
 

ก ำเนดิหวยออนไลน ์
หวยออนไลน์คือ การจ าหน่ายสลากแบบเลข 2 ตัว หรือ 3 ตัว 

ด้วยเคร่ืองอัติโนมัติที่ด าเนินการโดยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐ 

บาล และมีการจัดสรรรายได้ตามความหมายของสลากกินแบ่ง

ตามมาตรา 22 ที่จัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่ายร้อยละ 60 

เป็นเงินรางวัล ร้อยละ 28 เป็นรายได้แผน่ดิน และรอ้ยละ 12 

เป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานของส านักงานฯ  

 

พัฒนำกำรของหวยออนไลน์  
หวยออนไลน์มีพัฒนาการผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมือง จุดเริม่คือหวยออนไลน์ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้

การโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว 

ของส านกังานสลากกินแบง่รัฐบาล หรือที่าวบ้านรู้จักกันในชื่อ

โครงการ “หวยบนดิน” ซึง่ด าเนินการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลพัน

ต ารวจโททักษิณ ชินวัตร  เพื่อน าหวยใตด้ินขึน้มาอยู่บนดิน และ

เพือ่เป็นการน ารายได้จากการจ าหน่ายมาใช้จ่ายในโครงการ

เพื่อสังคม โครงการออกสลากพิเศษนีแ้บ่งการด าเนินงานเป็น 2 

ระยะคือ ระยะที 1 จ าหน่ายสลากพิเศษด้วยมือ (Manual) เร่ิม

จ าหน่ายงวดแรกวันที 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และยุติการ

จ าหน่ายในงวดวันที 1 ธันวาคม 2549 รวมจ าหน่ายไป 80 งวด 

ระยะที 2 จ าหน่ายด้วยเคร่ืองอัติโนมัติ ปัจจุบันยังไม่เปิดใหม้ี

การจ าหน่าย เนื่องจากเกิดการเปลียนแปลงทางการเมืองใน 

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 รัฐบาลในขณะนั้น ได้ส่งเร่ือง

โครงการออกสลากพเิศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ให้ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าถูกต้องตามกฎ 

หมายที่เกียวข้องหรือไม ่ ในวันที 16 พฤศิกายน พ.ศ. 2549 

คณะกรรมการกฤษฎกีา ตคีวามว่าการออกสลากดงักลา่วถือ

เป็นการออกสลากกินรวบ เป็นผลให้ส านักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาลยุติโครงการดังกล่าวทั้งหมด 

 

ภายหลังทีม่ีการเลือกตัง้ทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแหง่ราช 

อาณาจักรไทย ฉบับป ี2550 ในเดือนพฤษภาคม 2551 รัฐบาล

โดย นายแพทยส์ุรพงษ์ สืบวงศล์ ี รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการ 

คลัง ได้น าโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 

ตัว ด้วยเคร่ืองจ าหน่ายอัติโนมัติมาด าเนินการใหม่โดยปรับปรุง

ใชแ้นวทางการจ่ายเงินรางวัลแบบผันแปรเพื่อให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 

ต่อมาในเดือนธันวาคม 2552 มีค าสั่งยุบพรรคพลังประชาชน 

น าไปสู่การเปลียนแปลงทางการเมืองในเดือนมกราคม 2553 

รัฐบาลโดย นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตร ี ไม่เห็นด้วย

กับการจ าหน่ายสลากด้วยเคร่ืองจ าหน่ายดังกล่าว มีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาข้อเท็จจริง ซึง่ต่อมาใน

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการ ฯ ได้ด าเนินการ

สอบสวน ฯ แล้วเสร็จ มีความเห็นให้ด าเนินการโครงการออก

สลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ด้วยเคร่ืองจ าหน่าย

อัติโนมัติต่อไป 

 

รายได้ของรัฐจากการจ าหนา่ยหวยบนดิน 
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในทางการคลงัสาธารณะ (Public 

finance) ว่าการจ าหน่ายสลากกนิแบ่งโดยรัฐเป็นทางเลือก

ส าคัญในการหารายได้ของรัฐ จากข้อมูลของส านักงานสลาก

กินแบง่รัฐบาล ในปีงบประมาณ 2554 รัฐได้รายได้จากการ

จ าหน่ายสลาก ฯ สูงถงึ 14,636.30 ล้านบาท ในส่วนของการ

ออกสลากแบบ 3 ตัว และ 2 ตัว ทีผ่่านมา 80 งวด ระหว่าง

วันที ่ 1 สิงหาคม 2546 ถึง 1 ธันวาคม 2549 มีเงินรายได้

คงเหลือจากการจ าหน่ายเก็บรักษาทีส่ านักงานสลากกินแบ่ง

จ านวน 18,922,785,823.40 บาท (เงินจ านวนดงักล่าวเกิดจาก

การค านวณภาษีการพนันเพียงร้อยละ 0.5 ซึง่ภายหลังศาล

ฎีกาได้พิพากษาวา่การจ าหน่ายสลากดังกล่าวแนการกระท าผิด

พระราชบัญญัติส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฯ และต้องช าระ 

