั ว เพราะข้ าราชการประจ าบางครั้ งมี ภ าระหน้ าที่ ม ากพอ อาจไม่ มีเวลาเพี ย งพอต่ อ การบริห ารและแก้ปั ญ หา
(เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน)
- ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการสลากกินแบ่งประชารัฐ ให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยเพิ่ม
ผู้แทนจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เนื่องจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายด้านคนพิการโดยรวม และเป็นองค์กรที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสลาก
กินแบ่งรัฐบาล จึงมิได้ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย (สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย)
(๓) การเพิ่มอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อกาหนดจานวน ราคา รูปแบบ
วิธีการจาหน่าย และการคัดเลือกตัวแทนจาหน่าย (มาตรา ๗)
กรณีเห็นด้วยมีเหตุผลประกอบ ดังนี้
การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
- ไม่คัดค้านที่จะออกสลากในรูปแบบใหม่ ๆ แต่ขอเสนอให้การออกสลากต้องกระทาโดยไม่ง่ายซึ่งต้อง
ผ่านการศึกษาผลกระทบทางสังคมโดยสถาบันที่เป็นกลาง ต้องผ่านการรับฟังของผู้มีส่วนได้เสีย และต้องผ่านการกลั่นกรอง
และเห็ น ชอบของคณะกรรมการอี กชุ ดหนึ่ งที่ ตั้งขึ้ นมาใหม่ (Super board) หรือคณะรัฐ มนตรี และเห็ นควรให้ จ ากั ด
การเข้าถึงโดยง่าย เช่น จุดจาหน่าย การซื้อต้องระบุเลขประจาตัวประชาชนจึงจะเป็นผู้มีสิทธิขึ้นเงินรางวัล เพื่อป้องกัน
ปัญหาการโต้แย้งสิทธิความเป็นเจ้าของเมื่อถูกรางวัล (นายธนากร คมกฤส ผู้อานวยการเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน)
- การบริหารจัดการสลาก หากจะมีผลิตภัณ ฑ์ใหม่ ๆ เช่น LOTTO เพิ่มขึ้นมา ขอให้ ตระหนักถึงการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมาด้วย เช่น หากเกิด LOTTO ขึ้นมา อุปกรณ์ต่าง ๆ มีมาตรการรองรับอาชีพแก่คนพิการหรือไม่
(นายมนตรี แก้วกระจ่าง ตัวแทนจากภาคประชาชน)
- โดยให้คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่กาหนดจานวน ราคา รูปแบบ วิธีการจาหน่าย และการคัดเลือก
ตัวแทนจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จากเดิม คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่เพียงกาหนดราคา วิธีการจาหน่าย และ
การคัดเลือกตัวแทนจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งจะทาให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถออกสลากชนิดใหม่ ๆ
ตามแบบสากลได้ เช่น สลากรวมชุด สลาก ๒ ตัว ๓ ตัว การขายสลากระบบอินเตอร์เน็ต ตู้ขายสลาก เป็นต้น และจะทา
ให้การออกสลากชนิดใหม่สามารถทาได้ง่ายขึ้นเพราะกาหนดเป็นมติของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (กระทรวง
ยุติธรรม)

-10การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรณีไม่เห็นด้วยมีเหตุผลประกอบ ดังนี้
การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
- ขอให้ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ฯ มาตรา ๗ โดยก าหนดให้ ค นพิ การและคนสู งอายุ หรือ
ผู้ด้อยโอกาสที่เป็นผู้ค้า หรือตัวแทนจาหน่ายสลากฯ รายย่อย สามารถเข้าถึงการกาหนดจานวน ราคา รูปแบบ ตลอดจน
วิธีการจาหน่าย ตลอดจนการคัดเลือกตัวแทนจาหน่ายสลากฯ ได้โดยสะดวก และไม่เลือกปฏิบัติ เพราะในกรณีที่จะมีการ
ออกสลากในรูป แบบใหม่ จะต้องให้ โอกาสคนกลุ่ ม นี้ในการเข้าถึง และใช้ป ระโยชน์ได้จริงของเครื่องจาหน่ายสลาก
อัตโนมัติด้วย และสร้างโอกาสการเข้าถึงให้เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ค้าสลากฯ รายย่อย ซึ่งถือว่าเป็น
กลุม่ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง (นายสุนทร สุขชา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายคนพิการทุกประเภท)
การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ควรแก้ไขเพิ่มเติมความในร่างมาตรา 7 แห่ งร่างพระราชบัญ ญั ติดังกล่าว เป็นดังนี้ “มาตรา 7 ให้
ยกเลิ กความใน (7) ของมาตรา 13 แห่ งพะราชบั ญ ญั ติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐ บาล พ.ศ. 2517 และให้ ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน “(7) การกาหนด จานวน ราคา รูปแบบ วิธีการจาหน่าย และการคัดเลือกตัวแทนจาหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ซึ่งต้องกาหนดให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่เป็นผู้ค้าหรือตัวแทนจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและไม่เลือกปฏิบัติ” (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
- ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗ ตามร่างฯ ที่เพิ่มอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการในการ
กาหนดรูปแบบ และจานวนของสลากฯ ซึ่งทาให้สามารถออกสลากรูปแบบใหม่ ๆ มอมเมาประชาชนได้ง่ายกว่ากลไกที่มี
อยู่เดิม (เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน)
- กาหนดให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่เป็นผู้ค้าหรือตัวแทนจาหน่ายสลากกินแบ่งประชารัฐ
รายย่อยสามารถเข้าถึงการกาหนดจานวน ราคา รูปแบบวิธีการจาหน่าย และการคัดเลือกตัวแทนจาหน่ ายสลากกินแบ่ง
ประชารัฐได้โดยสะดวกและไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะในกรณีที่มีการออกสลากรูปแบบใหม่ จะต้องให้คนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะคนพิการที่เป็นผู้ค้าสลากรายย่อยซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรง (สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย)
(๔) การจัดสรรเงินจากการจาหน่ายสลากใหม่เป็น ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
สองเป็นรายได้แผ่นดิน ไม่เกินกว่าร้อยละสิบเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลด้วย และร้อยละหนึ่งเป็นเงินกองทุนเพื่อพัฒนาสังคม (มาตรา ๑๐)
กรณีเห็นด้วย เห็นว่าการจัดสรรเงินจากการจาหน่ายสลากอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้ว มีเหตุผลประกอบ ดังนี้
การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

-11การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
- มีการจัดสรรเงินตาม (๔) ร้อยละหนึ่งเป็นเงินกองทุนเพื่อพัฒ นาสั งคม ถือเป็นการจัดสวัสดิการให้
ผู้ด้อยโอกาส
- เป็นการจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมถือเป็นนโยบายที่ดี
- จัดสรรนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้ว
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- โดยคงสัดส่วนเป็นเงินรางวัลร้อยละ ๖๐ และไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๗ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินจากเดิม ร้อย
ละ ๒๐ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๒ และสัดส่วนการนาเงินเข้ากองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม จากเดิมร้อยละ ๓
ลดลงเป็นร้อยละ ๑ เพื่อให้การบริหารจัดการเงินของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
และสามารถนาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินได้มากขึ้น (กระทรวงยุติธรรม)
กรณีไม่เห็นด้วย เห็นว่าการจัดสรรเงินจากการจาหน่ายสลากไม่อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม มีเหตุผลประกอบ ดังนี้
การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
- เห็นว่าไม่ควรกาหนดเป็นร้อยละตายตัวไว้ในพระราชบัญญัติฯ ควรให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารใน
ขณะนั้น (นายอานวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลาก (ประเทศไทย))
การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
- ควรลดสัดส่วนเงินรางวัลเนื่องจากจานวนผู้ถูกรางวัลมีน้อย และนาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินแทนเพื่อ
นาเงินไปพัฒนาประเทศ
- สัดส่วนการนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินและเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานมีสัดส่วนที่มากเกินไป ควรปรับ
ลดลง และนามาเพิ่มในส่วนการนาส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาสังคม เนื่องจากสัดส่วนการนาส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนา
สังคมน้อยเกินไป
- ควรเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนื่องจาก
เห็นว่าที่กาหนดไว้น้อยเกินไป ไม่เป็นธรรมสาหรับผู้จาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ให้จัดสรรดังนี้ (1) ร้อยละห้าสิบเป็นของรางวัล (4) ร้อยละสองเป็นเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพื่อพัฒนาสังคม จะช่วยให้หน่วยงานที่ทาภารกิจด้านสาธารณประโยชน์ได้รับการจัดสรรเงิน เพิ่มขึ้นจากกองทุนนี้ แต่ทั้งนี้
ขอให้ยังคงให้มีการออกสลากกาชาดการกุศลเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์ขนาดใหญ่ไว้เช่นเดิมด้วย (5) ร้อยละแปด
เป็นเงินกองทุนเพื่อการกุศล (สภากาชาดไทย )
- ควรแก้ไขเพิ่มเติมความในร่างมาตรา ๑๐ แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นดังนี้ “มาตรา ๑๐ แห่ง
ร่างพระราชบั ญ ญั ติ ส านั กงานสลากกิน แบ่ งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๒ เงิน ที่
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้จัดสรรดังนี้ (๑) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล
(๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบเป็นรายได้แผ่นดิน (๓) ไม่เกินกว่าร้อยละสิ บเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้ง

