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ทุนสนับสนุนของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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ที่ปรึกษาโครงการ
รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภัสรา เทพจานงค์
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐริกา แชน
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์นาฝน ลิมปเจต
อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นภวรรณ คณานุรักษ์
อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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บทที่ ๑
บทนำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยอนุญาตให้มีการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยผู้
จัดกิจกรรมต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อน ตามพระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่งการออกใบอนุญาตนี้ มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และมีค่าธรรมเนียมที่ไม่สูงมากนัก เมื่อ
เทียบกับยอดจาหน่ายสินค้าหรือบริการที่ผู้ขออนุญาตคาดว่าจะได้รั บจากการจัดกิจกรรม จึงถือว่า
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัล ด้วยการเสี่ยงโชคในประเทศไทยสามารถทาได้
โดยง่ าย เพราะยังไม่ มี การกาหนดหลักเกณฑ์ที่ รัดกุมและเหมาะสมเพื่อเข้ามากากับดูแลในเรื่อง
ดังกล่ าวไว้ โดยเฉพาะแต่อย่างใด หากเปรียบเทียบกับในต่างประเทศ จะพบว่า ในบางประเทศมี
กฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น มีการกาหนดจานวนครั้งในการจัดกิจกรรม หรือกาหนดมูลค่าของ
รางวัลไว้อย่างชัดเจน ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่อาจบิดเบือนการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค เพื่อมิให้มีการใช้การพนันแฝงในการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบธุรกิจ
การขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการควบคุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัล
ด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจนี้ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร (NGOs) และนักวิชาการอิสระใน
ประเทศไทยได้ออกมาแสดงความห่วงใยและแสดงความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า หากปล่อยไว้จะทาให้
เกิดปัญหาในการที่ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการใช้กิจกรรมเสี่ยงโชคหรือชิงโชคมอมเมาผู้บริโภค จนละเลย
หน้ า ที่ ใ นการมุ่ ง พั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ครองใจผู้ บ ริ โ ภค และท าลายระบบ
การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ส่วนตั วผู้บริโภคอาจไม่ทันรู้ตัวว่ากาลังเดินเข้าสู่การเล่นพนันที่
แฝงมากับการส่งเสริมการขายด้วยการชิงโชคหรือเสี่ยงโชค จึงจาเป็นต้องมีการศึกษากฎหมายเพื่อวาง
หลักเกณฑ์ในการควบคุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของ
ผู้ประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม
ขณะนี้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในประเทศไทยได้ พิ จ ารณาถึ ง ความส าคั ญ ของปั ญ หาและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและสังคมดังกล่าว จึงได้จัดทาและเสนอ(ร่าง)พระราชบัญญัติ
การให้รางวัลด้ วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... โดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง ในขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณาออกกฎหมาย โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ มุ่งที่จะแยกหลักการเรื่องการจัดให้มีการแถมพกหรือ
การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๔
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น พ.ศ. ๒๔๗๘ ออกจากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น ซึ่ ง เป็ น กฎหมาย
หลักเพียงฉบับเดียวในประเทศไทย ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานจนถึงปัจจุบัน ในเรื่องการจัดให้มี
การแถมพกหรือการให้รางวัล ด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชี พ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการแถมพกหรือการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรือ
อาชีพไม่ใช่การเสี่ยงโชคในลักษณะที่เป็นการพนัน แต่เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่ผู้ประกอบกิจการ
๑

ค้าหรืออาชีพทั่วไปปฏิบัติกันเป็นปกติ ๑ จึงควรต้องมีการออกกฎหมายเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการในเรื่ องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะให้ชัดเจน เพื่อป้องกันและระงับการส่งเสริมการขายใน
รูปแบบของการพนันแฝง
ด้วยเหตุผ ลดังกล่ าวข้ า งต้ น จึงมีความจาเป็น ต้อ งศึกษาแนวทางการออกกฎหมายเพื่ อ มา
กาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอย่างเหมาะสม ทันสมัย และเป็นสากล โดยศึกษาเปรียบเทียบ
กับกฎหมายต่างประเทศ เพื่อนามาจัดทาเป็นร่างมาตรการทางกฎหมายเพื่อนาเสนอต่อหน่วยงาน
ต่างๆ และสาธารณะชน ให้นาไปพิจารณาและใช้ประโยชน์ในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป อัน
จะเป็นผลทาให้ลดและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพนันแฝงในรูปแบบการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยง
โชคของผู้ประกอบธุรกิจให้หมดไป
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่ อ น าเสนอร่ า งมาตรการทางกฎหมายและหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ
การควบคุ ม การส่ ง เสริ ม การขายโดยการให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อย่ า ง
เหมาะสม ทันสมัย และเป็นสากลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปพิจารณาและใช้ประโยชน์ในการ
ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๒.๒ เพื่อลดและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพนันแฝงในรูปแบบการส่งเสริมการขายโดย
การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
๑.๒.๓ เพื่อ กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและตื่นตัวต่อ การพนันแฝงที่เข้ามาในรูป แบบ
การส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ
๑.๓ ขอบเขตกำรศึกษำวิจัย
๑.๓.๑ ศึกษาและทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงพระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือ
รางวัลด้วยการเสีย่ งโชค และ (ร่าง) พระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ....
๑.๓.๒ ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดย
การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ อย่างน้อย ๕ ประเทศ ได้แก่
ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา
๑.๓.๓ ศึกษาและทบทวนทฤษฎีทางด้านการตลาดที่เกี่ยวข้อ งกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ

๑ หลักการของร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

๒

๑.๔ กลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับงำนศึกษำวิจัย
๑.๔.๑ หน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย (ที่รับผิดชอบและเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ....)
๑.๔.๒ หน่วยงานกากับดูแลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้ วยการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชคในต่างประเทศ
๑.๔.๓ สมาคมและตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
๑.๔.๔ นักวิชาการและประชาชนทั่วไปที่สนใจใน(ร่าง)พระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชค พ.ศ. ....
๑.๕ วิธีกำรดำเนินงำน
๑.๕.๑ รูปแบบการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาค้นคว้ าเอกสาร ตารา ทั้งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
๑.๕.๒ ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๑.๕.๒.๑ ศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเอกสารดังกล่าว ได้แก่
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยง
โชคของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึง พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และฉบับแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ์ ก ารขออนุ ญ าตจั ด ให้ มี การแถมพกหรื อ รางวั ล ด้ ว ยการเสี่ ยงโชค และ (ร่ า ง)
พระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... และเอกสารลาดับรองต่างๆ อาทิเช่น เอกสาร
งานวิจัย ตาราบทความทางวิชาการ ข้อมูลทางเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทฤษฎีทางการตลาด
๑.๕.๒.๒ ศึ ก ษาในเชิ งเปรี ยบเที ยบ (Comparative Study) ในเรื่ องกฎหมายและ
กฎระเบียบในต่างประเทศ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง และเหตุผลในการออกกฎหมาย
รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๕.๒.๓ ศึกษาข้อความคิดของผู้พิพากษา นักวิชาการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กาหนดประเด็นคาถามจากผลการวิเคราะห์ทฤษฎี
และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๑.๕.๒.๔ จัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและนาผลจากการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุง (ร่าง) รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอ
มาตรการทางกฎหมาย
๓

๑.๕.๒.๕ สรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาเสนอหน่วยงาน
๑.๖ ระยะเวลำดำเนินงำน
ระยะเวลาในการดาเนินงานวิจัย รวมทั้งสิ้น ๑๐ เดือน ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑.๗ แผนกำรดำเนินงำน
ระยะเวลำ (๑๐ เดือน)
๔ ๕ ๖ ๗

กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน

๑ ๒ ๓
๘
๑. ท บท วน วร ร ณ ก ร ร ม แ ล ะผ ล แผน  
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง และวางแผน ผล
การดาเนินงานศึกษา
๒. ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลทางกฎหมายที่ แผน
     
เกี่ยวข้องในประเทศไทย
ผล
๓. ศึ กษาเปรี ยบเที ยบ กฎหมาย
ต่างประเทศอย่างน้อย ๕ ประเทศ
เรื่ องการจั ดให้ มี การแถมพกหรื อ
การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดย
วิ ธี ใดๆ ในการประกอบกิ จการค้ า
หรืออาชีพ
๔. การสัมภาษณ์หน่วยงานกากับดูแล
และ/หรือผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
๕. จัดทา (ร่าง) รายงานผลการศึกษา
และข้อเสนอมาตรการทางกฎหมาย
รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการวาง
หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายด้ ว ยการเสี่ ย งโชคของ
ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
๖. จัดประชาพิจารณ์เพื่อเก็บข้อมูลจาก
สาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๗. จัดทารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ซึ่งแก้ไขปรับปรุงจากการ
ประชาพิจารณ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะ

แผน
ผล

     

แผน
ผล

     

๙

แผน
ผล

     

แผน
ผล
แผน
ผล

     

๑๐



๔

กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน

๑

๒

๓

ระยะเวลำ (๑๐ เดือน)
๔ ๕ ๖ ๗

๘

๙

๘. ส่ งมอบรายงานผลการศึ กษาฉบั บ แผน
สมบูรณ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ผล
๑.๘ งบประมำณโครงกำร
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จานวน ๑,๗๗๖,๗๖๘ บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
๑.๙ ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ
๑.๙.๑ นาเสนอร่างมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัล
ด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
๑.๙.๒ ผู้ประกอบธุรกิจไม่จัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการพนันแฝง ทา
ให้การพนันแฝงในประเทศไทยลดลง
๑.๙.๓ ประชาชนไม่ ถูกชักจูงหรือล่ อลวงให้จ่ายเงินซื้ อสินค้า เพื่อหวั งผลในรางวั ล จาก
การเสี่ยงโชคในรูปแบบการพนันแฝงที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดขึ้น

๕

๑๐


บทที่ ๒
ทบทวนวรรณกรรม
จากการวิจัยเรื่องการศึกษากฎหมายเพื่อควบคุมการพนันแฝงจากการส่งเสริมการขายโดย
การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้วิจัยได้ทาการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๒.๑ ความเป็นมาและแนวคิดทางการตลาดเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ
๒.๑.๑ พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัต ซึ่งจะเห็นได้ จาก ผู้บริโภคที่มี
การสั่งซื้อสินค้าหลากหลายชนิด เช่น ของใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า เครื่องใช้สานักงาน
คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ หรือแม้แต่หนังสือพิมพ์รายวั นยังมี
การปรับเปลี่ยนเนื้อหาข่าวสารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์ หรือนักศึกษาที่
ต้ อ งการสมั ค รเข้ า เรี ย นต่ อ ในระดั บ มหาวิ ทยาลั ยสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มูลข่ า วสารเกี่ ย วกั บ หลักสูตร
ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและการสมัครเข้าเรียนผ่านทางออนไลน์
ในอดีตผู้บริโภคเคยเป็นเพียงผู้ซื้ อสินค้า แต่ในปัจจุบันการเกิดเทคโนโลยี ดิจิทัล
ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเป็นผู้ขายได้ด้วย โดยเห็นได้จากเว็บไซต์ที่ให้พื้นที่ในการโฆษณาฟรี เพื่อขาย
บ้าน คอนโด และอื่นๆ และยังส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถรับฟังข่าวสารจากหลากหลายช่องทาง เช่น
เฟสบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เคเบิลทีวี รายการต่างๆ ทางโทรทัศน์และวิทยุ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้
ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลทาให้นักการตลาดมีโอกาสในการเสนอขายสินค้าและบริการ
ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภค แต่การนาเสนอในแนวทางใหม่นี้จะสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็
ต่อเมื่อนักการตลาดเกิดความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่าง
ถ่องแท้
Leaon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk ได้ให้ความหมายคาว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภคไว้ดังนี้
“พฤติ ก รรมที่ ผู้ บ ริ โ ภคแสดงออกมาในลั ก ษณะของการค้ น หา การซื้ อ การใช้
การประเมิ น และการทิ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ ผู้ บ ริ โ ภคคาดหวั ง ว่ า จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้”๒

๒

Schiffman, L. G. & Kanuk, L. L. (2007). Consumer behavior (9th ed.). Upper Saddle River, NJ:
Pearson/Prentice Hall. p. 3.

๖

J Paul Peter and Jerry C. Olson ได้ให้ความหมายคาว่า พฤติกรรมผู้บริโภคไว้
ดังนี้
“พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคเปรี ย บเหมื อ นปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องผลกระทบและการเรี ย นรู้
พฤติกรรม และสภาพแวดล้อมที่นาไปสู่แง่มุมการแลกเปลี่ยนในชีวิตมนุษย์”๓
จากความหมายข้างต้น ได้มีการขยายความหมายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
“พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับความคิดและความรู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์ของ
มนุษย์ การกระทาที่เกี่ยวกับกระบวนการบริโภคของผู้บริโภค สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความคิด
ความรู้สึ ก และการกระท าของผู้ บ ริโ ภค รวมถึงความคิ ดเห็นที่ ได้ จากผู้บ ริโ ภครายอื่นๆ โฆษณา
ข่าวสารด้านราคา บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และอื่นๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค”๔
Philip Kotler and Kevin Lane Keller ได้ให้ความหมายคาว่า พฤติกรรมผู้บริโภค
ไว้ดังนี้
“พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาว่าบุคคล กลุ่ม และองค์กรมีการเลือก การซื้อ
การใช้ และการทิ้งสินค้า บริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ที่สามารถตอบสนองความจาเป็นและ
ความต้องการอย่างไร”๕
นอกจากนั้ น Philip Kotler and Kevin Lane Keller ได้ อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่ า
พฤติกรรมของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากปัจจัยวัฒนธรรม สังคม และบุคคล๖
ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค คือ พฤติกรรมที่ผู้บริโภคที่ได้อิทธิพล
จากสภาพแวดล้ อ มทางวั ฒ นธรรม สั ง คม บุ ค คล และข่ า วสารทางการตลาด ที่ ส่ ง ผลกระทบต่อ
กระบวนทางความคิด ความรู้สึก และการกระทาในการเลือก การซื้อ การใช้ และการทิ้งผลิตภัณฑ์
และบริการที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
จากความหมายข้างต้น การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะต้อง
ศึกษาแบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Model of Consumer Behavior) เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการศึกษา
ถึงแบบจาลองการตลาดสนองต่อตัวกระตุ้น (The Stimulus-Response Model) โดยตัวกระตุ้ น
แบ่งเป็นตัวกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) และตัวกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimuli) ที่เข้าสู่
จิตสานึกของผู้บริโภค และกระบวนการจิตวิทยาของผู้บริโภค (Consumer Psychology) ร่วมกับ
ลั ก ษณะเฉพาะของผู้ บ ริ โ ภค (Consumer Characteristics) ที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ
(Buying Decision Process) และการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)๗ ซึ่งจะเห็นรายละเอียดได้
จาก ภาพที่ ๑ แบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค

๓

Peter, J. P., & Olson, J. C. (2008). Consumer behavior and marketing strategy (8th ed.). Boston:
McGraw-hill. p. 5.
๔ เพิ่งอ้าง.
๕ Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing management (15th ed.). Boston: Pearson. p. 5.
๖ เพิ่งอ้าง.
๗ เพิ่งอ้าง.

๗

ภาพที่ ๑ แบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Model of Consumer Behavior)
นอกจากนั้น Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk ได้เสนอแบบจาลอง
การตัดสิ นใจของผู้ บ ริโ ภค (Model of Consumer Decision Making) ที่แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน คือ
ขั้นนาเข้า (Input Stage) ขั้นกระบวนการ (Process Stage) และขั้นผลลัพธ์ (Output Stage)๘ ซึ่ง
จะเห็นได้จากภาพที่ ๒

ภาพที่ ๒ แบบจาลองการตัดสินใจของผู้บริโภค (Model of Consumer Decision Making)

๘

Schiffman & Kanuk, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 28, at 18.

๘

ขั้นนาเข้าเป็นขั้นที่ผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจาก ๒ แหล่ง คือ (๑) ความพยายามทาง
การตลาดของบริษัท (Firms Marketing Efforts) ที่ประกอบด้วยกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง
การจั ด จ าหน่ า ย และการส่ ง เสริ ม การตลาด และ (๒) สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คมวั ฒ นธรรมที่
ประกอบด้วยครอบครัว แหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ แหล่งข้อมูลที่ไม่ได้เกิดจากการค้า ชนชั้นทาง
สั ง คม วั ฒ นธรรมและวั ฒ นธรรมย่ อ ย ซึ่ ง อิ ท ธิ พ ลทั้ ง ๒ แหล่ ง นี้ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตระหนั ก ถึ ง
ความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
ขั้นกระบวนการเป็นขั้นตอนที่ผู้บริโ ภคทาการตั ดสินใจซื้ อ ที่เกิดจากปัจจัยด้ า น
จิตวิทยาที่ประกอบด้วยแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ที่ติดตัวมากับผู้บริโภค
แต่ละราย ร่วมกับอิทธิพลจากขั้นนาเข้า ส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการตระหนักถึงความต้องการ การค้นหา
ก่อนการซื้อ และการประเมินทางเลือก ส่วนประสบการณ์ที่เกิดจากการประเมินผลจนกลายเป็น
ผลลัพธ์ให้เกิดประสบการณ์ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาต่อไป
ขั้ น ผลลั พ ธ์ ป ระกอบด้ ว ย ๒ กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากท าการตั ด สิ น ใจแล้ ว คื อ
(๑) พฤติกรรมการซื้อที่ประกอบด้วยการทดลองซื้อ และการซื้อซ้า และ (๒) การประเมินหลังการซื้อ
จากแบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค และแบบจาลองการตัดสินใจของผู้บริโภคจะทา
ให้นักการตลาดสามารถศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเป็นระบบและทาให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง แต่จะสังเกตเห็นได้ว่าแบบจาลองทั้งสองแบบจาลองข้างต้น มีส่วนประสมทาง
การตลาดที่ ประกอบด้ วย (๑) ผลิ ตภัณฑ์และบริการ (Product and Service) (๒) ราคา (Price)
(๓) ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (Distribution/Channel of Distribution) และ (๔) การส่ ง เสริ ม
การตลาด (Promotion) หรื อ การสื่ อ สารทางการตลาด (Communication) ซึ่ ง ส่ ว นประสมทาง
การตลาดนี้ในแบบจาลองเรียกว่าตัวกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) และความพยายาม
ทางการตลาดของบริษัท (Firms Marketing Efforts)
McCarthy ได้ทาการจัดกลุ่มกิจกรรมทางการตลาดต่างๆเป็นเครื่องมือส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing-mix tools) เป็น ๔ ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)
สถานที่ (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และเรียกการจัดกลุ่มเครื่องมือส่วนประสม
ทางการตลาดว่า Four Ps๙
Philip Kotler and Kevin Lane Keller ยั ง ให้ ค วามหมายและรายละเอี ย ด
ส่วนประกอบของเครื่องมือส่วนประสมทางการตลาดไว้ดังนี้
“ผลิตภัณฑ์ คืออะไรก็ตามที่สามารถเสนอเข้าสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความจาเป็นและ
ความต้องการและทาให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์หมายรวมถึงสินค้าที่จับต้องการ
(Physical Goods) บริการ (Services) ประสบการณ์ (Experiences) เหตุการณ์ (Events) บุคคล
(Persons) สถานที่ ( Places) ทรั พ ย์ สิ น ( Properties) องค์ ก ร ( Organizations) ข่ า วสาร
(Information) และแนวคิด (Ideas)”๑๐
ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นเครื่องมือการตลาดที่ดี ควรมีรายละเอียดที่ประกอบด้วย ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์(Product Variety) คุณภาพ (Quality) การออกแบบ (Design) คุณสมบัติ
๙

Kotler & Keller, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14, at 47.
เพิ่งอ้าง., 47, 389, 483.

๑๐

๙

(Features) ชื่อแบรนด์ (Brand Name) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ขนาด (Sizes) บริการ (Services)
การรับประกัน (Warranties) และการรับคืน (Returns)
“ราคาไม่ใช่เป็นเพียงตัวเลขที่ติ ดอยู่บนป้ายราคาเท่านั้น แต่สามารถอยู่ในหลาย
รู ป แบบและมี ห น้ า ที่ ห ลากหลาย เช่ น ค่ า เช่ า (Rent) ค่ า เล่ า เรี ย น (Tuition) ค่ า โดยสาร (Fares)
ค่าธรรมเนียม (Fees) อัตราดอกเบี้ย (Rates) ค่าผ่านทาง (Tolls) ค่าทนาย/ค่าที่ปรึกษา(Retainers)
ค่าจ้าง (Wages) ค่านายหน้า (Commissions)”
ราคาที่จัดเป็นเครื่องมือการตลาดที่ดี ควรมีรายละเอียดที่ประกอบด้วย การกาหนด
ราคา (List Price) ราคาส่ ว นลด (Discounts) ส่ ว นยอมให้ (Allowances) ระยะเวลาจ่ า ยหนี้
(Payment Period) และระยะเวลาให้สินเชื่อ (Credit Terms)
“สถานที่ (Place) หรือช่องทางทางการตลาด (Marketing Channels) คือ ชุดของ
องค์กรที่พึ่งพิงกันที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการของการจัดทาให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีพร้อมใช้
หรือบริโภค”
สถานที่ หรื อ ช่ อ งทางทางการตลาด ที่ จั ด เป็ น เครื่ อ งมื อ การตลาดที่ ดี ควรมี
รายละเอียดที่ประกอบด้วยช่องทาง (Channels) การครอบคลุม (Coverage) ความหลากหลายของ
ประเภทสินค้า (Assortments) ทาเลที่ตั้ง (Locations) สินค้าคงคลัง (Inventory) และการขนส่ง
(Transport)
“การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือการสื่อสารทางการตลาด (Marketing
Communication) หมายถึ ง ความพยายามของบริ ษั ท ในการแจ้ ง ให้ ข้ อ มู ล (Inform) การชั ก จู ง
(Persuade) และ การเตือนความจา(Remind) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ที่บริษัทขายให้แก่
ผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม”
การส่งเสริมการตลาด หรือการสื่อสารทางการตลาด ที่จัดเป็นเครื่องมือการตลาดที่ดี
ควรมี ร ายละเอี ย ดที่ ป ระกอบด้ ว ย การโฆษณา (Advertising) การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales
Promotion) การสร้างเหตุการณ์และประสบการณ์ (Events and Experiences) การประชาสัมพันธ์
และการให้ ข่ า ว (Public Relation and Publicity) การตลาดออนไลน์ และสื่ อ สั ง คมออนไลน์
(Online and Social Media Marketing) การตลาดโมบาย (Mobile Marketing) และ การตลาดที่
ไม่ผ่านคนกลางและฐานข้อมูล (Direct and Database Marketing) และพนักงานขาย (Personal
Selling)
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่องการศึกษากฎหมายเพื่อควบคุมการพนันแฝงจากการ
ส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งการส่งเสริมการขายจัดอยู่
ในส่วนประสมทางการตลาด คือเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดหรือการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งผู้วิจัย
ได้ทาการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมในหัวข้อต่อไป

๑๐

๒.๑.๒ ก า ร สื ่อ ส า ร ท า งก า ร ต ล า ด แ บ บ บูร ณ า ก า ร ( Integrated Marketing
Communication)
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการจัดเป็นเครื่องมือที่สาคัญเครื่องมือหนึ่งที่
นักการตลาดใช้ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เป็นทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ปัจจุบันและที่เป็นไปได้ในอนาคต รวมทั้งการสื่อสารกับประชาชนทั่วไป (General Public)
การสื่อสารทางการตลาดนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงการสื่อสารเท่านั้น แต่นักการตลาดมี
การพิจารณาว่า “จะพูดอะไร...จะพูดเมื่อไร...และจะพูดบ่อยเพียงใด” เพราะผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เช่นรายงานต่างๆ เป็นหลายร้อยรายการผ่านทางเคเบิลและช่องต่างๆ ทาง
โทรทั ศ น์ ที่ ผู้ บ ริ โ ภคมี ก ารติ ด ตั้ ง จานดาวเที ย ม นิ ต ยสารและหนั ง สื อ พิ ม พ์ จ านวนมาก และหน้ า
อินเทอร์เน็ต (Internet Pages) จานวนมาก และผู้บริโภคจะทาการตัดสินใจว่าการสื่อสารในลักษณะ
ใดที่ผู้บริโภคจะเปิดรับ ดังนั้นนักการตลาดจึงมีการสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ
เพื่ อ ให้ ข่ า วสารสามารถเข้ า ถึ ง และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ตลาดเป้ า หมาย ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า การสื่ อ สารทาง
การตลาดมีบทบาทที่สาคัญที่จะทาให้การจัดการตลาดประสบความสาเร็จได้๑๑
บทบาทของการสื่อสารทางการตลาด ที่นักการตลาดทาการสื่อสารทางการตลาด
เพื่อแจ้งให้ข้อมูล (Inform) ชักจูง (Persuade) และ เตือนความจา(Remind) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
แบรนด์ที่บริษัทขายให้แก่ผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม เปรียบเสมือนกระบอกเสียงของบริษัทและ
แบรนด์ของบริษัท ซึ่งบริษัทสามารถกาหนดบทสนทนา และสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค รวมถึง
การสร้างความภักดีให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และนาไปสู่การเพิ่มคุณค่าลูกค้า (Customer
Equity) ซึ่งคุณค่าลูกค้าเกิดจากยอดรวมของคุณค่าตลอดชั่วชีวิตของลูกค้าทั้งหมดของบริษัทที่คิดเป็น
มูลค่าตามอัตราลด (Discounted) ยิ่งลูกค้ามีความภักดีมากเพียงใด คุณค่าลูกค้า ก็สูงขึ้นเท่านั้น
Roland T Rust, Katherine N Lemon, and Valarie A Zeithaml ได้อธิบายปัจจัย ๓ ประการที่
เป็นผลักดันคุณค่าลูกค้า คือ คุณค่าที่สร้างมูลค่าทางจิตใจ (value equity) คุณค่าตราสินค้า (Brand
Equity) และ คุณค่าความสัมพันธ์ (Relationship Equity)๑๒
การสื่อสารทางการตลาดที่ดีควรแสดงให้ผู้บริโภครับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ใช้อย่างไรและ
เหตุผลที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ รวมทั้งการให้ข่าวสารเกี่ยวกับผู้ผลิต สถานที่ผลิต และวันที่ผลิต ซึ่งทาให้
ผู้บริโภคสามารถเรียนรู้ถึงผู้ ผ ลิ ต บริษัท และแบรนด์ ที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคทดลองและใช้
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ
นอกจากนั้นการสื่อสารทางการตลาดยังเป็นเครื่องมือส่วนประสมทางการตลาดที่
เปิดโอกาสให้บริษัทเชื่อมโยงแบรนด์ของบริษัทกับบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ แบรนด์อื่นๆ ความรู้สึก
และสิ่งของต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้ผู้บริโภคจดจาแบรนด์ได้ และสร้างสรรค์ภาพลักษณ์
แบรนด์ ที่ ส่ ง ผลให้เ กิ ด คุณ ค่า ตราสิน ค้ า (Brand Equity) และผลั ก ดั น ยอดขายและมูล ค่ า ผู้ถือหุ้น
(Shareholder Value)
๑๑
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Rust, R. T., Lemon, K. N., & Zeithaml, V. A. (2001). Driving customer equity: linking customer lifetime
value to strategic marketing decisions. Cambridge, MA: n.p. pp. 20-25.
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๑๑

การสื่อสารทางการตลาดมีเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดกับผู้บริโภคที่
เรียกว่าส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Mix)๑๓ ประกอบด้วย
๘ ส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาด ดังนี้
๒.๑.๒.๑ การโฆษณา (Advertising)
การโฆษณาเป็นการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่มีการใช้งบประมาณในการ
น าเสนอข่ า วสาร โดยไม่ ใ ช้ ตั ว บุ ค คล (Nonpersonal Presentation) และการส่ ง เสริ ม แนวคิ ด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ บริ ก าร โดยการระบุ ผู้ ส นั บ สนุ น ผ่ า นทาง (๑) สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ (Print Media) เช่ น
หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร (๒) สื่อกระจายภาพและเสียง (Broadcast Media) เช่น วิทยุ โทรทัศน์
(๓) สื่อเครือข่าย (Network Media) เช่นโทรทัศน์ เคเบิล ดาวเทียม ไร้สาย (๔) สื่ออิเลคทรอนิกส์
(Electronic Media) เช่ น เทป วี ดี โ อเทป วี ดี โ อดิ ส ก์ ซี ดี ร อม เว็ บ เพจและ (๕) สื่ อ การแสดงผล
(Display Media) เช่น บิลบอร์ด โพสเตอร์ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
๒.๑.๒.๒ การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
การส่งเสริมการขายเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจระยะสั้นเพื่อการกระตุ้น
ให้ผู้บริโภคทดลองหรื อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งการส่งเสริมการขายแบ่งเป็น (๑) การส่งเสริม
การขายที่ให้กับผู้บริโภค (Consumer Promotion) เช่น การแจกสินค้าตัวอย่าง (Samples) คูปอง
(Coupons) และการแจกของที่ระลึก (Premiums) (๒) การส่งเสริมการขายที่ให้กับคนกลาง (Trade
Promotion) เช่ น ส่ ว นยอมให้ ใ นการโฆษณา และการแสดงสิ น ค้ า (Advertising and Display
Allowances) และ (๓) การส่ ง เสริ ม การให้ ที่ ใ ห้กั บ ภาคธุ ร กิ จ และทีม ขาย (Business and Sales
Force Promotions) เช่น การแข่งขันยอดขายในกลุ่มตัวแทนขาย
๒.๑.๒.๓ การสร้างเหตุการณ์และประสบการณ์ (Events and Experiences)
บริ ษั ท ได้ มี ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า งๆ และออกแบบโปรแกรมที่
สร้างสรรค์ที่ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคเป็นประจาหรือเฉพาะกิจที่เชื่อมโยงกับแบรนด์ของ
บริษัทได้ ซึ่งสามารถจัดให้รูปแบบของกีฬา ศิ ลปะ บันเทิง และการกุศล รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่มี
ความเป็นทางการน้อย
๒.๑.๒.๔ การประชาสัมพันธ์ และการให้ข่าว (Public Relation and Publicity)
การประชาสั ม พั น ธ์ และการให้ ข่ า ว เป็ น โปรแกรมการสื่ อ สารที่ มี
ความหลากหลาย ทั้ งในรูปแบบการสื่ อสารทางตรงภายในองค์ก รไปยั ง พนั กงานของบริ ษั ท หรื อ
การสื่อสารภายนอกองค์กรไปยังผู้บริโภค บริษัทอื่นๆ รัฐบาล และสื่อ เพื่อส่งเสริม หรือปกป้อง
ภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเพื่อทาการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัท
๒.๑.๒.๕ การตลาดออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์ (Online and Social Media
Marketing)
การตลาดออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์ จัดเป็นกิจกรรมและโปรแกรม
ออน์ ไ ลน์ ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ สร้ า งความผู ก พั น กั บ ลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ค าดว่ า จะเป็ น ลู ก ค้ า และเพื่ อ เพิ่ ม
ความตระหนักถึง ปรับปรุงภาพลักษณ์ และกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการของบริษัท
๑๓
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๑๒

๒.๑.๒.๖ การตลาดโมบาย (Mobile Marketing)
การตลาดโมบาย จัดเป็นรูปแบบเฉพาะของการตลาดออนไลน์ ที่นักการตลาด
ทาการสื่อสารการตลาดบนโทรศัพท์ หรือแท๊บเล็ตของลูกค้า
๒.๑.๒.๗ การตลาดที่ ไ ม่ ผ่ า นคนกลางและฐานข้ อ มู ล (Direct and Database
Marketing)
การตลาดที่ไม่ผ่านคนกลางและฐานข้อมูล เป็นการใช้จดหมาย โทรศัพท์
แฟ็กซ์ อีเมล หรือ อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารทางตรงกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือลูกค้าที่คาดว่าจะเป็น
ลูกค้า
๒.๑.๒.๘ พนักงานขาย (Personal Selling)
พนักงานขาย เป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้าที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ซื้อ
หรือผู้ที่คาดว่าจะซื้อ ซึ่งการสื่อสารโดยใช้พนักงานขายนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนาเสนอ ตอบคาถาม และ
รับคาสั่งซื้อ
ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดทั้ง ๘ ประการนี้ สามารถสรุปตัวอย่างได้ดัง ตารางที่ ๑
ตัวอย่างรูปแบบการสื่อสารการตลาด

๑๓

ตารางที่ ๑ ตัวอย่างรูปแบบการสื่อสารการตลาด๑๔
การโฆษณา
(Advertising)

๑๔

การ
ประชาสัมพันธ์
และการให้ข่าว
(Public
Relations and
Publicity)
โฆษณาผ่านสื่อ การแข่งขัน เกม การกีฬา (Sports) เอกสารการให้
สิ่งพิมพ์และ
ชิงโชค ลอตเตอรี่
ข้อมูล
กระจายภาพและ (Contests,
(Press kits)
เสียง
Games,
(Print and
Sweepstakes,
Broadcast Ads) Lotteries)
การให้ข้อมูล
พรีเมี่ยม และ
การสร้างสรรค์
การกล่าวสุนทร
ภายนอกบรรจุ ของขวัญ
ความบันเทิง
พจน์ (Speeches)
ภัณฑ์
(Premiums and (Entertainment)
(Packaging
gifts)
Outer)

๑๔

การส่งเสริม
การขาย
(Sales
Promotion)

การจัดเหตุการณ์
และประสบการณ์
(Events and
Experiences)

Kotler & Keller, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14, at 583.

การตลาดออนไลน์
และสังคม
ออนไลน์(Online
and Social
Media Marketing)
เว็บไซต์
(Web sites)

อีเมล
(E-mail)

การตลาด
โมบาย/ผ่าน
โทรศัพท์
สมาร์ทโฟน
(Mobile
Marketing)
การส่งข้อความ
(Text messages)

การตลาด
ทางตรงและ
ฐานข้อมูล
(Direct and
Database
Marketing)
แคตตาล๊อค
(Catalogs)

การตลาดออนไลน์ การส่ง
(Online
จดหมาย
marketing)
(Mailings)

พนักงานขาย
(Personal
Selling)

การนาเสนอการ
ขาย (Sales
presentations)

การประชุม
การขาย (Sales
meetings)

๑๕

การโฆษณา
(Advertising)

การส่งเสริม
การขาย
(Sales
Promotion)

การจัดเหตุการณ์
และประสบการณ์
(Events and
Experiences)

การให้ข้อมูล
ภายในบรรจุ
ภัณฑ์/แผ่นพับ
อธิบายคุณสมบัติ
การใช้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์
(Packaging
Inserts)
ภาพยนตร์
(Cinema)

ตัวอย่าง
(Sampling)

การจัดงาน
เทศกาล
(Festivals)

งานแฟร์และงาน
แสดงสินค้า
(Fairs and
Trade shows)
แผ่นพับและคู่มือ การจัดแสดง
(Brochures and นิทรรศการ
Booklets)
(Exhibits)

การ
ประชาสัมพันธ์
และการให้ข่าว
(Public
Relations and
Publicity)
สัมมนา
(Seminars)

การตลาดออนไลน์
และสังคม
ออนไลน์(Online
and Social
Media Marketing)

การตลาด
โมบาย/ผ่าน
โทรศัพท์
สมาร์ทโฟน
(Mobile
Marketing)
การโฆษณาบน
การตลาดสื่อสังคม
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ออนไลน์ (Social
(Search-ads)
media
marketing)

งานศิลปะ
(Arts)

รายงานประจาปี โฆษณาแบบ
(Annual reports) ดิสเพลย์
(Display ads)

การจัดการกุศล
(Causes)

การบริจาคและ
อาสาสมัคร
(Charitable
donations)

การเขียนข่าวสาร
บนบล๊อคของ
บริษัท (Company
blogs)

การตลาด
ทางตรงและ
ฐานข้อมูล
(Direct and
Database
Marketing)
การตลาดทาง
โทรศัพท์
(Tele
marketing)

พนักงานขาย
(Personal
Selling)

การซื้อสินค้า
อิเลคทรอนิกส์
(Electronic
shopping)
การซื้อขาย
สินค้าผ่านทาง
ทีวี

สินค้าตัวอย่าง
(Samples)

โปรแกรมการ
สร้างแรงจูงใจ
(Incentive
programs)

การจัดงานแฟร์
และงานแสดง
สินค้า (Fairs
and

การโฆษณา
(Advertising)

การส่งเสริม
การขาย
(Sales
Promotion)

การจัดเหตุการณ์
และประสบการณ์
(Events and
Experiences)

การ
ประชาสัมพันธ์
และการให้ข่าว
(Public
Relations and
Publicity)

๑๖

แผ่นโปสเตอร์
และใบปลิว
(Posters and
Leaflets)

การสาธิต
การเปิดให้เยี่ยมชม การให้ข่าว
(Demonstrations) โรงงาน (Factory (Publications)
tours)

นามานุกรม
(Directories)

คูปอง
(Coupons)

การจัดพิพิธภัณฑ์
ของบริษัท
(Company
museum)

การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน
(Community
relations)

การตลาดออนไลน์
และสังคม
ออนไลน์(Online
and Social
Media Marketing)

การสนทนาผ่าน
ระบบแช๊ทและ
บล๊อก
(Third party
chat rooms,
forums, and
blogs)
เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์
ยูทูป (Facebook
and Twitter
messages,
YouTube
channel and
video

การตลาด
โมบาย/ผ่าน
โทรศัพท์
สมาร์ทโฟน
(Mobile
Marketing)

การตลาด
ทางตรงและ
ฐานข้อมูล
(Direct and
Database
Marketing)
(TV
shopping)
การส่ง
เอกสารผ่าน
แฟ๊ก
(Fax)

แคตตาล๊อค
(Catalogs)

พนักงานขาย
(Personal
Selling)

trade show)

๑๗

การโฆษณา
(Advertising)

การส่งเสริม
การขาย
(Sales
Promotion)

การโฆษณาซ้า
(Reprints of
Ads)

การให้ส่วนคืนให้ กิจกรรมบนท้อง
(Rebates)
ถนน
(Street
activities)
การเสนอ
ดอกเบี้ยต่า
(Low-interest
financing)
การให้ส่วนยอม
ให้ (Trade-in
allowances)
โปรแกรมการซื้อ
ต่อเนื่อง
(Continuity
program)

บิลบอร์ด
(Billboards)
การแสดง
สัญลักษณ์
(Display signs)
การแสดงสินค้า
ณ จุดขาย
(Point-ofpurchase
displays)

การจัดเหตุการณ์
และประสบการณ์
(Events and
Experiences)

การ
ประชาสัมพันธ์
และการให้ข่าว
(Public
Relations and
Publicity)
การวิ่งเต้นหรือ
การล็อบบี้
(Lobbying)
สื่อแสดงความเป็น
อัตลักษณ์
(Identity media)
นิตยสารจัดทาโดย
บริษัท (Company
magazine)

การตลาดออนไลน์
และสังคม
ออนไลน์(Online
and Social
Media Marketing)

การตลาด
โมบาย/ผ่าน
โทรศัพท์
สมาร์ทโฟน
(Mobile
Marketing)

การตลาด
พนักงานขาย
ทางตรงและ (Personal
ฐานข้อมูล
Selling)
(Direct and
Database
Marketing)

การโฆษณา
(Advertising)

การส่งเสริม
การขาย
(Sales
Promotion)

๑๘

การโฆษณาอ่านดี การสร้าง
วีดี (DVDs)
โปรแกรมไม่ให้
ลูกค้าเปลี่ยนไป
ใช้ของคู่แข่งขัน
(Tie-ins)

การจัดเหตุการณ์
และประสบการณ์
(Events and
Experiences)

การ
ประชาสัมพันธ์
และการให้ข่าว
(Public
Relations and
Publicity)

การตลาดออนไลน์
และสังคม
ออนไลน์(Online
and Social
Media Marketing)

การตลาด
โมบาย/ผ่าน
โทรศัพท์
สมาร์ทโฟน
(Mobile
Marketing)

การตลาด
พนักงานขาย
ทางตรงและ (Personal
ฐานข้อมูล
Selling)
(Direct and
Database
Marketing)

จากตารางข้ า งต้ น จะเห็น ได้ ว่ า นั กการตลาดสามารถทาการสื่อ สารทางการตลาดให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลได้ จะมี ก ารเลื อ กเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารทางการตลาดได้ จ าก
ส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาด โดยการประสมประสานรูปแบบต่างๆ ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมกัน
เพื่อให้การสื่อสารบรรลุเ ป้าหมายและประสิทธิผลสูงสุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นได้ว่างานวิจัยครั้งนี้มี
การมุ่ งเน้นที่ การส่ งเสริม การขาย ผู้วิจัยจึงทาการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
เพิ่มเติมในหัวข้อต่อไป
๒.๑.๓ การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)
การส่งเสริมการขาย จัดเป็นเครื่องมือที่สาคัญของการสื่อสารทางการตลาด หรือ
จะกล่าวได้ว่าเป็นส่วนประกอบหลักในแคมเปญการตลาด (Marketing Campaigns) ซึ่งการส่งเสริม
การขายประกอบไปด้วยเครื่อ งมื อสร้า งแรงจู งใจ (Incentive) ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคหรื อ
คนกลางซื้อสินค้าหรือบริการเร็วขึ้นหรือซื้อในจานวนมากขึ้นและมักจะเป็นเครื่องมือที่ใช้เวลาช่วงสั้นๆ
แต่นักการตลาดมักจะใช้โฆษณาที่เป็นเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดร่วมกับการส่งเสริมการขาย
เพราะการโฆษณาเป็นเครื่องมือที่ช่วยสื่อสารให้รับรู้ถึงเหตุผลในการซื้อ ส่วนการส่งเสริ มการขายเป็น
การสร้างแรงจูงใจ๑๕
การส่งเสริมการขาย เป็นการจูงใจที่เสนอคุณค่าพิเศษ หรือการจูงใจผลิตภัณฑ์ต่อ
กลุ่มคนกลาง (ผู้จัดจาหน่าย) ผู้บริโภค หรือหน่วยงานขาย โดยมีวัตถุประสงค์ คือการสร้างยอดขาย
ในทันที และมีการอธิบายถึงลักษณะการขายมี ๓ ลักษณะ คือ (๑) การส่งเสริมการขายเป็นการให้
สิ่งจูงใจพิเศษเพื่อให้เกิดการซื้อ (๒) การส่งเสริมการขายเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ซื้อสินค้าจากคนกลาง
กระตุ้นคนกลางและพนักงานให้ใช้ความพยายามในการขายมากขึ้น ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้ซื้อ
จานวนมากขึ้น หรือเร่งรัดให้เกิดการตัดสินใจซื้อในทันทีทันใด และ (๓) การส่งเสริมการขายใช้จูงใจ
กลุ่มต่างๆ ๓ กลุ่ม คือผู้บริโภค คนกลางหรือผู้จัดจาหน่าย และพนักงานขาย และควรมีการใช้เครื่อง
ในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน๑๖
การส่ ง เสริ ม การขายเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งการดึ ง ดู ด โดยตรงให้ แ ก่ พ นั ก งานขาย
คนกลาง และผู้บริโภคโดยการเสนอคุณค่าเพิ่มหรือแรงจูงใจพิเศษ เพื่อสร้างยอดขายในทันที ๑๗ D.C.
Gilbert and N. Jackaria ยังให้ความหมายการส่งเสริมการขายเป็นการเสนอแรงจูงใจเพื่อชักจูงให้
เกิดการตัดสินใจซื้อ๑๘
Robert C. Blattberg and Scott A. Neslin ให้ความหมายการส่งเสริมการขาย
เป็นการกระทาที่เน้นการจัดกิจกรรมการตลาดที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของลูกค้า๑๙
๑๕

Kotler & Keller, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14, p. 623.
องอาจ ปทะวานิช. (๒๕๔๙). การส่งเสริมการขาย = Sales promotion. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
๑๗ Haugh, L. J. (February 14, 1983). Defining and Redefining, Advertising Age. p. M44
๑๘ Gilbert, D. C., & Jackaria, N. (2002). The efficacy of sales promotions in UK supermarkets: a consumer
view. International Journal of Retail & Distribution Management, 30(6), 315-322.
doi:doi:10.1108/09590550210429522
๑๙ Blattberg, R. C., & Neslin, S. A. (1990). Sales promotion: concepts, methods, and strategies.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
๑๖

๑๙

ในกรณีที่นักการตลาดจะใช้เครื่องมือการส่งเสริมการขายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
Philip Kotler and Kevin Lane Keller ได้ เ สนอขั้ น ตอนการวางแผนการส่ ง เสริ ม การขายที่
ประกอบด้ ว ย ๑. ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ๒. การเลื อ กเครื่ อ งมื อ ๓. การพั ฒ นาโปรแกรม และ
๔. การปฏิบัติ และประเมินผลโปรแกรม๒๐
๑. การกาหนดวัตถุประสงค์การส่งเสริมการขาย
การกาหนดวัตถุประสงค์การส่งเสริมการขาย ได้มาจากวัตถุประสงค์การสื่อสาร
ทางการตลาด และวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารสื่ อ สารทางการตลาดได้ ม าจากวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารตลาดของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ การกาหนดวัตถุประสงค์แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ๑.๑ วัตถุประสงค์สาหรับผู้บริโภค
๑.๒ วัตถุประสงค์สาหรับผู้ค้าปลีก และ ๑.๓ วัตถุประสงค์สาหรับพนักงานขาย
(๑) วัตถุประสงค์สาหรับผู้บริโภค ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้
เกิดการซื้อที่มีความถี่มากขึ้น หรือซื้อในขนาดใหญ่ขึ้นหรือจานวนมากขึ้น ส่วนผู้บริโภคที่ยังไม่เคยใช้
สินค้ามีวัตถุประสงค์มีการกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทดลอง และดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มี
พฤติกรรมการซื้อหลายๆ สลับไปมา (Switchers) ให้หนีห่างจากการซื้อสินค้าของคู่แข่งขัน ซึ่งการทา
การส่งเสริมการขายมักจะส่งผลต่อยอดขายในระยะสั้น และยังส่งผลกระทบต่อคุณค่าตราสินค้า
(Brand Equity) ในระยะยาว
(๒) วัตถุประสงค์สาหรับผู้ค้าปลีก มีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงผู้ค้าปลีกให้ยอมรับที่
จะดูแลผลิตภัณฑ์ใหม่และพร้อมที่จะขยายคลังสินค้า กระตุ้นให้เกิดการซื้อในช่วงนอกฤดูกาล กระตุ้น
ให้เกิดการเก็บสต๊อคสินค้าที่เชื่อมโยงกัน การตอบโต้การส่งเสริมการขายของคู่แข่งขัน การสร้าง
ความภักดีให้กับตราสินค้า และการได้เข้าสู่ร้านค้าปลีกใหม่ๆ
(๓) วัตถุประสงค์สาหรับพนักงานขาย เป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องการกระตุ้นและ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ใหม่หรือแบบจาลองใหม่ กระตุ้นให้เข้าถึงผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อในอนาคตได้
เพิ่มขึ้น และกระตุ้นยอดขายในช่วงนอกฤดูกาล
นอกจากวั ต ถุ ป ระสงค์ ทั้ ง ๓ ประเภทข้ า งต้ น Roddy Mullin ยั ง ได้ เ สนอ
วัตถุประสงค์หลัก ๑๒ วัตถุประสงค์สาหรับการส่งเสริมการขาย ประกอบด้วย (๑) การเพิ่มปริมาณ
(Increasing Volume) (๒) การเพิ่มการทดลองใช้สินค้า (Increasing Trial) (๓) การเพิ่มความภักดี
(Increasing Loyalty) (๔) การเพิ่ ม การซื้ อ ซ้ า (Increasing Repeat Purchase) (๕) การใช้ อ ย่ า ง
กว้างขวางมากขึ้น (Widening Usage) (๖) การสร้างสรรค์ความน่าสนใจ (Creating Interest) (๗)
การสร้ า งการตระหนั ก ถึ ง (Creating Awareness) (๘) การปกป้ อ งสงครามราคา (Deflecting
Attention from Price) (๙) ได้รับการสนับสนุนจากคนกลาง (Gaining Intermediary Support)
(๑๐) การจ าแนกผู้ ใ ช้ (Discriminating among Users) (๑๑) การรั บ การรั บ รู้ แ ละการป้ อ งกั น
การติเตียนจากลูกค้าในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการหรือรู ปแบบการใช้สินค้าที่ลูกค้าไม่
คุ้ น เ ค ย ( Restoring Brand Perceptions and Deflecting Attention from Complaints after
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Kotler & Keller, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14, at 623-626.
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Operational Mishandling of Customer Accounts) และ (๑๒) การรักษาการรับรู้แบรนด์ในกรณี
ที่เกิดความล้มเหลวจากการให้บริการ(Retaining Brand Perception on Service Failure)๒๑
๒. การเลือกเครื่องมือการส่งเสริมการขาย
การเลื อ กเครื่ อ งมื อ การส่ ง เสริ ม การขาย ซึ่ ง สามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
การส่งเสริมการขายสาหรับผู้บริโภค และเครื่องมือการส่งเสริมการขายสาหรับคนกลาง
๑) การเลื อ กเครื่ อ งมื อ การส่ ง เสริ ม การขายส าหรั บ ผู้ บ ริ โ ภค ผู้ ว างแผนหรื อ
นักการตลาดควรให้ความสาคัญกับประเภทของตลาด วัตถุประสงค์การส่งเสริมการขาย สถานการณ์
การแข่งขัน และประสิทธิภาพของแต่ละเครื่องมือเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุน ผู้วางแผนหรือนักการตลาด
สามารถเลือกเครื่องมือการส่งเสริมการขายได้หลากหลายเครื่องมือ ซึ่งเครื่องมือการส่งเสริ มการขาย
หลักประกอบด้วย
(๑) ตั ว อย่ า งสิ น ค้ า (Samples) เป็ น การแจกสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารตั ว อย่ าง
จานวนหนึ่งฟรีให้กับผู้บริโภค โดยการส่งมอบกับตัวผู้บริโภค หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้บริโภค
รับฟรีที่ร้านค้า แจกไปกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือเสนอตัวอย่างในรูปแบบสินค้าหรือบริ การจานวนหนึ่ง
หรือเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญในข้อเสนอของการโฆษณา
(๒) คูปอง (Coupons) เป็นการให้ใบรับรองสิทธิ์แก่ผู้ที่ถือใบรับรองมาซื้อ
สินค้าในราคาประหยัด ซึ่งการให้ใบรับรองสิทธิ์หรือคูปองนี้ อาจจะอยู่ในรูปแบบของจดหมาย เอกสาร
ที่ ติ ด มากั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น ๆ การแนบสิ ท ธิ์ ม ากั บ การโฆษณาในนิ ต ยสารและ
หนังสือพิมพ์ หรือสิทธิที่ให้แก่ผู้บริโภคผ่านทางอีเมลหรือออนไลน์
(๓) การคืนเงิน (Cash Refund Offers/Rebates) เป็นการให้ส่วนลดราคา
หลังจากซื้อสินค้าไปแล้ว ซึ่งลูกค้าจะต้องส่งเอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามีการซื้อสินค้าจริงส่งกลับไป
ยังผู้ผลิต และผู้ผลิตจะทาการคืนเงินให้บางส่วนจากเงินที่จ่ายไป
(๔) ข้อเสนอส่วนลด (Price Packs/Cents-off deals) เป็นข้อเสนอให้กับ
ผู้บริโภคในการประหยัดเงินบางส่วนจากราคาปกติ จะมีการติดป้ายข้อเสนอส่วนลดให้เห็นชัดเจนบน
บรรจุภัณฑ์ ซึ่งข้อเสนอส่วนลดสามารถแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือข้อเสนอส่วนลดในสินค้าประเภท
เดียวกัน (Reduced-price pack) เช่น การซื้อสินค้า ๒ ชิ้นในราคาเท่ากับ ๑ ชิ้น และข้อเสนอการให้
ส่วนลดในสินค้าคนละประเภทกันแต่อาจจะเป็นสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้ หรือสินค้าที่อยู่ในกลุ่มอุปโภค
บริโภคที่ผู้บริโภคมีการใช้ในชีวิตประจาวัน (Banded Pack) เช่นสินค้าประเภทยาสีฟันและแปรงสีฟัน
ที่มีการทาบรรจุภัณฑ์ร่วมกันขายในราคาที่ถูกกว่าการไปซื้อแยกชิ้นหรือแยกประเภทสินค้า
(๕) พรีเมียม หรือของขวัญ (Premiums/Gifts) เป็นข้อเสนอของร้านค้าที่มี
การเสนอของพรีเมียมหรือของขวัญให้กับลูกค้าฟรีหรือในราคาที่ต่ามาก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าซื้อ
สินค้า ซึ่งสามารถนาเสนอในรูปแบบการให้ของพรีเมียมหรือของขวัญในบรรจุภัณฑ์หรือภายนอก
บรรจุภัณฑ์ (With-pack premium accompanies) รูปแบบการส่งสินค้าของพรีเมียมให้ลูกค้าทาง
ไปรษณีย์ในกรณีที่ลูกค้าได้ทาการส่งหลักฐานการซื้อสินค้าตามเงื่อนไข (Free in-the mail premium)
และรูปแบบการขายสินค้าต่ากว่าราคาค้าปลีกปกติ (self-liquidating premiums) ซึ่งอาจจะเป็นของ
๒๑ Mullin, R. (2010). Sales promotion: how to create, implement & integrate campaigns that really
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แถมที่ต้องใช้ชิ้นส่วนแลกซื้อ ไม่ใช่เป็นของแถมฟรี เป็นของแถมที่ต้องจ่ายเงิน แต่จ่ายเงินในราคาถูก
ที่สุด ในราคาต้นทุน หรือต่ากว่าทุน โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ซื้อจะต้องนาชิ้นส่วนบางอย่างที่กาหนด เช่น
ป้ายฉลาก หรือฝากล่อง เป็นต้น เป็นหลักฐานพิสูจน์การซื้อ ส่งไปเพื่อแลกซื้อ ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภค
ซื้ อ ผงซั ก ฟอกขนาดใหญ่ ๓ กล่ อ ง สามารถน าฝากล่ อ ง ๓ ชิ้ น มาแลกซื้ อ ชุ ด แก้ ว น้ าสุ ด หรู ๖ ใบ
ราคา ๑๐๐ บาท จากปกติราคา ๒๐๐ บาท
(๖) โปรแกรมความถี่ (Frequency Programs) เป็นโปรแกรมการให้รางวัล
แก่ผู้บริโภคที่มีการซื้อบ่อยและมีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท
(๗) รางวัล: การแข่งขัน การชิงโชค เกม (Prizes: Contests, Sweepstakes,
Games)
รางวัลเป็นการเสนอโอกาสในผู้ชนะได้รับเงิน การท่องเที่ยว และ
ผู้ขายได้รับผลจากการซื้อสินค้าบางอย่าง
การแข่งขัน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้ามาสมัครและเข้ามา
ทดสอบตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ซึ่งบริษัทหรือนักการตลาดจะมีการแต่งตั้งกรรมการตัดสินเลือกผู้ชนะ
หรือผู้ที่ผ่านการทดสอบ
การชิงโชค เป็นการให้ผู้บริโภคส่งชื่อที่อยู่ร่วมกับเงื่อนไขต่างๆ ที่
บริษัทหรือนักการตลาดกาหนดไว้ และนารายชื่อเหล่านั้นไปจับฉลาก
เกม เป็นการให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในขณะที่เข้ามาซื้อสินค้า
หรือบริการ โดยการให้เล่นเกมบางอย่าง เช่นการค้นหาตัว อักษรที่หายไป และผู้บริโภคจะมีโอกาส
ได้รับรางวัล
(๘) การให้รางวัลแก่ลูกค้าที่เปรียบเสมือนผู้อุปถัมภ์ (Patronage Awards)
เป็นการให้คุณค่าในรูปแบบตัวเงินหรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับลูกค้าที่เปรียบเสมือนผู้อุปถัมภ์
(๙) การให้ทดลองใช้ฟรี (Free Trials) เป็นการเชิญให้ผู้ที่คาดว่าจะเป็น
ผู้ซื้อทดลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด โดยมีความคาดหวังว่าผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อจะตัดสินใจ
ซื้อสินค้า
(๑๐) การรับประกันผลิตภัณฑ์ (Product Warranties) เป็นคามั่นสัญญาที่
ชัดเจนหรือบอกเป็นนัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ ผู้ขายจะช่วยแก้ไข หรือรับคืนสินค้า
หรือคืนเงินในช่วงเวลาที่กาหนดในกรณีที่ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคามั่นสัญญาหรือที่
มีการรับประกันไว้
(๑๑) การส่งเสริมการขายโดยการร่วมมือกัน (Tie-in Promotions) เป็น
การส่งเสริมการขายที่ร่วมมือกันระหว่างสองแบรนด์ขึ้นไปหรือสองบริษัทขึ้นไปร่วมกัน แจกคูปอง
การคืนเงิน หรือการแข่งขัน เพื่อช่วยกันดึงดูดลูกค้า
(๑๒) การส่งเสริมการขายโดยการจับคู่สินค้า (Cross-Promotions) เป็น
การใช้ แ บรนด์ ใ ดแบรนด์ ห นึ่ ง ในการโฆษณาแบรนด์ อื่ น ที่ ไ ม่ มี ส ามารถแข่ ง ขั น ด้ ว ยตั ว เองได้ ให้ มี
ความสามารถในการแข่งขันสามารถแข่งขันหรือขายได้
(๑๓) การแสดงสินค้า และสาธิต ณ จุดขาย (Point-of-Purchase Displays
and Demonstrations) เป็นการส่งเสริมการขายที่กระตุ้นในเกิดการซื้อ ณ จุดขาย
๒๒

จากเครื่องมือการส่งเสริมการขายสาหรับผู้บริโภคข้างต้น จะเห็นว่านักวางแผน
หรือนักการตลาดสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เช่น
ในอุตสาหกรรมรถยนต์ผู้ผลิตอาจจะมีการเลือกเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบการคืนเงินให้
บางส่วนหลังจากซื้อรถยนต์แล้ว (Rebates) การให้ของขวัญเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามาทดลองขับ
รถรุ่นใหม่ที่ศูนย์บริการ รวมถึงการให้ของรางวัลในกรณีที่มีการซื้อรถ ส่วนในธุรกิจค้าปลีก ผู้ค้าปลีก
อาจจะมีการส่งเสริมการขายโดยการตัดราคา การแจกคูปอง การแข่งขัน และการแจกของพรีเมียม
๒) การเลือกเครื่องมือการส่งเสริมการขายสาหรับคนกลาง (Selecting Trade
Promotion Tools)
ผู้ผลิตจานวนมากมีการใช้เครื่องมือการส่งเสริมการขายสาหรับคนกลาง ซึ่ง
เป็นการให้รางวัลในรูปแบบของตัวเงินแก่คนกลาง เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้พ่อ ค้าปลีกและ
พ่อค้าส่งช่วยดูแลและทาการจัดการการตลาดให้กับแบรนด์ เพื่อชักจูงให้พ่อค้าปลีกและพ่อค้าส่ง
ยอมสต๊อคสินค้าในปริมาณที่มากกว่าปกติ เพื่อชักนาให้ผู้ค้าปลีกช่วยส่งเสริมแบรนด์ โดยการจัดแสดง
สินค้า นาเสนอคุณสมบัติ และการลดราคา และเพื่อกระตุ้นให้ผู้ค้าปลีกและผู้ช่วยขายผลักดันให้
ผลิตภัณฑ์ให้ขายได้ ซึ่งเครื่องมือการส่งเสริมการขายสาหรับคนกลางประกอบไปด้วย
(๑) การลดราคา (Price-Off/Off-Invoice or Off-List) เป็นการลดราคา
จากราคาปกติ ในช่วงเวลาที่กาหนด
(๒) ส่วนยอมให้ (Allowance) คือจานวนผลประโยชน์ที่เสนอให้ส่วนคืน
ให้แก่ผู้ค้าปลีกที่ได้มีข้อตกลงกับผู้ผลิตสินค้าในกรณีที่ผู้ค้าปลีกช่วยดาเนินการจัดการตลาดในบางส่วน
เช่น การโฆษณา การจัดแสดงสินค้า ซึ่งเรียกว่าส่วนยอมให้จากการโฆษณา (Advertising Allowance)
เป็นการทดแทนผลประโยชน์คืนให้กับ ผู้ค้าปลีกที่มีการโฆษณาสินค้าของผู้ผลิต และส่วนยอมให้จาก
การจั ด แสดงสิ น ค้ า (Display Allowance) เป็ น การทดแทนผลประโยชน์ คื น ให้ กั บ ผู้ ค้ า ปลี ก ที่
การจัดแสดงสินค้าของผู้ผลิต
(๓) สินค้าฟรี (Free Goods) เป็นการนาเสนอปริมาณสินค้าที่ให้ฟรีสาหรับ
คนกลางที่มีการซื้อในปริมาณสม่าเสมอ หรือมีการซื้อรสชาติหรือขนาดนั้นๆเป็นประจา
๓) การเลือกเครื่องมือการส่งเสริมการขายสาหรับภาคธุรกิจและพนักงานขาย
(Selecting Business and Sales Force Promotion Tools)
บริษัทมีการใช้งบประมาณจานวนมากไปกับเครื่องมือการส่งเสริมการขาย
สาหรับภาคธุรกิจและพนักงานขาย เพื่อที่จะเป็นผู้นา สร้างความประทับใจ และให้รางวัลแก่ลูกค้า
รวมทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขาย บริษัทส่วนใหญ่จะจัดสรรงบประมาณคงเดิมหรือเพิ่มขึ้น
ทุกปี แต่สาหรับธุรกิจใหม่ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารเป้ามายที่เป็นภาคธุรกิจทั่วโลก เครื่องมือที่
สาคัญคือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (Trade Show) แต่ต้นทุนต่อลูกค้าหนึ่งรายที่มีการเข้ามาติดต่อ
จะมี ต้ น ทุ นสู ง มากเครื่อ งมื อการสื่ อ สารเครื่อ งมือ อื่ นๆ ซึ่ ง เครื่อ งมือ การส่ งเสริ มการขายสาหรับ
ภาคธุรกิจและพนักงานขายมีเครื่องมือให้เลือกใช้ได้ดังนี้
(๑) งานแสดงสินค้า และการประชุม หรืออนุสัญญาต่างๆ (Trade Shows
and Conventions) ภาคอุตสาหกรรมมีความร่วมมือกันจัดงานแสดงสินค้า และการประชุม หรือ
อนุสัญญาประจาปี ซึ่งส่งผลให้ผู้ร่วมงานที่เป็นผู้ขายได้ยอดขายใหม่ รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
๒๓

