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บทคัดยอ 
 
 

 การจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 เพื่อนําเงินไปใชในกิจการสาธารณประโยชนหรือกิจกรรมทางสังคมนั้น เปน
ส่ิงที่ควรไดรับการสนับสนุน  แตการบริหารจัดการกิจการล็อตเตอรี่หรือสลากกินแบงรัฐบาลของ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลและคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ยังมีประเด็นปญหาธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการเงินบริจาคในสวนนี้ และมีลักษณะการดําเนินงานที่ไมสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่
นานาประเทศใหการยอมรับ จึงอาจเปนเหตุทําใหประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุมประชากรที่มีความ
เปราะบาง (vulnerable groups) หรือกลุมคนดอยโอกาส ไมสามารถไดรับผลประโยชนจากการจัดสรร
เงินของสํานักงานสลาก ฯ อยางทั่วถึง และเปนธรรม ทั้ง ๆ ที่กลุมผูที่ซ้ือสลากกินแบงรัฐบาลสวนใหญ
คือคนที่มีฐานะยากจน คนหาเชากินค่ํา  ในบางกรณียังพบปญหาการไมปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้ง
สํานักงานสลาก ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือทําใหเกิดชองทางการทุจริตคอรรัปชั่น    มีการนําเงินไป
ใชไปใชเพื่อกลุมผลประโยชน กลุมการเมือง หรือกลุมพวกพองของตน      

 การศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนที่จัดเก็บรายไดจากธุรกิจการพนันประเภทล็อตเตอรี่ 
(lotteries) ในตางประเทศ ไดแก ประเทศสหราชอาณาจักร, แคนาดา มลรัฐอัลเบอรตา, นิวซีแลนด, 
แอฟริกาใต, และเขตปกครองพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทําใหไดขอคนพบวา การจัดตั้ง
กองทุนล็อตเตอรี่ (lottery fund) ในตางประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินไปใชสนับสนุนโครงการหรือ
กิจกรรมสาธารณประโยชนตาง ๆ  มีบทบัญญัติกฎหมายรองรับเปนการเฉพาะ และมีหลักเกณฑการ
จัดสรรเงินกองทุนล็อตเตอรี่ไวในกฎหมายอยางชัดเจน  มีหนวยงานและองคกรที่มีความเปนอิสระจาก
การแทรกแซงจากรัฐบาลและกลุมผลประโยชน มีกลไกธรรมาภิบาลในการจัดสรรเงิน เพื่อปองกัน
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบหรือการนําเงินกองทุนไปใชผิด
วัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุน ฯ  และมีความเชื่อมโยงเกาะเกี่ยวกับรัฐบาลหรือผูกําหนดนโยบาย  

 ตัวอยางกรณีศึกษาที่ควรนํามาปรับใชกับประเทศไทยคือ กรณีศึกษาประเทศสหราชอาณาจักร 
(National Lottery Distribution Fund), แคนาดา มลรัฐอัลเบอรตา (Alberta Lottery Fund), นิวซีแลนด 
(Lottery Fund), แอฟริกาใต (National Lottery Distribution Trust Fund)  เงื่อนไขสําคัญในการใหการ
สนับสนุนเงินทุนแกผูเสนอโครงการคือ จะตองเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน (good 
causes) หรือกิจกรรมเพื่อสังคม  ขอสําคัญคือโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน จะตองไมใช
โครงการที่สามารถใชงบประมาณปกติของรัฐหรือเปนนโยบายทางการเมืองของรัฐบาล   

 ลักษณะของกิจกรรมหรือโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนได เชน โครงการที่มีวัตถุประสงค
เพื่อชุมชน, โครงการที่สนับสนุนใหมีการสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน, การพึ่งพาตนเองของ
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คนในชุมชนทองถ่ิน, งานอาสาสมัคร, การชวยเหลือหรือสนับสนุนกลุมประชากรที่มีความเปราะบาง 
เชน คนพิการ คนดอยโอกาส เด็กหรือเยาวชนที่ถูกทําราย เด็กกําพรา หรือผูที่ถูกกระทําดวยความรุนแรง, 
การสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางสังคม การพักผอน วัฒนธรรม, การสรางสุขภาวะของชุมชนและ
ส่ิงแวดลอม, การพัฒนาและงานอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม, กิจกรรมกีฬา และสันทนาการหรือพักผอน 

 คุณสมบัติของผูมีสิทธิขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ  ในกรณีศึกษาทุกประเทศ จะกําหนด
ไวคลายคลึงกันคือ จะตองเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไรที่ดําเนินงานเพื่อประโยชนของประชาชน 
(public good) โดยจะใหความสําคัญกับองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) เปนลําดับแรก เนื่องจากเปน
องคกรที่มีประสบการณในการทํางานกับชุมชนทองถ่ิน กลุมคนที่มีความเปราะบาง คนดอยโอกาสทาง
สังคม รวมถึงสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย, องคกร
ชุมชน, กลุมบุคคลที่ทํางานเพื่อประโยชนของชุมชนทองถ่ินที่มิไดนํามาเปนประโยชนสวนตัวและตอง
มีการขึ้นทะเบียนกับหนวยงานที่กําหนดไวตามกฎหมาย รวมถึงสถาบันการศึกษา หนวยงานของรัฐดาน
สุขภาพ  

 การเสนอแกไขปรับปรุง พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 นาจะเปนแนวทางที่
เหมาะสม โดยจัดตั้งเปนกองทุนสลากกินแบงรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม มีคณะกรรมการบริหารกองทุนที่
มีความเปนอิสระ โปรงใส ตรวจสอบได ทาํหนาที่บริหารกองทุนดังกลาวตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
คือ สงเสริมการปรับปรุงคุณภาพชีวติของคนในชุมชน กลุมประชากรที่มีความเปราะบาง กลุมคนดอย
โอกาส  สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนสาธารณะ การพัฒนาชุมชนทองถ่ินให
พึ่งตนเองได หรืองานอาสาสมัคร  

รางพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ควรบัญญัติใหมีการโอน
เงินรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลสวนหนึ่ง เปนรายไดของกองทุนที่จัดตั้งตามกฎหมายซึ่ง
อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดแก พระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 (กองทุนคุมครองเด็ก), พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 (กองทุนผูสูงอายุ), 
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร พ.ศ. 2550 (กองทุนสงเสริมและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตคนพกิาร), พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 
2550) (กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม) และกฎหมายจดัตั้งกองทุนอื่น ๆ สําหรับกลุมประชากร
ที่มีความเปราะบาง  ทั้งนี้ โครงสรางและอํานาจการบรหิารกองทุนจะตองแยกออกจากการกํากบัดแูล
สํานักงานสลาก ฯ และคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลอยางชัดเจน มีการจัดทําหลักเกณฑการใหการ
สนับสนุนเงินที่รัดกุม โปรงใส และตรวจสอบได   
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บทนํา  
 
 

1. ชื่อโครงการ  
 “ศึกษากลไกการบริหารจัดการรายไดจากสลากกินแบงรฐับาล  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุม
ประชากรที่มีความเปราะบาง” 
 

2.  ความสําคญัของปญหาที่ตองดาํเนินการวิจัย 
สืบเนื่องจากมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554 เร่ือง “การสราง

สังคมที่คนไทยอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ซ่ึงยับพบปญหาความเหลื่อมลํ้าของโอกาสของกลุมประชากรสวน
หนึ่งที่ยังขาดโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  ที่ประชุมสมัชชาปฏิรูป 
ฯ จึงไดมีมติเห็นชอบใหมีการศึกษาแนวทางการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล พ.ศ. 2517 เพื่อนําเงินรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล มาใชเปนกลไกดานการคลังที่จะ
สนับสนุนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยเฉพาะกลุมประชากรที่ยังมีความเปราะบาง 
(vulnerable group) กลุมผูดอยโอกาส  จึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการศึกษาวิจัยโครงการนี้   

การพนันเปนสิ่งที่เร่ิมปรากฏในประเทศไทยเปนเวลานานหลายรอยป  แตรัฐบาลในอดีตกลับมิได
กําหนดทิศทางหรือแนวนโยบายเกี่ยวกับการพนันที่ชัดเจน ไมมีการกําหนดมาตรการเพื่อปองกันหรือ
แกไขเยียวยาผูไดรับผลเสียจากการประกอบธุรกิจการพนันที่ดําเนินการโดยรัฐหรือการดําเนินการที่รัฐ
อนุญาต  การริเร่ิมหรือดําเนินโครงการการพนันที่ผานมา ยังขาดการศึกษาผลกระทบอยางรอบดาน ไมเปด
โอกาสใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมอยางแทจริง ทําใหไมไดรับการยอมรับจากคนในสังคม 
บางโครงการก็ดําเนินการโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย และเปนชองทางทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นของ
รัฐของนักการเมืองและขาราชการ จึงกลาวไดวา การดําเนินนโยบายของรัฐในเรื่องการพนันยังไรทิศทาง 
ขาดการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 เปนกฎหมายที่บังคับใชเปนเวลานาน
เกือบ 40 ป ซ่ึงยังไมมีการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายแตอยางใด แมวาที่ผานมาจะเคยมีความ
พยายามแกไขพระราชบัญญัตินี้ในการประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อป พ.ศ. 2550  แตก็ยังไม
ประสบความสําเร็จ ดวยเหตุที่รางพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตรา
ขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ อันมีผลใหรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนอันตกไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 154 วรรคสาม มีผลทําใหรางพระราชบัญญัตินี้มีผลเปนอันตกไป  
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รัฐบาลบางยุคสมัยก็มีลักษณะสนับสนุน สงเสริมใหมีการพนันรูปแบบใหม ๆ เพิ่มมากขึ้น เชน 
โครงการออกสลากเลขทาย 2 ตัว 3 ตัว (หวยบนดิน) โดยมิไดมีการศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวของทั้งดานดี
และดานเสียอยางรอบดาน ไมวาจะเปนผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การดํารงชีวิตของประชาชน 
พฤติกรรมการเลนของผูเลนพนันหรือนักพนันที่มีปญหาบางสวน  ปญหาอีกประการคือ การบริหารจัด
การเงินรายไดจากการโครงการหวยบนดินที่ไมขาดความเปนธรรมาภิบาล และไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
กลาวคือ ผูอนุมัติโครงการและผูดําเนินการไมมีอํานาจตามกฎหมาย ดําเนินการขัดตอพระราชบัญญัติ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 และกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 
2491 (มาตรา 4 และมาตรา 13)  ตอมาไดมีคําตัดสินของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองวินิจฉัยวา การออกหวยบนดินของรัฐบาลเมื่อป พ.ศ. 2546 เปนการดําเนินการที่มิชอบดวย
กฎหมาย และผิดหลักการบริหารประเทศ  ทําใหจําเลยบางคนถูกศาลตัดสินลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา (มาตรา 157) และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 
2502 (มาตรา 11)  

แมวาเจตนารมณหรือความมุงหมายที่จะจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนายสลากตาม พ.ร.บ.
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 เพื่อนําเงินไปใชในการพัฒนาสังคมดานตาง ๆ นั้น เปนสิ่งที่ควร
ไดรับการสนับสนุน  แตหากระบบการบริหารจัดการเงินรายไดมีขอบกพรอง ขาดหลักเกณฑการจัดสรร
เงินที่เขมงวด ไมมีระบบตรวจสอบที่ดี ก็อาจทําใหเกิดความเสียหายแกภาครัฐไดเชนกัน หากมีการนําเงิน
ไปใชผิดวัตถุประสงค หรือมีการทุจริตคอรรัปชั่น หรือนําเงินไปใชเพื่อประโยชนของคนบางกลุม  

 

3. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทบทวนกฎหมายจัดตั้งกองทุนที่จัดเก็บรายไดจากธุรกิจการพนันกรณีล็อตเตอรี่ 
(lotteries) ในตางประเทศ ตลอดจนเหตุผลความจําเปน วัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุนที่จัดเก็บรายได
จากการจําหนายล็อตเตอรี่ตาม พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล    

 2. เพื่อศึกษาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน หรืออุปสรรค ปญหาในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสังคมที่มี
ที่มาจากการจัดเก็บเงินจากการจําหนายสลากกินแบง ฯ ของไทย  

 3. ออกแบบแนวทางการจัดตั้งกองทุนที่จัดเก็บรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่ โดยอาศัยขอมูล
ทางวิชาการจากตางประเทศ โดยคํานึงถึงบริบทของประเทศไทย  

 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
พ.ศ. 2517 ในเรื่องการจัดตั้งกองทุนที่มีแนวคิดจากตางประเทศที่ไดศึกษา  
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4. กรอบวิธีการวิจัย 
การศึกษาโครงการนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยเนนการทบทวน

เอกสาร (literature review) ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งกองทุนที่จัดเก็บรายได
จากธุรกิจการพนันประเภทล็อตเตอรี่ (lotteries) ในตางประเทศ จํานวน 4 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ        
ที่ เปนประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคตาง  ๆ  ของโลก  ไดแก  ประเทศ
สหราชอาณาจักร, แคนาดา (มลรัฐอัลเบอรตา), นิวซีแลนด, แอฟริกาใต, และเขตปกครองพิเศษฮองกง 
(Hong Kong Special Administrative Region - HKSAR) สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศเหลานี้ลวน
แตมีกฎหมายที่บัญญัติใหมีการจัดตั้งกองทุนที่จัดเก็บเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่ เพื่อนําไปใชใน
กิจการทางสังคมหรือเพื่อสาธารณประโยชน  

 

ประเทศ ชื่อกองทุน 

สหราชอาณาจักร National Lottery Distribution Fund 

นิวซีแลนด Lottery grants 

แอฟริกาใต NATIONAL LOTTERY DISTRIBUTION TRUST FUND  

แคนาดา (มลรัฐอัลเบอรตา) Alberta Lottery Fund 

เขตปกครองพิเศษฮองกง Lotteries Fund 

 

การศึกษาประสบการณตางประเทศ จะทําใหทราบถึงกลไกการบริหารจัดการกองทุนในภาพรวม 
ซ่ึงแตละประเทศวามีจุดแข็ง จุดออนที่แตกตางกันอยางไร ประเทศเหลานี้สวนใหญจะกําหนดหลักเกณฑ 
รายละเอียดเรื่องการจัดสรรเงินทุนที่มีธรรมาภิบาล มีความโปรงใส สามารถถูกตรวจสอบการใชจายเงิน 
อีกทั้งยังมีมาตรการปองกันปญหาผลประโยชนขัดกัน (conflict of interests) หรือการนําเงินกองทุนไปใช
ผิดวัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุน    

ขอบเขตของโครงการนี้ยังครอบคลุมการศึกษาความเปนไปไดหรือแนวทางการแกไขปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมี 2 แนวทาง คือ  

แนวทางที่ 1 แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 โดยแกไข
เฉพาะประเด็นสําคัญที่จะตองมีการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติบางมาตราที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
กองทุน      
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แนวทางที่ 2 แกไขปรับปรุง พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบง ฯ1 ทั้งฉบับ หรือเสนอเปนกฎหมาย
ใหม หากมีเหตุผลความจําเปนเพียงพอที่จะตองปฏิรูปโครงสรางการบริหารจัดการที่อาจมีผลกระทบตอ
การจัดตั้งกองทุน เพราะไมอาจที่จะแกไขเฉพาะบางประเด็นได  

การศึกษานี้จะนําเสนอประเด็นควรแกไขปรับปรุงใน พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 
2517  เชน โครงสรางของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล อํานาจหนาที่ของสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล การจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนายสลาก  การวิเคราะหกรณีตัวอยางการบริหารจัดการเงินรายได
จากโครงการจําหนายหวยบนดินที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการศึกษา ซ่ึงมีประเด็นปญหากฎหมายในการ
ปรับใชและการตีความ พ.ร.บ. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  การเสนอแนะประเด็นหรือสาระสําคัญที่
ควรบัญญัติไวในการแกไขปรับปรุงกฎหมายสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  รวมถึงความเชื่อมโยงกับ
กองทุนที่จัดตั้งตามกฎหมายดานสังคมที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย  

อยางไรก็ดี การศึกษานี้จะไมรวมถึงการจําหนายสลากการกุศลตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 
2478 ซ่ึงควรมีการศึกษาเปนการเฉพาะออกไป  และโครงการนี้ไมรวมถึงการศึกษาเรื่องการจัดเก็บเงิน
รายไดหรือการจัดเก็บภาษีการพนันตาม พ.ร.บ.การพนัน กฎหมายภาษีอากร หรือการพัฒนาปรับปรุง
กองทุนตามกฎหมายอื่นที่ควรมีการศึกษาแยกตางหากออกไป   
  

5. ระยะเวลาดําเนินการ และแผนการดําเนินงาน  
 ระยะเวลาดําเนินการ รวม 7 เดือน โดยมีแผนการดําเนินการ แบงเปน 2 ระยะคือ   

 ระยะท่ี 1  กําหนดเวลา 4 เดือน ดําเนินการศึกษาวิเคราะหขอมูล เอกสารวิชาการ กรณีศึกษา
กฎหมายจัดตั้งกองทุนที่จัดเก็บรายไดจากธุรกิจการพนัน (เฉพาะกรณีล็อตเตอรี่) ในตางประเทศรวม 5 
ประเทศที่มีการจัดเก็บรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่ ไดแก ประเทศสหราชอาณาจักร, แคนาดา, 
นิวซีแลนด, แอฟริกาใต, และเขตปกครองพิเศษฮองกง (Hong Kong Special Administrative Region - 
HKSAR) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 หลังจากนั้น จะนําเสนอผลการศึกษาเบื้องตน เพื่อรับฟงความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ หนวยงาน 
องคกรที่เกี่ยวของในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงตนมีนาคม 2554  เพื่อใชเปนขอมูลทางวิชาการในการประชุม
สมัชชาปฏิรูป ฯ คร้ังที่ 2 ในชวงปลายเดือนมีนาคม 2555   

                                                
1 อยางไรก็ดี ขอบเขตการศึกษาวิจัยนี้จะไมครอบคลุมการยกรางกฎหมายใหมทั้งฉบับ หรือการจัดทํารางพระราชบัญญัติ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ.  . . . . เพราะตองใชทรัพยากรมากและมีการดําเนินการหลายขั้นตอน   
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 ระยะท่ี 2  กําหนดเวลา 3 เดือน มีการนําเสนอผลการศึกษาฉบับปรับปรุง และเสนอแนะแนว
ทางการแกไขบทบัญญัติกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวของกับกองทุนตาม พ.ร.บ. สํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล พ.ศ. 2517   และจัดสงรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณใหแกผูใหทุน 

 

กิจกรรม  
                    กําหนดเวลา 

เดือนที่ 1-2 เดือนที่ 3-4 เดือนที่ 5-6 เดือนที่ 7 หมายเหตุ 

1.ศึกษาวิ เคราะหขอมูล  เอกสาร
วิชาการ  

     

2. จัดทําและนําเสนอผลการศึกษา
เบื้ องตน  เพื่ อ เปนขอมูลในการ
ประชุมสมัชชาปฏิรูป  ฯ  ครั้ง ท่ี  2 
เดือนมีนาคม 2555 

     

3 .  นํ า เ สนอผลการศึ กษ าฉบั บ
ปรับปรุง ตามที่ผูรับทุนและผูใหทุน
เห็นชอบรวมกัน  

     

4.จัดทําและสงมอบรายงานวิจัย
ฉบั บสมบู รณ  แล ะ เ สนอแนว
ทางการแกไขปรับปรุงกฎหมาย 

     

 

6. งบประมาณโครงการ 
 สนับสนุนโดย  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

7.  ผลงานนําสง (output)  
1. รายงานผลการศึกษาเบื้องตน มีเนื้อหาระบุเร่ืองกรณศีึกษาตางประเทศที่มีกฎหมายจัดตั้งกองทุน 

พรอมแนวทางการแกไขปรบัปรุงกฎหมายที่เกีย่วของคอื พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 
หรือการเสนอใหมีกฎหมายใหม    

2. รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ ซ่ึงประกอบดวยขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวของขางตน พรอมเหตผุลสนับสนุนในประเดน็สําคัญ  

3. รางพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (outcome)  
 1. เปนขอมูลวชิาการประกอบการประชุมสมัชชาปฏิรูป ฯ คร้ังที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2555   

 2. เปนขอมูลวชิาการในการพัฒนากลไกระบบการคลังเพื่อพัฒนาสังคม แกไขปญหาความเหลื่อม
ลํ้าของประชากรบางกลุมใหไดรับความเปนธรรม  

 3. ชวยเสริมสรางระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเงินรายไดจากสลากกินแบงรัฐบาล
หรือล็อตเตอรี่ใหดยีิ่งขึ้น                 

 4. มีการจัดทําราง พ.ร.บ.สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาล พ.ศ. . . . . ในอนาคต ที่มีเนื้อหาเกีย่วของ
กับการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสงัคม และมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ในระยะกลางและระยะยาว โดยไดรับการ
สนับสนุนจากภาคีเครือขายทางสังคม และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ  

 
9. รายชื่อผูวิจัย 
 
ประวัติหัวหนาโครงการ และผูรับผิดชอบโครงการ   
ช่ือ-สกุล    นายไพศาล  ล้ิมสถิตย  
คุณวุฒิ    นิติศาสตรบัณฑิต และนติิศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
หนวยงานที่สังกัด ศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร  คณะนติิศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
ที่ทํางาน   ศูนยกฎหมายสุขภาพและจรยิศาสตร  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขตพระ
นคร กรุงเทพฯ 10200  
เบอรโทรศัพทมือถือ 084-675-7959  เบอรโทรศัพทที่ทํางาน 02-613-2163  โทรสาร 02-224-8100   
E-mail plimstit@hotmail.com 
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บทที่ 1 
การวิเคราะหอุปสรรค ปญหาในการบริหารจัดการรายไดจากสลากกินแบงรัฐบาลตาม

พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 
 

 

1.1 ความเปนมาและขอมูลเก่ียวกับสลากกินแบงรัฐบาล 
 ความเปนมาของสลากกินแบงรัฐบาล  
 การริเร่ิมออกสลากกินแบงรัฐบาลในประเทศไทย มีความเปนมาเริ่มตัง้แตในรัชสมัยของ
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โดยมีฝร่ังชาวอังกฤษชื่อ ครูอาลบาสเตอรเปนผูนํา
ลักษณะการออกรางวัลสลากแบบยุโรปมาเผยแพรเปนคนแรกโดยเรยีกวา “ลอตเตอรี่” (ตัวสะกดใน
ขณะนัน้) โดยรัชกาลที่ 5 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานญุาตใหกรมทหาร
มหาดเล็กออกลอตเตอรี่เปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2417 เนือ่งในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระองค โดยมีวัตถุประสงคที่จะชวยเหลือพอคาตางชาติที่นําสินคามารวมแสดงในการจัดพิพิธภณัฑที่
ตึกคองคาเดีย ในพระบรมมหาราชวัง1   
 รัชกาลที่ 5 มีพระบรมราชโองการสั่งให ทยอยเลิกโรงบอนซ่ึงเลนโปถั่วในแขวงกรุงเทพ ฯ ดวย
เหตุผลคือ คนไทยซึ่งหลงเลนทําใหเปนการเสียทรัพย เสียเวลา เสียประโยชนการคาขาย และทําให
สันดานหมกมุนไปในสิ่งซ่ึงหาประโยชนมิได เปนการรายแรงยิ่งกวาการเลนซึ่งชาวสยามเคยเลนกนัมา2

 

แตการยกเลิกในทันทีจะทําใหกระทรวงพระคลังขาดรายไดจํานวนมาก ดังจะเห็นไดจากเงินอากรบอน
เบี้ยที่เคยจัดเกบ็ไดสูงสุดในรัชกาลที่ 5 สูงถึงปละ 6,879,526 บาท จึงตองหารายไดอ่ืนมาทดแทน 
จนกระทั่งมีการเลิกบอนเบี้ยทั้งหมดในรัชกาลที่ 6 และมกีารตราพระราชบัญญัติหามมิใหใครเลนหวย 
ก.ข.3 เลนถ่ัวโปอีกตอไปเปนอันขาด โดยมีการยกเลิกอากรบอนเบี้ยหมดสิ้นเมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2460 และยกเลิกอากรหวย ก.ข.อยางเดด็ขาด เมื่อวันที ่1 เมษายน พ.ศ. 24594 5

                                                 
1 “ประวัติสํานักงาน สลากกินแบงรัฐบาล” http://www.glo.or.th/detail.php?link=history 
2 ประชุมพงศาวดาร เลม 12 (กรุงเทพมหานคร: องคการคาคุรุสภา, 2507), ภาคที่ 17 ตํานานเรื่องเลิกหวยและถั่ว
โป, หนา 208-209. 
3 รัฐไดอนุญาตใหประชาชนเลน หวย กข ในบางพื้นที่เปนครั้งแรกในสมัชพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหวั รัชกาลที่ 3 ราวป พ.ศ. 2375 เนื่องจากเกิดภาวะขาวยากหมากแพง เงินตราที่หมุนเวียนก็ขาด
หายไป เจาสัวผูหนึ่งซึ่งเปนนายอากรสรุาช่ือวา จีนหง ไดเขาเฝากราบทูลวา การท่ีเงินหายไปนั้นเพราะราษฎร
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ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 6 ราวป พ.ศ. 2460 ซ่ึงเปนชวงที่อยูใน
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 สหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งเปนประเทศฝายสัมพันธมิตรประสงคจะกูเงิน
จากประเทศไทยเพื่อใชในการสงคราม แตไมอาจกูโดยตรงจากรัฐบาลไทยได เพราะจะเปนการ
กระทบกระเทอืนงบประมาณ สภารักชาติแหงประเทศองักฤษจึงดําเนนินโยบายกูเงนิจากประชาชนดวย
การออกลอตเตอรี่โดยไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหวั  

ตอมาในป พ.ศ.2466 รัชกาลที่ 6 ไดทรงพระราชทานพระบรมราชานญุาตใหออก “ลอตเตอรี่
เสือปาลานบาท” เพื่อหารายไดบํารุงกองเสือปาอาสาสมัครโดยพิมพ จาํนวน 1 ลานฉบับ จําหนายฉบับ
ละ 1 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดซื้ออาวุธปน และเครื่องใชตางๆ ในกิจการของกองเสือปา ซ่ึงลน
เกลารัชกาลที่ 6 ทรงกอตั้งขึ้น สลากฉบับดังกลาว มีรางวัลรวม 683 รางวัลเปนเงิน 60,000 บาท และหัก
เขาบํารุงกองเสือปา 40,000 บาท  

ในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 7 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2476 รัฐบาลมีนโยบายทีจ่ะลดเงินรัชชูปการ (เงินที่เรียกเก็บจากชายไทยที่มิตองรับ
ราชการทหาร) ทําใหรัฐขาดรายได จึงไดดําริใหมีการออกลอตเตอรี่รัฐบาลขึ้นโดยเรียกวา “ลอตเตอรี่
รัฐบาลสยาม” โดยพิมพออกจําหนายจํานวน 1 ลานฉบับ ๆ ละ 1 บาท ปละ 4 งวด  ตอมา ป พ.ศ. 2477 
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหกระทรวงมหาดไทยออกสลากกินแบงบํารุงเทศบาลโดยกําหนดวา หากเดือน
ใดเปนเดือนทีอ่อกสลากกินแบงรัฐบาล เดอืนนั้นใหงดจาํหนายสลากกนิแบงของเทศบาล โดยเริ่ม
จําหนายงวดแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2478 แลวออกสลากเดือนเมษายน พ.ศ. 2479 โดยพิมพ
จํานวน 500,000 ฉบับ ๆ ละ 1 บาท และไดมีการออกสลากกินแบงรัฐบาลและสลากบํารุงเทศบาล
เร่ือยมา  

 การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของการบริหารจัดการสลากกนิแบงรัฐบาลเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2482 
รัฐบาลที่มีจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรใีนขณะนั้น (พ.ศ. 2481-2487) และมีหลวง
ประดิษฐมนูธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีโอนกิจการสลากกนิแบง
รัฐบาล และสลากบํารุงเทศบาลที่เคยอยูในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย มาอยูในสังกัด

                                                                                                                                                  
นําไปใสไหฝงดินไว ถาจะเรียกเงินขึ้นมา ตองออกหวยใหคนเลนเหมือนเมอืงจีน ตอมามีการยกเลิกหวย กข ใน
สมัยรัชกาลที่ 6 ป พ.ศ. 2459  
4 เลมเดียวกัน, หนา 231-233. 
5 ไพศาล ลิ้มสถิตย, รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ โครงการ “การพนันออนไลน การทายผลฟุตบอล การเลนเกมส
ออนไลน : ปญหาในการปรับใช พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478” (กุมภาพันธ 2555) สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-
สฤษดิ์วงศ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.), หนา 20-22.  
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กระทรวงการคลัง จนกระทัง่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
สลากแบงรัฐบาลชุดแรกชื่อวา “คณะกรรมการจัดการออกสลากกินแบงของรัฐบาล” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2482 โดยมีพระยาพรหมทัตศรีพิลาส เปนประธานกรรมการ6 จึงถือเอาวันดังกลาวถือเปนวนัสถาปนา
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล7  

 ผูวิจัยยังมีขอสังเกตเพิ่มเติมวา ผูที่ดํารงแหนงเปนประธานกรรมการอํานวยการสลากกินแบง
รัฐบาล มักจะเปนฝายบริหารที่มีอํานาจในรฐับาลในยุคนัน้ ๆ เชน พลโท สฤษฏ์ิ ธนรัชต8 (ตัวสะกดใน
ขณะนัน้) เคยดํารงแหนงเปนประธานกรรมการอํานวยการสลากกินแบงรัฐบาล ในชวงป พ.ศ. 2494 
หรือพลเอก ถนอม กิตติขจร ซ่ึงดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในขณะนัน้9 ภายหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต ถึงแกอสัญกรรมในเดือนธันวาคม 2506 ไดเคยดํารงแหนงเปนประธานกรรมการอํานวยการ
สลากกินแบงรัฐบาล ในชวงป พ.ศ. 2507   

 วัตถุประสงคในการออกสลากกินแบงรัฐบาล 
 ดังที่กลาวมาแลวในตอนตนวา การออกสลากกินแบงรัฐบาลในอดีตมีเหตุผลตาง ๆ นานา แต
เหตุผลหลักในการออกสลากกินแบง ฯ ในอดีตคือ ภาครัฐตองการหารายไดหรืองบประมาณในชวงเวลา
ที่รัฐประสบปญหาทางเศรษฐกิจ จึงใชสลาก ฯ ในการระดมเงินทุนจากประชาชน ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึง
กับเหตุผลในการออกล็อตเตอรร่ี (lottery) ในประเทศตะวันตกหลายประเทศในชวงตนถึงกลางศตวรรษ
ที่ 20  ชวงเวลาหลังจากนัน้ เหตุผลในการออกล็อตเตอรร่ีในตางประเทศจะแตกตางไปจากในอดีต ซ่ึงจะ
ไดศึกษาวิเคราะหจากกรณีศกึษาตางประเทศตอไป     

 เมื่อยอนกลับไปดูเหตุผลในการที่รัฐอนุญาตใหมีการประกอบธุรกิจพนนั ซ่ีงรวมถึงหวยในสมัย
นั้น (คือ หวย ก.ข.)  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก (พ.ศ. 2435-
2458)10 ซ่ึงไดกลาวถึงการอนุญาตใหมีการเลนพนันตามกฎหมายเปนวิธีการหารายไดอยางหนึ่งของ
ภาครัฐ  สมเดจ็กรมพระยาดาํรง ฯ ทรงนิพนธเร่ืองวาดวยคุณและโทษของหวยและบอนเบี้ย มีเนื้อหา
โดยสรุปคือ ขอที่เปนคุณคือ เปนอุบายการเก็บภาษจีากราษฎรอยางหมดจด รัฐบาลไมตองตั้งพิกัดอตัรา
                                                 
6 ราชกิจจานุเบกษา เลม 56 หนา 136 ลงวันที่ 10 เมษายน 2482 
7 “ประวัติสํานักงาน สลากกินแบงรัฐบาล”, อางแลว.  
8 มีตําแหนงเปนตําแหนงแมทัพภาคที่ 1 ในขณะนั้น และเปนนายทหารที่รวมกอการรัฐประหารเมื่อป พ.ศ. 
2490 ภายใตการนําของ จอมพลผิน ชุณหะวัณ  
9 นายกรัฐมนตรีไทย (พ.ศ. 2475 – ปจจุบัน) at http://www.cabinet.thaigov.go.th/pm_his.htm 
10 “พระประวัติสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ องคปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย” 
เว็บไซตกระทรวงมหาดไทย 
http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=235,804615,235_804633&_dad=portal&_schema=PORTAL 
(สืบคนเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2554) 
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ภาษี ราษฎรเตม็ใจที่จะเสียภาษีทางบอนเบีย้และอากรหวย เวลาโทรมนสั เลนเบี้ยเสียทรัพยมาก ก็โทษ
ตัวเองวาเพราะคิดไมถกหรือเคราะหไมดี ที่จะโทษหวยและบอนเบีย้หามีไม แตสวนโทษนั้นมเีปนอเนก
ปริยาย วาดวยโดยก็คือ เปนเหตุที่ทําใหไพรบานพลเมืองยากจน ไมมีกาํลังที่จะประกอบการใหตนเอง
และบานเมืองมีความเจริญประการหนึ่ง เปนเหตใุหไพรบานเมืองเปนคนพาลสันดานชั่วประการหนึ่ง   
“. . .  ถาจะอุปมาวาดวยลักษณะที่เสยีคน เลนเบี้ยเหมือนเปนอหวิาตกโรค คนเลนหวยเหมือนวณัโรค 
ใครลงไดเปนแลวก็มกัตาย ผิดกันแตอยางหนึ่งตายเร็ว อีกอยางหนึ่งตายชา ที่นักเลงเลนเบี้ยหรือเลนหวย
คนใดจะเลนรวย จนถึงตั้งตวัไดเพราะการเลนเบี้ย เลนหวยนัน้ ยังไมเคยปรากฏตัวเลย”11

 การพิจารณาเรือ่งวัตถุประสงคในการออกสลากกินแบงรัฐบาลในยุคปจจบุัน จะตองศกึษา
วิเคราะหจากเนื้อหาของ “พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517” เปนหลัก เนื่องจาก
การดําเนนิงานออกสลากกนิแบงรัฐบาลของรัฐบาลในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2482 ถึงป พ.ศ. 2516 นั้น ไมมี
กฎหมายกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลที่ชัดเจน การ
จัดสรรเงินรายไดจะขึ้นอยูกบันโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น ทําใหกลายเปนชองทางในการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบของผูบริหารหรือผูมีอํานาจในขณะนั้นได หากมไิดดําเนนิการโดยสุจริต โดย
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง ดังจะเห็นไดจากเหตุผลเหตผุลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 ดังนี ้

 “โดยที่การออกสลากกินแบงรัฐบาลเปนกจิการที่ปฏิบัติเกี่ยวของกับประชาชนโดยตรง และเปน
กิจการที่มีรายไดรายจายมากทั้งปริมาณและรายการ สมควรมีกฎหมายกําหนดใหสํานักงานสลากกนิแบง
รัฐบาลซึ่งมีหนาที่ในการนี้เปนนิติบุคคล และกําหนดรายไดและรายจายใหเปนไปโดยรัดกุมเปน
กิจจะลักษณะและเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” 

 

 เนื้อหาของกฎหมายที่มีความสําคัญคือ การจัดสรรเงินที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดรับ
จากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลตาม พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 22 ที่
บัญญัติวา  

 “มาตรา 22 เงินที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดรับจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล ให
จัดสรรดังนี ้
 (1) รอยละหกสิบเปนเงินรางวัล 
 (2) ไมนอยกวารอยละยี่สิบแปดเปนรายไดแผนดิน 
 (3) ไมเกินกวารอยละสิบสองเปนคาใชจายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งคาใชจายในการจําหนาย
สลากกินแบงรัฐบาลดวย” 
                                                 
11 ประชุมพงศาวดาร เลม 12, อางแลวในเชิงอรรถท่ี 2, หนา 288-290. 
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 กลาวโดยสรุปคือ สาระสําคัญของมาตรา 22 ช้ีใหเห็นวตัถุประสงคในการออกสลากกินแบง
รัฐบาลคือ การหารายไดของรัฐ หรือนําเงินรายไดจากการจําหนายสลาก ฯ มาเปนงบประมาณแผนดนิ
จํานวนรอยละ 28 ของเงินที่ไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลทั้งหมด ดังที่ระบไุวในวิสัยทศันของ
สํานักงาน ฯ ทีร่ะบุวา “เสริมรายไดรัฐ ...”   ดังนั้น การออกสลาก ฯ มิไดมีวัตถุประสงคหลักในการนํา
เงินมาใชในกจิการสาธารณประโยชนหรือกิจกรรมเพื่อสังคมตามที่ระบุไวในพันธกจิของสํานักงาน
สลาก ฯ แตอยางใด ซ่ึงผูวิจยัจะไดนําเสนอเหตุผลประกอบเพิ่มเติมในหวัขอถัดไป  

 

วิสัยทัศน (Vision)  
เสริมรายไดรัฐ พัฒนาสังคม บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิต จําหนาย ออกรางวัล และจายรางวัลและสรางสรรคธุรกิจรูปแบบใหมอยางตอเนื่อง เพื่อนํารายได
สงรัฐ 
2. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนเพื่อชวยเหลือสังคมอยางตอเนื่อง 
3. พัฒนาองคกรและบุคลากรใหทันสมัย และบริหารจัดการตามหลักการและแนวทางการกํากับดแูลที่ดี 
แหลงขอมูล สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล http://www.glo.or.th/detail.php?link=vision 

 

 ผูวิจัยเคยศึกษาเรื่องการจัดการธุรกิจการพนันในตางประเทศ12 โดยเฉพาะประเทศที่เปดเสรีใหมี
การประกอบธรุกิจพนันหลากหลายประเภท ไมวาจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา 
สิงคโปร  วัตถุประสงคสําคัญของภาครัฐหรือรัฐบาลเหลานั้นที่สนับสนุนใหมีอุตสาหกรรมการพนันใน
ประเทศก็คือ การหารายไดของรัฐจากการอนุญาตใหมธุีรกิจพนัน โดยจะมกีารจัดเกบ็ภาษีในอัตราที่
คอนขางสูง เพื่อนํามาเปนงบประมาณแผนดินของประเทศหรือรัฐบาลมลรัฐ รัฐบาลทองถ่ิน   

  

 

 
                                                 
12 ไพศาล ลิ้มสถิตย, รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ โครงการ “ศึกษาทบทวนการจัดการปญหาการพนันและ
ผลกระทบทางสังคมในตางประเทศ” (2555) สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). 
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 ขอมูลปจจุบันเก่ียวกับการออกสลากกินแบงรัฐบาล 

 การพิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดพิมพหรือการออกสลากกินแบงรัฐบาลเปนอํานาจตามกฎหมาย
ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลตาม พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล มาตรา 5 (1)  ซ่ึงมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ดังเชนขอมูลการออกสลาก ฯ ที่สําคัญในบางชวงเวลา ดังนี้13  

 พ.ศ. 2519 ภายหลังจากการประกาศใชกฎหมายสํานกังานสลาก ฯ มีการจัดออกสลากเดือนละ 2 
คร้ังคือ ทุกวันที่ 1 และวนัที่ 16 ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแตงวดประจําวนัที่ 16 ตุลาคม 2519 
โดยจัดพิมพสลากงวดละ 2 ชุด ชุดละ 5 ลานฉบับ รวม 10 ฉบับตองวด ราคาจําหนายสลากใน
ขณะนัน้คือ ฉบับละ 10 บาท  

 พ.ศ. 2538 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในการออกสลากคือ การเปลี่ยนชุดในการออกสลาก
เปนชุดละ 1 ลานฉบับ จากเดิมชุดละ 7 ฉบับ (เชน ชุด ก. ข. ค. ง. ...) และเปลี่ยนเลขสลากที่เดิม
มี 7 หลักเปนเลข 6 หลัก อีกทั้งมีการปรับราคาสลากจากเดิมฉบับละ 20 บาท เปนฉบบัละ 40 
บาท และมีการเปลี่ยนโครงสรางเงินรางวลัใหม  ในปเดยีวกันนี้เองมกีารออกสลากบํารุงการ
กุศลทุกงวดตลอดป และมีการออกสลากเพื่อคนพิการเปนครั้งแรก  

 พ.ศ. 2540 มีการจัดพิมพสลากกินแบงรัฐบาลจํานวน 14 ลานฉบับ, สลากบํารุงการกุศลจํานวน 
12 ลานฉบับ, สลากบํารุงการกุศลพิเศษ (สําหรับผูพิการ) 5 ลานฉบับ รวมจํานวน 31 ลานฉบับ 
ทั้งนี้ การจัดพมิพสลากในอดีตและในปนี้ มีการจําหนายสลากแยกใบ ตอมามีการพิมพสลาก
เปนคูจําหนายเปนครั้งแรกในป 2541 

 

 จากขอมูลการจัดพิมพสลากกินแบงรัฐบาลในปจจุบนัของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล14 
พบวามีการจดัพิมพออกจําหนายสลาก ฯ  จํานวน 50 ชุด ตัวเลขเหมือนกันทุกชดุ ๆ ละ 1,000,000 ฉบับ 
รวมทั้งส้ิน 50,000,000 ฉบับ แบงเปน 2 กลุมคือกลุมที่ 1 จํานวน 30 ชุด หมายเลขชุดที่ 01 ถึงชุดที่ 30  
และกลุมที่ 2 จํานวน 20 ชุด หมายเลขชุดที ่51 ถึงชุดที่ 70   

    ในทางปฏิบัตนิั้น คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลเปนองคกรที่จะพิจารณาอนุมตัิเรื่องการ
กําหนดจํานวนการจัดพิมพหรือการออกสลากกินแบงรัฐบาลตาม พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
มาตรา 13  ดังเชน “ประกาศสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เร่ือง การออกสลากกินแบงรัฐบาล” (ณ วันที่ 
22 ธันวาคม 2549) คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ในคราวประชุมเมื่อวันที ่21 ธันวาคม 2549 จึงได
มีมติเห็นชอบใหกําหนด การพิมพสลาก การจําหนาย และการจายเงินรางวัลของสลากกินแบงรัฐบาล 

                                                 
13 “กิจการสลากกินแบง ฯ ไทย ตอนจบ” (สลากกินแบงสาร ปท่ี 14 ฉบับที่ 49), หนา 62-69. 
14 สลากกินแบงรัฐบาล at ttp://www.glo.or.th/detail.php?link=lott_rattaban 
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โดยมีมติใหจดัพิมพสลากจาํนวน 46 ชุด รวม 46 ลานฉบับ  ตอมามีการเพิ่มจํานวนการจัดพิมพสลากกิน
แบงรัฐบาลอีก 4 ลานฉบับ เพื่อจัดสรรใหแกมูลนิธิ 8 แหง แตพบวามกีารทําผิดเงื่อนไขการจัดจําหนาย 
ทําใหมีการยกเลิกโควตาสลาก  คณะกรรมการสลาก ฯ ที่มีนางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เปนประธาน จึงมีมติเหน็ชอบใหมูลนิธิของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจัดสรรโควตาสลาก ฯ ตอไป
ใหตวัแทนจําหนายอ่ืน ๆ จนนําสูประเดน็ประเด็นการจดัสรรโควตาสลากกินแบงรัฐบาล 4 ลานฉบับ 
เหตุการณนี้นาจะเปนสาเหตใุหมีการยกเลกิสัญญาจาง นายสมชาติ วงศวัฒนศานต ผูอํานวยการ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ซ่ึงเพิ่งเขามาตําแหนงไดเพียง 4 เดือน ตามมติเอกฉันทของคณะกรรมการ
สลากกินแบงรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 และมผีล 30 วัน นับแตวันมีมติ โดยความเหน็ชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง15  ความขดัแยงทางผลประโยชนจากการยึดโควตาสลากครั้งนี้ ยังเกี่ยว
โยงไปถึงสาเหตุสําคัญในการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีวาการกระทรวงคลังจากนายธีระชยั ภวูนาถนรานุบาล 
เปน นายกิตตรัิตน ณ ระนอง เมื่อเดือนมกราคม 255516  

 ระบบการจัดจาํหนายสลากกนิแบงรัฐบาลในปจจุบัน เปนการจัดสรรโควตาของสํานักงาน
สลาก ฯ แบงเปน 2 กลุมคือ 

 กลุมที่ 1 สวนกลาง  ไดแก 1.1) ผูแทนจําหนาย ซ่ึงมีทั้งผูแทนจําหนายสลากรายใหญหรือยี่ปว 
ซาปว และผูแทนจําหนายสลากรายยอยหรือผูคารายยอย  1.2) องคกรการกุศล และ 1.3) มูลนิธิสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล   

 กลุมที่ 2 สวนภูมิภาค ไดแก สวนราชการในระดับจังหวดัผานผูวาราชการจังหวัด  

 อนึ่ง สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดจัดสรรโควตาสลากกินแบงรัฐบาลใหแกกลุมผูแทน
จําหนายกลุมตาง ๆ ในสวนกลางและสวนภมูิภาค และใหสวนลดหรือคาตอบแทนแกกลุมผูแทน
จําหนายตาง ๆ ซ่ึงมีสัดสวนแตกตางกันระหวางรอยละ 7 ถึง รอยละ 9  โดยการกําหนดสัดสวนดังกลาว 
เปนไปตามมตขิองคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง โดยเปนการจัดสรรเงินตาม พ.ร.บ.สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาล มาตรา 22 (3)17

                                                 
15 หวยล็อค “เดง” ผอ.สลากกินแบง “สมชาติ วงศวัฒนศานต” – เปดใจเบื้องหลัง “ผมไมมีภาวะผูนํา” (13 
เมษายน 2012) at http://thaipublica.org/2012/04/lottery-director-somchat-press 
16 “ปมปลด”ธีระชัย” – คลังวงแตกแกโควตาสลาก 4 ลานใบ ‘กิตติรัตน’ โยน ‘ทนุศักดิ์’ แกลํา หักดิบทหาร–หา
เสือเอือ้นักการเมือง” at http://thaipublica.org/2012/02/lottery-quotas-thirachai-kittirat/ 
17 “รายงานประจําป 2549 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล” (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล, 2550), หนา 70.  
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 ตัวอยางเชน ในปงบประมาณ 2549 คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กําหนดจัดสรรเงินตาม พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล มาตรา 
22 (3) ประกอบ มาตรา 2518 (กรุณาดู ตารางที่ 1.1) ดังนี้   

 

ตารางที่ 1.1  สัดสวนการจดัสรรเงินรายไดตามพ.ร.บ.สาํนักงานสลากกินแบงรัฐบาล มาตรา 22 (3)  
รอยละ 7 สวนลดสําหรบัตัวแทนจําหนายสลาก 

รอยละ 2 คาตอบแทนหนวยงานที่ชวยดานการจําหนายสลาก รวมทั้งจังหวดัและคลัง
จังหวดัดวย 

รอยละ 3 คาใชจายในการบริหารงานของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

 

 ในทางปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลงสวนลดสําหรับตัวแทนจําหนายสลากตามมติคณะกรรมการ
สลากกินแบงรัฐบาลในหลายครั้งหลายครา โดยใหเหตุผลวาวิธีการจดัสรรเงินดังกลาวจะสามารถ
แกปญหาสลากเกินราคา ดวยการเพิ่มสวนลดในการจําหนายสลาก เพื่อใหผูขายสลากมีผลตอบแทนสูง 
โดยอางวาเพื่อจูงใจไมใหขายสลากเกินราคา19   

 ดังเชนคําส่ังของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลที่  1/2548 ลงวันที่ 9 กุมภาพนัธ 2548 เร่ือง
การเพิ่มสวนลดในการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลตั้งแตงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ถึงงวดวนัที่ 1 
พฤศจิกายน 2548 โดยแบงเปนกลุมตาง ๆ คือ บุคคลทั่วไปและผูพิการ และกลุมตวัแทนจําหนายสลาก
สวนกลางและสวนภูมภิาค ใหเพิ่มสวนลดในการจําหนายสลากจากรอยละ 7 เปนรอยละ 8   สําหรบักลม
สมาคม องคกร นิติบุคคลอื่น ๆ ใหไดรับสวนลดเพิ่มจากรอยละ 9 เปนรอยละ 10  สําหรับหนวยงานตาง 
ๆ ยังคงไดรับในอัตรารอยละ 2 เทาเดิม  ตอมา คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลไดมีมติเมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2550 ใหยกเลิกมาตรการเพิ่มเงินสวนลดในการจาํหนายสลากดงักลาว โดยประเมินผลของการ
แกไขปญหาการขายสลากเกนิราคา โดยสํานักงานสลาก ฯ มีสิทธิตามสัญญาจําหนายสลากกินแบง
รัฐบาลในการลดเงินสวนลดใหเหลือรอยละ 720  ผูวิจัยทราบขอมูลของกลุมผูจัดจําหนายสลากใน

                                                 
18  “มาตรา 25 คาใชจายในการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลซึ่งเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการ
บริหารงานตามมาตรา 22 (3) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตร”ี 
19 เลมเดียวกัน, หนา 53. 
20 “รายงานประจําป 2550 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล” (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล, 2551), หนา 83. 
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ปจจุบัน (ขอมลู ณ เดือนเมษายน 2555) วา ผูแทนจําหนายรายใหญยังคงไดสวนลดรอยละ 8 มากกวา
ผูแทนจําหนายรายเล็กที่ไดรอยละ 7  

 คาใชจายในการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลในปงบประมาณ 2551 (ส้ินสุด ณ วันที่ 30 
กันยายน 2551) และปงบประมาณ 2552 (ส้ินสุด ณ วนัที่ 30 กันยายน 2552) ในบางหมวดทีน่าสนใจ
ไดแก สวนลดของการจัดจําหนายสลาก ฯ และคาใชจายดําเนินงานของสํานักงานสลาก ฯ มีดังนี้ (กรุณา
ดู ตารางที่ 1.2)21  

 

ตารางที่ 1.2  คาใชจายในการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลในปงบประมาณ 2551 และ 2552 

คาใชจาย ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2551 

สวนลดผูแทนจําหนาย 3,532,040,000 บาท 3,531,787,320 บาท

สวนลดจังหวดัและหนวยราชการ 608,654,400 บาท 608,078,000 บาท

คาใชจายดําเนนิงานของสาํนกังาน
สลาก ฯ  

766,971,150.72 บาท 691,775,563.83 บาท

  

 สําหรับกรณี “สลากบํารุงการกุศล” 22 ที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดดําเนินการจัดพิมพ
และจัดจําหนายสลากบํารุงการกุศลใหแกหนวยงานและองคกรการกุศลตาง ๆ23 ที่ขออนุญาตใหมกีาร
ออกสลากดังกลาวตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ซ่ึงจะตองไดรับใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 44 (พ.ศ. 2548) และตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ยกเวนกรณีสลากบํารุงการกุศลที่เปนสลากกาชาดและสลากออกสิน ซ่ึง
กระทรวงมหาดไทยสามารถอนุมัติได โดยไมตองใหกระทรวงการคลังพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2541 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มถิุ

                                                

นายน 
2523  ขอมูลปจจุบันพบวา มสีลากบํารุงการกุศลจํานวนราว 18 ลานฉบบั ซ่ึงจะไมขอกลาวถึง
รายละเอียดในรายงานวจิัยนี้ เพราะไมถือเปนสลากกินแบงรัฐบาลตาม พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล พ.ศ. 2517  

 
21 “รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2552 และ 2551”   
22 สลากที่หนวยงานหรือองคกรยื่นคําขอออก เพื่อนํารายไดจากการจําหนายสลาก ฯ มาดําเนินโครงการเพือ่
สาธารณประโยชนของหนวยงานหรือองคกรนั้น ๆ  
23 “สลากบํารุงการกุศลกับ หนวยงานและองคกรการกุศล” at http://www.glo.or.th/detail.php?link=lott_kuson 
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กอนที่จะมีการบัญญัติพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 นั้น ในชวงป พ.ศ. 2495 
ถึง 2500 มีการนําเงินรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล นําสงเปนรายไดของกระทรวงการคลัง 
เพื่อเปนงบประมาณแผนดิน และยังมกีารนําเงินรายไดสวนหนึ่งมาใชในกจิการสาธารณกุศล เชน 
“สลากกินแบงสาธารณกุศล” ที่ออกในชวงป 2495 โดยเปนออกสลาก ฯ ในชวงเวลาตาง ๆ นั้น เปนไป
ตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น24  

 การดําเนนิการออกสลากตาง ๆ ที่มิใชสลากกินแบงรัฐบาล เปนอํานาจเบ็ดเสร็จของ
กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย และอยูในภายกฎหมายชื่อ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 
2478 มาตรา 1625 ซ่ึงกฎหมายในขณะนัน้บญัญัติใหมีการจัดเก็บภาษจีากการจําหนายสลากกินแบง
รัฐบาลไมเกินรอยละ 10 แหงยอดราคาสลากซึ่งมีผูรับซื้อกอนหักรายจาย  ผูวิจยัมีขอสังเกตคือ พ.ร.บ.
การพนัน 2478 ก็มิไดกําหนดใหตองมกีารนําสงเงินเปนงบประมาณแผนดินในจํานวนที่แนนอนใน
อัตราเทาใด เพราะกฎหมายกาํหนดเพียงใหจัดเก็บภาษไีมเกินรอยละ 10  ดังนี้ จึงอาจมกีรณีที่
คณะรัฐมนตรีอาจเห็นชอบใหจัดสรรเงินบางสวนไปใชในกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ โดยอางวา เพื่อ
ประโยชนของประชาชนตามนโยบายของรฐับาล   

 ลักษณะสําคัญในการจดัจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล และสลากบํารุงการกุศลที่เหมือนกันคือ 
ใชระบบจดัจําหนายแบบขายขาดใหแกตัวแทนจําหนายหรือผูคาสลาก ทําใหผูคาสลากรายยอยไม
สามารถขายคืนสลากที่จําหนายไมหมดแกสํานักงานสลาก ฯ ได  ทําใหเงินรายไดจากการจําหนายสลาก 
ฯ ทั้งสองประเภทไมมีความเสี่ยงใด ๆ วาจะตองขาดทุนหรือกําไร กลาวคือคือมีรายไดที่แนนอนและ
กําไรทุกงวด โดยผลักภาระใหแกผูคารายยอยที่หากจําหนายสลากไมหมด ก็อาจจะประสบปญหา
ขาดทุนหรือแทบจะไมไดกําไรเลยก็ได   

   

1.2 การจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรฐับาลเพื่อสังคม 
 พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 มิไดบญัญัติเร่ืองการจัดสรรเงินเพือ่สนับสนุน
กลุมประชากรที่มีความเปราะบาง (vulnerable groups) เชน กลุมคนพิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส ฯลฯ ไวในบทบัญญัติกฎหมายแตอยางใด  เมื่อพ.ร.บ.สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาลมิได
บัญญัติใหนําเงินรายไดจากจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล มาใชในกจิการเพื่อสาธารณประโยชน ไมวาจะ
เปนการบริจาคเงินเปนทุนการศึกษา การใหความชวยเหลือดานสังคมสงเคราะห สาธารณสุข กีฬา ฯลฯ 
แตอยางใด จึงทําใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลและรัฐบาลไมสามารถนําเงินรายไดจากการจําหนาย
สลาก ฯ มาใชในกจิการเพื่อสาธารณประโยชนไดโดยตรง   
                                                 
24 “กิจการสลากกินแบง ฯ ไทย ตอนจบ”, อางแลว, หนา 62. 
25 มาตรา 16 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2503 
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   อยางไรก็ดี สํานักงานสลาก ฯ มักจะประชาสัมพันธวา เงนิรายไดจากการจําหนายสลาก ฯ จะถูก
นําไปใชกจิกรรมเพื่อสังคม ดังที่นายวันชยั สุระกุล อดีตผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เคย
ใหความเห็นวา สลากกินแบงฯ เปนการเสีย่งโชคโดยใชตัวเลข มีวัตถุประสงคเพื่อนาํเงินที่ไดไป
ชวยเหลือสังคม ถือเปน “โครงการรับผิดชอบตอสังคม” หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) 
อยางหนึ่ง26  การบริจาคเงินของสํานักงานสลาก ฯ แมจะเปนเรื่องที่ควรสนับสนุน แตก็มิใชวตัถุประสงค
ในการจดัตั้งสํานักงานสลาก ฯ  อีกทั้งหากไมมีหลักเกณฑการพิจารณาที่เขมงวด ก็อาจเปนชองทางใหมี
การทุจริตคอรรัปชั่น หรือนําเงินไปใชในกจิกรรมที่เปนประโยชนแกกลุมพวกพองหรือนักการเมืองบาง
ฝายเทานั้น    

 ในทางปฏิบัติ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดดําเนนิการจัดสรรเงินสวนหนึ่งทีเ่ปนคาใชจาย
ในการบริหารจัดการของสํานักงาน ฯ ที่มสัีดสวนคิดเปนเงินรอยละ 12 ของเงินที่ไดจากการจําหนาย
สลาก ฯ ทั้งหมด มาใชในกจิกรรมหรือโครงการสาธารณประโยชนมาเปนเวลายาวนาน  ทั้งนี้ อาจเปน
เพราะการกําหนดอัตราคาใชจายในการบรหิารจัดการที่สูงเกินความจําเปน อีกทั้งกฎหมายมิไดบัญญัติ
ใหนําสงเงนิสวนนีเ้ปนรายไดของแผนดิน   

 ปจจุบัน สํานกังานสลากกินแบงรัฐบาลไดจดัทําโครงการ กิจกรรมเพื่อสังคมใน 2 แนวทางคือ  

 แนวทางที่ 1  การดําเนินการออกสลากบํารุงการกุศลรวมกับหนวยงาน องคกรการกุศล 27

 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดดําเนนิการออกสลากบํารุงการกุศลใหกับหนวยงานและ
องคกรการกุศลตาง ๆ ตั้งแตป พ.ศ.2537 เปนตนมา โดยกําหนดหลักเกณฑคือ มีวัตถุประสงค ในการ
จัดหารายได เพื่อนําไปใชประโยชนตอสาธารณะและประชาชนโดยรวม เพื่อการศึกษา ศาสนา การกีฬา 
การแพทยและสาธารณสุข การสังคมสงเคราะหตลอดจนการอนุรักษศิลป วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 
โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของโครงการและตองได รับความเหน็ชอบจากคณะทํางาน
ตามมติคณะรฐัมนตรี แลวนาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ จึงดําเนนิการได  

 การจัดสรรเงินรายไดจากการออกสลากบํารุงการกุศลแตละโครงการ ไมอยูภายใตบทบัญญัติ
ตาม พ.ร.บ.สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 เนือ่งจากการออกสลากบํารุงการกุศลเปนการออก
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478  กลาวคือสํานกังานสลาก ฯ ไมมีอํานาจในการ
พิจารณาอนุมตัิออกสลากบํารุงการกุศลแตอยางใด แตเปนอํานาจของกระทรวงมหาดไทยและ
คณะรัฐมนตรี   

                                                 
26 ประวัติความเปนมาของหวยหรือลอ็ตเตอรี ่HTTP://WWW.LOTTOSANOOK.COM/2010/08/BLOG-
POST_08.HTML 
27 “สํานักงานสลาก ฯ กับงานเพื่อสังคม” at http://www.glo.or.th/detail.php?link=social 
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 นอกจากนั้น พ.ร.บ.การพนัน ก็มิไดกําหนดสัดสวนในการจัดแบงรายไดจากการจําหนายสลาก
บํารุงการกุศลไวแตอยางใด  ในทางปฏิบัต ิมีการทําขอตกลงกันเองระหวางสํานกังานสลาก ฯ กับ
หนวยงานหรือองคกรที่ขอใหมีการออกสลากที่จะกําหนดสัดสวนเงนิไดจากการจาํหนายสลาก ฯ  
สัดสวนการจดัสรรเงินรายไดในปจจุบันคอื28 เงินรางวัล (รอยละ 60), เงนิที่ถือเปนรายไดของหนวยงาน 
องคกรนั้น ๆ (รอยละ 27.5), คาใชจายในการบริหารจัดการ (รอยละ 12) และภาษีการพนัน (รอยละ 
0.529)  และภายหลังจากที่มีการจัดสรรเงินใหหนวยงาน องคกรที่ขอออกสลากบํารุงการกุศลแลว กไ็มมี
ระบบการติดตามหรือรายงานการใชเงนิวา เปนไปตามวตัถุประสงคในการขออนุญาตหรือไมแตอยางใด 
จากการศึกษาของผูวิจัยไมพบวามีมติคณะรัฐมนตรีที่จะกําหนดหลักเกณฑในเรื่องนี้   

 เดิมนั้น ชวงป พ.ศ. 2544 คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลสมัย พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร ไดเห็นชอบ 
“โครงการหารายไดเพื่อการสาธารณประโยชนโดยการออกสลากพิเศษ”30  ตามรูปแบบและวิธีการที่
กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2544 โดยกําหนดใหกระทรวงการคลังสามารถพิจารณา
อนุมัติใหออก “สลากพิเศษโครงการหารายไดเพื่อสาธารณประโยชน” จํานวน 16 ลานฉบับ เพื่อนาํ
รายไดไปใชจายในโครงการสําหรับกิจการสาธารณประโยชน ที่มีความจําเปนเรงดวนหรือกรณีซ่ึงไม
สามารถใชจายเงินจากงบประมาณแผนดนิได กําหนดวงเงินหารายไดราวปละ 4,000 ลานบาท เปน
ระยะเวลา 2 ป31 และไดส่ังใหระงับการออกสลากบํารุงการกุศลตามที่หนวยงานและองคกรตาง ๆ ขอมา
เปนราย ๆ ไวกอน โดยใหเหตุผลคือ เพื่อจัดระบบในการพิจารณาจดัสรรรายไดเพื่อนําไปใชในกจิกรรม 
โครงการตาง ๆ ไดอยางรัดกมุ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน การชวยเหลือดานสังคม การศึกษา ศาสนา 

                                                 
28 ผูวิจัยคํานวณจากสัดสวนสลากกุศลงวดพิเศษโครงการ Miracle of Life ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจําปงบประมาณ 2552 ท่ีมีเงินรายไดจากการจําหนายทั้งสิ้น 2,400 ลานบาท 
แบงเปนเงินสงมอบใหหนวยงานคือ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ คิดเปนเงิน 660 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 ท่ีอนมุัติใหออกสลากบํารุงการกุศลจํานวน 15 งวด งวดละ 4 ลานฉบับ 
รวม 60 ลานฉบับ ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ   
29 ภาษีการพนันในกรณีสลากบํารุงการกุศลเปนไปตาม พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 16 มาตรา 
16 ทวิ ซึ่งกําหนดอัตราไวไมเกินรอยละ 10 แหงยอดราคาสลากซึ่งมีผูรับซื้อกอนหักรายจาย แตมีการออก
กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2543) ลดหยอนภาษีเหลืออัตรารอยละ 0.5 แหงยอดราคาสลากซึ่งมีผูรับซื้อกอน
หักรายจาย 
30 หนังสือท่ี กค 0100/19176 เรยีน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2544 เรื่อง “โครงการหารายได
เพื่อการสาธารณประโยชนโดยการออกสลากพิเศษ” ลงนามโดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายสมคิด 
จาตุศรีพิทักษ) 
31 เริ่มตั้งแตงวดประจําวันที่ 16 ธันวาคม 2544 เปนตนมา ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2546 เห็นชอบใหขยายเวลาดําเนินโครงการนีอ้อกไปอีก 2 ป เริ่มตั้งแตงวดวนัที่ 16 ธันวาคม 2546 เปนตนไป   



 19

และการสาธารณสุข รวมถึงกรณีเกดิสาธารณภยัตาง ๆ และกรณีจําเปนอื่น ๆ ที่รัฐไมสามารถตั้ง
งบประมาณตามปกติได   

 การจัดสรรโครงการหารายไดเพื่อการสาธารณประโยชนโดยการออกสลากพิเศษนัน้ ถือเปน
อํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในฐานะผูบริหารโครงการ และมีอํานาจแตงตั้ง 
คณะกรรมการโครงการ ฯ ที่มีอํานาจหนาที่พิจารณากาํหนดหลักเกณฑ วิธีการในการจัดสรรเงินรายได  
หนวยงาน รัฐวิสาหกจิ หรือองคกรของรัฐตองการขอเงินชวยเหลือดังกลาว จะตองเสนอผานกระทรวง
เจาสังกัด แตหากเปนองคกรอื่น ๆ ที่มิใชภาครัฐ ก็สามารถเสนอได โดยใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ  

 ผลของการดําเนินโครงการดงักลาว ทําใหเกิดขอวิพากษวิจารณเร่ืองความไมเหมาะสมในการ
จัดสรรเงินรายไดที่ขาดความรัดกุม ไมโปรงใส เอื้อประโยชนแกกลุมนกัการเมือง รัฐบาลไดนําเงินสวน
นี้ไปใชประโยชนในการหาเสียงทางการเมอืง โดยปรากฏอยูในรายงานวิจยัทางวิชาการ และรายงานของ
คณะอนกุรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภาผูแทนราษฎร กรณีการบริจาค
เงินรายไดจากสํานักงานสลาก ฯ ใหแกวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา มีเจาหนาที่
สํานักงานสลาก ฯ และนักการเมือง รวมถึง ส.ส.บางคนของพรรคไทยรักไทย เขาไปเกี่ยวของในการหัก
เงินที่ไดรับบรจิาคใหแกวัดตาง ๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืที่ขอรับเงิน
บริจาค32   

 เมื่อพิจารณาหลักเกณฑในการจัดสรรเงินจากการจําหนายสลากพิเศษตามโครงการดังกลาว มี
กําหนดไวใน “ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดสรรรายไดของโครงการเพื่อการ
สาธารณประโยชนจากรายไดโดยการออกสลากพิเศษ พ.ศ. 2545”33 พบวา มีเนื้อหาทีท่ําใหเกิดชองทาง
ในการทุจริตคอรรัปชั่น หรือการหาประโยชนโดยมิชอบหลายประการ ไมวาจะเปนเรื่องการขาด
หลักเกณฑการพิจารณาอนมุัติหรือส่ังจายเงินใหแกผูขอรับความชวยเหลือ หรือการกําหนดใหผูมอํีานาจ
พิจารณาอนุมตัิเงินแบงเปน 2 กรณีคือ  

 กรณีที่ 1 การขออนุมัติเงินทีม่ีวงเงินไมนอยกวา 1 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท ให
“คณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อการสาธารณประโยชนจากรายไดโดยการออกสลากพิเศษ” เปนผู
มีอํานาจอนุมตัิ โดยผานการกลั่นกรองจากคณะทํางานเสียกอน  

                                                 
32 นวลนอย ตรีรตันและณัฏฐาภรณ เลียมจรัสกลุ, “กรณีศึกษาสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล”. ในรายงานฉบับ
สมบูรณ โครงการ ธรรมาภิบาลในองคกรของรัฐ: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจไทย โดย ไพโรจน วงศวิภานนทและ
คณะ (สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, มีนาคม 2552), หนา 10-12 ถึง 10-13. 
33 ราชกิจจานุเบกษา เลม 119 ตอนพิเศษ 34 ง ลงวันที่ 12 เมษายน 2545    
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 กรณีที่ 2 การขออนุมัติเงินทีม่ีวงเงินเกิน 50 ลานบาท ใหคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ฯ 
และรัฐมนตรวีาการกระทรวงคลังอนุมัติรวมกัน  

 ขอที่นาสังเกตคือ ระเบียบกระทรวงการคลงัฉบับนี้ มิไดกาํหนดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
ขอเงินรับความชวยเหลือจากโครงการนี้ กาํหนดแตเพยีงลักษณะของกจิการสาธารณประโยชนใน 5 
ดานคือ 1. ดานการศึกษาและกฬีา 2. ดานสาธารณสุข 3. ดานศาสนา 4. ดานสังคมสงเคราะห และ 
5. ดานศิลปวฒันธรรมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการจัดสรรเงินรายได ฯ ในกรณีจําเปนอื่น ๆ ที่รัฐไม
สามารถจัดสรรงบประมาณไดตามปกติ และการนําเงินดังกลาวไปสมทบเปน “เงินบริจาค” ของ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ มิไดกําหนดองคประกอบและที่มาของคณะกรรมการพิจารณา
โครงการ ฯ หรือคณะทํางานที่เกี่ยวของกับการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับความชวยเหลือ
ไวแตอยางใด ซ่ึงผิดหลักการในการบริหารเงินรายไดของรัฐ ซ่ึงแมจะถอืเปนเงินนอกงบประมาณ แตก็
ไมกลับไมมีระบบตรวจสอบที่โปรงใส รัดเกม  นอกจากนี้ ยังไมมีกระบวนการติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการที่ไดรับอนุมัติเงินไปแลวแตอยางใด เวนแตคณะกรรมการ ฯ จะมีมติใหติดตามผล
เปนรายกรณี ๆ ไป  สําหรับเงินรายไดของโครงการ ฯ ที่คงเหลืออยู ใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ตอไป  

 ภายหลังจากเหตุกาณณรัฐประหารรัฐบาลทักษิณ เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2549 นําโดย คณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (หรือที่เปลี่ยนชื่อใน
ภายหลังเปน คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ หรือ คมช.) ซ่ึงมีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน เปนหัวหนา
คณะ  ทําใหเกดิความเปลี่ยนแปลงสําคัญของโครงการสลากพิเศษนี้ คอืเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 
คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท เหน็ชอบรวมการออกสลากพิเศษจํานวน 16 ลาน
ฉบับ ที่มีปญหาในสมัยรัฐบาลทักษิณ มารวมกับสลากกินแบงรัฐบาลที่มีอยูเดิม 30 ลานฉบับ ทําให
สลากกินแบงรัฐบาลรวม 46 ลานฉบับ โดยเริ่มมีผลตั้งแตงวดประจําวนัที่ 16 มกราคม 2550 เปนตนไป34   

 เมื่อรัฐบาลมิไดจัดพิมพสลากพิเศษ ฯ ดังกลาวแลว  รัฐบาลในชวงตั้งแตราวป 2551 เปนตนมา
และรัฐบาลปจจุบันไดอนุมัตใิหมีการจดัพมิพสลากบํารุงการกุศลใหแกหนวยงาน องคกรตาง ๆ ที่ยื่นคํา
ขอมาเปนกรณี ๆ ไป  

 

 

 

                                                 
34 “รายงานประจําป 2550 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล”, อางแลว, หนา 75. 
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   แนวทางที่ 2  การบริจาคเงินของสํานักงานสลาก ฯ ในกิจกรรมหรือโครงการเพื่อ
สาธารณประโยชน  
 สํานักงานงานสลากกินแบงรัฐบาลไดบริจาคเงิน ทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน หรือกิจกรรม
หรือโครงการเพื่อสังคมในลักษณะ CSR (Corporate Social Responsibility)   การบริจาคเงินของ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลบริจาคไดเฉพาะเพื่อสาธารณกุศลหรือสาธารณะประโยชน โดยจายให
องคกรหรือสถานสาธารณกุศล หรือสาธารณประโยชน มูลนิธิ หรือหนวยงานของรัฐ หรือตามที่
คณะกรรมการ หรือประธานกรรมการ หรือผูอํานวยการใหความเห็นชอบ โดยจะตองปฏิบัติตาม 
“ขอบังคับสํานักงานงานสลากกินแบงรัฐบาล วาดวยเงนิบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน พ.ศ. 2540” และ
ขอบังคับสํานักงานสลาก ฯ ฉบับแกไขเพิม่เติมไดแก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2547          

การบริจาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน ใหเปนไปเพื่อกจิกรรม ดังตอไปนี้ 
1. ดานการศึกษาและกีฬา 
2. ดานสาธารณสุข 
3. ดานศาสนา 
4. ดานสังคมสงเคราะห 
5. ดานศิลปวฒันธรรมและสิ่งแวดลอม 
6. โดยเสด็จพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ หรือพระบรมวงศานวุงศ ตามพระราชอัธยาศัย 

ลักษณะกิจกรรมที่สํานักงานสลาก ฯ บริจาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน มีดังนี้  
การบริจาคดานศึกษาและกฬีา  

1. ใหทุนสงเสริมการศึกษาของนักเรียน นสิิต นักศึกษา 
2. กองทุนอาหารสําหรับเด็กที่ยากจน 
3. ดานอุปกรณการเรียน การสอน 
4. การกอสรางหรือปรับปรุงอาคารเรียน หองสมุด หองทดลอง 
5. กิจกรรมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
6. เพื่อสงสริมและสนับสนนุดานการศึกษา 
7. เพื่อสงเสริมและสนับสนนุดานกฬีา 

การบริจาคดานสาธารณสุข  
1. การกอสรางหรือปรับปรุงอาคารของสถานพยาบาล 
2. ดานอุปกรณการแพทย 
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3. คารักษาหรอืคายารักษาโรคสําหรับผูที่ขาดแคลนและยากไร 
4. กิจกรรมที่จาํเปนแกการบริหารงานของสถานพยาบาล 
5. เพื่อศึกษา คนควา วิจัยทางการแพทย 

การบริจาคดานศาสนา  
 1. เพื่อทํานุบํารุงศาสนา 

2. เพื่อสนับสนุนการกอสรางหรือปรับปรุงบูรณะ อาคารสถานที่ หรือถาวรวัตถุของวัด
หรือศาสนา  

การบริจาคดานสังคมสงเคราะห  
1. สงเสริมและรักษาคณุภาพชีวิต 
2. ปองกันหรอืแกปญหาสังคม 
3. บรรเทาสาธารณภยั  

การบริจาคดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม     
1. ทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เปนประโยชนตอสวนรวม 
2. การกอสราง ปรับปรุง บูรณะโบราณสถาน อนุสาวรีย อนุสรณสถาน 

 

หลักเกณฑการพิจารณาอนมุัติเงินบริจาคของสํานักงานสลาก ฯ กิจกรรมหรือโครงการเพื่อ
สาธารณประโยชน กําหนดไวใน “ขอบังคับสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล วาดวยเงนิบริจาคเพื่อ
สาธารณประโยชน” โดยเฉพาะขอบังคับสํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาล วาดวยเงนิบริจาคเพื่อ
สาธารณประโยชน (ฉบับที่ 5) ไดกําหนดใหหนวยงานหรือองคกรที่มีสิทธิขอรับเงินบริจาค แบงไดเปน 
5 กลุม คือ  

กลุมที่ 1 หนวยงานของรัฐ ไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐตามกฎหมายวา
ดวยระเบยีบบริหารราชการสวนทองถ่ิน และองคการของรัฐ ขอบังคับ ฯ กําหนดใหกรณีสวนราชการ
สวนกลาง จะกําหนดใหหวัหนาสวนราชการระดับกรมลงนาม หากเปนสวนราชการระดับภูมภิาคตองมี
ผูวาราชการจังหวัดลงนาม  

กลุมที่ 2 องคกรหรือสถานสาธารณกุศล หรือมูลนิธิ  ขอบังคับ ฯ กําหนดใหประธานหรือ
ผูบริหารสูงสุดขององคกรลงนามขอรับการสนับสนุน  

กลุมที่ 3 วัด แบงเปน 2 กรณคีือ วัดสวนกลางใหเจาคณะกรุงเทพมหานครลงนาม สวนวัดใน
สวนภูมภิาคกาํหนดใหเจาคณะจังหวัดลงนาม หรือกรณวีัดในศาสนาอืน่ ๆ ก็ตองมีผูนําศาสนานั้น ๆ เปน
ผูลงนาม  
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กลุมที่ 4 นิติบคุคลอื่น  ขอบังคับ ฯ กําหนดใหประธานหรือผูบริหารสูงสุดขององคกรลงนาม
ขอรับการสนับสนุน  แตขอบังคับ ฯ นี้มิไดกําหนดวา จะตองเปนนิตบิุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยมวีัตถุประสงค
ไมแสวงหากําไรทํานองเดยีวกันกับมูลนิธิแตอยางใด จึงอาจเปนชองทางใหนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
ขอรับเงินบริจาคไดโดยอางเหตุผลวา  

กลุมที่ 5 กรณอ่ืีน ๆ เชน การใหบริจาคใหแกกลุมบุคคลหรือบุคคล  ขอบังคับ ฯ กําหนดใหเปน
ดุลพินิจของผูอํานวยการสํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาลเปนผูพิจารณาแตผูเดียว  

ผูขอรับเงินบริจาคขางตนจะตองยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมรายละเอียดโครงการเสนอตอ
สํานักงานสลาก ฯ สวนการพิจารณากลั่นกรองเบื้องตน  ขอบังคับกําหนดใหเปนอํานาจของ 
“คณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน” ที่คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
แตงตั้ง และใหนําเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปนผูพิจารณาสั่งการ  

  

 ขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลในกิจกรรมเพื่อ
สังคมหรือกิจการสาธารณประโยชนตาง ๆ ตามแนวทางที่ 2   

การจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเพื่อสังคมหรือกิจการ
สาธารณประโยชนตาง ๆ ตามแนวทางที่ 2 อันไดแก เงินบริจาคของสํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาลที่
กลาวมาขางตน เปนเงินที่มาจากเงินคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาลใน
สัดสวนรอยละ 3 ที่หักออกจากเงินรอยละ 12 ของรายไดทั้งหมดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล
ตาม พ.ร.บ.สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาล มาตรา 22 (3) โดยพระราชบญัญัติฉบับนี้ เปดชองให
สํานักงานสลาก ฯ สามารถกันเงินคาใชจายในการบริหารงานดังกลาว รวมถึงดอกผลที่เกิดจากเงินตาม
มาตรา 22 (3) ในแตละปไดไมเกินรอยละ 50  หากปใดมีเงินคาใชจายเหลือเกินกวารอยละ 50 ใหนําสวน
ที่เหลือนําสงเปนรายไดแผนดิน35  อยางไรก็ดี รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังสามารถสั่งใหลดจํานวน
เงินสํารองนั้นใหเหลือตามจาํนวนที่รัฐมนตรีเห็นสมควรก็ได เพื่อใหสงเงินสวนที่เหลือเปนรายได
แผนดิน36  

 ยอดเงินบรจิาคของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลระหวางป พ.ศ. 2545 - 2554 มียอดเงินราว 
100 ลานบาท ถึงเกือบ 500 ลานบาทในบางปคือ ป 2545 ยอดเงินบรจิาค 134 ลานบาท, ป 2546 ยอดเงิน
บริจาค 150 ลานบาท, ป 2553 ยอดเงินบรจิาค 373 ลานบาท และป 2554 ยอดเงินบรจิาค 490 ลานบาท 
(กรุณาดู ตารางที่ 1.3)   แตหากเปรียบเทยีบยอดเงินบรจิาคของสํานักงานสลาก ฯ ในแตละปกับเงนิ
รายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลที่นําสงเปนรายไดของแผนดินตามกฎหมาย (รอยละ 28 ของ
                                                 
35 พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล มาตรา 27 วรรคหนึ่ง 
36 พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล มาตรา 27 วรรคสอง 
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เงินจากการจําหนายสลากกนิแบงรัฐบาลทั้งหมด) ในแตละปทีมีจํานวนสูงมากกวายอดเงินบรจิาครายป
ของสํานักงานสลาก ฯ อยางเทียบกันไมไดเลย  กลาวคือ ตั้งแตในชวงป 2548 เปนตนมา ยอดเงินนําสง
เปนรายไดแผนดิน มีจํานวนราวหนึ่งหมื่นกวาลานบาทตอป  เชน ป 2553 นําสงเงินจาํนวน 14,535.16 
ลานบาท และป 2554 นําสงเงินจํานวน  14,636.30 ลานบาท (กรุณาดู ตารางที่ 1.4)   

 ฉะนั้น ยอดเงนิจําหนายสลาก ฯ ที่นําสงเขาสูรัฐเปนงบประมาณแผนดนิ ตามมาตรา 22 (2) แหง 
พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จึงมียอดเงินสูงมากกวาเงินบริจาคของสํานักงานสลาก ฯ หลายสิบ
เทาตัว  ผูวจิัยเห็นวาไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกนัได เนื่องจากเงนิบริจาคในแตละปมีจํานวนที่ไม
แนนอน และมีสัดสวนนอยมาก ขอกลาวอางวา สํานักงานสลากฯ ไดดําเนินกิจกรรมโครงการเพื่อ
สาธารณประโยชนอยูแลว จงึไมมีความจําเปนที่จะตองนาํเงินรายไดตาม มาตรา 22 (2) มาใชในกิจการ
เพื่อสังคม  อีกทั้งผูวิจัยยังพบวา สํานักงานสลาก ฯ ไมเคยมีการศึกษาผลลัพธหรือผลกระทบจากการให
เงินบริจาคของสํานักงาน ฯ แตอยางใด     
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ตารางที่ 1.3  เงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชนที่จายจาก 
งบประมาณเงนิบริหารสํานกังานสลากกินแบงรัฐบาล ระหวางป พ.ศ. 2545 - 2554 

 

 

 

 

ปงบประมาณ | ทูลเกลาฯ ถวายในวโรกาสตางๆ | การศึกษาและกีฬา | การแพทย และ
การสาธารณสุข | ศาสนา | สังคมสงเคราะหและอื่นๆ | ศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอม | รวม    

 
 

2554 | 12,000,000.00| 130,487,574.00| 41,218,000.00| 56,221,500.00| 218,022,854.50| 32,061,000.00| 490,010,928.50    
 

2553 | 15,000,000.00| 147,830,666.00| 7,549,178.00| 79,471,346.00| 87,918,652.37| 35,825,300.00| 373,595,142.37    
 

2552 | 25,000,000.00| 42,145,820.00| 11,105,958.06| 49,639,976.00| 28,809,600.00| 9,718,000.00| 166,419,354.06    
 

2551 | 15,000,000.00| 35,738,723.00| 2,486,000.00| 22,879,500.00| 24,510,350.00| 6,848,000.00| 107,462,573.00    
 

2550 | 23,000,000.00| 35,881,037.00| 3,989,000.00| 15,179,000.00| 36,751,900.00| 6,648,000.00| 121,448,937.00    
 

2549 | 23,000,000.00| 43,145,091.00| 7,350,000.00| 16,484,500.00| 21,430,419.00| 7,589,600.00| 118,999,610.00    
 

2548 | 25,000,000.00| 26,571,380.00| 6,254,200.00| 2,813,276.41| 37,516,463.50| 8,350,000.00| 106,505,319.91    
 

2547 | 33,000,000.00| 17,120,157.00| 1,520,000.00| 21,534,700.00| 35,883,840.75| 4,978,600.00| 114,037,297.75    
 

2546 | 28,000,000.00| 35,427,798.65| 3,491,828.00| 47,660,278.19| 26,596,642.62| 9,425,200.00| 150,601,747.46    
 

2545 | 24,000,000.00| 34,529,609.51| 2,847,152.00| 37,590,967.00| 28,262,763.01| 7,165,300.00| 134,395,792.01    
 

 
แหลงขอมูล สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล http://www.glo.or.th/detail.php?link=donation 
 

  
 
 



5,456.17 
7,504.82 
8,872.30 
10,358.49 
11,174.31 
14,000.57 
13,899.65 
13,284.48 
14,535.16 
14,636.30 

