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1. ที่มาของ ปัญหาเร่ืองการเส่ียงโชคกับการพนัน ในเทศกาลฟุตบอลยูโร 
 
ปัจจบุนัการจดัแถมพกหรือรางวลัด้วยการเสี่ยงโชคตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญัติการพนนั พุทธศกัราช 2478
และด้วยปริมาณของกิจกรรมส่งชิงโชคเสี่ยงรางวลั นํามาซึง่ปัญหาเร่ืองการพนนักบัเทศกาลฟุตบอลเร่ิมต้นเป็นท่ี
วิพากษ์มาหลายสิบปี ด้วยข้อคํานงึห่วงใยท่ีสําคญัคือ กิจกรรมการเสี่ยงโชคชิงรางวลัในเทศกาลกีฬาขนาดใหญ่นัน้
เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเล่นพนันให้สูงมากขึน้ และก็มีเสียงหลายส่วนจากภาคประชาสังคมท่ีมองว่าตัว
กิจกรรมเสี่ยงโชคทายผลหรือร่วมสนุกกับการเสียงโชคจากผลการแข่งขันฟุตบอลนัน้มีลกัษณะเข้าข่ายเกมการ
พนนัตามกฎหมายไทย 
 

 
หนงัสือพิมพ์ ดอกเบีย้ธุรกิจ จนัทร์ท่ี 20-26 มิถนุายน 2559 

 
ของแถม การเส่ียงโชค และการพนัน 
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ศิริพล ยอดเมืองเจริญอดีตปลดักระทรวงพาณิชย์ ได้เขียนบทความลงหนงัสือพิมพ์สยามรัฐ โดยได้อธิบาย
ความหมายของคําวา่ 'ของแถมและของรางวลั' วา่ 

 "ของแถม" ตามสารานุกรมเสรี คือ "สินค้าหรือบริการที่ให้เปล่าหลังการซือ้สินค้าหรือบริการหลัก 
เพื่อจูงใจลูกค้าในการเลือกซือ้ โดยของแถมส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอ่ืนที่มีมูลค่าน้อยกว่า แต่มีปัจจัยใน
การตัดสินใจเลือกซือ้สินค้าหรือบริการนัน้" 

 
โดยนยั ความหมายท่ีสื่อเข้าใจง่าย ของแถม คือ ของท่ีมอบให้ผู้ซือ้สินค้าของตนในยอดขาย ท่ีเหมาะสม

โดยมอบของแถมให้ลกูค้า ปกติแล้ว จะมีมลูค่าน้อยกว่าราคาสินค้าหลกัซือ้ จะเป็นเร่ืองประหลาดอย่างมากท่ีของ
แถมมีมลูคา่สงูย่อมเป็นเหตสุงสยัได้วา่ประสงค์ทําเพ่ือประการใด - "ของรางวลั" ตามสารานุกรมเสรี คือ "สินค้าและ
บริการท่ีระบใุนแคตตาลอ็กของรางวลัของแบรนด์สินค้าหรือสิ่งอื่นใดท่ีมอบ 

เป็นของกํานลัและสิทธิประโยชน์ตามท่ีบริษัทเห็นสมควร"   
ศิริพล อธิบายว่า"โดยทัว่ไปแล้วจะเป็นเข้าใจว่า ของรางวลัเป็นของมอบให้ผู้ ซือ้สินค้าท่ีโชคดี จะด้วยส่ง

ฉลากลุ้นชิงโชคหรือจดัซือ้ลุ้นถูกรหสัแจ๊กพอตได้ ปกติแล้วผู้ ท่ีได้รับรางวลัก่อนหน้านัน้ได้ซือ้สินค้าแล้วนําส่งฉลาก
หรือหลกัฐานตามท่ีระบไุปยงัผู้จดัเพ่ือจบัสลากชิงโชคหรืออาจมี การดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามเกณฑ์ของผู้
จดัตัง้กติกาไว้โอกาสจะได้รับของผู้ซือ้ในฐานะสง่ฉลากเพ่ือของรางวลั ย่ิงซือ้สินค้ามาก เพ่ือให้ได้ลุ้นโชคมากก็ย่อม
มีโอกาสเพ่ิมขึน้"  

 
ศิริพล อ้างอิงข้อมูล มาตรการทางกฎหมายในการให้รางวัล ของประเทศญ่ี ปุ่ น จาก ส านักงาน

คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าญ่ีปุ่น (Japan Fair Trade Commission) ว่ามีอยู่ใน กฎหมายป้องกันการ
ผูกขาด (Anti-Monopoly Act) และพ.ร.บ.ป้องกันการให้ของแถมของรางวัลที่มิชอบและการแสดงที่ท าให้
หลงผิด พ.ศ.2505...ทัง้สองกฎหมายมีเป้าหมายเพ่ือสร้างกติกาให้การแข่งขนัทางการค้าเสรีและเป็นธรรม 

โดยในกฎหมายนี ้มีการนิยามคําวา่ 

 “ของรางวลั” คือ"การจงูใจลกูค้า โดยการเสนอให้ของแถม-ของรางวลั เพ่ือให้ซือ้สินค้าหรือบริการ 
เสนอให้เงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ" แต่สําหรับกรณีการดําเนิน
ธุรกิจปกติ เช่น สว่นลด การลดราคา การให้บริการหลงัการขาย อปุกรณ์ส่วนประกอบของสินค้า
และบริการ ไมถื่อเป็นของแถม ของรางวลั 

 
ศิริพล(2556) อธิบายวา่ “มาตรการตามกฎหมายของแถม-ของรางวลั แยกเป็น 2 สว่น คือ 
1.มาตรการดแูลเก่ียวกบัการให้ของแถม ได้แก่ "ห้ามเสนอของแถมที่เกินมูลค่าที่ก าหนดของสินค้า 

เช่น สินค้าที่มีมูลค่า 1,000 เยนขึน้ไปห้ามมีของแถมได้ไม่เกินมูลค่าร้อยละ 10 ของสิงค้าที่ จัดซือ้" ส่วน
มาตรการของรางวลั ก าหนดไว้ชัดเจนเช่นเดียวกัน "ห้ามมิให้รางวัลเกิน20 เท่าของสินค้า หรือไม่เกินร้อย
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ละ 2 ของมูลค่าสินค้าที่จ าหน่ายไป"รวมทัง้ห้ามให้ความสําคัญกับของแถมมากกว่าคุณภาพสินค้า กําหนด
มาตรการป้องกนัการให้ของแถม ของรางวลัที่มีมากเกินไป หรือเป็นการทําลายคู่แข่ง และให้แจ้งข้อมลูเก่ียวกบัของ
แถม ของรางวลัให้ทราบก่อนหากเกินข้อกําหนดหรือเป็นเหตสุงสยั 

2.มาตรการดูแลการแสดงที่ท าให้หลงผิด คือห้ามไม่ให้แสดงข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับคุณภาพ
มาตรฐานส่วนประกอบของสินค้า หรือบริการที่ท าให้ผู้บริโภค เข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดีกว่าของผู้อ่ืน
โดยไม่เป็นจริง ห้ามแสดงข้อเท็จจริงเก่ียวกับราคา หรือเสนอให้ผลประโยชน์ เพื่อท าให้ผู้บริโภคเข้าใจ
ผิด 

จะเห็นว่ากฎหมายนีม้ีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกับกฎหมายป้องกันการผูกขาดของญ่ีปุ่ น เพราะว่า
ผู้ประกอบการใดๆก็ตาม ไม่ว่ารายเล็ก-รายกลาง-รายใหญ่ หรือแม้แต่ปลาหมกึยกัษ์ ถ้าขาดกฎหมายเข้ามากํากบั
ดแูลในส่วนให้ของแถมของรางวลัหรือกําหนดให้ซือ้สินค้าส่งฉลากชิงโชคเงินก้อนโต ทุกบริษัทท่ีมีขนาดแตกต่าง
ย่อมทําได้หมดคนท่ีจงูใจให้ผู้บริโภคซือ้ในลกัษณะของแถมหรือของรางวลัสงูมกัจะเป็นธุรกิจชอบเสี่ยงโชคไปด้วย...
ทําสําเร็จครัง้หนึ่งก็รวยไป แต่ว่าจากการกระทําสิ่งนีห้ารู้ไม่ว่าเกิดผลเสียตามมาทัง้ความเบ่ียงเบนกลไกตลาด
เหตผุลการตดัสินใจซือ้-เง่ือนไขระบบจดัจําหน่าย  

การเบ่ียงเบนกลไกการตลาด หมายถึงข้อแรก ผู้บริโภคถูกกระตุ้นให้ซือ้สินค้าอย่างไม่ถูกต้องมี
โอกาสสูงมากที่ขาดการไตร่ตรองราคา-คุณภาพของสินค้าอย่างมาก 

ข้อท่ีสอง สินค้าท่ีมีขนาดคณุภาพใกล้เคียงกนัโดยเปรียบเทียบกบับริษัทคู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกนัซึง่
ราคาถูกกว่า แต่ไม่ได้กระตุ้นระบบชิงโชคทําให้ได้รับผลกระทบต่อยอดขายของอีกฝ่ายหนึ่งท่ีราคาถูกกว่าอย่างไม่
เป็นธรรม ถือว่าการกระทําเช่นนีเ้กิดความเสียหายต่อระบบการแข่งขันอนัไม่สมควร ประเทศญ่ีปุ่ นจึงมีกฎหมาย
ดแูลเป็นการเฉพาะ 

("กระตุ้นให้ลุ่มหลง?...ลุ้น ชิงโชคเงินรางวลัสูงหลายประเทศมีกติกาวางไว้ให้แจกของแถม-ของรางวลั
อย่างเหมาะสม เพือ่การคา้เป็นธรรม"., สยามรัฐ, 6 สิงหาคม 2556)  
กฎเกณฑ์ทั่วโลกในการส่งเสริมการขาย 
 

หน่วยงานหนึ่งท่ีเคยศกึษาเร่ืองการเสี่ยงโชค แถมพก ช่ือว่า'dlapiper' ได้ไปรวบรวมศกึษามา ช่ืองาน ชิน้
นัน้ "Prize Promotions Around The Handbook" อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี http://www.theventurealley.com/ 
files/2014/03/Prize_Promotions_of_the_World_Handbook_booklet.pdf 

เอกสารดงักลา่ว พบมาตรฐานด้านกฎหมายของหลายประเทศทัว่โลก กลบัมาแทน ตัง้แต่ประเทศองักฤษ 
อเมริกา อิตาลี สเปน ออสเตรเลีย ฯลฯ เช่น ประเทศเบลเย่ียม มีกฎหมายท่ีเรียกกิจกรรมเสี่ยงโชคว่า 'Game of 

Chance', ออสเตรเลียมีกฎหมายเร่ืองนี ้อยู่ใน บญัญัติ 'Lotteries Act' และ Gambling and Racing Control และ
มีคณะกรรมการการพนนัโดยเฉพาะ  รัฐบาลทุกๆ ประเทศ จะถือว่า เสี่ยงโชค (Prize Draws) คือการเล่นพนัน 
เพราะฉะนัน้ จึงมีความจําเป็นทัง้ทางการเก็บภาษี การอนุญาตทางกฎหมาย การป้องกันคุ้มครองผู้บริโภค และ
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มาตรการทางเศรษฐกิจและสงัคมกํากบัดแูล เอกสารรายงานดงักล่าว มีสาระท่ีสําคญัในบทบาทข้อกําหนดท่ีรัฐ ใช้
กํากบัดแูลกิจกรรมสง่เสริมการตลาดแบบชิงโชคเอาไว้ ผมสรุปมาให้ประเดน็สําคญัๆ ดงันี ้

1. การตลาดชิงโชคถูกนิยามว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของ "การพนนั" อย่างชดัเจน และรัฐทุกประเทศใช้กฎหมาย
การพนนัในการกํากบัดแูล 

2. ทุกประเทศจะออกกฎหมายกํากับดูแลโดยเฉพาะ และอาจมีคณะกรรมการพิจารณากลาง เช่น 
คณะกรรมการพนนั 

3. กิจกรรมสง่เสริมการตลาด (Prize Promotion) ออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบเปิด/ แถมพก(แบบไม่ต้อซือ้ 
หรือได้ตามปกติจาก การซือ้สินค้า)กบั แบบปิด/ชิงโชคแบบท่ีมีการซือ้ และทัง้ 2 แบบถูกกํากบัเข้มงวดแตกต่างกนั 
ข้อนีส้ําคญั 

4. วิธีการได้รับรางวลั มี 2 แบบ คือ ใช้ความสามารถ "Skills competitions"กบั ใช้โอกาส "Prize draws" 
หรือเรียกวา่จบัรางวลั 

5. กําหนดวิธีการจบัรางวลัที่ยตุิธรรม เป็นกลาง และมีเหตผุล พิสจูน์ได้ในการจบัรางวลั 
6. การให้รางวลัทกุอย่างมีข้อจํากดัเข้มงวดหรือแล้วแตก่รณี ขึน้อยู่กบัมลูคา่ของรางวลั 
7. กําหนดวิธีการร้องเรียนตรวจสอบและบทลงโทษท่ีเข้มงวดในการจดักิจกรรม 
8. ในช่วงการจดักิจกรรมต้องมีสินค้าราคาปกติในช่องทางการจดัจําหน่ายด้วย 
9. การกําหนดราคามลูค่าต่างๆ  - ราคาเข้าเล่น ต้องเป็น Premium Rate ซึ่งมกัหมายถึง "อีกราคา และ

