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บทสรุปผู้บริหาร 

 

การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการเส่ียงโชคถือเป็นการพนนัประเภทหน่ึง  ซ่ึงผูด้  าเนิน
กิจกรรมดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 
2478  ซ่ึงแตกต่างจากการพนนัท่ีตอ้งอาศยัทกัษะในการเล่น หรือการทายผลการแข่งขนักีฬาหรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ   กฎหมายท่ีควบคุมกิจกรรมการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชคมี 2 ฉบบัคือ พระราชบญัญติัการพนนั 
พ.ศ. 2478  และพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522    

 กระทรวงมหาดไทยไดเ้คยเสนอร่างพระราชบญัญติัการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค พ.ศ. .... ซ่ึงผา่น
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2554  จนกระทัง่
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดต้รวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบบัน้ีแลว้เสร็จเม่ือกลางปี 2559 อยา่งไรกดี็ รัฐบาล 
คสช.ยงัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.น้ีแต่อยา่งใด   

จากการศึกษาวิเคราะห์สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญติัน้ีพบวา่ มีเน้ือหาสาระหลกัท่ียงัมี
ขอ้บกพร่องหลายประการ ไมแ่ตกต่างจาก พ.ร.บ.การพนนั พ.ศ. 2478  อีกทั้งยงัขาดบทบญัญติัคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีจดักิจกรรมเส่ียงโชค มิไดก้ าหนดให้มีคณะกรรมการท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี
ก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขการควบคุมการเส่ียงโชคเหมือนในต่างประเทศ  ไม่มีบทบญัญติัก าหนดมูลค่าของ
รางวลั  ไม่มีบทบญัญติัควบคุมการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย  

ร่างพ.ร.บ.ฉบบัน้ีจึงไมน่่าจะสามารถแกปั้ญหาการส่งเสริมการขายของธุรกิจท่ีจดักิจกรรมเส่ียงโชค  
โดยเฉพาะธุรกิจผลิตหรือจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีน ้าตาลสูงท่ีก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนท่ีบริโภค
เกินปริมาณท่ีจ าเป็นในแต่ละวนั  การก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีค่อนขา้งต ่า ไม่สอดคลอ้งกบัรายได้
ของภาคธุรกิจท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการจดักิจกรรมเส่ียงโชค  ฉะนั้น ร่างพ.ร.บ.ฉบบัน้ีจึงมีลกัษณะไม่
สอดคลอ้งกบัแนวทางในการบญัญติักฎหมายควบคุมหรือก ากบัดูแลการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชคใน
ต่างประเทศ  สมควรท่ีรัฐบาลจะพิจารณาทบทวนหลกัการและเน้ือหาสาระใหมี้ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

ทั้งน้ี ควรพิจารณาใหส้ านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) เป็นหน่วยงานหลกัท่ี
รับผิดชอบในเร่ืองการก ากบัดูแลจดักิจกรรมส่งเสริมการขายดว้ยการเส่ียงโชคของผูป้ระกอบการ เน่ืองจากมี
ความพร้อมและความเช่ียวชาญดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคมากกว่ากระทรวงมหาดไทย และควรก าหนดใหมี้ 
“คณะกรรมการก ากบัการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค” เป็นองคก์รหลกัตามร่าง พ.ร.บ.ฉบบัน้ี และจะตอ้งมี
มาตรการป้องกนัหรือควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคจากการส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการเส่ียงโชค
ของธุรกิจอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณน ้าตาลสูงเป็นการเฉพาะ   

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

การวิเคราะห์กฎหมายเก่ียวกับการกํากับการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชค
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บทที ่1   

บทน า 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

      สถานการณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเส่ียงโชคในช่วงปี 2555-2558 พบว่า
ผูป้ระกอบการธุรกิจโดยเฉพาะผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองด่ืม เนน้กลยุทธ์การส่งเสริมเสริมการขายท่ีมุ่งวิธีการ
ใหผู้บ้ริโภคไดลุ้น้โชค ผา่นช่องทางการส่งตวัเลข หรือรหัส ดว้ยวิธีส่ง SMS ผ่านคล่ืนโทรศพัทมื์อถือ และจูง
ใจผูบ้ริโภคด้วยการให้รางวลัใหญ่ท่ีมีมูลค่าสูงและเป็นความนิยมชมชอบของคนส่วนใหญ่ เช่น รถยนต ์ 
รถจกัรยานยนต ์สมาร์ทโฟน  ทองค า ท่องเท่ียวต่างประเทศ สิทธิเขา้ชมฟุตบอลลีกใหญ่ในต่างประเทศ    

ผลการส ารวจทัศนคติและพฤติกรรมการส่งลุน้โชคของผูบ้ริโภคไทย มีข้อคน้พบท่ีน่าสนใจคือ 
พฤติกรรมการส่งชิงโชคของคนไทยในช่วงอายุ 25 ปีข้ึนไป ร้อยละ 44.3 เคยส่งลุน้โชคกบัผลิตภณัฑช์าเขียว 
มีความถ่ีในการส่งอย่างน้อย 1-3 คร้ังต่อเดือน และคนส่วนใหญ่ร้อยละ 39.2 เห็นดว้ยว่าการส่งลุน้โชคก็
เสมือนการเลน่หวยแบบไมผ่ิดกฎหมาย และยงัพบวา่กลยุทธ์การส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการให้ลุน้โชคเป็นกล
ยทุธ์ท่ีไม่มีผลเชิงลบต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้ อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดรายไดใ้หแ้ก่บริษทัของผลิตภณัฑน์ั้นๆ อย่าง
มากอีกดว้ย  ส่งผลให้ผูป้ระกอบการยงัคงยึดติดกับกลยุทธ์ส่งเสริมการชายด้วยวิธีการลุน้โชคตลอดการ
ด าเนินธุรกิจมาในช่วงปี 2555 เป็นตน้มา  โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารประเภทเคร่ืองด่ืม  นอกจากน้ี
จากปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีผูบ้ริโภค ใหก้ารตอบรับโปรโมชัน่การส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการส่งชิงโชคเป็น
อย่างดี ท าใหน้กัวิชาการหลายแขนงออกมาตั้งขอ้สังเกตต่อการจดักิจกรรมฯ ดงักล่าวว่าเป็นกิจกรรมท่ีล่อใจ
จนเขา้ข่ายการมอมเมาประชาชน และส่งเสริมใหค้นติดการเส่ียงโชค หรือเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ของกิจกรรมการ
เล่นพนนั1 

      เม่ือวนัท่ี 24 มินาคม 2559 ในการประชุมแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นต่อการจัดท าขอ้เสนอนโยบาย
มาตรการก ากับดูแลการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเส่ียงโชค   ซ่ึงมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้ ง
กระทรวงมหาดไทย  ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค กรมอนามยั และภาคประชาสังคม  เพ่ือ
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นต่อการก ากบัการส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการเส่ียงโชค  โดยมีขอ้เสนอให้มีมาตรการ
ป้องกนัเดก็และเยาวชน  มาตรการการก ากบัดูแลการออกใบอนุญาตการจดักิจกรรมใหค้ านึงถึงหลกัความเป็น
ธรรม โปร่งใส และไม่ส่งเสริมพฤติกรรมการพนัน  และให้มีกลไกในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อสุขภาพ   ท่ีจะด าเนินการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการดังกล่าว  และในท่ีประชุม 

                                                           
1 ศรัณยพงศ ์ เท่ียงธรรม, รายงานผลการส ารวจ : ทศันคติและพฤติกรรมการส่งลุน้โชคของผูบ้ริโภคไทย, คณะบริหารธุรกิจ
มหาวทิยาลยักรุงเทพ (2557). 
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กระทรวงมหาดไทยไดน้ าเสนอร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการเส่ียงโชค ท่ีผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา แลว้อยูร่ะหวา่งการส่งใหค้ณะรัฐมนตรี พิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนส่งใหส้ภา
นิติบญัญติัแห่งชาติ ให้ความเห็นต่อไป ซ่ึงท่ีประชุมไดแ้สดงความกงัวล ต่อร่างกฎหมายดงักล่าว ท่ียงัไม่มี
รายละเอียดตามหลักการการป้องกันเด็กและเยาวชนและมาตรการอ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางของ
นานาชาติ แม้ว่ากระทรวงมหาดไทยจะยืนยนั มาตรการต่างๆ สามารถท่ีจะระบุในขั้นตอนของการออก
กฎกระทรวง และระเบียบได ้ แต่ท่ีประชุมก็ยงัเห็นว่าหากหลกัการบางอย่างท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นกฎหมายระดบั
พระราชบญัญติั กจ็ะไม่สามารถออกแบบกลไกและมาตรการระดบัรองลงมาได ้    

      ดงันั้น โครงการฯ จึงเล็งเห็นความส าคญัถึงการจดัท าบทวิเคราะห์ร่างกฎหมายการส่งเสริมการขาย
ดว้ยวิธีการเส่ียงโชค เพ่ือใช้เป็นชุดความรู้ ขอ้มูล ในการช้ีแนะสาธารณะถึงการพฒันากฎหมายดงักล่าว  
ตลอดจนเพ่ือน าขอ้มูลมาพฒันาเป็นขอ้เสนอใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  
กระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ เพ่ือก าหนดมาตรการในการก ากบัการจดักิจกรรมเส่ียงโชคท่ีเขา้ข่ายการพนนั 
และมาตรการในการก ากบัการเขา้ถึงการพนนัของเดก็และเยาวชนผา่นช่องทางส่ือสมยัใหม่ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การก ากบัดูแลตามร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการเส่ียง
โชค พ.ศ. ....  