26

 
ตารางที่ 1.4 จํานวนเงนิที่นําสงรายไดแผนดิน 

ตาม มาตรา 22 (2) แหง พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
ปงบประมาณ จํานวนเงิน (หนวย : ลานบาท) 

2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 

แหลงขอมูล สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
http://www.glo.or.th/detail.php?link=revenue 
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 ฉะนั้น การออกสลากกินแบงรัฐบาลตาม พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 2517 มี
วัตถุประสงคสําคัญคือ เพื่อหารายไดของรัฐ โดยนําเงนิรายไดจากการจําหนายสลาก ฯ มาเปน
งบประมาณแผนดินจํานวนรอยละ 28 ของเงินที่ไดจากการจําหนายสลาก ฯ ทั้งหมด  การออกสลากกิน
แบงรัฐบาลตามกฎหมายปจจุบันมิไดมวีัตถุประสงคเพื่อนํารายไดมาใชในกจิกรรมหรือโครงการเพื่อ
สาธารณประโยชนแตอยางใด  แมวาโดยหลักการแลว การจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนายสลากกนิ
แบงรัฐบาลเพือ่สังคมหรือกิจการสาธารณประโยชนตาง ๆ จะเปนสิ่งทีค่วรใหการสนับสนุนก็ตาม  แตก็
ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจดัตัง้สํานักงานสลาก ฯ   

 อีกทั้งจํานวนเงินบริจาคในแตละปของสํานักงานสลาก ฯ ก็มีจํานวนนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบ
เปนสัดสวนกบัจํานวนเงินทีน่ําสงเปนงบประมาณแผนดนิ รอยละ 28 ในแตละป เชน ในปงบประมาณ 
2553 สํานักงานสลาก ฯ นําสงเงินเปนงบประมาณ คิดเปนเงิน 14,535.16 ลานบาท ในขณะที่มกีาร
บริจาคเงินในปเดียวกัน จํานวนเงนิ 373 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนเพยีงรอยละ 2.56 ของเงินที่นําสง
เปนรายไดของแผนดิน   ผูวจิัยจึงเห็นวาขอกลาวอางที่วา การบริจาคเงนิของสํานักงานสลาก ฯ เปน
กิจกรรมเพื่อสังคมอยูแลว ไมมีความจําเปนที่แกไขปรับปรุงกฎหมายแตอยางใด จึงไมมีน้ําหนกัในทาง
วิชาการ  

  

 

1.3 กรณีศึกษาโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตวั และ 2 ตัว เพื่อนํารายไดคนืสูสังคม                   
(หวยบนดนิ) 
 “โครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว เพื่อนํารายไดคืนสูสังคม” หรือที่เรียก
กันวา โครงการ “หวยบนดิน” มีความเปนมาในชวงรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรใีน
ขณะนัน้ คือ เมื่อวันที ่8 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดดงักลาวมีมติเหน็ชอบโครงการออก
สลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว เพื่อนํารายไดคืนสูสังคมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 3 
ประการคือ (1) เห็นชอบในหลักการโครงการออกสลากพิเศษ ฯ ขางตน (2) เห็นชอบใหนําเงินรายได
สวนเกนิของกองทุนเงินรางวัล หลังหักคาใชจายในการบริหารงานและจายเงินรางวลักลับคืนสูสังคม  
และ (3) เหน็ชอบกรณีรายไดจากการขายหรือสวนลดจากการซื้อสลากเพื่อไปจําหนายของผูแทน
จําหนาย ในระยะที่ 2 ที่จําหนายดวยเครื่องจาํหนายสลากอเิล็กทรอนิกส ไมไดรับยกเวนตามพระราช
กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 310) พ.ศ. 2540 มาตรา 
5 จตุทศ (2)   

 หลักการและเหตุผล  โครงการหวยบนดินของกระทรวงการคลังที่ไดเสนอตอคณะรฐัมนตรีอาง
ถึงหลักการและเหตุผลของโครงการ สรุปไดดังนี้ ขออางเรื่องการแกไขปญหาการพนนัเสี่ยงโชคผิด
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กฎหมายคือ ธุรกิจหวยใตดิน และการบังคบัใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ และเพื่อนําเงินรายไดจัดสรร
กลับคืนสูสังคมและประชาชนโดยตรง แทนที่จะนําสงเงนิเปนรายไดของแผนดินตาม พ.ร.บ.สํานักงาน
สลาก ฯ ในกรณีสลากกินแนงรัฐบาล  วัตถุประสงคโครงการหวยบนดนิ มี 3 ประการ คือ  

 1) เพื่อนํารายไดจัดสรรกลับคืนสูสังคมและประชาชนโดยตรงในดานการศึกษา การแพทย 
ศาสนา สังคมและสาธารณประโยชน  

 2) เพื่อดําเนินการใหเปนกิจการที่รัฐสามารถควบคุม และกํากับดูแลใหถูกตองอยางเหมาะสม
ตามกฎหมาย  

 3) เพื่อใหผูบริโภคหรือประชาชนไดรับการประกันและคุมครองสิทธิที่ถูกตองตามกฎหมาย  

 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ในฐานะรัฐวิสาหกจิในสังกัดกระทรวงการคลังเปนผูเสนอ
โครงการดังกลาว ซ่ึงเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลเมื่อวันที ่30 เมษายน 
2545 ที่เห็นชอบในหลักการใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เตรียมดําเนินโครงการออกสลากแบบเลข
ทาย 3 ตัวและ 2 ตัว ซ่ึงในขณะนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดเรียกประธาน
กรรมการสลากกินแบงรัฐบาล และผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไปพบ และส่ังใหรีบ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว จนกระทั่งมกีารจัดประชุมคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลคณะกรรมการ
สลากกินแบงรัฐบาล คร้ังที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546 เพื่อเห็นชอบรายละเอยีดโครงการ
ดังกลาว  ตอมาเมื่อวันที ่10 กรกฎาคม 2546 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลทําหนังสือถึง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ท.398/2546 เพื่อขออนุมัติออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัวและ 2 ตัว โดย
จําหนายตามความตองการของผูซ้ือเพื่อนํารายไดคืนสูสังคม ตั้งแตงวดวันที ่1 สิงหาคม 2546 เปนตนไป 
และลดหยอนภาษีการพนันเหลือรอยละ 0.5 ตาม พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 

 การดําเนนิการโครงการนี้ แบง เปน 2 ระยะ คือระยะที ่1 ระยะการจําหนายดวยระบบพิมพ
สลากใบ(หวยบนดิน ) และระยะที ่2 ระยะการจําหนายดวยเครื่องจําหนายสลากอิเล็กทรอนิกส ใน
ระยะแรกนัน้ สํานักงานสลาก ฯ ไดเร่ิมจําหนายสลากในงวดวันที ่1 สิงหาคม 2546 เปนตนมา   

 เนื่องดวย  การจัดจําหนายสลาก 3 ตัว 2 ตวั มีความแตกตางจากสลากกินแบงรัฐบาลคือ ผูซ้ือ
สามารถซื้อตัวเลขไดตามความตองการ จึงมีความไมแนนอนในเรื่องจาํนวนสลากทีถู่กรางวัลในแตละ
งวด ทําใหจํานวนเงินรางวลัไมแนนอน ในบางงวดอาจมีผูถูกสลากมากกวารายไดจากการจําหนายสลาก 
สํานักงานสลาก ฯ จึงไดตั้ง “กองทุนเงินรางวัล” เพื่อจายเงินรางวัลในแตละงวด โดยเงินกองทุนนี้มาจาก
เงินรายไดจากการจําหนายสลาก 3 ตัว 2 ตวั หลัวจากหักคาใชจายในการดําเนินงานทัง้หมดแลว และยังมี
การออกรางวลัพิเศษเพื่อจูงใจใหประชาชนซื้อเลขใหกระจาออกไป  

 ราคาจําหนายสลากใบแบงเปน 3 ราคาคือ ฉบับละ 20 บาท, 50 บาท และ 100 บาท โดยมี
เปาหมายในการจําหนายสลากเฉลี่ยงวดละ 1,200 ถึง 1,500 ลานบาท ซ่ึงขึ้นอยูกับความตองการสลาก
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ของประชาชนในแตละงวด ประเภทของเงนิรางวัลมี 5 ประเภท เชน สลากเลขทาย 3 ตัว รางวัลที่ 1 แบบ
เลขตรงหลัก (สลาก 3 ตัวตรง) มี 1 รางวัล รางวัละ 5,050.50 บาท เมื่อหกัภาษี ณ ที่จายแลวจะเหลือเงนิ
รางวัล 5,000 บาท ตอราคาสลาก 10 บาท สวนรางวัลทีจู่งใจผูซ้ือสลากมากที่สุดคือ รางวับแจ็คพอต 
(jackpot) ซ่ึงมีเงินรางวัลงวดละ 20 ลานบาท (ในกรณีสลากราคา 100 บาท) คือ กรณีทีส่ลากที่ซ้ือมีเลข
ชุด 2 หลักตรงกับรางวัลเลขทายตัวลาง และเลขที่สลาก 6 หลักทาย ตรงกับรางวัลที่ 1 ของผลการออก
รางวัลสลากกินแบงรัฐบาล และจะมีการสะสมเงินรางวลัแจ็คพอตที่เหลือจายในงวดกอนดวย (ถามี)37  

 การจัดสรรรายไดจากการจําหนายสลาก 3 ตัว 2 ตัว 
 เอกสารโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว ที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 
ระบุเร่ืองการจดัสรรรายไดจากการจําหนายแบงเปน 2 สวน ดังนี้  

 สวนที่ 1  คาใชจายในการบริหารงาน ไมเกินรอยละ 20 ของเงินรายไดจากการจําหนายสลาก
ทั้งหมด แบงเปนคาใชจายของสํานักงานสลาก ฯ รอยละ 4.5, คาใชจายในการจัดจําหนายและ
ค

                                                

าตอบแทนผูเกี่ยวของไมเกนิรอยละ 15, ภาษีการพนัน รอยละ 0.5 ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนสัดสวน
คาใชจายไดตามความเหมาะสม  

 สวนที่ 2  กองทุนเงินรางวัล คือ เงินรอยละ 80 ของเงินรายไดจากการจําหนายสลากทั้งหมด 
ประกอบดวยเงินรางวัล, คาบริหารกองทุนและการประกันความเสี่ยงในการจายเงินรางวัล และเงนิสวน
ที่เหลือจะถูกนาํไปจัดสรรในกิจกรรมและโครงการเพื่อสนับสนุนการศกึษา การแพทย ศาสนา สังคม 
และสาธารณประโยชนตาง ๆ   

ผูวิจัยมีขอสังเกตในสวนเงนิกองทุนเงินรางวัลในสวนที่ 2 คือ เปนขอมูลสําคัญเกี่ยวกบัการใช
จายเงิน แตกลับไมมีการระบสัุดสวนของเงนิในกองทุนเงนิรางวัลจะนําไปใชในกิจกรรมหรือแผนงาน
ใด มีสัดสวนเปนอยางไรบาง ซ่ึงแตกตางจากการกําหนดสัดสวนเงินรางวัลของสลากกินแบงรัฐบาลและ
สลากบํารุงการกุศลที่จะมีการจายเงินรางวลัใหแกผูซ้ือสลากที่ถูกรางวลัตามที่กําหนดไวอยางชัดเจน 
(ตารางที่ 1.5)38 ทําใหเปนชองทางในการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาทีข่องรัฐ นักการเมือง หรือผูมี
สวนไดเสยีการกับบริหารจัดการเงินกองทนุดังกลาว  

 
 

 
37 “สลากเลขทาย มอบโชค ชวยชาติ” เอกสารแผนพับ จัดทําโดย สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  
38 รัตพงษ สอนสุภาพ และศรัณย ธิติลักษณ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการวิจยั “สลากกินแบงรัฐบาล : 
โครงสรางอํานาจและผลประโยชนของใคร” (ภายใตโครงการ การศึกษาสถานการณ พฤติกรรมและผลกระทบ
การพนันในประเทศไทยสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สิงหาคม 
2554), หนา 33-34. 
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ตารางที่ 1.5  เปรียบเทียบการจัดสรรรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลกับสลากอื่น ๆ 
 

 
 

 สําหรับการกําหนดรายละเอยีดเรื่องเงินรางวัล สวนลดในการจัดจําหนาย คาตอบแทน ระบุให
เปนอํานาจของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล  คณะกรรมการสลาก ฯ ยังมีอํานาจในการออก
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ระเบียบหลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนการอนุมัติและควบคุมการบรหิารกองทุนเงนิรางวัล โดยความ
เห็นชอบของรฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  

 ขอมูลยอดสลาก 3 ตัว 2 ตัวและการจายเงินรางวัล 
 ขอมูลยอดจําหนายสลาก 3 ตัว 2 ตัว ของสํานักงานสลาก ฯ ในปแรกคือ 2546 มียอดจําหนาย
ทั้งส้ิน 3,537 ลานบาท สวนปงบประมาณ 2549 มียอดจําหนายสูงสุดคอื 48,604 ลานบาท  ขอมูลที่
นาสนใจคือ การจายเงินรางวัลในการจําหนายสลาก 3 ตวั 2 ตัว ในปงบประมาณ 2546, 2547, 2548, 
2549 และ 2550 พบวา มีการจายเงินรางวัลคิดเปนรอยละ 59.51, 53.91, 51.34, 62.67 และรอยละ 73.82 
ของยอดจําหนายสลาก 3 ตัว 2 ตัวตามลําดบั (กรุณาดู ตารางที่ 1.6)   
  

ตารางที่ 1. 6 ยอดจําหนายสลากพิเศษแบบเลขทาย 2 ตัว 3 ตัว รายปงบประมาณ 

 
งบประมาณ ยอดจําหนาย (บาท) ยอดจายเงินรางวัล  (บาท) รอยละ 

2546 3,537,459,840 2,105,171,200 59.51 
2547 32,640,297,690 17,614,529,091 53.97 
2548 38,557,858,260 19,794,250,005 51.34 
2549 48,604,274,940 30,458,737,273 62.67 
2550 11,314,346,970 8,352,413,914 73.82 

รวมท้ังสิ้น 134,654,237,700 78,325,101,483  

แหลงขอมูล  รายงานประจําป 2550  สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (หนา 98)39  
 

 การลดหยอยภาษีและยกเวนภาษ ี

 การจัดเก็บภาษีในโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว ฯ มีการกําหนดไวใน
เอกสารโครงการที่มติคณะรฐัมนตรีใหความเห็นชอบในหลักการคือ ใหลดหยอนภาษีการพนนัตาม
กฎหมายคือ ใหจัดเก็บภาษีการพนันในอัตรารอยละ 0.5 แหงยอดราคาสลากที่มีผูรับซื้อกอนหักรายจาย 
ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2543) ออกโดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 
2478 และยังมกีารยกเวนภาษีเงินไดของผูไดรับเงินรางวลัและผูจัดจําหนายสลาก และยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการขายสลากอีกดวย ซ่ึงอาศัยอํานาจตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน

                                                 
39 ตารางสรุปเงินยอดจําหนายสลากเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว มีความผิดพลาดในการจัดพิมพคือ ยอดจําหนายท่ี
ถูกตองคือ หนวยเปนบาท ไมใชจํานวนฉบับ  
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ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 310) พ.ศ. 2540  ขอมูลการจัดเกบ็ภาษีการพนนัรอย
ละ 0.5 ปรากฏตามตารางที่ 1.7    

ตารางที่ 1. 7 
เงินภาษีการพนันโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว ฯ 

 
งบประมาณ จํานวนเงิน (บาท)  

2546 20,701,066.45 
2547 163,201,488.45 
2548 192,789,291.30 
2549 243,021,374.70 
2550 56,571,734.85 

แหลงขอมูล  รายงานประจําป 2550 สํานักงานลากกินแบงรัฐบาล 
 

 การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาและแกไขปญหาเดก็ยากจน  

 ขอมูลของสํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาลเกี่ยวกับจํานวนเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
และแกไขปญหาเด็กยากจนในโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว ฯ ตาม
ปงบประมาณ ตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง 2550 โดยมียอดเงินบริจาครวมกันมากถึง 13,774,839,818 บาท 
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1.8  

ตารางที่ 1. 8  
ยอดเงินสนับสนุนการศึกษาและแกไขปญหาเด็กยากจนจากโครงการ
ออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตวั เพื่อนํารายไดคืนสูสงัคม 

 
งบประมาณ จํานวนเงิน (บาท)  

2547 2,449,831,619 
2548 5,826,727,045 
2549 5,105,422,319 
2550 392,858,835 

รวมท้ังสิ้น 13,774,839,818 
แหลงขอมูล  รายงานประจําป สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 2547, 2548, 2549 
และ 2550                            
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 ตัวอยางโครงการและกจิกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากโครงการหวยบนดิน อาทิเชน 
โครงการเขียนเรียงความสําหรับเด็กและเยาวชนดอยโอกาส, โครงการประชาสัมพันธงานและพัฒนา
ยุทธศาสตร สําหรับแกไขปญหาเด็กและเยาวชนดอยโอกาส, ทุนการศกึษาบุตรธิดาอาสาสมัคร
สาธารณสุข, ทุนการศึกษาแกบุตรธิดาผูทําประโยชนแกสังคมและราชการ, โครงการทุนการศึกษาแกผูมี
รายไดนอย (1 อําเภอ 1 ทุน), โครงการทุนการศึกษาแกนักเรียนไทย ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  
นอกจากนี้ ยังมีการจายเงนิจากโครงการหวยบนดินใหแกสํานักงานตํารวจแหงชาติปละราว 700 ลาน
บาท โดยคิดเปนรอยละ 2 ของยอดเงินจําหนายสลากพเิศษ ฯ ทั้งหมดในแตละป โดยอางวาเปนการปูน
บําเหน็จใหแกตํารวจที่ทําหนาที่ปราบหวยใตดนิ และยงัมีการใหทนุการศึกษาแกบุตรธิดาตํารวจปละ 
4,000 ทุน ตอมา มีการระงับการจายเงนิจํานวนนี้ในสมยัรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ จุลานนท40  

 ดังที่กลาวมาแลววา ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 กําหนดใหคณะกรรมการ
สลากกินแบงรัฐบาลมีอํานาจในการออกระเบียบหลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนการอนุมัติและควบคุม
การบริหารกองทุนเงินรางวลั โดยความเหน็ชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังนั้น  เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2547 คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลมีมติเห็นชอบใหออก “ระเบียบสํานักงานสลากกนิ
แบงรัฐบาล วาดวยกองทุนเงนิรางวัลสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว พ.ศ. 2547” โดยความ
เห็นชอบของรฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลังในขณะนัน้คือนายสมคดิ จาตุศรีพิทักษ   ตอมา เมื่อวันที่ 
29 สิงหาคม 2549 มีการยกเลิกระเบียบดังกลาว และจัดทําระเบียบฉบบัใหมขึ้นชื่อวา  “ระเบียบ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล วาดวยกองทุนเงินรางวัลสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตวั พ.ศ. 
2549” โดยอางเหตุผลเร่ืองเพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

 เนื้อหาของระเบียบสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล วาดวยกองทุนเงนิรางวัลสลากพิเศษแบบเลข
ทาย 3 ตัว และ 2 ตัว (ซ่ึงตามระเบียบ ฯ นี้เรียกวา สลากพิเศษ) พ.ศ. 2549 สรุปไดคือ วตัถุประสงคใน
การจัดตั้งกองทุนเงินรางวัล41 มี 3 ประการ ดงันี้  

  (1) จายเปนเงนิรางวัล  

  (2) นําเงินที่ไดกลับคืนสูสังคม และ 

                                                 
40 “หยุด! หวยบนดิน เงินนอกระบบ สะพัดแสนลาน” ประชาชาติธุรกิจ, วันที่ 7 ธันวาคม 2549, หนา 37-38.     
41 ระเบียบสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล วาดวยกองทุนเงินรางวัลสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว 
พ.ศ. 2549  ขอ 7  
 “กองทุนเงินรางวัลประกอบดวย รายไดจากการจําหนายสลากพิเศษ ซึ่งหักคาใชจายในการบริหารงาน 
ไมเกินกวารอยละยี่สิบ โดยแบงเปนคาใชจายในการดําเนินการเกี่ยวกับสลากพิเศษของสํานักงาน คาใชจายดาน
การจําหนายสลากพิเศษ ซึ่งรวมถึงคาตอบแทนผูเกี่ยวของ ภาษีการพนัน และรายไดอื่น ๆ . . .”  
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  (3) จายเปนคาใชจายอ่ืน ตามขอ 8  

 คาใชจายของกองทุนเงินรางวัลตามขอ 8 ที่ระบุไวมี 8 รายการ สรุปไดดังนี้  

  (1) เงินรางวัล  

  (2) เบีย้ปรับ ดอกเบี้ย หรือคาฤชาธรรมเนียมเกี่ยวกับสลากพิเศษ  

  (3) เงินกูหรือเบิกเกินบัญชแีละดอกเบีย้ 

  (4) คาเบี้ยประกันความเสี่ยงในการจายเงินรางวัลและคาใชจายที่เกี่ยวของ 

  (5) คาใชจายอ่ืนตามกฎหมาย 

  (6) คาบริหารจัดการกองทนุเงินรางวัล 

  (7) คืนสูสังคมาตามมติคณะรัฐมนตรี 

  (8) กจิกรรมเพือ่การรณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชาชน เยาวชน เขาใจถึงโทษ 
พิษภยัของการพนัน  

 ระเบียบสํานกังานสลากกินแบงรัฐบาลฉบับนี้ กําหนดตวับุคคลผูมีอํานาจสั่งจายเงนิในกองทุน
เงินรางวัลไวในเปน 2 กรณคีือ  

 กรณีที่ 1 ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล มีอํานาจพิจารณาอนุมัตเงินกองทุนเงิน
รางวัล เพื่อจายเงินรางวัลและคาใชจายที่เกีย่วของ รวมถึงคาบริหารจัดการกองทุน ฯ ตามขอ 8 (1) ถึง ขอ 
8 (6)  

 กรณีที่ 2 คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล มีอํานาจการพิจารณาอนมุัติจายเงนิกองทุนรางวัล
ตามขอ 8 (7) และ ขอ 8 (8) คือ โดยเฉพาะกรณีการอนุมตัิจายเงนิเพื่อใชในโครงการหรือกิจกรรมคืนสู
สังคมตามมติคณะรัฐมนตรี    

 เมื่อพิจารณาจากระเบยีบสํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาลขางตน พบวาการขอรบัเงินบริจาคเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาและแกไขปญหาเด็กยากจนในโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 
ตัว ฯ เปนอํานาจของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ซ่ึงฝายบริหารหรือนักการเมอืงมีอํานาจ
แทรกแซงหรอืครอบงําการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสลาก ฯ ได ดังจะเหน็จากมีองคประกอบของ
คณะกรรมการสลาก ฯ ตามกฎหมายที่มาจากขาราชการประจําและผูที่รัฐมนตรีแตงตั้ง ไดแก ปลัด
กระทรวงการคลังเปนประธานโดยตําแหนง กรรมการโดยตําแหนงอ่ืน ๆ คือ ผูแทนหนวยงานที่
เกี่ยวของคือ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกรมบัญชกีลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสภา
สังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และกรรมการไมเกิน 3 
คนที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังแตงตั้ง  จึงกลาวไดวา กระบวนการพิจารณาอนุมัติเงินใหแกผู



 35

ขอรับการสนับสนุน อาจเปนชองทางใหเอื้อประโยชนแกคนบางกลุม โดยเฉพาะกลุมนักการเมือง และ
อาจเปนชองในการทุจริตคอรรัปชั่น   

 การดําเนนิการอนุมัติใชจายเงินกองทุนเงนิรางวัลในลักษณะนี้ ไมมีกระบวนการตรวจสอบจาก
องคกรภายนอก ทําใหเกิดปญหาเรื่องความโปรงใส จนกระทั่งคณะกรรมาธิการงบประมาณ วุฒสิภา ใน
การประชุมเมือ่วันที่ 6 กรกฎาคม 2548 ไดตั้งคณะกรรมาธิการยอยเพือ่สอบถามการใชจายเงินดังกลาว42   

 เงินคงเหลือในกองทุนเงนิรางวัล 

 ขอมูลที่นาสนใจอีกประการคือ ยอดเงินคงเหลือของโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 
ตัว และ 2 ตัว ฯ ซ่ึงอยูในกองทุนเงินรางวลัมีจํานวนเปนเทาไร เนื่องจาก รายงานประจําปของสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล มิไดแจกแจงใหเห็นถึงเงินที่เหลือในกองทุนเงินรางวัลไว ตัวอยางเชน ยอดเงิน
คงเหลือในปงบประมาณ 2548 ที่มียอดจําหนายสลาก ฯ 38,557,858,260 บาท เมื่อหักเงินรางวัลจํานวน 
19,794,250,005 บาท และหกัภาษีการพนัน จํานวน 192,789,291.30 บาท และหกัเงินสนับสนุน
การศึกษาและแกไขปญหาเดก็ยากจน จํานวน 5,826,727,045 บาท จะไดเงินคงเหลือในปงบประมาณ 
2548 มากถึง 12,744,091,918.70 บาท   

 อยางไรก็ดี ยอดเงินจํานวนกวา 1.2 หมื่นลานบาท อาจไมใชยอดเงนิคงเหลือในกองทนุเงิน
รางวัลปงบประมาณ 2548 กไ็ด   เนื่องจากโครงการหวยบนดินระบไุวอยางชัดเจนวา อาจมีการนําเงิน
รายไดจากการจําหนายสลาก ฯ ไปใชในกจิกรรมและโครงการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลกําหนด โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงัก็ได ซ่ึงไมมขีอมูลแสดงยอดเงิน
ดังกลาวไวในรายงานประจําปของสํานักงานสลาก ฯ แตอยางใด ขอมูลเงินกองทุน ฯ ที่คงเหลือในสวน
นี้ของผูวิจัยยังแตกตางจากขอมูลของงานวิจัยอ่ืนที่ศกึษาเรื่องนี้เชนกันโดยระบวุา ปงบประมาณ 2548 มี
ยอดเงินคงเหลอืในกองทุนเงนิรางวัลจํานวน 11,044,911 ลานบาท43    

ผูวิจัยไดเดนิทางไปสํานักงานสลาก ฯ เมื่อวันที่ 2 และ 3 พฤษภาคม 2555 เพื่อขอขอมูล
โครงการหวยบนดินดังกลาว โดยเฉพาะระเบียบ ขอบังคับภายในของสํานักงานสลาก ฯ ที่เกีย่วของใน
เร่ืองนี้รวมถึงขอมูลการจายเงินกองทุนในโครงการ กิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ โดยใชสิทธิตามกฎหมาย
คือ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงเจาหนาทีสํ่านักงานสลากไดประสานงาน
เปนการภายใน จนไดระเบยีบดังกลาว และไดขอมูลโครงการ กิจกรรมที่ไดรับเงินจากโครงการหวยบน
ดิน โดยเปนขอมูลที่เผยแพรในรายงานประจําปของสํานกังานสลาก ฯ  

  เห็นไดวา สํานักงานสลาก ฯ กระทรวงการคลังยังมิไดเผยแพรขอมูลเกีย่วกับผูที่ขอรับเงิน
สนับสนุนในโครงการหรือกจิกรรมตาง ๆ ตอสาธารณชนวา เปนหนวยงาน องคกร หรือนิติบุคคล
                                                 
42 นวลนอย ตรีรตันและณัฏฐาภรณ เลียมจรัสกลุ, “กรณีศึกษาสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล”, อางแลว, 10-18. 
43 นวลนอย ตรีรตันและณัฏฐาภรณ เลียมจรัสกลุ, เลมเดียวกัน, หนา 10-17. 
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ใดบาง และมียอดเงินที่ไดรับการสนับสนุนหรือบริจาคในรายละเอียดเทาใดในแตละราย  ขอมูลเหลานี้
ควรเปดเผยใหประชาชนทั่วไปรับทราบ เพื่อแสดงความโปรงใสในการบริหารเงินกองทุนของ
สํานักงานสลาก ฯ และรัฐบาล   

 ชวงเวลาที่มกีารดําเนินการโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว หรือโครงการ
หวยบนดนิ จึงปรากฏขาวสาร ขอมูลทางสื่อมวลชน และความเหน็ของนักวิชาการ ซ่ึงวิพากษวจิารณถึง
ปญหาความโปรงใสในการอนุมัตเิงินโครงการตาง ๆ ที่เปดชองใหมกีารแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
ของนักการเมอืงหรือผูที่ใกลชิดกับรัฐบาลที่บริหารงานในขณะนัน้ เชน การจัดสรรเงินใหแกกลุม
หัวคะแนน นกัการเมืองในพรรครัฐบาล รวมถึงกรณีทีไ่มสามารถตรวจสอบขอมูลผูรับเงินบริจาคจาก
โครงการหวยบนดินวามีเปนหนวยงาน องคกร หรือบุคคลใดบาง     

 นายศภุรัตน ควัฒนกุล ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล 
เคยใหสัมภาษณวา การนําเงนิรายไดจากการจําหนายสลาก 3 ตัว 2 ตวั หรือโครงการหวยบนดนิ ถือเปน
เงินนอกงบประมาณอยางหนึ่ง จึงไมตองผานกระบวนการงบประมาณตามปกติ  คณะกรรมการที่
รับผิดชอบเรื่องนี้คือ “คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตรสําหรับแกไขปญหาเด็กยากจนและเด็กดอย
โอกาส” ที่มี นายจาตุรนต ฉายแสง เปนประธานกรรมการ (นายจาตุรนต ฉายแสง ดํารงแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในระหวางวันที่ 2 ส.ค.2548 ถึง 19 ก.ย. 2549) มอํีานาจหนาที่ใน
การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ยื่นเรื่องขอรับเงินสนับสนนุจากสํานกังานสลากกินแบงรัฐบาล44  ในขณะ
ที่ ดร.สมพงษ จิตระดับ หนึ่งในกรรมการในคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร ฯ ไดใหขอมูลแก
ส่ือมวลชนวา เงินหวยสามารถชวยเหลือเดก็ยากจนไดราวรอยละ 70 แตมีเงินอีกราวรอยละ 30 ที่ร่ัวไหล 
ถูกกลุมการเมอืงเขามาใชประโยชนกันมาก และไมมกีารตรวจสอบอยางเปนระบบ มีสาเหตุจากการ
แตงตั้งนักการเมืองมาคุมเงินหวย45

 

 การยุติโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว 
 เมื่อวันที่ 16 พฤศิจกายน 2549  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดทําหนังสือถึงสํานักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพือ่เสนอความเห็นทางกฎหมายเรื่อง “การออกสลากแบบพิเศษ 3 ตวั 2 ตัว ของ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล”46 ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้น (คือ หมอม
ราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล ดาํรงตําแหนงระหวางวนัที่ 8 ตุลาคม 2549 ถึง 28 กุมภาพนัธ 2550) ไดขอ

                                                 
44 “บอรดแจกเงินหวยแฉรัว่ไหล 30% ตะลึง! คนไทยเสี่ยงดวงแสนล./ป (ประธาชาติธุรกิจ, วันที่ 16 ตุลาคม 
2549, หนา 1, 21).  
45 เลมเดียวกัน. 
46 เรื่องเสร็จที่ 568-569/ 2549 (พฤศจิกายน 2549)  
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หารือปญหาขอกฎหมายเกีย่วกับการออกสลากแบบพิเศษ 3 ตัว 2 ตวั ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีความเห็นโดยสรุปคือ การออกสลากแบบพิเศษ 3 ตัว และ 2 ตวั 
ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลนั้น ไมมีอํานาจตามกฎหมายคือ พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 5 (1)47 เนื่องจากสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว ถือเปนสลากกินรวบ 
ไมถือเปนสลากกินแบงรัฐบาล จึงไมอาจถือวา การออกสลากพิเศษดังกลาวเปนกระทําการอื่นใดที่
เกี่ยวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแกการดําเนนิกิจการของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลตาม พ.ร.บ.
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล มาตรา 5 (2) และไมเขากรณีการออกสลากบํารุงการกุศลตาม พ.ร.บ.การ
พนัน พ.ศ. 2478   ดังนั้น สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาลจงึไมสามารถดําเนินการออกสลากพิเศษ
ดังกลาวได แมจะอางมติคณะรัฐมนตรี เพราะมติคณะรัฐมนตรีไมใชกฎหมาย จึงไมสามารถแกไข 
เปลี่ยนแปลงหรือลบลางกฎหมายได แมวามติคณะรัฐมนตรีจะมีผลผูกพันใหสํานักงานสลาก ฯ ตอง
ปฏิบัติตามก็ตาม  หลังจากนัน้ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดออกประกาศสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล เร่ือง การหยุดดําเนินการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว เมื่อวนัที ่20 พฤศจิกายน 
254948

 ตอมา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549  คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท มี
มติเห็นชอบใหเห็นชอบใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่8 กรกฎาคม 2546 เร่ือง “โครงการออก
สลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว เพื่อนํารายไดคืนสูสังคม” ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และได
อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ.  (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  . . . . เพื่อให
เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเสนอสภานติิบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  นอกจากนี้ 
คณะรัฐมนตรียังไดเห็นชอบใหกระทรวงการคลังประสานงานไปยังสํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาล 
เพื่อใหระงับกจิการที่มีลักษณะสงเสริมใหประชาชนซื้อสลากประเภทตาง ๆ เชน งดการถายทอดผลการ
ออกสลากทางโทรทัศน หรือการโฆษณากจิการของสํานักงานสลากและประโยชนของการซื้อสลาก  

 

                                                 
47  “มาตรา 5 ใหจัดตั้งสํานักงานสลากกินแบงข้ึนเรียกวา “สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล” มี
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
 (1) ออกสลากกินแบงรัฐบาล . . .” 
48 ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนพิเศษ 129ง ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2549  
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1.4 ประเด็นธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการรายไดจากสลากกินแบงรฐับาล  
   

 1.4.1 แนวปฏบิัติระหวางประเทศวาดวยบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ 
 “แนวปฏิบตัิวาดวยบรรษัทภิบาลของรัฐวสิาหกิจ”49 ขององคการเพื่อความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) ซ่ึง
สมาชิกของ OECD สวนใหญประกอบดวยประเทศพัฒนาแลว50 บางประเทศเปนประเทศที่ผูวิจยัใชเปน
กรณีศึกษาในรายงานวจิัยฉบับนี้ เชน ประเทศสหราชอาณาจักร, แคนาดา, นิวซีแลนด จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ช้ีใหเหน็ถึงประเด็นธรรมาภิบาล51หรือบรรษัทภิบาล (corporate 
governance) ของรัฐวิสาหกิจ (state-owned enterprises52) ซ่ึงรัฐมีฐานะเปนเจาของกจิการเหลานั้น โดย
เนนเรื่องการกาํหนดนโยบายที่จะรับประกนัการดําเนินงานที่มีความเปนธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกจิ 
และมิไดหามเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกจิตาง ๆ  

 เมื่อพิจารณาถงึความมุงหมายในการจัดตั้งรัฐวิสาหกจิในแตละประเทศพบวา มีเหตุผลหรือ
ความจําเปนทีแ่ตกตางกัน บางกรณีขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาลแตละประเทศหรือลักษณะของกจิการ 
เชน รัฐวิสาหกิจบางแหงจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทาํบริการสาธารณะ การพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงมักจะมีการผูกขาด
กิจการตามธรรมชาติ ในชวง 10-20 ปที่ผานมา รัฐวิสาหกิจในหลายประเทศมีการปรบัปรุงโครงสราง
องคกร มีการแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อยกเลิกหรือผอนคลายการผูกขาดกิจการตาง ๆ   

 แนวปฏิบัตนิี้จดัตั้งขึ้นเพื่อใชเปนคําแนะนําใหแกรัฐบาลในประเทศตาง ๆ ที่จะปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนนิงานของรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจเชิงพาณชิยกรรม (commercial enterprises) 
และสามารถปรับใชกับรัฐวสิาหกิจประเภทอื่น ๆ ที่ไมไดมุงทางธุรกิจการคา ไมวาจะจัดตั้งในรูปของ
บริษัทเอกชนหรือไมก็ตาม  

                                                 
49 “OECD GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE OF STATE-OWNED ENTERPRISES” 
(France: OECD, 2005) at 
http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_34813_34046561_1_1_1_1,00.html. 
50 ประเทศสมาชิกของ OECD ไดแก Australia, Austria, Belgium, Canada, the Czech Republic, Denmark, 
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the 
Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, the Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, 
Turkey, the United Kingdom and the United States   
51 รายงานวิจัยนี้ จะใชคําวา “บรรษัทภิบาล” และ “ธรรมาภิบาล” แทนคําวา “corporate governance”  
52 state-owned enterprises ตามแนวปฏิบัตินี้ หมายถึง วิสาหกจิที่รัฐมีอํานาจในการควบคุม เนื่องจากความเปน
เจาของวิสาหกจินั้น ๆ ท้ังหมด สวนใหญหรือเปนสวนนอยแตมีนัยสําคัญ  
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 ตัวอยางขอเสนอแนะเกีย่วกบัประเด็นธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกจิที่นาสนใจคือ การแบงแยก
ระหวาง “ความเปนเจาของรฐัวิสาหกจิ” (ownership functions) กับการทําหนาที่ในลักษณะเปน “องคกร
กํากับดแูล” (regulatory functions) ออกจากกันอยางเดด็ขาด (strict separation)53  แนวปฏิบัตินี้ยัง
เสนอแนะใหมีการปฏิรูปองคกรรัฐวิสาหกจิในประเทศตาง ๆ ใหสามารถดําเนินงานในลักษณะเปนมี
ความรับผิดชอบและเปนมอือาชีพ โดยรัฐจะตองมีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงธรรมาภิบาลของ
รัฐวิสาหกจิทั้งหลาย เพราะในหลายประเทศรัฐวิสาหกจิถือเปนองคกรทีม่ีปจจัยสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

 1. การกําหนดกรอบหลักเกณฑทางกฎหมายสําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิภาพ (Ensuring an 
Effective Legal and Regulatory Framework for State-Owned Enterprises) 

แนวปฏิบัตนิี้กาํหนดใหภาครัฐมีกฎหมายทีก่ําหนดใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมของ
รัฐวิสาหกจิกบัผูประกอบธุรกิจเอกชน เพือ่มิใหมีการบดิเบือนกลไกตลาด (market distortions)  ในกรณี
รัฐวิสาหกจิที่ใหบริการสาธารณะก็ตองมกีฎหมายเรื่องหนาที่ของและความรับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจ
นั้นตอประชาชน  ทั้งนี้ รัฐวสิาหกิจไมควรไดรับการยกเวนในการปฏิบัติตามกฎหมายทั่วไป   

 2. บทบาทของรัฐในฐานะเจาของกิจการ (The State Acting as an Owner) 
 รัฐในฐานะที่เปนเจาของรัฐวิสาหกจิควรพัฒนานโยบายเรื่องความเปนเจาของกจิการ 
(ownership policy) เพื่อใหการดําเนินงานของรัฐวิสาหกจิมีความเปนธรรมาภิบาล โปรงใสและมีความ
รับผิดชอบ ในที่นี้ขอยกตวัอยางแนวปฏิบตัิบางหัวขอทีน่าสนใจ และควรนํามาปรับใชกับสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล  

 รัฐบาลไมควรแทรกแซงการบริหารงานหรอืดําเนินงานทัว่ไป (day-to-day 
mangement) ของรัฐวิสาหกจิ และควรอนญุาตใหรัฐวิสาหกิจสามารถดาํเนินงานได
อยางเปนอิสระอยางเต็มที่ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้งรัฐวิสาหกจินั้น ๆ  

 รัฐควรใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิสามารถบริหารงานอยางเปนอิสระตามหนาที่ 
ความรับผิดชอบที่กําหนดไว 

 รัฐวิสาหกจิควรมีความรับผิดชอบตอหนวยงานที่ตนเองสงักัดอยู และจะตองมี
ความสัมพันธที่ชัดเจนกับหนวยงานอื่น ๆ โดยเฉพาะหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบ
การดําเนนิงานของรัฐวิสาหกิจ  

                                                 
53 “OECD GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE OF STATE-OWNED ENTERPRISES”,          
op. cit., p.3. 
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 รัฐควรมีกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจที่มี
หลักเกณฑชัดเจน โปรงใส สามารถถูกตรวจสอบได  

 รัฐจะตองมีเครื่องมือในการประเมินและตรวจสอบการดาํเนินงานของรัฐวิสาหกจิ
อยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะการตรวจสอบจากองคกรภายนอกและหนวยงานอื่นของรฐั 

 3. การปฏิบตัติอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
 รัฐวิสาหกจิบางแหงที่ประกอบดวยผูมีสวนไดเสียทั้งหลาย เชน ผูถือหุน จะตองปฏิบตัิตอผูมี
สวนไดเสยีในรัฐวิสาหกจิอยางเทาเทียมกนั ควรเปดเผยขอมูลตอผูมีสวนไดเสีย มนีโยบายรับฟง
ความเหน็จากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียฝายขางนอย   

 ผูวิจัยเห็นวาในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมไิดมีลักษณะเปนบริษัทหรือนิติบุคคลเอกชนที่มีผูถือหุน  ผูมี
สวนไดเสยีในกรณีนีจ้ึงเปนประชาชนทั่วไปซึ่งมีความเปนเจาของกจิการนั้น ๆ  ในกรณีสํานักงานสลาก 
ฯ  รัฐจึงควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การดําเนนิงานที่
สําคัญตาง ๆ    

 4. ความสัมพนัธกับผูมีสวนไดเสีย (Relations with Stakeholders)  
 แนวปฏิบัตนิี้กาํหนดใหรัฐบาลควรใหความเคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามทีก่ฎหมาย
บัญญัติไวหรือตามขอตกลงตาง ๆ  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารรัฐวสิาหกิจควรจัดทําและบังคับใช
ตามประมวลจริยธรรม (internal codes of ethics) ของคณะกรรมการบรหิาร  

 5. ความโปรงใสและการเปดเผยขอมูล (Transparency and Disclosure)  
 แนวปฏิบัติเรื่องความโปรงใสและการเปดเผยขอมูล มีเนื้อหาใหรัฐวิสาหกิจควรดําเนนิการ ดังนี้  

 จัดทํารายงานประจําปเผยแพรตอสาธารณชน 

 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และจะตองมีการจดัทํารายงาน
เสนอตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee)  

 มีระบบตรวจสอบภายนอกประจําทุกป ซ่ึงแยกออกจากการตรวจสอบของภาครัฐ โดยตอง
สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ (international standards) 

 ปฏิบัติตามมาตรฐานในการตรวจสอบขอมูลรายงานการเงิน และมาตรฐานการตรวจสอบ 
(auditing standard) ในระดบัสูง เทียบเทากับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (listed 
companies) และสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศที่ยอมรับกันทั่วไป  
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 เปดเผยขอมูลอ่ืน ๆ ตาม “หลักบรรษัทภิบาลของโออีซีดี” (OECD Principles of Corporate 
Governance54) เชน  โครงสรางองคกรและความเปนเจาของกิจการ, ปจจยัเส่ียงในการ
ดําเนินงานและมาตรการปองกัน แกไข, ความชวยเหลือทางการเงินจากรัฐ, ขอมูลการทํา
ธุรกรรมหรือขอตกลงกับหนวยงาน องคกรตาง ๆ    

 ชองทางการเผยแพรขอมูลทัง้หลายจะตองทั่วถึงคนทุกกลุม มีชวงเวลาที่เหมาะสม และสามาถ
ใหผูขอขอมูลสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก  

 6. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ (The Responsibilities of the Boards 
of State-Owned Enterprises) 
 คณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจจะตองปฏิบตัิหนาที่ เพือ่รักษาประโยชนสูงสุดของ
รัฐวิสาหกจิหรอืบริษัท และมอํีานาจในการแตงตั้งและถอดถอนผูบริหารสูงสุด (CEO) ของรัฐวิสาหกิจ 
และควรมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหารเปนประจําทกุป   

  
 1.4.2 บทวิเคราะหปญหาธรรมาภิบาลของสํานักงานสลาก ฯ ในเรื่องการจัดสรรเงินในกิจกรรม
หรือโครงการเพื่อสังคม  
 ผูวิจัยมีขอสังเกตในปญหาธรรมาภิบาลของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลในฐานะเปน
รัฐวิสาหกจิในสังกัดกระทรวงการคลัง ในประเด็นการจัดสรรเงินในกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมคือ 
กรณีการบริจาคเงินของสํานักงานสลาก ฯ ในกรณีตาง ๆ ที่กลาวมาแลวขางตน รวมถึง“โครงการออก
สลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว เพื่อนํารายไดคืนสูสังคม” หรือโครงการ “หวยบนดิน” โดย
นําเอาแนวปฏบิัติของ OECD เร่ือง “แนวปฏิบัติวาดวยบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกจิ” มาเปนขอมลูใน
การวิเคราะหขอเท็จจริง แตจะไมครอบคลุมถึงบรรษัทภิบาลของสํานักงานสลาก ฯ โดยรวม เพราะอยู
นอกขอบเขตการศึกษาในโครงการนี้     
 1) ปญหาบทบาทหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวกับสลากกินแบงรัฐบาล  
 เมื่อพิจารณาวตัถุประสงคในการจัดตั้ง สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลตามกฎหมายคือ พ.ร.บ.
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 2517 มาตรา 5 และมาตรา 6 พบวา สํานกังานสลากกินแบงรัฐบาลใน
ฐานะที่เปนนติิบุคคล และเปนรัฐวิสาหกจิ สาขาพาณิชยและบริการอยูในสังกดักระทรวงการคลัง ตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 โดยมีบทบาทหนาที่เปนผูดําเนินการออกและจดัจําหนาย
สลากกินแบงรัฐบาลที่มีลักษณะเปนผูดําเนินการในธุรกจิสลากกินแบงรัฐบาล (operator)   

                                                 
54 “OECD Principles of Corporate Governance” (France: OECD, 2004).  
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 ในขณะเดยีวกนั รัฐก็เขาไปมสีวนเกีย่วของกับสํานักงานสลาก ฯ ในลักษณะที่เปนผูกาํกับดูแล 
(regulator) ในกิจการสลากกนิแบง ฯ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนผูที่มีอํานาจควบคุม 
กํากับดแูลสํานักงานสลาก ฯ เพื่อใหสํานกังานสลาก ฯ ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยบัญญัติ
ไวใน พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 2517 มาตรา 10 และมีการแตงตั้ง “คณะกรรมการสลากกิน
แบงรัฐบาล” ที่ไดรับการแตงตั้งจากฝายบริหารหรือรัฐบาล     

 การที่รัฐเขาไปมีบทบาทเกี่ยวของกับกิจการของสํานักงานสลาก ฯ ในลักษณะที่เปน
ผูประกอบการ (operator) และผูกํากับดแูล (regulator) จึงมีลักษณะขัดแยงกันเองในเรือ่งบทบาทหนาที่ 
ทําใหรัฐไมสามารถบริหารงานหรือดําเนินงานกิจการของสํานักงานสลาก ฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะโครงสรางคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ซ่ึงกรรมการในตําแหนงเปนตัวแทนกลุมที่
ไดรับโควตาการจําหนายสลากของหนวยงานของตน55  ทําใหเกิดปญหาและขอสงสัยในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการสลาก ฯ ที่มีผลประโยชนขัดกันกับการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ เพราะการพจิารณา
เร่ืองจัดสรรโควตาจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล ก็ถือเปนอํานาจของคณะกรรมการสลาก ฯ ตาม พ.ร.บ.
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล มาตรา 13 (7)56  

   ผูวิจัยเห็นวา รัฐไมควรมีบทบาทที่ขัดแยงกันเองในกิจการเกี่ยวกับสลากกินแบงรัฐบาล การที่
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลทําหนาที่ 2 ดานในขณะเดยีวกัน ทําใหเกดิขอสงสัยเร่ืองธรรมาภิบาลและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกจิการสลากกินแบงรัฐบาล ในประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการแบงแยก
อํานาจหนาทีด่ังกลาวแยกออกจากกันอยางชัดเจน ในหลายประเทศจะกําหนดใหภาคธุรกิจหรือ
ภาคเอกชน กลุมผูคาสลาก ฯ เขามาเปนผูจัดจําหนายสลากแทนหนวยงานของรัฐในรูปของการออก
ใบอนุญาตแทน     

 

 2) ปญหาความเปนอิสระและการแทรกแซงการทํางานของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล   
 พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล มาตรา 11 กําหนดเรื่ององคประกอบและการไดมาของ
คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล แบงไดเปน 2 กลุมคอื กลุมที่ 1 กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัด
กระทรวงการคลังเปนประธาน ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานัก
งบประมาณ ผูแทนสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  

                                                 
55นวลนอย ตรีรัตนและณัฏฐาภรณ เลียมจรัสกุล, “กรณีศึกษาสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล”, อางแลว, หนา 
10-25, 26. 
56  มาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการ และวางโยบายของสํานักงานสลากกิน
แบงรัฐบาลใหเปนไปตามวัตถุประสงค อํานาจหนาท่ีเชนวานี้ใหรวมถึง . . .  
 (7) การกําหนดราคา วิธีการจําหนาย และการคัดเลือกตัวแทนจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 
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กลุมที่ 2 กรรมการผูทรงคุณวฒุิที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงตั้งจํานวนไมเกิน 3 คน จึงเห็นได
วา คณะกรรมการสลาก ฯ เปนองคกรที่มาจากการแตงตัง้ของฝายบริหารหรืออยูภายใตการสั่งการของ
รัฐบาลหรือฝายการเมืองแทบทั้งส้ิน  (กรณุาดู แผนผังที่ 1.9)  

 

แผนผังท่ี 1.9  โครงสรางสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
 

 

 

 คณะกรรมการสลาก ฯ จึงสามารถถูกแทรกแซงการทํางานอยูตลอดเวลา ไมมีหลักประกันความ
เปนอิสระในการบริหารงานแตอยางใด ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวปฏิบัตวิาดวยบรรษัทภิบาลของ
รัฐวิสาหกจิของ OECD ที่ระบุวา รัฐบาลไมควรแทรกแซงการบริหารงานหรือดําเนนิงานทั่วไปของ
รัฐวิสาหกจิและคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ และควรอนุญาตใหรัฐวิสาหกจิสามารถดําเนินงานได
อยางเปนอิสระอยางเต็มที่ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้งรัฐวิสาหกจินั้น ๆ  เมื่อเปรียบเทยีบ
กับองคกรกํากบัดูแลธุรกิจล็อตเตอรี่ (lottery) ในตางประเทศพบวา จะมีการสรรหากรรมการที่ทําหนาที่
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กํากับดแูลจากบุคคลภายนอกที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณในการบริหารงานที่เกีย่วของ โดย
มิไดระบุใหมกีารแตงตั้งกรรมการโดยตําแหนงแตอยางใด เชน กรณีศกึษาประเทศสหราชอาณาจกัรคือ  
“คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติ” (National Lottery Commission) และประเทศนวิซีแลนดคือ คณะ
กรรมการล็อตเตอรี่แหงนวิซีแลนด” (New Zealand Lotteries Commission)   

 ขอสังเกตอีกประการในกรณขีองประเทศไทยก็คือ การแตงตั้งคณะกรรมการสลาก ฯ ไมมีการ
จัดทําหลักเกณฑการพจิารณาที่ชัดเจน ไมใชกระบวนการสรรหาแบบเปดกวาง  การกําหนดตัวบคุคลที่
จะเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจึงขึ้นอยูกับการเสนอชื่อของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และไดรับ
ความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีเทานั้น หรือคัดเลือกกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกจิที่ชัดเจนแตอยาง
ใด จึงไมสอดคลองกับแนวปฏิบัติของ OECD ที่กลาวมาแลว  

 ปญหาที่เกี่ยวเนื่องอีกประการคือ ปญหาความเปนอิสระของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ซ่ึง
ไมสอดคลองกับแนวปฏิบัตขิอง OECD ในเรื่องนี้  กลาวคือ รัฐบาลสามารถแทรกแซงการบริหารงาน
สํานักงานสลาก จึงทําใหสํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาล กลายเปนชองทางที่สามารถถูกฝายบริหาร 
นักการเมืองหรือกลุมผลประโยชนมุงเขามาแสวงหาประโยชน  อีกทั้ง ปญหาในการบัญญัติกฎหมายที่
มอบอํานาจใหฝายการเมืองเขามาครอบงําการดําเนนิงานของสํานักงานสลากไดอยางเต็มที่ ซ่ึงมิใชเปน
ลักษณะของการกํากับดแูลกจิการรัฐวิสาหกิจที่เหมาะสม  บทบัญญัติที่เปนปญหาคือ พ.ร.บ.สํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล มาตรา 10 ที่บัญญัติวา  

 “มาตรา 10 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทัว่ไปเกี่ยวกับสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
และเพื่อประโยชนในการนีจ้ะสั่งใหสํานกังานสลากกินแบงรัฐบาลชี้แจงขอเท็จจริงแสดงความคิดเห็น 
ทํารายงานยืน่ ส่ังใหกระทําหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ เพือ่ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งสอบสวนขอเทจ็จริงที่เกีย่วกบัการดําเนนิกจิการ” 

 

 ผลของการบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้ อาจทําใหมกีารตีความไปไดวา สํานักงานสลาก ฯ 
จะตองดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในทุกกรณี โดยไมคํานึงวา การดําเนินการดงักลาวอาจจะขัด
ตอกฎหมาย หรือเอ้ือประโยชนใหแกกลุมผลประโยชนใด ๆ จึงควรมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายใน
สวนนี้ดวย    

    

 3) ปญหาการไมปฏิบตัิตามกฎหมายของคณะกรรมการสลากกินแบงรฐับาลและสํานกังานสลาก
กินแบงรัฐบาล  
 กรณีศึกษา“โครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว เพื่อนาํรายไดคืนสูสังคม”  
หรือโครงการหวยบนดนิ  เปนตัวอยางทีส่ะทอนใหเหน็ถึงปญหาธรรมาภิบาลของคณะกรรมการสลาก
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กินแบงรัฐบาลและสํานักงานสลาก ฯ อยางชัดเจน  เนื่องจากการดําเนินโครงการนี้เกดิขึ้นจากการริเริ่ม
ของฝายบริหารที่ตองการนําเงินรายไดจากการจําหนายสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว มาใช
โครงการ กิจกรรมตาง ๆ โดยมิชอบดวยกฎหมายอยางชดัเจน เนื่องจาก พ.ร.บ. สํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล พ.ศ. 2517 มิไดบัญญัติใหมีการจัดสาํนักงานสลาก ฯ ดําเนนิการจัดพิมพสลากพิเศษดังกลาว และ
มิไดบัญญัติใหมีการจัดสรรเงินที่ขัดตอกฎหมาย  โครงการหวยบนดนินี้จงึเปดชองใหมกีารทุจริต
คอรรัปชั่น การแสวงหาประโยชนของกลุมการเมืองของตน และถือเปนปญหาธรรมาภิบาลที่สําคัญของ
สํานักงานสลาก ฯ และคณะกรรมการสลาก ฯ    

 จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 30 กนัยายน 2552 ศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ไดวนิิจฉัย57 ในคดีความผิดเกีย่วกับโครงการหวยบนดินรัฐบาลทักษิณ เมื่อป พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2549 
รวม 80 งวด ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสยีหายแกรัฐ (คตส.) โดย 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) เปนโจทก ฟอง พนัตํารวจโททักษิณ 
ชินวัตร ที่ 1 และจําเลยที่ 2 ถึง จําเลยที่ 47 ซ่ึงจําเลยในคดีนี้ทั้งหมดไดแก รัฐมนตรใีนคณะรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลที่ไดอนุมัติเห็นชอบโครงการหวยบนดิน  ในคําฟองโจทกระบุวา 
จําเลยในคดีมคีวามผิดฐานการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและพนักงานตามกฎหมาย ฝาฝนตอ
พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 5 และ 9 เพราะไมอยูในวัตถุประสงค
ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และความผิดฐานเปนเจาพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 157 สวนจําเลยที่เปนพนักงานมีความผิดตามพระราชบัญญัติ วาดวยความผิดของพนกังาน
ในองคการหรอืหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 3 

 ผลการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดวนิิจฉยัสรุป
ใจความสําคัญไดวา การดําเนินโครงการดงักลาวนั้นมิชอบดวยกฎหมาย และผิดหลักการบริหารประเทศ  
ผูอนุมัติโครงการและผูดําเนินการไมมีอํานาจตามกฎหมาย ดําเนินการขัดตอพระราชบัญญัติสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 และกฎหมายที่เกีย่วของ เชน พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 
(มาตรา 4 และมาตรา 13) ทําใหจําเลยบางคนถูกศาลตัดสินลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 
157) และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 
(มาตรา 11)   

 ศาลฎีกา ฯ ตัดสินใหจําเลยมคีวามผิด 3 คน คือ นายวราเทพ รัตนากร อดตีรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลัง (จําเลยที่ 10) ส่ังจําคุก 2 ป ปรับ 2 หมื่นบาท  นายสมใจนกึ เองตระกูล อดีตปลัด
กระทรวงการคลัง และประธานกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล (จําเลยที่ 31) และ พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังข
พงศ อดีตผูอํานวยการกองสลาก ฯ (จําเลยที่ 42) ถูกตัดสนิจําคุก 2 ป ปรับ 1 หมื่นบาท แตจําเลยทั้งสาม 

                                                 
57 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10 /2552 (วันที่ 30 กนัยายน 2552)  
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ศาลใหรอลงอาญาสําหรับโทษจําคุกมกีําหนด 2 ป ราย โดยศาลตัดสนิวาจําเลยทั้งหมดไมตองชดเชย
คาเสียหาย 3.6 หมื่นลานตามที่โจทกฟอง  และศาลมีมติยกฟองจําเลยทีเ่ปนรัฐมนตรีทีใ่หความเห็นชอบ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี และกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลสวนใหญ  สําหรับ พ.ต.ท.ทักษณิ ชิน
วัตร (จําเลยที่ 1) หลบหนไีมมาศาลในวนันดัพิจารณาคดคีร้ังแรก ศาลมีคําส่ังใหออกหมายจับและ
จําหนายคดีเฉพาะจําเลยที ่1 ช่ัวคราว  

   อนึ่ง ผูวิจัยมีขอสังเกตเพิ่มเตมิคือ ศาลฎีกา ฯ ไดตัดสินใหจําเลยสวนใหญที่เปนคณะรฐัมนตรี
พนผิดเนื่องจากศาลเห็นวา คณะรัฐมนตรีที่ไมไดรับผิดชอบในโครงการดังกลาวโดยตรงไมสามารถ
ศึกษาไดทัน ประกอบกับกอนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมตินัน้  ผูแทนกระทรวงการคลังและสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาลเขาชี้แจงในที่ประชุมและยืนยนัวาทําไดตามกฎหมาย  ดังนั้น การมีมติของคณะรัฐมนตรี 
จึงเปนการมีมติไปตามธรรมเนียม ปฏิบัติของการประชุมคณะรัฐมนตรี และขาดเจตนาพิเศษในการ
กระทําความผดิรวมกับจําเลยที ่10  โดยจําเลยที่ 9 ซ่ึงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ศาลตัดสินวา
ไมมีความผิด เนื่องจากไดมอบหมายใหจําเลยที่ 10 ซ่ึงเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังกํากับ
ดูแลสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลแทน   เพื่อประโยชนในทางวิชาการ ผูวิจัยเห็นวา กรรมการสลากกิน
แบงรัฐบาลทุกคน นาจะมีความผิดตามคําฟองของโจทกในฐานะเปนองคกรกลุม เนื่องจาก
คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลเปนผูลงมติเห็นชอบโครงการหวยบนดินและเสนอเรื่องให
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ซ่ึงจะตองพิจารณาเนื้อหาสาระของโครงการอยางละเอียดถ่ีถวน จึงยาก
ปฏิเสธความรับผิดชอบในเรือ่งนี้ได  
 
 4) ปญหาความรับผิดชอบของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล  
 แนวปฏิบัติของ OECD เร่ือง “แนวปฏิบัตวิาดวยบรรษัทภบิาลของรัฐวิสาหกิจ” ระบุให
รัฐวิสาหกจิควรมีประมวลจรยิธรรม (internal codes of ethics) ของคณะกรรมการบริหาร และมี
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และคณกรรมการบริหาร   

 จากการศึกษาพบวา สํานักงานสลาก ฯ มิไดจัดทําแนวปฏิบัติหรือประมวลจริยธรรมสําหรับ
ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลแตอยางใด โดย
ขอมูลในเว็บไซตสํานักงานสลาก ฯ ระบุวา อยูระหวางจดัทําประมวลจริยธรรม  อีกทั้งใน พ.ร.บ. 
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ก็มิไดกําหนดเหตทุี่ทําใหกรรมการพนตําแหนงไวแตอยางใด หากพบวา
มีการกระทําผิดตามกฎหมายหรือทําใหเกิดความเสียหายแกกจิการสลากกินแบงรัฐบาล 

 ตัวอยางกรณีการยกเลิกสัญญาวาจาง นายสมชาติ วงศวัฒนศานต ผูอํานวยการสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาล ซ่ึงเพิ่งเขามาตําแหนงไดเพยีง 4 เดือน ตามมติเอกฉันทของคณะกรรมการสลากกินแบง
รัฐบาล เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แตไม
ปรากฏวา นายสมชาติ วงศวฒันศานต อดตี ผอ.สํานักงานสลาก ซ่ึงเคยเปนพนกังานสํานักงาน ฯ มคีวาม
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บกพรองในการปฏิบัติหนาที่ในเรื่องใดบาง  มีเพียงขาวทางสื่อมวลชนที่เปนขอมูลการใหสัมภาษณของ 
นายอารีพงศ ภูชอุม ปลัดกระทรวงการคลงั ในฐานะประธานกรรมการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
(บอรด) กลาววา การยกเลิกสัญญาจาง นายสมชาติ วงศวัฒนศานต เนือ่งจากไมสามารถนําองคกรไปใน
ทิศทางที่ดีได โดยเฉพาะการแกไขปญหาการจัดสรรโควตาสลากขององคการสงเคราะหทหารผานศึก 
และสมาคมทหารผานศึกพกิาร58 ซ่ึงนายสมชาติ วงศวัฒนศานตไดใหขาวตอส่ือมวลวา สาเหตุเกิดจาก
ปญหาการจัดสรรโควตาสลากกินแบงรัฐบาลที่คณะกรรมการสลาก ฯ ตองการใหผูอํานวยการ ฯ ส่ัง
ยกเลิกสัญญาจดัจําหนายที่สํานักงานสลาก ฯ ทําไวกับตัวแทนจําหนายสลาก ฯ โดยไมตองมีมติ
คณะกรรมการ ฯ59  

 อนึ่ง สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดจัดทํา “จริยธรรมและขอพึงปฏิบัติของพนักงานและ
ลูกจางสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล” เพื่อใหการปฏิบตัิงานของพนกังานและลูกจางของสํานักงาน
สลาก ฯ  แตกไ็มสามารถใชบังคับกับผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และคณะกรรมการ
สลากกินแบงรัฐบาลได เนื่องจากไมมีสถานะเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงานสลาก  ตําแหนง 
ผอ.สํานักงานสลาก ฯ มาจากการทําสัญญาวาจางบุคคลมาทําหนาที่บริหารงานสํานกังานสลาก ฯ ซ่ึง
บุคคลภายนอกหรือพนกังานสํานักงานสลาก ฯ สามารถสมัครได แตพนักงานทีไ่ดรับเลือกใหดํารง
แหนงผูอํานวยการ ฯ จะตองลาออกจากพนักงานเสยีกอน โดยคณะกรรมการสลาก ฯ มีอํานาจแตงตั้ง
ผูอํานวยการ ดวยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี  

 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลยังไดจดัทําแนวปฏิบัติเร่ือง “ความขัดแยงทางผลประโยชน” 
(conflict of interest) เพื่อปองกันการดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกดิความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และเพือ่เปนการเสริมสรางระบบการกํากับดแูลที่ดีของ 
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัตใินเรื่องนี้ไมสามารถใชบังคับกับผูอํานวยการ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล 
 

 5) ปญหาหลักเกณฑการจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลตามกฎหมาย  
 แมวาการดําเนนิการของสํานักงานสลาก ฯ ในเรื่องการบรจิาคเงินของสํานักงานสลาก ฯ ใน
กิจกรรมหรือโครงการเพื่อสาธารณประโยชนนั้น มีเจตนารมณที่ดีและควรไดรับการสนับสนุน แต
หลักเกณฑในการอนุมัติบริจาคเงินรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลที่กําหนดไวอยางกวาง ๆ 

                                                 
58 “คลัง ยันปลด ผอ.กองสลากฯ ไมมีใบสั่งการเมือง มั่นใจไมสามารถฟองรองได” (ASTVผูจัดการออนไลน, 
20 เมษายน 2555) at http://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9550000049504 
59 หวยล็อค “เดง” ผอ.สลากกินแบง “สมชาติ วงศวัฒนศานต” – เปดใจเบื้องหลัง “ผมไมมีภาวะผูนํา” (13 
เมษายน 2012), อางแลว. 
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ไมมีความชัดเจนในรายละเอียด และคอนขางหละหลวม ทําใหเปนชองทางในการแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบของกลุมผลประโยชนหรือพวกพองของนักการเมืองได  อีกทั้งยังไมมีกลไกการติดตาม
โครงการหรือกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติเงินบริจาคไปแลววามีการใชเงินอยางถูกตองหรือไม อยางไร 

 ตัวอยางเชน เร่ืองผูมีอํานาจอนุมัติเงินบริจาคของสํานักงานสลาก ฯ กิจกรรมหรือโครงการเพื่อ
สาธารณประโยชน ที่ระบไุวใน “ขอบังคับสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล วาดวยเงินบริจาคเพื่อ
สาธารณประโยชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543” กําหนดเรื่องผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติเงนิบริจาคเพื่อ
สาธารณประโยชนไวใน 2 กรณีคือ  

กรณีที่ 1 การบริจาคเงินรายละไมเกิน 300,000 บาท ผูมีอํานาจอนุมัตคิือ ผูอํานวยการสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล 

กรณีที่ 2 การบริจาคเงินรายละไมเกิน 500,000 บาท ผูมีอํานาจอนุมัตคิือ ประธานกรรมการ
สลากกินแบงรัฐบาล 

ผูวิจัยมีขอสังเกตคือ ขอบังคับสํานักงานสลาก ฯ ขางตน กําหนดใหประธานกรรมการสลาก ฯ 
ซ่ึงก็คือ ปลัดกระทรวงการคลังหรือผูที่หนาที่เปนผูปฏิบัติการแทน (ไดแก รองปลัดกระทรวง ผูชวย
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด) สามารถพิจารณาอนุมตัิเงิน
บริจาคเพื่อสาธารณประโยชนไดที่มยีอดเงนิไมเกนิ 5 แสนบาทไดตอการขอในแตละราย หรือกรณี
อํานาจอนุมัติเงินบริจาคของผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ตางก็เปนสาเหตุใหมีการเบิก
จายเงินอยางไมถูกตองหรือไมสุจริตไดเชนกัน  

ผูวิจัยมีขอสังเกตในประเดน็การกําหนดคณุสมบัติหนวยงานหรือองคกรที่ขอรับเงินบริจาค มี
การกําหนดประเภทของหนวยงาน องคกร รวมถึงบุคคลที่มีสิทธิยื่นขอรับเงินบริจาค แตมิไดกําหนด
เงื่อนไขเพิ่มเตมิหรือลักษณะโครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนได ซ่ึงมีความแตกตางอยางมากเมื่อ
เปรียบเทียบกบักรณีศึกษาตางประเทศในรายงานวจิัยนี้   

 การดําเนนิงานของสํานักงานสลาก ฯ ดังกลาว อาจจะมีลักษณะคลายคลึงกับโครงการหรือ
กิจกรรมดาน CSR ของรัฐวสิาหกิจหลายแหง กลาวคือ ไมมีกระบวนการพิจารณากลัน่กรองโครงการที่
จะขอรับเงินบริจาคที่รัดกุม จนอาจเปนชองโหวใหมีการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบได   

 จากการศึกษาของผูวิจัยที่ไดสอบถามเจาหนาที่ของ “สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกจิ” กระทรวงการคลัง ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในดานการกาํกับดูแล ติดตอ 
ประเมินผล และพัฒนารัฐวสิาหกิจใหมีการดําเนินงานทีส่อดคลองกับนโยบาย แผน กฎหมาย  และ
มาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกจิ  ทําใหทราบวา กระทรวงการคลงัในฐานะหนวยงาน
ที่กํากับดแูลรัฐวิสาหกจิเหลานี้ มิไดออกกฎระเบียบหรือหลักเกณฑกลางในการจายเงินบริจาคแตอยาง
ใด ซ่ึงอาจกลายเปนชองวางในการทุจริตคอรรัปชั่นไดทางหนึ่ง หากมิไดดําเนินการกลัน่กรองและมี
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กระบวนการตรวจสอบอยางรัดกุม รัฐวิสาหกิจของไทยแตละแหงตางก็กําหนดหลกัเกณฑการบริจาค
เงินของตนเองขึ้นเอง ไมมีหลักเกณฑกลางที่ควบคุมหรือตรวจสอบในเรื่องนี้  

 รัฐบาลปจจุบันของ น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดผลักดันใหมีโครงการ “สนับสนุน
สมาคมกีฬาแหงประเทศไทยจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน” หรือช่ือเดิมที่เรียกวา “หนึ่งกฬีา หนึ่ง
รัฐวิสาหกจิ” ซ่ึงเปนการจับคูระหวางสมาคมกีฬาที่จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐวสิาหกิจตาง ๆ ผาน 
“คณะกรรมการดําเนินงานสนับสนุนกฬีาจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน” และกระทรวงการกระทรวง
การทองเที่ยวและกฬีา60   

 6) ปญหาความโปรงใสและการเปดเผยขอมูล 
 สํานักงานสลาก ฯ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป61  ซ่ึงสอดคลองกับแนวปฏิบัติ
ของ OECDแตก็มีปญหาบางประการคือ จากการสํารวจเว็บไซตสํานักงานสลาก ฯ ในชวงเวลาที่ทาํวิจยั
นี้พบวา ไมมีการเผยแพรรายงานประจําปฉบับยอนหลังและฉบับลาสุดทั้งหมดในเว็บแตอยางใด อีกทั้ง
การจัดทํารายงานประจําปคอนขางลาชา ทําใหการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนไมไดรับความ
สะดวกเทาที่ควร   

 ดังที่เคยกลาวมาแลววา ผูวิจยัมีขอสังเกตวา รายงานประจําปของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ใหขอมูลโครงการหรอืกิจกรรมหลัก ๆ ภายใตแผนการบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาและแกไขปญหาเด็ก
ยากจน ท่ีไดอนุมัติจัดสรรเงนิในปงบประมาณตาง ๆ ดังตัวอยางรายการกิจกรรม โครงการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนปท่ีมีการอนุมัติงบประมาณจากโครงการหวยบนดินมากที่สุด คิดเปนเงินรวมทั้งสิ้น 
5,826,727,045 ลานบาท (กรุณาดู  ตารางที่ 1.10) แตก็มิไดแจกแจงใหเห็นถึงเงินที่เหลือในกองทุนเงนิรางวัล
วา ภายหลังจากการจัดสรรในกิจกรรมและโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษา การแพทย ศาสนา สังคม 
และสาธารณประโยชนตาง ๆ เหลือยอดเงนิกองทุนในแตละปงบประมาณเปนจํานวนเทาใด 

 

 

 

 

 

                                                 
60 รัฐบาลเดินหนา "1 กีฬา 1 รัฐวสิาหกิจ" เรงพัฒนาวงการกีฬาไทย (ASTVผูจัดการออนไลน, 23 มกราคม 
2555) at http://www.manager.co.th/Sport/ViewNews.aspx?NewsID=9550000010000&#Opinion 
61 ผูวิจัยไดรับรายงานประจําปของสํานักงานสลาก ฯ จากการเดินทางไปติดตอท่ีศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
(หองสมุด) ของสํานักงานสลาก ฯ   
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ตารางที่1.10  รายการกิจกรรม โครงการที่ไดรับเงินจากโครงการหวยบนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
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 สํานักงานสลาก ฯ กระทรวงการคลังมิไดเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผูที่ขอรับเงินสนับสนุนใน
โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ตอสาธารณชนวา เปนหนวยงาน องคกร หรือนิติบุคคลใดบาง และมี
ยอดเงินทีไ่ดรับการสนับสนุนหรือบริจาคในรายละเอยีดเทาใดในแตละราย  สําหรับการดําเนินโครงการ
ออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว ที่ไดรับการวิพากษวจิารณถึงปญหาความโปรงใสในการ
อนุมัติเงินโครงการตาง ๆ ก็ไมมีการเปดเผยขอมูลผูรับเงินบริจาคจากโครงการหวยบนดินวามเีปน
หนวยงาน องคกร หรือบุคคลใดบางเชนกนั จึงกลาวไดวา สํานักงานสลาก ฯ ไมไดเปดเผยขอมูลในเรื่อง
นี้ใหประชาชนทั่วไปรับทราบ  เมื่อเปรียบเทียบกับกรณศีึกษาในตางประเทศที่จะไดกลาวถึงในบท
ตอไปพบวา จะมีการเปดเผยขอมูลผูรับเงินบริจาค ยอดเงนิ รายช่ือโครงการหรือกิจกรรมอยางชัดเจน     

 สํานักงานสลาก ฯ มีการแตงตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบ” และมีสํานกังานผูตรวจสอบเปน
หนวยงานภายในองคกร  โดยปกตแิลวสํานักงานสลาก ฯ จะแตงตั้งกรรมการตรวจสอบจํานวนไมเกิน 3 
คน ในบางชวงเวลามีจํานวนคณะกรรมการตรวจสอบเพียง 2 คน  ผูวจิัยไมพบขอมลูเร่ืองวิธีการสรรหา
หรือคัดเลือกกรรมการตรวจสอบแตอยางใด และไมมกีารระบุถึงคณะกรรมการตรวจสอบใน พ.ร.บ.
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลแตอยางใด 

 ขอนาสังเกตอกีประการคือ กรรมการตรวจสอบบางทาน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการสลากกิน
แบงรัฐบาลในชวงเวลาเดียวกัน อาทิเชน นายบัณฑูร สุภคัวนิช กรรมการสลากกินแบงรัฐบาลในฐานะ
ผูแทนสํานักงบประมาณ ดํารงตําแหนงนี้ตัง้แตวนัที่ 13 ตลุาคม 2548 จนถึงเกษยีณอายุราชการใน
ปงบประมาณ 2551 ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจสอบสํานักงานสลาก ฯ ตั้งแตชวงปงบประมาณ 
2549 จนถึงเดอืนกรกฎาคม 2551  ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานสลาก ฯ  จึงไม
สอดคลองกับแนวปฏิบัตวิาดวยบรรษัทภบิาลของ OECD ในเรื่องพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และจะตองมีการจัดทาํรายงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) 

 สําหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานในการตรวจสอบขอมูลรายงานการเงนิ และมาตรฐานการ
ตรวจสอบของสํานักงานสลาก ฯ  ตาม พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล มาตรา 31 บัญญัติให 
“คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน” เปนผูสอบบัญชี ทําหนาที่รับรองบัญชีและการเงนิทุกประเภทของ
สํานักงานสลาก ฯ  อยางไรกด็ี ผูวิจยัไดศกึษารายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินแลวพบวา เปนการ
ตรวจสอบยอดเงินตามหมวด รายการตาง ๆ วามีความถกูตอง ครบถวนของขอมูลหรือไมเทานั้น  ผูวิจัย
ไมมีขอมูลในเรื่องนี้วา สํานกังานตรวจเงนิแผนดนิ (สตง.) ไดดําเนินการตรวจสอบการตรวจสอบที่มี
มาตรฐานในระดับสูง เทียบเทากับบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย (listed companies) และ
สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศทีย่อมรับกันทัว่ไปหรือไม   
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 ขอมูลอ่ืน ๆ ตาม “หลักบรรษัทภิบาลของโออีซีดี” (OECD Principles of Corporate 
Governance) ที่กําหนดใหมกีารเปดเผยคือ ขอมูลการทําธุรกรรมหรือขอตกลงกับหนวยงาน องคกรตาง 
ๆ ซ่ึงสํานักงานสลาก ฯ มิไดเปดเผยขอมลูการทําสัญญาหรือธุรกรรมกับหนวยงาน องคกรที่ไดรับเงิน
บริจาคจากโครงการตาง ๆ รวมถึงกรณกีารจัดสรรโควตาสลาก ฯ ที่มีการทําสัญญากับผูจัดจําหนายตาง 
ๆ แตอยางใด  ผูวิจัยเคยทราบขอมูลในเรื่องนี้จากกลุมผูจัดจําหนายสลากที่เปนกลุมคนพิการวา 
สํานักงานสลาก ฯ มิไดเปดเผยขอมูลดังกลาวใหคนทัว่ไปทราบ  

 

 7) ปญหาการขาดการมีสวนรวมของประชาชน 
 การดําเนนิโครงการที่มีผลกระทบตอประชาชนในวงกวางของสํานักงานสลาก ฯ ควรมีนโยบาย
รับฟงความเหน็จากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และใหความสาํคัญกับผูมีสวนไดเสียฝายขางนอยตามแนว
ปฏิบัติของ OECD  แตในทางปฏิบัติพบวา การดําเนนิการของสํานักงาน ฯ ที่ผานมา โดยเฉพาะ 
“โครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว เพื่อนํารายไดคืนสูสังคม” หรือโครงการหวยบน
ดิน มิไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความเหน็แตอยางใด ทั้ง ๆ ที่เปนโครงการที่มี
ผลกระทบและอาจทําใหเกดิผลเสียตอประชาชนทัว่ไปในวงกวาง  

  ผูวิจัยเห็นวาในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมไิดมีลักษณะเปนบริษัทหรือนิติบุคคลเอกชนที่มีผูถือหุน ผูมี
สวนไดเสยี (stakeholders) ที่มีลักษณะเปนเจาของ (owner) ในกรณีนีจ้ึงมิใชผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจ แต
กลุมผูมีสวนไดเสียหลักคือประชาชนทุกคนซึ่งมีฐานะมีความเปนเจาของ (ownership) ของกิจการนั้น ๆ 
ซ่ึงในกรณีสํานักงานสลาก ฯ เจาของก็คือประชาชนทั่วไป  สําหรับกลุมพนักงาน ลูกจางของสํานกังาน
สลาก ฯ กลุมผูแทนจําหนายสลาก ฯ อาจถือเปนผูมีสวนไดเสียได แตก็มีความสําคญัไมมากนัก  ดังเชน
ตัวอยางการรับฟงความเหน็ของประชาชน หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของในการดําเนนิการของหนวยงาน
กํากับดแูลกิจการล็อตเตอรี่ในตางประเทศ เชน การประเมินเรื่องผลกระทบดานตาง ๆ (impact 
assessment) ของโครงการหรือนโยบายตาง ๆ ในเรื่องล็อตเตอรี่   

 ดังนั้น สํานกังานสลาก ฯ  รัฐจึงควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
กําหนดนโยบาย การดําเนินงานที่สําคัญตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบทางสังคมและประชาชนทัว่ไป    
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บทที่ 2 
กรณีศึกษาประเทศสหราชอาณาจักร 

 

 

1. ความเปนมาและขอมูลเก่ียวกับล็อตเตอรี่ในสหราชอาณาจักร 
 ความเปนมาของล็อตเตอรี ่
 การออกล็อตเตอรี่แหงชาติ (National Lottery) มีขึ้นเปนครั้งแรกในสหราชอาณาจักร ยอนหลัง
ไปถึงราวกลางศตวรรษที่ 16 ในสมัยสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 1 ซ่ึงมีการอนุญาตใหมีการจาํหนาย
และออกรางวลัล็อตเตอรี่ชนิดนี้ในป ค.ศ. 1569  โดยมีวตัถุประสงคเพื่อนําเงินรายไดมาใชในการบูรณะ
ซอมแซมเมืองทาริมชายฝงตะวนัออกของอังกฤษบริเวณ the Cinque Ports ที่อยูในชายฝงของเมือง Kent 
และ Sussex ซ่ึงเดิมถือเปนจดุยุทธศาสตรทางการคาและเมืองทาที่คาขายสําคัญในยคุนั้น  ราคาตั๋วล็อ
ตเตอรี่ที่จําหนายในครั้งนัน้มรีาคา 10 ชิลล่ิง จําหนายไดจํานวน 4 แสนใบ กําหนดรางวังสูงสุดเปนเงนิ 5 
พันปอนด และรางวัลอ่ืน ๆ เชน ถวยไวนทาํจากเงิน, สิทธิในการเขาหองสมุดโดยไมเสียคาบริการ, หรือ
การจําหนายบตัรที่เรียกวา get-out-of-jail free card ซ่ึงจะทําใหผูที่มีบัตรนี้ ไดรับความคุมกันไมตองถูก
จับกุม คุมขังเปนเวลา 1 สัปดาห เมื่อผูนั้นกระทําความผดิอาญาที่ไมรายแรง  อยางไรก็ดี การจําหนายล็อ
ตเตอรี่แหงชาติคร้ังนั้น ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เพราะมีปญหาในการบริหารจัดการ แตก็สราง
กระแสตอบรบัทางสังคมคอนขางมาก  

 หลังจากนัน้ มกีารออกล็อตเตอรี่เพื่อนําเงนิรายไดจากการจําหนายมาใชในโครงการกอสราง
ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ของรัฐ เชน การกอสรางสะพานเวสมินสเตอร  การสรางพิพิธภัณฑ  การ
ออกจําหนายล็อตเตอรี่แหงชาติเปนประจําทุกปในชวงทศวรรษที่ 1750 ถึงป 1826 กลายเปนชองทาง
ระดมเงินใหแกรัฐในขณะนัน้  ตอมาในชวงศตวรรษที่ 18 เร่ิมมีกลุมคนที่ตอตานการออกล็อตเตอรี่ โดย
ไดคาดการณผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น   

 จนกระทั่งมีการออกล็อตเตอรี่แหงชาติเปนครั้งสุดทายในป 1826 โดยผลจากการออกกฎหมาย
ของรัฐสภาในปนั้น ที่หามมใิหมีการดําเนนิธุรกิจล็อตเตอรี่อีกตอไป ทั้งนี้ เปนผลสืบเนื่องจากปญหา
สังคมในสมัยนั้นที่เกดิจากการพนันล็อตเตอรี่ ผูเลนสวนใหญเปนคนยากจน และพบการทุจริตโกงผล
การออกรางวลัของผูที่ไดรับอนุญาต (เจามือ)1  การหามดําเนินการในเรื่องนี้ยาวนานเปนเวลานานเกือบ 