-12ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย (๔) ร้อยละหนึ่งเป็นเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม”
(คณะกรรมาธิการสังคมฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(๕) การจ่ายเงินรางวัลประเภทสมทบเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของสานักงานในอนาคต (มาตรา ๑๒)
กรณีเห็นด้วย มีเหตุผลประกอบ ดังนี้
การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
- การให้รางวัลใหญ่ไม่ได้เป็นการมอมเมาประชาชน แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเงินของผู้ได้ รับเงิน
รางวัล สานั กงานฯ อาจจัดทาเอกสารแนะน าการใช้เงินรางวัลให้แก่ประชาชน (รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะ
รังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต)
การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จากเดิมมีการจัดเงินรางวัลเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประเภทสมทบตามร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กาหนดให้
มีการจ่ายเงินรางวัลประเภทสมทบเพื่อรองรับการออกสลากรูปแบบใหม่ เช่น รางวัลแจ็คพอต (กระทรวงยุติธรรม)
กรณีไม่เห็นด้วย มีเหตุผลประกอบ ดังนี้
การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
-

การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
- การกาหนดให้ มีการจ่ายเงินรางวัลประเภทสมทบจะเป็นแรงจูงใจให้คนเล่นพนัน เป็นการมอมเมา
ประชาชน
- ควรเก็บเงินไว้จนกว่าผู้ที่มีสิทธิจะมารับเงินรางวัลไป
- เงินดังกล่าวควรกาหนดเพิ่มเป็นรางวัลพิเศษ
- ควรจัดสรรให้เงินดังกล่าวเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาสังคม
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การมีสลากกินแบ่งรัฐบาลประเภทมีเงินรางวัลสมทบ ซึ่งเกรงว่าจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการเล่นการ
พนัน และสร้างนักพนันรายใหม่ในอนาคต (เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน)
(๖) กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม (มาตรา ๑๖)
กรณีเห็นด้วย มีเหตุผลประกอบ ดังนี้
การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

-13- ในเรื่องกองทุนฯ เห็นด้วยว่าควรกาหนดให้มี ซึ่งบุคคลใดจะเข้ามาบริหารไม่สาคัญ ที่สาคัญคือต้อง
บริ ห ารให้ เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ งไว้เพราะวัต ถุป ระสงค์ นั้ น กาหนดไว้ถูก ต้ อ งเหมาะสมแล้ ว และต้ องสามารถ
ตรวจสอบได้ (นายอานวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลาก (ประเทศไทย))
- ในเรื่องกองทุนฯ เห็นด้วยที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้ามาดูแลสังคม แต่กองทุนฯ ต้องบริหารจัดการด้วย
ความโปร่งใส ต้องให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งมาจากหลักความคิดสากลที่ว่า “คนเกิดมามีน้อยต้องได้รับการ
ชดเชยมาก” เพื่อความเป็นธรรม กองทุนฯ จึงต้องมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาและให้โอกาสทางอาชีพแก่คนพิการ
เพราะคนพิการไม่มีโอกาสทางการศึกษาจึงไม่สามารถพัฒนาอาชีพของตนได้ (รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต)
การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ไม่มีหมวด
กองทุ น สลากกิน แบ่ งเพื่ อพั ฒ นาสั งคมไว้ ดังนั้ น การกาหนดหมวดกองทุน สลากกิ นแบ่งรัฐ บาลเพื่ อพั ฒ นาสั งคมใน
พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้จะเป็นการใช้เงินที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง (สภากาชาดไทย)
กรณีไม่เห็นด้วย มีเหตุผลประกอบ ดังนี้
การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
- ร่างพระราชบั ญญั ติฯ นี้ กาหนดให้มีกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒ นาสั งคมซึ่งกาหนดเพดานสูงสุดไว้
๑,๐๐๐ ล้านบาท (ตามร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓๘/๔) กาหนดให้ร้อยละหนึ่งเป็นเงินกองทุน) มีวัตถุประสงค์ ๕
ประการ (ตามร่างพระราชบัญ ญัติฯ มาตรา ๓๘/๑) ซึ่งผู้มีอานาจใช้คื อให้ผู้อานวยการโดยมีหน้าที่ดาเนินกิจการของ
กองทุน ให้ เป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์ ของกองทุนและตามที่คณะกรรมการกาหนด (ตามร่างพระราชบั ญ ญั ติฯ มาตรา
๓๘/๕) เห็ น ว่ า เป็ น หน้ าที่ ข องผู้ อ านวยการโดยเฉพาะ ไม่ มี ส่ ว นร่ว มของภาคส่ ว นใด ๆ ไม่ มี ข้ อ ก าหนดอื่ น ๆ และ
คณะกรรมการสลากฯ ที่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิอาจเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง จึงมีความกังวลว่าผู้อานวยการอาจถูก
กดดัน จากฝ่ ายการเมืองส่งผลกระทบต่อการบริห ารจัดการเงินส่วนนี้ จึงเสนอแนะให้ ยกระดับกองทุนเป็นกองทุนใน
กระทรวงการคลัง และมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทั้งนี้ เมื่ อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของ
กองทุนแล้ว กองทุนควรมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการ “ลด ละ เลิก พนัน” และควรมีหลักเกณฑ์การบริหารเงินให้ชัดเจน
เช่น
- ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๕ เพื่อการวิจัย
- ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๕ เพื่อการรณรงค์
- ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๕ เพื่อการเยียวยา
- ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ เพื่อการแก้ไขปัญหาสลาก
- ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๕ เพื่อการตอบสนองรัฐ