แนะนาสินค้าใหม่ มีโอกาสพบลูกค้าใหม่ มียอดขายเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าเดิม และสามารถให้ความรู้
เกี่ยวกับสินค้าและบริษัทแก่ลูกค้าผ่านทางเอกสาร วีดีโอ และสื่อภาพเสียงในรูปแบบอื่นๆ
(๒) การแข่งขันยอดขาย (Sales Contests) มีเป้าหมายที่ จะให้พนักงาน
ขายและตัวแทนจัดจาหน่ายเพิ่มยอดขายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการให้รางวัลในรูปแบบต่างๆ
เช่น เงิน การท่องเที่ยว ของขวัญ และคะแนน แก่ผู้ชนะ
(๓) การโฆษณาในรูป แบบพิ เ ศษอื ่น ๆ ( Specialty Advertising)
ประกอบด้วยชิ้นงานที่มีประโยชน์ และต้นทุนต่า โดยในชิ้นงานนั้นๆมีการให้ชื่อบริษัท ที่อยู่ และสารที่
ต้องการสื่อสารหรือให้ข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งพนักงานขายจะมีหน้าที่แจกให้กับผู้ที่คาดว่าจะ
เป็นลูกค้าและลูกค้า ชิ้นงานที่บริษัทหรือนักการตลาดมักจะมีการนามาใช้ เช่นปากกาลูกลื่น ปฏิทิน
พวงกุญแจ ไฟฉายขนาดเล็ก ถุงผ้า และกระดาษโน้ต
๓. การพัฒนาโปรแกรม
ในการวางแผนพั ฒ นาโปรแกรมการส่ ง เสริ ม การขาย นั ก การตลาดจะต้ อ ง
พยายามประสมประสานสื่ อ หลายๆสื่ อ เข้ า ไปในแนวคิ ด แคมเปญ (Campaign Concept) เช่ น
การส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลแก่ผู้ชนะ
ในการตัดสินใจใช้เครื่องมือสร้างแรงจูงใจ นักการตลาดจะตัดสินใจในหลายๆ
ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับขนาด (Size) ในการสร้างแรงจูงใจ โดย
การกาหนดส่วนลดขั้นต่าที่จะทาให้การส่งเสริมการขายประสบความสาเร็จ
ประเด็นที่ ๒ เป็นการกาหนดเงื่อนไขสาหรับผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม เช่นสาหรับ
ทุกคน หรือสาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบางกลุ่ม
ประเด็นที่ ๓ การกาหนดระยะเวลาในการส่งเสริมการขายให้ชัดเจน
ประเด็นที่ ๔ นักการตลาดจะทาการเลือกเครื่องมือในการกระจายหรือส่งมอบ
แรงจูงใจนั้น
ประเด็นที่ ๕ ผู้จัดการการตลาดจะต้องกาหนดเวลาของการส่งเสริมการขาย
ประเด็นที่ ๖ คือ การกาหนดงบประมาณทั้งหมดที่จะใช้ในการส่งเสริมการขาย
ซึ่งต้นทุนของการทาการส่งเสริมการขายประกอบด้วยต้นทุนด้านบริหาร (Administration Cost) เช่น
ค่าพิมพ์ ค่าส่ง และข้อตกลงในการส่งเสริมการขาย และต้นทุนด้านแรงจูงใจ (Incentive Cost) เช่น
ต้นทุนของพรีเมียม การลดราคาในรูปแบบต่างๆ
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว คือ จานวนหน่วยที่คาด
ว่าจะขายได้ ส่วนต้นทุนของคูปองจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะเกิดต้นทุนจากการที่ลูกค้าบางส่วนได้มี
การใช้คูปองในการซื้อสินค้าและได้ราคาส่วนลดตามคูปองที่ได้รับ ต้นทุนจึงเกิดจากลูกค้าที่มีการใช้
คูปองเท่านั้น ซึ่งอาจจะต้องมีการคาดคะเนงบประมาณที่จะเกิดขึ้น
๔. การปฏิบตั ิและประเมินผลโปรแกรม
นักการตลาดจะต้องมีการนาแผนไปปฏิบัติและควบคุมแผนให้เป็นไปตามเวลา
และระยะเวลาที่กาหนดไว้ และทาการประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย (Sales
Data) การสารวจผู้บริโภค (Consumer Surveys) และการทดลอง (Experiments)
๒๔

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่านักการตลาดที่ มีการตัดสินใจอย่างเป็นขั้นเป็น
ตอนจะทาให้โปรแกรมการส่งเสริมการขายประสบความสาเร็จในการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อและ
ใช้บริการเร็วขึ้นหรือในปริมาณที่มากขึ้น แต่ประเด็นที่น่าสนใจ คือการเลือกเครื่องมือการส่งเสริม
การตลาด ที่จะเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย
ที่สาคัญ คือการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อและใช้บริการเร็วขึ้นหรือในปริมาณที่มากขึ้น
นั ก การตลาดมั ก จะเลื อ กเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆที่ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มทาง
การตลาดและสถานการณ์ในการแข่งขัน ทั้งที่เป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดสาหรับผู้บริโภค
สาหรับคนกลาง และสาหรับภาคธุรกิจและพนักงานขาย ไปพร้อมๆกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมักจะมีคาถามเกี่ยวกับเครื่องมือการส่งเสริมการขายสาหรับผู้บริโภคเครื่องมือ
หนึ่ง คือเครื่องมื อที่เรียกว่ารางวั ล (Prizes) ที่อาจจะรูปแบบการแข่งขัน (Contests) การชิงโชค
(Sweepstakes) และเกม (Games) โดยเฉพาะเครื่องมือการชิงโชคว่าเป็นการพนันแฝงหรือไม่ ผู้วิจัย
จึงเห็นว่าควรที่จะท าความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือการส่งเสริมการขายในรูปแบบรางวัล
โดยเฉพาะการแข่งขัน และการชิงโชค เพิ่มเติม
๒.๑.๔ การแข่งขันและการชิงโชค (Contests and Sweepstakes)
การแข่งขันและการชิงโชค เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจกว่าเครื่องมือการส่งเสริมการขาย
ประเภทอื่ น ๆ และยั ง จั ด เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งความตื่ น เต้ น และกระตื อ ร้ น ร้ น ให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค แต่
การแข่งขันและการชิงโชคยังมีการเข้าใจความหมายผิดพลาดกันอยู่บ้าง S H H Kazmi and Satish K
Batra ได้อธิบายลักษณะการแข่งขันและการชิงโชค เพื่อช่วยให้นักการตลาดเกิดความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกันและสามารถนาเครื่องมือนี้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ๒๒
การแข่งขันเป็นการกาหนดให้ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันเข้ามาแสดงผลงาน
บางอย่ า ง เช่ น เขี ย นสโลแกน เลื อ กชื่ อ หรื อ ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และจะมี
คณะกรรมการตัดสินผู้ชนะอันดับ ๑ – ๓ และมีการแจกรางวัลตามที่ได้ประกาศให้ผู้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแข่งขันรับรู้ตั้งแต่ต้น ซึ่งการใช้เครื่องมือการแข่งขันจะมีพื้น ฐานที่สาคัญคือการทดสอบทักษะ
หรือความสามารถของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันอาจจะไม่จาเป็นต้องเป็น
ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทมาก่อน
ส่วนการชิงโชคเป็นการสุ่มจับฉลาก ซึ่งผู้มีสิทธิ์ในการชิงโชคอาจจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ที่
ไม่ได้ซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท แต่การชิงโชคมักจะเห็นว่านักการตลาดจะให้สิทธิ์กลุ่มผู้บริโภคที่
เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในการเข้าร่วมชิงโชคมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท เช่น
ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์
ได้เข้าร่วมชิงโชคและสามารถนาหลักฐานสลากรัฐบาลมารับรางวัลตามข้อกาหนดที่ประกาศไว้ตั้งแต่
ต้นได้
สมาคมโฆษณาแห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า ( American Association of Advertising
Agencies; AAAA) ได้ให้ความหมาย การแข่งขันคือเหตุการณ์ (Event) ที่มีการเชิญผู้บริโภคให้สมัคร
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เข้ามาใช้ความสามารถ (Skill) ในการแก้ปัญหาหรือทาให้สมบูรณ์ และได้อธิบายว่าการชิงโชคไม่ได้
เป็นการให้ผู้สมัครใช้ความสามารถใดๆ แต่เป็นการจับฉลากหรือจับรางวัลจากแบบฟอร์มหรือรูปแบบ
ต่างๆที่ได้กาหนดให้ผู้สิทธิ์ส่งเข้ามาชิงโชค และเป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับรางวัล (Basis of Chance)๒๓
นักการตลาดสามารถประสมประสานการแข่งขันและการชิงโชคในการส่งเสริม
การขายได้ในบางโอกาส ซึ่งผู้ที่จะมีโอกาสรับรางวัลเป็นผู้ชนะจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมสองขั้นตอนเป็น
อย่างน้อย โดยการให้ขั้นตอนแรกเป็นการแข่งขันในรูปแบบของการใช้ทักษะหรือความรู้ของผู้เข้าร่วม
แข่งขัน และในกรณีที่มีผู้ที่มีทักษะหรือความรู้ใกล้เคียงกันจานวนมาก ให้เข้าสู่ขั้นที่สองโดยให้ทุกคนที่
ผ่านการคัดเลือกจากขั้นที่ ๑ มีโอกาสรับการเลือกเป็นผู้ชนะเท่าๆ กัน โดยการนารายชื่อผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกดังกล่าวมาจับฉลากตามจานวนรางวัลที่กาหนดไว้ จับได้ชื่อใดชื่อนั้นจะเป็นผู้ชนะได้รับ
รางวัลตามที่ประกาศไว้ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งไปรษณียบัตรพร้อมทั้งเขียนชื่อ
ทีมฟุตบอลที่คิดว่าจะเป็นทีมที่ชนะการแข่งขัน ซึ่งจะมีผู้ที่เขียนทีมชนะการแข่งขันถูกต้องเป็นจานวน
มาก ทางบริษัทจะทาการคัดไปรษณียบัตรที่เขียนชื่อทีมผู้ชนะถูกต้อง และนามาจับฉลากแจกรางวัล
ตามจานวนรางวัลที่ประกาศไว้ ซึ่งในหลายๆประเทศทั่วโลกได้มีการใช้อย่างแพร่หลายกับสินค้าและ
บริ ก ารที่ ห ลากหลาย ตั้ ง แต่ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ลู ก ค้ า มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งต่ าถึ ง สู ง (Low-High
Involvement Product) ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ราคาต่าไปจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง เช่น ลูกอม
ไปจนกระทั่งรถยนต์ และรวมถึงการจัดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับกีฬา (Sport Event)
เมื่อมีการเปรียบเทียบเครื่องมือการส่งเสริมการขายทุกเครื่องมือ จะพบว่า การแข่งขันและ
การชิงโชคเป็นเครื่องมือที่สร้างความตื่นเต้นมากที่สุด และยังเป็นเครื่องมือที่ให้รางวัลหรือการคืนกาไร
ให้กับผู้บริโภคสูงที่สุด ซึ่งจะเห็นว่ารางวัลที่เตรียมไว้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเป็นรางวัลที่สร้างความ
ตื่นเต้นและดึงดูดลูกค้าให้เข้ามามีส่วนร่วม
รางวัลอาจจะเป็นทองคา แหวนเพชร เงิน รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ โทรทัศน์สี คอมพิวเตอร์
ตั๋วเครื่องบิน ที่พักโรงแรม รีสอร์ท และอื่นๆ ที่นักการตลาดเห็นว่าเหมาะสมและตรงกับพฤติกรรมของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสามารถกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วม และยังเป็นเครื่องมือ
การส่งเสริมการขายที่ช่วยสร้ างความน่าสนใจ (Interest) การตระหนักถึง (Awareness) และเพิ่ม
ยอดขายอีกด้วย
การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ การส่ ง เสริ ม การขายแบบการแข่ ง ขั น และการชิ ง โชคจะ
ประสบความสาเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเลือกรางวัลและโครงสร้างรางวัล ซึ่งส่วนใหญ่โครงสร้าง
รางวัลเปรียบเหมือนปิระมิดที่มีการเตรียมรางวัลสูงสุดอยู่บนยอดปิระมิด และลดหลั่นมูลค่ารางวัลลง
มาตามลาดับ แต่มูลค่ารางวัลที่อยู่ฐานปิระมิดถึงแม้จะมีมูลค่าน้อย แต่มีจานวนมากชิ้นหรือหลาย
รางวัล เช่น ธนาคารออมสินออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างสลากออมสิน เพื่อระดมทุนและกระตุ้นให้
ประชาชนออม แต่ผลตอบแทนที่ได้จากการออมในรูปแบบนี้ได้รับผลตามแทนต่าไม่สามารถจูงใจและ
กระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสลากได้ในช่วงเวลาอันสั้น และในขณะเดียวกันธนาคารมีความต้องการให้
สลากออมสินขายได้ตามจานวนและเวลาที่วางแผนไว้ จึงมีการใช้เครื่องมือการส่งเสริมการขายในรูปแบบ
การชิงโชค ทั้งในรูปแบบของการนาเลขสลากของลูกค้ามาจับรางวัลเดือนละครั้งและลูกค้ามีโอกาสได้
รางวัลตั้งแต่ ๒๐๐ บาท ไปจนถึง ๑๐ ล้านบาท และยังมีสลากบางประเภทที่ต้องการระดมทุนเร็วและ
๒๓
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ให้ได้จานวนทุนตามที่ธนาคารต้องการธนาคารออมสินค้าได้ปรับเปลี่ยนรางวัลเป็น ๒๐๐ บาท ไป
จนถึ ง ๕ ล้ า นบาท แต่ เ จ้ า ของสลากหรื อ ลู ก ค้ า ยั ง มี โ อกาสรั บ รางวั ล พิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม คื อ รถยนต์
Mercedes-Benz ๑ รางวั ล Toyota Camry ๓ รางวั ล Toyota Hilux ๔ รางวั ล Toyota Yaris
๔ รางวัล รถมอเตอร์ไซด์ ๓๖ รางวัล และ รถจักรยาน ๖๐ รางวัล
นอกจากตัวอย่างธนาคารออมสินแล้ว ยังมีตัวอย่ างร้านค้าปลีกหรือร้านสะดวกซื้ออย่า ง
Seven Eleven ได้มีการกระตุ้นยอดขาย โดยให้สิทธิ์ผู้ที่ซื้อสินค้าผ่านร้าน Seven Eleven มูลค่า ๔๐
บาทจะได้ ๑ สิทธิ์ในการส่งชิงโชค รางวัลที่ได้ คือการได้ไปชมฟุตบอลโลก ๕ รางวัล รางวัลละ ๒ ที่นั่ง
ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งธนาคารออมสินและร้าน Seven Eleven ได้มีการเลือกใช้เครื่องมือการส่งเสริมการ
ขายแบบชิงโชคและเลือกรางวัลที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเลือกช่วงเวลา รวมถึง
เหตุการณ์ที่เหมาะสมอีกด้วย

ภาพที่ ๓ ตัวอย่างการส่งเสริมการขายในรูปแบบชิงโชคร้าน Seven Eleven๒๔
ข้อดีและข้อเสียของการใช้เครื่องมือการแข่งขันและการชิงโชค ซึ่งข้อดีของการแข่งขันและ
การชิงโชค คือการสร้างการตระหนักถึงสินค้าและบริการ และผลักดันและสร้างยอดขายให้สูงขึ้นอย่าง
มาก นอกจากนั้นลูกค้าอาจจะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าและบริการ กับรางวัลที่ลูกค้ารู้สึก
ประทับใจ ซึ่งการส่งเสริมการตลาดอาจจะใช้เครื่องมืออื่นเข้ามาช่วยการส่งเสริมการขายให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้การโฆษณาในรูปแบบสิ่งพิมพ์ หรือภาพเสียง ที่ช่วยให้ข้อมูลแก่
๒๔
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ลู ก ค้ า และลู กค้า สามารถอ่ านข้อ มู ลเพิ่ มเติ มและทาให้ เกิ ด ความน่า สนใจมากยิ่ ง ขึ้น นอกจากนั้น
การส่งเสริมการขายยังช่วยให้ร้านค้าได้ประโยชน์จากการจัดแสดงสินค้าในร้านค้า การสร้างความ
คึกคักให้กับร้าน โดยที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการภายในร้านมากยิ่งขึ้น (Traffic) และยังกระตุ้นให้เกิด
การทดลองสินค้าและบริการ ในกรณีที่รางวัลที่จะให้ลูกค้ามีความน่าดึงดูดมากเพียงพอ
ข้อเสียของการใช้เครื่องมือการแข่งขันและการชิงโชค อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ
สาหรับการกระตุ้นให้ลูกค้าทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบอื่นๆอาจจะ
เหมาะสมมากกว่าการใช้เครื่องมือนี้ การแข่งขันและการชิงโชคไม่สามารถทาการทดสอบเครื่องมือได้
ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ จึงจัดเป็นเครื่องมือที่มีเสี่ยงสูงกว่าเครื่องมืออื่นๆ และการวางแผนที่ใช้
เครื่องมือนี้อาจจะมีช่วงเวลาที่ใช้ในการวางแผนล่วงหน้าอาจจะทาให้คู่แข่งขันล่ วงรู้แผนของบริษัท
และนาไปวางแผนปกป้องยอดขายตนเองได้ดีกว่า โอกาสที่จะล้มเหลวจะค่อนข้างมาก แต่สิ่งที่สาคัญ
ที่สุดในการใช้เครื่องมื อนี้คือการตรวจสอบกฎระเบียบของรัฐบาลให้ชัดเจน เพื่อที่จะนาไปใช้ใน
การวางแผนการส่งเสริมการขายในรูปแบบแข่งขันและชิงโชคได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของ
รัฐบาลและไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง๒๕
๒.๒ ความเป็นมาและแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการ
เสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ
เมื่อพิจารณาในมุมมองของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ ในประเทศไทยนั้น พบว่า มีกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการจั ด
กิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคอยู่สองฉบับ คือ พระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ. ๒๔๗๘ และพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น
พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นกฎหมายที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมายที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณา
การส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของสินค้าโดยทั่วไป
๒.๒.๑ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘
ประเทศไทยเริ่มวางบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน และบังคับใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๑๘ ว่าด้วย
การพนันและขันต่อ ในมาตรา ๘๕๓ ถึง มาตรา ๘๕๕ ดังนี๒๖
้
มาตรา ๘๕๓ อันการพนันหรือขันต่อ ท่านว่าหาก่อให้เกิดหนี้ไม่ สิ่งที่ได้ให้กันไปใน
การพนันหรือขันต่อก็จะทวงคืนไม่ได้ เพราะเหตุหามูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดมิได้
ข้อบัญญัติที่กล่าวนี้ ท่านให้ใช้ตลอดถึงข้อตกลงเป็นมูลหนี้ อย่างหนึ่งอย่างใดอันฝ่าย
ข้างเสียพนันขันต่อ หากทาให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อจะใช้หนี้เงินพนันหรือขันต่อนั้นด้วย
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มาตรา ๘๕๔ อันการออกสลากกินแบ่งก็ดี ออกสลากกินรวบก็ดี ท่านว่าเป็นสัญญา
อันจะผูกพัน ต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อานาจหรือให้ สัตยาบันแก่การนั้นเฉพาะราย นอกนั้นท่านให้บังคับ
ตามบทบัญญัติ มาตรา ๘๕๓
มาตรา ๘๕๕ ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติ มาตรา ๓๑๒ และ มาตรา ๙๑๖ ตั๋วเงิน
หรือเอกสารอย่างอื่นทุกฉบับซึ่งออกให้เต็มจานวน หรือแต่โดยส่วนเพื่อแทนเงินใดๆ อันได้แต่ชนะ
พนันหรือขันต่อก็ดี ออกให้ เพื่อใช้เงินที่ยืมมาใช้ในการพนันหรือขันต่อเช่นว่านัน้ ก็ดี ท่านว่าไม่สมบูรณ์
เพื่อประโยชน์แห่งบทบัญญัตินี้ เงินรายใดให้ยืมแก่บุคคลกาลังเล่น การพนันหรือ
ขันต่อ ในเวลาหรื อ ณ สถานที่เล่นเช่นนั้น ท่านให้ สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเงินนั้นได้ให้ยืมไปเพื่อเล่น
การพนันหรือขันต่อ
จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้างต้น เห็นได้ว่า การพนันหรือ
ขันต่อนั้น เป็นการกระทาที่กฎหมายไม่รับรอง ไม่ก่อให้เกิดหนี้ต่อกันตามกฎหมาย และการออกสลาก
กินแบ่งหรือสลากกินรวบนั้น ต้องเป็ นการกระทาที่ได้รับอานาจจากรัฐบาลเท่านั้น จึงจะชอบด้วย
กฎหมาย แม้ จะเป็นการตรากฎหมายขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ แต่บทบัญ ญัติในมาตรา ๘๕๓ ถึง
มาตรา ๘๕๕ ยังมีผลใช้บังคับต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
หลังจากที่ได้มีการตราบทบัญญัติเกี่ยวกับการพนันไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ แล้วในปีถัดมา จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็น
การเฉพาะขึ้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ซึ่งนับเป็นกฎหมายที่วาง
หลักเกณฑ์การควบคุมการพนันอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้น โดยมีการตราบทบัญญัติข้อบังคับ
เกี่ยวกับความผิด และบทลงโทษทางอาญาในเรื่องการพนันขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย๒๗ มีผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๓ แต่ด้วยความที่กฎหมายฉบับดังกล่าวยังมีข้อบกพร่อง
ด้านเนื้อหา จึงมีความจาเป็นต้องยกร่างพระราชบัญญัติการพนันขึ้นใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ โดยได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มี
ความทันสมัยขึ้น๒๘ ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบัน
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ประกาศใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๘
มีบทบัญญัติทั้งสิ้น ๑๗ มาตรา และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีก ๗ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ครั้งที่
๒ และ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ครั้งที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ครั้งที่ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ครั้งที่ ๖ ในปี
พ.ศ. ๒๕๐๔ และครั้งที่ ๗ ในปีพ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นบทกฎหมายหลักที่ใช้ในการควบคุม และกากับ
การพนันทุกประเภท ซึ่งรวมถึงการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ตกอยู่ภายใต้บังคับ มาตรา ๘ แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญั ติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นกฎหมายที่
บังคับใช้มานานแล้ว จึงเกิดปัญหาในการบังคับใช้ในยุคปัจจุบัน ทั้งด้านความไม่ชัดเจนของตัวบท

๒๗

สุชารัตน์ คาภีรานนท์. (๒๕๕๘). การควบคุมธุรกิจการพนันในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจการพนันออนไลน์.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, ๖(๑). หน้า ๒๓๓. https://tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/download/
54491/45245/
๒๘ ณัฏฐ์กร ศิริผ่องแผ้ว. (๒๕๕๗). อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๔. หน้า ๔. http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/152833.pdf

๒๙

กฎหมาย และบทลงโทษที่ไม่เหมาะสม๒๙ รวมทั้งการวางหลักเกณฑ์ในการควบคุมการส่งเสริมการขาย
ด้วยการเสี่ยงโชคด้วย จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ให้มีความ
ทันสมัยและบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๒.๒ พระราชบัญญัติคมุ้ ครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
แนวความคิดในการคุ้มครองผู้บริโภค ถือเป็นเรื่องที่มีความสาคัญในระดับสากล โดย
ประเทศไทยได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ หลังจากที่ได้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากในปัจจุบัน
ผู้ประกอบธุรกิจการค้า และผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา ได้นาหลักวิชาการตลาด และการโฆษณามาใช้ใน
การส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ซึ่งทาให้ผู้บริโภคที่ไม่มีความรู้ทางด้านภาวะตลาด ไม่ทราบ
ความจริ ง เกี่ย วกั บ คุณภาพสิ นค้ าและราคาของสินค้ าและบริก ารต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อง จึ ง ท าให้
ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ และอาจเกิดความเสียหายขึ้นต่อสิทธิของผู้บริโภค เนื่องมาจาก
คุณภาพหรือราคาของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา นอกจากนี้
ผู้บริโภคเองอาจไม่สะดวกในการเสียสละเวลาหรือค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้
ประกอบธุรกิจโฆษณานั้น จึงควรต้องมีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น เพื่อกาหนดสิทธิของ
ผู้ บ ริ โ ภคเป็ น การทั่ ว ไป ก าหนดหน้ า ที่ ข องผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การค้ า และธุ ร กิ จ โฆษณาต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค
ตลอดจนมีการกาหนดจัดตั้งองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจตรา และดูแลการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค
ได้อย่างเหมาะสม๓๐ จึงเป็นที่มาของการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกสองครั้ง ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และ ๒๕๕๖ ตามลาดับ เพื่อประโยชน์ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายฉบับ
นี้ ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คือคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา คณะกรรมการว่า
ด้วยฉลาก คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ โดยการคุ้มครองผู้ บริโภค
ด้านโฆษณา ได้มีการกาหนดให้การโฆษณาต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความ
ที่อาจเป็นผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ซึ่งอยู่ในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเกณฑ์หลักที่ใช้ควบคุมการโฆษณาการส่งเสริมการขายโดย
การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของสินค้าในประเทศไทย

๒๙

นันทวัฒน์ บรมานันท์. (๒๕๕๔). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย.
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). หน้า ๒๐. http://www.gamblingstudy-th.org/imgadmins/
research_file/gambling_research_file-2012-03-23_14-18-38.pdf
๓๐ ประวัติ สคบ [เว็บไซต์]. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก http://www.ocpb.go.th/ewt_news.php?nid=7 (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๑).

๓๐

๒.๓ เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสีย่ งโชค
ของผู้ประกอบธุรกิจ
ในส่ ว นของการทบทวนวรรณกรรมเอกสารและงานวิ จั ย ในประเทศไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ พบว่า มีเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ธาม เชื้ อ สถาปนศิ ริ , ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ ป้ อ งกั น /ควบคุ ม การพนั น ด้ ว ยการส่ ง
ข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS, มีนาคม ๒๕๕๕๓๑
นาเสนอว่าประเทศไทยยังขาดมาตรการที่มาควบคุมการส่งข้อความสั้น (SMS) เพื่อชิงรางวัล
ของผู้ประกอบธุรกิจ ทาให้ผู้บริโภคโดยเฉาะกลุ่มเด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงต่อการเสพติดการเสี่ยง
โชคทางการส่งข้อความสั้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่ใช้โทรศัพท์ระบบหมายเลข ๑๙๐๐ ในการจัดให้มี
การทายผลการแข่ งขัน กีฬ าและตอบปัญ หาชิ งรางวัล ถือเป็นการพนั นเนื่อ งจากเป็น การเล่ น ที่ มี
ลักษณะเป็นการเสี่ยงโชค และไม่ได้อยู่ในประเภทการเล่นการพนันที่กฎกระทรวงระบุชื่อและเงื่อนไข
การเล่นไว้ อาจเทียบเคียงได้กับกรณีการส่งข้อความสั้นเข้าไปเสี่ยงโชคเพื่อให้ได้ของรางวัล ซึ่งอาจจัด
ได้ว่าเป็นการพนันเช่นเดียวกัน จึงควรต้องมีมาตรการควบคุม นอกจากนี้ ควรต้องมีการแก้กฎหมาย
เพื่อระบุให้ชัดเจนว่า การส่งข้อความสั้นเพื่อการชิงโชค การประมูล การเล่นเกมส์ เข้าข่ายการพนัน
ตามกฎหมายการพนัน และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะทาได้
ผศ. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, การกากับการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชค, ๒๕๕๘๓๒
นาเสนอผลสารวจทัศนคติและพฤติกรรมการเสี่ยงโชคของคนไทย ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
สารวจมีทัศนคติที่ดีต่อการเสี่ยงโชค และเห็นว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่เป็นการคืนกาไรให้กับ
ผู้บริโภค ผู้จัดกิจกรรมไม่ได้ทาผิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรมใดๆ นอกจากนี้ผู้เขียนได้สรุปมาตรการ
ควบคุมกากับกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคในต่างประเทศ และเสนอแนะว่าการทา
การตลาดด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการให้รางวัลด้วยเสี่ยงโชคนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะทาให้
ผู้บริโภคเสพติดการเสี่ยงโชคเหมือนเสพติดการพนันได้ และเนื่องจากการขออนุญาตจัดกิจกรรมเสี่ยง
โชคในประเทศไทยสามารถทาได้โดยสะดวก และมีค่าธรรมเนียมที่ถูก ทาให้การจัดกิจกรรมการตลาด
ในรูปแบบการส่งเสริมการขายด้วยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เป็นที่แพร่หลาย จึงควรต้องมี
การกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและแนวทางการกากับที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประเภทนี้
เช่น ต้องสื่อสารให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงผลกระทบของการเสพติดการเสี่ยงโชค เหมือนเสพติดการพนัน
กาหนดกรอบด้านมู ล ค่ารางวั ล มาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนี ยมที่สูงขึ้นเพื่อลดแรงจูง ใจใน
การจัดกิจกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ และมีบทลงโทษผู้กระทาผิด เป็นต้น

๓๑

ธาม เชื้อสถาปนศิริ. (๒๕๕๕). รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่ง
ข้อความสั้นเสี่ยงโชค SMS. ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, กรุงเทพฯ.
๓๒ ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม. (๒๕๕๘). แนวทางการกากับการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชค. สานักสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.

๓๑

ไพศาล ลิ้มสถิตย์, ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัล
ด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ...., พฤษภาคม ๒๕๕๙
วิเคราะห์สาระสาคัญของร่าง พ.ร.บ. การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ..... ซึ่งเห็นว่า
การออกกฎหมายเฉพาะมาเพื่อควบคุมการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคอาจไม่มีความจาเป็น เนื่องจาก
ถือเป็นการพนันรูปแบบหนึ่งซึ่ง มีการควบคุมและกากับภายใต้กฎหมายการพนันอยู่แล้ว แต่หาก
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารบั ญ ญั ติ เ ป็ น กฎหมายใหม่ อี ก ฉบั บ ก็ ค วรต้ อ งมี ม าตรการควบคุ ม ที่ ชั ด เจ น ควรมี
การกาหนดนิยามศัพท์ของคาว่า การแถมพกเพิ่มเติม เนื่องจากการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนั้น ผู้มี
สิทธิได้รับรางวัลจากัดเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมรายการเสี่ยงโชคนั้นเท่านั้น ส่วนการแถมพกไม่จาเป็นต้องเข้า
ร่วมรายการก็สามารถได้ของแถมพกได้ ควรมีคณะกรรมการกากับการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ที่มี
อานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขออนุญาตการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พิจารณา
ออกใบอนุญาต พิจารณารับเรื่องร้องเรียน หรือวินิจฉัยตีความบทบัญญัติที่มีปัญหา และควรต้อง
ก าหนดให้ ค ณะกรรมการก ากั บ การให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชค อยู่ ภ ายใต้ สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการเพิ่มโทษทางปกครอง โดยเฉพาะ
โทษปรับทางปกครอง นอกจากโทษทางอาญา และเพิ่มโทษปรับทางอาญาให้สูงขึ้นด้วย
สุกฤษฎิ์ อัครวงศ์วริศ, มาตรการควบคุมการเสี่ยงโชคในทางการค้าหรืออาชีพ ศึกษากรณี
การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้า หรือ
อาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน๓๓
ศึกษาข้อแตกต่างระหว่างการส่งเสริมการขายโดยวิธีการเสี่ยงโชคกับการเล่นพนันภายใต้
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และศึกษาการใช้บังคับกฎหมายจากคาพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็ น ทางกฎหมายและแนวทางปฏิ บั ติ ข องกระทรวงมหาดไทยที เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ ศึ ก ษาเห็ น ว่ า
การส่งเสริมการขายโดยวิธีการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบการในปัจจุบันสามารถทาได้โดยวิธีจับฉลาก
เท่านั้น ซึ่งขัดกับหลักทางการตลาด จึงควรต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถใช้วิธีการส่งเสริม
การขายโดยวิธีการเสี่ยงโชคได้ด้วยวิธีการอื่นได้มากขึ้น นอกจากนี้ต้องมีมาตรการทางกฎหมายออกมา
รองรับกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชคในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ควรแยก
กฎหมายควบคุมการจัดให้มีการแถมพกหรือการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคออกจากกฎหมายว่าด้วย
การพนัน และทาให้กฎหมายดังกล่าวมีความผ่อนปรนและยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเน้นการคุ้ มครอง
ผู้บริโภคเป็นสาคัญ
ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ, ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุมและกากับดูแลการให้บริการ SMS
การพนันและการเสี่ยงโชค
ศึกษามาตรการและแนวทางการสนับสนุนการควบคุม SMS พนันและการเสี่ยงโชคใน
ต่ า งประเทศ ประกอบไปด้ ว ย ประเทศสวี เ ดน เกาหลี ใ ต้ ออสเตรเลี ย มาเลเซี ย อิ น เดี ย และ
๓๓

สุกฤษฎิ์ อัครวงศ์วริศ. (๒๕๕๓). มาตรการควบคุมการเสี่ยงโชคในทางการค้าหรืออาชีพ: ศึกษากรณี การจัดให้มีการแถม
พกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน. (ผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง), วิทยาลัยการยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม, กรุงเทพฯ.

๓๒

สหรัฐอเมริกา ผู้ศึกษาพบว่า SMS เป็นระบบที่สามารถเข้าถึงตัวคนได้ง่ายและรวดเร็วกว่าระบบอื่นๆ
ประเทศไทยจึงควรมีมาตรการในการควบคุมการให้บริการ SMS การพนัน และการเสี่ยงโชคเหมือน
อย่างในต่างประเทศ
ไพศาล ลิ้มสถิตย์, การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการกากับการส่งเสริมการขายด้วย
วิธีการเสี่ยงโชค๓๔
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค กล่าวคือ พระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ. ๒๔๗๘, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัล
ด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ... โดยพบว่า เนื้อหาของบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชค พ.ศ. ... ไม่ได้แตกต่างจากพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ อย่างมีนัยสาคัญ และ
ขาดกลไกที่ควบคุมการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวั ลด้วยการเสี่ยงโชคอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ขาดกลไกการกากับดูแลกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคโดยไม่เป็นธรรม อีก
ทั้งยังขาดมาตรการที่เข้มงวดในการออกใบอนุญาตจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคใน
สินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึ งควรมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชค พ.ศ. ... ให้เน้นไปที่มาตรการเชิงป้องกันและมาตรการเชิงแก้ไขผลกระทบจากการพนัน

๓๔

ไพศาล ลิ้มสถิตย์. (๒๕๕๙). รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการปฏิบัติงานวิชาการ “การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชค. โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน สานักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส), กรุงเทพฯ.

๓๓

บทที่ ๓
การศึกษาการส่งเสริมการขายโดยการชิงโชคหรือการให้รางวัล
ด้วยการเสี่ยงโชคในประเทศไทย
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้ำอุปโภคบริโภคในประเทศไทย จะมีกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด
เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ควำมรู้ กำรรับรู้ถึงคุณภำพ กำรยอมรับ ควำมต้องกำร และกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
และตรำสินค้ำ รวมถึงกำรเตือนควำมจำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และตรำสินค้ำ
บริ ษั ท จะมี ก ำรเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ กำรสื่ อ สำรทำงกำรตลำดหลำกหลำยเครื่ อ งมื อ ประสม
ประสำนกัน เพื่อให้กำรสื่อสำรกำรตลำดเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งเครื่องมือกำรส่งเสริมกำรขำยจัดเป็น
เครื่องมือกำรสื่อสำรกำรตลำดที่บริษัทนิยมใช้ ทั้งในรูปแบบกำรแจกของตัวอย่ำง กำรลดรำคำ กำรแลก
ของสมนำคุณ กำรแถมสินค้ำ กำรให้คูปองส่วนลด กำรสะสมคะแนนหรือแสตมป์ กำรชิงโชค เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดกำรยอมรับ และกำรตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น รวมทั้งกำรซื้อในปริมำณที่มำกกว่ำปกติ ส่งผลให้บริษัท
สำมำรถสร้ำงยอดขำยได้ตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร
บริษัทที่ต้องกำรใช้ เครื่องมือกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชค ต้องได้รับอนุญำตจำก
เจ้ำพนักงำนปกครองก่อนจึงจะดำเนินกำรใช้เป็นเครื่องมือ กำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคได้
ตำมพระรำชบัญญัติกำรพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ถึงแม้ว่ำกำรใช้เครื่องมือกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบของ
กำรชิงโชคจะมีขั้นตอนกำรขออนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนปกครอง ตำมพระรำชบัญญั ติกำรพนัน พ.ศ.
๒๔๗๘ ก็ตำม บริษัทต่ำงๆ ยังเลือกที่จะใช้เครื่องกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชค เป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดยอดขำยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จำกผลกำรสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมกำรเสี่ยงโชคของผู้บริโภค
ไทย๓๕
พบว่ำ ในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมเครื่องดื่ม มักใช้กำรส่งเสริมกำรขำยใน
รูปแบบของกำรชิงโชค โดยให้ผู้บริโภคได้ชิงโชค/เสี่ยงโชคผ่ำนช่องทำงกำรส่งตัวเลข หรือรหัส ทั้งเป็น
กำรส่งข้อควำมสั้น (SMS) ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ ผลัดเปลี่ยนมำในรูปแบบผ่ำนแอพพลิเคชั่นของสินค้ำ หรือ
ไลน์ จูงใจด้วยวิธีกำรให้รำงวัลใหญ่ที่มีมูลค่ำสูง เช่น รถยนต์ จักรยำนยนต์ ทองคำ ท่องเที่ยวต่ำงประเทศ
เป็นต้น๓๖
ผลสำรวจมีควำมน่ำสนใจเป็นอย่ำงมำกที่พบว่ำ คนไทยที่มีอำยุ ๒๕ ปีขึ้นไปกว่ำร้อยละ ๔๔.๓
เคยส่งเสี่ยงโชคกับผลิตภัณฑ์ชำเขียว และร้อยละ ๔๒.๗ มีควำมถี่ในกำรส่งชิงโชคถึง ๑-๓ ครั้งต่อเดือน
และร้อยละ ๓๙.๒
๓๕

ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม. (๒๕๕๗). ทัศนคติและพฤติกรรมกำรเสี่ยงโชคกำรตลำดของผู้บริโภคที่มีอำยุ ๒๕ ปีขึ้นไป. มาร์เก็ตเธียร์,

๓๖

เพิ่งอ้าง.

๑๖(๑๑๗).

๓๔

เห็นว่ำ กำรเสี่ยงโชครูปแบบนี้ก็เหมือนกับกำรเล่นหวยแบบไม่ผิดกฎหมำย และไม่มีผลเชิงลบต่อ
ภำพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือตรำสินค้ำ และร้อยละ ๓๐.๑ เห็นว่ำเป็นกำรคืนกำไรให้กับผู้บริโภค
อีกทั้งจำกเอกสำรประกอบกำรประชุมของมูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๒๕๕๘
ระบุว่ำ เจ้ำพนักงำนกรมกำรปกครองอนุญำตให้มีกำรส่งเสริมกำรขำยโดยรูปแบบกำรชิงโชค/เสี่ยงโชค
เฉลี่ยมำกถึง ๔๘ ครั้งต่อเดือน สะท้อนให้เห็นว่ำ ผู้ประกอบกำรนิยมใช้วิธีกำรส่งเสริมกำรขำยโดยรูปแบบ
กำรชิงโชค/กำรเสี่ยงโชค และผู้บริโภคมีควำมชื่นชอบ และตอบรับเป็นอย่ำงดี๒
นอกจำกนั้น๓๗ ยังได้สำรวจทัศนคติและพฤติ กรรมกำรเสี่ยงโชคของเยำวชนไทยที่มีอำยุ ๑๕ –
๒๕ ปี พบว่ำเยำวชนกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เมื่อนึกถึงกิจกรรมกำรเสี่ยงโชคจะนึกถึงผลิตภัณฑ์ชำเขียว
เยำวชนยังมีทัศนคติต่อกิจกรรมกำรเสี่ยงโชคยังเป็นไปทิศทำงบวก เพรำะเยำวชนเห็นว่ำถึงแม้จะไม่ถูก
รำงวั ล ก็ ยั ง ได้ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ และยั ง ไม่ ท ำให้ เ สี ย ภำพลั ก ษณ์ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ก ำรซื้ อ หวยใต้ ดิ น
นอกจำกนั้นพฤติกรรมของเยำวชนกลุ่มนี้ยังมีกำรซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น และรำยกำรเสี่ยงโชคยังมีผลต่อ
กำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของเยำวชนกลุ่มนี้อีกด้วย โดยได้จัดกลุ่มกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรให้รำงวัล
ด้วยวิธีกำรเสี่ยงโชค พร้อมยกตัวอย่ำงประเทศที่มีกำรใช้กำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรให้รำงวัลด้วยวิธีกำร
เสี่ยงโชค โดยทำกำรจัดแบ่งเป็น ๖ กลุ่ม ดังต่อไปนี้
๑. กลุ่มประเทศที่จัดกิจกรรมแบบประเทศไทย คือ โรมำเนีย สเปน
๒. กลุ่มประเทศที่อนุญำตให้ทำได้แต่มุ่งเน้นมำตรกำรด้ำนภำษีและค่ำปรับกรณีกระทำผิดสูง และ
ค่ ำ ปรั บ อำจจะถึ ง ๑๐๐ ล้ ำ นบำท คื อ เนเธอร์ แ ลนด์ สหรั ฐ อำหรั บ เอมิ เ รตส์ นอร์ เ วย์ โปรตุ เ กส
ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ผลควำมเข้มงวดทำให้กิจกรรมนี้ลดต่ำลง
๓. กลุ่มประเทศที่อนุญำต และพิจำรณำเป็นกำรขออนุญำตจัดพนันเกมลอตเตอรี่ เช่น รัสเซีย
ฮ่องกง
๔. กลุ่มประเทศที่อนุญำต แต่ต้องไม่ให้เป็นกำรสร้ำงค่ำนิยมเรื่องโชค เช่น รวยด้วยโชค คือ ญี่ปุ่น
อีกทั้งมูลค่ำของรำงวัลก็ต้องไม่เกิน ๒๐ เท่ำของรำคำสินค้ำหรือมูลค่ำรวมของรำงวัลต้องไม่เกิน ๓๐,๐๐๐
บำท
๕. กลุ่มประเทศที่อนุญำต แต่ต้องเพิ่มช่องทำงด้วยกำรให้เสี่ยงโชคฟรีโดยไม่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ คือ
สหรำชอำณำจักร และสหรัฐอเมริกำ
๖.กลุ่มประเทศที่อนุญำต แต่ต้องไม่ใช่กิจกรรมที่มผี ลต่อกำรบิดเบือนกำรตัดสินใจทำง
เศรษฐศำสตร์ คือ เยอรมัน และออสเตรีย หรือกำหนดเงื่อนไขเอำไว้แล้วว่ำต้องเป็นองค์กรกำรกุศลเท่ำนั้น
เช่น สวีเดน

๓๗

ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๗, หน้ำ ๑-๑๘.

๓๕

๓.๑ รูปแบบการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทย
๓.๑.๑ การส่งเสริมการขายในรูปแบบการชิงโชค
ภำคธุรกิจในประเทศไทยได้มีก ำรใช้เครื่ อ งมือสื่ อสำรทำงกำรตลำด ทั้งกำรโฆษณำ
กำรสร้ำงเหตุกำรณ์และประสบกำรณ์ กำรประชำสัมพันธ์และกำรให้ข่ำว กำรตลำดออนไลน์และสื่อสังคม
ออนไลน์ กำรตลำดโมบำย พนักงำนขำย กำรตลำดที่ไม่ผ่ำนคนกลำงและฐำนข้อมูล และกำรส่งเสริมกำร
ขำย เพรำะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจประสบควำมสำเร็จได้
กำรใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรกำรตลำดอย่ำงกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคนั้น
ภำคธุรกิจใช้เครื่องมือนี้ เพื่อกระตุ้นยอดขำยและเพิ่มกำไร รวมทั้งเป็น เครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทสำมำรถมี
ยอดขำยที่มำกกว่ำ คู่แข่งในตลำด แต่กำรที่จะทำให้มียอดขำยที่มำกกว่ำคู่แข่งขันได้ น้ัน บริษัทจะต้อง
เตรียมของรำงวัลให้ตรงกับควำมต้องกำร และยังเป็นของรำงวัลใหญ่ที่มีมูลค่ำสูงมำกเพียงพอที่จะกระตุ้น
ดึงดูด และเป็นสิ่งล่อใจกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
เมื่อกล่ำวถึงกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชค ผู้บริโภคในประเทศไทยมักจะ
นึกถึงอุตสำหกรรมเครื่องดื่มเป็นอันดับแรก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเครื่องดื่มประเภทชำเขียวและเครื่องดื่มชู
กำลัง ซึ่งในประเทศไทยเครื่องดื่มทั้งสองประเภทได้มีกำรใช้กำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชค โดย
มีกำรกำหนดชื่อแคมเปญที่บ่งบอกถึงแบรนด์ รำงวัลที่จะได้รับ ช่วงระยะเวลำที่ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำร่วม
กิจกรรม และของรำงวัลที่จะได้รับ เช่น ในปี ๒๕๖๐ เครื่องดื่มชำเขียวโออิชิ มีกำรกำหนดชื่อแคมเปญ
“รหัสโออิชิ แจกหนัก ซูโม่ทองคำ กองทัพยำมำฮ่ำ ” ช่วงระยะเวลำ ๒๒ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๐ และของ
รำงวัลที่แจกคือ ซูโม่ทองคำยักษ์ รำงวัลละ ๑๐ ล้ำนบำท จำนวน ๔ รำงวัล และยำมำฮ่ำฟีโน่ ๑,๐๐๐ คัน
และเครื่องดื่มชูกำลังเอ็ม ๑๕๐ มีกำรกำหนดชื่อแคมเปญ “ลุ้นโชครวยล้ำน กลับบ้ำนตั้งตัว กับเอ็ม-๑๕๐”
ช่วงระยะเวลำ มี.ค. - ส.ค. ๖๐ และของรำงวัลที่แจก คือ รำงวัลที่ ๑ รถกระบะ Toyota Hilux Revo
Double Cab มูลค่ำ ๙ แสนบำท จำนวน ๓ รำงวัล จับรำงวัลทั้งหมด ๕ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๑๕ คัน เป็น
มูลค่ำทั้งสิ้น ๑๓.๕ ล้ำนบำท
กำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชค สำมำรถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมกำรซื้อ ที่
เพิ่มขึ้น เพรำะทำกำรแจกของรำงวัลที่สำมำรถกระตุ้น ดึงดูด และล่อใจผู้บริโภคจนกลำยเป็นแคมเปญ
ประจำที่ผู้บริโภครอคอย ผู้วิจัยได้ทำกำรรวบรวมข้อมูลกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคเกี่ยวกับ
ชื่อแคมเปญ ระยะเวลำ ของรำงวัล และมูลค่ำรวมของรำงวัล ของสินค้ำประเภทเครื่องดื่มชำเชียวเฉพำะ
แบรนด์อิชิตันและโออิชิ และเครื่องดื่มชูกำลังเฉพำะแบรนด์คำรำบำวแดง M๑๕๐ และกระทิงแดง ในช่วง
ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๑ (ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๑) ซึ่งจะเห็นรำยละเอียดจำกตำรำงที่ ๒

๓๖

ตารางที่ ๒ แคมเปญกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคของสินค้ำประเภทเครื่องดื่มชำเขียวและเครื่องดื่มชูกำลัง

๓๗

ผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๕๕
๑. อิชิตัน
ชื่อแคมเปญ อิชติ ัน รวย
เปรี้ยง ๖๐ วัน
๖๐ ล้ำน

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

อิชิตัน ลุ้นรหัส
รวยเปรี้ยง ๖๐
วัน ๖๐ ล้ำน
Return

ระยะเวลา

๑ มี.ค. ๓ มิ.ย.๕๖
- ทองคำ
๖๐ รำงวัล
- ไอโฟน ๕
๑,๒๓๐ รำงวัล

ของรางวัล

๑ ต.ค. ๒๖ ธ.ค.๕๕
- ทองคำ
๖๐ รำงวัล
- ไอโฟน ๕
๑๐๐ รำงวัล

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

อิชิตัน รหัสรวย อิชิตัน รหัสรวย อิชิตัน รหัสรวย
เปรี้ยง ภำค ๓ เปรีย้ ง ภำค ๔ เปรีย้ ง ตอน
รำงวัลแห่งชีวิต

อิชิตัน รหัสทอง
ปลดหนี้ หมื่น
แสน ล้ำน

๑๐ มี.ค. ๑๒ พ.ค.๕๗
- ทองคำ
๔๐ รำงวัล
- รถ Porsche
Boxster
๓ รำงวัล
- บัตรเติมเงิน
มือถือ
๑๒,๐๐๐
รำงวัล

๑๐ ส.ค. - ๒๑
ก.ย. ๖๐
- ทองคำ
๑ ล้ำนบำท
๓๐ รำงวัล
- ทองคำ
๑ แสนบำท
๖๐ รำงวัล
- ทองคำ
๑ หมื่นบำท
๓๐๐ รำงวัล

อิชิตัน
รวยเปรี้ยง
ฝำเดียว
ขับมันส์
ทั้งบ้ำน
๑ มี.ค. ๙ พ.ค. ๖๑
- รถยนต์ Toyota
Camry,
รถกระบะ
Toyota Revo,
รถจักรยำนยนต์
Honda รุ่นCB
๑๕๐ R,
รถจักรยำน LA
Chic Lady
- iPhone X
(๖๔ GB)
๓๐๐ รำงวัล

๕ มี.ค. ๒๑ พ.ค.๕๘
- รถยนต์
Mercedes
Benz SLK
๒๐๐
๓ รำงวัล
- รถยนต์
Mercedes
Benz CLA
๑๘๐
๔๗ รำงวัล

ปี ๒๕๕๙

๑ มี.ค. ๒๑ เม.ย. ๕๙
- คอนโดมิเนียม
ซอยทองหล่อ ๑
รำงวัล
๑๕ ล้ำนบำท
- คอนโดมิเนียม
ริมแม่น้ำ
เจ้ำพระยำ
๑ รำงวัล
๑๐ ล้ำนบำท
- รถยนต์ เมอร์
เซเดส เบนซ์ รุ่น
GLA ๒๐๐

ผลิตภัณฑ์

ปี ๒๕๕๕

๓๘

มูลค่ารวม ๖๐ ล้ำนบำท
ของรางวัล
๒. โออิชิ
ชื่อแคมเปญ รอบที่ ๑
เหยียบ
กระจำย
ช้อปกระจุย
ลุยรับล้ำน กับ
โออิชิ
กรีนที
รอบที่ ๒
โออิชิ ไปแต่ตัว
...ทัวร์ยกแก๊ง
รอบที่ ๓
“รวยซ้ำรวย
ซ้อน ได้ทั้ง
ล้ำนได้ทั้งรถ
กับโออิช”ิ
ระยะเวลา รอบที่ ๑

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
๒๓ รำงวัล
๒.๐๙ ล้ำนบำท
๘๓.๕๒
๓๙ ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ปี ๒๕๖๑
รำงวัลละ
๔๐,๕๐๐ บำท
๓๓.๖๗
ล้ำนบำท

๙๐ ล้ำนบำท

๗๐ ล้ำนบำท

๑๒๓.๔
ล้ำนบำท

รอบที่ ๑
รหัสโออิชิ ลุ้น
รวย
ทุกชั่วโมง
รอบที่ ๒
รหัสโออิชิ
ลุ้นทอง
๑๐๐,๐๐๐
ทุกชั่วโมง

ทัวร์ยกแก๊งค์
โอยกก๊วน

ดื่มโออิชิ แจก
เยอะจัดหนัก
กองทัพรถ
๖๐๐ คัน

รหัสโออิชิ
กองทัพแมว
เนโกะทองคำ

รหัสโออิชิ
แจกหนัก
ซูโม่ทองคำ
กองทัพ
ยำมำฮ่ำ

โอทั้งคู่
ยูเลือกได้

รอบที่ ๑

๑๕ มี.ค. ๓๐ พ.ค. ๕๗

รอบที่ ๑

๒๐ ก.พ. ๓๑ พ.ค. ๕๙

๒๒ ก.พ. ๓๑ พ.ค. ๖๐

๑๙ ก.พ. ๓๑ พ.ค.๖๑

ผลิตภัณฑ์

ของรางวัล

๓๙

ปี ๒๕๕๕
๘ มี.ค. ๓๑ พ.ค. ๕๕
รอบที่ ๒
๑๕ มี.ค. ๑๕ มิ.ย.๕๕
รอบที่ ๓
๑ พ.ย. ๕๕ ๑๕ ก.พ. ๕๖
รอบที่ ๑
-รถกระบะ
วีโก้
- บัตรเติม
น้ำมันฟรี
ตลอดปี
- ทองคำ
๑๐๐ รำงวัล
รอบที่ ๒
- เที่ยวกับ
๕ ซุปตำร์ เพิ่ม
เพื่อนได้ ๕ คน
และเงินช้อป
๕ แสนบำท

ปี ๒๕๕๖
๑ มี.ค. ๓๑ พ.ค. ๕๖
รอบที่ ๒
๑๕ ส.ค. ๗ พ.ย. ๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘
๑ มี.ค. ๓๑ พ.ค. ๕๘
รอบที่ ๒
๒๔ ส.ค. ๒๘ ก.ย.๕๘

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

รอบที่ ๑
- แจกทอง
ชั่วโมงละ
๑ หมื่นบำท
รอบเย็น
๑ ล้ำนบำท
รอบเดือน
อีกเป็นล้ำน
บำท
๒,๔๖๖ รำงวัล
รอบที่ ๒
- แจกทอง
ชั่วโมงละ
๑ แสนบำท วัน

- ทัวร์ญี่ปุ่น กับ
เพื่อนซี้ +
พร้อมช้อปฟรี
๑ ล้ำนบำท
จำนวน
๕๐ รำงวัล

รอบที่ ๑
- โตโยต้ำ
ยำริส มูลค่ำ
๕๑๙,๐๐๐
บำท จำนวน
๕๐ รำงวัล
- ยำมำฮ่ำ
ฟีโน่ จำนวน
๕๕๐ รำงวัล
- ตั๋วหนังฟรี
สัปดำห์ละ ๑๐
รำงวัล
(รำงวัลละ
๑๐ ที่นั่ง)

- แมวเนโกะ
ทองคำมูลค่ำ
๑๐ ล้ำนบำท ถึง
๔ รำงวัล
- แมวเนโกะ
ทองคำมูลค่ำ ๑
แสนบำท ๓๐๐
รำงวัล

- ซูโม่ทองคำ
ยักษ์ รำงวัลละ
๑๐ ล้ำนบำท
จำนวน
๔ รำงวัล
- ยำมำฮ่ำ
ฟีโน่
๑,๐๐๐ คัน

- ทริปเรือสำรำญ
ไปญี่ปุ่น กับเป็ก
ผลิตโชค จำนวน
๑๐๐ คน
- Toyota Yaris
จำนวน ๑๐๐ คัน

ปี ๒๕๕๕
ต่อแก๊ง
จำนวน
๑๖ แก๊ง
รอบที่ ๓
- ทองคำ ๑
ล้ำนบำท และ
รถยนต์มำสด้ำ
๒ จำนวน ๑
คัน รวม ๕๕
รำงวัล
-ทองคำ ๑๐
ล้ำนบำท
๑ รำงวัล

ปี ๒๕๕๖
ละ
๖ รำงวัล
๖๐ วัน รวม
๓๖๐ รำงวัล

ปี ๒๕๕๗

มูลค่ารวม
ของรางวัล

รอบที่ ๑
๒ ล้ำนบำท
รอบที่ ๒
๘ ล้ำนบำท
รอบที่ ๓
๑๐๐ ล้ำน
บำท

รอบที่ ๑
๙๐ ล้ำนบำท
รอบที่ ๒
๓๖ ล้ำนบำท

๕๗.๕ ล้ำนบำท รอบที่ ๑
๗๐ ล้ำนบำท
๕๐.๙๗ ล้ำน
บำท
รอบที่ ๒
๕.๗๘ ล้ำนบำท

๔๐
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ปี ๒๕๕๘
รอบที่ ๒
Samsung
Note ๕
จำนวน ๒๐๐
รำงวัล

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

๘๖ ล้ำนบำท

๖๐ ล้ำนบำท

๔๑

ผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๕๕
๓. คาราบาวแดง
ชื่อแคมเปญ A) บำวแดง
แจก
มอเตอร์ไซค์
ปี ๕
B) โครงกำร
"รวย ๑๐๐
ล้ำนกับ
บำวแดง"
C) คำรำ
บำวแดงแจก
เพิ่มโชคใต้ฝำ
ระยะเวลา A) ต.ค. ๕๔
- มิ.ย. ๕๕
B) ต.ค. ๕๕ มิ.ย.๕๖
C) -

ปี ๒๕๕๖

ของรางวัล

A)
มอเตอร์ไซค์ยำ
มำฮ่ำ ฟีโน่
มูลค่ำ

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

A) บำวแดงแจก มหำนคร
โชค
แฟมิลี่แท็กซี่
พัน-หมื่น-แสน- บำวแดง
ล้ำน๑๐ ล้ำน รวย
ทั่วแผ่นดิน

A) ๕๐๐ ฝำ +
๑๐๐ บำท แลก
กีตำร์
คำรำบำว
B) มหำนครแฟ
มิลี่แท็กซี่
บำวแดง
C) รวยเงินล้ำน
กับบำวแดง

A) มหำนครแฟมิ
ลี่แท็กซี่บำวแดง
B) พบสำว
บำวแดงพบโชค
เชลซี

A) ส่งฝำลุ้น
แอดไลน์สมำชิก
มอเตอร์ไซค์ไปดู บำวแดงลุน้ กว่ำ
บอลนัดชิงที่
๑๖ ล้ำน
อังกฤษกับพี่แอ๊ด
B) ซื้อยกลังลุ้น
รับทอง
C) มหำนครแฟมิ
ลี่แท็กซี่บำวแดง

A) ก.ย. ๕๖ เม.ย. ๕๗

ธ.ค. ๕๗

A) ส.ค. ๕๘
B) มี.ค. - พ.ย.
๕๘
C) ก.ย.๕๘

A) เม.ย. - ก.ย.
๕๙
B) มิ.ย. - ต.ค.
๕๙

แจกรำงวัล
เดือนละ
๑๐ ล้ำนบำท
รวม ๕,๒๒๑

รถยนต์โตโยต้ำ
อัลติส ๒ รำงวัล
รำงวัลละ
๘ แสนบำท

A) กีตำร์
คำรำบำวพร้อม
ลำยเซ็น มูลค่ำ
๓,๘๐๐ บำท

A) รถยนต์โต
โยต้ำ
อัลติส
๒ รำงวัลๆ ละ

A) ๑ ส.ค. - ๑๗
พ.ย.๖๐
B) ๑ มิ.ย. - ๒๐
ธ.ค.๖๐
C) ม.ค. ๖๐ ส.ค.๖๐
A) มอเตอร์ไซค์
๑๐๐ คัน
- แพ็คเกจทัวร์
ประเทศอังกฤษ