2.2 เพ่ือจดัท าขอ้เสนอแนะในการพฒันากฎหมายการส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการเส่ียงโชค  

 

3. เป้าหมายการด าเนินงาน 

3.1 มีผลงานวิชาการอา้งอิงเพ่ือการเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการพฒันากฎหมายก ากบัการ
ดูแลการส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการเส่ียงโชค  

3.2 ไดข้อ้เสนอแนวทางการก ากบัการส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการเส่ียงโชคไม่ให้เป็นการส่งเสริม
กิจกรรมการพนนั 

 

4. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 4.1 เกิดชุดความรู้ดา้นก ากบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการเส่ียงโชคท่ีเป็นการส่งเสริมให้
เกิดการพนนัในสังคมไทย  

 4.2 คนในสังคมเกิดความรู้และเท่าทนัการส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการเส่ียงโชค  
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5. ระยะเวลาด าเนินการ 

 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559  - 15  มิถุนายน 2559 

 

6.  ขั้นตอนการด าเนินงานและขอบเขตการศึกษา 

 6.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     1) ศึกษาวิเคราะห์ ร่างพระราชบัญญติัการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเส่ียงโชค พ.ศ. .... และ 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 โดยวิเคราะห์ใหเ้ห็นถึงหลกัการและโครงสร้างของกฎหมาย 

     2) ทบทวน (Review) เอกสารวิชาการ บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการ
วิเคราะห์การก ากบัตามร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการเส่ียงโชค      

                3) เพ่ือจดัท าเป็นขอ้เสนอแนะในการพฒันากฎหมายการส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการเส่ียงโชค ให้
สอดคลอ้งกับหลกัการปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนจากและการก ากบัการส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการเส่ียงโชคใหเ้ป็นธรรมและโปร่งใส 

                4) น าเสนอขอ้มูลผลการส ารวจและรับฟังขอ้เสนอของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และเวทีวิชาการ 

                5) น าส่งรายงานบทวิเคราะห์กฎหมายการส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการเส่ียงโชค ในประเทศไทย  

6.2 ขอบเขตการศึกษา 

     1) กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญติัการพนัน พ.ศ.2478 , ร่างพระราชบัญญติัการ
ส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการเส่ียงโชค  พ.ศ. .... และพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

     2) ขอ้เสนอแนวทางการพฒันาปรับปรุงกฎหมายก ากบัการส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการเส่ียงโชค 
ในประเทศไทย เพ่ือป้องกนัการส่งเสริมการขายท่ีส่งผลกระทบต่อสงัคม 
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บทที ่2 

กฎหมายเกีย่วกบัการให้รางวลัด้วยการเส่ียงโชค 

 

1. ความเป็นมา 

 เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2554 ในสมยัรัฐบาล น.ส.ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัในหลกัการ
ร่างกฎหมายเก่ียวกบัการพนนั 2 ฉบบัคือ ร่างพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญติัการให้

รางวลัดว้ยการเส่ียงโชค พ.ศ. .... 2 จนเกิดประเด็นถกเถียงว่า รัฐบาลเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัการพนนั 
พ.ศ. .... จะน าไปสู่การพนนัถูกกฎหมายเพ่ิมมากข้ึน เช่น ธุรกิจคาสิโน การเล่นพนนับอล หวยหุน้ ซ่ึงจะเป็น
การมอมเมาประชาชน เด็ก เยาวชน ก่อใหเ้กิดปัญหาสังคม เศรษฐกิจในวงกวา้งหรือไม่    

 ต่อมา กระทรวงมหาดไทยไดติ้ดตามร่างพระราชบญัญติัการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค พ.ศ. .... 
จนกระทัง่ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาในช่วงตน้ปี 2559  จึงควรมีการวิเคราะห์เน้ือหา
สาระส าคญัของร่าง พ.ร.บ.การใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค พ.ศ. .... อยา่งรอบดา้น ก่อนท่ีรัฐบาลจะตดัสินใจวา่ 
ควรท่ีจะเสนอร่าง พ.ร.บ.น้ีต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติหรือไม่   

   

2. กฎหมายเกี่ยวกบัการให้รางวลัด้วยการเส่ียงโชค 

กฎหมายปัจจุบนัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชคมี 2 ฉบบัคือ พระราชบญัญติั
การพนนั พ.ศ. 2478  และพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522    

1.พระราชบัญญตัิการพนัน พ.ศ. 2478  

พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 เป็นกฎหมายหลกัท่ีควบคุม ก ากบัการพนนัทุกประเภท ยกเวน้
การขออนุญาตออกหรือจดัใหมี้การเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลตามพระราชบญัญติัส านกังานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ. 2518 ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะ  การใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชคเป็นการพนนัท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัของ
บทบญัญติัมาตรา 8 ซ่ึงบญัญติัวา่   

 
“มาตรา 8 การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวลัด้วยการเส่ียงโชค โดยวธีิใด ๆ ในการประกอบกจิการค้า

หรืออาชีพ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะท าได้” 
 

                                                           
2 ร่าง ฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2554 ในสมยัรัฐบาล น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร และส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว้ (เร่ืองเสร็จท่ี 168/2559) 
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ผูป้ระกอบธุรกิจรายใดฝ่าฝืนจดักิจกรรมใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค  โดยมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้
พนกังาน จะมีความผิดตามมาตรา 14 แต่กฎหมายกบ็ญัญติัอตัราโทษไวต้ ่ามาก  

 
“มาตรา 14 ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญติัมาตรา 8 มีความผิดตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 

50 บาท ข้ึนไปจนถึง 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

 
กฎกระทรวง ฉบับที ่17 

  กฎกระทรวง ฉบับที ่17 (พ.ศ. 2503) เป็นกฎกระทรวงท่ีอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 
17 แห่งพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 มาตรา 16  มีเน้ือหาโดยสรุปดงัน้ี  

 “ขอ้ 4 ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งต่อไปน้ีเป็นเจา้พนกังาน ผูอ้อกใบอนุญาตเล่นการพนนั ตามบญัชี ข. ทา้ย
พระราชบญัญติั และใบอนุญาตจดัให้มีการแถมพกหรือรางวลัดว้ยการเส่ียงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบ
กิจการคา้หรืออาชีพตามมาตรา 8  

(1) ผูอ้  านวยการส านกัการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ส าหรับกรุงเทพมหานคร  
(2) นายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอ ผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอ ส าหรับจงัหวดัอ่ืน นอกจาก

กรุงเทพมหานคร  

การออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหเ้จา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตออกใบอนุญาตภายใตเ้ง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 

. . .  
ข. การพนนัต่อไปน้ี ในกรุงเทพมหานครใหอ้อกใบอนุญาตไดเ้ม่ืออธิบดีกรมการปกครอง สัง่อนุมติัแลว้ 

ในจงัหวดัอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครใหอ้อกใบอนุญาตไดเ้ม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดัสัง่อนุมติัแลว้  
(1) ใหส้ตัวต่์อสู้กนั  
(2) ไพ่โป๊กเกอร์ ไพ่เผ  
(3) บิลเลียด  
(4) การจดัให้มีการแถมพกหรือรางวลัดว้ยการเส่ียงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการ

คา้หรืออาชีพ   . . .” 
 