ภาษีการพนันตามพระราชบัญญัติการพนันฯ จึงท าให้ส านัก 

งานสลากกินแบ่งรัฐบาลค้างช าระค่าภาษีการพนันและภาษีมลู 

ค่าเพิม่จ านวน 20,665,430,221.72 บาท) 

 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ท าสัญญากับบริษัท LGT มี

การรับสมัครตัวแทนจ าหน่ายทั่วประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ 

จ านวนประมาณ 5,000 ราย โดยมีรูปแบบการจ าหน่ายไว้ 2 

ลักษณะ วิธีการบอกกล่าว และวิธีการใชใ้บเลือกเลข การ

จ าหน่ายสลาก 3 ตัว 2 ตัว ส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาล

คาดการณ์วา่ดังกล่าวการจ าหน่ายสลาก 3 ตัว และ 2 ตัว ผ่าน

เคร่ืองจ าหน่ายอัติโนมัตินี้จะท าให้ส านักงาน ฯ มีเงินรายได้เพิ่ม

มากขึ้น เนื่องจากการจ าหน่ายวิธีออนไลน์เป็นการเพิ่มช่อง

ทางการจ าหน่าย สรา้งความสะดวกให้กับผู้ซื้อ มีความแม่นย า 

น่าเชือ่ถือมากกว่าการเขียนสลากด้วยมือในวธิีเดิม แต่ทงันี้

เนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงวิธกีารจ่ายเงินรางวัลจากเดิมที่เป็น

อัตราการจ่ายตายตัวมาเป็นอัตราการจ่ายเงินรางวัลผัน 

แปรเงินรางวัลของเลขที่ได้รับความนยิมอาจจะต่ากว่าหวยใต้

ดิน เมือ่ประกอบกบัเทคนคิการจ าหนา่ยของหวยใตด้ินที่เจ้ามือ

รายใหญ่ รายกลาง รายย่อย ให้สินเชือ่และส่วนลดกับผู้ซือ้เพือ่

ผูกมัดผูซ้ือ้ อาจท าให้เงินรายได้จากการจ าหน่ายสลาก 3 ตัว 2 

ตัว ในครังนี้ไม่สูงมากขึน้ไปจากเดมิมากนัก 

 

กำรป้องกันผลกระทบทำงสังคม 
ตามพระราชบัญญัตกิารพนัน พ.ศ. 2478 การออกสลากกนิ

แบ่งนั้นถูกจัดเป็นการพนันประเภท ข ดังนั้นกลา่วได้วา่ตาม

ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการจ าหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ 

ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล 



กฎหมายส านักงานสลากกินแบ่งประกอบธุรกิจที่ถกูจัดว่าเป ็

นการพนัน ในทางปฏบิัติการประกอบธุรกิจการพนันรัฐซี่งมี

หน้าที่ในการควบคุมสงัคมให้ด าเนนิไปตามกฎหมายและ 

ประชาชนมีความสงบสุข มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

และประชาชนในสงัคมมีความประพฤติในศีลธรรมอันดี รัฐจงึ

ต้องก ากบัควบคุมการด าเนินการกิจกรรมที่จัดว่าเป็นการพนัน

อย่างใกล้ชดิเนือ่งจากในทางศาสนาแล่วการพนันถือเป็น

การละเล่นที่ขดัต่อหลกัค าสอนในทางศาสนา มาตราการที่นิยม

ใชใ้นการควบคุม คือ การเก็บภาษีจากการพนัน หรือที่เรียกว่า 

ภาษีบาป (Sin Taxes) เพือ่น ามาใช้จ่ายในการกิจกรรมทาง

สังคมใชใ้นการป้องกันและบ าบัดผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการ

พนัน รวมถึงน าไปเพื่อลดจ านวนผูเ้ลน่หน้าใหม่ที่จะเข้าสู่วงจร

ธุรกิจการพนัน 

 