เป็นราคาท่ีแพงกวา่ปกติ" (เมืองไทยใช้การสง่เอสเอม็เอสท่ี ราคาปกติ เร่ือยไปจนถึงข้อความละ 12 บาทก็เห็น) 

 ราคาขนสง่สินค้ารางวลั ต้องเป็นราคาท่ีถูกต้องตามจริง (ไม่ใช่ราคาขนส่งแพงมาก และผู้ จดัมีหน้าท่ี
แบกรับภาระนีด้้วย) 

 ราคาของสินค้าแลบริการท่ีเป็นของรางวัล ต้องเป็นราคาจริงในการตลาด (ห้ามตบแต่งราคาของ
รางวลัให้สงูกวา่ความเป็นจริงในตลาด) 

10. สินค้าประเภทแอลกอฮอล์ห้าม จดักิจกรรมการตลาดกบัเดก็และเยาวชนโดยเดด็ขาด 
11. ผู้ ได้รับรางวลั มีระยะเวลา และสามารถมีเหตุผลท่ีไปรับของรางวัลช้า และต้องนับวนัเวลา 30 วัน

หลงัจากถกูบอกแจ้งถงึด้วยบคุคล 
12. ผู้บริโภคมิสิทธิและได้รับความคุ้มครองกรณีท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองและเป็นธรรม ผู้ จดัอาจถูกปรับ

เงินและติดคกุได้หากฝ่าฝืนกฎหมาย และทนัทีท่ีมีการร้องเรียน รัฐสามารถเข้าแทรกแซงระงบั หรือยกเลิกกิจกรรม
นัน้ได้เพ่ือป้องกนัความเสียหายร้ายแรง 

13. ห้ามใช้การโหมกระหน่ําโฆษณามากกวา่ปกติ และกดดนัผู้ ร่วมรายการ 
14. การแถมพก ต้องเป็นการซือ้แบบปกติ ราคาปกติ และสิทธิในการลุ้นโชคชิงของรางวลั ต้องไม่มีระดบั

การซือ้มาเก่ียวข้อง การซือ้ชิน้เดียวต้องได้สิทธิเท่าเทียมกนักบัการซือ้จํานวนมาก 
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ยกตวัอย่างประเทศองักฤษ ประเทศ ท่ีขึน้ช่ือวา่ทกุๆ อย่างสามารถพนนัได้ มีหน่วยงาน ท่ีช่ือว่า 'BCAP' ซึง่
ก็ใช้มาตรฐานข้อกําหนด ช่ือ The UK Code of Broadcast Advertising ("BCAP Code") ใช้กํากบัดแูลการ
โฆษณา/กิจกรรมสง่เสริมการขาย โดยทกุๆ อย่างต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมาย และเช่ือโยงกบักฎหมายการ
พนนั (Gambling Act 2005) และกฎหมายป้องกนัความยุติธรรมให้ผู้บริโภค ท่ีช่ือ 'Consumer Protection from 
Unfair Trading Regulations 2008' (CPRs) รัฐบาลองักฤษกําหนดว่า กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดแบบถูก
กฎหมาย ท่ีผู้  เข้าร่วม มีได้เพียง 2 ประเภทเท่านัน้ คือ แบบท่ี ต้องใช้ความสามารถ กบัแบบท่ีต้องใช้โชค (ซึง่ทัง้ 2 
แบบ ต้องซือ้ ต้องจ่ายเพ่ือเข้าร่วมไมท่างใดก็ทางหนึง่) 

แบบแรก คือ "ใช้ความสามารถ" (skills competition)เท่านัน้ ไมใ่ช่ดวงหรือโชค โดยท่ีผู้จดัต้องแน่ใจวา่  
(1) ผู้ เข้าร่วมได้ใช้ทกัษะความสามารของผู้ เล่น ท่ีทําได้ ก็เช่น การออกกําลงักาย หรือการใช้กําลงัสมอง 

วิจารณญาณสว่นตวั เช่นการใช้ความรู้เพ่ือ ตอบคําถาม หรือวิธีการอื่นใดท่ีผู้ ร่วมจะต้องใช้ความสามารถในการเข้า
ร่วมกิจกรรมดงักลา่ว (ท่ีมิใช่ ดวง โชค) และต้องแจ้งผู้ เข้าร่วมก่อนท่ีเขาจะซือ้จะจ่ายเพ่ือเข้าร่วม  และ 

(2) หากเป็นการตอบคําถาม แบบมี ตัวเลือกก็จะต้องแน่ใจว่าวิธีการท่ีใช้นัน้เสนอตัวเลือกท่ีผู้ เข้าร่วม
สามารถท่ีตอบถกูได้ด้วยวิธีการแข่งขนั (เช่นหาความรู้เพ่ิมเติม) และอย่าตัง้คําถามท่ีง่ายหรือเดาทางได้เกินไปจาก
ตวัคําถามเอง (อนัหลงันี ้เมืองไทยชอบทําใน ลกัษณะ คือ มีตวัเลือกเพียง 2 ข้อ และ คําถามท่ี ถามก็ช่าง เดา และรู้
คําเฉลยแบบไมต้่องพยายาม อะไรมาก) 

 
แบบที่ สอง คือ ใช้โชค (prize draws)รัฐบาลองักฤษจะกําหนดวา่ เป็นหวยเถ่ือน-ถ้าไม่ขออนุญาต และ

กิจกรรมการตลาดแบบนี ้จะไมอ่นญุาต เพราะผิดกฎหมาย-ซึง่เป็นแบบท่ีผู้ประกอบการเมืองไทย ใช้แบบนีท้ัง้สิน้ 
แต่รัฐบาลองักฤษจะ 'อนุญาตให้มี การเสี่ยงโชค' ได้ก็ต่อเมื่อมีข้อกําหนด คือ ผู้ เล่นต้องไม่มีการจ่ายเพ่ือ

เข้าร่วมเลน่ (เว้นแตว่า่ผู้ประกอบการ ได้ใบอนญุาตหวย/สลาก เช่น สลากกาชาดบ้านเรา) 
และในกรณีท่ี ผู้บริโภคต้อง 'จ่ายเพ่ือเข้าร่วมเล่น' ก็ต้องกําหนดอตัราเข้าร่วมให้แพงกว่าปกติ เช่น ค่ามือ

ถือ เอสเอ็มเอสท่ีแพงกว่าปกติ, หรือค่าใช้จ่าย ในการขนส่งสินค้าของรางวลัมาท่ีบ้านตนเอง หรือ ต้องจ่ายราคา
สินค้าและบริการแพงกว่าท่ีมนัควร จะเป็น เพ่ือได้รางวลัชิงโชค แบบนีก้็จะถือว่า "เป็นการเสี่ยงโชค" ซึ่ง รัฐบาล
องักฤษจะไมอ่นญุาต 

โดยสรุปคือ หากผู้เข้าร่วมกจิกรรมใช้โชค ให้ถือเป็นหวย และ ถ้าเป็นหวย ต้องขออนุญาต 
ยังมีต่อไปอีกว่า เมื่อใช้โชค ต้องใช้การสุ่ม ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือถือได้ว่าสุ่มจริง แต่ถ้าใช้

ความสามารถให้พิจารณาโดยอตัวิสยัของคณะกรรมการ และท่ีน่าสนใจคือ "ผู้ชนะรางวลั มีสิทธิเวลา 30 วนัท่ีจะมา
รับของรางวลั นบัหลงัจากวนัท่ีเขาถกูให้แจ้งรับทราบรายบุคคล-มิใช่วนัท่ีประกาศสาธารณะ" (ข้อนี ้ประเทศไทยไม่
เคยทํา, บ้านเราจะประกาศลงหนงัสือพิมพ์ ฉบบัไหนยงัไงก็ไม่รู้ เม่ือไม่มารับตามกําหนด ก็จะถือว่าสละสิทธ์ิ, แต่
องักฤษถือวา่เป็นหน้าท่ีของผู้จดัท่ีจะต้องแจ้งไปให้ถงึตวัผู้ รับของรางวลัแตล่ะคน เป็นรายบคุคลอย่างทัว่ถงึ) 
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รัฐองักฤษ ยังกําหนดว่า หากเป็นการเสี่ยงโชค แบบรู้ผลทนัที จะต้องแจกของรางวลัเดี๋ยวนัน้ (และท่ีนั่น
เลย)เลย ห้ามมีระยะเวลายืดยาวออกไป และผู้จดัต้องไมม่ีข้ออ้างเร่ืองการบริหารจดัการและต้นทนุในการจดัส่งของ
รางวลั 

ที่ น่าสนใจคือ หากผู้จัดไม่ท าตามที่กฎหมายก าหนด หรือท าผิดกฎหมาย (CAP-Code of 
Broadcast Advertising) และหากเป็นความผิดฐานร้ายแรง เช่น ฝ่าฝืนการอนุญาตจากรัฐ และไม่ได้รับ
อนุญาตจากกฎหมายการพนัน(อังกฤษก ากับที่ 3 กฎหมาย คือ กฎหมายการพนัน, กฎหมายการโฆษณา
การตลาด และกฎหมายปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค) กจ็ะถูกปรับเงนิตัง้แต่ 5,000 ปอนด์ หรือโทษจ าคุก 51 
สัปดาห์ และรัฐมีสิทธิและอํานาจเข้ายุติแทรกแซงกิจกรรมดังกล่าวทันที หากเห็นว่ามี ผลกระทบร้ายแรงต่อ
สาธารณะเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ โดยการสัง่ระงบัหรือ ยตุิกิจกรรมดงักลา่วได้ 
 

'ญ่ีปุ่ น' มีกฎหมายท่ีค่อนข้างรัดกุม เข้มงวดมาก ท่านอดีตปลดักระทรวงพาณิชย์. , (อ้างแล้ว สยามรัฐ, 6 
สิงหาคม 2556) อธิบายว่า มีสํานกังานคณะกรรมการแข่งขนัทางการค้าญ่ีปุ่ น (Japan Fair Trade Commission) 
ได้กําหนดให้มีกฎหมายป้องกนัการผกูขาด (Anti-Monopoly Act) และ พ.ร.บ.ป้องกนัการให้ของแถมของรางวลัท่ีมิ
ชอบและการแสดงท่ีทําให้หลงผิด พ.ศ.2505  กฎหมายดงักลา่วมีเป้าหมายเพ่ือสร้างกติกาให้การแข่งขนัทางการค้า
เสรีและเป็นธรรม กฎหมายญ่ีปุ่ นให้คํานิยาม 'ของแถมของรางวลั' ว่า คือ "การจูงใจลูกค้า โดยการเสนอให้ ของ
แถม-ของรางวลั เพ่ือให้ซือ้สินค้าหรือบริการเสนอให้เงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง กบัการดําเนินธุรกิจ" 
แต ่สําหรับกรณีการดําเนิน ธุรกิจปกติ เช่น ส่วนลด การลดราคา การให้บริการ หลงัการขาย อปุกรณ์ส่วนประกอบ
ของสินค้าและบริการ ไมถื่อเป็นของแถม ของรางวลั  

โดย 'มาตรการตามกฎหมายของแถมของรางวัล' แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
(1) มาตรการดูแลเก่ียวกับการให้ของแถม คือ "ห้ามเสนอของแถมท่ีเกินมูลค่าท่ีกําหนดของ สินค้า เช่น 

สินค้าท่ีมีมลูค่า 1,000 เยนขึน้ไป ห้ามมีของแถมได้ไม่เกินมลูค่าร้อยละ 10 ของ สินค้าท่ีจดัซือ้" ส่วนมาตรการของ
รางวลั กําหนดไว้ชดัเจนเช่นเดียวกนั "ห้ามมิให้รางวลัเกิน 20 เท่าของสินค้า หรือไม่เกินร้อยละ 2 ของมลูค่าสินค้าท่ี
จําหน่ายไป" รวมทัง้ห้ามให้ ความสําคญักบัของแถมมากกว่าคุณภาพสินค้า กําหนดมาตรการป้องกันการให้ของ
แถม ของรางวลัท่ีมีมากเกินไป หรือเป็นการทําลายคู่แข่ง และให้แจ้งข้อมูลเก่ียวกับของแถม ของรางวลั ให้ทราบ 
ก่อนหากเกินข้อกําหนดหรือเป็นเหตสุงสยั 

 (2) มาตรการดูแลการแสดงที่ท าให้หลงผิด คือ ห้ามไม่ให้แสดงข้อเท็จจริงเก่ียวกบัคณุภาพมาตรฐาน
ส่วนประกอบของสินค้า หรือบริการท่ีทําให้ผู้บริโภค เข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดีกว่าของผู้อื่นโดยไม่เป็นจริง ห้าม
แสดงข้อเท็จจริงเก่ียวกบัราคา หรือเสนอให้ผลประโยชน์ เพ่ือทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด 
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สาระสําคัญของกฎหมายควบคุมการส่งเสริม การตลาด ของประเทศญ่ีปุ่ น (ในรายงานช่ือ 'Prize 
Promotions Around The Handbook1') จาก DLA Piper คือ "การส่งเสริมการตลาด นัน้ ต้องห้ามใช้ดวง ห้ามใช้
โชค ให้ใช้ความสามารถเข้าแข่งขนัเท่านัน้ และท่ีเข้มข้นจริงจงั คือ เขากําหนดมลูค่าของ รางวลัว่าไม่ให้เกิน 20 เท่า
ของราคาสินค้า และห้าม มีมลูค่าเกิน 100,000 เยน (หรือประมาณ 1,000  USD) และ ของรางวลัรวมในกิจกรรม
ครัง้นัน้ จะต้องรวมมลูคา่ไมเ่กิน 2 เปอร์เซน็ต์ ของรายได้ คาดการณ์ด้วยในกิจกรรมนัน้ และตลอดทัง้ปี จะสามารถ
จดักิจกรรมสง่เสริมการขายได้ไมเ่กินมลูคา่ของรางวลั" 