“ขอ้ 6 ก าหนดอายุใบอนุญาต การจดัให้มีการแถมพกหรือรางวลัดว้ยการเส่ียงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการ
ประกอบกิจการคา้หรืออาชีพใหน้บัแต่วนัท่ีเจา้พนกังานออกใบอนุญาตจนถึงวนัท่ี เจา้พนกังานผูอ้อก
ใบอนุญาตก าหนดใหต้ามท่ีเห็นสมควรและการเส่ียงโชคแต่ละคราวตอ้งอยู่ภายในเวลา 7 ถึง 24 นาฬิกา แห่ง
วนัท่ีก าหนดไว”้ 
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“ขอ้ 15 ผูใ้ดประสงคจ์ะจดัใหมี้การเล่นการพนนั ตามบญัชี ข. หรือการจดัใหมี้การแถมพกหรือรางวลั
ดว้ยการเส่ียงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการคา้หรืออาชีพตามมาตรา 8 ใหท้ าค าขอตามแบบทา้ย
กฎกระทรวงน้ี ยื่นต่อเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตประจ าทอ้งท่ี ดงัน้ี  

(1) ในกรุงเทพมหานคร ใหย้ื่นท่ีกรมการปกครอง  
(2) ในจงัหวดัอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหย้ื่นท่ีท่ีท าการปกครองอ าเภอหรือท่ีท าการปกครองก่ิง

อ าเภอ” 

“ขอ้ 16 ภายใตบ้งัคบั ขอ้ 19 ใบอนุญาตใหจ้ดัใหมี้การเล่นการพนนัตามบญัชี ข. และใบอนุญาตจดัให้มี
การแถมพก หรือรางวลัดว้ยการเส่ียงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการคา้หรืออาชีพตามมาตรา 8 ใหใ้ช้
แบบพิมพต์ามแบบทา้ยกฎกระทรวงน้ี” 

“ขอ้ 18 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัใหมี้แถมพก หรือรางวลัดว้ยการเส่ียงโชคดว้ยวิธีใด ๆ ในการ
ประกอบกิจการคา้หรืออาชีพใหก้ าหนด ดงัน้ี 

 
ก าหนดอายุใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม 

1 วนั  300 บาท  

ไม่เกิน 7 วนั  600 บาท 

ไม่เกิน 1 เดือน 1,500 บาท 

ไม่เกิน 6 เดือน 6,000 บาท 

ไม่เกิน 1 ปี 9,000 บาท 
 

บทวเิคราะห์  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 17 ก าหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑก์ารอนุญาต เจา้พนกังานผูอ้นุญาต
และผูมี้อ  านาจอนุมติั  ผูป้ระกอบการจะไปขออนุญาต ณ ทอ้งท่ีใดกไ็ด ้เช่น หากไม่สามารถขออนุญาตใน
อ าเภอหรือจงัหวดัใด  ผูป้ระกอบการรายนั้นกส็ามารถไปขออนุญาตท่ีพ้ืนท่ีอ่ืนได ้ เน่ืองจากกฎกระทรวงให้
ดุลพินิจแก่เจา้หนา้ท่ีอยา่งเปิดกวา้ง  ไม่มีกระบวนการศึกษาหรือพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งว่าการ
อนุญาตดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคหรือไม ่เพียงใด  อีกทั้งค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตการจดักิจกรรมใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชคของผูป้ระกอบธุรกิจ มีอตัราท่ีต ่ามาก เม่ือเปรียบเทียบ
กบัผลประโยชนท่ี์ผูป้ระกอบการจะไดรั้บจากการจดักิจกรรมดงักล่าว เช่น ธุรกิจเคร่ืองด่ืมบรรจุขวดท่ี
ผูป้ระกอบการรายใหญ่อาจมีรายไดห้รือผลก าไรหลายร้อยหรือหลายพนัลา้นบาท  แต่เสียค่าธรรมเนียมให้
ภาครัฐเพียงไม่ก่ีพนับาท   
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2. พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522    

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  เป็นกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีส าคญั ใชก้บัสินคา้
หรือบริการทุกประเภทในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ  แต่หากมีกฎหมาย
เฉพาะบญัญติัไวแ้ลว้ กใ็หใ้ชบ้งัคบัตามกฎหมายฉบบันั้นแทน  แต่ก็มีขอ้ยกเวน้บางประการตามท่ีบญัญติัไว้
ในมาตรา 213  พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  จึงมีขอบเขตครอบคลุมผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูซ้ื้อสินคา้
หรือบริการ  ผูไ้ดรั้บการชกัชวนใหซ้ื้อสินคา้หรือใชบ้ริการนั้น ๆ รวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้หรือผูไ้ดรั้บบริการจากผู ้
ประกอบธุรกิจ   

ประเดน็คุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ การควบคุมการโฆษณาสินคา้หรือบริการท่ีมีผู ้
ประกอบธุรกิจจดัใหมี้การแถมพกหรือใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชคตามกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งคือ บทบญัญติั
ท่ีก าหนดเร่ืองน้ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค มาตรา 22 วรรคสอง (5) และ
กฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค ฯ ไดแ้ก่ กฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2526 ประกอบ 
กฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2534  

“มาตรา 22  การโฆษณาจะตอ้งไม่ใชข้อ้ความท่ีเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคหรือใชข้อ้ความท่ี
อาจก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งน้ี ไม่วา่ขอ้ความดงักล่าวนั้นจะเป็นขอ้ความท่ีเก่ียวกบั
แหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลกัษณะของสินคา้หรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจดัหา หรือการใช้
สินคา้หรือบริการ 

ขอ้ความดงัต่อไปน้ี ถือวา่เป็นขอ้ความท่ีเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคหรือเป็นขอ้ความท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสงัคมเป็นส่วนรวม 

(1) ขอ้ความท่ีเป็นเทจ็หรือเกินความจริง 
(2) ขอ้ความท่ีจะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญัเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการไม่วา่จะกระท าโดย

ใชห้รืออา้งอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงอนัไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม 
(3) ขอ้ความท่ีเป็นการสนบัสนุนโดยตรงหรือโดยออ้มใหมี้การกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือ

น าไปสู่ความเส่ือมเสียในวฒันธรรมของชาติ 
(4) ขอ้ความท่ีจะท าใหเ้กิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียความสามคัคีในหมู่ประชาชน 
(5) ขอ้ความอยา่งอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ขอ้ความท่ีใชใ้นการโฆษณาท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถรู้ไดว้า่เป็นขอ้ความท่ีไม่อาจเป็นความจริงไดโ้ดย

แน่แท ้ไม่เป็นขอ้ความท่ีตอ้งหา้มในการโฆษณาตาม (1)” 
 

                                                           
3  “มาตรา 21 ในกรณีท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการใดไดบ้ญัญติัเร่ืองใดไวโ้ดยเฉพาะแลว้ใหบ้งัคบัตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายวา่ดว้ยการนั้น และใหน้ าบทบญัญติัในหมวดน้ีไปใชบ้งัคบัไดเ้ท่าท่ีไม่ซ ้ าหรือขดักบับทบญัญติัดงักล่าว เวน้แต่ ...” 
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เน่ืองดว้ยพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการควบคุมหรือก ากบัดูแลการ
โฆษณาการจดัใหมี้การเล่นพนนั  จึงไมเ่ปิดโอกาสใหมี้การโฆษณาการเล่นพนนัแต่อยา่งใด ทั้งน้ี อาจเป็น
เพราะกฎหมายพนนัฉบบัปัจจุบนัมีแนวคิดท่ีวา่ภาครัฐไม่ควรส่งเสริมหรืออนุญาตใหมี้การโฆษณาการเล่น
พนนัชนิดต่าง ๆ  ยกเวน้กรณีการออกสลากการกศุลตามมาตรา 9 ท่ีกฎหมายเปิดช่องใหมี้การประกาศโฆษณา 
ชกัชวนใหเ้ขา้เล่นได ้  

กฎหมายพนนัและกฎหมายลอตเตอร่ี (lottery act) ในหลายประเทศ จะมีบทบญัญติัหา้มการโฆษณา 
เชิญชวนใหเ้ยาวชนหรือผูท่ี้ยงัไม่บรรลุนิติภาวะเขา้เล่นพนนัทุกประเภท รวมถึงลอตเตอร่ีหรือสลาก และยงั
บญัญติัโทษอาญาแก่ผูป้ระกอบกิจการท่ีฝ่าฝืนอีกดว้ยดว้ย  เช่น กฎหมายพนนัขององักฤษ (Gambling Act, 
2005) ก าหนดใหห้มวดวา่ดว้ยการคุม้ครองเดก็และเยาวชน (Part 4 Protection of children and young persons) 
โดยมีบทบญัญติัมาตรา 464 ท่ีคุม้ครองเด็ก เยาวชนเป็นการเฉพาะ โดยก าหนดโทษแก่ผูท่ี้จดัใหมี้การเล่นพนนั 
หรือโฆษณา ชกัชวน ยินยอมใหเ้ยาวชนเขา้เล่นการพนนั และมีบทลงโทษทางอาญาแก่ผูจ้ดัใหก้ารเล่นพนนัท่ี
ฝ่าฝืน  

 ดงันั้น พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  จึงเป็นกฎหมายส าคญัท่ีควบคุม ก ากบัดูแลการ
โฆษณาการส่งเสริมการขายของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีจดัให้มีกิจกรรมใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค  มีเน้ือหาของ
กฎกระทรวงท่ีควบคุมการโฆษณาการเส่ียงโชคดงัน้ี  

 
“ใหข้อ้ความดงัต่อไปน้ี เป็นขอ้ความท่ีเขา้ลกัษณะตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๕) 
. . .  
(๓) ขอ้ความโฆษณาสินคา้หรือบริการท่ีระบุหรือประกาศว่าผูป้ระกอบธุรกิจจะจดั 