๑๒ มี.ค. ๓๐ มิ.ย.๖๑

- ทองคำมูลค่ำ ๑
แสน บำท จำนวน
๑๔ รำงวัล
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๔๒

ปี ๒๕๕๕
๔๖,๐๐๐ บำท
จำนวน ๓๐๐
รำงวัล
B) เงินสด
๑ ล้ำนบำท
จำนวน
๑๐๐ รำงวัล
C) แงะฝำ B
๑๒ ขอบเขียว
เจอสัญลักษณ์
๑ ร้อย พิมพ์
ใต้ฝำ รับทันที
๑๐๐ บำท
- แงะฝำ B๑๒
ขอบเขียว เจอ
สัญลักษณ์ ๑
พัน พิมพ์ใต้ฝำ
รับทันที
๑,๐๐๐ บำท
- แงะฝำ B๑๒
ขอบเขียว เจอ
สัญลักษณ์

ปี ๒๕๕๖
รำงวัล ต่อเนื่อง
๗ เดือน ดังนี้
- ทองคำมูลค่ำ
๑ ล้ำนบำท
จำนวน ๑
รำงวัล
- ทองคำมูลค่ำ
๑ แสนบำท
จำนวน ๒๐
รำงวัล
- ทองคำมูลค่ำ
๑ หมื่นบำท
จำนวน ๒๐๐
รำงวัล
- ทองคำมูลค่ำ
๑ พันบำท
จำนวน ๕,๐๐๐
รำงวัล
- แจ๊คพอต
ทองคำมูลค่ำ
๑๐ ล้ำนบำท
๑ รำงวัล

ปี ๒๕๕๗
- คูปอง
ค่ำก๊ำชฟรี
จำนวน ๑๐๐
รำงวัลๆ ละ
๑,๐๐๐ บำท

ปี ๒๕๕๘
- ๒ ฝำ พร้อม
เงิน ๒ บำท
นำมำแลก
ผลิตภัณฑ์
“เครื่องดื่ม
คำรำบำวแดง”
มูลค่ำ ๑๐ บำท
- สะสมครบ
๒๐ ฝำ พร้อม
เงิน ๑๐ บำท
นำมำแลก
“เสื้อยืด
บำวแดง”
มูลค่ำ ๘๕ บำท
- ๖๐ ฝำ พร้อม
เงิน ๓๐ บำท
นำมำแลก
“เสื้อแจ็กเกต
บำวแดง”
มูลค่ำ ๒๕๐
บำท

ปี ๒๕๕๙
๘ แสนบำท
- คูปอง
ค่ำก๊ำชฟรี
จำนวน ๑๐๐
รำงวัลๆ ละ
๑,๐๐๐ บำท
B) ทองคำมูลค่ำ
๑ หมื่นบำท
จำนวน
๑๑๙ รำงวัล
- เสื้อฟุตบอล
เชลซี
คำรำบำว มูลค่ำ
๑,๙๙๐ บำท
จำนวน ๑,๑๙๐
รำงวัล

ปี ๒๕๖๐
พร้อมตั๋วชม
ฟุตบอล
คำรำบำวคัพ นัด
ชิงชนะเลิศ
๑๐ รำงวัล
(รำงวัลละ
๒ ที่นั่ง)
B) ทองรูปพรรณ
๕๐๐๐ บำท
จำนวน ๖๐๐
รำงวัล
C) รถยนต์
โตโยต้ำ อัลติส ๒
รำงวัลๆ ละ ๘
แสนบำท
- คูปอง
ค่ำก๊ำชฟรี
จำนวน ๑๐๐
รำงวัลๆ ละ
๑,๐๐๐ บำท

ปี ๒๕๖๑
- ทองคำมูลค่ำ
๓๐๐ บำท
จำนวน ๔๙,๐๐๐
รำงวัล
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๔๓

ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
๑ หมื่น พิมพ์
ใต้ฝำ รับทันที
๑๐,๐๐๐ บำท
- แงะฝำ B๑๒
ขอบเขียว เจอ
สติ๊กเกอร์สี
แดง มี
สัญลักษณ์ ๑
แสน ติดใต้ฝำ
รับทันที
๑๐๐,๐๐๐
บำท
- แงะฝำ B๑๒
ขอบเขียว เจอ
สติ๊กเกอร์สี
เขียว มี
สัญลักษณ์ ๑
ล้ำน ติดใต้ฝำ
รับทันที
๑,๐๐๐,๐๐๐
บำท

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
B) รถยนต์โต
โยต้ำ อัลติส
๒ รำงวัลๆ ละ
๘ แสนบำท
- คูปอง ค่ำก๊ำช
ฟรี จำนวน
๑๐๐ รำงวัลๆ
ละ ๑,๐๐๐
บำท
C) ทองคำ
มูลค่ำ ๑ ล้ำน
บำท จำนวน
๓ รำงวัล
ทองคำมูลค่ำ
๑ แสนบำท
จำนวน
๖๐ รำงวัล
- ทองคำมูลค่ำ
๑ หมื่นบำท
๖๐๐ รำงวัล

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑
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มูลค่ารวม
ของรางวัล

ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
A) ๑๓.๘
๗๐ ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
B) ๑๐๐
ล้ำนบำท
C) ไม่มีกำร
เผยแพร่มูลค่ำ
รวม

๔๔

๔. M ๑๕๐
ชื่อแคมเปญ -

ระยะเวลา

-

ของรางวัล

-

ปี ๒๕๕๗
๑.๗ ล้ำนบำท

รวยแหลกแจก สะท้ำนฟ้ำ
๑๒๐ ล้ำน
กับเอ็ม-๑๕๐
ต.ค. ๕๖ - ก.ค. ๕๗
- ทองคำมูลค่ำ ๑ ล้ำนบำท
๑๐รำงวัล
จำนวน
๑๐ รำงวัล /
เดือน

ปี ๒๕๕๘
A) ไม่มีกำร
เผยแพร่มูลค่ำ
รวม
B) ๑.๗
ล้ำนบำท
C) ทองคำ รวม
๖๖๓ รำงวัล
มูลค่ำรวม ๑๕
ล้ำนบำท

ปี ๒๕๕๙
A) ๑.๗
ล้ำนบำท
B) ๓.๕๖
ล้ำนบำท

ปี ๒๕๖๐
A) ๖.๓
ล้ำนบำท
B) ๓ ล้ำนบำท
C) ๑.๗
ล้ำนบำท

ปี ๒๕๖๑
๑๖.๑
ล้ำนบำท

-

เอ็ม-๑๕๐ รวย
แหลกแจกจริง

“ลุ้นโชครวยล้ำน ฝำแลกกิ๊ก
กลับบ้ำนตั้งตัว
กับเอ็ม-๑๕๐”

-

มิ.ย. - ส.ค.๕๙

มี.ค. - ส.ค.๖๐

เม.ย. - พ.ค. ๖๑

-

- รำงวัลที่ ๑
รถยนต์
Toyota
Fortuner มูลค่ำ
๑.๖ ล้ำนบำท
จำนวน ๕ คัน

รางวัล
ประจาวัน:
- รำงวัลที่ ๑ คือ
ทองคำมูลค่ำ
๑ หมื่นบำท
จำนวน

แจกรำงวัล
ทั้งหมด
๙ ครั้ง
- เน็ตไม่จำกัด
ควำมเร็ว ๑ mb
๑๒ เดือน จำนวน
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ปี ๒๕๕๕

๔๕

ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
- ทองคำมูลค่ำ
๑ แสนบำท
๑๐๐ รำงวัล
จำนวน ๑๐๐
รำงวัล/ เดือน
- รถจักรยำนยนต์ YAMAHA
TTX มูลค่ำ
๕ หมื่นบำท
๓๐๐ รำงวัล
จำนวน
๓๐ รำงวัล
ต่อเดือน
- ทองคำมูลค่ำ
๑ หมื่นบำท
๑๕๐ รำงวัล
จำนวน ๑๕๐
รำงวัล/เดือน
- ทองคำมูลค่ำ
๑ พันบำท
๕,๐๐๐ รำงวัล

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙
- โทรศัพท์
Samsung
Galaxy A๗ รุน่
๒๐๑๖ จำนวน
๕๐๐รำงวัล
- ทองคำมูลค่ำ
๕,๐๐๐ บำท
๑,๐๐๐ รำงวัล

ปี ๒๕๖๐
๑๐ รำงวัล
ระยะเวลำแจก
๑๐๔ วัน
รางวัลประจา
เดือน
- รำงวัลที่ ๑
รถกระบะ
Toyota Hilux
Revo
มูลค่ำ ๙ แสน
บำท จำนวน ๓
รำงวัล
รวมทั้งสิ้น
๑๕ คัน มูลค่ำ
ทั้งสิ้น ๑๓.๕
ล้ำนบำท
- รำงวัลที่ ๒
รถจักรยำน
ยนต์ Yamaha
GT๑๒๕ มูลค่ำ
๕๐,๐๐๐ บำท
จำนวน ๒๐

ปี ๒๕๖๑
๓๔๐รำงวัล /
ครั้ง
-โทรศัพท์
มือถือ Samsung
J๗ Pro จำนวน
๑๐ รำงวัล / ครั้ง
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ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
จำนวน ๕,๐๐๐
รำงวัล/เดือน
- รำงวัล
แจ๊คพอต
ทองคำมูลค่ำ
๑๐ ล้ำนบำท
จำนวน
๒ รำงวัล

ปี ๒๕๕๙

-

๒๐ ล้ำนบำท

บิดแรงกระทิง
แดงเอ็กซ์ตร้ำ
แจก Zoomerx

A) ศุกร์แสน
แสนสุขปีที่ ๓
B) กระทิงแดง
ศุกร์แสน แสน
สุขปีที่ ๒

๔๖

ปี ๒๕๕๘

มูลค่ารวม ๑๒๐ ล้ำนบำท ของรางวัล
๕. กระทิงแดง
ชื่อแคมเปญ กระทิง แจกคู่ ศุกร์แสน แสน
ดู F๑
สุข ปีที่ ๑
กรังด์ปรีซ์
ที่สิงคโปร์ ปี๒

ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
รำงวัล
รวมทั้งสิ้น
๑๐๐ คัน มูลค่ำ
ทั้งสิ้น ๕ ล้ำน
บำท
รางวัลใหญ่ท้าย
รายการ
- รำงวัลที่ ๑
ทองคำมูลค่ำ ๑
ล้ำนบำท จำนวน
๕ รำงวัล
รวมมูลค่ำ
๕ ล้ำนบำท
๓๓.๙ ล้ำนบำท ๔.๖๕ ล้ำนบำท
B) ศุกร์แสน
แสนสุข
ปีที่ ๔

A) กระทิงแดง
รวย
ผ่ำนไลน์
B) Tag เพื่อนใจ
หล่อ
ดูหนังฟรี

ปี ๒๕๕๕
มิ.ย. - ก.ย.
๕๕

ของรางวัล

- บัตรชม F๑ กรังด์ปรีซ์ ที่
สิงคโปร์ ๑
รำงวัล /
๒ ท่ำน
- The New
iPad และ
iPhone๔s
เดือนละ คู่
- ตั๋วหนัง ใน
เครือเมเจอร์ฯ
อีกวันละ ๕
รำงวัล

๔๗
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ระยะเวลา

มูลค่ารวม
ของรางวัล

ปี ๒๕๕๖
-

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
พ.ค. - มิ.ย. ๕๘ A) ต.ค. ๕๙ พ.ค. ๖๐
B) มี.ค. - มิ.ย.
๕๙
- รถ
A) สร้อยคอ
จักรยำนยนต์ ทองคำมูลค่ำ
ฮอนด้ำ รุ่น
รำงวัลละ ๑
Zoomer-x
แสนบำท
จำนวน ๑๗
จำนวน ๓๒
รำงวัล
รำงวัล
B) รถยนต์โต
โยต้ำรีโว่ ลิมิเต็ด
เอ็ดดิชั่น จำนวน
๓ คัน

ปี ๒๕๖๐
ก.ค. - ธ.ค. ๖๐

๐.๙๑
ล้ำนบำท

๒.๐๒
ล้ำนบำท

A) ๓.๒
ล้ำนบำท
B) ๒.๓
ล้ำนบำท

ปี ๒๕๖๑
A) มี.ค. - มิ.ย.
๖๑
B) ๒๒-๒๘ ม.ค.
๖๑
- ทองคำมูลค่ำ A) สร้อยคอ
๑ แสนบำท
ทองคำมูลค่ำ ๑
จำนวน ๑๗
แสนบำท บำท
รำงวัล
จำนวน ๑๕
๒. รำงวัล
รำงวัล
สร้อยคอทองคำ - โทรศัพท์
มูลค่ำ ๕,๐๐๐ มือถือ Huawei
บำท จำนวน ๖๔ จำนวน ๑๐๔
รำงวัล
รำงวัล
B) บัตรชม
ภำพยนตร์จำนวน
๑๕ รำงวัล
A) ๒.๖๔
ล้ำนบำท
B) ๖,๖๐๐ บำท

นอกจำกกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคของสินค้ำประเภทเครื่องดื่ม ชำเขียว
และเครื่องดื่มชูกำลังที่ทำกันเป็นประจำทุกปีแล้ว ยังพบว่ำบริษัทต่ำงๆ ได้มีกำรทำกำรส่งเสริมกำรขำยใน
รูปแบบของกำรชิงโชคร่วมกับกิจกรรมกีฬำ โดยเฉพำะกีฬำประเภทฟุตบอล แต่ กำรส่งเสริมกำรขำยใน
รูปแบบกำรชิงโชคกีฬำประเภทฟุตบอลไม่ได้ทำกำรส่งเสริมกำรขำยได้ทุกปีเหมือนกำรส่งเสริมกำรขำยใน
รูปแบบกำรชิงโชคแบบอื่นๆ เนื่องจำกรำยกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลรำยกำรใหญ่ ไม่ว่ำจะเป็นกำรแข่งขัน
ฟุตบอลโลก กำรแข่งขันฟุตบอลยูโร ไม่ได้มีกำรจัดแข่งขันทุกปี มีกำรกำหนดปีแข่งขันที่แน่นอน ดังนั้นในปี
ที่มีกำรแข่งขันฟุตบอลรำยกำรใหญ่ที่มีผู้ติดตำมชมกำรถ่ำยทอดกำรแข่งขันฟุตบอลเป็นจำนวนมำก จึงเป็น
ปีที่มีกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชค
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคกีฬำเกี่ยวกับชื่อบริษัท
ชื่อแคมเปญ ระยะเวลำ ของรำงวัล และมูลค่ำรวมของรำงวัล ประเภทฟุตบอลยูโรในปี ๒๕๕๙ และ
ฟุตบอลโลกในปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะเห็นรำยละเอียดได้จำกตำรำงที่ ๓ กำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชค
กีฬำประเภทฟุตบอลยูโร ปี ๒๕๕๙ และตำรำงที่ ๔ กำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคกีฬำประเภท
ฟุตบอลโลก ปี ๒๕๖๑
ตารางที่ ๓ กำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคกีฬำประเภทฟุตบอลยูโร ปี ๒๕๕๙
ลาดับ บริษัท
๑.
หนังสือพิมพ์
ข่ำวสด

แคมเปญ
ระยะเวลา รางวัล
มูลค่ารวม
"ข่ำวสดลุ้น ๑๐ มิ.ย. - รำงวัลที่ ๑ ทองคำ ๑ ล้ำนบำท จำนวน ๓ ล้ำนบำท๓๘
โชค บอลยูโร ๙ ก.ค. ๕๙ ๑ รำงวัล
๒๐๑๖"
รำงวัลที่ ๒ รถยนต์ซูซูกิ สวิฟต์ มูลค่ำ
๕๙๙,๐๐๐ บำท จำนวน ๑ รำงวัล
รำงวัลที่ ๓ รถจักรยำนยนต์จีพีเอ็กซ์
เรซซิ่ง มูลค่ำ ๕๔,๙๐๐ บำท จำนวน
๔ รำงวัล
รำงวัลที่ ๔ แท็บเล็ต ซัมซุง กำแล็กซี วิว
มูลค่ำ ๒๓,๙๐๐ บำท จำนวน ๓๐ รำงวัล
รำงวัลที่ ๕ โทรทัศน์ไฮเออร์ ดิจิตอล
มูลค่ำ ๑๘,๙๐๐ บำท จำนวน ๖ รำงวัล
รำงวัลที่ ๖ บัตรเติมน้ำมัน พีทีที แคช
กำร์ด มูลค่ำ ๑๐,๐๐๐ บำท จำนวน ๑๐
รำงวัล

๓๘

จับรำงวัลแล้วโชค "ข่ำวสด" ยูโร แอร์สำวได้ทอง ๑ ล้ำน หนุ่มรำชภัฏซิวเก๋ง [เว็บไซต์]. (๓๐ กรกฎำคม ๒๕๕๙). ข่าวสด.
สืบค้นจำกhttps://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1469846072 (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).

๔๘

ลาดับ บริษัท

แคมเปญ

๒.

เชียร์'ยูโร
๒๐๑๖'
ลุ้นโชคกับ
ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ

ระยะเวลา รางวัล
รำงวัลที่ ๗ บัตรกำนัล เดอะมอลล์
มูลค่ำ ๑๐,๐๐๐ บำท จำนวน ๑๐ รำงวัล
รำงวัลที่ ๘ นำฬิกำออกกำลังกำย
กำร์มิน
รุ่นไวโวแอ๊กทีฟ มูลค่ำ ๙,๗๐๐ บำท
จำนวน ๒๕ รำงวัล
๑๐ มิ.ย. - รำงวัลที่๑ เงินสด ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท
๙ ก.ค. ๕๙ ๑ รำงวัล
รำงวัลที่ ๒ เงินสด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท
๑๐ รำงวัล
รำงวัลที่ ๓ เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บำท
๑๐๐ รำงวัล
ผู้สนับสนุน บริษัทละ ๓ ล้านบาท
๑.บริษัท เจมส์ แกลอรี่
๒.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด
(มหำชน)
๓.บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
๔.บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
๕.ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
๖. บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
๗. ไปรษณีย์ไทย จำกัด
๘. บริษัท เอ.พี.ฮอนด้ำ จำกัด
๙. บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๑๐. บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จำกัด (มหำชน)
ไทยรัฐ อัดฉีดรำงวัลพิเศษ
รำงวัลที่ ๑ รถจักรยำนยนต์ ฮอนด้ำ
รุ่น MSX ๑๒๕ SF จำนวน ๑๒ คัน

๓๙

เชียร์'ยูโร ๒๐๑๖' ลุ้นโชคกับไทยรัฐ. (๑ พฤษภำคม ๒๕๕๙) [เว็บไซต์]. ไทยรัฐ. สืบค้นจำก
https://www.thairath.co.th/content/613413 (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).
๔๐ ลุ้น ๑ ใน ๖๔ ล้ำน คว้ำ ๑๐ ล. ทำยบอลยูโร [เว็บไซต์]. (๒๓ กรกฎำคม ๒๕๕๙). ไทยรัฐ. สืบค้นจำก
https://www.thairath.co.th/content/670464 (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).

๔๙

มูลค่ารวม

๓๐
ล้ำนบำท๓๙
และ
๔๒
ล้ำนบำท
(พิเศษ)๔๐

ลาดับ บริษัท

แคมเปญ

ระยะเวลา รางวัล
มูลค่ารวม
รำคำคันละ ๘๔,๐๐๐ บำท รวมมูลค่ำ
๑,๐๐๘,๐๐๐ บำท จำกบริษทั เอ.พี.
ฮอนด้ำ จำกัด
รำงวัลที่ ๒ บัตรกำนัลเดอะมอลล์ ๓๐
รำงวัล มูลค่ำรำงวัลละ ๕๐,๐๐๐ บำท
รวมมูลค่ำ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท จำกบริษัท
เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
รำงวัลที่ ๓ โทรทัศน์สี พำนำโซนิค เวียร่ำ
แอลอีดี ทีวี รุน่ TH-๕๕CX๔๐๐T ขนำด
๕๕ นิ้ว จำนวน ๓๕ เครื่อง รำคำเครื่อง
ละ ๓๙,๙๙๐ บำท รวมมูลค่ำ
๑,๓๙๙,๖๕๐ บำท
รำงวัลที่ ๔ บัตรกำนัลเมโกะ มูลค่ำรำงวัล
ละ ๕๐,๐๐๐ บำท จำนวน ๒๔ รำงวัล
รวมมูลค่ำ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท จำก
บริษัท บิวติเพล็กซ์ จำกัด (เมโกะ คลินิก)
รำงวัลที่ ๕ บ้ำนทำวน์เฮำส์โครงกำร
พฤกษำวิลล์ ๗๙ พหลโยธิน-รังสิต
จำนวน ๑ รำงวัล มูลค่ำ ๑.๗๕ ล้ำนบำท
จำก บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จำกัด
(มหำชน)
รำงวัลที่ ๖ รถยนต์ ฮอนด้ำ บีอำร์-วี รุ่น
SV รำคำ ๘๓๐,๐๐๐ บำท และฮอนด้ำ
ซีวิค รุ่น ๑.๘E รำคำ ๘๗๙,๐๐๐ บำท
รวมมูลค่ำ ๑,๗๐๙,๐๐๐ บำท จำกบริษัท
ฮอนด้ำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
รำงวัลที่ ๗ เครื่องลดอุณหภูมิอำกำศ
ชนิดอี-แวโพเรทีฟ M Kool รุน่ MKF
๑๐ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง รำคำเครื่องละ
๑๑,๕๐๐ บำท รวมมูลค่ำ ๑,๑๕๐,๐๐๐
บำท จำกบริษทั เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น
จำกัด
๕๐

ลาดับ บริษัท

๓.

แคมเปญ

หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์

ระยะเวลา รางวัล
มูลค่ารวม
รำงวัลที่ ๘ ตั๋วเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย
กรุงเทพฯ-หลวงพระบำง จำนวน
๑๐ รำงวัล, กรุงเทพฯ-ฮ่องกง จำนวน
๑๐ รำงวัล, กรุงเทพฯ-มำเก๊ำ จำนวน
๑๐ รำงวัล รวมเป็น ๓๐ รำงวัล รำงวัล
ละ ๒ ที่นั่ง รวมมูลค่ำ ๑,๕๐๐,๐๐๐
บำท จำกบริษทั ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
รำงวัลที่ ๙ รำงวัลเงินสด ๑๕๐ รำงวัล
รำงวัลละ ๑๐,๐๐๐ บำท รวมมูลค่ำ
๑,๕๐๐,๐๐๐ บำทจำกบริษัท พร้อม
เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด
รวมทั้งสิ้น ๔๙๕ รางวัล มูลค่า ๔๒
ล้านบาท
๑๐ มิ.ย. - รำงวัลที่ ๑ ทองคำแท่ง หนัก ๑๕๐ บำท ๓๐
๙ ก.ค. ๕๙ จำนวน ๑ รำงวัล รำงวัลละ
ล้ำนบำท๔๑
๓,๐๗๙,๕๐๐ บำท
รำงวัลที่ ๒ รถยนต์ MITSUBISHI
รุ่น ALL NEW PAJERO SPORT จำนวน
๑ รำงวัล รำงวัลละ ๑,๔๘๔,๐๐๐ บำท
รำงวัลที่ ๓ รถยนต์ MITSUBISHI
รุ่น ALL NEW PAJERO SPORT จำนวน
๑ รำงวัล รำงวัลละ ๑,๒๗๙,๐๐๐ บำท
รำงวัลที่ ๔ ทองคำแท่ง หนัก ๕๐ บำท
จำนวน ๓ รำงวัล รำงวัลละ
๑,๐๒๖,๕๐๐ บำท
รำงวัลที่ ๕ รถยนต์ MITSUBISHI
รุ่น TRITON DOUBLE CAB จำนวน
๑ รำงวัล รำงวัลละ ๑,๐๔๙,๐๐๐ บำท
รำงวัลที่ ๖ รถยนต์ MITSUBISHI

๔๑

รำยชื่อผู้โชคดีกิจกรรมทำยผลฟุตบอลยูโร ๒๐๑๖ ประกำศรำยชื่อผู้โชคดีจำกกิจกรรมทำยผลฟุตบอล ยูโร ๒๐๑๖ “ลุ้นแชมป์
ยูโร ๒๐๑๖ ลุ้นโชคกับเดลินิวส์” [เว็บไซต์]. (๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๙). เดลินิวส์. สืบค้นจำก
https://www.dailynews.co.th/sports/509320 (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).

๕๑

ลาดับ บริษัท

แคมเปญ

ระยะเวลา รางวัล
มูลค่ารวม
รุ่น TRITON DOUBLE CAB จำนวน
๑ รำงวัล รำงวัลละ ๘๕๔,๐๐๐ บำท
รำงวัลที่ ๗ รถยนต์ MITSUBISHI
รุ่น TRITON M/Cab จำนวน ๑ รำงวัล
รำงวัลละ ๖๑๔,๐๐๐ บำท
รำงวัลที่ ๘ รถยนต์ MITSUBISHI
รุ่น ATTRAGE จำนวน ๔ รำงวัล รำงวัล
ละ ๕๔๕,๐๐๐ บำท
รำงวัลที่ ๙ รถยนต์ MITSUBISHI
รุ่น MIRAGE จำนวน ๑ รำงวัล รำงวัลละ
๕๓๙,๐๐๐ บำท
รำงวัลที่ ๑๐ จักรยำนยนต์ HONDA
รุ่น CBR ๖๕๐ F จำนวน ๒ รำงวัล
รำงวัลละ ๓๐๓,๐๐๐ บำท
รำงวัลที่ ๑๑ ทองคำแท่ง หนัก ๕ บำท
จำนวน ๗๐ รำงวัล รำงวัลละ ๑๐๒,๖๕๐
บำท
รำงวัลที่ ๑๒ จักรยำนยนต์ HONDA
รุ่น CBR ๓๐๐ F จำนวน ๔ รำงวัล
รำงวัลละ๑๒๖,๐๐๐ บำท
รำงวัลที่ ๑๓ จักรยำนยนต์ HONDA
รุ่น MSX ๑๒๕SF จำนวน ๑๑ รำงวัล
รำงวัลละ ๗๐,๕๐๐ บำท
รำงวัลที่ ๑๔ จักรยำนยนต์ HONDA
รุ่น CLICK ๑.๒๕I จำนวน ๘ รำงวัล
รำงวัลละ ๕๒,๘๐๐ บำท
รำงวัลที่ ๑๕ สร้อยคอทองคำหนัก
๑ บำท จำนวน ๑๐๐ รำงวัลละ
๒๒,๐๐๐ บำท
รางวัลพิเศษ “แบบแบ่งภาค”

๕๒

ลาดับ บริษัท

แคมเปญ

ระยะเวลา รางวัล
มูลค่ารวม
รำงวัลพิเศษ ๑ รถยนต์ MITSUBISHI
รุ่น MIRAGE จำนวน ๕ รำงวัล รำงวัลละ
๕๓๙,๐๐๐ บำท
รำงวัลพิเศษ ๒ ทองคำแท่งหนัก ๕ บำท
จำนวน ๕ รำงวัล รำงวัลละ ๑๐๒,๖๕๐
บำท
รำงวัลพิเศษ ๓ จักรยำนยนต์ HONDA
รุ่น SUPER CUB จำนวน ๕ รำงวัล
รำงวัลละ ๔๒,๓๐๐ บำท

ตารางที่ ๔ กำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคกีฬำประเภทฟุตบอลโลก ปี ๒๕๖๑
ลาดับ บริษัท
๑.
บริษทั
มติชน จำกัด
มหำชน และ
บริษัท ช้ำง
อินเตอร์
เนชั่นแนล
จำกัด

แคมเปญ
ระยะเวลา
กิจกรรม
๑ มิ.ย. ๖๑
“ข่ำวสดเป็นต้นไป
มติชน
บอลโลก
๒๐๑๘” ร่วม
ลุ้นโชครำงวัล
ใหญ่จำกกำร
ทำยผลทีม
ฟุตบอลที่จะ
ได้แชมป์โลก

รางวัล
มูลค่ารวม
- รถกระบะมำสด้ำ บีท-ี ๕๐ โปร เอฟ
๕.๑
เอสซี ๒.๒ ไฮ-เรเซอร์ รำคำ ๗๕๕,๐๐๐ ล้ำนบำท๔๒
บำท จำนวน ๑ รำงวัล
- รถยนต์มำสด้ำ ๒ ๑.๓ สปอร์ต มูลค่ำ
๕๔๒,๐๐๐ บำท ๑ รำงวัล
- จักรยำนยนต์ฮอนด้ำ ซูมเมอร์ รำงวัล
ละ ๕๕,๗๐๐ บำท ๓ รำงวัล
- จักรยำนยนต์ฮอนด้ำ สกูปปี้ ไอ คลับ
๑๒ รำงวัลละ ๕๑,๐๐๐ บำท ๓ รำงวัล
- โดรน ดีเจไอ มำร์วิค แอร์ คอมโบ
รำงวัลละ ๓๗,๕๐๐ บำท จำนวน ๑๐
รำงวัล
- สมำร์ทโฟนหัวเว่ย พี๒๐ โปร รำงวัล
ละ ๒๗,๙๐๐ บำท ๑๐ รำงวัล
- โทรทัศน์ แอลอีดี ๔๙ นิ้ว อะโคเนติค
สมำร์ททีวี โฟเค อัลตร้ำ เอชดี รำงวัล
ละ ๑๕,๙๐๐ จำนวน ๒๐ รำงวัล

๔๒

ชวนแฟนบอลร่วมสนุกพร้อมชิงโชคใน “ข่ำวสด-มติชน บอลโลก ๒๐๑๘” [เว็บไซต์]. (๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑). มติชนสุด
สัปดาห์. สืบค้นจำก https://www.matichonweekly.com/fifa-world-cup-2018/article_105266 (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน
๒๕๖๑).

๕๓

ลาดับ บริษัท
๒.
หนังสือ
พิมพ์ไทยรัฐ

แคมเปญ
กิจกรรมทำย
ผลฟุตบอล
โลก เพื่อชิง
เงินรำงวัล
มูลค่ำกว่ำ
๓๒ ล้ำนบำท

ระยะเวลา
๑ มิ.ย. ๑๔ ก.ค.
๖๑

๓.

ลุ้นแชมป์
บอลโลก
๒๐๑๘ ลุ้น
โชคกับ
เดลินิวส์

๒๔ พ.ค. ๑๕ ก.ค.
๖๑

หนังสือ
พิมพ์เดลินิวส์
ร่วมกับ
พันธมิตร
ประกอบ
ด้วย
- บริษัท แอด
วำนซ์ ไวร์เลส
เน็ทเวอร์ค
จำกัด
- สำยกำรบิน
บำงกอกแอร์
เวย์ส

รางวัล
รำงวัลสำหรับกำรทำยผลทำง
ไปรษณียบัตร
- รำงวัลที่ ๑ มูลค่ำ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
บำท จำนวน ๑ รำงวัล
- รำงวัลที่ ๒ มูลค่ำ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท
จำนวน ๑๐ รำงวัล
- รำงวัลที่ ๓ มูลค่ำ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
จำนวน ๑๐๐ รำงวัล
รำงวัลสำหรับกำรทำยผลทำงออนไลน์
- รำงวัลที่ ๑ มูลค่ำ ๕๐๐,๐๐๐ บำท
จำนวน ๑ รำงวัล
- รำงวัลที่ ๒ มูลค่ำ ๕๐,๐๐๐ บำท
จำนวน ๑๐ รำงวัล
- รำงวัลที่ ๓ มูลค่ำ ๑๐,๐๐๐ บำท
จำนวน ๑๐๐ รำงวัล
- ทองคำแท่ง
- รถยนต์มิตซูบิชิ รุ่น New Pajero
Sport ๒.๔ D GT WD
- รถจักรยำนยนต์ฮอนด้ำ
- บัตรโดยสำรเครื่องบินไป-กลับพร้อมที่
พัก และอื่น ๆ

๔๓

'แจก ๓๒ ล้ำน' ทำยผลบอลโลก [เว็บไซต์]. (๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๑). ไทยรัฐ. สืบค้นจำก
https://www.thairath.co.th/content/1289954 (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).
๔๔ "ลุ้นแชมป์บอลโลก ๒๐๑๘ ลุ้นโชคกับเดลินิวส์" [เว็บไซต์]. (๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๑). เดลินิวส์. สืบค้นจำก
https://www.dailynews.co.th/sports/645036 (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).

๕๔

มูลค่ารวม
๓๒
ล้ำนบำท๔๓

๒๐
ล้ำนบำท๔๔

ลาดับ บริษัท
-บริษัท
กำรบิน
กรุงเทพ จำกัด
(มหำชน)
- บริษัท
เอ.พี. ฮอนด้ำ
จำกัด
- บริษัท
มิตซูบิชิ
มอเตอร์ส
(ประเทศไทย)
จำกัด
- และนำย
ประเสริฐ
สลิลอำไพ
ผู้ช่วย
กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่
บริหำร
ชื่อเสียงองค์กร
และกิจกำร
เพื่อสังคม
บริษัท ปตท.
จำกัด
(มหำชน)
๔.
True Digital
& Media
Platform
Company
Limited.

แคมเปญ

ระยะเวลา

เชียร์กระหึ่ม ๑ มิ.ย. บอลโลกลุ้น ๑๔ ก.ค.
โชครวม
๖๑
๓๐ ล้ำนบำท

รางวัล

มูลค่ารวม

รำงวัลที่ ๑ ทองคำแท่งมูลค่ำ ๑๐ ล้ำน
บำท จำนวน ๑ รำงวัล
รำงวัลที่ ๒ รถยนต์ MG GS ๒.๐T
มูลค่ำ ๑.๓ ล้ำนบำท จำนวน ๑ รำงวัล

๓๐.๖
ล้ำนบำท๔๕

๔๕

เปลี่ยนมำใช้ทรูมูฟ เอช ยิ่งเติม ยิ่งได้ลุ้น ทำยผลแชมป์ฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ [เว็บไซต์]. (ม.ป.ป.). สืบค้นจำก
http://home.trueid.net/trueworldcup2018/rules.html (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).

๕๕

ลาดับ บริษัท

แคมเปญ

๕.

ลุ้นบินลัดฟ้ำ ๒๔ มี.ค. ชมฟุตบอล ๑๕ พ.ค.
โลกรอบชิง ๖๑
ชนะเลิศกับ
บัตรวีซ่ำและ
๗ eleven

บริษัท
วีซ่ำ อินเตอร์
เนชั่นแนล
(ประเทศไทย)
จำกัด, บริษัท
วัฒนกูล กรุ๊ป
จำกัด และ
บริษัท ซีพี

ระยะเวลา

รางวัล
มูลค่ารวม
รำงวัลที่ ๓ รถกระบะ Toyota Hilux
๒.๔ มูลค่ำ ๙๖๙,๐๐๐ บำท จำนวน ๒
รำงวัล
รำงวัลที่ ๔ รถจักรยำนยนต์ Yamaha
QBIX ABS มูลค่ำ ๕๘,๘๕๐ บำท
จำนวน ๒๐ รำงวัล
รำงวัลที่ ๕ รับชมทรูวิชั่นส์ แพ็กเกจ
แพลทินัม ฟรี ๑ ปี มูลค่ำ ๒๗,๖๗๒
บำท/ปี จำนวน ๒๐๐ รำงวัล
** เงื่อนไขเป็นไปตำมที่ทรูวิชั่นส์กำหนด
รำงวัลที่ ๖ โทรศัพท์ VIVO รุน่ V๙
มูลค่ำ ๑๐,๙๙๙ บำท จำนวน ๕๐
รำงวัล
รำงวัลที่ ๗ โทรศัพท์ VIVO รุน่ V๗
Plus มูลค่ำ ๙,๙๙๙ บำท จำนวน ๒๐๐
รำงวัล
รำงวัลที่ ๘ โทรศัพท์ VIVO รุน่ V๗
มูลค่ำ ๗,๙๙๙ บำท จำนวน ๗๐๐
รำงวัล
รำงวัลที่ ๙ True Smart Watch พร้อม
แพ็กเกจ รวมมูลค่ำ ๔,๙๙๐ บำท
จำนวน ๕๐๐ รำงวัล
- บัตรเข้ำชมกำรแข่งขัน ๒๐๑๘ FIFA ๐.๖๘
World Cup™ รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ล้ำนบำท๔๖
๒ ที่นั่ง พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ
กรุงเทพฯ – มอสโก ๒ ที่นั่ง โรงแรมที่
พัก ๕ วัน ๔ คืน
(เมื่อใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตวีซ่ำ บัตร

๔๖

ลุ้นบินลัดฟ้ำชมฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ FIFA World Cup RussiaTM รอบชิงชนะเลิศที่มอสโก [เว็บไซต์]. (ม.ป.ป). สืบค้นจำก
https://www.visa.co.th/th_TH/pay-with-visa/visa-offers-and-perks/7-eleven-fifa.html (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).

๕๖

ลาดับ บริษัท
ออลล์ จำกัด
(มหำชน)
๖.

๗.

๘.

แคมเปญ

ระยะเวลา

รางวัล
พรีเพดวีซ่ำ ทุกๆ ๓๐๐ บำท* ที่ร้ำน
เซเว่นอีเลฟเว่น รับ ๑ สิทธิ์ ในกำรร่วม
ลุ้นชิงรำงวัลไปชมฟุตบอลโลกที่มอสโก)
บริษัท
ลุ้นเที่ยว
๑๕ ก.พ. - - โปรแกรมท่องเที่ยว ๕ วัน/๔ คืน
วีซ่ำ อินเตอร์ รัสเซีย เชียร์ ๓ เม.ย. ๖๑ สำหรับ ๒ ท่ำน รวมที่พักและอำหำรเช้ำ
เนชั่นแนล
๒๐๑๘ FIFA
ตำมที่ธนำคำรกำหนด - บัตรเข้ำชมกำร
(ประเทศไทย) World Cup
แข่งขันฟุตบอลโลกรอบ ๔ ทีมสุดท้ำย
และ ธนำคำร กับบัตร
และรอบ ๑๖ ทีมสุดท้ำย ตำมที่
กรุงเทพ จำกัด เครดิตวีซ่ำ
ธนำคำรกำหนด
(มหำชน)
ธนำคำร
- บัตรโดยสำรเครื่องบินชั้น Economy
กรุงเทพ
Class (ไป-กลับ) ของสำยกำรบินและวัน
เดินทำงที่ธนำคำรกำหนด
บริษัท
ลุ้นเชียร์บอล ๑๕ ก.พ. - - บัตรชมฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ
วีซ่ำ อินเตอร์ โลก ๒๐๑๘ ๓๐ เม.ย.
จำนวน ๒ รำงวัล รำงวัลละ ๒ ที่นั่ง
เนชั่นแนล
FIFA
๖๑
- บัตรชมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ๑๖
(ประเทศไทย) WORLD
ทีม จำนวน ๗ รำงวัล รำงวัลละ ๒ ที่นั่ง
และ
CUPTM ที่
ธนำคำรกสิกร ประเทศ
ไทย จำกัด
รัสเซีย กับ
(มหำชน)
บัตรเครดิต
และบัตรเด
บิตวีซ่ำกสิกร
ไทย
บริษัท
“Citi Visa
๑๖ ก.พ. - รำงวัลที่ ๑ ได้แก่ แพ็กเกจทัวร์ ๒ ท่ำน
วีซ่ำ อินเตอร์ ๒๐๑๘ FIFA ๑๕ เม.ย.
เพื่อเข้ำชมกำรแข่งขัน ๒๐๑๘ FIFA
เนชั่นแนล
World
๖๑
๔๗

มูลค่ารวม

๕.๔
ล้ำนบำท๔๗

๕.๖๒
ล้ำนบำท๔๘

๓.๕
ล้ำนบำท๔๙

ลุ้นเที่ยวรัสเซีย เชียร์ ๒๐๑๘ FIFA World Cup กับบัตรเครดิตวีซ่ำธนำคำรกรุงเทพ [เว็บไซต์]. (๑๐ เมษำยน ๒๕๖๑). สืบค้น
จำก https://bit.ly/2TTV7JN (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).
๔๘ โอกำสเชียร์ FIFA World Cup ที่รัสเซีย อยู่ไม่ไกล...ยิ่งรูดยิ่งใกล้ เติมเต็มควำมฝันในทุก ๑,๐๐๐ บำท [เว็บไซต์]. (ม.ป.ป.).
สืบค้นจำก http://kbankcard.askkbank.com/TH/E-Newsletter/Pages/FIFAWinner61.aspx (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน
๒๕๖๑).
๔๙ บัตรเครดิตซิตี้วีซ่ำ รับเทศกำลฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ ลุ้นรำงวัลรวม ๕ ล้ำนบำท พำเชียร์ถึงขอบสนำมรัสเซีย [เว็บไซต์]. (๑๐
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑). สืบค้นจำก https://goo.gl/6k8z7F (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).

๕๗

ลาดับ บริษัท
(ประเทศไทย)
และ ธนำคำร
ซิตี้แบงค์ไทย
จำกัด
(มหำชน)

แคมเปญ
ระยะเวลา
Cup™ a
Remarkable
Experience
from Visa”

๙.

บริษัทกลุ่ม
WORLD
เซ็นทรัล จำกัด SOCCER
ช้อป เชียร์
ลุ้นโชค

๑๐.

บริษัท เอส.ซี. HEAD UP
เสรีชัยบิวตี้
TO RUSSIA
จำกัด, บริษัท

รางวัล
World Cup™ รอบชิงชนะเลิศใน
ประเทศรัสเซีย
รำงวัลที่ ๒ ได้แก่ แพ็กเกจทัวร์ ๒ท่ำน
เพื่อชมกำรแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
รำงวัลที่ ๓ ได้แก่ แพ็กเกจทัวร์ ๒ ท่ำน
เพื่อชมกำรแข่งขันรอบ ๘ ทีมสุดท้ำย
มีทั้งหมด ๔ รำงวัล สำหรับรำงวัลที่ ๑
จะได้รับบัตรโดยสำรชั้นธุรกิจ และ
สำหรับรำงวัลอื่น ๆ เป็นบัตรโดยสำรชั้น
ประหยัด และแพ็กเกจทัวร์สำหรับทุก
รำงวัลจะรวมห้องพักในโรงแรม ๔ คืน
และกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับ ๒ ท่ำน
- พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรซิตี้ เอ็ม วีซ่ำมี
โอกำสลุ้นรำงวัลทริปสุดพิเศษเพื่อชม
กำรแข่งขันรอบ ๑๖ ทีมสุดท้ำยอีกด้วย
๑๖ พ.ค. - รับ ๑ สิทธิ์ลุ้นรำงวัลมูลค่ำกว่ำ ๑.๔
๑๕ ก.ค.
ล้ำนบำท และคูปองส่วนลดมูลค่ำ
๖๑
๔,๐๐๐ บำท
รำงวัลที่ ๑ โทรทัศน์ LED ๕๕ นิ้ว
มูลค่ำกว่ำ ๓๐,๐๐๐ บำท รวม ๑๕
รำงวัล
รำงวัลที่ ๒ ซูเปอร์ สปอร์ต กิฟท์คำร์ด
มูลค่ำ ๑๐,๐๐๐ บำท รวม ๔๕ รำงวัล
รำงวัลที่ ๓ ท็อปส์ กิฟท์คำร์ด มูลค่ำ
๓,๐๐๐ บำท รวม ๑๕๐ รำงวัล
๑๕
- บัตรชมกำรแข่งขัน ๒๐๑๘ FIFA
กุมภำพันธ์ - World Cup™ รอบ ๘ ทีม จำนวน ๑
๑๐
รำงวัล

๕๐

มูลค่ารวม

๑.๔
ล้ำนบำท๕๐

๐.๖๗
ล้ำนบำท๕๑

World Soccer’๑๘ ช้อป เชียร์ ลุ้นโชค ลุ้นรับรำงวัลมูลค่ำกว่ำ ๑.๔ ล้ำนบำท [เว็บไซต์]. (๙ พฤษภำคม ๒๕๖๑). สืบค้นจำก
http://www.supersports.co.th/store/world-soccer-2018/ (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).
๕๑ "โลแลน เฮด อัพ" จับแจก " Sthaporn"เฮงดูบอลโลก ๒๐๑๘ [เว็บไซต์]. (๒๐ เมษำยน ๒๕๖๑). สืบค้นจำก
http://www.siamsport.co.th/other/other/view/64840 (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).

๕๘

ลาดับ บริษัท
แคมเปญ
สยำมสปอร์ต
ซินดิเดท
จำกัด
(มหำชน) และ
บริษัทในเครือ

ระยะเวลา
เมษำยน
๒๕๖๑

รางวัล
- โทรศัพท์มือถือ ไอโฟน ๘ พลัส
จำนวน
๑ รำงวัล
- กิ๊ฟท์เซ็ตผลิตภัณฑ์ lolane จำนวน
๓๐ รำงวัล

มูลค่ารวม

จำกที่ ก ล่ ำ วมำข้ ำ งต้ น จะเห็ น ว่ ำ บริ ษั ท ที่ มี ก ำรใช้ เ ครื่ อ งมื อ กำรส่ ง เสริ ม กำรขำยในรู ป แบบ
กำรชิงโชคเป็นบริษัทที่จำหน่ำยสินค้ำประเภทเครื่องดื่มชำเขียวและเครื่องดื่มชูกำลัง และบริษัทต่ำงๆ ยังมี
กำรทำกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคในช่วงที่มีกำรแข่งขันฟุตบอลยูโรและฟุตบอลโลกเท่ำนั้น
ผู้วิจัยยังพบว่ำในปี ๒๕๖๑ มีบริษัทอีกหลำกหลำยบริษัทที่ ใช้เครื่องมือกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบ
กำรชิงโชค ซึ่งจะเห็นรำยละเอียดได้จำกตำรำงที่ ๕ กำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคปี ๒๕๖๑
ของบริษัทอื่นๆ
ตารางที่ ๕ กำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคปี ๒๕๖๑
ลาดับ บริษัท/
ผลิตภัณฑ์
๑.
บริษัท
เนสท์เล่ (ไทย)
จำกัด

แคมเปญ

ระยะเวลา

NESCAFE
๑๖ พ.ค. Blend &
๑๕ ก.ค. ๖๑
Brew
ชง เชียร์
มันส์ สนุกได้
๒ ต่อ

เนสกำแฟ
เบลนด์
แอนด์ บรู

รางวัล

มูลค่ารวม

ต่อที่ ๑ แก้วเนสกำแฟ ลิมิเต็ด เอดิชั่น ๑.๖๘
ลำยธงชำติทีมในดวงใจ เมื่อซื้อเนสกำ ล้ำนบำท๕๒
แฟ ครบ ๑๗๙ บำท/ใบเสร็จ
ต่อที่ ๒ แพ็กเกจทัวร์ ประเทศรัสเซีย ๗
วัน ๖ คืน (สำหรับ ๒ ท่ำน/รำงวัล)
มูลค่ำรำงวัลละ ๒๔๐,๐๐๐ บำท
จำนวน ๗ รำงวัล รวมมูลค่ำ
๑,๖๘๐,๐๐๐ บำท

๑๕ ก.พ. - - รถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น C๓๕๐ ๑๐
๑๕ พ.ค. ๖๑ e Avantgarde มูลค่ำรำงวัลละ ๒.๖๔ ล้ำนบำท๕๓
ล้ำนบำท จำนวน ๑ รำงวัล

๕๒

กิจกรรม NESCAFÉ Blend & Brew ชง เชียร์ มันส์ สนุกได้ ๒ ต่อ [เว็บไซต์]. (๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑). สืบค้นจำก
https://bit.ly/2Guwwb7 (เข้ำถึงเมือ่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).
๕๓ เนสกำแฟ. (๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑). กติกำกิจกรรมเนสกำแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู จับแหลก แจกโชค ๑๐ ล้ำน [เว็บไซต์].
สืบค้นจำก https://bit.ly/2taQgrg (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).

๕๙

ลาดับ บริษัท/
ผลิตภัณฑ์

แคมเปญ

ระยะเวลา

จับแหลก
แจกโชค
๑๐ ล้ำน

- รถจักรยำนยนต์ YAMAHA รุ่น QBIX
มูลค่ำรำงวัลละ ๕๑,๓๖๐ บำท จำนวน
๓๓ รำงวัล รวมมูลค่ำ
๑.๖๙ ล้ำนบำท
- สร้อยคอทองคำ หนัก ๑ บำท มูลค่ำ
รำงวัลละ ๑๙,๗๖๐ บำท จำนวน ๒๙๐
รำงวัล รวมมูลค่ำ
๕.๗๓ ล้ำนบำท
รวมจำนวนของรำงวัลทั้งรำยกำร
จำนวน ๓๒๔ รำงวัล
๒๔ พ.ค. - – iPhone X ๖๔GB (มูลค่ำ ๔๐,๕๐๐
๒๓ ก.ค. ๖๑ บำท) จำนวน ๑๐ รำงวัล
– iPad Pro ๑๐.๕ นิ้ว (มูลค่ำ
๒๔,๕๐๐ บ.) จำนวน ๒๕ รำงวัล
**เฉพำะกำรซื้อที่ ๗-๑๑ เท่ำนั้น
๑ พ.ค. แพ็คเกจทัวร์ตะลุยโลกล้ำนปี เยือนถิ่น
๓๑ ก.ค. ๖๑ ไดโนเสำร์ ณ จังหวัดขอนแก่น และ
กำฬสินธุ์ รำงวัลละ ๒ ท่ำน รวมมูลค่ำ
รำงวัลละ ๔๐,๐๐๐ บำท จำนวน ๑๐
รำงวัล
๒๕ เม.ย. - สร้อยคอทองคำ มูลค่ำ ๕,๐๐๐ บำท
๒๔ ก.ค. ๖๑ จำนวนทั้งหมด ๒๐๐ รำงวัล

๒.

บริษัท โรงงำน
ผลิตภัณฑ์
อำหำรไทย
จำกัด (ไวไว)

“ควิก
แสบ”
โชคปุ๊บปั๊บ
ลุ้นรับไอโฟน

๓.

บริษัท
ไลอ้อน
(ประเทศไทย)
จำกัด

๔.

ดูเม็กซ์
ประเทศไทย

ลุ้นโชคตะลุย
โลกล้ำนปี
เยือนถิ่น
ไดโนเสำร์กับ
โคโดโม
ข่ำวดีสำหรับ
คุณแม่! ลุ้น
รับทองเพื่อ
ทุนกำร
ศึกษำ

รางวัล

๕๔

มูลค่ารวม

๑.๐๑
ล้ำนบำท๕๔

๔
แสนบำท๕๕

๑
ล้ำนบำท๕๖

โชคปุ๊บปั๊บ...ลุ้นรับ iphone รวมมูลค่ำ ๑.๐๑ ล้ำนบำท [เว็บไซต์]. (ม.ป.ป.). สืบค้นจำก
http://www.quickzabb.com/register/rules.html (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).
๕๕ โคโดโม ชวนไปตะลุยโลกล้ำนปี เยือนถิ่นไดโนเสำร์ [เว็บไซต์]. (ม.ป.ป.). สืบค้นจำก https://bit.ly/2FugiKb
๕๖ ดูมิลค์โชค ๒ ชั้น ลุ้นจักรยำนยนต์ ซูซูกิ แสมช [เว็บไซต์]. (ม.ป.ป.). สืบค้นจำก
https://www.dumex.co.th/BrandUpdate/Pages/Promotion/dumilk-motorcycle-campaign.aspx (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).

๖๐

ลาดับ บริษัท/
ผลิตภัณฑ์
๕.
เทสโก้ โลตัส

๖.

สปอนเซอร์

แคมเปญ

ระยะเวลา

รางวัล

มูลค่ารวม

๒๙ มี.ค. - สะสมแสตมป์ ๑๐๐ ดวงต่อ ๑ สิทธิ์ มี
๑๐ มิ.ย. ๖๑ สิทธิ์ร่วมลุ้นรำงวัล แพคเกจทัวร์ไป
Universal Studio Japan กับคนรู้ใจ
จำนวน ๕ รำงวัล รำงวัลละ ๒ ที่นั่ง
รวม ๑๐ รำงวัล
สปอนเซอร์ มี ๑๙ มี.ค. – ของรำงวัลในกำรจับรำงวัลครั้งที่ ๑
เหงื่อลุ้นล้ำน ๓๑ พ.ค. ๖๑ - ทองคำแท่ง มูลค่ำ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
จำนวน ๑๐ รำงวัล รวมมูลค่ำ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท
- รถจักรยำนยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้ำ รุ่น
Moove มูลค่ำ ๕๐,๐๐๐ บำท จำนวน
๑๕ รำงวัล รวมมูลค่ำ ๗๕๐,๐๐๐ บำท
- โทรศัพท์ Iphone X ๖๔ GB มูลค่ำ
๔๐,๙๙๘ บำท จำนวน ๑๕ รำงวัล
รวมมูลค่ำ ๖๑๔,๙๗๐ บำท
- ทองรูปพรรณ มูลค่ำ ๑๐,๐๐๐ บำท
จำนวน ๒๑๕ รำงวัล รวมมูลค่ำ
๒,๑๕๐,๐๐๐ บำท
ของรำงวัลในกำรจับรำงวัลครั้งที่ ๒
- ทองคำแท่ง มูลค่ำ ๑,๐๐๐,๐๐๐
บำท จำนวน ๑ รำงวัล รวมมูลค่ำ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท
- ทองคำแท่ง มูลค่ำ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
จำนวน ๑๐ รำงวัล รวมมูลค่ำ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท

๑
ล้ำนบำท๕๗

บินลัดฟ้ำไป
หำมินเนี่ยน

๕๗

๑๐
ล้ำนบำท๕๘

เทสโก้ โลตัส. (ม.ป.ป.). ลุ้นพำคนรู้ใจไปหำมินเนี่ยนที่ญี่ปุ่นกับเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสและคลับกำร์ด [เว็บไซต์]. สืบค้นจำก
https://www.tescolotus.com/line/view/1802 (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).
๕๘ สปอนเซอร์“มีเหงื่อ ลุ้นล้ำน” [เว็บไซต์]. (๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑). สืบค้นจำก https://bit.ly/2GuwsIp (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑๗
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).

๖๑

ลาดับ บริษัท/
ผลิตภัณฑ์

๗.
๘.

แคมเปญ

ระยะเวลา

รางวัล

- รถจักรยำนยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้ำ รุ่น
Moove มูลค่ำ ๕๐,๐๐๐ บำท จำนวน
๑๕ รำงวัล รวมมูลค่ำ ๗๕๐,๐๐๐ บำท
- โทรศัพท์ Iphone X ๖๔ GB มูลค่ำ
๔๐,๙๙๘ บำท จำนวน ๑๕ รำงวัล
รวมมูลค่ำ ๖๑๔,๙๗๐ บำท
- ทองรูปพรรณ มูลค่ำ ๑๐,๐๐๐ บำท
จำนวน ๒๑๕ รำงวัล รวมมูลค่ำ
๒,๑๕๐,๐๐๐ บำท
๗-Eleven
ลุ้นบินหรู
๒๔ เม.ย. - ตัว๋ เครื่องบิน พร้อมที่พักและแพกเกจ
ดูบอลโลก
๒๓ พ.ค. ๖๑ ทัวร์ ๕ รำงวัล รำงวัลละ ๒ ที่นั่ง รวม
กับเซเว่น
รำงวัลละ ๗๕๐,๐๐๐ บำท
บริษัท เมเจอร์ MOVIECATI ๑ เม.ย. รำงวัลที่ ๑ : Exclusive ๗ Greens
ซีนีเพล็กซ์
ON Season ๓๐ มิ.ย. ๖๑ Trip ๒ วัน ๑ คืน ทริปเดินทำงสุด
กรุ้ป จำกัด
๓ ตั๋วหนังพำ
พิเศษสนุกสนำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
ร่วมกับ กำร เที่ยวไทย
จำนวน ๑๐ รำงวัล (รำงวัลละ ๒ คน)
ท่องเที่ยวแห่ง
รวมมูลค่ำกว่ำ ๕๐๐,๐๐๐ บำท
ประเทศไทย
รำงวัลที่ ๒ : ๗ Greens Trip Package
แพ็กเกจท่องเที่ยวสบำยใจ ไปได้ด้วย
ตัวเอง รับ Voucher ที่พักอุทยำน
แห่งชำติพร้อมแพ็กเกจกำรเดินทำงฟรี
ตลอดทริป จำนวน ๕๐ รำงวัล (รำงวัล
ละ ๒ คน) รวมมูลค่ำกว่ำ
๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท

๕๙

มูลค่ารวม

๓.๗๕
ล้ำนบำท๕๙
๒
ล้ำนบำท๖๐

๗-๑๑ พำลุ้นดูบอลโลกกับสิทธิ์แลกซื้อเซเว่น [เว็บไซต์]. (พฤษภำคม ๒๐๑๘). สืบค้นจำก https://www.truemoney.com
/a/7-eleven-bill/ (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).
๖๐ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด [เว็บไซต์]. (ม.ป.ป.). Amazing Green Route Green Movie Movication Season 3
ตั๋วหนังพำเที่ยวไทย. สืบค้นจำก http://www.majorcineplex.com/news/moviecation-3-amazing-green-route-green-movie
(เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).

๖๒

ลาดับ บริษัท/
ผลิตภัณฑ์
๙.
เอส โคล่ำ

๑๐.

เป๊ปซี่

๑๑

คำเฟ่
อเมซอน

แคมเปญ

ระยะเวลา

รางวัล

มูลค่ารวม

๑๕ ก.พ. - ๑. แพกเกจทัวร์พร้อมบัตรคอนเสิร์ต
๓๑ พ.ค. ๖๑ GOT๗ ๒๐ รำงวัล รำงวัลละ
๒๕๐,๐๐๐ บำท
๒. รถยนต์โตโยต้ำ Ativ มูลค่ำ
๔๖๙,๐๐๐ บำท จำนวน ๒๐ รำงวัล
หรือรถจักรยำนยนต์ยำมำฮ่ำ คิวบิก
จำนวน ๑๘๐ รำงวัล รำงวัลละ
๕๓,๐๐๐ บำท
๓. โฟโต้บุค GOT๗ จำนวน ๑๐๐๐
รำงวัล รำงวัลละ ๓,๐๐๐ บำท
เป๊ปซี่
๑ ส.ค. ๑. BMW ๑๑๘i M Sport มูลค่ำ
ชวนซ่ำ
๒๙ ก.ย. ๖๐ ๑.๙๙๙ ล้ำนบำทจำนวน ๘ รำงวัล
ล่ำรถในฝัน
๒. รถจักรยำนยนต์ Honda
ZOOMER-X มูลค่ำ ๕๕,๗๐๐ บำท
จำนวนถึง ๓๐๐ รำงวัล
๓. บัตรเติมน้ำมันจำก ปตท. มูลค่ำ
๑,๐๐๐ บำท จำนวน ๕,๗๐๐ รำงวัล
รวมทั้งสิ้นกว่ำ ๖,๐๐๐ รำงวัล โดยมี
มูลค่ำรวมกว่ำ
ฉลอง ๑๕ ปี ๑๕ มิ.ย. - รำงวัลที่ ๑ รถยนต์ Mercedez Benz
โชคสุดฟินกับ ๑๕ ก.ย. ๖๐ รุ่น C๓๕๐ e Plug-in Hybrid มูลค่ำ
บิล
รำงวัลละ ๒,๕๗๐,๐๐๐ บำท จำนวน
อเมซอน
๑ รำงวัล
รำงวัลที่ ๒ ทองคำแท่ง น้ำหนัก ๕
บำท มูลค่ำรำงวัลละ ๑๐๔,๖๐๐ บำท

๑๗
ล้ำนบำท๖๑

เอส ซ่ำซี๊ด
เลือกได้

๖๑

๓๘.๔
ล้ำนบำท๖๒

๖.๗๗
ล้ำนบำท๖๓

เอส โคล่ำ เสิร์ฟโชคทุกมื้อให้ทุกวันสุดซี้ด [เว็บไซต์]. (ม.ป.ป.). สืบค้นจำก https://www.estcolathai.com/promotion/#/
(เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).
๖๒ รัสริน. (๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๐). “เป๊ปซี่ชวนซ่ำ ล่ำรถในฝัน” แจกสนั่น ๖๐ วัน ๖,๐๐๐ รำงวัล ยิ่งกว่ำครั้งไหนๆ [เว็บไซต์].
สืบค้นจำก https://www.brandbuffet.in.th/2017/07/pepsi-lucky-draw-for-q3-2017/ (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).
๖๓ โชคสุดฟินกับบิลอเมซอน [เว็บไซต์]. (ม.ป.ป.). สืบค้นจำก https://bit.ly/2GudFgG (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน
๒๕๖๑).