สลากกินแบง่ ถูกจัดว่าเป็นการพนันที่มีผลกระทบทางศีลธรรม

น้อยกว่าการพนันประเภทอื่น จัดเป็นการพนันอยา่งออ่น (Soft 

Gambling) งานวิจัยจ านวนมากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

มีผลการวิจัยตรงกันว่าผู้เล่นการพนันสลากส่วนใหญ่เป็นผู้ที่

รายได้นอ้ย ซึง่การเล่นสลากถือเป็นรายจ่ายที่มจี านวนสัดส่วน

ที่สูงเมือ่เทียบกับรายได ้ในกรณีของประเทศไทยการด าเนินการ

สลากกินแบง่รัฐบาลผูกขาดโดยรัฐ (State Administration 

Model) ภายใตห้น่วยงานที่ส าคัญ คือ ส านักงานสลากกิน

รัฐบาลธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังไม่ได้รับการ 

แก้ไข คือ ปัญหาทางสังคมที่เกิดจากการเล่นการพนันสลากกิน

แบ่งของรัฐ คือ ประชาชนจ านวนมากโดยเฉพาะผูท้ี่มีรายได้

น้อยมักหมกมุ่นกับการเล่น และมแีนวโน้นว่าเด็กและเยาวชนใน

ประเทศจ านวนมากได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเล่นนี้ โดยไม่มี

มาตราการที่เป็นรูปธรรมในการยับยั้งนักเล่นหน้าใหม่ดังกล่าว 

ในยุคของรัฐบาล พันต ารวจโท ทักษณิ ชินวัตร เงินรายได้ที่มา

จากการจ าหน่ายสลากแบบ 3 ตัวและ 2 ตัว ส านักงานสลาก

กินแบง่รัฐบาลโดยอนุมัติของคณะกรรมการ ฯ ได้จัดสรรเงิน

ดังกล่าวในหลายรูปแบบผ่านหน่วยงานจ านวนมากทั้งที่เป็น

หน่วยงานของรัฐ องค์กรการกุศลทั้งทีเ่ปิดเผยและไม่เปิดเผย 

เช่น ในปีงบประมาณ 2547 ส านักนายกรัฐมนตรี ได้รับการ

สนับสนุนจากเงินจ าน่ายสลาก 3 ตัวและ 2 ตัวจ านวน 

1,347,727,887 บาท กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสนับสนุน

จ านวน 631,203,732 บาท และส านกังานเลขาธิการ

นายกรัฐมนตร ีจ านวน 471,000,000 บาท9 จากงานวิจัยของ

จิตต ิมงคลชัย อรัญญาพงษ์เทพ สันติกุล และสฤษดิ ์ศรีโยธิน 

พบว่า รัฐโดยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลควรมีการระบุ 

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใชจ้่ายเงินที่ได้จากการจ าหนา่ย

สลากและมีการเปดิเผยการใชจ้่ายที่โปรง่ใส ควรน าเงินที่ได้จาก

การจ าหน่ายไปใช้ในโครงการด้านสังคมที่เน้นเรอืงการป้องกนัผู้

เล่นหน้าใหม่ที่จะเข้าสู่การพนันสลาก รวมถึงน ามาใช้ในการ

ปราบปรามผู้กระท าผดิที่เปิดช่องทางให้เด็กและเยาวนเข้ามา

ซือ้ขายสลาก 

การออกสลากโดยเคร่ืองจ าหน่ายอัตโินมัตินอกเหนือจากเป็น

การอ านวยความสะดวกในการจ าหนา่ยแล้ว อาจเป็นการ

กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของฐานลกูค้าใหม่ในภมูิภาคต่าง ๆ 

ที่ส าคัญ คือ เยาวชนในประเทศ ที่ผ่านมาส านักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาลได้ออกมาตราการในการป้องกันที่ส าคญั คือ 

จุดจ าหน่ายสลากออนไลน์จะต้องอยูห่่างจากสถานที่ส าคญัทาง

ศาสนา เช่น วัด โบถส์ สุเหร่า มัสยดิ และโรงเรียน ไม่น้อยกว่า 

50 เมตร มีการห้ามเดก็และเยาวชนที่อายุต่ ากว่า 18 ป ีซือ้ 

สลาก ฯ และห้ามพนักงานขายสลาก ฯ ให้แก่เดก็และเยาวชนที่

มีอายุต่ ากว่า 18 ป ีรวมถึงให้มีการตรวจบัตรประชาชนทุกคร้ัง 

หากสงสัยวา่อายุต่ าากว่า 18 ป ีเน้นให้เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจ

ตราไม่ให้มีการจ าหน่ายสลาก ฯ ให้แก่เด็กและเยาวชนที่อายุต่ า

กว่า 18 ป ี

 

ผลการวิจัยการเล่นพนันสลากในประเทศอังกฤษ พบว่า แม้วา่

กฎหมายจะก าหนดอายุของผู้ซื้อสลากว่าต้องเกนิ 16 ป ีแต่ใน

ความเป็นจริงปรากฏว่ามีเด็กจ านวนมากที่มีอายุต่ ากวา่ 16 ป ี

ซือ้สลากหรือเกี่ยวข้องกับสลาก รวมถึงงานวิจัยที่พบว่าการ

เพิม่ช่องทางจ าหน่ายหรือการจ าหน่ายสลากในพื้นทีท่ าเลทที ่

มีผู้คนจ านวนมากเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้เล่นซือ้สลาก การที่

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขยายช่องทางการจ าหน่ายสลาก 

3 ตัว และ 2 ตัว ด้วยเคร่ืองจ าหน่ายอัติโนมัติมากถงึกว่า 

5,000 เคร่ือง จึงเป็นการขยายพื้นที่และช่องทางในการเข้าถงึ

การซือ้สลากตามผลการวิจัยจากต่างประเทศ ถือเป็นการขยาย

ฐานลูกค้า และเมื่อประกอบกับความล้าหลังและไม่จริงจงัของ

เจ้าหน้าทีของรัฐในการบังคบัใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการ

กระท าผิดตามพระราชบัญญัตกิารพนัน ฯ อาจส่งต่อการ

ขยายตัวของจ านวนผูซ้ือ้ที่เป็นเด็กและเยาวชน ส่งผลเสียทาง

เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศในระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. รายได้จากการจ าหน่ายสลาก 3 ตัว 2 ตัว ด้วยเคร่ืองอัติโนมัติที่เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ร้อยละ 12 และเมื่อ

หลังหักส่วนลดให้ตัวแทนจาหน่ายแลว้ ควรมีการวางเป้าหมายในการน าเงนิรายได้สุทธิในส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์สาธารณะให้ชัดเจน 

ปัจจุบันภายใตพ้ระราชบัญญัติส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฯ อ านาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นของคณะกรรมการสลากกินแบง่รัฐบาล ซึง่มี

จ านวน 9 คน ซึง่ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการโดยต าแหนง่มากถึง 4 คน คือ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน 

กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมบัญชกีลาง และผูแ้ทนส านักงบประมาณ ในขณะที่ภาคประชาสงัคม มีเพียง 1 คน คือ ผู้แทนสภาสังคม

สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ทั้งนีค้ณะรัฐมนตรมีีอ านาจในการแต่งตัง้กรรมการอกี 3 ท่าน รวมกับผูอ้ านวยการส านักงานสลากกินแบง่

รัฐบาลเป็นกรรมการโดยต าแหนง่  

กล่าวได้วา่ในคณะกรรมการ 9 ท่าน เป็ นผู้ทีม่าจากฝ่ายการเมืองถึง 8 ท่าน ที่ส าคญัมาก คือ พระราชบัญญัติส านักงาน 

สลากกินแบง่รัฐบาล ฯ ทั้งฉบับไม่ได้ระบุถึงภารกิจหรือวัตถุประสงค์ในการจัดสรรเงินเพื่อคืนสู่สงัคมในเรืองใด สัดส่วนเท่าใด ซึง่การ

ด าเนินการดังกล่าวต่างกับกรณีการด าเนินการจ าหน่ายสลากของการจ าหน่ายสลากในประเทศสหราชอาณาจกัร และสหรัฐอเมรกิา ที่มี

การระบุวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินที่ได้จากการจ าหน่ายไว้อย่างชัดเจน เปิดเผย และโปรง่ใส ดังนั้นส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

จึงควรให้คณะกรรมการส านกังานสลาก ฯ มีการแต่งตัง้ ”คณะอนุกรรมการด้านการจัดสรรผลประโยชน์จากการจ าหน่ายสลากคืนสู่

สังคม” คณะอนุกรรมการ ฯ ชุดนี้ตอ้งมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม ท าหน้าที่ใหค้ าแนะน าในการจัดสรรเงินที่ได้จากการจ าหน่าย