ใหมี้การแถมพกหรือรางวลัดว้ยการเส่ียงโชค ก่อนท่ีผูป้ระกอบธุรกิจนั้นไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังาน 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั 

(๔) ขอ้ความโฆษณาสินคา้หรือบริการท่ีระบุหรือประกาศว่าผูป้ระกอบธุรกิจจดัใหมี้การแถมพกหรือ
รางวลัดว้ยการเส่ียงโชค ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนัแลว้ 

                                                           
4 46 Invitation to gamble 
(1) A person commits an offence if he invites, causes or permits a child or young person to gamble. 
... 
(3) In subsection (1) a reference to inviting a child or young person to gamble  
includes, in particular, a reference to intentionally— 
 (a) sending to a child or young person any document which advertises gambling, or 
 (b) bringing to the attention of a child or young person information about 
gambling with a view to encouraging the child or young person to gamble. 
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หรือขอ้ความโฆษณาสินคา้หรือบริการท่ีระบุหรือประกาศวา่ผูป้ระกอบธุรกิจจดัให้มีการประกวดชิงรางวลั 
โดยขอ้ความโฆษณาดงักล่าวมิไดร้ะบุรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 (ก) หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข หรือขอ้ก าหนดในการเส่ียงโชคหรือในการประกวดชิงรางวลั 

(ข) วนั เดือน ปีท่ีเร่ิมตน้และส้ินสุดของการจดัให้มีการเส่ียงโชคหรือการประกาศชิงรางวลั เวน้แต่
กรณีท่ีเป็นการโฆษณาทางวิทยุ โทรทศัน ์ขอ้ความโฆษณาท่ีก าหนดระยะเวลาเร่ิมตน้ของการเส่ียงโชคหรือ
การประกวดชิงรางวลันั้นจะใหป้รากฏในส่วนท่ีเป็นภาพหรือในส่วนท่ีเป็นเสียงอย่างหน่ึงอยา่งใดกไ็ด ้แต่
ขอ้ความโฆษณาท่ีก าหนดระยะเวลาส้ินสุดนั้นจะตอ้งใหป้รากฏทั้งในส่วนท่ีเป็นภาพและส่วนท่ีเป็นเสียง 

(ค) ประเภทและลกัษณะของของแถมพกหรือรางวลัจ านวนและมูลค่าของของแถมพกหรือรางวลัแต่
ละส่ิง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท เวน้แต่กรณีท่ีการโฆษณาทางวิทยกุระจายเสียงหรือวิทยโุทรทศัน ์ผู ้
ประกอบธุรกิจจะไมร่ะบุมูลค่าของของแถมพกหรือรางวลัแต่ละส่ิง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภทกไ็ด ้แต่ผู ้
ประกอบธุรกิจจะตอ้งระบุมูลค่ารวมของแถมพกหรือรางวลัทุกประเภทไวแ้ทน 

ในกรณีท่ีส่ิงซ่ึงจดัเป็นของแถมพกหรือรางวลัเป็นส่ิงซ่ึงมีมูลค่าท่ีผูบ้ริโภคอาจทราบไดโ้ดยทัว่ไป 
และขอ้ความโฆษณานั้นไดแ้สดงใหผู้บ้ริโภคทราบถึงประเภทและลกัษณะของของแถมพกหรือรางวลัไวโ้ดย
ชดัแจง้แลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจจะไมร่ะบุมูลค่าของของแถมพกหรือรางวลันั้นไวก้ไ็ด ้

(ง) เขตหรือถ่ินท่ีมีการจดัให้มีการเส่ียงโชคหรือการประกวดชิงรางวลั เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการจดัใหมี้
ข้ึนทัว่ราชอาณาจกัร 

(จ) วนั เดือน ปี เวลา และสถานท่ีซ่ึงก าหนดไวส้ าหรับการท าการเส่ียงโชคหรือการตดัสินการ
ประกวดชิงรางวลั 

(ฉ) ส่ือโฆษณาท่ีจะใชใ้นการประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บของแถมพกหรือรางวลัจากการเส่ียงโชคหรือ
การประกวดชิงรางวลั 

...” 
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บทที ่3 

บทวเิคราะห์สาระส าคญัของร่าง พ.ร.บ.การให้รางวลัด้วยการเส่ียงโชค พ.ศ. .... 

 

1. การควบคุมการเส่ียงโชคในต่างประเทศ  

กฎหมายพนนัต่างประเทศมีการควบคุมการเส่ียงโชคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการขายหรือการ
ประกอบธุรกิจการคา้ โดยอยู่ภายใตก้ฎหมายพนนั (Gambling law)  กฎหมายลอตเตอร์ร่ีหรือสลาก (Lottery 
law) หรือเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือกฎหมายว่าดว้ยการท าตลาด การส่งเสริมการขายหรือ
การโฆษณา หรือกฎหมายก ากบัการประกอบกิจการส่ือต่าง ๆ   

ผลการศึกษากฎหมายพนันในหลายประเทศพบว่า ส่วนใหญ่มิได้จัดท าเป็นกฎหมายว่าด้วยการให้
รางวลัด้วยการเส่ียงโชคแต่อย่างใด เช่น กฎหมายญ่ีปุ่น กฎหมายฝร่ังเศส กฎหมายสวีเดน กฎหมายออสเตรเลีย 
(หลายมลรัฐ) กฎหมายองักฤษ5 เพราะไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งกฎหมายเฉพาะแยกออกจากกฎหมายพนนั
หรือกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค  เพราะการส่งเสริมการขายดว้ยการเส่ียงโชคเป็นการพนนัรูปแบบหน่ึง 
เน่ืองจากเขา้องคป์ระกอบการพนนัตามกฎหมายบางประเทศรวม 3 ประการคือ เป็นการเล่นท่ีอาศยัผลท่ีไม่
แน่นอนเป็นส่ิงช้ีขาดว่าชนะหรือแพ,้ มีการใหร้างวลัตอบแทน และผูเ้ขา้เล่นหรือร่วมรายการจะมีค่าใชจ่้ายใน
การเขา้ร่วมรายการ  

แมว้า่การเส่ียงโชคอยา่งลอตเตอร์ร่ีจะมีผลกระทบดา้นลบนอ้ยกวา่การพนนับางประเภทกต็าม  แต่ใน
หลายประเทศจึงถือว่า เป็นการออกลอตเตอร่ีหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบหน่ึง ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากภาครัฐก่อนด าเนินการ  และมีการก ากบัหรือควบคุมการประกอบกิจการภายหลงัไดรั้บอนุญาตแลว้      

ผลการศึกษาทบทวนเอกสารวิชาการเก่ียวกบัการควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยการแจกรางวลั
ดว้ยการเส่ียงโชคในหลายประเทศท่ีศึกษา  มีขอ้สรุปท่ีน่าสนใจคือ6 

1) วตัถุประสงคข์องการบญัญติักฎหมายคือ มุ่งเนน้การคุมครองสังคมจากส่ิงย ัว่ยใุนลกัษณะการ
พนนั ก ากบัควบคุมไม่ให้มีการสร้างค่านิยมเร่ืองเส่ียงโชค  และเนน้การลดแรงจูงใจของผูป้ระกอบการในการ
จดักิจกรรมเส่ียงโชค  

                                                           
5 สหราชอาณาจกัรมีหน่วยงานท่ีช่ือวา่ Broadcast Committee of Advertising Practice (BCAP) ซ่ึงใชม้าตรฐานขอ้ก าหนดช่ือ 
The UK Code of Broadcast Advertising (“BCAP Code”) ใชก้ ากบัดูแลการโฆษณา/กิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยทุกๆ อยา่ง
ตอ้งอยูภ่ายในขอบเขตของกฎหมาย และยงัมีกฎหมายการพนนั (Gambling Act, 2005) และกฎหมายช่ือวา่ “Consumer 
Protection from Unfair Trading Regulations 2008 (“CPRs”) 
6 ศรัณยพงศ ์เท่ียงธรรม, แนวทางการก ากบัการส่งเสริมการขายดว้ยวธีิการเส่ียงโชค สนบัสนุนโดย มูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ (มสช.) และส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (กมุภาพนัธ์ 2559), น.55. 
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2) สาระส าคญัของกฎหมายท่ีก าหนดเง่ือนไขการอนุญาตใหจ้ดักิจกรรมเส่ียงโชคไดคื้อ ตอ้งไม่มีการ
กระจายทรัพยากรใด ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือการเขา้ร่วมกิจกรรมเส่ียงโชค   ทั้งน้ี ค าวา่ ทรัพยากรใด ๆ เป็นค าท่ีมี
ความหมายอยา่งกวา้ง เช่น ค่าผลิตภณัฑท่ี์สูงกวา่ อตัราราคาตลาด ค่าสงไปรษณียห์รือรหสัท่ีแพงกว่าอตัรา
ตลาดหรืออตัราท่ีระเบียบก าหนดไว ้ ในบางประเทศตีความรวมถึง แรงจูงใจหรือความตอ้งการท่ีจะซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์พ่ือใหไ้ดรั้บสิทธิในการเส่ียงโชคดว้ย   กฎหมายบางประเทศจึงก าหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้งมี
ช่องทางอ่ืนท่ีผูบ้ริโภคมีสิทธิเลือกท่ีจะไมซ้ื่อผลิตภณัฑท่ี์รวมกิจกรรมเส่ียงโชคเพ่ือรับรางวลั 