-14(นายธนากร คมกฤส ผู้อานวยการเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน)
- เสนอแก้ไขวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มข้อความว่า “เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส” (นายสมชาย ตันติวงศ์ ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพและคนพิการของสภาคนพิการประเทศ
ไทย)
๑) เสนอให้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารกองทุน จากเดิมกาหนดให้ผู้อานวยการสานักงานสลากเป็นผู้บริหาร
จัดการแต่เพียงผู้เดียว เสนอให้มีการจัดตั้งผู้บริหารกองทุนในรูปแบบคณะกรรมการร่วมบริหารจัดการโดยให้ภาคส่วนต่าง
ๆ เข้ามามีส่วนร่วม ๒) เสนอให้แก้ไขร่างมาตรา 38/1 โดยตัด “(4) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจาหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล” ออก เนื่องจากเห็นว่า เจตนารมณ์ในขณะที่ เสนอร่างกฎหมายมีเรื่องการรับซื้อสลากคืน แต่ในปัจจุบันไม่มี
ประเด็นปัญหาในเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงไม่จาเป็นต้องระบุไว้ ๓) เสนอให้มีการโฆษณาเผยแพร่วัตถุประสงค์ของกองทุน
เพื่อให้ประชาชนทราบถึงวัตถุประสงค์ของกองทุน และเป็นการแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ที่ว่าสานักงานตระหนักถึงสังคม
ด้วย (นายอิงรอน เชตวัน ตัวแทนจากภาคประชาชน)
- เสนอให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริห ารจั ด การกองทุ น สลากกิ น แบ่ งรัฐ บาลเพื่ อ พั ฒ นาสั งคม
(นายมนตรี แก้วกระจ่าง ตัวแทนจากภาคประชาชน)
- วางมาตรการในเรื่องการเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงกองทุนได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งบุคคลธรรมดา และ
นิติบุคคล และให้การบริหารกองทุนเป็นไปโดยอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (นายณัฐพงษ์ ห่อแก้ว เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่
พนัน)
- ขอให้แก้ไขให้กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อการพัฒ นาสังคมทาหน้าที่คุ้มครองสิทธิการประกอบ
อาชีพของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่เป็นผู้ค้าสลาก ตลอดจนตัวแทนผู้ค้าสลากรายย่อยด้วยเป็นหลัก เพราะเป็น
กลุ่มคนที่ขาดโอกาส และเสียเปรียบจากความเหลื่อมล้าทางสังคม (นายสุนทร สุขชา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายคนพิการทุก
ประเภท)
- ในส่วนเรื่องกองทุน ควรมีวัตถุประสงค์ช่วยบรรเทาทุกข์ บารุงสุขให้แก่ผู้ค้าหรือผู้เกี่ยวข้ องกับการค้า
สลากฯ เช่น ผู้ค้าปลีก เป็นต้น (นายยงยุทธ พระศรี ตัวแทนผู้ค้าสลากรายย่อย)
การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
- วัตถุป ระสงค์กองทุน สลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒ นาสั งคมไม่ชัดเจน อาจมีการนาเงินกองทุนไปใช้
เคลื่อนไหวทางการเมืองได้
- เงินกองทุนจานวนหนึ่ งพันล้านบาทมากเกินไป อาจมีการทุจริตเกิดขึ้นได้ ควรกาหนดให้ใช้ได้ปีล ะ
ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท
- การกาหนดวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๓๘/๑(๓) เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน ถือเป็น
การส่งเสริมการพนัน
- ควรกาหนดให้เงินกองทุนมีวัตถุประสงค์ใช้เกี่ยวกับผู้พิการ สถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานที่ออก
กาลังกายในชุมชน

-15- เห็นควรให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังนี้ (๖) เพื่อสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชา
สังคมตามที่มีกฎหมายจัดตั้งและกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
- เงินกองทุนควรมีจานวนไม่เกินหนึ่งหมื่นล้านบาท และใช้ได้ปีละไม่เกินหนึ่งหมื่นล้านบาท หากปีใดมี
เงินกองทุนมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทให้จัดสรรเป็นรายได้แผ่นดิน
- เห็นควรให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังนี้ (๖) จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่เรียนดีแต่ยากจนเพื่อให้มีโอกาส
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือมหาวิทยาลัยชั้นนาของรัฐเป็นผู้จัด
สอบคัดเลือกดังกล่าว
- เห็นควรให้กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเงินไปพัฒนาประเทศเพียงประการเดียว
- เห็นควรให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรเอกชนและสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
- ควรให้จัดสรรเงินเพิ่มเข้ากองทุนเป็นร้อยละสาม เพราะปัญหาการพนันมีมาก
- ควรจั ดทาแผนการบริหารประจาปี ให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีให้ ความ
เห็นชอบ โดยประกาศต่อสาธารณชน
- ไม่ควรจากัดเงินเข้ากองทุน เงินกองทุนควรขึ้นกับสภาพคล่องในแต่ละปี
- ควรกาหนดให้เงินกองทุนสูงกว่าหนึ่งพันล้านบาท
- การดาเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนควรให้ผู้ค้าสลากเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
- ควรตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ควรแก้ไขเพิ่มเติมความในร่างมาตรา ๑๖ แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นดังนี้ “มาตรา ๑๖ ให้
เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕/๑ กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม มาตรา ๓๘/๑ ถึง มาตรา ๓๘/๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๓๘/๑ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสานั กงาน
สลากกิ น แบ่ งรั ฐ บาล เรี ย กว่า “กองทุ น สลากกิ น แบ่ งรัฐ บาลเพื่ อ พั ฒ นาสั งคม” เพื่ อ เป็ น ทุ น ส าหรั บ การใช้ จ่ ายตาม
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (๑) เพื่อให้ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการพนัน สาเหตุและผลกระทบจากการ
พนันรวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพนัน (๒) เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการพนัน สร้างการรู้เท่าทันเพื่อป้องกันการติดการพนัน รวมทั้งสนับสนุนกิ จกรรมป้องกันและลดผลกระทบจาก
การพนัน (๓) เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน (๔) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
รวมทั้ งจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ค้าหรือตัวแทนจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย (๕) เพื่อให้ ดาเนินการโครงการตาม
นโยบายของรัฐ ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่อเศรษฐกิ จและสั งคม (๖) เพื่ อสนั บสนุ นกองทุน ส่ งเสริมและพั ฒ นาองค์กรภาค
ประชาชนสังคมตามที่กฎหมายจัดตั้ง และกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ มาตรา ๓๘/๓ เงินกองทุน ให้มีจานวนไม่เกิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อใดที่เงินกองทุนมี
จานวนเกินกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนาส่งเงินกองทุนส่วนที่เกินกว่าจานวนดังกล่าวเป็น
รายได้แผ่นดิน มาตรา ๓๘/๔ เงินกองทุนให้นาไปใช้จ่ายได้แต่เฉพาะตามวัตถุประสงค์ต ามมาตรา ๓๘/๑ และใช้ได้ไม่เกิน
ปีละ ๕,๐๐๐ ล้านบาท (กรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

-16- ขอเสนอให้กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม เป็นกองทุนที่มีความอิสระ เด็กและเยาวชน
หรือประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมถึงการจัดการปัญหาสังคมจากการพนัน และมีการจัดสรร
งบประมาณตามวัตถุประสงค์ อย่างชัดเจน มิให้กลายเป็นเครื่องมือตอบสนองนักการเมืองที่จะเข้ามาบริหารประเทศใน
อนาคต ตลอดจนกองทุนนี้ต้องให้ความสาคัญกับการปกป้องเด็กละเยาวชนจากการพนันทุกรูปแบบ (เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่
ไม่พนัน)
- กองทุนสลากฯ อาจซ้าซ้อนกับการใช้จ่ายเงินบริจาคและสนับสนุนที่สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทุกปี (สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน)
- การจัดตั้งกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม โดยให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดสรรเงิน
ที่ได้รับจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลร้อยละ 1 เป็นเงินกองทุน โดยมีจานวนเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท สาหรับ
ค่ าใช้ จ่ ายตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ ในบทบั ญ ญั ติ ข้ อ 38/1 นั้ น เนื่ อ งจากเงิน กองทุ น ดั งกล่ าวถื อ เป็ น เงิ น นอก
งบประมาณ และการใช้จ่ายเงินกองทุนไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้น สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จึงควรพิจ ารณากาหนดวงเงิน สูงสุ ดที่กองทุน จะสะสม โดยมีห ลักการและเหตุผลที่ชัดเจน เหมาะสม รวมทั้งกาหนด
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนโดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะด้วย (สานักงานงบประมาณ)
(๗) บทกาหนดโทษ สาหรับกรณีขายสลากเกินราคา ขายสลากในสถานศึกษา และขายสลากให้แก่บุคคล
อายุต่ากว่ายี่สิบบริบูรณ์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา
๑๗ และ ๑๘)
กรณีเห็นด้วย มีเหตุผลประกอบ ดังนี้
การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นการเพิ่มบทกาหนดโทษแก่ผู้จาหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคาเป็นมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูก
เอารัดเอาเปรียบจากผู้ขายสลากกินแบ่ง (กระทรวงยุติธรรม)
- ขอชื่นชมสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ได้มีมาตรการปกป้องเด็กและเยาวชนเรื่องการห้ามขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา และบริเวณที่ซึ่งใช้สาหรับสถานศึกษา และห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่ง
อายุต่ากว่า ๒๐ ปี ทั้งนี้เพื่อให้มาตรการจากัดการเข้าถึงด้านอายุ จึงขอเสนอให้ ห้ามบุคคลที่มีอายุต่ากว่า ๒๐ ปี เป็น
ผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย (เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน)
- การเพิ่มเติมบทกาหนดโทษระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมิให้เกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาล (กระทรวงยุติธรรม)
- ต้ อ งด าเนิ น การจั บ -ปรั บ อย่ างจริง จั ง เพราะผู้ ที่ ข ายยั งขายเกิ น ราคาเหมื อ นกั บ ว่ า เป็ น เรื่อ งปกติ
(สานักงานตารวจแห่งชาติ)
- ป้องกันเยาวชนมัวเมาในอบายมุข (สานักงานตารวจแห่งชาติ)