                                                 
1 นวลนอย ตรรีตัน, “ประสบการณการจัดการธุรกิจการพนันในประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย : กรณีศึกษา
การทายผลการแขงขันและล็อตเตอรี”่ ในหนังสือ ผาสุก พงษไพจิตร, สังศิต พิริยะรังสรรค, นวลนอย ตรรีัตน 
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168 ป   จนกระทั่ง รัฐสภาองักฤษไดใหความเห็นชอบกฎหมายชื่อ “กฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาติ 
ค.ศ. 1993” (National Lottery Act, 1993) (แกไขครัง้ลาสดุเมื่อป 2006)  ทําใหมีการจดัตั้ง              
สํานักงานล็อตเตอรี่แหงชาติ (Office of the National Lottery - OFLOT) ในชวงเดือนตุลาคม 1993  
กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายกํากับดูแลกจิการเอกชนที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย (regulatory system)  
หนวยงานของรัฐมิไดดําเนินการออกและจาํหนายล็อตเตอรี่เองเหมือนในประเทศไทย  ในปตอมาจึงมี
การอนุญาตใหมีบริษัทธุรกจิเอกชนทีไ่ดรับใบอนุญาตดาํเนินการออกจําหนายล็อตเตอรี่แหงชาติอีกครั้ง
ในวนัที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1994 ในสมัยรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรี นายจอห เมเจอร  
วัตถุประสงคสําคัญในการออกกฎหมายรบัรองใหมีการจําหนายล็อตเตอรี่แหงชาติอีกครั้งคือ เพื่อนําเงิน
รายไดมาใชในกิจการเพื่อสาธารณประโยชน2  เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นเริ่มประสบปญหาการจดัเก็บ
รายไดอันเปนผลจากวิกฤตเศรษฐกิจในชวงตนทศวรรษที่ 1990 ทําใหรัฐบาลไมมีงบประมาณเพยีง
พอที่จะสนับสนุนองคกรการกุศล โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ   กลุมธุรกิจที่ไดรับอนุญาตให
ดําเนินการล็อตเตอรี่แหงชาติในครั้งนั้นคอื กลุมคาเมลอต (Camelot Group plc3)   

 ปจจุบันกลุมคาเมลอต (Camelot Group) ซ่ึงไดรับใบอนญุาตในการจําหนายล็อตเตอรี่แหงชาติ
ตั้งแตป ค.ศ. 1994 จนถึงปจจุบัน โดยไดรับการตออายุใบอนุญาตเปนครั้งที่ 3 ซ่ึงมีกําหนดอายุ
ใบอนุญาตเปนระยะเวลา 10 ป (ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพนัธ 2009 และสิ้นสุดในป 20194)   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
และ กนกศักดิ์ แกวเทพ. อุตสาหกรรมการพนนั: ไทย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย 
(สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543), หนา 242-243. 
2 “Lottery Facts” at http://www.nzs.com/new-zealand-articles/lifestyle/history-of-lotto.html 
3 กลุมคาเมลอตเปนการรวมกลุมของบริษัทธุรกิจในรูปของ consortium เชน Cadbury Schweppes and 
the Post Office  กรุณาดูรายละเอียดใน http://www.camelotgroup.co.uk/business/ 
4 http://www.camelotgroup.co.uk/responsibility/ourstakeholderreport/ 
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 ประเภทของเกมของล็อตเตอรี่แหงชาติ  
 ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2555 พบวา มีประเภทเกมที่ดาํเนินการภายใตช่ือล็อตเตอรี่แหงชาติ
มากถึง 40 ประเภท5  เกมแตละชนิดกําหนดเงินขั้นต่ําในการเลนแตละครั้งจํานวน 1 ถึง 2 ปอนด แบง
ออกไดเปน 2 กลุมคือ  

 กลุมท่ี 1  Instant Wins  ตัวอยางเกมในกลุมที่ 1 เชน Bingo, Hi Lo, Football Fortunes, Black, 
Pinball Payout, Get Lucky, Ludo ฯลฯ  

 กลุมท่ี 2  Lottery Draw Games  ตัวอยางเกมประเภท Lottery Draw Games เชน Lotto, Lotto 
HotPicks, Thunderball และ EuroMillions    สําหรับชวงเวลาที่เปดใหเลนเกมมีดังนี้  เกมประเภท 
Instant Wins  ผูเลนสามารถเลนไดตั้งแตเวลา 8 โมงเชา จนถึงเวลาตี 2 ของวันถัดไป แตตองซื้อตั๋ว 
lottery กอนเวลา 7.30 น.ในวันที่ออกรางวลั  และกรณี Lottery Draw Games from เลนไดตั้งแตเวลา 8 
โมง จนถึงเวลาที่ปดรับคือ เวลาที่มีการออกรางวัล 

 เงื่อนไข กติกาสําคัญในการเลน6 และชองทางการเลน  
 ผูเลนจะตองไมใชผูเยาวคือ ตามกฎหมายองักฤษจะตองมีอายุตั้งแต 16 ปบริบูรณ และตองมีถ่ิน
ที่อยูในประเทศราชอาณาจักรหรือ Isle of Man เทานั้น และจะตองเลนซ้ือ lottery ในขณะที่พํานักอยูใน
ประเทศสหราชอาณาจักรหรือ Isle of Man กลาวคือ คนองักฤษที่อยูระหวางทองเทีย่วหรือเดนิทางไป
ตางประเทศ เชน ประเทศไทย ไมสามารถเลนเกมของ National Lottery ได แมวาเกมตาง ๆ จะสามารถ
เลนทางออนไลนไดตามชวงเวลาที่กําหนดไว  แตถามกีารซื้อหรือเลนเกมในขณะอยูในประเทศอืน่ จะ
ถือวาการซื้อตั๋วหรือเลนเกมครั้งนั้นไมมีผลตามกฎหมายและไมมีสิทธิไดรับรางวัลใด ๆ หากมีการจาย
รางวัลไปแลว ก็จะถูกเรียกเงนิรางวัลคืน  เงือ่นไขสําคัญสําคัญผูเลนที่ตองการเลนเกมออนไลนนั้น 
จะตองเปดบัญชีและปฏิบัติตามขอตกลง INTERACTIVE ACCOUNT TERMS AND CONDITIONS ที่
กําหนดไว  การเลนในระบบนี้จะใชบัตรเดบิต (debit card) ที่มีการเปดบัญชีไวกับธนาคารในประเทศ
ราชอาณาจักรหรือ Isle of Man เทานั้น ไมสามารถเลนดวยบัตรเครดิตได   
 

                                                 
5 http://www.national-lottery.co.uk/player/navigation/facetedGameNavigation.do?action=showAll 
6 http://www.national-lottery.co.uk/player/p/help/whencaniplay.ftl 
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 ชองทางการจัดจําหนายล็อตเตอรี่แหงชาต ิ 
 การเลนล็อตเตอรี่ที่จําหนายเปนตั๋ว (lottery ticket) เชน Lotto หรือ Euromillions ผูเลนสามารถ
ซ้ือจากเครื่องจําหนาย (Lottery terminals) ในรานสะดวกซื้อ (convenience stores) ที่เปนผูจัดจําหนาย ณ 
จุดขายที่มีอยูทัว่ไปในราน โดยมีขอมูลทางสถิติระบุวา ผูที่เขาไปในรานสะดวกซื้อรอยละ 10 มักจะซื้อ
ตั๋วล็อตเตอรี่เปนประจํา และขอมูลยอดจําหนายของ Camelot ในป 2011 พบวา ผูจ

                                                

ัดจําหนายที่เปนราน
สะดวกซื้อไดรับเงินคาคอมมิชช่ันเฉลี่ยราว 9,500 ปอนดตอป/ ตอราย  ปจจุบันยังมกีารเลนเกมประเภท 
Instant Win game ของ National Lottery ผานเว็บไซตหรือแอพพลิเคชัน่โทรศัพทมือถือ7  ผูเลนมีหนาที่
ตรวจสอบตั๋วท่ีพิมพออกจากเครื่องวา มีเลขตรงกันกับทีไ่ดเลือกไวหรือไม  หากพบวาเลขไมตรงกนัก็
จะตองขอแกไขเลขในตั๋วทันที  

 ขอมูลเก่ียวกับประเภทของลอ็ตเตอรี่ตามกฎหมาย 

 ขอมูลสถิติสําคัญเกี่ยวกับ “ล็อตเตอรี่แหงชาต”ิ (National Lottery) มีดังนี้8

 ยอดจําหนายล็อตเตอรี่แหงชาติในปงบประมาณ ค.ศ. 2010 – 2011 นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2011 
มีมูลคาสูงถึง 5,827 ลานปอนด  

 ขอมูลเมื่อปลายป ค.ศ. 2011 มีรานคาปลีกที่เปนผูแทนจาํหนายล็อตเตอรี่แหงชาติ (National 
Lottery retailers) ทั่วสหราชอาณาจักร จาํนวน 28,000 ราน (บางสวนเปน instants terminals)   

 นับแตตั้งแตมกีารจําหนายล็อตเตอรี่แหงชาติตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 1994 จนถึงเดือนมีนาคม 
2011 รวมเวลาเกือบ 7 ป พบวา มีการจดัสรรเงินผลกําไรจากการจําหนายล็อตเตอรี่แหงชาติ
ใหแกกจิการสาธารณประโยชน (good causes) คิดเปนเงนิรวมกนัมากถึง 28 พันลานปอนด 
หรือคิดเปนเงนิไทยราว  1,381,520 ลานบาท9  โดยมีจํานวนโครงการทีไ่ดรับทุนสนับสนุน
จากล็อตเตอรีแ่หงชาติเร่ิมตัง้แตป 1995 จนถึงปจจุบัน มากกวา 370,000 โครงการ  และมีการ
จัดสรรเงินเพือ่กิจกรรมสาธารณประโยชนจากยอดจําหนายเฉลี่ย 30 ลานปอนดตอสัปดาห 
(ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2555)   

 
7 “UK National Lottery operator Camelot has launched a new mobile version of its website” (March 26, 2012 
by Jenni Shuttleworth) at http://www.intergameonline.com/i-gaming/news/7058/uk-national-lottery-
launches-on-mobile 
8 http://www.natlotcomm.gov.uk/about-the-national-lottery/lottery-facts และ 
http://www.culture.gov.uk/what_we_do/national_lottery/default.aspx 
9 คาเงินของสหราชอาณาจักร 1 ปอนด เทากับ 49.34 บาท (อางอิงจากราคาขายตามอัตราแลกเปลี่ยนของ
ธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555)  
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 ขอมูลดานเงินรางวัลที่จายใหแกผูถูกรางวลั ตั้งแตป 1994 มีผูถูกรางวัลแจกพอตมากกวา 2 พนั
คน คิดเปนเงนิรางวัลรวมกนัราว 34 พันลานปอนด  โดยในปจจุบันจะมีการออกรางวัลคิดเปน
มูลคาสูงราว 45 ลานปอนดตอสัปดาห  

 ขอมูลการสํารวจพฤติกรรมการเลนล็อตเตอรี่แหงชาติของคนอังกฤษในปจจุบันพบวา 
ประชากรที่เปนผูใหญราวรอยละ 70 นยิมเลนล็อตเตอรี่แหงชาติเปนประจําทุกสัปดาห  และ
พบวาประชากรอังกฤษที่ทํางานหรืออาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกับรานจําหนายล็อตเตอรี่
แหงชาตใินระยะทาง 2 ไมล จะนยิมซ้ือล็อตเตอรี่มากถึงรอยละ 96  

 กองทุนที่จัดเกบ็เงินจากล็อตเตอรี่แหงชาติ จะสนับสนุนเงินราว 2.2 พันลานปอนด เพือ่เปน
คาใชจายในการดําเนินการจดัแขงขันกฬีาโอลิมปคและพาราลิมปกหรือโอลิมปคสําหรับคน
พิการ (Olympic and Paralympic Games) ณ กรุงลอนดอน ในป ค.ศ. 2012    

 โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากล็อตเตอรี่แหงชาตินัน้ สวนใหญคดิเปนรอยละ 71 ของ
โครงการทั้งหมด เปนโครงการขนาดเล็กที่ไดรับทุนไมเกินจํานวนเงิน 10,000 ปอนด ซ่ึง
สะทอนใหเหน็ถึงประโยชนที่ตกแกชุมชนตาง ๆ  

 

 สรุปสาระสําคญัของกฎหมายล็อตเตอรี่แหงชาติ  
 ภายหลังจากทีรั่ฐบาลอังกฤษในขณะนัน้ไดร้ือฟนใหมกีารออกล็อตเตอรี่แหงชาติอีกครั้ง รัฐสภา
อังกฤษจึงไดผานความเห็นชอบ “กฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาติ ค.ศ. 1993” (National Lottery Act)  
กฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญคือ เปนกฎหมายปฏิรูประบบการออกใบอนุญาตและการกํากับดแูลล็อ
ตเตอรี่แหงชาติ รวมถึงกระบวน วิธีการในการจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่แหงชาติ เพื่อ
นําไปใชในกจิกรรมหรือโครงการเพื่อสาธารณประโยชน (good causes)  เนื้อหาสรุปยอของกฎหมาย
ฉบับนี้ มีดังนี้  

 จัดตั้งผูจัดสรรทุนเงินกองทนุที่มาจากการจําหนายล็อตเตอรี่แหงชาติคอื Big Lottery Fund ซ่ึง
ทําหนาที่เปนองคที่พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนแทนองคกรเดิมคือ National Lottery Charities 
Board (หรือที่รูจักกันในชื่อวา the Community Fund), New Opportunities Fund และ 
Millennium Commission 

 กําหนดเรื่องแนวทางการจัดสรรเงินเพื่อสาธารณประโยชนรูปแบบใหม  

 ทําให Big Lottery Fund ทําหนาที่เปนองคกรหลักในการใหคําแนะนาํเกี่ยวกับการจดัสรร
เงินกองทุนในประเด็นตาง ๆ และสามารถกํากับดแุลเงินกองทุนอื่น ๆ ที่มิไดมาจากการจําหนาย
ล็อตเตอรี่ (non-Lottery funds) 



 58

 ผูที่ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ส่ือ และกฬีา และผูที่ไดรับมอบ
อํานาจแทนรัฐมนตรี (Devolved administrations10)  มีอํานาจในการสั่งการให Big Lottery Fund 
ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย   

 
 นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาติที่แกไขปรบัปรุงในป 2006 ยังกําหนดให องคกร

จัดสรรเงินรายไดจากล็อตเตอรี่แหงชาติ (Lottery distributors) มีหนาทีจ่ดัทํากระบวนการปรึกษาหารือ 
หรือเปดโอกาสรับฟงความเห็นของประชาชนมาใชเปนขอมูลในการพิจารณาอนุมตัิเรื่องการจัดสรรเงิน   
กฎหมายยังกําหนดใหองคกรจัดสรรเงินรายได ฯ มีหนาที่จัดทํารายงานประจําป การกําหนดนโยบาย
และแนวปฏิบตัิที่เปนแผนงานที่จะดําเนนิการ ซ่ึงจะตองมีเนื้อหาสาระสาํคัญกําหนดวา เงินกองทุน
จากล็อตเตอรีแ่หงชาติจะตองไมถูกนํามาใชเปนงบประมาณสนับสนุน หรือใชชดเชยงบประมาณหรือ
งบรายจายตามปกติของรัฐบาล (Government spending) 

 แกไขปรับปรงุบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องการบริหารดอกผลที่เกิดจากเงินกองทนุทีม่ิไดจัดสรร 
และการแกไขโครงสรางการออกใบอนุญาตประกอบกจิการล็อตเตอรี่แหงชาติ รวมถึงคณะกรรมการล็อ
ตเตอรี่แหงชาติ 

 ผลของการแกไขปรับปรุงกฎหมายเมื่อป 2006  
 ดังที่กลาวมาแลววา กฎหมายล็อตเตอรี่แหงชาติฉบับปจจุบันคือ “กฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่
แหงชาติ ค.ศ. 1993” (National Lottery Act, 1993)  โดยมกีารแกไขครั้งลาสุดเมื่อป 2006 ซ่ึงมีผลตาม
กฎหมายเมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม 2006  ผลของการแกไขกฎหมายฉบับนีม้ีผลสําคัญหลายประการ สรุป
ไดดังนี้ 11

 ปฏิรูประบบหลักเกณฑการจดัสรรเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรีแ่หงชาติไปยังหนวยงาน
ที่ทําหนาที่เปน distributing bodies หรือ distributors ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชน  

 จัดตั้งกองทนุชื่อ Big Lottery Fund (เกิดจากการยุบรวมหนวยงานเดิมคือ Community Fund, 
New Opportunities Fund และ Millennium Commission) เปนหนวยงานใหม เพื่อทาํหนาที่เปน
หนวยงานจัดสรรเงินรายไดไปยังผูขอรับทุน โดยลดขั้นตอนบางอยางที่ไมจําเปนในการเขาถึง
เงินกองทุน เพราะเดิมนัน้จะมีกระบวนการตรวจสอบที่คอนขางยุงยากหลายขั้นตอน  

                                                 
10 เปนรูปแบบการกระจายอํานาจจากรัฐบาลกลางไปยังรัฐบาลของแควนตาง ๆ ของสหราชอาณาจักร ในที่นี้
หมายถึง รัฐมนตรีของสก็อตแลนด เวลส และไอรแลนดเหนอืแลวแตกรณี ไดแก  Scottish Ministers, the 
National Assembly for Wales และ the Northern Ireland Department for Culture, Arts and Leisure  
11 http://www.politics.co.uk/opinion-formers/big-lottery-fund/the-national-lottery-act-2006 
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 เพิ่มโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนในการกระบวนจัดสรรเงินกองทุนของหนวยงาน 
distributing bodies ดวยการกําหนดใหมีกระบวนการปรึกษาหารือ รับฟงความเหน็ของ
สาธารณชนเกีย่วกับการพิจารณาอนุมัติเงินในกรณีตาง ๆ  

  

 อนึ่ง อุตสาหกรรมการพนันในประเทศสหราชอาณาจักรไดพยายามสรางภาพพจนทีด่ีเกีย่วกับ
ผลกระทบที่เกดิจากธุรกิจพนนั ดวยการจดัตั้ง Responsible Gambling Fund12  ซ่ึงจดทะเบียนเปนองคกร
การกุศล  เงินกองทุนนี้มาจาก the GREat Foundation ที่ไดรับเงินบริจาคจากผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมการพนัน โดยแตละปไดรับบริจาคนอยมาก เชน ในปงบประมาณ 2010/11 ไดรับเงินเขา
กองทุนจํานวน 5 ลานปอนด จึงไมถือวาเปนกองทุนที่ชวยปองกันหรอืแกไขผลกระทบจากธุรกิจพนัน
แตอยางใด จึงเปนสิ่งที่ตองพึงระมัดระวังถึงวัตถุประสงคที่แทจริงของการจัดตั้งกองทนุดังกลาวนี ้ กรณี
นี้สามารถเทียบเคียงไดกับกรณีบริษัทบุหร่ีที่ตองการลบภาพลักษณที่ไมดีของตน ดวยการบริจาคเงนิ
หรือส่ิงของใหแกสถานศึกษาหรือหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมควรใหการสนับสนนุ เพราะขัดตอ
กฎหมายระหวางประเทศชือ่ “กรอบอนุสัญญาขององคการอนามัยโลกวาดวยการควบคุมยาสูบ” (WHO 
Framework Convention on Tobacco Control) (FCTC)   

 

 

2. กลไกการบริหารจัดการรายไดจากล็อตเตอรี่ 
 แหลงที่มาของเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่ที่เรียกวา National Lottery เพื่อจดัสรรเงิน
รายไดสวนหนึ่งเขาเปน “กองทุนจัดสรรเงินรายไดจากล็อตเตอรี่แหงชาต”ิ (National Lottery 
Distribution Fund - NLDF)13 เปนขอมูลที่ควรพิจารณาในเบื้องตน   

 ขอมูล ณ วันที ่31 มีนาคม 2011 นั้น  การจดัสรรเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่ กรณ ี
National Lottery แบงเปนสดัสวน ดังนี้14 (กรุณาดู แผนภาพที่ 2.1 ประกอบ)  

 เงินรางวัล รอยละ 50 

 เงินที่นําไปใชในกจิการเพื่อสาธารณประโยชน (good causes) รอยละ 28  

                                                 
12 กอตั้งข้ึนในเดือนมิถุนายน 2009 http://www.responsiblegamblingtrust.org.uk/ 
13 “National Lottery Distribution Fund Account 2010-11: ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS FOR THE 
YEAR ENDED 31 MARCH 2011” (HC 1650) (UK: the Controller of Her Majesty’s Stationery Office, 
2011), p.2. 
14 “How ticket sale income is used” at  http://www.culture.gov.uk/what_we_do/national_lottery/3393.aspx 
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 ภาษีอากร (lottery duty) ที่รัฐจัดเก็บ รอยละ 12  

 คาใชจายและคาดําเนินการหรือคอมมิชช่ัน (commission) ที่ National Lottery ดําเนนิการจาย
ใหแกผูคาล็อตเตอรี่รายยอย (retailers)15 ที่จําหนายล็อตเตอรี่ได รอยละ 5  

 คาใชจายในการดําเนินงานของ National Lottery ของกลุมคาเมลอต (Camelot) รอยละ 4.5  

 เงินผลกําไรจากการดําเนินงานของกลุมคาเมลอต รอยละ 0.5   

 

แผนภาพที่ 2.1 แสดงการจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนาย National Lottery 

 
 

 กลาวอีกนยัหนึ่งคือ เงินรายไดสวนหนึ่งคดิเปนรอยละ 40 ของเงินรายไดจากการจําหนายล็อ
ตเตอรี่แหงชาติทั้งหมด จะถกูนําสงเขากองทุนเพื่อทําไปใชเพื่อกจิการสาธารณประโยชนคิดเปนรอยละ 
28 และอีกรอยละ 12 จะถูกหกัเปนภาษีอากรล็อตเตอรี่ตามกฎหมาย  ในเว็บไซตของ Camelot 
ผูประกอบการที่ไดรับใบอนญุาตจัดจําหนายล็อตเตอรี่แหงชาติระบุวา บริษัทของตนไดดําเนนิการสงคืน
เงินใหแกสังคมในอัตราสวนมากกวาผูประกอบการล็อตเตอรี่รายอ่ืน ๆ ในกลุมประเทศยุโรป  กลาวคือมี
การหักเงนิคาใชจายในการดาํเนินงาน (operating cost) คิดเปนรอยละ 4 ของรายไดทั้งหมด16  ขอมูลใน
ปงบประมาณ 2012 (ขอมูล ณ เดือนมนีาคม 2012) นั้น คาดการณวาจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวน

                                                 
15 ผูคาล็อตเตอรี่รายยอยในเครือ Camelot จะไดเงินคาดําเนินการโดยเฉลี่ยราว 9,500 ปอนดตอป  
16 http://www.camelotgroup.co.uk/responsibility/ 
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เล็กนอยคือ คาใชจายในการดําเนินงานของ National Lottery จะลดลงเหลือเพียงรอยละ 4 และคา
ดําเนินการ (commission) ของผูคารายยอยในกรณีล็อตเตอรี่แบบขูดจะเพิ่มเปนรอยละ 6   

 
 หนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของกับการบรหิารจัดการล็อตเตอรี่แหงชาติในภาพรวม มี 4 ฝาย 
คือ  

 (1) กระทรวงวัฒนธรรม สื่อ และกีฬา (Department for Culture, Media and Sport  - 
DCMS17) เปนหนวยงานรัฐบาลที่มีหนาทีรั่บผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกรอบการบริหาร
จัดสรรเงินใหแก distributing bodies หรือองคกรที่ทําหนาที่จัดสรรเงนิรายไดจากลอ็ตเตอรี่แหงชาติ เชน 
การกําหนดนโยบายเรื่ององคกรหรือผูที่มีคุณสมบัติที่จะสมัครขอรับทุนสนับสนุน, การนําทุนสนบัสนุน
ไปใชเพื่อวัตถุประสงคใดบาง หรือเงื่อนไขที่ distributing bodies จะตองปฏิบัติตาม รวมถึงการเสนอ
แกไขปรับปรงุกฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาติ ค.ศ. 1993 และเปนหนวยงานที่ใหงบประมาณสวน
หนึ่งเพื่อสนับสนุนการดําเนนิงานของ National Lottery Commission   อยางไรก็ดี กระทรวงวัฒนธรรม
จะไมมีอํานาจในการจดัสรรเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่แหงชาติ   

 (2) คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติ (National Lottery Commission18)  เปนคณะกรรมการที่
สถานะเปนองคกรกํากับดแูลกิจการล็อตเตอรี่ที่เปนอิสระ (an independent regulator) กลาวคือเปน
หนวยงานของรัฐที่เปนองคกรอิสระตามกฎหมายอังกฤษ รูจักกันดีในชือ่ Non-Departmental Public 
Body (NDPB)  กรรมการทุกตําแหนงมาจากกระบวนการสรรหา (ไมมีกรรมการโดยตําแหนง) มีวาระ
ดํารงตําแหนง 5 ป เพียงวาระเดียว  ตามกฎหมาย National Lottery Act 1993 (ยกเวนกรณีไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการไดเปนการชัว่คราว สามารถกลับมาตําแหนงกรรมการไดอีกครั้ง แตมี
กําหนดเวลาไมเกิน 5 ปเชนกัน)  ขอมูลเกีย่วกับการจายเงินคาตอบแทนของกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติ
ที่นาสนใจคือ กรรมการแตคนจะไดรับคาตอบแทนรายเดอืนที่แตกตางกัน โดยพิจารณาจากภาระงานที่
แตละคนรับผิดชอบ โดยอัตราคาธรรมเนียม (fee) อยูระหวาง 7,200 – 10,000 ปอนดตอป หรือคิดเปน
                                                 
17 ปจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อรัฐมนตรีกระทรวงนี้เปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวฒันธรรม โอลมิปค สื่อ และกีฬา 
(Secretary of State for Culture, Olympics, Media and Sport) โดยผูดํารงตําแหนงคนปจจุบันชื่อ Rt Hon 
Jeremy Hunt MP (ค.ศ. 2010 – ปจจุบัน) โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง (Ministers) 3 คน รับผิดชอบงาน 3 
ดาน  (http://www.culture.gov.uk/about_us/our_ministers/default.aspx) 
18 รัฐบาลอังกฤษเคยประกาศเมื่อเดือนตุลาคม 2010 วาจะมีการพิจารณายุบรวมคณะกรรมการชุดนี้ ไปรวมกับ 
“คณะกรรมการการพนัน”  (Gambling Commission) ซึ่งเปนคณะกรรมการที่รับผิดชอบตามกฎหมายการพนัน 
ค.ศ. 2005 (Gambling Act, 2005) โดยอยูระหวางกระบวนการรับฟงความเหน็จากประชาชนและผูมีสวน
เกี่ยวของ และตองมีการเสนอแกไขกฎหมายเรื่อง the Public Bodies Bill ตอไป ซึ่งตองผานความเห็นชอบจาก
รัฐสภา  
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เงินไทยคือ 360,000 – 500,000 บาทตอป หรือกรรมการแตละคนจะไดรับคาธรรมเนียมราว 30,000 – 
40,000 บาทตอเดือน ยกเวนประธานกรรมการจะไดรับคาธรรมเนียมคอนขางสูงราว 60,000 ปอนดตอป 
กรรมการทุกคนจะไมมีสิทธิไดรับเงินโบนสั เงินบํานาญ สวัสดิการอื่น ๆ  และเมื่อคิดยอดเงิน
คาตอบแทนทีจ่ายใหคณะกรรมการ ฯ ทุกคนในปงบประมาณ 2010-2011 พบวามียอดเงินราว 110,000 
ปอนดตอป19  

 คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดแูลและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับล็อตเตอรี่
แหงชาติ ดําเนนิการคัดเลือกผูที่จะแขงขันเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการล็อตเตอรี่แหงชาติหรือ 
operator   อยางไรก็ดี คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติมไิดมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติจดัสรร
เงินทุนจากล็อตเตอรี่แหงชาติ ซ่ึงจะเปนหนาที่ ความรับผิดชอบขององคกรจัดสรรเงินตามขอ (4)     

 อนึ่ง รัฐบาลอังกฤษเคยมีขอเสนอที่จะยุบรวม (merger) คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติเขาไป
เปนองคกรเดยีวกันกับ “คณะกรรมการการพนันแหงชาต”ิ (Gambling Commission) ที่เปนหนวยงาน
กํากับดแูลธุรกิจการพนนัสวนใหญในสหราชอาณาจักร เพื่อที่จะใหมีหนวยงานกํากับ ดูแลธุรกิจพนนั
เหลือเพียงหนวยงานเดยีวและชวยประหยัดงบประมาณในการดําเนินงานนั้น  ในรายงานประจําป
งบประมาณ 2010 – 2011 ของคณะกรรมการล็อตเตอรี่ไดใหขอมูลในเรื่องนี้วา20 ไดมีการประสานงาน
กับคณะกรรมการการพนันแหงชาติ และกระทรวงวัฒนธรรม ส่ือ และกีฬาอยางใกลชิด เพื่อที่จะเตรียม
ความพรอมในการรวมหนวยงานทั้งสองแหง และไมสรางผลกระทบตอการดําเนนิงานของ
คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติที่ถือเปนผลประโยชนของประเทศชาติ (national asset)  

 (3) ผูประกอบการที่ไดรับอนญุาตใหออกล็อตเตอรี่แหงชาติ (operator) ปจจุบันเอกชนที่ไดรับ
อนุญาตคือ Camelot Group plc ซ่ึงจะตองรับผิดชอบการบริหารจัดการล็อตเตอรี่แหงชาติ มีอายุ
ใบอนุญาต 10 ป (เร่ิมตั้งแตวนัที่ 1 กุมภาพนัธ 2009) เชน การออกแบบเกมชนิดใหม การพัฒนากิจกรรม
ทางการตลาด การใหบริการแกผูเลนล็อตเตอรี่และผูที่ชนะไดรางวัล การประสานงานเครือขายรานคาที่
จัดจําหนายตั๋วล็อตเตอรี่ทั่วประเทศที่มีเกือบ 3 หมื่นราย   อยางไรก็ดี Camelot ในฐานะ operator จะไมมี
ความเกีย่วของกับการจัดสรรเงินหรือการพจิารณาอนุมัติเงินรายไดจากการจําหนาย National Lottery แต
อยางใด  

 (4) องคกรจัดสรรเงินผลกําไรจากล็อตเตอรี่แหงชาติ (distributing bodies) เปนองคกรที่ทํา
หนาที่จดัสรรเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่แหงชาติ เพื่อใหทนุสนับสนุนโครงการตาง ๆ  การ
ดําเนินงานขององคกรที่ทําหนาที่จัดสรรเงนิทุนทั้งหลายนี้ มีความเปนอิสระ ไมอยูภายใตการควบคุม

                                                 
19 “National Lottery Commission Annual Report and Accounts 2010/2011” (HC 1145) (UK: National Lottery 
Commission, 2011), p.30. 
20 Ibid., pp.5, 12. 
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หรือส่ังการของกระทรวงวัฒนธรรม ฯ หรือหนวยงานใด ๆ ของรัฐบาล  การพิจารณาตัดสินใจวาจะ
อนุมัตใหเงินทุนสนับสนุนโครงการหนึ่งโครงการใดหรือไม จะมีหลักเกณฑที่กําหนดไวอยางชัดเจน ซ่ึง
จะมีรายละเอียดแตกตางกันในแตละแผนงานการจัดสรรทนุ (Lottery funding programmes)  และมี
องคกรที่ทําหนาที่พิจารณาจดัสรรทุนล็อตเตอรี่แหงชาติทีเ่รียกวา distributing bodies หรือ funder 
จํานวน 13 องคกร (แตหากนับรวม Olympic Lottery Distributor ก็จะมี 14 องคกร) (กรุณาดู แผนผังที่     
2.2โครงสรางการจัดสรรเงินรายไดของ National Lottery)  

  ในปจจุบนัมีการจัดกลุมออกเปน 4 แผนงานหลัก ไดแก   

  1. โครงการและกิจกรรมดานสุขภาพ, การศึกษา, ส่ิงแวดลอม และสาธารณกุศล 
(Health, Education, Environment and Charitable Causes)  

  2. โครงการหรือกิจกรรมดานกีฬา (sport) 

  3. โครงการหรือกิจกรรมดานศิลปะ (art) (รวมถึงกรณี Science and Technology Art)  

  4. โครงการหรือกิจกรรมดานมรดกแหงชาติ (heritage)  

  นอกจากนี้ ยังมีแผนงานเฉพาะกิจทีเ่กีย่วกบัการจัดแขงขนักีฬาโอลิมปคป 2012 ที่มีการ
จัดตั้งเปนกองทุนใหมเปนการชั่วคราวชื่อวา “Olympic Lottery Distribution Fund” โดยไดรับการ
จัดสรรเงินสวนหนึ่งจาก National Lottery  ผูวิจัยจะไดกลาวถึงในบทนี้เชนกนั   
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แผนผังท่ี 2.2  โครงสรางการจัดสรรเงินรายไดของ National Lottery 

 
 

การกํากับดูแลกิจการล็อตเตอรี่แหงชาติของคณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาต ิ
หนวยงานที่มหีนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในการการกํากับดูแลกิจการล็อตเตอรี่

แหงชาติ คือ คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติ (National Lottery Commission) (NLC) มีบทบาทหนาที่
สําคัญ 3 ประการ คือ  

1) ทําใหผูเลนไดรับความเปนธรรมในการเลน   
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2) รักษาผลประโยชนของประเทศ (national’s interest) ที่เกี่ยวกับล็อตเตอรี่ และ 

3) ผูประกอบการล็อตเตอรี่ไดรับแรงจูงใจในการสรางผลประโยชนและความพงึพอใจแก
ประชาชนทั่วไป  

บทบาทหนาทีต่ามกฎหมาย คือ (1) สรางเชื่อมั่นใจวา ล็อตเตอรี่แหงชาติ (National Lottery) 
และล็อตเตอรี่ประเภทอื่น ๆ จะดําเนินการอยางเหมาะสมตามที่กําหนดไว  (2) ทําใหประชาชนมัน่ใจวา 
จะรักษาผลประโยชนของทกุฝายที่เกีย่วของ และ (3) สรางความเชื่อมัน่วา เงนิที่ไดจากการจําหนายล็อ
ตเตอรี่แหงชาติจะมูลคามากที่สุดเทาที่จะเปนไปได    

เมื่อจําแนกในรายละเอียดของบทบาทของคณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติ (NLC) ในการ
กํากับดแูลกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้ 21

• การคุมครองผูเลน 
 หนาที่และความรับผิดชอบของ NLC คือ การสรางความเชื่อมั่นวา 
ผูประกอบการ(คือ Camelot) จะจายเงินรางวัลใหแกผูเลนในทันทีอยางถูกตอง 
และผูที่มารับเงินรางวัลเปนผูที่ถูกรางวัลจริงโดยเฉพาะกรณีที่เงินรางวัลมี
มูลคาเกินกวา 50,000 ปอนด 

 การใหขอมูลแกผูเลน การปองกันการทุจรติในการออกรางวัล ซ่ึง
ผูประกอบการจะตองมีขั้นตอนรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับรูปแบบและ
วิธีการเลนเกมชนิดตาง ๆ 

 กําหนดมาตรฐานในการดําเนินการของผูประกอบการในเกมทั้งหลาย, รับ
เร่ืองรองเรียนในกรณีผูเลนไมพอใจบริการของผูประกอบการ 

 กําหนดมาตรการปองกันการเลนเกมที่มากเกินควร (to protect against 
excessive play) ดวยการกําหนดเปนเงื่อนไขใบอนุญาตวา ผูประกอบการ
จะตองมีกตกิาหรือมาตรการปองกันการเลนของผูเลนที่มากเกินควร เชน 
หลีกเลี่ยงการสงเสริมการขายที่ทําใหมีการเลน National Lottery มากเกนิควร 
รวมถึงการควบคุมวงเงินในบัญชีผูเลนที่เปดเลนเกมออนไลน เพื่อใหเลนอยาง
มีความรับผิดชอบ 

 มีมาตรการปองกันหรือหามผูเลนที่มีเปนเด็กหรือเยาวชนเขาเลนเกมตาง ๆ 
(underage play) ดวยการกําหนดในเงื่อนไขใบอนุญาตของผูประกอบการวา 
ผูประกอบการมีหนาที่ตรวจสอบขอมูลผูเลนเกม ณ จุดขายวา จะตองไม

                                                 
21 How we regulate at http://www.natlotcomm.gov.uk/regulating-the-lottery/how-we-regulate 
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อนุญาตใหผูทีม่ีอายุต่ํากวา 16 ปเลน และตองใหเผยแพรขอมูลนี้ในสถานที่
จําหนายล็อตเตอรี่ทั่วไปดวย      

 

• การออกใบอนุญาตเกมตาง ๆ ของล็อตเตอรีแ่หงชาติ  
 ตามกฎหมาย National Lottery Act 1993 ฉบับแกไขเพิ่มเติม มาตรา 6 และมาตรา 5 

กําหนดใหมีการออกใบอนญุาตแบบรายเดียว (single licence) ปจจุบนัคือ ผูประกอบการ Camelot 
Group plc ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ National Lottery  อยางไรก็ดี ระบบการใหใบอนุญาตของ
อังกฤษไดออกใบอนุญาตตามชนิดเกมตาง ๆ หรือกลุมของเกมดวย เชน Lotto และ Thunderball จัดอยู
ในกลุมเดยีวกนั ในขณะที่ Interactive Instant Win Games (IIWGs) จะอยูในกลุมใบอนุญาตแบบกลุมที่
เรียกวา class licence กลาวคือ Camelot สามารถขอใบอนุญาตแบบกลุมไดในคราวเดียวกัน แตหาก 
Camelot ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ในเกมชนดิใดชนดิหนึ่งไดตามที่ระบุไวในใบอนุญาต
ประเภท class licence แลว กจ็ะตองขอใบอนุญาตเกมชนดินั้นแยกตางหากออกมา  หลักเกณฑในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตของคณะกรรมการ ฯ จะพจิารณาจากการปฏิบัตติามกฎหมาย, จํานวนเงินรายได
ที่ประมาณการณไว, ความปลอดภัย, การคุมครองผูเลน, การคุมครองเงินกองทุน, แนวทางการทําตลาด 
และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา      

 

• การปองกันและตรวจสอบความถูกตองในการออกรางวัลของเกมตาง ๆ 
  คณะกรรมการ NLC มีหนาทีใ่นการกํากับดแูลใหการดําเนินการเกี่ยวกบั National 
Lottery ไมมีการทุจริตหรือหลอกลวงประชาชน  คณะกรรมการ ฯ จะจัดทําผลการศึกษาวจิัยเพื่อยืนยนั
วา จะไมมีการล็อคผลการออกรางวัลเปนอนัขาด ทั้งนี้ คณะกรรมการ NLC จะตรวจสอบผลการออก
รางวัลของ Camelot ตามชวงเวลาตาง ๆ โดยเฉพาะเครื่องออกรางวัลและลูกบอลที่อาจถูกใชในการล็อก
ผลรางวัลได นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัวาจางสถาบันการศึกษาทีม่ีความเปนอิสระเขามาทดสอบการ
ออกรางวัล ซ่ึงในอังกฤษจะใชเครื่องอัตโนมัติทั้งส้ิน เพราะการใชมนุษยเขามามีสวนในการออกรางวัล
อาจมีการทุจรติหรือล็อคผลรางวัลได  

 

• ระบบการตรวจสอบขอมูลท่ีเปนอิสระ  
 คณะกรรมการ NLC ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการตรวจสอบการทําธุรกรรม

ตาง ๆ ของ Camelot และขอมูลการจายเงินรางวัลใหแกผูเลน ทําใหคณะกรรมการสามารถทราบขอมูล
ยอดจําหนาย เงินรางวัลแบบรายวันที่มีความถูกตอง แมนยํา เปนขอมูลแบบ real-time  ส่ิงที่จะชวยใน
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การยืนยันวา เงินที่ไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่และการเลนเกมตาง ๆ จะถูกโอนเขากองทุนอยาง
ครบถวน ถูกตอง    

 

• การควบคุม ตรวจสอบการโอนเงินเขากองทุน NLDF 
 คณะกรรมการ NLC มีหนาทีสํ่าคัญในการควบคุม ตรวจสอบการจายเงนิหรือโอนเงิน

ของผูประกอบการ ที่จะตองโอนเงินเขา“กองทุนจัดสรรเงินรายไดจากล็อตเตอรี่แหงชาติ” (National 
Lottery Distribution Fund - NLDF) ตามกฎหมาย เพื่อที่จะทําใหประชาชนมั่นใจวา การโอนเงินของ
ผูประกอบการมีจํานวนถูกตองและเปนไปตามกําหนดเวลา   

 ในสวนของเงนิรางวัลนั้น ผูประกอบการมหีนาที่จายเงินรางวัลคิดเปนสัดสวนราวรอย
ละ 50 ใหแกผูเลนที่ถูกรางวลั โดยเงินรางวัลจะถูกโอนไปยัง “Players Trust” เพื่อเกบ็รักษาเงินสวนนี้ไว
แยกตางหากจากเงินสวนอื่น ๆ  องคกรที่ทําหนาที่ดแูล Players Trust คือ ทรัสตีที่มีความเปนอิสระ 
(independent trustee) และไมอยูภายใตการควบคุมหรือส่ังการของผูประกอบการ  คณะกรรมการ NLC 
จะพิจารณาทบทวนการจายเงินดังกลาวอยูตลอดเวลา  สําหรับเงินรางวลัที่ไมมีผูเลนมาขอรับ 
(unclaimed prizes) ภายในกาํหนดเวลา 180 วัน นับแตวนัที่ออกผลรางวัลดังกลาว หรือภายใน 180 วัน
นับแตวันที่มีการเสร็จสิ้นการเลนเกม Scratchcards  เงินรางวัลสวนนีจ้ะถูกโอนเงินไปยังกองทุน NLDF   

 คณะกรรมการ NLC มีหนาทีจ่ัดทําเอกสารรับรองความถูกตอง (Statement of 
Assurance) ในการดําเนินการประจําป เสนอตอกระทรวงวัฒนธรรม ส่ือ และกีฬา เพื่อใชยืนยัน รับรอง
ความถูกตองในการจายเงินของผูประกอบการจําแนกรายละเอียดเปนทุกสัปดาห  

 

• การประเมินผลการปฏิบัตขิองผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (operator) และผูจัด
จําหนาย (suppliers) 

 นอกเหนือจากการกํากับดแูลผูประกอบการที่ไดรับใบอนญุาตอยาง Camelot แลว  
คณะกรรมการ NLC ยังมีหนาที่ตรวจสอบพฤติกรรมหรือการดําเนินการของบุคคลใด ๆ ที่อาจสงผล
เสียหายตอช่ือเสียงของ National Lottery ดวย กลาวคือ คณะกรรมการจะตรวจประเมนิผลการ
ดําเนินงานบรษิัทตาง ๆ ที่เปนผูจัดจําหนายวามีการดําเนนิธุรกิจอยางเหมาะสมหรือไม เพียงใด  หาก
คณะกรรมการพบวามีการทําผิดมาตรฐานทีก่ําหนดไว ก็อาจมีการดําเนนิการไมวาจางบุคคลากรของ
ผูประกอบการหรือบริษัท Camelot  ทั้งนี้ มกีารกําหนดเงือ่นไขในอนุญาตของผูประกอบการไววา ผูที่
อยูในตําแหนงใดที่คณะกรรมการมีอํานาจในการประเมนิผลงาน แบงไดเปน 4 กลุม คือ ผูบริหารของ 
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Camelot ในระดับผูอํานวยการ, ผูถือหุนของ Camelot, พนักงานบางตาํแหนงของ Camelot และผูจดั
จําหนายที่เปนคูสัญญากับ Camelot และผูจดัจําหนายหรือตัวแทนที่เปนบุคคลภายนอก   

 ส่ิงที่นาสนใจอีกประการคือ บุคคลหรือบริษัทที่ถูกคณะกรรมการ NLC ตรวจประเมนิ
การทํางานขางตนนั้น จะตองเปดเผยขอมูลสวนตัวและขอมูลทางธุรกิจทั้งหลายตามแบบฟอรมที่กําหนด
ไว (Disclosure Application form) และคณะกรรมการยังสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไปยังหนวยงาน 
องคกรตาง ๆ ในสหราชอาณาจักร รวมถึงหนวยงาน องคกรอ่ืน ๆ ในตางประเทศ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลที่เปดเผยดวย    

 

• มาตรการดําเนนิการกรณีมีการทําผิดเงื่อนไขใบอนุญาต 
 หากผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตแลว 

คณะกรรมการ NLC จะบันทกึไววามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข  ผลของการละเมิดเงื่อนไขนี้
จะเผยแพรในเว็บไซตของคณะกรรมการ เพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได และจะ
ระบุไวในรายงานประจําปของคณะกรรมการ ในเงื่อนไขตาง ๆ จะกําหนดมาตรการในการดําเนินการใน
กรณีที่มีการฝาฝนเงื่อนไขไวอยางชัดเจน   

 

 กองทุนจัดสรรเงินรายไดจากล็อตเตอรี่แหงชาต ิ
 “กองทุนจัดสรรเงินรายไดจากล็อตเตอรี่แหงชาต”ิ (National Lottery Distribution Fund - 
NLDF) จัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1994 พรอมกันกับในชวงทีม่ีการตรากฎหมายอนุญาตใหมีการจําหนายล็อ
ตเตอรี่แหงชาติอีกครั้งของประเทศสหราชอาณาจักร  เงนิรายไดทั้งหลายจากการจําหนายล็อตเตอรี่
แหงชาติ หักเงนิรางวัล, ภาษอีากร และล็อตเตอรี่บางสวนที่จําหนายไมหมดของ Camelot  จะถูกจดัสรร
เพื่อกิจกรรมหรือโครงการสาธารณประโยชนทั้งหลายจะถูกโอนเขามาในกองทุนนี้  โดยอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลและบริหารงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม โอลิมปค ส่ือ และกีฬา (Secretary 
of State for the Department for Culture, Olympics, Media and Sport) (DCMS) ซ่ึงเปนไปตาม มาตรา 
21 แหงกฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาติ   

  ขอมูลเกี่ยวกับแหลงรายไดหลักจากการจําหนายล็อตเตอรี่แหงชาติที่นําเขาเปนรายไดของ
กองทุน NLDF ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2011 มีที่มาจากแหลงตาง ๆ ดังนี้  

 สัดสวนเงินรายไดการจําหนายล็อตเตอรี่ประเภท lottery ticket ซ่ึงถูกกําหนดโดยผูประกอบการ
ที่ไดรับอนุญาตคือ กลุม Camelot  
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 เงินรางวัลของล็อตเตอรี่ที่ไมมีผูมายื่นขอขึ้นเงินรางวัลภายในเวลา 180 วัน นับแตวนัที่ประกาศ
รางวัล National Lottery Games หรือภายในกําหนดเวลา 180 วัน นับแตวันที่ปดการเลนเกมล็อ
ตเตอรี่ประเภทขูด (Scratchcard) หรือ Interactive Instant Win game  

 รายไดจากการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ในนามของ National Lottery อาทิเชน ผลกําไรจากการ
ประกอบธุรกจิที่เกีย่วของกบั National Lottery  

 ดอกเบี้ยทีเ่กิดจากเงินรางวัลที่มิไดยืน่ขอเงนิ ซ่ึงเปนจะเปนที่อยูในบัญชีธนาคารของกองทุนชื่อ 
the Players Trust Fund (กองทุนนี้มีบัญชีฝากเงินรางวัลทัง้หมดที่ประกาศผลแลว และตองเปน
กรณีที่สามารถเรียกรองขอเงินรางวัลตามกฎหมายไดเทานั้น) รวมถึงจาํนวนเงินภาษทีี่ขอคืนได
จากการลงทุนของกองทุน Trust Fund ดังกลาว    

 ในชวง 5 ปที่ผานมา คือ ค.ศ. 2005  ถึง 2010 แมวาจะมีการจําหนาย National Lottery ไดเพิ่ม
มากขึ้นทุกป  แตจํานวนของเงินรายไดเขาสูกองทุน NLDF จะมีสัดสวนไมสอดคลองกับเงินรายไดจาก
การจําหนาย National Lottery  เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากระบบการออกใบอนุญาตล็อตเตอรี่แหงชาติใน
ปจจุบัน มีความซับซอนในเรื่องระบบใบอนุญาตและการจัดแบงรายไดใหแกรานคาทีจ่ําหนายล็อตเตอรี่  
สงผลทําใหเงินที่จะตองนําสงกองทุน NLDF จะไมมีความสัมพันธโดยตรง (a linear relationship) กับ
ยอดจําหนายล็อตเตอรี่แหงชาติ (กรุณาดู กราฟที่ 2.3 และกราฟที่ 2.4)   

  

กราฟที่ 2.3 ยอดจําหนาย National Lottery ตั้งแตป ค.ศ. 2005  ถึง 2010 (หนวย: ลานปอนด) 
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กราฟที่ 2.4 เงินรายไดและแนวโนมรายไดท่ีจะเขากองทุน NLDF (ค.ศ. 2006 – 2011) 
 

 
   

 จํานวนเงินทีน่าํสงกองทุน NLDF จะคํานวณจากยอดเงนิรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่
แหงชาตหิลังจากหักคาใชจายตาง ๆ  อีกทั้งยังมีปจจยัอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบตอการนําเงนิสงเขากองทนุ 
NLDF เชน บรรยากาศการลงทุนในแตละชวงเวลา22  ดังที่กลาวมาแลววา มีการจัดสรรเงินเขากองทุน 
NLDF ตั้งแตในชวงป 1994 ถึงปจจุบัน (กลางป 2012) มียอดเงินราว 28 พันลานปอนด  โดยขอมลู
จํานวนเงินทีน่าํสงเขากองทุนนี้ในปงบประมาณ 2010 – 2011 มีจํานวน 1.7 พันลานปอนด23  

  

  

                                                 
22 National Lottery Distribution Fund Account 2010-11: ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS FOR THE 
YEAR ENDED 31 MARCH 2011, op. cit., p.5. 
23 Ibid., p.3. 
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3. ขอมูลการจัดสรรรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่ 
 การจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนาย National Lottery เพื่อนําเขากองทุน NLDF เปนไปตามที่
กฎหมายล็อตเตอรี่แหงชาติบญัญัติไว เงินกองทุน NLDF จะถูกจดัสรรเพื่อนําไปใชในกิจกรรม
สาธารณประโยชน (good causes)  มีขอมูลทางสถิติในเรื่องนี้คือ ตั้งแตเริ่มดําเนินการจนถึงปจจุบนั        
มีการจัดสรรเงินจากกองทุนดังกลาวมีมูลคารวมกันมากถงึ 28 พันลานปอนด มีโครงการที่ไดรับทุน
สนับสนุนจากล็อตเตอรี่แหงชาติเร่ิมตั้งแตป 1995 จนถึงป 2011 มากกวา 370,000 โครงการ   

 การจัดสรรเงินรายไดในกองทุนล็อตเตอรี่แหงชาติ (NLDF) นั้น  เงนิในกองทุนดงักลาว คิดเปน
รอยละ 28 ของเงินรายไดท้ังหมดจากการจําหนายล็อตเตอรี่แหงชาติ จะถูกกําหนดใหนําไปใชในกิจการ
เพื่อสาธารณประโยชน (good causes) จะมีการกําหนดสัดสวนในกิจกรรมที่แตกตางกันตามที่กฎหมาย
บัญญัติไวใน มาตรา 22 แหงกฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาต ิ จากการศึกษาพบวา มีการแกไขปรับปรุง
กฎหมายหลายครั้ง อาทิเชน ในชวงทีเ่ร่ิมมีกฎหมายฉบับนี้คือ ป 1993  มีการใหน้าํหนักในประเภท
กิจกรรมทางศลิปะ, กีฬา, มรดกแหงชาติ และสาธารณกุศล  ประเภทละรอยละ 20 เทากัน  สวนอกีรอย
ละ 20 เปนโครงการที่เกี่ยวกบัปญหาคอมพิวเตอรป 2000 และโครงการที่ริเร่ิมในชวงเวลาดังกลาว  

 ปจจุบัน ในชวงป 1999 ถึง 2000 ทําใหมีสัดสวนเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ มีการใหน้ําหนกั
ความสําคัญในประเภทกิจกรรมดานสุขภาพ, การศึกษา, ส่ิงแวดลอมมากที่สุด กลาวคอื มีการจัดสรรเงิน
ใหคิดเปนรอยละ 33.3333  สวนประเภทกิจกรรมทางศิลปะ, กฬีา, มรดกแหงชาติ และสาธารณกุศล  
ประเภทละรอยละ 16.6666 เทากัน (หรือ 16.67) และมีการนําประเภทกจิกรรมดานสุขภาพ, การศกึษา, 
ส่ิงแวดลอม มารวมกับกจิกรรมสาธารณกุศล ทําใหมีสัดสวนรวมกัน คิดเปนรอยละ 50 (16.666 + 
30.333) ของเงินกองทุน NLDF ทั้งหมด (กรุณาดู แผนภาพที่ 2.5) 

 ขอมูลในปงบประมาณ 2011 ณ เดือนมนีาคม ค.ศ.2012 มีการกําหนดสัดสวนไว  ดังนี้ 24 25

 รอยละ 50 จัดสรรใหโครงการหรือกิจกรรมดานสุขภาพ, การศึกษา, ส่ิงแวดลอม และสาธารณ
กุศล 

 รอยละ 16.67 จัดสรรใหโครงการหรือกิจกรรมดานกีฬา  
 รอยละ 16.67 จัดสรรใหโครงการหรือกิจกรรมดานศิลปะ  

 รอยละ 16.67 จัดสรรใหโครงการหรือกิจกรรมดานมรดกแหงชาติ (heritage)  

                                                 
24 http://www.national-lottery.co.uk/player/p/goodcausesandwinners/wherethemoneygoes.ftl 
25 National Lottery Distribution Fund Account 2010-11: ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS FOR THE 
YEAR ENDED 31 MARCH 2011, op. cit., pp.2-3. 
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แผนภาพที่ 2.5   สัดสวนการจัดสรรเงินกองทุนล็อตเตอรี่แหงชาติ (NLDF) 

 

 

 การพิจารณาปรับเปลี่ยนสัดสวนเงินกองทนุ NLDF ตามประเภทกิจกรรมขางตนหรือที่เรียกวา 
“balance” ถือเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม โอลิมปค ส่ือ และกฬีา (Secretary of 
State for the Department for Culture, Olympics, Media and Sport) (DCMS) โดยบัญญัติไวในกฎหมาย
วาดวยล็อตเตอรี่ ฯ มาตรา 28 ซ่ึงใหอํานาจแกรัฐมนตรใีนการปรับเปลี่ยนได  ทั้งนี้ การแกไขปรับปรุง
ดังกลาวจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดวยคือ การปรับเปลี่ยนสัดสวนตามมาตรา 22 (3) ใน
ทุกกรณจีะตองมีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 5 และตองกําหนดสัดสวนทั้งหมดของกองทุนตามมาตรา 22 
(3) ไวที่รอยละ 100 (กลาวคือ หามแกไขบทบัญญัติกฎหมาย เพื่อยปรับลดเงินสัดสวนทั้งหมดใน
ภาพรวมตามมาตรา 22 (3))     

 เมื่อชวงกลางป 2010 ที่ผานมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ฯ ไดประกาศนโยบายที่จะ
ปรับลดจํานวน distributing bodies ใหลดลงจากเดิม เพือ่ความคลองตัวในการบริหารจัดการ เชน การยุบ 
the UK Film Council โดยนาํไปรวมกับองคกรชื่อ the British Film Institute (BFI) ดวยการออกกฎหมาย
ลําดับรองของรัฐสภาที่ช่ือวา Statutory Instrument 2011/685 ซ่ึงมีผลตั้งแตวนัที่ 1 เมษายน 2011 ทําให 
BFI กาลายเปนองคกรที่ไดรับเงินทุนจากกองทุนแทน UK Film Council  หรือกรณกีารยุบรวม the UK 
Sports Council และ Sport England รวมกนัเปน Sport England เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดการกีฬา
โอลิมปคป ค.ศ. 2012 และมแีผนที่จะเพิ่มสัดสวนเงินจัดสรรในกิจกรรมทางกีฬา ศิลปะ และมรดก
แหงชาตใิหเพิม่ขึ้นในชวงป 2011 ถึง 2012 และจัดดําเนนิการตัดคาใชจายในการบริหารจัดการที่จัดสรร
ใหแกผูจัดจําหนายล็อตเตอรีล่งเหลือรอยละ 5   

http://www.sportengland.org/
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 ปจจุบันมีองคกรที่ทําหนาทีพ่ิจารณาจดัสรรทุนล็อตเตอรี่แหงชาติที่เรยีกวา distributing bodies 
หรือ funder จํานวน 13 องคกร26 ไดแก   

1. Arts Council England  

2. Arts Council of Wales  

3. Arts Council of Northern Ireland  

4. Big Lottery Fund  

5. British Film Institute  

6. Creative Scotland  

7. Heritage Lottery Fund  

8. Olympic Lottery Distributor  

9. Sport England  

10. Sport Northern Ireland  

11. Sport Scotland  

12. Sports Council for Wales  

13. UK Sport  

 เนื่องจากหนวยงานหรือองคกรที่มีหนาที่จดัสรรเงินกองทุนล็อตเตอรี่แหงชาติ (NLDF) ที่มาจาก
ผลกําไรจากล็อตเตอรี่ ฯ มีหลายแหง โดยหนวยงานแตละแหงจะมหีนาที่ในการจัดสรรเงินจากกองทุน 
ที่แตกตางกัน รายละเอียดในเรื่องนี้จะกําหนดไวในบทบญัญัติกฎหมายคือ National Lottery Act 1993 
(ฉบับแกไขเพิม่เติมป 2006) มาตรา 23 อาทิเชน กิจกรรมดานศิลปะ องคกรที่ทําหนาที่จัดสรรเงินมาก
ที่สุดคือ the Arts Council of England คิดเปนรอยละ 71.1, กิจกรรมดานกีฬา องคกรทีท่ําหนาที่จดัสรร
เงินมากที่สุดคอื the English Sports Council คิดเปนรอยละ 75.6 หรือหากเปนกจิกรรมดานมรดก
แหงชาติ (heritage) องคกรที่ทําหนาที่จดัสรรเงินมากที่สุดคือ the National Heritage Memorial Fund  

 

                                                 
26 htm http://www.lotteryfunding.org.uk/ 

http://www.artscouncil.org.uk/
http://www.artswales.org.uk/
http://www.artscouncil-ni.org/
http://www.biglotteryfund.org.uk/index
http://www.bfi.org.uk/
http://www.creativescotland.org.uk/
http://www.hlf.org.uk/
http://www.olympiclotterydistributor.org.uk/
http://www.sportengland.org/
http://www.sportni.net/
http://www.sportscotland.org.uk/
http://www.sports-council-wales.org.uk/
http://www.uksport.gov.uk/
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 รายงานวจิัยนีจ้ะขอกลาวถึงเฉพาะองคกรจดัสรรเงินกองทุน NLDF ที่มีความสําคัญในการ
จัดสรรเงินรายได เพื่อนําไปใชในกจิกรรมและโครงการที่เปนประโยชนตอสาธารณะ (good causes) 
โดยเฉพาะกลุมประชากรทีม่ีความเปราะบาง ดังตอไปนี้   

 3.1 Big Lottery Fund 
 กองทุนชื่อ Big Lottery Fund27 ถูกกอตั้งอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2006 มีสถานะ

ทางกฎหมายเปนหนวยงานของรัฐประเภทหนึ่งที่มีความเปนอิสระท่ีเรียกวา Non-Departmental Public 
Body (NDPB) 28 ในสังกัดของสํานักงานคณะรัฐมนตรี (Cabinet Office) มีอํานาจหนาที่จัดสรรเงินผลกําไร
จากล็อตเตอรีแ่หงชาติ  กลุมประเภทกิจกรรมที่อยูความดแูลของกองทุน Big Lottery Fund คือกิจกรรม
ในกลุมประเภทสุขภาพ, การศึกษา, ส่ิงแวดลอม และสาธารณกุศล  กฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาติ 
ฉบับแกไขป 2006 บัญญัติเร่ืองการขอบเขตความรับผิดชอบของ BIG ในเรื่องนี้ไวอยางชัดเจน  

 ปจจุบัน Big Lottery Fund รับผิดชอบการสรรเงินที่ไดรับจากการจําหนายล็อตเตอรีแ่หงชาติคือ 
เงินกองทุน National Lottery Distribution Fund มากที่สุด คิดเปนรอยละ 46 - 50 ของจํานวนเงินทัง้หมด
ที่ไดรับการจัดสรรมา ซ่ึงคิดเปนจํานวนเงนิรอยละ 13 - 14 ของเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่
แหงชาติทั้งหมด (รอยละ 14 คิดจากเงนิทีไ่ดรับการจัดสรรเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชนตามที่
กฎหมายกําหนดคือ รอยละ 28) เชน ตัว๋ล็อตเตอรี่แหงชาติมีราคา 1 ปอนด เงินรายไดจํานวน 14 เพนนีจะ
ถูกจัดสรรผาน Big Lottery Fund (BIG) จากการศึกษาจํานวนเงินที่มีการจัดสรรผาน BIG ตั้งแตเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 2004 จนถึงปจจุบัน (ขอมูลในเว็บไซต ณ ส้ินเดือนกุมภาพันธ 2012) คิดเปนยอดเงินราว 
4.4 พันลานปอนด  วงเงินที่ BIG จัดสรรใหแกองคกรตาง ๆ โดยทั่วไป จะมีมูลคาตั้งแต 300 ปอนด แต
                                                 
27 จัดตั้งข้ึนอยางไมเปนทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2004 เกิดจากการควบรวมกันของหนวยงานที่ทํา
หนาท่ีเปนองคกรจัดสรรเงินรายไดจากล็อตเตอรี่ 2 องคกรคือ the National Lottery Charities Board (หรือท่ี
เรียกวา Community Fund) และ the New Opportunities Fund (มีอํานาจหนาท่ีในการจัดสรรเงินในกิจกรรมดาน
สุขภาพ, การศึกษาและสิ่งแวดลอม มีประธานกรรมการกองทุนคนแรกชื่อ Baroness Pitkeathley) 
“LAUNCH OF NEW OPPORTUNITIES FUND” at 
http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=26212 
28 Non-Departmental Public Body (NDPB) เปนองคกรอิสระที่มีความสําคัญในการบริหารราชการแผนดินของ
รัฐในประเทศสหราชอาณาจักร ไมมีสถานะเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกจิ จากขอมูลในป ค.ศ.2009 มี
หนวยงานลักษณะนี้มากถึง 766 องคกร และมีเจาหนาท่ีมากถึง 110,000 คน   
กรุณาดูรายละเอียดใน วิทยา กุลสมบูรณ วรรณา ศรีวิริยานุภาพ และไพศาล ลิ้มสถิตย รายงานวิจัย โครงการ 
แนวทางการจัดตั้งองคการอิสระคุมครองผูบริโภคตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540 
(2548) (สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ). 
“Public Bodies 2009” (UK: Cabinet Office, 2009). 

http://www.biglotteryfund.org.uk/index
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ไมเกิน 10,000 ปอนด สําหรบัองคกรใดองคกรหนึ่งตอป  (กรณีโครงการที่มีความสําคัญระดับชาติ อาจ
ไดรับเงินสนับสนุนมากถึง 500,000 ปอนด) ขึ้นอยูกบัขอบเขตงานในแตโครงการที่เสนอมา โดยทัว่ไปผู
เสนอขอทุนจะมีตั้งแตกลุมชุมชนทองถ่ินขนาดเล็กไปจนถึงองคกรการกุศลระดับชาติ29   

 

 ขอมูลผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2010 ถึง 2011 
 ในปงบประมาณ ค.ศ.2010 ถึง 201130  Big Lottery Fund ไดรับใบสมัครขอรับทุนมากกวา 

31,000 เร่ือง โดยมวีงเงินรวมกันที่ขอรับการสนับสนุนสูงเกือบ 3 พันลานปอนด (กรุณาดู ตารางที่ 2.6)  
ซ่ึงเปนวงเงินที่มากกวาเงินกองทุนที่ BIG รับผิดชอบในการจัดสรรเงิน โดยมีโครงการใหมที่ไดรับ
อนุมัติทุนจํานวน 14,296 เรือ่ง รวมเปนมลูคาเงิน 374 ลานปอนด และมีการใหทนุแกโครงการใหมที่
จัดตั้งเปน Big Local Trust อีก 200 ลานปอนด  ดังนัน้ จึงตองมีการพิจารณากลั่นกรองใบสมัครขอรับ
ทุนอยางละเอยีดรอบคอบ  
 

ตารางที่ 2.6  จํานวนเรื่องที่ยืน่ขอรับทุนและวงเงินขอรับการสนับสนุนโดยรวมในป 2010-2011 
 

 
 
 จากการสํารวจขอมูลสถิติในชวงเดือนเมษายน 2010 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2011 พบวา  
โครงการขนาดเล็กที่ไดรับอนุมัติทุน จํานวน 841 โครงการที่มีการประเมินผลลัพธแลว รวมมูลคา 192 
ลานปอนด  โครงการที่ไดรับอนุมัติสวนใหญเปนโครงการของกลุมองคกรสาธารณกุศล องคกรพัฒนา
เอกชนที่ดําเนนิงานดานชมุชนและอาสาสมัคร หรือกลุม voluntary and community sector (VCS) คิด
เปนรอยละ 90 โดยเพิ่มจากสดัสวนเดิมรอยละ 80 ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของ BIG  เนือ่งจากเหน็วา
กิจกรรมดานชุมชนและอาสาสมัครเปนงานที่สามารถสรางผลลัพธ (outcome) ตอชุมชนทองถ่ินและคน
ในชุมชนไดดทีี่สุด สอดคลองความจําเปนของคนเหลานั้น  สําหรับโครงการอีกรอยละ 10 จะเปนกลุม
ภาคีเครือขายที่มีความรวมมือกับชุมชนเชนเดียวกนั  ตวัอยางเชน  โครงการหรือกิจกรรมที่เสนอโดย

                                                 
29 http://www.biglotteryfund.org.uk/index/funding-uk 
30  “Big Lottery Fund Annual Report and Accounts for the financial year ended 31 March 2011” (HC 1267) 
(UK: Big Lottery Fund, 2011), p.12. 
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โรงเรียนตาง ๆ ที่เปนเรื่องที่อยูนอกหลักสูตรการเรียน การสอนตามปกติ ไดรับทุนรอยละ 5, องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง Parish Council และ Community Councils ไดรับทุนรอยละ 2, กรณอ่ืีนๆ 
ไดรับทุนรอยละ 3 และกลุมทหารผานศึก (veterans) ไดรับทุนรอยละ 1 (กรุณาดู แผนผังที่ 2.7)  
 

แผนผังท่ี 2.7 สัดสวนการใหอนุมัติใหทุนสนับสนุนตามนโยบายของ BIG ในป 2010-2011 

 
 

 หลักปรัชญาสาํคัญในการพิจารณาจัดสรรเงินของ BIG มีหลักการสําคัญ 7 ประการคือ 

 (1) ความเปนธรรม (fairness) คือการคํานึงถึงหลักความเทาเทียมและความหลากหลาย ถือเปน
หัวใจสําคัญในการปฏิบัติงาน   

 (2) การเขาถึง (accessibility) เพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนและชวยเหลือผูยื่นขอทุนและผูที่
ไดรับอนุมัติทนุไปแลว  

 (3) การทํางานอยางมียุทธศาสตร (strategic focus) การทํางานที่เนนหุนสวนและการเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรตาง ๆ ที่มีอยู รวมถึงการพฒันาแผนงานที่มุงเนนผลลัพธ (outcomes) และความแตกตางที่
จะเกิดแกชุมชนตาง ๆ  

 (4) การมีสวนรวมของประชาชน (involving people) เนนการใหคนในชมุชนทองถ่ิน (local 
communities) มีสวนรวมในงานโครงการหรือกิจกรรมที่ไดรับทุน และทําใหประชาชนไดรับทราบและ
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มีเห็นถึงความสําคัญของงานนั้น ๆ  ขอสําคัญคือ การเปดโอกาสใหประชาชนหรือคนในชุมชนทองถ่ินมี
สวนรวมในการพิจารณาตัดสินใหทุนโครงการตาง ๆ ดวย  

 (5) นวัตกรรม (innovation) คือการสรางแผนงานที่มีการถายทอดถอดขอมูล ความรู 
ประสบการณใหมระหวางกนั และคิดคนแนวทางการใหทุนรูปแบบใหม ๆ  

 (6) ภาคีเครือขาย (enabling) คือใหความสําคัญกับการทํางานรวมกับชมุชน หุนสวน และผูให
ทุนรายอื่น เพือ่หวังผลในเรือ่งการเปลี่ยนแปลงที่ตองใชระยะเวลา 

 (7) การไมซํ้าซอนกับงบประมาณของรัฐ (additional to Government) คือการจัดสรรเงินทุน
รายไดจาก National Lottery จะไมถูกใชเปนงบประมาณหลักเพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของ
ภาครัฐ แตสามารถจัดสรรทุนเปนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณปกติเทานั้น และการให
งบประมาณดงักลาวจะตองมีลักษณะเปนการเพิ่มมูลคา (add value) ของโครงการ กิจกรรม บุคคลหรือ
สถานที่เทานั้น ผูขอเงินจัดสรรจาก Big Lottery Fund จึงไมสามารถขอเงินเพื่อใชแทนงบประมาณหลัก
หรือการจัดทํายุทธศาสตรของภาครัฐได  หลักการในเรื่องนี้เปนที่ยอมรบัขององคกรจัดสรรเงินอื่น ๆ 
(National Lottery Distributors) ดวย  หลักการในเรื่องนีม้ีบัญญัติไวในกฎหมาย  National Lottery Act 
ฉบับแกไข ค.ศ. 2006 มาตรา 34 มีขอความสําคัญระบุเร่ืองนี้ไวอยางชดัเจน31  
   

 ลักษณะสําคัญของ BIG 
 การจัดสรรเงินของ BIG จะมีลักษณะตางจากองคกรจดัสรรทุนคือ จะพิจารณาใหทนุใน

โครงการที่มีวัตถุประสงคในการนําเงนิทนุไปใชเปนสําคัญ มิไดเนนการพิจารณาองคกรที่จะไดรับทุน  
พันธกิจหลักคือ BIG คือการปรับปรุงสภาพชีวิต ความเปนอยูของชุมชนตามความจาํเปนของคนใน
ชุมชนนั้น ๆ  กลุมที่มักจะไดรับการจัดสรรทุนคือ องคกรสาธารณกุศลระดับชาติ ชุมชนระดับรากหญา 
(grass roots in communities) องคกรชุมชน กลุมจิตอาสา อาสาสมัคร  BIG จะพจิารณาโครงการหรือ

                                                 
31 In section 34 of the National Lottery etc. Act 1993 (annual reports) after subsection (2) insert— 
 “(2A) The report shall set out the body’s policy and practice in relation to the principle that 
proceeds of the National Lottery should be used to fund projects, or aspects of projects, for which funds 
would be unlikely to be made available by— 
 (a) a Government department, 
 (b) the Scottish Ministers, 
 (c) a Northern Ireland department, or  
 (d) the National Assembly for Wales.” 
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กิจกรรมดานสาธารณกุศล, สุขภาพ, การศึกษาและสิ่งแวดลอม  ผูที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการพิจารณา
อาจเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนก็ได รวมถึงองคกรประเภทอื่น ๆ  

 BIG ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการใหทุนสนับสนุนในชวง 6 ป คือตัง้แตปงบประมาณ 2009 ถึง 
201532 เพื่อกําหนดแผนการจดัสรรทุนอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวิเคราะห
ผลกระทบดานตาง ๆ ของการใหทุนตอผูกําหนดนโยบาย  แผนยุทธศาสตรฉบับปจจุบันกําหนดพนัธกิจ
ของ BIG คือ การสนับสนุนใหมีการปรับปรุงชุมชนตาง ๆ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
อยางแทจริง  โดยมีการกําหนดประเด็นสําคัญ (themes) 3 เร่ืองที่ไดรับความเหน็ชอบจากรัฐสภา คอื 1) 
การสรางชุมชนแหงการเรียนรูและการสรางโอกาส (Community Learning and Creating Opportunity)  
2) สงเสริมเรื่องความสัมพันธอันดีและความปลอดภัยภายในชุมชน (Promoting Community Cohesion 
and Safety) และ 3) สงเสริมความเปนอยูทีด่ีของคนในชมุชน  (Promoting Well-being)  ประเดน็หลักทั้ง 
3 เรื่องนี้ถือเปนสวนสําคัญในการพิจารณาอนุมัติทุนสนบัสนุนโครงการของ BIG   

 

 กลุมเปาหมายที่ถือเปนหุนสวน (partner) สําคัญ  
 ตามแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ของ BIG คือ จะใหความสําคัญในการพิจารณาใหทนุสนบัสนุนเปน

ลําดับแรก ๆ คือ ชุมชนทองถ่ิน และกลุมอาสาสมัคร (voluntary and community sector) โดยคาดวาจะมี
การใหทุนสนบัสนุนคิดเปนสัดสวนราวรอยละ 80 ของทนุสนับสนุนทัง้หมด  เมื่อจําแนกตามพื้นทีข่องผู
ขอรับทุนที่ไดรับการอนุมัติจาก BIG ขอมูลในปงบประมาณ 2010 ถึง 2011 ระบุวา ผูรับทุนสวนใหญ
เปนองคกรที่ดาํเนินงานในองักฤษ (รอยละ 77.5), สก็อตแลนด (รอยละ 11.5), เวลส (รอยละ 6.5) และ
ไอรแลนดเหนอื (รอยละ 4.5) ตามลําดับ 

 BIG ไดจัดทําแผนงานการใหทุนสนับสนนุออกเปน 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรก คือ Demand-led 
programmes เปนแผนงานทีส่นับสนุนใหทุนแกองคกรและกลุมบุคคลที่พัฒนาแนวคิดและวิธีการตาง ๆ 
ที่สนองตอความตองการในการขอรับทุนของตนเอง  ลักษณะที่ 2 Strategic programmes เปนแผนงานที่
เนนเรื่องผลลัพธ (outcome) ที่มีความชัดเจนหรือเปนผลลัพธที่ตรงกับแนวทางที่ BIG ตองการสนับสนุน     

 ตัวอยางแผนงานยุทธศาสตรที่ BIG จัดทําเปนแผนงานทีใ่หการสนับสนุนที่เรียกวา Strategic 
programmes ไดแก แผนงาน “Big Innovation” เปนแผนงานสนับสนุนโครงการใหมทีม่ีวิธีการแกไข
ปญหาสังคมแบบใหม ๆ ไมวาจะเปนปญหาสังคมที่มีอยูเดิมหรือปญหาที่เกิดขึน้มาใหม  ผูที่สามารถ
ขอรับการสนับสนุนคือ องคพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน กลุมอาสาสมัคร และองคกรเอกชนที่ไม
แสวงหากําไร แตจะไมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางผลประโยชนหรือกําไรมใหแกองคกร
เอกชนโดยตรง และไมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา แตองคกรทางศาสนาสามารถยื่นขอรับทุนได  
                                                 
32 “Big thinking: OUR STRATEGICFRAMEWORK 2015” (Big Lottery Fund, June 2009), pp.6-8. 
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นอกจากนี้ ยังไมสนับสนุนองคกรที่ยื่นขอรับทุนแทนองคกรอ่ืน หรือองคกรขอทุนที่มีปญหาทางการเงิน  
พื้นที่กิจกรรมคือ แควนเวลส กําหนดวงเงนิงบประมาณตั้งแต 20,000 ถึง 1 ลานปอนด 

 

   หลักการสําคัญและรูปแบบของการจัดสรรทุนของ BIG  
 กฎหมายกําหนดให BIG ไมสามารถสนับสนุนหรืออนุมัติใหทนุในโครงการที่ดําเนินของรัฐที่มี

ลักษณะซ้ําซอนกับโครงการของรัฐ หรือไมใชโครงการที่ริเร่ิมขึ้น เพื่อทดแทนโครงการของรัฐที่
สามารถของบประมาณตามปกติ   ดังนัน้ BIG จะใหความสําคัญกับการใหทุนสนับสนุนโครงการใน
ระดับชุมชน ทองถ่ินในลักษณะที่เปนการสรางมูลคาเพิ่มหรือชวยสนับสนุนในสวนที่จําเปน ซ่ึงไมได
รับการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ     

 กฎหมาย  National Lottery Act ฉบับแกไข ค.ศ. 2006 กําหนดรูปแบบการจัดสรรเงินของ BIG 
มี 2 รูปแบบคือ 1) การใหเงนิสนับสนุนในลักษณะของการใหทุน (grants)  2) การใหเงินกูยืม (loans)  
ในทางปฏิบัตนิั้น BIG ยังคงสนับสนุนในรปูแบบการใหทุนเพราะ BIG มีบทบาทในฐานะที่เปน “grant 
giver”  จึงยังไมมีการพิจารณาอนุมัติใหกูยืมแตอยางใด (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2555)  

 

 คุณสมบัตขิองผูท่ีขอรับการสนับสนุน 
  BIG จะใหการสนับสนุนทุนแกผูที่มีคุณสมบัติใน 4 กลุม ตอไปนื้ 33

 กลุมท่ี 1 องคกรชุมชนและองคกรพัฒนาเอกชน (Voluntary and community organizations)  
 กลุมองคกรชุมชนและองคกรพัฒนาเอกชนที่ดําเนนิงานดานสังคม ซ่ึงมิใชหนวยงานของรัฐ 

(public sectors) และไมใชองคกรธุรกิจ (private sectors) กลาวคือ เปนองคกรที่มีเปาหมายในการทาํงาน
เพื่อสังคม มากกวาการคํานงึถึงผลกําไร มีการนําเงินรายไดมาใชในการดําเนินงานเพือ่ชวยเหลือ
ประชาชนและสังคมโดยรวม ไดแก องคกรการกุศลที่จดทะเบียนและมไิดจดทะเบยีนตามกฎหมาย 
(registered and unregistered charities), กลุมสหกรณ (co-operatives), friendly societies (มีกฎหมาย
ควบคุมชื่อ  Friendly Societies Act 1875), industrial and provident societies34, บริษัททีด่ําเนินกิจการ
โดยไมหวังผลกําไร (not-for-profit companies) และสมาคมที่ไมหวังผลกําไร (not-for-profit 
unincorporated associations) 
                                                 
33 “Guide for applicants” (UK: Big Lottery Fund, March 2012). 
34 องคกรที่จัดตั้งข้ึนเพื่อดําเนินธุรกิจในลักษณะของสหกรณหรือเพื่อนําผลกําไรมาเปนประโยชนตอชุมชน 
องคกรลักษณะนี้จะตองข้ึนทะเบียนตามกฎหมายชื่อวา Industrial and Provident Societies Act 1965  อางจาก 
http://www.fsa.gov.uk/doing/small_firms/msr/societies 



 80

 ผูขอรับทุนในกลุมที่ 1 จะตองมีเอกสารรับรองของราชการที่รับรองสถานะขององคกร เชน 
หนังสือจัดตั้งองคกร ขอบัญญัติหรือธรรมนูญกอตั้ง และมีบุคคลที่รวมเปนคณะกรรมการบริหารไมนอย
กวา 3 คนทีไ่มมีความเกีย่วของกัน (ในกรณีบริษัท) หรือมีทรัสตีไมนอยกวา 3 คน ในกรณีองคกรการ
กุศลที่จดทะเบยีน หรือมีบุคคลไมนอยกวา 3 คนที่ไมมีความเกี่ยวของกนั (ในกรณีสหกรณ friendly 
societies  สมาคม และกรณีอ่ืน ๆ) 

 ทั้งนี้  BIG จะไมใหทนุสนับสนุนแกองคกรที่มีปญหาเรื่องสถานะทางการเงิน (poor financial 
health) หรือเปนองคกรที่เคยไดรับทุนมากอน แตมีผลการดําเนินงานทีไ่มนาพึงพอใจ  ผูขอรับทุน
จะตองเปนองคกรที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการเองทั้งหมด  BIG จะไมพจิารณารับขอเสนอ
โครงการที่มีการยื่นขอแทนองคกรอ่ืน  

 กลุมท่ี 2 โรงเรียน   
 โรงเรียน (school) เปนองคกรที่สามารถขอรับทุนสนับสนุนได  แตก็มเีงื่อนไขการใหทุนที่

นาสนใจคือ BIG จะไมใหเงนิสนับสนุนกจิกรรมหรือบริการตาง ๆ ที่โรงเรียนมีหนาที่รับผิดชอบตาม
กฎหมายอยูแลว เชน กจิกรรมตามหลักสูตรการเรียนการสอน, กิจกรรมที่ดําเนินการในระหวางชวงเรียน  
โครงการที่จะสนับสนุนนั้น จะตองเปนโครงการที่ดําเนนิการในชวงกอนหรือหลังเวลาเรียนตามปกติ 
อาทิเชน กิจกรรมในชวงเวลาอาหารกลางวนัหรือวันหยดุ เวนแต โรงเรียนที่ขอทุนจะแสดงเหตุผลทีด่ีได
วาเหตใุดจึงไมสามารถจัดกิจกรรมในชวงนอกเวลาเรียนได   

 กลุมท่ี 3  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เรียกวา parish council หรือ town council ซ่ึงในประเทศ
สหราชอาณาจกัรมีมากถึง 10,000 แหง อาจเทียบเคียงไดกบัสภาเทศบาลหรือสภาองคการบริหารสวน
ตําบลของไทย สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ  ในกรุงลอนดอน
และเมืองที่มีการพัฒนาแลวจะไมมีสภาทองถ่ินลักษณะนี้35    

 กลุมท่ี 4  หนวยงานของรัฐดานสุขภาพ 

 หนวยงานของรัฐดานสุขภาพ (health body) ไดแก หนวยงานที่ใหบริการสุขภาพแกประชาชน
คือ Primary Care Trusts, NHS Hospital Trusts และ Foundation Hospitals  

 หนวยงานของรัฐที่มีลักษณะเปนหนวยงานอิสระที่อยูในสังกัดของหนวยงานขนาดใหญ ก็มี
สิทธิยื่นขอรับการสนับสนุนไดเชนกัน โดยจะตองมีเอกสารจัดตั้งหนวยงานตามกฎหมายและไดรับ
อนุมัติจากหนวยงานตนสังกดัในการขอรับทุนจาก BIG มีเอกสารรายงานการเงินประจําปของหนวยงาน

                                                 
35 All about local councils at 
http://www.nalc.gov.uk/About_NALC/What_is_a_parish_or_town_council/All_about_local_councils.aspx 
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ที่ขอรับทุนและหนวยงานตนสังกัดและสมุดบัญชีโครงการ  เมื่อ BIG พิจารณาจะอนมุัติใหทุน
สนับสนุนแลว จะมีการสอบถามไปยังหนวยงานตนสังกดัวา ยนิดีที่จะรบัผิดชอบโครงการดังกลาว
หรือไม ในบางกรณีหนวยงานตนสังกัดจะตองเปนผูยื่นขอรับทุนเอง   

  

 หลักเกณฑการพิจารณาอนมัุติใหทุน 
 การพิจารณาอนุมัติใหเงินสนับสนุนของ BIG จะพิจารณาจากผลลัพธ (outcomes) ของโครงการ

ที่เสนอมา โดย BIG กําหนดผลลัพธที่เปนเกณฑพิจารณาไว 4 ขอ ซ่ึงในโครงการที่ยื่นมาของผูขอทุน
จะตองระบุถึงการบรรลุผลลัพธอยางนอย 1 ใน 4 ขออยางชัดเจน จึงจะมีสิทธิไดรับทุน เกณฑผลลัพธ 4 
ขอ ไดแก 

