
ส ำนักงาำนัสาำงงนนับ่งาักบ่ำา

P ICTURES 12
สลากภาพ 12 นักษัตร



ควำมเป็นัมำ

งำัศึงษำผานตภกณฑ์บาะเงมสาำงัูปบ่่อื่นัๆ ต้อา่ััาุวกตถุปัะสาค์หากง 3 เัื่อา

1) เพื่อบง้ไขปัญหำงำัจ ำหนังำยสาำงเงนนััำคำ

2) เพื่อบง้ไขปัญหำงำัเางนัพนักนัผนดงฎหมำย (หวยใต้ดนนั)

3) เพื่อเป็นัทำาเาืองให้งก่ผู้ซื้อสาำงงนนับ่งาักบ่ำา

ค ำสั่งคณะกรรมกำรสลำกกินแบ่งรัฐบำล ที่ 12/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2562 แต่งตั้งคณะท ำงำนศึกษำ
ผลิตภัณฑ์และเกมสลำกรูปแบบอื่นๆ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนวรรธน์ พลวิชัย ประธำนคณะท ำงำน)  โดยให้คณะท ำงำน
มีหน้ำที่ สัุปผางำัศึงษำผานตภกณฑ์ใหมงตำมพัะัำช่กญญกตนส ำนักงาำนัสาำงงนนับ่งาักบ่ำา (ฉ่ก่ที่ 2) พ.ศ. 2562  
จกดท ำบผนัปฏน่กตนาำนั (Action Plan) บนัวทำางำัสื่อสำั บาะอื่นัๆ ที่เงี่ยวข้อา โดยให้น ำเสนอภำยใน 30 วัน แล้วนั ำเสนัอ
คณะงััมงำัสาำงงนนับ่งาักบ่ำาพนจำัณำในังำัปัะชุมคัำวถกดไป
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1) ปัญหำสาำงเงนนััำคำยังคงมีอยู่
2) ประชำชนยังคงนันยมซื้อหวยใต้ดนนัอยู่เช่นเดิม
3) ยังคงมีพงอค้ำคนังาำาในระบบกำรจ ำหน่ำย
4) ไมงสำมำัถตอ่สนัอาควำมต้อางำั

ของผู้ที่ประสงค์ จะจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล

ไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นอย่างไร? หากมีผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นอย่างไร?

1) าดปัญหำสาำงเงนนััำคำ
2) เพน่มทำาเาืองใหม่ให้กับผู้ซื้อสลำก
3) บง้ปัญหำหวยใตด้นนั
4) พกฒนัำผานตภกณฑ์ และระบบกำรจ ำหน่ำย 

ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
5) าดงำัเางนังำัพนักนัที่ไมงพึาปัะสาค์หัือ

ผนดงฏหมำย เช่น พนันบอล เกมออนไลน์ 

เหตุผลที่ส านักงานต้องมีผลิตภัณฑใ์หม่
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การแบ่งรูปแบบของสลากโลก

ผลการประชุมใหญ่ของสมาคมสลากกินแบ่งโลก (World Lottery Association : WLA) 
เกิดข้ึนครั้งแรก ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ในปี พ.ศ. 2543 ว่าด้วยเรื่องประเภทของ
สลากกินแบ่งโดยพิจารณารูปแบบสลากจากพ้ืนฐานความนิยม ที่เล่นกันในบรรดากลุ่มประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก แบ่งได้ 5 รูปแบบ 

สลาก
แบบรู้ผลทันที 
(Instant 
Lottery)

สลาก
ล็อตโต้
(LOTTO)

สลากตัวเลข
(NUMBERS 

GAME)

สลากกีฬา
(SPORT 

LOTTERY)

  
สลาก

แบบดั้งเดิม
(Conventional 

Lottery)



สาำงงนนับ่งาักบ่ำา (บ่่ใ่)
สลากกินแบ่งรัฐบาล 

เข้าร่วมเป็นสมาชิกในป ีพ.ศ. 2503
เป็นสมาชิก 59 ปี 4
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6ประเทศไทยเคยออกสลำกแบบขูดนี้เมื่อปี พ.ศ.2523 
ชื่อ “สลำกคุม้เกล้ำ” เพื่อสร้ำงอำคำรคุ้มเกล้ำ ของโรงพยำบำลภูมิพล โดยกองทัพอำกำศ

ประเทศญ่ีปุน่

ประเทศฟลิิปปนิส์ 7
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ฟลิิปปินส์