-17กรณีไม่เห็นด้วย มีเหตุผลประกอบ ดังนี้
การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
- เรื่องบทกาหนดโทษ เห็นว่า การเพิ่มโทษผู้ค้าสลากเกินราคาเป็นการทาให้เกิดความเกรงกลัวส่วนหนึ่ง
แต่แม้จะมีการเพิ่มโทษมาระยะหนึ่งตามคาสั่ง คสช. แล้วก็ยังมีผู้กระทาความผิด ดังนั้น ควรจะกาหนดมาตรการอย่างอื่น
ควบคู่ไปด้วย เช่น การลงโทษผู้ที่ทาให้ราคาสลากเพิ่ม เนื่องจากในส่วนของคนพิการมีทางเลือกในการประกอบอาชีพไม่
มาก อาชีพค้าสลากคนพิการยึ ดเป็ นอาชีพหลั ก ปัจจุบันจานวนสลากยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เห็ น ควรให้ เพิ่ม
จานวนสลากฯ ขึ้นอีก (นายอานวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลาก (ประเทศไทย))
การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
- ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ สาเหตุเกิดจากการจัดสรรสลากไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ค้า
ผู้ค้าไม่สามารถเข้าถึงสลากในราคาต้นทุน แต่ผู้ค้ามีความจาเป็นที่จะต้องจาหน่ายสลากเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว
- ปัญหาเกิดจากพ่อค้าคนกลางแต่เจ้าหน้าที่จับแต่ผู้ค้ารายย่อย
- ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การขายเกินราคามักเกิดจากการขายสลากโดยมีการรวมชุด
- ไม่เห็นด้วยกับการคุมราคาสลาก ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด
- ควรมีระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทเช่นเดิม
- สลากเป็ น สินค้าฟุ่มเฟือยเช่นเดียวกับสุ ราและบุห รี่ จึงไม่ควรควบคุมราคา เนื่องจากไม่ใช่ประเภท
เดียวกันกับสลากการกุศลหรือสลากออมสิน
- ไม่ควรกาหนดให้มีโทษจาคุก
- โทษเบาไป ควรเพิ่มเติมดังนี้ “ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
และยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กาหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปี และปรับตั้ง
แต่สองหมื่น บาทหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ ศาลออกคาสั่งห้ามขายสลากเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่มีคา
พิพากษาถึงที่สุด ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจ่ ายสินบนรางวัลให้แก่บุคคลใดที่ชี้ช่องให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ไปจับ
ผู้ที่เสนอขายหรือขายสลากที่เกินราคาที่กาหนดได้สาเร็จ ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจ่ายเงินสินบนรางวัลแก่บุคคลที่
ชี้ช่องจากค่าปรับซึ่งศาลสั่งปรับในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของค่าปรับ เมื่อคดีถึงที่ สุดแล้ว ให้ศาลหักเงินค่าปรับในอัตราร้อย
ละห้าสิบส่งให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อได้นาเงินไปจ่ายเป็นรางวัลนาจับแก่บุคคลที่ชี้ช่อง และเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม
เงื่อนไขและวิธีการจ่ายสินบนรางวัลแก่ผู้จับและเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง
- จานวนค่าปรับมากเกินไป ควรกาหนดให้ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
- เป็นการลงโทษที่เกินกว่าเหตุ เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติผิดกฎหมายด้านอื่น ๆ
- ไม่ควรห้ามขายสลากในสถานศึกษา และขายสลากให้ แก่บุคคลอายุต่ากว่ายี่สิ บบริบูรณ์ เนื่องจาก
มีผู้ปกครองจานวนมากต้องการให้บุตรหลานซื้อสลากให้เพื่อเป็นการเสี่ยงโชค
- ส่วนใหญ่ผู้ซื้อเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะและมีรายได้อยู่แล้ว และสถานศึกษาไม่ใช่สถานที่เป้าหมายของ
การขายสลาก
- เป็นช่องว่างให้มีการล่อซื้อหากินเปอร์เซ็นต์

-18- เป็นการลิดรอนสิทธิบุคคลในการเสี่ยงโชค
- สลากเป็ น สิ น ค้าถูกกฎหมาย ไม่ควรห้ ามขายสลากในสถานศึกษา และขายสลากให้ แก่บุคคลอายุ
ต่ากว่ายี่สิบบริบูรณ์ เหมือนกับการขายสินค้าผิดกฎหมายอื่น ๆ
- ควรเพิ่มโทษปรับ หรือให้มีโทษปรับทางปกครอง
- ควรเพิ่มการห้ามจาหน่ายบริเวณหน้าสถานศึกษาและบริเวณรอบสถานศึกษาระยะ ๑๐๐ เมตรด้วย
- ขอบเขตบริเวณสถานศึกษาไม่ชัดเจน
- บุคคลอายุต่ากว่ายี่สิบบริบูรณ์หมายความรวมถึงชาวต่างชาติด้วยหรือไม่
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บทลงโทษถือว่าเบาไปกับยุคสมัย เนื่องจาก พ.ศ. ๒๕๑๗ สลากฯจาหน่ายที่ราคา ๑๐ บาท โทษปรับ
๒,๐๐๐ บาท ดังนั้น ยุคนี้ที่มีการจาหน่ายที่ ๘๐ - ๑๐๐บาท เผื่อในอนาคตสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปรับราคาสลาก
ควรปรับที่ ๒๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท ในโทษปรับ แล้วไม่ควรระบุบทลงโทษแค่ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเท่านั้น ดังนั้น ควรเขียนว่า บุคคลใดก็ตามที่ทาให้การจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือผลิตภัณฑ์อื่นเกิดมีปัญหา
ขึ้น ควรได้รับบทลงโทษทุกส่วนทั้งหมด (นายวรยศ เผ่าเสถียรพันธ์)
- ๑) การกาหนดโทษผู้เสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจมิใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของการ
ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ควรหามาตรการในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายด้วย ๒)
เป็นการจากัดสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไปเพราะสลากกินแบ่งรัฐบาลมีไว้มิได้เป็นความผิดหรือเป็นโทษจากตัวมันเองเหมือน
ยาเสพติด (สานักงานตารวจแห่งชาติ)
- เฉพาะมาตรา ๓๙/๒ เห็นว่าเป็นการปฏิบัติได้ยาก ซึ่งการซื้อขายตามมาตรานี้ผู้ขายคงต้องตรวจดูบัตร
ประชาชนผู้ซื้อ (สานักงานตารวจแห่งชาติ)
๖. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
สานั กงานสลากกิน แบ่ งรัฐ บาล จะน าผลการรับฟังความคิดเห็ น โดยผ่ านกระทรวงการคลั งและ
กระทรวงการคลังเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวและประกอบการพิจารณาในกระบวนการตามกฎหมายทุกขั้นตอนต่อไป
๗. ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการจาหน่ ายสลากกินแบ่ งรัฐบาล โดย สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 กาหนดให้ คณะกรรมการสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ประกอบด้วย
๑. พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการ
๒. ผู้แทนกระทรวงการคลัง (นายพชร อนันตศิลป์) กรรมการ
๓. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) กรรมการ
๔. ผู้แทนกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสมชาย เจริญอานวยสุข)
กรรมการ
๕. ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม (พันตารวจโท อมร หงษ์ศรีทอง) กรรมการ