 1) ประชาชนมีคุณภาพชวีิตหรือโอกาสที่ดีมากขึ้น คือ สามารถเขาถึงชองทางในการพัฒนา
ปรับปรุงทักษะในการดํารงชีวิตมากขึ้นกวาในอดีต  

 2) ชุมชนเขมแข็ง (stronger communities) โครงการที่ทําใหมีพลเมืองทีม่ีคุณภาพ กระตือรือรน 
(active citizens) มากขึ้น สามารถทํางานรวมกันเพื่อแกไขประเด็นปญหาตาง ๆ ในชมุชนของตน 

 3) ปรับปรุงสภาพแวดลอมในเมืองและชนบท คือโครงการที่สามารถทําใหชุมชนสามารถเขาถึง
บริการที่จําเปนและมีสภาพแวดลอมที่นาอยูอาศัย  

 4) มีกลุมคนและชุมชนที่กระตือรือรนเพิ่มมากขึ้น (more active people and communities) และ
มีสุขภาวะทีด่ยีิ่งขึ้น   

 ปจจัยอ่ืน ๆ ที่ใชในการพิจารณาอนุมัติทุนโครงการ ไดแก  ความจําเปนของโครงการ, กลุมคนที่
จะไดรับประโยชนเปนใครบาง, วิธีการหรอืข้ันตอนที่จะบรรลุผลลัพธนั้น ๆ, สมมุติฐานวา BIG ไดให
ทุนสนับสนุนกอนหนานี้, ขอมูลรายไดขององคกร, คาใชจายทั้งหมดของโครงการ   

 เนื่องจากในแตละปมีโครงการที่เสนอขอรับทุนเปนจํานวนมาก  BIG จึงวางหลกัเกณฑการ
อนุมัติเพิ่มเติมที่สําคัญซึ่งควรมีการระบุไวในขอเสนอโครงการ เชน แสดงหลักฐานความจําเปนที่
สมควรไดรับการสนับสนุนที่มีน้ําหนกัมากพอ, ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของกลุมประชาชนที่
หลากหลาย, สามารถบรรลุผลลัพธหลายประการที่กําหนดไว, เปนองคกรที่เคยไดรับทุนสนับสนุนมา
กอน, เปนองคกรที่มีรายไดในแตละปเปนจํานวนไมมากนักหรือเปนโครงการขนาดเล็ก   

 โครงการที่มีขอรับทุนตั้งแต 300 ถึง 10,000 ปอนด และมีกําหนดเวลาโครงการไมเกนิ 1 ป  การ
พิจารณาคัดเลือกโครงการตาง ๆ จะมีทีมงานที่ประเมินผลอยางเปนธรรม เพื่อเสนอตอกลุมผูบริหาร
ระดับ managers พิจารณาอนมุัติในขั้นตอนสุดทาย  
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 ลักษณะของกิจกรรมในโครงการที่ไมมีสิทธิไดรับการสนบัสนุน  เชน  

o กิจกรรมที่เร่ิมดําเนินการกอนที่จะไดรับอนุมัติทุน 

o คาใชจายที่เกิดขึ้นกอนที่จะไดรับอนุมัติทุน 

o คาใชจาย contingency costs หรือเงิน endowments เพื่อใชเปนแหลงรายไดของ
องคกร 

o กิจกรรมหรือเหตุการณทีจ่ัดซ้ํากันหรือเคยไดรับทุนสนับสนุนมากอน เวนแตจะ
เวนระยะการจดักิจกรรมนั้นเปนเวลานานมากกวา 3 ป 

o กิจกรรมหาเงนิทุนขององคกรตนเองหรือองคกรอ่ืน ๆ 

o ทรัพยสินหรือส่ิงของที่เปนประโยชนสวนบุคคล 

o ทรัพยสินหรือส่ิงของที่จัดซื้อแทนองคกรอ่ืน, โครงการกอสราง ปรับปรุง
อสังหาริมทรัพย ที่ดิน ส่ิงปลูกสรางที่มีมูลคามากกวา 25,000 ปอนด (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว) 

o การกูยืมเงนิหรือนําไปใชจายดอกเบีย้เงนิสินเชื่อ 

o คาใชจายหรือเงินเดือนประจาํของพนักงานในองคกร 

o กิจกรรมทางการเมืองหรือศาสนา 

o โครงการที่สามารถขอรับความชวยเหลือจากองคกรอ่ืนหรือองคกรธุรกิจแทนได 

o โครงการหรือกิจกรรมที่ภาครัฐมีหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายอยูแลว 

o โครงการที่ผูขอรับทุนไมสามารถรับผิดชอบไดอยางตอเนื่อง เพราะตองอาศัยความ
ชํานาญเฉพาะดาน 

o โครงการที่มีระยะเวลาดําเนนิการเกนิ 12 เดือน  

o  การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

o งานซอมแซมหรือบํารุงรักษา หรือการดําเนินการเกี่ยวกบัยานพาหนะที่ใชแลว        
 

 โครงการที่ไมไดผานการอนมุัติจาก BIG  ผูยื่นขอทุนจะไดรับหนังสือแจงอยางเปนทางการ
พรอมระบุเหตผุลที่ไมไดรับการสนับสนุน  แตผูยื่นก็มีสิทธิขอรับทุนสนับสนุนใหมได และอาจไดรับ
การพิจารณาอนุมัติหากไดปรับปรุงโครงการเดิมใหเขาหลักเกณฑการพิจารณาหรือแกไขปรับปรงุตาม
เหตุผลที่ระบุไวได    
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 ความสัมพันธของ Big Lottery Fund กับรัฐบาล 
 ดังที่กลาวมาแลวในตอนตนวา Big Lottery Fund (BIG) ในฐานะที่เปนหนวยงานที่ทาํหนาที่
พิจารณาจดัสรรเงินจากกองทุนล็อตเตอรี่แหงชาติ มีสถานะเปนหนวยงานของรัฐที่เปนอิสระที่เรียกวา 
Non-Departmental Public Body (NDPB) จึงไมอยูภายใตการครอบงําหรือส่ังการของรัฐบาลหรือ
กระทรวง (Department) ตาง ๆ  ส่ิงที่นาสนใจคือ BIG มีความสัมพันธในลักษณะใดกบัรัฐบาล  จาก
การศึกษาพบวา รัฐบาลจะเปนผูมีสวนรวมในการกําหนดกรอบยุทธศาสตร (strategic framework) โดยมี
การปรึกษาหารือ (consultation) กับคณะกรรมการบริหารของ BIG ภายใตกรอบแนวคิดสําคัญ 3 เร่ือง
คือ Community Learning and Creating Opportunity, Promoting Community Safety and Cohesion, 
Promoting Wellbeing ซ่ึงเปนตามที่กฎหมาย National Lottery Act 1993 มาตรา 36E บัญญัติไว และตอง
ขอคําปรึกษาหารือกับหนวยงานอื่น ๆ คือ National Assembly for Wales, Scottish Ministers และ 
Northern Ireland Department of Culture, Arts and Leisure ตามลําดับ 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม โอลิมปค ส่ือ และกฬีา (Secretary of State for the 
Department for Culture, Olympics, Media and Sport) ของสหราชอาณาจักร มีอํานาจตามกฎหมาย
ดังกลาวในการกําหนดนโยบาย (policy directions36) เกี่ยวกับการเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติทุน
สนับสนุนเงินกองทุน ฯ โดยจะตองมีกระบวนการปรึกษาหรือกับคณะกรรมการบริหารของ BIG ดังที่
กลาวมาแลวเสียกอน โดยนโยบายที่ใชในปจจุบันเปนนโยบายที่กําหนดไวตั้งแตป ค.ศ.2006 ในขณะที่
เร่ิมดําเนินการจัดตั้ง BIG  ทั้งนี้ หาก BIG ไมปฏิบัติตามนโยบายทีก่ําหนดไว ก็จะตองรับผิดชอบตอ
รัฐมนตรี ฯ  อยางไรก็ดี BIG จะตองปฏิบัตติามแนวปฏิบัติทางการเงิน (financial directions) ที่กําหนดไว
โดยไมมีขอยกเวน  

 ตัวอยางแนวนโยบายที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ฯ กําหนดไวให BIG ดําเนินการ 
เชน แนวทางปฏิบัติทั่วไปทีก่องทุน BIG จะตองดําเนินการจัดสรรเงินที่สอดคลองกับความจําเปนใน
เร่ืองตอไปนี้  

  ก) ตองจดัสรรเงินตามกฎหมาย National Lottery Act 1993 มาตรา 25 (1) สําหรับ
โครงการที่สงเสริมประโยชนสาธารณะ (public good) และจะตองไมใชการจัดสรรเพื่อผลประโยชน
สวนบุคคล (private gain)  

  ข) ตองจัดสรรเงินตามกฎหมาย National Lottery Act 1993 มาตรา 25 (1) สําหรับ
โครงการที่พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพชวีิตของคนในชุมชนที่มีความยั่งยนืและไดผลอยางแทจริง  
                                                 
36 “Big Lottery Fund Annual Report and Accounts for the financial year ended 31 March 2011”, op. cit , p. 
94. 
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  ค) คํานึงถึงการสงเสริมนวัตกรรมที่มีความสมดุลยกับความจําเปนในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามลักษณะหรือประเภทโครงการและผูยื่นขอรบัทุน   

  ง) คํานึงถึงวัตถุประสงคในเรื่องการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน (sustainable 
development) 

  จ) กําหนดกรอบระยะเวลาโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนที่สามารถดําเนินการดาน
งบประมาณได โดยคํานึงถึงคาใชจายและตนทุนตาง ๆ   

 

 การติดตามผลโครงการที่ไดรับอนุมัติของ BIG  
 องคกรหรือผูที่ไดรับอนุมัตโิครงการจาก BIG จะตองเกบ็รักษาเอกสารทางการเงินทีเ่กี่ยวกับ

คาใชจายในโครงการ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ โดยอาจมกีารสุมตรวจของ BIG ในเรื่องการใช
จายเงินโครงการที่ไดรับอนมุัติโครงการไปแลว    

 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการตดัสินใจอนุมัติทุนของ Big Lottery Fund   
 BIG เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินโครงการที่ยื่นขอรับทุน แต
เกณฑการตัดสิน มิใชเปนการเลือกระหวางขอเสนอโครงการที่มีช่ือเสียงหรือไดรับความนยิมมาก
เปรียบเทียบกบัโครงการที่ไดรับความนยิมนอย  ตวัอยางเชน แผนงานชื่อ People’s Millions37 ของ BIG 
ที่เปดโอกาสใหประชาชนทัว่ไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินจากกองทนุ National Lottery 
มาใชในกิจกรรมของชุมชนทองถ่ินทั่วประเทศสหราชอาณาจักร  กลุมเปาหมายหลักที่เปนผูขอรับทุน
สนับสนุนสวนใหญกวารอยละ 80 เปนองคกรชุมชนและองคกรอาสาสมัคร  แผนงานนี้ยังมีสวนชวย
กระตุนใหประชาชนหรือกลุมองคกรที่ไมเคยเสนอขอรับทุนจากล็อตเตอรี่ ใหความสนใจในการยื่น
ขอรับทุนเพิ่มขึ้นดวย 

 ในป ค.ศ.2005 Big Lottery Fund (BIG) ไดรวมมือกับสถานีโทรทัศน ITV ที่จะทําแผนงานนี้ 
โดยเปดโอกาสใหผูชมรายการของ ITV มโีอกาสโหวตหรือออกคะแนนเสียงทางโทรศัพท เพื่อเลือก
โครงการของชุมชนที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนจาก BIG  ผูชนะจะไดรับทุนสนับสนุนจาก BIG  
ลักษณะของโครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนจะตองเปนโครงการเพื่อพัฒนาชมุชน (ทั้งชุมชน
เมืองและชนบท) ตั้งแตเร่ิมดาํเนินในป 2005 จนถึงปจจุบนั (ขอมูล ณ ตนป 2012)  แผนงานนี้มีโครงการ
ที่ไดรับรางวัลมากถึง 463 โครงการ มีมูลคาโครงการรวมทั้งส้ิน 24.5 ลานปอนด  จากขอมูลความนิยม
ของผูชมรายการนี้ ในชวงป 2007 มีผูชมรายการนี้มากถึง 553,000 คน โครงการที่ไดรับรางวัลจะมีผู
                                                 
37 http://www.peoplesmillions.org.uk/ 
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โหวตเฉลี่ยราว 5,400 คน  วธีิการโหวตเลอืกโครงการจะใชการโทรศพัทเทานั้น  แผนงานไมเปดรับใหมี
การใชขอความสั้นหรือ SMS เพราะในบางกรณีผูชมรายการจะตองเสยีคาบริการ SMS แตไมไดรับการ
นับคะแนนโหวต  

 วัตถุประสงคของแผนงานดงักลาว มีดังนี้38  

 เพื่อทําใหชุมชนมีสภาพแวดลอมที่สะอาด ปลอดภัย หรือเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 ปรับปรุงส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติในชุมชน 

 ปรับปรุงการออกแบบ รูปลักษณและการเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวกในชุมชน 

 สรางโอกาสหรืออํานวยความสะดวกใหแกคนในชุมชนมีความพึงพอใจใน
สภาพแวดลอมในชุมชนทองถ่ินของตนเอง 

 สรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน และชวยเหลือคนในชุมชนที่มีความจําเปน
พื้นฐานมากทีสุ่ด  

  
 ตัวอยางของลกัษณะกิจกรรมที่รับการสนับสนุนจาก BIG 
 BIG เปนองคกรที่พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนล็อตเตอรี่แหงชาติ (NLDF) เพื่อใหการ

สนับสนุนแกโครงการที่ดําเนินงานในกลุมประชากรที่เปนกลุมผูมีความเปราะบาง (vulnerable group) 
เปนจํานวนมากในแตละป  แตผูวิจยัพบวายังไมมีการรวบรวมขอมูลสถิติอยางเปนระบบ ผูที่สนใจ
สามารถสืบคนไดจากเว็บไซตของ BIG  ในที่นี้ขอยกตวัอยางบางโครงการ39 เชน ในชวงป ค.ศ. 2010  
BIG ไดริเร่ิมจดัทําแผนงานที่มีกลุมเปาหมายเปนกลุมผูมีความเปราะบางหรือไดรับผลกระทบตาง ๆ ซ่ึง
อาศัยในไอรแลนดเหนือในวงเงิน 40 ลานปอนด เพื่อเสริมสรางศักยภาพของกลุมเยาวชนและกลุม
ผูสูงอายุ ดวยการจัดใหมกีารอภิปรายที่ช่ือว Big Debate เพื่ออภิปรายในประเดน็ตาง ๆ ที่เปนปญหาของ
กลุมผูสูงอายุและเยาวชนที่มคีวามเสี่ยงคอนขางสูง   

 ตัวอยางโครงการอื่น ๆ อาทิเชน   

 โครงการ the Community Matters Partnership (ไดรับทุนจํานวน 8,900 ปอนด เร่ิม
ดําเนินการตั้งแตเดือนมนีาคม 2010) เกิดจากความรวมมอืของบริษัทธุรกิจ 10 แหงทีต่ั้งอยูในเขตเมอืง 
Borough of Rushmoor รวมตัวกันจัดตั้งนติิบุคคลชื่อ the Community Matters Partnership C.I.C. เปน
โครงการเกี่ยวกับงานอาสาสมัครในชุมชนตาง ๆ แถบตะวันออกเฉยีงใตของอังกฤษ โดยในปแรกที่

                                                 
38 “The People’s Millions: Final evaluation findings” (UK: Big Lottery Fund, November 2008), pp.3-4. 
39 http://www.biglotteryfund.org.uk/index/funding-uk/case_studies_search-uk.htm 
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ไดรับทุนนัน้มกีารจัดทําโครงการอาสาสมัครราว 30 โครงการ เชน การปรับปรุงสภาพสวนสาธารณะ
สําหรับผูสูงอายุที่อาศัยในชุมชน, การฝกอบรมเจาหนาทีใ่นองคกรสาธารณกุศลที่ทํางานดานคนไรบาน 
(ช่ือวา Vine Day Centre) บริษทัที่รวมโครงการจะจายเงินคาธรรมเนียมสมาชิกและอํานวยความสะดวก
ในการเดินทางและทํางานของพนักงานบริษัท  ผลของโครงการนี้ทําใหคนในชุมชนมีโอกาสทํางาน
อาสาสมัครในชุมชนของตนเอง คิดเปนชั่วโมงการทํางานราว 2,500 ช่ัวโมง ซ่ึงชวยประหยดัคาใชจายใน
การวาจางไดราว 28,000 ปอนด   

  

 โครงการประกวด the Silver Dreams Fund 40  
 เมื่อเดือนตุลาคม 2554   BIG ไดเชิญชวนใหองคกรตาง ๆ ในอังกฤษ รวมสงโครงการเขารวม
แขงขันในโครงการ the Silver Dreams Fund เพื่อจัดทําโครงการนํารองในการชวยเหลือกลุมผูสูงอายุที่
เปนกลุมคนทีม่ีความเปราะบาง (vulnerable older people) ใหสามารถมีวิถีการดําเนนิชีวิตที่ดีขึน้กวาเดิม 
ผลปรากฏวามีผูเสนอโครงการที่ผานการตัดสินจํานวน 37 โครงการ ที่ไดรับทุนสนับสนุนรวมกนั
ทั้งหมด 6 ลานปอนด เชน โครงการที่ชวยแกปญหาในกลุมผูสูงอายุดังกลาวที่เปนผูปวยเอดส, ผูปวยที่
ไดรับการดแูลรักษาในระยะสุดทาย (end of life care), ผูที่อยูในภาวะซมึเศรา, ผูที่ติดแอลกอฮอล และ
ผูสูงอายุที่มีปญหาอื่น ๆ  โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจากหนังสือพิมพ Daily Mail ในการ
ประชาสัมพันธและสนับสนนุเรื่องนี้ และมีสวนรวมเปนคณะกรรมการตัดสินดวย  

 ตัวอยางโครงการที่ไดรับทนุจากโครงการประกวด the Silver Dreams Fund อาทิเชน โครงการ
ช่ือ ‘Elder Crafts and English Exchange’ เปนโครงการที่สนับสนุนใหกลุมชาติพันธุชาวเนปาลที่ช่ือวา 
Gurkha41 เพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับผูสูงอายุชาวอังกฤษจากชุมชน 
Hampshire มีเปาหมายเพื่อสนับสนุนความหลากหลายและการเคารพในเอกลักษณของคนแตละกลุม  

                                                 
40 Alex Dodds, “Silver lining for older people” (18 June 2012) at http://bigblog.org.uk/ 
41 ชาวกูรคา (Gurkha) เคยเปนทหารที่เปนสวนหนึ่งของกองทัพอังกฤษมาเปนเวลากวา 200 ป เคยผาน
สงครามโลกครัง้ท่ี 1 และครั้ง 2 และสงครามอื่น ๆ แตยังไมไดรับสิทธิเปนพลเมืองอังกฤษ 
numbers have been sharply reduced from a World War II peak of 112,000 men, and now stand at about 
3,500. 

http://biglotteryfund.files.wordpress.com/2012/06/untitled-1.jpg
http://bigblog.org.uk/2012/06/18/silver-lining-for-older-people/
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โครงการ Advice Leeds  
 องคกรสาธารณกุศลชื่อ Leeds Citizen Advice Bureau (Leeds CAB) ซ่ึงจัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 
1939 หรือกวา 70 ป เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่ใหความชวยเหลือแกประชาชนหลายแสนคน โดยในแต
ละปจะมีประชาชนที่ใชบริการราว 25,000 คน (หรือเฉลี่ยวันละ 70 คน แตมีแนวโนมจะเพิ่มจํานวนมาก
ขึ้น)  Leeds CAB ไมไดรับงบประมาณจากภาครับ แตไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากคนในชุมชน
และประชาชนทั่วไปรวมถึงผูที่เขามาเปนอาสาสมัคร บริการขององคกรแหงนีเ้ปนบรกิารที่ไมเสีย
คาใชจายใด ๆ โดยใหบริการแกคนทกุกลุมอายุ เชื้อชาติ ศาสนา  ผูใหคําแนะนําจะเปนอาสาสมัครที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญในการใหคําแนะนําในดานตาง ๆ  รูปแบบบริการมีหลายลักษณะทีน่าสนใจที่เปน
การบริการแกกลุมคนที่มีความเปราะบาง ดังนี้42   

 การใหคําแนะนําทั่วไปในเรือ่งปญหาหนี้สิน, บานและทีด่ิน, การขอรับสิทธิ
ประโยชนตามกฎหมาย, ปญหากฎหมาย, การจางงาน, คนเขาเมือง, ปญหาผูบริโภค ฯลฯ  

 การประสานงานหรือสงเรื่องไปยังหนวยหรือองคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบหรือ
สามารถใหความชวยเหลือได  เร่ือง 

 การใหบริการเยี่ยมบานในกรณีคนผูพิการ, ผูสูงอายุ ผูปวยหรือผูอยูในภาวะที่
ไมสามารถเดินทางออกจากบานดวยตนเองได  

 การใหบริการแกผูที่มีปญหาจิตเวช กลุมผูหญิงชาวเอเชยีที่มีครอบครัวและลูก 
 การทํางานนโยบายดานสังคมที่ตองประสานงานหนวยงานของรัฐในชมุชน

ทองถ่ินอยูเสมอ  

 องคกรแหงนีไ้ดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนล็อตเตอรี่ในชวงปลายป ค.ศ. 2008 คิดเปนเงิน 
498,701 ปอนด โดยทําใหมกีารปรับปรุงบริการตาง ๆ รวมถึงการฝกอบรมอาสาสมัครใหมกวา 150 คน 
ในการใหคําแนะนําตาง ๆ ทางโทรศัพทิ์ ซ่ึงโดยปกตแิลวอาสาสมัครแตละคนจะตองใชเวลาฝกอบรม
ราว 6 ถึง 9 เดอืน  อาสาสมัครบางคนเปนนักกฎหมายหรือทนายความที่ทํางานให Leeds CAB เปน
เวลานานถึง 10 ป  การใหเงนิสนับสนุนของกองทุน ฯ จงึทําใหมีการปรับปรุงระบบการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใหคําแนะนําแกกลุมคนที่มีความเปราะบางที่มักจะไมสามารถเขาถึง
หนวยงานตาง ๆ  

                                                                                                                                                  
During the two world wars 43,000 men lost their lives. The Gurkhas are now based at Shorncliffe near 
Folkestone, Kent - but they do not become British citizens 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-10782099 
42 http://www.leedscab.org.uk/aboutleeds.htm 
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 3.2 Heritage Lottery Fund 
กองทุน Heritage Lottery Fund (HLF)43 เปนกองทุนที่ดําเนนิการโดย National Heritage 

Memorial Fund (NHMF) รับผิดชอบในการจัดสรรเงินทุนจากล็อตเตอรี่แหงชาติในกิจการดานมรดก
แหงชาตหิรือ “heritage” คือ ส่ิงที่เกิดจากภมูิปญญาของมนุษยที่สงผานจากคนรุนหนึง่ไปยังคนอีกรุน
หนึ่ง โดยมนุษยไดประเมินคณุคาส่ิงเหลานีแ้ละตองการใหมันคงอยูหรือสืบทอดไปยงัคนรุนอื่นใน
อนาคต และมผีลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบันและอนาคต   

ดังนั้น งานในดานนี้จึงมีขอบเขตในหลายดาน อาทิเชน งานบันทึกที่เกดิจากความทรงจําและ
ประสบการณของคนหรือที่มักเรียกวา “oral history”, ประวัติศาสตรของคนและชุมชนรวมถึงผูอพยพมา
อาศัยในสหราชอาณาจักร, ภาษาและและภาษาถิ่น, ประเพณีทางวัฒนธรรม, จารีตประเพณี, โครงการ
บูรณะซอมแซมพิพิธภัณฑ, สวนสาธารณะ, โบราณสถาน, สถานที่อยูอาศัยของสัตวปา, การปรับปรุง
ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ วัฒนธรรม ฯลฯ    

เปาหมายของกองทุน Heritage Lottery Fund ที่สําคัญมี 3 ประการคือ  

(1) การอนุรักษมรดกของสหราชอาณาจกัรที่มีความหลากหลาย เพื่อที่จะใหคนในรุนปจจุบัน
และรุนอนาคตสามารถมีประสบการณและมีความสุขได   

(2) การชวยเหลือคนทั่วไปในวงกวาง หรือการใหคําแนะนําหรือมีสวนรวมในการตดัสินใจ
เกี่ยวกับมรดกแหงชาติ    

(3) การชวยเหลือคนทั่วไปใหเรียนรูเกี่ยวกบัประวัติความเปนมาหรือคุณคาของตัวเขาหรือ
บุคคลอื่น   

ประเภทของทนุที่สามารถขอรับการสนับสนุน แบงออกตามวัตถุประสงคของกิจกรรมมี 3 ดาน
คือ   

1) การเรียนรู คือ ชวยเหลือใหประชาชนสามารถเรียนรูเกี่ยวกับมรดกของที่เกี่ยวกับตนเองและ
ผูอ่ืน   

2) การอนุรักษ คือ การอนุรักษความหลากหลายของมรดกในมีอยูในปจจุบันและอนาคต  

3) การสนับสนุน คือใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการเกี่ยวกับมรดกของทองถ่ิน มรดก
ของประเทศ   

                                                 
43 Heritage Lottery Fund เปนองคกรอิสระตามกฎหมายอังกฤษ ท่ีรูจักกันดีในชื่อ Non-Departmental Public 
Body (NDPB) อยูในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สื่อ และกีฬา จัดตั้งข้ึนโดยรัฐสภาในป 1994 

http://www.hlf.org.uk/
http://www.hlf.org.uk/
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นอกจากนี้ ยังสามารถแบงประเภทโครงการไดตามลักษณะสาขา (sector) รวม 5 ดาน44  ไดแก  
ก) โบราณสถาน ส่ิงกอสรางสําคัญทางประวัติศาสตร และอนุสาวรีย  ข) สถานที่ประวัติศาสตรที่ใชใน
การขนสง ทาเรือ หรืออุตสาหกรรม ค) วัฒนธรรม ภาษา ความทรงจําของชุมชน  ง) การอนุรักษและ
ฟนฟูพื้นที่ทีเ่ปนสวนสาธารณะ สุสาน แหลงอาศัยของสัตวปา สัตวทีใ่กลสูญพันธุ การรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) และ จ) การสรางและพัฒนาพิพิธภัณฑ หองสมดุ หองแสดงศลิปะ 
และจดหมายเหตุ  

จํานวนวงเงินที่สามารถขอรับการสนับสนุน จะมวีงเงินแตกตางกันตามประเภทและขอบเขต
งานคือ มีวงเงนิสนับสนุนตัง้แตราว 3,000 ปอนด ถึง 5,000,000 ปอนด   HLF เคยใหทุนสนับสนุน
โครงการตาง ๆ ทั่วสหราชอาณาจักร รวมเปนเงินมากกวา 4.5 พันลานปอนด  ทั้งนี้ ผูที่ขอรับทุนจะตอง
มีสวนรวมสนบัสนุนอยางหนึ่งอยางใดในบางกรณีดวย เชน โครงการที่ขอรับทุนไมเกิน 5 หมืน่ปอนด ผู
ขอทุนจะตองมีสวนรวมในดานเงินทนุ ส่ิงของ หรือแรงงานที่เปนอาสาสมัครเทาที่จะทําไดดวย หรือ
กรณีโครงการที่ขอรับทุนนอยกวา 1 ลานปอนด ผูขอทุนจะตองสนับสนุนงบประมาณคาบริหารจดัการ
ขั้นต่ํารอยละ 5 หรือหากเปนโครงการขอทุนมากกวา 1 ลานปอนด ผูขอทุนจะตองสนับสนุน
งบประมาณคาบริหารจัดการขั้นต่ํารอยละ 10   

 

หลักเกณฑในการพิจารณาอนุมัติโครงการ  
ผูที่สามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุนจาก HLF คือ โครงการที่ไดรับการประเมินแลววา เปน

ประโยชนตอสาธารณะ และจะตองไมใชโครงการที่สรางผลกําไรหรือประโยชนสวนตวั (private gain) 
ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  คุณสมบัติทั่วไปของผูขอรับทุนคือ เปนองคกรและหางหุนสวนกจิการ 
โดยเฉพาะการใหความสําคญักับองคกรที่ไมหวังผลกําไร   

สําหรับระยะเวลาพิจารณาอนุมัติแตละโครงการนั้น ขึ้นอยูกับขนาดโครงการที่ขอรับทุน
สนับสนุน เชน โครงการที่ขอรับทุนไมเกนิ 5 หมื่นปอนด จะใชเวลาในการพิจารณาไมเกิน 10 สัปดาห
นับแตวันยืน่คาํขอ แตหากเปนโครงการที่วงเงินสูงกวา 5 หมื่นปอนด จะมีการพิจารณา 2 ขั้นตอนคือ 
ขั้นตอนแรกใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในการประเมนิเบื้องตน และขั้นตอนที่ 2 คือการตัดสินใจจะมี
การแจงใหทราบในชวงถัดไป  

 

 

 

                                                 
44 http://www.hlf.org.uk/ourproject/Pages/index.aspx 
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 ตัวอยางโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจาก Heritage Lottery Fund
 โครงการที่ไดรับการเงินสนบัสนุนจากกองทุน ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการ มี
ตัวอยางดังนี้ 45

     

 โครงการวงลอแหงกาลเวลา ( Wheels of Time46)  

 โครงการนี้เกดิจากความรวมมือระหวางองคกรสาธารณกุศลชื่อ Rural and Urban Training 
Scheme47 (RUTS) และพิพิธภัณฑแหงชาตสิก็อตแลนด (the National Museums Scotland) ไดรับเงิน
สนับสนุนจํานวน 47,154 ปอนด  กลุมเปาหมายของโครงการนี้คือ กลุมเยาวชนที่ไมไดรับการศึกษาใน
ระบบ สวนหนึ่งมีพฤติกรรมตอตานสังคมและมักจะกระทําผิดกฎหมาย (offending and anti-social 
behaviour) โครงการนี้มีวัตถุประสงคหลักของโครงการมี 3 ขอคือ การรือฟนกิจกรรมที่ช่ือวา 1914 
Triumph motorcycle, การสรางนิทรรศกาลที่เนนเรื่องความเปลี่ยนแปลงในการออกแบบและผลิต
รถจักรยานยนต และการจดัทําแฟมภาพและการถายภาพยนตแสดงรายละเอียดของโครงการนี้  ดวยการ
ใหเยาวชนทําการศึกษาวิจยัประวัติความเปนมาของรถจักรยานยนตโบราณ การศึกษาคนควาขอมูล
ทั่วไปในดานพัฒนาการการออกแบบและการผลิตจักรยานยนตเหลานัน้ มีการจัดนิทรรศการแสดงผล
การศึกษาวิจยัของกลุมเยาวชนที่เขารวมโครงการดวย  

 ประโยชนที่ไดรับจากโครงการนี้คือ ทําใหเยาวชนจํานวน 12 คน ที่เปนผูที่ไมไดรับการศึกษา
ในระบบปกตแิละสมัครเขารวมโครงการ ในจํานวนนี้มีเยาวชน 10 คน ที่สามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
ไดครบระยะเวลา 12 เดือน  โดยในจํานวนนี้มีเยาวชน 6 คน ที่สามารถสอบผาน SQA modules และ
จํานวน 3 คน ที่เขาศึกษาตอแบบเต็มเวลาในวิทยาลัยได และมีอยู 1 คน เปนพนกังานแบบเต็มเวลา  

                                                 
45 Ibid.  
46 http://www.hlf.org.uk/ourproject/Pages/WheelsofTime.aspx 
47 Rural and Urban Training Scheme กอตั้งข้ึนในป ค.ศ.1981 มีวัตถุประสงคท่ีจะทําใหเยาวชนมีทักษะ ความรู
เกี่ยวกับการซอมแซม บํารุงรักษารถจักรยานยนต และทําใหเยาวชนที่อาศัยในชุมชนมีภาพลักษณท่ีดีข้ึน ดวย
การจัดหลักสูตรฝกอบรมความรูและกิจกรรมตาง ๆ ใหแกกลุมเยาวชนที่สนใจรถจักรยานยนต ท่ีจะมีทักษะ
ความรูในดานนี้ เปนแนวทางการศึกษาทางเลือกอยางหนึ่ง เปนองคกรท่ีไดรับการสนับสนุนผานการบริจาคเงิน
ขององคกรตาง ๆ  อางจาก http://www.ruts.org.uk/about/  

http://www.hlf.org.uk/
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โครงการนี้ไดทําใหคนในครอบครัวมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในตวัเยาวชนที่เขารวมโครงการในทางที่
ดีขึ้นกวาในอดีต และยังมีประโยชนในเรือ่งการอนุรักษจักรยานยนตโบราณอีกทางหนึ่งดวย  

 

  
  
 โครงการดูแลรักษารากเหงาของเรา (Cherish Our Roots) 48  

 โครงการนี้ดําเนินการโดยกลุมองคกรชุมชน (community group) ที่ช่ือ Gabriel Care ที่
ดําเนินงานในเขตพื้นที่ที่กลุมคนที่ดอยโอกาสอาศัยอยูใกลกับเมือง St Helens ดําเนนิการใหบริการแกผู
ที่พักอาศัยที่เปนผูสูงอายุและคนที่อาศัยลําพังคนเดยีวในที่พักอาศัย ลักษณะการดําเนนิโครงการนี้เปน
โครงการที่เชื่อมโยงระหวางเยาวชนในทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจมรดกของทองถ่ินและเรื่องราวใน
ชุมชนของตนผานกลุมผูสูงอายุในชุมชน 2 แหง ดวยการบันทึกคําบอกเลาทางประวตัิศาสตร (oral 
histories) ในชวงตนถึงกลางศตวรรษที่ 20 ลงใน DVD และเอกสารเผยแพร มีระยะเวลาโครงการ 2 ป 
ภายใตเงินสนบัสนุนจํานวน 57,900 ปอนด  ผลที่คาดวาจะไดรับคือ การทําใหคนหลายรุนไดเรียนรู
วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แตกตางกันและชวยสรางความภูมิใจในชุมชนตนเอง  

 ประโยชนที่ไดรับจากโครงการคือ มีการจดัทําบันทึกคําบอกเลาทางประวัติศาสตรทีม่ีคุณคา
ของกลุมผูสูงอายุจํานวน 50 คน ที่เปนสมาชิกของชุมชน 2 แหง มกีารจัดทําเปนเอกสารบันทึกของผูให
สัมภาษณจํานวน 26 คน โดยมีกลุมเยาวชนที่ทํางานเปนอาสาสมัคร 20 คน และมีผูเกีย่วของกับโครงการ
ราว 350 คน มกีารแจกจายเอกสารและสื่อ DVD จํานวน 3,000 ชุด ใหแกหองสมุดของชุมชน โรงเรียน
และองคกรตาง ๆ  โครงการนี้ทําใหเยาวชนพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจัดทําส่ือตาง ๆ และชวยให
เกิดผูรวมโครงการเห็นคณุคาของตนเอง เกิดความรูสึกการมีสวนรวมในชุมชนทองถ่ินของตน ลดปญหา
การแยกตัวของคนในชุมชน ทําใหเกิดมุมมองใหมขึ้น  โครงการนี้ยังทําใหองคกรอ่ืนนําไปเผยแพรและ
จัดทําในงานในลักษณะคลายคลึงกัน  ประโยชนหรือผลกระทบในระยะยาวคือ ทําใหคนในชุมชนมี
ความสัมพันธที่ดีขึ้น และเกดิความภมูิใจในประวัติศาสตรและอัตลักษณของชุมชนของตนเอง  

 

                                                 
48 http://www.hlf.org.uk/ourproject/Pages/CherishOurRoots.aspx 
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 3.3 Arts Council England 49

 การจัดสรรเงินรายไดจาก National Lottery เพื่อนํามาสนับสนุนกิจกรรมดานศิลปะนั้น 
ดําเนินการโดยหนวยงานทีช่ื่อวา Arts Council England มีความประวตัิความเปนมายาวนานตั้งแตป ค.ศ. 
1940 เปนหนวยงานที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาและสนับสนุนงานดานศิลปะและวฒันธรรมที่มีสวน
ชวยพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน ปจจุบันเปนหนวยงานอิสระประเภท Non-Departmental Public 
Body (NDPB) ภายใตสังกัดของกระทรวงวฒันธรรม ส่ือ และกฬีา  ในปงบประมาณ 2011 ถึง 2015 
ไดรับเงินจากรัฐบาลรวมทั้งส้ิน 1.4 พันลานปอนด และไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุน NLDF ราว 850 
ลานปอนด   

 Arts Council England จะใหการสนับสนนุแกกิจกรรมดานศิลปะ พิพธิภัณฑ หองสมุด โรง
ภาพยนต ศิลปะการแสดง ดนตรี งานวรรณกรรม ศิลปะกรรม ฯลฯ  โดยผูขอรับการสนับสนุนและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจะตองอยูในเขตพื้นที่อังกฤษ (England) โดยอาจเปนองคกรหรือศิลปนที่ขอรับการ
สนับสนุนก็ได   

 เงื่อนไขการขอรับทุนจาก Arts Council England มีหลายเรื่อง  ผูวิจัยขอยกอธิบายเงื่อนไขที่
เกี่ยวกับการคุมครองเด็ก เยาวชน และกลุมผูใหญที่มีความเปราะบาง (Safeguarding: protection of 
children, young people and vulnerable adults) คือ ผูขอรับทุนจะตองปฏิบัติพิจารณาออกมาตรการ
ปองกันความเสี่ยงทั้งหลายทีอ่าจเกิดขึน้จากการดําเนินการของผูรับทุนที่ชัดเจน โดยจัดทําเปนนโยบาย
หรือมาตรการที่เปนเอกสารลายลักษณอักษร โดยเฉพาะผลกระทบตอเด็ก เยาวชนทีม่ีอายุไมเกนิ 18 ป 
และกลุมประชากรที่มีความเปราะบางซึ่งมีความจําเปนทีจ่ะตองไดรับบริการดูแลของชุมชน เนื่องจาก
ความเจ็บปวยหรือพิการทางจิตใจ หรือความพิการอื่น ๆ รวมถึงกลุมบุคคลที่ไมสามารถดูแลหรือ
คุมครองตนเองจากอันตรายหรือการแสวงหาประโยชนอันมิชอบจากผูอ่ืน  เนื่องจากการดําเนินกจิกรรม
บางอยางอาจมีผลกระทบตอคนกลุมดังกลาว หรือหากตองการใหกลุมคนเหลานี้เขามา 

 ตัวอยางโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจาก Arts Council England 
 โครงการ Vital Communities50

 Arts Council England ไดรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 7 แหง ในเขตพื้นที่ 
Cambridgeshire และ Peterborough จัดทําโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) มีกําหนดเวลา 5 

                                                 
49 Arts Council England at www.artscouncil.org.uk 
50 http://www.artscouncil.org.uk/funding/funded-projects/case-studies/vital-communities-east-england/ 
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ป ดวยการนําเอากิจกรรมศิลปะมาเปนสวนสรางความสัมพันธอันดีของคนในชุมชนตาง ๆ  ผลของการ
โครงการนี้ทําใหมีการจดัฝกอบรมมากถึง 2,285 คร้ัง และมีศิลปนมืออาชีพและองคกรศิลปะเขารวม
โครงการ 426 ราย ทําใหเกิดเครือขายใหมมากถึง 272 เครือขาย มีเด็กเขารวมโครงการ 67,521 คน และมี
ผูใหญรวมโครงการ 25,155 คน และมีผูชมนิทรรศการ 31,091 คน  มีการจัดทัวรคอนเสิรตครอบครัว 
การจัดทําหนังสือช่ือ The Wishing Eel เขียนโดยเด็กในชมุชนตาง ๆ ในพื้นที่โครงการ   

 เปาหมายของโครงการศึกษาวิจยันี้คือ เพื่อศึกษาผลกระทบดานบวกในการมีสวนรวมใน
กิจกรรมศิลปะของกลุมเด็กในชุมชน ซ่ึงไดผลสรุปคือ เด็ก สมาชิกครอบครัว และคนในชุมชน มี
ความรูสึกที่ดตีอโครงการนี้ และยังเปลีย่นทัศนคติของคนในครอบครัวที่กอนเขารวมโครงการที่ไมเคยมี
สวนรวมในกจิกรรมศิลปะมากอนคิดเปนรอยละ 75 เพราะเหน็วายังไมจําเปนสําหรับเด็กเล็ก เพราะ
โครงการนี้มีการออกแบบใหเหมาะสมกบัเด็กทุกชวงอายุ ทุกกลุม โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ  ผูเขารวม
โครงการสวนใหญมากกวารอยละ 50 เหน็วา โครงการนีท้ําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแก
ชุมชน โดยไมมีผลเสียใด ๆ และผูเขารวมกวารอยละ 80 เห็นดวยที่จะใหมีการจัดโครงการลักษณะนี้  
ผลลัพธสําคัญของโครงการนี้คือ ชวยสนบัสนุนแนวคิดเดิมเกีย่วกับชมุชน ที่เชื่อมโยงคนในชุมชนตาง ๆ 
ใหมีความสัมพันธที่ดี ดวยการใชโรงเรียน ศูนยชุมชน (community centres) เปนศูนยกลางในการจดั
กิจกรรม  

  
 

 3.4 Sport England51

 หนวยงานชื่อ Sport England เปนองคกรจดัสรรเงินกองทุน NLDF ที่รับผิดชอบงบประมาณใน
การสนับสนุนมากที่สุดในดานกีฬา โดยรับผิดชอบเงินกองทุนมูลคาราว 1 พันลานปอนดใน
ปงบประมาณ 2012 ถึง 2017 โดยมีเปาหมายเพื่อชวยเหลือประชาชนและชุมชนใหมนีิสัยรักการเลนกีฬา 
กลาวคือ จะใหการสนับสนนุเงินทุนใหแกองคกรและโครงการที่สนับสนุนใหประชาชนเขามาเลนกีฬา
และสรางโอกาสในการพัฒนาศักยภาพหรือความเปนเลศิของนักกฬีา โดยเปดกวางใหองคกรตาง ๆ เชน 
องคกรชุมชนหรือองคกรที่ทํางานดานอาสาสมัคร, องคกรปกครองทองถ่ิน, สปอรตคลับ (sports clubs), 
โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตาง ๆ   

 ลักษณะของโครงการที่ใหการสนับสนุนคือ โครงการที่สรางนิสัยการเลนกีฬาใหแกประชาชน
ทั่วไป, การสรางโอกาสใหกลุมเยาวชนเลนกีฬามากขึ้น, การพัฒนาและสรางพรสวรรคหรือความเปน
เลิศในดานกีฬา, การจัดใหมส่ิีงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการทาํกจิกรรมกีฬา, การสนับสนุนการ

                                                 
51 Sport England at http://www.sportengland.org/ 
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ทํางานเจาหนาที่ทองถ่ินเพื่อที่จะเปดโอกาสใหมีการขอรับทุนจากทองถ่ินโดยตรง, การสรางโอกาสใหม
ใหแกคนในชมุชน   

 งบประมาณทีใ่หการสนับสนุนแบงออกตามจํานวนงบประมาณและขนาดโครงการ ดังนี ้

 กลุมท่ี 1  โครงการขนาดเล็กท่ีขอรับทุน มีมูลคาตั้งแต 300 ถึง 10,000 ปอนด ที่มีระยะเวลาไม
เกิน 12 เดือน ผูขอรับทุนจะตองเปนองคกรพัฒนาเอกชนหรือองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร เนนกลุม
เยาวชนที่มีอายุตั้งแต 14 ป และผูใหญที่เลนกีฬาเปนประจํา ในเว็บไซตของ Sport England จะมีรายชื่อ
กีฬาทีใ่หการสนับสนุน52 เชน กีฬาในกลุมกรีฑา, เบสบอล, บาสเกตบอล, ฟุตบอล, จักรยาน, ชกมวย, 
ยิมนาสติก, ศลิปะปองกันตวัแบบตาง ๆ, โปโล, วายน้ํา, ยิงปน ฯลฯ  

 กลุมท่ี 2   การสนับสนุนการแขงขนักีฬาตาง ๆ ในแมทชตาง ๆ (sportsmatch) โดยเปน
โครงการที่ใหทุนแกองคกรพัฒนาเอกชนหรือองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร เพื่อสนบัสนุนโครงการใหม
ที่ดําเนินการโดยชุมชน กลุมเปาหมายคือ กลุมเยาวชนที่มอีายุตั้งแต 14 ป และผูใหญที่เลนกีฬาเปน
ประจํา  วัตถุประสงคของแผนงานในกลุมนี้คือ การใหการเงินสนับสนุน (sponsorship) การจัดแขงขัน
กีฬาภายในชุมชนในระดับรากหญา (grassroots community sport)  โดยจะใหความสําคัญกับองคกรสา
ธารณกุศลที่เดมิอาจเคยไดรับเงินสนับสนนุจากภาคธุรกจิ แตไมตองการหาเงินสนับสนุนจากผูประกอบ
ธุรกิจ เนื่องจากจะตองมกีารโฆษณาผลิตภณัฑของธุรกิจในการแขงขนักีฬา  งบประมาณที่ขอรับการ
สนับสนุนมีตัง้แต 1,000 ถึง 100,000 ปอนด โดยมีเงื่อนไขคือ จํากัดจํานวนผูใหการสนับสนุน 
(sponsors) ไมเกิน 5 ราย โดยแตละรายจะตองใหเงนิสนบัสนุนไมต่ํากวา 1,000 ปอนด  

  กรณีที่ไมสามารถขอรับทุนสนับสนุนไดในกลุมที่ 2 มีหลายกรณี53 ในทีน่ี้ขอยกตวัอยางในบาง
เร่ือง เชน  

 องคกรที่ขอรับทุนเปนองคกรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โรงเรียน วิทยาลัย หรือองคกรใด ๆ ที่ไดรับเงินงบประมาณจาก
รัฐบาลตั้งแตรอยละ 25 ขึ้นไป เพราะสามารถของบประมาณสนับสนนุไดจาก
แหลงทุนอื่นอยูแลว   

 องคกรที่มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการจําหนายเครื่องดืม่แอลกฮอลหรือ
ยาสูบ และผูทีไ่ดรับประโยชนเปนผูที่มีอายตุ่ํากวา 18 ป หรือเปนโครงการ
แขงขันประเภท motor sports เชน การแขงขันมอเตอรไซค แขงรถยนต   

                                                 
52 Which sports do we recognise? at 
http://www.sportengland.org/about_us/recogition_of_sports_and_ngbs/recognised_sports_and_ngbs.aspx 
53 “Sportsmatch Sponsorship Guidance Information” (UK: Sport England).  
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 องคกรที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดการแขงขันกีฬาภายในองคกรหรือ
เครือขายองคกรของตนเอง  

 สมาคมของกลุมผูประกอบวิชาชีพและกลุมธุรกิจการคา (professional and 
trade association) 

 องคกรที่ดําเนนิกิจการที่อาจเปนเสี่ยงตอช่ือเสียงของ Sport England 

 กลุมท่ี 3  Protecting Playing Fields (PPF)  กลุมโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของแผนงานชื่อ 
Places People Play Olympic legacy mass participation มีวงเงินทีใ่หการสนับสนุนรวม 10 ลานปอนด มี
เปาหมายทีจ่ะใหทุนสนับสนุนแกผูขอทุน 400 โครงการ ที่มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตป 2011 ถึง 2014  
วัตถุประสงคของ PPF คือ แนวคดิที่วาการปรับปรุงและรักษาสถานที่เลนกีฬาจะมีสวนชวยใหเกิดการมี
สวนรวมของประชาชนอยางยั่งยืน ตัวอยางโครงการที่ดําเนินการไปแลวและประสบความสําเร็จนั้น จะ
ชวยรักษาสถานที่เลนกฬีาใหมีอายุนานกวา 25 ป  

 คุณสมบัติของผูขอรับทุนคือ ตองเปนองคกรที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมี
สัญญาเชาสถานที่เลนกฬีาในชวงระยะเวลาตลอดโครงการที่ขอรับทุน  ทั้งนี้ Sport England จะให
ความสําคัญกับสถานที่เลนกีฬาที่ชุมชนเปนเจาของหรอืมีโครงการที่จะโอนเปนของชุมชนหรือทีด่ิน
ของสาธารณะ (public ownership) ในอนาคต 

 กลุมท่ี 4  Inclusive Sport หรือการจัดการแขงขนักีฬาสาํหรับกลุมคนพิการ โดย Sport England 
ไดใหงบประมาณสนับสนนุไปแลวราว 8 ลานปอนดในโครงการกลุมนี้ มีการจัดทาํแผนงานสําหรับ
เยาวชนที่มีอายุตั้งแต 14 ปทีม่ีความพิการ รวมถึงคนพิการที่เปนผูใหญที่เลนกีฬาเปนประจํา  โครงการที่
จะไดรับการสนับสนุนในเรือ่งนี้ จะตองเปนโครงการที่มีนวัตกรรม มีขนาดที่เหมาะสมและจัดกิจกรรม
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมได เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและไดรับสนุกในการเลนกีฬาบอยมากขึ้น   

   ตัวอยางโครงการที่รับการสนับสนุนจาก Sport England 
 โครงการ Child Protection in Sport Unit (CPSU)  
 Sport England รวมกับ National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)54 
Sport Northern Ireland และ Sports Wales จัดตั้ง “Child Protection in Sport Unit”55 หรือ “หนวยพิทกัษ

                                                 
54 National Society for the Prevention of Cruelty to Children  กอตั้งข้ึนในป ค.ศ.1884 โดย Lord Shaftesbury, 
Reverend Benjamin Waugh และ Reverend Edward Rudolf ในชวงท่ีพบปญหาการละเมิดสิทธิเด็กเปนจํานวน
มากในประเทศอังกฤษ จึงไดริเริ่มจัดตั้งองคกรทางสังคมที่ทํางานดานคุมครองเด็กในอังกฤษขณะนั้น  หลังจาก
นั้น ในป 1889 จึงเริ่มมีกฎหมายคุมครองเด็กเปนฉบับแรกชื่อวา Prevention of Cruelty to Children Act  
55 http://www.nspcc.org.uk/Inform/cpsu/aboutus/aboutus_wda60534.html 

http://www.sportni.net/
http://www.sports-council-wales.org.uk/
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เด็กในกจิกรรมกีฬา” ในป ค.ศ.2001 โดยมจีุดมุงหมายเพือ่ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้แกเดก็ในระหวาง
การรวมกิจกรรมกีฬาตาง ๆ  ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณละเมดิสิทธิเด็กที่เปนนักกฬีากรีฑาใน
อดีตที่ผานมาของกลุมโคชหรือผูฝกสอนกีฬาชนดินั้น ๆ   การริเร่ิมในเรื่องนี้ประสบความสําเร็จอยางสูง 
ไดรับการยอมรับจากสหประชาชาติจากรายงานการศกึษาในเรื่องนี้   

 แมวาในปจจุบนัจะมีรายงานการศึกษาเรื่องอันตรายของเด็กจากการเลนกีฬาทีไ่มมากนัก 
เนื่องจากการละเมิดสิทธิเดก็ เยาวชนที่เลนกีฬามกัจะมกีารปกปดขอมูล และยังไมมีคํานิยามทางวิชาการ
ในเรื่องนี้ที่ชัดเจน แตก็พบกรณีรายแรงที่เกิดขึ้นในชวงไมกี่ปที่ผานมา และมีแนวโนมที่จะสูงมากขึน้  
ผูวิจัยเห็นวา กรณีกีฬามวยไทยที่อนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ปเลน อาจจะเขาลักษณะที่ทําใหเกิด
อันตรายหรือความเสี่ยงตอนกักีฬามวยเดก็เหลานั้นดวย ซ่ึงปจจุบันไมพบวาหนวยงานดานกฬีาจะเขามา
ดูแลหรือมีมาตรการเฝาระวงัในเรื่องนี ้

 สวนงานที่ช่ือวา “Child Protection in Sport Unit” มีปรัชญาและพันธกจิในการทํางานคือ การ
ชวยเหลือใหเด็กและเยาวชนสามารถเลนกีฬาไดอยางปลอดภัย รูสึกสนุกสนานและไดประโยชนจากการ
เลน และยังผลักดันใหองคกรตาง ๆ กําหนดวิธีการในการคุมครองเด็กใหปลอดภยัจากอันตรายตาง ๆ 
จากการเลนกฬีา มีการกําหนดมาตรฐานดานความปลอดภัยในการเลนกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชนทีเ่รียกวา 
“Standards for Safeguarding and Protecting Children in Sport” ซ่ึงเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ
ของหนวยงานที่กํากับดแูลการเลนกีฬา รวมถึงองคกรกีฬาตาง ๆ (sports organisations) ที่จะตองปฏิบตัิ
ตาม เพราะสอดคลองกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  การจัดทํามาตรฐานดังกลาวมีหลายระดับ 
ผูเกี่ยวของสามารถนําไปปรับใชไดคือ บิดามารดา ผูปกครอง เจาหนาทีแ่ละอาสาสมัครดานกฬีา เพื่อให
เกิดความมั่นใจวาการเลนกฬีาของเด็ก เยาวชนจะมีการตรวจสอบ และถือวาประเดน็ดานความปลอดภัย
และสวัสดภิาพของผูเลนกีฬา นักกฬีาเปนเรื่องสําคัญอยางมาก 

 โครงการ Asset Transfer 56

 โครงการนี้เปนการริเร่ิมที่จะใหมกีารโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสราง (ownership of 
land or buildings) ที่อยูในความดแูลของหนวยงานของรัฐบาล เชน หนวยงานปกครองทองถ่ิน มาเปน
กรรมสิทธิ์ของกลุมองคกรชุมชนในราคาทีม่ีสวนลด เชน องคกรทรัสตหรือชมรมกีฬา (sports club) ใน
ชุมชน เพื่อประโยชนของชมุชนทองถ่ิน  เชน การโอนกรรมสิทธิ์ในสถานที่เลนกีฬาของชุมชน  อยางไร
ก็ดี การโอนกรรมสิทธิ์ดังกลาวเปนเรื่องทีม่ีประเด็นซับซอนและอาจถูกนําไปใชในทางที่มิชอบได 
โดยเฉพาะกลุมชมรมกีฬาทีบ่ริหารงานโดยกลุมอาสาสมัคร ดังนั้น จึงมกีารจัดทําคูมือการโอน

                                                 
56 http://www.sportengland.org/support__advice/asset_transfer.aspx 
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กรรมสิทธิ์มาเปนทรัพยสินหรือสินทรัพยของชุมชนเพื่อกิจกรรมทางกฬีา ผูสนใจสามารถศึกษาเพิม่เติม
ไดเอง57 จึงไมขอกลาวถึงรายละเอียดในรายงานนี ้

 

 ตัวอยางโครงการสําคัญท่ีไดรับการสนับสนุนจากกองทนุ National Lottery Distribution 
Fund 

การจัดกีฬาโอลิมปกรุงลอนดอน  ป 2012 ภายใต Olympic Lottery Distribution Fund 
 ประเทศสหราชอาณาจักรเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปค (the Olympic Games) ณ กรุง
ลอนดอนในป ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ทําใหตองใชงบประมาณในการจัดงานจํานวนมหาศาล รัฐบาล
อังกฤษจึงไมสามารถจัดสรรงบประมาณทัง้หมดได จึงมแีนวคดิที่จะนาํเงินรายไดจาก National Lottery 
มาใชเปนงบประมาณสวนหนึ่งคิดเปนเงนิมากถึงราว 1 ใน 4 หรือเกือบรอยละ 25 ของงบประมาณ
ทั้งหมด ตวัอยางเชน งบประมาณในการกอสรางและปรับปรุงสถานที่ในการจัดงาน เชน Olympic Park 
รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับการแขงขันกฬีาโอลิมปคและการแขงขันกีฬาสําหรับคน
พิการ (Paralympic Games) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหเปนเงนิ 6,275 ลานปอนด ในขณะทีไ่ดรับเงิน
สนับสนุนจาก National Lottery เปนเงิน 2,175 ลานปอนด,  Greater London Authority เปนเงิน 625 
ลานปอนด และ London Development Agency 250 ลานปอนด   

 รัฐบาลอังกฤษไดจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบในการพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงินรายไดจาก 
National Lottery มาใชในเรื่องนี้เปนการเฉพาะชื่อวา Olympic Lottery Distributor (OLD)58  (เปน
หนวยงานอิสระประเภท executive NDPBs ภายใตการกาํกับดูแลของรฐัสภา โดยมีคณะกรรมการเปน
องคกรบริหาร และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารในสํานกังาน) มีหนาที่ ความรับผิดชอบใน
การดูแลการจดัสรรเงินมากถึง 1,835 ลานปอนด เพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ในระหวางการจัดการแขงขัน
กีฬาดังกลาว โดยหนวยงานของรัฐที่เปนผูไดรับเงินสนับสนุนหลักคือ Olympic Delivery Authority 
(ODA)  หนวยงานและองคกรอ่ืน ๆ ที่ไดยืน่ขอรับทุนสนับสนุน เชน London Organising Committee of 
the Olympic Games and Paralympic Games (LOCOG) และ East London Business Alliance (ELBA)  

 Olympic Delivery Authority ไดรับเงินจากกองทุนชื่อ “Olympic Lottery Distribution 
Fund”59 ซ่ึงมีที่มาของเงินกองทุน 2 แหลงคอื  1) เงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรีโ่อลิมปค 
(Olympic Lottery) คิดเปนเงนิ 750 ลานปอนด มีกฎหมายเฉพาะบัญญัตริองรับชื่อวา Horserace Betting 
and Olympic Lottery Act 2004 โดยไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการภายใตกฎหมายหลักคือ National 
                                                 
57 The Community Sport Asset Transfer Toolkit at http://www.sportengland.org/assettoolkit/ 
58 http://www.olympiclottery2012.org.uk/docs/text.php?id=2:2:1:0 
59 The Olympic Lottery Distributor, FUNDING POLICY (September 2007).  
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Lotteries Act 1993   2) เงินรายไดอีกแหลงคือ กองทุน National Lottery Distribution Fund ที่ไดกลาว
มาแลวในบทนี้ เปนเงิน 1,085 ลานปอนด ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากรฐัสภา   

 อยางไรก็ดี มีขอวิจารณในเรือ่งการจัดสรรเงินในการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปคที่นาสนใจคือ 
การจัดสรรเงินดังกลาวสงผลกระทบตอการจัดสรรของเงินทุนเพื่อสาธารณประโยชนในดานอื่น ๆ 
โดยตรง เนื่องจากมีการใชงบประมาณจํานวนมหาศาลในเรื่องนี้ เชนในป 2011 มีการจัดสรรเงินเพือ่
เตรียมจัดกีฬาโอลิมปค ณ กรุงลอนดอนมากถึง 600 ลานปอนด ซ่ึงสงผลใหสัดสวนการจัดสรรในดาน
ศิลปะกีฬาโดยทั่วไป และการอนุรักษมรดกตางๆ ลดลงมากกวารอยละ 50 ในชวงเดยีวกัน60

 กลไกการพจิารณาอนุมัติเงินทุนของคือ OLD จะจัดทําแผนงานจัดสรรทุนในดานตาง ๆ ที่
สอดคลองกับแผนงานของคณะกรรมการจดังานโอลิมปค (Olympic Board) โดยหนวยงานตาง ๆ ที่จะ
ขอรับทุนจะตองมีความเกีย่วของโดยตรงตามที่ระบุหนาที่ ความรับผิดชอบไวในแผนงานที่
คณะกรรมการจัดงานโอลิมปคกําหนดไว จงึจะมีคุณสมบตัิยื่นขอรับทุนได แตก็มีองคกรบางแหงที่อาจ
ไดรับพิจารณาใหรับทุนไดเชนกัน  OLD เปนองคกรที่พิจารณาอนุมัติทนุ จะพจิารณาแผนธุรกิจของผูยื่น
ขอทุน และมีเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน โครงการกอสรางตาง ๆ ผูขอรับทุนจะตองจัดสรรงบประมาณ
สวนหนึ่งของหนวยงานตนเองในโครงการนั้น ๆ ดวย ซ่ึง OLD จะเปนผูพิจารณารายละเอียดตาง ๆ  
ทั้งนี้ OLD มีสิทธิเพิกถอนการใหทุนในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการในประเด็นสําคัญที่
ไมไดรับความเห็นชอบจาก OLD   

 

 

 

 

                                                 
60 ธีรารัตน พันทว ีวงศธนะเอนก และคณะ, “รายงานผลการศึกษา การบริหารจัดการรายไดจากการพนันใน
ตางประเทศ” (สนับสนุนทุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสรมิ
สุขภาพ (สสส.), กุมภาพันธ 2555), หนา 61. 
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4. พัฒนาการดานกลไกธรรมาภิบาลการบริหารจัดการเงินรายไดจากล็อตเตอรี่ 
 ดังที่ไดกลาวถึงความริเร่ิมของรัฐบาลอังกฤษในการสนับสนุนให National Lottery ในป 1994 
ภายหลังจากทีไ่ดยุตกิารดําเนนิการไปเปนเวลาเกือบ 170 ป  ทําใหประเด็นเรื่องการควบคุม กํากับดแูล
กิจการล็อตเตอรี่เปนสิ่งที่ภาครัฐใหความสาํคัญเปนอยางมาก ในขณะเดียวกันก็ถือเปนเรื่องใหมในการ
ดําเนินการในขณะนัน้ ประกอบกับยังไมเคยมีผูประกอบกิจการที่ดําเนินการมากอน  ภาครัฐไดจดัตั้ง
คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติ เปนหนวยงานกํากับดแูลเร่ืองนี้เปนการเฉพาะ และไดนําเอารูปแบบ
การกํากับดแูลกิจการล็อตเตอรี่ที่คอนขางจะเขมงวดมาปรับใชเรียกวา “prescriptive framework” และ
มีรายละเอียดตาง ๆ เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึน้   

 รูปแบบการกํากับดูแลแบบ prescriptive framework คือ การกํากับดแูลการดําเนินงานของผู
ประกอบ National Lottery ที่ไดรับอนุญาต คือ ผูประกอบการจะตองไดรับความเหน็ชอบหรืออนมุัติจาก
ผูกํากับดูแล (regulator) กอน จึงจะดําเนนิการเรื่องที่มีความสําคัญได  จากการประเมนิผลการดําเนินการ
ตามแนวทางการกํากับดแูลดงักลาวพบวา มีประสิทธิผลและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูเลนและผูมีสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของไดเปนอยางมาก61  แตคณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติก็ยังคงใหอํานาจการตัดสินใจ
แกผูประกอบการในการบรหิารงานเชิงธุรกิจคอนขางมาก เพื่อเปาหมายของยอดจําหนายของ National 
Lottery  คณะกรรมการ ฯ จงึมีหนาที่ในการพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน
ของผูประกอบการที่ไดรับอนุญาต  

 เมื่อป ค.ศ. 2004 มีการจัดทํารายงานของคณะทํางานเฉพาะกิจชื่อ Better Regulation Task Force 
ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานชื่อ Department for Business, Enterprise and Regulatory 
Reform (BERR) ไดเสนอแนะ “หลักการวาดวยการกํากับดูแลท่ีด”ี (principles of good regulation) 
รวม 5 ประการ เพื่อใชกับหนวยงานกํากับดูแลทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสหราชอาณาจักร  
หลักการดังกลาวนี้ไดรับการยอมรับจากหนวยงาน องคกรตาง ๆ  ทําใหคณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติ
ไดนําหลักการนี้มาปรับใชดวยเชนกัน  หลักการวาดวยการกํากับดูแลทีด่ี มีเนื้อหาดังนี้ 

 1)  หลักความไดสัดสวน (Proportionality)  หนวยงานกํากับดูแลควรแทรกแซงการดาํเนินงาน
ของผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตตอเมื่อเปนกรณจีําเปน โดยควรมีการแทรกแซงอยางเหมาะสมกับ
ความเสี่ยงและคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เพือ่ลดความเสียหายใหนอยทีสุ่ด   

 2) หลักความรบัผิดชอบ (Accountability)  หนวยงานกํากบัดูแลจะตองพิจารณาอยางเปนธรรม 
และจะตองถูกตรวจสอบ ประเมินผลจากสาธารณะ  

                                                 
61 “A Review of the National Lottery Commission's Approach to Regulation” (London: National Lottery 
Commission, 2006), p.3. 
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 3) หลักความสอดคลอง (Consistency)  กฎหมายและมาตรฐานที่กําหนดของรัฐบาลที่เกี่ยวของ
ในเรื่องนี้จะตองมีความสอดคลองกัน และมีการบังคับใชอยางเปนธรรม  

 4) หลักความโปรงใส (Transparency)  หนวยงานกํากับดแูลควรดําเนนิงานอยางเปดเผย และมี
กฎระเบยีบที่ไมซํ้าซอนและประชาชนทั่วไปเขาใจได   

 5) หลักการบรรลุเปาหมาย  (Targeting)  การออกกฎเกณฑดานการกํากบัดูแลควรเนนใน
ประเด็นทีเ่ปนปญหาและลดผลกระทบหรือความเสียหายตาง ๆ ใหนอยที่สุด  
 คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติไดจัดใหมกีารรับฟงความเห็นชอบผูมสีวนไดเสยีทุกฝายที่
เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป ไดมีจดัทําขอเสนอแนะและพัฒนาเปนแนวทางที่จะนําไปใชในทาง
ปฏิบัติ   

 ในป ค.ศ. 2009  คณะกรรมการ ฯ ไดจัดทาํรายงานชื่อ “Principles of Regulating with 
Excellence”62 เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงบทบาท หนาที่ในการกํากับดูแลกิจการเกีย่วกบั 
National Lottery ดวยการกําหนดหลักการสําคัญที่จะปรับใชกับกจิการล็อตเตอรี่  แผนงานที่เกีย่วกบั
ระบบธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการล็อตเตอรี่แหงชาติช่ือวา “Regulating with Excellence” หรือ
เรียกโดยยอวา REx ไดเร่ิมดาํเนินการในเดอืนมกราคม ค.ศ. 2009 มีเนื้อหาโดยสรุป ดงัตอไปนี้   

 คณะกรรมการ ฯ จะนําหลักการวาดวยการกํากับดแูลที่ดี 5 ประการ ที่จดัทําโดย Better 
Regulation Task Force มาปรับใชในทางปฏิบัติ เชน หลักความรับผิดชอบ คณะกรรมการ ฯ จะจัดทํา
กระบวนการรบัเรื่องรองเรียนและการอุทธรณที่เขาถึงไดสะดวก มีประสิทธิภาพ และมีความเปนธรรม 
และหากพบวาผูประกอบการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต ก็จะตองมีมาตรการลงโทษตามความ
รายแรง  หรือหลักความโปรงใส คณะกรรมการ ฯ จะจดัทํานโยบายการตรวจสอบผูประกอบการ และ
เปดเผยผลการดําเนินการตอผูประกอบการที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข (กรุณาดู ตารางที่ 2.8)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 “The Principles of Regulating with Excellence” (London: National Lottery Commission, 2009). 
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ตารางที่ 2.8  หลักการวาดวยการกํากับดูแลท่ีดี 5 ประการ 
 

หลักการสําคัญ ความหมาย ตัวอยาง วิธีการนํามาปรับใชกับ
กรณีกิจการล็อตเตอรี่มี

อยางไรบาง 
หลักความไดสดัสวน หนวยงานกํากบัดูแลควร

แทรกแซงในกรณีจําเปน
และควรมีการเยียวยาอยาง
เหมาะสมกับระดับความ
เสี่ยงและคาใชจายตาง ๆ ท่ี
เกิดขึ้น เพื่อลดความ
เสียหายใหนอยท่ีสุด 

การบังคับใชกฎหมาย
ควรพิจารณาถึงระดับ
การศึกษา มากกวา
มุงเนนดานการลงโทษ 

คณะกรรมการล็อตเตอรี่
แหงชาติจะตองมีเหตุผล
ท่ีชัดเจนในการประเมิน
ความเสี่ยง ในกรณีท่ีอาจ
มีการละเมิดเงื่อนไขใน
ใบอนุญาต และ/หรือ 
การไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย  คณะ
กรรมการฯ ควรพิจารณา
มาตรการอื่นที่ไมใชการ
ลงโทษประกอบดวย  

หลักความรับผิดชอบ หนวยงานกํากบัดูแล
จะตองพิจารณาอยางเปน
ธรรม และจะตองถูก
ตรวจสอบ ประเมินผลจาก
สาธารณะ 

ควรมีกระบวนการ
รองเรียนหรืออทุธรณท่ี
เขาถึงไดงาย ประชาชน
ท่ัวไปรูจัก มีความเปน
ธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการฯ จะตอง
แจงเหตุผลให
สาธารณชนทราบ ใน
กรณีท่ีพบวา
ผูประกอบการ 
(operator) ละเมิด
เงื่อนไขในใบอนุญาต 

หลักความสอดคลอง กฎหมายและมาตรฐานที่
กําหนดของรัฐบาลที่
เกี่ยวของจะตองมีความ
สอดคลองกันและถูกบังคับ
ใชอยางเปนธรรม 

การออกกฎเกณฑตาม
กฎหมายควรพจิารณาถึง
กฎเกณฑระหวาง
ประเทศที่มีอยูใน
ขณะนั้น และขอเสนอ
ในการแกไขปรับปรุง 

คณะกรรมการฯ จะตอง
ดําเนินพัฒนาระบบเฝา
ระวังเชิงรุก (proactively 
monitor) เกี่ยวกับล็อ
ตเตอรี่และเกมพนันตาง 
ๆ และพิจารณาวา เมื่อใด
ท่ีสมควรมีการ
เปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินงาน 
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หลักการสําคัญ ความหมาย ตัวอยาง วิธีการนํามาปรับใชกับ
กรณีกิจการล็อตเตอรี่มี

อยางไรบาง 
หลักความโปรงใส หนวยงานกํากบัดูแลควร

ดําเนินงานอยางเปดเผย 
และมีกฎ ระเบียบท่ีไม
ซ้ําซอนและประชาชน
ท่ัวไปเขาใจได 

ผลของการที่ไมปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ จะตอง
มีความชัดเจน 

คณะกรรมการฯ จะตอง
ประกาศหรือแจง
นโยบายการบังคับ
กฎหมายใหประชาชน
ท่ัวไปทราบ และมีการ
ปรึกษาหารือกบั
ผูประกอบการใน
ระหวางขั้นตอนดังกลาว
ดวย 

หลักการบรรลุ
เปาหมาย 

กฎเกณฑดานการกํากับ
ดูแลควรเนนในประเด็นที่
เปนปญหาและลด
ผลกระทบหรือความ
เสียหายตาง ๆ ใหนอยท่ีสุด 

ในกรณีท่ีเหมาะสม 
หนวยงานกํากบัดูแลควร
ใหความสําคัญกับ
แนวคิดเรื่อง “goals-
based approach” โดย
เจาหนาท่ีผูบังคับใช
กฎหมายและผูท่ีตอง
ปฏิบัติตาม จะตองไดรับ
การยืดหยุนบางประการ 
เพื่อบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว 

คณะกรรมการฯ จะตอง
กําหนดผลลัพธ 
(outcome) ท่ีคาดหวังวา
ผูประกอบการจะ
ดําเนินการได และใช
ระเบียบวิธีในการ
ประเมินความเสี่ยง โดย
เนนเรื่องความพยายามที่
จะบรรลุเปาหมายที่ให
ความสําคัญในกรณี
ตางๆ   

 

 ความกาวหนาของ Regulating with Excellence  
 ลักษณะของการกํากับดแูล National Lottery เปนการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ (commercial 
regulation) เพื่อนําเงินรายไดไปใชในกิจการเพื่อสาธารณประโยชน  คณะกรรมการ ฯ ไดดําเนินการ
หลายเรื่องที่แตกตางไปจากเดิม เชน ปจจุบนันี้ คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติมิไดออกใบอนุญาต
แบบแยกตามชนิดเกมที่ช่ือวา Scratchcards หรือ Instant Win Games แลว โดยออกใบอนุญาตแบบ class 
licence แทน และไดริเร่ิมกระบวนการแขงขันการขอออกใบอนุญาตสาํหรับใบอนุญาตที่จะหมดอายุใน
ป 2009 เพื่อเปดใหมกีารแขงขันขอใบอนุญาตในครั้งตอไป  ความกาวหนาอ่ืน ๆ สรุปไดดังนี้  
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 ก) Outcome-based regulation, informed by risk assessment  
 การกํากับดแูลของคณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติ มีความเกีย่วของโดยตรงกับการบริหาร
จัดการเงนิกองทุนรายไดจาก National Lottery คือ คณะกรรมการ ฯ ไดการกําหนดเปาหมายเรื่องการ
กําหนดผลลัพธ (outcome) จากการดําเนินงานของ Camelot ในฐานะผูรับใบอนุญาตรวมกัน แทนการ
กําหนดเปาหมายที่เปนการกาํหนดสิ่งที่ Camelot จะตองดําเนินการ กลาวคือ คณะกรรมการ ฯ ให
เสรีภาพแก Camelot ในการตัดสินใจดําเนนิการเพื่อใหบรรลุผลลัพธที่กําหนดไว ตัวอยางของผลลัพธ
สําคัญที่กําหนดไว เชน การคุมครองผูเลน และการสรางยอดรายไดเพือ่นําไปใชในกจิการดาน good 
causes ใหมากที่สุด แตจะไมไดกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการไว  นอกจากนี้ เงื่อนไขใน
ใบอนุญาตยังกําหนดเรื่องผลลัพธเปนเงื่อนไขสําคัญในการพิจารณาตอใบอนุญาตเกมตาง ๆ ดวย  

 การกําหนดประเด็นทาทายตาง ๆ โดยเฉพาะความเสีย่งทีผู่รับใบอนุญาตอยาง Camelot จะตอง
ยอมรับในเรื่องความไมแนนอนของสวนแบงรายได  มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใชตรวจประเมินความเสี่ยง
ในงานตาง ๆ และเฝาระวังความเสี่ยงหรือผลกระทบที่คอนขางรุนแรงตอล็อตเตอรี่โดยรวม รวมถึง
โอกาสที่จะมีการทุจริตในการออกผลรางวัลที่จะกระทบตอความเชื่อถือของประชาชน  

     ข) Earned autonomy/proportionality 
 แมวาจะมีการประเมินผลการดําเนินงานของผูประกอบการ National Lottery ของอังกฤษ อยูใน
ลําดับที่คอนขางดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นคือ อยูลําดับที่ 3 จาก ประเทศตาง ๆ รวม 47 ประเทศ  
แตส่ิงที่คณะกรรมการ ฯ ยังคํานึงถึงก็คือ การรางเงื่อนไขในใบอนุญาตที่จะมีการดําเนินการแขงขัน 
รวมถึงการพิจารณาอนุญาตใหมีเกมชนดิใหมที่ใชแนวทางในเรื่อง “regulatory sunsetting” คือ 
คณะกรรมการ ฯ จะพจิารณาทบทวนวา กฎหมายหรือการกํากับดแูลเกมชนิดนั้น ๆ วามีความเหมาะสม
หรือไม และเกมดังกลาวยังคงไดรับความนยิมอยูหรือไม เพียงใด สมควรที่จะออกใบอนุญาตอีกหรือไม 
เมื่อเปรียบเทียบกับภาระทีไ่มมีความจําเปน (unnecessary burdens) ที่อาจเกิดขึน้  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการ ฯ ยังกําหนดใหมีการตรวจสอบประวัติสวนตัว ผลประโยชนทาง
ธุรกิจของพนกังานในระดับบริหารหรือพนักงานในระดบัอาวุโสของ Camelot ทุกคน แตไมรวมถึง
พนักงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากปญหาผลประโยชนขัดกนักบัการ
ดําเนินงานของ Camelot  ในดานการตรวจสอบการดําเนนิงานนั้น คณะกรรมการ ฯ จะตรวจสอบผลการ
บริหารงานเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ มิใชการตรวจสอบเพียงปละ 1 – 2 คร้ัง แตก็ไมควรสรางภาระ
งานมากจนเกนิไปดวย  

 ค) Informed analysis of operator performance 
 การตรวจประเมินผลประกอบกิจการทางธรุกิจและแผนธุรกิจ (commercial plans) ของ 
Camelot เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางมาก  กลาวคือ คณะกรรมการ ฯ จะกําหนดใหผูที่จะขอใบอนุญาต
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ยื่นแผนธุรกจิที่จะดําเนินการ เปนขอมูลประกอบการพจิารณาออกใบอนุญาต   คณะกรรมการ ฯ ยงัได
จัดทํารายงานทุก 6 เดือน เพือ่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ Camelot วา สอดคลองกับหลักเกณฑที่
กําหนดไวหรือไม   

 ง) Transparency 
 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ ที่จะตองมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ จึงตองเปดเผย
ขอมูลการตัดสินใจที่สําคัญใหประชาชนทั่วไปรับทราบทางเว็บไซตและส่ือตาง ๆ  รวมถึงขอมูลอ่ืน ๆ ที่
มิใชขอมูลทางธุรกิจที่ควรปกปดเปนความลับในทางธุรกิจ (commercially sensitive) หรืออาจนํามา
เผยแพรในภายหลังเมื่อมิใชขอมูลสําคัญทางธุรกิจแลว  ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ จะแสดงใหเหน็วา ล็อตเตอรีเ่ปนกิจการที่ไมมีการทุจริต หลอกลวง   

 ตัวอยางขอมูลที่มีการเผยแพรทั่วไปคือ ขอมูลบันทึกรายงานการประชมุและตารางงานตาง ๆ 
ของคณะกรรมการ ฯ  รัฐบาลยังไดออกกฎหมายที่กําหนดใหตองเปดเผยขอมูลรายการคาใชจายทีม่ี
มูลคามากกวา 25,000 ปอนด  ซ่ึงคณะกรรมการ ฯ ไดออกกฎระเบยีบทีเ่ขมงวดกวาคอื กําหนดให
เปดเผยรายการคาใชจายที่มมีูลคามากกวา 500 ปอนด เพือ่ใหประชาชนมีความเชื่อมัน่ ไววางใจ 

 จ) Public engagement 
 การมีสวนรวมของประชาชนเปนประเด็นทีค่ณะกรรมการใหความสําคญั เพื่อที่จะรับทราบ
ความเหน็ มุมมองของประชาชนกลุมตาง ๆ ท่ีมีตอล็อตเตอรี่ เพื่อใชในการปรับปรุงการทํางานตาง ๆ  
คณะกรรมการจึงไดเลือกทีจ่ะใชเครือขายชมุชนออนไลน (online community) ในการรับฟงความเห็น
ของประชาชนทุกกลุม (ไดแก กลุมคนที่เลน lottery และกลุมคนที่ไมไดเลน) เกี่ยวกบัการกํากับดแูลตาง 
ๆ แทนการจัดประชุมแบบ focus groups หรือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเดิมที่ส้ินเปลืองคาใชจาย 
ทําใหสามารถงบประมาณในสวนนีไ้ปไดมากถึงรอยละ 50 ของคาใชจายที่เคยใชวิธีการเดิม  

 ฉ) Enforcement 
 การบังคับใชมาตรการในกรณีที่ผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยเฉพาะ
กรณีที่ทําใหเกดิความเสียหายอยางรายแรงตอธุรกิจหรือการกํากับดแูลโดยรวม  ในปจจุบัน กําลังมกีาร
พิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแล มาตรการลงโทษในกรณีตาง ๆ  
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บทที่ 3   
ประเทศแคนาดา 

 
 
1. ความเปนมาและขอมูลเก่ียวกับล็อตเตอรี่ในแคนาดา 1 
 วิวัฒนาการในการควบคุมการพนันในแคนาดาที่สําคัญ2 คือ การบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา 
(Criminal Code) มาตรา 189 (1) (g) ที่หามการเลนพนันทุกประเภทในป ค.ศ. 1892 ซ่ึงไดรับอิทธิพลจาก
กฎหมายอังกฤษ3 เนื่องมาจากแคนาดาในขณะนั้นมีสถานะเปนอาณานิคมแหงหนึ่งของอังกฤษ โดยผูที่
เสนอกฎหมายป 1892 คือ Sir John Thomson สมาชิกรัฐสภาในขณะนั้น ที่เห็นความจําเปนในการ
บัญญัติประมวลกฎหมายอาญาเปนครั้งแรก  

 ขอหามตามกฎหมายแคนาดาดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับเรื่อยมานานกวา 80 ป จนถึงป ค.ศ. 
1970 ภายหลังจากการกอตั้งสมาพันธรัฐ (confederation) ของแคนาดาในระยะแรกทีม่ีการกอตั้งประเทศ  
กลาวคือการพนันสวนใหญถือเปนสิ่งผิดกฎหมาย มีขอยกเวนเฉพาะใหการเลนเกมหรือการพนันได
เฉพาะในงานเทศกาลหรืองานรื่นเริงทางการเกษตร (agricultural fairs) ที่เปนกิจกรรมการกุศล 
(charities) เทานั้น  

 นับแตชวงทศวรรษที่ 1970 เปนตนมา คือราวป ค.ศ. 1969 เร่ิมมีการแกไขปรับปรุงประมวล
กฎหมายอาญา เพื่ออนุญาตใหมีธุรกิจการพนันที่ถูกกฎหมายได4 ทําใหมีความพยายามของรัฐบาลกลาง
ในขณะนัน้ที่จะยกเลิกขอจํากัดในการหามการเลนเกมหรือการพนันบางประเภท ไดแก ล็อตเตอรี่และ
การเสี่ยงโชคที่เรียกวา sweepstakes ซ่ึงเปนรูปแบบการสงเสริมการขายสินคาและบริการของผูประกอบ

                                                 
1 ไพศาล ลิ้มสถิตย, รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “ศึกษาทบทวนการจัดการปญหาการพนันและ
ผลกระทบทางสังคมในตางประเทศ”, อางแลว, หนา 57-59, 73-74. 
2 Ronald G. Robinson, the History of the Law of Gamming in Canada (Royal Canadian Mounted Police, 
1983), see abstract. 
3 ประมวลกฎหมายอาญาของแคนาดาไดรับอิทธิพลจากกฎหมายอังกฤษ ยอนหลังไปไดอยางนอยคือ สมัย
กษัตริยเอ็ดเวริดท่ี 1 (EDWARD I) ป ค.ศ. 1285 และยังมีกฎหมายอังกฤษที่หามเลนการพนันในศตวรรษที่ 16 
ในสมัยราชวงศทูดอร (Tudor Monarchs) และยังมีกฎหมายหามการเลนพนันทายผลกีฬาในลักษณะนี้จนถึงราว
กลางศตวรรษที่ 19  
4  Rhys Stevens, Legalized Gambling in Canada (Alberta Gaming Research Institute) at 
http://www.abgamblinginstitute.ualberta.ca/en/LibraryResources/Bibliographies/LegalizedGamblinginCanad
a.aspx 
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ธุรกิจอยางหนึง่ โดยใหผูบริโภคที่ซ้ือสินคาหรือบริการสามารถเสี่ยงโชคเพื่อรับรางวลัตาง ๆ เชน เงินสด
, บานที่ดิน, รถยนต, ส่ิงของตาง ๆ ฯลฯ  รัฐบาลมลรัฐสามารถออกใบอนุญาตประกอบกิจการล็อตเตอรี่
และคาสิโนได   แตประมวลกฎหมายอาญายังหามการเลนพนันทายผลกีฬา (pari-mutuel wagering) 
(อาทิเชน การแขงมา แขงสนุัข การทายผลฟุตบอล)  การอนุญาตใหมกีารออกล็อตเตอรี่ (lotteries) เปน
คร้ังแรกเพื่อใชระดมทุนในการเตรียมการจดักฬีาโอลิมปกครั้งที่ 21 ณ เมืองมอนทรีออล (Montreal 
Olympics) ในป ค.ศ. 1976 แตมีลักษณะเปนการดําเนินการชั่วคราวเทานั้น  