มาเลเซีย

เวียดนาม

สิงคโปร์

ญี่ปุ่น

8



8

มาเลเซีย

ฟลิิปปินส์

เวียดนาม

ญี่ปุ่น
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ภูมิภาค
สลาก
ดั้งเดิม
(สลากใบ)

สลาก
ขูด

สลาก 
LOTTO

สลาก
ตัวเลข

สลาก
กีฬา

รวม

อเมริกาเหนือ - 24 29 23 24 100

ลาติน อเมริกา 10 20 30 10 30 100

แอฟริกา - 19 31 8 42 100

ยุโรป 3 28 28 6 35 100

เอเชีย-แปซิฟกิ 13 18 29 27 13 100

รวมทั่วโลก 5 22 29 15 29 100

ร้อยละของการจ าหน่ายสลากของแต่ละรูปแบบ แยกตามภูมิภาคทั่วโลก 

สาำงดกา้เดนม จ ำหนังำยนั้อยที่สุด เนัื่อาจำงไมงมีจ ำหนังำยในัอเมันงำเหนัือบาะบอฟันงำ สาำง LOTTO บาะสาำงตกวเาข ได้ัก่ควำมนันยมในัเอเซีย-บปซนฟิงสาูมำง 10
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จ ำนัวนั 1 ชุด 1,000,000 ฉ่ก่
ฉบับละ 80 บำท
ัำยได้จำงงำัจ ำหนังำย (100%) 80,000,000 ่ำท
เงินรำงวัล 60% 48,000,000 บำท
น ำส่งรำยได้แผ่นดิน 23% 18,400,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน 17% 13,600,000 บำท

ัำาวกาอกตัำัำาวกาตงอ 1 ชุด
(1,00,000 ฉ่ก่)

จ ำนัวนััำาวกา
จ ำนัวนัเานนััวม
บตงาะัำาวกา 

ั้อยาะ
เานนััำาวกา 60%

ัำาวกาที่ 1 1 6,000,000 12.50%
ัำาวกาข้ำาเคียาัำาวกาที่ 1 2 200,000 0.42%
ัำาวกาที่ 2 5 1,000,000 2.08%
ัำาวกาที่ 3 10 800,000 1.67%
ัำาวกาที่ 4 50 2,000,000 4.17%
ัำาวกาที่ 5 100 2,000,000 4.17%
ัำาวกาเาขหนั้ำ 3 ตกว 2,000 8,000,000 16.66%
ัำาวกาเาขท้ำย 3 ตกว 2,000 8,000,000 16.66%
ัำาวกาเาขท้ำย 2 ตกว 10,000 20,000,000 41.67%

ัวมทก้าสน้นั 48,000,000 100.00%

จกดสั เัานนััำาวกา ตำม พ.ั .่ . ส ำนักงาำนัสาำงฯ มำตัำ 22
เานนัที่ได้ัก่จำงงำัจ ำหนังำยสาำงงนนับ่งาักบ่ำา

ในับตงาะาวดให้จกดสัั ดกานัี้ 
(1) ั้อยาะหงสน่เป็นัเานนััำาวกา
(2) ไมงนั้อยงวงำั้อยาะยี่สน่สำมเป็นัเานนันั ำสงาัำยได้บผงนัดนนั
(3) ไมงนั้อยงวงำั้อยาะสน่เจ็ดเป็นัคงำใช้จงำยในังำั่ันหำัาำนั

ซึ่าัวมคงำใช้จงำยในังำัจ ำหนังำยสาำงงนนับ่งาักบ่ำาด้วย 

สลากกินแบ่งรัฐบาล (แบบใบ)

ประเภท : ไม่สมทบเงินรางวัล

ซื้อสลาก 1 ฉบับ มีสิทธิถูกรางวัลทุกรางวัล

ตัวอย่าง
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หลักที่ 1 หลักที่ 2 หลักที่ 3 หลักที่ 4

ปีชวด (หนู) ปีระกา (ไก่) ปีกุน (หม) ูปีเถาะ (กระต่าย)

P ICTURES12

จัดอยู่ในรูปแบบที่ 4 ของสมาคมสลากกินแบ่งโลก

(P12)

24

ขอบคุณที่มาของภาพ : http://th.m.Wikipedia.org/wiki/ปนีักษัตร
http://images.app.goo.gl/uKdBcssX4w17F9pC7



ท่ีมาของ 12 นักษัตร หรือ เป็นปีตาม และ
ชาติอื่น ๆ ในเอเซียตะวันออก เช่น จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น 
แบ่งเป็นรอบปี รอบละสิบสองปี แต่ละปีก าหนดสัตว์เรียก
เป็นชื่อเรียงกันไป