 
งานศกึษาของ 'อาจารย์ สังศิต พิริยะรังสรรค์' คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 

ผู้ เช่ียวชาญด้าน การพนนัศกึษา จากรายงานการวิจยัเร่ือง 'การพนนั หรือการเสี่ยงโชค' ว่า ขณะนีภ้าคธุรกิจอาศยั
ช่องโหว ่ของกฎหมายจดัรายการเสี่ยงโชคจํานวนมาก ซึง่ เป็นการมอมเมาประชาชนและทําให้คนบริโภค สินค้าเกิน
ความจําเป็น งานวิจยัดงักล่าว ได้ศึกษา การแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงของบริษัทชาเขียว 2 แห่ง ซึง่มีการแจก
ทองคํามูลค่า 1 ล้านบาททุกวนัเป็นเวลายาวนานติดต่อกันถึง 60 วนัและมีการแจกโทรศพัท์ไอโฟน 5 วนัละ 10 
เคร่ือง 

ขณะท่ีอีกบริษัทหนึ่งแจกทองคํามูลค่า 1 หมื่นบาททุกชั่วโมงรวม 8 ครัง้ต่อวนั การชิงโชค ในลกัษณะนี ้
เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นการพนนั เพราะมีผลลพัธ์เกิดขึน้ทุกวนัและทุกชัว่โมงของเวลาทําการ ผลกระทบอาจรุนแรง
กว่า การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีออกทุก 15 วนั หรือ การเสี่ยงโชคด้วยการซือ้สลากออมสิน หรือ สลากออม
ทรัพย์ทวีสิน ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

อาจารย์สงัศิตสรุปว่า "รัฐบาลควรหันมา ออกมาตรการควบคุมรางวลัเสี่ยงโชคของบรรดา เคร่ืองดื่ มชา
เขียว โดยเขามองวา่ รางวลัจงูใจ มลูคา่สงูเหลา่นีเ้ป็นเหมือนการพนนัทางอ้อม" (มอมชาเขียวแจกเบนซ์!การตลาด"
เสี่ยตัน" แจกแหลกบนเฟซบุ๊คผิดกฎหรือไม่?, ASTV ผู้จัดการรายวนั, 25 กุมภาพันธ์ 2558)4. รัฐต้องยอม
เปลี่ยนแปลง 

 
 

3. ข้อเสนอแนะยังเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง 
ธามเชือ้สถาปนศิริสรุปไว้ในบทความ (คอลมัน์: สนามวิจารณ์: หวยชาเขียว :รัฐต้องยอมเปลี่ยนแปลง?.,

กรุงเทพธุรกิจ ศุกร์ 23ตลุาคม 2558) ให้มีการร่างกําหมาย ระเบียบมากํากับดแุลกิจกิจกรรมการชิงโชค) แถมพก 
โดยคํานงึถงึหลกัการ 'ปลอดภยัและยตุิธรรม (safe and fair)' ดงันี ้

                                                      
1 
https://www.dlapiper.com/~/media/Files/Insights/Publications/2014/03/Prize_Promotions_of_the_World_Handbo
ok_booklet_V12.pdf 
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1. กําหนดว่า 'นิยาม' กิจกรรมการส่งเสริม การตลาดแบบชิงโชค เป็นการพนัน และการแถมพก ต้องถูก
กํากบัดแูลควบคมุโดยรัฐ ซึง่อาจเป็นคณะกรรมการการพนนั 

2. กําหนด 'จํานวนรอบ' ของการทําการตลาด ชิงโชคไม่เกิน (ปีละไม่เกิน 2 รอบ/รอบละ 30 วนั)- แล้วแต่
ความเหมาะสม หรือรางวลัตํ่ากวา่(รวม) 200,000 บาท สามารถจดับ่อยได้ตามต้องการ แต่ต้อง กํากบัท่ีมลูค่าของ
รางวลัรวมตอ่ปีเป็นกําหนดสงูสดุ 

3. กําหนด 'อํานาจเจ้าหน้าท่ีพนักงาน' ให้มีอํานาจ ในการพิจารณารับแจ้ง ระงบั ตรวจสอบ ลงโทษ สัง่
ปรับ สัง่แก้ไข เยียวยา ตอ่ผู้ประกอบกิจการที่ละเมิดกฎหมาย และมีอํานาจในการสัง่ปรับและติดคกุได้ 

4. กําหนด 'รูปแบบ' การส่งเสริมการตลาด ออกเป็น 2 แบบ คือ 'แบบปิด' (ต้องซือ้สินค้าเพ่ือ ชิงโชค) ไม่
อนุญาตการชิงโชคแบบตดัสินด้วยโชค หรือดวง (จะด้วยโอกาสหรือความน่าจะเป็นก็ไม่ได้ ทัง้นัน้) ผู้ ชิงโชคต้องมี
สว่นร่วมและใช้ความสามารถ ร่วมด้วยในการแข่งขนัเท่านัน้ (เช่น ทายคําถาม ท่ีมีข้อเท็จจริงท่ีพิสจูน์ได้ ใบ้คําอกัษร
ภาพ ฯลฯ) กบั 'แบบเปิด' เช่นของแถม และต้องนิยามคําวา่ 'ของแถม' วา่ เป็นของท่ีไมต้่องมีการซือ้ หรือคําว่า 'ไม่มี
คา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติม' ในการร่วมมีสิทธ์ิ 

5. กําหนด 'มูลค่า' ของรางวลั (ท่ีต้องมีการซือ้เพ่ือเสี่ยงโชค) ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 20 เท่า หากเป็นการ
สง่เสริมการขาย หรือสงูสดุไมเ่กิน 1,000 USD ตอ่คน/ตอ่ชิน้ 

6. กําหนด 'มูลค่าของรางวัลรวมทัง้หมดทัง้ รายการ/ต่อปี ' จะต้องไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ 
คาดการณ์ในช่วงรอบ/กิจกรรม หรือรวมมลูคา่รางวลั ทัง้หมดตลอดทัง้ปี ต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท (เนเธอร์แลนด์และ
ยโุรป กําหนดตวัเลขใกล้เคียงกนั) 

7. กําหนดวา่ 'ของรางวลัจะต้องไม่เป็นสิ่ง ผิดกฎหมาย' สิ่งต่อต้านสร้างความเสื่อมเสียทาง ศีลธรรม หรือ
คกุความมัน่คงปลอดภยัสาธารณะ 

8. กําหนดว่า 'สถานท่ีจดทะเบียนขออนุญาต ต้องท่ีเดียวกับท่ีตัง้นิติบุคคล ' สถานท่ีท่ีจับรางวัล ต้อง
เปิดเผยตอ่สาธารณะและตรวจสอบข้อมลูย้อนหลงัได้ 

9. กําหนด 'ระยะเวลา/ความถ่ี/การชิงโชคท่ี เหมาะสม' ต้องไม่ถ่ีและเป็นการกระตุ้นให้เกิด การบริโภคท่ี
เกินมาตรฐานปกติ หากเป็นการโฆษณา เสี่ยงโชคแบบทนัที ต้องแจกรางวลัทนัที และของ รางวลัที่ซือ้มาใช้นัน้ ต้อง
ซือ้มาจัดแสดงให้ครบ ทันทีต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนท่ีจะจัดกิจกรรม (ห้ามซือ้มา แสดงบางส่วน) และกําหนดระยะเวลา
การรับของ รางวลั ต้อง "มีระยะเวลา-30 วนันบัตัง้แตผู่้ ได้รับรางวลัถกูแจ้งให้ทราบเป็นการรายบคุคล" 

10. กําหนด 'วิธีการและข้อความโฆษณา' จะต้อง ชดัเจน ไมส่ื่อความหมายเข้าใจผิด หรือทําให้คิดว่า ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการเล่น ต้องกําหนดโอกาสของผู้ เล่น เสี่ยงโชค ส่งเท่าไหร่ก็ได้รางวลัเดียว และต้องไม่ใช้คําว่า 'ย่ิงส่ง
มาก ย่ิงมีโอกาสมาก' ไมโ่หม กระหน่ําโฆษณากระตุ้นผู้ เลน่มากกวา่ปกติ 

11. กําหนด 'วิธีการสง่ของรางวลั' จะต้องจดัสง่ ของรางวลัถงึผู้ รับ โดยแบกรับต้นทนุในการจดัส่ง ต้องไม่มี
เหตขุ้ออ้างให้ผู้ รับของรางวลันัน้อนัเป็น เหตใุห้รับของรางวลัไม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดใดๆ ในระหว่าง
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การจัดกิจกรรมส่งเสริม การขาย จะต้อง "แจ้งให้ผู้ บริโภคทราบเป็นสาธารณะ ในช่องทางเดียวกบัท่ีแรกโฆษณา" 
และห้ามสร้าง กฎเกณฑ์การสง่ของรางวลัมาเป็นกําแพงอปุสรรค ทําให้ผู้ รับของรางวลัต้องสละสิทธ์ิ 

12. กําหนด 'ข้อมลูส่วนตวัและความปลอดภยั' ผู้ประกอบการ ห้ามเก็บบนัทึกข้อมลูประวตัิส่วนตวัของผู้
เลน่ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

13. และห้ามนําเอายอดการซือ้ชิน้สินค้าและบริการมาใช้ในการชิงรางวลั 
 
 

 
 
1.4 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการเสี่ยงโชคและการพนนัในประเทศไทย2 
 

ตามพระราชบัญญัติการพนัน  พุทธศักราช 2478 มีเจตนารมณ์ท่ีจะคุ้มครอง และรักษาความสงบ
เรียบร้อย มิให้ประชาชนลุม่หลง มวัเมาในการเลน่การพนนั ไมทํ่ามาหาเลีย้งชีพ ซึง่จะก่อให้เกิดหนีส้ิน ความยากจน 
และเกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาจงึได้บญัญตัิห้ามมิให้จดัให้มีการเลน่การพนนั  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้า

                                                      
2อ้างองิสาํนกัการสอบสวนและนติิการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2549). คูม่ือการปฏิบตัิงานตามกฎหมายวา่
ด้วยการพนนั. กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย. 
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พนกังาน  เม่ือพิจารณาจากบทบญัญตัิในกฎหมายวา่ด้วยการพนนัมีบทบญัญตัิเง่ือนไขท่ีจะพิจารณาสัง่อนุญาตได้
เฉพาะการพนนัท่ีกําหนดในบญัชีท้ายพระราชบญัญัติและกฎกระทรวงเท่านัน่  ส่วนการสัง่  ไม่อนุญาตก็เฉพาะท่ี
กําหนดท้ายพระราชบัญญัติเช่นกัน  มิได้มีบทบญัญัติเก่ียวกับเง่ือนไขอื่นท่ีจะให้เจ้าพนักงานพิจารณาได้ว่า เจ้า
พนกังานจะพิจารณาสัง่ไมอ่นญุาตให้เลน่การพนนัประเภทใดได้เม่ือใด  นอกจากการพิจารณาชนิดหรือประเภทของ
การพนันท่ีกําหนดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติและกฎกระทรวง  นอกจากนัน้เป็นเง่ือนไขเก่ียวกบัตวับุคคลและ
วิธีการเลน่เท่านัน้ 

สําหรับการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคด้วยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออา ชีพ ตาม
มาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญตัิการพนนั  พุทธศกัราช ๒๔๗๘  แม้การจดัให้มีการเล่นดงักล่าว  จะไม่ถือว่าเป็นการ
พนันแต่ลักษณะการเล่นก็คล้ายกับวิธีการเล่นการพนันจึงต้องมีกฎหมายเข้ามาควบคุมมิให้การเล่นเส่ียงโชค
ใดๆ ทางการค้าโดยเสรี  เน่ืองจากเป็นการเลน่กบัมหาชนจํานวนมากท่ีมาซือ้ขายหรือใช้บริการ  อาจเกิดการมอม
เมาหรือเอาเปรียบหรือหลอกลวงผู้บริโภคได้และมีการกําหนดเร่ืองการจดัให้มีการแถมพกหรือรางวลัด้วยการเสี่ยง
โชคไว้ ในกฎหมายการพนนั เพ่ือให้เจ้าพนกังานผู้ออกใบอนญุาตมีดลุพินิจในการควบคมุการเลน่ดงักลา่ว  มิให้เกิด
การเล่นในลักษณะมอมเมาเอาเปรียบหรือหลอกลวงประชาชนได้  รวมทัง้ควบคุมสินค้าบางประเภทท่ีอาจเป็น
อนัตรายตอ่ผู้บริโภค หากได้มีการบริโภคในปริมาณท่ีมากจนเกินไป เช่น ยา เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือเคร่ืองดื่มท่ีมี
ส่วนผสมซึง่มีผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน เป็นต้น  ซึ่งหากจดัให้มีการส่งเสริมการขายโดยวิธีการแถมพก
หรือรางวลัด้วยการเสี่ยงโชคกบัสินค้าประเภทนีอ้าจไมเ่หมาะสมและก่อให้เกิดปัญหาได้ 

ดงันัน้ การท่ีเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศกัราช ๒๔๗๘ จะมีคําสั่งอนุญาตหรือไม่
อนญุาตจงึต้องพิจารณาสัง่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 
การโฆษณาสินค้าหรือบริการที่มีการจัดเส่ียงโชค 
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พระราชบัญญัตกิารพนัน พ.ศ.2478 