 รัฐบาลมลรัฐตาง ๆ จึงเริ่มแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหมีการดําเนนิการเลนพนันทีถู่ก
กฎหมายบางประเภทได โดยเริ่มจากการออกล็อตเตอรี่ที่มลรัฐเปนผูดําเนินการออกเอง (province-run 
ticket lotteries) ทําใหรัฐบาลมลรัฐสามารถสรางรายไดจํานวนมากจากการผูกขาดธุรกิจการพนนั ทําให
มีการขยายตวัไปยังการพนนัประเภทอื่น  การแกไขกฎหมายในป 1979 เปนผลทําใหกิจการล็อตเตอรี่
เปนอํานาจของรัฐบาลมลรัฐ ไมใชอํานาจของรัฐบาลกลาง 

 ตอมาในป ค.ศ. 1985 รัฐบาลกลางของแคนาดาไดแกไขประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงถือเปนการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคือ มีผลทําใหรัฐบาลมลรัฐสามารถอนุญาตและมีอํานาจควบคมุการประกอบ
ธุรกิจการการพนัน โดยเฉพาะล็อตเตอรี่ การพนันแขงมาทางโทรศัพท การเลมเกมผานอุปกรณ
คอมพิวเตอรและวีดีโอ เชน New Brunswick เปนมลรัฐแรกที่อนุญาตใหมีการเลนพนันผาน VLTs 
(video lottery terminals) หรือ การเลน slot machines จนกระทั่งมีการขยายตวัของการพนันผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (electronic gambling)5  อุตสาหกรรมการพนันในแคนาดาจึงเริ่มขยายตวัมากขึ้นอยาง
มากในชวงเวลานี้ โดยเนนการนํารายไดที่ไดเพื่อกจิกรรมการกุศล   

 ป 1989 มลรัฐอัลเบอรตาไดเสนอรางกฎหมายเพื่อจดัตั้งกองทุนที่จัดเกบ็รายไดจากการจําหนาย
ล็อตเตอรี่ช่ือ Alberta Lottery Fund (ALF)   ตอมาในป 1998 รัฐบาลมลรัฐอัลเบอรตาไดแตงตั้ง “คณะ
กรรมการล็อตเตอรี่ชุมชน” (Community Lottery Board) มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลเรื่องการ
จัดสรรเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่เขาเปนเงินรายไดของกองทุน Alberta Lottery Fund ซ่ึงใน
ขณะนัน้มียอดเงินรายไดราวปละ 50 ลานเหรียญ  อยางไรก็ดี ในป 2002 รัฐบาลไดยกเลิก Community 
Lottery Board ซ่ึงเปนผลจากการแกไขปรับปรุงกฎหมาย และจัดตั้งองคกรกํากับดแูลกจิการล็อตเตอรี่
เปนการเฉพาะดังที่จะไดกลาวถึงตอไป ในปเดียวกันนี้เอง มีการจัดทําแผนงานความรเิร่ิมของชุมชน 
(Community Initiatives Program) ซ่ึงไดรับการรับจัดสรรเงินจากกองทนุ ALF คิดเปนเงินราว 30 ลาน
เหรียญตอปเปนระยะเวลา 3 ป6  ขอมูลในป 2003 พบวา เงนิกองทุน ALF มียอดเงนิเพิม่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ที่
ถูกนําไปจัดสรรใหแกมูลนธิิ องคกรสาธารณกุศลตาง ๆ ราวรอยละ 25   
                                                 
5 “The Legalization of Gambling in Canada” by Colin S. Campbell, Timothy F. Hartnagel, and Garry J. 
Smith prepared for: The Law Commission Canada (July 2005), pp. 14-17. 
6 http://www.aglc.gov.ab.ca/aglc_public/aglc_site/gaming/gaminghistoryfacts.asp 
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 เนื่องดวยระบบการควบคุม กํากับดแูลธุรกิจล็อตเตอรี่ในประเทศแคนาดา เปนอํานาจของ
รัฐบาลมลรัฐตาง ๆ ที่จะกําหนด จึงทําใหแตละมลรัฐมีลักษณะทีแ่ตกตางกัน ในรายงานวิจยันีจ้ะศกึษา
เฉพาะกรณีศึกษามลรัฐอัลเบอรตา เนื่องจากขอมูลในป ค.ศ. 2007 มลรัฐนี้มีสัดสวนรายไดจากการพนัน
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกบัมลรัฐอื่น ๆ และมีระบบการกํากับดูแลกองทุนเงินรายไดจากลอ็ตเตอรี่ที่
นาสนใจ   

 รูปแบบของธรุกิจการพนัน 
 ประเภทของธรุกิจการพนนัที่อนุญาตในมลรัฐตาง ๆ ของแคนาดาในปจจุบัน มีรายละเอียดคือ7 
การเลนพนันที่อนุญาตใหมกีารเลนในทกุมลรัฐ (10 มลรัฐ) ของแคนาดา ไดแก  ล็อตเตอรี่, การพนันแขง
มา (pari-mutuel), เกมบิงโกอิเล็กทรอนิกส และ EDGs หรือ VLTs (Video Lottery Terminals)   สวนการ
เลนคาสิโนมีบางมลรัฐที่อนุญาตใหมีการเลนได  ทั้งนี้ ขึน้อยูกับนโยบายและกฎหมายของแตละมลรัฐวา
เปนอยางไร  เชน เครื่องเลนอิเล็กทรอนิกสอยาง slot machines มักจะพบในสถานคาสิโนและสนามแขง
มาในทุกมลรฐั ยกเวนมลรัฐ  New Brunswick  มลรัฐ Prince Edward Island และมลรฐั Newfoundland 
& Labrador  สวนเครื่องเลนอิเล็กทรอนกิสชนิด VLTs จะพบในทุกมลรัฐ ยกเวนมลรัฐ Ontario และมล
รัฐ British Columbia  สําหรับการเลนพนนัทางอินเทอรเน็ต (internet gambling) นั้น ยังไมถือเปนการ
พนันที่ถูกกฎหมายในประเทศแคนาดา 

 สถานการณของธุรกิจพนันในแคนาดา  
 จากขอมูลของ “สมาคมผูประกอบธุรกิจเกมแหงแคนาดา” (Canadian Gaming Association8) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจอนัดีเกีย่วกับอุตสาหกรรมเกม (gaming industry) หรือ
อุตสาหกรรมการพนัน ดวยการเผยแพรขอมูลและเปนชองทางของ public dialogue9 สมาคมมีพันธกิจ
ในการสรางความเขาใจที่ถูกตองของอุตสาหกรรมเกมหรือการพนันแกสาธารณชน สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และผูมีอํานาจตัดสนิใจทางนโยบาย จะเห็นวาสมาคม ฯ เปนตวัแทนของกลุมอุตสาหกรรมการ
พนันในแคนาดา มีหนาที่ประชาสัมพันธ และใหขอมูลของกลุมธุรกิจการพนัน เชน ผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจทีเ่กดิจากธุรกิจการพนัน, ความรับผิดชอบของผูประกอบธุรกิจ และสงเสรมิใหมีการเลนเกม
หรือการพนันที่ถูกกฎหมาย     

 ขอมูลภาพรวมของอตุสาหกรรมการพนนัแคนาดาลาสดุ (ราวป ค.ศ. 2010) พบวา สัดสวนของ
เงินรายไดจากธุรกิจพนันประเภทตาง ๆ ทั่วประเทศแคนาดา รายไดสวนใหญเปนรายไดของรัฐบาล

                                                 
7 http://www.canadiangaming.ca/industry-facts/industry-data.html?start=1 
8 Canadian Gaming Association at www.canadiangaming.ca (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2554)  
9 มีผูแปลคําท่ีมีความเดียวใกลเคียงกันคือ citizen dialogue เปนภาษาไทยวา “ประชาเสวนา” ซึ่งถูกใชเปน
เครื่องมือสําคัญในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ) ใหแกประชาชนในเรื่องเกมหรือการเลนพนันในแคนาดา  
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กลาง รัฐบาลมลรัฐ รัฐบาลทองถ่ินและองคกรการกุศล คิดเปนเงนิราว 8.7 พันลานเหรียญ แบงไดเปน
กลุมรายไดของรัฐบาลมลรัฐ รัฐบาลทองถ่ินมีสัดสวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 46.9 สวนรัฐบาลกลางมี
รายไดคิดเปนรอยละ 2.2 และรายไดขององคกรการกุศลคิดเปนรอยละ 5.5  ในขณะทีผู่ประกอบธุรกิจ
พนันหรือ operator ไดรับผลกําไรจากธุรกจิพนันทกุประเภทรวมถึงเงินอุดหนุน คดิเปนสัดสวนรอยละ 
2.9  (กรุณาดู แผนภาพที่ 3.1)  

 

แผนภาพที่ 3.1  สัดสวนของเงินรายไดจากธุรกิจพนันทุกประเภทของแคนาดา 

 
 

 สมาคมผูประกอบธุรกิจเกมแหงแคนาดาใหขอมูลวา อุตสาหกรรมการเกมหรือการพนัน ได
สรางรายไดในอุตสาหกรรมการบันเทิงของแคนาดาสูงมากที่สุดในป ค.ศ. 2010 คือราว 1.6 หมื่นลาน
เหรียญ  การพนันประเภทลอ็ตเตอรี่ (lottery) เปนการพนันท่ีสรางรายไดราว 3.9 พนัลานเหรียญ
แคนาดา มากเปนอันดับสองรองจากธุรกิจคาสิโน  และล็อตเตอรี่ยังสรางรายไดใหแกรัฐบาลและองคกร
การกุศลท่ีทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนสูง 2.46 พนัลานเหรียญ  (กรุณาดู ตารางที่ 3.2) 
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ตารางที่ 3.2  ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงของอุตสาหกรรมการพนันแคนาดา 

 
 

 ขอมูลท่ัวไปของมลรัฐอัลเบอรตา (Alberta) 
 ขอมูล ณ วันที ่1 มกราคม ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) มลรัฐอัลเบอรตามีประชากร ราว 3.74 ลานคน 
โดยมีมลรัฐที่มีอัตราการเกิดของประชากรในลําดับตน ๆ ของแคนาดา ประชาชนสวนใหญพดู
ภาษาอังกฤษ มีบรรพบุรุษอพยพมาจากทวปียุโรป ประชากรรอยละ 5.8 เปนชาวพืน้เมือง ในมลรัฐนี้มี
ชนพื้นเมืองกลุม First Nations 45 ชุมชน ระบบเศรษฐกิจของมลรัฐมจีุดเดนในหลายดาน ทําใหมีสวน
ชวยในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ไดแก อุตสาหกรรมการตอเรือ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร, เครื่องจักรกล, เหล็ก, อุตสาหกรรมบริการ, อุตสาหกรรมพลังงาน คือการผลิตน้ํามันและกาซ
ธรรมชาติ อุตสาหกรรมปโตรเคมี เปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดมากทีสุ่ดของประเทศ  ในดาน
อุตสาหกรรมบริการนั้นสรางรายไดใหแกประเทศรวมราว 27 พันลานเหรียญ ธุรกิจบริการที่มี
ความสําคัญคือ ธุรกจิกอสราง วิศวกรรม สถาปตยกรรม มีกําลังแรงงานที่เปนกลุมผูเชี่ยวชาญดาน
พลังงาน คมนาคม การขนสง โทรคมนาคม การกอสราง  

 สถานการณธุรกิจล็อตเตอรี่ในมลรัฐอัลเบอรตา10 
 นับแตการออกล็อตเตอรี่ที่ดาํเนินการโดยภาคธุรกิจในมลรัฐอัลเบอรตา ดําเนินการครั้งแรกที่
เมือง Calgary ในป 1980   ปจจุบันมีการจัดจําหนายล็อตเตอรี่แบบกระดาษ (ticket lottery) ในมลรัฐนี้
ผานรานคาตัวแทนจําหนายราว 2,200 แหง (ขอมูลในป ค.ศ. 2000 มีรานคาตัวแทนจําหนายล็อตเตอรี่

                                                 
10 http://www.aglc.gov.ab.ca/aglc_public/aglc_site/gaming/gaminghistoryfacts.asp 
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ชนิดนี้ราว 2,000 แหงในมลรัฐนี้) เชน รานสะดวกซื้อ, ตูจําหนายล็อตเตอรี่อัตโนมัติในหางสรรพสินคา 
(shopping mall kiosks), รานขายยา และปมจําหนายแกสทั่วไป (retail gas outlets)11  
 ขอมูลจํานวนเครื่องเลนเกมอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการ VLT ซ่ึงเริ่มใหบริการตั้งแตป 1992  ใน
ปจจุบันมีอยูราว 6,000 เครื่อง โดยคณะกรรมการที่บริหารจัดการในเรื่องนี้คือ Alberta Gaming and 
Liquor Commission (AGLC) ไดพยายามทีจ่ะลดจํานวนเครื่องเลนและสถานที่ตั้งในอนาคต ตามที่ไดรับ
คําแนะนําจากรายงานการศกึษาเรื่อง Gaming licensing Policy Review ซ่ึงมีแนวโนมลดลงราวรอยละ 
14 ตั้งแตป ค.ศ. 2001  สถานที่ตั้งเครื่องเลน VLT จะอยูในสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกฮอลที่ไดรับ
ใบอนุญาตที่มกัเรียกวา VLT retailers หรือ video gaming entertainment rooms (VGERs) รานคาเหลานี้
จะมีมาตรการจํากัดอายุผูเขาไปในสถานทีด่ังกลาวคือ หามเด็ก เยาวชนที่ยังไมบรรลุนิติภาวะเขาไปใช
บริการ แตละรานคาประเภท VLT retailers จะมีเครื่องเลน VLT 2 ถึง 10 เครื่อง ในขณะที่รานคา
ประเภท VGERs จะมีเครื่องเลน VLT ไมเกนิ 25 เครื่อง   

 AGLC จะจดัเก็บรายไดจากเครื่อง VLT และจายคาคอมมชิช่ันหรือคาธรรมเนียมการจดัการ
ใหแกรานคาทีม่ีเครื่อง VLT คิดเปนรอยละ 15 ของรายไดทั้งหมด  เงินรายไดที่เหลือจะนํามาหกัเงิน
รางวัล ภาษีอากรที่ตองจายรัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐ รายไดเหลือทั้งหมดจึงจะเขาสู Alberta lottery 
fund   

 รูปแบบการพนันที่มีการอนญุาตใหประกอบการในมลรัฐอัลเบอรตา จะตองไดรับใบอนุญาต
จาก “คณะกรรมการควบคมุเกมและแอลกฮอลแหงมลรัฐอัลเบอรตา” (Alberta Gaming and Liquor 
Commission - AGLC) ซ่ึงเปนหนวยงานที่จัดตั้งตามกฎหมายชื่อ Gaming and Liquor Act (แกไข
ปรับปรุงครั้งใหญในป ค.ศ. 2000) มีอํานาจหนาที่ควบคมุ กํากับดแูลธุรกิจการพนนัทุกประเภทในมล
รัฐอัลเบอรตาซึ่งจะควบคุมการเลนพนันหรือเกม 2 ประเภทหลักคือ  

 1) การเลนเกมเพื่อกิจกรรมการกุศล (Charitable gaming) คือ  bingo, casinos, raffles (คือ การ
ออกสลากหรือล็อตเตอรี่ที่มีออกจํานวนจํากัด เพื่อเสี่ยงเอาโชคเอาของรางวัลที่กําหนดมูลคาไว
ลวงหนา)   และ pull tickets (คือการพนันแบบเสี่ยงโชคที่ผูเลนที่ซ้ือตั๋วหรือสลากจะทราบผลทันที ดวย
การเปดดกูระดาษที่ปดสัญลักษณ ตัวเลขหรือตัวหนังสือที่ระบุรางวัลทีไ่ดรับหรือไมไดรับ)    

 2) การเลนเกมอิเล็กทรอนิกสและล็อตเตอรี่ (Electronic gaming and lotteries) คือ VLTs, slot 
machines, ticket lotteries และ electronic bingo  โดยผูที่สามารถยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการการ
พนันทั้งสองประเภทมี 2 กลุมจําแนกตามประเภทการเลนพนัน คือ กรณีแรก การเลนเกมเพื่อกิจกรรม
การกุศล (charitable gaming) ผูยื่นคําขอจะตองเปนองคกรการกุศลหรือเปนองคกรทางศาสนาที่
ดําเนินการรวมกับผูประกอบการของเอกชนที่ไดจดทะเบียนไวกับ AGLC แลว (กรุณาดู ตารางที่ 3.3)  

                                                 
11 http://www.aglc.gov.ab.ca/aglc_public/aglc_site/gaming/lotteryticketretailers.asp 
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ตารางที่ 3.3  รูปแบบการพนนัท่ีมีการอนุญาตใหดาํเนินการในมลรัฐอัลเบอรตา 

 

 คณะกรรมการควบคุมเกม ฯ หรือ AGLC มีอํานาจหนาทีต่ามกฎหมายชื่อ the Gaming and 
Liquor Act มีอํานาจควบคุม ตรวจสอบเกมหรือการพนนัที่ไดรับอนุญาตเกือบทุกประเภท ยกเวนกรณี
การแขงมา (horse racing) ที่จะอยูภายใตการควบคุมของ AGLC รวมกบั Horsing Racing Alberta 
(HRA12) และ Canadian Pari-Mutuel Agency (CPMA13)  

                                                 
12 Horsing Racing Alberta เปนองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไร (private not-for-profit corporation) จัดตั้งข้ึน
เมื่อป ค.ศ. 1996 ตามกฎหมายของรัฐบาลอัลเบอรตาช่ือ the Racing Corporation Act ซึ่งบัญญัติให HRA มี
วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อทําหนาท่ีควบคุม กํากัดดูแล บริหารจัดการและสงเสริมธุรกิจแขงมาในมลรัฐ โดย
มีรูปแบบการควบคุม กํากับดูแลในลักษณะการตรวจสอบกันเอง (self-regulation)  นอกจากนี้ ยังมี
วัตถุประสงคเพื่อดูแล สนับสนุนสวัสดิการ ความปลอดภัย และสุขภาพของผูท่ีมีสวนรวมในการแขงมา 
เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ รวมถึงมาท่ีใชแขงขัน และยังมีภารกิจในการรักษาประโยชนของประชาชนทั่วไปที่รวม
พนันหรือเลมเกมทายผลแขงมา   
อางจาก http://thehorses.com    
13 Canadian Pari-Mutuel Agency เปนหนวยงานพิเศษที่จัดตั้งข้ึนภายใตหนวยงานของรัฐบาลกลางคือ 
Agriculture and Agri-Food Canada   CPMA เปนหนวยงานที่ควบคุมดูแลการพนันแขงมาท่ัวประเทศแคนาดา 
มีพันธกิจหลักในการกํากับดูแลการพนันแขงมาใหมีความโปรงใส ไมมีการทุจริต เชน การตรวจทดสอบการใช
ยาหรือสารเคมีในมาท่ีใชแขงขัน  เงินงบประมาณของ CPMA มาจากภาษีการพนันรอยละ 0.8 ท่ีจัดเก็บจาก
จํานวนเงินวางเดิมพนันแขงมาท่ัวแคนาดา  
อางจาก http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1204043533186&lang=eng 
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 ขอนาสังเกตคือ ในขณะที่ AGLC มีฐานะเปน regulator ควบคุมการพนันประเภทลอ็ตเตอรี่  แต
รัฐบาลมลรัฐอัลเบอรตาก็มีบทบาทเปนผูประกอบการล็อตเตอรี่หรือ operator โดยออมในใน
ขณะเดียวกนั ดวยจัดตั้งนิตบิุคคลแยกตางหากในรูปของบริษัทรวมทุนกับ 2 มลรัฐใกลเคียงคือ มลรัฐ 
Saskatchewan และมลรัฐ Manitoba ช่ือวา Western Canadian Lottery Corporation (WCLC14)  
ปจจุบัน WCLC เปนองคกรสมาชิกของ Interprovincial Lottery Corporation (ILC15) โดยรวมกนั
ดําเนินการออกล็อตเตอรี่แหงชาติที่จําหนายทั่วประเทศแคนาดา อาทิเชน LOTTO MAX and LOTTO 
6/49  พื้นที่จัดจําหนายล็อตเตอรี่ของ WCLC จะครอบคลุมมลรัฐที่เปนสมาชิกเทานัน้คือ พื้นที่ทางฝง
ตะวนัตกที่เรียกวา Canadian Prairies และพื้นที่ตอนเหนอืบางสวนของประเทศแคนาดา โดยผูเลนทีจ่ะ
ขอขึ้นเงินรางวัลไดจะตองซือ้ล็อตเตอรี่จากพื้นที่ดังกลาวเทานัน้   

 
 โครงสรางของ Western Canada Lottery Corporation (WCLC) จัดตั้งขึ้นเมื่อป 1974 ตาม
กฎหมายแคนาดาชื่อ Corporations Act ซ่ึงถือเปนกิจการล็อตเตอรี่รายแรก ๆ ในทวปีอเมริกาเหนอื มี
สถานะเปนนติิบุคคลที่เปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร (non-profit organization) โดยเปนกิจการรวมทุน 
(joint venture) ระหวางรัฐบาลหลายมลรัฐไดแก รัฐบาลมลรัฐอัลเบอรตา มลรัฐ Saskatchewan และมล
รัฐ Manitoba และไมมีการจดัสรรทุนเปนทุนเรือนหุน (share capital)  ปจจจุบัน WCLC มีสมาชิกสมทบ 
(associate members) เพิ่มเตมิคือ Yukon Territory, Northwest Territories และ Nunavut  การดําเนนิงาน
เกี่ยวกับล็อตเตอรี่และกิจกรรมเกมพนันทีเ่กี่ยวของของ WCLC มีลักษณะเปนการรักษาผลประโยชน
ของสมาชิก  คณะกรรมการบริหารของ WCLC ประกอบดวยกรรมการ 6 คน โดยแตละมลรัฐจะมี
ตัวแทนมลรัฐละ 2 คน รายช่ือคณะกรรมการบริหารชุดปจจุบัน มีดังนี้  ประธานกรรมการบริหารชื่อ    
Jim Burnett ผูแทน Saskatchewan  กรรมการอีก 5 คน ประกอบดวย Scott Langen (Saskatchewan), Al 
Evans (Alberta), Muriel Grimble (Alberta), Winston Hodgins (Manitoba) และ Tim Valgardson 
(Manitoba)  

 ความสัมพันธระหวาง WCLC กับ หนวยงานกํากับดูแลธุรกจิล็อตเตอรี่ จึงมีลักษณะทีต่องติดตอ
ประงานงานกบัองคกรกํากับดูแลคือ “คณะกรรมการควบคุมเกมและแอลกฮอลแหงมลรัฐอัลเบอรตา” 

                                                 
14 Western Canadian Lottery Corporation at http://www.wclc.com 
15 Interprovincial Lottery Corporation (ILC) ซึ่งจัดตั้งข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1976 ซึ่งเปนกลุมผูประกอบการกิจการลอ็
ตเตอรี่ระหวางมลรัฐตาง ๆ ของประเทศแคนาดาที่มีองคกรสมาชิกในภูมิภาคตาง ๆ ไดแก WCLC, BCLC, 
OLG, LOTTO QUEBEC, Atlantic Lottery at 
https://www.ilc.ca/_layouts/ILC/DefaultPages/Login.aspx?ReturnUrl=%2f 
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(AGLC) ของมลรัฐอัลเบอรตา รวมถึงผูประกอบกิจการล็อตเตอรี่ในมลรัฐอื่น ๆ ในกลุมรัฐสมาชิก ไดแก 
Saskatchewan Lotteries, Manitoba Lotteries Corporation, Lotteries Yukon Sport North Federation. 

  

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากธุรกิจพนันในมลรฐัอัลเบอรตา16 
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  

 ขอมูลที่นาสนใจที่มีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมพนันในมลรัฐอัล
เบอรตากับผลกระทบทางเศรษฐกิจ  สํานกังานสถิติแคนาดา (Statistics Canada) ใหขอมูลมูลคารายได
จากการพนันของรัฐบาลมลรัฐอัลเบอรตาในชวง 20 ปทีผ่านมา คือตั้งแตป ค.ศ. 1989 ถึง 2009 รัฐบาล
สามารถจัดเกบ็เงินรายไดจากการพนนั อันไดแกเงินรายไดที่เขากองทุน the Alberta Lottery Fund  โดย
ในป 1989-1993 คิดเปนรอยละ 1 ของเงินรายไดของมลรฐันี้ ซ่ึงถือเปนสัดสวนที่นอยมาก แตภายหลัง
จากที่ไดมกีารอนุญาตใหมีธุรกิจการพนนัประเภทตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน VLTs และ slot machines  ทําให
สัดสวนเงินรายไดเพิ่มสูงขึ้นเปนราวรอยละ 4-5 ของรายไดประจําปทั้งหมดของมลรัฐ มีขอนาสังเกตคือ 
ในชวง 10 ปหลังนี้คือ 1999 ถึง 2009 รายไดที่จัดเก็บไดจากการพนนัมสัีดสวนใกลเคยีงกับรายไดจาก
การประกอบกจิการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและภาษยีาสูบ (alcohol profit and tobacco taxes) 
รวมถึงภาษีทีจ่ดัเก็บจากอสังหาริมทรัพย (property tax)          
 จากมูลคารายไดของรัฐบาลมลรัฐที่จัดเก็บไดจากการพนนัในปจจุบันคดิเปนรอยละ 5 เทานั้น 
ทําใหมีผูวจิารณวา การดําเนนิกิจการหรืออนุญาตใหประกอบธุรกิจการพนันของมลรัฐ ทําใหมลรัฐอัล
เบอรตาอยูในสภาพเสพติดเงินรายไดจากการพนัน (addicted to gambling revenue) เพราะรัฐบาลมลรัฐ
ยังตองการรายไดสวนนี้อยูแมวาจะมีสัดสวนไมมากนกั   

 จากขอมูลการประมาณการณรายไดจากกจิกรรมการพนนัของมลรัฐอัลเบอรตาในป ค.ศ. 2010 
มีจํานวนราว 2 พันลานเหรยีญ สรุปไดวา กลุมองคกรที่ไดรับประโยชนจากเงนิสนับสนุนที่ไดจากธุรกิจ
การพนันมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ รัฐบาลของมลรัฐ (provincial government) รองลงมาคือกลุมองคกร
การกุศลตาง ๆ  และกลุมชนพื้นเมือง (first nation) โดยกลุมที่ไดรับเงินรายไดจากการพนันนอยที่สุดคือ 
รัฐบาลกลาง   

 ประโยชนทางเศรษฐกิจในเรือ่งการจางงานนั้น  ชาวอัลเบอรตาที่ไดรับการจางงานในสถานที่
เลนเกมหรือการพนันมีนอยมากคิดเปนรอยละ 0.4 ของจาํนวนแรงงานทั้งหมดของมลรัฐ ซ่ึงจํานวน
พนักงานทีไ่ดรับการวาจางในธุรกิจการพนันในมลรัฐนีไ้มมีการเปลี่ยนแปลงในชวง 20 ปที่ผานมา แมวา

                                                 
16 ไพศาล ลิ้มสถิตย, รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “ศึกษาทบทวนการจัดการปญหาการพนันและ
ผลกระทบทางสังคมในตางประเทศ”, อางแลว, หนา 82-87. 
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จะมีการจดัเกบ็เงินรายไดจากการพนนัเพิม่ขึ้นอยางมากก็ตาม จึงกลาวไดวาธุรกจิการพนันมิใชธุรกิจที่
ใชแรงงานจํานวนมากแตอยางใด   

 ผลกระทบทางสังคม 
 ประเด็นที่มกีารถกเถียงกันมากคือ การพนนัมีผลชวยทําใหคุณภาพชีวติของประชาชนดีขึ้น
หรือไม หรือมผีลกระทบดานลบตอคุณภาพชีวิตอยางไร  นักวิชาการบางคนเห็นวาการอนุญาตใหมกีาร
พนันที่ถูกกฎหมายจะมีสวนชวยกระตุนใหประชาชนนยิมวัตถุนยิม (materialism) ทุนนิยม (capitalism) 
มากขึ้น ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของสมาชิกในสังคม แตก็มีผูโตแยงวา การพนันมี
สวนชวยสนับสนุนใหมกีารประกอบธุรกจิที่มีสวนสําคญัตอการเติบโตทางเศรษฐกจิ ซ่ึงจะมีผลทําให
สังคมดีขึ้นตามมา แตในประเด็นนี้ก็อาจมผูีโตแยงไดวา การพนันมีลักษณะตางจากการประกอบธุรกิจ
ทั่วไป เพราะอาจมีแนวโนมที่ผูเลนพนันจะไมไดอะไรเลย  อยางไรกด็ี การประเมนิวาการพนนัมสีวน
ชวยใหคณุภาพชีวิตดีขึน้หรือไม เปนเรื่องที่ประเมินไดยาก  

 ในดานพฤติกรรมหรือทัศนคติของชาวอัลเบอรตาตอการพนันนั้น เคยมีการสํารวจความเหน็
ของชาวอัลเบอรตาเมื่อป ค.ศ. 2008 วา การพนันถือเปนกิจกรรมเพื่อการผอนคลายอยางหนึ่งหรือไม จาก
ขอมูลการสํารวจพบวา ประชากรสวนใหญรอยละ 75.8 เห็นวา กิจกรรมการพนันมใิชกิจกรรมผอน
คลายหรือพักผอนแตอยางใด ในขณะที่มผูีที่เห็นวาการพนันเปนกิจกรรมที่มีชวยใหผอนคลาย
คอนขางมากมเีพียงรอยละ 4.6   

 ปญหาที่เกิดจากการพนัน  
 ในชวงกอนป 1993 ที่ผานมา ยังไมมีการศกึษาวิจยัขอมูลปญหาที่เกิดจากการพนันของ
ประชาชนในมลรัฐอัลเบอรตา  อยางไรก็ด ีสามารถสรุปประเภทของปญหาที่เกิดกับผูเลนพนันในป 
2008 ถึง 2009 สรุปผลไดวา  ลําดับปญหาของนักพนนัในเรื่องตาง ๆ (Prevalence of Different Problems 
among Problem Gamblers17) ในป 2009 คือ ปญหาทางการเงิน รอยละ 51.6, ลําดับที่ 2 ปญหาทาง
สุขภาพจิต (mental health problems) ของผูเลนพนัน รอยละ 50, ลําดับที่ 3 ปญหาความสัมพันธระหวาง
บุคคลหรือปญหาสังคม คิดเปนรอยละ 24.8, ลําดับที่ 4 ปญหาครอบครัวหรือปญหาการเลี้ยงดูเดก็ รอย
ละ 9.3 และลําดับที่ 5  ปญหาการทํางานหรือปญหาการศึกษา คิดเปนรอยละ 8.1  

 

 

                                                 
17 Williams, R.J., Belanger, Y.D., & Arthur, J.N. (2011). Gambling in Alberta: History, Current Status, 
and Socioeconomic Impacts (FINAL REPORT TO THE ALBERTA GAMING RESEARCH 
INSTITUTE, 2011), p.167. 
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 ชองทางการรกัษานักพนนัท่ีมีปญหา 
 ในมลรัฐอัลเบอรตามีชองทางการรักษานกัพนันที่มีปญหาผานหนวยงานตาง ๆ โดยหนวยงาน
หลักที่ใหการสนับสนุนงบประมาณในการรักษานักพนนัมากที่สุดคือ Addiction and Mental Health 
division ซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งของ Alberta Health Services (AHS) ซ่ึงมีการรายงานขอมูลสถิติไปยัง
กระทรวงสุขภาพของอัลเบอรตา (Alberta Ministry of Health and Wellness)  นอกจากนั้น ยังมี
หนวยงานของรัฐอีกแหงหนึง่ชื่อ Alberta Alcoholism and Drug Abuse Commission (AADAC) ที่มี
บทบาทอยางมากในการเยยีวยารักษาผูติดพนัน โดย AADAC จัดตั้งขึน้ในป ค.ศ. 197118 มีบทบาทใน
การปองกันและใหการรักษาผูติดแอลกอฮอล ผูติดยา โดยใหบริการการรักษาผูปวยในและผูปวยนอก
และยังใหเงนิทุนสนับสนุนหนวยงานบําบัดผูติดยาอื่น ๆ ดวย   

  

 

2. กลไกการบริหารจัดการรายไดจากล็อตเตอรี่ 
 การจัดสรรเงินไดจากธุรกิจพนันระหวางรัฐบาลกลางกบัรัฐบาลมลรัฐ  
 การจัดสรรเงินรายไดทีเ่กิดจากธุรกิจพนนัซึ่งรวมถึงรายไดจากล็อตเตอรี่ตามกฎหมาย Gaming 
and Liquor Act จะแบงออกเปน 2 สวนหลักคือ สวนแรก รายไดจากการอนุญาตใหมีการประกอบธุรกิจ
พนัน  สวนที่ 2 รายไดจากการอนุญาตใหประกอบธุรกจิเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ในที่นี้จะขอกลาวถึง
เฉพาะรายไดที่เกี่ยวของกับธุรกิจพนันที่เขาสู Alberta Lottery Fund โดยมีรายละเอียดดังนี้ 19  

 กรณีที่ผูประกอบการธุรกิจพนันเปนผูประกอบธุรกิจทั่วไป จะมกีารจดัสรรเงินรายไดเหลานี้ 
ดังนี้   

 1) เงินรางวัล   

 2) เงินภาษีที่ถูกนําสงใหรัฐบาลกลาง (federal government)  

 3) เงินคาคอมมิชช่ัน (commissions) ที่จายใหแกผูประกอบการ (operators) และตวัแทนจําหนาย 
(retailers)   

                                                 
18 Alberta Alcoholism and Drug Abuse Commission (AADAC) กอตั้งข้ึนจากการผลักดันของมูลนิธิบําบัดผูติด
แอลกอฮอล (Alcoholism Foundation of Alberta) เมื่อป 1965 ตอมาไดกลายเปนหนวยงานภายใต Alberta 
Department of Health 
19 Annual Report 2009 -10 Alberta Gaming and Liquor Commission: BALANCING CHOICE 
AND RESPONSIBILITY, (AGLC and Alberta Lottery Fund), p.17. 
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 4) เงินที่เหลือทั้งหมดจะถูกนําสงเปนรายไดของกองทนุ Alberta Lottery Fund   

 ทั้งนี้ จากการศึกษากฎหมาย Gaming and Liquor Act มิไดกําหนดสัดสวนที่แนนอนในเรื่องนี้
ไวแตอยางใด แตเคยมกีารคํานวณสัดสวนของเงินรายไดจากธุรกิจพนนัที่เขากองทุน ALF มีคาเฉลี่ยราว
รอยละ 25 ของรายไดจากธุรกิจพนนัทั้งหมด    

 ในกรณีที่ผูประกอบการกิจการพนันเปนองคกรสาธารณกุศลหรือองคกรทางศาสนา (charitable 
gaming) ซ่ึงดําเนินการพนันบางประเภททีก่ฎหมายอนุญาตได โดยจะตองไดรับใบอนุญาตจาก AGLC
เชนกัน ไดแก ธุรกิจคาสิโน เกมบิงโก แรฟเฟล (raffles) หรือเกมเสี่ยงโชค pull tickets ที่ทราบผลรางวัล
ในทันที่ที่ซ้ือ (อนุญาตเฉพาะองคกรการกุศลหรือองคกรทางศาสนาเทานั้น) จะไมมกีารนําสงเงินรายได
เขา กองทุน Alberta Lottery Fund แตจะมีการจัดสรรเงินใหองคกรธุรกิจที่ดําเนินการในนามขององคกร
การกุศล รายไดสวนใหญจึงเปนขององคกรการกุศล   อยางไรก็ดี ขอนาสังเกตคือ ธุรกิจล็อตเตอรี่ 
(lottery) เปนธุรกิจท่ีไมอนุญาตใหองคกรการกุศลดําเนินการแตอยางใด  (กรุณาดู แผนภาพที่ 3.4)  
   

แผนภาพที่ 3.4  โครงสรางการจัดสรรเงินรายไดตามกฎหมาย Gaming and Liquor Act 

 
  

 จากขอมูลรายงานแผนธุรกิจ ค.ศ. 2011 – 2014 ของ AGLC20 ระบุวา กิจกรรมการพนันในมล
รัฐอัลเบอรตา มีสวนชวยสรางคุณภาพชวีติที่ดีของประชาชน ดวยการใหเงินทนุจํานวนมากสนับสนุน
กลุม องคกรการกุศลหลายแหง เงินรายไดจากการพนันสวนหนึ่งยังถูกรัฐบาลนําไปใชในการสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน โครงการของชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  โดยในปงบประมาณ ค.ศ. 2009 ถึง 2010 
องคกรการกุศลและองคกรทางศาสนาที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการธุรกิจพนัน ไดรับเงินจาํนวน

                                                 
20 Alberta Gaming and Liquor Commission, Business Plan  2011 – 2014, p.3. 
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รายไดคิดเปนเงิน 323 ลานเหรียญ โดยลดลงจากเงินไดรายไดในปงบประมาณที่ผานมา ซ่ึงมีรายไดราว 
335 ลานเหรียญ   

 การจัดตั้งกองทุนและแหลงท่ีมาของกองทนุ  
 กองทุนชื่อ Alberta Lottery Fund (ALF21) จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายชื่อ Gaming and Liquor 
Act (RSA 2000, c G-1) มาตรา 25 โดยเปนกองทุนที่จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมาย โดยแหลงที่มาของกองทุน
มาจากเงินรายไดในธุรกจิการพนันในลรัฐอัลเบอรตา 3 ประเภทคือ ล็อตเตอรี่แบบตัว๋หรือแบบกระดาษ 
(ticket lotteries), เครื่อง video lottery terminals (VLTs22) และเครื่องสล็อตแมชชีน (slot machines)  
ทั้งนี้ ในแคนาดามีผูที่วิจารณการอนุญาตใหมี VLTs ในหลายมลรัฐของแคนาดาวา ทาํใหเกิดตนทนุทาง
สังคมเพิ่มขึ้นเปนอันมาก (massive social cost)  แมวาจะสรางรายไดจํานวนมหาศาลใหแกมลรัฐกต็าม  

 มูลคารายไดจากการอนุญาตประกอบกิจการเกมหรือการพนันในมลรัฐอัลเบอรตา ที่เขาสู
กองทุนชื่อ Alberta Lottery Fund (ALF) ซ่ึงไดรับการจัดสรรเงินจากเงนิรายไดจากธรุกิจพนันในแตป 
เชน ในชวงปงบประมาณ 2005 ถึง 2009 มเีงินรายไดเขาสูกองทุนนี้คิดเปนจํานวนเงนิสูงราว 1.3 – 1.6 
พันลานเหรยีญตอป (กรุณาดู ตารางที่ 3.5)23  

 

ตารางที่ 3.5  ขอมูลจํานวนเงินรายไดจากธุรกิจพนันท่ีเขาสูกองทุน ALF 

 

 

                                                 
21 กองทุน Alberta Lottery Fund ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายชื่อ the Interprovincial Lottery Act, RSA 1980 
cI-8 
22 video lottery terminals หรือบางครั้งเรียกวา VLT Slots คือเครื่องเลนเกมพนันอิเล็กทรอนกิสท่ีมีความ
คลายคลึงกับเครื่องสล็อตแมชชีน แตมีขอแตกตางกันคือจะมีการเชื่อมโยงขอมูลในเครื่องเขากับระบบ
คอมพิวเตอรสวนกลาง (central computer system) ซึ่งทําใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลการเลน และขอมูล
รายไดในการเลนแตละครั้ง   
23 Annual Report 2009 -10 Alberta Gaming and Liquor Commission: BALANCING CHOICE 
AND RESPONSIBILITY, op. cit. p.6. 
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 อยางไรก็ดี หากเปนกรณีการประกอบกิจการพนันของกลุมชนพื้นเมืองในมลรัฐนี้ที่เรียกวา 
First Nations นั้น คาสิโนที่ดําเนินการโดย First Nations แลว ประเภทคาสิโนทั่วไป (traditional casino) 
จะมีการจดัสรรเงินรายไดเขากองทุน ALF ที่แตกตางออกไป เชน เชน เงินรายไดจากเครื่อง slot 
machines จะมกีารนําสงเงินรายไดมากถึงรอยละ 70 ของรายไดทั้งหมดเขาสูกองทุน ALF ซ่ึงจะมีการ
แบงยอยออกเปนอีก 2 สวนคือ รอยละ 40 นําสงเขาแผนงานชื่อ First Nations Development Fund Grant 
Program สวนอีก รอยละ 30 เปนแผนงานทัว่ไปของ ALF   สําหรับรายไดอีกรอยละ 15 ถือเปนรายได
ขององคกรการกุศล และอีกรอยละ 15 เปนรายไดของผูประกอบการ (กรุณาดู แผนภาพที่ 3.6)   

  

แผนภาพที่ 3.6  การจัดสรรรายไดจาก slot machines ในคาสิโนทีด่ําเนินการโดย First Nations 

 
 

 ในปงบประมาณ ค.ศ. 2009 ถึง 2010 มลรัฐอัลเบอรตามีรายไดสุทธิ (gross profit) หลักหักเงนิ
รางวัลคิดเปนเงินสูงถึง 2.09 พันลานเหรยีญ (ลดลงจากปงบประมาณที่แลว ซ่ึงมียอดรายไดสุทธิราว 
2.25 พันลานเหรียญ) แตหากนําเงินรายไดสุทธินี้มาหักออกจากคาคอมมิชช่ันหรือคาบริการที่ตองจาย
ใหแกผูประกอบการ จํานวน 488 ลานเหรียญ รวมถึงคาใชจายของหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดแูลธุรกิจ
พนันในมลรัฐนี้ จํานวน 192.7 ลานเหรียญแลว ก็จะไดจํานวนเงินรายไดสุทธิท่ีเขากองทุน ALF คิดเปน
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เงินราว 1,404.8 ลานเหรียญ24 ซ่ึงเงินสวนนีไ้ดถูกนําไปใชในการสนับสนนุโครงการอาสาสมัคร 
โครงการที่ริเร่ิมโดยชุมชนและองคกรสาธารณณกศุลตาง ๆ (กรุณาดู ตารางที่ 3.7)  

ตารางที่ 3.7  ขอมูลรายไดจากการพนันประเภทตาง ๆ ท่ีถูกนํามาเปนเงินกองทุน ALF 

 
 
 ขอมูลลาสุดในปงบประมาณ ค.ศ. 2010 ถึง 2011 ขอมูลรายไดจากธรุกิจพนันทีน่ําสงเขากองทุน 
ALF มียอดเงนิรวมทั้งสิ้น 1.44 พันลานเหรียญ (หักคาใชจายในการบริหารจัดการจาํนวน 188 ลาน
เหรียญ) (กรุณาดู แผนภาพที ่3.8)  
 

แผนภาพที่ 3.8  เงินรายไดของ กองทุน Alberta Lottery Fund (2010/2011) 

 
 

 

                                                 
24 Ibid. p.35. 
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 การบริหารจัดการกองทุน ALF 

  กองทุนนี้บริหารงานโดย คณะกรรมการควบคุมเกมและแอลกฮอลแหงมลรัฐอัลเบอรตา 
(Alberta Gaming and Liquor Commission - AGLC) ตามกฎหมาย Gaming and Liquor Act มาตรา 
925 ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมเกนิ 7 คน (คณะกรรมการชุดปจจบุันมีกรรมการ 7 คน ประธาน
กรรมการเปนสตรีช่ือ Honourable Marguerite Trussler) ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจาก the Lieutenant 
Governor in Council26 และผูบริหารสูงสุดของสํานักงาน (chief executive officer) ทําหนาที่เปน
เลขานุการการประชุม แตไมมีฐานะเปนกรรมการและไมสามารถออกเสียงในการประชุมไดและไม
สามารถทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมคณะกรรมการ AGLC    

 ส่ิงที่นาสนใจคือ การบริหารจัดการเงินกองทุน ALF จะแยกออกจะแยกออกจากเงนิรายไดอ่ืน ๆ 
ของรัฐบาล หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใชเงินจากกองทุน ถือหลักความโปรงใสคือ ประชาชนในมล
รัฐนี้ทุกคนสามารถรับทราบขอมูลวา เงินกองทุนทุกเหรยีญดอลลารถูกนําไปใชในเรือ่งใด กิจกรรม
ใดบาง  

 คณะกรรมการ AGLC เปนหนวยงานของรัฐของรัฐบาลอัลเบอรตาประเภท crown corporation27 
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายชื่อ Gaming and Liquor Act มาตรา 12  มีอํานาจหนาที่สําคัญคือ การควบคุม 

                                                 
25  9(1) The board of the Commission consists of 
  (a) not more than 7 members appointed by the Lieutenant Governor in Council, and 
  (b) the chief executive officer appointed under section 18(1). 
 (1.1) The chief executive officer is not eligible to vote or to serve as Chair or acting Chair. 
 (2) The Lieutenant Governor in Council must designate a member as Chair of the board. . . . .  
26 Lieutenant Governor คือ ตําแหนงของบุคคลที่มีตําแหนงเปนผูแทนองคสมเด็จพระนางเจาอลิซาเบธที่ 2 
(Queen Elizabeth II) ในระดับมลรัฐ (provincial jurisdiction)  โดยไดรับแตงตั้งจาก Governor General of 
Canada (คือ ตําแหนงประมุขของประเทศแคนาดา ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนผูแทนสมเด็จพระนางเจาอลซิาเบธ
ท่ี 2) โดยคําแนะนําของนายกรัฐมนตรีแคนาดา   ปจจุบันมีผูท่ีดํารงตําแหนง Lieutenant Governor  10 คน ใน
ทุกมลรัฐ (provinces) รวม 10 มลรัฐ  
27 ตามกฎหมายแคนาดา crown corporation เปนหนวยงานของรัฐท่ีมีความแตกตางจากหนวยงานหรือสวน
ราชการทั่วไป (government departments) กลาวคือ มีโครงสรางการบริหาร การดําเนินงานที่คลายกับเอกชน มี
ความคลองตัว และมีความเปนอิสระในระดับหนึ่ง  พันธกิจของหนวยงานลกัษณะนี้จะแตกตางกันไปตาม
กฎหมายที่จัดตั้ง เชน การกํากับดูแล, การใหคําปรึกษา, การบริหารจัดการทั่วไป, การเงิน หรือการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับสินคาหรือบริการสาธารณะบางอยาง  ตามกฎหมายสหพันธรัฐเกี่ยวกับงบประมาณ (Financial 
Administration Act, 1951) ไดบัญญัติใหหนวยงานลักษณะนี้ตองรับผิดชอบโดยตรงตอรัฐสภา ผานการกํากับ
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กํากับดแูลธุรกิจการพนนัและกิจกรรมเกมพนันขององคกรการกุศล (charitable gaming activities) และ
ยังมีอํานาจหนาที่ควบคุมอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเกี่ยวกบัเครื่องดื่มแอลกฮอลในมลรัฐอัลเบอรตา   

 กฎหมายบัญญัติอํานาจหนาท่ีของ AGLC ไว 3 ประการ คือ   

 1) ดานกาํกับดแูลกิจการที่ตองขอใบอนุญาต คือ กิจการเกมพนันและเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ไดแก ดําเนนิการเรื่องไตสวนกรณีตาง ๆ (hearing) ตามขอบอํานาจทีก่ฎหมาย Gaming and Liquor Act 
กําหนด โดยสามารถใชกระบวนการไตสวนตามกฎหมายชื่อ Public Inquiries Act   

 เชน หากผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจพนันถูกปฏิเสธ ไมไดรับอนุญาต หรือผูที่เคย
ไดรับใบอนุญาต แตไมไดรับอนุมัติการตออายุใบอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงกรณีทีผู่ไดรับอนุญาต 
(licensee) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนญุาต จนถูกลงโทษในทางปกครอง เชน ตองจายเงินคาปรับ ถูก
ระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาต  บุคคลเหลานี้มีสิทธิรองขอใหมีการไตสวนขึ้น โดยองคประกอบของ
คณะกรรมการหรือองคคณะที่ทําหนาที่ไตสวนประกอบดวยกรรมการ AGLC 2 ถึง 3 คน อาจเชิญผูยื่น
ขอคําและเจาหนาที่ที่ทําหนาที่เปนนายทะเบียน (registrant) มารวมการไตสวน และตดัสินใจเกี่ยวกบั
ใบอนุญาตประเภทตาง ๆ และการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจการพนัน28     

 2) ดานนโยบาย  คือ การพัฒนา ปรับปรุงนโยบาย และใหความเหน็ชอบตอนโยบายตาง ๆ ซ่ึง 
AGLC มีหนาที่รับผิดชอบตามที่กฎหมาย Gaming and Liquor Act กําหนดไว  นอกจากนี้ ยังตอง
คํานึงถึงความชอบดวยกฎหมายของนโยบายตาง ๆ ดวยวา นโยบายของ AGLC เชน กรณีกิจการล็อต
เตอรร่ีไมมีเนือ้หาที่ขัดหรือแยงกับกฎหมายใด ๆ29  คือถือเปนความรับผิดชอบของ AGLC เอง และยังมี 
ผูบริหารสูงสุดของสํานักงาน (Chief Executive Officer) มีหนาที่ใหคําแนะนําตอ AGLC เพื่อให
ดําเนินการตามนโยบายทีก่ําหนดไว   

                                                                                                                                                  
ดูแลของรัฐมนตรีในการปฏิบัติหนาท่ีตามที่กฎหมายบัญญัติไว  การใชจายเงินงบประมาณของหนวยงาน
ลักษณะนี้ไมตองอยูภายในระบบงบประมาณปกติหรืออยูภายใตการควบคุมของรัฐมนตรี  
  ตัวอยางของ crown corporation ท่ีจัดตั้งข้ึนเปนแหงแรกคือ the Board of Works เมื่อป 1841 เพื่อทํา
หนาท่ีกอสรางระบบคลองทั่วประเทศ หนวยงานลักษณะนี้ท่ีดําเนินงานอยูในปจจุบัน เชน  CANADIAN 
NATIONAL RAILWAYS, PETRO-CANADA หรือบริษัทจัดการพลังงานน้ําในบางมลรัฐ  รัฐบาลมักจะใช
หนวยงานลักษณะนี้ในการดําเนินการบางเรื่องที่สวนราชการทั่วไปไมสามารถดําเนินการได  

at http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/crown-corporation 
28 Board Hearings and Procedures at http://aglc.ca/board/boardhearingsandprocedures.asp 
29 กรณีศึกษาในเรื่องนี้ ควรนํามาพิจารณาปรับใชกับการกําหนดนโยบายของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ของไทย ท่ีเคยมีการปฏิบัติตามนโยบายที่ขัดตอกฎหมายในกรณีโครงการหวยบนดิน ซึ่งศาลไดวินิจฉัยวา 
ดําเนินการโดยมิชอบดวยกฎหมาย ขัดตอ พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517   
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 ส่ิงที่นาสนใจคือ AGLC ยังตองรับทิศทางการกําหนดนโยบายจากรัฐมนตรีคือ Minister of 
Solicitor General and Public Security เพื่อนํามาพิจารณา แลวนําเสนอเปนนโยบายของ AGLC  ในทาง
กลับกัน AGLC ก็สามารถเสนอนโยบายของตนเอง เพื่อเสนอใหรัฐมนตรีพิจารณาเชนกัน  ขอสําคัญคือ 
นโยบาย AGLC ยังตองผานกระบวนการรบัฟงความเหน็ของผูมีสวนไดเสียทุกฝายกอนจึงจะดําเนนิการ
ได  

 3) ดานตรวจสอบและเฝาระวัง คือ การจัดทําระบบเฝาระวังและควบคมุที่เหมาะสม เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงในเรื่องความถูกตองของรายงานการเงนิโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
การเงินภายในองคกรชื่อวา Internal Audit office30 ซ่ึงจะตองรายงานผลการตรวจสอบไปยัง Audit and 
Finance Committee31 และผูบริหารสูงสุดของสํานักงาน (Chief Executive Officer) ซ่ึงตองทํางานควบคู
กับการตรวจสอบจากองคกรภายนอกคือ Auditor General (เทียบเคยีงไดกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ของไทย) เพื่อตรวสอบรายงานการเงินดวย และยังมีอํานาจหนาทีใ่หคําแนะนํา ทบทวน และให
ขอเสนอแนะตอการกําหนดแผนธุรกิจ (business plan) ราย 3 ป และยุทธศาสตรการทํางานของ AGLC  

 อํานาจหนาทีข่างตนของคณะกรรมการชุดนี้ ทําใหเหน็วามีความรับผิดชอบในดานนโยบายการ
พนันและเกม (รวมถึงนโยบายควบคุมเครือ่งดื่มแอลกฮอล แตไมขอกลาวถึงในรายงานฉบับนี้)  การออก
กฎ ระเบยีบที่เกี่ยวของ และการเฝาระวังการกระทําความผิดตามกฎหมายที่เกีย่วของ   คณะกรรมการ
ควบคุมเกม ฯ จะมีอํานาจหนาที่เกีย่วกับใบอนุญาต (การขอ ระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาต), การจด
ทะเบียนพนกังานที่ปฏิบัติงานในสถานที่เลนเกม, การเขาตรวจสอบสถานที่เลนเกม, การตรวจสอบ
ธุรกรรมทางการเงิน (financial audits) และการสืบสวนสอบสวนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดทางอาญา   

                                                 
30 Internal Audit office เปนองคกรที่ปฏิบัติงานตามอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน หรือ Audit Committee ซึ่งเจาหนาท่ีของสํานักงานตรวจสอบจะมีความเปนอิสระ เพราะไดรับการวาจาง 
แตงตั้ง การประเมินผลงานและการจายเงินคาตอบแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในเทานั้น  เจาหนาท่ี
ของสํานักงาน ฯ สามารถจัดประชุมรวมกับเจาหนาท่ีของ the Office of the Auditor General for the Province 
of Alberta  
31 Audit and Finance Committee เปนคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเฝาระวังการควบคุมการใชจายเงิน
งบประมาณของ AGLC รวมถงึการจัดทํานโยบายบัญชีการเงิน การจัดทํารายงานการเงินและการเปดเผยขอมูล 
รวมถงึการเฝาระวังและลดความเสี่ยงขององคกร  คณะกรรมการชุดนี้ยังมีอํานาจเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
ของฝายตรวจสอบภายในของสํานักงาน และสามารถเสนอแนะตอ AGLC เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
ประจําป 
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 หนวยงานสวนกลางที่มีบทบาทเกี่ยวของกับ AGLC โดยตรงคือ กระทรวงความมั่นคง
สาธารณะและรักษาความสงบเรียบรอย (Ministry of Solicitor General and Public Security)32 เปน
หนวยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย Gaming and Liquor Act มีอํานาจกําหนดนโยบายใหแก AGLC 
ดังที่กลาวมาแลว แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและรักษาความสงบเรียบรอยกไ็มมี
อํานาจในการสั่งการหรือครอบงําการดําเนนิงานของ AGLC (กรุณาดู แผนภาพที่ 3.9)  
  

แผนภาพที่ 3.9  ผังโครงสรางองคกรของ Alberta Gaming and Liquor Commission (AGLC) 

 

                                                 
32 Ministry of Solicitor General and Public Security เปนหนวยงานของรัฐท่ีมีภารกิจดานกจิการตํารวจ การ
รักษาความสงบเรียบรอย โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันอาชญากรรม และงานราชทัณฑ  
(เกิดจากการรวมกันกับกระทรวงยุติธรรมและอัยการสูงสุด)  www.solgps.alberta.ca 
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 กลุมผูท่ีไดรับประโยชนจากกองทุน33 

 ผูที่ไดรับประโยชนโดยตรงจากการจดัสรรเงินของกองทุน ALF ในแตละป คือโครงการเพื่อ
สาธารณะประโยชนหรือโครงการของชุมชน กลุมอาสาสมัคร รวมกันมากหลายพนัโครงการ เชน 
หองสมุด, พิพธิภัณฑ, เครื่องอํานวยความสะดวกในชุมชน (community facilities), การแขงขันกีฬาตาง 
ๆ, การแสดงนทิรรศการที่มีความสําคัญ, กลุมคนที่ทํางานดานวัฒนธรรมและศิลปะ, โครงการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม ปาไม สัตวปา, กลุมผูสูงอายุ, กิจกรรมสันทนาการ (recreation) การทองเที่ยงเชิงอนุรักษ
หรือเชิงประวตัิศาสตรโครงการของกลุมหรือชมรมเกษตรกร (agricultural societies), อุปกรณที่ใชใน
กิจกรรมกฬีาของสาธารณะ และโบราณสถาน    

 สําหรับลักษณะหรือประเภทของโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน (public initiatives) ที่จะ
สามารถขอรับการสนับสนุนได แบงไดเปน 4 กลุมหลัก34 คือ  

 (1) โครงการเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เชน โครงสรางการบริหารจัดการน้ํา (water 
management infrastructure)  

 (2) การกอสรางหรือปรับปรุงโรงเรียนและสถานพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข (health 
care facility construction) 

 (3) การกอสราง post secondary facility คือการกอสรางสถานศึกษาในระดับ post-secondary 
education (PSE) ของแคนาดา35 ซ่ึงเทียบไดกบัระดับอุดมศกึษาหรือมหาวิทยาลัยของไทย  

 (4) โครงการปองกันและบําบัดรักษาผูที่มปีญหาจากการพนันหรือผูติดพนัน (addiction 
prevention and treatment programs) 

  

                                                 
33 http://www.aglc.ca/alf_public/who_benefits/WhoBenefits.asp 
34 Quick Facts – Alberta Lottery Fund (Feb. 2012). 
35  การศึกษาในแคนาดาจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐและดินแดน 
รวมถงึรัฐบาลทองถิ่น ปจจุบันระบบการศึกษาของแคนาดาแบงไดเปน 3 ระดับคือ primary education, 
secondary education และ post-secondary education    
 สถานศึกษาในระดับ post-secondary หรือระดับอุดมศึกษานั้น จะอยูในความรับผิดชอบไดรับ
งบประมาณสวนใหญจากรัฐบาลมลรัฐหรอืดนิแดน รายไดอืน่ ๆ จะมาจากคาธรรมเนียม ทุนวิจัย งบประมาณ
ของรัฐบาลกลาง แคนาดาเปนประเทศที่มีช่ือเสียงในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของโลก  
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3. ขอมูลการจัดสรรรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน 
 กลไกการจัดสรรเงินกองทุน 
 การจัดสรรเงินกองทุน ALF จะดําเนินการผานหนวยงานระดับกระทรวงทั้ง 13 กระทรวง เพื่อ
สนับสนุนบริการหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน, มูลนิธิตาง ๆ และการพิจารณาจัดสรรเงินผาน
โครงการที่ยื่นขอเสนอในลักษณะ grant programs ซ่ึงตองมีลักษณะเปนการสนับสนนุโครงการของ
ชุมชนและอาสาสมัคร  จากการตรวจสอบขอมูลโครงการที่ไดรับการสนับสนุนในกลุมการขอรับทุน
สนับสนุนแบบรายโครงการ (grant programs) ในชวงปงบประมาณ ค.ศ. 2010 ถึง 2011 มีจํานวนทั้งสิ้น 
6,354 โครงการ คิดเปนจํานวนเงินที่ไดใหการสนับสนุนคือ 299,724,883 เหรียญ36  สําหรับขอมูลใน
ปงบประมาณ 2011 ถึง 2012 นั้น ยังไมครบกําหนดปงบประมาณ    

 รายละเอียดเกีย่วกับการจัดสรรเงินผานกระทรวงตาง ๆ ในปงบประมาณ ค.ศ. 2011 ถึง 2012 
รวมยอดเงนิทีม่ีการจัดสรรทั้งสิ้น 1.44 พันลานเหรียญ37 (หรือคิดเปนเงนิไทยราว 44,906.4 ลานบาท38) 
โดยกระทรวงที่ไดรับมอบหมายทําหนาทีจ่ดัสรรเงินกองทุน ALF มากที่สุดคือ กระทรวงสุขภาพและ
ความเปนอยูทีด่ี (Ministry of Health and Wellness39) คิดเปนยอดเงนิรวม 420.5 ลานเหรียญ  รองลงมา
คือ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะและรกัษาความสงบเรียบรอย (Ministry of Solicitor General and 
Public Security)  และกระทรวงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณชุมชน (Ministry of Culture and Community 
Spirit) 179.6 ลานเหรียญ ตามลําดับ  รายละเอียดมีดังนี้     
 
 
 
                                                 
36 “Alberta Lottery Fund - Who Benefits Report” (as of March 2, 2012) 
37 http://albertalotteryfund.ca/AbouttheALF/WhereTheMoneyGoes.asp 
38 1 เหรียญแคนาดา เทากับ 31.1851 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 2 มีนาคม 
2555) 
39   กระทรวง Health and Wellness เปนกระทรวงที่มีพันธกิจในเรื่องระบบสุขภาพในมลรัฐอัลเบอรตา โดยมี
บทบาทในการกําหนดนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวของ  กระทรวงมีอํานาจหนาท่ีในการจัดสรร
เงินทุนดานสุขภาพและบริหารโครงการในระดับภูมิภาค ชุมชน เชน Alberta Health Care Insurance Plan หรือ
การควบคุมโรคติดตอ สําหรับการจัดบริการสุขภาพ (health services) ในมลรัฐนี้ จะอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงานของรัฐช่ือ Alberta Health Services   
สรุปความจาก http://www.health.alberta.ca/about-us.html 
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1. Aboriginal Relations 
First Nations Development Fund 103.8 million 

First Nations Relations 0.2 million 

  $ 104.0 million 

2. Advanced Education and Technology 

Capital Maintenance and Renewal 65.0 million 

Capital Expansion and Upgrading 40.0 million 

  $ 105.0 million 
 
 
3. Agriculture and Rural Development 
Agricultural Service Boards 10.6 million 

Agriculture Societies 8.7 million 

Agriculture Initiatives 1.4 million 

  $ 20.7 million 
 
4. Children and Youth Services 
Family and Community Support Services 45.0 million 

Fetal Alcohol Spectrum Disorder Initiatives  12.0 million  

Prevention of Family Violence and Bullying 6.5 million 

  $ 63.5 million 
 
5. Culture and Community Spirit 
Community Facility Enhancement Program 38.0 million 

Alberta Foundation for the Arts 29.2 million 

Community Initiatives Program 25.5 million 

Major Fairs and Exhibitions 22.0 million 

Community Spirit Donation Program 16.0 million 

Film and Television Production 16.5 million 
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Alberta Historical Resources Foundation 8.0 million 

Other Initiatives 6.5 million 

Bingo Associations 6.1 million 

Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Educ. Fund 1.7 million 

Arts -             

Support for Mount Royal Conservatory of Music 10.0 million 

  $ 179.6 million 
 
6. Education 

Public and Separate Schools Support - Operational Funding -             

School Facilities Infrastructure  113.6 million 

Basic Education Program Initiative - High Speed Network -             

  $ 113.6 million 
 
7. Employment and Immigration 

Summer Temporary and Other Employment Programs  7.4 million  

Settlement and Integration 4.6 million  

  $ 12.0 million 
 
8. Environment 

Conservation and Education 0.5 million 

  $ .5 million 
 
9. Health and Wellness 
Alberta Health Services 285.5 million 

Human Tissue and Blood Services 125.0 million 

Community-Based Health Services 10.0 million 

  $ 420.5 million 
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10. Municipal Affairs 
Municipal Sustainability Operating Grants 26.0 million 

  $ 26.0 million 
 
11. Solicitor General and Public Security 

Gaming Research 1.6 million 

Horse Racing and Breeding Renewal Program 23.2 million 

Balance to General Revenue Fund 166.6 million 

  $ 191.4 million 
 
12. Tourism, Parks and Recreation 

Alberta Sport, Recreation, Parks and Wildlife Foundation 23.3 million 

Recreation and Sports Facilities Grants -             

Hosting Major Athletic Events -             

  $ 23.3 million 
 
13. Transportation 

Municipal Water Wastewater Program/Water for Life 100.0 million 

Rural Transportation Partnerships 24.2 million 

Provincial Highway Preservation 30.0 million 

Provincial Highway Rehabilitation -             

Albert Cities Transportation Partnerships 30.0 million 

Streets Improvement Program -             

  $ 184.2 million 

TOTAL FUNDING $ 1.44 billion 
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 หลักเกณฑและเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน40 

 จากการศึกษาขอมูลการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ALF ในแตละปนั้นพบวา มอีงคกร
พัฒนาเอกชน กลุมอาสาสมัครที่แสดงความประสงคยื่นขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนเปนจํานวนมาก
หลายพันองคกรหรือกลุม ซ่ึงมีความหลากหลายของโครงการเปนอยางมาก ในทีน่ี้จะขออธิบายถึง
ขั้นตอนการขอรับทุนโดยยอ ดังนี้  

 คุณสมบัติของผูยื่นขอรับการสนับสนุนขอรับทุน จะตองเปนองคกรพฒันาเอกชนทีไ่มแสวงหา
กําไรที่จดทะเบียน หรือเปนองคกรการกุศลตามกฎหมาย  (registered charitable or non-profit 
organization) คือ จะตองเปนองคกรพัฒนาเอกชนหรือองคกรที่ไมใชหนวยงานของรัฐ  หรือเปนกลุม
บุคคลที่ไดรับการขึ้นทะเบยีนตามกฎหมายตอไปนี้  

• Agriculture Societies Act 
• Canada Corporations Act (non-profit sector) 
• Cemeteries Act or Cemetery Companies Act 
• Child and Family Services Authorities 
• First Nations and Métis Settlements 
• Foundations established and regulated under the Regional Health Authorities Act 
• Income Tax Act of Canada and operating in the Province of Alberta (charities); 
• Libraries Act 
• Part 9 of the Companies Act (non-profit) 
• Part 21 of the Business Corporations Act - Extra-Provincial Corporations 
• Societies Act 
• Special Act of the Parliament of Canada 
• Special Act of the Alberta Legislature 
• School Act 
• Universities, colleges and institutes as defined under the Post-secondary Learning Act 

 ขั้นตอนและเงือ่นไขการยืน่ขอรับทุน   

                                                 
40 http://albertalotteryfund.ca/ApplyingForAGrant/ApplicationProcess.asp 
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 การขอใบสมัครขอรับทุนจะมีระยะเวลาแตกตางกัน ขึน้อยูกับประเภทของแผนงานที่จะขอรับ
ทุน เชน Community Facility Enhancement Program (CFEP41) และ Community Initiatives Program 
(CIP42) เปนแผนงานที่สามารถยื่นขอรับทุนไดตลอดทั้งป   

 เงื่อนไขในการยื่นขอรับทุนคือ องคกรพัฒนาเอกชน 1 องคกรสามารถคําขอรับทุน 1 เร่ืองตอ 1 
โครงการ ภายในระยะเวลาปงบประมาณนัน้ ๆ (ปงบประมาณเริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม)  

 หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกคําขอรับทุน จะขึ้นอยูกบัปจจัยหลายประการประกอบกัน ไดแก 
สถานที่ตั้งของชุมชนหรือพืน้ที่ที่จะไดรับประโยชนจากดําเนินโครงการ, จํานวนใบสมคัรที่ยื่นเขามาใน
เขตพื้นที่เดยีวกัน, ประวัติผลงานขององคกรที่สมัครขอรับทุนวา เคยไดรับทุนจากกองทุน ALF หรือ
รัฐบาลอัลเบอรตาหรือไม เพือ่เปนการรับประกันวาจะมีการจัดสรรทุนอยางมีความเปนธรรมในทุกพื้นที่ 
ระยะเวลาในการพิจารณาจะขึ้นอยูกับความสมบูรณของเอกสารการสมัครและกระบวนการพจิารณาใน
ขณะนัน้  องคกรที่ยื่นคําขอและองคกรที่ผานการพิจารณาอนุมัติจะไดรับแจงผลทางไปรษณีย  ผลการ
พิจารณาคัดเลือกองคกรที่ไดรับทุน จะปรากฏในเว็บไซตของ ALF   

 หนวยงานที่มอํีานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการจัดสรรทุนใหแกโครงการและมูลนิธิตาง ๆ มี 2 
หนวยงานหลัก คือ43  

 (1) กระทรวงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชุมชน (Ministry of Culture and Community 
Spirit) ผานแผนงานหลักและมูลนิธิตาง ๆ ดังนี้  

 Community Spirit Program (CSP) 

 Community Facility Enhancement Program (CFEP) 

 Community Initiatives Program (CIP) 

 Other Initiatives Program (OIP) 

 Alberta Foundation for the Arts (AFA) 

 Alberta Historical Resources Foundation (AHRA) 

 Human Rights Education and Multiculturalism Fund (HREMF). 

                                                 
41 Community Facility Enhancement Program at http://culture.alberta.ca/cfep/ 
42 Community Initiatives Program at http://culture.alberta.ca/cip/ 
43 http://albertalotteryfund.ca/applyingforagrant/default.asp 
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 เนื่องดวยในแตละมีป มีองคกรที่เสนอขอรับทุนจากกองทุน ALF เปนจํานวนมาก  จงึมีการ
ดําเนินการจัดทําเปนแผนงานตาง ๆ ในเรือ่งหลัก และมอบหมายใหมลูนิธิบางแหงเปนเครือขายในการ
ขอเสนอโครงการเหลานี้  แผนงานและมลูนิธิที่ดําเนินการ มีดังนี้   

 

 

 

  

  

Provides support for project-based initiatives in areas such as 
community services, seniors' services, libraries, arts and culture, 
sports, education, health and recreation. 

 
Community Spirit Donation 
Grant Program 

The Community Spirit Donation Grant Program supports the 
generosity of Albertans with a matching Donation Grant 
Program and the Enhanced Charitable Tax Credit. 

 

 

  

Provides support to the expansion and upgrading of Alberta's 
extensive network of community-use facilities. 

 
Other Initiatives Program 

Provides support to worthy Alberta projects which cannot be 
funded under the criteria or existing funding levels of other 
Alberta Lottery Fund grant programs. Through this program, 
support may also be provided to national and international 
projects, such as disaster relief initiatives. 

 

 

Provides support to sport, recreation, parks and wildlife 
activities in Alberta. 

 

Provides support to community-based heritage initiatives in 
Alberta. 
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Provides support to artists, arts organizations and film 
producers in Alberta. 

 

Provides support to organizations wishing to foster equality and 
reduce discrimination in Alberta. 

    

 ตัวอยางเชน แผนงาน “การริเร่ิมโดยชุมชน” (Community Initiatives Program - CIP) เปน
แผนงานที่ใหทุนแกโครงการริเร่ิมของชุมชนที่มีวัตถุประสงคในการสรางความเขมแข็งหรือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ดวยการนําเงนิรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่ในพื้นที่ มาใชในการเสริม
ศักยภาพของคนในชุมชนและองคกรชุมชนใหมีศกัยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อสนองตอความตองการของชุมชน 
(local needs) อยางแทจริง  การขอรับทุนสนับสนุนจากแผนงาน CIP แบงไดเปน 3 กลุม คือ 

 กลุมท่ี 1  การขอรับการสนับสนุนโครงการ (Project-Based Grants) ไดแก การใหการสนับสนุน
ทุนแกองคกรชุมชน เชน การจัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือ, การกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก หรือ
โครงการซอมแซม บูรณะสถานที่, การจัดงานสําคัญ, การจัดสรรทุนในกรณีพเิศษ (เชน กรณีเกิดภยั
พิบัติ) สามารถยื่นขอรับทุนสูงสุดไมเกิน $75,000 

 กลุมท่ี 2  การรับทุนสนับสนุนเพื่อการดําเนินงานในชุมชน (Community Operating Grants) 
เปนการใหทุนสนับสนุนแกองคกรพัฒนาเอกชนหรือองคกรประชาสังคมในอัลเบอรตา เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการดําเนินงานขององคกรในชุมชน และการใหบริการตาง ๆ แกชุมชน สามารถยื่น
ขอรับทุนสูงสุดไมเกนิ $75,000 

 กลุมท่ี 3  การรับทุนเพื่อการพัฒนาในระดบันานาชาติ (International Development Grant) เปน
การใหทุนสนบัสนุนแกองคกรพัฒนาเอกชนหรือองคกรประชาสังคมขนาดกลางและขนาดเล็กในมล
รัฐอัลเบอรตา เพื่อใหความชวยเหลือหรือพฒันาเครื่องมือตาง ๆ ใหแกประชาชนในประเทศกําลังพัฒนา
ตามความตองการของประเทศนั้น ๆ ถือเปนการริเร่ิมโครงการดานมนุษยธรรม (humanitarian projects) 
อยางหนึ่ง สามารถยื่นขอรับทุนสูงสุดไมเกนิ $25,000 

 การดําเนนิการตามแผนงาน CIP อยูภายในหลักเกณฑกฎหมายที่บัญญตัิไวใน Community 
Development Grant Regulation (57/1998)  เนื้อหาสวนใหญเปนเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาใหทนุ, 
การทําขอตกลง, การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ในการใหทุน, เงื่อนไขในกรณีทําผิดขอตกลงใหทุน ฯลฯ   
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ผูที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอรับทุนจากแผนงาน CIP แบงเปน 4 กลุม คือ 1) องคกรชุมชนที่ไม
แสวงหากําไรและจดทะเบยีนตามกฎหมาย (หากเปนองคกรชุมชนที่ไมไดจดทะเบยีนตามกฎหมาย 
สามารถมอบอํานาจใหองคกรอื่นดําเนินการแทนในนามองคกรตนเองได)  2) หนวยงานที่ทํางานบริการ
สังคมและงานดานเดก็ในภูมภิาค  3) องคกรปกครองทองถ่ิน  4) กลุมชนพื้นเมืองที่ตัง้ถ่ินฐานใน
แคนาดา เรียกวา First Nations and Métis Settlements     

ขอมูลในชวงป ค.ศ. 2003 – 2004  แผนงาน Community Initiatives Program ไดใหเงนิทุน
สนับสนุนแกองคกรตาง ๆ มากถึง 1,294 องคกรและกลุมในมลรัฐอัลเบอรตา มีมูลคารวมกันทั้งสิน้ 30 
ลานเหรียญ  

 

 (2) กระทรวงทองเที่ยว อุทยานแหงชาติ และการสันทนาการ (Ministry of Tourism, Parks, 
and Recreation44) เปนหนวยงานที่มีหนาทีก่ํากับดแูลการจัดสรรทุนใหแกมูลนิธิที่มีช่ือวา Alberta 
Sport, Recreation, Parks and Wildlife Foundation (ASRPWF45) รวมถึงโครงการที่เกี่ยวของ  

 ตัวอยางเชน มลูนิธิ ASRPWF ซ่ึงเปนมูลนิธิที่จัดตั้งตามกฎหมายชื่อ ALBERTA SPORT, 
RECREATION, PARKS AND WILDLIFE FOUNDATION ACT (Chapter A-34, 1997, reviesed 
2000) ไดใหทนุสนับสนุนแกมูลนิธิหรือองคกรพัฒนาเอกชนตาง ๆ โดยจะตองอยูใน 4 กลุม คือ  

 ก) Alberta Active Living Agencies   คือ กลุมองคกรที่ดําเนินงานเพื่อใหชาวอัลเบอรตามี
คุณภาพชวีิตและศักยภาพในการดําเนนิชีวติที่ดีขึ้น ทั้งดานรางกาย จติใจ และมิตดิานตาง ๆ  อาทิเชน 

                                                 
44 กระทรวงทองเที่ยว อุทยานแหงชาติ และการสันทนาการ เปนหนวยงานที่มบีทบาทในการสนับสนุนให
ประชาชนในมลรัฐอัลเบอรตามีคุณภาพชีวิตท่ีดี, งานดานศิลปะและวัฒนธรรมของประชากรในมลรัฐนี้ และมี
ภารกิจในดานการอบรมเผยแพรทักษะ ความรูดานตาง ๆ เชน การใหความชวยเหลือดานงบประมาณแกชุมชน 
กลุมอาสาสมัคร องคกรพัฒนาเอกชนที่ดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีของกระทรวง  อางจาก 
http://culture.alberta.ca/about/default.aspx 
45 มูลนิธิ Alberta Sport, Recreation, Parks and Wildlife Foundation เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่จัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมาย ภารกจิสวนใหญเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวอัลเบอรตา สงเสริมความเปนเลิศทางกีฬาและ
เกมกีฬาตาง ๆ การใหทุนสนับสนุนโครงการริเริ่มของชุมชน รวมถึงการอนรุักษเขตสงวนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ   เงินที่ใชในการดําเนินการของมูลนิธแิหงนี้มาจากกองทุน ALF  พันธกิจของมูลนธิิคือ 
การชวยเหลอืและผลักดันใหมีกิจกรรม การพฒันาเชิงรุกในดานกีฬา การสันทนาการ active living เขตอุทยาน
หรือปาสงวน และปาไม  มูลนิธิมีหนาท่ีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอตอรัฐมนตรวีาการกระทรวง
ทองเที่ยว อุทยานแหงชาติ และการสันทนาการ   
อางจาก http://www.asrpwf.ca/about-us.aspx 
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Alberta Centre for Active Living, Alberta Canadian Society for Exercise Physiology -- Health & 
Fitness Program (CSEP HFP), Be Fit for Life Network (BFFL), Ever Active Schools  

  ข) Percy Page Centre Occupants  เปนศูนยที่ใหบริการใหเชาสถานที่ทํางาน, สถานที่จัดประชุม
สําหรับกิจกรรมกีฬา สันทนาการ ศิลปะ และกิจกรรมดาน active living ของชุมชน  ศูนยแหงนี้ไดรับเงิน
งบประมาณจาก the Foundation or the Alberta Foundation for the Arts   

  ค) Sport and Recreation Associations  คือ กลุมสมาคมกีฬาและกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ ที่
ใหบริการแกชาวอัลเบอรตาทั่วไป   ตวัอยางองคกรพัฒนาเอกชนที่เปนองคกรหลักในการประสานงาน
คือ มูลนิธิกีฬา สันทนาการ สวนสาธารณะและสัตวปา (Alberta Sport, Recreation, Parks and Wildlife 
Foundation - ASRPWF) ซ่ึงไดจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุน ALF เพื่อดําเนินงานและใหคําปรึกษา
แกสมาคมกฬีา 77 แหงในระดับทองถ่ิน (provincial sport and recreation association) ในมลรัฐอัลเบอร
ตา รวมถึงสมาคมทางดานสันทนาการ 26 แหง  แนวทางการดําเนนิงานของสมาคมกีฬาและสันทนาการ
ของมลรัฐอัลเบอรตา เชน การพัฒนาความเปนเลิศทางดานกีฬา, การพฒันาหรือสรางกลุมผูนําในอนาคต 
(tomorrow's leaders), การทําใหการเขารวมกิจกรรมสันทนาการมีความปลอดภัย, การอนุรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือแผนงาน Provincial Healthy/Active Living Initiatives Grant 
ฯลฯ  ทั้งนี้ กลุมสมาคมกีฬาและสมาคมสันทนาการมักจะไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องในดาน
ขอมูลและงบประมาณดําเนนิการเปนประจําจากมูลนิธิ ASRPWF   

  ง) Alberta Sport Development Centres (ASDC46)  เปนศนูยพัฒนากฬีาประเภทตาง ๆ ที่จัดตั้ง
ขึ้นโดย Alberta Sport, Recreation, Parks and Wildlife Foundation มีเครือขายทั่วมลรัฐอัลเบอรตา  
วัตถุประสงคสําคัญในการจดัตั้งศูนยพัฒนากีฬาเหลานี้คอื การใหบริการแกนักกีฬาและโคชกีฬาทีอ่าศัย
อยูในพืน้ที่ชนบทและเขตเมอืง ทําใหนกักฬีาสามารถพัฒนาและไดรับการฝกฝนในระดับสูงโดยไมตอง
ยายออกไปจากบานเกดิของตนเอง มีบทบาทหลักในการสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาอยางเปนองครวม 
เพื่อพัฒนาศกัยภาพสูงสุดของนักกฬีา โดยใหความสําคญักับกีฬาทกุประเภท เนนการทํางานรวมกบั
ชุมชนกีฬาในพื้นที่ตาง ๆ   

 ส่ิงที่ควรทราบคือ ศูนยพัฒนากีฬาแตละแหงของ ASDC จะมีความเอกลักษณหรือจุดเดนของ
ตนเองที่ไมเหมือนกัน กลาวคือ ศูนยแตละแหงจะพยายามพัฒนาความเปนเลิศของตน ซ่ึงสะทอนความ
ตองการของคนในชุมชนและพื้นทีน่ั้น ๆ ตวัอยางบริการของ ASDC เชน การทดสอบนักกฬีา, การสราง

                                                 
46 เครือขาย ASDC ประกอบดวยศูนยกีฬาในเครือขาย 6 แหง และมีองคกรเครอืขายหลายแหง (อาทิเชน Sport 
Canada, Canadian Sport Centre Calgary, Grande Prairie Regional College, Keyano College, Medicine Hat 
College, Red Deer College, the City of Lethbridge, Mount Royal University และ the University of Alberta) 
Alberta Sport Development Centres at http://www.asdc.ca/about-asdc 
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ความสมรรถภาพของนักกฬีา, วิทยาศาสตรการกีฬา, การฝกอบรบโคชเพื่อรับใบประกาศนยีบัตร
ระดับชาติ, การใหทุนการศกึษา ฯลฯ   

 ตัวอยางแผนงานขอรับการสนับสนุนทุนจาก ASDC47 เชน Development Initiatives Program, 
Donation Fund Program, Event Support Grants, Grants for Coaches and Officials, Podium Alberta 
Grants for Athletes, Provincial Healthy/Active Living Initiatives Grant, Canadian Sport for Life Grant 
และ Sport Participation Initiatives Program  

 

 ตัวอยางกรณีการใหการสนับสนุนกลุมคนที่มีความเปราะบาง 
 กองทุน Alberta Lottery Fund (ALF) ไดใหการสนับสนนุกลุมคนที่มีความเปราะบาง 
(vulnerable group) เชน กลุมคนพิการ, คนดอยโอกาส ในชวงปงบประมาณที่ผานมา จากการสืบคน
ฐานขอมูลโครงการเกี่ยวกับกรณีคนพกิารที่ไดรับการสนับสนุนในชวง 3-4 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้ 

 ปงบประมาณ 2010 ถึง 2011  ALF ไดใหการสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชนหรือกลุมคนที่
ทํางานดานคนพิการรวม 7 โครงการ โดยมวีงเงินที่ไดรับการจัดสรรทุนทั้งสิ้น 153,745 เหรียญ 

 ปงบประมาณ 2009 ถึง 2010  ALF ไดใหการสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชนหรือกลุมคนที่
ทํางานดานคนพิการรวม 8 โครงการ โดยมวีงเงินที่ไดรับการจัดสรรทุนทั้งสิ้น 370,989 เหรียญ  

 ปงบประมาณ 2008 ถึง 2009  ALF ไดใหการสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชนหรือกลุมคนที่
ทํางานดานคนพิการรวม 8 โครงการ โดยมวีงเงินที่ไดรับการจัดสรรทุนทั้งสิ้น 52,562 เหรียญ  