สลากสุทธ ิหลงัหกัเงินรางวลั เงินรายได้ที่น าเข้ารัฐ เงินส่วนลดจากการจ าหน่ายสลาก เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เงินที่เหลือ

สุทธิที่น าไปจัดสรรให้กับหน่วยงานการการกุศล หน่วยงานดา้นการศึกษา หรือหน่วยงานสงัคมสงเคราะห์ รวมถึงการรณรงค์ตอ่ต้าน 

การเล่นการพนันโดยเฉพาะป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเขา้ไปเกี่ยวข้องกบัการบรโิภคสลาก  
 

2. คณะกรรมการส านักงานสลาก ฯ ควรแถลงนโยบายในการก ากับการด าเนินงานของส านกังานสลาก ฯ เพือ่ให้เป ็นไปตามหลักธรรมาภิ

บาล ควรมีตัวชีว้ัดหลักที่ใชใ้นการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการของคระกรรมการ ฯ รวมถึงใหม้ีการเปิดเผยหลักเกณฑ ์วิธีในการ

ก าหนดส่วนลดใหก้ับตัวแทนจ าหน่าย ให้มีการเปิดเผยผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของส านกังานสลากกินแบ่ง ฯ เพือ่ความโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้
 

3. การจัดสรรเงินที่คืนสูส่ังคมนั้น ควรจัดสรรให้กับชุมชนซึง่เป็นพื้นที่จุดจ าหน่าย เพือ่เป็นกองทุนรณรงค์ตอ่ต้านการเล่นการพนัน

โดยเฉพาะป้องกันไม่ใหเ้ด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบรโิภคสลาก เป ิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมสี่วนร่วมในการก าหนดการ

ใชจ้่ายเงินนีร้วมถึงตัง้กองทุนเพื่อใชบ้ าบัดผู้ทีต่ิดการพนันสลากฯ ที่ท าให้เกดิปัญหาสังคม เช่น ครอบครัวแตกแยก ปัญหาการว่างงานจาก

การเล่นการพนัน ปัญหาหนีส้ิน เป็นตน้ 
 

4. ส านักงานสลาก ฯ ต้องมีการท ากติกาอย่างชัดเจนว่าตามสัญญาที่จะด าเนินการขายสลากฯ ด้วยเคร่ืองนั้น ภายในระยะเวลา 5-6 ปี รัฐ

จะท าอะไร และอยา่งไร มีการก าหนดรูปแบบเกม และปริมาณสลาก รวมทั้งปรมิาณเคร่ืองจ าหน่าย ให้ชัดเจน โดยไม่มองด้าน

ผลประโยชน์ในรูปการเงินของรัฐเป็นตัวตั้ง และต้องประกาศให้เป็นที่รับรูข้องประชาชนโดยทั่วไป รวมถึงส านกังานสลาก ฯ ต้องจัดท าการ

ประเมินนโยบายการจ าหน่ายสลากดว้ยเคร่ืองจ าหน่ายอัติโนมัต ิเป็นประจ าทุกป ีโดยองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาก าไรและไม่มีส่วนได้ส่วน

เสียกับส านักงานสลาก ฯ ทั้งนีเพื่อประเมินถึงผลด ีผลเสีย ของนโยบายดังกล่าวอย่างหลากหลาย ทั้งมิตเิศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 

5. รัฐโดยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องออกมาตราการในการห้ามจ าหน่ายสลากใหก้ับเดก็และเยาวชน และควรมีหลกัประกันว่าไม่

สามารถจ าหน่ายให้เด็กและเยาวชนได้อย่างจริงจัง เช่น มมีาตรการติดตัง้กล้องวงจรปิดที่จุดจ าหน่ายสลากเพือ่บันทึกภาพผู้ซื้อสลาก มี

มาตรการในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการไม่จ าหน่ายสลากให้เดก็อายุต่ ากว่า 18 ป ีเช่น ปิดป้ายประกาสหา้มจ าหน่าย และโทษของ

การจ าหน่ายผู้จ าหน่าย รวมถึงท าป้ายปิดประกาศให้ชัดเจนว่า หากพบเหน็การจ าหน่ายให้กับเด็กและเยาวชนผู้พบเห็นสามารถแจ้งการ