-19๖. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (นายพรชัย หาญยืนยงสกุล) กรรมการ
๗. ผู้แทนสานักงบประมาณ (นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ) กรรมการ
๘. ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ดร.มนัส โนนุช) กรรมการ
๙. พลตารวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข กรรมการ
๑๐. พันโท หนุน ศันสนาคม กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการ
๑๒. ผู้ อ านวยการส านั กงานสลากกิ นแบ่ งรั ฐบาล (พลตรี ฉลองรั ฐ นาคอาทิ ตย์ ) กรรมการและ
เลขานุการ
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีการประชุม จานวน ๔ ครั้ง ดังนี้
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๓.๙ มีผู้มาประชุม
มีมติคณะกรรมการรับทราบแนวทางการรับฟังความคิดเห็น ๔ ช่องทาง และให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และรับทราบผลการเสวนารับฟังความคิดเห็ นจากผู้ มีส่วนได้เสี ย
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ กั น ยายน ๒๕๖๐ ระเบี ย บวาระที่ ๓.๒ มี ม ติ
คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น
และการแก้ไขกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะรัฐมนตรีแล้วไปรับฟังความเห็น หากมี
ประเด็นที่เสนอขอแก้ไข ให้ไปแก้ไขที่คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะรัฐมนตรี โดยไม่ให้แก้ไขที่ส่ว นราชการเจ้าของเรื่อง
เพื่ อมิ ให้ ป ระเด็ น ที่ ข อแก้ ไขเปลี่ ย นหลั กการวัต ถุ ป ระสงค์ หรือ นโยบายของรัฐ บาล ประกอบกั บ ทราบว่าส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างออกแนวทางปฏิบัติดังกล่าว จึงเห็นควรให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ติดตามความ
คืบหน้าและดาเนินการให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว
ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ ระเบี ย บวาระที่ ๔.๑ มี ม ติ
คณะกรรมการได้เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองทบทวนประเด็นตามข้อสังเกตเพิ่มเติมเพื่อจะทาความเห็นแนบท้ายรายงานสรุปผลการรับ
ฟังความคิ ดเห็ น ร่ างพระราชบั ญ ญั ติส านั กงานสลากกินแบ่ งรัฐ บาลในประเด็ นที่ อาจแก้ไขเพิ่ม เติม เพื่ อให้ กฎหมายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนาเสนอคณะกรรมการสลากกิน แบ่งรัฐบาลพิจารณาต่อไป และอนุมัติเผยแพร่รายงานสรุปผล
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมบูรณ์และให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไป
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วัน ที่ ๒๘ พฤศจิก ายน ๒๕๖๐ ระเบี ย บวาระที่ ๓.๑ มี มติ
คณะกรรมการเห็นชอบเพิ่มข้อสังเกตในรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ สานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล “พ่อค้าคนกลาง” “บทกาหนดโทษ” และ “เพิ่มวัตถุประสงค์”
“พ่อค้าคนกลาง” หมายความว่า บุคคลที่ซื้อ ขาย จาหน่าย รวบรวม จัดส่ง หรือกระทาการอื่นใดกับ
สลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมิได้นาไปขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง”

-20บทกาหนดโทษ
“ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และยังไม่ได้ออกรางวัลเกิน
ราคาที่กาหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ”
“บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับตลอดถึงพ่อค้าคนกลางที่ซื้อ ขาย จาหน่าย รวบรวม จัดส่งหรือ
กระทาการอื่นใดกับสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับผู้อื่น โดยเล็งเห็นได้ ว่าผู้ที่รับสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปนั้นจะไปดาเนินการ
ทาให้สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา”
เพิ่มวัตถุประสงค์
“ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอานาจกระทาการต่าง ๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา
๕ อานาจเช่นว่านี้ ให้ รวมถึง การกู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจัก ร จัดซื้อ จัดหา จาหน่าย เช่า ให้ เช่า
ให้เช่าซื้อแลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง และการดาเนินกิจการเกี่ยวกับทรัพย์สินและการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ด้วย”

ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล “(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต

ร่างที่ใช้รับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

เหตุผลของสานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล

-

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า"
พระราชบัญญัติ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับ
ที่ .. ) พ.ศ. ....

-

-

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่
............................. เป็นต้นไป
ควรเพิ่มนิยามกองทุนและศาสนสถาน ถือว่าดีมี

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน มาตรา ๓ แห่ง

สานักงานพระพุทธศาสนามีข้อบัญญัติ

-21มาตรฐานหลักสากล ถ้าให้ดียิ่งขึ้นควรมีคานิยามคาว่า
“ศาสนสถาน” เพราะสองสถานที่นี้ สานักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลควรดูแลให้ห่างไกลจากการพนัน

พระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการ
สลากกินแบ่งรัฐบาล
"ผู้อานวยการ" หมายความว่า ผู้อานวยการ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
"พนักงาน" หมายความว่า พนักงานของ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
"ลูกจ้าง" หมายความว่า ลูกจ้างของสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้”

ห้ามพระภิกษุและสามเณร เล่นการ
พนัน

๑. ควรระบุให้มีสานักงานใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีหรือ
จังหวัดใกล้เคียงเพียงแห่งเดียว
๒. ควรตั้งสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสาขาทุก
จังหวัด เพื่อความสะดวกในการจาหน่ายสลากให้กับ
ตัวแทนและการรับขึ้นเงินรางวัล

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้ง
สานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด
ใกล้เคียง”

ให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งในปัจจุบัน

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต

ร่างที่ใช้รับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรี

-22๑. ควรมีตัวแทนกรรมการจากภาคเอกชนหรือ
ประชาชนผู้มีอาชีพจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
๒. ควรปรับลดกรรมการผู้แทนจากภาครัฐ เช่น ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม และสภาสังคม
สงเคราะห์ เป็นต้น ควรเพิ่มกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น ๔ คน คือ เพิ่มด้านเศรษฐศาสตร์หรือการบริหาร
กองทุน ไม่ควรกาหนดให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการ
เนื่องจากเป็นตาแหน่งที่ต้องประเมินการทางานด้วย
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรมาจากการสรรหา
ไม่ใช่การเลือกตั้ง
๓. ควรมีคณะกรรมการจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
๔. ควรจัดให้ภาคเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์
สมาคม และมูลนิธิ เลือกตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการ
ด้วย และต้องมีการยื่นแสดงรายการทรัพย์สิน และ
หนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติด้วย

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้
“มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล”
ประกอบ ด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
กรรมการ
(๒) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสานัก
งบประมาณ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทน
กระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนสภาสังคม
สงเคราะห์ แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสามคน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ ด้านการบริหารกฎหมาย หรือ
การตลาด
ให้ผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๑. ถือว่าอันสมควร เพราะปัจจุบันบุคคลที่เป็น
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ ถึง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ที่ลงพื้นที่และแก้ปัญหา มาตรา ๑๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกิน
มาด้วยตลอด กรรมการท่านอื่นถือว่ามีงานประจาอยู่ แบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
แล้วในราชการ
“มาตรา ๑๑/๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
๒. เป็นการเปลี่ยนวาระการดารงตาแหน่งจากเดิม
มาตรา ๑๑ (๓) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสาม
คราวละ ๒ ปี ให้เป็นคราวละ ๓ ปี ซึ่งเป็นการ
ปี โดยอาจได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอีกได้ แต่จะ
เปลี่ยนแปลง พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
สาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม มาตร ๑๑(๓)
๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๘ นอกจากการ
พ้นจากตาแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ
พ้นจากตาแหน่งตามที่กาหนดไว้สาหรับรัฐวิสาหกิจ
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น
นั้นๆ แล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ (๑) ตาย (๒) ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนจนกว่า กรรมการซึ่งได้รับ
ลาออก (๓) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ต้องห้ามตามมาตรา ๕ กรรมการรัฐวิสาหกิจที่มิใช่
มาตรา ๑๑/๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรง
กรรมการโดยตาแหน่งตามกฎหมายหรือพระราช
คุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
กฤษฎีกาให้อยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับ และยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่ง
การเลือกตั้งใหม่ได้ และในมาตรา ๑๑/๒ และ๑๑/๓ ที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
เป็นการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประชุม
เมื่อตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑(๓)
คณะกรรมการสลากกินแบ่งเพื่อขจัดปัญหาการ
ว่างลงก่อนครบวาระให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ตีความเรื่ององค์ประชุมคณะกรรมการว่าครบองค์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่าง
ประชุมหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานของ
ลง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึง
คณะกรรมการฯ สามารถดาเนินต่อไปได้ต่อเนื่องและ เก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสาหรับกรรมการพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสาหรับกรรมการพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๘ วรรคสอง ระบุว่า
“กรรมการของรัฐวิสาหกิจที่มิใช่
กรรมการโดยตาแหน่งตามกฎหมาย
หรือพระราชกฤษฎีกาให้อยู่ในตาแหน่ง
คราวละ ๓ ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ได้”