ผศ.ศรัณยพงศ ์เท่ียงธรรม ไดศึ้กษาและสรุปลกัษณะมาตรการควบคุมก ากบักิจกรรมการส่งเสริมการ
ขายดว้ยการเส่ียงโชคในต่างประเทศ แบ่งเป็น 6 กลุ่มคือ  

1. กลุ่มประเทศท่ีมีความแตกตางจากประเทศไทยนอ้ย คือสามารถจดักิจกรรมน้ีได ้เช่น โรมาเนีย 
สเปน 

2. กลุ่มประเทศท่ีอนุญาตใหท้ าได ้แต่มุงเนน้มาตรการดา้นภาษีและค่าปรับกรณีกระท าผิดท่ีสูง โดย
อาจจะสูงถึง 100 ลา้นบาท เช่น เนเธอร์แลนด ์สหรัฐอาหรับเอมิเรต นอร์เวย ์โปรตุเกส ตุรกี ออสเตรเลีย 
รวมทั้งญ่ีปุ่น 

3. กลุ่มประเทศท่ีใหข้ออนุญาตจดักิจกรรมเส่ียงโชคได ้โดยการพิจารณาอนุญาตจะพิจารณาเป็นการ
ขออนุญาตจดัพนนัเกมส์ลอตเตอร่ี เช่น รัสเซีย ฮ่องกง 

4. กลุ่มประเทศท่ีอนุญาตใหท้ าไดแ้ต่มีเง่ือนไขมากในการจดักิจกรรมของผูป้ระกอบการ  เพ่ือมิให้
สร้างค่านิยมเร่ืองโชค หรือร ่ ารวยดว้ยโชค เช่น ญ่ีปุ่นจะก ากบัมูลค่าสูงสุดของของรางวลัไม่เกิน 20 เท่าของ
ผลิตภณัฑท่ี์จดักิจกรรม มูลค่ารวมของรางวลัตอ้งไม่เกิน 30,000 บาท  

5. กลุ่มประเทศท่ีอนุญาตใหท้ าโดยตองมีเง่ือนไขท่ีชดัเจนวา่ ตอ้งไม่มีการจ่ายส่ิงใด  แมแ้ต่การ
ก าหนดเง่ือนไขท่ีตอ้งซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือใหไ้ดรั้บสิทธิในการเส่ียงโชค กล่าวคือ ตอ้งมีช่องทางรวมเส่ียงโชค
แบบฟรีโดยไม่ตองซ้ือผลิตภณัฑใ์ด ๆ ไวด้ว้ยเสมอ พร้อมระบุขอความวา่  การซ้ือไม่ไดเ้พ่ิมโอกาสในการ
ไดรั้บรางวลั เช่น สหราชอาณาจกัร และสหรัฐอเมริกา 

6. กลุ่มประเทศท่ีจ ากดัการอนุญาต โดยใชเ้ง่ือนไขท่ีเป็นหลกัการ เช่น ไม่อนุญาตใหมี้การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดท่ีบิดเบือนการตดัสินใจในทางเศรษฐศาสตร์ เช่น เดนมาร์ก หรือไม่อนุญาตใหจ้ดัรายการสง
เสริมการขายท่ีมีอ านาจในการกระตุน้กดดนัการซ้ือ เช่น มีการใหร้างวลัท่ีสูงในรูปแบบต่างๆ  กลุ่มประเทศ
เหลาน้ีไดแ้ก่ เยอรมนี ออสเตรีย หรือก าหนดเง่ือนไขวา่ ผูข้ออนุญาตจะตอ้งเป็นองคก์รการกศุลท่ีไดรั้บ
อนุญาตแลว้เท่านั้น เช่น สวีเดน  
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2. บทวเิคราะห์ร่าง พ.ร.บ.การให้รางวลัด้วยการเส่ียงโชค พ.ศ. .... 

1. เหตุผลความจ าเป็น 

ฉะนั้น  เหตุผลความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบญัญติัการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค พ.ศ. .... 
จึงมีน ้ าหนกัไม่มากนกั  อยา่งไรกดี็ หากรัฐบาลเห็นว่า มาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัไม่สามารถ
ปรับใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม  ก็อาจพิจารณาออกเป็นกฎหมายเฉพาะได ้ แต่จะตอ้งมีมาตรการควบคุมการให้
รางวลัดว้ยการเส่ียงโชคท่ีชดัเจน  และไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัเร่ืองการควบคุมโฆษณาตามตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522   

2. นิยามศัพท์ 

 นิยามค าวา่ “การให้รางวลัด้วยการเส่ียงโชค” อาจเกิดปัญหาในการตีความคือค าว่า “ผูเ้ขา้ร่วมรายการ
ไม่เสียประโยชน์”  และไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการก าหนดลกัษณะของการเส่ียงโชค  เน่ืองจากลกัษณะ
ส าคญัของการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชคคือ  ผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งช าระค่าสินคา้หรือค่าบริการแลว้ 
ไม่ใช่เป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้เล่นไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย เช่น ผูป้ระกอบการจดักิจกรรมเส่ียง
โชคในสหรัฐมกัแจง้ใหท้ราบวา่ "No Purchase Necessary to Enter or Win"   สอดคลอ้งกบักฎหมายไทยท่ี
บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 มาตรา 5 

 นอกจากน้ี ควรก าหนดนิยามเพ่ิมเติมคือ ค าวา่ การแถมพก เพ่ือใหเ้ห็นความแตกต่างจากการให้
รางวลัดว้ยการเส่ียงโชค  เพราะรางวลัท่ีให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมรายการท่ีเขา้เส่ียงโชค จะมีความแตกต่างจากส่ิงแถม
พก  ตามความเขา้ใจของคนทัว่ไป การแถมพกไม่จ าเป็นจะตอ้งเขา้ร่วมรายการกส็ามารถไดส่ิ้งแถมพกได ้ 
เช่น การซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึงท่ีผูซ้ื้อไดรั้บของแถมต่าง ๆ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้เช่น ซ้ือโยเกร์ิตหรือน ้านมถัว่
เหลืองขนาด 230 มล.จ านวน 5 แพค็ (แพค็ละ 4 กล่อง) ผูซ้ื้อจะไดรั้บชาม 1 ใบ  กรณีดงักล่าวถือเป็นของแถม
พก ไม่ใช่รางวลัแต่อย่างใด  

 3. หมวด 1 การให้รางวลัด้วยการเส่ียงโชค 

 การส่งเสริมการขายโดยการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค  เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีมีความซบัซอ้น มี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ ในการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วิธีการขออนุญาต  รวมถึง
การตรวจสอบ การตีความกฎหมาย  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีองคก์รตามกฎหมายท่ีท าหนา้ท่ีออก
หลกัเกณฑ ์และบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพเหมือนเช่นเดียวกนักฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคและกฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจดา้นต่าง ๆ   จึงเสนอใหมี้บทบญัญติัว่าดว้ย 
“คณะกรรมการก ากบัการให้รางวลัด้วยการเส่ียงโชค” โดยควรก าหนดองคป์ระกอบของกรรมการดงัน้ี 

 1) กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบดว้ย ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ทนกรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุข  ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย ์ ผูแ้ทนส านกังาน กสทช.   
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2) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุดา้นบริหารธุรกิจหรือการตลาด  ผูท้รงคุณวุฒิ
ดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค ผูท้รงคุณวุฒิดา้นส่ือสารมวลชน ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสุขภาพ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นกฎหมาย 
(ควรมาจากการสรรหาอยา่งเปิดกวา้ง)   

3) กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดยองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไม่แสวงหาก าไร โดยคดัเลือกจาก
องคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเป็นมูลนิธิซ่ึงมีผลการด าเนินงานเป็นท่ีประจกัษไ์ม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 4องคก์ร 

4) ประธานกรรมการและรองประธาน ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผูท้รงคุณวุฒิหรือ
กรรมการผูแ้ทนองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค   

ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 ทั้งน้ี การไดม้าของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ และกรรมการผูแ้ทนองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค ควรคดัเลือก
โดยใชวิ้ธีการสรรหาอยา่งเปิดกวา้ง   

  คณะกรรมการควรมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

- ก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วิธีการขออนุญาตการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค 

- พิจารณาออกใบอนุญาตการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค และสามารถมอบอ านาจใหเ้จา้พนกังาน
ตามประกาศของคณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาออกใบอนุญาต  อยา่งไรกดี็ หากเป็นการจ าหน่าย
สินคา้หรือบริการทัว่ประเทศท่ีมีมูลค่ารางวลัค่อนขา้งสูง  ควรใหเ้ป็นอ านาจพิจารณาของ
คณะกรรมการ  

- อ านาจในการพิจารณารับเร่ืองร้องเรียน หรือการวินิจฉยัตีความบทบญัญติัท่ีอาจเกิดปัญหาใน
การตีความบทบญัญติั 

 

  ส านักงานของคณะกรรมการ 

 ควรก าหนดให ้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ส านักนายกรัฐมนตรี เป็น
ส านักงานของคณะกรรมการดังกล่าว  เน่ืองจากมีบุคลากรและโครงสร้างการท างานท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ  
โดยเฉพาะการควบคุมการส่งเสริมการขาย การคุม้ครองผูบ้ริโภค เช่น คณะอนุกรรมการ คณะท างาน  สคบ.
จึงมีความเหมาะสมท่ีจะรองรับภารกิจงานของคณะกรรมการ ฯ ตามร่างกฎหมายน้ี  โดยไม่ตอ้งตั้งหน่วยงาน
ใหม่แต่อย่างใด  

 มาตา 6 เป็นบทบญัญติัก าหนดลกัษณะการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชคท่ีไมส่ามารถใหอ้นุญาตได ้ ซ่ึง
ขาดความชดัเจน อาจเกิดปัญหาในการปรับใช ้การตีความบทบญัญติั เช่น การจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะเอา
เปรียบหรือไมเ่ป็นธรรมต่อผูเ้ขา้ร่วมรายการ  หรือการใหร้างวลัท่ีมีมูลค่าไม่เหมาะสมอนัเป็นการเอาเปรียบ
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ผูเ้ขา้ร่วมรายการมีลกัษณะใดบา้ง หรือการจดักิจกรรมใดมีลกัษณะมอมเมาประชาชน เอาเปรียบ หรือไม่เป็น
ธรรมต่อผูเ้ขา้ร่วมรายการ    

ในมาตรา 15 (3) บญัญติัใหเ้จา้พนกังานออกใบอนุญาตมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตท่ีมีลกัษณะ
ตามมาตรา 6 ซ่ึงยงัขาดความชดัเจน เป็นการใหอ้ านาจดุลพินิจในการพิจารณาของเจา้พนกังานอยา่งเปิดกวา้ง 
ไม่มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา อาจท าใหมี้เจา้พนกังานมีแนวการพิจารณาท่ีแตกต่างกนั หรือกลายเป็น
ช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน่ของเจา้พนกังานบางรายได ้ 

4. หมวด 2 การออกใบอนุญาต 

 การบญัญติัเร่ืองเจา้พนกังานออกใบอนุญาตการจดัใหมี้การใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค ไมค่วรใช้
แนวทางของการพิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478  เน่ืองจากผูป้ระกอบการ
จ าหน่ายสินคา้หรือบริการท่ีใชก้ารใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชคในการส่งเสริมการขาย มีความแตกต่างจากการ
จดัใหมี้การพนนัท่ีกฎหมายอนุญาต กล่าวคือ 

 ก. การส่งเสริมการขายโดยการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชคมีความซบัซอ้น และมีบทบญัญติัท่ีอาจเกิด
ปัญหาในการใช ้การตีความกฎหมาย  

 ข. ควรก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการก ากบัการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชคให้มีอ านาจ
พิจารณาออกใบอนุญาตการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชคในบางกรณี และมอบอ านาจใหเ้จา้พนกังานหรือ
คณะอนุกรรมการในบางกรณี 

 มาตรา 10 การพิจารณาออกใบอนุญาตตาม ควรบญัญติัใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการท่ีสามารถ
มอบอ านาจใหเ้จา้พนกังานตามประกาศของคณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาออกใบอนุญาต   

 ควรก าหนดใหมี้ “คณะกรรมการก ากบัการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค” เน่ืองจากมีความพร้อมและ
ความเช่ียวชาญดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคมากกวา่กระทรวงมหาดไทย โดยอาจมอบอ านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานของ
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวง
พาณิชย ์เป็นผูพิ้จารณาออกใบอนุญาตร่วมดว้ย   เช่น หากเป็นเคร่ืองด่ืมหรืออาหารท่ีมีปริมาณน ้าตาลสูงเกิน
ความจ าเป็นท่ีร่างกายจะไดรั้บในแต่ละวนั  ควรก าหนดเป็นเง่ือนไขท่ีเจา้พนกังานไมส่ามารถอนุญาตให้จดั
กิจกรรมเส่ียงโชค แจกของรางวลั หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอ่ืน ๆ ได ้  

ทั้งน้ี กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขไดเ้ปิดเผยผลการศึกษา จดัท าโดย เครือข่ายเด็กไทยไม่กิน
หวาน พบวา่ ในปี 2557 เด็กอาย ุ2-5 ปีร้อยละ 64 บริโภคน ้าตาลมากกวา่ 8 ชอ้นชาต่อวนั โดยแหล่งอาหารท่ี
เป็นท่ีมาส าคญัของการไดรั้บน ้าตาลมากเกินของเด็กไทย ไดแ้ก่ น ้าอดัลมและนมเปร้ียว และจากขอ้มูลการเฝ้า
ระวงัติดตามการเจริญเติบโตในเด็กนกัเรียนอายุ 6 – 18 ปี จ านวน 2,546,714 คนทัว่ประเทศของกรมอนามยั ปี 
2557 พบวา่ นกัเรียนมีภาวะเร่ิมอว้นและอว้น จ านวน 242,900 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ปัญหาดงักล่าวส่งผล
กระทบใหมี้ภูมิตา้นทานโรคต ่า ติดเช้ือไดง่้าย นอกจากน้ี ขอ้มลูของGlobal Agricultural Information Network 
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ปี 2557 พบวา่ คนไทยบริโภคน ้าตาล 28.4 ชอ้นชาต่อวนั ซ่ึงสูงกวา่ค าแนะน าถึง 4.7 เท่า การไดรั้บปริมาณ
น ้าตาลมากเกินความจ าเป็นจะท าใหร่้างกายไม่สามารถเผาผลาญหรือน าไปใชไ้ม่หมด กลายเป็นไขมนัสะสม
ในร่างกาย เป็นอีกหน่ึงสาเหตุใหร่้างกายหลัง่สารอินซูลินออกมามากเกินจ าเป็น ในระยะยาวร่างกายจะผลิต
อินซูลินไดน้อ้ยลง หรืออินซูลินท่ีผลิตออกมาดอ้ยประสิทธิภาพจนท าใหร่้างกายเกิดโรคเบาหวานและโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังอ่ืนๆ ตามมา   

ปัจจุบนัมีเคร่ืองด่ืมรสหวานในทอ้งตลาดหลายชนิดท่ีไดรั้บความนิยม เช่น น ้าอดัลม เคร่ืองด่ืมชา
เขียว น ้าสมุนไพร น ้าผลไมพ้ร้อมด่ืม และเคร่ืองด่ืมกาแฟสด ซ่ึงเคร่ืองด่ืมรสหวานเหล่าน้ีจะมีส่วนประกอบ
ของน ้าตาลปริมาณมากเกินปริมาณท่ีแนะน าต่อวนัคือไม่เกิน 24 กรัม หรือ 6 ชอ้นชา โดยน ้าอดัลมชนิดน ้าด า
กระป๋องปริมาณ 325 มิลลิลิตร มีน ้าตาลประมาณ 31 กรัม หรือ 8 ชอ้นชา, น ้าอดัลมน ้าสีและน ้าใสกระป๋อง
ปริมาณ 325 มิลลิลิตร มีน ้าตาลประมาณ 39 กรัม หรือ 10 ชอ้นชา, เคร่ืองด่ืมสมุนไพรปริมาณ 380 มิลลิลิตร มี
น ้าตาลประมาณ 40 กรัม หรือ 10 ชอ้นชา, หรือกาแฟสดหรือชาชงแกว้ขนาดกลาง มีน ้าตาลประมาณ 9 - 10 
ชอ้นชา7  

 มาตรา 12  คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของผูข้อใบอนุญาต ควรก าหนดเพ่ิมเติมคือ ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่
กระท าความผิดตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478 ดว้ย   

หากบุคคลนั้นกระท าการฝ่าฝืนตามมาตรา 6 ตามร่าง พ.ร.บ.ฉบบัน้ี  กค็วรบญัญติัหา้มยื่นขอ
ใบอนุญาตตลอดไปโดยไม่มีก าหนด  เพราะบางกรณีอาจเขา้ข่ายร้ายแรง กระทบต่อประชาชนในวงกวา้ง เช่น 
การจดักิจกรรมใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชคท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี หรือมีลกัษณะมอม
เมาประชาชน  