กระท าผิดได้ที่หน่วยงานใด 
 

6. ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องก าหนดบทลงโทษตัวแทนผู้จ าหน่ายให้ชัดเจนว่า หากมีการจ าหน่ายสลากให้กับเดก็และเยาวชนอายุ

ต่ ากว่า 18 ป ีจะมีผลอย่างไร ควรใหม้ีการวางเงินประกันการกระท าผิด หากกระท าผิดให้มกีารหักเงินประกันดงักล่าว หากกระท าผดิซ้ า

จะพักสิทธิในการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสลาก หรือหากเกิดขึ้นหลายคร้ัง ส านักงานสลากกินแบง่จะมีบทลงโทษที่เด็ดขาดอยา่งไร เช่น เพิก

ถอนสิทธิในการจ าหน่ายอย่างถาวร และรบิเงินประกันการจ าหนา่ยทั้งจ านวน และควรประกาศพฤติกรรมของตัวแทนจ าหน่ายให้เป็นที่

รับทราบของประชาชนโดยทั่วไป เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนโดยทั่วไปทราบว่าการจ าหน่ายสลากฯ ให้แก่เด็กและเยาวชนทีอายุต่ ากว่า 18 ป ี



เป็นสิ่งทีผิดกฎหมาย และรว่มกันสอดส่องดูแลอีกทางหนึง่ ทัง้นีอ้าจมีการตั้งกองทุนหมนุเวียนเพื่อให้รางวัลกบัผู้ที่ชี้เบาะแสของการ

กระท าผิดดังกลา่ว 
 

7. กรณีมีการติดตั้งเครืองจ าหน่ายสลากในชุมชน จุดจ าหน่ายไม่ควรอยู่ใกล ้วัดและโรงเรียน ทั้งนีจุ้ดจ าหนา่ยสลาก ฯ ต้องมีนระยะห่าง

สถานทีด่งักล่าวเกิน 50 เมตร แต่โดยทั่วไปบรบิทพืน้ทีข่องแต่ละชุมชนมีความแตกตา่งกนัออกไป ดังนั้นการก าหนดจุดจ าหน่ายควรให้

ตัวแทนชุมชนที่มาจากชุมชนเปน็ผู้รับรองจุดจ าหน่าย โดยให้ประกาศเหตุผล หลักเกณฑ ์ข้อก าหนด ข้อห้าม ของจุดจ าหน่ายเป็นการทั่วไป

และชัดเจนใหเ้ป็นที่รับรูข้องประชาชนอย่างทั่วถึง ประกาศล่วงหน้าในระยะเวลาหนึ่งเพือ่กรณีหากมีผู้ร้องคดัค้านเรื่องจุดจ าหน่ายการ

คัดค้านจดุจ าหน่ายสามารถร้ องคัดค้านไปได้ทีผู้่วา่ราชการจังหวัด เพือให้ด าเนินการพิสูจน์ข้อคัดค้านนั้น ทั้งนีเ้พือให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการวางแนวทางป้องกันผลกระทบอันอาจเกิดกับคนในชุมชนที่มีเคร่ืองตัง้อยู่ 
 

8. ส านักงานสลาก ฯ ต้องยนืยันว่าการจ าหน่ายสลาก ฯ ด้วยเคร่ืองจ าหนา่ย ส านักงาน ฯ จะไม่น าเครือข่ายการจ าหน่ายนี้ไปขยายสินค้า

การพนันในรูปแบบสลากอื่น ๆ เช่น หา้มจ าหน่ายสลากกินแบ่งปกติ ห้ามไม่ให้มีเงินรางวัลแจค๊พ็อต เนือ่งจากรางวัลแจค๊พ็อตเป็นอันตราย 

เป็นการกระตุ้นให้คนเล่นเปลี่ยนเปา้หมายต่อการซือ้สลากฯ เป็นการซื้อเพือ่หวังรวยทางลัด ซึง่ถือเป็นการมอมเมา และยังเป็นการกระตุ้น

ให้เกิดนักพนนัหน้าใหม ่
 

9. ส านักงานสลาก ฯ ต้องวางมาตรการในการตรวจสอบป้องกันไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมโดยเฉพาะผูท้ี่เกี่ยวข้องกบัขบวนการค้า

ยาเสพติด การเข้ามาเป็นตัวแทนจ าหน่ายสลาก ฯ อาจเป็นช่องทางในการน าเงินที่ได้จากกระกระท าผิดไปฟอกเป็นเงินทีถู่กต้องตาม

กฎหมายได้ 

************************************************** 

 