-23ถูกต้องตามกฎหมาย

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทน
ตาแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับ
แต่งตั้งแทน
ร่างที่ใช้รับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

๓. เป็นประชาธิปไตยในการตัดสินแก้ไขปัญหา
ถูกต้องที่คณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียสามารถ
ชี้ขาดสิทธิการออกเสียง เป็นมาตรฐานสากล
ที่นิยมใช้กันทั่วไป

มาตรา ๑๑/๓ การประชุมของคณะกรรมการ
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทา
หน้าที่ประธานในที่ประชุม
ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณา
จะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
ดังกล่าวมิได้”

๑. ควรลดสัดส่วนเงินรางวัลเนื่องจากจานวนผู้ถูก
รางวัลมีน้อย และนาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินแทน
เพื่อนาเงินไปพัฒนาประเทศ
๒. สัดส่วนการนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินและเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานมีสัดส่วนที่มากเกินไป ควร
ปรับลดลง และนามาเพิ่มในส่วนการนาส่งเงินเข้า
กองทุนเพื่อพัฒนาสังคม เนื่องจากสัดส่วนการนาส่ง
เงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาสังคมน้อยเกินไป
๓. ควรเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เนื่องจากเห็นว่าที่กาหนดไว้น้อยเกินไป ไม่เป็นธรรม
สาหรับผู้จาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา
๑๓ แห่งพระราช บัญญัติสานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) การกาหนดจานวน ราคา รูปแบบ วิธีการ
จาหน่าย และการคัดเลือกตัวแทนจาหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล”

เป็นการแก้ไขเพื่อลดภาระหน้าที่ของกรรมการสลาก
กินแบ่งในการพิจารณาเรื่องบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน
เงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง หรือลงโทษพนักงาน
และลูกจ้างทางวินัยตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้าง

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา
๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนพนักงานและ

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรี

การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของรัฐ ในการกาหนดเกณฑ์การเล่น
และในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สานักงาน
ต้องสารวจความคิดเห็นของประชาชน
ทุกด้านอยู่แล้ว

-24ออกจากตาแหน่ง โดยให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาเฉพาะตาแหน่งตั้งแต่
ชั้นหัวหน้าสานักหรือเทียบเท่า ซึ่งจะทาให้
การดาเนินงานของสานักงานคล่องตัวขึ้น

ลูกจ้าง หรือลงโทษพนักงานและลูกจ้างทางวินัย
ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตาแหน่ง แต่
ถ้าพนักงานและลูกจ้างที่ว่านั้น มีตาแหน่งตั้งแต่ชั้น
หัวหน้าสานักหรือเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นขึ้น
ไป ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ”

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต

ร่างที่ใช้รับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรี

๑. เป็นการแก้ไขเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการนับองค์ประชุม
ของคณะกรรมการ ในกรณีตาแหน่งผู้อานวยการใน
ฐานะกรรมการว่างลงให้คณะกรรมการฯ แต่งตั้ง
พนักงานคนหนึ่งเป็นผู้ทาการแทนผู้อานวยการ หรือ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
๒. ผู้รักษาการแทนต้องมีอานาจในการใช้อานาจ
เหมือนกับผู้อานวยการ เห็นว่าเหมาะสมแล้ว มิให้เกิด
ช่องว่างในการปฏิบัติ และความชัดเจน

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ เมื่อผู้อานวยการ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ หรือเมื่อตาแหน่งผู้อานวยการว่างลงและยังมิได้
แต่งตั้งผู้อานวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงาน
คนหนึ่งเป็นผู้ทาการแทนผู้อานวยการหรือรักษาการใน
ตาแหน่งผู้อานวยการ แล้วแต่กรณี และให้นามาตรา
๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ผู้ทาการแทนผู้อานวยการมีอานาจหน้าที่
อย่างเดียวกับผู้อานวยการ เว้นแต่อานาจหน้าที่ของ
ผู้อานวยการในฐานะกรรมการ
ให้ผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการมีอานาจ
หน้าที่อย่างเดียวกับผู้อานวยการ”

เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
สลากกินแบ่งรัฐบาลครบ สามารถ
ประชุมได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่
ตาแหน่งผู้อานวยการว่างลงและเพื่อมิ
ให้กรรมการในการขาดองค์ประกอบใน
การประชุมเพื่อที่สามารถดาเนินงาน
ต่อไปได้ ทั้งนี้เป็นไปตามความเห็นทาง
กฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่ ๘๗๗/๒๕๔๗
(การนับองค์ประชุมของกรรมการ)

๑. ควรลดสัดส่วนเงินรางวัลเนื่องจากจานวนผู้ถูกรางวัล
มีน้อย และนาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินแทนเพื่อนาเงิน
ไปพัฒนาประเทศ
๒. สัดส่วนการนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินและเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานมีสัดส่วนที่มากเกินไป ควร
ปรับลดลง และนามาเพิ่มในส่วนการนาส่งเงินเข้า
กองทุนเพื่อพัฒนาสังคม เนื่องจากสัดส่วนการนาส่งเงิน
เข้ากองทุนเพื่อพัฒนาสังคมน้อยเกินไป
๓. ควรเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนื่องจาก
เห็นว่าที่กาหนดไว้น้อยเกินไป ไม่เป็นธรรมสาหรับผู้

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่ง
พระราชบัญญัติ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ เงินที่สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ได้รับจากการ จาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้จัดสรร
ดังนี้
(๑) ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล
(๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบสองเป็นรายได้
แผ่นดิน
(๓) ไม่เกินกว่าร้อยละสิบเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจาหน่าย

การจัดสรรรายได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของ
รัฐบาล

-25จาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

สลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
(๔) ร้อยละหนึ่งเป็นเงินกองทุนสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ และมาตรา
๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ดอกผลที่เกิดจากเงินตามมาตรา ๒๒
(๑) และ (๒) ให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ดอกผลที่เกิ ด
จากเงินตามมาตรา ๒๒ (๔) ให้สมทบเข้ากองทุนสลาก
กินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม ส่วนดอกผลที่เกิดจาก
เงินตามมาตรา ๒๒ (๓) ให้สมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน
มาตรา ๒๕ ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานตามมาตรา ๒๒ (๓) ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี”

เห็นควรตัดมาตรา ๒๕ ออกเพราะไม่มี
การแก้ไข เนื่องจากเดิมคณะกรรมการ
กฤษฎีกาปรับให้สานักงานฯ ปรับแก้ไข
เลขมาตราเดิมให้สอดคล้องกับร่างของ
กฤษฎีกาที่แก้ไขแล้ว ต่อมาได้มีการปรับ
ร่างใหม่ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจึงไม่มีการแก้ไขใน
มาตรา ๒๕