วันชิวอิก (วันที่ 1 เดือนอ้ายของจีน) สัตว์ทั้งหลายมา
ชุมนุมกันหน้าวังหลวง และฮ่องเต้สวรรค์ประกาศให้สัตว์ 
12 ชนิด ที่มาถึงก่อนวันชิวยี่ (วันที่ 2 เดือนอ้าย) ให้ได้รับ
แต่งตั้งเ ป็นองค์รักษ์ ท าหน้าที่อยู่ยามเฝ้า วังหลวง 
โดยสัตว์ทั้งหลายผลัดเปล่ียนกันอยู่ยามตัวละ 2 ชั่วโมง 
จนครบ 24 ชั่วโมง

12(P12)

ขอบคุณที่มาของภาพ : http://th.m.Wikipedia.org/wiki/ปนีักษัตร
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ปีชวด (หน)ู ปีฉลู (วัว) ปีขาล (เสือ) ปีเถาะ (กระต่าย) ปีมะโรง (มังกร) ปีมะเส็ง (งู)

ปีมะเมีย (ม้า) ปีมะแม (แพะ) ปีวอก (ลิง) ปีระกา (ไก)่ ปีจอ (หมา) ปีกุน (หม)ู

ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง (มังกรฟา้ราชวงศ์ โจว-ฉิน) มะเส็ง (พญางูขาว-งูใหญ่-พญานาค) มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ และ กุน

12(P12)

ขอบคุณที่มาของภาพ : http://images.app.goo.gl/uKdBcssX4w17F9pC7



ในแต่ละหลัก ให้เลือก 1 ภาพ จากภาพทั้งหมด 12 ภาพ 
เลือกจนครบ 4 หลัก (เลือกภาพซ ้าได้)

รูปแบบการเล่น

หมู

หลักที่ 1 หลักที่ 2

กระต่าย

หลักที่ 3

ม้า

หลักที่ 4

เสือ

ราคาจ าหน่าย รายการละ 50 บาท
(ซื้อ 1 รายการ ลุ้นได้ท้ังสองประเภทรางวัล)

ประเภทรางวัล 2 ประเภท
1) 4 ภาพตรง       (ตรงภาพ-ตรงหลัก)
2) 4 ภาพสลับหลัก (ตรงภาพ-สลับหลัก)

ออกรางวัล ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน
(ออกรางวัลใหม่-ไม่อิงผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล) 

จ่ายเงินรางวัล 
- แบบผันแปรตามจ านวนผู้ถูกรางวัล
- เงินรางวัลจ่ายเต็มจ านวนให้ผู้ถูกรางวัล 
(เศษจ่ายให้กับผู้ถูกรางวัลที่ซื้อเป็นคนแรก ของแต่ละประเภทรางวัล)

สัดส่วนเงินรางวัล 
เงินรางวัลรวม 60% จากยอดจ าหน่าย 
น ามาจัดสรร  รางวัล 4 ภาพตรง 50% 

รางวัล 4 ภาพสลับหลัก 50%

P12 P ICTURES12
สลากภาพ 12 นักษัตร

ขอบคุณที่มาของภาพ : http://images.app.goo.gl/uKdBcssX4w17F9pC7



หมู

หลักที่ 1 หลักที่ 2

กระต่าย

หลักที่ 3

ม้า

หลักที่ 4

เสือ

P ICTU RES12
สลากภาพ 12 นักษัตร จ าลองสถานการณ์ จ าหน่ายสลากภาพ 20,736 รายการ 

รายการละ 50 บาท ยอดจ าหน่ายรวม 1,036,800 บาท

ยอดเงนิรางวัล 60%  = 622,080 บาท
แบ่งสัดส่วนเงินรางวัล = 4 ภาพตรง 50% = 311,040 บาท 

= 4 ภาพสลับหลัก 50% = 311,040 บาท

 ซ้ือสลาก 1 รายการ 50 บาท สมมติเลือกซ้ือภาพ

 หลังออกรางวัลวนัที ่1,16 (ออกรางวัลใหม่-ไมอ่ิงผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล) 

•มีผู้ถกูรางวัล 4 ภาพสลับหลัก 23 ราย ได้รับเงินรายละ 13,523 บาท (1 ต่อ 270 บาท)

 เลขทีอ่อก คือ

•มีผู้ถกูรางวัล 4 ภาพตรง 1 ราย ได้รับเงินรางวัล 311,040 บาท (1 ต่อ 6,220 บาท)