๖๓

ลาดับ บริษัท/
ผลิตภัณฑ์

๑๒

๑๐๐ พลัส

๑๓

Big Cola

แคมเปญ

ระยะเวลา

รางวัล

จำนวน ๒๐ รำงวัล รวมมูลค่ำ
๒,๐๙๒,๐๐๐ บำท
รำงวัลที่ ๓ ทองคำแท่ง น้ำหนัก ๑
บำท มูลค่ำรำงวัลละ ๒๑,๑๐๐ บำท
จำนวน ๑๐๐ รำงวัล รวมมูลค่ำ
๒,๑๑๐,๐๐๐ บำท
รวมจำนวนของรำงวัลทั้งรำยกำร
๑๒๑ รำงวัล
เปิดโลกซ่ำส์ ๑ มี.ค. รำงวัลที่ ๑ แพ็กเกจทัวร์ประเทศ
ล่ำแสงเหนือ ๓๑ พ.ค. ๖๑ ไอซแลนด์ จำนวน ๑๐ รำงวัล (รำงวัล
ที่ไอซ์แลนด์
ละ ๒ ที่นั่ง) รำงวัลละ ๔๐๐,๐๐๐ บำท
รำงวัลที่ ๒ ทองคำ จำนวน ๑๐๐
รำงวัล รำงวัลละ ๒๐,๐๐๐ บำท
รำงวัลที่ ๓ ทองคำแท่ง น้ำหนัก ๑
บำท มูลค่ำรำงวัลละ ๒๑,๑๐๐ บำท
จำนวน ๑๑๐ รำงวัล
ครอบครัวบิ๊ก ๑๕ มี.ค. - ลุ้นที่ ๑ Meet&Greet แบบส่วนตัวกับ
สดชื่น
๑๕ พ.ค. ๖๑ แสตมป์ อภิวัชร์ ที่จะไปเยี่ยมคุณถึง
ลุ้นโชค
บ้ำน พร้อมนำควำมซ่ำสดชื่นไปมอบให้
ยกบ้ำน
คุณฟรีตลอดปี (มอบสินค้ำบิก๊ ขนำด
๑.๒๕ ลิตร จำนวน ๕๒ แพ็ค) รวม ๑๐
รำงวัล (ครอบครัว)
ลุ้นที่ ๒ โทรศัพท์ Samsung Galaxy
Note๘ พร้อมเคสแสตมป์รุ่น Limited
Edition จำนวน ๓๐ รำงวัล มูลค่ำ
รำงวัลละ ๓๔,๒๐๐ บำท

๖๔

มูลค่ารวม

๖
ล้ำนบำท๖๔

๑
ล้ำนบำท๖๕

๑๐๐ พลัส เปิดโลกซ่ำ ล่ำแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์ [เว็บไซต์]. (ม.ป.ป.). สืบค้นจำก https://www.100plusthailand.com
/promotion/#/rule (เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).
๖๕ Big Cola ครอบครัวบิ๊ก สดชื่น ลุ้นโชคยกบ้ำน [เว็บไซต์]. (๑๕ มีนำคม ๒๕๖๑). สืบค้นจำก https://bit.ly/2sZp0ww
(เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑).

๖๔

๓.๑.๒ งบประมาณการส่งเสริมการขายในรูปแบบการชิงโชค
จำกที่เคยกล่ำวมำข้ำงต้น จะเห็นภำพรวมของกำรใช้เครื่องมือ กำรส่งเสริมกำรขำยใน
รูปแบบกำรชิงโชคของบริษัทต่ำงๆ ทั้งชื่อแคมเปญ ระยะเวลำ ของรำงวัล และมูลค่ำของรำงวัล ซึ่งจะเห็น
ว่ำบริษัทที่จะประสบควำมสำเร็จในกำรจัดแคมเปญต่ำงๆ จะต้องมีรำงวัลใหญ่เป็นสิ่งล่อใจ รำงวัลยิ่งใหญ่
ยิ่งมีมูลค่ำมำก ยิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นและในปริมำณที่มำกขึ้น
บริษัทที่จะประสบควำมสำเร็จ ได้ยอดขำยและกำไรตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำรจำกกำรทำ
กำรส่งเสริมกำรขำยประเภทนี้ต้องมีงบประมำณในกำรทำกำรส่งเสริมกำรขำยที่มำกเพียงพอจะดึงดูดให้
ผู้บริโภคอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่ำนกิจกรรมกำรชิงโชค โดยส่วนใหญ่รำงวัลจะมีมู ลค่ำหลำยล้ำน
บำท ซึ่งจะเห็นรำยละเอียดได้จำกตำรำงที่ ๖ ถึง ตำรำงที่ ๑๐
ตารางที่ ๖ งบประมำณกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคของอุตสำหกรรมเครื่องดื่ม (หน่วย:
ล้ำนบำท)
งบประมาณการส่งเสริมการขายในรูปแบบการชิงโชค
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
๖๐
๙๐
๗๐
๑๒๓.๔ ๘๓.๕๒ ๓๙
อิชิตัน
๑๑๐
๑๒๖
๕๗.๕ ๕๖.๗๕ ๗๐
๘๖
โออิชิ
๑๑๓.๘ ๗๐
๑.๗
๑๖.๗ ๕.๒๖ ๑๑
คำรำบำวแดง
๑๒๐
๒๐
๓๓.๙
M ๑๕๐
๐.๙๑ ๕.๕
๒.๐๒
กระทิงแดง
NESCAFÉ Blend &
Brew
สปอนเซอร์
เอส โคล่ำ
๓๘.๔
เป๊ปซี่
๖.๗๗
คำเฟ่ อเมซอน
๑๐๐ พลัส
Big Cola

ปี
๒๕๖๑
๓๓.๖๗
๖๐
๑๖.๑
๔.๖๕
๒.๖๕
๑๑.๖๘
๑๐
๑๗
๖
๑

จำกตำรำงที่ ๖ พบว่ำ ในปี ๒๕๖๑ บริษัทที่มีกำรใช้งบประมำณกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบ
กำรชิงโชคของอุตสำหกรรมเครื่องดื่มมำกที่สุด ๓ อันดับแรก คือ (๑) โออิชิ มีกำรใช้งบประมำณ ๖๐ ล้ำน
๖๕

บำท (๒) อิชิตันมีกำรใช้งบประมำณ ๓๓.๖๗ ล้ำนบำท และ (๓) คำรำบำวแดง มีกำรใช้งบประมำณ ๑๖.๑
ล้ำนบำท แต่เมื่อมีกำรเปรียบเทียบกำรใช้งบประมำณกำรส่ งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคตั้งแต่ปี
๒๕๕๕ ถึง ๒๕๖๑ จะพบว่ำ บริษัทในอุตสำหกรรมเครื่องดื่มมีกำรใช้งบประมำณน้อยลง
ตารางที่ ๗ งบประมำณกำรส่ งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคของอุ ตสำหกรรมค้ำปลีก (หน่วย:
ล้ำนบำท)
อุตสาหกรรมค้า
ปลีก
เทสโก้ โลตัส
๗-Eleven

งบประมาณการส่งเสริมการขายในรูปแบบการชิงโชค
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
-

ปี
๒๕๖๐
-

ปี
๒๕๖๑
๑
๒

จำกตำรำงที่ ๗ งบประมำณกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิ งโชคของอุตสำหกรรมค้ำปลีก
พบว่ำ ในปี ๒๕๖๑ เทสโก้โลตัสมีกำรใช้งบประมำณ ๑ ล้ำนบำท และ ๗-Eleven มีกำรใช้งบประมำณ ๒
ล้ำนบำท ซึ่งนับว่ำเป็นงบประมำณกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคที่น้อยมำก มีข้อน่ำสังเกตว่ำปี
๒๕๖๑ นี้เป็นปีแรกที่เริ่มมีงบประมำณกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคสำหรับอุตสำหกรรมค้ำ
ปลีก ซึ่งน่ำจะเป็นกำรเริ่มทำกำรส่งเสริมกำรขำยและติดตำมผลว่ำ ผู้บริโภคให้กำรตอบรับมำกน้อยขนำด
ไหน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรทำกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบชิงโชคในปีต่อๆ ไป
ตารางที่ ๘ งบประมำณกำรส่ ง เสริ ม กำรขำยในรู ป แบบกำรชิ ง โชคของอุ ต สำหกรรมอื่ น ๆ (หน่ ว ย:
ล้ำนบำท)
งบประมาณการส่งเสริมการขายในรูปแบบการชิงโชค
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ไวไว “ควิกแสบ” ผลิตภัณฑ์โคโดโม นมดูเม็กซ์
เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์
อุตสาหกรรม
อื่นๆ

๖๖

ปี
๒๕๖๐
-

ปี
๒๕๖๑
๑.๐๑
๐.๔
๑

-

๒

จำกตำรำงที่ ๘ งบประมำณกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคของอุตสำหกรรมอื่นๆ
พบว่ำเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีกำรใช้งบประมำณ ๒ ล้ำนบำท ไวไว “ควิกแสบ” มีกำรใช้งบประมำณ ๑.๐๑
ล้ำนบำท นมดูเม็กซ์มีกำรใช้งบประมำณ ๑ ล้ำนบำท และผลิตภัณฑ์โคโดโม มีกำรใช้งบประมำณ ๐.๔
ล้ำนบำท เช่นเดียวกันกับอุตสำหกรรมค้ำปลีก ปี ๒๕๖๑ นี้เป็นปีแรกที่เริ่มมีงบประมำณกำรส่งเสริมกำร
ขำยในรูปแบบกำรชิงโชคสำหรับ อุตสำหกรรมค้ำปลีกอื่นๆ ซึ่งน่ำจะเป็นกำรเริ่มทำกำรส่งเสริมกำรขำย
และติดตำมผลว่ำ ผู้บริโภคให้กำรตอบรับ มำกน้อยขนำดไหน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจใน
กำรทำกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบชิงโชคในปีต่อๆ ไป
จำกตำรำงที่ ๖ ถึ ง ตำรำงที่ ๘ ผู้ วิ จั ย มี ข้ อ สั ง เกตเห็ นว่ ำ ในปี ๒๕๖๑ อุ ต สำหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสำหกรรมค้ำปลีก และอุตสำหกรรมอื่นๆ มีกำรใช้งบประมำณกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชค
รวมทั้งสิ้น ๑๗๐.๑๖ ล้ำนบำท อุตสำหกรรมเครื่องดื่มโดยเฉพำะชำเขียวมีกำรใช้งบประมำณกำรส่งเสริม
กำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคมำกกว่ำสินค้ำประเภทอื่นๆ ซึ่งโออิชิ มีกำรใช้งบประมำณ ๖๐ ล้ำนบำท
และอิชิตัน ที่มีกำรใช้งบประมำณ ๓๓.๖๗ ล้ำนบำท รวมกันมำกถึง ๙๓.๖๗ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
๕๕.๐๕ ของงบประมำณทั้งหมดสำหรับกำรทำกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชค
ตารางที่ ๙ งบประมำณกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคกีฬำประเภทฟุตบอลของอุตสำหกรรม
สิ่งพิมพ์ (หน่วย : ล้ำนบำท)
ชิงโชคฟุตบอล
หนังสือพิมพ์ข่ำวสด
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน

งบประมาณการส่งเสริมการขายในรูปแบบการชิงโชค
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๑
(๒๐๑๔)
(๒๐๑๖)
(๒๐๑๘)
๕
๓
ร่วมกับมติชน
๔๐
๗๒
๓๒
๒๘
๓๐
๒๐
๕.๑

จำกตำรำงที่ ๙ งบประมำณกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคกีฬำประเภทฟุตบอลของ
อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์ พบว่ำ ในปี ๒๕๖๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีกำรใช้งบประมำณมำกที่สุด ๓๒ ล้ำนบำท
รองลงมำคื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ดลิ นิ ว ส์ ที ก ำรใช้ ง บประมำณ ๒๐ ล้ ำ นบำท และหนั ง สื อ พิ ม พ์ ข่ ำ วสดใช้
งบประมำณ ๕.๑ ล้ำนบำทร่วมกับหนังสือพิมพ์มติชน และเมื่อเปรียบเทียบงบประมำณระหว่ำงปี ๒๕๕๗,
๒๕๕๙ และ ๒๕๖๑ พบว่ำ มีกำรใช้งบประมำณกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคในทิศทำงที่
ลดลง

๖๗

ตารางที่ ๑๐ งบประมำณกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคกีฬำประเภทฟุตบอลของภำคธุรกิจอื่น
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ชิงโชคฟุตบอล
บริษัท วีซ่ำ และบริษัท ซีพี ออลล์
บริษัท วีซ่ำ และธนำคำรกรุงเทพ
บริษัท วีซ่ำ และธนำคำรกสิกรไทย
บริษัท วีซ่ำ และธนำคำรซิตี้แบงค์
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
True Digital

งบประมาณการส่งเสริมการขายในรูปแบบการชิงโชค
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๑
(๒๐๑๔)
(๒๐๑๖)
(๒๐๑๘)
๐.๖๘
๕.๔
๕.๖๒
๓.๕
๑.๔
๓๐.๖

จำกตำรำงที่ ๑๐ งบประมำณกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคกีฬำประเภทฟุตบอลของ
ภำคธุรกิจอื่น พบว่ำ True Digital มีกำรใช้งบประมำณมำกที่สุด ๓๐.๖ ล้ำนบำท รองลงมำคือบริษัทวีซ่ำ
และธนำคำรกสิกรไทย และบริษัทวีซ่ำและธนำคำรกรุงเทพ มีกำรใช้งบประมำณ ๕.๖๒ ล้ำนบำท และ๕.๔
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
จำกตำรำงที่ ๙ ถึงตำรำงที่ ๑๐ ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเห็นว่ำบริษัทที่ทำกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบ
กำรชิ ง โชคร่ ว มกั บ กิ จ กรรมฟุ ต บอลระดั บ โลกอยู่ ใ นอุ ต สำหกรรม สิ่ ง พิ ม พ์ ค้ ำ ปลี ก กำรเงิ น
กำรธนำคำร และบริกำร อื่นๆ มีกำรใช้งบประมำณกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชครวมทั้งสิ้น
๑๐๔.๓๐ ล้ำนบำท ทั้งนี้ อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์มีกำรใช้งบประมำณรวมกันมำกถึง ๕๗.๑ ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔.๗๕ รองลงมำ คือ อุตสำหกรรมบริกำรเครือข่ำย อย่ำง True Digital ที่มีกำรใช้งบประมำณ
๓๐.๖ ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๔
๓.๑.๓ ประเภทของรางวัลการส่งเสริมการขายในรูปแบบการชิงโชค
ประเภทของรำงวัลกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชค มีควำมหลำกหลำยทั้งนี้
ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแคมเปญ งบประมำณ ประเภทของสินค้ำ และอื่นๆ แต่อย่ำงไรก็ตำมประเภทของรำงวัล
ต้องดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ำร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดแคมเปญในช่วงเวลำที่กำหนด โดยส่วนใหญ่ประเภทของ
รำงวัลจะต้องมีมูลค่ำค่อนข้ำงสูงไม่ว่ำจะเป็นทองคำ รถยนต์ สมำร์ทโฟน แพกเก็จทัวร์ หรืออื่นๆ
ประเภทของรำงวัลกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคของอุตสำหกรรมเครื่องดื่ม
มีควำมหลำกหลำยตำมแต่ละบริษัท ทำกำรจัดแคมเปญ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำกำรรวบรวมข้อมูลของบริษัทใน
อุตสำหกรรมเครื่องดื่ม ๑๒ บริษัทพบว่ำ ประเภทของรำงวัลกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคของ
อุตสำหกรรมเครื่องดื่ม ที่บริษัทนิยมใช้เป็นของรำงวัล อันดับแรกคือ ทองคำ มีถึง ๙ บริษัทที่ใช้เป็นของ
๖๘

รำงวัล รองลงมำคือ รถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยำนยนต์ มี ๘ บริษัท ใช้เป็นของรำงวัลเท่ำกัน ซึ่งจะ
เห็นรำยละเอียดได้จำกตำรำงที่ ๑๑
ตารางที่ ๑๑ ประเภทของรำงวัลกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคของอุตสำหกรรมเครื่องดื่ม
ประเภทของรางวัล

อิชิตัน
โออิชิ
คารา
บาวแด
M
งกระทิง
๑๕๐
แดง
เนสท์เล่
สปอนเ
ซอร์
เอส โค
ล่เป๊าปซี่
คาเฟ่
อเม
๑๐๐
ซอน
พลั
Bigส
Cola
รวม

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

อสังหำริมทรัพย์ (บ้ำน,คอนโด)
เงินสด
ทองคำ
รถยนต์ รถกระบะ
รถจักรยำนยนต์
สมำร์ทโฟน
แพกเก็จทัวร์ (ท่องเที่ยว,ดูบอล,
เครื่องบิน,เรือสำรำญ)
คูปองแทนเงินสด, บัตรกำนัล
นำฬิกำ, Smart Watch
โทรทัศน์
อื่นๆ เช่น บัตรเติมเงิน แอร์
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๑
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๑
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๑

-

๑
๒
๙
๘
๘
๖

๔
๐
๐
๒

ประเภทของรำงวัลกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคของอุตสำหกรรมค้ำปลีก พบว่ำ
เทสโก้ โลตัส และ ๗-Eleven นิยมกำรให้รำงวัลเป็น แพ็กเกจทัวร์ ซึ่งจะเห็นรำยละเอียดได้จำกตำรำงที่
๑๒

๖๙

ตารางที่ ๑๒ ประเภทของรำงวัลกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคของอุตสำหกรรมค้ำปลีก
อุตสาหกรรมค้าปลีก
เทสโก้ โลตัส ๗ - eleven
อสังหำริมทรัพย์ (บ้ำน,คอนโด)
เงินสด
ทองคำ
รถยนต์ รถกระบะ
รถจักรยำนยนต์
สมำร์ทโฟน
แพกเก็จทัวร์ (ท่องเที่ยว,ดูบอล,เครื่องบิน,เรือสำรำญ) ๑
๑
คูปองแทนเงินสด, บัตรกำนัล
นำฬิกำ, Smart Watch
โทรทัศน์
อื่นๆ เช่น บัตรเติมเงิน แอร์
ประเภทของรางวัล

รวม
๒
-

ประเภทของรำงวัลกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคของอุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์ ที่บริษัท
นิยมใช้เป็นของรำงวัลมำกที่สุด คือ รถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยำนยนต์ ซึ่งบริษัทหนังสือพิมพ์ทั้ง ๔
บริษัทใช้เป็นของรำงวัล รองลงมำ คือ สมำร์ทโฟน ที่บริษทั หนังสือพิมพ์ ๓ บริษทั ใช้เป็นของรำงวัล ซึ่งจะ
เห็นรำยละเอียดได้จำกตำรำงที่ ๑๓
ตารางที่ ๑๓ ประเภทของรำงวัลกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคของอุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์
ประเภทของรางวัล

อสังหำริมทรัพย์ (บ้ำน,คอนโด)
เงินสด
ทองคำ
รถยนต์ รถกระบะ
รถจักรยำนยนต์

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์
ข่าวสด
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๗๐

หนังสือพิมพ์
มติชน
๑
๑

รวม
๒
๒
๒
๔
๔

ประเภทของรางวัล

สมำร์ทโฟน
แพกเก็จทัวร์ (ท่องเที่ยว,ดูบอล,เครื่องบิน,
เรือสำรำญ)
คูปองแทนเงินสด, บัตรกำนัล
นำฬิกำ, Smart Watch
โทรทัศน์
อื่นๆ เช่น บัตรเติมเงิน แอร์

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์
ข่าวสด
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
๑
๑
๑
-

หนังสือพิมพ์ รวม
มติชน
๑
๓
๑

๑
๑
-

๑
๑

๑
๑
๑

-

๒
๑
๒
๒

ประเภทของรำงวัล กำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคของอุตสำหกรรมอื่นๆ มีควำม
หลำกหลำยตำมแต่ละบริษัทจัดแคมเปญ ประเภทของรำงวัล ที่บริษัทใช้ทำกำรส่งเสริมกำรขำยจะเป็น
ทองคำ สมำร์ทโฟน แพ็กเกจทัวร์ และคูปองแทนเงินสดและบัตรกำนัล ซึ่งจะเห็นรำยละเอียดได้จำก
ตำรำงที่ ๑๔
ตารางที่ ๑๔ ประเภทของรำงวัลกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคของอุตสำหกรรมอื่นๆ

ประเภทของรางวัล
อสังหำริมทรัพย์ (บ้ำน,คอนโด)
เงินสด
ทองคำ
รถยนต์ รถกระบะ
รถจักรยำนยนต์
สมำร์ทโฟน
แพกเก็จทัวร์ (ท่องเที่ยว, ดูบอล,
เครื่องบิน, เรือสำรำญ)

เมเจอร์
ซีนี
เพล็กซ์

True

๑

๑
๑
๑
๑
-

๗๑

อุตสาหกรรมอืน่ ๆ
บริษัท บริษัท
กลุ่ม
วีซ่า
เซ็นทรัล
จากัด
๑

ไวไว นมดู
เม็กซ์

รวม

๑
-

๒
๑
๑
๒
๒

๑
-

ประเภทของรางวัล
คูปองแทนเงินสด, บัตรกำนัล
นำฬิกำ, Smart Watch
โทรทัศน์
อื่นๆ เช่น บัตรเติมเงิน แอร์

เมเจอร์
ซีนี
เพล็กซ์

True

-

๑
๑
-

อุตสาหกรรมอืน่ ๆ
บริษัท บริษัท
กลุ่ม
วีซ่า
เซ็นทรัล
จากัด
๑
๑
-

ไวไว นมดู
เม็กซ์

รวม

-

๒
๑
๑
-

-

ภำคธุรกิจในประเทศไทยมีกำรสื่อสำรกำรตลำดโดยกำรเครื่องมือกำรส่งเสริมกำรขำยใน
รูปแบบกำรชิงโชค เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ซึ่งบริษัทต่ำงๆ อำจจะมีเป้ำหมำยเพื่อต้องกำรยอดขำย
และผลกำไรที่เพิ่มขึ้น และอำจจะต้องกำรที่จะมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดเป็นอันดับหนึ่งเพื่อที่จะได้เป็นผู้นำ
ตลำด รวมถึงในสภำวะที่ผู้บริโภคมีกำรจับจ่ำยใช้สอยน้อย หรือสภำพกำรแข่งขันรุนแรง บริษัทจึงต้อง
กำรกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้ำของบริษัทให้มำกขึ้น แทนที่จะไปซื้อสินค้ำของคู่แข่งขัน โดยใช้ตัวกระตุ้น
เป็นของรำงวัลที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค และยังเป็นรำงวัลที่มีมูลค่ำสูงที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
อำจจะไม่มีกำลังซื้อหรืออำนำจทำงกำรเงินมำกเพียงพอที่จะหำซื้อได้
บริษัทที่ใช้ตัวกระตุ้นเป็นของรำงวัลที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค และเป็นรำงวัล
ที่มีมูลค่ำสูง จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อที่เร็วขึ้น และพฤติกรรมกำรซื้อที่เพิ่มขึ้น
ผู้บริโภคอำจคิดว่ำสินค้ำเหล่ำนั้นเป็นสินค้ำที่ผู้บริโภคมีกำรซื้อและมีกำรใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว และ
ยังได้มีโอกำสได้รับรำงวัลจำกกำรซื้อสินค้ำนั้น และยังรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีโอกำสลุ้นของรำงวัลมำกขึ้น
ผลลัพธ์ที่ทำงบริษัทจะได้จำกกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบของกำรชิงโชค คือ ยอดขำย
และ/หรือผลกำไรที่ เพิ่มมำกขึ้น แต่บริษัทจะต้องระมัดระวังในกำรใช้เครื่องมือกำรส่งเสริ มกำรขำยใน
รูปแบบของกำรชิงโชค โดยจะต้องคำนึงถึงจรรยำบรรณทำงกำรตลำดเป็นสำคัญ
กำรใช้เครื่องมือส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบของกำรชิงโชคนี้ควรใช้ควบคู่ไปกับกำรสื่อสำร
กำรตลำดในเครื่องมืออื่นๆ ที่จะสื่อสำรให้ผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์ที่แท้จริงที่ผู้บริโภคจะได้รับจำกสินค้ำ
และผู้บริโภคใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำนั้นๆ เพรำะมีประโยชน์หรือช่วยแก้ปัญหำต่ำงๆ ให้กับ
ผู้บริโภคได้เป็นประเด็นสำคัญ ส่วนเครื่องมือส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบของกำรชิงโชค เป็ นเพียงเครื่องมือ
กระตุ้นที่ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วขึ้นและซื้อสินค้ำของบริษัท แทนกำรซื้อสินค้ำของบริษัท
คู่แข่งขัน ไม่ควรให้เกิดเป็นพฤติกรรมกำรเสี่ยงโชค ที่จะทำให้ผู้บริโภครอคอยโชควำสนำ คำดหวังจะได้
ของรำงวัลที่ต้องกำรโดยง่ำย ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ ต้องทำงำนที่จะส่งผลให้เครื่องมือกำรส่งเสริมกำรขำยใน
รูปแบบกำรชิงโชคกลำยเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีควำมต้องกำรของรำงวัลมำกกว่ำสินค้ำหรือบริกำร
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ถึงแม้ว่ำผู้บริโภคบำงส่วนอำจจะคิดว่ำกำรส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบกำรชิงโชคเป็นกำรคืนกำไรให้กับ
ผู้บริโภค หรือเป็นกำรคืนกำไรให้กับสังคมก็ตำม
ดังนั้นบริษัทสำมำรถใช้เครื่องมือกำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรชิงโชคได้ เพียงแต่ต้องใช้ให้
อย่ำงเหมำะสมกับพฤติกรรมกำรซื้อและกำรใช้สินค้ำของผู้บริโภคและยังเป็น เครื่องมือทำงกำรตลำดที่จะ
ช่วยทำให้บริษัทประสบควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยทีว่ ำงไว้

๗๓

บทที่ ๔
หลักเกณฑ์และปัญหาในการควบคุมการส่งเสริมการขาย
โดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
๔.๑ กฎหมายและระเบียบในการควบคุมการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
โดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายหลักที่กาหนดหลักเกณฑ์การควบคุมการส่งเสริมการขายโดย
การให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ๒ ฉบั บ ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น
พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่งเป็นกฎหมายที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
โดยผู้ ป ระกอบกอบธุ ร กิ จ จะต้ อ งกระท าการขออนุ ญ าตตามขั้ น ตอนที่ ก ฎหมายก าหนด ส่ ว น
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็ น กฎหมายที่ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ
การโฆษณาการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วย การเสี่ยงโชคของสินค้าโดยทั่วไป ยกเว้นสินค้า
บางชนิดที่มีกฎหมายควบคุมการโฆษณาการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเป็น
การเฉพาะ นอกจากนี้ยังมี กฎหมายลาดับรองต่างๆ ที่ออกมาเพื่อขยายระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวกับการควบคุมการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคตามกฎหมายหลัก ทั้ง
๒ ฉบับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๔.๑.๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดย
วิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามกฎหมายการพนัน
ประเทศไทย ได้ มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ ส าหรั บ การจั ด ให้ มี ก ารให้ ร างวั ล ด้ ว ย
การเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจเอาไว้ในกฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘
รวมถึงได้มีการออกหลักเกณฑ์และระเบียบย่อยไว้ในกฎกระทรวงกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.
๒๕๐๓) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย เพื่อวางขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้มี
การจัดการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ต้องพิจารณาดังนี้
๔.๑.๑.๑ ความเกี่ยวโยงระหว่าง “การพนัน” และ “การส่งเสริมการขายโดยการให้
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค”
ความหมายโดยทั่วไปของ “การพนัน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง “การเล่นเอาเงิน หรือสิ่งอื่นโดย อาศัยความฉลาด ความชานาญ เล่ห์เหลี่ยม
ไหวพริบและฝีมือรวมทั้งโชคด้วย”
ส่ ว นความหมายของ “การพนั น ” ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น
พ.ศ. ๒๔๗๘ นัน้ ไม่มีการให้นิยามของ “การพนัน” ไว้ในกฎหมาย แต่ได้ใช้วิธีการระบุชื่อ กิจกรรมและ
รูปแบบที่เป็นการพนันเอาไว้ในกฎหมายแทน ดังจะเห็นได้จาก มาตรา ๔ และมาตรา ๔ ทวิ ที่บัญญัติว่า
มาตรา ๔ “ ห้ า มมิ ใ ห้ อ นุ ญ าตจั ด ให้ มี หรื อ เข้ า เล่ น หรื อ เข้ า พนันใน
การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่น
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อันร้ายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ได้ ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ แต่เมื่อรัฐบาล
พิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใดๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาต
ได้โดยออกพระราชกฤษฎีกา
การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ จะจัดให้
มีขึ้นเพื่อเป็นทางนามาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้น
ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต...”
มาตรา ๔ ทวิ “ในการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวในมาตรา ๔ จะพนันกัน
หรือจะจัดให้มีเพื่อให้พนันกันได้เฉพาะการเล่นที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง
ค าว่ า “การเล่ น ” ในวรรคก่ อ นให้ ห มายความรวมถึ ง การทายและ
การทานายด้วย”
จากบทบั ญ ญั ติ ข้ า งต้ น ท าให้ ส ามารถแบ่ ง ประเภทการพนั น ออกได้
๓ ประเภท ดังนี๖๖
้
๑. การพนันประเภทห้ามอนุญาตโดยเด็ดขาด ได้แก่ การเล่นตามบัญชี ก.
ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่งมีจานวน ๒๘ ชนิด เช่น โปปั่น โปกา อีโปงครอบ ไฮโล
ฯลฯ
๒. การพนันประเภทอนุญาตให้เล่นได้ ได้แก่ การเล่นตามบัญชี ข. ๒๘
ชนิด เช่น โยนห่วง ชกมวย วิ่งวัวชน บิงโก โยนห่วง ฯลฯ
๓. การพนันประเภทอื่นที่อยู่นอกเหนือจากบัญชี ก.และบัญชี ข. ตาม
มาตรา ๔ ทวิ ที่ระบุชื่อและเงือนไขไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งให้รวมตลอดถึงการทายหรือทานายด้วย
จากการที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น พ.ศ. ๒๔๗๘ ไม่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดค านิ ย ามของการพนั น หรื อ
องค์ประกอบของการพนันไว้ จึงมีผลทาให้เจ้าพนักงานต้องขอคาปรึกษาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อพบกิจกรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันร่วมสมัยว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการพนันหรือไม่ เพื่อ
จะได้ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
สาหรับคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๓ ได้ให้
ความเห็นเอาไว้ว่ า การจะถือว่าเป็นการพนันได้ “ผู้เล่นจะต้องเสี่ยงต่อการเสียประโยชน์ ” หรือใน
บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๕๘๙/๒๕๔๕ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า “การพนัน
จะต้องมีได้มีเสีย”
ส่ วนคาพิพากษาศาลฎีกาซึ่ งถือเป็น บรรทัดฐานในการตัดสินคดี ได้ว าง
แนวทางในการพิจารณาว่าลักษณะของการพนันประการสาคัญ คือ “ต้องมีการได้หรือเสียทรัพย์สิน
หรือเงินทองต่อกัน”๖๗ หรือ “การได้หรือการเสียนั้นถือเอาผลของเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน
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สุชาติ นพวรรณ. ข้อพิจารณาและแนวทางเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย. อ้างจากณัฏฐ์กร ศิริผ่องแผ้ว. (๒๕๕๗).
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเล่นการพนัน ตามพระราชบัญ ญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘. นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. หน้า ๓๐
๖๗ คาพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๒๐/๒๔๗๓, ธรรมสาร, หน้า ๗๐๖-๗๐๘
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เป็นเครื่องชี้ขาดหรือต้องมีการเสี่ยงโชคเกิดขึ้น ” ดังเคยวินิจฉัยไว้ในคาพิพากษาฎีกาที่ ๔๕๓-๔๖๐/
๒๕๐๑ ว่าวิธีการเล่นแชร์ตามที่กล่าวในฟ้อง และที่นาสืบไม่ได้อยู่ในลักษณะของการพนันขันต่อเพราะ
ไม่มีการแพ้ชนะด้วยวิธีการเสี่ยงโชค
ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงสามารถสรุปลักษณะที่สาคัญของการพนัน
ได้ ๒ ประการ คือ
เป็นการเล่นเสี่ยงโชคและ
ต้องมีลักษณะมีได้มีเสียทรัพย์สินหรือเงินทอง
ส่วนการส่งเสริมการขายโดยการจัดให้มีการให้รางวัล ด้วยการเสี่ยงโชคนั้น
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของผู้ประกอบธุรกิจการค้าในการกระตุ้นหรือเพิ่มยอดขายสินค้าโดยนาเอา
วิธีการให้รางวัล ด้วยการเสี่ยงโชคมาใช้ โดยปัจจุบันวิธีการส่งเสริมการขายหรือการให้บริการของ
ผู้ประกอบธุรกิจมักนิยมนาวิธีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคมาใช้เป็นจานวนมาก เนื่องจากลักษณะ
ของการเล่นเสี่ยงโชคสามารถรู้ผลเร็วและมีวิธีการเล่นเช่นเดียวกับการพนัน กล่าวคือ ผู้ประกอบธุรกิจ
จะนาวิธีการเสี่ยงโชคต่างๆ มาใช้ประกอบการขายหรือให้บริการของตน เช่น มีการให้ของแถมพกหรือ
รางวัลโดยใช้วิธีการเสี่ยงโชคกับผู้ที่มาซื้อสินค้าหรือบริการ ทาให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความต้องการ
มาซื้อสินค้าหรือมาใช้บริการมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความต้องการใช้สินค้าหรือบริการนั้นจริงๆ
หรืออาจมาจากความต้องการเข้าร่วมเสี่ยงโชคเพื่อต้องการของแถมพกหรือรางวัลที่มีมูลค่าสูงใน
การจูงใจ
ดังนั้นการจัดให้มีการให้ รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคจึงมีความแตกต่างจาก
การเล่นการพนัน คือ “การไม่มีได้ไม่มีเสีย” เพราะแม้ผู้เล่นจะไม่ได้ของแถมพกหรือรางวัลจากการ
เสี่ยงโชคนั้น แต่ก็ยังคงได้สินค้าหรือได้รับบริการที่ตนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น
อยู่แล้ว ดังนั้นหากพิจารณาอย่างแคบแล้วการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัล ด้วยการเสี่ยงโชค จึง
ไม่เข้าลักษณะของการเล่นการพนัน แต่อย่างไรก็ดี ส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
อาจเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบธุรกิจนาเอาวิธีการเล่นที่ต้องห้ามตามบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาใช้ได้ เพราะคาว่า “การเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ” นี้ รวมถึงวิธีการเล่นการพนัน
ทุกชนิด ดังนั้นแม้การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัล ด้วยการเสี่ยงโชคจะมิใช่การเล่นการพนัน แต่
เนื่องจากเป็นการเล่นกับมหาชนจานวนมาก สินค้าที่จัดส่วนใหญ่มักจะเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่นิยม
เพราะมีการจาหน่ายหรือโฆษณาทั่วประเทศ ซึ่งหากมีการนาวิธีการเล่นการพนันมาส่งเสริมการขาย
โดยมิได้มีการควบคุม อาจก่อให้เกิดการมอมเมาประชาชนและเยาวชนได้ง่าย อันนามาซึ่งการซึมซับ
วิธีการเล่นการพนันให้แก่เยาวชนและอาจนาไปสู่แนวโน้มที่เยาวชนจะเข้าเล่นการพนันชนิดอื่นได้ง่าย
ในอนาคต จึงจาเป็นต้องมีการควบคุมเรื่องดังกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติการพนัน โดยกาหนดให้
การจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคจะต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อนจึงจะกระทาได้
และหากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายว่าด้วยการพนันเช่นเดียวกัน๖๘
นอกจากนี้ยังมีผู้เห็นว่าการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยง
โชคประเทศไทยยึดถือบรรทัดฐานตามมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ที่ควบคุม
การจัดกิจกรรมประเภทเสี่ยงโชค ซึ่งระบุว่า “การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดย
๖๘
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วิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ก่อนจึงจะทาได้” จึงสรุปได้ว่าการเสี่ยงโชคคือการพนัน ประเภทที่ทาได้เพื่อประกอบกิจการค้าหรือ
อาชีพเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ไม่ว่าการส่งเสริมการขายด้วยการให้รางวัลโดยการ
เสี่ยงโชคจะไม่ถือว่าเป็นการพนันตามความหมายอย่างแคบหรือถือว่าเป็นการพนันตามความหมาย
อย่างกว้าง แต่ที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าการเสี่ยงโชคถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพนัน ดังนั้น
การจัดให้มีการส่งส่งเสริมการขายด้วยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคจึงต้องมีการควบคุมโดยกฎหมาย
เป็นกรณีเฉพาะเช่นเดียวกับการพนัน เพราะมิฉะนั้นแล้วอาจก่อให้เกิดการมอมเมาประชาชน อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันในรูปแบบใหม่ที่แฝงเข้ามาในรูปแบบการส่งเสริมการขายโดยไม่
รู้ตัว
๔.๑.๑.๒ การจัดให้มีการส่ง เสริมการขายโดยการให้ รางวั ล ด้ว ยการเสี่ย งโชคใน
การประกอบกิจการค้าหรืออาชีพจะต้องขออนุญาตจากรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๘๖๙ บัญญัติว่า
“การจั ด ให้ มี ก ารแถมพกหรื อ รางวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชค โดยวิ ธี ใ ดๆ ใน
การประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะทา
ได้”
จากบทบั ญ ญั ติ ข้ า งต้ น ประเทศไทยก าหนดให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ หาก
ต้องการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตเสียก่อนจึงจะทาได้
โดยผู้ประกอบธุรกิจใดฝ่าฝืน จัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยง
โชค โดยวิธีใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจะถูกลงโทษทางอาญาตาม
มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ คือ ระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับตั้ง
แต่ ๕๐ บาทถึง ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๔.๑.๑.๓ หน่วยงานที่มีอานาจในการออกใบอนุญาตการจัดให้มีการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ
สาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่จะจัดให้มีการแถมพกหรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยง
โชคจะต้องไปขอใบอนุญ าตกับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.
๒๕๐๓) และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม โดยกฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ข้ อ ๔ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้บัญญัติว่า
“ให้ผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเล่นการ
พนันตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ และใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
โดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมาตรา ๘
(๑) ผู้อานวยการสานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สาหรับ
ในกรุงเทพมหานคร
๖๙
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(๒) นายอาเภอ หรือปลัดอาเภอซึ่งเป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอแห่งท้องที่
สาหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ออกใบอนุญาต ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้...
ข. การพนันต่อไปนี้ ในกรุงเทพมหานคร ให้ออกใบอนุญาตได้เมื่อ
อธิบดีกรมการปกครองสั่งอนุมัติแล้ว ในจังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ให้ออกใบอนุญาต
ได้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งอนุมัติแล้ว...
(๔) การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการ
ประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ...”
จากบทบัญญัติข้างต้น หน่วยงานที่ มีอานาจหน้า ที่ในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบันจึงได้แก่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยเจ้า
พนักงานผู้มีอานาจออกใบอนุญาตจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ได้แก่
- ผู้อานวยการสานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สาหรับใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยจะต้ องได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครองเสียก่อนจึงจะออก
ใบอนุญาตได้
- นายอาเภอ หรือปลัดอาเภอซึ่งเป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอแห่งท้องที่
สาหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่
อาเภอผู้ร้องขอตั้งอยู่เสียก่อนจึงจะออกใบอนุญาตได้
อย่างไรก็ดี ในอดีตก่อนที่จะมีการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.
๒๕๐๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาต แต่เดิมในส่วนของกรุงเทพฯ ได้แก่ กรมตารวจ
(ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นสานักงานตารวจแห่งชาติ ในพ.ศ. ๒๕๔๑) โดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ.
๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้บัญญัติ
“ให้ผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเล่นการ
พนันตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ และใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
โดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมาตรา ๘
(๑) นายตารวจชั้นสัญญาบัตรประจาท้องที่ซึ่งดารงตาแหน่งสารวัตรขึ้นไป
สาหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี...
ข. การพนันต่อไปนี้ ให้ออกใบอนุญาตได้เมื่อผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้
ได้สั่งอนุมัติให้ออกได้แล้ว (ก) ผู้บัญชาการตารวจนครบาลสาหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี...”
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอนภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ ไปให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบแทน ในวันที่ ๑๒
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและไม่เป็น อุปสรรคต่อ การปฏิรู ป ระบบ
ราชการ๗๐ จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ในส่วนกรุงเทพฯ สาหรับ
๗๐
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ในส่วนนอกเหนือจากกรุงเทพฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตฯ ยังคงเป็นของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยดังเช่นในปัจจุบัน
สาหรับท้องที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจที่จะจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลโดยการ
เสี่ยงโชคต้องไปยื่ นขอใบอนุญาตกับ เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตในท้องที่ใดนั้น ให้พิจารณาจาก
“สถานที่ การจัดกิจกรรม” แต่ใ นทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย “สถานที่การจัดกิจกรรม”
หมายถึง สถานที่ที่จับฉลาก ดังนั้นหากผู้ประกอบธุรกิจไปจับฉลากชิงโชคที่ใดก็ให้ไปขออนุญาตเจ้า
พนักงานผู้อนุญาตในท้องที่ นั้น เช่น ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหรือโรงงานตั้งอยู่ที่ พระ
ประแดง สมุทรปราการ แต่มาจัดกิจกรรมจับฉลากชิงโชคที่โรงแรมในกรุงเทพฯ การขออนุญาตจัดให้
มีให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชคก็ต้องไปขออนุญาตที่ผู้อานวยการสานักการสอบสวนและนิติการ กรมการ
ปกครอง เป็นต้น
๔.๑.๑.๔ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การยืน่ ขออนุญาตการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการ
เสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ
สาหรับขั้นตอนและหลักเกณฑ์การยื่นของอนุญาตการจัดให้มีการแถมพก
หรื อ รางวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคโดยวิ ธี ใ ดๆ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ จะต้ อ งยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าต ตาม
กระบวนการที่กฎหมายกาหนด โดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๐๓) และแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้บัญญัติว่า
“ข้อ ๑๕ ผู้ใดประสงค์จะจัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชี ข. หรือการจัด
ให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตาม
มาตรา ๘ ให้ทาคาขอตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประจาท้องที่
ดังนี้
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่กรมการปกครอง
(๒) ในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่ที่ทาการปกครอง
อาเภอ หรือที่ทาการปกครองกิ่งอาเภอ
ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับข้อ ๑๙ ใบอนุญาตให้จัดให้มีการพนันตามบัญชี ข.
และใบอนุญาตให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรือ
อาชีพตามมาตรา ๘ ให้ใช้แบบพิมพ์ตามท้ายกฎกระทรวงนี้”
ดังนั้น ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การยื่นของอนุญาตการจัดให้มีการแถม
พกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคตามกฎหมาย มีดังนี้
ขั้นตอนที่๑ ผู้ประกอบกิจการค้าหรืออาชีพใดที่จะประสงค์ขอใบอนุญาต
เพื่อการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพให้ทาคา
ขอเพื่อยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประจาท้องที่ โดยเอกสารที่ใช้ยื่นต้องเป็นไปตามแบบที่
กฎกระทรวงกาหนด ได้แก่ “เอกสารคาขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน (พ.น. ๑) โดยผู้ขออนุญาต
ต้องยื่นแบบคาขอตามแบบ พ.น. ๑ พร้อมเอกสารให้ครบถ้วนต่อเจ้าพนักงานก่อนวันเล่นไม่น้อยกว่า
๙๐ วัน

๗๙

ขั้นตอนที่ ๒ ผู้ประกอบธุรกิจต้องไปยื่นเอกสารขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ผู้ออกใบอนุญาตประจาท้องที่ให้ถูกต้อง โดย
๒.๑ ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่กรมการปกครอง
๒.๒ ในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่ที่ทาการปกครอง
อาเภอ หรือที่ทาการปกครองกิ่งอาเภอ
สาหรับเอกสารและหลักฐานประกอบการขออนุญาตจัดให้มีการแถมพก
และรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคมี ดังนี้
(๑) แบบบันทึกถ้อยคาผู้ขออนุญาต (ปค.๑๔) เป็นบันทึกถ้อยคาของผู้ขอ
อนุญาตถึงกติกาวิธีการเล่น ระยะเวลาการเล่น เงื่อนไขการเล่น การแจกรางวัล สิ่งของรางวัล การ
โฆษณา เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) หนังสือแสดงความประสงค์ขออนุญาตของบริษัท หนังสือฉบับนี้เป็น
หนังสือที่นิติบุคคลผู้ขออนุญาตแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาตฯ โดยหนังสือต้องครอบคลุม
ถึงกติกาวิธีการเล่น ระยะเวลาการเล่น เงื่อนไขการเล่น การแจกรางวัล สิ่งของรางวัล การโฆษณา เป็น
ต้น ทั้งนี้ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
(๓) หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาตดาเนินการ
แทน) (กรณีมอบอานาจเฉพาะเรื่องติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท หากเป็นการมอบอานาจทั่วไปติดอากร
แสตมป์ ๓๐ บาท) ลงนามโดยผู้มีอานาจ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคลด้วย (ถ้าหนังสือรับรอง
นิติบุคคลนั้นระบุไว้ให้ต้องประทับ)
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ สาเนา Passport ของผู้มอบอานาจ
(กรณีมอบอานาจให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาตดาเนินการแทน)
(๕) แสดงบั ต รประจ าตั ว ประชาชนของผู้ ยื่ น ขออนุ ญ าตต่ อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ (หากเป็นกรณีมอบอานาจให้ผู้รับมอบอานาจนั้นเป็นผู้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนของ
ตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่)
(๖) สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการฯ ซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา ไม่ต้องใช้เอกสารข้อนี้)
(๗) หนังสือแจ้งยืนยันการจัดเตรียมของรางวัล
(๘) ใบเสร็จของรางวัล หรือใบสั่งซื้อสิ่งของรางวัล หรือใบสนับสนุนของ
รางวัล (แล้วแต่กรณี) กรณีรางวัลเป็น รถยนต์ / อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด / ทองคาตั้งแต่
๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป /หรือสิ่งของรางวัลอื่นที่มีมูลค่ามาก (กรณีเป็นใบเสนอราคาสิ่งของรางวัล ให้
ลงลายมือชื่อทั้ง ผู้ทาคาเสนอราคา(ผู้ขาย) และผู้ตอบรับลงนามสั่งซื้อของรางวัล(ผู้ขออนุญาตฯ)(ต้อง
ประทับตราบริษัทฯ ด้วย ถ้าหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุไว้ให้ต้องประทับตรา)
(๙) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมาย
บริการ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา /หรือหนังสือสัญญาการเป็นผู้แทนจาหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศ
ไทย /หรือลิขสิทธิ์การขาย สิทธิบัตร /หรือสัญญาการเป็นตัวแทนจาหน่ายจากบริษัทเจ้าของสินค้า
ต่างประเทศที่มิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว /หรือใบอนุญาต
๘๐

ก่อสร้างโครงการกรณีที่เป็นบ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนีย ม /หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงสิทธิในการ
ขายหรือจาหน่ายสินค้านั้นๆ หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ นั้นๆ
(๑๐) ตัวอย่างสิ่งพิมพ์โฆษณา หรือตัวอย่างคูปองในการชิงโชค (แล้วแต่
กรณี) (ซึ่งมีรายละเอียดการเล่นครบตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค)
(๑๑) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ในการจับรางวัลจากเจ้าของสถานที่ เช่น
โรงแรม ศูนย์ประชุม เป็นต้น (สาหรับกรณีที่จับรางวัลนอกสถานที่อันเป็นที่ตั้งของสานักงานใหญ่ของ
ผู้ขออนุญาต) พร้อมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงสิทธิความเป็นเจ้าของ เช่น สาเนาทะเบียนบ้านแสดง
สถานภาพเจ้าบ้าน หนังสือสิทธิการใช้ประโยชน์จากสัญญาเช่า หนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งระบุที่ตั้ง
ของสถานที่จับรางวัล เป็นต้น
กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
คุณสมบัติของผู้ยื่นขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกและรางวัลด้วยการเสี่ยง
๗๑
โชคมี ดังนี้
๑. บรรลุนิติภาวะแล้ว
๒. มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้าน
๓. มี อ าชี พ เป็ น หลั ก ฐานและฐานะทางการเงิ น มั่ น คงเพี ย งพอในการ
ประกอบกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๕. ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่พ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือเป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๖. กรณี นิ ติ บุ ค คลเป็ น ผู้ ข ออนุ ญ าต นิ ติ บุ ค คลนั้ น จะต้ อ งมี ภู มิ ล าเนาใน
ประเทศไทย
๗. กรณีใช้วิธีการเล่นโดยส่งชิ้นส่วนของสินค้าหรือบัตรสมนาคุณหรือบัตร
อื่นๆ มาจับสลาก ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าขึ้นเองหรือผู้แทนจาหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศ
เท่านั้น ยกเว้น
๗.๑ กิ จ การค้ า ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะของศู น ย์ ก ารค้ า หรื อ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
ธนาคาร หรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพด้านการให้บริการ หรือ (ที่ มท ๐๓๐๗.๒/ว๗๖ ๙ มกราคม

๗๑

กระทรวงมหาดไทย สานักการสอบสวนและนิติการ. (ม.ป.ป.). คู่มือสาหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตจัดให้มี
การแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้า หรืออาชีพ . สืบค้นจาก
https://www.info.go.th/Intro?returnUrl=%2fGuide%2fGenerateCitizenGuideFront%2f8332 (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๖๑).

๘๑

๒๕๕๐ เรื่องการผ่อนผันการอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคฯ โดยยกเว้น
หลักเกณฑ์)
๗.๒ กรณี ใ ช้ วิ ธี ก ารส่ ง ข้ อ ความ SMS หรื อ ทางโทรศั พ ท์ ผ่ า นระบบ
หมายเลขต่ า งๆ ในการทายผล ตอบปั ญ หา หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ ชิ ง รางวั ล โดยการพิ ม พ์
หมายเลขของผู้ส่งแล้วนามาจับสลากตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
๗.๓ กรณีจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ใน
การประกอบกิจการค้าหรืออาชีพโดยใช้วิธีเปิดแผ่นป้ายผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้จัดรายการเฉพาะทาง
สถานีโทรทัศน์เท่านั้น
ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประจาท้องที่มีอานาจหน้าที่จะ
เป็นผู้ พิจารณาว่าจะอนุญ าตให้มี การจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลด้ วยการเสี่ย งโชคในการ
ประกอบกิจการค้าหรืออาชีพหรือไม่
โดยในแนวทางปฏิ บั ติ เ จ้ า พนั ก งานผู้ อ อกใบอนุ ญ าต สามารถออก
ใบอนุญาตให้มีการเล่นชิงโชคได้เพียง ๒ วิธีเท่านั้นคือ
วิธีที่ ๑ วิธีการเล่นโดยการส่งชิ้นส่วนของสินค้าหรือบัตรสมนาคุณหรือ
บัตรอื่นๆ มาจับสลาก และต้องจับสลากตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต ส่วนวิธีการ
เล่นอย่างอื่นห้ามไม่ให้อนุญาตโดยเด็ดขาด
โดยกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดระเบียบการอนุญาตจัดให้มีการแถมพก
หรือรางวัลด้วย การเสี่ยงโชค ดังนี้๗๒
(๑) ผู้ที่จะขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ ยงโชคโดย
วิธีการใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
๒๔๗๘ จะต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าขึ้นเองหรือเป็นผู้แทนจาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ
เว้ น แต่ กิ จ การค้ า ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะของศู น ย์ ก ารค้ า หรื อ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
ธนาคาร หรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพด้านการให้บริการ ๗๓ ที่ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าเองหรือ
เป็นผู้แทนจาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ
(๒) การแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ให้ใช้ วิธีการเล่นโดยการส่ง
ชิ้นส่วนสินค้าหรือบัตรอื่นๆ มาจับสลากและต้องจับสลากตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ใน
ใบอนุญาต ส่วนวิธีการเล่นอย่างอื่น ห้ามมิให้อนุญาตโดยเด็ดขาด
(๓) รางวัลสมนาคุณจะต้องระบุว่าเป็นสิ่งของอะไร ราคาเท่าไหร่ และให้
พิจารณาว่าราคาพอสมควรที่จะแถมพกหรือให้รางวัลหรือไม่ และห้ามมิให้จ่ายหรือรับเงินแทนการ
แถมพกหรือรางวัลตามลักษณะข้อจากัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาต เช่น เงินสด หรือบัญชีเงินฝาก
เช็ค เป็นต้น
(๔) การด าเนิ น การออกใบอนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การตามข้ อ ๔ ข. แห่ ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกความตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘
(๕) ควบคุมและตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมาย
๗๒
๗๓

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๒/ว ๑๖๕๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗๔/ว ๗๔๘ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑

๘๒

อย่างไรก็ดี ยกเว้น ในกรณีที่ผู้จัดรายการเฉพาะทางสถานีโทรทัศน์เท่านั้น
การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพโดยใช้วิธีการ
เปิดแผ่ นป้ายได้โดยไม่ต้องใช้วิธีการส่งชิ้นส่วนของสินค้าหรือบัตรสมนาคุณ หรือบัตรอื่นๆมาจับ
สลาก๗๔
วิธีที่ ๒ วิธีการส่งข้อความ SMS หรือส่งข้อความทางโทรศัพท์ผ่านระบบ
หมายเลขต่างๆ หรือวิธีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันในการทายผล ตอบปัญหาหรือแสดงความคิดเห็น
เพื่อชิงรางวัล
โดยกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดหลักเกณฑ์ระเบียบการอนุญาตจัดให้มี
การแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยใช้วิธีการส่งข้อความ SMS หรือวิธีการอื่นใดที่มีลักษณะ
คล้ายกันเพื่อชิงรางวัล ดังนี้๗๕
“เนื่องจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หลายรายการมีการ
เชิญชวนให้ประชาชนผู้ชมและผู้รับฟังรายการส่งข้อความ SMS หรือส่งข้อความทางโทรศัพท์ผ่าน
ระบบหมายเลขต่างๆ ในการทายผลตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัลเข้าไปในรายการ
เป็นจานวนมาก โดยมีการเสี่ยงโชคได้รับของรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรือ
อาชีพ จะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ แต่หากการจัดดังกล่าวมี
เจตนาเพื่อหารายได้จากส่วนแบ่งผลประโยชน์ของการส่งข้อความหรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
เห็นว่ามีการแบ่งผลประโยชน์จากค่าบริการส่งข้อความ ไม่ว่าอัตราส่วนเท่าไร ก็จะไม่เป็นการแถมพก
หรือให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชค และไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ตามมาตรา ๘ อีกทั้งไม่สามารถออก
ใบอนุญาตเล่นการพนันตามมาตรา ๔ ได้ เนื่องจากไม่มีระบุไว้ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๔ ทวิแห่ง
พระราชบัญญัติการพนันฯ
ระเบียบ ขอบเขต วิธีการรูปแบบการเล่นดังนี้ ให้รวมถึงการใช้วิธีการส่ง
ข้อความ SMS หรือทางโทรศัพท์ผ่านระบบเลขหมายต่างๆ หรือวิธีการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันใน
การทายผลตอบปัญหา และแสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัล ดังนี้
(๑) ผู้ ข ออนุ ญ าตไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ขึ้ น เองหรื อ เป็ น ผู้ แ ทน
จาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
(๒) การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีการส่ง
ข้อความ SMS หรือโทรศัพท์ผ่านระบบหมายเลขต่างๆ หรือวิธีการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายในการทาย
ผลตอบปัญหา หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัล ให้ใช้วิธีการเล่นโดยการพิมพ์หมายเลขของผู้ส่ง
ข้อความที่ร่วมรายการดังกล่าวแล้วนามาจับสลากตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
โดยต้องมีผู้รู้เห็นที่น่าเชื่อถือเป็นพยานใน การตรวจสอบสลากและการจับสลากด้วยทุกครั้ง ส่วน
วิธีการเล่นอย่างอื่น ห้ามมิให้อนุญาตเล่นโดยเด็ดขาดและให้ทารายงานข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัลแจ้งต่อ
พนักงานผู้ออกใบอนุญาตโดยเร็ว และมีชื่อ -ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้รับรางวัลพร้อมลงรายมือชื่อพยานผู้รู้
เห็นในการจับสลากด้วยทุกครั้ง
๗๔
๗๕

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗๔/ว ๗๔๘ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๒/ว ๒๓๘๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๘๓

(๓) รางวัลสมนาคุณต้องระบุไว้ว่า เป็นสิ่งของอะไร ราคาเท่าไหร่ และให้
พิจารณาว่าราคาพอสมควรที่จะแถมพกหรือให้รางวัลหรือไม่ และห้ามมิให้จ่ายหรือรั บเงินแทนการ
แถมพกหรือลักษณะข้อจากัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาต เช่น เงินสด หรือบัญชีเงินฝาก เป็นต้น
(๔) กาหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องแจ้ง หรือแสดงข้อความว่าได้รับ
อนุญาตแล้วตามใบอนุญาตเลขที่ เล่มที่ และสถานที่ออกใบอนุญาตต่อผู้เข้าเล่นก่อนจัดให้มีการเล่น
ดังกล่าวในรายการที่จัดด้วยทุกครั้ง
(๕) ให้ควบคุมและตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตให้ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การพนันฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ โดยเคร่งครัด”
ดั ง นั้ น ปั จ จุ บั น ผู้ ป ระกอบกิ จ การค้ า หรื อ อาชี พ รายใดที่ จ ะจั ด ให้ มี ก าร
ส่งเสริมการขายโดยการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค จึงสามารถใช้วิธีการเสี่ยงโชค
ได้เพียง ๒ วิธีดังกล่าวข้างต้น แต่สุดท้ายแล้วก็ใช้วิธีการเสี่ยงโชคโดยวิธีการจับสลากโดยวิธีการเดียว
เท่านั้น เพราะเมื่อพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๓๐๗.๒/ว ๒๓๘๔ ลง
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ข้อ ๒ จะเห็นว่าแม้จะเป็นการเล่นด้วยวิธีการใช้ SMS แต่ก็เป็นเพียง
วิธีการส่งเพียงเท่านั้น แต่สุดท้ายก็ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ออกมาเพื่อจับฉลากไม่ต่างอะไรกับการ
ส่งชิ้นส่วนมาจับสลากแต่อย่างใด๗๖
หากผู้ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นชิงโชคด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก ๒ วิธี
ดังกล่าวข้างต้นจะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต เช่น การจัดให้มีการแถมพกหรือ
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคผ่านแอปพลิเคชั้นบนโทรศัพท์มือถือไม่อาจอนุญาตให้มีการเล่นได้๗๗ เป็นต้น
และเพื่อให้แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดให้มีการ
แถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกหนังสือที่ มท.๐๓๐๗.๔/ว๗๔๗๐ กาชับให้เจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตถือปฏิบัติ ดังนี้๗๘
๑. ให้พนักงานผู้ออกใบอนุญาตสอบปากคาให้ได้ความชัดเจนว่าแถมพก
หรือรางวัลเป็นสิ่งของอะไร จานวนเท่าใด ราคามากน้อยเพียงใด
๒. ให้พิจารณาว่าสิ่งของนั้ นเหมาะสมพอสมควรกับการเล่นหรือไม่และ
จะต้องมีราคาไม่น้อย หรือมากจนเกินไป โดยพิจารณามูลค่าของสินค้าของผู้อนุญาตประกอบด้วย
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และไม่ให้เป็นการเล่นที่มอมเมาประชาชนให้ลุ่มหลงการเสี่ยงโชคมาก
จนเกินไป
๓. ห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอจนกว่าจะ
ตรวจสอบหรือสอบสวนจนเป็นที่แน่ใจว่าผู้ขออนุญาตมีสิ่งของพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่ผู้เล่นที่ได้รับ
แถมพกหรือรางวัลและให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด
๗๖

สุกฤษฎิ์ อัครวงศ์วริศ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๗, หน้า ๒๗-๒๘.
หนังสือตอบข้อหารือการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค (หนังสือสานักการสอบสวนและนิติการ ที่ มท.
๐๓๐๗.๔/๖๓๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)
๗๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๔/ว๗๔๗๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การอนุญาตให้มีการเล่นแถม
พกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีการใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ
๗๗

๘๔

๔. ให้จังหวัดและอาเภอสอดส่อง ควบคุม ดูแลการเล่นจัดให้มีแถมพกหรือ
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หากพบการกระทาผิดให้ดาเนินการตาม
กฎหมายโดยเฉียบขาดแล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
สาหรับระยะเวลาสาหรับดาเนินการในการพิจารณาอนุญาตไม่เกิน ๙๐ วัน โดยมี
ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ ดังนี้๗๙
ลาดับ
๑)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ ข ออนุ ญ าตยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบ พน. ๑
- เจ้าหน้าที่สอบบันทึกปากคาผู้ขออนุญาตตามแบบ ปค.๑๔
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ : (ศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชน/ที่ ท าการปกครอง
อาเภอ/กิ่งอาเภอ))
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ดาเนินการรวบรวมเอกสารพร้อมความเห็นเสนอ
ตามลาดับชั้นถึงอธิบดีกรมการปกครอง/ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา
(หมายเหตุ : (ศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชน/ที่ ท าการปกครอง
อาเภอ/กิ่งอาเภอ))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
- อธิบดีกรมการปกครอง/ผู้ว่าราชจังหวัดพิจารณาสั่งอนุมัติ
/ไม่อนุมัตพิ ร้อมส่งเรื่องคืนคาขอ
- เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (ศูนย์บริการประชาชน/ที่ทาการปกครอง
อาเภอ/กิ่งอาเภอ))

๒)

๓)

ระยะเวลา
๑ วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักการสอบสวน
และนิติการ

๔๔ วัน

สานักการสอบสวน
และนิติการ

๔๕ วัน

สานักการสอบสวน
และนิติการ

เมื่ อ พนั ก งานทราบผลการพิ จ ารณาจะต้ อ งแจ้ ง ผลให้ ผู้ ยื่ น ค าขอทราบ
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
หากพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประจาท้องที่อนุญาตก็จะออก “ใบอนุญาต
ให้จัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคด้วยวิธีการใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรือ
อาชีพ” หรือ “พ.น. ๓๖ ๐๑-๕๐” ตามแบบที่กฎกระทรวงกาหนดให้กับผู้ขอใบอนุญาต โดยผู้ขอ
ใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อจากัดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ด้านหลังใบอนุญาต ดังนี้

๗๙

กระทรวงมหาดไทย สานักการสอบสวนและนิติการ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๕.