มาตรา 12ผู้ใดจดัให้มีการเลน่ หรือทําอบุายลอ่ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชกัชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ให้ผู้อื่นเข้าเลน่หรือเข้าพนนัในการเลน่ซึง่มิได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานหรือรับอนญุาตแล้วแตเ่ลน่พลิกแพลง หรือ

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 14

วิเคราะห์ข้อมูลการที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016



 

ผู้ใดเข้าเลน่หรือเข้าพนนัในการเลน่อนัขดัตอ่บทแห่งพระราชบญัญตัินี ้หรือกฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต 
ผู้นัน้มีความผิดตอ่ไปนี ้

(1) ถ้าเป็นความผิดในการเลน่ตามบญัชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือ การเล่นตามบญัชี 
ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือการเล่นซึง่มีลกัษณะคล้ายกนันี ้ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แต่ 3 
เดือนขึน้ไปจนถงึ 3 ปี และปรับตัง้แต่ 500 บาท ขึน้ไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่ง เว้นแต่ผู้ เข้าเล่น
หรือเข้าพนนัท่ีเรียกวา่ลกูค้า ให้จําคกุไมเ่กิน 3 ปี หรือปรับไมเ่กิน 5,000 บาทหรือทัง้จําทัง้ปรับ 

(2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบญัญัตินี ้ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกิน  2 ปี หรือ
ปรับไมเ่กิน 2,000 บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ เว้นแตค่วามผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 1 
ปี หรือปรับไมเ่กิน 1,000 บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

 
พระราชบัญญัตกิารคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 

มาตรา 22 การโฆษณาจะต้องไมใ่ช้ข้อความท่ีเป็นการไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้บริโภคหรือใช้ 
ข้อความท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทัง้นี ้ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนัน้จะเป็น

ข้อความท่ีเก่ียวกับแหล่งกําเนิด สภาพ คณุภาพ หรือลกัษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ 
การจดัหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ 

ข้อความดงัต่อไปนี ้ถือว่าเป็นข้อความท่ีเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียตอ่สงัคมเป็นสว่นรวม 

(1) ข้อความท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง 
(2) ข้อความท่ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคญัเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการไมว่า่ 
จะกระทําโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอนัไม่เป็นความจริงหรือ

เกินความจริง หรือไมก่็ตาม 
(3) ข้อความท่ีเป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม 

หรือนําไปสูค่วามเสื่อมเสียในวฒันธรรมของชาติ 
(4) ข้อความท่ีจะทําให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามคัคีในหมูป่ระชาชน 
(5) ข้อความอย่างอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ข้อความท่ีใช้ในการโฆษณาท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความท่ีไม่อาจเป็นความจริงได้

โดยแน่แท้ ไมเ่ป็นข้อความท่ีต้องห้ามในการโฆษณาตาม (1) 
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โพสต์ทเูดย์ พธุท่ี 2 มีนาคม 2559 
 
กฎกระทรวงฉบับที่5 (2534) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตคุ้ิมครองผู้บริโภคพ.ศ.2522  

เก่ียวข้องกบัเร่ืองการเสี่ยงโชคกําหนดให้ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการท่ีระบหุรือประกาศวา่ผู้ประกอบ
ธุรกิจจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ซึ่งผู้ ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายวา่ด้วยการพนนัแล้ว หรือข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการท่ีระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจดัให้มี
การประกวดชิงรางวลั โดยข้อความโฆษณาดงักลา่วมิได้ระบรุายละเอียดดงัท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเป็นข้อความท่ี
เป็นการไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้บริโภค หรือเป็นข้อความท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสงัคมเป็นส่วนรวมตามมาตรา 22 แห่ง
พระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้บริโภคฯ ทัง้นี ้รายละเอียดท่ีต้องระบุได้แก่ 

(ก) หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข หรือข้อกําหนดในการเสี่ยงโชคหรือในการประกวดชิงรางวลั 
(ข) วนั เดือน ปีท่ีเร่ิมต้นและสิน้สุดของการจดัให้มีการเสี่ยงโชคหรือการประกาศชิงรางวลั เว้นแต่กรณีท่ี

เป็นการโฆษณาทางวิทย ุโทรทศัน์ ข้อความโฆษณาท่ีกําหนดระยะเวลาเร่ิมต้นของการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิง 
รางวลันัน้จะให้ปรากฏในสว่นท่ีเป็นภาพหรือในสว่นท่ีเป็นเสียงอย่างหนึง่อย่างใดก็ได้ แต่ข้อความโฆษณาท่ีกําหนด
ระยะเวลาสิน้สดุนัน้จะต้องให้ปรากฏทัง้ในสว่นท่ีเป็นภาพและสว่นท่ีเป็นเสียง 

(ค) ประเภทและลกัษณะของของแถมพกหรือรางวลัจํานวนและมลูค่าของของแถมพกหรือรางวลัแต่ละสิ่ง 
หรือมลูคา่รวมในแตล่ะประเภท เว้นแต่กรณีท่ีการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทศัน์ ผู้ประกอบธุรกิจ
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จะไมร่ะบมุลูคา่ของของแถมพกหรือรางวลัแตล่ะสิ่ง หรือมลูค่ารวมในแต่ละประเภทก็ได้ แต่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง
ระบุมูลค่ารวมของแถมพกหรือรางวลัทุกประเภทไว้แทนในกรณีท่ีสิ่งซึ่งจัดเป็นของแถมพกหรือรางวลัเป็นสิ่งซึ่งมี
มลูค่าท่ีผู้บริโภคอาจทราบได้โดยทัว่ไป และข้อความโฆษณานัน้ได้แสดงให้ผู้บริโภคทราบถึงประเภทและลกัษณะ
ของของแถมพกหรือรางวลัไว้โดยชดัแจ้งแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะไมร่ะบมุลูคา่ของของแถมพกหรือรางวลันัน้ไว้ก็ได้ 

(ง) เขตหรือถ่ินท่ีมีการจดัให้มีการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิงรางวลั เว้นแต่กรณีท่ีเป็นการจดัให้มีขึน้ทั่ว
ราชอาณาจกัร 

(จ) วนั เดือน ปี เวลา และสถานท่ีซึง่กําหนดไว้สําหรับการท าการเสี่ยงโชคหรือการตดัสินการประกวดชิง
รางวลั 

(ฉ) สื่อโฆษณาท่ีจะใช้ในการประกาศรายช่ือผู้ ได้รับของแถมพกหรือรางวัลจากการเสี่ยงโชคหรือการ
ประกวดชิงรางวลั 
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2. ผลการศึกษา 
 
ผลการสํารวจกิจกรรมสง่เสริมการชิงโชค แถมพก รางวลัที่เก่ียวข้องกบัการแข่งขนัฟตุบอลยโูร 2016 พบดงันี ้

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เทสโก้ โลตสั ,บ๊ิกซี ,เดอะมอลล์, ท๊อปส์ ซึ่งมีเป้าหมายหลกั คือ (1)เพ่ือ
ส่งเสริมการขาย (cause-related promotion)เช่นช็อปปิง้จํานวนเท่าไรจึงจะมีสิทธิลุ้นโชคชิงรางวลั หรือ จบัสลาก
ของแถมพก 
 
รายการ 1. เทสโก้ โลตัส ยงิสน่ัน ชงิต๋ัวชมบอลยูโร  

“ลุ้นไปปารีส ได้ทัง้เชียร์ ได้ทัง้ช้อป” 
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ระยะเวลา  เร่ิมตัง้แต ่26 พฤษภาคม ถงึ 13 กรกฎาคม 
ของรางวัล  โปรโมชั่นลดราคาสินค้ามากกว่า 2,000 รายการ ยิงยาวก่อนฟุตบอลนดัแรกหนึ่ง

เดือนเตม็ 
 ซือ้ทีวีท่ีร่วมรายการ รับของแถมมลูค่าสงูสดุ 5,000 บาท เช่น พดัลม และ ผ่อน 0% 

สงูสดุ 10 เดือน 
 โดยลูกค้าท่ีใช้จ่ายอย่างน้อย 300 บาท ในช่วงเวลาตัง้แต่ 26 พฤษภาคม ถึง 13 

กรกฎาคม 2559 สามารถส่ง SMS เพ่ือลุ้นจบัรางวลัทุกสปัดาห์ รวมมลูค่ารางวลั 3 
ล้านบาท 

 ชิงรางวลั เสือ้ฟุตบอลทีมโปรด โทรศพัท์มือถือซมัซุง กาแล็กซี่ A7 และรางวลัใหญ่ 
ทริปไปปารีสเพ่ือชมฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศพร้อมพ็อคเก็ตมนัน่ี มูลค่ารางวลัละ 7 
แสนบาท 

 นอกจากนีย้ังจัดอีเว้นท์ผสมกับซีเอสอาร์ ด้วยการเปิด “ฟุตบอล คลินิค” ฟรี ให้
เยาวชน ท่ีมีอายุ 6-15 ปี นําโดย ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน พร้อมทีมโค้ช และ กิก – ดนัย 
จารุจนิดา ร่วมเดินสายสอนทกัษะ 

ฟุตบอลให้กบัเยาวชน โดยจดัขึน้ทุกสปัดาห์ท่ีเทสโก้ โลตสั พระราม 4 ชลบุรี เชียงใหม ่
และอดุรธานี 

เป้าหมาย  แคมเปญนี ้กระตุ้นบรรยากาศในการช้อปปิง้และเชียร์ฟตุบอล จากการให้ชิงโชคทุกสปัดาห์ คาด
วา่จะเพ่ิมสีสนัและความตื่นเต้นให้กบัการเชียร์บอลของลกูค้าเทสโก้ โลตสั 

กิ จ ก ร ร ม
อ่ืนๆ 

ยังน าเสือ้ฟุตบอลทีมชาติต่างๆ มาจ าหน่ายในราคาเร่ิมต้น 199 บาท ลดราคาอาหาร
ปรุงส าเร็จแช่แขง็ และขนมขบเคีย้ว ลง 10% 

อ้างองิ  
 
 
รายการ 2. ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี “บ๊ิกเซฟ ถกูสดุสดุไปเลย” 
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ระยะเวลา  เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 31 พฤษภาคม ถงึ 6 กรกฎาคม 2516 
ของรางวัล  จบัมือกบักลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแบรนด์ต่าง  แอลจี, โซน่ี, พานาโซนิค, โตชิบา, ชาร์ป ลด

ราคาทีวี รับฟรี ลําโพง มลูคา่ 1,690 บาท หรือ เลือกผ่อน 0% 
 เมื่อซือ้สินค้าท่ีร่วมรายการ ครบทุก ๆ 50 บาท ได้ลุ้นรางวลั ลกูบอลทองคํา หนัก 100 

บาท 
 เลือก ตอง”กวินทร์ ธรรมสจัจานนัท์ ผู้ รักษาประตทีูมชาติไทย  มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กบั

แคมเปญชิงรางวลั 
เป้าหมาย  เพิ่มยอดจ าหน่ายสินค้า 
อ้างองิ http://positioningmag.com/1092600 
 
 
รายการ 3. ลุ้นเชียร์ ช้อปมันส์ กับ ฟุตบอลยูโร 2016 

เชียร์ฟตุบอลยโูร Tops Shop Online แจกฟรี 200 บาท 
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ระยะเวลา  10-12 มิ.ย. 
ของรางวัล ไมพ่บ/ มีคปูองลดราคาสินค้าเท่านัน้ 
เป้าหมาย  เพ่ือเพ่ิมยอดการช๊อปปิง้ 
กิ จ ก ร ร ม
อ่ืนๆ 

ชวนคณุช้อปออนไลน์ รับศกึฟุตบอล Euro 2016 แจก คูปอง Tops Shop Online ให้กบั
สมาชิก The1Card ใช้เป็นส่วนลด สําหรับการช้อปสุดมันส์ ไปกับบอลบอลยูโร  ท่ี Tops Shop 
Online ลดทนัที 200 บาท เมื่อซือ้สินค้า ครบ 2,000 บาท / ใบเสร็จ พร้อมกบัใส่รหสั E-coupon ใน
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http://promotions.co.th/discount/view/tops-shop-online.html


 

โปรโมชัน่ 
หมายเหต ุ

 ระยะโปรโมชัน่ 10 – 12 มิถนุายน 2559 
 สินค้าท่ีไมร่่วมรายการ มีดงันี ้การซือ้สินค้า ท่ีมีบาร์โค้ดเดียวกนั ตัง้แต่ 7 ชิน้ขึน้ไป / ออเดอร์

, M150 และ เบอร์ดี ้แบบยกแพ็ค, กระเช้าของขวญัทุกชนิด, เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลล์, บุหร่ี, 
นมผงเดก็ทารกและสตูรตอ่เน่ือง, นํา้ตาลประกอบอาหาร และ นํา้มนัประกอบอาหาร 

 สมาชิก The1card ใช้สิทธ์ิได้ 2 ครัง้ ตอ่ หมายเลข The1Card 
อ้างองิ  
 
 

รายการ 4. Foodland Supermarketช๊อปสุดคุ้ม เชียร์สุดมันส์ 
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ระยะเวลา  - 13 กรกฎาคม 2559 
ของรางวัล ไมม่ ี
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เป้าหมาย  ลดราคาสินค้าเพ่ือเช่ือมโยงกบับรรยาย 
กิ จ ก ร ร ม
อ่ืนๆ 