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต

ร่างที่ใช้รับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรี

๑. การกาหนดให้มีการจ่ายเงินรางวัลประเภทสมทบ
จะเป็นแรงจูงใจให้คนเล่นพนัน เป็นการมอมเมา
ประชาชน
๒. ควรเก็บเงินไว้จนกว่าผู้ที่มีสิทธิจะมารับเงินรางวัล
ไป
๓. เงินดังกล่าวควรกาหนดเพิ่มเป็นรางวัลพิเศษ
๔. ควรจัดสรรให้เงินดังกล่าวเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน
เพื่อพัฒนาสังคม

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
๒๕๑๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๖ เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงิน
รางวัลตามมาตรา ๒๒ (๑)
(๑) ในกรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลประเภทไม่มีเงิน
รางวัลสมทบ ถ้าผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลไม่มา
ขอรับเงินรางวัลภายในกาหนดอายุความตามมาตรา
๓๗ ให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
(๒) ในกรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลประเภทมีเงิน
รางวัลสมทบ ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลใดใน
งวดใดให้นาเงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลนั้น
ไปสมทบไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลแก่ผู้มีสิทธิร้อง
รางวัลเดียวกันในงวดถัด ๆ ไป แต่หากมีผู้มีสิทธิ
เรียกร้องเงินรางวัล แต่ผู้นั้นไม่มาขอรับเงินรางวัล
ภายในกาหนดอายุความตามมาตรา ๓๗ แล้ว ให้นา
เงินรางวัลที่ไม่มีผู้ขอรับนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกิน

การออกสลากและรูปแบบต่าง ๆ
สานักงานฯ ต้องขอรับนโยบายจาก
กระทรวงการคลัง และกระทรวงขอ
ความเห็นชอบจากครม.

เห็นควรตัดมาตรา ๒๗ ออกเพราะไม่มี
การแก้ไข เนื่องจากเดิมคณะกรรมการ

-26แบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานตาม
มาตรา ๒๒ (๓) มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ ในปี
หนึ่งๆ หากมีเหลือ ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กันไว้เป็นเงินสารองได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ ส่วนที่
เหลือให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน”
จากเดิมที่ให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน มาตรา ๒๘ แห่ง
รัฐวิสาหกิจเท่านั้น เพื่อให้สานักงานสลากกินแบ่ง
พระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
รัฐบาลสามารถฝากเงินกับธนาคารอื่นตามที่
๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
กระทรวงการคลังกาหนดเช่นเดียวกัน
“มาตรา ๒๘ ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ
ธนาคารอื่นตามที่กระทรวงการคลังกาหนด”
๑. เนื่องจาก ตามมาตรา ๓๔ ที่กาหนดให้ผู้สอบบัญชี
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ ถึง
ต้องทารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติสานักงานสลากกิน
ภายใน ๑๖๕ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ซึ่งหากคานวณ แบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ระยะเวลาที่สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทางบ
“มาตรา ๓๐ ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
การเงินประจาปีส่งผู้สอบบัญชีภายใน ๑๒๐ วันนับแต่ จัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ เพื่อจัดทา
วันสิ้นปีบัญชี ตามมาตรา ๓๑ แล้วทาให้สานักงานการ บัญชีแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่
ตรวจเงินแผ่นดิน มีระยะเวลาจัดทารายงานการสอบ เป็นอยู่ตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีและ
บัญชีเพียง ๔๕ วัน ประกอบกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ และ หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามประเภทของ
ส่วนราชการต่างๆได้กาหนดระยะเวลาเช่นเดียวกัน
เงินนั้น ๆ และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
ส่งผลให้ในทางปฏิบัติ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๓๑ ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทา
อาจไม่สามารถจัดทารายงานการสอบบัญชีได้ทัน จึงมี งบการเงินประจาปี ส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อย
ความเห็นว่า ไม่ควรกาหนดระยะเวลาการจัดทา
ยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
รายงานการสอบบัญชี ในร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ดังเช่น
มาตรา ๓๒ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต
ร่างที่ใช้รับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนที่ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาการจัดทารายงานการสอบบัญชี
๒. เหตุผล เฉพาะมาตรา ๓๐ ข้อความ “จัดให้มีระบบ
ที่เหมาะสมกับกิจการเพื่อจัดทาบัญชี แสดงผลการ
ดาเนินงานฯ” เห็นว่า เป็นข้อความที่ไม่ชัดเจนแน่นอน
ยังเป็นไปตามความคิดของผู้มีอานาจ

เป็นผู้สอบบัญชี ทาการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบสาหรับเงินทุกประเภทของสานักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล
มาตรา ๓๓ ผู้สอบบัญชีมีอานาจหน้าที่
ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อการนี้ให้มีอานาจ
สอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อานวยการ
พนักงานและลูกจ้างของสานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล
มาตรา ๓๔ ผู้สอบบัญชีต้องทารายงานการ
สอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยหก
สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อคณะกรรมการเสนอ

กฤษฎีกาปรับให้สานักงานฯ ปรับแก้ไข
เลขมาตราเดิมให้สอดคล้องกับร่างของ
กฤษฎีกาที่แก้ไขแล้ว ต่อมาได้มีการ
ปรับร่างใหม่ตามคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติจึงไม่มีการ
แก้ไขในมาตรา ๒๗
ปรับเพื่อให้สามารถฝากเงินกับธนาคาร
อื่น ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น

ปรับให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและ
การเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘
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-27ต่อรัฐมนตรี
๑. วัตถุประสงค์กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อ
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕/๑
พัฒนาสังคมไม่ชัดเจน อาจมีการนาเงินกองทุนไปใช้
กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม มาตรา
เคลื่อนไหวทางการเมืองได้
๓๘/๑ถึงมาตรา ๓๘/๖ แห่งพระราชบัญญัติสานักงาน
๒. เงินกองทุนจานวนหนึ่งพันล้านบาทมากเกินไป
สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
อาจมีการทุจริตเกิดขึ้นได้ ควรกาหนดให้ใช้ได้ปีละ
“หมวด ๕/๑
ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท
กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม
๓. การกาหนดวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๓๘/๑(๓)
-------------------------------เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน ถือเป็น
มาตรา ๓๘/๑ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง
การส่งเสริมการพนัน
ในสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียกว่า “กองทุน
๔. ควรกาหนดให้เงินกองทุนมีวัตถุประสงค์ใช้เกี่ยวกับ สลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม” เพื่อเป็นทุน
ผู้พิการ สถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานที่ออกกาลัง สาหรับการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
กายในชุมชน
(๑) เพื่อให้ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยปัญหา
๕. เห็นควรให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังนี้ (๖) เพื่อ
เกี่ยวกับการพนัน สาเหตุและผลกระทบจากการพนัน
สนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาค
รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
ประชาสังคมตามที่มีกฎหมายจัดตั้งและกองทุนที่อยู่ พนัน
ในความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและ
(๒) เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติ
ความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน สร้างการรู้เท่าทันเพื่อ
๖. เงินกองทุนควรมีจานวนไม่เกินหนึ่งหมื่นล้านบาท ป้องกันการติดการพนัน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม
และใช้ได้ปีละไม่เกินหนึ่งหมื่นล้านบาท หากปีใดมี
ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน
เงินกองทุนมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทให้จัดสรรเป็น
(๓) เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน
รายได้แผ่นดิน
(๔) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจาหน่าย
๗. เห็นควรให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังนี้ (๖) จัดสรร
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่เรียนดีแต่ยากจนเพื่อให้มีโอกาส
(๕) เพื่อให้ดาเนินโครงการตามนโยบายของรัฐที่
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยให้สานักงานคณะกรรมการ จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือมหาวิทยาลัยชั้นนา
มาตรา ๓๘/๒ กองทุนประกอบด้วยเงิน ต่อไปนี้
ของรัฐเป็นผู้จัดสอบคัดเลือกดังกล่าว
(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรจากการจาหน่ายสลากกิน
๘. เห็นควรให้กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเงินไป
แบ่งรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยสานักงานสลากกิน
พัฒนาประเทศเพียงประการเดียว
แบ่งรัฐบาล
๙. เห็นควรให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน
(๒) ดอกผลจากเงินกองทุน
การพัฒนาองค์กรเอกชนและสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
เงินกองทุนตามวรรคหนึ่งไม่ต้องนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต
ร่างที่ใช้รับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
๑๐. ควรให้จัดสรรเงินเพิ่มเข้ากองทุนเป็นร้อยละสาม
เพราะปัญหาการพนันมีมาก
๑๑. ควรจัดทาแผนการบริหารประจาปีให้
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ โดยประกาศต่อสาธารณชน