๘๕

๑. ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้สาหรับ ๑ ครั้ง
๒. การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนี้ ให้เล่นตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
๓. ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตโอนใบอนุญาตให้ผู้อื่นไปใช้
๔. การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเพื่อกิจการค้าหรือ
อาชีพนั้น สินค้าที่จาหน่ายจะต้องเป็นไปตามราคาในท้องตลาด และผู้ซื้อแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลในการ
เสี่ยงก็ต้องได้รับสิ่งของตามราคาที่ซื้อนั้นไปเสมอ
๕. ห้ามมิให้จ่าย หรือรับเงินแทนการแถมพกหรือรางวัล
แต่อย่างไรก็ดี เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตอาจผ่อนผันการอนุญาตให้ผิด
ไปจากลักษณะข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้หลังใบอนุญาตนี้ได้ หากได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ
จากกระทรวงมหาดไทย ๘๐ ดังมีกรณี เช่น ให้เจ้าหนักงานผู้ออกใบอนุญาต ผ่อนผันการอนุญาตให้ผู้
ประกอบอาชีพด้านการบริการต่างๆ จัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลเสี่ยงโชค โดยไม่ต้องปฏิบัติตาม
ลักษณะข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้หลังใบอนุญาต (พ.น. ๓๖) ข้อ ๔๘๑ กล่าวคือ ประกอบอาชีพ
ด้านการบริการต่างๆ จัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลเสี่ยงโชคโดยไม่จาต้องมี สินค้าที่จะต้องจาหน่าย
ตามราคาในท้องตลาด และผู้ซื้อแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลในการเสี่ยงก็ต้องได้รับสิ่งของตามราคาที่ซื้อ
นัน้ ไปเสมอ (เนื่องจากการบริการต่างๆ ไม่มีตัวสินค้าที่จะจาหน่ายหรือให้ผู้ซื้อรับสินค้า)
อย่างไรก็ดี เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีสิทธิเพิกถอนใบอนุญาตได้หาก
มีเหตุเชื่อได้ว่าผู้รับใบอนุญ าตไม่กระทาการหรือละเมิดใบอนุญาต ตามมาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘
ขั้ น ตอนที่ ๔ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ มี ก ารจั ด ให้ มี ก ารเล่ น
แถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกาหนด
๔.๑.๑.๕ อายุ ข องใบอนุ ญ าตการจั ด ให้ มี ก ารให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคในการ
ประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ
สาหรับกาหนดอายุของใบอนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ข้อ ๖
ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้บัญญัติไว้ดังนี้
“กาหนดอายุของใบอนุญาตการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดย
วิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพให้นับแต่วันที่เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตจนถึงวันที่เจ้า
พนักงานผู้ออกใบอนุญาตกาหนดให้ตามที่เห็นสมควร และการเสี่ยงโชคแต่ละคราวต้องอยู่ภายในเวลา
๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา แห่งวันที่กาหนดไว้”
จากบทบัญญัติดังกล่าว ระยะเวลาอายุของใบอนุญาตจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้า
พนักงานออกใบอนุญาตที่จะพิจารณาเห็นสมควร ดังนั้นกาหนดอายุของใบอนุญาตจึงมีระยะเวลาที่
แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ดี เวลาในการจัดให้มีการเสียงโชคในแต่ละครั้ง
๘๐

กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
๗๗/ตอนที่ ๖๖/หน้า ๕๕๑/๙ สิงหาคม ๒๕๐๓
๘๑ หนังสือมหาดไทยที่ มท๐๓๐๗๒/ว ๗๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง ผ่อนผันการอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือ
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคฯ โดยยกเว้นหลักเกณฑ์

๘๖

ผู้ประกอบธุรกิจที่จัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคจะต้องจัดการเสี่ยงโชคให้อยู่ใน
ช่วงเวลา ๗ - ๒๔ นาฬิกาของวันที่กาหนดในใบอนุญาต
๔.๑.๑.๖ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มในการขอใบอนุ ญ าตการจั ด ให้ มีก ารให้ร างวั ล ด้วย
การเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ
สาหรับอัตราค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นแถมพก
หรือรางวัลในการเสี่ยงโชคได้มีการกาหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) และแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ข้อ ๑๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ. ๒๔๗๘ ว่า
“ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชค
ด้วยวิธีการใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพให้กาหนดดังนี้
กาหนดอายุใบอนุญาต
๑ วัน
ไม่เกิน ๗ วัน
ไม่เกิน ๑ เดือน
ไม่เกิน ๖ เดือน
ไม่เกิน ๑ ปี

ค่าธรรมเนียม
๓๐๐ บาท
๖๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท
๙,๐๐๐ บาท

ดังนั้น ปัจจุบัน อัตราค่าธรรมเนียมในการของใบอนุญาตฯ จะมากหรือ
น้อยจึงขึ้นอยู่กับระยะเวลาของใบอนุญาตที่กาหนดไว้ในกฎหมาย โดยหาก
- ใบอนุญาตมีกาหนด ๑ วัน
ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ ๓๐๐ บาท
- ใบอนุญาตมีกาหนดไม่เกิน ๗ วัน ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ ๖๐๐ บาท
- ใบอนุญาตมีกาหนดไม่เกิน ๑ เดือน ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ ๑,๕๐๐ บาท
- ใบอนุญาตมีกาหนดไม่เกิน ๖ เดือน ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ ๖,๐๐๐ บาท
- ใบอนุญาตมีกาหนดไม่เกิน ๑ ปี ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ ๙,๐๐๐ บาท
โดยการคานวณกาหนดอายุใบอนุญาต ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มเล่นหรือมี
การส่งชิ้นส่วนชิงโชคหรือคูปอง หรือการส่ง SMS เข้ามาชิงโชคจนถึงวันที่มีการจับรางวัล และหากมี
การจับรางวัลหลายครั้งในช่วงระยะวันจัดรายการ ให้ออกใบอนุญาตทุกครั้งเท่ากับจานวนจับรางวัล
หรือแยกกองชิ้นส่วนตามลาดับ นอกจากนี้ หากมีการจับรางวัลหลายครั้งโดยนาชิ้นส่วนที่เหลือในครั้ง
ก่ อ นมาจั บ ในครั้ ง ต่ อ ไปให้ นั บ ระยะเริ่ ม เล่ น ส่ ง ชิ้ น ส่ ว นหรื อ SMS ในครั้ ง ก่ อ นมารวมค านวณใน
ใบอนุญาตครั้งต่อไป
ตัวอย่างการคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีการนาชิ้นส่วนที่เหลือใน
ครั้งก่อนมารวมจับด้วย
ครั้ ง ที่ ๑ เริ่ ม ส่ ง ชิ้ น ส่ ว นหรื อ SMS ๑ พฤศจิ ก ายน - ๓๐ พฤศจิ ก ายน
๒๕๖๐ ใบอนุญาตใบที่ ๑ ไม่เกิน ๑ เดือน ดังนั้นเสียอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ ๑,๕๐๐ บาท

๘๗

ครั้งที่ ๒ จับรางวัลวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๑๕๖๐ (นาชิ้นส่วนที่เหลือครั้งที่ ๑
มาจั บ ด้ ว ย) ให้ นั บ ระยะเวลาตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ ถึ ง วั น ที่ ๑๕ ธั น วาคม ๒๕๖๐
ใบอนุญาตใบที่ ๒ ไม่เกิน ๖ เดือน เสียอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ ๖,๐๐๐ บาท เป็นต้น
สาหรับอัตราค่าธรรมเนียมในการของการขอใบอนุญาต ได้มีการกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมเอาไว้ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยก่อนหน้า พ.ศ. ๒๕๒๔ เดิมอัตราค่าธรรมเนียมของ
การขอใบอนุญาต ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ข้อ ๑๘ ดังนี้
กาหนดอายุใบอนุญาต
๑ วัน
ไม่เกิน ๗ วัน
ไม่เกิน ๑ เดือน
ไม่เกิน ๖ เดือน
ไม่เกิน ๑ ปี

ค่าธรรมเนียม
๑๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท

ซึ่ ง อั ต ราค่ า ธรรมเนีย มดั ง กล่ า ว ได้ มี ก ารก าหนดไว้ ตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๕๐๓
ดังนั้นเมื่อเวลาล่วงผ่านมานานจึงเห็นว่าอัตราดังกล่าวนั้นต่าเกินไป ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน จึงเห็นควรเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้สูงขึ้น จึงได้มีการประกาศกฎกระทรวงฉบับที่
๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) เพื่อมาแก้ไขเพิ่มเติม๘๒ โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ใช้มาถึงปัจจุบัน
๔.๑.๑.๗ ของรางวัลในการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในการประกอบ
กิจการค้าหรืออาชีพ
สาหรับของรางวัลในการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคไม่ได้มีการ
กาหนดหลักเกณฑ์หรือมูลค่าของของรางวัลเอาไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ แต่
อย่างใด แต่อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาตามใบอนุญาตการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยง
โชคด้วยวิธีการใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ (พ.น. ๓๖) จะมีก ารจากัดเงื่อนไขหลัง
ใบอนุญาตข้อ ๕ กาหนดให้ “ห้ามมิให้จ่ายหรือรับเงินแทนการแถมพกหรือรางวัล ” หากผู้ได้รับ
ใบอนุญาตฝ่าฝืน เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีสิทธิจะเรียกใบอนุญาตคืนได้ตามมาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘
นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด
ที่มท ๐๓๐๗.๒/ว๑๖๕๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ข้อ ๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที่มท ๐๓๐๗.๒/ว๒๓๘๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ข้อ ๓ ที่กาหนดหลักเกณฑ์ให้แก่เจ้า
พนักงานผู้ออกใบอนุญาตถือปฏิบัตติ รงกันว่า
“รางวัลสมนาคุณต้องระบุว่าเป็นสิ่งของอะไร ราคาเท่าไหร่ พิจารณาว่า
พอสมควรที่จะแถมหรือให้รางวัลหรือไม่ และห้ามมิให้จ่ายหรือรับเงินแทนการแถมพกหรือรางวัลตาม
ลักษณะข้อจากัดเงื่อนไขหลังใบอนุญาต เช่น เงินสด บัญชีเงินฝาก เช็ค เป็นต้น”
๘๒

หมายเหตุท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๑๗๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๒/๑๔
ตุลาคม ๒๕๒๔

๘๘

ทาให้เห็นว่ากระทรวงมหาดไทยได้ขยายคาว่า “เงิน”ตามลักษณะข้อจากัด
และเงื่อนไขหลังใบอนุญาตให้กว้างขึ้นมิใช่แต่เฉพาะเงินสดเท่านั้นแต่ยังขยายความรวมถึง เช็ค และ
บัญชีเงินฝากด้วย ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ยืนยันหลักการดังกล่าวโดยได้มีการออกหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด มท ๐๓๐๗.๒/ว๓๓๙๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่องการอนุญาตให้มี
การจัดแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ ว่า
“...เจตนารมณ์คาว่า “เงิน” หมายความรวมถึง บัญชีเงินฝากและเช็คด้วย
อันตีความในลักษณะกว้าง เนื่องจากบัญชีเงินฝากและเช็ค ไม่ใช่ลักษณะของเงินตรา อันได้แก่ เหรียญ
กษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใดซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อานาจให้ออกใช้ แต่เป็นเพียงหนังสือหรือตรา
สารที่สามารถแลกเปลี่ยนได้เป็นเงินสดเท่านั้น เมื่อพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวแล้วคาว่า “เงิน”ตาม
ความหมายของลักษณะข้อจากัดและเงื่อนไขบังคับหลังใบอนุญาตฯ (พ.น. ๓๖) ข้อ ๕ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท ๐๓๐๗.๒/ว๑๖๕๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ความหมาย
ของคาว่าเงินรวมถึงหนังสือหรือตราสารทุกประเภทที่สามารถนาไปขึ้นเงิน แลกเงิน หรือเบิกเงินหรือ
กระทาด้วยประการใดๆ ให้ได้มาซึ่งเงินด้วย ดังนั้นจากข้อหารือดังกล่าวข้างต้นหากเป็นบัตรสมนาคุณ
นาไปแลกซื้อสินค้าได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถนาไปขึ้นเงิน แลกเงิน หรือเบิกเงินหรือกระทาด้วยประการ
ใดๆ ให้ได้มาซึ่งเงินแล้ว ก็จะไม่ใช่เงินตามลักษณะข้อจากัดและเงื่อนไขบังคับหลังใบอนุญาตฯ หรือ
หนังสือสั่งการดังกล่าวแต่อย่างใด”
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคในปัจจุบัน
ไม่ได้มี การกาหนดมู ลค่าของรางวัลในการเสี่ยงโชคเอาไว้ โดยมอบอานาจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ออก
ใบอนุญาตเป็นผู้พิจารณาถึงมูลค่าของรางวัลว่าพอสมควรที่จะแถมหรือให้รางวัลหรือไม่ แต่มีเพียง
หลักเกณฑ์เดียวที่กาหนดห้ามเกี่ยวกับรางวัลในการแถมพกหรือการเสี่ยงโชคไว้ คือ ห้ามแถมพกหรือ
ให้รางวัลในการเสี่ยงโชคเป็นเงินและยังรวมถึงหนังสือตราสารทุกประเภทซึ่งสามารถนาไปขึ้นเงินแลก
เงิน หรือเบิกเงินหรือกระทาด้วยประการใดๆ ให้ได้มาซึ่งเงิน จึงเป็นการตีความให้ขยายความเพื่อ
จากัดของรางวัลให้เป็นเพียงสิ่งของเท่านั้นโดยมิให้รางวัลเป็นเงินไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าการให้รางวัลในการเสี่ยงโชคเป็นเงินสดจะเป็นกระตุ้น ให้ประชาชนอยากได้
เงินรางวัล และซื้ อสิ นค้าเพื่อหวังเงินรางวัลมากกว่าความต้องการซื้ อสินค้าตามปกติ ถือเป็นการ
มอมเมาประชาชนให้ลุ่มหลงกับการเสี่ยงโชคมากจนเกินไป๘๓
๔.๑.๒ หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การโฆษณาการส่ ง เสริ ม การขายโดยการให้ ร างวั ล ด้ ว ย
การเสี่ยงโชค
สาหรับหลักเกณฑ์การควบคุมการโฆษณาการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัล นั้น
มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๘๓

สัมภาษณ์ บัญชา อินทรวิเศษ, เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ กรมการปกครองปกครอง กระทรวงมหาดไทย,
สัมภาษณ์, สานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑.

๘๙

๔.๑.๒.๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมายหลักที่กาหนด
หลั ก เกณฑ์ ก ารควบคุ ม การโฆษณาการส่ ง เสริ ม การขายโดยการให้ ร างวั ล ในสิ น ค้ า ทั่ ว ไป โดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า
“มาตรา ๘ ให้นายกรัฐ มนตรีรักษาการตามพระราชบัญ ญัตินี้และให้มี
อานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้...”
“มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
หรือใช้ข้อความที่อาจเป็นผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่
เกี่ยวกับแหล่ งกาเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้า หรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ
การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ
ข้อความดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม...
(๕) ข้อความอย่างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง...
มาตรา ๔๘๘๔ ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือ (๔)
หรือข้อความตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ
ไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ”
ต่อมาจึงได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) มาขยายมาตรา
๒๒ วรรคสอง (๕) โดยกาหนดให้ข้อความดังต่อไปนี้ ถือเป็นข้อความที่เข้าลักษณะไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภคหรือเป็นข้อความทีอ่ าจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ได้แก่
“... (๓) ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจจะจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ก่อนที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๔)๘๕ ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจจะจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนันแล้ว หรือข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศ
ว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการประกวด ชิงรางวัล โดยข้อความดังกล่าวมิได้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือข้อกาหนดในการเสี่ยงโชคหรือ
ในการประกวดชิงรางวัล
(ข) วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดให้มีการเสี่ยงโชค
หรือการประกวด ชิงรางวัล เว้นแต่เป็นการโฆษณาทางวิ ทยุ โทรทัศน์ ข้อความโฆษณาที่กาหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นของการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิงรางวัลนั้นจะให้ปรากฏในส่วนที่เป็นภาพหรือใน
ส่วนที่เป็นเสียงอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ แต่ข้อความที่กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดนั้นจะต้องให้ ปรากฏทั้งใน
ส่วนที่เป็นภาพและส่วนที่เป็นเสียง
๘๔
๘๕

มาตรา ๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่๕ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

๙๐

(ค) ประเภทและลักษณะของของแถมพกหรือรางวัล จานวนมูลค่า
ของของแถมพกหรือ รางวัล แต่ล ะสิ่ ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท เว้นแต่กรณีที่การโฆษณา
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของของแถมพกหรือรางวั ลแต่ละ
สิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภทก็ได้ แต่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุมูลค่ารวมของของแถมพกหรือ
รางวัลทุกประเภทไว้แทน
ในกรณีที่สิ่งซึ่งจัดเป็นของแถมพกหรือรางวัลเป็นสิ่งซึ่งมีมูลค่ าที่
ผู้บริโภคอาจทราบได้โดยทั่วไป และข้อความโฆษณานั้นได้แสดงให้ผู้บริโภคทราบถึง ประเภทและ
ลักษณะของของแถมพกหรือรางวัลไว้โดยชัดแจ้งแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของของแถมพก
หรือรางวัลนั้นไว้ก็ได้
(ง) เขตหรือถิ่นที่มีการจัดให้มีการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิง
รางวัล เว้นแต่กรณีที่เป็นการจัดให้มีขึ้นทั่วราชอาณาจักร
(จ) วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ซึ่งกาหนดไว้สาหรับการทาการ
เสี่ยงโชคหรือการตัดสินการประกวดชิงรางวัล
(ฉ) สื่อโฆษณาที่จะใช้ในการประกาศรายชื่อผู้ได้รับของแถมพก
หรือรางวัลจากการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิงรางวัล”
จากบทบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคขั้นต้น ได้
กาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่จะโฆษณาสินค้าโดยจะจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการ
เสี่ยงโชค ต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
สาหรับขั้นตอนและหลักเกณฑ์การโฆษณาสินค้าโดยจะจัดให้มีการแถมพกหรือ
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีดังนี้
๑. ผู้ประกอบธุรกิจที่จะโฆษณาสินค้าหรือบริการโดยที่ระบุหรือประกาศว่าจะจัดให้
มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค จะต้องไปดาเนินการขอใบอนุญาตให้มีการแถมพกหรือ
รางวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคจากเจ้ า พนัก งานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการพนั น พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๘
เสียก่อน
๒. ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจะจัดให้
มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค จะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ดังต่อไปนี้
๒.๑ หลั กเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือข้อกาหนดในการเสี่ยงโชคหรือในการ
ประกวดชิงรางวัล
๒.๒ วั น เดื อ น ปี ที่ เ ริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด ของการจั ด ให้ มี ก ารเสี่ ย งโชคหรื อ การ
ประกวดชิงรางวัล เว้นแต่เป็นการโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ ข้อความโฆษณาที่กาหนดระยะเวลา
เริ่มต้นของการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิงรางวัลนั้นจะให้ ปรากฏในส่วนที่เป็นภาพหรือในส่วนที่เป็น
เสียงอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ แต่ข้อความที่กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดนั้นจะต้องให้ ปรากฏทั้งในส่วนที่เป็น
ภาพและส่วนที่เป็นเสียง
๒.๓ ประเภทและลักษณะของของแถมพกหรือรางวัลจานวนมูลค่าของของแถม
พกหรือรางวัลแต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท เว้นแต่กรณีที่การโฆษณาวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน์ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของของแถมพกหรือรางวัลแต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวม
๙๑

ในแต่ละประเภทก็ได้ แต่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุมูลค่ารวมของของแถมพกหรือรางวัลทุกประเภท
ไว้แทน
ในกรณีที่สิ่งซึ่งจัดเป็นของแถมพกหรือรางวัลเป็นสิ่งซึ่งมีมูลค่าที่ผู้บริโภค
อาจทราบได้โดยทั่วไป และข้อความโฆษณานั้นได้แสดงให้ผู้บริโภคทราบถึงประเภทและลักษณะของ
ของแถมพกหรือรางวัลไว้โดยชัดแจ้งแล้ว ผู้ประกอบธุ รกิจจะไม่ระบุมูลค่าของของแถมพกหรือรางวัล
นั้นไว้ก็ได้
๒.๔ เขตหรือถิ่นที่มีการจัดให้มีการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิงรางวัล เว้นแต่
กรณีที่เป็นการจัดให้มีขึ้นทั่วราชอาณาจักร
๒.๕ วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ซึ่งกาหนดไว้สาหรับการทาการเสี่ยงโชคหรือ
การตัดสินการประกวดชิงรางวัล
๒.๖ สื่อโฆษณาที่จะใช้ในการประกาศรายชื่อผู้ได้รับของแถมพกหรือรางวัลจาก
การเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิงรางวัล
ดังนั้นหากผู้ประกอบธุรกิจที่จะโฆษณาสินค้าหรือบริการโดยที่ระบุหรือประกาศว่า
จะจัดให้มีการแถมพกหรือ รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคไม่ปฏิบัติตาม ก็จะถือว่ าผู้ประกอบธุรกิจมีการ
โฆษณาโดยใช้ ข้ อ ความที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ใช้ ข้ อ ความที่อ าจเป็ น ผลเสีย ต่ อ สั ง คมเป็น
ส่วนรวม อันจะมีความผิดตามมาตรา ๒๒ (๕) กาหนดระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๔.๑.๒.๒ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยโฆษณา เรื่องการโฆษณาสินค้าหรือการ
บริการการจัดให้มีการเสี่ยงโชคด้วยการแถมพกหรือรางวัล๘๖
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการว่าด้วยโฆษณา ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่
จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการว่า
ด้วยโฆษณา เรื่องการโฆษณาสินค้าหรือการบริการการจัดให้มีการเสี่ยงโชคด้วยการแถมพกหรือรางวัล
ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางแก่ ผู้ประกอบธุรกิจว่า ข้อความโฆษณาที่จัดให้มีการแถมพก
หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคจะต้องมีรายละเอียดประการใดบ้าง จึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค ณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณาจะพิจารณาถือว่าเพียงพอที่จะไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยข้อความโฆษณาดังกล่าวอาจพิจารณา แยกได้เป็นสองลักษณะ คือ
๑. การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคตามร้านค้าทั่วไป
หรือสถานที่ ซึ่งกาหนดไว้ โดยการนาคูปอง บัตรสมนาคุณ ชิ้นส่วน หรือสิ่งอื่นใดที่ถูกกาหนดไว้ ให้ผู้ที่
บังเอิญได้รับมีสิทธินามาแลกของแถมพกหรือรางวัล
๒. การจั ด ให้ มี ก ารแถมพกหรื อ รางวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชค ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์หรือสถานที่อื่นใดโดยการจับชิ้นส่วน
ทั้งนี้เนื่องจากในเวลาดังกล่าวมีผู้ประกอบธุรกิจเป็นจานวนมากได้ส่งเสริม
การขายสินค้าหรือบริการโดยใช้วิธีการโดยจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคแต่ไม่ได้มี
การแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคไว้ในข้อความ
๘๖
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๙๒

โฆษณาอย่างชัดเจนและครบถ้วนตามที่กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้บริโภคกาหนด จึงเป็นปัญหาว่า
บรรดาข้อความโฆษณาทั้งหลายจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่
ดังนั้น คณะกรรมการว่าด้วยโฆษณาจึงได้ทาข้อเสนอแนะผู้ประกอบธุรกิจ
ดังนี้
๑. ข้อความโฆษณาด้วยการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยง
โชคโดยการนาคูปอง สมนาคุณ ชิ้นส่วนหรือสิ่งอื่นใดที่กาหนดไว้ ให้ผู้บังเอิญที่มารับของแถมพกหรือ
รางวัลตามร้านค้าทั่วไปหรือสถานที่ที่กาหนดไว้อย่างน้อยที่สุดให้มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของรางวัล จานวน
รางวัลและมูลค่าของของรางวัลต่อชิ้นหรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท
ถ้าเป็นการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ ผู้ประกอบ
ธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่ารางวัลต่อชิ้นหรือมูลค่าร่วมในแต่ละประเภทก็ได้ แต่ในกรณีนั้นต้องระบุมูลค่า
รวมของรางวัลทุกประเภท ประกอบกับมูลค่ารวมของรางวัลในประเภทที่มีมูลค่าแตกต่างไปจากความ
เข้าใจโดยทั่วไปของผู้บริโภค และมูลค่ารวมในของรางวัลในประเภทที่มีมูลค่าไม่อาจทราบได้โดยทั่วไป
๑.๒ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีแจกรางวัลที่ทาให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่ามีวิธี
นาคูปอง สมนาคุณ ชิ้นส่วน หรือสิ่งอื่นใดที่กาหนดไว้ให้ผู้ที่บังเอิญได้รับมาแลกรางวัลได้อย่างไร และ
แลก ณ ร้านค้าประเภทใดหรือสถานที่ใด
๑.๓ กาหนดระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของการจัดให้มีการ
แถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคดังที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ถ้ า เป็ น การโฆษณาทางวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ข้ อ ความโฆษณาที่ ก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดของการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลให้ ปรากฏส่วนที่เป็นภาพและส่วนที่เป็นเสียง
แต่ข้อความที่กาหนดระยะเวลาเริ่มต้นนั้นจะให้ ปรากฏส่วนที่เป็นภาพหรือส่วนที่เป็นเสียง อย่างหนึ่ง
อย่างใดก็ได้
๑.๔ กาหนดเขตหรือถิ่นที่มีการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการ
เสี่ยงโชค (ถ้ามี)
๒. ข้ อ ความโฆษณาการแจกรางวั ล ทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
สถานีโทรทัศน์หรือสถานที่อื่นใดโดยการจับคูปอง ชิ้นส่วน หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้บริโภคส่งมาชิงโชคอย่าง
น้อยที่สุด ให้มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๒.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของรางวัล จานวน
รางวัลและมูลค่าของรางวัลต่อชิ้นหรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท
ถ้าเป็นการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสี ยงหรือวิทยุโทรทัศน์ ผู้ประกอบ
ธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของรางวัลต่อชิ้น หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภทก็ได้แต่ในกรณีนั้นต้องระบุ
มูลค่ารวมของรางวัลทุกประเภท ประกอบกับมูลค่ารวมของรางวัลในประเภทที่มีมูลค่าแตกต่างไปจาก
ความเข้าใจ โดยทั่วไปของผู้บริโภค และมูลค่ารวมของรางวัลในประเภทที่ไม่อาจทราบได้โดยทั่วไป
๒.๒ รายละเอียดเกี่ยวกับชิ้นส่วนหรือคูปองที่จะส่งไปชิงโชค สถานที่
สาหรับรับคูปอง หรือชิ้นส่วน พร้อมทั้งกาหนดเวลาเริ่มต้นรับคูปองหรือชิ้นส่วน และระยะเวลาสิ้นสุด
ของการรับคูปองหรือชิ้นส่วน
๙๓

ถ้ า เป็ น การโฆษณาทางวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ข้ อ ความโฆษณาที่ ก าหนด
ระยะเวลาสิ้ นสุ ดของการรับ คูปองหรื อชิ้นส่ วนให้ ป รากฏส่ว นที่เป็น ภาพและส่ว นที่เป็ นเสีย ง แต่
ข้อความโฆษณาที่กาหนดระยะเวลาเริ่มต้นนั้นจะให้ ปรากฏส่วนที่เป็นภาพหรือส่วนที่เป็นเสียงอย่าง
หนึ่งอย่างใดก็ได้
๒.๓ วัน เวลา และสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์หรือ
สถานที่อื่นใดซึ่งกาหนดไว้สาหรับการจับชิ้นส่วนหรือคูปองในการชิงโชค
๒.๔ หนังสือพิมพ์ที่จะประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล และวันประกาศรายชื่อ
ดังกล่าวหรือสถานที่ที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโดยเปิดเผยและระยะเวลาประกาศ ทั้งนี้ เว้นแต่
การจับชิน้ ส่วนหรือคูปองที่ได้แพร่ภาพออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์
๒.๕ วิธีชิงโชคโดยสังเขป
หากผู้ประกอบธุรกิจ ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อแนะนาในเรื่องการโฆษณาทั้งสอง
ลักษณะดังกล่าว ก็อาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้ได้ตาม
มาตรา ๒๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยยื่ น ค าขอต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๔.๑.๒.๓ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๑ ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
การควบคุมโฆษณาอาหาร ดังนี้
“มาตรา ๔๑ ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ หรือสรรพคุณ
ของอาหารทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ทางฉายภาพ ภาพยนตร์หรือทางหนังสือพิมพ์หรือ
สิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีอื่นใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องนาเสียง ภาพ ภาพยนตร์หรือข้อความที่
จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้”
และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔๑ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จึงได้มีการประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์๘๗ ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ โดยตามประกาศฯ ฉบับนี้ได้ให้คาจากัดความของ
“เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หมายความว่า เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่า
ร้อยละ ๐.๕ ของน้าหนัก”
และในข้อ ๔ ของประกาศฯ ได้กาหนดให้ “การโฆษณาเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อกลางแจ้ง ต้องไม่โฆษณาใน
ลักษณะการแถมพก หรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค หรือมีการให้ของแถม”
นอกจากนี้เพื่อให้การดาเนินการในการบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๓๒ หมวดที่ ๔ เรื่ อ งการห้ า มโฆษณาเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็น ไปด้ วยความเรี ยบร้อ ย และเพื่อประโยชน์สาธารณะในการป้ องกัน การริ เ ริ่ ม ดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป อันเนื่องจากโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนเพื่อให้การดาเนินการตามกฎหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สานักงานคณะกรรมการ
๘๗

ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

๙๔

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกแนวทาง
ปฏิบัติถึงการกระทาที่มีลักษณะส่อหรือแสดงให้เห็นว่ามีเจตนาที่จะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็น
การฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ ดัง ต่อไปนี้
“... (๖) การโฆษณาที่มีลักษณะ แถมพก หรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
หรือมีการให้ ของแถม...”
ดั ง นั้ น เครื่ อ งดื่ ม มี ส่ ว นผสมของแอลกอฮอล์ จึ ง ไม่ ส ามารถโฆษณาใน
ลักษณะการแถมพก หรือให้รางวัลด้วยการเสี่ ยงโชคทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และ
สื่อกลางแจ้งได้เลย
สาหรับการโฆษณาเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน แต่เดิมได้มีประกาศสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารโฆษณาเครื่ อ งดื่ มที่ ผสมกาเฟอี น ลงวั น ที่ ๑๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๕ ได้กาหนดให้การโฆษณาเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน ต้ องไม่โฆษณาใน
ลักษณะการแถมพกหรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค หรือมีการให้ของแถมทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ ทางฉายภาพภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีอื่นใด
แต่ ต่ อ มาส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาได้ ย กเลิ ก ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน ลงวันที่
๑๙ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้ มี ก ารประกาศส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยประกาศฉบับนี้
ไม่มีการนาบทบัญญัติว่าการโฆษณาเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน ต้องไม่โฆษณาในลักษณะการแถมพก
หรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค หรือมีการให้ของแถมไว้ดังเช่นประกาศสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่ผสมที่ผสมกาเฟอีน ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.
๒๕๔๖ ข้อ ๕ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ การโฆษณาเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน สามารถโฆษณาใน
ลักษณะการแถมพก หรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค หรือมีการให้ของแถมได้
๔.๑.๒.๔ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้มีการบัญญัติการโฆษณายา ไว้ในหมวด
๑๑ มาตรา ๙๐ ดังนี้
“ห้ามมิให้โฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวัล”
ดั ง นั้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าจึ ง ไม่ ส ามารถใช้ วิ ธี ก ารแถมพกหรื อ การออกสลาก
รางวัลเพื่อการโฆษณาได้ โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา
๑๒๔ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐
๔.๑.๒.๕ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการบัญญัติการโฆษณา
เครื่องมือแพทย์ไว้ในหมวด ๗ มาตรา ๕๙ ดังนี้
“การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ต้อง
...
(๓) ไม่จัดให้มีรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใดๆ...”
๙๕

ดังนั้นผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นเครื่องมือแพทย์จึงไม่สามารถใช้วิธีการจัดให้มี
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเพื่อการโฆษณาได้ โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปีหรือ
ปรับไม่เกินบาท หรือ ๑๐๐,๐๐๐ ทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของ
ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
จากการศึกษาการควบคุมการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัล
ด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยดังนี้
๔.๒.๑ กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยง
โชคบังคับใช้มาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
เนื่องจากการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเพื่อส่งเสริมการขาย มีความคาบ
เกี่ยวกับหลักการพนัน เพราะวิธี“การเสี่ยงโชค”ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งตามหลักการพนัน ทาให้ต้อง
มีกฎหมายออกมาควบคุม ดังนั้นประเทศไทยจึงได้นาเรื่องการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
ของผู้ประกอบธุรกิจมาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยได้บัญญัติถึงวิธีการ
ควบคุมการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเอาไว้ในมาตรา ๘ เพียงมาตราเดียว โดยกาหนดให้การจัดให้มี
การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะทาได้
อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติการพนันฯ มิได้มีการกาหนดรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการในการขอ
อนุ ญ าตการจั ด ให้ มี ก ารให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ไว้ แ ต่ ป ระการใด แต่ ไ ด้
กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
นี้มีอานาจออกกฎกระทรวงตั้งเจ้าพนักงานดาเนินการตามพระราชบัญญัติ กาหนดเงินค่าธรรมเนียม
และวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ๘๘ ดังนั้นการกาหนดหลักเกณฑ์การจัด
ให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคจึงต้องไปอาศัยกฎหมายระดับลูก ได้แก่ กฎกระทรวงในการกาหนด
รายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในการอนุญาตการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการ
เสี่ยงโชค
ต่อมากระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อมากาหนดหลักเกณฑ์
ควบคุมการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) โดย
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพก
หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคฯ และกาหนดหลักเกณฑ์ใหญ่ๆ ได้แก่ อายุใบอนุญาตฯ แบบการขอ
อนุญาตฯ (พ.น. ๑) แบบของใบอนุญาต (พ.น. ๓๖ ๐๑-๕๐) และอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตฯ
เท่านั้น ทาให้กระทรวงมหาดไทยต้องไปออกระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทยเพื่อกาหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติทางราชการแก่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต เพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจ
ในการออกใบอนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๘๘

มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘

๙๖

ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้มีการวางระเบียบและออกหนังสือกระทรวงมหาดไทย
เพื่อกาหนดรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการ
เสี่ยงโชคหลายฉบับ ได้แก่ การวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบที่ผู้ขอใบอนุญาต
ต้องยื่นเพื่อพิจารณา คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาต แนวทางปฏิบัติ ในการออกใบอนุญาตของเจ้า
พนักงานผู้ออกใบอนุญาต เช่น การกาหนดวิธีการเสี่ยงโชค แนวทางพิจารณาของรางวัล ที่เหมาะสม
การขยายความหมายการห้ามมิให้แจกรางวัลเป็นเงินสดให้หมายความรวมถึงหนังสือตราสารทุก
ประเภทซึ่งสามารถนาไปขึ้นเงิน แลกเงินหรือเบิกเงินหรือกระทาการด้วยประการใดๆ ให้ได้มาซึ่งเงิน
แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากการกาหนดรายละเอียดดังกล่าวอยู่ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ซึ่งโดยทั่วไป
ถือเป็นหนังสือกาหนดแนวทางปฏิบัติทางราชการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อรักษามาตรฐานของงานให้เป็นระบบและ
สอดคล้องต้องกัน ทาให้หนังสือในลักษะดังกล่าวเป็นเพียงระเบียบ หรือ มาตรการภายในของฝ่าย
ปกครองที่มาจากการใช้อานาจบังคับบัญชาซึ่ งเป็นอานาจทั่วไปในทางบริหารงานภายในของฝ่าย
ปกครองเท่านั้น โดยมีผลผูกพันโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม มิฉะนั้น
อาจทาให้ถูกลงโทษทางวินัยและขณะเดียวกันไม่ผูกพันประชาชนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกฝ่ายปกครอง
ให้ต้องปฏิบัติตาม แต่อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยหนังสือกาหนดแนวทางปฏิบัติราชการในปัจจุบันได้มี
เนื้อหาที่ขยายขอบเขตมากไปกว่าเดิม บางครั้งมี การกาหนดเนื้อหาเรื่องอื่นใดขึ้นใหม่ หรือแก้ไข
เพิ่มเติมไปจากหลักการเดิมของกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะกรณีที่มีผลกระทบต่อ
สถานภาพแห่งสิ ท ธิห รือ หน้ าที่ ข องประชาชนให้ไ ด้รั บความเดื อดร้อ น หรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลียงได้ หรือประสงค์ให้มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปเช่นเดียวกับ
กฎทั้งที่ออกโดยอาศัยอานาจบังคับบัญชาเท่านั้น จึงถือเป็นประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
อานาจ หรือที่มาของหนังสือกาหนดแนวทางปฏิบัติราชการที่ขัดแย้งกับหลักการแบ่งแยกอานาจซึ่ง
อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือปราศจากฐานทางกฎหมายรองรับให้
กระทาได้ และเป็นกรณีที่แตกต่างไปจากการออกกฎประเภทอื่นๆ ในระบบกฎหมายไทยที่จะกระทา
ได้ต่อเมื่อมีกฎหมายแม่บทให้อานาจในการตรากฎหมายลาดับรองประเภทนั้น๘๙ ดังนั้นการกาหนด
หลักเกณฑ์รายละเอียดของการส่งเสริมการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ซึ่ งเป็นเพียงระเบียบบังคั บภายในของฝ่า ยบริห าร อีกทั้งยังคงเป็นประเด็นปัญ หาถึ งสถานะทาง
กฎหมายของหนังสือกาหนดแนวทางปฏิบัติราชการดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลทาให้หลักเกณฑ์ควบคุม
การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคขาดความแน่นอนและชัดเจน ซึ่งต่างจากการกาหนดไว้ในกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงที่มีสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจน
นอกจากนี้ ตัว พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ เอง หากนับระยะเวลาย้อน
อดีตจนปัจจุบันกฎหมายดังกล่าวได้มีการบังคับใช้มาเป็นเวลากว่า ๘๐ ปี (ถึงแม้พระราชบัญญัติการ
พนันฯ จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมถึง ๘ ฉบับ แต่ก็มิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการจัดให้มีการให้
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค) ประกอบกับพระราชบัญญัติการพนันฯ มิได้มีการบัญญัติถึงหลักเกณฑ์
ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในการอนุญาตการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเอาไว้เป็นหมวด
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เฉพาะ จึงทาให้มาตรการการควบคุ มการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคยังไม่มีความชัดเจนและแน่นอน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในสมัยก่อนนั้นการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคยังไม่เป็นที่
นิยมแพร่หลาย ซึ่งแตกต่างกับในปัจจุบันที่การแข่งขันทางด้านการค้าของผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปอย่าง
เข้มข้น ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจต่างก็นากลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายมาใช้ในทุกรูปแบบ อีกทั้งยังได้
พัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ เข้ามาดึงดูดผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นหรือเพิ่มยอดขายในสินค้าหรือบริการของตน ซึ่ง
หนึ่งในกลยุทธ์ของการส่งเสริมการขายที่นิยมใช้ในปัจจุบันก็คือ การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ดังเคย
มีตัวอย่างสถิติการขออนุญาตการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในช่วงเดือนตุลาคมธันวาคม ๒๕๕๘ และมกราคม-กันยายน ๒๕๕๙ มีผู้ประกอบธุรกิจมายื่นขออนุญาตให้มีการแถมพก
หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น ๑,๓๕๙ ราย๙๐ นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยัง
พบว่า ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบธุรกิจนิยมนาวิธีการให้รางวัล ด้วยการเสี่ยงโชครูปแบบใหม่ๆ มาใช้ และ
การเสี่ยงโชคมีการพัฒนาการเล่นให้ซับซ้อนมากขึ้นและนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเหลือใน
การเล่น ทาให้เด็กและเยาวชน ประชาชนเกิดความลุ่มหลงมั วเมาในการเล่น เป็นต้นเหตุของปัญหา
ความยากจนและปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ดูแลรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตฯ จึงเห็นว่าหากการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัล ด้วยการเสี่ยง
โชคยังบัญญัติอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการพนัน ฯ จะไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
มาก จึงจาเป็นต้องตรากฎหมายใหม่ โดยกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าควรมีการแยกหลักการจัดให้มี
การแถมพกหรือรางวัลโดยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าออกจากกฎหมายว่าด้วย
การพนัน๙๑
สาหรับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
ในขณะนี้ได้มีความเห็นแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย โดยประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้ คือ การให้
รางวัลโดยการเสี่ยงโชคในการประกอบธุรกิจเข้าข่ายเป็นการพนันหรือไม่ หากถือว่าการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชคไม่จัดว่าเป็นการพนันควรจะแยกกฎหมายเรื่องดังกล่าวออกจากพระราชบัญญัติการพนัน
แต่หากเห็นว่าการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคถือว่าเป็นการพนัน ประเภทหนึ่งก็ควรกาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการพนันเช่นเดิมแต่แยกหมวดออกมาให้ชัดเจน โดยทั้ง ๒ ฝ่ายมีแนวคิดดังนี้
ความเห็นฝ่ ายที่ ๑ มองว่า เนื่องจากกฎหมายการพนั นประเทศไทยไม่ไ ด้ มี ก าร
กาหนดคานิยามหรือคาจากัดความของ “การพนัน” เอาไว้ จึงต้องนาเอาความหมายตามพจนานุกรม
การให้ ค วามเห็ น ของคณะกรรมการกฤษฎี ก าหรื อ แนวทางตามค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ ไ ด้ ว าง
องค์ประกอบของการพนันที่สาคัญเอาไว้ ๒ ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง คือ เป็นการเล่นเสี่ยงโชค
และประการที่สอง คือ “ต้องมีการได้หรือเสียทรัพย์สินหรือเงินทองต่อกัน” หรือ “การได้หรือการเสีย
นั้นถือเอาผลของเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นเครื่องชี้ขาดหรือต้องมีการเสี่ยงโชคเกิดขึ้น ” ดัง
เคยวินิจฉัยไว้ในคาพิพากษาฎีกาที่ ๔๕๓-๔๖๐/๒๕๐๑ โดยหากยึดถือตามแนวทางคาพิพากษาศาล
ฎีกาดังกล่ าว จะมองว่าการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในการประกอบธุรกิ จการค้าไม่ถือ ว่ า เป็ น
๙๐

จักรกฤษณ์ รักขิโต. (๒๕๕๙). สถิติการขออนุญาตการจัดให้มีการแถมพกและหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคด้วยวิธีการใดๆ
ในช่วงเดือนคุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘ และมกราคม-กันยายน ๒๕๕๙. รายงานการประชุมคณะทางานวิชาการเพื่อการพัฒนาและ
ติดตามมาตรการควบคุมการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชค ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. หน้า ๖.
๙๑ ไทยรัฐออนไลน์. (๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔). มท.ผุด กม.ใหม่ สกัดเล่ห์พ่อค้าอัดเสี่ยงโชคมอมเมา [เว็บไซต์]. สืบค้นจาก
https://www.thairath.co.th/content/2๑๑672 (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑).

๙๘

การพนัน ทั้งนี้เพราะขาดองค์ประกอบของการพนันในองค์ประกอบที่ ต้องมี “ผู้มีส่วนได้เสีย” โดย
มุมมองนี้เห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียเพียงฝ่ายเดียว คือ ต้องเป็นผู้ให้รางวัล ส่วนผู้บริโภคมีแต่ได้
เพียงอย่างเดียว เพราะถึงแม้จะไม่ได้รางวัลแต่ ผู้บริโภคก็ได้สินค้าไปใช้ในราคาปกติ ไม่ได้มีการเสีย
ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ เพิ่ ม เติ ม และนอกจากนี้ ยั ง เห็ น ว่ า การให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคเป็ น เรื่ อ งของ
การส่งเสริมการขายไม่ใช่เป็นเรื่องของการเล่นเสี่ยงโชคอย่างการพนัน แต่เป็นกิจกรรมทางการตลาด
เพียงแต่ต้องมีกฎหมายเพื่อไม่ให้มีการเล่นเสี่ยงโชคโดยเสรี เนื่องจากเป็นการเล่นกับมหาชนจานวน
มากที่มาซื้อขายหรือมาใช้บริการ อาจเกิดการเอาเปรียบหรือเสียเปรียบหรือหลอกลวงและมอมเมา
ประชาชนได้ จึงจาเป็นต้องมีการออกกฎหมายมาควบคุม การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคแยกเฉพาะ
ออกมาต่างหากจากพระราชบัญญัติการพนัน เช่น พระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดย
ฝ่ายที่มีความเห็นตามแนวทางนี้ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ดังจะเห็นได้จากในขณะนี้กระทรวงมหาดไทย
ได้มีการเสนอ ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชค พ.ศ..... ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๔
ความเห็นฝ่ายที่ ๒ เห็นว่าการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจถือว่า
เป็นการพนันประเภทหนึ่ง ดังนั้นไม่ควรจะมีการแยกเรื่องดังกล่าวออกจากพระราชบัญญัติการพนัน
โดยเห็นว่า
การให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชคมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับการพนัน ตามคาพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๔๕๓-๔๖๐/๒๕๐๑ คือ ได้ให้แนวทางการวินิจฉัยว่าการเสี่ยงโชคเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการ
พนัน และศาลฎีกาได้วางองค์ประกอบความผิดของการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยง
โชคไว้ ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑. การจัดให้มีการแถมพกหรือให้รางวัล ๒. ด้วยวิธีการเสี่ยงโชค ๓. การ
ประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ๔. การไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน โดยองค์ประกอบข้อ ๒. ได้วาง
แนวทางไว้ว่าการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ เป็นวิธีการเล่นเสี่ยงโชคซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกับการพนัน คือ
อาศัยโชคหรือสิ่งที่คาดหมายไม่ได้มาใช้ในการเสี่ยงเพื่อมุ่งหวังผลรางวัลนั้น ดังนั้นจึงต่างอะไรกับการ
เล่นการพนันที่มีการวางเงินหรือแทงพนันหวังโอกาสที่จะชนะและได้รับเงินรางวั ลตอบแทน ซึ่งการ
พนันมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ ๑. การวางเดิมพัน (Consideration) ๒. โชคดวงหรือความบังเอิญ
(Chance) ๓. เงินหรือรางวัลตอบแทน (Prize) ซึ่งหากองค์ประกอบใดขาดหายไป จะไม่ถือว่าเป็นการ
พนัน โดยในกฎหมายในประเทศสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกากาหนดการจัดกิจกรรมเสี่ยงโชค
อยู่ ภ ายใต้ เ งื่ อ นไข “No purchase required” หรื อ “No purchase necessary” คื อ ผู้ บ ริ โ ภค
สามารถร่วมกิจกรรมเสี่ ยงโชคได้โดยไม่จาเป็นต้องซื้อสินค้า เพื่อให้ขาดองค์ประกอบการพนันเรื่อง
“การวางเดิมพัน” (Consideration) ดังนั้น กรณีการจ่าย (ซื้อสินค้า) เพื่อให้ได้สิทธิเสี่ยงโชคไม่ว่าจะ
ทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าเป็นการวางเดิมพัน (Consideration) และถือเป็นการพนันแล้ว
นอกจากนี้ ข้อมู ล จากการสารวจสถานการณ์ การเสี่ย งโชคผ่า นข้อความสั้น ทาง
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (SMS) ยั ง ระบุ ว่ า การเสี่ ย งโชคผ่ า น SMS ถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ใ ช้ ท ดแทนการพนั น โดย
ผู้ประกอบการจะหาทางใช้วิธีการนาเสนอการเสี่ยงโชคในรูปแบบต่างๆ โดยให้ผู้ชมร่วมแสดงความ
คิดเห็น เพื่อแลกรับของรางวัลและส่ง SMS เสียค่าใช้จ่าย ๓ บาทและ ๖ บาท รูปแบบการส่ง SMS
เหล่านี้ล้วนเข้าข่ายการพนันทั้งสิ้น อีกทั้งเยาวชนที่อายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี เรียกการส่งชิ้นส่วนชิง
รางวัล การส่งข้อความสั้น (SMS) ทายผลในรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ว่าการพนันยุคใหม่ ดังนั้นจาก
คานิยามการเสี่ยงโชคทั้งในเชิ งกฎหมาย การศึกษาวิจัยหรือทัศนคติ ของเยาวชน ต่างระบุตรงกันว่า
๙๙

การเสี่ ย งโชคคื อ การพนั น เพราะมี ก ารซื้ อ สิ น ค้ า (เปรี ย บเสมื อ นการวางเดิ ม พั น ) การใช้ โ อกาส
(การจับฉลากหาผู้ได้รับรางวัล) และมีของรางวัล๙๒
สาหรับในแง่มุมทางการแพทย์ ไม่ว่าจะพนันหรือการเสี่ยงโชค ถือว่าเป็นพฤติกรรม
การพนัน เพราะจะมีพฤติกรรมที่เหมือนกัน คือ “พฤติกรรมการลุ้น” นอกจากนี้การเสี่ยงโชคมีรูปแบบ
ที่คล้ายคลึงกันกับการพนัน ซึ่งปัจจุบันการติดพนันเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ
การติดสารเสพติด๙๓ ด้วยการให้รางวัลที่สูงและมีการโฆษณาทุกช่องทางการสื่อสาร เมื่อเด็กและ
เยาวชนเปิดรับการโฆษณาจะกระตุ้นสมองทาให้สมองหลังสารความสุขลวงที่เรียกว่า “โดปามีน” เกิด
ความรู้สึกตื่นเต้น ลุ้นและสนุก ซึ่งอาจทาลายระบบสมองบางส่วน๙๔
ด้วยเหตุผลต่างๆ ข้างต้นทาให้เห็นว่าไม่ควรแยกการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคออก
จากการพระราชบัญญัติการพนัน และให้ถือว่าเป็นการพนันประเภทหนึ่ง ด้วย สาหรับผู้ที่มีความเห็น
ตามแนวทางนี้ได้แก่ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ต่างๆ๙๕
๔.๒.๒ ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานและกระบวนการในการพิจารณาเพื่อขออนุญาตการจัด
ให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ
สื บ เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น พ.ศ. ๒๔๗๘ นั้ น มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ม าเป็ น
เวลานานทาให้กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถควบคุมการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกระบวนการหรือขั้นตอนในการพิจารณาเพื่อขออนุญาตจัดให้มีการ
เสี่ยงโชคนั้นมีความไม่ชัดเจนและมีช่องว่างบางประการ ทาให้การจัดให้มีการให้รางวัลโดยการเสี่ยง
โชคในประเทศไทยนั้นสามารถขออนุญาตได้ง่ายและกิจกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการมอมเมา
เยาวชนและประชาชน และยังอาจเป็นช่องว่างทาให้มีการเล่นการพนันแฝงเข้ามาในรูปแบบการ
ส่งเสริมการขายได้
โดยปัญ หาหรือข้อบกพร่องของกระบวนการหรือขั้นตอนในการพิจารณาเพื่อขอ
อนุญาตจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค มีดังนี้
๔.๒.๒.๑ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจัดให้มกี ารให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชค
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สานักการสอบสวนและนิติการ กระทรวงมหาดไทย. (ม.ป.ป.) อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๗.
American Psychiatric Association. (2013). Gambling disorder. Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorder: DSM-5.5๕ thed. Arlington. VA: American Psychiatric publishing. อ้างจากนงนุช จินดารัตนาภรณ์ และ
คณะ. (๒๕๖๑). สมุดปกขาว (White Paper) สถานการณ์และมาตรการควบคุมการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชคในผลิตภัณฑ์ที่มี
ผลต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทย. นนทบุรี: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง. หน้า ๗.
๙๔ พรจิรา ปริวัชรากุล. (๒๕๕๙). แกะรอยหยักสมองผลกระทบของการพนัน. นนทบุรี: สหมิตรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง. อ้าง
จาก นงนุช จินดารัตนาภรณ์ และคณะ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๔.
๙๕ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในขณะนี้และสนับสนุน
แนวคิดดังกล่าว ได้แก่ มูลนิธิสาธารสุขแห่งชาติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ เป็นต้น
๙๓

๑๐๐

เนื่องจากพระราชบัญญัติการพนันฯ ได้กาหนดการควบคุมการจัดให้มีการ
ให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจไว้เพียงมาตราเดียว คือ มาตรา ๘ โดยผู้ประกอบ
กิจการค้าหรืออาชีพจะจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุ ญ าตเสี ย ก่ อ นจึ ง จะกระท าได้ โดยการตั้ ง เจ้ า พนั ก งานผู้ อ อกใบอนุ ญ าต การก าหนดเงิ น
ค่าธรรมเนียม และการวางระเบียบเพื่อการออกใบอนุญาตให้มีการจัดการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
ให้รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอานาจในออกกฎกระทรวงเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์
ดังกล่าวอีกทีหนึ่ง ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ซึ่ง
ถือว่าเป็นกฎหมายหลักในการวางหลักเกณฑ์ ระเบียบและเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตจัดให้ มีการให้
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบการค้าและอาชีพตามมาตรา ๘ พระราชบัญญัติ
การพนันฯ
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ได้กาหนดให้หน่วยงานที่มีอานาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตได้แก่
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยเจ้าพนักงานผู้มีอานาจออกใบอนุญาตจัดให้มีการให้รางวัล
ด้วยการเสี่ยงโชค ได้แก่ ผู้อานวยการสานักการสอบสวนและนิติการโดยการอนุมัติจากอธิบดีกรมการ
ปกครองสาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และนายอาเภอหรือปลัดอาเภอซึ่งเป็นหัวหน้าประจากิ่ง
อาเภอแห่งท้องที่โดยการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่อาเภอผู้ร้องขอตั้งอยู่ สาหรับจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร โดยเจ้าพนักงานเหล่านี้จะเป็นผู้มีอานาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้
ประกอบธุรกิจ
แต่เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ได้กาหนดแต่เพียง
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การยื่นขออนุญาตการจัดให้มีการให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชคเอาไว้กว้างๆ
เช่นกัน ดังนั้นการอนุญาตหรือไม่อนุญาตบางอย่างจึงขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตแต่ละท้องที่ ซึ่งองค์ประกอบในการพิจารณาว่าควรจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตการจัดให้มี
การให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชคหรือไม่ เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตควรจะต้องพิจารณาให้รอบด้าน
ก่อนที่ทาการออกใบอนุญาต โดยจะต้องพิจารณาตั้งแต่ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต กติกาวิธีการเล่น
ระยะเวลาการเล่น เงื่อนไขการเล่น การแจกรางวัล สิ่งของรางวัล การโฆษณาต่างๆ เหล่านี้ เป็นต้น
และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในหลักเกณฑ์และเพื่อความเป็นระเบียบในการออกใบอนุญาตการจัดให้มี
การให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคมากยิ่ ง ขึ้ น ทางกระทรวงมหาดไทยจึ ง ได้ มี ก ารออกหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อวางหลักเกณฑ์ต่างๆในการอนุญาต ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตใน
ท้องที่ต่างๆ สามารถนาไปใช้เป็นระเบียบในการปฏิบัติ อาทิเช่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๓๐๗.๒/ว ๑๖๕๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ได้วางหลักเกณฑ์ผู้ที่จะขออนุญ าตฯ
จะต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าขึ้นเองหรือเป็นผู้แทนจาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ วิธีการเสี่ยงโชค
ให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารเล่ น โดยการส่ ง ชิ้ น ส่ ว นสิ น ค้ า หรื อ บั ต รอื่ น ๆ มาจั บ สลากเท่ า นั้ น ฯลฯ หรื อ หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๒/ว ๒๓๘๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ที่ได้กาหนดหลักเกณฑ์
ระเบียบการอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยใช้วิธีการส่งข้อความ SMS
หรือวิธีการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อชิงรางวัล เป็น การขยายวิธีการเล่นจากเดิมที่กาหนดวิธีการ
๑๐๑