ใกล้จะรอบชิงชนะเลิศ ฟุตบอลยูโรป2016 พบโปรโมชัน่แรงกว่าท่ีคณุเคยสมัผสัท่ีฟู้ ดแลนด์ 
ช้อปสดุคุ้ม เชียร์สดุมนัส์  

เพ่ิมความสนกุ สดุมนัส์ เมื่อซือ้สินค้าในฟู้ ดแลนด์ พบกบัสินค้าราคาพิเศษมากมายของกิน
ของใช้ อาหารสด และมาพร้อมกับเมนูพิเศษฟิชบอล เนือ้ปลาเพ่ือสุขภาพในราคาเพียง 129 บาท 
โดยร้านอาหารถกูและดี และสินค้าพิเศษผลิตภณัฑ์ไส้กรอก บชุเชอร์ช้อยส์ และผลิตภณัฑ์เบอร์เกอร์
ร่ีโอเวนเฟรช เพ่ิมความสนกุกนัได้ ตัง้แตว่นันี ้– 13 กรกฎาคม พลาดไมได้ท่ีฟู้ ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ทกุสาขา 

 
ช้อปสดุคุ้ม เชียร์สดุมนัส์กบัฟู้ ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จดัใหญ่! จดัเตม็! ลดกระหน่ํารับบอล

ยโูรป พบกบัโปรโมชัน่สินค้าราคาพิเศษมากมาย พร้อมสิทธ์ิพิเศษต่อท่ี 2 เมื่อซือ้สินค้าและชําระด้วย
เงินสด รับฟรีหมวกลายธงชาติสุดเท่ ตัง้แต่วันนี ้– จนกว่าของจะหมด ท่ีฟู้ ดแลนด์ทุกสาขา  #
Euro2016    #promotion     #foodland     

อ้างองิ  
 
รายการ 5. โอเวน่เฟรช รังสรรค์แฟนซีเค้กกล้วยหอม 
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https://www.facebook.com/hashtag/euro2016?source=feed_text&story_id=1102691556444174
https://www.facebook.com/hashtag/euro2016?source=feed_text&story_id=1102691556444174
https://www.facebook.com/hashtag/promotion?source=feed_text&story_id=1102691556444174
https://www.facebook.com/hashtag/foodland?source=feed_text&story_id=1102691556444174


 

 
ระยะเวลา  ไม่ระบุชัดเจน 
ของรางวัล ไมม่ี 
เป้าหมาย  เช่ือมโยงกบัสินค้า 
กิ จ ก ร ร ม
อ่ืนๆ 

ต้อนรับ บอล Euro 2016 ให้คณุลกูค้าเลือกอร่อยหลากหลายสินค้า ได้แล้ววนันีท่ี้ฟู้ ดแลนด์ซุปเปอร์

มาร์เก็ต แผนกเบอเกอร่ีทกุสาขา #promotion     #euro2016     #food     #creative     
อ้างองิ  
 
 
รายการ 6. เซ็นทรัล/โรบนิสัน All About Gifts ลดสูงสุด 50%* 

8 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59 โรบินสนัทกุสาขา 
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https://www.facebook.com/hashtag/promotion?source=feed_text&story_id=1108356019211061
https://www.facebook.com/hashtag/euro2016?source=feed_text&story_id=1108356019211061
https://www.facebook.com/hashtag/food?source=feed_text&story_id=1108356019211061
https://www.facebook.com/hashtag/creative?source=feed_text&story_id=1108356019211061


 

 
ระยะเวลา  8 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59 โรบนิสันทุกสาขา 
ข อ ง
รางวัล 

All About Gifts 
ฉลองสนกุ ... ช้อปอลงัการของขวญัแห่งความสขุ 2016 
1. พเิศษส าหรับสมาชกิ The 1 Card 
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ลด !!-รับคปูองสว่นลดสงูสดุ 50%* ลดเพ่ิมอีก 12.5%* เม่ือแลกคะแนนเท่ายอดช้อป 
ลุ้น !!- รางวลั Golden Gift Card หรือ ทริปชมการแข่งขนั ฟุตบอลยูโร 2016 รวมมลูค่ากว่า 2.6 ล้านบาท**เมื่อช้อปทุก 1,000.- 

หรือใช้ทกุ 10 คะแนน + ใบเสร็จ (ไมจํ่ากดัยอดช้อป) 
แลก !!-Robinson Gift Card มลูคา่ 1,000.- เพียง 900.- เม่ือช้อปทกุ 2,000.-*** (จํากดัจํานวน) 

เป้าหมาย  เพ่ิมยอดการซือ้ของ 
กิจกรรม
อ่ืนๆ 

**รายละเอียดของรางวลั:  
รางวลัท่ี 1 ประกอบด้วย Golden Gift Card 99.99% นํา้หนกั 5 บาท มลูค่า 120,000.- (ราคาทองคํา ณ วนัท่ี 2 ต.ค. 58)และ 
Robinson Gift Card มลูคา่ 400,000.-จํานวน 1 รางวลัรวมมลูคา่ 520,000.-  
รางวลัท่ี 2 ทริปชมการแข่งขัน ฟุตบอลยูโร 2016 นดัเปิดสนาม ประเทศฝร่ังเศส 5วนั 2 คืน (2 ท่าน / รางวลั) มลูค่ารางวลัละ 

360,000.- จํานวน 6 รางวลั 
 ลกูค้าต้องลงทะเบียนรับสิทธ์ิลุ้นรางวลัท่ีจดุบริการลกูค้าฯ / หมดเขตรับสิทธ์ิชิงรางวลั 3 ม.ค. 59 / จบัรางวลั 12 ม.ค. 59 ท่ีโรบินสนั

พระราม 9 และประกาศรายช่ือผู้ โชคดี 22 ม.ค. 59 ท่ีจุดบริการลกูค้าโรบินสนัทุกสาขา และท่ี www.robinson.co.th / สงวนสิทธ์ิรับรางวลั
สําหรับลกูค้าท่ีให้ข้อมลูครบถ้วน และสามารถติดตอ่ได้เท่านัน้ / ผู้ โชคดีท่ีได้รับรางวลัมลูคา่ 1,000.- ขึน้ไป จะต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 5% ของ
มลูคา่รางวลั / ผู้ โชคดีต้องพํานกัอาศยัในประเทศไทยเท่านัน้ / ของรางวลัไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวลัอื่นๆได้ และขอสงวน
สิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงของรางวลัโดย มิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า / กรณีผู้ โชคดีไมม่ารับรางวลัตามวนัท่ีบริษัทฯ กําหนดถือวา่สละสิทธ์ิ / คํา
ตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นอนัสิน้สดุ / พนกังานห้างฯโรบินสนั บริษัทฯคูค้่า และครอบครัวไมมี่สิทธ์ิเข้าร่วมรายการ 

***สมาชิก The 1 Card รวบรวมใบเสร็จภายในวนั สาขา และหมายเลขสมาชิกเดียวกนัครบตามเง่ือนไข / จํากัด 3 สิทธ์ิต่อ
หมายเลขสมาชิก ตลอดรายการ  

****รับคปูองสว่นลดจากเมืองไทยประกนัชีวิตและโตโยต้าตัง้แต ่8 ธ.ค. 58 - 24 ม.ค. 59 / เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีธนาคารฯและบริษัท
ฯกําหนด / หมายเหต ุ.- แทนสกลุเงินบาท 
http://www.robinson.co.th/promotion-20151204-AllAboutGifts.html 

อ้างองิ  
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นอกจากนี ้ยงัพบกิจกรรมสง่เสริมชิงโชค และสง่เสริมการขาย จากสื่อมวลชน เช่น หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ ข่าว

สด เดลินิวส์ 
 

รายการ ไทยรัฐ 

 

 
ภายใต้แคมเปญ นาทีลุ้นระทึกใครจะคว้ารางวลัเงินสด 30 ล้าน บาทและรางวลัอดัฉีดอีก 

มโหฬารในโครงการทายผลฟตุบอลยโูร 2016 ท่ีหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐร่วมกบั 10 บริษัทยกัษ์ใหญ่ 
ระยะเวลา  9 มิถนุายน - สิน้สดุ 9 ก.ค. 2559 
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ของรางวัล โดยรางวลัที่ 1 จะได้รับรางวลัเงินสดถงึ 10 ล้านบาท 
"ไทยรัฐ" จับมือกบั 10 บริษัทยกัษ์ใหญ่วงการธุรกิจเมืองไทย คือจดัโครงการไปรษณียบตัรทายผล
ฟุตบอลยูโร 2016เครือบริษัท เจมส์แกลอร่ี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) บริษัท 
ช้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จํากดั ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดั บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จํากดั บริษัท เอม็เอม็
พี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) จดัโครงการ "ทายผลแชมป์
ฟตุบอลยโูร 2016" มอบอภิมหาโชคด้วยการแจกเงินสดๆ ถึง 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท)พร้อม
รางวลัพิเศษอีกมากมาย กํานัลแก่แฟนบอลชาวไทยให้ได้ลุ้นบอลและลุ้นโชคกันอย่างจุใจ เพียงแค่
ทายผลถกูต้องวา่ทีมใดจะเป็นแชมป์ฟตุบอลยโูร 2016 

"ไทยรัฐ" อัดฉีด "รางวัลพิเศษ" ก านัลแฟนบอลชาวไทย ประกอบด้วย 
รางวลัที่ 1 รถจกัรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น MSX 125 SF จ านวน 12 คนั ราคาคนัละ 84,000 บาท รวม

มูลค่า 1,008,000 บาท  
รางวลัที ่2 บตัรก านลัเดอะมอลล์30 รางวลั มูลค่ารางวลัละ 50,000 บาท รวมมูลค่า 1,500,000 บาท  
รางวลัที่ 3 โทรทศัน์สี พานาโซนิคเวียร่า แอลอีดี ทีวี รุ่น TH-55CX400T ขนาด 55 น้ิว จ านวน 35 

เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 39,990 บาท รวมมูลค่า 1,399,650 บาท 
รางวลัที่ 4 บตัรก านลัเมโกะ มูลค่ารางวลัละ 50,000 บาท จ านวน 24 รางวลั รวมมูลค่า 1,200,000 

บาท 
รางวลัที่ 5 บ้านทาวน์เฮาส์โครงการพฤกษาวิลล์79 พหลโยธิน-รังสิต จ านวน 1 รางวลั มูลค่า 1.75 

ล้านบาท 
รางวลัที่ 6 รถยนต์ ฮอนด้า บีอาร์-วี รุ่น SV ราคา 830,000 บาท และฮอนด้า ซีวิค รุ่น 1.8E ราคา

879,000 บาท รวมมูลค่า 1,709,000 บาท  
รางวลัที ่7 เคร่ืองลดอณุหภูมิอากาศ ชนิดอี–แวโพเรทีฟM Koolรุ่น MKF 10 จ านวน 100 เคร่ือง ราคา

เคร่ืองละ 11,500 บาท รวมมูลค่า 1,150,000 บาท  
รางวลัที ่8 ตัว๋เคร่ืองบินไทยแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง จ านวน 10 รางวลั, กรุงเทพฯ-ฮ่องกง 

จ านวน 10 รางวลั, กรุงเทพฯ-มาเก๊า จ านวน 10 รางวลั รวมเป็น 30 รางวลั รางวลัละ 2 ที่น ัง่ รวมมูลค่า 
1,500,000 บาท 

รางวลัที ่9 รางวลัเงินสด 150 รางวลั รางวลัละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 1,500,000 บาท 
http://www.thairath.co.th/content/660897 

เป้าหมาย  เพ่ือสง่เสริมกิจกรรมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรร่วมกิจกรรม 
 
 
รายการ 2. "ข่าวสด" แจกโชคกระหึม่บอลยโูร2016 
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ระยะเวลา  9 มิถนุายน - สิน้สดุ 9 ก.ค. 2559 
ของรางวัล รางวลัใหญ่มากมายท่ีเตรียมมอบให้กบั ผู้ โชคดี ได้แก่ รางวัลท่ี 1 ทองคํามลูค่า 1 ล้านบาท, 

รางวลัท่ี 2 รถยนต์ซูซูกิ รุ่น Swift Saiสีม่วง มลูค่า 599,000 บาท, รางวลัท่ี 3 รถจกัรยานยนต์ GPX 
Racing รุ่น Demon(2016) สีแดง จํานวน 4 คนั มลูค่า 219,600 บาท, รางวลัท่ี 4 ซมัซุงกาแล็กซี 
VIEW จํานวน 30 รางวลั มลูค่า 717,000 บาท, รางวลัท่ี 5 ทีวี Haier Digital LED รุ่น LE 50 B 7000 
TF จํานวน 6 รางวลั มลูค่า 113,940 บาท, รางวลัท่ี 6 บตัรเติมนํา้มนั ปตท. จํานวน 20 รางวลั มลูค่า 
200,000 บาท, รางวลัที่ 7 บตัรกํานลัเดอะมอลล์ จํานวน 10 รางวลั มลูคา่ 100,000 บาท และรางวลัท่ี 
8 นาฬิกาออกกําลงักาย Garmin รุ่น vivoactiveจํานวน 25 รางวลั มลูคา่ 242,500 บาท นอกจากนี ้ยงั
มี รางวัล พิ เศษปลอบใจผู้ ทายผิด  ยังมี โอกาสลุ้ น รางวัลทองคํามูลค่า  1 แสนบาท 
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นอกจากนีย้งัมีการร่วมพนัธมิตรทางธุรกิจ กบั ผู้ ให้บริการโครงข่ายโทรศพัท์ เฉพาะเครือข่ายเอไอเอส3 
จี และ เอไอเอส4 จี advanced ยงัสามารถร่วมสนุกด้วยการส่งเอสเอ็มเอส(SMS) ท่ีมีให้เล่นถึง 2 
รายการ 