                                                 
47 http://www.asrpwf.ca/grant-funding-programs.aspx 
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บทที่ 4 
กรณีศึกษาประเทศนิวซีแลนด 

 
1. ความเปนมาและขอมูลเก่ียวกับล็อตเตอรี่ในนิวซีแลนด 
  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพนันในประเทศนิวซีแลนด  รัฐบาลจะอนญุาตให
ดําเนินกิจการพนันไดในบางประเภททีก่ําหนดไว โดยแบงเปน 2 กลุมหลักคือ  
 กลุมแรก เกมพนันที่เลนในคาสิโน (casino) ซ่ึงตามกฎหมายวาดวยการพนันปจจุบนัคือ 
Gambling Act 2003 ไมอนุญาตใหมีการออกใบอนุญาตรายใหมเพิ่มเตมิอีกโดยไมมขีอยกเวน แตยงัคง
อนุญาตใหผูทีเ่คยไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาสิโนดําเนนิการตอไปและขอตออายุใบอนุญาตได 
ตามระยะเวลาและเงื่อนไขทีก่ฎหมายกําหนดไว เชน จะตองจัดกระบวนการรับฟงความเห็นของ
ประชาชนในชุมชนทองถ่ิน การปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดเสีย  อนึ่ง เดิมนั้นหนวยงานกํากับดูแล
คาสิโนคือ Casino Control Authority แตภายหลังจากทีม่ีการยกเลิกกฎหมายคาสิโนเดิม (ช่ือวา Casino 
Control Act 1990) โดยนําไปรวมกับกฎหมาย Gambling Act 2003 ซ่ึงมีผลตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 
2004 ทํ

                                                

าใหตองโอนอํานาจหนาที่ในเรื่องการควบคุม กํากับดูแลของ Casino Control Authority ไปยัง
หนวยงานที่ช่ือวา Department of Internal Affairs   

 กลุมที่ 2 คือ เกมพนันอืน่ ๆ ที่มิใชการเลนในคาสิโน ไดแก  housie (รูจักกนัดีวา เกมบิงโก),       
ล็อตเตอรี่ (lotteries เชน raffles และ sweepstakes), เกมเสีย่งโชค (games of chance เชน gaming session, 
filly stakes และ parlour derby), การแขงขนัเพื่อชิงรางวลั (prize competitions เชน การแขงขันตกปลา, 
การแขงขันกฬีา) และ เกมประเภท instant games ซ่ึงผูเลนสามารถทราบผลการชิงโชคไดทันทีจากการ
ขูดสลาก   

 ปจจุบัน กฎหมายนวิซีแลนดไมอนุญาตใหมีการเลนพนันออนไลน (online gambling) ทุก
ประเภทในประเทศ รวมถึงไมอนุญาตใหมเีว็บไซตที่ใหบริการชาวนวิซีแลนด 

 การขออนุญาตดําเนินธุรกจิพนันขางตน จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ เงื่อนไขที่
กําหนดไวสําหรับเกมแตละประเภท โดยมีหนวยงานทีก่ํากับดแูลคือ Department of Internal Affairs 1

และมีกฎหมายหลักชื่อ Gambling Act 2003 ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการเพิ่มขึน้ของธุรกิจพนัน มี

 
1 Department of Internal Affairs เปนหนวยงานในระดับกระทรวงของนวิซแีลนด มีบทบาทหนาท่ีหลักในเรื่อง
การปกครองสวนทองถิ่น, การพัฒนาชุมชน, การรับตัวบุคคล, การรักษาความปลอดภัยของพลเรือน, การ
ดับเพลิง, กิจการการพนัน, การเซ็นเซอรภาพยนต ฯลฯ  อางจาก เว็บไซตของ Department of Internal Affairs at 
www.dia.govt.nz 
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบหรืออันตรายที่เกดิจากการพนนั  เงื่อนไขการขอใบอนุญาตธุรกิจ
พนันจึงมีความเขมงวดอยางมาก และมกีารพิจารณาจากมูลคาเงินรางวลัหรือมูลคาเงินที่ใชพนนักนัดวย 
เชน เกมพนันในกลุมที่ 2 การขออนุญาตจัดใหมกีารเลนพนันที่มีเงนิรางวัลไมเกนิ 5,000 เหรียญ
นิวซีแลนด (คดิเปนเงนิไทยราว 123,750 บาท2) หรือมีวงเงินเลนพนนัไมเกิน 25,000 เหรียญ (คิดเปนเงิน
ไทยราว 618,750 บาท) กฎหมายพนนัจะกําหนดใหผูจัดใหมีการเลนไมตองขออนุญาต3  

 ขอมูลสถิติเกี่ยวกับมูลคาเงินที่ประชาชนไดใชจายในการเลนพนัน (gambling expenditure) ที่
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายในนิวซีแลนดในปงบประมาณ 2009 ถึง 2010 พบวา มีมูลคาราว 1.913 
พันลานเหรยีญ ซ่ึงลดลงคิดเปนรอยละ 5.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2008 ถึง 2009 ซ่ึงมีมูลคา
สูงถึง 2.028 พันลานเหรียญ เมื่อแบงตามประเภทการพนนัตาง ๆ พบวา        ประชาชนนิวซีแลนด
เลนล็อตเตอรี่นอยลงที่สุดถึง รอยละ 14.2  การพนันที่มมีูลคาเพิ่มขึ้นคือ การพนันทายผลการแขงมาและ
พนันบอล (กรณุาดู ตารางที่ 4.1)  ทั้งนี้ มูลคาของคาใชจายในการเลนพนันที่สูงสุในนวิซีแลนดคือชวงป 
2003 – 2004 คิดเปนมูลคาราว 2.039 พันลานเหรียญ4      

ตารางที่ 4.1  มูลคาของคาใชจายในการเลนพนันในป 2009 – 2010 
Gambling product 2009/10 Spending 

(Player Losses) 
Rounded 

Increase / Decrease from 
2008/09 

From unrounded figures 
TAB racing and sports betting $278m + 3.4% 
Lotteries Commission products $347m - 14.2% 
Non-casino gaming machines $849m - 4.5% 

Casinos $438m - 5.8% 
Total spending $1.913 billion - 5.7% 

 

                                                 
2 1 เหรียญนิวซแีลนดเทากับเงินไทยราว 24.75 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย  ณ วันที่ 
30 ธันวาคม 2554) 
3 The Rules for Running a Gambling Activity at http://www.dia.govt.nz/Services-Casino-and-Non-Casino-
Gaming-The-Rules-for-Running-a-Gambling-Activity?OpenDocument 
4 Gamblers spent a little less in 2009/10 at  
http://www.dia.govt.nz/press.nsf/d77da9b523f12931cc256ac5000d19b6/8bdb1e0c7308dcb6cc2577ed0081c1
a5!OpenDocument 
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 ประเทศนวิซีแลนดมีการอนญุาตใหดําเนินการจําหนายล็อตเตอรี่ (lottery) เปนครั้งแรก เมื่อป 
ค.ศ. 1987  โดยมีความเปนมากอนหนานี้คอื เมื่อป 1985 รัฐบาลไดดําเนินการไตสวนสาธารณะเรือ่งการ
พัฒนากิจกรรมพักผอนหยอนใจ ศิลปะ โครงการพัฒนาชมุชนและกจิกรรมกีฬา โดยใชเงินรายไดจาก
การจําหนายล็อตเตอรี่เปนแหลงเงินทุนสนับสนุน  ตอมาในเดือนธันวาคมของปเดียวกัน คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติใหหนวยงานชื่อ Department of Internal Affairs จัดทําขอเสนอในการจดัใหมล็ีอตเตอรี่ประเภท 
Lotto ขึ้น   

 คณะรัฐมนตรีไดเหน็ชอบในเรื่องนี้ในเดอืนกุมภาพันธ 1986 และมีการจัดรางกฎหมายในเรื่อง 
Lotto ในปลายปเดียวกัน และรัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจชื่อ Interim New Zealand 
Lotteries Commission  รัฐสภานวิซีแลนดไดผานความเห็นชอบกฎหมายเรื่อง Lotto ในเดือนเมษายน 
1987 ดวยคะแนนเสียงที่เห็นชอบ 47 ตอ 20 เสียงที่คัดคาน  จนกระทั่งมีการแตงตั้ง New Zealand 
Lotteries Commission อยางเปนทางการในวันที่ 1 มิถุนายน 1987 มีการออกล็อตเตอรี่ชนิดแรกชื่อวา 
Golden Kiwi โดยจําหนายเปนเวลา 12 เดอืน สรางรายไดใหมากถึง 75,995,880 เหรียญ5

 

 ขอมูลเก่ียวกับล็อตเตอรี่ 
 ปจจุบันล็อตเตอรี่ที่มีการจําหนายในนวิซีแลนดมี 4 ประเภทหลัก6 คือ  

 1) Lotto  ล็อตเตอรี่ชนิดนี้จําหนายเปนชนดิแรกในนวิซีแลนด และเปนล็อตเตอรี่ที่ไดรับความ
นิยมและสรางรายไดมากที่สุดในปจจุบัน   จากขอมูลของ Department of Internal Affairs ที่สํารวจ
พฤติกรรมการเลนพนันประเภทตาง ๆ ของคนนิวซีแลนดในป 20057 พบวา Lotto เปนการพนนัที่ไดรับ
ความนิยมมากที่สุดคิดเปนรอยละ 66 รองลงมาล็อตเตอรี่ประเภทอื่น ๆ  วิธีการเลน Lotto คือ ผูเลนจะ
เลือกเลขรวม 6 ตัวและสามารถเลือกชุดตัวเลขของ Powerball ที่มีรางวัลตางหาก ผลการออกรางวัลจะ
ออกทุกวนัเสารกลางคืนเวลาประมาณ 2 ทุม และยังมี Lotto Strike แตจะไมขอกลาวถึงในรายละเอียด  
มูลคารางวัลแจ็กพอตขั้นต่ําประมาณ 3 ลานเหรียญ สวนเงินรางวัลที่มมีูลคาสูงสุดที่มีผูเคยไดรับมมีูลคา 
38 ลานเหรียญเมื่อป 2008  แตเมื่อพิจารณาจากความนาจะเปนที่จะถูกรางวัลแจกพ็อตของ Lotto พบ
ขอมูลนาสนใจคือ มีโอกาสราว 1 ใน 383,838 เทานั้น (กรุณาดู ตารางที ่4.2)  

 

                                                 
5 New Zealand Lotteries Commission at http://www.mylotto.co.nz/wps/wcm/myconnect/lotteries2/nzlotteries 
6 “The lottery in New Zealand” at http://www.nzs.com/new-zealand-articles/lifestyle/history-of-lotto.html 
7 “People’s Participation in, and Attitudes to, Gambling 1985-2005” (Wellington, New Zealand: Department 
of Internal Affairs), p.15. 
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ตารางที่ 4.2  ความนาจะเปนหรือโอกาสในการชนะรางวลัตาง ๆ ในกรณี Lotto 

 
 

 2) Instant Kiwi เปนล็อตเตอรี่แบบขูดที่ทราบผลรางวัลในทันที โดยมเีกมใหเลือกเลน 12 แบบ 
มีราคาตั้งแต 1 เหรียญ ผูที่ชนะรางวัลจะไดเงินราววัลตั้งแตไมกี่เหรียญจนถึงหลายพนัเหรียญ เชน 
Instant Kiwi scratchies ก็เปนล็อตเตอรี่ที่คนนิวซีแลนดนยิมเลนเชนกัน สามารถซื้อไดที่รานจําหนาย 
lotto  

 3) Keno  ล็อตเตอรี่ชนิดนี้เร่ิมจําหนายตั้งแตป 1994 เดิมมกีารออกรางวลัวันละ 1 คร้ัง ตอมาได
เพิ่มรางวัลในการออกเปน 2 คร้ังตอวัน จําหนายทกุวนัคอื 7 วันใน 1 สัปดาห ชวงเวลาที่ออกรางวัลคือ
บายโมงกับชวงหกโมงเยน็ ราคาล็อตเตอรี่คือ 1 เหรียญ มีเงินรางวัลสูงสุดคือ 250,000 เหรียญ   

 4) Big Wednesday  เริ่มจําหนายตั้งแตป 2005 ออกรางวลัในชวงกลางสัปดาหคือทุกวันพุธ เวลา 
8.20 pm. มูลคารางวัลโดยรวมในปจจุบันคดิเปนเงนิราว 12 ลานเหรียญ เชน เงินสด 2 ลานเหรียญ, 
รถยนตหรูยีห่อตาง ๆ, รางวัลทองเที่ยวฟรีตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไว, การใหวงเงินใชจายบัตรเครดิต   

 ยังมีล็อตเตอรี่ประเภทอื่น ๆ อีก เชน Bullseye ล็อตเตอรี่ประเภทนี้มีรางวัลสูงสุดคือ 3 แสน
เหรียญ และมรีางวัลที่มีมูลคาต่ํากวา 600 เหรียญ  ผูเลนจะตองเลือกชุดหมายเลขที่ตองการเลนซึ่งมี 10 
ชุดหมายเลข หลังจากนัน้จะตองเลือกหมายเลขที่ตองการ มีตั้งแตเลข 1 ถึง 80 ผูเลนจะตองเลือกวงเงินที่
จะเลนในการออกรางวัลแตละครั้ง   

 ขอมูลของ Department of Internal Affairs ที่สํารวจพฤติกรรมการเลนพนันประเภทตาง ๆ ของ
คนนิวซีแลนดในป 2005 ยังสํารวจถึงเหตผุลในการซื้อล็อตเตอรี่ของคนนิวซีแลนดในชวงเวลา 15 ปที่
ผานมาคือ ป 1990 1995 2000 และ 2005 พบวา เหตุผลสําคัญในการเลนล็อตเตอรี่เปนลําดับแรกคือ หวัง
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ที่จะชนะไดเงนิรางวัลคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 72 - 838  สําหรับขอมูลในป 2005 เหตผุลที่คนนิวซีแลนด
เลน Lotto เพื่อความสนุกหรือผอนคลายมีเพียงรอยละ 16 เทานั้น  (กรุณาดู ตารางที่ 4.3) 

   

ตารางที่ 4.3  เหตุผลในการซื้อล็อตเตอรี่ของคนนิวซีแลนดในชวงป 1990 ถึง 2005 

 

 ตามกฎหมายนิวซีแลนด ผูที่สามารถซื้อล็อตเตอรี่ไดนัน้ กฎหมายมิไดกําหนดอายไุว ยกเวนล็อ
ตเตอรี่แบบขูดคือ Instant Kiwi stratch ที่ผูซ้ือจะตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ป  กฎหมายจะไมรับรองผล
รางวัลใหแกผูที่ซ้ือล็อตเตอรี่แบบนี้ใหเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 18 ป คือเงินรางวัลจากล็อตเตอรี่ดังกลาวจะ
ถูกสงคืนไปยงักองทุนชื่อ “prize reserve fund”  คนนิวซีแลนดสามารถซื้อล็อตเตอรี่ไดที่รานคาปลีก
มากกวา 1,000 แหงทัว่ประเทศ ที่กระจายอยูในเขตเมืองและพื้นทีภู่มภิาค รานคาเหลานี้มีอิสระในการ
บริหารงานแยกจากกันหรืออาจรวมตัวกันเปนเครือขาย รานที่จําหนาย lotto สวนใหญจะมีธุรกิจหลัก
ของตนเองอยูแลว เชน รานคาสะดวกซื้อ รานคาปลีก รานขายยา จากขอมูลในชวงป 2008-2009 พบวา มี
การจายเงนิคาคอมมิชช่ันจากการจําหนายล็อตเตอรี่คิดเปนเงินกวา 50 ลานเหรียญ  รานคาที่ตองการเปน
ตัวแทนจําหนายล็อตเตอรี่จะตองยื่นคําขอและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว    

 เนื่องดวยวัตถุประสงคของล็อตเตอรี่ในนวิซีแลนดคือ การนําเงินผลกําไร มาใชเพื่อกจิการ
สาธารณประโยชนตาง ๆ  เงนิกําไรที่จากการจําหนายล็อตเตอรี่ทั้งหมดตั้งแตมีการการจําหนายล็อตเตอรี่
ตั้งแตป 1987 จนถึงราวป 2010 มีการนําเงนิผลกําไรจากการจําหนายไปใชในการพฒันาชุมชน ทองถ่ิน
ตาง ๆ ของนิวซีแลนด ผานคณะกรรมการชื่อ Lottery Grants Board คิดเปนจํานวนเงนิราว 2.9 พันลาน
เหรียญนวิซีแลนด หรือคิดเปนเงินไทยราว 7.425 หมื่นลานบาท โดยองคกรที่ไดรับเงินสนับสนุน
โครงการจากคณะกรรมการ Lottery Grants Board สวนใหญจะเปนองคกรที่ทํางานดานภาพยนต, ศลิปะ 

                                                 
8 Ibid., p.22. 
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กิจกรรมกฬีาและพักผอน และยังใหเงนิสนบัสนุนโครงการตาง ๆ ผานคณะกรรมการและ
คณะอนกุรรมการในสวนภมูิภาค 

 ขอมูลของ Department of Internal Affairs ที่เปดเผยเรื่องมูลคาผลกําไรของธุรกิจการพนันใน
นิวซีแลนดโดยรวมของประเทศที่มีมูลคาลดลงคิดเปนรอยละ 5.7 กลาวคือ ผลกําไรจากธุรกิจพนนัใน
ออสเตรเลียป 2010 มีมูลคาราว 1,913 ลานเหรียญ ซ่ึงลดลงจากผลกําไรในป 2009 ที่มีอยูราว 2,028 ลาน
เหรียญ9   สําหรับขอมูลเกี่ยวกับผลกําไรจากการจําหนายล็อตเตอรี่ของนิวซีแลนดระหวาง ป ค.ศ.2005 
ถึง 2010 พบวามีแนวโนมเพิม่สูงขึ้นทุกป ยกเวนในชวงป 2010 ที่ผานมา ที่มีผลกําไรลดลงเหลือราว 347 
ลานเหรียญ ลดลงจากจากป 2009 ที่มีผลกําไร 404 ลานเหรียญ หรือลดลงคิดเปนรอยละ 14.2 ซ่ึงมีสาเหตุ
จากมีผูไดรางวัลแจกพอตทีสู่งกวาปกติถึง 2 คร้ัง10          

 

                                                 
9 “Gamblers spent a little less in 2009/10” at (3 December 2010) at  
http://www.dia.govt.nz/press.nsf/d77da9b523f12931cc256ac5000d19b6/8bdb1e0c7308dcb6cc2577ed0081c1
a5!OpenDocument 
10 “GAMBLING EXPENDITURE STATISTICS 1986-2010” (Department of Internal Affairs, New 
Zealand).  
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2. กลไกการบริหารจัดการรายไดจากล็อตเตอรี่ 
 “คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงนิวซีแลนด” (New Zealand Lotteries Commission หรือ NZ 
Lotteries11) เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเมื่อป ค.ศ. 1987  และมีสถานะทางกฎหมายเปน Crown 
Entity จัดตั้งขึน้โดยมวีัตถุประสงคเพื่อดําเนินการจดัใหมีการพนันประเภทล็อตเตอรี่ เพื่อใหคน
นิวซีแลนดเลนอยางถูกกฎหมาย และสามารถนําเงินผลกําไรกลับคืนสูชุมชนตาง ๆ ในนิวซีแลนด  
ขอมูลกลางป 2011 พบวา NZ Lotteries มีจํานวนพนกังานที่ทํางานจํานวน 120 คน และมีเครือขาย
รานคาที่จัดจําหนายล็อตเตอรี่ (lottery outlets) กวา 1,000 แหงทัว่ประเทศ ทําใหมีการจางงานคนมากราว 
4,000 คนทั่วประเทศ   

 คณะกรรมการล็อตเตอรี่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายชื่อ Gambling Act 2003  (มาตรา 243, 
245) คือ สงเสริม ดําเนินการออกล็อตเตอรี่ในนวิซีแลนดตามที่กลาวมาแลวขางตน, สรางผลกําไรสูงสุด
และตองปองกนัหรือลดความเสี่ยงจากปญหาการพนนั (problem gambling) และใหคาํแนะนําแก 
Minister of Internal Affairs ในเรื่องกิจการล็อตเตอรี่    
 การบริหารจัดการเงินผลกําไรจากการจําหนายล็อตเตอรีน่ั้น  คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหง
นิวซีแลนดจะโอนเงินผลกําไรทั้งหมดใหแก Lottery Grants Board เปนผูบริหารจัดการ ซ่ึงจะมีการ
จัดสรรเงินผลกําไรเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกชุมชนตอไป โดยมีการประมาณการณขอมูลเงินทีม่ีการ
สงคืนใหแกชุมชนหรือประชาชนผาน 2 ชองทางคือ เงินรางวัล และเงนิผลกําไรที่จัดสรรผานโครงการ
ตาง ๆ   

 การจัดสรรเงินผลกําไรจากการจําหนายล็อตเตอรี่จะตองพิจารณาจากมูลคาเงินรางวลัที่จาย
ออกไปในแตละปวามีมากนอยเพียงใด ทําใหมูลคาเงินกาํไรที่จะจดัสรรในแตละปทีไ่มเทากันได ขึน้อยู
กับผลกําไรในแตละป  ดังเชนการประมาณการณเร่ืองการจัดสรรเงินจากการจําหนายล็อตเตอรี่ใน
ปงบประมาณ 2011 ถึง 2012 ไดมีการกําหนดสัดสวนไวแลว โดยคิดจากฐานขอมูลเดมิ ณ วนัที่ 30 มิ.ย.
201112 พบรายละเอียดคือ จะมีการจัดสรรเงินกําไรจากการจําหนายล็อตเตอรี่ผานคณะกรรมการ

                                                 
11 New Zealand Lotteries Commission เปนหนวยงานหนึ่งของรัฐบาลนิวซแีลนด อยูภายใตการกํากับดูแลของ 
the Minister of Internal Affairs กรรมการทุกคนไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาล  คณะกรรมการ ฯ มีหนาท่ี
รับผิดชอบงานดานนโยบายและกําหนดทิศทางการดําเนินงานกิจการล็อตเตอรี่ และมีหนาท่ีจัดทํางบประมาณ
และแผนธุรกิจ (business plan) เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล ผูบริหารสูงสดุของหนวยงานนี้
มีตําแหนงเปน chief executive ทําหนาท่ีบริหารและดําเนินงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
NZ LOTTERIES STATEMENT OF INTENT for financial years ending 30 June 2012-2014 (Wellington, 
New Zealand: New Zealand Lotteries Commission), pp.2, 6. 
12 Ibid., p.3. 
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พิจารณาทุนลอ็ตเตอรี่ คิดเปนรอยละ 20  สําหรับเงินรางวัลมีการจัดสรรใหผูชนะรางวัลคิดเปนรอยละ 
56 ซ่ึงถือวาเปนสัดสวนที่คอนขางสูง, เงินภาษีจดัเก็บไดคิดเปนรอยละ 11 และคาบริหารจัดการของ
หนวยงานคดิเปนรอยละ 6  (กรุณาดู แผนภาพที่ 4.4) 

แผนภาพที่ 4.4  สัดสวนการจัดสรรเงินจากการจําหนายล็อตเตอรี่  

 
 

 องคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการบริหารการจัดสรรเงินผลกําไรจากล็อตเตอรี่มีช่ือวา 
“คณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่” (Lottery Grants Board13) ซ่ึงเปนองคกรอิสระที่จัดตั้งตาม
กฎหมาย (an independent statutory body) ช่ือกฎหมายวาดวยการพนนั ค.ศ. 2003 (Gambling Act 
200314)  คณะกรรมการชุดนี้อํานาจหนาที่หลักในการบรหิารจัดการและกําหนดทิศทางการจัดสรร
เงินทุนสนับสนุนโครงการตาง ๆ โดยถือเปนองคกรที่ทําหนาจดัสรรทุน (sole funder) เพียงองคกรเดียว
ของนิวซีแลนด  เงินที่พจิารณาจัดสรรทุนนั้นมาจากผลกําไรจากการจาํหนายล็อตเตอรี่  ซ่ึงรับโอนเงิน
                                                 
13 คณะกรรมการพิจารณาทุนจากล็อตเตอรี่เปนองคกรประเภท Crown Entity ภายใตกฎหมายชื่อ 
Crown Entities Act 2004 และ Public Finance Act 1989  การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้จะรับผิดชอบ
ตอฝายนิติบัญญติคือรัฐสภาโดยตรง ไมอยูภายใตการควบคุมหรือกํากับดูแลของรัฐบาลหรือหนวยงานใด ๆ  
14 กฎหมายนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2004  
This Act allows Lottery profits to be distributed for community purposes – to contribute to the building of 
strong, sustainable 
communities. The needs of Ma-ori, Pacific and other ethnic communities, women, older people, youth and 
people with disabilities are also considered 
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รายไดในการจําหนายล็อตเตอรี่จาก “คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงนวิซีแลนด (the New Zealand 
Lotteries Commission  หรือ NZ Lotteries) ที่ทําหนาที่บริหารจัดการรายไดจากล็อตเตอรี่ทุกประเภทที่
กลาวมาขางตน 

 “คณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่” (Lottery Grants Board) ประกอบดวยกรรมการ 6 คนคือ 
นายกรัฐมนตรหีรือผูแทน, รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในการดาํเนินงานในเรือ่งนี้ ซ่ึงปจจุบนัคือ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกจิการภายใน (the Minister of Internal Affairs), ผูนําพรรคฝายคานหรือผูแทน  
กรรมการอีก 3 คน เปนกรรมการที่สรรหาจากประชาชนทัว่ไปที่เปนตัวแทนชุมชนตาง ๆ โดยจะตอง
เปนผูที่ไดรับแตงตั้งจากผูสําเร็จราชการแทนพระองค สมเด็จพระราชินนีาถเอลิซาเบธที่ 2 (the Governor 
General15) และมีความรู ความสามารถ ประสบการณที่เหมาะสม 

 วิสัยทัศน (vision) ของคณะกรรมการคณะนี้คือ การสรางชุมชนที่มีความเขมแข็งและยั่งยืนไป
พรอม ๆ กัน (New Zealanders building strong, sustainable communities together.) และมีพันธกิจ 
(mission) คือการพิจารณาใหทุนสนับสนนุแกโครงการที่สอดคลองกับวิสัยทัศนดังกลาว มีการ
ตอบสนองตามกําหนดเวลาที่เหมาะสม 

 อํานาจหนาทีห่ลักของคณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่คือ การพิจารณาสัดสวนของเงินผล
กําไรจากล็อตเตอรี่ที่จะจัดสรรไปยังคณะกรรมการหรือองคกรที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมาย และมีอํานาจ
หนาที่ในการจดัสรรเงินกําไรจากล็อตเตอรี่ ดังนี ้16

 ก) คณะกรรมการจัดสรรเงินจากล็อตเตอรี่ (Lottery Distribution Committees) ในปจจุบันมี
คณะกรรมการอยู 20 คณะ และมีคณะอนุกรรมการอีก 1 คณะ มีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัตไิว17 
คือ การใหความเห็นชอบในเรื่องการจัดสรรผลกําไรจากล็อตเตอรี่ตามขอบเขตที่ไดรับมอบหมาย  
กลาวคือ คณะกรรมการจัดสรรเงิน ฯ แตละคณะจะมีอํานาจอนุมัติเงนิสนับสนุนโครงการตาม

                                                 
15 ประเทศนิวซีแลนดมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใต
รัฐธรรมนูญ ประมุขแหงรัฐคือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 (Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of 
New Zealand) และมีผูสําเร็จราชการแทนพระองค ซึ่งจะไมเกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
โดยมักจะเห็นชอบตามคําแนะนําของรัฐมนตรี  ผูท่ีมีตําแหนงนี้ในปจจุบันมีช่ือวา Lt Gen Rt Hon Sir Jerry 
Mateparae โดยจะไดรับการเสนอชื่อจากนายกรัฐมนตรีนิวซแีลนด  (the Prime Minister of New Zealand) มี
บทบาทเปนผูแทนสวนพระองคขององคประมุข   กรุณาดูรายละเอียดใน http://gg.govt.nz/ 
16 มาตรา 278, 279 และมาตรา 280 ของกฎหมายวาดวยการพนนั ค.ศ. 2003 
NZ Lottery Grants Board: Annual Report For the year ended 30 June 2010 (Wellington, New Zealand: New 
Zealand Lottery Grants Board), p.6. 
17 มาตรา 281 ของกฎหมายวาดวยการพนัน ค.ศ. 2003 
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วัตถุประสงคเฉพาะของแตละชุมชน โดยคณะกรรมการจดัสรรเงิน ฯ จะตองปฏิบัตินโยบายและคําสั่ง
ของคณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่อยางเครงครัด  

 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกลาวไดรับแตงตัง้โดยรัฐมนตรคีือ Minister of Internal 
Affairs จะมีจํานวนตามทีก่ฎหมายกําหนดไวคือ 3 ถึง 5 คนตอ 1 คณะ มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป  
คณะกรรมการจัดสรรเงิน ฯ สวนใหญจะจดัประชุมปละ 3 คร้ัง แตบางคณะจะประชมุปละ 1 ถึง 2 ตาม
รอบระยะเวลาในการจดัสรรเงินทุนใหแกโครงการ   
 ลักษณะของโครงการที่จะขอรับทุนสนับสนุนไดถูกกาํหนดไวตาม มาตรา 277 แหงกฎหมายวา
ดวยการพนนั 2003 คือ คณะกรรมการจัดสรรเงิน ฯ จะตองจัดสรรเงินใหแกโครงการหรือกิจกรรมที่
ดําเนินการเพื่อประโยชนของชุมชนโดยรวมอยางแทจริงเทานั้น โดยไมมีขอยกเวนใด ๆ  คือจะตอง
ไมใชการจดัสรรเงินเพื่อประโยชนสวนตวัใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือองคกรหนึ่งองคกรใด ใน
ลักษณะที่ประโยชนนั้นคดิเปนมูลคาเงินได (pecuniary profit) ยกเวนกรณีผลประโยชนหรือกําไรที่
เกิดขึ้นเปนผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการที่บรรลุวัตถุประสงคหลักในการจัดสรรเงิน (a mere incident 
of the principal purpose or purposes of the distribution)  

 แนวทางการจดัสรรเงินของคณะกรรมการจัดสรรเงิน ฯ จะตองครอบคลุมกลุมประชากรและ
ชุมชนทุกกลุมทั่วประเทศอยางเทาเทียมกนั คือไมเลือกปฏิบัติวาเปนพืน้ที่หนึ่งพืน้ที่ใดเปนพิเศษ  สวน
การตัดสินใจใหทุนสนับสนนุโครงการหรือกิจกรรม ก็ตองปฏิบัติตามหลักการความชอบดวยกฎหมาย 
(the principles of lawfulness), หลักความรบัผิดชอบ (accountability), หลักการเปดเผย (openness), หลัก
ความซื่อสัตยไมทุจริต (integrity), หลักความเปนธรรม (fairness) และคุณคาของเงินทีใ่หการสนับสนุน
18  

  คณะกรรมการจัดสรรเงินจากล็อตเตอรี่ที่กลาวมาขางตน แบงออกเปน 3 กลุมหลักคือ 

  ก.1) คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ (Specialist Committee)  เปนคณะกรรมการที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีอํานาจหนาทีใ่นการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอขอทุนตามประเดน็ที่มี
ความสําคัญในดานตาง ๆ  ปจจุบันมีคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ 9 คณะที่ทําหนาที่นี้  อาทิเชน 
คณะกรรมการเพื่อคนพิการ (Individuals with Disabilities Committee) เปนคณะกรรมการที่ทําหนาที่
จัดสรรเงินใหแกผูที่มีความพิการในการเคลื่อนไหวหรือส่ือสารกับบุคคลอื่น โดยจะมีการจดัสรรเงินเพื่อ
จัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือในการอํานวยความสะดวกแกคนพิการ หรือ คณะกรรมการดานสิ่งแวดลอม
และมรดกแหงชาติ (Environment and Heritage) จะใหทนุสนับสนุนโครงการที่มีวัตถุประสงคในการ
สงเสริม ปองกัน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แหลงมรดกแหงชาติตาง ๆ ทั้งที่เปนดานวัฒนธรรมและ
วัตถุ ส่ิงของ  หรือ คณะกรรมการดานการวิจัยดานสุขภาพ (Health Research Committee) จะพจิารณาให

                                                 
18 Ibid. 
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ทุนในโครงการที่สงเสริมสุขภาวะหรือสุขภาพของคนนวิซีแลนด หรือ Minister’s Discretionary Fund 
Committee เปนกรณีที่ Minister of Internal Affairs มีอํานาจพิจารณาจดัสรรเงินที่ไดรับจาก
คณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่ เพื่อนาํไปพัฒนาชุมชน แตจะตองเปนโครงการที่ไมอยูในอํานาจ
การพิจารณาของ Distribution Committees คณะอื่น ๆ เงนิที่จะไดรับการจัดสรรในสวนนีจ้ึงมีสัดสวน
นอยมาก ดังเชนขอมูลในปงบประมาณ 2010 – 2011 มีวงเงินราว 315,000 เหรียญ 

  ก.2) คณะกรรมการชุมชนระดับชาติ (National Community Committee) มี 1 คณะ มี
เปาหมายสําคญัคือ การพัฒนาคุณภาพชีวติของคนนิวซีแลนโดยรวมทั้งประเทศ ทัง้ดานสังคมและ
เศรษฐกิจ โดยจะใหความสําคัญกับผูเสนอโครงการรับทุนในประเด็นครอบครัว ผูปกครอง, การพัฒนา
เยาวชน, การพฒันาคุณภาพชวีิตของผูสูงอายุในชุมชน, การปองกันความรุนแรง, ประเด็นผูอพพย คน
หลบหนีเขาเมอืง, กลุมคนที่เปนผูเปราะบางหรือผูดอยโอกาส (disadvantaged)  ผูเสนอที่มีคุณสมบัติ
เบื้องตนในการขอรับทุนสนับสนนุโครงการจากคณะกรรมการคณะนี้ สวนใหญจะตองเปนองคกรใน
ระดับชาติ ที่มศีักยภาพในการบริหารโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบตอประชาชนทั้งประเทศ  แตก็
มีบางกรณีที่เปนองคกรในระดับภูมภิาคซึ่งมีศักยภาพในการดําเนนิงานโครงการระดับชาติ     

  คณะอนกุรรมการ 1 คณะที่อยูภายใตการกํากับของคณะกรรมการชุมชนระดับชาติ มี
ช่ือวา Pacific Provider Development Fund Subcommittee มีหนาที่พิจารณาจัดสรรใหทุนแกองคกรที่
เสนอโครงการเพื่อพัฒนาคณุภาพชวีิตของชุมชนที่อยูในพื้นที่แถบแปซิฟกที่อยูในความดูแลของ
นิวซีแลนด   

  ก.3) คณะกรรมการชุมชนระดับภูมิภาค (Regional Community Committees) ขอมูล 
ณ ป 2011 มีคณะกรรมการระดับภูมิภาครวม 11 คณะ อาทิเชน คณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ Auckland 
หรือ Bay of Plenty/Gisborne หรือ Canterbury/Kaikoura หรือ West Coast/ Nelson-Marlborough  

 ความสัมพันธระหวาง คณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่ กับ คณะกรรมการจัดสรรเงิน
จากล็อตเตอรีค่ือ คณะกรรมการพิจารณาทนุ ฯ จะเปนผูกาํหนดนโยบายและทิศทางการทํางานใน
ภาพรวมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดสรรเงิน ฯ  นอกจากนี้ ยังมีการแตงตั้งกลุมหรือ
คณะทํางานทีป่รึกษาทางนโยบาย (policy advisory group) ซ่ึงไมใชองคกรที่มีกฎหมายรองรับ 
ประกอบดวยผูที่เปนประธานของคณะกรรมการจัดสรรเงิน ฯ คณะตาง ๆ และกรรมการประสานงาน ทํา
หนาที่ใหคําแนะนําตอคณะกรรมการพิจารณาทุน ฯ ในเรื่องยุทธศาสตร ประเด็นทางนโยบายตาง ๆ และ
สงเสริมการพัฒนาปรับปรุงนโยบายการใหทุนจากล็อตเตอรี่  

 ข) องคกรท่ีมีกฎหมายจัดตัง้มี 3 องคกร  

 กฎหมายวาดวยการพนนั 2003 มาตรา 279 บัญญัติใหมีองคกรตามกฎหมายที่มีอํานาจหนาที่
พิจารณาจดัสรรเงินผลกําไรจากล็อตเตอรี่ เพื่อนําเงินดงักลาวไปใชในโครงการหรือกจิกรรมซึ่งองคกร
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เหลานี้มีหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมาย หลักเกณฑการจดัสรรเงินในรายละเอียด จะบัญญัติไวใน
กฎหมายจัดตั้งองคกรนั้น ๆ ซ่ึงจะไมขอกลาวถึงในรายละเอียด ไดแก  

  ข.1) Creative New Zealand จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายชื่อ Arts Council of New Zealand 
Toi Aotearoa Act 1994   

  ข.2) New Zealand Film Commission และ New Zealand Film Archive จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายชื่อ the New Zealand Film Commission Act 1978  

  ข.3) Sport and Recreation New Zealand (SPARC) จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายชื่อ Sport 
and Recreation New Zealand Act 2002  
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 เมื่อพิจารณาจากโครงสรางองคกรที่เกี่ยวของกับเงินกองทุนจากล็อตเตอรี่ (แผนภาพที่ 4.5)   

  
แผนภาพที่ 4.5  โครงสรางองคกรท่ีเก่ียวของกับเงินกองทุนจากล็อตเตอรี่ 
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3. ขอมูลการจัดสรรรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวติประชาชน 
 รายงานประจําป 2011 ของ “คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงนิวซีแลนด” (Lotteries Commission) 
ใหขอมูลมูลคาเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่ ซ่ึงไดจัดสรรใหแกชุมชน ทองถ่ิน และกจิกรรม
สาธารณประโยชน ตั้งแตเร่ิมกอนตั้งกองทนุในป 1987 จนถึง 2011 มีจํานวนสูงถึง 3 พันลานเหรยีญ 
หรือคิดเปนเงนิ 74,250 ลานบาท19   

 
 

 ขอมูลการจัดสรรเงินรายไดจากล็อตเตอรี่ผานองคกรจัดสรรทุนตาง ๆ มีดังนี้   

 การจัดสรรเงินรายไดจากลอ็ตเตอรี่ผานองคกรจัดสรรทุนตาง ๆ ในปงบประมาณ 2011 ถึง 2012 
มีมูลคารวมทั้งส้ิน 155 ลานเหรียญ แบงเปนการจัดสรรผาน Distribution Committees มีสัดสวนมาก
ที่สุดคิดเปนเงนิ 86 ลานเหรยีญ หรือคิดเปนรอยละ 55.77 โดยมีสัดสวนของการจัดสรรผาน National 
Commission มากกวา Regional Commission  รองลงมาคือการจัดสรรผานกลุมหนวยงานที่จดัตั้งตาม
กฎหมาย 3 แหงคือ Creative New Zealand, New Zealand Film Commission และ Sport and Recreation 
New Zealand คิดเปนเงินรวม 68.6 ลานเหรียญ หรือคิดเปนรอยละ 44.22 (กรุณา ตารางที่ 4.620)  

 

                                                 
19 NZ Lotteries Annual Report 2011 (2011), p.1. 
20 Ibid., p.15.  
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ตารางที่ 4.6  สัดสวนการจดัสรรเงินกําไรจากล็อตเตอรี่ ปงบประมาณ 2011 – 2012 
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 ขอมูลรายงานประจําป 201021 ของคณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่ (Lottery Grants Board)
แสดงใหเห็นถึงจํานวนโครงการที่ยื่นขอทนุ และจํานวนโครงการที่ไดรับความเห็นชอบระหวางป ค.ศ. 
2005 ถึง 2010 โดยขอมูลในชวงปงบประมาณ 2005 - 2006 มีโครงการที่ไดรับอนุมตัิเกือบ 3 พัน
โครงการ และเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลในปงบประมาณ 2009 – 2010 มีโครงการที่ไดรับอนุมัติจํานวน
เกือบ 3 พันโครงการเชนกัน แตมีโครงการที่ไมผานการอนุมัติราว 3 พนัโครงการเชนกัน (กรุณาดู กราฟ
ที่ 4.7)       
 ขอนาสังเกตคือ ขอมูลในป 2005 ถึง 2010 แสดงใหเห็นแนวโนมที่มีผูยื่นเสนอขอรบัทุนจากล็อ
ตเตอรี่เพิ่มสูงขึ้นมาก และมวีงเงินเฉลี่ยที่ไดรับอนุมัติมีแนวโนมเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเชนกนั ในรายงาน
ประจําปฉบับนี้ของคณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่ไดวิเคราะหไววา สาเหตุนาจะเกดิจากผูใหทุน
สนับสนุนหลายรายมีความสามารถในการสนับสนุนทุนนอยลง เชน Pacific Provider Development 
Fund  
 

กราฟที่ 4.7  จํานวนโครงการที่ยื่นขอทุน และจํานวนโครงการที่ไดรับความเห็นชอบ 

 
 

  

 ขอมูลในปงบประมาณ 2010 – 2011 พบวา “คณะกรรมการพิจารณาทนุล็อตเตอรี่” (Lottery 
Grants Board) ไดพิจารณาจดัสรรเงินกําไรจากล็อตเตอรีร่วมเปนเงนิทัง้ส้ิน 183 ลานเหรียญ (เพิ่มขึน้ 

                                                 
21 New Zealand Lottery Grants Board, Annual Report 2010, p. 4. 



 152

28.3 ลานเหรียญ หรือคิดเปนรอยละ 18.3 จากกําไรเมื่อปงบประมาณที่ผานมา) เงินผลกําไรสวนนี้ (คิด
เปนรอยละ 20 ของยอดรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่) ตัวอยางโครงการที่ไดรับการสนับสนุน อาทิ
เชน การจัดสรรเงินจํานวน 9.5 ลานเหรียญในการจดังานเทศกาล Real New Zealand Festival ซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของงาน Rugby World Cup 2011 และยังมกีารจดัสรรเงินราว 6 ลานเหรียญ (จากยอดการ
จําหนาย Lotto พิเศษ) ในเดือนมีนาคม 2011 เพื่อนํามาสนับสนุนการบรูณะเมือง Christchurch ใน
เหตุการณแผนดินไหวในเดือนกุมภาพันธ 2011   

 ผลการสํารวจความเหน็ของประชาชนนวิซีแลนดในเรื่อง องคกรหรือหนวยงานที่ควรมีบทบาท
ในการจดัสรรเงินผลกําไร (profits) ที่ไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่ ในป 200522 พบวา องคกรหรือ
หนวยงานที่ประชาชนเหน็วาควรมีบทบาทหลัก 3 ลําดบัแรกคือ คณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่, 
ตัวแทนของชุมชนตาง ๆ (community representatives) และสภาทองถ่ิน (local council) ตามลําดับ 
(ตารางที่ 4.8)  โดยในกลุมประชากรที่มีความเห็นวาควรเปนคณะกรรมการ ฯ นั้น สวนใหญเปนกลุมคน
ที่ไมมีงานทํา กลุมนักเรียน และผูที่เกษยีณอายแุลว  ในขณะที่กลุมประชากรที่มีความเห็นวาตัวแทน
ชุมชนมีความเหมาะสมมากที่สุด สวนใหญจะเปนกลุมคนวัยทํางานทีเ่ปนชนชั้นกลาง (white collar)   
 
ตารางที่ 4.8 ความเห็นเรื่ององคกรหรือหนวยงานที่ควรมีบทบาทในการจัดสรรเงินผลกําไรจากล็อตเตอรี่ 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
22 People’s Participation in, and Attitudes to, Gambling 1985-2005, op. cit., pp. 186-187. 
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 หลักเกณฑและเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน 
 เงื่อนไขสําคัญตามกฎหมายคอื จะตองเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อชุมชนเทานั้น23 
(community purposes)  กลาวคือจะตองเปนโครงการที่สนับสนุนใหมกีารสรางความเขมแข็งของชุมชน
อยางยั่งยืน (strong sustainable communities) โดยจะตองเปนโครงการที่ไมซํ้าซอนกับโครงการหรือ
นโยบายที่ริเร่ิมโดยรัฐบาล  กลาวอีกนยัหนึ่งคือ เปนโครงการขอทุนสนับสนุนที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนอยางแทจริงและตองเปนการริเร่ิมจากชุมชน  รวมถึงโครงการที่สอดคลองความ
ตองการของชนเผาพื้นเมืองเมารี (Ma-ori) และกลุมชนพืน้เมืองอื่น ๆ ในนิวซีแลนดและแถบแปซิฟก 
การสนับสนุนกลุมผูหญิง กลุมผูสูงอายุ กลุมเยาวชน และกลุมคนพกิาร (people with disabilities)   

 ในเดือนตุลาคม 2009 เปนตนมา คณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่และ Department of 
Internal Affairs เห็นชอบรวมกัน ในการปรับปรุงระบบการจัดการทนุรูปแบบใหม โดยนําเอาหลักการ
พิจารณาทุนตามเกณฑผลลัพธ มาใชเปนเกณฑสําคัญในการพิจารณาตัดสินอนุมัติทนุ และไดปรับปรุง
แบบฟอรมในการยื่นขอเสนอโครงการ  

 

 “หลักการพิจารณาทุนตามเกณฑผลลัพธ” (outcomes-focused grant-making decisions)          
มีรายละเอียดดังนี้  

   คณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่ไดพฒันาวัตถุประสงคสําคัญและหลักเกณฑการพิจารณา
ใหทุน เพื่อใหชุมชนทองถ่ินไดรับประโยชนสูงสุดจากการจัดสรรทุนจากล็อตเตอรี่ และสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชนที่เขมแข็งและยั่งยืน  ส่ิงที่คณะกรรมการ ฯ จะพจิารณาอนุมัติคําขอรับทุนหรือไมนัน้ จะ
ขึ้นอยูกับลําดบัความสําคัญในการใหทุนที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคโครงการ และ
ผลลัพธที่จะเกดิขึ้นวา สอดคลองกับความจาํเปนหรือประโยชนของชุมชนหรือไม เพยีงใด ความเปนไป
ไดของโครงการ และความสามารถของผูขอรับทุนในการดําเนินโครงการไดตามแผนงานที่กําหนดไว  

 โครงการที่จะไดรับการพิจารณารับทุนสนบัสนุน จะตองมีวัตถุประสงคหลักขอใดขอหนึ่ง 
ตอไปนี้ 24  

 สนับสนุนงานอาสาสมัคร 

 พัฒนาศักยภาพใหประชาชนสามารถชวยเหลือตนเองได 

 สงเสริมชีวิต ความเปนอยูทีด่ีของคนในชมุชน และใหความสําคัญตอกลุมคนดอยโอกาส 
(disadvantage) 

                                                 
23 มาตรา 277 ของกฎหมายวาดวยการพนัน ค.ศ. 2003  
24 http://www.communitymatters.govt.nz/Funding-and-grants---Lottery-grants---Lottery-grants 
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 สงเสริมการมีสวนรวมของคนในชุมชน (community participation) และสงเสริมการการ
สรางอัตลักษณ (identity) ของชุมชน 

หลักเกณฑพจิารณาคําขอรับทุนเบื้องตน ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาทุน ฯ จะใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณารวมกบัลําดับความสําคัญในการจดัสรรทุน มีดังนี้  

 พัฒนาและเพิม่ศักยภาพของผูขอรับทุนและชุมชนที่ไดรับประโยชน 

 ลดชองวางในการจัดสรรทุนใหแกองคกรชมุชนทองถ่ิน 

 มีความเกีย่วของกับความจําเปนและแรงบันดาลใจของกลุมชนเผาเมารี 

 พิจารณาความจําเปนของกลุมผูสูงอายุ กลุมชนเผาในแถบมหาสมุทรแปซิฟก และชมุชน
พื้นเมืองอื่น ๆ กลุมเยาวชน ผูใหญ และคนพิการ 

นอกจากนี้ ผูยืน่ขอรับทุนจะตองแสดงใหเห็นวา มพีฤติกรรมในการบรรลุผลลัพธของโครงการ, 
ทํางานรวมกับบุคคลอื่นเพื่อบรรลุผลลัพธในการทํางานเพื่อชุมชนรวมกัน และผูรับทนุจะตองมีลักษณะ
รับผิดชอบตอชุมชนของตนเอง   

 

 ลักษณะโครงการที่ไดรับการสนับสนุน25 เชน  

 การพึ่งตนเองของชุมชน (community self-reliance) การพัฒนาศักยภาพและความมัน่
ของชุมชน  

 การสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางสังคม การพักผอน วัฒนธรรม ความเปนพลเมอืง 
และลดอุปสรรคในการมีสวนรวมดังกลาว 

 การสรางสุขภาวะของชุมชนและสิ่งแวดลอม 

 การพัฒนาและงานอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และอัตลักษณะของชนชาติ (national 
identity) นิวซีแลนด  

 กิจกรรมกฬีา และสันทนาการหรือพักผอน  

 ลักษณะโครงการที่ไมเขาขายที่จะใหการสนับสนุน ไดแก   
 โครงการหรือนโยบายที่เกิดจากความริเร่ิมของหนวยงานของรัฐ เชน โครงการพัฒนา

ชุมชนตาง ๆ ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่หรือภารกิจของรฐับาลหรือภาคธุรกิจ  

 การบรรเทาสาธารณภัยและการชวยเหลือในตางประเทศ  
                                                 
25 New Zealand Lottery Grants Board: STATEMENT OF INTENT 2008-2013 (July 2008). 
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 การใหบริการบําบัดรักษาผูติดยาเสพตดิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงบริการที่
เกี่ยวของ 

 คาใชจายทางการแพทย คาผาตัดหรือคารักษาโรค 

 การจัดซื้ออุปกรณหรือเครื่องมือแพทย 

 การจัดซื้อยานพาหนะ ยกเวนกรณีที่ระบุในแผนงานล็อตเตอรี่สําหรับคนพิการ 
(Lottery Individuals with Disabilities) 

 โครงการที่มีวัตถุประสงคสงเสริมธุรกิจการคา, พรรคการเมือง หรือองคกรทางศาสนา  

 การขอรับทุนสนับสนุนเพื่อการระดมทุนไปใชวัตถุประสงคบางอยาง หรือนําไปให
เปนทุนกับโครงการอื่น ๆ  

 การลงทุนในหุนหรือกองทนุทรัสต (trust funds) 

 

 คุณสมบัตขิองผูสมัครขอรับทุน  แบงออกเปน 2 กลุมคือ26  

 กลุมท่ี 1  องคกรท่ีขึ้นทะเบียนตามกฎหมายนิวซีแลนด  องคกรที่ยื่นขอรับทุนจะตองแสดง
รายงานขอมูลการเงิน ไดแก รายไดและรายจายขององคกรในปงบประมาณลาสุด ซ่ึงผานความเหน็ชอบ
จากองคกรบรหิารขององคกรนั้น ๆ แลว  มูลคาโครงการแบงออกเปน 3 ระดับคือ ระดับไมเกิน 10,000 
เหรียญตอปงบประมาณ, ระดับ 10,000 – 50,000 เหรียญตอป และกรณีที่มากกวา 50,000 เหรียญตอป 
ทั้งนี้ องคกรดงักลาวจะตองจดทะเบียนกับคณะกรรมการที่ช่ือวา Charities Commission 

 กรณีที่โครงการระดับ 10,000 – 50,000 เหรียญตอป จะตองผานการตรวจสอบรายงานการเงิน
ประจําปจากผูตรวจสอบอิสระ (reviewer) ซ่ึงมีความรูทางการเงินและบัญชี และไมมีความเกีย่วของใด ๆ 
กับองคกรที่ยืน่ขอรับทุน  แตหากเปนโครงการมากกวา 50,000 เหรียญตอป จะตองผานการรับรอง
รายงานการเงนิประจําปจากผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (auditor)   

 เมื่อผานคุณสมบัติขางตนแลว เอกสารประกอบการยื่นคาํขอรับทุนขององคกร เชน สมุดบัญชี
โครงการที่มีผูลงนาม 2 คน, สมุดบัญชีเงินสดรายวัน, เอกสารหรือระบบติดตามแหลงทุนตาง ๆ, การ
บันทึกรายการทางภาษี, ผูรับผิดชอบจัดทํารายงานการเงนิ, การจัดทํารายงานการเงนิที่เสนอองคกร
บริหารในการประชุมทุกครั้ง  นอกจากนี้ ยังตองมีเอกสารจัดตั้งองคกรที่ระบุวัตถุประสงคและพนัธกิจ
ขององคกร, เอกสารอธิบายกระบวนการอนุมัติส่ังจายเงนิโครงการ, กฎเกณฑในการดําเนินงานของ
องคกร, กําหนดการจัดประชมุขององคกรบริหาร, แผนงานประจําปขององคกร  

                                                 
26 http://www.communitymatters.govt.nz/Funding-and-grants---Can-you-apply 
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 กลุมท่ี 2  บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีไมมีสถานะทางกฎหมาย  ในกรณีสามารถสมัครขอรับทุนที่มี
มูลคาโครงการไมเกิน 10,000 เหรียญตอปงบประมาณ  โดยทัว่ไปแลวการเสนอขอทุนในนามบุคคล
ธรรมดา (individual) จะตองมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป (แตก็มีกรณีที่สามารถขอรับทุนได โดยตองยืน่
เสนอตอองคกรสาธารณกุศลประเภท charitable trust ช่ือ Peace and Disarmament Education Trust 
(PADET) ซ่ึงจัดตั้งโดยรัฐบาลเมื่อป ค.ศ.1988)  

 เปนผูมีสัญชาตินิวซีแลนด (ยกเวนกรณีเดยีวคือ การขอรบัทุนผานองคกรสาธารณกุศลที่รัฐบาล
จัดตั้งชื่อวา Pacific Development and Conservation Trust ซ่ึงตองเปนประชากรในกลุม South Pacific) 
และตองมีถ่ินที่อยูถาวรในนวิซีแลนด 

 บุคคลที่จะยื่นขอรับทุนจะตองไมอยูในสถานะเปนบุคคลลมละลายหรืออยูระหวางถูกอายัด
ทรัพยสินในคดีลมละลาย  

   

 กลไกตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่ 
 กฎหมายกําหนดกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดสรรเงินจากล็อตเตอรี่ 
(Distribution Committees) คือมีบทบัญญัติกฎหมายที่กาํกับดูแลการบริหารจัดการ รวมถึงการพิจารณา
นําเงินผลกําไรจากล็อตเตอรี่ที่ยังมิไดถูกจดัสรรไปลงทุน ซ่ึงกฎหมายวาดวยการพนนั มาตรา 287 
บัญญัติในเรื่องนี้ไววา  ผูบริหารสูงสุดของกระทรวงความมั่นคงภายใน (the Secretary for Internal 
Affairs) (เทียบไดกับตําแหนงปลัดกระทรวงของไทย)   อาจนําเงินกําไรจากล็อตเตอรี่ไปลงทุนได 
ตอเมื่อเปนการปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่ และจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ช่ือวา the Trustee Act 1956 ในเรื่องหลักเกณฑการลงทุนของกองทุนทรัสต (trust funds) ซ่ึงจะ
ดําเนินการไดเฉพาะในกรณทีี่อยูระหวางการเตรียมการจดัสรรเงินใหแกโครงการตาง ๆ  สําหรับดอกผล
หรือประโยชนใด ๆ ที่เกดิจากการการนําเงินกําไรจากล็อตเตอรี่ไปลงทุนนั้น กฎหมายใหถือวาเปนสวน
หนึ่งของเงินกาํไรจากล็อตเตอรี่เชนเดียวกนั  

 การบริหารจัดการขององคกรที่เกี่ยวของ 

 คณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่  คณะกรรมการจัดสรรเงินจากล็อตเตอรี่ และ
คณะอนกุรรมการที่เกี่ยวของ จะมีหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการดานธุรการเกี่ยวกับกิจการล็อตเตอ
ร่ี (administration of lottery) คือ the Department of Internal Affairs  โดยการบริหารงานตาง ๆ ของ
คณะกรรมการพิจารณาทุน ฯ จะตองมีกระบวนการปรึกษาหารืองบประมาณประจําปกอน แลวจึงมขีอ
ความเหน็ชอบจากรัฐมนตรวีาการกระทรวงกิจการภายใน โดยจะประมาณการณคาใชจายที่
คณะกรรมการ ฯ จะตองดําเนินการ โดยอาศัยทรัพยากรตาง ๆ ของกระทรวงกจิการภายในเปนเกณฑ ซ่ึง
จะมีการระบุไวอยางชัดเจนในหนังสือบันทึกความรวมมือประจําป (an annual Memorandum of 
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Understanding-MOU) ระหวางรัฐมนตรวีาการกระทรวงกิจการภายใน กับ ผูบริหารสูงสุดของกระทรวง
ความมั่นคงภายใน ( the Secretary for Internal Affairs)   

 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานหรืออยูในสังกดัของกระทรวงกิจการภายใน ก็มหีนาที่ปฏิบัติตาม “แนว
ปฏิบัติทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ” (Public Service codes of conduct) ในเรื่องหลักความสุจริต 
(integrity) และหลักความรับผิดชอบ (accountability)27 มีเนื้อหาดังนี้  

 ประเด็นความรับผิดชอบ (accountability) ขององคกรที่เกี่ยวของกับการพิจารณาใหทนุ   

 คณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่จะไมใชผูมีหนาที่รับผิดชอบบัญชีธนาคารกองทุน ฯ ที่มี
การโอนเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่ รวมถึงเงินที่ไดรับจากการลงทุนตาง ๆ จากเงินกําไรนี้  แต
จะอยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของกระทรวงกิจการภายในที่ไดรับมอบหมายใหดูแลเปนการ
เฉพาะ โดยผูที่มีตําแหนงเปนผูบริหารสูงสุดของกระทรวงความมั่นคงภายใน เปนผูทีม่ีอํานาจเปดบญัชี
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมได  เงินที่ผานการอนุมัติจัดสรรใหแกโครงการ หรือเงินคาใชจายในการบริหารจัดการ 
(administration costs) และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่บัญญัติไวตามกฎหมายวาดวยการพนัน  กาํหนดใหตองทํา
ธุรกรรมผานบัญชีนี้เทานั้น โดยจะตองออกเปนเช็คส่ังจายที่ลงนามโดยเจาหนาที่ของกระทรวงกจิการ
ภายในอยางนอย 2 คน ตามที่ผูบริหารสูงสุดของกระทรวงความมัน่คงภายในกําหนด (มาตรา 286)    

 กฎหมายวาดวยการพนนั มาตรา 290 บัญญัติวา  ผูบริหารสูงสุดของกระทรวงความมัน่คง
ภายในมีหนาที่ดูแลรักษาขอมูลในบัญชีธนาคารใหถูกตองตามความเปนจริง โดยในชวงที่ปด
ปงบประมาณแลว จะตองมกีารสงขอมูลบัญชีธนาคารใหแกหนวยงานที่ช่ือวา the Office of the Auditor-
General (OAG28) เพื่อใหตรวจสอบขอมูลในบัญชีธนาคารฉบับเต็มที่มีความถูกตองครบถวนใน
ปงบประมาณนั้น ซ่ึงจะตองให the Auditor-General ซ่ึงเปนผูบริหารสูงสุดของ OAG รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขอมูลการทําธุรกรรมผานบัญชีธนาคารที่เกี่ยวของกับเงินกาํไรจากล็อตเตอรี่  หลังจากทีม่ีการ
ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงินทั้งหลายแลว   ผูบริหารสูงสุดของกระทรวงความมั่นคงภายใน 
จะจดัสงขอมูลนั้นใหแกคณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่ตอไป  

 

                                                 
27 New Zealand Lottery Grants Board / Annual Report 2010, op. cit., p.6. 
28 the Office of the Auditor-General (OAG) เปนหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายชื่อ the Public Audit Act 
2001 เปนหนวยงานอิสระที่มีรูปแบบนาสนใจ คือเปนหนวยงานที่ไมอยูในสังกัดของรัฐสภาและรัฐบาล 
(independent of executive government and Parliament) จึงมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน แตจะมีความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานตอรัฐสภา หลักความเปนอิสระของหนวยงานนี้เปนหัวใจสําคัญในการทําหนาท่ี
ตรวจสอบหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ  ท้ังนี้ อาจเทียบเคียงไดกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ของไทยที่เปน
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งเปนการเฉพาะ 
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 การตรวจสอบโครงการที่ไดรับอนุมัติทุนไปแลว (grant monitoring) 
 ในปงบประมาณ 2009 – 2010 เปนตนมา  คณะกรรมการพิจารณาทุน ฯ ไดจัดทําแผนงาน
ตรวจสอบภายใน (lottery grant audit programme) เพื่อดําเนินการสุมตรวจโครงการที่ไดรับอนุมัตทิุน
ไปแลว จํานวน 42 โครงการ โดยคัดเลือกตามระดับความเสี่ยงตาง ๆ  แนวทางการตรวจสอบจะพจิารณา
วา ผูรับทุนไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ ที่กําหนดไวหรือไม ไดแก การจัดการทางการเงนิที่ดี, 
การบันทึกรายงานการเงินทีด่ี, การรายงานการเงินตามชวงเวลาที่กําหนดไวตอองคกรที่พิจารณาจดัสรร
ทุน, การเปดบญัชีธนาคารที่ตองมีผูมีอํานาจลงนามมากกวา 1 ราย รวมถึงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดาน
การเบิกจายเงนิ  ผลการสุมตรวจในครั้งนัน้พบวา ผูรับทนุมักจะไมปฏิบัติตามในหลายเรื่อง เชน การไม
จัดทําแหลงเงนิรายไดกับคาใชจายทีเ่กิดขึน้จริง หรือไมจัดทํารายงาน accountability report แสดงการใช
จายเงินทนุที่ไดรับอนุมัต ิ

 การจัดทํารายงานประจําป และการเผยแพรขอมูลโครงการที่ไดรับทุน 

 นอกจากนั้น  ตามกฎหมายการพนัน ค.ศ. 2003 มาตรา 295  คณะกรรมการพิจารณาทนุ ฯ มี
หนาที่จดัทํารายงานประจําปเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงภายใน 
ที่รับผิดชอบดูแลในทันที ภายหลังจากสิ้นปงบประมาณนั้น ๆ แลว  รวมถึงผลการปฏิบัติของ
คณะกรรมการที่ทําหนาที่เปนองคกรจัดสรรทุน (each distribution committee) ในปงบประมาณเดยีวกัน
นั้นดวย  เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงภายในไดรับรายงานประจําปแลว มีหนาทีเ่สนอรายงาน
ดังกลาวตอสภาผูแทนราษฎรตามกฎหมายวาดวยการคลัง ค.ศ. 1989 (Public Finance Act 1989) มาตรา 
44A  อีกทั้งยังมีการเผยแพรขอมูลรายชื่อโครงการและจาํนวนเงินทุนที่ไดรับอนุมัตใินรายงานประจําป
และสามารถสืบคนไดทางเวบ็ไซตดวย 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย 

 คณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการพนัน 2003  สวน
คณะกรรมการจัดสรรเงิน ฯ ก็มีหนาที่ปฏิบตัินโยบายของคณะกรรมการพิจารณาทุน ฯ รวมทั้งการ
พิจารณาอนุมตัิเงินสนับสนนุโครงการตามเงื่อนไขที่ตกลงไว  จึงมีการจัดทํารายงานประจําปเพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย (annual Legislative Compliance Report) ไดแก กฎหมายวาดวยการ
พนัน 2003 และตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ คือ Public Finance Act 1989, the Crown Entities Act 
2004 และ Crown Entities (Financial Powers) Regulations 2005   ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายในปงบประมาณ 2009-2010 พบวา มีการปฏิบตัิตามกฎหมายคิดเปนรอยละ 100  

 กฎหมายทีเ่กีย่วกับกจิการล็อตเตอรี่มีช่ือวา the Gambling Act 2003 

 “คณะกรรมการวาดวยการพนัน” (Gambling Commission) เปนองคกรที่มีความเปนอสิระจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายวาดวยการพนัน ค.ศ. 2003 (Gambling Act 2003) มีอํานาจหนาที่ในเรื่องการพิจารณา
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ใบอนุญาตประกอบกจิการคาสิโน การอุทธรณเร่ืองคําขออนุญาตและการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกบั
คาสิโน การขออนุญาตใหมีเครื่องเลนเกม และกิจกรรมการพนันอื่น ๆ นอกคาสิโน โดยมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวของกับผูบริหารในตําแหนง the Secretary of Internal Affairs    
 
 แนวปฏิบตัิอ่ืน ๆ สําหรับผูไดรับทุนจากรัฐบาล   
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงชุมชนและงานอาสาสมัคร (Minister for the Community and 
Voluntary Sector) ซ่ึงเปนหนวยงานภายใตกระทรวงความมั่นคงภายใน (Department of Internal 
Affairs) ซ่ึงเปนหนวยงานดแูลนโยบายเรื่องการจัดสรรเงินรายไดจากล็อตเตอรี่ ไดจดัทํา “แนวปฏบิัติวา
ดวยการใหทุน” (The Code of Funding Practice29) เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2010 เพื่อเปนแนวปฏิบัตขิอง
หนวยงานของรัฐและหนวยงานที่เปนผูใหทุนและองคกรพัฒนาเอกชนที่รับทุน   

 วัตถุประสงคในการจัดทําแนวปฏิบัตินี้ คือ เพื่อเปนแนวทางในการจดักระบวนการจัดสรรทุน
ของหนวยงานของรัฐ (ไดแก government department and Crown entity funders) กับองคกรพัฒนา
เอกชนที่รับทนุใหมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง
และหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบทางการเงินของรัฐได (the Office of the Auditor-General)    

 อยางไรก็ดี แนวปฏิบัตินี้มิใชส่ิงที่บังคับใหหนวยงานของรัฐในฐานะผูใหทุนกับองคกรพัฒนา
เอกชนในฐานะผูรับทุนจะตองปฏิบัติตาม แตเปนแนวปฏิบัติที่ขึ้นอยูกบัความสมัครใจของทุกฝาย  
โดยทั่วไปนั้น การใหทุนของหนวยงานตาง ๆ จะใหทนุในลักษณะของการจัดกจิกรรมตาง ๆ มากกวา
การจัดซื้อสินคาหรือบริการ ระดับความเขมขนในการตรวจสอบโครงการที่ขอรับทุน จะขึ้นอยูกับ
จํานวนวงเงินที่ขอรับทุน หากมีวงเงนิคอนขางสูง ก็จะตองมีการกําหนดเงื่อนไขการรับทุนหลายเรื่อง
และถูกตรวจสอบอยางเขมงวด   

 สาระสําคัญของแนวปฏิบัติ ประกอบดวยหลักการสําคัญ 7 ประการ และมีเกณฑการพิจารณา
รวม 22 ประเดน็ ซ่ึงไมขอกลาวถึงรายละเอยีดในรายงานนี้ ทานที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดเอง ใน
รายงานจะกลาวถึงหลักการ 7 ประการโดยยอ ดังนี้  

 1. การเคารพ (Respect)  

 ความสัมพันธระหวางหนวยงาน (ผูใหทนุ) กับ องคกรพฒันาเอกชนหรือองคกรที่ไมแสวงหา
กําไร (ผูรับทุน) จะตองอยูบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน ตองมคีวามสุจริต เขาใจถึงบทบาท
หนาที่ ความรบัผิดชอบของแตละฝาย  

 2. บริบททางวัฒนธรรม (Cultural context)  

                                                 
29 The Code of Funding Practice at http://www.goodpracticefunding.govt.nz/ 
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 บริบททางวัฒนธรรมครอบคลุมถึงกระบวนการทางวัฒนธรรม ความรู ความสําคัญของการ
เขาถึงขอมูล การใหความสําคัญและเขาใจวัฒนธรรมของชนเผาเมารี ชาวเผาแปซิฟก และสนับสนนุ
ความหลากหลาย 

 3. ความโปรงใส (Transparency) 

 ความโปรงใส ไดแก ความเปนธรรมในการคัดเลือกผูขอรับทุน ความชัดเจนของขอมูลที่
เผยแพร ใชภาษาอังกฤษที่คนทั่วไปเขาใจไดงาย มกีระบวนการพจิารณาที่ชัดเจน เปดโอกาสใหใช
กระบวนการตาง ๆ ในวงกวาง   

 4. การสื่อสารอยางเปดเผย (Open communication) 

 การสื่อสารที่เปดเผย ไดแก การทําความเขาใจซึ่งกันและกัน การพัฒนากระบวนการทาํความ
เขาใจที่ดี การเขาถึงผูที่มีอํานาจตัดสินใจ การสนองตอบที่เหมาะสม และการระงับขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้น  

 5. การยืดหยุนและนวัตกรรม (Flexibility and innovation) 

 การยืดหยุนและนวัตกรรม ไดแก การสงเสริมใหมีนวัตกรรม มุมมองที่ยืดหยุน และมแีนว
ปฏิบัติที่ดีคือ การออกแบบแผนงานที่สอดคลองกับความตองการของผูเกี่ยวของ เนนการพัฒนาชมุชน
และผลลัพธที่เกิดขึ้น   

 6. ความซื่อสัตย (Integrity) 

 ความซื่อสัตย ไดแก การบรหิารจัดการทรพัยากรสาธารณะอยางเปนธรรมและสมเหตุสมผล 
ตระหนกัถึงปญหาผลประโยชนขัดกัน (conflict of interest)  

 7. ความรับผิดชอบ (Accountability) 

 ความรับผิดชอบ ไดแก การชี้ใหเห็นถึงผลลัพธที่คาดวาจะเกดิขึ้น การแจงเรื่องระบบตรวจสอบ 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ การบริหารความเสี่ยงและการเปนหุนสวนกบัชุมชน  

 

 ตัวอยางแผนงานที่เปดใหขอรับทุนสนับสนนุจากคณะกรรมการพิจารณาทุนล็อตเตอรี่ มีดังนี้  
 แผนงาน Lottery Community30 

 แผนงานงานนีอ้ยูในความรับผิดชอบของ Lottery Community Committees ซ่ึงประกอบดวย
คณะกรรมการชุมชนระดับชาติ (National Community Committee) และคณะกรรมการชุมชนระดับ
ภูมิภาค 11 แหงทั่วประเทศ ดังที่กลาวมาในตอนตนแลว  วัตถุประสงคสําคัญของแผนงานนี้คือ การให

                                                 
30 http://www.communitymatters.govt.nz/Funding-and-grants---Lottery-grants---Lottery-Community 
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ทุนสนับสนุนแกโครงการ กจิการหรือบริการตาง ๆ ที่เนนงานบริการสังคมและบริการชุมชน 
(community or social service) เพื่อชวยใหชุมชนตาง ๆ สามารถติดตอสัมพันธกันได โดยมีพันธกจิคือ 
การเสริมสรางคุณภาพชวีิตและสุขภาวะของชาวนวิซีแลนดในชมุชน   

 แนวทางในการขอรับทุนแบงเปน 2 กรณีคอื   

 กรณีที่ 1  การขอรับทุนจากคณะกรรมการชุมชนระดับชาติ ซ่ึงไดแก ผูขอรับทุนที่เปนองคกร
ระดบัประเทศ, องคกรที่เปนภาคีเครือขายขององคกรระดบัชาติและมีสวนรวมในการตามทุนที่ไดรับ 
หรือองคกรที่เสนอโครงการหรือบริการที่เปนประโยชนตอประเทศชาติโดยรวม 

 กรณีที่ 2  การขอรับทุนจากคณะกรรมการชุมชนระดับภมูิภาคที่อยูภายในพื้นที่ทีจ่ะดาํเนินการ
โครงการ หรือเปนพื้นที่ทีจ่ะไดรับประโยชนจากการโครงการดังกลาว ในกรณีที่โครงการที่ขอรับทุนจะ
เปนประโยชนแกพื้นที่ 2 ภูมภิาค ก็ใหยืน่ตอคณะกรรมการ ฯ ประจําพืน้ที่ที่ไดรับประโยชนมากทีสุ่ด 
หรืออาจตองแยกเสนอเปน 2 โครงการในกรณีที่ไดรับประโยชนใกลเคยีงกัน แตหากมีพื้นที่ที่ไดรับ
ประโยชนตั้งแต 3 ภูมิภาคแลว จะตองยื่นโครงการเสนอตอคณะกรรมการชุมชนระดบัชาติ 

 ลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่ใหการสนับสนุน ไดแก คาใชจายในการจัดกจิกรรม โครงการ, 
คาบริหารจัดการ, คาใชจายในการเดินทางในประเทศ, คาใชจายในการจัดอบรม, เงินเดือน, โครงการที่
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมกับชุมชน, คาใชจายของอาสาสามัคร รวมถึงโครงการกอสรางหรือการ
ปรับปรุงขนาดเล็กที่ใชงบประมาณไมเกิน 30,000 เหรียญ  

 ลักษณะโครงการที่ไมใหการสนับสนุน ไดแก โครงการกอสรางที่ใชงบประมาณเกนิ 30,000 
เหรียญ, การหาทุนเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัตใินนิวซีแลนดหรือตางประเทศ, การฝากเงิน ใหสินเชื่อ
หรือการจายเงนิจํานอง, การวิจัยเกีย่วกับแผนการจัดการแหลงทรัพยากร โครงการวิจัยที่เปนความ
รับผิดชอบของรัฐบาล, โครงการจัดซื้ออาหารและ food bank, โครงการใหทุนการศกึษา, โครงการวจิัยที่
เปนประโยชนเฉพาะการพัฒนาวิชาชีพของนักวจิัยเทานั้น  กรุณาดูตวัอยางโครงการที่ไดรับจากแผนงาน 
Lottery Community ปงบประมาณ 2010 – 2011 ประกอบ (ตารางที่ 4.9)  

 การจัดลําดับความสําคัญของแผนงานนี้คือ เนนโครงการ กิจกรรมเกีย่วกับครอบครัว, การ
พัฒนาเยาวชน, การปรับปรุงคุณภาพชวีิตของผูสูงอายุในชุมชน, การปองกันความรุนแรง, ผูอพยพเขา
เมืองรายใหม, กลุมคนที่มีความพิการเปนเวลานานหรือเจบ็ปวยเรื้อรัง และกลุมคนที่จดัอยูในกลุม
ผูดอยโอกาส (disadvantaged) หรือมีความเสี่ยง  ทั้งนี้ คณะกรรมการระดับภูมภิาคอาจพิจารณาลําดับ
ความสําคัญเพิ่มเติมตามความจําเปนของชมุชนทองถ่ินและประเดน็สําคัญตาง ๆ ดวย  
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ตารางที่ 4.9 ตวัอยางโครงการที่ไดรับจากแผนงาน Lottery Community ปงบประมาณ 2010 – 201131

 
 

 

 

 

 

                                                 
31 New Zealand Lottery Grants Board Distribution of Funds 2010/2011 (Wellington: New Zealand Lottery 
Grants Board), p.18. 
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 แผนงาน Lottery Individuals with Disabilities 32  

 การใหทุนสนบัสนุนแกกลุมคนพิการมีวัตถุประสงคเพื่อใหคนพกิารสามารถดําเนินกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันรวมถึงการสื่อสารไดอยางมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีพนัธกิจหลักคือ การปรับปรุง
คุณภาพชวีิตของคนพิการ  

 แผนงานนีจ้ะใหการสนับสนนุแกผูที่ยืน่ขอรับทุน เพื่อการจัดซื้อยานพาหนะ การปรับปรุง
ยานพาหนะหรืออุปกรณอ่ืน ๆ สําหรับการเดินทางของคนพิการ รวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือสําหรับผูที่มี
ปญหาในการสื่อสารอันมีสาเหตุเนื่องจากการความพิการ (communication-related disabilities)   

 
 

 อยางไรก็ตาม แผนงานนีจ้ะไมใหทุนสนับสนุนแกโครงการหรือผูยื่นขอรับทุนในบางกรณี เชน  

 ผูที่เคยยื่นขอรบัทุนเพื่อจัดซือ้ยานพาหนะหรือเครื่องมืออุปกรณสําหรบัคนพิการในชวงเวลา 6 
ปที่ผานมา 

 ผูขอทุนสําหรับผูพิการอันเนือ่งมาจากการบาดเจ็บการประสบอุบัติเหตุ ยกเวนอุบัตทิี่เกิดขึ้น
กอนป ค.ศ. 1974 

 ผูที่มีคุณสมบัติขอยื่นรับทุนจากกระทรวงสุขภาพ (Ministry of Health) หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐสําหรับเครื่องมือ อุปกรณหรือยานพาหนะสําหรับคนพิการชนิดเดียวกัน รวมถึงผูที่ไดรับทุน
บางสวนจากหนวยงานของรัฐตาง ๆ ดวย (เพื่อมิใหซํ้าซอนกับการขอรบังบประมาณสนับสนุน
จากภาครัฐหรือรัฐบาลตามปกติ)  

                                                 
32 http://www.communitymatters.govt.nz/Funding-and-grants---Lottery-grants---Lottery-Individuals-with-
Disabilities 
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 การขอรับทุนเพื่อใชในการซื้อหรือปรับปรุงอาคารสถานที่หรืออสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ และการ
ขอรับทุนเพื่อตกแตงบาน 

 การจัดซื้อยานพาหนะหรืออุปกรณที่ไดจัดซ้ือไวแลว รวมถึงคาใชจายในการซอมแซม
บํารุงรักษา 

 คารักษาพยาบาลหรือเครื่องมือแพทย  

 การขอรับทุนเพื่อการทองเทีย่วในประเทศหรือตางประเทศ  

 การขอรับทุนเพื่อนําไปชําระหนี้เงินกูยืมทีค่างชําระ (debt repayment) รวมถึงหนี้ที่เกดิขึ้น
ภายหลังการขอรับทุน    

  

 แผนงาน Lottery Environment and Heritage33 

 แผนงานนี้อยูในกลุมมีวัตถุประสงคเพื่อใหทุนสนับสนุนแกองคกรพัฒนาเอกชนหรือองคกรที่
ดําเนินงานดานการอนุรักษ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและสมบัติทางวัฒนธรรม (cultural 
heritage)  ลักษณะของโครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุน แบงไดเปน 3 กลุมคอื  

 กลุมที่ 1 Natural heritage projects  คือโครงการสงเสริม คุมครองและพทิักษทรัพยากรและ
สมบัติทางธรรมชาติ เชน การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ, การอนุรักษ อนุบาลพืชพันธุพื้นเมือง การวจิัย
เชิงประยกุตที่เปนประโยชนแกคนในชุมชน, การฟนฟูระบบนิเวศนในเขตพื้นที่ตาง ๆ ทั้งพื้นที่ชุมน้ํา ปา
ไม ทะเล, การเฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติ, การศึกษาวิจยัและการจดัทําสื่อความรูเผยแพรที่เกีย่วของ 
ฯลฯ  

 กลุมที่ 2 Physical heritage projects  คือโครงการอนุรักษ รักษาสถานที่ โครงสราง อาคาร
สถานที่ที่มีความเกี่ยวของกบัสมบัติทางกายภาพ เชน การดําเนินการอนุรักษหรือฟนฟูตามแผนงานตาง 
ๆ ที่กําหนดไวแลว, การจดัเตรียมแผนงานการอนุรักษ การจัดทํารายงานและแผนงานเพื่อเสนอตอ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ, การจดัเตรียมขอมูลการซอมแซมหรือฟนฟูส่ิงทีจ่ะอนุรักษ 

 กลุมที่ 3 Cultural heritage projects  คือโครงการอนุรักษและรักษาวฒันธรรมที่เปนสมบัติของ
ชุมชนทองถ่ิน เชน การพัฒนา ปรับปรุงพิพิธภัณฑ, สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ, หอจดหมายเหตุ เอกสาร
โบราณ, ระบบควบคุมส่ิงแวดลอม, การอนรัุกษทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่เคล่ือนยายได (เชน ภาพวาด, 

                                                 
33 http://www.communitymatters.govt.nz/Funding-and-grants---Lottery-grants---Lottery-Environment-and-
Heritage 
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ศิลปะวัตถุ), งานศึกษาวิจยัทางประวัติศาสตร, ระบบการจัดการของสะสมที่มีคุณคา, การจัดพิมพ
เผยแพรทางประวัติศาสตร, การจัดเก็บเอกสารสําคัญในรูปไฟลดิจิทัล ฯลฯ   

 ตัวอยางโครงการที่ประสบความสําเร็จ 
 โครงการ “From the Far North to the snow”34  

 
  

 โครงการนี้เปนโครงการหนึง่ในหลายโครงการที่ไดรับการสนับสนุนใหชวยเหลือเดก็ในกลุมผู
มีฐานะยากจนและกลุมเดก็ทีอ่าศัยอยูในพืน้ที่หางไกลของนิวซีแลนด  โครงการนี้ไดรับการอนุมัติทุน
จาก Lottery Grants Board’s Northland Community Committee  ผูเสนอขอรับทุนคือ กลุมผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียน Ohaeawai ซ่ึงตั้งอยูในเมอืงเล็ก ๆ ช่ือ Ohaeawai ทางตอนเหนือสุดของประเทศ เปน
โรงเรียนที่อยูในชุมชนชาวเผาเมารี เด็กนกัเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน มาจากพื้นทีห่างไกล  ความ
คาดหวังจากโครงการนี้คือ การสนับสนุนใหเดก็นกัเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูดานตาง ๆ  กลุม
ผูปกครองของนักเรียนมีสวนรวมในการระดมทุนเพื่อจดักิจกรรมทัศนศึกษาในเขตอุทยานแหงชาติ 
(National Park) สําหรับเด็กนักเรียนเกรด 5 และ 6  เงินสนับสนุนจากล็อตเตอรี่มีสวนชวยใหสามารถจัด
กิจกรรมดังกลาวไดตามทีว่างแผนไว  เด็กนักเรียนหลายคนมีโอกาสเหน็หิมะเปนครั้งแรกในชวีิต 
โครงการนี้มีสวนทําใหพัฒนาทักษะและความรู และสรางประสบการณที่มีคาใหแกเดก็นักเรยีนใน
ชุมชน ขจัดอปุสรรคเรื่องความยากจน และสรางการมีสวนรวมของชมุชน   

 โครงการ “Arahura calls them home”35

                                                 
34 http://www.communitymatters.govt.nz/Success-stories---Lottery-grant-success-stories---From-the-Far-
North-to-the-snow 
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 โครงการนี้เสนอโดยชุมชนของเผาเมารี 2 ชุมชนที่อาศัยอยูในเขตใตสุดของประเทศนิวซีแลนด
ในบริเวณอาว Waewae คือ ชุมชน Arahura และชุมชน Ōtautahi (ในเขตเมือง (Christchurch) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหกลุมคนเมารีที่อาศัยในบริเวณดังกลาวซึ่งเรียกวา Ngāti Waewae ซ่ึงเปนพื้นทีช่นบท
ที่อยูหางไกลกนัและไมไดตดิตอกัน สามารถเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมกันได เนื่องจากปจจัย
ของพื้นที่อาศัยที่อยูหางไกลกันทําใหไมสามารถปฏิบัติตาม “tikanga “ ซ่ึงถือเปนวัฒนธรรม ขนมธรรม
เนียม ประเพณี วิถีชีวติของชนเผาเมารีได  โครงการนี้ทําใหมีเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณตาง ๆ 
จากทั้งสองชุมชน ผลของภัยพิบัติแผนดนิไหวที่เมืองไครสเชิรท ทําใหโครงการ แผนงานที่กําหนดไว
ตองลาชาออกไป โครงการนี้ไดรับทุนจํานวน 4,655 เหรียญจาก Lottery Grants Board’s West Coast / 
Nelson / Marlborough Community Committee  

 

 โครงการ “Te Hana Community Development Charitable Trust”36   
 โครงการนี้ดําเนินการโดย Te Hana Community Development Charitable Trust ซ่ึงเกิดจากการ
รวมตัวกันของคนในหมูบาน Te Hana ซ่ึงเปนชุมชนเกาแกที่มีประวตัิยอนหลังไปถึงชวงศตวรรษที ่17 
อยูทางตอนเหนือของเมืองโอคแลนด ประชากรสวนใหญเปนคนเผาเมารี โครงการนี้ไดรับทุนจาก
คณะกรรมการจัดสรรทุน ฯ เปนเวลาตอเนือ่งหลายป ไดแก Marae Heritage and Facilities, Environment 
and Heritage รวมถึงไดรับทนุจาก Auckland Community ในชวงปงบประมาณ 2010-2011 จํานวน 
40,000 เหรียญ ซ่ึงมีสวนชวยใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใหคนในชุมชนมคีุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้นอยางมาก  

 เมื่อยอนไปชวง 9 ปกอนที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนนั้น ชุมชนแหงนี้มีปญหาหลายอยาง คนใน
ชุมชนราวรอยละ 20 เปนผูวางงาน มีปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ปญหาที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่ม

                                                                                                                                                  
35 http://www.communitymatters.govt.nz/Success-stories---Lottery-grant-success-stories---Arahura-calls-
them-home 
36 New Zealand Lottery Grants Board Distribution of Funds 2010/2011, op. cit., p.17. 