เล่นให้ทาได้โดยการส่ งชิ้นส่วนสินค้าหรือบัตรอื่นๆ มาจับสลากเท่านั้น เป็นต้น ซึ่งการออกหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังท้องที่ต่างๆ ถือเป็นข้อดีที่ทาให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตฯ มีกรอบที่
ชั ด เจนในการพิ จารณาและสามารถควบคุมการออกใบอนุ ญ าตให้ เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกันทั้ง
ประเทศ
อย่างไรก็ดี บางครั้งหนังสือกระทรวงมหาดไทยก็ได้กาหนดแนวปฏิบัติใน
ลักษณะกว้างๆ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตว่าเหมาะสม สมควร
อนุญาตหรือไม่ เช่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๒/ว ๑๖๕๑ ลงวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๔๘ กาหนดหลักเกณฑ์ระเบียบการอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยง
โชค (๓) ให้รางวัลสมนาคุณจะต้องระบุว่าเป็นสิ่งของอะไร ราคาเท่าไหร่ และให้เจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตพิจารณาว่าราคาพอสมควรที่จะแถมพกหรือให้รางวัลหรือไม่ หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.๐๓๐๗.๔/ว๗๔๗๐ กาชับให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตต้องพิจารณาว่าสิ่งของรางวัลนั้น
เหมาะสมพอสมควรกับการเล่นหรือไม่และจะต้องมีราคาไม่น้อย หรือมากจนเกินไป โดยพิจารณา
มูลค่าของสินค้าของผู้อนุญาตประกอบด้วย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และไม่ให้เป็นการเล่นที่
มอมเมาประชาชนให้ลุ่มหลงการเสี่ยงโชคมากจนเกินไป ซึ่งโดยหลักแล้วเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ควรจะต้องนาเอาแนวทางเหล่านี้ไปประกอบการใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตจัดให้มีการให้รางวัลด้วย
การเสียงโชค
แต่ จ ากการศึ ก ษาและสั ม ภาษณ์ เ จ้ า พนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การออก
ใบอนุญาต พบว่าในทางปฏิบัติเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมักจะออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบ
ธุรกิจ หากผู้มาขอใบอนุญาต มีหลักฐานเอกสารครบ จ่ายค่าธรรมเนียมและมีของรางวัลแจกตามจริง
โดยส่วนใหญ่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมักจะไม่ใช้ดุลยพินิจทางด้านอื่นๆ ที่ยังไม่มี หลักเกณฑ์
ชัดเจนเพื่อพิจารณาไม่ออกใบอนุญาต เช่น รางวัลสมนาคุณจะต้องระบุว่าเป็นสิ่งของอะไร ราคา
เท่าไหร่ พิจารณาว่าราคาพอสมควรที่จะแถมพกหรือให้รางวัลหรือไม่ เป็นการมอมเมาประชาชน
หรื อ ไม่ หรื อ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการพิ จ ารณาอายุ ข องใบอนุ ญ าตแต่ ล ะฉบั บ เป็ น ต้ น โดยเหตุ ที่
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมักไม่ใช้ดุลยพินิจในเรื่องดังกล่าวเพื่อพิจารณาไม่ออกใบอนุญาต อาทิ
เช่ น เห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งของผู้ ป ระกอบการหากเขาสามารถจ่ า ยค่ า ของรางวั ล ที่ มี มู ล ค่ า สู ง ได้ จ ริ ง ก็
ถือว่าเป็นเรื่องของผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีแต่ได้ไม่มีเสียในการได้รางวัลที่มีมูลค่าสูง นอกจากนี้
ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจมักจะโต้แย้งกับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตว่าเขาสามารถให้
รางวัลได้จริงนอกจากนี้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตบางคนเกรงว่าหากใช้ดุลยพินิจว่ารางวัลนี้มีมูลค่า
มากหรือน้อยเกินไป เป็น การมอมเมาประชาชนหรือไม่ และไม่ออกใบอนุญาตให้ แก่ผู้ประกอบการ
ที่มาขอ ก็อาจทาให้เจ้าพนักงานเสี่ยงต่อการโดนผู้ประกอบธุรกิจฟ้องว่าเจ้าพนักงานใช้ดุลยพินิจไม่
ชอบในการไม่ออกใบอนุญาต เพราะอะไรคือมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมาตรฐานอยู่ที่ใ ดยากที่จะ
จับต้องได้ ทาให้มีคาถามตามมาว่าเหตุใดจึงอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจ รายนี้ได้แต่อีกรายเหตุใดไม่
อนุญาตก็จะเกิดปัญหาได้๙๖ ดังนั้นหากมีการกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็
จะทาให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีความมั่นใจในการใช้ดุลยพินิจในการออกใบอนุญาตมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้การขอใบอนุญาตจัดให้มีการเสี่ยงโชคในประเทศไทยจึงทาได้ไม่ยาก เพียงแต่ผู้ขออนุญาตมี
๙๖

บัญชา อินทรวิเศษ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๒๖

๑๐๒

หลักฐานทางเอกสารครบ มีรางวัลและมีการแจกรางวัลจริงตามที่โฆษณาก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย
ที่จะอนุญาตให้มีการจัดให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชคได้ โดยอาจจะละเลยหรือไม่พิจารณาถึงหลักการ
และเหตุผลของกฎหมายที่แท้จริงของการกาหนดให้การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคต้องมีการควบคุม
ด้วยการขออนุญ าตเพราะเหตุว่า การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนั้นมีลักษณะหรือองค์ประกอบ
เช่นเดียวกับการพนัน อีกทั้ งการเสี่ยงโชคยังเป็นการเล่นกับมหาชนเป็นจานวนมาก รวมถึงกลุ่ม
เยาวชน อาจก่อให้เกิดการมอมเมาหรือส่งเสริมให้ประชาชนติดการเสี่ยงโชคอันจะนาไปสู่การหันไป
เล่นการพนันในรูปแบบอื่นต่อไป ดังนั้นถึงแม้ปัจจุบันกฎหมายจะกาหนดให้มีการควบคุมการจัดการให้
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยการขออนุญาตแต่ ปรากฏว่าในทางปฏิบัติ เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
อาจไม่ได้คานึงถึงผลกระทบต่อสังคมในด้านต่างๆที่ตามมามากนัก
๔.๒.๒.๒ ขาดหลักเกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าของรางวัลที่ให้จากการเสี่ยงโชค
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามพระราชบัญ ญั ติ
การพนันฯ ไม่ได้มีการกาหนดมูลค่าของของรางวัลที่ให้ จากการเสี่ยงโชคไว้ อีกทั้งไม่มี ระเบียบหรือ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้แต่ประการใด ทาให้ผู้ประกอบการที่
จัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคสามารถแจกรางวัลใหญ่ที่มีมูลค่าสูง เพื่อกระตุ้น ดึงดูด และเป็น
สิ่งล่อใจกลุ่มลูกค้าให้มาซื้อสินค้าโดยหวังที่จะได้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยรางวัลยิ่งใหญ่ ยิ่งมีมูลค่า
มาก ยิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้เร็วขึ้นและในปริมาณที่มากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี จาก
การศึกษาข้อมูลในบทที่ ๓ พบว่าการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในประเทศ
ไทย ผู้ประกอบการจัดให้มีการแจกรางวัลที่มีมูลค่าสูงมากเมื่อเทียบกับมูลค่าของสินค้าที่จัดให้มีการให้
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ตัวอย่างเช่น ในปี ๒๕๕๙ เครื่องดื่มชาเขียวยี่ห้ออิชิตันได้มีการแจกของรางวัล
ในแคมเปญ “อิชิตัน รหัสรวยเปรี้ยง ตอนรางวัลแห่งชีวิต ” เป็นคอนโดมิเนียมหรูย่านทองหล่อมูลค่า
๑๕ ล้านบาท จานวน ๑ รางวัล คอนโดมิเนียมริมแม่น้าเจ้าพระยา มูลค่า ๑๐ ล้านบาท จานวน
๑ รางวัล และรถยนต์ เมอร์เซเดส เบนซ์ รุ่น GLA ๒๐๐ จานวน ๒๓ รางวัล มูลค่าคันละ ๒.๐๙ ล้าน
หรือในปี ๒๕๖๐ เครื่องดื่มชาเขียวยี่ห้อโออิชิได้จัดรางวัลในแคมเปญ “รหัสโออิชิ แจกหนักซูโม่ทองคา
กองทัพยามาฮ่า”เป็นซูโม่ทองคายักษ์ รางวัลละ ๑๐ ล้านบาท จานวน ๔ รางวัล เป็นต้น ในขณะที่
เทียบกับราคาสินค้าประเภท ชาเขียวที่จาหน่ายอยู่ในราคาหน่วยละ ๒๐ บาท ทาให้เห็นว่าของรางวัล
ที่นามาเสี่ยงโชคมีมูลค่าสูงกว่าสินค้าเป็นหลักหมื่นหลักแสนเท่า นอกจากนี้การที่ผู้ประกอบธุรกิจแจก
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงที่เกินกว่าฐานะบางคนจะสามารถมีได้ อาจส่งผลทา
ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า บริการ หรือเข้าร่ว มชิงโชคเพียงเพราะหวั งผลโดยตรงต่อของรางวัล
มากกว่าการต้องการบริโภคสินค้าดังกล่าวนั้นจริงๆ โดยทั่วไปการส่งเสริมการขายควรเป็นเพียง
เครื่องมือกระตุ้นที่ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วขึ้นและซื้อสินค้าของบริษัทแทนการซื้อสินค้า
ของบริษัทคู่แข่งขัน ไม่ควรให้เกิดเป็นพฤติกรรมการเสี่ยงโชค ที่จะทาให้ผู้บริโภครอคอยโชควาสนา
คาดหวังจะได้ของรางวัลที่ต้องการโดยง่าย ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องทางาน ส่งผลให้เครื่องมือการส่งเสริม
การขายในรูปแบบการชิงโชคกลายเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความต้องการของรางวัลมากกว่าสินค้า
หรือบริการ ถึงแม้ว่าผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้บริโภคบางส่วนอาจจะคิดว่าการส่งเสริมการขายในรูปแบบ
การชิงโชคเป็นการคืนกาไรให้กับผู้บริโภคก็ตาม แต่อีกมุมสะท้อนหนึ่งก็อาจส่งผลทาให้ประชาชนเกิด

๑๐๓

ความลุ่มหลง เสพติดอยู่กับความหวังที่มีโอกาสไม่มากนัก ทาให้ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าเกินความจาเป็น
มากกว่าที่จะนามาบริโภค เพียงเพราะหวังรางวัลจากการเสี่ยงโชค
การที่กฎหมายในปัจจุบันขาดหลักเกณฑ์การกาหนดมูลค่าของรางวัลด้วย
การเสี่ยงโชค ทาให้ผู้ประกอบการที่จัดการเสี่ยงโชคใช้กลยุทธ์การแจกของรางวัลเสี่ยงโชคที่มีมูลค่า
มหาศาลทาให้ประชาชนเกิดความลุ่มหลง มอมเมาทาให้ผู้บริโ ภคมีความต้องการของรางวัลมากกว่า
สินค้าหรือบริการ อีกทั้งเป็นการยากต่อพนักงานผู้ออกใบอนุญาตที่จะใช้ดุลยพินิจเพื่อพิจารณาว่าของ
รางวัลใดมีมูลค่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะไม่ออกใบอนุญาต ถึงแม้หนังสือมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท
๐๓๐๗.๒/ว ๑๖๕๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๓๐๗.๔/
ว๗๔๗๐ จะได้มีการกาชับให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตต้องพิจารณาว่าสิ่งของรางวัลนั้นเหมาะสม
พอสมควรกับการเล่นหรือไม่และจะต้องมีราคาไม่น้อย หรือมากจนเกินไป โดยพิจารณามูลค่าของ
สินค้าของผู้อนุญาตประกอบด้วย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริ โภค และไม่ให้เป็นการเล่นที่มอมเมา
ประชาชนให้ลุ่มหลงการเสี่ยงโชคมากจนเกินไปแล้วก็ตาม
๔.๒.๒.๓ ปัญหาเกี่ยวหน่วยงานผู้มี อานาจออกใบอนุญาตและสถานที่ในการออก
ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ได้กาหนดให้เจ้าพนักงานผู้มีอานาจออกใบอนุญาตจัดให้มีการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชค แบ่งตามพื้นที่ในการขออนุญาต โดยหากสถานที่จัดกิจกรรมอยู่ในท้องที่ใดให้ไปขอ
อนุญาต ดังนี้
- ในเขตกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตได้แก่ ผู้อานวยการ
สานักการสอบสวนและนิติการโดยการอนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครอง และ
- ในจั ง หวั ด อื่ น นอกจากกรุ ง เทพมหานคร ได้ แ ก่ นายอ าเภอหรื อ
ปลัดอาเภอ ซึ่งเป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอแห่งท้องที่โดยการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่อาเภอ
ผู้ร้องขอตั้งอยู่
การที่กฎหมายกาหนดให้เจ้า พนักงานผู้ออกใบอนุญาตสามารถมีอานาจ
พิจารณาออกใบอนุญาต ไม่ว่าการจัดการเสี่ยงโชคนั้นครอบคลุมพื้นที่ขนาดไหน เช่น จัดให้มีการเสี่ยง
โชคแค่ภายในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับทั้งประเทศ และไม่ว่ามูลค่าของของรางวัลจะมีมูลค่า
สูงเพียงหลักแสนไปจนถึงหลักเป็นร้อยล้าน หาก “สถานที่จัดกิจกรรม” ของผู้ประกอบธุรกิจอยู่ใน
ท้องที่ใดก็ให้ไปขออนุญาตจัดการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในท้องที่นั้น โดย “สถานที่จัดกิจกรรม”
ได้ถูกตีความจากกระทรวงมหาดไทยให้หมายถึง “สถานที่ที่จับฉลาก” ไม่ใช่หมายถึงสถานที่จัดนั้น
ครอบคลุมทั้งประเทศไทยในที่ใดก็ตามที่ประชาชนสามารถส่งชิ้นส่วนตามเงื่อนไขหรือส่ง SMS เข้า
ร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งเป็นการตีความที่มีผลให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเลือกพื้นที่ที่จะขออนุญาตได้ ๙๗
เช่น ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งจัดให้มีการให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชคสินค้าที่ขายทั้งประเทศโดยมี
การโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ และมีมูลค่าของของรางวัลเป็นหลักร้อยล้าน แต่หากสถานที่จับฉลาก
ตั้งอยู่ที่อาเภอแห่งหนึ่งในประเทศไทย การขออนุญาตฯก็ให้ไปยื่นขอกับนายอาเภอหรือปลัดอาเภอใน
ท้องที่นั้นๆ แม้กิจกรรมนั้นจะกระทากว้างขวางไปทั่วประเทศก็ตาม
๙๗

ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๗, หน้า ๔๐.

๑๐๔

การที่กฎหมายกาหนดแบ่งเจ้า พนักงานผู้มีอานาจออกใบอนุญาตฯ ตาม
พื้นที่ของสถานที่จัดกิจกรรมและตีความว่า “สถานที่จัดกิจกรรม” คือ “สถานที่ที่จับฉลาก” ส่งผล
ทาให้การขออนุญาตทาได้ง่าย โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถเลือกหน่วยงานที่จะขออนุญาตได้ โดยอาจ
หลีกเลี่ยงขออนุญาตในท้องที่ๆ อนุมัติให้ยาก หรือเลือกขออนุญาตในท้องที่อาเภอใดอาเภอหนึ่งทั้งที่
การจัดกิจกรรมครอบคลุมทั้งประเทศ มูลค่ารางวัลมหาศาล ทั้งนี้เพราะการจัดให้รางวัลโดยการเสี่ยง
โชค ยิ่งจัดครอบคลุมพื้นที่ยิ่งกว้างเท่าใดยิ่งต้องมีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก ยิ่งรางวัลมี
มูลค่าสูงเท่าใดยิ่งต้องพิจารณาให้รอบครอบว่ามูลค่าของของรางวัลหรือ ตัวรางวัลนั้นเหมาะสมหรือไม่
นอกจากนี้ ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทาให้วิธีการจัดให้รางวัลด้วยความเสี่ยงโชคมี
วิธีการที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การเสี่ยงโชคผ่านโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Social network ต่างๆ ทาให้
การพิจารณาอนุมัติจึงยิ่งต้องพิจารณาให้รอบด้าน การให้อานาจแก่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตแบ่ง
ตามพื้นที่ โดยไม่มีการแบ่งระดับการขออนุญาตตามระดับขนาดของพื้นที่ที่จัดให้มีการเสี่ยงโชคและ/
หรือมูลค่าของของรางวัล อาจทาให้การอนุญาตไม่รัดกุมและเหมาะสมได้
๔.๒.๒.๔ การกาหนดค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตการจัดให้มีการให้รางวัล ด้วย
การเสี่ยงโชค
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ได้กาหนด
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกและให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคให้เริ่มต้นที่ ๓๐๐
บาทสูงสุดไม่เกิน ๙,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับระยะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
โดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยอัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบันได้มีการกาหนดมาเป็นเวลากว่า
๓๗ ปีแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่าเมื่อเทียบกับค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ประกอบกับการ
คิดอัตราค่าธรรมเนียมหากพิจารณาจากวันที่ขออนุญาตแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้มีการนาเอา
เกณฑ์อื่นๆ เช่น ของขนาดพื้นที่ๆ จัดกิจกรรมหรือมูลค่าของของรางวัลมาพิจารณาประกอบ ทาให้
การจัดกิจกรรมการให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชคไม่ว่าจัดเล็กหรือใหญ่ การจ่ายอัตราค่าธรรมเนียมในการ
ขออนุญาตจะอยู่อัตราเดียวกัน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นว่าอัตราค่าธรรมเนีย มในการขออนุญาต
การจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคจึงมีอัตราที่ต่าเกินไปไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
และเมื่อเทียบจากผลกาไรของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้จากการกระตุ้นยอดขายด้วยวิธีการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชค
๔.๒.๒.๕ ขาดหลั กเกณฑ์ในการคุ้มครองเยาวชนและกลุ่มเปราะบางจากการให้
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการควบคุมการอนุญาตการจัดให้มีการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชคและการโฆษณาการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค มิได้มีบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองเด็ก เยาวชนและกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดการพนัน เอาไว้แต่อย่างใด
ทาให้การส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคซึ่งในปัจจุ บันนี้ผู้ประกอบการได้มีการจัด
อย่างแพร่หลาย สามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้รางวัลด้วย
๑๐๕

การเสี่ยงโชคโดยวิธีการส่งข้อความสั้น (SMS) ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ประกอบธุรกิจ
จานวนไม่น้อยใช้เล่นเกม ตอบปัญหาแสดงความคิดเห็นหรือทายผล ซึ่งวิธีการเสี่ยงโชคดังกล่าวเป็น
วิธีการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่ายและเสียเงินต่อครั้งน้อยกว่าการเสี่ยงโชครูปแบบอื่น จึงทาให้
ผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนต้องเสียเงินเป็นจานวนมากโดยไม่รู้ตัว มีความเสี่ยงต่อการเสพติด
การเสี่ยงโชคทางข้อความสั้นและตกเป็นเหยื่อของการส่งข้อความสั้นเพื่อชิงรางวัลล่อใจต่างๆ๙๘
พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อธิบายว่า ๙๙ เด็กที่มีพฤติกรรมติด
ข้อความสั้นเสี่ยงโชคจะคล้ายๆ กับเด็กติดเกม ติดการพนัน มักจะมีอารมณ์หงุดหงิด หากได้เล่นแล้วก็
จะเล่นมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าแพ้หรือไม่ได้ตามที่ตัวเองตั้งใจไว้ก็จะผิดหวังรุนแรง อาจถึงขั้นทาลาย
ข้าวของและเด็กไม่มีเงินของตัวเองยิ่งถูกพ่อแม่ห้ามอาจจะพูดจาหยาบคายและแสดงอาการไม่พอใจ
ผลกระทบระยะยาวคือ เมื่อสมองส่วนหนึ่ง พอใจที่เล่นได้และได้รางวัลก็จะไปกระตุ้นระบบความรู้สึก
ภู มิ ใ จอยากลองเล่ น อี ก และถ้ า เป็ น รุ น แรงจนถึ ง ขั้ น สิ้ น เนื้ อ ประดาตั ว อาจน าไปสู่ ก ารขโมยเงิ น
นอกจากนี้เด็กจะมีโอกาสติดการพนันได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ เพราะความสามารถในการพัฒนาสมอง การ
ควบคุมตัว และวุฒิภาวะไม่เท่าผู้ใหญ่
นอกจากนี้การที่สมองของเด็กและวัยรุ่นที่พัฒนายังไม่สมบูรณ์ ส่วนที่มี
หน้าที่ควบคุมระบบความคิดและการตัดสินใจจึงยังไม่พัฒนาเท่าผู้ใหญ่ มีผลให้วัยรุ่นมักตัดสินใจโดยใช้
อารมณ์มากกว่าเหตุผล การถูกยั่วยุจากการพนันรวมถึงทั้งกิจกรรมเสี่ยงโชคที่คล้ายการพนันทาให้เกิด
อารมณ์ความรู้สึกได้มาก ไม่ว่าจะทาให้เกิดความรู้สึกสนุกสนาน หรือความรู้สึกหงุดหงิด ไม่ว่าจะทาง
ใดก็ทาให้เกิดความรู้สึกอย่างเล่นพนันได้ทั้งสิ้น๑๐๐
๔.๒.๒.๖ ปัญหาในการควบคุมการจัดให้มีการให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชคทาง SMS
หรือโทรศัพท์ผ่านระบบหมายเลขต่างๆ หรือวิธีการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน
ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๘ และกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) มิได้มีการกาหนดถึงวิธีการเสี่ยงโชคเพื่ อให้รางวัลเอาไว้แต่อย่างใด ดังนั้น
การส่งเสริมการขายโดยการเสี่ยงโชคจึงสามารถจัดได้ด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบธุรกิจ
เพียงแต่ผู้จัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคจะต้องมาขออนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตฯ
จึงจะจัดได้ แต่อย่างไรก็ดี กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
การพนัน ได้มีการออกหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๒/ว ๑๖๕๑ ลงวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๔๘ กาหนดให้การแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนั้น ให้ใช้วิธีการเล่นโดยการส่ง
ชิ้นส่วนสินค้าหรือบัตรอื่นๆ มาจับสลากและต้องจับสลากตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ใน
ใบอนุญาต ส่วนวิธีการเล่นอย่างอื่น ห้ามมิให้อนุญาตโดยเด็ดขาด รวมถึงได้กาหนดให้ผู้ที่จะขออนุญาต
จะต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าขึ้นเองหรือเป็นผู้แทนจาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ ยกเว้นแต่
กิจการค้าที่เป็นลักษณะของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ธนาคาร หรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ
๙๘

จุฑิมาศ สุกใส. รายงานสารวจสถานการณ์การเสี่ยงโชคผ่านข้อความสั้น (SMS). อ้างธาม เชื้อสถาปนศิริ , อ้างแล้ว
เชิงอรรถที่ ๗, หน้า ๖.
๙๙ เอ็สเอ็มเอส “เสี่ยงโชค...!!!ภัยร้ายใหม่ใกล้ตัวเด็ก. (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔). เดลินิวส์.
๑๐๐ สุพร อภินันทเวช, เยาวชนกับการพนันในมุมมองจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น, กรุงเทพฯ: โครงการจัดการความรู้เพื่อ
ขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี สฤษิดิ์วงศ์. อ้างจากศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๗, หน้า ๓๙.

๑๐๖

ด้านการให้บริการ๑๐๑ ที่ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าเองหรือเป็นผู้แทนจาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว
ในประเทศ ซึ่ ง การที่ ก ระทรวงมหาดไทยได้ ก าหนดเช่ น นี้ ถื อ ว่ า เป็ น ข้ อ ดี เพราะการก าหนดวิ ธี
การเสี่ยงโชคให้มีวิธีการเดียวทาให้ง่ายต่อการควบคุม ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถนาการเสี่ยง
โชคด้วยวิธีการอื่นๆ มาเล่นไม่ว่าจะนาวิธีการเล่นการพนันตามบัญชี ก. หรือ บัญชี ข. มาใช้ รวมถึง
ผู้ที่จะขออนุญาตให้จัดการให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชคยังต้องเป็น ผู้ผลิตสินค้าขึ้นเองหรือเป็นผู้แทน
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า แต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วในประเทศเท่ า นั้ น ถึ ง แม้ ต่ อ มาจะมี ก ารยกเว้ น ให้ ศู น ย์ ก ารค้ า หรื อ
ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร หรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพด้านการให้บริการสามารถจัดให้มีการให้
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคได้ก็ตาม แต่ก็ถือว่ายังมีกรอบของผู้มีคุณสมบัติในการขอให้มีการจัดให้รางวัล
ด้วยการเสี่ยงโชค
แต่ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท ๐๓๐๗.๒/ว ๒๓๘๔ ลงวั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่ อ งการส่ ง ข้ อ ความผ่ า นคลื่ น วิ ท ยุ ใ น
การทายผลตอบปัญหาหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัล ได้ออกหลักเกณฑ์มาขยายวิธีการให้
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคให้สามารถใช้วิธีการส่งข้อความ SMS หรือทางโทรศัพท์ผ่านระบบหมายเลข
ต่างๆ หรือวิธีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันในการทายผล ตอบปัญหาหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัล
นอกเหนือจากวิธีการจับชิ้นส่วนสินค้าหรือบัตรอื่นๆ อีกทั้งยังกาหนดยกเว้นให้ผู้ขออนุญาตฯ โดยการ
ใช้วิธีการส่งข้อความ SMS หรือทางโทรศัพท์ผ่านระบบหมายเลขต่างๆ หรือวิธีอื่นใดที่มีลักษณะ
คล้ายกันในการทายผล ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าขึ้นเองหรือเป็นผู้แทนจาหน่ายสินค้าแต่เพียง
ผู้เดียวในประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่า
“เนื่องจากปัจจุบัน ปรากฏรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์หลายรายการมีการเชิญชวนให้ประชาชนผู้ชมและผู้รับฟังรายการส่งข้อความSMS หรือส่ง
ข้อความทางโทรศัพท์ผ่านระบบหมายเลขต่างๆ ในการทายผลตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็น
เพื่อชิงรางวัลเข้าไปในรายการเป็นจานวนมาก โดยมีการเสี่ยงโชคได้รับของรางวัลเฉพาะผู้ส่งข้อความ
บางราย ผลได้รับของรางวัลไม่เท่าเดิมทุกรายนั้น กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าการกระทา
ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการจัดให้มีรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ
จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะกระทาได้”
จากเหตุผลข้างต้นที่ทาให้กระทรวงมหาดไทยยอมผ่อนปรนให้รายการทาง
สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์สามารถจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคด้วยวิธีการส่งข้อความสั้น
(SMS) ได้ เพราะเนื่องจากในปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้มากมาย ซึ่งหากปล่อยไว้โดยไม่มี
การออกหลักเกณฑ์มาควบคุมก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนได้ กระทรวงมหาดไทยจึง
ต้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว โดยการออกหนังสือกระทรวงมหาดไทยกาหนดให้รายการ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีการเชิญชวนให้ประชาชนผู้ชมและผู้รับฟังรายการ
ส่งข้อความSMS หรือส่งข้อความทางโทรศัพท์ผ่านระบบหมายเลขต่างๆ ในการทายผลตอบปัญหา
และแสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ ชิ ง รางวั ล เข้ า ลั ก ษณะเป็ น การจั ด ให้ มี ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคใน
การประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ตามมาตรา ๘ ดังนั้น ผู้จัดจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะกระทาได้ แต่อย่างไรก็ดี กระทรวงมหาดไทยเองก็มองว่าการจัดให้มีการให้
๑๐๑

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗๔/ว ๗๔๘ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑

๑๐๗

รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคด้วยวิธีการส่งข้อความสั้น (SMS) หรือส่งข้อความทางโทรศัพท์ผ่านระบบ
หมายเลขต่างๆ ในการทายผลตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัล มีลักษณะคล้ายหรือ
ใกล้เคียงกับการเล่นพนันมาก จึงได้มีการกาหนดให้รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์รายการใดจัดเชิญชวนให้ประชาชนผู้ชมและผู้รับฟังรายการส่งข้อความ SMS หรือส่งข้อความ
ทางโทรศัพท์ผ่านระบบหมายเลขต่างๆ ในการทายผลตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัล
โดยมีเจตนาเพื่อหารายได้จากส่วนแบ่งผลประโยชน์ของการส่งข้อความ หรือเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตเห็นว่ามีการแบ่งผลประโยชน์จากค่าบริการส่งข้อความ ไม่ว่าอัตราส่วนเท่าไร ก็จะไม่ถือว่า
เป็นการให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชค และไม่สามารถออกใบอนุญาต แต่จะถือว่าเป็นการเล่นการพนัน
ซึ่งก็ไม่สามารถออกใบอนุญาตเล่นการพนันตามมาตรา ๔ ได้เช่นกัน เพราะเนื่องจากการเสี่ยงโชค
ชิงรางวัลด้วยการส่งข้อความ SMS ไม่ได้มีการระบุประเภทไว้ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๔ ทวิแห่ง
พระราชบัญญัติการพนันฯ ดังนั้นหากผู้จัดรายการจัดให้มีการส่งข้อความ SMS หรือส่งข้อความทาง
โทรศัพท์ผ่านระบบหมายเลขต่างๆ ในการทายผลตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัลโดย
มีเจตนาเพื่อหารายได้จากส่วนแบ่งผลประโยชน์ของการส่งข้อความ ก็จะมีความผิด ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน ๑ ปีหรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘
แต่อย่างไรก็ดี การควบคุมการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยผ่านวิธีการ
ส่งข้อความสั้น (SMS) หรือส่งข้อความทางโทรศัพท์ผ่านระบบหมายเลขต่างๆ เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก
และยากต่อการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีขีดความสามารถจากั ดใน
การควบคุมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งข้อความสั้น (SMS) หรือส่งข้อความทางโทรศัพท์
ผ่านระบบหมายเลขต่างๆ จึงทาให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าระหว่างผู้จัดรายการ ผู้ทาระบบและค่าย
โทรศัพท์มือถือมีการแบ่งรายได้หรืออาจเห็นว่าจะมีการแบ่งรายได้จากวิธีการส่งข้อความ SMS อันจะ
ถือว่าเป็นการพนันไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๘ ของการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ซึ่งจะทาให้เจ้า
พนักงานผู้ออกใบอนุญาตฯ ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ และส่วนเมื่อได้มี
การออกใบอนุญาตให้ไปจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ขออนุญาตจะปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ กระทรวงมหาดไทยกาหนดได้จริง ซึ่ งจากสภาพข้อเท็จจริง ในปัจจุบัน เราจะเห็น
รายการข่าว รายการโทรทัศน์ ละคร ข่าวบันเทิง สนทนา ที่มีรูปแบบของการส่งข้อความสั้นเข้าไปร่วม
พูดคุยแสดงความคิดเห็นในรายการ ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมด มักคิ ดราคาข้อความละ ๓-๖ หรือ ๙
บาท และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างรายการ โดยประเด็นเรื่อง “การแบ่งปันรายได้จาก
การให้บริการข้อความสั้น (SMS) ” นั้น มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า ผู้จัดรายการ สถานี ผู้ทาระบบ
และค่ายโทรศัพท์มือถือ “มีการตกลงว่ามีการแบ่งปันผลประโยชน์/รายได้ จากข้อความสั้นอย่าง
แน่นอน”
ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากเวทีเสวนา NTBC Forum # ๓ เมื่อวันที่ ๒๒
มีนาคม คณะกรรมการกสทช. ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลในงานสัมมนาสาธารณะ เนื้อหาส่วน
หนึ่งของผู้เข้าร่วมสัมมนา จาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา อ้างว่า ในรายการคุยข่าวมีการแบ่งสรรปันส่วน
รายได้จากข้อความสั้น ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน แต่ละรายการก็จะแตกต่างกันไปตั้งแต่ ๓-๖ บาท

๑๐๘

สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดาเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้ , เรื่องเด่นเย็นนี้ และ
เรื่องเล่าเสาร์ -อาทิตย์ และประธานกรรมการ บริษัทไร่ส้ม จากัด กล่าวว่ า รายการเรื่องเล่าเสาร์ อาทิ ต ย์ เป็ น รายการเดี ย วที่ ไ ร่ ส้ ม เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ทางช่ อ ง ๓ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ มุ่ ง หวั ง รายได้ จ ากเอสเอ็ ม เอส
เช่นเดียวกับรายการข่าวและรายการเล่าข่าวอื่นๆ ที่ออกอากาศอยู่ในปัจจุบัน เพราะเชื่อว่าไม่คุ้ม
ต้นทุนการผลิตรายการแน่นอน (กรณีนี้ สรยุทธ อธิบายเปรียบเทียบว่า อัตราค่าโฆษณา ก็นาทีละ
แสนกว่าบาทแล้ว) แต่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ชมส่งเอสเอ็มเอส เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์
ต่ า งๆ รวมทั้ ง ให้ ร ายการเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสถานที่ ใ นรู ป แบบ “นั ก ข่ า วพลเมื อ ง” และเป็ น
การสารวจเรตติ้งผู้ชมรายการไปพร้อมกัน
สาหรับช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมส่งเอสเอ็มเอส เข้ามาชิงโชคของรางวัล ได้
มีการขอใบอนุญาตการชิงโชคจากกระทรวงมหาดไทย และจะแสดงเลขที่ใบอนุญาตผ่านหน้าจอ
ทุกครั้งที่เปิดให้เอสเอ็มเอสชิงโชค โดยเก็บค่าบริการครั้งละ ๓ บาท ในจานวนดังกล่าวจะแบ่งรายได้
๕๐% หรือ ๑.๕๐ บาท ให้กับโอเปอเรเตอร์ มือถือ และอีก ๑.๕๐ บาท จะแบ่งกัน ๓ ส่วน คือ
สถานีโทรทัศน์, ผู้วางระบบ และบริษัทผู้ผลิตรายการ๑๐๒
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าในทางปฏิบัติแล้วการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโดยวิธีการ
ส่งข้อความสั้น (SMS) หรือส่งข้อความทางโทรศัพท์ผ่านระบบหมายเลขต่างๆ จึงเป็นช่องทางในการ
เล่นพนันแฝงเข้ามาในรูปแบบการให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชคได้ นอกจากนี้วิธีการเสี่ยงโชคด้วยช่องทาง
ดังกล่าวยังเป็นการยากต่อการตรวจสอบว่าผู้ประกอบธุรกิจจะดาเนินการตามที่ขออนุญาตจริงหรือไม่
อีกทั้งวิธีการส่งข้อความสั้น (SMS) เป็นช่องทางที่ทาให้การเสี่ยงโชคเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ ง่าย ทา
ให้เกิดผลเสียต่อเด็กและเยาวชนตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ ๔.๒.๒.๕ ข้างต้น
๔.๒.๒.๗ ไม่ มี ก ารจ ากั ด สิ น ค้ า บางประเภทที่ ไ ม่ ค วรส่ ง เสริ ม การขายด้ ว ย
๑๐๓
การเสี่ยงโชค
ปัจจุบันมีสินค้าบางประเภทที่หากผู้บริโภคได้บริโภคเข้าไปเป็นจานวนมาก
อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่ประชาชน เช่น สินค้าประเภทสุรา บุหรี่ ยา หรือเครื่องดื่มที่มี
คาเฟอีน เป็นต้น โดยหากอ้างอิงตามข้อมูลองค์การอนามัยโลก จะเห็นว่าสินค้าที่ประกอบด้วยน้าตาล
ยาสูบ แอลกอฮอล์ ไขมัน คาเฟอีน และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโซเดียมสูงล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ผลต่อสุขภาพทั้งสิ้น ดังนั้นหากให้สินค้าดังกล่าวจัดให้มีการส่งเสริมการขายโดยวิธีการเสี่ยงโชคได้ อาจ
ไม่เหมาะสมและส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนได้ ซึ่งหากพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
พนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ แล้ว ไม่ได้มีการจากัดว่าสินค้าใดที่สมควรจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการจัดให้มี
การแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคไว้แต่อย่างใด
นอกจากนี้เมื่อไปพิจารณาถึงแนวทางของกระทรวงมหาดไทยแล้วพบว่า
ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๒๑๐/๘๑๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๕ เรื่อง
ขอความร่วมมืองดจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคสาหรับเครื่องดื่มคาเฟอีน ซึ่ง
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข กรณี ที่
กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยในการพิจารณางดอนุญาตจัดให้มี
๑๐๒
๑๐๓

ธาม เชื้อสถาปนศิร,ิ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๗, หน้า ๒๐.
สุกฤษฎิ์ อัครวงศ์วริศ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๗, หน้า ๕๘-๖๑.

๑๐๙

การแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคประเภทเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนผู้บริโภคทั่วประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่า
“การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคที่ต้องขออนุญาตตาม
มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการพนั นฯ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถควบคุม
การเล่นชิงโชคแถมพก มิให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบหลอกลวงประชาชนหรือมอมเมาผู้เล่นให้ลุ่มหลง
ในการเสี่ยงโชคตลอดจนควบคุมรางวัลที่จะจ่ายให้กับผู้เล่นว่ามีจริง พอเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งเอกชน
ผู้ประกอบการต่างๆ ย่อมมีสิ ทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันที่จะดาเนินการเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าหรือ
บริการของตนได้ ภายในขอบเขตวิธีการเล่นที่กาหนดไว้ตามกฎหมาย ดังนั้นการคุ้มครองประชาชนให้
ได้บริโภคอาหารที่ มี ป ระโยชน์มี คุณค่ าทางโภชนาการและปลอดภั ย จึงควรใช้มาตรการควบคุ ม
คุณภาพอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับมาตรการการควบคุมการโฆษณา
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งน่าจะใช้วิธีการที่เหมาะสมและได้ผลดีกว่าให้
เจ้าพนักงานเลือกปฏิบัติ โดยงดการอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคตาม
พระราชบัญญัติการพนันฯ แก่ผู้ประกอบการเฉพาะสินค้าเครื่องดื่มคาเฟอีนเท่านั้น”
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการยึดถือปฏิบัติตามแนวทางนี้มาตลอด คือ
ไม่ห้ามเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคกับเครื่องดื่มที่
มีคาเฟอีนไว้แต่อย่างใด จนกระทั่งกระทรวงมหาดไทยได้ปรับเปลี่ยนแนวทาง โดยมีหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๓๐๗.๒/๑๓๒๔๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง การขอความ
ร่วมมือในการอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคสาหรับเครื่องดื่ มคาเฟอีน โดย
แจ้งแก่กระทรวงสาธารณสุขว่า
“ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตใช้เป็นดุลยพินิจประกอบการออก
ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคสาหรับเครื่องดื่มที่ มีคาเฟอีนผสมอยู่ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือแล้ว”
แนวทางดังกล่าวข้างต้นทาให้เห็นว่า กระทรวงมหาดไทยมิได้มีนโยบายใน
การกาหนดห้ามสินค้าบางประเภทอันได้แก่ สินค้าที่มีคาเฟอีนที่หากผู้บริโภคได้บริโภคในจานวนที่
มากจนเกินไป อาจก่อให้เกิดอันตรายสุขภาพของผู้บริโภคได้ ก็สามารถขออนุญาตจัดให้มีการแถมพก
หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคได้โดยไม่ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการพนันแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้
กระทรวงมหาดไทยได้พยายามผ่อนปรนแนวทางดังกล่าว เนื่องจากหากจัดให้มีการส่งเสริมการขาย
โดยวิ ธี ก ารเสี่ ย งโชคก็ อ าจไม่ เ หมาะสมและเป็ น อั น ตรายต่ อ ประชาชนจึ ง ได้ ก าหนดแนวทางให้
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตฯ ใช้ประกอบเป็นดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับสินค้าบริโภคที่
มีคาเฟอีนหรือผสมคาเฟอีนด้วย ซึ่งก็ยังไม่ใช่มาตรการที่เคร่งครัดเท่าใดนัก เพราะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตฯ ทาให้มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคหรือประชาชนยังไม่อาจคุ้มครอง
ในเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนในเรื่องนี้ได้เท่าใดนัก
นอกจากนี้ผู้ประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ใช่ทางการค้า เช่น สถานบริการ หรือ
สถานเริงรมย์ต่างๆ ก็ไม่ต้องห้ามที่จะจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเพื่อเรียกลูกค้า
หรือผู้มาใช้บริการเช่นกัน

๑๑๐

ในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายห้ามมิ
ให้ อ นุ ญ าตจั ด ให้ มี ก ารแถมพกหรือ รางวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคโดยเด็ ด ขาด ตามหนั ง สื อ สั่ ง การของ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๗.๔/ว๒๒๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การจัด
ให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคสาหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุ กจังหวัด เพราะเนื่องจากพระราชบัญ ญั ติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มี
บทบัญญัติห้ามไว้ในมาตรา ๓๐ (๔) ที่บัญญัติห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการให้หรือ
เสนอสิทธิในการเข้าร่วมชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค การชิงรางวัลหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้นาหีบห่อหรือสลากหรือสิ่งอื่นใด
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ ซึ่งเป็นบทกฎหมายอื่นที่ห้ามชัดเจน แต่ทั้งนี้
ก็ไม่ใช่บทต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการพนันแต่อย่างใด เป็นเพียงนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
ที่กาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเท่านัน้
ดังนั้น ในปัจจุบันจึงเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
สินค้าบางประเภทที่ไม่สมควรอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการพนันยังไม่มีความชัดเจน จะต้องมีแนวทางหรือหลักเกณฑ์ของกฎหมายเข้ามาเพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายอื่นและเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมที่นอกเหนือจากการการเสี่ยงโชค แต่เป็น
การควบคุมตัวสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วย ซึ่งจะทาให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการ
แถมพกหรือรางวัล ด้วยการเสี่ยงโชคมีความทันสมัยและมีมาตรการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของ
ผู้บริโภคด้วย
๔.๒.๓ ปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับการพนันและการให้รางวัลด้วยการ
เสี่ยงโชค
จากงานวิจัยหลายชิ้นในประเทศไทยมีข้อสรุปว่า คนไทยจานวนมากไม่ได้มีทัศนคติ
เชิงลบกับการพนัน เช่น๑๐๔
- งานวิจัยเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน ในปี ๒๕๕๔ ของนันทวัฒน์ บรมานันท์
พบว่าผู้บริโภคจานวนมากมองว่าการพนันโดยตัวมันเองไม่ใช่ความผิด แต่เป็นความผิดเพราะกฎหมาย
- งานวิจัยเรื่องกฎหมายการพนัน ในปี ๒๕๕๘ ของวรัญ ญู ทัศนีศรีวงศ์ เห็นว่า
สังคมไทยยังมีค่านิยมเรื่องเชื่อโชคลางและอานาจดลบันดาล ซึ่งมีผลต่อนิสัยพนัน คือ เชื่อว่าการเสี่ยง
โชคเป็นหนทางที่จะร่ารวยได้
- งานวิจัยมนฤดี กีรติพรานนท์ กมลทิพย์ อาร์ธอสและวิษณุ วงษ์สินศิริกุล ในปี
๒๕๕๖ พบว่า นักศึกษา ๕๒๗,๖๓๖ คน (ร้อยละ ๒๘ ของนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด)ระบุว่า เคย
เล่นการพนันไพ่ บิงโก หวยใต้ดิน สลากกินแบ่งรัฐ บาล บอลและตู้ม้ามากที่สุดตามลาดับ และมี
ความเห็นว่า ผลกระทบของการพนันไม่ว่าจะต่อด้านการเรียน ด้านครอบครัว ด้านเพื่อนสนิท ด้าน
คนรัก/แฟน หรือด้านการงาน ทั้งหมดอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยระดับผลกระทบอยู่
ระหว่าง ๑.๘๒ ถึง ๑.๙๙ จากระดับสูงสุด คือ ๕.๐๐

๑๐๔

ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๗, หน้า ๓๘-๓๙.

๑๑๑

จึงสรุปได้ว่า ผู้บริโภคจานวนหนึ่งไม่ได้ตระหนักถึงโทษของการพนันมากไปกว่าเรื่อง
โอกาสเสียทรัพย์ หนี้สิน การถูกคุกคามเฉพาะกรณีไม่ชาระหนี้พนัน ผู้บริโภคไทยจานวนมากไม่ได้มี
ทัศนคติเชิงลบต่อการพนันและไม่ตระหนักว่าการพนันสามารถสร้างให้เกิดปัญหาสาคัญใดๆ
ซึ่งโดยข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ การพนันสร้างปัญหา ตัวอย่างเช่น
- จากบทความเรื่ อ ง “The clustering of psychiatric disorders in high-risk
gambling populations” โดย Abdollahnejad, Delfabbro และ Denson ตีพิมพ์ลงใน Journal
of gambling Studies กล่ า วว่ า การพนั น ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพจิ ต เรื่ อ งความหดหู่ ซึ ม เศร้ า และยั ง มี
ความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพร่างกายเรื่องโรคหอบหืด ปอดและภาวะน้าหนักเกิน
- จากงานวิจัยเรื่อง “แกะรอยหยักสมองมองผลกระทบของการพนัน ” โดยพรจิรา
ปริวัชรากุล โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาการพนัน มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์ กล่าวว่าสาหรับเด็กและวัยรุ่น ผลเสียของการพนันจะยิ่งมากกว่าผู้ใหญ่ในเรื่องขาดทักษะ
ชีวิต ความฉลาดทางสังคม มีโอกาสเกิดโรคจิตเวช ติดสารเสพติด พฤติกรรมลักขโมย ฉ้อฉล นิสัย
ริษยา เกิดความอยากต่อเรื่องการพนันทุกชนิด ความสามารถในการตัดสินใจช้ า การไม่อดทนรอคอย
กับสิ่งที่พึงพอใจหรือขาดความยับยั้งชั่งใจ
-จากงานวิจัยเรื่อง “เยาวชนกับการพนันในมุมมองของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ” ใน
ปี ๒๕๕๕ โดยสุพร อภินันท์เวช โครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดการพนัน มูลนิธิสด
ศรี-สฤษดิ์วงศ์ กล่าวไว้ว่า การที่สมองของเด็กและวัยรุ่นที่พัฒนายังไม่สมบูรณ์ ส่วนที่มีหน้าที่ควบคุม
ระบบความคิดและการตัดสินใจจึงยังไม่พัฒนาเท่าผู้ใหญ่ มีผลให้วัยรุ่นมักตัดสินใจโดยใช้อารมณ์
มากกว่าเหตุผล การถูกยั่วยุจากการพนันรวมทั้งกิจกรรมเสี่ยงโชคที่คล้ายการพนันทาให้เกิดอารมณ์
ความรู้สึกได้มาก ไม่ว่าจะทาให้เกิดความรู้สึกสนุกสนาน หรือความรู้สึกหงุดหงิด แต่ไม่ว่าจะทางใดก็
ทาให้เกิดความรู้สึกอยากเล่นพนันทั้งสิ้น
นอกเหนือจากนั้นยังมีประเด็นเชิงลบด้านอื่นๆ เช่น “พนันติดง่ายเลิกยาก” ตามการ
น าเสนอของ นายแพทย์ ย งยุ ท ธ วงศ์ ภิ ร มย์ ศ านติ์ หั ว หน้ า ที่ ป รึ ก ษางานสุ ข ภาพจิ ต กระทรวง
สาธารณสุข (การสัมมนาหัวข้อ “หยุดพนัน...หยุดภัยร้ายสังคมไทย, ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ว่า
“พฤติกรรมเสพติดเกิดจากการทางานของสมอง ที่สมองส่วนอยาก ทางานมากกว่า
สมองส่วนคิดยับยั้งชั่งใจ ที่ถูกกระตุ้นด้วยความตื่นเต้นและมีความสุข ทาให้การเสพในครั้งต่อๆ ไป
เพิ่มปริมาณมากขึ้นและใช้เวลามากขึ้นจนควบคุมตัวเองไม่ได้ โดยกระบวนการเสพติดเกิดจากการ
เริ่มต้นครั้งแรกนั่นเอง”
จากงานศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพนันจึงสรุปได้ว่า ผู้บริโภคจานวนมากไม่ได้
ตระหนักถึงปัญหาที่มาจากการพนันและไม่คิดว่า การพนันเป็นสิ่ งผิด แต่จะผิดต่อเมื่อกฎหมายระบุว่า
ผิด
ดังนั้น การส่งเสริมการขายด้วยการชิงโชคที่ได้รับอนุญาตจึงถูกมองว่า ไม่ได้สร้าง
ผลกระทบใดในเชิงลบต่อสังคม ซึ่งจากผลการสารวจ “พฤติกรรมและทัศนคติในการส่งชิงโชคของ

๑๑๒

ผู้บริโภคทั่วประเทศ” จานวน ๗๘๗ ราย ของ Marketeer Research ร่วมกับผศ. ดร.ศรัณยพงศ์
เที่ยงธรรม พบว่า๑๐๕
- ๒๘% เห็นว่าการส่งชิงโชคคุ้มกว่าการซื้อหวยใต้ดิน
- ๓๙% เห็นว่าการส่งรหัสชิงโชคก็เหมือนกับการเล่นหวยไม่ผิดกฎหมาย
- ๓๙% เห็ น ว่ า การส่ ง รหั ส ชิ ง โชคท าได้ “ง่ า ยและสะดวกกว่ า ” การซื้ อ
หวยใต้ดิน
- ๓๕% เห็นว่า “รางวัล” จากการส่งรหัสชิงโชคน่าสนใจกว่าการซื้อหวย
- ๒๘% เห็นว่า รายการชิงโชคมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้ามาเพื่อส่ง
ชิงรางวัล
นอกจากนั้นผู้บริโภคยังเห็นว่า แคมเปญส่งรหัสลุ้นโชคเป็นการคืนกาไรให้ผู้บริโภค
(๓๐%) ผู้แจกรางวัลไม่ผิดจริยธรรมแม้จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคลุ้นโชคทุกวัน/ทุกชั่วโมง (๓๐%) ผู้แจก
รางวัลมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูง (๑๘%) และผู้แจกรางวัลไม่ได้มุ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจของตน
(๑๒%)
และเนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจได้นากลยุทธ์ ส่งเสริมการขายด้วยวิธีการ
เสี่ยงโชคมาใช้เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการนากลยุทธ์แบบ ง่าย กระตุ้น ลุ้นถี่ หรือ
นั ก การตลาดได้ ตั้ ง ชื่ อ ให้ เ ครื่ อ งมื อ ส่ ง เสริ ม การขายนี้ ว่ า “Lotto Marketing” มาใช้ โดยหาก
ผู้ประกอบการออกแบบได้ลงตัว “เล่นง่าย รางวัลโดนใจ มีความถี่ถูกจังหวะ” และ “ยิ่งส่งมากยิ่งมี
สิทธิมาก” แคมเปญจะทรงพลังและจะเพิ่มยอดขายได้มหาศาล ประเด็นที่น่าห่วงใยคือ การใช้ Lotto
Marketing กระตุ้นยอดขาย ง่าย กระตุ้น ลุ้นถี่ เต็มตลาด กลายเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการเสี่ยง
โชคการเล่นพนัน ทาให้คนรอคอยโชควาสนา คาดหวังจะได้สิ่งที่ต้องการโดยง่าย ไม่เหนื่อย ไม่ต้อง
ทางาน และที่สาคัญสังคมไทยไม่มีมาตรการคุ้มครองใดๆ แม้แต่กลุ่มผู้ น่าห่วงใยอย่างเด็กและเยาวชน
การปล่อยให้มีการใช้ Lotto Marketing เต็มตลาด และมีผู้ประกอบการบางรายมุ่งขยายตลาดกลุ่ม
เด็กและเยาวชน จึง เป็นเสมือนการปล่อยให้มีการชวนเด็กและเยาวชนเล่นการพนันอย่างเสรี จน
นักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจบางท่านเห็นว่ าการให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชคด้วยวิธีดังกล่าว เป็น
“การตลาดล้าเส้น” เป็นการพนัน ๑๐๖
๔.๓ ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.....
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทาให้เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ในสมัยรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน ๒ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ..... โดยให้เ หตุผลที่
จาเป็นต้องตราร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ..... ดังนี๑๐๗
้

๑๐๕

คอลัมน์ง่าย กระตุ้น ลุ้นถี่ การตลาดชวนพนัน. (๒๕๕๙). จุลสารทันเกม.ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, ๕(๑๕), หน้า ๘.
ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๗, หน้า ๙.
๑๐๗ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ....
๑๐๖

๑๑๓

“ โดยปัจจุบันการจัดให้มีการแถมพกหรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีการใดๆ ในการ
ประกอบกิจการค้าหรืออาชีพมีขึ้นเป็นจานวนมากและมีวิธีการที่ซับซ้อน ซึ่งบางกรณีเป็นการมอมเมา
หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ เ ป็ น ธรรมแก่ ป ระชาชน ประกอบกั บ กฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ ในขณะนี้ คื อ
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการ
แถมพกและการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ตลอดจนบทกาหนดโทษที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน สมควรให้มีการควบคุม ตรวจสอบ การอนุญาต การโฆษณา ตลอดจนการปรับปรุงอัตราโทษ
และค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม”
ต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้ติดตามร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.....
จนกระทั่ ง ผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการกฤษฎี ก าในช่ ว งต้ น ปี ๒๕๕๙ และในขณะนี้
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อยู่ระหว่างการนาเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา
สาหรับร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ..... ได้มีการนาเอาบทบัญญัติ
เกี่ ย วกั บ การให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชค ซึ่ ง เดิ ม ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เอาไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ แยกออกมาบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งจะสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติ
การพนั น พ.ศ.....ที่ จ ะไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งการให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคเอาไว้ ดั ง นั้ น หาก
ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับผ่านการพิจารณาของสภาและประกาศเป็นกฎหมาย ก็จะทาให้การให้
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคแยกออกจากกฎหมายควบคุมการพนัน ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมา
โดยร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ..... มีบทบัญญัติจานวนทั้งสิ้น ๒๒
มาตรา แบ่งออกเป็น ๓ หมวด และบทเฉพาะกาลในตอนท้าย และได้ กาหนดให้รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีอานาจในการออกกฎกระทรวง กาหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่น
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ๑๐๘
สาหรับสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ..... มีดังนี้
๑. กาหนดนิยามศัพท์
ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคฯ ได้กาหนดคานิยามศัพท์
๑๐๙
ดังนี้
“การให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชค” หมายความว่า การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วม
รายการด้ ว ยวิ ธี ก ารใดๆ โดยอาศั ย ผลที่ ยั ง ไม่ แ น่ น อนเป็ น ข้ อ ชี้ ข าด และผู้ เ ข้ า ร่ ว มรายการไม่ เ สี ย
ประโยชน์
“รางวัล” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือบริการที่แถมพกให้ แก่ผู้เข้าร่วม
รายการ
“ผู้เข้าร่วมรายการ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นลูกค้า ผู้รับ บริการ หรือผู้ซึ่งได้รับ
การเสนอหรือชักชวนให้ร่วมรายการโดยมีการเสี่ยงโชค

๑๐๘
๑๐๙

มาตรา ๔ แห่งร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.....
มาตรา ๓ แห่งร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.....

๑๑๔

๒. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชค
ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคฯ ได้กาหนดให้การจัดให้มี
การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธี การใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ จะต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะทาได้ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขออนุญาตและการอนุญาต รวมทั้งแบบใบอนุญาตให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ๑๑๐ ดังนั้นหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ในการขออนุญาตซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสาคัญในการควบคุมการจัดให้มีการให้
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค จึงยังมิได้มีการกาหนดรายละเอียดเอาไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยต้องรอให้มี
การออกกฎหมายลูกในระดับกฎกระทรวงออกมาวางหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติต่อไป
แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคฯ ก็ ไ ด้ มี ก าร
กาหนดกรอบกว้างๆ ในการอนุญาตจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเอาไว้ดังนี้
๒.๑ ไม่ อ นุ ญ าตให้ มี ก ารจั ด ให้ มี ก ารให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคในกรณี
๑๑๑
ดังต่อไปนี้
(๑) กิ จ การที่ มี ลั ก ษณะเป็ น อั น ตรายต่ อ ประชาชน ขั ด ต่ อ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือที่มีกฎหมายอื่นห้ามจัดหรือโฆษณาให้มีการให้รางวัล
ด้วยการเสี่ยงโชค
(๒) การจัดที่มีลักษณะมอมเมาประชาชน เอาเปรียบหรือไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้เข้าร่วมรายการหรือเป็นการจัดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ให้ ร างวั ล ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น อั น ตรายต่ อ ประชาชนหรื อ มี มู ล ค่ า ที่ ไ ม่
เหมาะสมอันเป็นการเอาเปรียบผู้เข้าร่วมรายการ
๒.๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีการที่
แตกต่างจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตไม่ได้๑๑๒
๒.๓ ในสถานที่จัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้อง
แสดงให้ ป ระชาชนเห็ น หรื อ ทราบถึ ง ข้ อ ความในใบอนุ ญ าตและข้ อ ความอย่ า งอื่ น ที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง๑๑๓
๒.๔ ในการโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง๑๑๔
๓. ก าหนดผู้ ที่ มี อ านาจในการออกใบอนุ ญ าตการจั ด ให้ มี ก ารให้ ร างวั ล ด้ ว ย
การเสี่ยงโชค
ตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคฯ ได้ ก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต โดยในเขตกรุงเทพมหานคร
๑๑๐

มาตรา ๕ แห่งร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.....
มาตรา ๖ แห่งร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.....
๑๑๒ มาตรา ๗ แห่งร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.....
๑๑๓ มาตรา ๘ แห่งร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.....
๑๑๔ มาตรา ๙ แห่งร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.....
๑๑๑

๑๑๕

ได้แก่ ผู้อานวยการสานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ส่วนในเขตจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอแห่งท้องที่๑๑๕
โดยพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีอานาจหน้าที่ดังนี้๑๑๖
(๑) ออกใบอนุญาต
(๒) สั่ ง ให้ ผู้ ได้ รับ ใบอนุญ าตปฏิบั ติ ให้ถู กต้ อ งตามพระราชบัญ ญั ติ นี้หรือ
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ภายในระยะเวลาที่
เห็นสมควร
(๓) เพิกถอนใบอนุญาต
(๔) จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
โดยผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้๑๑๗
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) มีภูมิลาเนาหรือสถานที่ทาการอยู่ในราชอาณาจักรไทย
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้หรือเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ในกรณีที่ผู้ขอใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคลนั้นทุกคนต้องมีคุณสมบัติ
และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามวรรคหนึ่ ง และต้ อ งไม่ เ คยเป็ น ผู้ แ ทนนิ ติ บุ ค คลที่ เ คยถู ก เพิ ก ถอน
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
๔. การกาหนดค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต๑๑๘
ตามร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคฯ ได้กาหนดให้ผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
๕. อายุใบอนุญาต๑๑๙
ตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก า๖รให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคฯ ได้ ก าหนดให้
ใบอนุญาตมีอายุตามกาหนดในใบอนุญาตแต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี
๖. การเพิกถอนใบอนุญาต๑๒๐
ตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคฯ ได้ ก าหนดให้
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กาหนด
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
๑๑๕

มาตรา ๑๐ แห่งร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.....
มาตรา ๑๑ แห่งร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.....
๑๑๗ มาตรา ๑๒ แห่งร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.....
๑๑๘ มาตรา ๑๓ แห่งร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.....
๑๑๙ มาตรา ๑๔ แห่งร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.....
๑๒๐ มาตรา ๑๕ แห่งร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ.....
๑๑๖

๑๑๖

(๓) การจั ด ให้ มี ก ารให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคมี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
กฎหมาย
๗. บทกาหนดโทษ
ตามร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคฯ ได้กาหนดโทษสาหรับผู้
ที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังนี้
(๑) ผู้ใดจัดให้มีการให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชค โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือปรับไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
(๒) ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตผู้ ใ ดจั ด ให้ มี ก ารให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคโดยวิ ธี ที่
แตกต่ า งไปจากวิ ธี ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าต ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น ๖ เดื อ นหรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจา ทั้งปรับ
(๓) ผู้ได้รับอนุญาตผู้ใดไม่แสดงให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความตามที่
กฎหมายกาหนดหรือจัดให้มีการโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๔) นิติบุคคลที่กระทาความผิดตามกฎหมายนี้ต้องระวางโทษปรับเป็น ๒
เท่าของโทษที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น
เมื่อพิจารณาถึงสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคฯ พบว่า
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดกรอบของหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่างๆ
ในการขออนุญาตการจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคตลอดจนการควบคุมการโฆษณาหรือ
ชี้ชวนการให้รางวัลด้วยความเสี่ยง ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควบคุมไม่ให้การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเป็น
กิจกรรมที่มอมเมาหรือเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน แต่อย่างไรก็ดี จะพบว่าร่างพระราชบัญญัติ
ฉบั บ นี้ มี เ นื้ อ หาสาระคล้ า ยคลึ ง กั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น พ.ศ.๒๔๗๘ มิ ไ ด้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ มี
ความแตกต่างกันในสาระส าคัญ แต่อย่างใด ๑๒๑ อีกทั้ง ร่างพระราชบัญ ญั ติฯ ยังมิได้ มีการกาหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ในการขออนุญาตการจัดให้มีการให้รางวัล
ด้วยการเสี่ยงโชคตลอดจนการควบคุมการโฆษณาหรือชี้ชวนการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงไว้ โดยกาหนด
แต่ เ พี ย งว่ า ให้ ก ระทรวงมหาดไทย ผู้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ห น้ า ที่ ไ ปออก
กฎกระทรวงเพื่อวางหลักเกณฑ์อีกทีหนึ่ง ดังนั้นหากพิจารณาเฉพาะเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ
การให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคฯ ในขณะนี้ จึ ง ไม่ ส ามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า จะสามารถแก้ ปั ญ หา
การส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคที่เกิดขึ้นได้หรือไม่

๑๒๑

ไพศาล ลิ้มสถิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๕, หน้า ๒๐.