มาตรา ๓๘/๓ เงินกองทุน ให้มีจานวนไม่เกิน
๑,๐๐๐ ล้านบาท
เมื่อใดที่เงินกองทุนมีจานวนเกินกว่า ๑,๐๐๐
ล้านบาท ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนาส่ง
เงินกองทุนส่วนที่เกินกว่าจานวนดังกล่าวเป็นรายได้

๑. สานักงานฯ มีคณะกรรมการกากับ
ดูแลบริหารกองทุน โดยมี
คณะกรรมการสลาก
กินแบ่งรัฐบาลกากับอีกชั้นหนึ่ง
ซึ่งคณะกรรมการสลากฯ ประกอบด้วย
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ สานักงบประมาณ ฯลฯ
ครอบคลุมทุกภาคส่วนอยู่แล้ว
๒. กองทุนจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลและ
เยียวยาปัญหาเกี่ยวกับการพนัน ส่วน
เงินบริจาค
อยู่ในงบบริหารสานักงานที่ช่วยเหลือ
สังคม
จึงไม่ทาให้เกิดความซ้าซ้อนใน
วัตถุประสงค์
๓. สานักงานฯ มีการกาหนด
หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และมีการกาหนดระเบียบในการใช้
จ่ายเงินเป็นรูปธรรมอยู่แล้ว
๔. สานักงานฯ กาหนดให้ใช้จ่ายเงินปี
ละ
ไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อ
ปีงบประมาณ
ส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาทใน
ปีงบประมาณนั้นให้นาส่งเป็นรายได้
แผ่นดินพร้อมดอกผล
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-28๑๒. ไม่ควรจากัดเงินเข้ากองทุน เงินกองทุนควร
แผ่นดิน
ขึ้นกับสภาพคล่องในแต่ละปี
๑๓. ควรกาหนดให้เงินกองทุนสูงกว่าหนึ่งพันล้านบาท
มาตรา ๓๘/๔ เงินกองทุนให้นาไปใช้จ่ายได้แต่
๑๔. การดาเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนควรให้ผู้ค้า
เฉพาะตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๓๘/๑ และใช้ได้
สลากเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
ไม่เกินปีละ ๑,๐๐๐ ล้านบาท
๑๕. ควรตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง
มาตรา ๓๘/๕ ให้ผู้อานวยการมีหน้าที่ดาเนิน
กิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนและตามที่คณะกรรมการกาหนด

๑. ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ สาเหตุเกิดจากการ
จัดสรรสลากไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ค้า
ผู้ค้าไม่สามารถเข้าถึงสลากในราคาต้นทุน แต่ผู้ค้ามี
ความจาเป็นที่จะต้องจาหน่ายสลากเพื่อเลี้ยงตนเอง
และครอบครัว
๒. ปัญหาเกิดจากพ่อค้าคนกลางแต่เจ้าหน้าที่จับแต่
ผู้ค้ารายย่อย
๓. ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
การขายเกินราคามักเกิดจากการขายสลาก
โดยมีการรวมชุด
๔. ไม่เห็นด้วยกับการคุมราคาสลาก ควรปล่อยให้
เป็นไปตามกลไกตลาด
๕. ควรมีระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทเช่นเดิม
๖. สลากเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นเดียวกับสุรา
และบุหรี่ จึงไม่ควรควบคุมราคา เนื่องจาก
ไม่ใช่ประเภทเดียวกันกับสลากการกุศล
หรือสลากออมสิน
๗. ไม่ควรกาหนดให้มีโทษจาคุก
๘. โทษเบาไป ควรเพิ่มเติมดังนี้ “ผู้ใดเสนอขายหรือ
ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
และยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กาหนดในสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้า
ปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ และให้ศาลออกคาสั่งห้ามขายสลากเป็น
ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต

มาตรา ๓๘/๖ ให้นามาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔
มาบังคับกับการเปิดบัญชีเงินฝาก ระบบบัญชี การ
จัดทางบการเงิน และการตรวจสอบบัญชีของกองทุน
โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แห่ง
สานักงานฯ ใช้บทกาหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
พระราชบัญญัติว่าด้วยการพนัน และ
๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ประมวลกฎหมายอาญา
“มาตรา ๓๙ ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และยังไม่ได้ออก
รางวัลเกินราคาที่กาหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้อง
ระวังโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”

ร่างที่ใช้รับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติ
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เวลาห้าปี นับแต่วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด ให้
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจ่ายสินบนรางวัลให้แก่
บุคคลใดที่ชี้ช่องให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ไปจับผู้ที่
เสนอขายหรือขายสลากที่เกินราคาที่กาหนดได้สาเร็จ
ให้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจ่ายเงินสินบนรางวัล
แก่บุคคลที่ชี้ช่องจากค่าปรับซึ่งศาลสั่งปรับในอัตรา
ร้อยละยี่สิบห้าของค่าปรับ เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ให้ศาล
หักเงินค่าปรับในอัตราร้อยละห้าสิบส่งให้สานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อได้นาเงินไปจ่ายเป็นรางวัลนา
จับแก่บุคคลที่ชี้ช่อง และเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม เงื่อนไข
และวิธีการจ่ายสินบนรางวัลแก่ผู้จับและเจ้าหน้าที่ผู้
จับกุมให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
๙. จานวนค่าปรับมากเกินไป ควรกาหนดให้ระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
๑๐. เป็นการลงโทษที่เกินกว่าเหตุ เมื่อเปรียบ เทียบ
กับการปฏิบัติผิดกฎหมายด้านอื่น ๆ
๑. ไม่ควรห้ามขายสลากในสถานศึกษา และขายสลาก
ให้แก่บุคคลอายุต่ากว่ายี่สิบบริบูรณ์ เนื่องจากมี
ผู้ปกครองจานวนมากต้องการให้บุตรหลานซื้อสลาก
ให้เพื่อเป็นการเสี่ยงโชค
๒. ส่วนใหญ่ผู้ซื้อเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะและมีรายได้อยู่
แล้ว และสถานศึกษาไม่ใช่สถานที่เป้าหมายของการ
ขายสลาก
๓. เป็นช่องว่างให้มีการล่อซื้อหากินเปอร์เซ็นต์
๔. เป็นการลิดรอนสิทธิบุคคลในการเสี่ยงโชค
๕. สลากเป็นสินค้าถูกกฎหมาย ไม่ควรห้ามขายสลาก
ในสถานศึกษา และขายสลากให้แก่บุคคลอายุต่ากว่า
ยี่สิบบริบูรณ์ เหมือนกับการขายสินค้าผิดกฎหมาย
อื่น ๆ
๖. ควรเพิ่มโทษปรับ หรือให้มีโทษปรับทางปกครอง
๗. ควรเพิ่มการห้ามจาหน่ายบริเวณหน้าสถานศึกษา
และบริเวณรอบสถานศึกษาระยะ ๑๐๐ เมตรด้วย
๘. ขอบเขตบริเวณสถานศึกษาไม่ชัดเจน
๙. บุคคลอายุต่ากว่ายี่สิบบริบูรณ์หมายความรวมถึง
ชาวต่างชาติด้วยหรือไม่

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา
๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗
“มาตรา ๓๙/๑ ผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลใน
สถานศึกษา และบริเวณที่ซึ่งใช้สาหรับสถานศึกษาไม่
ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
“มาตรา ๓๙/๒ ผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่
บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ต้องระวาง โทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ”

เสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อลงโทษผู้ที่จาหน่ายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลในบริเวณสถานศึกษา

ตามกฎหมายเด็กและเยาวชน ห้ามให้
เด็กและเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับการพนัน
ตามมาตรา ๒๖
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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