ข้อแรก ทายวา่ทีมใดจะได้เป็นแชมป์ยโูร 2016 โดย กด *287* ตามด้วยรหสัทีม ท่ีจะ
ได้เป็นแชมป์ยโูร 2016 ตามด้วยเคร่ืองหมาย # แล้วกดโทร.ออก คา่บริการครัง้ละ 3 บาท เพ่ือ
ลุ้นชิงรางวลัเดียวกบักิจกรรม "ข่าวสดลุ้นโชค บอลยโูร 2016" 

ส่วนข้อสอง เชียร์ทีมโปรดโหวตทีมชอบ กด *514* ตามด้วยรหสัทีมท่ีชอบแล้ว กด
เคร่ืองหมาย # กดโทร.ออก (ค่าบริการ ครัง้ละ 3 บาท) เพ่ือลุ้นชิงรางวลัสมาร์ตโฟนซมัซุง 
กาแลก็ซี เอส7 จํานวน 23 เคร่ือง ทัง้สองรายการร่วมสนกุได้ตัง้แตว่นัท่ี 2 มิ.ย. ถงึ 9 ก.ค. 59 
ขณะท่ีในแฟนเพจข่าวสด ทุกๆ วนัตลอดการแข่งขันตัง้แต่วนัท่ี 11 มิ.ย.ถึง 11 ก.ค. จะมี

กิจกรรมท้าดวลชิงทอง ยูโร 2016 ให้แฟนเพจตอบคําถามเก่ียวกับเกมการแข่งขนัท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะ
เป็นทีมชนะ ทีมแพ้ ผู้ ทําประต ูผู้ เสียประตู ผู้ ได้ใบแดง ฯลฯ โดยติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กข่าวสด สื่อ
ออนไลน์อนัดบั 1 ยอดไลก์ทะล ุ8 ล้านไลก์www.facebook.com/khaosod เพ่ือลุ้นรางวลัทองคําในแต่
ละวนั มลูคา่ตัง้แต ่6,000 บาทจนถงึ 120,000 บาท 

เป้าหมาย  เพ่ือร่วมสนกุกบัแฟนหนงัสือพิมพ์ ด้วยการตดัชิน้สว่นหนงัสือพิมพ์สง่ชิงโชค 
กิ จ ก ร รม
อ่ืนๆ 

ไมม่ี 
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สินค้าและบริการ ท่ีมีกิจกรรมการเสี่ยงโชคชิงรางวลั 
 
ล าดบั ชือ่กจิกรรม รายการ ป ร ะ เ ภ ท

องคก์ร 
เ ค รื อ ข่ า ย
พนัธมติร 

รางวลัที ่1 มลูคา่รางวลัรวม วธิกีารรว่มกจิกรรม ก า ห น ด
เร ิม่-จบ 

1 ข่าวสดลุน้โชค
บอลยโูร 

ข่าวสด/
เครือมติ
ชน 

สือ่สารมวลชน ร่ ว ม กั บ ผู ้ แ ท น
พั น ธ มิ ต ร ธุ ร กิ จ
บริษัท เอไอ เอส 
บรษัิทไทยเบฟเวอ

เ ร จ บ ริ ษั ทซูซู กิ
มอ เตอ ร์  บริ ษัท

ปตท . บ ริ ษั ท โ ม
เดิร์นไบค์ เซลล์

แ อ น ด์ เ ซ อ ร์ วิ ส 
เ จ ้ า ข อ ง
รถจักรยานยนตจ์พีี
เ อ็กซ์บริษัทจีไอ
เ อ ส  เ จ ้ า ข อ ง
ผลิตภัณฑ์การ์มิน 
บรษัิทเดอะมอลล์
ก รุ๊ ป 

เครือซีพี และไฮ
เออร ์

ท อ ง ค า  1 
ลา้นบาท 

ชงิโชคชงิรางวัลทองค า
มลูคา่ 1 ลา้นบาท รถยนต ์
SUZUKI รุ่น  Swift Saiสี

ม่วง รถจักรยานยนต์จีพี

เอ็กซ์เรซซิ่ง รุ่นเดมอน 
2016 แท็บเล็ตซัมซุง 

กาแล็กซีววิ ทีวี ไฮเออร ์
ดจิติอล แอลอดี ีบัตรเตมิ

น ้ ามัน ปตท. บัตรก านัล
เดอะมอลล์นาฬิกาออก
ก าลังกาย การ์มนิ รุ่น ไว
โว แอ๊กตฟีฯลฯ ส าหรับผู ้
ทีท่ายผลถกู 

ผ่านคูปองหนังสอืพมิพม์กีารทาย
ผ่านเอสเอ็มเอสทางโทรศัพท์
เครอืข่ายเอไอเอส ถงึ 2 ประการ 
1.ทายทมีแชมป์ 2. เชยีร์ทีม

โปรดโหวตทมีชอบ S7 จ านวน 
23 เครื่องอีกต่างหาก ชาว

โซเชีย่ลมเีดยีแฟนเพจข่าวสด มี
ลุน้ทุกวันตลอดการแข่งขัน 11 

มถิุนายน -11 กรกฎาคมภายใต ้
กจิกรรมทา้ดวลชงิทองใหแ้ฟน
เพจคอยตอบค าถามเกีย่วกับเกม
การแข่งขันทีผ่่านมาทางเฟซบุ๊ก
ข่าวสดเพื่อชิงรางวัลทองค าใน
ทุกวันมูลค่าตัง้แต่ 6,000 บาท 
ไปจนถงึ 120,000 บาท เท่ากับ
ว่าส นุกเ ร า้ ใจทั ้งตัดคูปองใน

ห นั งสือพิมพ์ข่ า ว สด  มติชน 
ประชาชาตธิุรกจิทัง้ส่งเอสเอ็มเอ
สผ่านเครือข่ายเอไอเอสรวมทัง้
ชงิทองทกุวันทางเฟซบุก๊ขา่วสด 

10 
มถิุนายนถงึ
ดกึวันที่ 10 
กรกฎาคม 
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2 เ ชี ย ร์ 'ยู โ ร 
2016' ลุน้โชค
กับไทยรัฐ 

ไทยรัฐ สือ่สารมวลชน บรษัิทจีเนทเอ็กซ ์
เ พ ร ส  จ า กั ด 
บรษัิทเจมส์แกลอ
รี่ อินเตอร์–เนชั่น
แนลแมนูแฟคเจอ
เร่อ จ ากัดบริษัท
เจริญโภคภัณฑ์

อ า ห า ร  จ า กั ด 
(มหาชน) บริษัท
ต รี เ พ ช ร –อี ซู ซุ
เซลส ์จ ากัดบรษัิท

ไทยเบฟเวอเรจ
มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
บรษัิท ปตท.จ ากัด 
(มหาชน)บริษัท
ไ ป ร ษ ณี ย์ ไ ท ย 
จ ากัด บริษัท เอ.
พี.ฮอนดา้ จ ากัด 
บริษัทเ อ็มเ อ็มพี

ค อ ร์ ป อ เ ร ชั่ น 
จ ากัด บริษัทแอด
ว า น ซ์  อิ น โ ฟ ร ์

เ ซ อ ร์ วิ ส  จ า กั ด 
(มหาชน) 

เงนิสด 10 
ลา้นบาท 

รวมเป็นเงินจ านวน 30 
ลา้นบาท โดยรางวัลที่ 1 
เป็นเงนิสด 10 ลา้นบาท, 
รางวัลที ่2 ม ี10 รางวัล
เงนิสดรางวัลละ 1 ลา้น
บาท,รางวัลที่ 3 ม ี100 
รางวัล เงนิสดรางวัลละ 1 

แสนบาท 

กตกิารว่มสนุกทายผลการแข่งขัน
ฟตุบอลยูโร 2016 เพยีงเขยีนค า
ทายผลใหช้ัดเจนว่าทมีใดจะเป็น
ทีมชนะเลศิลงบนไปรษณียบัตร
ของบรษัิทไปรษณียไ์ทย จ ากัด 1 
ใบต่อ 1 ค าทาย เขียนชื่อ
นามสกุล ที่อยู่ใหช้ัดเจนส่งผ่าน

ร ะบบไปรษณี ย์ม า ยั ง  นสพ .
ไทยรัฐ เลขที ่1 ถนนวภิาวดรัีงสติ 
แขวงจอมพลเขตจตุจักร กทม.
10900 หมดเขตส่ง ค าทายวันที ่

9 กรกฎาคม 2559 หรอืก่อนการ
เตะนัดชงิชนะเลศิจะเริม่ขึน้ 1 วัน 
คอืในวันที ่10 กรกฎาคม 2559 
โ ด ยถือ ต ร า ป ร ะ ทั บ วั นที่ บ น
ไปรษณียบัตรเป็นส าคัญสามารถ
ส่งค าทายมาร่วมสนุกไดไ้ม่จ ากัด
จ านวน ทั ้งนี้  พนักงานไทยรัฐ 
(บริษัท  วัช รพลจ ากั ด )  และ

ครอบครัวไมม่สีทิธิร์ว่มทายผล. 

10 
มถิุนายนถงึ
ดกึวันที่ 10 
กรกฎาคม 

3 ลุ น้แชมป์ยูโร 
2016 ลุน้โชค
กับเดลนิวิส ์

เดลนิวิส ์ สือ่สารมวลชน บรษัิทเดอะมอลล ์
กรุป๊ จ ากัด, บรษัิท 
บุญรอดเทรดดิ้ง 
จ ากัด, บริษัท 

ป ต ท .  จ า กั ด 
(มหาชน), บรษัิท 
มติซบูชิ ิมอเตอรส์ 
( ป ร ะ เท ศไทย ) 
จ ากัด, บรษัิท เอ.
พี.ฮอนดา้จ ากัด , 
บ ริ ษั ท  เ อ ก ชั ย 

ดีสท ริบิว ชั่ น ซิส
เทม จ ากัด และ
บริษัท แอดวานซ์

ไวรเ์ลสเน็ทเวอรค์ 
จ ากัด 

ทองค าแท่ง
ห นั ก  150 
บาท 

30 ลา้นบาท เพือ่ลุน้รับ
รางวัลใหญ่เป็นทองค า
แท่งหนัก 150 บาทและ
ราง วัลอีกมากมายรวม

มูลค่าทัง้สิน้กว่า 30 ลา้น
บาทประเดมิตัง้แต่แมตช์

เปิดสนามระหว่างเจา้ภาพ
ฝรั่งเศสกับโรมาเนีย กับ
ก า ร แ จ ก ร ถ ย น ต ์
Mitsubishi Attrage, 
สรอ้ยคอทองค าหนัก 2 

บาท 

ส าหรับผูส้นใจเพียงลงทะเบียน
กอ่นร่วมกจิกรรมโดยการส่ง SMS 
พมิพ์รหัส ตามกลุ่มที่ท่านอาศัย
อยู่ คือ DP01 (ดีพีศูนย์หนึ่ง)

ส าหรับกลุ่มกรุงเทพมหานคร , 
DP02 กลุ่มภาค เหนือ,  DP03 
กลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันตกและ
ภาคตะวันออก, DP04 กลุ่มภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ และ DP05 
กลุ่มภาคใต ้ส่งมาที่ 4649000 
แลว้กดโทรฯออก เพยีงครัง้แรก

ครัง้เดยีว จากนัน้ก็จะไดลุ้น้ต่อทุก 
ๆ วันจากการส่งรหัสทีมที่ชอบ
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพียง
ทายทมีทีช่อบของการแข่งขันใน
แต่ ล ะ คู่ แ ต่ ล ะ วั น  ผ่ า น ร ะ บบ
อัตโนมัติ ซ ึ่งจะเริ่มแจกรางวัล

10 
มถิุนายนถงึ
ดกึวันที่ 10 
กรกฎาคม 
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ตัง้แต่นัดเปิดสนามจนถึงนัดชิง
ชนะเลศิทีจ่ะมทีัง้หมด 51 คู่ รวม
การจับรางวัลทัง้สิน้ 23 ครัง้ 

4  "สยามสปอรต์
ยโูร 2016" 

ส ย า ม
สปอรต์ 

สือ่สารมวลชน หนังสอืพมิพส์ตาร์
ซ็อคเกอร ์

รางวัลใหญ่
เป็นรถ Ford 
Ranger 
Wildtrak 
2.2L จ านวน 
1 รางวัล 

มู ล ค่ า 
985,000 

บาท 

ร า ง วั ล มู ล ค่ า ทั ้ ง สิ้ น 
2,387,900 บาท
จั ก ร ย า น ย น ต์  Vespa 
Primavera150 3 Vie 
จ านวน 5 รางวัล รางวัล
ละ 115,900 บาท รวม

มูลค่า 579,500 บาท, 
โทรศัพทม์อืถอื moto x 

PLAYจ านวน 20 รางวัล 
รางวัลละ 12,990 บาท 
รวมมลูคา่ 259,800 บาท, 
โทรทัศน์ Altron 32 นิ้ว 
รุ่น Maroon จ านวน 25 
รางวัล รางวัลละ 6,990 
บาท รวมมูลค่า 174,750 
บาท, นาฬกิา SANDOZ 
รุ่น 89423 จ านวน 40 
รางวัลรางวัลละ 5,000 
บาท รวมมูลค่า 200,000 
บาท, บัตรเครือ่งเล่นสวน
สยาม จ านวน 40 รางวัล 
รางวัลละ 3,600 บาท 
รวมมลูคา่ 144,000 บาท, 
โท ร ศัพท์มือ ถื อ  True 
Lenovo4G A2010 
จ านวน 15 รางวัล รางวัล
ละ 2,990 บาท รวมมูลค่า 

44,850 บาท. 