 167

แอลกอฮอลที่ไมเหมาะสม  คนในชุมชนจงึหาแนวทางทีจ่ะแกไขปญหาดังกลาว      จงึไดจัดตั้งองคกร
สาธารณกุศลชื่อ Te Hana Community Development Charitable Trust และจัดทําแผนงานใหหมูบาน
แหงนี้ เปนหมูบานทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (cultural tourist village) และแหลงการเรียนรูเกี่ยวกับ marae 
(marae เปนสถานที่สําคัญที่ใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทางสังคมของชนเผา
เมารี)  โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและกลุมอาสาสมัคร หนวยงานของรัฐหลายแหง อาทิ
เชน Corrections Department labour และยงัไดรับทุนจาก Creative New Zealand  มีการจัดกิจกรรม
ทองเที่ยวเชิงวฒันธรรม   
 
 
 
  
 



 168

บทที่ 5 
กรณีศึกษาประเทศแอฟริกาใต 

 

 

1. ความเปนมาและขอมูลเก่ียวกับล็อตเตอรี่ในแอฟริกาใต 
 ประเทศแอฟรกิาใตหรือที่มช่ืีอเรียกเปนทางการวา “สาธารณรัฐแอฟรกิาใต” เปนประเทศกําลัง
พัฒนา มีระบอบการปกครองประชาธิปไตย โดยรัฐบาลคนผิวขาวที่เปนคนสวนนอยไดยกเลิกนโยบาย
เหยยีดผิดและปลอยตัวนกัโทษการเมืองชาวผิวสีที่เปนพรรคฝายคานในป 1990 ทําใหมีการเลือกตัง้เปน
คร้ังแรกในป ค.ศ. 1994 จนไดประธานาธบิดีคนแรกทีเ่ปนคนผิวสีที่รูจกักนัดีในฐานะผูตอสูเพื่อสิทธิ
มนุษยชนและเปนผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคือ นายเนลสัน แมนเดลลา (Nelson Mandela) 
ประธานาธิบดมีีสถานะเปนประมุขของประเทศและเปนผูนํารัฐบาล โดยไดรับการเลือกตั้งจากสมาชิก
รัฐสภา  จากขอมูลในป 2011 (พ.ศ. 2554) พบวามีประชากรราว 50 ลานคน ประชากรสวนใหญกวา        
รอยละ 75 – 80 เปนคนผิวสีและมีฐานะยากจน ประชาชนสวนใหญอาศัยในพื้นที่หางไกล1  

 

 ความเปนมาของล็อตเตอรี ่
 รัฐบาลแอฟริกาใตไดริเร่ิมใหมีการออกล็อตเตอรี่เปนครั้งแรกในป 1994 ถึง 1995 โดยมีการ
จัดทํารายงานผลการศึกษาวาดวยการพนนัในกรณีล็อตเตอรี่ จนไดขอสรุปวาควรมีการออก “ล็อตเตอรี่
แหงชาต”ิ (National Lottery)  ตอมาเมื่อป 1996 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (the 
Minister of Trade and Industry) ช่ือ Mr. Alec Erwin ไดเชิญบริษัทเอกชนหลายแหงเขารวมประมูลเพื่อ
ขอรับสิทธิในการดําเนนิกิจการล็อตเตอรี่แหงชาติจากรฐับาล  ปตอมารัฐสภาไดผานความเหน็ชอบ
กฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาติ ค.ศ. 1997 (Lotteries Act) (No 57 of 1997) และประธาธิบดีแมเดลา
ไดรับรองรางกฎหมายนี้ จนมีผลใชบังคับเปนกฎหมายตัง้แตวนัที่ 14 พฤศจิกายน 1997   

   ตอมาในป 1998 Mr. Alec Erwin รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม ไดใช
อํานาจตามกฎหมายแตงตั้ง “คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติ” (National Lotteries Board - NLB) ซ่ึงมี
บทบาทหนาทีเ่ปนผูกํากับดูแลกิจการล็อตเตอรี่   

 

 
                                                 
1 กรุณาดูขอมูลเพิ่มเติมในเว็บไซตรัฐบาลแอฟริกาใต http://www.gov.za/ 
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 ขอมูลเก่ียวกับประเภทของลอ็ตเตอรี่ตามกฎหมาย  
 ปจจุบันมีการจําหนายล็อตเตอรี่ในแอฟรกิาใตแบงออกเปน 5 ประเภท2 ตามที่กฎหมายวา
ดวยล็อตเตอรี่กําหนดไว สรุปไดดังนี ้

  
 ก) National Lottery   
 เปนล็อตเตอรี่ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในแอฟรกิาใต ซ่ึงมีเกมหลายชนิด เชน LOTTO, 
LOTTO Plus, Powerball3  โดยล็อตเตอรี่ประเภทนี้เร่ิมเลนเปนครั้งแรกในชวงเดือนมีนาคม 2000 ใชช่ือ
วา LOTTO  เคยมีผูไดรับรางวัลแจกพ็อตที่มีมูลคามากที่สุดคือ 44 ลานเหรียญในป 2003 และเคยมีการ
จําหนายล็อตเตอรี่ที่มียอดสูงสุดในครั้งนัน้มากถึง 107 ลานเหรียญในงวดเดียวกันในป 2003    

 ปจจุบันบริษัทเอกชนที่ไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการมีช่ือวา Gidani (Pty) Ltd ซ่ึงไดรับ
ใบอนุญาตดําเนินการตั้งแตป 2006   ตามกฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาติ 1997 ใหอํานาจแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม ภายหลังจากที่ไดปรึกษาหารือรวมกับคณะกรรมการ
ล็อตเตอรี่แหงชาติ (NLB) ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหแกบุคคล (หมายรวมถึงนิติบุคคล) ใหไดรับ
สิทธิในการดําเนินการเกี่ยวกบัาการออกจําหนาย National Lottery ตามกฎหมายแตเพยีงรายเดยีว ตาม
อายุใบอนุญาตที่กําหนดไว โดยจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคที่บัญญัติไวในมาตรา 57 และ
บทบัญญัติอ่ืน ๆ ตามกฎหมายนี้  ซ่ึงกระบวนการคัดเลือกผูไดอนุญาตดงักลาวจะตองทําโดยเปดเผยและ
เปดโอกาสใหมีผูยื่นขอใบอนุญาตเปนการทั่วไป กฎหมายไดกําหนดคณุสมบัติของผูยื่นคําขอไว ซ่ึงจะ
ไมขอกลาวถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ 

 ข)  Society lotteries  
 ล็อตเตอรี่ประเภทนี้เปนล็อตเตอรี่ที่กฎหมายอนุญาตใหองคกรทางสังคม (society4) ที่จด
ทะเบียนตามกฎหมาย สามารถดําเนินการออกจําหนายล็อตเตอรี่ เพื่อวตัถุประสงคของกลุมสมาชิกของ
องคกรทางสังคมแหงนัน้ ๆ แตจะตองไมเกี่ยวของกับล็อตเตอรี่ประเภทอื่น ๆ การพนัน (gambling) หรือ
การทายผลการแขงขันตาง ๆ (betting)  กฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาติ มาตรา 38 ยังบัญญัติเร่ืองการ

                                                 
2 National Lotteries Board at http://www.nlb.org.za 
3 กรุณาดูเว็บไซตล็อตเตอรี่ประเภทนี้ไดท่ี http://www.nationallottery.co.za/ 
4 องคกรทางสังคมตามนิยามในกฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่ ฯ ไดแก คลับ (club) สถาบัน องคกรหรือสมาคมของ
กลุมบุคคล  
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หามโฆษณา ทําตลาด หรือทํากิจกรรมสงเสริมการขายเกี่ยวกับ society lottery และยังหามจําหนายนอก
สถานที่ที่กําหนดไวในคําขออนุญาตดวย กลาวคือเปนล็อตเตอรี่ที่ออกเปนการเฉพาะกิจ เพื่อระดมทุน
ชวยเหลือกิจกรรมขององคกรทางสังคม  องคกรทางสังคมที่จะจําหนายล็อตเตอรี่ประเภทนี้ยงัตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายอกีฉบับชื่อวา Fund-raising Act (Act No. 107 of 1978)  

  สําหรับเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่ประเภทนี้ หลังจากที่มีการหักเงินรางวัลและ
คาใชจายอ่ืน ๆ ที่มีหลักฐานแสดงชัดเจนออกไปแลว เงินกาํไรสวนนี้จะถกูตรวจสอบรายงานการเงนิ
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว (มาตรา 46) และจะตองนําเงินกําไรที่ไดทั้งหมดไปใชในกจิกรรมการกุศล 
(charitable purposes) ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งองคกรทางสังคมที่ออกจําหนายล็อตเตอ
ร่ีแหงนั้น ๆ หรือนําเงินกําไรดังกลาวมาใชในการสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กีฬาที่เกี่ยวของกับ
องคกรทางสังคมนั้น ๆ โดยตองปฏิบัติตามกฎหมาย Fund-raising Act มาตรา 50 หรืออาจเปนการนําเงิน
กําไรจากการจาํหนายล็อตเตอรี่ประเภทนีไ้ปใชในกิจกรรมอื่น ๆ ซ่ึงคณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติให
ความเหน็ชอบ แตจะตองไมใชเพื่อประโยชนสวนตวัของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (private gain) และไมใช
เพื่อผลประโยชนทางธุรกิจการคา (commercial undertaking)     

 ค) Lotteries incidental to exempt entertainment  
 ในประเทศแอฟริกาใตมีล็อตเตอรี่ที่อนุญาตใหออกไดเฉพาะในงานหรือเทศกาลใด ๆ เชน การ
ออกรานจําหนายสินคา งานรืน่เริง เทศกาล งานเลี้ยงอาหารค่ํา งานเตนรํา การแขงขันกฬีา เรียกวาเปน
กิจกรรมเพื่องานบันเทิง  องคกรที่จะขออนุญาตออกล็อตเตอรี่ประเภทนี้ไมตองยืน่คําขอหรือรายงานไป
ยังคณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติ  แตกต็องปฏิบัติตามหลักเกณฑทีก่ฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาติ
กําหนดสรุปไดโดยยอคือ เงนิรายไดหรือกาํไรจากการจําหนายล็อตเตอรี่ทั้งหมด จะตองนําไปใชเพือ่
ประโยชนประชาชนในดานใดดานหนึ่ง  คาใชจายที่สามารถหักออกจากรายไดจะมกีาํหนดไวอยาง
ชัดเจนคือ ตองเปนคาใชจายในการจดังาน การจัดพิมพล็อตเตอรี่ และรางวัล และกําหนดราคาล็อตเตอรี่
ไมเกิน 10 เหรยีญตอ 1 ใบ และจะออกไดไมเกินวงเงิน 10,000 เหรียญตอ 1 คร้ังการออก มูลคารางวัลก็
ตองไมเกิน 5,000 เหรียญ  กฎหมายยังกําหนดไวอีกวา การซื้อล็อตเตอรี่จะตองไมใชวตัถุประสงคหลัก
ในการจดังานรื่นเริงดังกลาว  

 ง)  Private lotteries 
 Private lotteries เปนล็อตเตอรี่ที่องคกรทางสังคมหรือสปอรตคลับ (sporting club) ยื่นคําขอที่
จะออกล็อตเตอรี่ได กฎหมายบัญญัติวาจะตองไมเกี่ยวของกับการพนนั โดยเปนล็อตเตอรี่ที่ออกเพื่อ
จําหนายใหแกบุคคลกลุมหนึ่ง และเพื่อประโยชนของกลุมบุคคลนั้นที่ทํางานในสถานที่เดียวกนั  การ
กํากับดแูลจึงทาํแบบควบคุมกันเอง (self-regulated) ผูยื่นคําขอจะตองขออนุญาตจากหนวยงานของรัฐที่
มีอํานาจหนาที่กํากับดแูลผูยื่นคําขอ โดยไมตองยื่นขอคําตอคณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติ  กฎหมาย
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กําหนดใหขออนุญาตออกล็อตเตอรี่ประเภทนี้ไดไมเกิน 12 คร้ังตอป  เชน สปอรตคลับแหงหนึ่งขอ
อนุญาตออกล็อตเตอรี่ประเภทนี้ เพื่อนําเงนิรายไดหรือผลกําไรไปใชเพือ่ประโยชนของสมาชิกของคลับ
หรือสโมสรของตน   

 เงื่อนไขการออกล็อตเตอรี่ประเภทนี้คือ มีการกําหนดราคาล็อตเตอรี่ไมเกิน 10 เหรียญตอ 1 ใบ 
และจะออกไดไมเกินวงเงิน 10,000 เหรียญตอ 1 คร้ังการออก และกําหนดรางวัลในแตละครั้งมีมูลคาไม
เกิน 10,000 เหรียญ  กฎหมายยังกาํหนดหามโฆษณา สงเสริมการขายล็อตเตอรี่ประเภทนี้ตอประชาชน
ทั่วไป  แตสามารถโฆษณา ประชาสัมพันธในสถานที่ทําการขององคกรหรือสโมสรที่ออกล็อตเตอรี่นั้น
ได  เงินรายไดหรือกําไรทั้งหมดจากการจําหนายล็อตเตอรี่จะตองจัดสรรเปนรางวัลหรือแบงเปนสวน
ของรางวัลกับเงินกองทุนสําหรับองคกรทางสังคมหรือคลับแหงนั้น   

  จ) Promotional competitions  
 ตามกฎหมายล็อตเตอรี่แหงชาติถือวา การแขงขันในกจิกรรมสงเสริมการขาย หรือ Promotional 
competitions เปนล็อตเตอรี่อยางหนึ่งตามคํานิยาม  แตเนือ่งจากมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคชื่อ 
Consumer Protection Act (No 68 of 2008) (มาตรา 36) ที่เปนกฎหมายทีบ่ัญญัติควบคุมล็อตเตอรี่
ประเภทนี้ โดยมีผลตั้งแตเดอืนเมษายน 2011  โดยจะมีผลทําใหไมตองนําบทบัญญัติบางมาตรามาใช
บังคัคบ เชน มาตรา 56 แหงตามกฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาต ิ

 อยางไรก็ดี คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติยังคงมีอํานาจกํากับดูแลอยูเชนกนั  กฎหมาย
คุมครองผูบริโภคกําหนดหามเรื่องการจายเงินของผูเลนในการทายผลเพื่อชิงรางวัลไวดวยวา ผู

                                                

เลนเกม
หรือสนใจเขาชิงรางวัลจะตองไมเสียจายเงินในการเขารวมเลนเกมแขงขันในกจิกรรมสงเสริมการขาย 
เชน การจายคาจัดสงไปรษณีย  คาสงขอความสั้น (SMS) หรือการเสียเงินในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อที่จะเขา
รวมชิงรางวัล  กลาวคือจะตองไมมีคาบริการ คาธรรมเนียมเปนเงื่อนไขในการเลนของผูที่ซ้ือสินคาหรือ
บริการจากเจาของผลิตภัณฑ 
 ขอมูลการจําหนายล็อตเตอรีแ่หงชาติ (National Lottery) 2 ชนิดหลักคือ PowerBall และ Lotto 
ในแอฟรกิาใตในชวงปงบประมาณ 2009 – 20105 จําแนกตามพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ  พบวา Lotto 
เปนล็อตเตอรี่ที่ไดรับนิยมมากที่สุดโดยมีเงินรายไดจากการจําหนายตัว๋ Lotto คิดเปนเงินมากถึง 3.49 
พันลานเหรยีญ หรือคิดเปนเงินไทยราว 13,600 ลานบาทตอป ในชวงปดังกลาว  (กรุณาดู ตารางที ่5.1)  
  
 
 
 

 
5

 National Lotteries Board Annual Report 2010 (South Africa, 2010), pp.5-6. 
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ตารางที่ 5.1 รายไดจากการจาํหนายล็อตเตอรี่ ฯ จําแนกตามภูมิภาคตาง ๆ งบประมาณ 2009 – 2010 

 
 เมื่อพิจารณาขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับล็อตเตอรี่แหงชาติในชวงปงบประมาณ 2009 – 2010 ปรากฏ
ขอมูลคือ มีการเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่รวมทั้งส้ินราว 4.3 พันลานเหรยีญ (ยังไมหัก
ภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยมกีารจัดสรรเงินรายไดจากล็อตเตอรีแ่หงชาติเขากองทุนในปนัน้คิดเปนเงินราว 1.5 
พันลานเหรยีญ ในขณะที่มกีารจายเงนิรางวัลใหแกผูถูกรางวัลคิดเปนเงินราว 1.9 พันลานเหรียญ  (กรุณา
ดู ตารางที่ 5.2)  
   

ตารางที่ 5.2  ขอมูลเงินรายไดและเงินรางวัลจากล็อตเตอรี่แหงชาติ  (ปงบประมาณ 2009 – 2010) 
 

 
- The total LOTTO sales figure above includes draws 864 to 968 in line with the standard financial 
accounting year. 
- The total PowerBall sales figure above includes draws 1 to 45 in line with the standard financial 
accounting year. 
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2. กลไกการบริหารจัดการรายไดจากล็อตเตอรี่แหงชาติ  
 เนื่องดวยการบริหารจัดการกิจการล็อตเตอรี่ในแอฟริกาใต  หนวยงานของรัฐหรือรัฐบาลจะมิได
ทําหนาที่เปนผูดําเนินการ (operator) เหมอืนในประเทศไทย  แตจะทําหนาที่เปนผูควบคุมหรือกํากับ
ดูแล (regulator) เทานั้น ซ่ึงเปนแนวทางทีห่ลายประเทศใชแนวทางนี้   กฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่
แหงชาติ 1997 เปนกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑในการบริหารจัดการล็อตเตอรี่ทุกประเภทไว ตั้งแตการ
ขั้นตอนการขออนุญาต คุณสมบัติของผูขออนุญาตออกล็อตเตอรี่ เงื่อนไขของใบอนุญาตของล็อตเตอรี่
ประเภทตาง ๆ บทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนเงื่อนไขการขออนุญาต หลักเกณฑในการจัดจําหนาย 
การโฆษณา สงเสริมการขาย การทําตลาด รวมถึงการจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่ ทั้งที่
เปนเงินรางวัล คาใชจายตาง ๆ    

 ในรายงานฉบับนี้ไดกลาวถึงบทบัญญัติกฎหมายเหลานี้ไปบางแลวในตอนตน  จึงขออธิบาย
เร่ืองวัตถุประสงคในการจัดตั้งและบริหารจัดการเงนิกองทุนที่มาจากรายไดจากลอ็ตเตอรี่แหงชาติ 
(National Lottery) ที่ช่ือวา National Lottery Distribution Trust Fund (NLDTF6) โดยคณะกรรมการ
ล็อตเตอรี่แหงชาติ (National Lotteries Board - NLB) มีหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายในการบริหาร
จัดการกองทนุนี้  กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติมหีนาที่จดัทํารายงานประจําป
แสดงขอมูลการจัดสรรเงินรายไดจากกองทนุ NLDTF รายงานการเงนิประจําป และการดําเนินงานที่
เกี่ยวของของคณะกรรมการ ฯ เสนอตอรัฐสภา  

 

  
 คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาต ิ(NLB) เปนองคกรที่ทําหนาที่บริหารจัดการเงนิกําไรจากล็อ
ตเตอรี่ เปนองคกรที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาติ มาตรา 2 และมาตรา 3 มีหนาที่
รับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการดําเนนิการเกีย่วกับล็อตเตอรี่แหงชาติและล็อตเตอรี่ประเภทอืน่ ๆ ที่
ไดรับอนุญาตใหจําหนายในประเทศแอฟรกิาใต  คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 คน7 
ตามที่กฎหมายกําหนด มวีาระการดํารงตําแหนง 5 ป  ประกอบดวยกรรมการที่เปนประธาน 1 คน 

                                                 
6 รายไดของกองทุน  NLDTF ตามที่กฎหมายกําหนด ประกอบดวย (1) เงินที่ไดรับการจัดสรรตามกฎหมายล็อ
ตเตอรี่แหงชาติ (ปจจุบันรอยละ 34 ของรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่แหงชาติ)  (2) ดอกผลและประโยชนท่ี
เกิดจากการนําเงินกองทุนไปลงทุนตาง ๆ  (3) เงินอื่น ๆ ท่ีจายใหกองทุนโดยชอบดวยกฎหมาย   
7 เว็บไซต National Lotteries Board at http://www.nlb.org.za/general-public/our-board-members.html 
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ปจจุบันผูที่เปนประธานคนปจจุบันเปนนกัวิชาการชื่อวา Prof Ntshengedzeni Alfred Nevhutanda  
กรรมการ 1 คน มาจากการแตงตั้งของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกฎหมายนีโ้ดยตรง คือ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม โดยมีสถานะเปนผูแทนของรัฐมนตรี (the Minister of Trade and 
Industry's nominee) และกรรมการที่เหลืออีก 5 คน จะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถในทางธุรกิจ
หรือมีความรูที่เกี่ยวกับการบริหารงานตามอํานาจหนาที่ของ NLB โดยกฎหมายบญัญัติใหตองมนีัก
กฎหมาย 1 คน และผูที่มีความรูทางบัญชีที่ไดรับการขึน้ทะเบยีน 1 คน  

  กฎหมายกําหนดเงื่อนไขเพิม่เติมคือ กรรมการที่เหลืออีก 4 คน จะตองเปนไมเปนบคุคลที่เปน
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐบาล กลาวคือจะเปนขาราชการไดเพยีง 2 คน  กฎหมายกําหนดให
กรรมการ 6 คนจะไดผานการคัดเลือกดวยกระบวนการสรรหาอยางเปดเผยและโปรงใส (กรรมการ 1 
คน รัฐมนตรีมอํีานาจแตงตั้งโดยตรง) ผานกลไกของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของของรัฐสภา (ปจจุบัน
คือ the Parliamentary Portfolio Committee on Trade and Industry) ที่ทําหนาที่รับสมัครและพิจารณาผูที่
จะรับการสรรหาเปนกรรมการ เพื่อเสนอตอรัฐมนตรีแตงตั้งตอไป  

 บทบาทหนาทีอ่ื่น ๆ ของคณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติคือ การทําหนาที่เปนทรัสตี (trustee) 
ควบคุมและบริหารเงินกองทุน NLDTF เพื่อนําไปจดัสรรใหแกโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอประชาชน สังคมโดยรวม  นอกจากนั้น ยังมีหนาทีใ่หคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคา
และอุตสาหกรรมในเรื่องนโยบายเกี่ยวกบัล็อตเตอรี่  

 คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติไมมีอํานาจหนาทีใ่นการพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการที่
จะขอรับเงินสนับสนุนจากองคกรหรือผูเสนอโครงการตาง ๆ  แตจะทําหนาที่ในการสนับสนุนทางดาน
การดําเนนิการดานธุรการในเรื่องนี้  เพราะจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการหลายชุดที่ทําหนาที่กล่ันกรอง
และพิจารณาใหทุนในแตละดาน มักเรยีกกนัวา distributing agencies คณะกรรมการเหลานั้นกจ็ะผาน
กระบวนการสรรหาอยางเปดกวาง (public nomination) เชนกัน และผูผานการสรรหาจะไดรับการ
แตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคา ฯ  

 การโอนเงินผลกําไรจากการจําหนายล็อตเตอรี่ไปยังกองทุน NLDTF นัน้  ผูประกอบการที่
ไดรับอนุญาต (licensed operator) จะดําเนนิการโอนเงินผลกําไรจากล็อตเตอรี่แหงชาติไปยังกองทนุ
ดังกลาวทกุสัปดาห  สําหรับยอดเงินทีจ่ะโอนเขากองทนุนั้นอาจมีสัดสวนเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับ
จํานวนล็อตเตอรี่ที่จําหนายไดในชวงเวลานั้น ๆ โดยจะมีวิธีการคํานวณสูตรทางคณติศาสตร   

 ขอมูลในปจจบุันคือ ป 2010 ถึง 2011 พบวา มีการกําหนดใหโอนเงินผลกําไรทั้งหมด (หลังจาก
หักเงินรางวัล ภาษีมูลคาเพิ่ม และคาใชจายที่เก่ียวของแลว) เขากองทุนนี้คิดเปนรอยละ 34 ของเงิน
รายไดท้ังหมดจากการจําหนายล็อตเตอรี่ ซ่ึงเปนสัดสวนที่กําหนดไวในใบอนุญาตใหจัดจําหนาย 
National Lottery ตั้งแตป 2007 ที่ใชจนถึงปจจุบัน  
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 การใชเงินในกองทุน NLDTF รวมถึงดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุน จะตองสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาติ มาตรา 26 สรุปสาระสําคัญของหลักเกณฑในการจดัสรรเงินกองทุน 
NLDTF ไดคือ  กฎหมายกําหนดใหมีการจดัสรรเงินกองทุน NLDTF ไมต่ํากวารอยละ 95 ใหแกองคกร
ทั้งหลายที่ดําเนินงาน 4 ดานหลักคือ   

 (1) กิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรม หรือมรดกแหงชาติ (national heritage) 
 กฎหมายทีเ่กีย่วของกําหนดคุณสมบัติขององคกรที่จะขอรับทุนในดานนี้คือ เปนนิติบคุคลตาม
กฎหมายทีจ่ัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม หรือมรดกแหงชาติ โดยคําวา มรดกแหงชาตทิี่
ขอบเขตที่กวางขวาง ครอบคลุมมรดกที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม มรดกทางประวัติศาสตร 
สถาปตยกรรม   

 องคกรที่ขอรับทุนจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวหลายประการ ในที่นี้จะขอ
กลาวถึงเฉพาะในบางประเด็นที่เกีย่วกับเปาหมายของโครงการและลักษณะโครงการที่จะไดรับอนุมัติ
การสนับสนุน  เปาหมายของโครงการ เชน การทําใหคนแอฟริกาใตสามารถเขาถึงหรือมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางศลิปะ, ลดหรือขจัดอุปสรรคในการเขาถึงงานศิลปะ, สงเสริมจิตสํานึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรม มรดกแหงชาติ   องคกรที่จะไดรับเงินสนับสนุนอาจเขาหลักเกณฑควรเปนโครงการที่
ชวยเหลือเงินทุน หรือใหความชวยเหลือแกชุมชนที่ดอยโอกาส (disadvantaged communities) ในการมี
สวนรวมในงานดานศิลปะ วฒันธรรม หรือมรดกแหงชาต ิ  

 (2) กิจกรรมการกุศล (Charities)  
 องคกรที่จะขอรับทุนในดานนี้คือ นิติบุคคลตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นในรูปขององคกรหรือ
สถาบัน สมาคม มูลนิธิที่ดําเนินงานดานกจิการการกุศล หรือกิจกรรมเพื่อสังคม งานอาสาสมัคร  
กิจกรรมในดานนี้เปนงานทีม่ีขอบเขตคอนขางกวางขวาง เชน งานสวสัดิการสังคม (social welfare), การ
สงเสริมสุขภาพชุมชน, กิจกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพชวีติของประชาชนในชุมชน, การใหเงินทนุ
สนับสนุนเพื่อชวยเหลือกลุมคนดอยโอกาสหรือผูที่มีความเปราะบางหรือดอยโอกาสอยางมาก (greatest 
disadvantage)  หรือผูที่ไมไดอยูในชุมชนหรือถูกกีดกันจากคนในชุมชน เชน กลุมผูสูงอายุ คนพิการ เด็ก 
ผูที่ขาดโอกาสในสังคมหรือผูถูกเอารัดเอาเปรียบ (under-privileged) ตัวอยางโครงการที่เคยไดรับอนมุัติ
ทุน อาทิเชน โครงการใหบริการที่บานแกผูสูงอายุ กลุมผูปวย เด็กกําพรา หรือกลุมคนที่มีความ
เปราะบาง ในลักษณะของการฝกอบรมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการดูแลคนกลุมนี้  หรือ
โครงการจัดหาอุปกรณการเรียนใหแกเด็กนักเรียน ผูใหญที่อานหนังสือไมออก การจัดอบรมเพื่อพัฒนา
อาชีพ ทักษะในการดํารงชีวติ การชวยเหลือคนพิการ  
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 (3) กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ (Sport and Recreation)  
 องคกรที่จะขอรับทุนในดานนี้คือ นิติบุคคลตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการดําเนนิงานดาน
กีฬาหรือสันทนาการ  องคกรที่มักจะขอรบัการสนับสนุนในดานนี้ เชน องคกรกีฬาระดับประเทศ 
สโมสรฟุตบอลทองถ่ิน โรงเรียน หรือสโมรดานสันทนาการ  ผูที่จะไดรับการพิจารณาอนุมัติทุนจะตอง
เปนองคกรที่ดาํเนินการเพื่อใหประชาชนทัว่ไปสามารถมีสวนรวมในกจิกรรมกีฬาหรอืสันทนาการ  การ
ใหความชวยเหลือชุมชนที่ดอยโอกาสหรือยากจน ไมมีเงนิทุนที่จะรวมกิจกรรมเหลานี้  รวมถึงการ
สนับสนุนอุปกรณ เครื่องมอืกีฬา สันทนาการใหแกชุมชนตาง ๆ โดยจะเนนในพืน้ทีช่นบทที่หางไกล
ความเจริญ รวมถึงยังใหความสําคัญกับการจัดหาอุปกรณกฬีาสําหรับกลุมคนพิการ หรือนักกฬีาพกิาร
ดวย  

 (4) การพฒันาและการฟนฟู (Reconstruction and Development) 
 รัฐบาลแอฟริกาใตชุดปจจุบนัและรัฐบาลที่ผานมา ยังไมเคยดําเนินการจัดสรรงบประมาณใน
ดานนี้ตามทีก่ฎหมายบัญญัตไิว  

 นิติบุคคลที่สมัครขอรับทุนในโครงการตาง ๆ จะตองยอมรับเงื่อนไขในการรับทุนทีสํ่าคัญคือ 
จะตองไมนําเงนิที่ไดรับการสนับสนุนไปเปนรายไดหรือทรัพยสินของสมาชิก พนักงานหรือลูกจาง 
ยกเวนจะเปนเงินตอบแทนการใหบริการทีม่ีความเหมาะสม และจะตองมีมาตรการใชจายเงินสนับสนุน
โครงการอยางมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตรและการบริหารจัดการ มีการจัดทํารายงานการเงนิ 
บัญชีการเงิน 

 
 องคกรท่ีทําหนาท่ีจัดสรรเงนิกองทุน NLDTF 
 กฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาติกําหนดใหมีองคกรที่มคีุณสมบัติที่จะขอรับการจัดสรรเงิน
สนับสนุนจากกองทุนชื่อ National Lottery Distribution Trust Fund (NLDTF) ไวคือ องคกรที่มี
สถานะเปนนติิบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม   

 องคกรที่ทําหนาที่จัดสรรเงนิกองทุนนี้ จะมิใช คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาติ ที่เปน
หนวยงานกํากบัดูแลกิจการล็อตเตอรี่ แตจะมอบหมายใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกรที่เรียกวา 
“distributing agency”8 องคกรที่ลักษณะดงักลาวนี้มหีลายองคกร  กฎหมายบัญญัติวา จะตองมิใชสวน

                                                 
8 “distributing agency” means a person appointed by the Minister to distribute money, but not any 
department in the national or a provincial sphere of government;  
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ราชการหรือหนวยงานของรัฐบาล ไมวาจะเปนหนวยงานระดับชาติหรือระดับภูมภิาคและทองถ่ิน  
บทบาทหนาทีห่ลักขององคกรจัดสรรเงินกองทุน ฯ คือ การพิจารณากลั่นกรองผูที่สมัครยื่นขอรับการ
สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม เพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงคของกองทุนตามที่กฎหมายกําหนดไว   

 ขอมูลที่นาสนใจคือ ขั้นตอนการแตงตั้งองคกรจัดสรรเงินกองทุน ฯ จะเปนบุคคลทีไ่ดรับการ
แตงตั้งจากรัฐมนตรีที่มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับวตัถุประสงคในการใชเงินกองทนุแตละดาน แต
จะตองผานกระบวนการสรรหาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอยางเปดกวางเรยีกวา public nomination  อาทิ
เชน กรณีที่มีผูยื่นขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนในกจิกรรมการกุศล  องคกรจัดสรรเงินกองทุน ฯ ก็
จะตองเปนองคกรจัดสรรเงินที่ทําหนาทีพ่จิารณาดานกิจกรรมการกุศลเทานั้น  โดยรัฐมนตรีที่มีอํานาจ
หนาที่ในการแตงตั้งผูที่จะเปนกรรมการในองคกรจัดสรรเงินกองทุน ฯ คือ รัฐมนตรีที่มีอํานาจ
รับผิดชอบในดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาประชากร  แตหากเปนการยื่นขอรบัทุนในดาน
กิจกรรมการกฬีา  รัฐมนตรทีี่มีอํานาจในการแตงตั้งองคกรจัดสรรกองทุน ฯ คือ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกีฬาและสันทนาการ  (Minister of Sport and Recreation)  สวนกรณกีารยื่นขอรับทุนในดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม หรือมรดกแหงชาตินัน้ รัฐมนตรีที่มีอํานาจในการแตงตั้งองคกรจัดสรรกองทุน ฯ คอื 
รัฐมนตรีที่รับผิดชอบดานศลิปะ, วัฒนธรรม, ส่ิงแวดลอม, วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  

 

3. ขอมูลการจัดสรรรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่ 
 ขอมูลที่นาสนใจคือ จํานวนเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่ที่โอนเขากองทุน NLDTF นับ
แตที่มีการกอตั้งกองทุนนี้ ไดมีการอนุมัตจิัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชในกิจการเพื่อสาธารณประโยชนคิด
เปนเงินราว 14.4 พันลานเหรยีญ (หรือคิดเปนเงินไทยราว 56,016 หมืน่ลานบาท9)  โดยในชวงป 2005 
ถึง 2011 มีแนวโนมเพิ่มสูงขึน้ในชวง 3 – 4 ปที่ผานมาคือ ปงบประมาณ 2010 – 2011 (เร่ิมนับจาก 1 
เมษายน ถึง 31 มีนาคมของทุกป) มีการโอนเงินจํานวน 1.6 พันลานเหรยีญ เขากองทนุนี้ หรือคิดเปนเงิน
ไทยราว 6.224 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากเงินรายไดในชวงปงบประมาณ 2005 – 2006 ที่มีเงินรายไดราว 
1.3 พันลานเหรียญ  (กรุณาด ูตารางที่ 5.310)    

 

 

                                                 
9 คาเงินของแอฟริกาใตคือ South African Rand (ZAR) 1 เหรียญ เทากับ 3.89 บาท (อางอิงจากราคาขายตาม
อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ธนัวาคม 2554)  
10 http://www.nlb.org.za/general-public/the-nldtf.html 
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ตารางที่ 5.3  จํานวนเงนิรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรีท่ี่โอนเขากองทุน NLDTF ตามปงบประมาณ 
 
2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 

R1.3 billion R1.0 billion R0.6million R1.4 billion R1.5 billion R1.6 billion 

 

 กฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาติ ค.ศ.1997 บัญญัติเร่ืองการจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนาย
ล็อตเตอรี่แหงชาติ เพื่อนําไปใชในการดําเนนิการ 4 ดานทีก่ลาวมาแลวขางตน  แตจากการศึกษาพบวา 
ตั้งแตกฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับจนถึงปจจุบัน รัฐบาลแอฟริกาใตยังคงใหความสําคัญกับการจัดสรร
เงินกําไรจากลอ็ตเตอรี่ใน 3 ดานคือ กิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรม หรือมรดกแหงชาติ, กิจกรรมการ
กุศล และกจิกรรมกีฬาและสนัทนาการ  แตยังไมไดมีการจัดสรรเงินในสวนของโครการพัฒนาและการ
ฟนฟู โดยรัฐบาลที่ผานมาไดใชชองทางการใชเงินงบประมาณตามปกติผานหนวยงานของรัฐตาง ๆ 
แทน   

 เงินกองทุนทีไ่ดจากล็อตเตอรี่จะถูกจัดสรรใหใชในโครงการหรือกิจกรรม 3 ดานหลักที่รัฐบาล
เห็นวา เปนเรือ่งที่มีความสําคัญ มีความจําเปน วงเงนิที่ไดรับการจัดสรรเงินนั้น จะถกูกําหนดสัดสวน
มากนอยตามความสําคัญกอนหลังกลาว  โดยมีการกําหนดสัดสวนการจัดสรรเงินโดยออกเปนกฎหมาย
ลําดับรองชื่อวา Regulation Relating to Allocation of Money in National Lottery Distribution 
Trust Fund (No. 33398, 20 July 2010) (กรุณาดู แผนภาพที่ 5.4) ดังนี ้  

 กลุมท่ี 1  กิจกรรมการกุศล  ไดรับการจัดสรรมากที่สุดคิดเปนรอยละ 45   

 การจัดสรรทุนในดานกิจกรรมการกุศล (Charities Sector) ในกลุมนี้ มีองคกรที่ไดรับการ
จัดสรรมากที่สุดและครอบคลุมองคกรที่ทํางานในดานตาง ๆ อยางกวางขวาง ไดแก องคกรดาน
สวัสดิการสังคม, ดานสุขภาพชุมชน, ดานการศึกษา การเรียนรู และดานการพัฒนาสงัคม  

 กลุมท่ี 2  กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และมรดกแหงชาติ ไดรับการจัดสรรเงินคิดเปนรอยละ 28   

 การใหทุนในกลุมนี้จะเนนการพัฒนาศิลปะ การอนุรักษวัฒนธรรมของชนเผาตาง ๆ ใน
แอฟริกาใต รวมถึงมรดกแหงชาติ (national heritage)  แนวคิดเรื่องมรดกแหงชาติมขีอบเขตที่คอนขาง
เปดกวาง เพราะรวมถึงมรดกทางสิ่งแวดลอมแหงชาติ (natural environmental heritage) และมรดกทาง
ประวัติศาสตรและสถาปตยกรรม (historical and architectural heritage) 
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 กลุมท่ี 3  กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ ไดรับการจัดสรรเงินคิดเปนรอยละ 22    

 การพิจารณาจดัสรรทุนในกจิกรรมกีฬาและสันทนาการ จะยดึถือหลักการเรื่องความเทาเทียม, 
การเขาถึง และการพัฒนา โดยผูขอรับทุนอาจเปนองคกรกีฬาระดับประเทศหรือระดบัภูมิภาค ชมรมกีฬา
ระดับทองถ่ิน ชมรมสันทนาการและโรงเรยีน   

 เงินกองทุนทีเ่หลืออีกราวรอยละ 5 จะถูกจดัสรรไวสําหรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก 3 
ดานหลักทีก่ลาวมานี้ โดยตองไดรับอนุมตัิจากรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม   

แผนภาพที่ 5.4   สัดสวนการจัดสรรเงินกองทุน NLDTF 

 
  

 

 

 ขอมูลการจัดสรรเงินตามกิจกรรมประเภทตาง ๆ ในปงบประมาณ 2009 – 2010 มีการจัดสรร
เงินกองทุนดานกิจกรรมการกุศลไว 1,912,400 ลานเหรียญ ZAR นั้น มผูีเสนอขอรับทุนสนับสนุนใน
หมวดนี้รวม 1,402.2 ลานเหรียญ หรือคิดเปนรอยละ 41 ของเงินกองทนุทั้งหมด ซ่ึงนอยกวาสัดสวนเงนิ
ที่กําหนดไวรอยละ 45 ของเงินกองทุนทั้งหมด  ในขณะที่กิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรม และมรดก
แหงชาติไดรับการจัดสรรเงินตามกฎหมายคิดเปนรอยละ 28 แตกลับมีองคกรที่สนใจยื่นขอรับทุนมาก
ถึงรอยละ 36 หรือคิดเปนเงนิ 1,230.7 ลานเหรียญ (กรุณาดู ตารางที่ 5.5) ซ่ึงแสดงวา การจดัสรร
เงินกองทุนมีลักษณะยืดหยุนพอสมควร หากมีการขอรับทุนจัดสรรนอยกวาที่กําหนดไว   
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ตารางที่ 5.5  สัดสวนการจดัสรรเงินตามกิจกรรมประเภทตาง ๆ ในปงบประมาณ 2009 – 2010          

(เหรียญ South African Rand - ZAR) 

 

 

 องคกรท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะขอรับการจัดสรรเงินสนับสนนุ  
 องคกรที่มีคุณสมบัติที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทนุ ฯ ที่กฎหมายลําดับรองคือ Regulation 
Relating to Allocation of Money in National Lottery Distribution Trust Fund (No. 33398, 20 July 
2010) ที่ออกตามกฎหมายหลักคือ กฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาติ (Lotteries Act, 1997) กําหนด
รายละเอียดไวคอนขางมาก กลาวคือ การขอรับทุนในกจิกรรมแตละกลุมจะกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะ
ขอรับทุนไวแตกตางกันในรายละเอียด  

 ผูวิจัยสามารถสรุปคุณสมบัติทั่วไปของผูรับทุนตามกฎหมายวาดวยล็อตเตอรี่แหงชาติ มาตรา 
21 คือ จะตองเปนนิติบุคคลที่เปนองคกรทีไ่มแสวงหากําไรที่ดําเนินงานเพื่อประโยชนของประชาชน 
(public good) ไดแก  องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs), องคกรที่ไมแสวงหากําไรที่เรียกวา non-profit 
organisations (NPOs), บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 21, กองทุนทรัสตเพื่อประโยชนสาธารณะ (public 
benefit trusts), องคกรของรัฐในระดบัทองถ่ินในสวนภูมภิาค (municipalities), องคกรทางกีฬา, สปอรต
คลับ, สถาบันการศึกษาตาง ๆ, องคกรดานวัฒนธรรม, สโมสรดานสันทนาการ (recreational clubs)  
องคกรที่มีคุณสมบัติเบื้องตนที่จะสามารถขอรับเงินสนับสนุนไดนัน้ อาจเปนองคกรในระดับชาตไิป
จนถึงกลุมชุมชนเล็ก ๆ  ซ่ึงจะใหความสําคัญกับกลุมชุมชนขนาดเล็กเปนพิเศษ   
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 คุณสมบัติเฉพาะขององคกรนิติบุคคลที่มีสิทธิยื่นขอรับทุน จําแนกไดตามประเภทกิจกรรมตาง 
ๆ มีดังนี้ 11

 1) กลุมกิจกรรมการกุศล  
 องคกรที่มีสิทธิยื่นขอรับทุนในกลุมกจิกรรมนี้ได จะตองมีลักษณะสําคัญอยางหนึ่งอยางใด 3 
ประการคือ   

 หนึ่ง ปรับปรุงคุณภาพชวีิตของคนในชุมชนโดยรวม   

 สอง ชวยเหลือกลุมคนดอยโอกาสหรือกลุมคนที่ถูกกีดกัน (กลุมคนเปราะบาง) เชน ผูสูงอายุ 
คนพิการ และเด็กที่มีความเปราะบาง     

 สาม จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการสําหรับกลุมผูที่ถูกเอารดัเอาเปรียบหรือถูกริดรอน
สิทธิเสรีภาพ (underprivileged)    

 

 2) กลุมกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และมรดกแหงชาต ิ
 ผูที่มีสิทธิขอรับทุนจะตองมคีุณสมบัติเฉพาะตอไปนี้   

 เปนองคกรที่จดัตั้งขึ้นโดยมวีตัถุประสงคดานศิลปะ ประวตัิศาสตรชาติ วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดลอม หรือมรดกทางสถาปตยกรรม 

 การจัดสรรเงินรายไดและทรัพยสินที่ไดมาจากการจดัสรรทุน จะตองไมถูกจัดสรรใหแก
สมาชิกขององคกร, พนักงานหรือผูบริหารองคกร ยกเวนกรณีที่มกีารจายเงินคาชดเชยการ
ใหบริการที่สมเหตุสมผล 

 มีเปาหมายในการดําเนนิงานคือ เพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถรวมกิจกรรมทางศลิปะ, ทํา
ใหมีประชาชนสามารถเขาถึงงานศิลปะไดมากขึ้น, จดัหาสิ่งอํานวยความสะดวกดานศิลปะ, 
อนุรักษาและสงเสริมการตื่นตัวของประชาชนในเรื่องวัฒนธรรม ประวัติศาสตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกแหงชาต ิ

 ทําใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมที่มีสวนในการพฒันาศิลปะ วฒันธรรม 
ประวัติศาสตรชาติ วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม หรือมรดกทางสถาปตยกรรม 

                                                 
11 What organisations are funded at http://www.nlb.org.za/applicants-and-beneficiaries/what-organisations-
are-funded.html 
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 ใหทุนสนับสนุนหรือจะสนบัสนุนโครงการที่ชวยเหลือชุมชนทองถ่ินที่ดอยโอกาส 
(disadvantaged communities) ใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมศิลปะ วฒันธรรม และมรดก
แหงชาต ิ

 เปนโครงการที่ดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ พรอมทั้งระบุความตองการที่ชัดเจน 

 

 3) กลุมกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ 
 องคกรที่มีหนาที่จัดสรรทุนในกลุมกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ ควรตองพิจารณาอนุมัติทุน
ใหแกองคกรที่มีลักษณะดังนี้  

 หนึ่ง  ทําใหประชาชนใหมสีวนรวมในกจิกรรมกีฬาและสันทนาการ  

 สอง  ชวยเหลือองคกรชุมชนที่มีสมาชิกเปนกลุมคนดอยโอกาส ใหมสีวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ 
ที่กลาวมานี้  

 สาม จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกในกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ ซ่ึงคนในชุมชนสามารถ
เขาถึงได  

 
 การจัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรทุนขององคกรจัดสรรเงินกองทุน NLDTF 
 กฎหมายชื่อ Regulation on Direction and Procedure for the Distribution Agencies in relation 

to the distribution of funds from the National Lottery Distribution Trust Fund (20 July 2010) 
กําหนดใหหนวยงานที่ทําหนาที่จัดสรรทุน จะตองจัดลําดับความสําคญัของโครงการที่จะขอรับทุนตาม
ความจําเปนในการพัฒนา, ความรับผิดชอบทางสังคมและศีลธรรม (social and moral responsibility), 
ความสามารถหรือศักยภาพในการพัฒนาแผนงานในเชิงเศรษฐศาสตร เพื่อพัฒนาชุมชนในพืน้ที่ชนบท
หางไกล ชุมชนที่มีฐานะยากจน ชุมชนที่มกีลุมคนดอยโอกาส    

 รายละเอียดในการจัดสรรเงินกองทุนของหนวยงานจัดสรรทุน (distribution agency) ที่นาสนใจ
คือ กฎหมายฉบันนี้กําหนดใหตองจัดสรรเงินกองทุนไมนอยกวารอยละ 50 ใหแกโครงการหรือกิจกรรม
ดังตอไปนี้  

 ก) การขยายบริการดแูลผูปวยที่บาน (home based care services) ที่รวมถึงการฝกอบรม การ
พัฒนาโครงสรางการดําเนินงานที่ครอบคลุมประชากรทุกวยั กลุมผูปวย กลุมคนที่มีความเปราะบาง เด็ก
พิการ บานพักฟนฟูคนพกิาร เพื่อพัฒนาคณุภาพชวีิตของคนในชนบท ชุมชนที่มีกลุมคนดอยโอกาส มี
ฐานะยากจน  
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 ข) การดําเนนิการดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา เพื่อสงเสริมทักษะการเรยีนรูขั้น
พื้นฐานในกลุมเด็กปฐมวัย, กลุมผูใหญที่ไมรูหนังสือ, การฝกอบรมงานดานอาชวีะ และการพัฒนา
ทักษะสําหรับคนพิการ  

 ค) การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานกิจกรรมกฬีาและสันทนาการ เพื่อพัฒนาความเปนเลิศ
ของทางกีฬา และเพิ่มโอกาสในการเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวกเหลานีใ้หแกประชาชนทั่วไป รวมถึง
กลุมคนพิการ   

 ง) สนับสนุนใหมีการคุมครอง สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน การแสดงออกทางวัฒนธรรม  

 จ) งานสงเสรมิดานศิลปะ หตัถกรรมที่ดําเนินการโดยกลุมคนพิการและกลุมผูหญิง  

 ฉ) งานพัฒนาและอนุรักษาสถานที่ที่เปนมรดกวัฒนธรรมแหงชาติ เพือ่เปนแหลงรายไดใน
ธุรกิจทองเที่ยวและสงเสริมเศรษฐกิจของชมุชน    

 ช) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององคกร ดวยการฝกอบรมผูหญิงและจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเปนสําหรับโครงการดานเกษตรกร เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจและลดระดับการ
วางงานของประชากร   

 

 ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน NLDTF12 13 (กรุณาดู แผนผังที่ 5.6) 

 องคกรนิติบุคคลที่ตองการยื่นขอรับทุนสามารถยื่นขอเสนอโครงการตอองคกรจัดสรรทุนตาง ๆ 
(distributing agencies) ซ่ึงจะมีชวงเวลาเปดรับสมัครโครงกรแตกตางกันตามชวงเวลาในแตละปคือ โดย
ปกติแลวจะมชีวงเวลาที่เปดรับขอเสนอโครงการปละ 1 คร้ัง แตอาจมบีางกรณีที่เปดรับมากกวา 1 คร้ัง  
เอกสารที่จะตองยื่นพรอมกบัแบบฟอรมใบสมัครขอรับทุนคือ ขอเสนอโครงการพรอมแผนธุรกิจหรือ
แผนงานในรายละเอียด, รายละเอียดงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน, ความสําคัญหรือแรงจูงใจในการ
เสนอโครงการ 

 องคกรขอรับทุนจะตองมใีบรับรองสถานะทางกฎหมายขององคกร ไดแก ใบจดทะเบียน
องคกรพัฒนาเอกชน, public benefit trust, บริษัทที่จัดตั้งตามมาตรา 21 ของกฎหมายวา
ดวยล็อตเตอรี่แหงชาติ, โรงเรียนที่จดทะเบยีนกับกระทรวงการศึกษา (Department of 
Education)จะตองมีองคกรตามกฎหมาย   

                                                 
12 How funds are allocated at  http://www.nlb.org.za/applicants-and-beneficiaries/how-funds-are-
allocated.html  
13 Getting to know the National Lotteries Board (Pretoria: National Lotteries Board, 2010), pp.6-7. 
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 ขอบังคับหรือหนังสือจัดตั้งองคกร สมาคมหรือการจัดตัง้ทรัสต 

 เอกสารรายงานการเงินประจําปลาสุด และรายงานการเงินยอนหลัง 2 ป (กรณีทีไ่มเคย
ไดรับทุนมากอน) ที่ไดรับการรับรองโดยเจาหนาที่บัญชทีี่ขึ้นทะเบยีนตามกฎหมาย  

 รายงานของผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต   

 กรณีที่เปนโครงการการพัฒนาหรือปรับปรุงสถานที่มรดกแหงชาติ จะตองไดรับอนุมัติจาก
หนวยงานทีเ่กีย่วของ (ระดับชาติหรือระดบัทองถ่ิน) เสียกอน  หรือกรณีที่เปนการปรับปรุง
อาคาร สถานที่ ก็จะตองไดรับหนังสือเหน็ชอบจากเจาของกรรมสิทธิ์อาคาร สถานที่
ดังกลาวดวย หรือกรณีการจัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือ ก็ตองแนบใบเสนอราคามาดวย 

 ภายหลังจากผูขอรับทุนไดยืน่ใบสมัครแลว  ก็จะตองไดรับจดหมายตอบกลับจากองคกรจัดสรร
ทุนวา ไดรับใบสมัครดังกลาวแลว ซ่ึงจะผานการตรวจสอบเบื้องตนของหนวยงานกลางที่ช่ือวา the 
Central Applications Office วา เอกสารใบสมัครมีความถูกตอง ครบถวนหรือไม  โดยผูขอรับทุน
สามารถติดตามสถานะของการสมัครไดตลอดเวลา  องคกรจัดสรรทุนแตละแหงจะเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาวาจะอนุมัติโครงการนั้น ๆ หรือไม และจะแจงผลการขอรับทุนใหทราบ ซ่ึงมี 2 กรณีคือ  

 กรณีที่ 1 โครงการไมผานการพิจารณา  องคกรจัดสรรทุนจะตองทําจดหมายถึงผูขอรับทุนเพื่อ
อธิบายเหตุผลที่ไมผานการคดัเลือก ทั้งนี้ จะมีสวนชวยในการปรับปรุงขอเสนอโครงการในการขอรับ
ทุนครั้งตอไป 

 กรณีที่ 2 โครงการผานการพจิารณา  ผูขอรับทุนจะไดรับหนังสือแจงการอนุมัติพรอมขอตกลง
ในการขอรับทนุซึ่งจะจดัการโดยแผนกกฎหมาย (Legal Division) ผูขอรับทุนจะตองสงขอตกลงรับทุน
กลับมายังผูใหทุนภายในเวลา 30 วัน เพื่อยนืยันการดําเนนิโครงการ  หากผูขอรับทุนไมปฏิบัติตาม
กําหนดเวลา กอ็าจถูกเพิกถอนสิทธิรับทุนได     

 ขั้นตอนการอทุธรณในกรณโีครงการไมผานการพิจารณา 

 ผูขอรับทุนที่ไมผานการพิจารณามีสิทธิยื่นอุทธรณใหมีการพิจารณาใหม โดยยืน่ไปยงั 
“คณะกรรมการอุทธรณ” (the Appeals Committee of the National Lotteries Board) หากเห็นวา เหตุผล
ที่ปฏิเสธไมใหรับทุนนั้นไมสมเหตุสมผล  อยางไรก็ดี กระบวนการอทุธรณมิใชการแกไขขอบกพรอง
ในการยื่นขอเสนอโครงการ เชน หากผูขอรับทุนไมไดสงรายงานการเงินใหพจิารณาตั้งแตขั้นตอนแรก 
ก็ไมสามารถยื่นรายงานการเงินใหมเพื่อใหพิจารณาอีกครัง้   ในกรณีที่คณะกรรมการอุทธรณพิจารณา
แลวเหน็วา องคกรจัดสรรทุนปฏิเสธไมใหทุนโดยไมมีเหตุผลเพียงพอหรือมีขอบกพรองในการตัดสิน 
คณะกรรมการ ฯ จะสงขอเสนอโครงการนั้นกลับไปยังองคกรจัดสรรทุนเพื่อใหพิจารณาใหมอีกครัง้  
องคกรจัดสรรทุนอาจยนืยันที่จะปฏิเสธไมใหทุน หรืออาจจะพจิารณาอนุมัติโครงการดังกลาวกไ็ด   
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แผนผังท่ี 5.6  ขั้นตอนการพจิารณาผูขอรับการสนับสนนุจากกองทุน NLDTF 

 
 
 
 

 ตัวอยางโครงการที่ไดรับทุนสนับสนนุ 
 โครงการ Haven Night Shelters 14  

 โครงการนี้จัดอยูในกิจกรรมองคกรสาธารณกุศล ดําเนินการโดยองคกรชื่อ Haven Night 
Shelter Welfare Organisation  ไดรับทุนสนับสนุนจากเงนิกองทุน NLDTF จํานวน 4.4 ลานเหรียญ 
ในชวงป 2008 – 2009  ผลการดําเนินโครงการนี้ไดชวยเหลือคนเรรอนที่พักอาศัยตามทองถนนที่เรียกวา 
                                                 
14

 http://www.nlb.org.za/applicants-and-beneficiaries/charities-sector/charities-sector-beneficiaries/124-
haven-night-shelters-giving-refuge-dignity-and-hope-to-street-people.html 



 186

“street people” จํานวน 6,020 คน ซ่ึงมีจํานวนคนเรรอนทีไ่ดรับความชวยเหลือมากกวาในป 2007 ราว 1 
เทาตัวอันเปนผลจากโครงการนี้  โครงการนี้ชวยใหคนกลุมนี้สามารถชวยเหลือตนเองได ดวยการเนน
กิจกรรมปองกนัและบําบัดฟนฟู ทําใหคนกลุมนี้สวนหนึ่งไมตองเปนคนเรรอนอีกตอไป และสามารถ
นําพวกเขากลบัไปยังบานของตนเองได ดวยการทําใหพวกเขามีทกัษะและเครื่องมือในการประกอบ
อาชีพ และสามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรตาง ๆ เพื่อที่จะสามารถกลับไปอยูรวมกับครอบครัว ชุมชน
ของตนเองได   ซ่ึงเปนไปตามวิสัยทัศนขององคกรขอรับทุนแหงนี้คือ  “ไมควรมีใครพักอาศัยอยูบน
ถนน” (No one should have to live on our streets) และมพีันธกิจคือ ทําใหคนเรรอน คนไรบานกลบั
บานได  

  กิจกรรมหลักในโครงการจะเนนการฝกอบรมคนเรรอนวนัละ 2 ช่ัวโมง กลุมเปาหมายเปนคน
เรรอนที่อาศัยในแหลงพักพงิ 14 แหงใน the Western Cape โดยคนกลุมนี้จะไดรับเงนิจํานวน 10 เหรียญ
ตอวัน  ทําใหเปลี่ยนชีวิตของคนขอทานกลายเปนผูที่สามารถพึ่งพาตนเองได   ส่ิงที่นาสนใจคือองคกร 
Haven แหงนีไ้ดจัดเก็บเงนิแกคนเรรอนที่ตองการอาศัยในแหลงพกัพิงของ Haven เพยีงคนละ 10 เหรียญ
ตอคืน โดยมีบริการอาหาร เส้ือผาที่สะอาด หองน้ําและทีน่อน  การที่คนเรรอนไดรับเงินจากการทํางาน
อยางมีศักดิ์ศรีและสามารถใชเงินซื้อบริการดวยตนเองได เปนการสรางความสัมพันธอันดี  

 กรณีประสบความสําเร็จของโครงการ Haven Night Shelters 15 เชน 

 -  สถานที่พักพิงชื่อ District Six ประสบความสําเร็จในการทําใหคนเรรอนจํานวน 45 คน 
สามารถมีงานทํา เชน งานกวาดถนน บริการทําความสะอาด โดยมีการทําสัญญาวาจางทําความสะอาด
กับคนเรรอนและพัฒนาโครงการฝกอบรม  

  
 

 -  สถานที่พักพิงชื่อ Napier Street ไดฝกอบรมใหคนเรรอน 22 คน มีทักษะในการผลิตกระดาษ
ทํามือ และสามารถสงออกเครื่องปนดินเผาที่มีคุณภาพได ในอนาคตจะมีการขยายกาํลังผลิตและรับคน
เพิ่มเติม 
 

                                                 
15

 http://www.haven.org.za/ 
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 โครงการ National Biodiversity Institute’s garden-based school 16

 โครงการหลายโครงการที่ดาํเนินการโดย “สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพแหง
แอฟริกาใต” (South African National Biodiversity Institute – SANBI) (จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายชื่อ the 
National Environmental Management Biodiversity Act (NEMBA), 2004)  หนวยงานแหงนี้ไดรับทุน
สนับสนุนจากกองทุน NLTDF จํานวน 2.3 ลานเหรียญเมื่อป 2009 เพื่อดําเนินโครงการโรงเรียนสีเขียว 
และดําเนินกจิกรรมนอกสถานที่ในสวนพฤกษชาติแหงชาติ 5 แหง ในเมือง Pretoria, Walter Sisulu, 
Free State, Lowveld และ Kirstenbosch   ผูเขารวมโครงการจํานวน 25,523 คน จากโรงเรียน 334 
โรงเรียน ประกอบดวยนกัการศึกษา นักเรียน แบะสมาชกิชุมชนที่สนใจเรียนรูเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม จะ
ไดรับทักษะความรูในการรักษาสวนในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง  โครงการนี้ไดรับการสนับสนุน
จาก South Africa’s national botanical gardens และมีองคกรธุรกิจที่ใหการสนับสนุนในการระดม
เงินทุนหลายองคกร 

 

 

 

 

 แผนงานการศกึษาสิ่งแวดลอมของ SANBI มีผูเขารวมโครงการที่หลากหลาย ผูเขารวมสวน
ใหญเปนกลุมคนดอยโอกาส มีฐานะยากจน หรือจําเปนที่จะตองไดรับการศึกษาแบบพิเศษ โครงการนี้

                                                 
16 Children and SANBI are greening our future at  
 http://www.nlb.org.za/applicants-and-beneficiaries/arts-culture-and-heritage-sector/arts-culture-and-
heritage-sector-beneficiaries/128-children-and-sanbi-are-greening-our-future.html 
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ไดเปดโอกาสใหคนกลุมดังกลาวสามารถมีสวนรวมในโครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม  แผนงานนีย้ังจัดทํา
กิจกรรมเพิ่มเติมที่เรียกวา outreach greening programmes เพื่อจัดฝกอบรมใหแกทีมผูพิทักษสีเขียวจาก
โรงเรียน 143 แหง เพื่อใหครู นักการศึกษาสามารถถายทอดความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพใน
โรงเรียนและชุมชนของตนเอง สรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาสวนในชุมชน ผูที่สนใจสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของ SANBI17  
 

 โครงการ CHILD WELFARE TSHWANE 
 

  
 

 โครงการ Child Welfare Tshwane (CWT) ไดรับการสนบัสนุนทุนจํานวน  6,729,651 เหรียญ 
ดําเนินการโดยองคกรพัฒนาเอกชนดานเดก็ชื่อ Child Welfare Tshwane18 ทํางานชวยเหลือกลุมเด็กที่มี
ความเปราะบาง เด็กกําพรา รวมถึงครอบครัวที่ตองการความชวยเหลือหรือสนับสนุนทางสังคม การ
เยียวยาทางจิตใจหรือความชวยเหลือทางการเงิน  โครงการนี้มีพื้นที่ครอบคลุมชุมชนหลายแหง ไดแก 
Eersterust, Mamelodi, Atteridgeville, MidCity, Elandspoort, Olievenhoutbosch และ Centurion  เดก็ที่
มีปญหาหรือไดรับผลกระทบเหลานี้ บางคนจะไดรับประเมินและบําบดัรักษา และมีเด็กบางสวนทีย่าย
ไปพักอาศัยกบัพอแมบุญธรรม คิดเปนจํานวนเฉลี่ยน 45 คนตอป   นอกจากนี้ ยังมแีผนงานชวยเหลือเด็ก
ที่เปนผูปวยเอดสซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก Ford Care Centre โดยจดัใหมีบริการรักษาอยางเปนองค
รวมใหแกประชาชนที่อาศัยอยูกับผูปวยเอดส   

 ปจจุบันมีอาสาสมัครที่เขามาชวยเหลือเด็กกลุมนี้ราว 6,000 คนตอป  เงินสนับสนุนจากกองทุน 
NLDTF จะใชเปนคาใชจายและเงินเดือนบางสวนสําหรับเจาหนาที่องคกร รวมถึงคาใชจายของ

                                                 
17 http://www.sanbi.org/gardens/education 
18 Child Welfare Tshwane กอตั้งมาเปนเวลากวา 93 ป มวีัตถุประสงคในการกอตั้งและพันธกิจคือ การ
จัดหาบานพักที่ปลอดภัยใหเด็กทุกคนในเมือง Tshwane การคุมครองเด็ก รวมถึงการใหโอกาสเดก็ได
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่  อางจาก http://www.mjretail.co.za/ 
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อาสาสมัครที่มีหนาที่ดแูลเดก็จํานวนมาก เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพียงบางสวน  องคกร
แหงนีย้ังไดจัดอบรมตาง ๆ ใหแกเจาหนาที ่ผูสนใจและกลุมนักเรียนมัธยมศึกษาอกีดวย รวมถึงการ
เผยแพรความรูตามกฎหมายคุมครองเด็ก (ค.ศ.2005)  โครงการนี้ยังสามารถจัดซื้อรถตูเพื่อรับสง
เจาหนาทีแ่ละเด็กในการเดนิทางที่สะดวกมากขึ้น ไมตองอาศัยบริการขนสงมวลชนที่มีอยูนอยหรือไม
สะดวกในการใชบริการในพืน้ที่หางไกล   
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บทที่ 6 
เขตปกครองพิเศษฮองกง (HKSAR) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 
 
1. ความเปนมาและขอมูลเก่ียวกับล็อตเตอรี่ในฮองกง 1  

 การเลนพนันในเขตปกครองพิเศษฮองกง (Hong Kong Special Administrative Region - 
HKSAR) มีความเปนมาที่ยาวนาน  การเลนไพนกกระจอก (mahjong) การแขงมากลายเปนกิจกรรมทาง
สังคมอยางหนึ่งของเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวในตอนเย็นหรืชวงเทศกาล ตอมาภาครัฐมีนโยบายที่
จะควบคุมการเลนพนันที่ถูกกฎหมายขึ้น เพราะมีนักพนันที่ติดพนันจนกลายเปนนักพนันที่มีปญหา 
(problem gamblers) รัฐบาลฮองกงไดตรากฎหมายชื่อ the Gambling Ordinance ในป ค.ศ.1977 เพื่อ
ควบคุมใหมีการขออนุญาตจัดกิจการการพนันที่ถูกกฎหมาย และกําหนดบทลงโทษทางอาญาในกรณี
การพนันผิดกฎหมาย  เคยมีการศึกษาประมาณการณรายไดของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการพนันใน
ฮองกงในป ค.ศ. 2006 มีจํานวนราว 2.6 พันลานเหรียญสหรัฐ2 ซ่ึงมีมูลคานอยกวารายไดของมาเกาที่มี
รายไดสูงถึง 7.2 พันลานเหรียญสหรัฐ   

 อยางไรก็ดี อุตสาหกรรมการพนันในฮองกง มีความแตกตางจากธุรกิจพนันของตะวนัตกบาง
ประการ กลาวคือ ตามนโยบายของรัฐบาลฮองกงที่ผานมาจนถึงปจจุบนั รวมถึงกฎหมายฮองกง มิไดเปด
กวางใหผูประกอบธุรกิจทั่วไปขออนุญาตประกอบกิจการการพนันหรือการเลนเกม เหมือนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและในยุโรปบางประเทศที่ใชนโยบายการพนันเสรี  ผูไดรับอนุญาตใหดําเนินการธุรกิจ
พนันในฮองกงมีเพียงรายเดยีวคือ “สโมสรแขงมาฮองกง” (Hong Kong Jockey Club - HKJC)3 

 ขอมูลการสํารวจพฤติกรรมการเลนพนันของคนฮองกงในป 2008 พบวารูปแบบการเลนพนันที่
เปนที่นิยมของคนฮองกงตามลําดับจากมากไปนอยในป 2008 มีดังนี้คือ สลากกินแบงที่ช่ือวา Mark 6 
                                                 
1 ไพศาล ลิ้มสถิตย, รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ โครงการ “ศึกษาทบทวนการจัดการปญหาการพนันและ
ผลกระทบทางสังคมในตางประเทศ”, อางแลว, บทที่ 4. 
2 Global Gambling Revenues (GGY) at http://www.morssglobalfinance.com/the-global-economics-of-
gambling/ 
อางแหลงขอมลูของ the Global Betting and Gaming Consultants (GBGC) 
3  เปนองคกรเอกชนที่จัดตั้งในลักษณะของสมาคมที่แสวงหาผลกําไร กอตั้งข้ึนในป ค.ศ.1884 และได
เปลี่ยนแปลงองคกรเปนองคกรในลักษณะองคกรวิชาชีพเมื่อป ค.ศ. 1971 ตามกฎหมายฮองกงเรียกวา a 
company limited by guarantee องคกรนี้ไมมีผูถือหุนที่เปนเจาของ สโมสรแหงนี้เปนสโมสรแขงมาในฮองกง
เพียงแหงเดียว ท่ีเปนผูประกอบการเอกชนเพียงรายเดียวท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินการการพนันทุกประเภทใน
ฮองกง เชน แขงมาและพนันแขงมา ล็อตเตอรี ่การพนันทายผลฟุตบอลถูกกฎหมาย 
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lottery, การแขงมา (horse racing), การเลนคาสิโนในมาเกา (Macau), การพนันทายผลฟุตบอล ฯลฯ 
ตามลําดับ จะเห็นวาการซื้อสลากกินแบง Mark 6 เปนการเลนพนันที่ไดรับความนิยมมากที่สุดจากชาว
ฮองกงถึงรอยละ 61.8  (กรุณาดู ตารางที่ 6.1)     

 

ตารางที่ 6.1 รูปแบบการเลนพนันท่ีเปนท่ีนิยมของคนฮองกงตามลําดบัจากมากไปนอย 

 

 ล็อตเตอรี่ช่ือ “Mark six” เปนล็อตเตอรี่ (lottery) ดําเนินการโดย the HKJC Lotteries Ltd. ซ่ึง
เปนบริษัทที่ถือหุนโดย “สโมสรแขงมาฮองกง” (Hong Kong Jockey Club - HKJC) ถือเปนการพนันที่
ไดรับความนยิมมากของคนฮองกง มีจําหนายในฮองกงและมาเกา เงินรางวัลแจกพอตเริ่มตั้งแต 5 ลาน
เหรียญฮองกง หรือคิดเปนเงนิไทยราว 20 ลานบาท4  และสามารถเงินรางวัลจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ถาไมมี
ผูถูกรางวัลในงวดนัน้ ๆ จากการศึกษาขอมลูพบวาเคยมีเงนิรางวัลแจกพอตสะสมสูงถึง 60 ลานเหรียญ
ฮองกงหลายครั้ง  ปจจุบัน Mark Six มีการประกาศรางวลัสัปดาหละ 3 คร้ัง (ปกติจะออกรางวัลในคืนวัน
อังคาร วันพฤหัสบดี และวนัเสารหรืออาทิตย)  ผูซ้ือ Mark Six สามารถเลือกซื้อเลขได 3 แบบคือ Single 
Entry, Multiple Entry และ Banker Entry5  

                                                 
4 อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญฮองกง (ขายเฉลี่ย) เทากับ 3.98 บาท ณ วันที่ 6 มีนาคม 2555 ขอมูลจากเว็บไซต
ธนาคารแหงประเทศไทย at 
www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/Exchang
eRate.aspx  
5 กรุณาดูรายละเอียดใน Ticket Filling & Validation at 
http://bet.hkjc.com/marksix/userinfo.aspx?file=ticket_validation.asp&lang=en 
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 อนึ่ง Mark 66 (กรุณาดู ภาพที ่6.2  ลักษณะของ Mark Six) ถือเปนการพนันผิดกฎหมายในจีน
แผนดินใหญ (the Chinese mainland) เชน ตํารวจในมณฑลกวางตุง (Guangdong Province) ของจีนเคย
จับกุมแหลงที่จําหนายสลาก Mark 6 ที่จําหนายโดยผิดกฎหมายในจนีราว 1,600 แหงในมณฑลนี้ ในชวง
เวลาประมาณ 2-3 เดือน ตํารวจจนีจับกุมผูกระทําผิดไดถึง 1,577 คน แก็งคพนันราว 249 กลุม (แกง็ค) 
ไดของกลางเปนเงินที่พนันกันสูงถึง 23.7 ลานหยวน (หรือคิดเปนเงินราว US$2.36 million)7  

 
ภาพที่ 6.2  ลักษณะของ lottery ชื่อ Mark Six ชนิด Single Entry 

 

 
  Draw Number 

 Single (Select SIX Numbers) 

 Unit Value 

 Total Investment 

 Draw Date 

 Ticket Serial Number  

 

 สําหรับมาตรการคุมครองเยาวชนจากการเลน lottery คือ กฎหมายกําหนดอายุผูซ้ือตองมีอายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไป ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลตาม พ.ร.บ.สํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 จะไมมีบทบัญญัติเฉพาะที่หามการจําหนายสลาก ฯ ใหแกเดก็ เยาวชน 

                                                 
6 HKJC Lotteries Limited at http://bet.hkjc.com/marksix/?lang=en 
7 “Guangdong Police Bust Major Mark 6 Lottery Operation” China Daily (September 20, 2003) at 
http://www.china.org.cn/english/China/75602.htm 
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ทั้ง ๆ ที่ในกฎหมายควบคุมการจําหนาย lottery ในหลายประเทศ ถือวาเรื่องนี้มีความสําคัญมากที่จะตอง
ปองกันมิใหเยาวชนเขามาเกีย่วของกับการพนันลักษณะนี้  

 การบริจาคเงินของสโมสรแขงมาฮองกง เพื่อกิจการสาธารณประโยชนถือเปนประเพณ ี
(tradition) ที่ปฏิบัติกันมาอยางยาวนานตั้งแตเร่ิมกอตั้งสโมสร ฯ แตเร่ิมมีการจัดการอยางชัดเจนในชวง
ทศวรรษที่ 1950 ซ่ึงเปนชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ฮองกงในขณะนัน้ประสบกับความบอบช้ําจาก
สงคราม มีผูอพยพเปนจาํนวนมาก ในป 1955 สโมสร ฯ ไดเร่ิมดําเนินการจัดสรรเงินรายไดสวนหนึ่ง
ใหแกโครงการพัฒนาชุมชนและกิจการการกุศลตาง ๆ 

 จากการศึกษาขอมูลรายงานการเงิน (financial review8) ของสโมสรแขงมาฮองกง) ในชวง
ระหวางปงบประมาณ 2010 - 2011 (ครบปงบประมาณในวันที่ 30 มิถุนายน 2011) พบวา รายไดสวน
ใหญของสโมสร ฯ มาจากการพนันดังตอไปนี้ อันดับที่ 1 การพนันแขงมา (รอยละ 56.7), อันดับที่ 2 การ
พนันบอล (รอยละ 30) และอนัดับที่ 3 ล็อตเตอรี่ Mark Six (รอยละ 13.3) ตามลําดับ (กรุณา แผนภาพที่ 
6.3)  

แผนภาพที่ 6.3 สัดสวนเงินรายไดจากการพนันประเภทตาง ๆ ของสโมสรแขงมาฮองกง (2010/2011) 

 
  

 ในชวงระหวางปงบประมาณ 2010/2011 ผูเลนพนันในฮองกงที่วางเดมิพันเงินกับเกมพนันตาง 
ๆ ที่มีมูลคารวมเปนเงินสูงถึง 128,553 ลานเหรียญฮองกง โดยเมื่อหกัเงินรางวัลและเงินที่ผูเลนพนนัมี
สิทธิเรียกคืนรวมกันแลวมีสัดสวนรอยละ 81.5 แลว  สโมสร ฯ ไดรับเงินรายไดจากการพนันประเภท
ตาง ๆ รวมเปนเงินสูงราว 23,737 ลานเหรียญฮองกง (ยังไมหักภาษี คาธรรมเนียมตาง ๆ) (กรุณาดู ตาราง

                                                 
8 “The Hong Kong Jockey Club Annual Report 2010/2011”at 
http://corporate.hkjc.com/corporate/operation/english/annual-10-11.aspx 
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ที่ 6.4)  อยางไรก็ตาม จะตองมีการหักเงนิรายไดสวนนี้เปนภาษกีารพนนัและภาษีเงนิไดแกรัฐบาลอีก คิด
เปนจํานวนเงนิ 15,339 ลานเหรียญฮองกง หรือคิดเปนรอยละ 64.7 ของเงินรายไดรวมดังกลาว  

 

ตารางที่ 6.4  รายไดของ Hong Kong Jockey Club (ป 2011) 

 

 

 ขอมูลสัดสวนการกระจายรายไดของสโมสรแขงมาฮองกงจากธุรกิจพนนัประเภทตาง ๆ ที่
กลับคืนสูชุมชน เรียงตามลําดับมากไปนอย ปงบประมาณ 2010 – 2011 มีดังนี้ (แผนภาพที่ 6.59)   

 อันดับที่ 1  ภาษีที่จัดเก็บจากการพนันทายผลการแขงขันและล็อตเตอรี่   

 อันดับที่ 2  การจางงานและคาใชจายอืน่ ๆ ของสโมสร   

 อันดับที่ 3  การบริจาคเงินใหองคกรการกศุล  

 อันดับที่ 4  การจัดสรรเงินผาน Lotteries Fund  

 อันดับที่ 5  ภาษีเงินไดนิติบุคคล (profits tax)  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9  “The Hong Kong Jockey Club Annual Report 2010/2011”. 
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  แผนภาพที่ 6.5  สัดสวนการจัดสรรเงินรายไดของ HKJC  (ปงบประมาณ 2010 – 2011) 

 
 
 

กองทุนเพื่อการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการพนนั 
 นอกจากนี้ รัฐบาลฮองกงไดจัดตั้งกองทนุชื่อ “Ping Wo Fund” ในป ค.ศ. 2003 เปนกองทุนที่
ไดรับการสนบัสนุนจากกลุมผูประกอบธุรกิจพนันคือ “สโมสรแขงมาฮองกง” (HKJC) เปนเงินปละ 15 
ลานเหรียญฮองกง และรับเงนิบริจาคทั่วไป เพื่อสนับสนุนการปองกนัและแกไขปญหาที่เกี่ยวกับการ
พนัน และผลกระทบที่เกดิจากการพนนั  อยางไรก็ดี กองทุนนี้มิไดขอรับการสนับสนุนจากกองทุน LF
แตอยางใด  กองทุนนี้บริหารจัดการโดยคณะกรรมการชื่อ Ping Wo Fund Advisory Committee  
วัตถุประสงคหลักของกองทุนนี้มี 3 ประการคือ (1) การศึกษาและวิจยัปญหาการพนันและประเดน็ที่
เกี่ยวกับการพนัน  (2) เผยแพรขอมูล ความรูแกประชาชนในเรื่องมาตรการปองกันหรือบรรเทาปญหาที่
เกิดจากการพนัน (3) ใหคําปรึกษา บําบัดรักษารวมถึงการเยียวยา หรือจัดบริการสนบัสนุนใหแกนกั
พนันที่เปนโรคติดพนัน หรือใหคําปรึกษาผูที่มิใชนักพนนัแตไดรับผลกระทบจากผูเลนพนัน เชน 
สมาชิกในครอบครัวที่ไดรับผลกระทบ   

 จากการศึกษาพบวาในชวง 2 ปแรกที่มีการจัดตั้งกองทุนนี้  Hong Kong Jockey Club ได
ดําเนินการจัดสรรเงินรายไดสวนหนึ่งใหแกกองทุนนี้คดิเปนเงิน 24 ลานเหรียญฮองกง และจัดสรรเงิน
รายป ปละหลายสิบลานเหรยีญฮองกง กองทุนนี้ยังรับเงนิบริจาคจากประชาชนทั่วไปดวย  กองทนุนี้ได
ใหงบประมาณจัดตั้งศนูยใหคําปรึกษาแนะนําแกผูที่เปนโรคติดพนันและครอบครัว 4 แหง และการให
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ทุนสนับสนุนการจัดทําสื่อเผยแพรผลเสียของการเลนพนัน ในปงบประมาณ 2012-2013 กองทุนนี้ได
จัดทําแผนงานชื่อ Ping Wo Fund Sponsorship Scheme เพื่อใหองคกรชุมชนตาง ๆ (community 
organisations) ขอรับทุนสนับสนุนเงินทุนเพื่อเสนอโครงการหรือกิจกรรมดานการใหการศึกษาเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการพนนั และยังมีแผนงานชื่อ Ping Wo Fund School Project Grants 
2012-2013 เพือ่ใหเงินสนับสนุนแกโรงเรียนตาง ๆ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการปองกันหรือแกไขปญหาที่
เกิดจากการพนันในกลุมนักเรียน  

 
 
2. กลไกการบริหารจัดการรายไดจากล็อตเตอรี่  
 ความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดตัง้กองทุนล็อตเตอรี่ (Lotteries fund)10 

 กองทุนล็อตเตอรี่ (Lotteries Fund) (LF) จัดตั้งเมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.1965 โดยเปนผลจาก
มติที่ประชุมรัฐสภาฮองกงในขณะนั้น ที่เห็นชอบใหมีการนําเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรีไ่ป
สนับสนุนโครงการ กิจกรรมดานสวัสดิการสังคม (social welfare) กิจกรรมการกุศล และกิจกรรม 
โครงการสาธารณประโยชนตาง ๆ  ทั้งนี้ รูปแบบการใหเงินสนับสนุนมี 2 ลักษณะคอื  1) การใหทนุ
สนับสนุน (grants) หรือ 2) การใหเงนิกูยมืและเงินสํารองจายลวงหนา (loans and advances)  แหลงที่มา
ของเงินกองทนุในขณะนั้นเปนไปตามกฎหมายชื่อ Government Lotteries Ordinance (1962) ทําใหมี
การจัดตั้ง “กองทุนล็อตเตอรี่” (Lotteries Fund) และมีการจัดสรรเงินเขากองทุนเปนเวลา 10 ป จนถึงป 
1975  ตอมามีการออกล็อตเตอรี่แบบใหมที่ช่ือวา Mark Six แทนล็อตเตอรี่แบบเดิมในป 1975   กฎหมาย
เกี่ยวกับล็อตเตอรี่ในปจจุบนัคือ Government Lotteries Ordinance (1997) 
  

 ขอมูลเงินรายไดของกองทุนล็อตเตอรี่ (Lotteries fund)  
 ขอมูลเงินรายไดหลักของกองทุนล็อตเตอรี่มาจากการจําหนายล็อตเตอรี่ Mark Six  สวนรายได
อ่ืน ๆ ไดแก เงนิรายไดจากการลงทุนของกองทุนนี้ เงินรายไดจากการประมูลทะเบียนรถยนต และเงนิ
บริจาค  รายไดทั้งหมดของกองทุนล็อตเตอรี่ในปงบประมาณ 2010 – 2011 แสดงขอมูลเงินรายไดที่
นําสงเขากองทุนล็อตเตอรี่คิดเปนเงนิ 1,538,852,000 เหรียญฮองกง หรือคิดเปนเงินไทยราว 
6,124,630,960 บาท  และจากขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีการคาดการณวากองทุน ฯ จะมีรายได
จากล็อตเตอรี่ในปงบประมาณ 2011 – 2012 ราว 1,903,490,000 เหรียญฮองกง  และคาดวาจะมีการ