 มาตรา 14 อายุใบอนุญาต  ควรมีกฎกระทรวงก าหนดรายละเอียดในเร่ืองน้ีอยา่งชดัเจน เช่น อายุ
ใบอนุญาต 30 วนั 45 วนั  โดยใชข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ บริการท่ีส่งเสริมการขาย ผลกระทบดา้นสุขภาพจาก
การบริโภคผลิตภณัฑด์งักล่าว มิใช่ก าหนดใหเ้ป็นดุลพินิจของเจา้พนกังาน  

5. หมวด 3 บทก าหนดโทษ 

5.1 ควรเพ่ิมเติมโทษทางปกครอง โดยเฉพาะโทษปรับทางปกครองแก่ผูป้ระกอบธุรกิจผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตท่ีฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขในใบอนุญาต  เช่น กรณีฝ่าฝืนมาตรา 7 เพราะโทษอาญา
เป็นมาตรการท่ีไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ  เพราะมีการจดักิจกรรมเส่ียงโชคท่ีฝ่าฝืนกฎหมายไปแลว้   

5.2  ควรบญัญติัโทษแก่ผูฝ่้าฝืนไม่ปฏิบติัตามมาตรา 6 โดยควรมีโทษสูงกวา่การฝ่าฝืนมาตรา 5  
เพราะเป็นกรณีท่ีสร้างผลเสียอยา่งกวา้งขวางต่อประชาชน   

                                                           
7 ข่าวแจก "กรมอนามยั เตือน คอน ้ าอดัลม - น ้ าหวาน เส่ียงโรคอว้น เบาหวาน ความดนั หวัใจ" (วนัท่ี 26 พ.ค. 2559) เวบ็ไซต์
กรมอนามยั http://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=9465  
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5.3 ควรพิจารณาแกไ้ขโทษอาญาคือ โทษปรับในมาตรา 18  เป็นโทษปรับทางปกครองซ่ึงสามารถ
ก าหนดจ านวนเงินปรับไดสู้งถึงหลกัแสนบาทถึงหลกัลา้นบาทเหมือนกบักฎหมายหลายฉบบัในปัจจุบนั     

 

6. ความเห็นอ่ืน ๆ  

 6.1 ควรบญัญติัใหน้ายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีรักษาการตามร่าง พ.ร.บ.น้ี  เหมือน พ.ร.บ.คุม้ครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  

 6.2 อตัราค่าธรรมเนียมทา้ยพระราชบญัญติั  มีอตัราท่ีค่อนขา้งต ่ามาก  เม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมาย
ต่างประเทศท่ีมกัจะก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมแปรฝันตามมูลค่าเงินรางวลั เช่น หากสินคา้ท่ีจดักิจกรรมเส่ียง
โชคมีมูลค่าเงินหรือของรางวลัสูง  จะมีอตัราค่าธรรมเนียมตามร้อยละของรางวลัดว้ย  ถือเป็นการจดัเกบ็ภาษี
เพ่ือเป็นรายไดข้องรัฐอยา่งหน่ึง  จึงควรเปล่ียนวิธีค านวณอตัราค่าธรรมเนียม โดยใหแ้ปรผนัตามมลูค่าของ
รางวลั เช่น ค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 ถึง 20 ของมูลค่าของรางวลัทั้งหมด  

 6.3 ควรมีบทบญัญติัก าหนดโทษ กรณีการหลอกลวงประชาชน หรือกรณีการเอาเปรียบประชาชน
จากประกอบธุรกิจท่ีใชกิ้จกรรมการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค  แต่อาจไม่เขา้ข่ายกรณีฉอ้โกงประชาชน เช่น 
การประกาศวา่จะใหข้องรางวลัต่าง ๆ แก่ผูโ้ชคดี แต่ไม่มีการแจกรางวลัจริง หรือของรางวลัมีจ านวนและ
มูลค่านอ้ยกว่าท่ีประกาศไว ้   

 6.4 ร่างพระราชบญัญติัการให้รางวลัดว้ยการเส่ียงโชค ควรมีบทบญัญติัก าหนดวิธีการจบัรางวลัท่ี
ยุติธรรม เป็นกลาง และมีเหตุผล พิสูจน์ได้ในการจบัรางวลั  และการให้รางวลัทุกอย่างจะตอ้งมีเง่ือนไข
ก าหนดไวอ้ย่างเขม้งวดเหมือนในต่างประเทศ เช่น ก าหนดมูลค่าของรางวลั8 ระยะเวลาและความถ่ีในการออก
รางวลั หา้มใชก้ารโหมกระหน ่าโฆษณามากกว่าปกติ และกดดนัผูร่้วมรายการ9  

                                                           
8 ประเทศญ่ีปุ่นมีกฎหมายช่ือ  Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations ก าหนดมูลค่าของรางวลั
วา่ไม่ใหเ้กิน 20 เท่าของราคาสินคา้ และหา้มมีมูลค่าเกิน 100,000 เยน (หรือประมาณ 1,000 USD) และ ของรางวลัรวมใน
กิจกรรมคร้ังนั้น จะตอ้งรวมมูลคา่ไม่เกิน 2% ของรายไดค้าดการณ์ดว้ยในกิจกรรมนั้น และตลอดทั้งปี จะสามารถจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขายไดไ้ม่เกินมูลค่าของรางวลั” 
9 ธาม เช้ือสถาปนศิริ, หวยชาเขียว : รัฐตอ้งยอมเปล่ียนแปลง ?  กรุงเทพธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 16 และ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558  
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บทที ่4 

บทสรุป และ 
ข้อเสนอการพฒันากฎหมายก ากบัการส่งเสริมการขายด้วยวธิีการเส่ียงโชค   

 

บทสรุป 

 ร่างพระราชบญัญติัการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค พ.ศ. ....  ท่ีเสนอโดยกระทรวงมหาดไทย มี
ขอ้สงัเกตบางประการ สรุปไดด้งัน้ี 

 1) เน้ือหาของบทบญัญติัต่าง ๆ ในร่างพระราชบญัญติัการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค พ.ศ. ....  มี
เน้ือหาสาระคลา้ยคลึงกบัพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478  มิไดมี้บทบญัญติัท่ีมีความแตกต่างกนัใน
สาระส าคญัแต่อยา่งใด  

 2) ร่างพระราชบญัญติัการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค พ.ศ. ....  ขาดกลไกควบคุมหรือก ากบัดูแลการ
ส่งเสริมการขายโดยการเสนอใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชคท่ีมีประสิทธิภาพ  และไม่มีระบบการถ่วงดุลหรือ
คานอ านาจ  กล่าวคือ การส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการเส่ียงโชค  เป็นกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีมีความซบัซอ้น มี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ ในการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วิธีการขออนุญาต  รวมถึง
การตรวจสอบ การตีความกฎหมาย   

3) การส่งเสริมการขายโดยการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค  ตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ. 2478  
มีจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องหลายประการ  จนเป็นมูลเหตุใหมี้การจดักิจกรรมท่ีสร้างค่านิยมใหป้ระชาชน
หมกมุ่นในเร่ืองการเส่ียงโชค เช่น การแจกทองค าหนกั 1 กิโลกรัม มูลค่าหลายลา้นบาท การแจกรถยนต ์หรือ
บา้นพร้อมท่ีดิน  ซ่ึงในประเทศท่ีพฒันาแลว้ไม่สามารถด าเนินการได ้  

ควรมีมาตรการท่ีเขม้งวดหรือหา้มการโฆษณาหรือการขอใบอนุญาตจดักิจกรรมใหร้างวลัดว้ยการ
เส่ียงโชคในสินคา้ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค เช่น เคร่ืองด่ืมหรืออาหารท่ีมีปริมาณน ้าตาลสูง 
โซเดียมสูง หรือไขมนัสูง  ซ่ึงลว้นแต่เป็นสาเหตุของการปัญหาสุขภาพของประชาชนท่ีเจบ็ป่วยดว้ย
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง และโรคไมติ่ดต่ออ่ืน ๆ (NCDs) ท่ีเป็นผลจากการใชย้า เช่น โรคไต 
โรคหวัใจ โรคไขมนัในเลือด โรคเก่ียวกบัหลอดเลือดสมอง (stroke)10  ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือ
สร้างภาระต่อค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพของภาครัฐและประชาชนโดยรวมเป็นจ านวนเงินมหาศาล    

ในขณะท่ีภาครัฐกลบัไดรั้บผลประโยชนจ์ากการอนุญาตใหมี้กิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้
รางวลัดว้ยการเส่ียงโชคนอ้ยมาก กล่าวคือ ไดรั้บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายละไม่ก่ีพนับาท หรือไดรั้บเงิน

