ประวัตส
ิ ำนั กงำน สลำกกินแบ่งรัฐบำล
ประว ัติของสำน ักงำนสลำกกินเเบ่งร ัฐบำล
กำรออกสลำกกินแบ่งฯ ในประเทศไทยตำมประวัตค
ิ วำมเป็ นมำได ้เริม
่ มีขน
ึ้ ใน
สมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห
่ ัวร ัชกำลที่ 5 โดยมีฝรั่ง
ื่ "ครูอำลบำสเตอร์" เป็ นผู ้นำลักษณะกำรออกรำงวัลสลำก
ชำวอังกฤษชอ
แบบยุโรปมำเผยแพร่เป็ นคนแรกโดยเรียกว่ำ "ลอตเตอรี"่ โดย
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้ำเจ ้ำอยูห
่ ัวได ้ทรงพระกรุณำโปรดเกล ้ำฯ
พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให ้กรมทหำรมหำดเล็กออกลอตเตอรีเ่ ป็ น
ครัง้ แรกใน ประเทศ ไทย เมือ
่ ปี พ.ศ. 2417 เนือ
่ งในงำนพระรำชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษำ
ิ ค ้ำมำร่วมแสดงใน
ของพระองค์ โดยมีวต
ั ถุประสงค์ทจ
ี่ ะชว่ ยเหลือพ่อค ้ำต่ำงชำติทน
ี่ ำสน
กำร จัดพิพธิ ภัณฑ์ทต
ี่ ก
ึ คองคำเดียในพระบรมมหำรำชวัง
และต่อมำในสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล ้ำเจ ้ำอยูห
่ ัว เมือ
่ ปี พ.ศ. 2460 ซงึ่ เป็ นชว่ งที่
อยูใ่ นระหว่ำงสงครำมโลกครัง้ ที่ 1 สหรำชอำณำจักรอังกฤษซงึ่ เป็ นประเทศฝ่ ำย
ั พันธมิตร ประสงค์จะกู ้เงินจำกประเทศไทยเพือ
้
สม
่ ใชในกำรสงครำม
แต่ไม่อำจกู ้โดยตรง
จำกรัฐบำลไทยได ้ เพรำะจะเป็ นกำรกระทบกระเทือนงบประมำณสภำรักชำติแห่งประเทศ
อังกฤษ จึงดำเนินนโยบำยกู ้เงินจำกประชำชนด ้วยกำรออกลอตเตอรี่ โดยได ้รับ
พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตจำกพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล ้ำเจ ้ำอยู่ หัว
และต่อมำในปี พ.ศ.2466 ได ้ทรงพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให ้ออก"ลอตเตอรี่
ื ป่ำล้ำนบำท" เพือ
ื ป่ ำอำสำสมัครโดยพิมพ์ จำนวน 1 ล ้ำนฉบับ
เสอ
่ หำรำยได ้บำรุงกองเสอ
จำหน่ำยฉบับละ 1 บำท
ต่อ มำในสมัยรัชกำล
พระบำทสมเด็จ
พระปกเกล ้ำเจ ้ำอยูห
่ ัว
ภำยหลังกำรเปลีย
่ นแปลง
กำรปกครอง ในปี พ.ศ.
2476 รัฐบำลมีนโยบำยที่
จะลดเงินรัชชูปกำร (เงินที่
เรียกเก็บจำกชำยไทยทีม
่ ต
ิ ้องรับรำชกำรทหำร) ทำให ้รัฐขำดรำยได ้ จึงได ้ดำริให ้มีกำร
ออกลอตเตอรีร่ ัฐบำลขึน
้ โดยเรียกว่ำ "ลอตเตอรีร่ ัฐบำลสยำม" โดยพิมพ์ออกจำหน่ำย
จำนวน 1 ล ้ำนฉบับ ๆ ละ 1 บำท ปี ละ 4 งวด
ต่อมำในปี พ.ศ. 2477 คณะรัฐมนตรีได ้อนุมัตใิ ห ้กระทรวงมหำดไทยออกสลำกกินแบ่ง
บำรุงเทศบำลโดยกำหนด ว่ำ หำกเดือนใดเป็ นเดือนทีอ
่ อกสลำกกินแบ่งรัฐบำล เดือนนัน
้
ให ้งดจำหน่ำยสลำกกินแบ่งของเทศบำล โดยเริม
่ จำหน่ำยงวดแรกเมือ
่ เดือนพฤศจิกำยน
พ.ศ. 2478 แล ้วออกสลำกเดือนเมษำยน พ.ศ. 2479 โดยพิมพ์จำนวน 500,000 ฉบับ ๆ
ละ 1 บำท และได ้มีกำรออกสลำกกินแบ่งรัฐบำลและสลำกบำรุงเทศบำลเรือ
่ ยมำ
ในปี พ.ศ. 2482 ซงึ่ ถือเป็ นยุคทีส
่ ลำกกินแบ่งรัฐบำลเริม
่ ดำเนินกำรอย่ำงจริงจัง โดย
คณะรัฐมนตรีได ้มีมติให ้โอนกิจกำรสลำกกินแบ่งรัฐบำล และสลำกบำรุงเทศบำล มำสงั กัด
กระทรวงกำรคลัง และได ้มีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรออกสลำกกินแบ่งรัฐบำลขึน
้ โดยมี
พระยำพรหมทัตศรีพล
ิ ำส เป็ นประธำนกรรมกำร เมือ
่ วันที่ 5 เมษำยน 2482 ในวันดังกล่ำว