๑๑๗

บทที่ ๕
การศึกษาการควบคุมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
ของผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
๕.๑ ประเทศออสเตรเลีย
๕.๑.๑ สภาพทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การพนั น และการส่ ง เสริ ม การขายด้ ว ยการเสี่ ย งโชคใน
ประเทศออสเตรเลีย
การพนัน การแข่งขัน และการกีฬาถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและตัวตนของ
ประเทศออสเตรเลียที่มีการหยั่งรากลึกอยู่ในจิตสานึกของประเทศ กฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการ
พนันในปัจจุบันก็พัฒนามาจากกฎระเบียบเกี่ยวกับการพนันที่บัญญัติขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๐๑๒๒
การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมที่สามารถทาได้ในทุกรัฐของประเทศออสเตรเลีย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ การส่งเสริมการขายนัน้ อาจประกอบด้วย
กิจกรรมที่เป็นการแข่งขันและ/หรือการเสี่ยงโชคร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยง
โชคได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งวิธีการส่งเสริมการขายในลักษณะนี้ อาจ
เข้าข่ายเป็นการพนันประเภทหนึ่ง ดังนั้น ประเทศออสเตรเลียจึ งมีการกาหนดเงื่อนไขในการกากับ
ดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายไว้อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม รูปแบบในการควบคุมการส่งเสริม
การขายด้วยการเสี่ยงโชคในแต่ละรัฐของประเทศออสเตรเลียจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎหมายของ
แต่ละรัฐว่าจะมีความเข้มงวดมากน้อยเพียงใด๑๒๓
๕.๑.๒ กฎหมายและกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การขายด้ ว ยการเสี่ ย งโชคใน
ประเทศออสเตรเลีย
เนื่องจากประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีการปกครองในรูป แบบสหพันธรัฐ
(Federal State) โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ มลรัฐ และแต่ละรัฐจะมีรัฐบาลท้องถิ่นทา
หน้าที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นระบบกฎหมายของประเทศออสเตรเลียจึงแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับรัฐบาลกลาง ระดับมลรัฐ และระดับท้องถิ่น๑๒๔
ตามปกติ รัฐบาลในระดับรัฐจะเป็นผู้ใช้อานาจในการกากับดูแลกิ จกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพนันในประเทศออสเตรเลีย ยกเว้นกรณีของการพนันออนไลน์ที่มีการออกกฎหมายในระดับ
รัฐบาลกลางขึ้นมาควบคุม ในขณะที่การพนันปกติบนดิน (land-based gambling) รวมถึงคาสิโน
๑๒๒

Carl, R. (2017). The gambling law review (2nd ed.). London: Law Business Research. p. 50.
Australian Institute for Gambling Research. (1999). Australian gambling comparative history and
analysis. Melbourne: Cahampion Press. p 11.
๑๒๔ City of Sydney: Australia’s system of government [Blog Post]. Retrieved from
https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community-languages/english/about-the-city-of-sydney/australias-system-ofgovernment (accessed 2 August 2018).
๑๒๓

๑๑๘

การเดิมพันกีฬา เครื่องเกม และลอตเตอรี่ ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลโดยรัฐบาลใน
แต่ละรัฐ๑๒๕
โดยทั่วไปกิจกรรมที่ถือเป็นการพนันในประเทศออสเตรเลียจะเกี่ยวข้องกับการวาง
เดิมพันหรือการจ่ายเงินที่อิงกับผลของเหตุการณ์โดยอาศัยโชคทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อการชนะรางวัล
รวมถึงการส่งเสริ มการขายที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมชิงรางวัล ทั้งหมดนี้จะถูกกากับดูแล
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการพนันของแต่ละรัฐ ซึ่งบางรัฐจะกาหนดเงื่อนไขหรือข้อห้ามให้ต้องปฏิบัติ
ตาม หรือบางรัฐกาหนดให้ต้องมีการขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงานกากับดูแล๑๒๖
การส่ งเสริม การขายด้วยการเสี่ยงโชคในประเทศออสเตรเลียจะถูกควบคุ ม โดย
กฎหมายของรัฐบาลกลางเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการกระทา
ที่เป็นการหลอกลวงหรือหลงผิด และแนวปฏิบัติสาหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวปฏิบัติ ด้าน
การสื่ อ สารการตลาดและการเดิ ม พั น ที่ อ อกโดยสมาคมนั ก โฆษณาแห่ ง ชาติ อ อสเตรเลี ย ๑๒๗ โดย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายในระดับรัฐบาลกลาง (Federal Law) มีดังนี้
(๑) the Australian Consumer Law (the ACL)
กฎหมาย the Australian Consumer Law (the ACL) ซึ่งใช้บังคับทั่วประเทศ
ทุกมลรัฐ และทุ กเขตการปกครอง เพื่อกากับดูแลการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนในประเทศ
ออสเตรเลียไม่ให้กระทาการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือทาให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดใน
สินค้าและบริการ ป้องกันการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม กากับดูแลการทาธุรกรรมต่างๆ ต่อ
ผู้บริโภค กาหนดมาตฐานความปลอดภัยของสินค้า รวมถึงบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองผู้บริโภค๑๒๘
(๒) Australian Association of National Advertisers Wagering and
Marketing Communication Code (AANA)
แนวปฏิ บั ติ นี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดยสมาคม the Australian Association of
National Advertisers (AANA) และถือเป็นส่ วนหนึ่งของกฎระเบียบในการกากับดูแลตนเองด้าน
การตลาดและการโฆษณาในประเทศออสเตรเลีย โดยวัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัตินี้ คือ เพื่อรับรองว่า
นักการตลาดและนักโฆษณาจะพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมให้อยู่ในระดั บสูงด้าน
การโฆษณาและการตลาดสินค้าในประเทศออสเตรเลีย๑๒๙
โดยทั่วไป ประเทศออสเตรเลียเรียกการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคว่า
Trade Promotion Lottery ซึ่ ง ทุ ก รั ฐ จะใช้ ชื่ อ เรี ย กการจั ด กิ จกรรมส่ ง เสริ มการขายในลั กษณะนี้
เหมือนกันหมด แต่ลักษณะและระดับการควบคุมและกากับดูแลการจัดกิจกรรมจะแตกต่างกันออกไป
๑๒๕

Carl, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, at 52.
เพิ่งอ้าง., 49.
๑๒๗ เพิ่งอ้าง., 59.
๑๒๘ Australian Government, & Australian Consumer Law. (2013). The australian consumer law: A
framework overview. In. Retrieved from http://consumerlaw.gov.au/files/2015/06/ACL_framework_overview.pdf
(accessed 14 October 2018)
๑๒๙ The Australian Association of National Advertisers (AANA). (2016). AANA wagering advertising &
marketing communication code. Retrieved from http://aana.com.au/content/uploads/2016/05/Wagering
_Advertising_Marketing_Communications_Code.pdf (accessed 5 August 2018).
๑๒๖

๑๑๙

ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของแต่ละรัฐ ในบางรัฐอนุญาตให้มีการจัดได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต เช่น
รัฐวิคตอเรีย รัฐแทชมาเนีย รัฐควีนส์แลนด์ เป็นต้น แต่ในบางรัฐตัองมีการขอใบอนุญาตก่อนจึงจะ
ดาเนินการได้ ซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้จะพิจารณากฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์ เพื่อเป็นตัวอย่างของ
การควบคุมการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคที่ต้องขอใบอนุญาตเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ด้วยการเสี่ยงโชค และรัฐวิคตอเรียเพื่อเป็นตัวอย่างของการกากับดูแลการส่งเริมการขายด้วยการเสี่ยง
โชคที่ไม่ต้องมีการขออนุญาต แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
๕.๑.๒.๑ รัฐนิวเซาท์เวลส์
กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลการพนันของรัฐนิวเซาท์เวลส์
คือ กฎหมาย Unlawful Gambling Act ๑๙๙๘ No. ๑๑๓ ซึ่งกาหนดข้อห้ามกิจกรรมบางอย่างที่
เป็นการพนันหรือการใช้สถานที่ในการเล่นพนันเพื่อควบคุมการกระทาที่เป็นการพนันผิดกฎหมาย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและป้องกันการสูญเสียรายได้ของรัฐที่จะได้รับจาก
การพนันที่ถูกกฎหมาย ซึ่งภายใต้กฎหมาย Unlawful Gambling Act ๑๙๙๘ No. ๑๑๓ นี้ได้กาหนด
ว่า รูปแบบของการพนันที่ถูกกฎหมายประเภทหนึ่งคือการจัดกิจกรรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมจับ
รางวั ล (lottery) หรื อ การเสี่ ย งโชค (game of chance) ที่ จั ด ขึ้ น ตามบทบั ญ ญั ติ ใ นกฎหมาย
the Lotteries and Art Unions Act ๑๙๐๑๑๓๐ โดยการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโดยไม่ได้รับ
อนุญาตและไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ถือเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย๑๓๑
การส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรม
จับรางวัล (lottery) หรือการเสี่ยงโชค (game of chance) ที่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย the Lotteries
and Art Unions Act ๑๙๐๑ การส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคในรัฐนิวเซาท์เวลส์ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะจัดกิจกรรมได้ กิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยง
โชคนี้เป็นการเข้าร่วมการเสี่ยงโชคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์
การค้าและบริการของผู้ ประกอบกิจการโดยใช้ โชค (chance) เป็นตัวกาหนดการให้รางวัล โดย
การส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคนี้บางกรณีอาจอยู่ในรูปของการชิงโชค (sweepstakes) การ
แข่งขัน (competition) การประกวด (contest) หรือให้ของแถม (giveaway) ซึ่งหากได้ผู้ชนะรางวัล
มาโดยอาศัยโชค การจัดกิจกรรมดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง๑๓๒
วัตถุประสงค์ในการกาหนดให้การส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ ยงโชคต้อง
ขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้นเกิดขึ้น
อย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายทุกประการ๑๓๓

๑๓๐

Section 7 of the Unlawful Gambling Act 1998 No. 113
Orta Recens Quam Pura Nites. (n.d.). Report of the national competition policy review of the
lotteries and art unions act. Retrieved from http://ncp.ncc.gov.au/docs/NSW%20Lotteries%20%26%20Art%
20Unions%20Act%201901.pdf (accessed 13 November 2018).
๑๓๒ Australian Business License and Information Service (ABLIS). Permit to conduct a trade promotion
lottery: New South Wales [เว็บไซต์]. จาก https://ablis.business.gov.au/service/nsw/permit-to-conduct-a-tradepromotion-lottery/16683 (accessed 7 September 2018).
๑๓๓ Australian Business License and Information Service (ABLIS), อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 27.
๑๓๑

๑๒๐

(๑) The Lotteries and Art Unions Act ๑๙๐๑ No.๓๔
กฎหมาย the Lotteries and Art Unions Act ๑๙๐๑ No.๓๔ ได้ให้
นิยามการของการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคว่าหมายความรวมถึง “การเสี่ยงโชค” (Game of
chance) ที่ อ าศั ย ทั้ ง โชคและทั ก ษะเพื่ อ ให้ ไ ด้ ร างวั ล และ “การจั บ รางวั ล ” (Lottery) ที่ เ ป็ น
การแจกจ่ายทรัพย์สินทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทีละมากๆ๑๓๔ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการส่งเสริมการค้าและบริการของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งการส่งเสริมการขายด้วยการจับรางวัลหรือ
การเสี่ยงโชคนี้อนุญาตให้กระทาได้หากว่าเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้๑๓๕
๑. เงื่อนไขในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
ก. ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตในการจั ด กิ จ กรรมจากรั ฐ มนตรี ห รื อ
หน่วยงานที่ได้รับมอบอานาจมาจากรัฐมนตรี๑๓๖
ข. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีการประกาศใช้ รวมถึงเงื่อนไข
ด้านสถานที่จัดการแข่งขัน การจับรางวัล หรือการจัดเสี่ยงโชค
ค. ต้องไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการจับรางวัลหรือการ
เสี่ยงโชค
ง. ต้องไม่เป็นของรางวัลที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
จ. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่กาหนดขึ้นภายใต้กฎหมาย
ฉบับนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการจับรางวัล การจัดรายการ หรืออุปกรณ์ หรือเงื่อนไขใดๆ
๒. ของรางวัล
ก. ของรางวัลที่จะมอบให้ได้ ต้องไม่เป็นของรางวัลต้องห้ามตาม
กฎหมาย ของรางวัลต้องห้ามตามกฎหมายฉบับนี้๑๓๗ ได้แก่
- ยาสูบไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม
- อาวุธปืน ยุทธภัณฑ์ หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน ตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน (the Firearms Act ๑๙๙๖)
- อาวุ ธ ต้ อ งห้ า มตามความหมายของกฎหมายว่ า ด้ ว ยอาวุ ธ
ต้องห้าม ค.ศ. ๑๙๙๘ (the Weapons Prohibition Act ๑๙๙๘)
- การจัดหาให้ซึ่งการผ่าตัดเสริมความงามหรือกระบวนการอื่น
ใดที่มีวัตุประสงค์เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์หรือความภาคภูมิใจ
- รางวัลอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
ข. การให้รางวัลเป็นเครื่องดื่มมึนเมา (Liquor Prizes) ของรางวัล
อาจมีบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเครื่องดื่มมึนเมาตามความหมายของกฎหมายว่าด้วย the Liquor Act
๑๓๔

Section 4B (1) of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No.34
Section 4B (2) of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No.34
๑๓๖ รัฐมนตรีในมาตรานี้หมายถึง รัฐมนตรีว่าการ Minister for Innovation and Better Regulation และหน่วยงานที่
ได้รับมอบอานาจมาจากรัฐมนตรีเพื่อกากับดูแลการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายได้แก่ Department of Fair
Trading
๑๓๗ Section 2(A) of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No.34
๑๓๕

๑๒๑

๒๐๐๗๑๓๘ และอยู่ภายใต้ข้อกาหนดเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องดื่มมึนเมาตามสัดส่วนที่กาหนด
ไว้๑๓๙ และห้ามมิให้เด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปีเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลที่มี ส่วนหนึ่งเป็นเครื่องดื่ม
มึนเมา ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน ๑,๑๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย๑๔๐ และห้ามบุคคลจัดกิจกรรม
ส่งเสริม การขายด้วยการเสี่ ยงโชคที่มีรางวัล บางส่วนเป็นเครื่องดื่มมึนเมา หรือมอบรางวัล ที่ เป็น
เครื่องดื่มมึนเมาแก่เด็กที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี๑๔๑ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่รู้หรือไม่สามารถ
คาดหมายได้ว่าผู้เข้าร่วมหรือชนะรางวัลเป็นเด็กที่อายุต่ากว่า ๑๘ ปี๑๔๒ ผู้เยาว์อาจจะไม่ต้องรับโทษ
จาคุกหรือถูกคุมขังในศูนย์ควบคุมความประพฤติอันเนื่องมาจากไม่สามารถจ่ายค่าปรับตามที่กฎหมาย
กาหนดได้๑๔๓
๓. หน่วยงานที่มีอานาจในการออกใบอนุญาต
รัฐ มนตรีว่าการกระทรวง Ministry for Innovation and Better
Regulation เป็นผู้มีอานาจในการออกใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต นอกจากนี้ ยังมีอานาจใน
การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต หรือกาหนดเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตใหม่
ได้๑๔๔ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้มอบอานาจในการออกใบอนุญาตและการกาหนดเงื่อนไขใน
การออกใบอนุญาตเพื่อควบคุมการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจับรางวัลหรือการเสี่ยงโชค
ต่างๆ ให้กับ Fair Trading Office๑๔๕
๔. การออกใบอนุญาต
ก. การออกใบอนุญาตแบ่งได้ ๒ กรณี๑๔๖ คือ
กรณี แ รก ใบอนุ ญ าตที่ ร ะบุ จ านวนสลากและจ านวนครั้ ง ใน
การเสี่ยงโชคภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยการจับรางวัลแต่ละครั้งจะต้องมีจานวนสลากหรือจานวน
ครั้งการเสี่ยงโชคตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (single promotion permit) หรือ
กรณีที่สอง ใบอนุญาตสาหรับการจับรางวัลและการเสี่ยงโชค
โดยรวมภายในระยะเวลาที่ขอนุญาต โดยการจับรางวัลแต่ละครั้งไม่จากัดจานวนสลากหรือจานวนครั้ง
ในการเสี่ยงโชค (multiple promotion permit)
ข. ใบอนุ ญ าตจะไม่ อ อกให้ ใ นกรณี ข องการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
การขายด้วยการเสี่ยงโชคในรูปแบบการเล่นเกม “Housie” ซึ่งเป็นการเล่นเกมที่มีลักษณะเหมือน
การเล่นบิงโก ที่กระทาผ่านทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์๑๔๗
ค. กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนดขึ้นภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ให้ใช้บังคับ
กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคโดยสถานบันเทิงหรือร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ได้รับ
๑๓๘

Section 18B (2) of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No.34
Section 18B (3) of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No.34
๑๔๐ Section 18B (4) of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No.34
๑๔๑ Section 18B (5) of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No.34
๑๔๒ Section 18B (6) of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No.34
๑๔๓ Section 18B (7) of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No.34
๑๔๔ Section 5AA of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No.34
๑๔๕ Section 15A of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No.34
๑๔๖ Section 5A of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No.34
๑๔๗ Section 6 of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No.34
๑๓๙

๑๒๒

อนุญาตให้ขายเครื่องดื่มมึนเมาได้ ตามกฎหมาย the Liquor Act ๒๐๐๗ เพื่อส่งเสริมการขายหรือ
เป็นการสมนาคุณแก่ลูกค้าของตนเอง๑๔๘
ง. กระบวนการและขั้นตอนในการออกใบอนุญาตในการจัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การขายด้ ว ยการเสี่ ย งโชคให้ เ ป็ น ไปตาม กฎหมาย the Licensing and Registration
(Uniform Procedures) Act ๒๐๐๒๑๔๙ ซึ่งกาหนดให้หน่วยงานที่มีอานาจต้องพิจารณาใบอนุญาตให้
แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วัน๑๕๐
๕. การประกาศรางวัลและรางวัลที่ไม่มีผู้มารับ (unclaimed prize)
ก. ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต้องมอบรางวัลแก่ผู้ชนะแต่ ล ะ
รางวัลตามที่กาหนดไว้ หากไม่ปฏิบัติตามที่ได้กาหนดไว้ มีโทษปรับสู งสุดไม่เกิน ๕,๕๐๐ ดอลลาร์
ออสเตรเลีย
ข. ในกรณี ที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศรางวั ล แต่ ไ ม่ มี ผู้ ม ารั บ รางวั ล เป็ น
ระยะเวลา ๓ เดือนหลังจากที่มีการจับรางวัลหรือสิ้นสุดการจัดกิจรรม รางวัลดังกล่าวจะถูกขายภายใต้
แนวทางที่รัฐมนตรีกาหนด และเงินที่ได้จากการขายรางวัลดังกล่าวต้องจ่ายให้กับกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใน
รูปแบบของกรรมการทรัสตี๑๕๑
๖. บทกาหนดโทษ
ก. การปลอมแปลงเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชค
บุ ค คลใดมี เ จตนาในการฉ้อ โกงหรื อ หลอกลวงบุ ค คลอื่ น โดย
เปลี่ยนแปลงหรือปลอมแปลงข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต หรือ ลงมือกระทา
หรือให้ความร่ วมมือในการจัดส่งข้อความอันเป็นเท็ จหรือหลอกลวงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม หรือ
ละเลยหรือร่วมกันในการละเลยในการจัดเก็บข้อมูลที่สาคัญในการจัดกิจกรรม ต้องรับโทษปรับสูงสุด
ไมเกิน ๒๒,๐๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือจาคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ
ข. การยักยอกเงินรางวัล
บุ ค คลใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายด้ ว ย
การเสี่ยงโชค ได้เปลี่ยนให้เงินที่รวบรวมขึ้นจากการจัดกิจกรรมหรือของรางวัลเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง ต้องรับโทษปรับสูงสุดไม่เกิน ๒๒,๐๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือจาคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
ค. การกระทาอันเป็นการฉ้อฉลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ด้วยการเสี่ยงโชค
บุคคลใดที่มีเจตนาฉ้อฉลในการจัดกิจรรม ช่วยเหลือ หรือมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคด้วยการทาให้บุคคลที่ได้ซื้อสินค้าหรือส่งสลาก
ในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้รับโอกาสในการชนะรางวัล หรือบุคคลผู้กระทาการ ช่วยเหลือ หรือมีส่วน

๑๔๘

Section 7 of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No.34
Section 7 (2) of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No.34
๑๕๐ Section 17 of the Licensing and Registration (Uniform Procedures) Act 2002
๑๕๑ Section 15 of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No.34
๑๔๙

๑๒๓

ร่วมในการกระทาฉ้อฉลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค ต้องรับโทษปรับสูงสุดไม่
เกิน ๕,๕๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
(๒) The Lotteries and Art Unions Regulation ๒๐๑๔
เพื่อให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชคมีลักษณะ
สอดคล้องและมีวัตถุประสงค์เป็นไปตามที่กฎหมาย the Lotteries and Art Unions Act ๑๙๐๑
No.๓๔ ก าหนดไว้ รั ฐ นิ ว เซาท์ เ วลส์ จึ ง ได้ ต รากฎระเบี ย บ the Lotteries and Art Unions
Regulation ๒๐๑๔ ขึ้น โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายว่าด้วย the Lotteries and Art Unions Act
๑๙๐๑ No.๓๔ เพื่อกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่าย ข้อห้ามในการโฆษณา
วิธีการจับรางวัล รายละเอียดของรางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคขึ้น
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ของรางวัล
ก. รางวั ล ที่ เ ป็ น เครื่ อ งดื่ ม มึ น เมา (Liquor Prize) กฎหมาย the
Lotteries and Art Unions Act ๑๙๐๑ No.๓๔ Section ๑๘B (๓) อนุญาตให้มอบของรางวัลที่เป็น
เครื่องดื่มมึนเมาได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเกี่ยวกับการจากัดปริมาณและสัดส่วนแอลกอฮอล์ที่ผสม
อยู่ คือ หากเป็นเครื่องดื่มมึนเมาปริมาณ ๒๐ ลิตรจะมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ หรือ
หากเป็นเครื่องดื่มมึนเมาปริมาณ ๕ ลิตรจะมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่มากกว่าร้อยละ ๒๐ ได้๑๕๒
ข. หน้าที่ในการสงวนรักษารางวัล ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต้อง
สงวนรักษาของรางวัลทั้งหมดอย่างระมัดระวังจนกว่าผู้ชนะรางวัลจะได้รับมอบรางวัลหรือถูกจาหน่าย
ออกไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้ใน Regulation ๑๕ เรื่องของรางวัลที่ไม่มีผู้มารับรางวัล หาก
ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับจานวน ๒,๒๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย๑๕๓ (ตามปกติอัตราโทษปรับของประเทศ
ออสเตรเลียจะกาหนดไว้เป็นหน่วย โดย ๑ หน่วยจะคิดเป็นค่าปรับจานวนเท่าใดจะขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐ
ว่ า จะก าหนดไว้ เ ท่ า ใด รั ฐ นิ ว เซาท์ เ วลส์ ก าหนดค่ า ปรั บ ๑ หน่ ว ยมี มู ล ค่ า เท่ า กั บ ๑๑๐ ดอลลาร์
ออสเตรเลีย๑๕๔)
ค. ในกรณีที่ของรางวัลเป็นเงินจานวนมากกว่า ๒,๐๐๐ ดอลลาร์
ออสเตรเลีย ผู้ชนะรางวัลอาจร้องขอให้ผู้จัดกิจกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิคไปยังบัญชีของผู้ชนะ
รางวัล หรือในกรณีอื่นๆ ผู้จัดกิจกรรมอาจจ่ายเงินรางวัลเป็นเช็คขีดคร่อมให้กับผู้ ชนะรางวัลก็ได้ แต่
ทั้งนี้ผู้จัดกิจกรรมต้องจ่ายเงินเป็นจานวนที่มากกว่า ๒,๐๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่ผู้ชนะรางวัล
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน ๒,๒๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย๑๕๕
๒. ข้อห้ามเกี่ยวกับการโฆษณา
ก. โฆษณาการจัดกิจกรรมการ หมายถึง การโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคโดยตรง และเผยแพร่ หมายถึง การกระจาย จัด
๑๕๒

Section 9 of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014
Section 10 of the Lotteries and Art Unions Regulation2014
๑๕๔ NSW Government Justice Sentencing Council. (n.d.). NSW Justice Sentencing Council: About
sentencing. Retrieved from http://www.sentencingcouncil.justice.nsw.gov.au/Pages/Sentencing/penalties.aspx
(accessed 8 September 2018).
๑๕๕ Section 12 of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014
๑๕๓

๑๒๔

แสดง จัดหาหรือสื่อสารทางคาพูด ภาพ ข้อความ หรือวิธีอื่นใดทางอิเล็คทรอนิคส์ (เช่น หนังสือพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ หรือผ่านการใช้อินเตอร์เน็ต สมาชิกช่องโทรทัศน์ หรือระบบสื่อสารออนไลน์อื่นๆ) และ
รวมไปถึงต้นทางการเผยแพร่๑๕๖
ข. ห้ามเผยแพร่หรือทาให้เกิดการตีพิมพ์เผยแพร่โฆษณาการจัด
กิจกรรมในลักษณะที่
- ส่งเสริมให้มีการกระทาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ
- แสดงให้เห็นภาพของเด็กที่กาลังเข้าร่วมกิจกรรมเสี่ยงโชค หรือ
- แสดงเท็จ ทาให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง หรือ
- ชี้ให้เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมจะทาให้ได้รางวัลแน่นอน หรือ
- ชี้ให้เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเสี่ยงโชคจะทาให้สถานการณ์
ทางการเงินของผู้เข้าร่วมดีขึ้น หรือ
- จั ด กิ จ กรรมในลั ก ษณะที่ ไ ม่ เ คารพมารยาท ศั ก ดิ์ ศ รี และ
ตัวอย่างที่ดี
การกระท าที่ ฝ่ า ฝื น ข้ อ ห้ า มดั ง กล่ า ว มี โ ทษปรั บ สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น
๑๕๗
๒,๒๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ค. ห้ามทาสัญญาหรือขยายระยะเวลาของสัญญาหรือทาข้อตกลงใน
การเผยแพร่โฆษณาการจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่
เกิน ๒,๒๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย๑๕๘
ง. ในกรณี ที่ ศ าลเห็ น สมควร ศาลอาจมี ค าสั่ ง ให้ ผู้ ก ระท าผิ ด ต่ อ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เผยแพร่ข้อความตามที่ศาล
เห็นสมควรและเหมาะสมกับเวลา รูปแบบ ขอบเขต และลักษณะการเผยแพร่ของโฆษณาเพื่อแก้ไข
ข้อมูลที่อยู่ในโฆษณาเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้นให้ถูกต้อง๑๕๙
จ. การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ที่ไม่อนุญาต คือ โฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าการเสี่ยง
โชคนั้นเป็น lotto หรือ keno หรือเป็นกิจกรรมในรูปแบบใดที่จัดขึ้นโดยได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
the Public Lotteries Act ๑๙๙๖ หรือประชาสัมพันธ์ ในลักษณะว่าการกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ด้วยการเสี่ยงโชคนั้นได้รับอนุญาตจากรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งๆที่ตามข้อเท็จจริงยังไม่ได้รับ
อนุญาต หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน ๒,๒๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย๑๖๐

๑๕๖

Section 16 (4) of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014
Section 16 (1) of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014
๑๕๘ Section 16 (2) of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014
๑๕๙ Section 16 (3) of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014
๑๖๐ Section 17 of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014
๑๕๗

๑๒๕

๓. ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาต
ก. ค่ า ธรรมเนี ย มในการขอใบอนุ ญ าตเพื่ อ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
การขายด้วยการเสี่ยงโชคให้เป็นไปตามที่รัฐได้กาหนดไว้๑๖๑ ดังนี้๑๖๒
ค่าขอธรรมเนียมการขอใบอนุญาต (ได้รับยกเว้นภาษี)
มูลค่าของรางวัล
อัตราค่าธรรมเนียม (ขึน้ อยูก่ ับวิธีการยืน่ คาขอ)
licence.nsw.gov.au
other
Single Lottery
๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือน้อย ๘๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
๑๓๘ ดอลลาร์
กว่า
ออสเตรเลีย
๑๐,๐๐๑ ถึง ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๓๒๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
๓๘๕ ดอลลาร์
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
๕๐,๐๐๑ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๕๘๕ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
๖๖๐ ดอลลาร์
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
๑๐๐,๐๐๑ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๑,๑๒๐ ดอลลาร์
๑,๒๓๒ ดอลลาร์
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
๒๐๐,๐๐๑ ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือ
๒,๑๘๕ ดอลลาร์
๒,๔๐๐ ดอลลาร์
มากกว่า
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
Multiple Lottery Class B
๓๒๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
๓๘๕ ดอลลาร์
มูลค่าแต่ละรางวัลไม่กิน ๒๕๐ ดอลลาร์
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย และมูลค่ารวมของรางวัล
ทั้งหมดจากัดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์
ออสเตรเลีย
Multiple Lottery Class C
๕๘๕ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
๖๖๐ ดอลลาร์
มู ล ค่ าแ ต่ ล ะร างวั ล ไ ม่ กิ น ๑ ,๐ ๐๐
ออสเตรเลีย
ดอลลาร์ออสเตรเลีย และมูลค่ารวมของ
รางวัลทั้งหมดจากัดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้ อ สั ง เกตจากตารางค่า ธรรมเนี ยมดัง กล่า วข้ างต้ น จะเห็ น ได้ ว่า
หากเป็นกรณีการขอใบอนุญาตประเภท Single Lottery กฎหมายจะไม่ได้กาหนดมูลค่ารางวัลสูงสุด
ไว้ แต่หากเป็น Multiple Lottery ทั้ง Class B และ Class C จะมีการจากัดมูลค่าของรางวัลสูงสุด
และมูลค่ารวมของรางวัลทั้งหมดไว้
๑๖๑
๑๖๒

Section 125 of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014
Schedule 1 of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014

๑๒๖

ข. ค่ า ธรรมเนี ย มในการขอแก้ ไ ขใบอนุ ญ าตที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ แ ล้ ว
การขออนุญาตแก้ไขใบอนุญาตที่ได้ รับการอนุมัติแล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมจานวน ๑๐๐ ดอลลาร์
ออสเตรเลีย และหากเป็นกรณีการขอแก้ไขเพื่อเพิ่มรางวัลและทาให้มูลค่าโดยรวมของรางวัลมากขึ้น
จากที่เคยยื่นขออนุญาตมาก่อน ผู้จัดกิจกรรมต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการขออนุญาตที่
ได้ ช าระเงิ น แล้ ว และค่ า ธรรมเนี ย มการขออนุ ญ าตตามมู ล ค่ า รางวั ล ที่ ข อแก้ ไ ขใหม่ นั้ น ร่ ว มกั บ
ค่าธรรมเนียมการขอแก้ไขใบอนุญาต๑๖๓
๔. การเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรม
ก) ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต้องจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจานวน
เงินทั้งหมดที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมและจานวนมูลค่าของรางวัลทั้งหมดที่ให้ในกิจกรรมส่งเสริม
การขายนั้น๑๖๔
ข) ในกรณีที่มูลค่าของรางวัลทั้ งหมดรวมกันมากกว่า ๑๐,๐๐๐
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต้องมีการระบุถึง๑๖๕
- จ านวนสลากทั้ ง หมดที่ มี ก ารผลิ ต หรื อ ได้ รั บ กลั บ มา พร้ อ ม
หมายเลขกากับสลาก
- จานวนสลากทั้งหมดที่ได้มีการขายหรือจาหน่ายออกไป พร้อม
หมายเลขกากับสลาก
- ชื่อและที่อยู่ของตัวแทนของผู้จัดกิจกรรมที่เป็นผู้กระจายสลาก
รวมทั้งจานวนสลากที่ได้มีการกระจายออกไป และหมายเลขกากับของสลากดังกล่าว
- ชื่อและรายละเอียดในการติดต่อของทุ กคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย (ตามที่ระบุไว้ในหางบัตร หรือข้อมูลการตอบรับทางคอมพิวเตอร์)
- ชื่ อ และรายละเอี ย ดในการติ ด ต่ อ ของผู้ ช นะรางวั ล ทั้ ง หมด
รวมถึงรายละเอียดของรางวัลที่แต่ละคนได้รับ
- จานวนสลากที่ยังไม่ได้จาหน่าย พร้อมหมายเลขกากับ
(๓) Trade Promotion Lottery Permit Conditions
เงื่อนไขในการขอใบอนุญาตจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยง
โชคนี้กาหนดขึ้นโดยDepartment of Fair Trading ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวง Ministry of
Innovation and Better Regulation โดยเงื่อนไขนี้จะใช้บังคับกับผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
๑. มู ล ค่ า ของรางวั ล แต่ ล ะรางวั ล ส าหรั บ ใบอนุ ญ าตแบบ Multiple
๑๖๖
Lottery Permit
ใบอนุญาตแบบ Multiple Lottery Permit แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท
ได้แก่

๑๖๓

Section 125 of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014
Section 134 (1) of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014
๑๖๕ Section 134 (2) of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014
๑๖๖ Condition 1 of the Trade Promotion Lottery Permit Conditions 2018
๑๖๔

๑๒๗

ก. Multiple Lottery Permit Type B เป็ น ใบอนุ ญ าตส าหรั บ
การจัดกิจกรรมเสี่ ยงโชคที่ มี มู ล ค่าของของรางวัลโดยรวมตลอดอายุใบอนุญ าตไม่เกิน ๕๐,๐๐๐
ดอลลาร์ออสเตรเลีย และแต่ละรางวัลมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน ๒๕๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข. Multiple Lottery Permit Type C เป็ น ใบอนุ ญ าตส าหรั บ
การจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคที่มีมูลค่าของของรางวัล โดยรวมตลอดอายุใบอนุญาตไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
ดอลลาร์ออสเตรเลีย และแต่ละรางวัลมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
๒. การเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค๑๖๗
ในกรณีที่เป็นใบอนุญาตจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายประเภท Single
Lottery Permit ผู้จัดกิจกรรมต้องไม่เปลี่ยนแปลงวิ ธีการเสี่ยงโชค รวมถึงกฎกติกาที่ได้ระบุไว้ในใบ
สมัครเพื่อขออนุ ญ าต เว้นแต่การเปลี่ ยนแปลงนั้ นได้รั บ อนุมั ติ จากส านัก งาน NSW Fair Trading
นอกจากนี้ ผู้จัดกิจกรรมยังห้ามยุติการจับรางวัลก่อนวันสิ้นสุดกิจกรรมตามที่ได้โฆษณาไว้ก่อนแล้ว
เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากสานักงานฯ แต่หากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ผู้จัดกิจ กรรมต้องทาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามที่สานัก งานฯ
ได้กาหนดแนวทางไว้
๓. การกาหนดกติกาสาหรับเข้าร่วมการแข่งขัน๑๖๘
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชคนี้ ผู้จัดกิจกรรม
ต้องออกแบบและกาหนดกติกาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบัติได้
นอกจากนี้ กฎกติกาที่กาหนดขึ้นนี้ต้องระบุถึงข้อมูล ดังต่อไปนี้
ก. เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม (รวมถึงการกาหนดอายุต่าสุ ดที่
ผู้เข้าร่วมสามารถร่วมกิจกรรมได้)
ข. วันและเวลาในการปิดรับสลากเพื่อใช้ในการจับรางวัล
ค. รายละเอียดของรางวัลและมูลค่าของของรางวัล (รวมถึงเงื่อนไข
ในการเข้ารับรางวัล ยอมรับ หรือใช้ของรางวัล)
ง. สถานที่ วัน เวลา ในการจัดกิจกรรมเสี่ยงโชค
จ. วิธกี ารจับของรางวัล
ฉ. วิธีการในการเข้ารับของรางวัล (รวมถึงการกาหนดเงื่อนไขที่ระบุ
ให้ผู้ได้รับรางวัลต้องปรากฏตัวอยู่ด้วยในขณะจับรางวัล)
ช. วิธีการแจ้งแก่ผู้ชนะรางวัลเกี่ยวกับของรางวัลที่ได้รับ
ซ. รายละเอียดในการเผยแพร่ผลการจัดของรางวัล
ฌ. ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้จัดกิจกรรม
ญ. ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ต้องได้รับการโฆษณาและ
เข้าถึงได้สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันแรกของการเริ่มต้นกิจกรรม
ฎ. ผู้จัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามรายละเอียดตามกติกาที่ได้ระบุไว้
๑๖๗
๑๖๘

Condition 2 of the Trade Promotion Lottery Permit Conditions 2018
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๑๒๘

๔. ผู้จัดกิจกรรมต้องให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม๑๖๙
ก. ผู้จัดกิจกรรมต้องรับรองว่าในการโฆษณาได้ให้ข้อมูลเหล่านี้แก่
ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
- กติกา
- หมายเลขใบอนุญาตให้จัดกิจกรรม (ตามรูปแบบที่กฎหมาย
กาหนด)
- หากลักษณะของการเสี่ยงโชคมีโอกาสที่จะไม่ได้รับรางวัล ต้อง
ระบุโอกาสในการได้รางวัล (ตามรูปแบบที่กฎหมายกาหนด)
- หากเป็ น กรณี ต้อ งประกาศรางวั ล ทดแทนผู้ช นะรางวัลที่ได้
ประกาศไปแล้ว ต้องมีการแจ้งให้ทราบว่าจะมีการจั บรางวัลทดแทนนั้นอย่างไรและจะจัดขึ้นเมื่อใด
รวมทั้งโอกาสในการชนะรางวัลหลักเป็นอย่างไร (ตามรูปแบบที่กฎหมายกาหนด)
ข. หากกติ ก าที่ ก าหนดขึ้ น ไม่ ส ามารถระบุ ไ ว้ ใ นสื่ อ โฆษณาได้
อย่างครบถ้วนอันเนื่องมาจากระยะเวลาหรือพื้นที่อันจากัด ให้ระบุในโฆษณาว่าจะสามารถทราบ
รายละเอียดของกติกาทั้งหมดได้ที่ใด และในโฆษณาต้องระบุถึงกติกาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมรายการ (เช่น วันปิดรับสลาก ข้อจากัดเกี่ยวกับเวลาการเดินทางในกรณีที่
เป็นรางวัลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการเดินทาง)
ค. ผู้ จั ด กิ จ กรรมต้ อ งไม่ แ สดงออกว่ า กิ จ กรรมนั้ น กระท าเพื่ อ
วัตถุประสงค์ทางการกุศล เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก NSW Fair Trading
๕. การจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคผ่านทางโทรศัพท์หรือ MMS๑๗๐
ก. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้ วยการเสี่ย งโชคผ่ านระบบ
บริการพิเศษทางโทรศัพท์ หมายเลข ๑๙๐- หรือบริการส่งข้อความ (SMS) หรือบริการข้อความ
มัลติมีเดีย (MMS) รวมเรียกว่า “บริการทางโทรศัพท์”
ข. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านบริการทางโทรศัพท์ต้องไม่
เกิน ๐.๕๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (รวมภาษีบริการและภาษีขาย)๑๗๑ และต้องระบุในกติกาถึงค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวด้วย
ค. ต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
หากบริ ก ารทางโทรศั พ ท์ ส่ ง ข้ อ ความมายั ง โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ข องผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
การจับรางวัล
ง. ต้องไม่มีเงื่อนไขกาหนดให้ผู้เข้ าร่ วมกิจ กรรมโทรกลั บหรื อ ส่ ง
ข้อความกลับมายังผู้จัดกิจกรรมมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลเฉพาะบุคคล
ตอบคาถาม หรือกระทาด้วยประการใดๆ ก็ตามเพื่อที่จะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
จ. ต้องไม่กาหนดเงื่อนไขให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องโทรกลับหรือ
ส่ ง ข้ อ ความกลั บ มายั ง ผู้ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กฎกติ ก าในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม หรื อ
๑๖๙
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๑๗๑ เป็นไปตามกฎหมาย A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999
๑๗๐

๑๒๙

รายละเอียดของเงื่อนไขการเข้าร่วม หรือรับตัวเลขหรือสัญลักษณ์ของตนเพื่อจับคู่ กับตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์ที่ซ่อนหรือแสดงอยู่บนบัตรเกมหรือสิ่งตีพิมพ์
๖. การเสี่ยงโชคในรูปแบบเปิดปุ๊บรับปั๊บและการขูดสลาก๑๗๒
ก. การเสี่ยงโชคในรูปแบบเปิดปุ๊บรับปั๊บและการขูดสลากต้องระบุ
ในกติกาการเข้าร่วม ดังนี้
- ข้ อ ความแสดงว่ า รางวั ล ทั้ ง หมดที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นโฆษณาจะถู ก
แจกจ่ายระหว่างหรือภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม รวมทั้งข้อความแสดงรายละเอียดว่าจะแจกรางวัล
และส่งมอบรางวัลอย่างไรภายหลังสิ้นสุ ดกิจกรรม เว้นแต่ NSW Fair Trading จะยกเว้นเงื่อนไขนี้ให้
ยกเว้น กรณีที่ของรางวัลเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เน่าเสียง่าย
- ข้อความแสดงว่า เมื่อสิ้นสุดการจัดรายการแล้ว ผู้ มีสิทธิได้รับ
รางวัลตามเงื่อนไขที่มีอยู่ทั้งหมดจะได้รับรางวัล แม้ว่ารางวัลรวมทั้งหมดจะเกินกว่าที่ระบุไว้ในโฆษณา
- ข้อความแสดงว่า ข้อผิดพลาดด้านการพิมพ์หรือการควบคุม
คุณภาพอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เล่นแต่ละคนจะไม่เป็นเหตุให้ถูกปฏิเสธการได้รับรางวัล
ข. ต้องมีมาตรการเพื่ อความปลอดภัยที่จ ะใช้เ พื่อขจัด โอกาสใน
การเปลี่ยนแปลงถ่ายเทการกระจายของบัตรหรือสิ่งที่ใช้ในการเล่นเกมที่ชนะรางวัล
ค. ต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า ๑๐๐
ดอลลาร์ออสเตรเลียที่ถูกปฏิเสธการรับรางวัล โดยรายละเอียดเหล่านี้ต้องประกอบด้วยชื่ อและที่อยู่
ของผู้มีสิทธิได้รางวัลและเหตุผลที่ผู้มีสิทธิได้ปฏิเสธการรับรางวัล
ง. ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ รางวั ล ต้ อ งได้ รั บ แจ้ ง ทั น ที ถึ ง เหตุ ผ ลในการปฏิ เ สธ
การให้ ร างวั ล ยกเว้ น เป็ น กรณี ต้ อ งสงสั ย เกี่ ย วกั บ การปลอมแปลงสลาก บั ต ร หรื อ แบบฟอร์ ม
การเข้าร่วมกิจกรรม
๗. เงื่อนไขทั่วไปในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย๑๗๓
ก. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ข. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องได้รับการจับรางวัล
ค. ต้องไม่มีผู้ใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการเข้าร่วมกิจกรรม
ง. การจั ด กิ จ กรรมเสี่ ย งโชคต้ อ งไม่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ น กิ จ กรรมที่ ผิ ด
กฎหมายตามที่ระบุในกฎหมาย the Unlawful Gambling Act ๑๙๙๘
จ. ต้องไม่กาหนดเงื่อนไขในการเสี่ยงโชคเพื่อให้บุคคลใดได้เปรียบ
หรือเสียเปรียบผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอื่น และหากเป็นกิจกรรมเสี่ยงโชคประเภทที่ต้องมีการแจ้งสิทธิ
ทันทีต้องเว้นระยะอย่างน้อย ๔ นาที เพื่อให้ผู้ชนะรางวัลแจ้งสิทธิของตน (เช่น กรณีของการเปิดปุ๊บ
รับปั๊บ หรือการขูดสลาก) ซึ่งข้อกาหนดเหล่านี้ต้องถูกระบุไว้ในกติกาในการเข้าร่วมอย่างชัดเจน
ฉ. ผู้จัดกิจกรรมต้องรับรองว่าการจับสลากในแต่ละครั้งและทุกครั้ง
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ และทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงการเป็นพยานในการจับสลากนั้น
๑๗๒
๑๗๓

Condition 6 of the Trade Promotion Lottery Permit Conditions 2018
Condition 7 of the Trade Promotion Lottery Permit Conditions 2018

๑๓๐

ช. การตัดสินผู้ชนะรางวัลไม่ว่าจะเป็นการจับรางวัลหรือการเปิดปุ๊บ
รับปั๊บต้องกระทาภายในประเทศออสเตรเลีย
ซ. หากมีการเสนอรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล รางวัลหลักจะต้อง
ได้รับการจับรางวัลก่อน และรางวัลอื่นๆจึงค่อยจับถัดมาตามลาดับจานวนและมูลค่าของรางวัล หาก
การจับรางวัลจะเป็นไปในลักษณะหรือวิธีการอื่น ต้องระบุกติกาให้ชัดเจนถึงวิธีการและลักษณะที่
จะใช้ในการจับรางวัล
ฎ. ผู้ ช นะรางวั ล ต้ อ งได้ รั บ รางวั ล ภายในระยะเวลา ๖ สั ป ดาห์
หลังจากการจับรางวัล ยกเว้นได้มีการะบุไว้เป็นอย่างอื่นในกติกาการเข้าร่วมกิจกรรม
๘. การตรวจสอบการจับรางวัลและการแจ้งผู้ได้รับรางวัล๑๗๔
ก. ในกรณี ที่ มู ล ค่ า รวมทั้ ง หมดของรางวั ล ในการจั บ รางวั ล นั้ น
มากกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย การจับรางวัลและการประกาศรางวัลต้องได้รับการตรวจสอบ
โดยบุคคลอิสระ ยกเว้น NSW Fair Trading ได้ยกเว้นเงื่อนไขนี้ให้แก่ผู้จัดกิจกรรม
ข. การได้รับยกเว้นการตรวจสอบจะใช้ได้จนกว่าจะมีการเพิกถอน
หรือในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้รับยกเว้นไว้ โดยไม่แจ้งแก่
NSW Fair Trading หรือไม่ได้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้รับยกเว้น
ค. บุคคลอิสระ หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการจัด
กิจกรรม หรือได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคนั้น และไม่ใช่บุคคลที่เป็น
กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้จัดกิจกรรม หรือไม่ใช่พนักงานสัญญาจ้างหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์
ใดๆ กับบริษัท ผู้ประกอบกิจการ หรือตัวแทนของผู้จัดกิจกรรม และไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์เป็นส่วนตัวหรือในทางการค้ากับพนักงานของผู้จัดกิจกรรม๑๗๕
๙. การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจับรางวัล๑๗๖
ในกรณีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาผู้ชนะรางวัล ผู้จัดกิจกรรม
หรือตัวแทนของผู้จัดกิจรรมต้องได้รับรายงานขั้นตอนการจับรางวัลพร้อมลงลายมือชื่อรับรองระบบ
การจับรางวัลด้วยคอมพิวเตอร์จากบุคคลอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนที่จะมีการจับรางวัล
๑๐. การประกาศรางวัล๑๗๗
ก. หากเป็นไปได้ให้ผู้จัดกิจกรรมแจ้งให้ผู้ชนะรางวัล ทราบภายใน
๒ วันนับจากที่มีการจับรางวัล
ข. ผู้ชนะรางวัลต้องได้รับการแจ้งเป็นรายบุคคล โดยการแจ้งตัว
ต่อตัว โทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม

๑๗๔

Condition 8 of the Trade Promotion Lottery Permit Conditions 2018
NSW Government. (2018). Trade Promotion Lottery Permit.
Retrieved from https://mosmanclub.com.au/wp-content/uploads/2015/08/LTPS-18-25574_1-34XOXI5.pdf
(accessed 9 August 2018).
๑๗๖ Condition 9 of the Trade Promotion Lottery Permit Conditions 2018
๑๗๗ Condition 10 of the Trade Promotion Lottery Permit Conditions 2018
๑๗๕

๑๓๑

ค. หากรางวัลมีมูลค่ามากกว่า ๕๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ผู้จัด
กิจกรรมต้องประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลในหนังสือ พิมพ์ท้องถิ่นที่การจับรางวัลได้จัดขึ้น หรือโดยสื่อ
วิทยุ โทรทัศน์ ของท้องที่ที่จัดกิจกรรม หรือโดยอินเตอร์เน็ตตามที่กาหนดไว้ในกติกา
๑๑. กรณีที่ไม่มีผู้มารับรางวัล๑๗๘
ก. ในกรณที่ ไ ม่ มี ผู้ ม ารั บ รางวั ล ภายใน ๓ เดื อ นนั บ จากที่ มี
การประกาศรางวัล (ยกเว้นกรณีเป็นรางวัลที่เน่าเสียง่าย) ผู้จัดกิจกรรมต้องกระทาตามสมควรเพื่อ
จัดส่งของรางวัลไปให้กับผู้ ชนะรางวัล แต่หากครบกาหนด ๓ เดือนแล้วยังไม่สามารถส่งให้กับผู้ชนะ
รางวัลได้ ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งแก่ NSW Fair Trading Office เพื่อหาผู้ชนะทดแทนทั้งนี้ต้องได้รับ
อนุมัติและดาเนินการตามที่ NSW Fair Trading Office กาหนด
ข. ในการขออนุมัติหาผู้ชนะทดแทนต้องระบุ ถึงขึ้นตอนการจัดส่ง
ของรางวัลที่ไม่มีผู้มารับรางวัลรวมทั้งที่อยู่สุดท้ายเท่าที่ทราบของผู้ชนะรางวัลที่ไม่มารับรางวัลนั้น
ค. หากรางวัลเป็นของเน่าเสียง่ายและไม่มีผู้รับรางวัลในวันที่มี
การจัดกิจรรม ผู้จัดกิจกรรมสามารถจาหน่ายรางวัลนั้นตามที่เห็นเหมาะสมได้ อย่างไรก็ตาม หาก
จาหน่ายรางวัลนั้นโดยการขาย กระบวนการในการขายต้องถือเสมือนเป็นการให้รางวัล
๑๒. การเก็บข้อมูล๑๗๙
ก. ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (เช่น
หางบัตร แบบฟอร์มการเข้าร่วม รายชื่อผู้เข้าร่วม) ต้องได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นเวลาอย่างน้อย
๓ เดือนหลังจากที่ได้มีการประกาศผู้ชนะรางวัลแล้ว
ข. ในกรณีที่มีการจับรางวัลผู้ชนะทดแทน ต้องมีการเก็บข้อมูลไว้
อย่างน้อยเพิ่มขึน้ อีก ๓ เดือนนับจากที่ได้มีการพิจารณาครั้งสุดท้าย
ค. การลงทะเบียนเกี่ยวกับรายละเอียดของรางวัลและมูลค่าของ
รางวัลและคงข้อมูลไว้ในระบบสาหรับใบอนุญาตแบบ Multiple Lottery Permit เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย ๑๒ เดือน
๑๓. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคโดยผู้ ประกอบ
๑๘๐
กิจการพนัน
ห้ามเจ้าของสถานประกอบการหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจการพนันหรือลูกจ้างของสถานประกอบการนั้น ทาการเผยแพร่หรือโฆษณาในการให้สิทธิ บัตร
กาหนด หรือรางวัลใดๆ เพื่อจูงใจให้คนเข้าร่วม หรือมาเข้าร่วมเล่นพนันบ่อยๆ รวมทั้งการชักจูงให้เปิด
บัญชีการพนัน (betting account)
๑๔. การเสี่ยงโชคด้วยการเล่นบิงโก๑๘๑
ห้ามนารูปแบบการเล่นบิงโกที่นอกเหนือจากการเปิดปุ๊บรับปั๊บ
และการขูดสลากมาใช้ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทาการส่งเสริมการขาย
๑๗๘

Condition 11 of the Trade Promotion Lottery Permit Conditions 2018
Condition 12 of the Trade Promotion Lottery Permit Conditions 2018
๑๘๐ Condition 13 of the Trade Promotion Lottery Permit Conditions 2018
๑๘๑ Condition 14 of the Trade Promotion Lottery Permit Conditions 2018
๑๗๙

๑๓๒

๑๕. การเสี่ยงโฃคในสถานประกอบการเครื่องเล่นเกม๑๘๒
หากการจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคได้ถูกจัดขึ้นในสถานประกอบการที่
ได้รับอนุญาต โรงแรม หรือคาสิโน จะไม่สามารถให้รางวัลที่เป็นเงินสดได้ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง
๘.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น หากรางวัลเป็นการสั่งจ่ายเช็ค เช็คนั้นต้องสั่งจ่ายให้กับผู้ชนะและไม่สามารถ
จ่ายเป็นเงินสด ณ สถานที่นั้นได้
๑๖. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ในลักษณะคล้ายกับเครื่องเล่นเกม๑๘๓
ในกรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องเล่นเกม
เพื่อใช้ในการตัดสินผู้ชนะรางวัล อุปกรณ์ดังกล่าวต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงแรมหรือสถานประกอบการ
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและต้องไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์เข้าไปในสถานที่ดังกล่าวด้วย
จากหลั กกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม การขายด้วยการเสี่ ยงโชคในรัฐ นิวเซาท์เวลส์นี้ ถือเป็นการพนันในรูปแบบ Lottery ที่ถูก
กฎหมาย (lawful gambling) หากได้รับอนุญาตจาก the Fair Trading Office เสียก่อน และที่สาคัญ
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคนี้จะต้องไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมและและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ ที่กฎหมายกาหนดไว้อย่างครบถ้วน มิ
เช่นนั้นจะถือเป็นการจัดให้มีการเสี่ยงโชคหรือการพนันที่ผิดกฎหมาย (unlawful gambling)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจากัดมูลค่ารางวัลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในการขอใบอนุญาต
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคได้มีมานานตั้งแต่ก่อนปี ๑๙๘๓ จนถึงปัจจุบัน เดิม
รัฐ บาลนิวเซาท์ เวลส์ มีนโยบายจากัดมูลค่าของรางวัลเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การส่งเสริมการขายด้วย
การเสี่ ย งโชคนี้ จ ะไม่ มี ก ารขยายตั ว ขึ้ น อย่ า งขาดการกรั่ น กรองให้ ค รบถ้ ว นและต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวที่มีต่อกิจการลอตเตอรี่ของรัฐนิวเซาท์เวลส์
(NSW Public Lotteries' Product) ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ บาลด้วย จนกระทั่งในปี ๑๙๘๒ ได้มี
ผลสารวจผลกระทบจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคที่มีต่อยอดขายลอตเตอรี่
ของรัฐบาล โดยผลการสารวจแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคอาจ
ส่งผลกระทบต่อยอดจาหน่าย NSW Public Lotteries ประมาณร้อยละ ๐.๕ – ๑ ของยอดรายได้
ทั้งหมดจากการจาหน่าย Public Lotteries๑๘๔
จากผลสารวจดังกล่าว รัฐนิวเซาท์เวลส์จึงได้มีการทบทวนการจากัดวงเงินการให้
รางวัลในกิจกรรมส่งเสริมการขายว่าด้วยการเสี่ยงโชคในปี ๑๙๙๓ โดยยกเลิกการจากัดมูลค่ารวมของ
ของรางวัลที่มิใช่เงินสด และได้ขยายวงเงินสาหรับรางวัลที่เป็นเงินสดเพิ่มขึ้นจากจานวน ๕๐,๐๐๐
ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นจานวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายบางรายมีความเห็นว่าการจากัดวงเงินในการให้รางวัลดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติและทาให้
ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการจะจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคเพื่อส่งเสริมการขายต้องเสียเปรียบผู้ประกอบการ
รายอื่นที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคในรัฐอื่นได้โดยไม่มีข้อจากัดด้านวงเงิน
ของของรางวัล ภายหลังจึงได้มีการยกเลิกการจากัดมูลค่าของรางวัลสาหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริม
๑๘๒

Condition 15 of the Trade Promotion Lottery Permit Conditions 2018
Condition 16 of the Trade Promotion Lottery Permit Conditions 2018
๑๘๔ Orta Recens Quam Pura Nites, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 17, at 20-21.
๑๘๓

๑๓๓

การขายแบบ Single Lottery โดยหน่วยงานกากับดูแลจะพิจารณาใบอนุญาตจากจานวนสินทรัพย์
ของผู้จัดกิจกรรมว่าเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลที่จะแจกหรือไม่๑๘๕
นอกจากนี้ ยั ง มี ผู้ เ ห็ น ว่ า การที่ รั ฐ นิ ว เซาท์ เ วลส์ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มใน
การขอใบอนุญาตนั้น แม้ว่าค่าธรรมเนียมต่าสุดที่เรี ยกเก็บคือ ๘๐ ดอลลาร์ออสเตรเลียก็ตาม แต่
สาหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่ต้องการทาการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคเพื่อประชาสัมพันธ์
ธุรกิจของตนก็ถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ๑๘๖
๕.๑.๒.๒ รัฐวิคตอเรีย
ตั้งแต่ปี ๒๐๑๕ เป็นต้นมาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยง
โชคซึ่ ง เรี ย กว่ า “trade promotion lotteries” ไม่ ต้ อ งยื่ น ขออนุ ญ าตจากคณะกรรมการว่ า ด้ ว ย
การพนันและเครื่องดื่มมึนเมาแห่งรัฐวิคตอเรีย (the Victorian Commission for Gambling and
Liquor Regulation: VCGLR) บุคคลที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคได้ คือ
ผู้ประกอบธุรกิจที่ผลิตหรือขายสินค้าหรือให้บริการที่มิได้ประกอบการเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
เสี่ยงโชค (lottery) และสมาคมหรือองค์กรการกุศลต่างๆ ก็สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วย
การเสี่ยงโชคได้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมองค์กรของตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ที่ต้องการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายเพื่อส่งเสริมธุรกิจและองค์กรจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดต่างต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบี ย บตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น the Gambling Regulation Act ๒๐๐๓ และ The Gambling
Regulations ๒๐๑๕ เช่นเดียวกัน๑๘๗ อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการขายด้วยการจับรางวัลที่สามารถ
กระทาได้นี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้๑๘๘ ดังนี้
(๑) The Gambling Regulation Act ๒๐๐๓
Section ๑.๓ (๑) ของ The Gambling Regulation Act ๒๐๐๓ ได้
ให้นิยาม การจับรางวัลเสี่ยงโชค (lottery) ว่าหมายถึง กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่มีการให้เงินรางวัลหรือ
ทรัพย์สินโดยวิธีการจับสลาก หรือการทอยลูกเต๋า หรือวิธีการใดก็ตามที่อาศัยการเสี่ยงโชค ทั้งนี้
วิ ธี ก ารดั ง กล่ า วอาจจั ด ร่ ว มกั บ การทดสอบความรู้ ห รื อ ทั ก ษะบางประการเพื่ อ ให้ มี คุ ณ สมบั ติ ใ น
การเข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รับรางวัลได้ เช่นกัน นอกจากนี้ ในมาตราดังกล่าวยังได้นิยามการส่งเสริม
การขายด้วยการเสี่ยงโชค (trade promotion lottery) ว่าหมายความถึง การจับรางวัล (lottery)
เพื่อส่งเสริมการค้าหรือธุรกิจ ๑๘๙ ซึ่งการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคเป็นสิ่งที่สามารถกระทาได้
และไม่ผิดกฎหมาย แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการกระทาที่มีลักษณะและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
ไว้เท่านั้น๑๙๐
๑๘๕

เพิ่งอ้าง.
Harrison, S. (2018). Update: NSW Competition licences and permits changes. Retrieved from
https://origamiglobe.com/update-nsw-competition-licences-permits/ (accessed 7 September 2018).
๑๘๗ Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation. (n.d.). Trade promotion lotteries.
Retrieved from https://www.vcglr.vic.gov.au/gambling/lotteries /trade-promotion-lotteries/about-trade-promotionlotteries (accessed 7 September 2018).
๑๘๘ เพิ่งอ้าง.
๑๘๙ Section 1.3 (1) of the Gambling Regulation Act 2003
๑๙๐ Section 5.7.1 of the Gambling Regulation Act 2003
๑๘๖