(ภาพใม่ซ ้า)

•มีผู้ถูกรางวัล 4 ภาพสลับหลัก 11 ราย ได้รับเงินรายละ 28,276 บาท (1 ต่อ 565 บาท)

 เลขทีอ่อก คือ

•มีผู้ถกูรางวัล 4 ภาพตรง 1 ราย ได้รับเงินรางวัล 311,040 บาท (1 ต่อ 6,220 บาท)

(ภาพซ ้า 1 คู)่

•มีผู้ถกูรางวัล 4 ภาพสลับหลัก 5 ราย ได้รับเงินรายละ 62,208 บาท (1 ต่อ 1,244 บาท)

 เลขทีอ่อก คือ

•มีผู้ถูกรางวัล 4 ภาพตรง 1 ราย ได้รับเงินรางวัล 311,040 บาท (1 ต่อ 6,220 บาท)

(ภาพซ ้า 2 คู)่

 เลขทีอ่อก คือ

•มีผู้ถกูรางวัล 4 ภาพตรง 1 ราย ได้รับเงินรางวัล 311,040 บาท (1 ต่อ 6,220 บาท)

(ซ ้ากัน 3 ภาพ : ภาพตอง)

•มีผู้ถกูรางวัล 4 ภาพสลับหลัก 3 ราย ได้รับเงินรายละ 103,680 บาท (1 ต่อ 2,073บาท)

 เลขทีอ่อก คือ

•มีผู้ถกูรางวัล 4 ภาพตรง 1 ราย ได้รับเงินรางวัล 622,080 บาท (1 ต่อ 12,441 บาท)

(ซ ้ากัน 4 ภาพ)

• ไม่มีผู้ถูกรางวัล 4 ภาพสลับหลัก (โอนไปรางวัล 4 ภาพตรง) 16ขอบคุณท่ีมาของภาพ : http://images.app.goo.gl/uKdBcssX4w17F9pC7



โอกาสถูกรางวัล
รูปแบบการเล่น : เลือกภาพ 4 ภาพ หลักละ 1 ภาพ (แต่ละหลักมีให้เลือกทั้งหมด 12 ภาพ)

เมื่อน าภาพมาเรียง ตามเหตุการณ์ความน่าจะเป็น คร้ังละ 4 ภาพ จะได้จ านวนภาพทั้งหมด 20,736 รูปแบบ

เหตุการณ์ ประเภทรางวัล ตัวอย่างภาพ โอกาสในการถูกรางวัล

กรณีภาพไม่ซ ้า 4 ภาพตรง 1 ต่อ 20,736

4 ภาพสลับหลัก 23 ต่อ 20,736

กรณีภาพซ ้า 1 คู่ 4 ภาพตรง 1 ต่อ 20,736

4 ภาพสลับหลัก 11 ต่อ 20,736

กรณีภาพซ ้า 2 คู่ 4 ตรง 1 ต่อ 20,736

4 ภาพสลับหลัก 5 ต่อ 20,736

กรณีภาพซ ้า 3 4 ภาพตรง 1 ต่อ 20,736

4 ภาพสลับหลัก 3 ต่อ 20,736

12
สลากภาพ 12 นักษัตร

17ขอบคุณท่ีมาของภาพ : http://images.app.goo.gl/uKdBcssX4w17F9pC7



เง่ือนไขในการสมทบเงินรางวัล

รายการ เงื่อนไข ตัวอย่างภาพ เงินรางวัล

4 ภาพตรง 50% มีผู้ถูกรางวัล หมู ไก่ หนู ลิง จ่ายผันแปร

4 ภาพสลับหลัก 50% มีผู้ถูกรางวัล ไก่ หนู ลิง หมู จ่ายผันแปร

4 ภาพตรง 100% มีผู้ถูกรางวัล หมู หมู หมู หมู จ่ายผันแปร

4 ภาพสลับหลัก ไม่มีผู้ถูกรางวัล - น าเงินรางวัล รวมกับรางวัล 4 ภาพตรง

4 ภาพตรง ไม่มีผู้ถูกรางวัล - น าเงินรางวัล รวมกับรางวัล 4 ภาพสลับหลัก

4 ภาพสลับหลัก 100% มีผู้ถูกรางวัล ไก่ ม้า ลิง หมู จ่ายผันแปร

4 ภาพตรง                 * ไม่มีผู้ถูกรางวัล - สมทบกับรางวัล 4 ภาพตรง ในงวดถัดไป

4 ภาพสลับหลัก            * ไม่มีผู้ถูกรางวัล - สมทบกับรางวัล 4 ภาพสลับหลัก ในงวดถัดไป