                                                 
10 Lotteries fund at http://www.swd.gov.hk/en/index/site_ngo/page_lotteriesf  
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จายเงินของกองทุนในปงบประมาณ 2012 – 2013 ราว 1,217,483,000 เหรียญฮองกง (กรุณาดู ตารางที่
6.6)11 
 

ตารางที่ 6.6  ขอมูลรายไดของกองทุนล็อตเตอรี่ ปงบประมาณ 2010 - 2011 

 
 นับตั้งแตเดือนเมษายน ค.ศ.2003 เปนตนมา กองทุนนี้ไดถูกนําไปควบรวมกับกองทุนชือ่ 
“Exchange Fund”12 เพื่อประโยชนในการลงทุน ซ่ึงมีผลทําใหเงินผลกําไรจากการลงทุนใน Exchange 
Fund จะเขามาเปนรายไดของ Lotteries fund  โดยเริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2007 โดยมีการประเมิน
เงินรายไดเฉลี่ยจากการลงทุนดังกลาวจากผลการดําเนินงานของ Exchange Fund ในชวง 6 ปที่ผานมา 
เพื่อประกนัรายไดขั้นต่ําที่จะไดในแตละป  ขอมูลผลตอบแทนจากการลงทุน (investment return) ของ
กองทุนนี้ในป ค.ศ.2011 คิดเปนเงิน 27.1 พนัลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 1.1 ซ่ึงถือวาเปนปที่
ไดรับผลตอบแทนต่ํากวาในชวงหลายปทีผ่านมา (ผลตอบแทนจากการลงทุนในป 2009 รอยละ 5.9 และ
ป 2010 คิดเปนรอยละ 3.6 ตามลําดับ)  เนือ่งจากปญหาเศรษฐกิจโลกและความไมแนนอนของตลาด
แลกเปลี่ยนเงนิตราระหวางประเทศ วกิฤตเศรษฐกจิยุโรป13  ส่ิงที่นาสนใจคือ การบริหารเงินรายไดจาก

                                                 
11 “LOTTERIES FUND” in 2011 – 2012 Budget (Hong Kong), pp.157,211 at 
http://www.budget.gov.hk/2011/eng/speech.html 
12 กองทุนชื่อ Exchange Fund เปนกองทุนที่อยูภายใตการดูแลของหนวยงานดานการเงินการคลังของฮองกง 
โดยมีผูบริหารตําแหนง Financial Secretary เปนผูมีอํานาจตามกฎหมายชื่อ Exchange Fund Ordinance 
วัตถุประสงคสําคัญในการจัดตั้งกองทุนนี้คือ การกํากับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศของฮองกง 
กองทุนนี้อาจถกูใชในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินและระบบการเงินของฮองกงในฐานะที่
เปนศูนยกลางทางการเงินระหวางประเทศ  
Exchange Fund at http://www.hkma.gov.hk/eng/key-functions/exchange-fund.shtml 
13 HONG KONG MONETARY AUTHORITY ANNUAL REPORT 2011, pp.109-103. 
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การลงทุนใน Exchange Fund ที่นําสงเขากองทุนล็อตเตอรี่นั้น มีสัดสวนไมนอยกลาวคือ มีสัดสวนเกือบ
คร่ึงหนึ่งของรายไดจากการจาํหนาย Mark Six  

    

 การบริหารจัดการกิจการล็อตเตอรี ่
 การบริหารจัดการกิจการล็อตเตอรี่ในฮองกง มีหนวยงานและองคกรของรัฐที่เกี่ยวของแบง
ออกเปน 2 ระดับคือ  

 1) หนวยงานกาํหนดนโยบาย 
 หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดแูลทางนโยบายและกฎหมายการพนันในภาพรวมของฮองกงคือ 
Home Affairs Bureau ซ่ึงมีนโยบายสนับสนุนใหมกีารศึกษาประเมนิผลกระทบดานตาง ๆ ของการ
พนันที่มีผลตอคนฮองกง  Home Affairs Bureau สนับสนุนใหมกีารศึกษาประเมินผลกระทบดานตาง ๆ 
ของการพนันที่มีผลตอคนฮองกง เชน ปญหาครอบครัว ปญหาทรัพยสิน หนี้สิน เสยีการงาน เกดิอารมณ
ซึมเศรา ทอแท ไมสามารถควบคุมตนเองได การเพกิเฉยตอผลของการพนัน ความคดิอยากตายหรอื
พยายามฆาตวัตาย การทํารายผูอ่ืน  ปญหาทางพฤติกรรมตาง ๆ เหลานี้เปนผลจากการติดพนันหรือโรค
ติดพนัน (pathological gambling14)  แตหนวยงานแหงนี้เปนเพียงหนวยงานดานนโยบาย จึงไมมีอํานาจ
หนาที่ในการควบคุมหรือกาํกับดูแลกจิการล็อตเตอรี่   

 2) หนวยงานกาํกับดูแล 
 คณะกรรมการการพนันและล็อตเตอรี่  (Betting and Lotteries Commission) ซ่ึงเดิมนั้นมีช่ือ
วา Football Betting and Lotteries Commission เปนคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่ในการใหคําแนะนํา
แกผูบริหารสูงสุดของ Home Affairs Bureau ที่เรียกวา Secretary for Home Affairs ในเรื่องการออก
กฎหมายและหลักเกณฑ เงือ่นไขในการควบคุม กํากับดแูลการประกอบกิจการพนันทายผลการแขงมา
และธุรกจิล็อตเตอรี่ รวมถึงการตรวจสอบ เฝาระวังการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตของผูรับอนุญาต
                                                 
14 โรคติดการพนัน หรือ pathological gambling เปนโรคทางจิตเวชซึ่งจัดอยูในกลุมของ impulse control 
disorder ตามการจัดของ DSM–IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM-IV-TR) 
และในกลุมของ habit and impulse disorder ตาม ICD-10 ขององคการอนามัยโลก และยังมีเกณฑมาตรฐานใน
การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทยอเมริกันในเรือ่งนี้  
สุพร อภินันทเวช, เยาวชนกับการพนันในมุมมองของจิตแพทยเด็กและวัยรุน (โครงการจัดการความรูเพื่อ
ขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ, 2555), หนา 22-25. 
และไพศาล ลิ้มสถิตย, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “ศึกษาทบทวนการจัดการปญหาการพนันและ
ผลกระทบทางสังคมในตางประเทศ”, อางแลว, หนา 208. 
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ตามกฎหมาย  คณะกรรมการชุดนี้ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายชื่อ Betting Duty Ordinance (2003) โดยมี
การแกไขปรับปรุงกฎหมายนี้คร้ังใหญในเดือนสิงหาคม 2006 ทําใหมีการปรับปรุงอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการการพนันและล็อตเตอรี่ในการใหคําแนะนาํแก Secretary for Home Affairs ในเรื่อง
ตอไปนี้  

 (1) การออกกฎหมายลําดับรองในระดับ regulation เพื่อควบคุม กํากับการพนันแขงมา, การ
พนันทายผลฟุตบอล และล็อตเตอรี่ ตามที่บัญญัติไวตามกฎมาย Betting Duty Ordinance และเงื่อนไข
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพนันแตละประเภท  

 (2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตตาง ๆ ของผูรับอนุญาต  

 (3) การดําเนินการกรณีเร่ืองรองเรียนของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขใบอนญุาตตาง ๆ ของผูรับอนุญาต 

 (4) การกําหนดบทลงโทษทางแพง (financial penalties) ตอผูรับอนุญาตที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ใบอนุญาต  

 (5) หลักเกณฑการออก การแกไขเปลี่ยนแปลง และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการพนัน
แขงมา, การพนันทายผลฟุตบอล และล็อตเตอรี่ 

 

 อนึ่ง กฎหมายฮองกงชื่อ GOVERNMENT LOTTERIES ORDINANCE (1997) ได
กําหนดใหมี “คณะกรรมการบริหารสลากกินแบงรัฐบาล” (Government Lotteries Management 
Committee) ซ่ึงเปนองคกรทีไ่ดรับแตงตั้งจากผูบริหารสูงสุดของฮองกง (the Chief Executive) มีหนาที่
ในการบริหารจัดการกจิการล็อตเตอรี่ตามที่ผูบริหารสูงสุด ฯ กําหนด องคประกอบของคณะกรรมการ
ชุดนี้ประกอบดวยกรรมการที่มีจํานวนตั้งแต 3 แตใหมีจาํนวนกรรมการไดไมเกนิ 5 คน โดยไดรับ
แตงตั้งจากผูวาการเกาะฮองกงโดยจะประกาศในราชกจิจานุเบกษา  แตผูวิจัยพบวาปจจุบันยังไมมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการชุดนี้แตอยางใด กลาวคือ การบริหารจัดการกิจการล็อตเตอรี่ถือเปนอํานาจของ
ผูบริหารสูงสุดของฮองกง หนวยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวของดังที่กลาวมาแลว  

 

 องคกรบริหารการจัดสรรเงินกองทุนล็อตเตอรร่ี  
 หนวยงานของรัฐบาลฮองกงที่มีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาอนมุัติโครงการที่ขอรับทุน
จากกองทุนล็อตเตอรี่ มีช่ือวา Social Welfare Department โดยเปนอาํนาจของผูบริหารของหนวยงาน
นี้คือ Director of Social Welfare โดยไดรับคําแนะนําจาก Lotteries Fund Advisory Committee 
(LFAC) ซ่ึงเปนคณะกรรมการที่ไมมีกฎหมายจัดตั้ง โดยไดรับแตงตั้งจาก Secretary for Labour and 
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Welfare เปนคณะกรรมการที่รัฐบาลฮองกงแตงตั้งขึ้น กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป มี
บทบาทหนาทีห่ลักในการใหคําแนะนําแก  Director of Social Welfare เกี่ยวกับใบสมคัรขอรับทุนจาก
องคกรพัฒนาเอกชนที่เปนองคกรการกุศล หรือองคกรดานสวัสดิการสงัคม เพื่อจัดสรรเงินที่ไดรับ
อนุมัติจากกองทุนล็อตเตอรี่   

 

 

3. ขอมูลการจัดสรรรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตประชาชน 
 

 การกําหนดสดัสวนเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่เขากองทุนล็อตเตอรี่ 
 กฎหมาย GOVERNMENT LOTTERIES ORDINANCE มาตรา 6 กําหนดสัดสวนการ
จัดสรรเงินรายไดจากการจําหนาย ล็อตเตอรี่ เขากองทุนล็อตเตอรี่ (Lotteries fund) วา เงินรายไดรอยละ 
60 หรือจํานวนที่ใกลเคียงกนัของรายไดทีจ่ําหนายไดในแตละครั้ง จะถูกจัดสรรเปนเงินรางวัล  

 นอกจากนี้ ในการพิจารณาเรือ่งนี้ ยังตองศกึษาจากกฎหมายที่เกีย่วของอีกฉบับคือ กฎหมายชื่อ 
BETTING DUTY ORDINANCE (1931) ซ่ึงไดกําหนดอัตราภาษีที่จะหักจากเงินรายไดจากการ
จําหนายล็อตเตอรี่ไวในมาตรา 6Y โดยกําหนดสัดสวนการจัดเก็บภาษอีากร คิดเปนรอยละ 25 ของ
รายไดทั้งหมดที่ผูประกอบการล็อตเตอรี่จะตองนําสงรัฐ  และกําหนดบงัคับใหตองจดัสรรเงินรายได
จากล็อตเตอรีไ่มนอยกวารอยละ 54 เปนเงนิรางวัล  เงินรายไดรอยละ 6 จะเปนเงินคาธรรมเนียมในการ
ดําเนินการ  สวนเงนิรายไดที่จะนําสงเขา Lotteries fund คิดเปนรอยละ 15   อยางไรก็ดี สภานติิบญัญัติ
ของฮองกงคือ Legislative Council อาจมีมติใหปรับเปลี่ยนแกไขอัตราภาษีอากรที่จัดเก็บ รวมถึงการ
จัดสรรเงินตามสัดสวนที่กําหนดไวในกฎหมาย BETTING DUTY ORDINANCE ได  

 กลาวโดยสรุปคือ เงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่ในฮองกง จะถูกนําสงเขา Lotteries fund 
คิดเปนรอยละ 15 ของเงินรายไดทั้งหมด  

  

 หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติเงิน Lotteries fund15 
 หลักเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนล็อตเตอรี่ (LF) เปนไปตามที่บัญญัติในกฎหมายที่ใชบังคับกับ
การออก lottery ที่ดําเนินการโดยเอกชนคือ GOVERNMENT LOTTERIES ORDINANCE 

                                                 
15 Social Welfare Department at http://www.swd.gov.hk/en/index/site_ngo/page_lotteriesf/ 
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(Chapter 334, 1962) โดยมีเนื้อหาเกีย่วกับการอนุญาต การควบคุมการดําเนินการเกีย่วกับ lottery ใน
เร่ืองตาง ๆ 

 อยางไรก็ดี การกําหนดหลักเกณฑ รายละเอียดการพจิารณาอนุมัติเงนิกองทุน Lotteries fund  
จะมิไดบัญญัติไวในกฎหมาย แตจะกําหนดในเอกสารคูมอืการขอรับทุนจากกองทุน LF เมื่อตรวจสอบ
ขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานดานสวัสดิการสังคมของรัฐบาลฮองกงชื่อ Social Welfare Department 
พบวา การพจิารณาอนุมัติใหเงินทุนในลกัษณะใหเปลาหรือ grants ของกองทุนนั้น เปนอํานาจของ 
Director of Social Welfare ซ่ึงไดรับมอบอํานาจใหพิจารณาในเรื่องนี้   

 คุณสมบัตขิององคกรท่ีสามารถยื่นขอรับทุน  
 องคกรที่สามารถยื่นขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนได ไมไดกําหนดไวในกฎหมายอยางชัดเจน
เหมือนในกรณีประเทศอืน่ ๆ ที่ไดศึกษามาแลว แตกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติของ Social Welfare 
Department  คือองคกรที่มีสิทธิขอรับทุนจะตองเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไรที่มีคณุสมบัติตามที่
กําหนดไว และขึ้นทะเบียนกับ Social Welfare Department หรือขึ้นทะเบียนไวกับหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของไดแก Department of Health หรือ Education Bureau  และองคกรที่ขอรับทุนจะตองมภีารกิจ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม (welfare service) ที่ใหแกบริการแกคนในชมุชนทองถ่ิน     

 ดังนั้น  องคกรสวนใหญที่สามารถขอรับทุนไดจึงมกัเปนองคกรพัฒนาเอกชน (Non-
governmental Organisation) องคกรการกุศล สถาบันการศึกษา แตก็มีบางกรณีที่หนวยงานของรัฐทัว่ไป
ยื่นเรื่องขอรับทุนสนับสนุนดวย ซ่ึงมกัจะเปนกรณีที่ไมสามารถใชงบประมาณตามปกติได  สําหรับ
องคกรธุรกิจเอกชนหรือองคกรเอกชนที่ดาํเนินงานเพื่อแสวงหากําไรจะไมอยูในขายที่จะสมัครขอรับ
ทุนจากกองทนุ LF ไดเลย  

 ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนจากกองทุน LF 
 ในเบื้องตนนัน้ องคกรพัฒนาเอกชนควรขอรับการปรึกษาจากหนวยใหบริการของ Social 
Welfare Department ในเรื่องขอบเขตงานและวัตถุประสงคโครงการ และใหสงใบสมัครขอรับทุนไปยัง 
Lotteries Fund Projects Section ของ Social Welfare Department และปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
การขอรับทุนจากกองทุน LF16 มีเนื้อหาสรปุไดดังนี้  

1) โครงการที่ขอรับทุนเปนโครงการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมของ
องคกรพัฒนาเอกชน เชน การกอสราง, การปรับปรุงสถานที่หรืองานบาํรุงรักษา, การจัดซื้อ
เฟอรนิเจอรและอุปกรณสํานักงานขององคกรพัฒนาเอกชนนั้น ๆ  แตจะตองเปนการขอรับ

                                                 
16 Lotteries Fund Manual (Social Welfare Department The Government of the Hong Kong Special 
Administrative Region, October 2010).  
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ทุนสําหรับคาใชจายในเรื่องนั้น ๆ เพียงครัง้เดียว รวมถึงโครงการขอทุนเพื่อคาใชจายดาน
คาตอบแทนของเจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชนและคาใชจายในการดําเนินงานทัว่ไป ซ่ึง
จะตองมีกําหนดเวลาที่แนนอนคือ มีระยะเวลาไมเกนิ 4 ป ในบางกรณจีะมีระยะทดลอง
โครงการดวย 

2) ไมสนับสนุนโครงการประเภทที่ตองไดรับการสนับสนุนเงินทุนอยางตอเนื่องที่ทํากิจกรรม
แบบหมุนเวยีน (continuous recurrent funding) ไมวาจะเปนโครงการขององคกรพัฒนา
เอกชนหรือโครงการของรัฐบาล    

3) วงเงินที่อนมุัตโิครงการจะมคีวามแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภทหรือชนิดโครงการ 
กลาวคือ โครงการทั่วไปจะมวีงเงินระหวาง 10,000 – 400,000 เหรียญฮองกง  ทั้งนี้ Director 
of Social Welfare มีอํานาจอนุมัติเงินไดไมเกิน 4 ลานเหรียญฮองกงตอปตอ 1 โครงการ 
โดยตองคําแนะนําจากคณะกรรมการชื่อ Lotteries Fund Advisory Committee (LFAC) 
และตองไดรับความเหน็ชอบจาก Secretary for Financial Services and the Treasury  ใน
กรณีที่จะมีการขอรับการสนับสนุนเงินโครงการเกินกวา 10 ลานเหรยีญฮองกงตอป จะตอง
ไดรับความเหน็ชอบจากฝายนิติบัญญัติคือ คณะกรรมาธกิารการเงินประจํารัฐสภา (Finance 
Committee of the Legislative Council) 

 
 การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นท่ีจะพิจารณาใหทุน 

ในแตละป Social Welfare Department จะปรึกษาหารือกับ Social Welfare Advisory 
Committee (SWAC) เพื่อยื่นขอเสนอแนะเกี่ยวกับหวัขอหลัก (theme) ที่จะเปดรับทุนในปงบประมาณ
ถัดไป ขั้นตอนดังกลาวนี้ ถือเปนสิ่งที่ตองดําเนินการใหเสร็จกอนที่จะมีการจัดสรรเงินจากกองทุน LF 
เชน โครงการทดลอง (experimental projects) เพื่อใหสอดคลองกับความจําเปนของคนในชุมชนตาง ๆ 
และแนวนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ จะมีการจดัทําแผนทางการเงนิในการใชจายเงินกองทุน LF และ
การประเมินหลักเกณฑในการคัดเลือก หรือการจัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการตางๆ   

 

 การประกาศเชิญชวนและการพิจารณาขอเสนอโครงการ 

เมื่อมีการกําหนดประเด็นหลักที่จะใหการสนับสนุนในปนั้น ๆ แลว  Social Welfare 
Department (SWD) จะดําเนินการประกาศเชิญชวนองคกรพัฒนาเอกชนใหเขาเสนอโครงการใน
ปงบประมาณดังกลาว  ในกรณีที่ไมสามารถจัดสรรเงินสนับสนุนโครงการไดเพยีงพอกับหัวขอหลักใน
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ปนั้นได ก็จะตองขอรับการสนับสนุนในหวัขออ่ืนแทนหรือยื่นขอเสนอใหมในปถัดไป ฉะนั้น องคกร
พัฒนาเอกชนที่สนใจขอรับทุน จึงควรรีบยื่นขอเสนอในชวงแรกที่ประกาศรับสมัคร  

ขอเสนอโครงการที่มีเนื้อหาหรือลักษณะงานที่คลายคลึงกัน หรือมีความซ้ําซอนในงาน
บางสวน  Social Welfare Department (SWD) จะเปนผูประสานงานกับองคกรพัฒนาเอกชนที่ยืน่
ขอเสนอโครงการ เพื่อใหพิจารณาปรับปรุงขอเสนอหรือมีการผนวกรวมเปนโครงการเดียวกัน เพื่อ
ประสิทธิผลในดานคาใชจาย      

 Social Welfare Department จะปรึกษาหารอืกับ Lotteries Fund Advisory Committee (LFAC) 
เพื่อพิจารณาขอเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุน เพื่อใหความเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ  ผูขอรับทุนอาจ
ไดรับเชิญใหเขาชี้แจงหรืออธิบายรายละเอยีดโครงการเพิม่เติม  

 

 กระบวนการภายหลังไดรับอนุมัติโครงการ และการดําเนินการภายหลงัเสร็จสิ้นโครงการ 
 โครงการที่ไดรับความเห็นชอบแลวนั้น  SWD จะแจงใหผูขอรับทุนทราบขอตกลงและเงื่อนไข
ในการรับทุน รวมถึงเจาหนาที่ผูประสานงานกับผูรับทุนตอไป  ผูรับทุนควรดําเนินโครงการตาม
แผนงานและเงื่อนไขที่กําหนดไวในโครงการ และควรปฏิบัติตามเอกสารคูมือการรับทุนที่เกีย่วของ      

 ภายหลังจากดาํเนินการโครงการแลวเสร็จหรือดําเนินโครงการครบกําหนดปงบประมาณแลว  
ผูรับทุนจะตองยื่นรายงานการเงินแสดงรายไดและรายจาย ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 
(Certified Public Accountant) ใหแก SWD ภายในกําหนดเวลา 4 เดือนนับแตวันครบปงบประมาณ 
เอกสารการเงนิตาง ๆ ผูรับทุนจะตองเก็บรักษาไวอยางนอยเปนเวลา 7 ป นับแตวันปดโครงการหรือ
วันที่ไดรับเงินงวดสุดทาย เพือ่ใชในการตรวจสอบของเจาหนาที่ SWD และ Audit Commission  

 ส่ิงที่นาสนใจคือ แมวาผูรับทุนจะสรุปปดโครงการแลว ผูรับทุนมีหนาที่ยื่นรายงานประเมินผล
กระทบ (impact) ของโครงการเสนอตอ SWD ไมวาโครงการนั้นจะบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว
หรือไมก็ตาม โดยเนื้อหาในรายงานควรระบุถึงทรัพยากรที่ไดใชไปเปรียบเทียบกับผลงานหรือการ
ใหบริการทางสังคมที่ดําเนินการ ในบางครัง้ เจาหนาที่ของ SWD และ LFAC อาจเขาไปขอเยี่ยมองคกร
พัฒนาเอกชนที่ขอรับทุน เพื่อที่จะไดทราบขอมูลการดําเนินการที่เกิดขึน้จริง  

 

 การใหเงินกูยมืแกองคกรพฒันาเอกชน 
 นอกเหนือจากกรณีการขอรบัทุนสนับสนุน (grant) แลว  องคกรพัฒนาเอกชนยังสามารถขอรับ
การสนับสนุนในรูปของการกูยืมเงนิ (loan) จากกองทุน LF  โดยควรตดิตอกับเจาหนาที่ SWD เพื่อ
ปรึกษาหารือรายละเอียดของการกูยืมดังกลาว  ผูขอกูยืมเงนิจะตองยื่นขอคําเปนหนังสอืมายัง SWD เพื่อ



 204

ระบุวัตถุประสงคในการกูยมืดังกลาว จํานวนเงนิที่ขอกูยมื และระยะเวลาที่จะจายเงินคืนได  คําขอ
ดังกลาวจะตองมีรายงานการเงินที่ไดรับการรับรองแลว  ผูขอกูยืมเงินจะตองแสดงหลักฐานวาสามารถ
คืนเงินที่กูยืมได   

 จํานวนเงินทีกู่ยืมจะจายเปนกอนในคราวเดียวผานหนวยงานที่รับผิดชอบดานงบประมาณชื่อ 
Treasury โดยไดรับคําแนะนําจาก SWD  องคกรพัฒนาเอกชนที่ไดรับการกูยืมเงนิจะตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงการกูยืมเงินทีก่ําหนดไว และมีหนาที่จายเงนิคืนใหแกกองทุน LF ตามกําหนดเวลาที่ตกลงกนั  
หากมีการผิดนัดไมชําระเงนิตามกําหนดเวลาแลว ก็อาจนําไปสูการฟองรองตามกฎหมายได  

 

 ประเภทโครงการหรือกิจการไดรับการพิจารณาอนุมัติเงนิจาก Lotteries fund  
 ขอมูลปงบประมาณ 2010 – 2011  ประเภทโครงการที่ไดรับการอนุมัติทุน 3 ลําดับแรกคือ 
โครงการหรือกิจกรรมเกีย่วกับการใหบริการผูสูงอายุ คิดเปนวงเงนิ 507.59 ลานเหรียญฮองกง (รอยละ 
39) รองลงมาคือ การบริการดานสวัสดิการสังคม คิดเปนวงเงิน 380.94 ลานเหรียญฮองกง (รอยละ 
29.35) และการรักษาบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด แอลกอฮอล และการพนัน (รอยละ 28) ตามลําดับ (กรุณา
ดู ขอมูลในตารางที่ 6.7  และแผนภาพที่ 6.8)  ทั้งนี้ มีคาใชจายทีเ่กิดขึน้จากการจัดสรรเงินในชวง
ปงบประมาณดังกลาวคิดเปนเงินราว 965 ลานเหรียญ17  

 
ตารางที่ 6.7  ประเภทกิจกรรมที่ไดรับการอนุมัติทุนจากกองทุน LF  

ประเภทกิจกรรม จํานวนเงินท่ีไดรับการสนับสนุน 
Family & Child Welfare $30.91Mn (2.38%) 
Social Welfare Support $380.94Mn (29.35%) 
Elderly Services $507.59Mn (39.11%) 
Rehabilitation $363.36Mn (28%) 
Young People $11.14Mn (0.86%) 
Services for Offenders $1.65Mn (0.13%) 
Community Development $2.21Mn (0.17%) 

 

 
                                                 
17 Lotteries Fund Allocations by Programme 2010-11 at http://www.swd.gov.hk/en/index/site_ngo/page_562/ 
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แผนภาพที่ 6.8  สัดสวนการอนุมัติเงินกองทุน LF (ปงบประมาณ 2010 – 2011) 

 
 

 ตัวอยางโครงการที่ไดรับอนุมัติจากกองทุน LF ประจําปงบประมาณ 2011 – 2012 

 
 รายชื่อโครงการ และองคกรท่ีเสนอขอรับทุน งบที่ไดรับการสนับสนุน  

(เหรียญฮองกง) 
องคกรผูเสนอขอทุนชื่อ Architectural Services Department18 

โครงการกอสรางศูนยใหบริการสุขภาพจิตชุมชนแบบครบวงจร 
(integrated community mental health support services centre) และ
โครงการกอสรางบานพักระยะยาวสําหรับผูปวยในเขต Tin Shui 
Wai Area 109  

โครงการกอสรางศูนยใหบริการเด็กและเยาวชนแบบครบวงจร 
(integrated children and youth services centre) ในเขต Mei Foo   

โครงการกอสรางบานพักสําหรับใหบริการผูสูงอายุแบบรายวัน 
(care home for the elderly cum day care unit) ตั้งอยูในเขตพื้นที ่
Urban Renewal Authority Development 

 

156,800,000 

 

 

 

25,800,000 

16,822,000 

                                                 
18 Architectural Services Department เปนหนวยงานของรัฐท่ีรบัผิดชอบดานอาคารสถานที่หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกของรัฐ รวมถงึการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชุมชน (community facilities)  
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 รายชื่อโครงการ และองคกรท่ีเสนอขอรับทุน งบที่ไดรับการสนับสนุน  
(เหรียญฮองกง) 

องคกรผูเสนอขอทุนชื่อ Agency for Volunteer Service19 

โครงการปรับปรุงสถานที่และติดตั้งเครื่องมือในศูนยพฒันาและ
ฝกอบรมเยาวชนอาสาสมัครในเขต Kwai Chung 

 

2,799,000 

องคกรผูเสนอขอทุนชื่อ Association Concerning Sexual Violence 
Against Women  

โครงการปรับปรุงสถานที่ศูนยรับดแูลหญิงที่ถูกละเมิดทางเพศชื่อ 
Rainlily Crisis Centre 

 

977,000 

องคกรผูเสนอขอทุนชื่อ Chung Sing Benevolent Society 

โครงการปรับปรุงเตียงนอนที่ใชในโรงพยาบาลสําหรับผูสูงอายุใน
บานพักคนชราชื่อ Lau Mui Hin Home 

 

726,000 

องคกรผูเสนอขอทุนชื่อ University of Hong Kong 

โครงการนํารองชื่อ การแทรกแซงการฆาตัวตายของชุมชน 
(กําหนดเวลา 3 ป) 

 

5,139,000 

องคกรผูเสนอขอทุนชื่อ Haven of Hope Christian Service 

โครงการปรับปรุงสถานที่ซ่ึงเปนศูนยสนบัสนุนคนพิการที่เพิ่งจัดตั้ง
ขึ้นใหมในเขต Tseung Kwan O  

 

3,626,000 

องคกรผูเสนอขอทุนชื่อ Glorious Praise Fellowship (Hong Kong) 
Limited 

โครงการปรับปรุงสภาพการทํางาน การปรับปรุงและการรักษาและ
บําบัดฟนฟูผูตดิยาเสพตดิของศูนยบําบัดที่  Siu Lam  

 

5,851,000 

องคกรผูเสนอขอทุนชื่อ Hong Kong Red Cross 61,710,000 
                                                                                                                                                  
http://www.archsd.gov.hk/archsd_home01.asp?Path_Lev1=2 
19 Agency for Volunteer Service เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่จัดตั้งข้ึนในป ค.ศ.1970   
Agency for Volunteer Service (AVS) founded in 1970, is a non profit organization mainly financed by funds 
from the Government of the Hong Kong Special Administrative Region, The Community Chest of Hong 
Kong, The Hong Kong Jockey Club Charities Trust and public and private donations. 
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 รายชื่อโครงการ และองคกรท่ีเสนอขอรับทุน งบที่ไดรับการสนับสนุน  
(เหรียญฮองกง) 

โครงการปรับปรุงที่ทําการใหญของสภากาชาดฮองกงทีต่ั้งอยู ณ 
ถนน Hoi Ting เขตเกาลูนตะวนัตก (West Kowloon Reclamation 
Area)  

องคกรผูเสนอขอทุนชื่อ The Hong Kong Society for the Deaf 

โครงการปรับปรุงสมาคมคนหูหนวกฮองกงชื่อ Hong Kong Society 
for the Deaf Bradbury Special Child Care Centre ในเขตเกาลูน  

 

1,499,000 

  

 ผูวิจัยมีขอสังเกตคือ ในปงบประมาณ 2010 – 2011 เดียวกันนี้พบวา  Social Welfare 
Department หรือ SWD เปนหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุนจากเงนิจากกองทุน LF หลายโครงการ เชน 
โครงการจัดตัง้กองทุนพัฒนาสวัสดิการสังคม (Social Welfare Development Fund) ไดรับอนุมัติเงนิ 
330,000,000 เหรียญฮองกง หรือโครงการจัดตั้งศูนยใหบริการบําบัดฟนฟูแบบครบวงจรที่เขต Kwai 
Chung ไดรับอนุมัติเงิน 38,560,000 เหรียญ ฯ หรือโครงการจัดสรรเงินทุนใหแกองคกรพัฒนาเอกชน
รวม 124 แหงภายหลังจากหมดเวลารับสมัครขอรับทุนจากกองทุน LF มีวงเงิน 912,449,000 เหรียญ ฯ 
หรือโครงการจัดหาที่พกัชั่วคราวประเภท hostel ใหแกบคุคลที่เคยเปนผูปวยจิตเวช (ex-mentally ill 
persons) ในเขต Sha Tin ไดรับอนุมัติเงิน 14,054,000 เหรียญ ฯ 20 

 แมวาการอนุมตัิใหเงนิแก SWD จะมีความจําเปนในบางกรณี  แตหนวยงาน SWD ในฐานะที่
เปนหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลการจัดสรรเงินกองทุน LF แตกลับขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน 
LF เอง จึงอาจมีปญหาเรื่องผลประโยชนขดักัน แตผูวิจยัไมพบวามกีารหยิบยกเรื่องนีม้ากลาวถึงแตอยาง
ใด  

 
 การสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรพัฒนาเอกชนผานกองทุนอืน่ ๆ ของรัฐบาลฮองกง21 

 รัฐบาลฮองกงไดใหการสนบัสนุนองคกรพัฒนาเอกชนโดยใชกองทุนล็อตเตอรี่ (LF) อยาง
ตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากในชวงเปลี่ยนปงบประมาณ 2006 – 2007 มีการยุติการใหเงนิสนับสนุนแก
องคกรพัฒนาเอกชนเปนการชั่วคราว ทําใหมีการออกมาตรการพิเศษในรูปของการใหทุนสนับสนุน
แบบการใหทนุสนับสนุนเพยีงครั้งเดียวแก NGOs เพื่อทีจ่ะทําใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนือ่ง 
                                                 
20 LOTTERIES FUND in 2011 – 2012 Budget, pp.181-182. 
21 Lotteries Fund Manual, op. cit., pp.52-53. 
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ในชวงเปลี่ยนผานปงบประมาณ  นอกจากนี้ ในชวงปงบประมาณ 2008 – 2009 ซ่ึงเกิดปญหาสังคมที่
เพิ่มมากขึ้นหลายเรื่อง รัฐบาลจึงใหการสนับสนุนทางการเงินแก NGOs เพื่อที่จะชวยสรางความเขมแข็ง
ในการทํางานกับปญหาสังคมเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจัดใหมีการสนับสนุนทางการเงินจาก
กองทุน LF ในรูปของเงินอุดหนนุครั้งเดียว (One-off Subsidy) ในชวงเวลาดังกลาว  

 ในป 2008 รัฐบาลฮองกงโดย Social Welfare Department ไดดําเนินการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนา
สวัสดิการสงัคม” (Social Welfare Development Fund)22 เพื่อใหการสนับสนุนทางการเงินแก NGOs 
และเสริมสรางศักยภาพของเจาหนาทีใ่นองคกรนั้น ๆ โดยตองเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่ดําเนนิงานดาน
สวัสดิการสังคมและไดรับเงนิสนับสนุนการดําเนินงานจาก SWD and Labour and Welfare Bureau 
เทานั้น กลาวคอืตองเปน NGOs ที่อยูภายใตการควบคุมหรือกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐเทานั้น  
สําหรับ NGOs ที่ดําเนินงานอยางอิสระ โดยระดมทนุดําเนินงานดวยตนเอง (self-financing) จะไม
สามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุน SWDF นี้ได23  

 การจัดตั้งกองทุน SWDF นี้เปนกองทุนเฉพาะกจิ มีเงินจดัตั้ง 1 พันลานเหรียญฮองกง โดยไดรับ
เงินสนับสนุนสวนหนึ่งจากกองทุน LF ดังที่กลาวมาขางตน กองทุน SWDF เปดรับให NGOs ยื่นขอรับ
ทุนไดเปนครั้งแรกในชวงวันที่ 15 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2010 โดยในชวงนัน้มี NGOs ที่ขอรับการ
สนับสนุนรวม 171 องคกร และในชวงปลายปเดยีวกันนัน้ กม็ีการเปดรับสมัครเปนครั้งที่ 2 และมีการ
เปดรับสมัครใหทุนเปนครั้งสุดทายในชวงกลางปถึงปลายป 2011  

 

                                                 
22 Social Welfare Development Fund (SWDF) at http://www.swd.gov.hk/en/index/site_ngo/page_swdf/ 
23  Questions and Answers Social Welfare Development Fund (SWDF) (Sharing Session for Small NGOs on 
27.4.2010). 
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บทที่ 7 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 

7.1 บทสรุป 
 การออกสลากกินแบงรัฐบาลของไทยตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 
2517 มีวัตถุประสงคคือ รัฐตองการแสวงหารายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล แตมิไดมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนเพื่อชวยเหลือสังคมแตอยางใด  เหตผุล
สนับสนุนที่สําคัญก็คือ พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 มิไดบัญญัติเร่ืองการ
จัดสรรเงินเพือ่สนับสนุนกลุมประชากรที่มีความเปราะบาง (vulnerable groups) เชน กลุมคนพิการ เด็ก 
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน การสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถ่ิน และการพัฒนาสังคมดานอื่น ๆ ไวในบทบัญญัติกฎหมายแตอยางใด   

  แมวาในทางปฏิบัติ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดดาํเนินการจัดสรรเงินสวนหนึง่ที่เปน
คาใชจายในการบริหารจัดการของสํานักงาน ฯ ที่มีสัดสวนคิดเปนเงนิรอยละ 12 ของเงินที่ไดจากการ
จําหนายสลาก ฯ ทั้งหมด มาใชในกิจกรรมเพื่อสังคมหรือโครงการสาธารณประโยชนที่ผานมา ในหลาย
กรณีเปนสิ่งทีค่วรใหการสนับสนุน แตกย็ังไมมีรายงานผลการศึกษาที่ระบุถึงผลลัพธของการดําเนนิการ
ในเรื่องนี้อยางชัดเจนวา ประชาชนทั่วไปไดรับผลประโยชนจากการบริจาคเงินหรือทรัพยสินของ
สํานักงานสลาก ฯ อยางไรบาง  จํานวนเงินบริจาคที่จัดสรรใหโครงการ กิจกรรมเพื่อสังคมของ
สํานักงานสลาก ฯ ในแตละปมีมูลคานอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเงนิรายไดจากการจําหนายสลาก ฯ ที่
นําสงเปนรายไดแผนดินตามกฎหมาย  อีกทั้งในหลายกรณียังพบปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น การนําเงิน
ไปใชไปใชเพือ่กลุมผลประโยชนของนักการเมือง เพื่อหาเสียง หรือเพื่อสนองตอนโยบายของรัฐบาล  
ฉะนั้น ประชาชนสวนใหญโดยเฉพาะกลุมประชากรที่มคีวามเปราะบาง (vulnerable groups) หรือกลุม
คนดอยโอกาส จึงไมไดรับประโยชนจากการบริจาคเงินของสํานักงานสลาก ฯ อยางทั่วถึง   

 การจัดตั้งกองทุนล็อตเตอรี่ (lottery fund) ในตางประเทศ ที่จัดเก็บจากเงนิรายไดจากการ
จําหนายสวนหนึ่งตามสัดสวนที่กําหนดไว (หกัจากเงินรางวัล, ภาษี, คาคอมมิชช่ันหรือคาธรรมเนียม, 
คาใชจายในการดําเนินงานอืน่ ๆ)  มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทนุอยางชัดเจนคอื เพื่อนําเงินไปใช
สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตาง ๆ  มีบทบัญญัติกฎหมายรองรับ และหลักเกณฑ
การจัดสรรเงินกองทุนล็อตเตอรี่ไวในกฎหมายอยางชัดเจน มีกลไกธรรมาภิบาลในการจัดสรรเงิน เพื่อ
ปองกันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ รวมถึงการปองกันการแทรกแซง
ของรัฐบาลหรือฝายการเมืองที่อาจนําเงินกองทุนไปใชผิดวัตถุประสงคในการจดัตั้งกองทุน ฯ              
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ฉะนั้น ผลการศึกษานีไ้ดช้ีใหเห็นถึงขอแตกตางระหวางการจัดสรรเงินของสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลของไทย กับกรณีศึกษาตางประเทศในรายงานวจิัยนี้  

 ปญหาธรรมาภิบาลของสํานกังานสลาก ฯ ในเรื่องการบรจิาคเงินในกิจกรรมหรือโครงการเพื่อ
สังคม  
 การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลในฐานะเปนรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวงการคลัง ในกรณีการบริจาคเงินในกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคม ไดผลสรุปคือ การ
ดําเนินการหลายกรณไีมสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกจิตาม “แนวปฏิบัติวาดวย
บรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกจิ” ขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organisation 
for Economic Co-operation and Development-OECD)  ประเด็นปญหาธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับการจัด
บริจาคเงินของสํานักงานสลาก ฯ สรุปไดดงันี้  

  1) ปญหาบทบาทหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวกับสลากกินแบงรฐับาล 
 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 2517 มี
บทบาทหนาทีเ่ปนผูดําเนนิการออกและจัดจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลที่มีลักษณะเปนผูดําเนินการใน
ธุรกิจสลากกินแบงรัฐบาล (operator)  ในขณะเดียวกนัสํานักงานสลาก ฯ ก็มีบทบาทเปนหนวยงาน
ธุรกิจของ “คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล” ซ่ึงเปนองคกรกํากับดูแล (regulator) กิจการสลากกิน
แบงรัฐบาล  การที่รัฐเขาไปมีบทบาทเกี่ยวของกับกิจการของสํานักงานสลาก ฯ ในลักษณะที่เปน
ผูประกอบการ (operator) และผูกํากับดแูล (regulator) จึงมีลักษณะขัดแยงกันเองในเรือ่งบทบาทหนาที่ 
ทําใหรัฐไมสามารถบริหารงานหรือดําเนินงานกิจการของสํานักงานสลาก ฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ กรรมการในตําแหนงบางทานยงัเปนตัวแทนกลุมองคกรที่ไดรับโควตาการจําหนายสลาก
ดวย ทําใหเกิดปญหาผลประโยชนขัดกนัระหวางอํานาจหนาที่ของกรรมการตามกฎหมายกับ
ผลประโยชนของกลุมองคกรตนเอง  

 2) ปญหาความเปนอิสระและการแทรกแซงการทํางานของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล   
 คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลลวนมาจากการแตงตัง้ของฝายบริหารหรืออยูภายใตการสั่ง
การของรัฐบาลหรือฝายการเมืองแทบทั้งสิ้น กระบวนการแตงตั้งคณะกรรมการสลาก ฯ ไมมีการจดัทํา
หลักเกณฑการพิจารณาที่ชัดเจน ไมใชกระบวนการสรรหาแบบเปดกวาง  การกําหนดตัวบุคคลที่จะเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒจิึงขึ้นอยูกับการเสนอชื่อของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงั และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเทานั้น จึงสามารถถูกแทรกแซงการทํางานอยูตลอดเวลา ไมมีหลักประกัน
ความเปนอิสระในการบริหารงานแตอยางใด ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวปฏิบัติวาดวยบรรษัทภิบาลของ
รัฐวิสาหกจิของ OECD ที่ระบุวา รัฐบาลไมควรแทรกแซงการบริหารงานหรือดําเนนิงานทั่วไปของ
รัฐวิสาหกจิและคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ และควรอนุญาตใหรัฐวิสาหกจิสามารถดําเนินงานได
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อยางเปนอิสระอยางเต็มที ่ ในหลายกรณีจงึพบปญหความเปนอิสระของคณะกรรมการและสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวปฏิบัติของ OECD ขางตน ทําใหสํานกังานสลากกินแบง
รัฐบาล กลายเปนชองทางที่สามารถถูกฝายบริหาร นักการเมืองหรือกลุมผลประโยชนมุงเขามาแสวงหา
ประโยชน   

 3) ปญหาการไมปฏิบตัิตามกฎหมายของคณะกรรมการสลากกินแบงรฐับาลและสํานกังานสลาก
กินแบงรัฐบาล  
 กรณีศึกษา“โครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว เพื่อนาํรายไดคืนสูสังคม”  
หรือโครงการหวยบนดนิ  เปนตัวอยางทีส่ะทอนใหเหน็ถึงปญหาธรรมาภิบาลของคณะกรรมการสลาก
กินแบงรัฐบาลและสํานักงานสลาก ฯ อยางชัดเจน  เนื่องจากการดําเนินโครงการนี้ดําเนินการโดยมชิอบ
ดวยกฎหมาย ขัดตอ พ.ร.บ. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 และกฎหมายหลายฉบับ  
จนกระทั่ง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดวินิจฉยัวา  รัฐมนตรีใน
คณะรัฐมนตรีบางคน และกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลบางคนมีความผิดตามคําฟองของ
คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสยีหายแกรัฐ (คตส.) และคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ถูกตัดสินจําคกุและไดรับโทษปรับ  

 4) ปญหาความรับผิดชอบของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล  
 สํานักงานสลาก ฯ มิไดจัดทําแนวปฏิบัตหิรือประมวลจริยธรรมสําหรับผูอํานวยการสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล และคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลแตอยางใด ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวปฏิบัติ
ของ OECD ที่กลาวมาขางตน  แนวปฏิบัตดิานจริยธรรมตาง ๆ ของพนักงานและลูกจางสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาลไมสามารถใชบังคับกับผูอํานวยการสํานกังานสลากกินแบงรัฐบาล และคณะกรรมการ
สลากกินแบงรัฐบาลได  อีกทั้งใน พ.ร.บ. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ก็มิไดกําหนดเหตทุี่ทําให
กรรมการพนตําแหนงหรือตองรับผิดชอบแตอยางใด หากพบวามีการกระทําผิดตามกฎหมายหรอืทําให
เกิดความเสียหายแกกจิการสลากกินแบงรัฐบาล  
 5) ปญหาหลักเกณฑการจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลตามกฎหมาย  

การบริจาคเงินของสํานักงานสลาก ฯ ในกจิกรรมหรือโครงการเพื่อสาธารณประโยชนนั้น มี
เจตนารมณทีด่แีละควรไดรับการสนับสนุน แตหลักเกณฑในการอนุมัตบิริจาคเงินรายไดจากการ
จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลที่กําหนดไวอยางกวาง ๆ ไมมีความชัดเจนในรายละเอยีด และคอนขาง
หละหลวม ทําใหเปนชองทางในการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบของกลุมผลประโยชนหรือพวกพอง
ของนักการเมอืงได  อีกทั้งยังไมมีกลไกการติดตามโครงการหรือกิจกรรมที่ไดรับอนมุัติเงินบริจาคไป
แลววามกีารใชเงินอยางถูกตองหรือไม อยางไร  
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 6) ปญหาความโปรงใสและการเปดเผยขอมูล 
 สํานักงานสลาก ฯ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป1  ซ่ึงสอดคลองกับแนวปฏิบัติ
ของ OECDแตก็มีปญหาบางประการคือ การจัดทํารายงานประจําปคอนขางลาชา และไมมีการเผยแพร
รายงานประจําปทางเว็บไซตของสํานักงาน ฯ ทําใหการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนไมไดรับ
ความสะดวกเทาที่ควร ในบางกรณีกไ็มเปดเผยรายละเอยีดกจิกรรมบางอยาง เชน รายละเอียดเงินทีเ่หลือ
ในกองทุนเงินรางวัลในโครงการหวยบนดนิ ซ่ึงไมสามารถตรวจสอบไดวา บุคคลหรือองคกรไดที่ไดรับ
เงินไปบาง  

 7) ปญหาการขาดการมีสวนรวมของประชาชน 
 การดําเนนิโครงการที่มีผลกระทบตอประชาชนในวงกวางของสํานักงานสลาก ฯ ควรมีนโยบาย
รับฟงความเหน็จากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และใหความสาํคัญกับผูมีสวนไดเสียฝายขางนอยตามแนว
ปฏิบัติของ OECD  แตในทางปฏิบัติพบวา การดําเนนิการของสํานักงาน ฯ ที่ผานมา โดยเฉพาะ 
“โครงการออกสลากพิเศษแบบเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว เพื่อนํารายไดคืนสูสังคม” หรือโครงการหวยบน
ดิน มิไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความเหน็แตอยางใด ทั้ง ๆ ที่เปนโครงการที่มี
ผลกระทบและอาจทําใหเกดิผลเสียตอประชาชนทัว่ไปในวงกวาง  
    
 ผลการศึกษาการจัดตั้งกองทนุท่ีจัดเก็บรายไดจากล็อตเตอรี่ (lotteries) ในตางประเทศ 

การศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนที่จัดเก็บรายไดจากธุรกิจการพนันประเภทล็อตเตอรี่ 
(lotteries) ในตางประเทศ ไดแก ประเทศสหราชอาณาจักร (National Lottery Distribution Fund), 
แคนาดา มลรัฐอัลเบอรตา (Alberta Lottery Fund), นิวซีแลนด (Lottery Fund), แอฟริกาใต (National 
Lottery Distribution Trust Fund), และเขตปกครองพิเศษฮองกง (HKSAR) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Lotteries Fund) โดยศึกษากองทุนที่จัดเก็บเงินรายไดจากการจําหนายล็อตเตอรี่ ดังขอมูลที่ปรากฏตาม
ตารางตอไปนี้  

 สรุปลักษณะสําคัญในการบรหิารจัดการเงินกองทุนล็อตเตอรี่ของกรณศึีกษาตางประเทศ มีดังนี้ 
 ก) หลักการและเหตุผลหรือปรัญชาในการจัดตั้งกองทุน  
 การริเร่ิมใหมกีารจําหนายล็อตเตอรี่ในกรณีศึกษาตางประเทศในอดีต มักจะเกิดจากความ
ตองการของภาครัฐหรือรัฐบาลในขณะนั้นที่ตองการระดมเงินทุน เพื่อนํามาใชในแผนงาน โครงการ
                                                 
1 ผูวิจัยไดรับรายงานประจําปของสํานักงานสลาก ฯ จากการเดินทางไปติดตอท่ีศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
(หองสมุด) ของสํานักงานสลาก ฯ   
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เฉพาะกจิ หรือใชในการพัฒนาประเทศที่ตองใชเงินงบประมาณจํานวนมหาศาล ซ่ึงภาครัฐไมสามารถ
จัดสรรงบประมาณไดอยางเพียงพอ จึงจําเปนที่จะตองจดัหารายไดดวยการออกล็อตเตอรี่ที่ถือเปนการ
ระดมเงินทนุจากประชาชนโดยตรง  ตอมาหลักการและเหตุผลหรือปรัชญาในการออกล็อตเตอรี่ได
เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต กลาวคือ มีการนําเงินรายไดจากล็อตเตอรี่สวนหนึ่ง มาใชในกจิกรรมหรอื
โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเพื่อสาธารณประโยชน (good causes)  เนื่องจากผูที่
ซ้ือล็อตเตอรี่สวนใหญมักจะเปนผูมีรายไดไมสูงมากนักหรือมีฐานะยากจนที่ตองการเลนพนันล็อตเตอรี่
เพื่อหวังเงินรางวัล    

 ดังนั้น ภาครัฐจึงเห็นวาควรนําเงินรายไดสวนหนึ่งกลับเขาสูสังคม ชุมชน ทองถ่ิน ผานกองทุน
ล็อตเตอรี่ (lottery fund) ซ่ึงในกรณึศกึษาตางประเทศจะมีสัดสวนที่แตกตางกัน เชน ประเทศ
สหราชอาณาจกัร นําสงเงินรอยละ 28, ประเทศนิวซีแลนด นําสงเงินรอยละ 20, ประเทศแคนาดา ไมได
กําหนดอัตราแนนอน แตมีคาเฉลี่ยราวรอยละ 25  และประเทศแอฟริกาใตรอยละ 34 ของเงินรายได
ทั้งหมดจากการจําหนายล็อตเตอรี่2 โดยไมตองนําสงเงินรายไดดังกลาวเปนงบประมาณ  

 ข) โครงสรางการบริหารจัดการเงินกองทนุล็อตเตอรี่ 
 โครงสรางการบริหารจัดการเงินกองทุนล็อตเตอรี่ในกรณศีึกษาตางประเทศ 4 ประเทศคือ 
ประเทศสหราชอาณาจักร, แคนาดา มลรัฐอัลเบอรตา, นิวซีแลนด และสาธารณรัฐแอฟริกาใต (ยกเวน
กรณีศึกษาฮองกงที่ยังขาดระบบบริหารจดัการที่เปนระบบ)   การบริหารจัดการเงนิรายไดจากล็อตเตอรี่
จะมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ของหนวยงาน องคกรที่เกีย่วของอยางชัดเจน (กรุณาดู แผนผังประกอบ) 
ดังตอไปนี้   

  ข.1) หนวยงานหรือองคกรของรัฐที่มีรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ไดแก รัฐบาล 
และรัฐสภา กลาวคือ รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจะริเร่ิมหรือกําหนดนโยบาย รวมถีงการเสนอแกไข
ปรับปรุงกฎหมายในเรื่องการจัดตั้งกองทุน ฯ 

  ข.2) องคกรกํากับดูแลกจิการล็อตเตอรี่ (regulator) ในตางประเทศ มักจัดตั้งเปน    
“คณะกรรมการล็อตเตอรี่” (lottery board) มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลกิจการล็อตเตอรี่ ใหมคีวาม
โปรงใส ตรวจสอบได ปองกนัปญหาการโกงผลการออกล็อตเตอรี่ หรือการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงการ
หารายไดใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว  

  ข.3) ผูประกอบกิจการล็อตเตอรี่ (operator) มักไดแก ผูประกอบธุรกิจที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการล็อตเตอรี่  ทั้งนี้ หนวยงานที่เปน regulator จะไมทําหนาที่เปน operator ใน
ขณะเดียวกนัเหมือนกรณีของประเทศไทย    
                                                 
2 เงินรายไดที่ตองถูกหักออกจากเงินรางวัล, คาภาษีอากร, คาธรรมเนียมการจัดการ และคาใชจายในการบริหารจัดการ
แลว   
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  ข.4) องคกรที่มีอํานาจหนาที่บริหารจัดการเงินกองทุนล็อตเตอรี่ (lottery grant board) 
ในกรณีศึกษาตางประเทศสวนใหญ มักจะเปนหนวยงานของรัฐที่เปนอิสระจากการแทรกแซงของ
รัฐบาล และกลุมผลประโยชนตาง ๆ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑการจดัสรรเงินกองทุน ฯ 
แตไมมีอํานาจพิจารณาอนุมตัิจัดสรรเงินกองทุน ฯ แตอยางใด  ยกเวนกรณีศึกษาฮองกงที่ใหหนวยงาน
ของรัฐดานสวสัดิการสังคมทําหนาที่นี้ ทั้งนี้ องคกรนี้จะตองเปนคนละองคกรกับองคกรกํากับดแูล
กิจการล็อตเตอรี่ (regulator)   

  ข.5) องคกรหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาจดัสรรเงินกองทุน (distributing 
bodies/ agencies) มีความรับผิดชอบพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ฯ ใหแกผูยื่นขอเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุน  กรณีศกึษาประเทศสหราชอาณาจกัรและนิวซีแลนดจะกําหนดใหเปนหนวยงาน
ของรัฐที่เปนอิสระที่ไมใชสวนราชการหรอืหนวยงานทีอ่ยูภายใตการควบคุมหรือส่ังการของรัฐบาล เพื่อ
ปองกันการแทรกแซงจากรฐับาล  ทําใหเกิดความโปรงใส ความเปนธรรมในการจัดสรรเงิน  อยางไรก็ดี 
ในบางประเทศก็กําหนดใหหนวยงานของรัฐทําหนาที่นีไ้ด โดยมหีลักเกณฑการพิจารณาที่เขมงวด เชน
กรณีมลรัฐอัลเบอรตา ประเทศแคนาดา    

แผนผังแสดงโครงสรางการบริหารจัดการเงินกองทุนล็อตเตอรี่ 

 

Government/ Parliament

Lottery board 
  

Operator 
  

Lottery grant board 
  

Distributing 
bodies/ agencies  

 

Lottery fund
  

Distributing 
bodies/ agencies 

 

Distributing 
bodies/ agencies 
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   ค) หลักเกณฑในการจัดสรรเงินรายไดจากล็อตเตอรี่   
 ประเภทของกจิกรรมที่สามารถขอรับการจัดสรรเงินรายไดจากล็อตเตอรี่นั้น ในหลายประเทศ
จะกําหนดเงื่อนไขสําคัญไวคือ จะตองเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน (good causes) 
หรือกิจกรรมเพื่อสังคม  ขอสําคัญคือโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน จะตองไมใชโครงการ
ที่สามารถใชงบประมาณปกติของรัฐ ในบางประเทศคือ นิวซีแลนดจะกําหนดไวอยางชัดเจนวา จะตอง
ไมใชโครงการหรือนโยบายที่ริเร่ิมโดยรัฐบาล กลาวคือ รัฐบาลไมสามารถใชเงินกองทุนเปนเครื่องมือ
ในการสรางคะแนนนยิมหรือหาเสียงใหแกกลุมตนเองได เพราะไมตรงกับวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
กองทุน ฯ   

 ลักษณะของกจิกรรมหรือโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนได เชน โครงการที่มีวัตถุประสงค
เพื่อชุมชน (community purposes), โครงการที่สนับสนุนใหมีการสรางความเขมแข็งของชุมชนอยาง
ยั่งยืน (strong sustainable communities), การพึ่งพาตนเองของคนในชมุชนทองถ่ิน, งานอาสาสมัคร, 
การชวยเหลือหรือสนับสนุนกลุมประชากรที่มีความเปราะบาง เชน คนพิการ คนดอยโอกาส เด็กหรือ
เยาวชนที่ถูกทาํราย เด็กกําพรา หรือผูที่ถูกกระทําดวยความรุนแรง, การสรางโอกาสในการมีสวนรวม
ทางสังคม การพักผอน วัฒนธรรม, การสรางสุขภาวะของชุมชนและสิง่แวดลอม, การพัฒนาและงาน
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม, กจิกรรมกีฬา และสันทนาการหรือพักผอน   

 คุณสมบัติของผูมีสิทธิขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ  ในกรณีศึกษาทุกประเทศ จะกําหนด
ไวคลายคลึงกนัคือ จะตองเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไรที่ดําเนินงานเพื่อประโยชนของประชาชน 
(public good) ที่เรียกวา non-profit organisations (NPOs)  โดยจะใหความสําคัญกับองคกรพัฒนาเอกชน 
(NGOs) เปนลําดับแรก รวมถึงองคกรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย, องคกรชุมชน, กลุม
บุคคลที่ทํางานเพื่อประโยชนของชุมชนทองถ่ินที่มิไดนาํมาเปนประโยชนสวนตัวและตองมีการขึ้น
ทะเบียนกับหนวยงานที่กําหนดไวตามกฎหมาย รวมถึงสถาบันการศึกษา หนวยงานของรัฐดานสุขภาพ 
(เชน โรงพยาบาลหรือหนวยงานใหบริการสขุภาพชุมชน) หรือหนวยงานที่ทํางานดานพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน   ดังนั้น โดยหลักการแลว หนวยงานของรัฐจะไมสามารถขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุน ฯ ได เพราะมีชองทางในการของบประมาณตามปกติอยูแลว และไมใชกลุมเปาหมายตาม
วัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุน ฯ   

 หลักเกณฑในการพิจารณาอนุมัติขอเสนอโครงการ มักจะใช “หลักการพิจารณาทุนตามเกณฑ
ผลลัพธ” (outcome-based) ดังปรากฏในกรณีศึกษาประเทศนิวซีแลนด ประเทศสหราชอาณาจักร และยัง
มีความพยายามที่จะนําการจดัลําดับความสาํคัญหรือคัดเลือกโครงการ โดยใชหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพือ่ที่จะรับทราบความเหน็ มมุมองของประชาชนกลุมตาง ๆ ในกรณีประเทศ
สหราชอาณาจกัร และกรณีศกึษาฮองกงทีเ่ปดโอกาสใหประชาชนในชุมชน ทองถ่ินมีสวนรวมในการ
กําหนดลําดับความสําคัญในการพิจารณาอนุมัติทุนใหแกผูขอรับทุน  
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 ง) การประกันความเปนอิสระขององคกรองคกรจัดสรรเงินกองทุนล็อตเตอรี่  

 องคกรกํากับดแูลกิจการล็อตเตอรี่ (Lottery Board) และองคกรจัดสรรเงินล็อตเตอรี่แหงชาติ 
(Lottery Distributing Bodies) ในประเทศทีพ่ัฒนาแลวอยางอังกฤษ นิวซีแลนด ตามระบบกฎหมาย
อังกฤษจะเรียกองคกรในลักษณะนีว้า Non-Departmental Public Body (NDPBs)  ซ่ึงสามารถเทียบเคียง
ไดกับกรณีการจัดทํารางพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจาก
หนวยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 61 และองคการอิสระดานสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอม มาตรา 67 วรรคสอง ซ่ึงปจจุบันยังไมมกีารจดัตั้งขึ้น   

ระบบธรรมาภิบาลในการจัดสรรเงินกองทุนล็อตเตอรี่ จะกําหนดใหองคกรเหลานี้มีสถานะเปน
หนวยงานของรัฐที่เปนอิสระ กรรมการในองคกรเหลานีจ้ะผานกระบวนการสรรหาที่เขมงวด และถูก
ตรวจสอบการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา โดยท่ัวไปแลว จะไมมีการแตงตั้งกรรมการโดยตําแหนงทีเ่ปน
กรรมการ ยกเวนจะมีการกําหนดสัดสวนของตัวแทนฝายรัฐบาลและตัวแทนฝายคานในสัดสวนที่เทากัน
รวมเปนคณะกรรมการดวยเหมือนในกรณนีิวซีแลนด   

จ) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกรและหนวยงานทีเ่กีย่วของกับการจัดสรร
เงินกองทุน ถือเปนประเดน็สําคัญที่เปนหลักประกันธรรมาภิบาล  ตัวอยางเชน ประเทศแอฟริกาใต          
กฎหมายล็อตเตอรี่แหงชาติจะกําหนดเรื่องการเปดเผยขอมูลผลประโยชนขัดกันของกรรมการล็อตเตอรี่
แหงชาติกอนเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  ซ่ึงกรณีประเทศสหราชอาณาจักรและนิวซีแลนดจะมีกฎหมาย
เฉพาะในเรื่องนี้ บัญญัติไวในกระบวนการสรรหาอยูแลว  ในกรณีศกึษาฮองกงก็มีมาตรการปองกนั
ปญหาผลประโยชนขัดกนัของกรรมการบริหารกองทุนล็อตเตอรี่ เชน การเปดเผยขอมูลทางการเงิน 
ความสัมพันธกับหนวยงาน องคกรของรัฐและองคกรธุรกิจ องคกรตาง ๆ  

นอกจากนี้ ในกรณีศึกษาหลายประเทศ ยังกําหนดใหมีการเปดเผยขอมลูโครงการที่ไดรับทุน 
ไดแก องคกรหรือบุคคลที่ไดรับทุน จํานวนเงิน ระยะเวลาที่ดําเนินการ และผลที่ไดรับ ซ่ึงจะเผยแพรใน
เว็บไซตของหนวยงานหรือรายงานประจําปของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

    ฉ) ระบบการคานอํานาจระหวางหนวยงาน องคกร 
กรณีศึกษาระบบการคานอํานาจระหวางหนวยงาน องคกรที่นาสนใจคือ ความสัมพันธระหวาง

รัฐบาลกับองคกรหรือหนวยงานที่พิจารณาจัดสรรเงินกองทุน (distributing bodies/ agencies)  กลาวคือ
ในกรณีที่รัฐบาลประสงคจะออกหลักเกณฑหรือแกไขหลักเกณฑในการจัดสรรทุนที่กระทบตอการ
ดําเนินการขององคกรหรือหนวยงานที่พิจารณาจัดสรรเงนิกองทุน (ยกเวนเรื่องทางการเงิน) เชน กรณี
ประเทศสหราชอาณาจักร รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ฯ ที่กําหนดนโยบายจะตองปรึกษาหารือ
กับผูบริหารกองทุน BIG เสียกอน และหากเปนการดําเนนิการนั้นเกี่ยวของกับแควน Welsh, Scottish 
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และไอรแลนดเหนือ (Northern Ireland) รัฐมนตรีจะตองหารือกับรัฐสภาหรือหนวยงานของแควนตาง ๆ 
ดวย    

  
   
7.2 ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย  เพื่อจัดตั้งกองทุนที่จัดเก็บจากการจําหนายสลากกิน
แบงรัฐบาล มี 2 แนวทาง คือ  

แนวทางที่ 1  การเสนอเปนพระราชบัญญัติฉบับใหม  
 แนวทางที่ 2  การเสนอแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 
 ผูวิจัยเห็นวา การแกไขปรับปรุง พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 ตามแนวทาง
ที่ 2 เปนแนวทางที่มีความเปนไปไดมากกวาแนวทางที่ 1 โดยผูวิจยัไดศกึษาจากรางกฎหมายที่เคยมกีาร
จัดทําไวในอดตี ไดแก รางพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ฉบับผาน
ความเหน็ชอบของสภานิติบญัญัติแหงชาต ิ(พฤศจิกายน 2550) ซ่ึงเปนรางฉบับรวมของราง
พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2 ฉบับที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ 2 ทาน คือ รางที่เสนอโดย นายวิริยะนามศิริพงศพันธุ และรางที่เสนอโดย นายสังศิต 
พิริยะรังสรรค) 3  ผูวิจยัไดจัดทํารางพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่
เปนผลจากการศึกษาวจิัยโครงการนี้ไวในภาคผนวกรายงานนี้    

 

 สรุปประเด็นขอเสนอในการแกไขปรับปรงุพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 
2517 

 1. ปรับปรงุหลักการและเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรฐับาล พ.ศ. 
2517   
 การเสนอเปลี่ยนแปลงแนวคิดเดิมในการออกสลากกินแบงรัฐบาลคือ ในอดีตรัฐตองการออก
สลากกินแบงรัฐบาลเพื่อหารายไดเขารัฐ เพื่อเปนงบประมาณแผนดินในกจิการตาง ๆ ตามนโยบายของ
รัฐ โดยเปลี่ยนแปลงหลักการและเหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ เปนการนําเงนิรายไดจากการ
จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลไปใชในกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชน และการ
                                                 
3 “รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ” (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ).  
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สรางความเขมแข็งของชุมชน ทองถ่ิน โดยเฉพาะกลุมประชากรที่มีความเปราะบาง เชน กลุมคนพกิาร 
เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส กลุมแรงงาน (แรงงานที่มีรายไดนอยตามคาแรงขั้นต่ํา) ฯลฯ   
จึงจะสอดคลองกับแนวปฏิบตัิของหลายประเทศ ประกอบรัฐสามารถหารายไดจากภาษีอากรอื่น ๆ อยู
แลว ไมจําเปนที่จะตองหารายไดจากธุรกิจพนันที่เปนอบายมุขอยางหนึง่ และมีผลกระทบเชิงลบตอ
สังคมในวงกวาง  

 

 2. ปรับปรงุอํานาจหนาท่ีของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
 ควรพิจารณาปรับปรุงบทบาทหนาที่ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล โดยใหสํานกังานสลาก 
ฯ ทําหนาที่ของหนวยงานกํากับดูแล (regulator) กิจการสลากกินแบง ฯ โดยไมควรทําหนาที่เปน
ผูดําเนินการออกและจดัจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล (operator) ตามกฎหมายปจจุบนั  เนื่องจากใน
ประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ดังกลาวแยกออกจากกนัอยางชดัเจน การที่
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลทําหนาที่ 2 ดานในขณะเดยีวกัน ทําใหเกดิขอสงสัยเร่ืองธรรมาภิบาลและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกจิการสลากกินแบงรัฐบาล ในหลายประเทศที่ศกึษาจะกําหนดให
ภาคธุรกิจหรือภาคเอกชน กลุมผูคาสลาก ฯ เขามาเปนผูจัดจําหนายสลากแทนหนวยงานของรัฐในรูป
ของการออกใบอนุญาตแทน   นอกจากนี้ รัฐบาลและสํานกังานสลากกินแบงรัฐบาลควรสนับสนุนให
ผูคาสลากรายยอยในแตละชมุชนรวมตัวกนั เพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนผูจัดจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 
(Retailer) เหมือนในตางประเทศ   

 

 3. ปรับปรงุโครงสรางของคณะกรรมการสลากกินแบงรฐับาล และการบริหารงานสาํนักงาน
สลากกินแบงรฐับาล 
 กรรมการสลากกินแบงรัฐบาลตามกฎหมายไทยในสวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ควรใชกระบวน
สรรหาที่มีความเปนอิสระ เปดกวาง ตรวจสอบไดเหมือนกับองคกรกํากบัดูแลธุรกิจล็อตเตอรี่ (lottery) 
ในตางประเทศ เพื่อใหไดบคุคลที่มีความอิสระ มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณในการบริหารงาน
ที่เกี่ยวของ โดยมิไดระบุใหมีการแตงตั้งกรรมการโดยตาํแหนงแตอยางใด เชน กรณศีึกษาประเทศ
สหราชอาณาจกัรคือ  “คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงชาต”ิ (National Lottery Commission) และประเทศ
นิวซีแลนดคือ คณะกรรมการล็อตเตอรี่แหงนิวซีแลนด” (New Zealand Lotteries Commission)   

 การบริหารงานสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลควรมีความเปนอิสระในระดับหนึ่ง ไมถูกรัฐบาล
แทรกแซงการดําเนินงาน จึงควรมีการเสนอปรับปรุงอํานาจในการกํากับดูแลสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลใหมีความเหมาะสมเหมือนในตางประเทศ สํานกังานสลากกินแบงรัฐบาลไมควรเปนหนวยงานที่
ตองทําตามคําสั่งหรือนโยบายรัฐบาลเทานัน้ แมวาคําสั่งนั้นจะมิชอบดวยกฎหมายก็ตาม   
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 นอกจากนี้ ควรเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายเปน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ
เสนอเปลี่ยนแปลงองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล กรรมการสวน
หนึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง กรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิ มกีารกําหนดวาระดํารงตําแหนงเพียงวาระ
เดียว และตองมีกระบวนการสรรหากรรมการอยางเปดกวาง ตรวจสอบได ไมควรเปนการแตงตั้งจาก
คณะรัฐมนตรี  

 

 4. กองทุนสลากกินแบงรัฐบาลเพื่อพัฒนาสงัคม และคณะกรรมการบริหารกองทนุ 
 พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลฉบับแกไขเพิ่มเตมิ โดยเพิ่มบทบัญญัติเร่ืองการจัดตั้ง
กองทุนที่จัดเกบ็รายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเปนการเฉพาะ และตองมีการกําหนด
วัตถุประสงคของกองทุนทีชั่ดเจนคือ สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม โครงการเพื่อสาธารณประโยชนใน
ชุมชน ทองถ่ิน และกลุมประชากรที่มีความเปราะบาง และตองกําหนดแหลงรายไดของกองทุน ฯ ที่มา
จาก พ.ร.บ.สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 22 เพื่อกําหนดใหสามารถจัดสรรเงินจาก
การจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล4 ไปใชในกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของกลุมประชากร
ที่มีความเปราะบาง (vulnerable groups) เชน กลุมคนพิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ฯลฯ 
กลุมแรงงาน หรือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลหรือสาธารณะประโยชนเปนการเฉพาะ 

   “คณะกรรมการบริหารกองทุน” ควรกําหนดใหมีอํานาจทําหนาที่กําหนดนโยบาย แผนงาน
การบริหารกองทุนในภาพรวม, กําหนดหลักเกณฑกลางในการจดัสรรเงินรายไดจากสลาก ฯ, 
รับผิดชอบการบริหารจัดการเงินกองทุนสลากกินแบงรัฐบาล ฯ รวมถึงตรวจสอบการพิจารณาอนุมตัิทุน
หรือกรณีที่ไดรับอนุมัติไปแลว, รับคํารองเรียนในกรณีตาง ๆ  ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดนี้จะไมมีอํานาจใน
การพิจารณาจดัสรรเงินกองทุนแตอยางใด และจะตองไมใหคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลทํา
หนาที่นี้ เพราะมีบทบาทหนาที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง     

 องคประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ แบงไดเปน 3 กลุมในสัดสวนทีใ่กลเคียงกันคอื กลุมที่ 1 
กรรมการโดยตําแหนงที่มาจากหนวยงานของรัฐ (ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของ
มนุษย และกระทรวงการคลงั), กลุมที่ 2 กรรมการที่เปนผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน (เชน ดานคนพิการ 
ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชน สตรี กลุมแรงงาน) และกลุมที่ 3 ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู ประสบการณ ความ

                                                 
4 กรณีสลากบํารุงการกุศลนั้น มิไดอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 แต
อาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 และมีความเปนมาที่แตกตางจากสลากกนิแบงรัฐบาล จึง
ควรศึกษาเรื่องนี้เปนการเฉพาะตางหากออกไป  
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เชี่ยวชาญดานการพัฒนาคุณภาพชีวติของกลุมประชากรที่มีความเปราะบาง โดยมกีระบวนการสรรหา
กรรมการในกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 อยางเปดกวาง ตรวจสอบได   

 

 5. การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน  

 การพิจารณาจดัสรรเงินกองทุน แบงออกเปน 2 ชองทางหลัก คือ  

 ชองทางท่ี 1  การจัดสรรผานคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่มีกฎหมายจดัตั้งกองทุนตาง 
ๆ ซ่ึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเปนหนวยงานรับผิดชอบ เชน บัญญัติให
อํานาจคณะกรรมการบรหิารกองทุนตามกฎหมายตาง ๆ มีอํานาจหนาที่ในการจดัสรรเงินรายไดจาก
สลาก ฯ ตามกฎหมายตอไปนี้ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 (กองทุนคุมครองเด็ก), 
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 (กองทนุผูสูงอายุ), พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 (กองทนุสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร), พระราชบัญญัติสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2550) (กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม) และกฎหมายจดัตั้งกองทุนอื่น ๆ สําหรับกลุมประชากรที่มีความเปราะบาง   

 อยางไรก็ดี  ส่ิงที่ควรพิจารณาหรือควรมกีารศึกษาเพิ่มเติมคือ  

 ปญหาการบริหารจัดการเงนิกองทุนตาง ๆ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษยรับผิดชอบดูแล 

 ความลักล่ันในการบริหารจดัการกองทุนตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติที่กลาวถึงขางตน เพราะมี
การกําหนดหลักเกณฑการอนุมัติเงินกองทนุที่แตกตางกนั จึงตองใชเกณฑกลางตาม พ.ร.บ.
สํานักงานสลาก ฯ   

 ปญหาอํานาจหนาที่ในการรบัโอนเงินจากกองทุนสลาก ฯ เพื่อเปนรายไดตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ซ่ึงจะตองแกไขปรบัปรุงกฎหมายที่เกีย่วของ  

 ชองทางท่ี 2  การจัดสรรผานคณะอนกุรรมการพิจารณาจดัสรรเงินภายใตคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ฯ ดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมประชากรทีม่ีความ
เปราะบาง  ซ่ึงจะตองมีการกาํหนดองคประกอบ อํานาจหนาที่ ความรบัผิดชอบของคณะอนกุรรมการ
เหลานี้ไวอยางชัดเจน เพื่อปองกันปญหาความลักล่ันในการคัดเลือกตัวผูที่เปนคณะอนกุรรมการ ปองกัน
ปญหาทุจริต คอรรัปชั่น หรือการพิจารณาอนุมัติที่ไมถูกตอง  ขอสําคัญคือการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะอนกุรรมการ ฯ จะไมอยูภายใตการกํากับ ควบคุม ส่ังการของผูบริหารกระทรวงหรือรัฐบาล  
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การพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนจะตองมกีระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน และตองมีกระบวนการรับเรื่องรองเรียน การอุทธรณ การแจงเหตุผลในกรณทีี่ไดรับอนุมัติ
หรือไมไดรับอนุมัติทุน   

 

 6. คุณสมบัติของผูขอรับทุน  
 กฎหมายควรกาํหนดคณุสมบัติของผูมีสิทธิขอรับทุน ไดแก องคกรพัฒนาเอกชน องคกรสา
ธารณกุศลที่จดทะเบยีนตามกฎหมายในรปูของมูลนิธิ สมาคม ซ่ึงไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร 
รวมถึงสภากาชาดไทย หนวยงานของรัฐทีเ่ปนสถานพยาบาลของทางราชการหรือขององคการของ
รัฐบาล สถานศึกษาของทางราชการหรือขององคการของรัฐบาล  แตไมรวมถึงองคกรธุรกิจทั่วไปหรือ
หนวยงานของรัฐที่สามารถขอรับงบประมาณตามปกตไิด  

 

 7. ปรับปรงุสดัสวนเงินคาใชจายในการบริหารจัดการสลากกินแบงรัฐบาล   
 พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลฉบับแกไขเพิ่มเตมิ ควรเปลี่ยนแปลงสัดสวนการจัดสรร
เงินรายไดจากการจําหนายสลากที่บัญญัติไวในมาตรา 22 โดยกําหนดใหเงินบริหารจดัการของ
สํานักงานสลาก ฯ รวมถึงคาใชจายทีจ่ะจายใหแกกลุมผูคารายยอยในอัตราที่เหมาะสมที่นอยกวาสัดสวน
ที่กําหนดตามกฎหมายปจจบุันคือ รอยละ 12 ของรายไดทั้งหมดจากการจําหนายสลาก ฯ    

 

 8. กําหนดใหกิจการจําหนายสลากกินแบงรฐับาลตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามกฎหมาย 
  จากการศึกษากรณีศึกษาตางประเทศพบวา ผูประกอบธุรกิจดานล็อตเตอรี่ที่ไดรับใบอนุญาตจะ
ถูกจัดเก็บภาษกีารพนันหรือภาษีบริการจากรัฐสวนหนึ่ง  ดังนั้น หากมกีารนําระบบใบอนุญาตจัด
จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลมาใชในประเทศไทยในอนาคต  ก็ควรกําหนดใหตองเสยีภาษีการพนนัใน
อัตราที่เหมาะสมไมนอยกวาภาษีมูลคาเพิม่ตามกฎหมายปจจุบนั   

 
 9. เพิ่มบทบัญญัติบางเรื่องและปรับปรุงบทลงโทษ 
 เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกบัสลากกินแบงรัฐบาลมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได จึง
ควรมีบทบัญญัติหามเจาหนาที่ของรฐัที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการจําหนาย
สลากกินแบงรัฐบาลในทุกกรณี ยกเวนพนักงานของสํานักงานสลาก ฯ ที่ปฏิบัติตามหนาที่ที่กฎหมาย
บัญญัติไว   
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บรรณานุกรม 
 
หนังสือ บทความภาษาไทย 
 ธีรารัตน พันทวี วงศธนะเอนก และคณะ, “รายงานผลการศึกษา การบริหารจัดการรายไดจากการพนัน
ในตางประเทศ” (สนับสนุนทุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.), กุมภาพันธ 2555).  

 นวลนอย ตรีรัตนและณัฏฐาภรณ เลียมจรัสกุล, “กรณีศึกษาสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล”. ในรายงาน
ฉบับสมบูรณ โครงการ ธรรมาภิบาลในองคกรของรัฐ: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจไทย โดย ไพโรจน วงศวิภานนท
และคณะ (สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, มีนาคม 2552). 

ผาสุก พงษไพจิตร, สังศิต พิริยะรังสรรค, นวลนอย ตรีรัตน และ กนกศักดิ์ แกวเทพ. อุตสาหกรรมการ
พนัน: ไทย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และมาเลเซีย (สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
, 2543). 

 ไพศาล ล้ิมสถิตย, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “การพนันออนไลน การทายผลฟุตบอล การเลน
เกมสออนไลน : ปญหาในการปรับใช พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478” (กุมภาพันธ 2555) สนับสนุนโดย มูลนิธิสด
ศรี-สฤษดิ์วงศ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). 

 ไพศาล ล้ิมสถิตย, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ “ศึกษาทบทวนการจัดการปญหาการพนันและ
ผลกระทบทางสังคมในตางประเทศ” (2555) สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). 

 รัตพงษ สอนสุภาพ และศรัณย ธิติลักษณ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการวิจัย “สลากกินแบงรัฐบาล 
: โครงสรางอํานาจและผลประโยชนของใคร” (ภายใตโครงการ การศึกษาสถานการณ พฤติกรรมและผลกระทบ
การพนันในประเทศไทยสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สิงหาคม 
2554). 

 วิทยา กุลสมบูรณ วรรณา ศรีวิริยานุภาพ และไพศาล ล้ิมสถิตย รายงานวิจัย โครงการ แนวทางการจัดตั้ง
องคการอิสระคุมครองผูบริโภคตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540 (2548) (สนับสนุน
โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ). 

 สุพร อภินันทเวช, เยาวชนกับการพนันในมุมมองของจิตแพทยเด็กและวัยรุน (โครงการจัดการความรู
เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ, 2555). 
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 ประชุมพงศาวดาร เลม 12 (กรุงเทพมหานคร: องคการคาคุรุสภา, 2507), ภาคที่ 17 ตํานานเรื่องเลิกหวย
และถ่ัวโป. 

 
เอกสารอื่นๆ 
 “กิจการสลากกินแบง ฯ ไทย ตอนจบ” (สลากกินแบงสาร ปที่ 14 ฉบับที่ 49).  

 “บอรดแจกเงนิหวยแฉรัว่ไหล 30% ตะลงึ! คนไทยเสี่ยงดวงแสนล./ป (ประธาชาตธุิรกิจ, วันที่ 16 
ตุลาคม 2549. 

 “รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิตบิัญญัติแหงชาติ” (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ). 

 “รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาล สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 
กันยายน 2552 และ 2551” 

 “รายงานประจาํป 2547 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล” (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล, 2548). 

 “รายงานประจาํป 2548 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล” (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล, 2549). 

 “รายงานประจาํป 2549 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล” (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล, 2550).  

 “รายงานประจาํป 2550 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล” (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล, 2551). 

 “สลากเลขทาย มอบโชค ชวยชาต”ิ เอกสารแผนพับ จัดทําโดย สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

 “หยุด! หวยบนดิน เงนินอกระบบ สะพัดแสนลาน” ประชาชาติธุรกิจ, วันที่ 7 ธันวาคม 2549. 

  

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 “คลัง ยันปลด ผอ.กองสลากฯ ไมมีใบสั่งการเมือง มั่นใจไมสามารถฟองรองได” (ASTVผูจัดการ
ออนไลน, 20 เมษายน 2555) at 
http://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9550000049504 
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 “ปมปลด”ธีระชัย” – คลังวงแตกแกโควตาสลาก 4 ลานใบ ‘กิตติรัตน’ โยน ‘ทนุศักดิ’์ แกลํา หกั
ดิบทหาร–หาเสือเอ้ือนักการเมือง” at http://thaipublica.org/2012/02/lottery-quotas-thirachai-kittirat/ 

 ประวัติความเปนมาของหวยหรือล็อตเตอรี่ http://www.lottosanook.com/2010/08/blog-
post_08.html 

 “ประวัติสํานักงาน สลากกินแบงรัฐบาล” http://www.glo.or.th/detail.php?link=history 

 “พระประวตัิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ องคปฐมเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย” เว็บไซตกระทรวงมหาดไทย 
http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=235,804615,235_804633&_dad=portal&_schema=PORTAL 
(สืบคนเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2554) 

 รัฐบาลเดินหนา "1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกจิ" เรงพัฒนาวงการกฬีาไทย (ASTVผูจัดการออนไลน, 23 
มกราคม 2555) at 
http://www.manager.co.th/Sport/ViewNews.aspx?NewsID=9550000010000&#Opinion 

 สลากกินแบงรัฐบาล at ttp://www.glo.or.th/detail.php?link=lott_rattaban 

 “สลากบํารุงการกุศลกับ หนวยงานและองคกรการกุศล” at 
http://www.glo.or.th/detail.php?link=lott_kuson 

 “สํานักงานสลาก ฯ กับงานเพื่อสังคม” at http://www.glo.or.th/detail.php?link=social 

 หวยล็อค “เดง” ผอ.สลากกินแบง “สมชาติ วงศวัฒนศานต” – เปดใจเบือ้งหลัง “ผมไมมีภาวะผูนํา” 
(13 เมษายน 2012) at http://thaipublica.org/2012/04/lottery-director-somchat-press 

 เว็บไซตสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล http://www.glo.or.th/ 
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