เขยีนค าตอบลงในไปรษณียบัตร
พรอ้มชือ่ ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศัพท ์ส่ง
มาที่ตู ้ปณ38 ปณจ.จระเขบั้ว 
10230 และวงเล็บ “สตารซ์อค
เกอ้ร์ แจกโชคยูโร” เริม่ตัง้แต่
วันที ่27 พ.ค.-9 ก.ค.2559  

27 
พฤษภาคม 
- 9 
กรกฎาคม 
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5 เทสโกโ้ลตัส  “ลุ น้ ไป
ป า รี ส 
ไ ด ้ ทั ้ ง
เชยีร ์ได ้
ทั ้ ง ช ้

อป” 

    ร า ง วั ล
ใหญ่ทรปิไป
ป า รี ส เ พื่ อ
ชมฟุตบอล
นั ด ชิ ง
ช น ะ เ ลิ ศ
พรอ้มพ็อค

เ ก็ ต มั น นี ่
มูลค่ารางวัล
ละ 7 แสน
บาท 

ไ ฮ ไลท์ข อ ง ค่ า ย นี้ จ ะ
ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ้ ว ย 
• ซือ้ทวีทีีร่่วมรายการ รับ
ขอ งแถมมู ลค่ า สู ง สุ ด 
5,000 บาท เช่น พัดลม 
และ ผ่อน 0% สูงสุด 10 
เ ดื อ น 

• โดยลูกคา้ที่ใชจ้่าย
อย่างนอ้ย 300 บาท 
ในช่ วง เ วลา ตั ้งแต่  26 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  ถึ ง  13 

กรกฎาคม 2559 สามารถ
สง่ SMS เพือ่ลุน้จับรางวัล
ทุกสัปดาห์ รวมมูลค่ า
รางวัล 3 ลา้นบาท 
• ชงิรางวัล เสือ้ฟุตบอล
ทมีโปรด โทรศัพทม์อืถอื
ซัมซงุ กาแล็กซี ่A7 และ
รางวัลใหญ่ ทรปิไปปารสี

เพื่อ ชมฟุตบอลนัดชิง
ชนะเลิศพรอ้มพ็อคเก็ต
มันนี่มูลค่าราง วัลละ 7 

แ ส น บ า ท 
• นอกจากนี้ยังจัดอเีวน้ท์
ผสมกับซีเอสอาร์ ดว้ย
การเปิด “ฟตุบอล คลนิคิ” 
ฟรใีหเ้ยาวชน ทีม่อีายุ 6-
15 ปี น าโดย ปิยะพงษ์ 
ผิวอ่อน พรอ้มทีมโคช้ 
และ กกิ – ดนัย จารจุนิดา 

ร่วมเดินสายสอนทักษะ
ฟุตบอลใหก้ับ เยาวชน
โดยจัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่
เทสโก ้โลตัส พระราม 4 
ชลบุ รี  เ ชีย ง ใหม่ แล ะ
อดุรธาน ี

ลกูคา้ทีซ่ ือ้สนิคา้ทกุ 300 บาทขึน้
ไป ส่ง SMS ลุน้จับรางวัลทุก
สัปดาห ์

26 
พฤษภาคม 
– 13 
กรกฎาคม 
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6 บิ๊กซ ี “บิ๊กเซฟ
ถู ก สุ ด
สุ ด ไ ป
เลย”  

    ลู ก บ อ ล
ทองค าหนัก 
100 บาท 

• จับมือกับกลุ่ ม
เครื่องใชไ้ฟฟ้าแบรนด์
ต่างแอลจ,ี โซนี่, พานา
โซนคิ, โตชบิา, ชารป์ ลด
ราคาทีวี รับฟรี ล าโพง 
มูลค่า 1,690 บาท หรอื 
เ ลื อ ก ผ่ อ น  0% 

• เมื่อซื้อสินคา้ที่ร่วม
รายการ ครบทุก  ๆ 50 
บาท ไดลุ้ น้ ราง วัล ลูก
บอลทองค าห นัก  100 

บ า ท 
• เลือก ตอง”กวินทร ์
ธรรมสัจจานันท์ ผูรั้กษา
ป ร ะ ตู ทีม ช าติไ ทยม า
เป็นพรีเซนเตอร์ใหก้ับ
แคมเปญชงิรางวัล 

เมื่อซื้อสินคา้ที่ร่วมรายการครบ
ทุก ๆ 50 บาท ไดลุ้น้รางวัล ลูก
บอลทองค า หนัก 100 บาท 

31 
พฤษภาคม 
-  6 
กรกฎาคม 
2516 

7 Top 
Supermarket 

ลุ ้ น
เ ชี ย ร์ ช ้

อปมันส ์
กั บ 
ฟุตบอล
ยู โ ร 
2016 

    คูปอง Tops 
Shop 
Online 200 
บาท 

Tops Shop Online ชวน
คุณชอ้ปออนไลน์ รับศึก
ฟตุบอล Euro 2016 แจก 
คูปอง Tops Shop 
Online ใหก้ับสมาชิก 
The1Card ใชเ้ป็นส่วนลด 
ส าหรับการชอ้ปสุดมันส์

ไปกับบอลบอลยูโร  ที ่

Tops Shop Online ลด
ทันท ี200 บาท เมือ่ซือ้
สนิคา้ ครบ 2,000 บาท / 
ใบเสร็จ พรอ้มกับใส่รหัส 
E-coupon ในโปรโมชัน่นี ้

แจก คูปอง Tops Shop Online 
ใหก้ับสมาชกิ The1Card ใชเ้ป็น
ส่วนลด ส าหรับการชอ้ปสุดมันส ์
ไปกั บบอลบอลยู โ ร  ที่  Tops 
Shop Online ลดทันท ี200 บาท 
เมือ่ซือ้สนิคา้ ครบ 2,000 บาท 

10 – 12 
มิ ถุ น า ย น 
2559 

8 Foodland 
Supermarket 

ชอ้ปสุด
คุม้เชียร์
สดุมันส ์
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9 เซ็นทรัล/โรบนิ
สัน 

All 
About 
Gifts 

    Golden Gift 
Card 
99.99% 
น ้ า ห นั ก  5 
บาท มูลค่า 
120,000.-  

รางวัลที ่ 1 ประกอบดว้ย 
Golden Gift Card 
99.99% น ้าหนัก 5 บาท 
มูลค่า 120,000.- (ราคา
ทองค า ณ วันที ่2 ต.ค. 
58) และ Robinson Gift 
Card มูลค่า 400,000.- 

จ านวน 1 รางวัลรวม
มูลค่า 520,000.-  รางวัล
ที ่ 2 ทรปิชมการแข่งขัน 
ฟุตบอลยูโร 2016 นัด

เ ปิ ด ส น า ม  ป ร ะ เ ท ศ
ฝรั่งเศส 5วัน 2 คืน (2 
ท่าน /  ราง วัล)  มูลค่า
ร า ง วั ล ล ะ  360,000.- 
จ านวน 6 รางวัล 

  8 ธ.ค. 58 
- 3 ม.ค. 
59  

10 เดอะมอลล ์ 1.
ไทย รั ฐ 
" 
"2.ข่ า ว

ส ด 
"ข่าวสด
ลุ น้ โชค 
บอลยูโร 
2016" 

  1.ไ ท ย รั ฐ 
2.ขา่วสด 

1.ไทยรัฐ
รางวัลที2่ 
บัตรก านัล
เดอะมอลล์

30 รางวัล 
มลูคา่รางวัล
ละ 50,000 
บาท รวม
มลูคา่ 
1,500,000 
บาท 
2.ขา่วสด 

รางวัลที ่7 
บัตรก านัล
เดอะมอลล ์
จ านวน 10 
รางวัล 
มลูคา่ 
100,000 

บาท 
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สรุปผลการศึกษา 
 

จากการสํารวจกิจกรรมส่งเสริมการชิงโชค แถมพก รางวัลท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 
พบวา่ 

(1) ค้นพบกิจกรรมทัง้หมด 20 กิจกรรม แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมส่งเสริมการขายจาก
ห้างสรรพสินค้า สินค้าและบริการ 10 กิจกรรม และ กิจกรรมเสี่ยงโชคชิงรางวลั จากองค์กรสื่อสารมวลชนอีก 10 
กิจกรรม 

(2)ระยะเวลาของกิจกรรม สว่นมาก กินระยะเวลา ราว 1 เดือน ตลอดช่วงกิจกรรมฟุตบอลโลกจบในนดัชิง
ชนะเลิศ 

(3)กิจกรรมส่งเสริมการขายส่วนมาก เป็นกิจกรรมเช่ือมโยงกบัการซือ้ใช้สินค้าและบริการ (cause relate 
promotion)ด้วยการใช้แรงจงูใจด้านการซือ้ สว่นลด ของแถม และนําไปสูก่ารชิงโชค 

(4) วิธีการร่วมสนุก ชิงโค ส่วนมากมาจากการได้สิทธ์ิจากการซือ้ใช้สินค้าและบริการ การส่งคูปอง หรือ 
การสง่เอสเอม็เอส การสง่ไปรษณียบตัร 

(5)ไมม่ีการจํากดัอายุของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ทัง้การแถมพกและชิงโชค และไม่มีมาตรการป้องกนัเด็กและ
เยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรม 

(6)การจับรางวัลส่วนมากใช้วิธีการจับสลากในกรงเทพมหานคร และประกาศผลทางสื่อกลาง เช่น
หนงัสือพิมพ์ หรือ บนเวบ็ไซต์ 

(7)การประชาสมัพันธ์กิจกรรม มกัทําผ่านสื่อหลากรูปแบบ ทัง้สื่อมวลชนเช่นหนังสือพิมพ์ โฆษณาผ่าน
รายการโทรทัศน์ และวิทยุ หรือสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์  และสื่อโปสเตอร์โฆษณา ณ จุด
จําหน่าย 

(8) ชนิดและประเภทของรางวลัจากการเสี่ยงชิงโชค มี 2 ประเภท คือ ชนิดท่ีเก่ียวข้องในสินค้าและบริการ
ต้นทาง เช่น ห้างสรรพสินค้า หากซือ้ของครบตามจํานวน ก็มีสิทธิลุ้นโชครับคปูอง หรือ สิทธิในการซือ้ หรือได้แถม
ในการซือ้ใช้สินค้าในห้าง และ ชนิด ท่ีไม่เก่ียวข้องกบัสินค้าและบริการต้นทาง เช่น  ซือ้หนงัสือพิมพ์อ่าน ตดัคปูอง
สง่ชิงโชค อาจได้เงินสด ทองคํา รถจกัรยาน หรือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

(9) มูลค่าของรางวลั พบว่า มีตัง้แต่ 10 เท่าของมูลค่าสินค้าและบริการ จนถึง 7.5 ล้านเท่า ของมลูค่า
สินค้า (เช่น กรณีไปรษณียบตัรส่งชิงโชคกบัหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบบัละ 2 บาท แต่ได้เงินสดรางวลัท่ี 1 มลูค่า 15 
ล้านบาท) 

(10)การแจ้งสิทธิของผู้ ร่วมเลน่เกม พบการแจ้งกฎเกณฑ์ กติกาสําหรับผู้ เข้าเลน่ แตไ่มพ่บการจํากดัสิทธิใน
การเล่นในกรณีท่ีเป็นการส่งเสริมการขายแต่พบการจ ากัดสิทธิในการได้รับรางวัลใหญ่ กรณีที่เป็นการจับ
รางวัล 
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ข้อเสนอแนะต่อการก าหนดมาตรการในการควบคุมกจิกรรมการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเส่ียงโชค  
 

จากการศกึษากิจกรรมเสี่ยงโชคในช่วงเทศกาลแข่งขนัฟุตบอลยโูร 2016 มีข้อเสนอแนะต่อการกําหนดมาตรการ
ในการควบคมุกิจกรรมการสง่เสริมการขายด้วยวิธีการเสีย่งโชค ดงันี  ้

(1) กิจกรรมการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชค “ควรถูกพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมการพนัน” ตาม
พระราชบญัญัติการพนนั 2498 และกรณีหากมีการปรับปรุงพระราชบญัญตัินีอ้ีกครัง้ ด้วยการแยกกิจกรรมสง่เสริมการเสีย่ง
โชค แถมพก ก็ควรเน้นหลกัการพิจารณาวา่ กิจกรรมการสง่เสริมชิงโชคยงัคงเป็นการพนนั 

(2) การตลาดชิงโชคถกูนิยามวา่เป็นสว่นหนึง่ ของ "การพนนั" อยา่งชดัเจน และรัฐทกุประเทศใช้กฎหมายการพนนั
ในการกํากบัดแูล 

(3) ทกุประเทศจะออกกฎหมายกํากบัดแูลโดยเฉพาะ และอาจมีคณะกรรมการพิจารณากลาง เช่น คณะกรรมการ
พนนั 

(4) กิจกรรมสง่เสริมการตลาด (Prize Promotion) ออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบเปิด/ แถมพก(แบบไม่ต้อซือ้ หรือ
ได้ตามปกติจาก การซือ้สนิค้า)กบั แบบปิด/ชิงโชคแบบที่มีการซือ้ และทัง้ 2 แบบถกูกํากบัเข้มงวดแตกตา่งกนั ข้อนีส้าํคญั  