สาำงภำพ มีควำมนังำจะเป็นัที่จะไมงมีผู้ถูงัำาวกาในั่ำาาวด บาะหำงในัาวดใดไมงมีผู้ถูงัำาวกาเาย จะต้อาสมท่ เานนััำาวกา
ไปยกาาวดถกดไป งำัสมท่เานนััำาวกาบยงตำมปัะเภทัำาวกา เชงนั เานนััำาวกา 4 ภำพตัา สมท่ไปยกาัำาวกา 4 ภำพตัา าวดถกดไป
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หมายเหตุ : *กรณี  หากทั้งสองประเภทรางวัล ไม่มีผู้ถูกรางวัลเลย ให้สมทบไปยังงวดถัดไป แยกตามประเภทรางวัล (มาตรา 26)
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ข้อดี-ข้อเสีย ของสลาก P12

• เาืองภำพได้ตำมควำมต้อางำั
• ไมงมีปัญหำตกวเาข เชงนั เาขเนังำ (000)
• เงมใหมง ไมงอ้ำาอนาตกวเาข ซื้อบาะจ ำหนังำยได้

ตำมควำมต้อางำั
• เป็นังำัเางนัเงมเพื่อควำมเพานดเพานนั
• มีเานนััำาวกาจูาใจ (อก้นัเาขซื้อ)
• จงำยัำาวกาผกนับปั มีโองำสได้ัก่ัำาวกาสูา

ข้อดี

• ไมงมีเานนััำาวกา Jackpot
• เานนััำาวกาบตงาะาวดไมงเทงำงกนั 

ท ำให้ยำงในังำัปัะชำสกมพกนัธ์

ข้อเสีย

(P12)

P ICTURES12
สลากภาพ 12 นักษัตร

31



ปัะเภท สมท่เานนััำาวกา
ัำคำจ ำหนังำย รำยกำรละ 50 บำท

ปัะเภทัำาวกา รำงวัล 4 ภำพตรง และรำงวัล 4 ภำพสลับหลัก

งำัซื้อสาำง ซื้อ 1 รำยกำร เลือกให้ครบ 4 ภำพ มีสิทธิลุ้นรำงวัล ทั้ง 2 ประเภท คือ รำงวัล 4 ภำพตรง และรำงวัล 4 ภำพสลับหลัก

ัูปบ่่ัำาวกา จ่ำยเงินรำงวัลผันแปร ตำมจ ำนวนผู้ถูกรำงวัลในแต่ละงวด (ก ำหนดรำงวัลขั้นต่ ำ 2,000 บำท ต่อ 1 บำท)

สกดสงวนััำาวกา รำงวัล 4 ภำพตรง  50%  และรำงวัล 4 ภำพสลับหลัก 50% ของเงินรำงวลัแต่ละงวด
หำกประเภทรำงวัลใด ไม่มีผู้ถูกรำงวัล จะน ำเงินรำงวัลไปรวมให้กับอีกประเภทรำงวัลที่มีผู้ถูกรำงวัล
งัณีทก้าสอาปัะเภทัำาวกา ไมงมีผู้ถูงัำาวกาเาย ให้สมท่ไปยกาาวดถกดไป บยงตำมปัะเภทัำาวกา (มำตัำ 26)

งำัอองัำาวกา ออกรำงวัล 1 ครั้ง จ ำนวน 4 หลัก หลักละ 1 ภำพ (แต่ละหลักมี 12 ภำพ รวม 4 หลัก 48 ภำพ)

วกนัอองัำาวกา ออกรำงวัล เดือนละ 2 ครั้ง ในวันที่ 1 และ 16 (ออกรำงวัลใหม่ ไม่อิงผลรำงวัลสลำกกินแบ่งรัฐบำล)

เาื่อนัไข
งำัถูงัำาวกา

ัำาวกา 4 ภำพตัา (ตัาภำพ-ตัาหากง) บาะัำาวกา 4 ภำพสาก่หากง (ตัาภำพ-สาก่หากง) กรณีถูกทั้ง 4 ภำพตรง และ
ให้ได้รับรำงวัล 4 ตรงรำงวัลเดียว) เงินรำงวัลจ่ำยเป็นจ ำนวนเต็ม (เศษจ่ำยให้กับผู้ถูกรำงวัลที่ซื้อสลำกเป็นคนแรก ของประเภทรำงวัลนั้น)

สรุปภาพรวม : สลากภาพ P12 P ICTURES12
สลากภาพ 12 นักษัตร
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