                                                           
10 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, “เบาหวาน : โรคภยัเงียบ หรือ เพชฌฆาตมืด” (หมอชาวบา้น เล่มท่ี: 367, พ.ย.2552). 
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ภาษีสรรพสามิตไม่สูงมากนกั ตามพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต ไดแ้ก่ น ้าอดัลม (ร้อยละ 20) โซดา (ร้อยละ 25)  
แต่กฎหมายยงัไม่ครอบคลุมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีมีน ้าตาลสูงอยา่งเคร่ืองด่ืมท่ีมีน ้าตาลสูง  โดยท่ีกฎหมายปัจจุบนั
ยงัไม่สามารถจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณน ้าตาลได ้11   

การก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส าหรับกิจกรรมเส่ียงโชคของธุรกิจการคา้ในต่างประเทศ  จะมี
การก าหนดอตัราค่าจดัเกบ็ในอตัราสูง มีก าหนดค่าธรรมเนียมขั้นต ่า และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีผนัแปรไป
ตามประมาณการณ์รายไดท่ี้เกิดจากจดักิจกรรมเส่ียงโชคดงักล่าว  

4) ร่างพระราชบญัญติัการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค พ.ศ. ....  ไม่มีกลไกก ากบัดูแลปัญหาท่ีเกิดจาก
การส่งเสริมการขายของผูป้ระกอบธุรกิจดว้ยการเส่ียงโชคท่ีไม่เป็นธรรม  และไม่มีมาตรการเฉพาะในการ
ป้องกนัผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมส าเร็จรูปท่ีมีปริมาณน ้าตาลสูง ซ่ึงมีผลเสียต่อประชาชน เป็น
สาเหตุของโรคภยัไขเ้จบ็และปัญหาสุขภาพของประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชนท่ีมีแนวโนม้
เป็นโรคเบาหวานเพ่ิมมากข้ึน    

5) การท าตลาดหรือส่งเสริมการขายของผูป้ระกอบธุรกิจ  โดยจดักิจกรรมเส่ียงโชคซ่ึงถือเป็นการ
พนนัอยา่งหน่ึง เป็นส่ิงภาครัฐควรเขา้มาดูแลถึงผลกระทบดา้นต่าง ๆ อยา่งรอบดา้น โดยเฉพาะผลกระทบทาง
สงัคม  ปัญหาการติดพนนั  ปัญหาการใชจ่้ายเงินท่ีไมเ่หมาะสม    

ตวัอยา่งเช่น ผลกระทบต่อเยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาท่ีมกัจะเล่นเส่ียงโชคดว้ยการส่งขอ้ความสั้น 
(SMS) ผา่นโทรศพัทมื์อถือ เพ่ือชิงรางวลัต่าง ๆ  ซ่ึงมีรายงานการศึกษาวิจยัในเร่ืองน้ี12 ไดผ้ลสรุปวา่ มีเดก็
หรือเยาวชนท่ีอยูใ่นวยัเรียนบางราย เล่น SMS เพ่ือชิงของรางวลั จนเสียการเรียน มีปัญหาครอบครัว หมกมุน่
กบัการเล่นเส่ียงโชค ทายผลชิงรางวลั จนบางรายสูญเสียเงินจ านวนมาก แมว้า่ตนเองจะไม่เคยไดรั้บรางวลัก็
ตาม ซ่ึงการเล่นเกมในลกัษณะน้ีเขา้ลกัษณะเป็นการพนนัอยา่งชดัเจน 

 

ข้อเสนอในการพฒันากฎหมายก ากบัการส่งเสริมการขายด้วยวธีิการเส่ียงโชค   

 การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายดว้ยการเส่ียงโชค ถือเป็นการพนนัประเภทหน่ึง ตามพระราชบญัญติั
การพนนั พ.ศ. 2478  สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีควบคุมหรือก ากบัดูแลกิจกรรมการใหร้างวลัดว้ย
การเส่ียงโชค  ต่างก็ถือวา่การเส่ียงโชคถือเป็นการพนนัประเภทหน่ึง  เน่ืองจากผูเ้ล่นหรือผูบ้ริโภคท่ีร่วม

                                                           
11 ขอ้มูลจากการช้ีแจงของผูแ้ทนส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) กระทรวงการคลงั ต่อคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภา
นิติบญัญติัแห่งชาติ คร้ังท่ี 15/2559  วนัพธุท่ี 25 พฤษภาคม 2559 ณ หอ้งประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคาร
รัฐสภา 2  
12 จุฑิมาศ  สุกใส, โครงการการส ารวจสถานการณ์การเส่ียงโชคผา่นขอ้ความสั้นทางโทรศพัทมื์อถือ (SMS) (2555) (ภายใต ้
โครงการขบัเคล่ือนสงัคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบของการพนนั  สนบัสนุนโดย  ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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รายการมิไดใ้ชท้กัษะในการแข่งขนัแต่อยา่งใด อาศยัการเส่ียงโชคท่ีเรียกว่า “Game of Chance”   จึงตอ้งมี
กฎหมายท่ีควบคุมกิจกรรมเหล่าน้ี  เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบหรือผลเสียต่อผูบ้ริโภคจากการเล่นเส่ียงโชค  การ
ป้องกนัการสร้างค่านิยมเร่ืองโชค หรือร ่ ารวยดว้ยโชค เช่น ญ่ีปุ่นจะก ากบัมูลค่าสูงสุดของของรางวลัไม่เกิน 
20 เท่าของผลิตภณัฑท่ี์จดักิจกรรม มูลค่ารวมของรางวลัตอ้งไม่เกิน 30,000 บาท และก าหนดสัดส่วนรางวลั
เปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการจดักิจกรรมเส่ียงโชคนั้น ๆ  รวมถึงการก าหนดใหมี้หน่วยงานหรือองคก์รท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการก ากบักิจการเส่ียงโชค  การก าหนดโทษท่ีเป็นค่าปรับทางแพ่งท่ีมีมูลค่าสูง ๆ แก่
ผูป้ระกอบการหรือผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  

1)  ควรก าหนดใหมี้หน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการจดักิจกรรมส่งเสริม
การขายดว้ยการเส่ียงโชค  คือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบควบคุมการโฆษณากิจกรรมการส่งเสริมการขายดว้ยการเส่ียงโชคโดยตรง และมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคจ านวนมาก  ในขณะท่ีกระทรวงมหาดไทยยงัไม่มีแคลนบุคลากร
ท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือผลกระทบของกิจกรรมเส่ียงโชคดา้นสงัคม เศรษฐกิจและ
สุขภาพประชาชน      

เน้ือหาในร่างพระราชบญัญติัการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค พ.ศ. ....  ควรก าหนดใหมี้องคก์รตาม
กฎหมายคือ “คณะกรรมการก ากบัการให้รางวลัด้วยการเส่ียงโชค”  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการผูแ้ทน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีเสนอไวใ้นบทท่ี 3  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นต่าง ๆ  และกรรมการจากองคก์ร
ภาคประชาสังคมท่ีมีผลงานหรือวตัถุประสงคด์า้นคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือสุขภาพ  เพ่ือท าหนา้ท่ีก าหนด
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขการอนุญาต การรับอุทธรณ์ การตีความ และตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้พนกังานผู ้
ออกใบอนุญาตอีกทางหน่ึง  สอดคลอ้งกบัหลกัการเสนอกฎหมายท่ีมีระบบคานอ านาจระหวา่งหน่วยงาน  

 2) ควรแกไ้ขปรับปรุงเน้ือหาของร่างพระราชบญัญติัการใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชค พ.ศ. .... ฉบบั
ผา่นคณะกรรมการกฤษฎีกาใหม่ทั้งหมด โดยควรเนน้มาตรการเชิงป้องกนัและมาตรการเชิงแกไ้ขผลกระทบ
จากการพนนั  และสนบัสนุนองคก์รเอกชน และภาคประชาสังคมในการตรวจสอบหรือเฝ้าระวงัการโฆษณา
หรือส่งเสริมการขายผลิตภณัฑท่ี์ไมเ่หมาะสม ซ่ึงจะมีส่วนช่วยลดภาระงานของหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  

 3) การแถมพกสินคา้หรือบริการ ไม่เขา้ลกัษณะเป็นการพนนัแต่อยา่งใด  เน่ืองจากผูซ้ื้อสินคา้หรือ
บริการจะไดรั้บของแถมพกในทนัทีท่ีไดซ้ื้อสินคา้หรือบริการนั้น ๆ ไม่ตอ้งเสียเงินหรือทรัพยสิ์นเพ่ิมเติม ไม่
ตอ้งเส่ียงโชควา่ตนเองจะไดรั้บของแถมหรือไม ่เช่น การซ้ือครีมอาบน ้า 1 ขวดแถมครีมอาบน ้าแบบเติมได ้1 
ถุง  จึงไมจ่ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเร่ืองแถมพกมาบญัญติัไวใ้นร่าง พ.ร.บ.น้ี  และควรแกไ้ขปรับปรุง พ.ร.บ.การ
พนนั 2478 ในเร่ืองน้ีดว้ย  

-------------------------------------  
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