(5) วิธีการได้รับรางวลั มี 2 แบบ คือ ใช้ความสามารถ "Skills competitions"กบั ใช้โอกาส "Prize draws" หรือ
เรียกวา่จบัรางวลั 

(6) กําหนดวิธีการจบัรางวลัที่ยตุิธรรม เป็นกลาง และมีเหตผุล พิสจูน์ได้ในการจบัรางวลั  
(7) การให้รางวลัทกุอยา่งมีข้อจํากดัเข้มงวดหรือแล้วแตก่รณี ขึน้อยูก่บัมลูคา่ของรางวลั 
(8) กําหนดวิธีการร้องเรียนตรวจสอบและบทลงโทษที่เข้มงวดในการจดักิจกรรม 
(9) ในช่วงการจดักิจกรรมต้องมีสนิค้าราคาปกติในช่องทางการจดัจําหนา่ยด้วย  
(10) การกําหนดราคามลูค่าต่างๆ  - ราคาเข้าเลน่ ต้องเป็น Premium Rate ซึ่งมกัหมายถึง "อีกราคา และเป็น

ราคาที่แพงกวา่ปกติ" (เมืองไทยใช้การสง่เอสเอ็มเอสที่ ราคาปกติ เร่ือยไปจนถึงข้อความละ 12 บาทก็เห็น)  
(11) ราคาขนส่งสินค้ารางวลั ต้องเป็นราคาที่ถูกต้องตามจริง (ไม่ใช่ราคาขนสง่แพงมาก และผู้จดัมีหน้าที่แบก

รับภาระนีด้้วย) - ราคาของสนิค้าแลบริการท่ีเป็นของรางวลั ต้องเป็นราคาจริงในการตลาด (ห้ามตบแต่งราคาของรางวลัให้
สงูกวา่ความเป็นจริงในตลาด) 

(12) สนิค้าประเภทแอลกอฮอล์ห้าม จดักิจกรรมการตลาดกบัเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด  
(13) ผู้ได้รับรางวลั มีระยะเวลา และสามารถมีเหตผุลที่ไปรับของรางวลัช้า และต้องนบัวนัเวลา 30 วนัหลงัจากถกู

บอกแจ้งถึงด้วยบคุคล 
(14) ผู้บริโภคมิสทิธิและได้รับความคุ้มครองกรณีที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและเป็นธรรม ผู้จดัอาจถกูปรับเงินและ

ติดคกุได้หากฝ่าฝืนกฎหมาย และทนัทีที่มีการร้องเรียน รัฐสามารถเข้าแทรกแซงระงบั หรือยกเลกิกิจกรรมนัน้ได้เพื่อป้องกนั
ความเสยีหายร้ายแรง  

(15) ห้ามใช้การโหมกระหน่ําโฆษณามากกวา่ปกติ และกดดนัผู้ ร่วมรายการ  
(16) การแถมพก ต้องเป็นการซือ้แบบปกติ ราคาปกติ และสิทธิในการลุ้นโชคชิงของรางวลั ต้องไม่มีระดบัการซือ้

มาเก่ียวข้อง การซือ้ชิน้เดียวต้องได้สทิธิเทา่เทียมกนักบัการซือ้จํานวนมาก 
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(17) กฎหมายควรมีนินาม กําหนดว่า กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดแบบถูกกฎหมาย ที่ผู้  เข้าร่วม มีได้เพียง 2 
ประเภทเท่านัน้ คือ แบบที่ ต้องใช้ความสามารถ กับ แบบที่ ต้องใช้โชค (ซึ่งทัง้ 2 แบบ ต้องซือ้ ต้องจ่ายเพื่อเข้าร่วมไม่
ทางใดก็ทางหนึง่) 

(17.1) แบบแรก คือ ใช้ความสามารถ (skills competition) เท่านัน้ ไม่ใช่ดวงหรือโชค โดยที่ผู้จดัต้องแน่ใจว่า (1) 
ผู้ เข้าร่วมได้ใช้ทกัษะความสามารของผู้ เลน่ ที่ทําได้ ก็เช่น การออกกําลงักาย หรือการใช้กําลงัสมอง วิจารณญาณสว่นตวั 
เช่นการใช้ความรู้เพื่อ ตอบคําถาม หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้ ร่วมจะต้องใช้ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่ว (ที่ มิใช่ 
ดวง โชค) และต้องแจ้งผู้ เข้าร่วมก่อนที่เขาจะซือ้จะจ่ายเพื่อเข้าร่วม  และ ( 2) หากเป็นการตอบคําถาม แบบมี ตวัเลือกก็
จะต้องแนใ่จวา่วิธีการท่ีใช้นัน้เสนอตวัเลอืกที่ผู้ เข้าร่วมสามารถที่ตอบถกูได้ด้วยวิธีการแข่งขนั (เช่นหาความรู้เพิ่มเติม) และ
อยา่ตัง้คําถามที่ง่ายหรือเดาทางได้เกินไปจากตวัคําถามเอง (อนัหลงันี ้เมืองไทยชอบทําใน ลกัษณะ คือ มีตวัเลือกเพียง 2 
ข้อ และ คําถามที่ ถามก็ช่าง เดา และรู้คําเฉลยแบบไมต้่องพยายาม อะไรมาก)  

(17.2) แบบที่ 2 คือ ใช้โชค (prize draws) รัฐบาลองักฤษจะกําหนดว่า เป็นหวยเถ่ือน-ถ้าไม่ขออนญุาต และ
กิจกรรมการตลาดแบบนี ้จะไมอ่นญุาต เพราะผิดกฎหมาย-ซึง่เป็นแบบท่ีผู้ประกอบการเมืองไทย ใช้แบบนีท้ัง้สิน้ 

แตรั่ฐบาลจะ 'อนญุาตให้มี การเสีย่งโชค' ได้ก็ตอ่เมื่อมีข้อกําหนด คือ ผู้ เลน่ต้องไมม่ีการจ่ายเพื่อเข้าร่วมเลน่ (เว้น
แตว่า่ผู้ประกอบการ ได้ใบอนญุาตหวย/สลาก เช่น สลากกาชาด) 

และในกรณีที่ ผู้บริโภคต้อง 'จ่ายเพื่อเข้าร่วมเลน่' ก็ต้องกําหนดอตัราเข้าร่วมให้แพงกว่าปกติ เช่น ค่ามือถือ เอส
เอ็มเอสที่แพงกว่าปกติ, หรือค่าใช้จ่าย ในการขนสง่สินค้าของรางวลัมาที่บ้านตนเอง หรือ ต้องจ่ายราคาสินค้าและบริ การ
แพงกวา่ที่มนัควร จะเป็น เพื่อได้รางวลัชิงโชค แบบนีก็้จะถือวา่ "เป็นการเสีย่งโชค" ซึง่ รัฐบาลจะไมค่วรอนญุาต 

(18) ข้อเสนอแนะยงัเจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้อง ถึง 'กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมายการพนัน ส านัก
การสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ' ซึ่งมีอํานาจหน้าที่โดยตรง ตามกฎหมายว่าด้วยการ
พนนั ว่าช่วยให้มีการร่างกําหมาย ระเบียบมากํากบัดแุลกิจกิจกรรมการชิงโชค  แถมพก โดยคํานึงถึงหลกัการ 'ปลอดภัย
และยุติธรรม (safe and fair)' ดงันี ้

(18.1) กําหนดวา่ 'นิยาม' กิจกรรมการสง่เสริม การตลาดแบบชิงโชค เป็นการพนนั และการแถมพก ต้องถกูกํากบั
ดแูลควบคมุโดยรัฐ ซึง่อาจเป็นคณะกรรมการการพนนั 

(18.2) กําหนด 'จ านวนรอบ' ของการทําการตลาด ชิงโชคไม่เกิน (ปีละไม่เกิน 2 รอบ/รอบละ 30 วนั)- แล้วแต่
ความเหมาะสม หรือรางวลัตํ่ากว่า(รวม) 200,000 บาท สามารถจดับ่อยได้ตามต้องการ แต่ต้อง กํากบัที่มลูค่าของรางวลั
รวมตอ่ปีเป็นกําหนดสงูสดุ 

(18.3) กําหนด 'อ านาจเจ้าหน้าที่พนักงาน' ให้มีอํานาจ ในการพิจารณารับแจ้ง ระงบั ตรวจสอบ ลงโทษ สัง่ปรับ 
สัง่แก้ไข เยียวยา ตอ่ผู้ประกอบกิจการท่ีละเมิดกฎหมาย และมีอํานาจในการสัง่ปรับและติดคกุได้  

(18.4) กําหนด 'รูปแบบ' การสง่เสริมการตลาด ออกเป็น 2 แบบ คือ 'แบบปิด' (ต้องซือ้สินค้าเพื่อ ชิงโชค) ไม่
อนญุาตการชิงโชคแบบตดัสินด้วยโชค หรือดวง (จะด้วยโอกาสหรือความน่าจะเป็นก็ไม่ได้ ทัง้นัน้) ผู้ ชิงโชคต้องมีสว่นร่วม
และใช้ความสามารถ ร่วมด้วยในการแข่งขนัเท่านัน้ (เช่น ทายคําถาม ที่มีข้อเท็จจริงที่พิสจูน์ได้ ใบ้คําอกัษรภาพ ฯลฯ) กบั 
'แบบเปิด' เช่นของแถม และต้องนิยามคําวา่ 'ของแถม' วา่ เป็นของที่ไมต้่องมีการซือ้ หรือคําวา่ 'ไมม่ีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม' ใน
การร่วมมีสทิธ์ิ 
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(18.5) กําหนด 'มูลค่า' ของรางวัล (ที่ต้องมีการซือ้เพื่อเสีย่งโชค) ต้องมีมลูคา่ไมเ่กิน 20 เทา่ หากเป็นการสง่เสริม
การขาย หรือสงูสดุไมเ่กิน 1,000 USD ตอ่คน/ตอ่ชิน้ (หรือ 30,000 บาท) 

(18.6) กําหนด 'มูลค่าของรางวัลรวมทัง้หมดทัง้ รายการ/ต่อปี' ไม่ควรเกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ 
คาดการณ์ในช่วงรอบ/กิจกรรม หรือรวมมลูคา่รางวลั ทัง้หมดตลอดทัง้ปี ต้องไมเ่กิน 5 ล้านบาท 

(18.8) กําหนดวา่ 'ของรางวัลจะต้องไม่เป็นสิ่ง ผิดกฎหมาย' สิง่ตอ่ต้านสร้างความเสือ่มเสยีทาง ศีลธรรม หรือ
คกุความมัน่คงปลอดภยัสาธารณะ 

(18.9) กําหนดว่า 'สถานที่จดทะเบียนขออนุญาต ต้องที่เดียวกับที่ตัง้นิติบุคคล ' สถานที่ที่จบัรางวลั ต้อง
เปิดเผยตอ่สาธารณะและตรวจสอบข้อมลูย้อนหลงัได้ 

(18.10) กําหนด 'ระยะเวลา/ความถี่/การชิงโชคที่ เหมาะสม' ต้องไม่ถ่ีและเป็นการกระตุ้นให้เกิด การบริโภคที่
เกินมาตรฐานปกติ หากเป็นการโฆษณา เสี่ยงโชคแบบทนัที ต้องแจกรางวลัทนัที และของ รางวลัที่ซือ้มาใช้นัน้ ต้องซือ้มา
จัดแสดงให้ครบ ทันทีต่อเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะจัดกิจกรรม (ห้ามซือ้มา แสดงบางส่วน) และกําหนดระยะเวลาการรับของ 
รางวลั ต้อง "มีระยะเวลา-30 วนันบัตัง้แตผู่้ ได้รับรางวลัถกูแจ้งให้ทราบเป็นการรายบคุคล" 

(18.11) กําหนด 'วิธีการและข้อความโฆษณา' จะต้อง ชดัเจน ไมส่ือ่ความหมายเข้าใจผิด หรือทําให้คิดว่า ไม่มี
คา่ใช้จ่ายในการเลน่ ต้องกําหนดโอกาสของผู้ เลน่ เสีย่งโชค สง่เทา่ไหร่ก็ได้รางวลัเดียว และต้องไม่ใช้คําว่า 'ยิ่งสง่มาก ยิ่งมี
โอกาสมาก' ไมโ่หม กระหนํ่าโฆษณากระตุ้นผู้ เลน่มากกวา่ปกติ 

(18.12) กําหนด 'วิธีการส่งของรางวัล' จะต้องจดัสง่ ของรางวลัถึงผู้ รับ โดยแบกรับต้นทนุในการจดัสง่ ต้องไม่มี
เหตขุ้ออ้างให้ผู้ รับของรางวลันัน้อนัเป็น เหตใุห้รับของรางวลัไม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดใดๆ ในระหว่างการจัด
กิจกรรมสง่เสริม การขาย จะต้อง "แจ้งให้ผู้บริโภคทราบเป็นสาธารณะ ในช่องทางเดียวกับที่แรกโฆษณา" และห้าม
สร้าง กฎเกณฑ์การสง่ของรางวลัมาเป็นกําแพงอปุสรรค ทําให้ผู้ รับของรางวลัต้องสละสทิธ์ิ 

(18.13) กําหนด 'ข้อมูลส่วนตัวและความปลอดภัย' ผู้ประกอบการ ห้ามเก็บบนัทึกข้อมลูประวตัิสว่นตวัของผู้
เลน่ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

============================================================ 
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