จึงถือเป็ นวันสถำปนำสำนั กงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลจนปั จจุบัน

และ กำรออกสลำกกินแบ่งรัฐบำลก็ได ้พัฒนำเรือ
่ ยมำ
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 ได ้มีกำรออกพระรำชบัญญัต ิ
สำนั กงำน สลำกกินแบ่งรัฐบำลขึน
้ กำหนดให ้สำนั กงำนสลำก
กินแบ่งรัฐบำลเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล และเป็ นรัฐวิสำหกิจสงั กัด
กระทรวงกำรคลัง
นอกจำกกำรดำเนิน กิจกำรภำยในประเทศแล ้ว สำนั กงำน
สลำกกินแบ่งรัฐบำลยังได ้มีกำรประสำนงำน และแลกเปลีย
่ น
ควำมคิดเห็นและข ้อมูลข่ำวสำรด ้ำนกิจกำรสลำกกินแบ่งกับ
ิ ของสมำคมสลำก
ต่ำง ประเทศด ้วย โดยกำรเข ้ำเป็ นสมำชก
กินแบ่งโลก (World Lottery Association : WLA) และเป็ น
ิ ของสมำคมสลำกกินแบ่งภูมภ
ี แปซฟ
ิ ิ ก (Asia
สมำชก
ิ ำคเอเชย
Pacific Lottery Association : APLA) ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2543
(หมำยเหตุ World Lottery Association พัฒนำมำจำกองค์กำร International
ิ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2503)
Association of State Lotteries ซงึ่ สำนั กงำนฯ เป็ นสมำชก
ภำรกิจหล ักในกำรดำเนินงำน
สำนัก งำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล บริหำรงำนภำยใต ้พระรำชบัญญัตส
ิ ำนั กงำนสลำกกิน
แบ่งรัฐบำล พุทธศักรำช 2517 ทีใ่ ชบั้ งคับตัง้ แต่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2517 ซงึ่ มีวต
ั ถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ มำตรำ 5 ข ้อควำมว่ำ ให ้จัดตัง้ สำนั กงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลขึน
้ เรียกว่ำ
"สำน ักงำนสลำกกินแบ่งร ัฐบำล" มีวต
ั ถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. ออกสลำกกินแบ่งรัฐบำล
2. จัดกำรโรงพิมพ์อันเป็ นอุปกรณ์ในกำรพิมพ์สลำกกินแบ่งรัฐบำลหรือ
สงิ่ พิมพ์อน
ื่ ทีค
่ ณะกรรมกำรให ้ควำมเห็นชอบ
3. กระทำกำรอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งหรือทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่กำรดำเนินกิจกำรของ
สำนั กงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล
ภำรกิจสำคัญอีกประกำรหนึง่ คือ กำรจัดกำรโรงพิมพ์ อันเป็ นอุปกรณ์ในกำรพิมพ์
สลำกกินแบ่งรัฐบำล และสงิ่ พิมพ์อน
ื่ ทีค
่ ณะกรรมกำรให ้ควำมเห็นชอบ ปั จจุบันโรงพิมพ์
สำนั กงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลตัง้ อยูท
่ ี่ ซอยแยกเอกมัย ถ.สุขม
ุ วิท 63

นอก จำกกำรพิมพ์สลำกกินแบ่งรัฐบำลแล ้ว สำนักงำนสลำกกินแบ่ง
รัฐบำลยังได ้มีกำรจัดพิมพ์สลำกบำรุงกำรกุศล ใบตรวจผลกำรออก
รำงวัล รวมถึงงำนพิมพ์อน
ื่ ทีร่ ับจ ้ำงจำกภำยนอก
ซงึ่ สว่ นใหญ่เป็ นสงิ่ พิมพ์กันปลอมแปลงของหน่วยรำชกำรที่
คณะกรรมกำรให ้ควำม เห็นชอบ อำทิ ตั๋วรถเมล์ ตั๋วรถโดยสำร บขส. บัตรผ่ำนทำงของ
กำรทำงพิเศษฯ สติ๊ กเกอร์ของกรมสรรพสำมิต แม ้จะไม่สร ้ำงกำไรให ้เป็ นจำนวนมำกนัก
เนือ
่ งจำกเป็ นลักษณะของกำรให ้ควำมชว่ ยเหลือ และรับพิมพ์งำนในรำคำตำ่ กว่ำโรงพิมพ์
ของเอกชน แต่ก็นับว่ำเป็ นผลงำนทีภ
่ ำคภูมใิ จของสำนั กงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ในควำม
มีศักยภำพและได ้รับควำมไว ้วำงใจ