๑๓๔

การส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคที่กฎหมายอนุญาตให้ทาได้ นั้น
ต้องไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้บริโภคเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในแต่ละครั้ง ๑๙๑ และหากเป็น การเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางการใช้หมายเลข ๑๙๐๐ หรือการส่ง
ข้อความ (SMS) ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ แม้จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่ไม่ถือว่าเป็นการจ่ายค่าใช้จ่าย
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการส่งข้อความหรือใช้หมายเลขดังกล่าว กฎหมายกาหนดให้
เรียกเก็บได้ไม่เกิน ๑ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (อัตรานี้รวมภาษีขายและค่าบริการแล้ว) ซึ่งผู้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายต้องพิจารณาประเด็นนี้ให้ดีหากจะกาหนดเงื่อนไขให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องโทรหรือ
ส่งข้อความมากกว่า ๑ ครั้ง อย่างไรก็ตาม กฎหมายมิได้ห้ามการกาหนดเงื่อนไขให้ผู้เข้าร่วมต้องซื้อ
สินค้าหรือบริการจึงจะได้สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม๑๙๒
การส่งเสริมการขายนั้นต้องไม่กาหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
การใช้ เ ครื่ อ งเล่ น เกม (gaming machine) ๑๙๓ หรื อ ก าหนดให้ ต้ อ งเล่ น เครื่ อ งเล่ น เกมก่ อ นจึ ง จะ
สามารถเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายได้ หรื อ ต้ อ งยอมรั บ การโฆษ ณาการเล่ น เกมโดยใช้
เครื่องเล่นเกมจากผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการผู้ประกอบการคาสิโน หรือสถานที่จัดให้มีการ
เล่นเครื่องเกม หรือบ่อนการพนัน๑๙๔ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาในรูปแบบใดๆ ก็ตามที่ ประกอบด้วย
ข้อมูล คาศัพท์ การแสดงออก สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่น ใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเล่นเกม แต่ไม่รวมถึงการ
โฆษณาเกี่ยวกับการให้บริการและปัญหาจากการเล่นเครื่องเล่น เกม หรือข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินกิจการเครื่องเล่นเกม๑๙๕
ผู้ประกอบกิจการเครื่องเล่นเกมหรือโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตให้ดาเนิน
กิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมต้องไม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของตนเอง หากผู้ประกอบการเครื่องเล่นเกมหรือผู้ประกอบกิจการคาสิโนต้องการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายด้วยการเสี่ยงโชคและมีการเรีย กเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ประกอบการรายนั้น
ต้องแสดงเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายไว้ในการโฆษณาการส่งเสริมการขายนั้น โดย
เงื่อนไขที่กาหนดขึ้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ VCGLR ก่อนที่จะโฆษณาเผยแพร่
การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายหรื อ การช่ ว ยให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
ส่งเสริมการขายในรูปแบบอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามที่ กฎหมาย the Gambling Regulation Act ๒๐๐๓
กาหนดไว้ หากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรกจะมีโทษปรับ ๑๙๖ จานวน ๙,๖๗๑.๔๐ ดอลลาร์

๑๙๑

Section 5.7.2 (2) (a) of the Gambling Regulation Act 2003
Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 19.
๑๙๓ เครื่ อ งเล่ น เกม หมายถึ ง เกมการพนั น ที่ เ ล่ น ผ่ า นอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ก ลไกหรื อ ระบบอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ ที่ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการเสี่ยงโชคหรือเป็นการแข่งขันที่ต้องอาศัยการเสี่ยงโชคร่ วมด้วย และมีผลเป็นการขันต่อ (การพนันที่อาศัยเหตุการณ์
ในอนาคตเป็นตัวตัดสินการแพ้ชนะ)
๑๙๔ Section 5.7.2 (2) (b) of the Gambling Regulation Act 2003
๑๙๕ Section 5.7.2 (3) of the Gambling Regulation Act 2003
๑๙๖ ค่าปรับในการกระทาความผิดตามกฎหมายของออสเตรเลียจะคิดเป็นหน่วย (unit) ซึ่งรัฐวิคตอเรียกาหนดไว้ว่าค่า ๑
หน่วยมีค่าเท่ากับ ๑๖๑.๑๙ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ข้อมูลจาก https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/fines-andinfringements/penalty-units
๑๙๒

๑๓๕

ออสเตรเลีย (AUD) และหากเป็นการกระทาความผิดครั้งที่สองหรือมากกว่านั้นจะมีโทษปรับจานวน
๑๖,๑๑๙ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)๑๙๗
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโดยหลักแล้วการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
ในรัฐวิคตอเรียสามารถทาได้ เพียงแต่ห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมจาก
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติและห้ามการจั ดกิจกรรมด้วยการใช้เครื่องเล่น เกม
นอกจากนี้ ยังห้ามผู้ประกอบธุรกิจเครื่องเล่น เกมและผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายด้วยการเสี่ยงโชคเพื่อโฆษณาธุรกิจของตนเอง หากผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวรายใด
ต้องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคต้องยื่นความต้องการและเงื่อนไขในการจัดไปยัง
คณะกรรมการ VCGLR เพื่อพิจารณาก่อนจึงจะสามารถทาการโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริม
การขายนั้นได้
The Gambling Regulation Act ๒๐๐๓ ได้กาหนดหลักการสาคัญใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายว่าด้วยการเสี่ยงโชคไว้ แต่รายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมต้องพิจารณาตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎระเบียบ the Gambling Regulations ๒๐๑๕
ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
(๒) The Gambling Regulations ๒๐๑๕
เพื่อกากับดูแลการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ใน section ๕.๗.๒ (๑) (b) ของกฎหมาย the Gambling Regulation Act
๒๐๐๓ จึงได้มีการออกกฎระเบียบ the Gambling Regulations ๒๐๑๕ ขึ้น เพื่อกาหนดรายละเอียด
ของเงื่อนไขในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค ดังนี้
๑. เงื่ อ นไขในการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายด้ ว ยการจั บ รางวั ล
๑๙๘
เสี่ยงโชค
ผู้ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายด้ ว ยการเสี่ ย งโชคต้ อ งด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
ก. ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประกอบการ
ค้าหรือธุรกิจในการทาการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค และ
ข. จัดกิจกรรมเสี่ยงโชคเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมหรือกระตุ้น
ทางการค้าหรือธุรกิจเป็นหลัก และ
ค. รับรองว่า ได้ระบุข้อมูลเหล่านี้ให้บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การขายด้วยการเสี่ ยงโชคและการขูดรางวัล ทราบ หรือ รับรองว่า ข้อมูล เหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย
- วันหมดเขตรับสลากเสี่ยงโชค และ
- สถานที่และวันเวลาในการจับเสี่ยงโชค และ
- ชื่อและวันที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล และ
๑๙๗
๑๙๘

Section 5.7.16 (3) of the Gambling Regulation Act 2003
Regulation 59 of the Gambling Regulations 2015

๑๓๖

- เงื่อนไขหรือกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสี่ยงโชค และ
ง. ต้ อ งประกาศรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล ที่ มี มู ล ค่ า มากกว่ า ๑,๐๐๐
ดอลลาร์ออสเตรเลียทาง
- หนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรัฐวิคตอเรีย หรือ
- เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเวลาอย่างน้อย ๒๘ วัน หรือ
- หากการจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคนั้นได้โฆษณาเผยแพร่ทางวารสาร
การค้า นิตยสารส่งเสริมการขาย หรือสื่อสิ่งพิมพ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ให้ลงประกาศรายชื่อผู้ชนะ
รางวัลในสื่อสิ่งพิมพ์เดียวกันนั้น และ
จ. แจ้งแก่ผู้ชนะรางวัลเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการได้รับรางวัล และ
ฉ. รับรองว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลา ๓ ปี หลังจาก
การจัดกิจกรรมเสี่ยงโชค ซึ่งต้องประกอบด้วย
- บัญชีการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนของกิจกรรมเสี่ยงโชค และ
- บัญชีการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
และ
- รายงานที่ถูกต้องครบถ้วนของการแจกรางวัล และ
ช. รับรองว่า วิธีการที่ใช้ในการจับรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ด้วยการเสี่ยงโชคนั้นทาให้สลากรางวัลทุกสลากมีโอกาสที่จะได้รับการจับรางวัลอย่างเทียมกัน และ
ซ. รับรองว่า ผู้ชนะรางวัลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการรับรางวัล
(ที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเล็กน้อย) และ
ฌ. ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ระบุไว้ในระเบียบ The Gambling
Regulations ๒๐๑๕ ทุกประการ
๒. เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การใช้ ข้ อ มู ล ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
๑๙๙
การขาย
ก. ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีวัตถุประสงค์ในการนาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปใช้เพื่อการอื่นใดที่นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้น
ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ดังกล่าวไว้ในกติกาการเข้าร่วมกิจกรรม
ข. ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต้องไม่ใช้หรืออนุญาตให้ใช้ข้อมูล
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยกเว้นเป็นการนาข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ที่กาหนดในกติกาการเข้าร่วม
กิจกรรม
ค. ผู้ประกอบการค้าหรือธุรกิจที่จะส่งเสริมการขายสินค้าหรือธุรกิจ
ด้วยการเสี่ยงโชคต้องทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายว่าจะไม่นา
ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ยกเว้นเป็นการนาข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ในกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น
๓. เงื่อนไขเกี่ยวกับการปรากฏตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม๒๐๐
๑๙๙
๒๐๐

Regulation 60 of the Gambling Regulations 2015
Regulation 61 of the Gambling Regulations 2015

๑๓๗

ก. ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต้องไม่กาหนดเงื่อนไขให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต้องปรากฏตัวอยู่ในขณะที่มีการจับสลากรางวัลเพื่อที่จะมีสิทธิ ได้รับรางวัล เว้นแต่ เป็นกรณี
ที่การจับสลากรางวัลที่จัดขึ้นเฉพาะในสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมและการจับรางวัลนั้นได้จัดขึ้นภายใน
๒๔ ชั่วโมงนับตั้งแต่มีการเริ่มกิจกรรม
ข. ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต้องจ่ายเงินรางวัลหรือส่งมอบของ
รางวัลให้กับผู้ชนะรางวัลภายใน ๒๘ วัน นับแต่วันที่มีการจับรางวัล หากผู้ชนะรางวัลอยู่ ร่วมในขณะ
จับรางวัลหรือเป็นบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้
๔. การจับรางวัลเพื่อหาผู้ชนะทดแทน๒๐๑
ก. ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอาจเปลี่ยนตัวผู้รับรางวัลได้ ทั้งนี้
ต้องระบุไว้ในกติกาการเข้าร่วมกิจกรรม หากเกิดกรณีที่
- ผู้ชนะรางวัลไม่ได้ระบุตัวตนไว้อย่างชัดเจน และ
- ได้มีความพยายามตามสมควรแล้วในการที่จะระบุตัวตนผู้ชนะ
รางวัลแต่ยังคงไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ชนะรางวัลรายนั้นได้ และ
- มีการจับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม
ข. ในกรณีที่มีการจับรางวัลหาผู้ชนะรางวัลทดแทน ผู้ที่ได้รับการจับ
รายชื่อเพิ่มเติมจะเป็นผู้รับรางวัลแทนผู้ชนะรางวัลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
๕. เงื่อนไขในการเสี่ยงโชคด้วยวิธีการขูดรางวัล (scratch and win
cards)๒๐๒
ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยวิธีการขูดรางวัล ต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ดังนี้
ก. เปิดเผยจานวนบัตรขูดรางวัลทั้ง หมดที่จะจัดแจก และเปิดเผย
จานวนรางวัลรวมทั้งหมดและมูลค่าของรางวัลแต่ละชิ้น
ข. ไม่สามารถปฏิเสธการแจกรางวัลอันเนื่องมาจากความผิดพลาด
ด้านการพิมพ์และด้านอื่นใดที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
๖. การเสี่ ย งโชคด้ ว ยการจั บ รางวั ล ต้ อ งไม่ ก ระท าไปในทางที่ ไ ม่
เหมาะสมหรือขัดต่อประโยชน์สาธารณะ๒๐๓
ภายใต้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง section ๕.๗.๒ (๑) (b) ของ the
Gambling Regulation Act ๒๐๐๓ ที่กาหนดให้ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการจับรางวัลต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่า การเสี่ยงโชคด้วยการจับรางวัลนั้นได้กระทาขึ้นโดยมี ลักษณะที่ไม่เป็นการ
เสื่อมเสียหรือขัดต่อประโยชน์สาธารณะ (public interest)
๗. รางวัล๒๐๔

๒๐๑

Regulation 62 of the Gambling Regulations 2015
Regulation 63 of the Gambling Regulations 2015
๒๐๓ Regulation 64 of the Gambling Regulations 2015
๒๐๔ Regulation 65 of the Gambling Regulations 2015
๒๐๒

๑๓๘

ผู้ จั ด กิ จ กรรมส่ง เสริมการขายจะเปลี่ย นแปลงรางวั ลที่ร ะบุไว้ได้
เฉพาะในกรณีที่ผู้จัดกิจกรรมและผู้ชนะรางวัลได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเปลี่ยนรางวัลอื่น
ทดแทนรางวัลเดิมที่ กาหนดไว้ และรางวัลทดแทนนั้นมีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่ารางวัลเดิ มที่
กาหนดไว้
นอกเหนื อ จากกรณี ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ผู้ จั ด กิ จ กรรมอาจ
เปลี่ยนแปลงรางวัลโดยไม่ต้องได้รับความตกลงจากผู้ชนะรางวัล หากเป็นกรณีดังต่อไปนี้
ก. กรณีไม่สามารถจัดหารางวัลตามที่ระบุไว้ อันเนื่องมาจากสาเหตุ
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัดกิจกรรม และ
ข. ผู้จัดกิจกรรมได้พยายามตามสมควรแล้วที่จะทาความตกลงกับ
ผู้ชนะรางวัลแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ และ
ค. รางวัลทดแทนนั้นมีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่ารางวัลเดิมที่
กาหนดไว้
( ๓ ) Guideline for assessing whether Trade Promotion Lotteries
are offensive or contrary to the public interest๒๐๕
แนวปฏิ บั ติ นี้ ถู ก จั ด ท าขึ้ น โดย คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการพนั น และ
เครื่ อ งดื่ ม มึ น เมาแห่ ง รั ฐ วิ ค ตอเรี ย ( the Victorian Commission for Gambling and Liquor
Regulation: VCGLR) และเริ่มใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๐๑๖ โดยคณะกรรมการ VCGLR จะเป็น
ผู้พิจารณาและตัดสินว่าการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้นเป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ที่
กฎหมายบัญญัติขึ้นหรือไม่
๑. ข้อบังคับในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
ก. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ the Trade Practice
Act ๑๙๗๔, the Gambling Regulation Act ๒๐๐๓, the Firearms Act ๑๙๙๖, the Prostitution
Control Act ๑๙๙๔, the Liquor Control Reform Act ค.ศ. ๑๙๙๘, the Tobacco Act ๑๙๘๗
และกฎระเบียบและแนวปฎิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตแล้วแต่กรณี (สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต บริการพิเศษ
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เกมคอมพิวเตอร์ โฆษณา เครื่องเล่นเกม การบริการด้านการพนัน การบริการ
ด้ า นเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ) หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ข องอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งนี้ ต้ อ งได้ รั บ
การอนุมัติจากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนั้น หากเป็นกรณีของการโฆษณาต้อง
ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากสมาคมนั ก โฆษณาแห่ ง ชาติ อ อสเตรเลี ย (the Australian Association of
National Advertisers: AANA)
๒. สิ่งที่ห้ามกระทาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยเสี่ยงโชค
๒๐๕

Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation. (2016). Trade promotion lotteries: Guideline
for assessing whether Trade Promotion Lotteries are offensive or contrary to the public interest. Retrieved from
https://www.vcglr.vic.gov.au/sites/default/files/uploadTrade_promotion_lottery_guidelines.pdf (accessed 4 August
2018).

๑๓๙

ก. ห้ า มโฆษณาเครื่ อ งเล่ น เกมนอกสถานประกอบการที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต
ข. ห้ า มยิ น ยอมหรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ ยาว์ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
การขาย หากสินค้าหรือบริการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่นั้น หรือของรางวัลที่ใช้ในการจัดกิจกรรมนั้นเป็น
สินค้าที่กฎหมายห้ามมิให้ผู้เยาว์ทาการซื้อ
ค. ห้ามส่งเสริมการขายบุหรี่ ยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาสูบ
ง. ห้ามส่งเสริมการขายอาวุธปืน ยกเว้นเป็นผู้จัดจาหน่ายที่ได้รับ
ใบอนุญาต
จ. ห้ามส่งเสริมการค้าประเวณีที่ผิดกฎหมาย
ฉ. ห้ า มบิ ด เบื อ นเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารโดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามที่
กฎหมายกาหนด
ช. ห้ามส่งเสริมหรือเกี่ยวข้องกับการกระทาผิดจริยธรรม
ซ. ห้ามเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามที่อาจสร้างความหวาดกลัวหรือสร้าง
ความวิตกกังวลให้กับเด็ก หรือทาให้เด็กรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม ภาษา หรือภาพที่ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกาหนดของกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนั้นๆ
ฌ. ห้ามเกี่ยวข้องกับการกระทาละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ญ. ห้ า มส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
ฎ. ห้ามชักจูงบุคคลให้เปิดบัญชีเพื่อการเดิมพัน
ฏ. ห้ามกาหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะที่
- บังคับให้ต้องเล่นเครื่องเล่นเกม (gaming machine) หรือ
- ก าหนดให้ ต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการสะสมแต้ ม ( loyalty
scheme)๒๐๖ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้จ่ายเงินเล่นเครื่องเล่นเกม หรือเพื่อให้ยอมรับการโฆษณา
เครื่องเล่นเกม
ฐ. ห้ามผู้ประกอบการธุรกิจการพนันจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนัน
๓. สิ่งที่ไม่ควรกระทาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
ก. ไม่ควรส่งเสริมให้บุคคลเล่นการพนันโดยใช้เครื่องเล่นเกมมากขึ้น
ในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อหลักการของการพนันทีก่ ฎหมายอนุญาตให้ทาได้
๒๐๖

Section 1.3 (1) of the Gambling Regulation Act ๒๐๐๓ นิยามการสะสมแต้ม (loyalty scheme) ว่า หมายความ
รวมถึง ระบบที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น เกมในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตหรือคาสิโน โดยผู้เล่นจะสะสมคะแนนโบนัส
สะสมแต้ม หรือคะแนนสะสม จากการเล่นเครื่องเล่น เกมเหล่านั้น หรือระบบอื่นใดที่ติดตามการใช้จ่ายของผู้เล่นเครื่องเล่น เกมที่มิใช่
กลไกหรือระบบการยอมรับล่วงหน้า (pre-commitment mechanism) ซึ่งระบบเช่นว่านี้เป็นระบบหรือกลไกในการช่วยให้บุคคล
สามารถกาหนดเวลาหรือจากัดวงเงินสุทธิที่อาจจะต้องจ่ายก่อนที่ผู้เล่นจะเล่นเครื่องเล่นเกม

๑๔๐

ข. ไม่ควรส่งเสริมการขายด้วยวิธีการจับรางวัลกับผู้บริโภคที่เป็น
ผู้เยาว์ รวมถึงวิธีการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพนันด้วย
ค. ไม่ควรทาให้เข้าใจว่า การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วย
การจับรางวัลจะทาให้สถานะทางการเงินของบุคคลดีขึ้น หรือมีสถานะทางสังคมที่ดีขึ้น หรือ ทาให้
บุคคลนั้นเป็นที่น่าดึงดูดใจมากขึ้น
ง. ไม่ควรทาให้เข้าใจว่า ทักษะของบุคคลสามารถมีผลต่อการได้รับ
รางวัล ทั้งๆ ที่การชนะรางวัลนั้นเป็นการกระทาที่อาศัยเพียงการเสี่ยงโชคเท่านั้น
จ. ไม่ ค วรส่ ง เสริ ม หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สั ญ ญาที่ ไ ม่ เ หมาะสม เช่ น
การกาหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ศาลไม่อาจจะบังคับให้ได้
ฉ. ไม่ควรกาหนดหรือกระตุ้นให้บุคคลกระทาการในลักษณะที่เป็น
อันตราย ใช้ความรุนแรง ล้อเลียน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น
ช. ไม่ ค วรเกี่ ย วพั น กั บ พฤติ ก รรม ภาษา หรื อ การแสดงออกที่
โดยทั่วไปถือว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง หากมีการเผยแพร่หรือแพร่ภาพออกไปสู่สาธารณะ เช่น
การกระทาลามกอนาจาร การกระทาที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม ความพิการ หรือเพศ
ซ. ไม่ ค วรส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า หรื อ ให้ ร างวั ล เป็ น สิ น ค้ า โดยไม่ แ จ้ ง ให้
ผู้เข้าร่วมทราบถึงข้อกาหนดในการได้ใช้สิทธิในสินค้านั้น (licensing)
ฌ. ไม่ควรส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอลล์เกิน
กว่ า ที่ ก าหนดไว้ ใ น “แนวทางส าหรั บ การส่ ง เสริ ม การขายและการโฆษณาเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลล์ได้รับอนุญาต” ประกาศใช้โดยคณะกรรมการ VCGLR และ/หรือ ABAC Responsible
Alcohol Marketing Code ซึ่ ง เป็ น แนวทางการลดความเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพจากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ของประเทศออสเตรเลีย
ญ. ไม่ควรกระทาการใดๆ ขัดกับแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมการ
ให้บริการพิเศษทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงข้อกาหนดเกี่ยวกับการให้ผู้ใช้บริการยืนยันสองครั้งเพื่อ
สมัครรับบริการ (double opt-in)
๕.๑.๓ องค์กรที่ควบคุมการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
ในแต่ละรัฐจะมีหน่วยงานหลักตามกฎหมายที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแลการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
๕.๑.๓.๑ รัฐนิวเซาท์เวลส์
(๑) Minister of Innovation and Better Regulation
รัฐมนตรี Minister of Innovation and Better Regulation เป็นผู้มี
อ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย The Lotteries and Art Unions Act ๑๙๐๑ No.๓๔ ในการออก
ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต เปลี่ยนแปลง แก้ไขใบอนุญาต กาหนดเงื่อนไขการขอใบอนุญาต
กาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ออกคาสั่งที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเสี่ยงโชค และบริหารจัดการการดาเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย
๑๔๑

รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง Innovation and Better Regulation
สามารถมอบอานาจตามที่ระบุไว้ใน กฎหมาย The Lotteries and Art Unions Act ๑๙๐๑ No.๓๔
ให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ การกระทาใดๆ ก็ตามโดยหน่วยงานที่ได้รับมอบ
อานาจจะมีผลเสมือนรัฐมนตรีเป็นผู้ดาเนินการเอง ๒๐๗ ปัจจุบันหน่วยงานที่ได้รับมอบอานาจในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคคือ NSW Fair Trading๒๐๘

ภาพที่ ๔ โครงสร้างองค์กรของ Department of Finance, Services and Innovation (DFSI)๒๐๙
(๒) NSW Fair Trading
NSW Fair Trading เป็ น หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ภ ายใต้ Department of
Finance, Services and Innovation (DFSI) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือการประกอบธุรกิจ
ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ รวมทั้งให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผู้บริโภค และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบัน
หากต้องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคจะต้องยื่นขอใบอนุญาตส่งมายัง NSW Fair

๒๐๗

Section 15 of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No.34
Department of Finance Services and Innovation (DFSI). (2017). Annual report 2016-2017. Retrieved
from http://www.valuergeneral.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/220362/2016-017_DFSI_annual_report.pdf
(accessed 17 September 2018). p. 104.
๒๐๙ เพิ่งอ้าง.
๒๐๘

๑๔๒

Trading เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณา โดยได้ รั บ มอบอ านาจมาจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
Innovation and Better Regulation๒๑๐
๕.๑.๓.๒ รัฐวิคตอเรีย
องค์กรหลักที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ด้วยการจับรางวัล (trade promotion lottery) ของรัฐวิคตอเรีย คือ คณะกรรมการว่าด้วยการพนัน
และเครื่ อ งดื่ ม มึ น เมาแห่ง รั ฐ วิ คตอเรีย (the Victorian Commission for Gambling and Liquor
Regulation: VCGLR)
VCGLR เป็นองค์กรอิสระที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลด้านการพนัน
และเครื่ อ งดื่ ม มึ น เมาของออสเตรเลี ย และมี ห น้ า ที่ ใ นการออกใบอนุ ญ าตเกี่ ย วกั บ การพนั น และ
เครื่องดื่มมึนเมา รวมทั้งดูแลการกระทาจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ไว้ รวมทั้งป้องกันและตรวจสอบการกระทาที่ละเมิดต่อกฎหมาย นอกจากนี้ VCGLR ยังทาหน้าที่ใน
การให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและข้อกาหนดต่างๆ แก่อุตสาหกรรมและสาธารณชนที่
เกี่ยวข้องกับการพนันและเครื่องดื่มมึนเมา
VCGLR ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยกฎหมาย the Victorian Commission for
Gambling and Liquor Regulation Act ๒๐๑๑ และมีอานาจในการกากับดูแลเกี่ยวกับการพนัน
และเครื่ อ งดื่ ม มึ น เมาตามกฎหมาย the Gambling Regulation Act ๒๐๐๓ และกฎหมาย the
Liquor Control Reform Act ๑๙๙๘๒๑๑
(๑) หน้าที่หลักของคณะกรรมการ VCGLR๒๑๒ คือ
๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย สอบสวน และวางกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๒. ออกใบอนุญาต อนุมัติ และขึ้นทะเบียนการกระทาต่างๆ ตามที่
กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มมึนเมา และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
๓. ส่งเสริมและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
และกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มมึนเมา
๔. ตรวจสอบและดาเนินการต่างๆ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย
เกี่ยวกับการพนันและกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มมึนเมา
๕. ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มมึนเมา และกฎหมาย the Racing Act
๑๙๘๕
๖. ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรี๒๑๓เกี่ยวกับการดาเนินการตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการพนันและกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มมึนเมา
๗. รับรองให้มีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการพนันและ
เครื่องดื่มมึนเมา
๒๑๐

NSW Government, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 20.
Section 1 of the Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation Act 2011
๒๑๒ Section 9 of the Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation Act 2011
๒๑๓ รัฐมนตรีในที่นี้ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (Department of Justice and Regulation)
๒๑๑

๑๔๓

๘. ให้การศึกษาและให้ข้อมูลแก่สาธารชนเกี่ยวกับข้อกาหนดและ
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยคณะกรรมการฯ
(๒) อานาจของคณะกรรมการว่าด้วยการพนันและเครื่องดื่มมึนเมาแห่งรัฐ
๒๑๔
วิคตอเรีย
คณะกรรมการ VCGLR มีอานาจที่จะกระทาทุกสิ่งที่จาเป็นหรือปฏิบัติ
ตามอานาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่
๑ . ก ฎ ห ม า ย the Victorian Commission for Gambling and
Liquor Regulation Act ๒๐๑๑
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
๓. กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มมึนเมา
๔. กฎหมาย the Racing Act ๑๙๕๘
๕. กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. กฎระเบียบที่กาหนดขึ้นภายใต้กฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น
คณะกรรมการ VCGLR สามารถเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา ผู้รับเหมา หรือ
ตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
(๓) สมาชิ ก คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการพนั น และเครื่ อ งดื่ ม มึ น เมาแห่ ง
รัฐวิคตอเรีย
๑. คณะกรรมการ VCGLR ประกอบกรรมการ ๕ คน โดยมีประธาน
คณะกรรมการ ๑ คน รองประธานคณะกรรมการ ๒ คน และกรรมการ ๒ คน แต่งตั้งโดยสมาชิกใน
สภาว่าการรัฐวิคตอเรียโดยคาแนะนาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการผู้บริโภค การพนัน และ
เครื่องดื่มมึนเมา (the Ministry for Consumer Affairs, Gaming and Liquor Regulation)๒๑๕
๒. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการ VCGLR ได้
ต้องบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านความรู้ ประสบกรณ์ และมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์แก่
รัฐมนตรี และภายใน ๒ ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งต้องไม่ทางานในหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งดื่ ม มึ น เมา และไม่ ไ ด้ ท างานหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตใน
การจัดการพนัน ผู้รับแทงพนัน องค์กรจัดเสี่ยงโชค (commercial raffle organizer)๒๑๖
๓. คณะกรรมการว่าด้วยการพนันและเครื่องดื่มมึนเมาแห่งรัฐวิคตอเรีย
มีวาระการดารงตาแหน่ง คราวละไม่เกิน ๕ ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่อได้ อีก
มากกว่า ๑ วาระ๒๑๗
๕.๑.๔ กรณีศึกษา

๒๑๔

Section 10 of the Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation Act 2011
Section 11 of the Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation Act 2011
๒๑๖ Section 12 of the Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation Act 2011
๒๑๗ Section 16 of the Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation Act 2011
๒๑๕

๑๔๔

ภายใต้ ก ฎหมาย the Australian Consumer Law (ACP) ซึ่ ง เป็ น กฎหมายใน
การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคของประเทศออสเตรเลี ย ที่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ ทุ ก รั ฐ โดยกฎหมายดั ง กล่ า วได้ ว าง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายไว้ว่า การเสนอว่าจะมีการมอบส่วนลด รางวัล หรือ
แจกสิ่งของเพื่อส่งเสริมการขาย โดยมีเจตนาจะไม่มอบให้จริง ถือเป็นการกระทาผิดตามกฎหมาย
ACP๒๑๘ ซึ่ ง ได้ มี ก รณี ตั ว อย่ า งในคดี Trade Practices Commission v Calderton Corp Pty Ltd
(๑๙๙๔) ATPR ๔๑–๓๐๖ ที่ ร้านค้าปลีกขายอุปกรณ์เครื่องเสียงแห่งหนึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
การขาย โดยมี ก ติ ก าให้ ผู้ ซื้ อ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งเสี ย งของทางร้ า นมี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มในการจั บ รางวั ล แต่
เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการขายดังกล่าวไม่ประสบความสาเร็จ ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ ดังนั้น ร้านค้าดังกล่าวจึงนาชื่อลูกค้าปลอม (fake names) มาหย่อนไว้และประกาศให้ชอื่ ลูกค้า
ปลอมเหล่านั้นเป็นผู้ชนะรางวัล การกระทาดังกล่าวมีผลเท่ากับไม่มีการมอบรางวัลตามที่ร้านค้าได้
โฆษณาไว้ คณะกรรมการ the Trade Practices Commission จึงได้ตัดสินว่า ร้านค้าดังกล่าวกระทา
ความผิดจริงและถูกปรับตามที่กฎหมายกาหนด๒๑๙
๕.๒ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง)
๕.๒.๑ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการพนันและการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในฮ่องกงนิยมใช้วิธีการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการโดย
การจับรางวัล และการเล่ น เกมต่า งๆเพื่อจะดึง ดู ด ลูกค้ า ไม่ ว่าจะเป็นลู กค้า ออนไลน์และออฟไลน์
อย่างไรก็ตามหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีนโยบายที่จะดาเนินการกับกิจกรรมการเล่นเกมโดยไม่ได้
รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมาย Trade Promotion Competition License,
Gambling Ordinance และ Amusements with Prizes License แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ
มองว่าการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการโดยการจับรางวัลและการเล่นเกมต่างๆ เป็นที่นิยมอย่าง
มากในภูมิภาคใกล้เคียงและไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ ดังนั้น หากกฎหมายของฮ่องกงเข้มงวดมากเกินไป
จะเป็นอุปสรรคและขัดขวางการพัฒนาธุรกิจของประเทศ
รัฐบาลของฮ่องกงให้เหตุผลว่าเนื่องจากความหลากหลายของเกมและความแตกต่าง
ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและวิธีการด้านกฎระเบียบในสถานที่ต่างๆของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน จึง
ไม่สามารถนากฎหมายของประเทศอื่นๆ มาเปรียบเทียบกับฮ่องกงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมองถึง
วัตถุประสงค์เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมพื้นหลังศุลกากรและความคิดในสถานที่ของ
แต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้น นโยบายของรัฐบางลฮ่องกง คือ การไม่ส่งเสริมการพนัน
แต่ให้อนุญาตส่งเสริมการค้าด้วยการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค สาหรับผู้ประกอบการที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น การให้ใบอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ต้องเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น

๒๑๘

Australian Consumer Law. (2016). Avoiding unfair business practices: A guide for business and legal
practitioners. In. Retrieved from https://www.accc.gov.au/system/files/Avoiding%20unfair%20business%20practices
.pdf p. 13. (accessed 22 September 2018).
๒๑๙ เพิ่งอ้าง.

๑๔๕

รัฐบาลฮ่องกงมีนโยบายที่จะไม่สนับสนุนการพนัน เนื่องจากการเล่นการพนันที่ไม่ได้
รับการควบคุมอาจทาให้เกิดปัญหาทางสังคมอย่างร้ายแรง เช่น การฉ้อโกงการพนัน การพนันสาหรับ
เยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและการยืมเงินกู้และอาจกลายเป็นแหล่งรายได้สาหรับกลุ่มอาชญากรได้
ดังนั้น บทลงโทษภายใต้ Gambling Ordinance จึงเป็นบทลงโทษที่เข้มงวดเพื่อยับยั้งการพนันที่ไม่ได้
รับอนุญาตและปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามจากกิจกรรมเหล่านี้ โดยในช่วงสามปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่
๒๐๑๔ ถึงมีนาคม ๒๐๑๗) มีคดีหนึ่งคดีที่ถูกฟ้องร้องตามมาตรา ๙ ของกฎหมายการพนัน แต่ผู้ ถูก
ดาเนินคดีถูกเพิกถอนในทีส่ ุด๒๒๐
ดังนั้น รัฐบาลจะทบทวนข้อตกลงที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่างการอานวยความสะดวกทางธุรกิจและการคุ้มครองผลประโยชน์ของสาธารณชน
นโยบายของรัฐบาลในการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต คือ ควรกาหนดค่าธรรมเนียม
โดยทั่วไปให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง๒๒๑
๕.๒.๒ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคในฮ่องกง มีกฎหมายที่สาคัญ
๑ ฉบับ คือ
Gambling Ordinance
การส่งเสริมการแข่งขันการค้าตามที่กาหนดในส่วนที่ ๒ ของ Gambling Ordinance
มาตรา ๑๔๘ หมายถึง การแข่งขันหรือโครงการที่ดาเนินการหรือจัดการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ส่งเสริมการขายการค้า ธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ผ่านการเสี่ยงโชค การส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจาก Secretary of Home Affairs ภายใต้กฎหมายนี้ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่จะส่งเสริมการทาธุรกิจด้วยการเสี่ยงโชคจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับ
ใบอนุญาตด้วย การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อาจนาไปสู่บทลงโทษปรับและหรือจาคุก
เงื่อนไขสาหรับใบอนุญาตการแข่งขันทางการค้าต้องให้ผู้ดาเนินการเผยแพร่ภายใน
๑๐ วันนับจากวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือตัดสินผลการแข่งขันในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนหนึ่งฉบับและส่ งส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง Office of Licensing Authority (OLA)
เงื่อนไขใบอนุญาตนี้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการประกาศผลรางวัลจะได้รับการเผยแพร่อย่างเปิดเผยและ
โปร่งใสโดยผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกในชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ
Gambling Ordinance ได้กาหนดเงื่อนไขการแข่งขันการส่งเสริมการค้า ไว้โดยมี
รายละเอียดดังนี้

๒๒๐

The Government of Hong Kong Special Administrative Region. (2017). LCQ6: Regulation of lucky draw
games or activities organised in the course of trade promotion [Blog Post]. Retrieved from https://www.info.gov
.hgia/general/201706/28/P2017062800517.htm (accessed 22 September 2018).
๒๒๑ เพิ่งอ้าง.

๑๔๖

๑) การแข่งขันการส่งเสริมการค้า (Trade Promotion Competitions)
ในกรณี ส่ ว นใหญ่ ก ารแข่ ง ขั น จะถื อ เป็ น “การแข่ ง ขั น การส่ ง เสริ ม
การค้า” ภายใต้กฎหมาย Gambling Ordinance ในฐานะการแข่งขัน เพื่อโปรโมต ดาเนินการหรือ
จัดการเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการค้า /ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ โดยวิธีการเล่นเกมที่แจกจ่ายหรือ
มอบรางวัลการแข่งขันโปรโมชั่นด้านการค้า จะต้องอยู่ภายใต้คาจากัดความของ "การจับสลาก" หรือ
"เกม" ภายใต้กฏหมายการพนัน ๒๒๒ ยกตัวอย่างเช่น การจับรางวัลที่จัดโดยห้างสรรพสินค้าหรื อ
ร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายหรือเพื่อโปรโมทธุรกิจ เป็นต้น
๒) คานิยามของการจับฉลากและการเล่นเกม
ภายใต้กฎหมายการพนันการจับรางวัลจะถือเป็นรูปแบบของ "การจับ
สลาก" (lottery) การจับสลาก' ประกอบด้วยการจับสลากการชิงโชคเกมจีนและการพนันในท้องถิ่น
(po piu (舖票), แขวน piu (紅票) และ tse fa (字花)) และการแข่งขันที่เกี่ยวข้อ งกับการ
คาดเดาหรือการประเมินผล รวมทั้งการแข่งชิงรางวัลจากความรู้ความสามารถ วุฒิการศึกษา ทักษะ
หรือแม้กระทั่งการจัดชิงรางวัลเพื่อการเสี่ยงโชค
ภายใต้กฎหมายการพนันการเล่นเกม (Gaming) หมายถึงการเล่นเกม
หรือเกมที่เล่นเพื่อผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ไม่ว่าผู้เล่ นเกมจะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินหรือ
ทรัพย์สิ นอื่นใดหรือไม่ ก็ตาม กฎหมายการพนันกาหนดว่า การจับรางวัลจะต้องได้รับการอนุมัติ
ล่วงหน้าสาหรับการจับรางวัลในรูปแบบใบอนุญาตและสาหรับการแข่งขันส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในรูป
ของใบอนุญาตการแข่งขันการส่งเสริมการค้า (Trade Promotion Competition License) การขาย
จาหน่าย ตีพิมพ์ ตั๋วรางวัลโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดทางอาญารวมถึงการเผยแพร่ตั๋วโดยไม่
มีใบอนุญาตเป็นความผิดทางอาญาโดยมีโทษทั้งปรับหรือจาคุก
๓) การขอใบอนุญาต
สาหรับการขอใบอนุญาตการแข่งขันการส่งเสริมการค้าจะได้รับสาหรับ
การแข่งขันโดยเฉพาะรายการที่ขออนุญาตเท่านั้น ในกรณีที่มี การแข่งขันมากกว่าหนึ่งรายการพร้อม
กัน ผู้ประกอบธุรกิจที่จัดกิจกรรมจะต้องขอใบอนุญาตสาหรับแต่ละกิจกรรมต่างหาก นอกจากนี้
ใบสมัครขอใบอนุญาตต้องประกาศว่ามีรายละเอียดขั้นตอนการให้รางวัลซึ่งเป็นแบบสุ่มและผู้เข้าร่วม
แต่ละรายมีโอกาสเท่าเทียมกันในการชนะ
เงื่อนไขการให้ใบอนุญาต Trade Promotion Competition License
๑. ห้ามให้ของรางวัลเป็นเงิน
๒. ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม
๓. การโฆษณาจะต้ อ งระบุ เ ลขที่ใ บรั บ อนุ ญ าตด้ ว ย เช่ น ‘Trade
Promotion Competition License No.’
๔. ภายใน ๑๐ วันนับแต่มีการจับรางวัลหรือการตัดสิน บริษัทจะต้อง
ตีพิมพ์รายละเอียดผลการแข่งขันในหนังสือพิมพ์ฮ่องกงทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน และจะต้องมี
การส่งสาเนาหนังสือพิมพ์ไปยังเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมการปกครอง
๒๒๒

Section 2 of the Gambling Ordinance (Cap. 148)

๑๔๗

เจ้าหน้าที่จะพิจารณาการออกใบอนุญาตโดยขึ้นอยู่กบั ปัจจัยดังนี๒๒๓
้
๑. ใบสมั ค รจะถู ก ปฏิ เ สธหากมี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การฉ้อโกง หลอกลวงหรือไม่เหมาะสมหรือ บริษัทผู้ยื่นคาขอถูกระบุโดย Consumer Council ว่าเป็น
'พ่อค้าที่ไม่สุจริต'
๒. การแข่งขันจะต้องมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมธุรกิจ โดย
จัดกิจกรรมการให้รางวัลชิงโชคจะต้องเป็นส่วนหลักหรือส่วนสาคัญของธุรกิจ การจัดกิจกรรมจะต้อง
ไม่ มี ร ะยะเวลายาวนานเกิ น สมควร ทั้ ง นี้ ใบอนุ ญ าตจะไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น ระยะเวลานานกว่ า
สามเดือนและไม่สามารถขยายระยะเวลาได้
๓. การแข่งขันจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงปรารถนาจากการชักจูง
บุคคล (โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี) เข้าร่วมกิจกรรม
๔) ของรางวัล
กฎหมายไม่ อ นุ ญ าตให้ ร างวั ล เงิ น สดเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการแข่ ง ขั น
นอกจากนี้กิจกรรมการจับรางวัลไม่ควรมีข้อความที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น 'มีโอกาสในการได้รับ
รางวั ล เงิ น สด (Great Chance to Win Cash)' หรื อ 'การจั บ รางวั ล ชิ ง โชคเงิ น สด $ ๑๐,๐๐๐'
(๑๐,๐๐๐ Lucky Draw) นอกจากนี้ กฎหมายไม่อนุญาตให้ออกรางวัลใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อ
ความชอบธรรมของสาธารณชนหรือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม (โดยเฉพาะอายุต่ากว่า ๑๘ ปี) เข้าร่วมเล่น
การพนัน
สรุปเงื่อนไขของใบอนุญาตตาม Gambling Ordinance ประกอบไป
ด้วยเงื่อนไขดังนี้
๑. ของรางวัลจะต้องไม่ใช่เงินสด
๒. จะต้องไม่มีการเก็บค่าธรรมเพื่อเข้าร่วมการเสี่ยงโชค
๓. ข้อความโษณาจะต้องประกอบไปด้วยคาว่า “Trade Promotion
Competition Licence No. ____________________”.
๔. จะต้ อ งตี พิ ม พ์ ผ ลรางวั ล ลงในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ทั้ ง ภาษาจี น และ
ภาษาอังกฤษ ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ตัดสินผลรางวัล
๕. รัฐบาลไม่มีนโยบายในการส่งเสริมการพนัน
๖. ในกรณีที่การจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกง
ประชาชน จะต้ อ งมี ก ารรายงานไปยั ง Consumer Council ว่ า เป็ น ผู้ ค้ า ที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต (dishonest
trader)
๗. การจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคจะต้องจัดเป็นการเฉพาะกิจและจะต้อง
ไม่ใช่เป็นการค้าปกติของธุรกิจ

๒๒๓

Office of the Licensing Authorit. Home Affairs Department. (2018). Trade Promotion Competition
Licence Application Forms and Guide for Applicants. Retrieved from https://www.hadla.gov.hk/el/filemanager/
common/docs/forms/TPC_Application_Forms_Guide_eng.pdf

๑๔๘

๕) การจดทะเบียน
การแข่งขันเพื่อส่งเสริมการขายตามที่กาหนดโดยคาสั่งการเล่นการ
พนั น ซึ่ ง ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ก ากั บ กิ จ กรรมการพนั น คื อ การแข่ ง ขั น หรื อ โครงการที่ ด าเนิ น การเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการค้า / ธุรกิจ / การขายผลิตภัณฑ์โดยวิธีการเล่นเกมที่แจกจ่ายหรือ
จัดสรรรางวัลตามจานวน / โอกาส ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมชิงโชคโดยห้างสรรพสินค้าและ
ร้านอาหารเพื่อเพิ่มยอดขายและส่งเสริมธุรกิจ ใครก็ตามที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันส่งเสริม
การค้าในฮ่องกงจะต้องยื่นขอ Trade Promotion Competition Licenseจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
แต่งตั้งจากกรมการปกครอง๒๒๔

ภาพที่ ๕ ตัวอย่างการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลในช่วงฟุตบอลโลกในฮ่องกง๒๒๕
จากรู ป ภาพเป็ น หนึ่ ง ตั ว อย่ า งที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ฮ่ อ งกงจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายด้ ว ย
การชิงรางวัลโดยผู้ตอบคาถามถูกจะได้รับรางวัลเป็นทองคา และไม่มีการให้รางวัลเป็นเงินสด
สาหรับในเรื่องของการขอใบอนุญาตเพื่อขออนุญาตในการจัดกิจกรรม
เสี่ยงโชคจะต้องยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ใบอนุญาตของฮ่องกง ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
๑. ข้อกาหนดข้อมูลทางธุรกิจและใบจดทะเบียนธุรกิจ
๒. บัตรประจาตัวสาหรับผู้สมัคร
๓. ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
๔. ตัวอย่างของรางวัล ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
๒๒๔

Office of the Licensing Authorit. Home Affairs Department. (2012). Entertainment Licensing [Blog
Post]. Retrieved from https://www.hadla.gov.hk/el/en/faq/faqcontent.html (accessed 22 September 2018).
๒๒๕ Lam, A. (2014). Sun Hung Kai wants big returns on World Cup investment [Blog Post]. Retrieved from
https://www.marketing-interactive.com/sun-hung-kai-wants-big-returns-on-world-cup-investment/ (accessed 22
September 2018).

๑๔๙

ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคานึงถึงประโยชน์สาธารณะและจะปฏิเสธที่จะ
ให้ใบอนุญาตหากการจัดกิจกรรมเชื่อว่าเป็นการหลอกลวงหรือไม่เหมาะสมหรือหากผู้สมัครถูกระบุว่า
เป็น "ผู้ค้าที่ไม่สุจริต"นอกจากนี้ การแข่งขันจะต้องเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโดยจะต้องไม่จัดกิจกรรมใน
ระยะเวลาอันยาวนานเกินสมควร โดยทั่วไปใบอนุญาตจะได้รับไม่เกินสามเดือนและขั้นตอนการสมัคร
อาจใช้เวลาประมาณ ๒-๓ สัปดาห์จึงจะเสร็จสมบูรณ์๒๒๖
ในกรณีที่บริษัทจัดให้ มีการจัดกิจกรรมจับรางวัลในช่วงเวลาหนึ่ง ใน
กรณีที่ไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัลรายวันในครั้งหนึ่ง หากจะมีการยกรางวัลไปจัดในรอบถัดไป กฎหมายถือว่า
เป็นการจัดกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะต้องขอใบอนุญาตแยกอีกหนึ่งใบอนุญาต ถือว่าเป็นการ
แข่งขันโปรโมตการค้าแยกต่างหากและเป็นอิสระ ดังนั้นจึงต้องมี Trade Promotion Competition
License สาหรับการจัดกิจกรรมครั้งใหม่
หากบริษัท เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนในฮ่องกงบริษัท ควรเป็นผู้ ยื่นใบ
สมัครขออนุญาตเอง อย่างไรก็ตามผู้ประกอบธุรกิจยังสามารถแต่งตั้ง บริษัท ตัวแทนเพื่อดาเนินการ
แข่งขันในนามของตนได้ และหากบริษัทที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันส่งเสริมการขายในฮ่องกงมี
สานักงานอยู่ที่ต่างประเทศและไม่มีสานักงานสาขาในฮ่องกงควรแต่งตั้งและมอบอานาจให้ตัวแทนที่
จดทะเบียนในฮ่องกงเป็นผู้ยื่นคาขอ ทั้งนี้ แบบฟอร์ม ๗ ต้องมีรายละเอียดของ บริษัท ที่ยื่นคาขอและ
ใบอนุญาตจะได้รับการออกให้แก่บริษัทดังกล่าว๒๒๗
๖) ค่าธรรมเนียม

ภาพที่ ๖ ค่าธรรมเนียม Trade Promotion Competition License๒๒๘
๗) ระยะเวลา
ผู้ ป ระกอบการที่ จั ด การแข่ ง ขั น จะต้ อ งยื่ น ขอใบอนุ ญ าตอย่ า งน้ อ ย
๒ สัปดาห์ก่อนการโฆษณาการจับรางวัลหรือการแข่งขัน

๒๒๖

Lam, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9.
เพิ่งอ้าง.
๒๒๘ Office of the Licensing Authorit. Home Affairs Department. (2012). Fees and charges [Blog Post].
Retrieved from https://www.hadla.gov.hk/el/en/fees/index.html (accessed 22 September 2018).
๒๒๗

๑๕๐

๘) บทลงโทษ
การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตอาจทาให้ถูกปรับ ๕๐,๐๐๐
ดอลลาร์ ฮ่ อ งกง (ประมาณ ๖,๕๐๐ เหรี ย ญสหรั ฐ ) และจ าคุ ก เป็ น เวลา ๒ ปี ก ารไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนดจะมีผลต่อการพิจารณาใบสมัครในอนาคตด้วย
๕.๒.๓ องค์กรที่ควบคุมการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
The Office of the Licensing Authority under the Home Affairs Department
เป็นหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตตามกฎหมาย Gambling Ordinance (Cap. ๑๔๘)

ภาพที่ ๗ แผนผังโครงสร้างองค์กร The Office of the Licensing Authority๒๒๙
Office of the Licensing Authority ประกอบไปด้ ว ยหน่ ว ยงาน ๔ หน่ ว ยงาน
ได้แก่ Building Safety Unit, Building Safety Unit, Fire Safety Enforcement and Prosecution
Unit และ Entertainment Licensing and Administration Unit ซึ่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ของ
หน่วยงานนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมาย ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gambling Ordinance,
Hotel and Guesthouse Accommodation Ordinance,
Clubs (Safety of Premises) Ordinance,
Amusement Game Centres Ordinance,
Bedspace Apartments Ordinance
Karaoke Establishments Ordinance.

๒๒๙

Office of the Licensing Authorit. Home Affairs Department. (2009). Office of the Licensing Authority:
Organization [Blog Post]. Retrieved from https://www.hadla.gov.hk/en/aboutus/organization.html (accessed 22
September 2018).

๑๕๑

๕.๒.๔ กรณีศึกษา
คดี Cheung Kwok-wah V. Jockey Club
นาย Cheung Kwok-wah แพ้คดีที่ยื่ นคาร้องขออุทธรณ์ของเขาเพื่อขอคืนเงิน ๔๗,๑๔๐
ดอลลาร์ฮ่องกง เนื่องจาก Hong Kong Jockey Club ปฏิเสธรางวัลที่สามที่เขาชนะหลังจากที่เขาไม่
อ้ า งสิ ท ธิ์ ภ ายในระยะเวลา ๖๐ วั น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎกติ ก าของ Jockey Club ในระหว่ า ง
การพิจารณาคดี นาย Cheung แย้งว่าเนื่องจากเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของ Hong Kong Jockey Club
จึงไม่ได้รับความสะดวกในการแจ้งผลรางวัลและในการโอนเงินเข้าบัญชี Jockey Club โดยตรงภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว เขาอ้างว่ากฎของการให้รางวัลได้ละเมิดกฎหมายพื้นฐานซึ่งกาหนดให้ทุกคนได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ในคดีนี้ศาลให้เหตุผลว่า กฎหมาย
อนุญาตให้ Jockey Club เสนอ "ความสะดวกสบาย" แก่ผู้เล่นที่ลงทะเบียนเช่นเดียวกับผู้ให้บริ การ
สะสมไมล์ การบิ นจะได้ รั บอนุ ญ าตให้บ ริ ก ารเช็ ค อิน หรือ สิทธิ พิ เ ศษสาหรั บ สมาชิ ก ของตน ดั ง นั้น
ข้ อ อ้ า งของนาย Cheung จึ ง ไม่ ส ามารถรั บ ฟั ง ได้ เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถพู ด ได้ ว่ า คนๆ นั้ น ได้ รั บ
การปฎิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน ผู้พิพากษากล่าวว่าคณะกรรมการที่ Jockey Club ได้กาหนดสิทธิและ
ความรับผิดชอบของสมาชิกไว้แล้ว แม้ว่าจะเป็นหลักกฎหมายพื้นฐานว่าศาลจะปฏิบัติต่อทุกคนที่มี
ความเท่ าเทียมกันทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดี ผู้พิพากษาได้วางหลักว่า สิทธิตาม
กฎหมายอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อผูกพันตามสัญญา๒๓๐
๕.๓ ประเทศเนเธอร์แลนด์
๕.๓.๑ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการพนันและการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่น
ที่สุดในโลก และมีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ (มากกว่า ๖๕ ปี) เป็นจานวนมาก เนเธอร์แลนด์ถือเป็น
ประเทศที่ค่อนข้างมีความเป็นอิสระเสรีสูง เห็นได้จากมีการค้าประเวณีที่ถูกกฎหมาย และอนุญาตให้มี
การใช้ยาเสพย์ติดบางชนิด เช่น กัญ ชา นอกจากนี้ ยังมีเปิดให้มีการทาการุณยฆาต และยังเป็น
ประเทศแรกที่ทาให้กฎหมายยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน ๒๓๑ ด้วยความที่เป็นประเทศที่มี
ความเป็นเสรีสูง รัฐจึงเปิดโอกาสให้มีการเสี่ยงโชคได้ในหลายรูปแบบ เช่น สลากกินแบ่ง (lottery),
การพนันผลการแข่งขันกีฬา (sport betting) และบ่อนการพนัน (casino) เป็นต้น๒๓๒
อย่างไรก็ดี รัฐได้ควบคุมการจัดให้มีการเสี่ยงโชค โดยมีการห้ามการเสี่ยงโชคบาง
ประเภท และอนุญาตให้มีการออกใบอนุญาตแบบถาวรให้กับการเสี่ยงโชคเพียงไม่กี่ประเภท ส่วนที่
๒๓๐

Lau, C. (2018). Hong Kong lottery winner fails in legal bid over claiming of prize [Blog Post]. Retrieved
from https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-crime/article/2007700/hong-kong-lottery-winner-fails-legal-bidover-claiming (accessed 22 September 2018).
๒๓๑ Meijer, H., Rowen, H. H., Heslinga, M. W., & Wintle, M. J. (n.d.). Netherlands [Blog Post]. Retrieved
from https://www.britannica.com/place/Netherlands (accessed 16 December 2018).
๒๓๒ Government of the Netherlands. (n.d.). Rules for games of chance [Blog Post]. Retrieved from
https://www.government.nl/topics/games-of-chance/rules-for-games-of-chance (accessed 16 December 2018).

๑๕๒

เหลือมักเป็นการออกใบอนุญาตแบบกึ่งถาวร (semi-permanent permit holders) เช่น Holland
Casino, the State Lottery และ Lotto๒๓๓ ส่วนการเสี่ยงโชคทางสลากกินแบ่งของเนเธอร์แลนด์นั้น
มีอยู่หลายประเภท แต่สลากกินแบ่งที่มีความเก่าแก่ที่สุดคือ the Dutch National Lottery เริ่มก่อตั้ง
ขึ้นโดยรัฐตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๗๒๖ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขจัดการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งที่อยู่นอก
กฎหมาย ปัจจุบัน ได้มอบให้เป็นหน้าที่ขององค์กรไม่แสวงหากาไรเป็นผู้ดาเนินการจัดการออกสลาก
กินแบ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก โดยจะแบ่งรายได้ร้อยละ ๑๕ เข้ารัฐ ส่วน
ร้อยละ ๖๐ เป็นเงินรางวัล และจะมีการออกรางวัลจานวน ๑๖ ครั้งต่อปี ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนและ
ออกในโอกาสพิเศษอีก ๔ ครั้ง ในวัน King’s Day, วันที่ ๑ กรกฎาคม, วันที่ ๑ ตุลาคม และวันสิ้นปี๒๓๔
ในส่ ว นของการเสี่ ย งโชคในบ่ อ นการพนั น (Casino) ในประเทศเนเธอร์ แ ลนด์
ปัจจุบัน มีเพียง Holland Casino เป็นบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมาย ซึ่งมีอยู่ ๑๔ แห่ง กระจายอยู่ทั่ว
ทั้งประเทศ จนกล่าวได้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ส่วนไหนในประเทศเนเธอร์แลนด์ ก็สามารถขับรถไปถึงที่
บ่อนการพนันได้ภายในสามสิบนาที๒๓๕ โดยในอนาคตรัฐวางแผนจะแปรรูป Holland Casino ให้เป็น
เอกชน และยังจะมีการเพิ่มใบอนุญาตอีก ๒ ใบอนุญาตให้กับบ่อนการพนันแห่งใหม่อีกด้วย ซึ่งจะทา
ให้จานวนบ่อนการพนันในประเทศเนเธอร์แลนด์มีเพิ่มมากขึ้น๒๓๖
นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๗ รัฐได้เปิดโอกาสให้มีการออกใบอนุญาตสาหรับการ
เสี่ยงโชคออนไลน์ (online games of chance) เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ เงินรั่วไหลไปสู่การพนันที่
ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าจะสามารถทาให้ผู้เล่นไม่เสพติดการพนัน เนื่องจากมีการกาหนดให้
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องช่วยให้ผู้เล่นพนันอยู่ภายใต้การดูแลอย่างเหมาะสม เช่น มีการย้าเตือนให้เล่น
พนันอย่างมีความรับผิดชอบ โดยแสดงให้เห็นจานวนเงินที่กาลังเสียไประหว่างการเล่นพนันด้วย
อีกทั้งยังมีการสร้างระบบลงทะเบียนส่วนกลาง ให้มีการลงทะเบียนนักเล่นพนันที่มีปัญหา (problem
gamblers) ซึ่งจะทาให้ผู้ถือใบอนุญาตการเสี่ยงโชคออนไลน์แยกนักเล่นพนันที่มีปัญหาที่ลงทะเบียน
ไว้ออกไปได้ ส่งผลให้คนเล่นติดการพนันลดน้อยลง
นอกจากนี้ การส่ ง เสริ ม การขายด้ ว ยการเสี่ ย งโชค (promotional game of
chance) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคอย่างหนึ่ง ที่มีการควบคุมให้ต้องมีขึ้นเพื่อ
การส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการหรือองค์กรเท่านั้น อีกทั้งต้องไม่มุ่งหวังที่จะกระทาเพื่อเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่เพียงอย่างเดียว๒๓๗ ซึ่งโดยปกติแล้วการเสี่ยงโชคจาเป็นต้องได้รับ
๒๓๓

Netherlands Enterprise Agency. (n.d.). Games of chance [Blog Post]. Retrieved from
https://business.gov.nl/regulation/games-chance/ (accessed 16 December 2018).
๒๓๔ Dutch National State Lottery [Blog Post]. (n.d.). Retrieved from https://loterij.online/dutch-nationalstate-lottery/ (accessed 16 December 2018).
๒๓๕ Venue, Holland Casino [Blog Post]. (n.d.). Retrieved from https://www.hollandcasino.nl/en/
vestigingen (accessed 16 December 2018).
๒๓๖ Government of the Netherlands. (n.d.). Changes in the policy on gambling [Blog Post]. Retrieved
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๒๓๗ Contests and prize promotions laws in the Netherlands [Blog Post]. (n.d.). Retrieved from
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๑๕๓

ใบอนุญาตก่อนจึงจะกระทาได้ อย่างไรก็ดี การเสี่ยงโชคเพื่อการส่งเสริมการขายในเนเธอร์แลนด์ได้รับ
การยกเว้นไม่ ต้องขอใบอนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ควบคุมการส่งเสริมการขายด้วย
การเสี่ยงโชคคือ Code of Conduct for Promotional Games of Chance หรือในภาษาท้องถิ่น
เรียกว่า Gedragscode Promotionele Kansspelen ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่แยกออกมาควบคุมเฉพาะ
เรื่องดังกล่าวเท่านั้น
๕.๓.๒ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ มี ก ฎหมาย และหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม
การส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจอยู่หลายฉบับด้วยกัน คือ
Betting and Gaming Act หรือ Wet op de Kansspelen, Code of Conduct for Promotional
Games of Chance หรื อ Gedragscode Promotionele Kansspelen, the Dutch Advertising
Code, Game of Chance Tax Act หรือ Wet op de kansspelbelasting, Dutch Personal Data
Protection Act และ Telecommunication Act โดยในส่ ว นนี้ จ ะได้ ก ล่ า วถึ ง กฎหมายหลั ก ที่ มี
บทบาทในการวางหลักเกณฑ์การควบคุมการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคสี่ฉบับ คือ ๑) Betting
and Gaming Act ห รื อ Wet op de Kansspelen, ๒ ) Code of Conduct for Promotional
Games of Chance หรือ Gedragscode Promotionele Kansspelen, ๓) the Dutch Advertising
Code และ ๔) Game of Chance Tax Act หรือ Wet op de kansspelbelasting
๕.๓.๒.๑ Betting and Gaming Act หรือ Wet op de Kansspelen
Betting and Gaming Act เป็ น กฎหมายที่ ว างกฎเกณฑ์ ห ลายเรื่ อ ง
รวมทั้งที่เกี่ยวกับ บ่อนการพนันบนดิน (land casinos), สลากกินแบ่ง (lottery), การใช้ประโยชน์จาก
เครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติสาหรับเล่นการพนันในประเทศ และการแข่งขันส่งเสริมการขายโดยใช้
การเสี่ยงโชค เป็นต้น โดยหลักแล้วกฎหมายฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการติดการพนัน เพื่อ
ป้องกันผู้บริโภคจากการตกเป็นเหยื่อของการพนัน และเพื่อลดการพนันที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
ลดอาชญากรรม๒๓๘
มาตรา ๑ (๑)(a) แห่ง Betting and Gaming Act ได้กาหนดความหมาย
ของการเสี่ยงโชคว่าเป็นการเปิดโอกาสให้แข่งขันให้ได้รางวัล (prize) หรือของแถม (premium) โดยที่
มีการตัดสินผู้ชนะโดยวิธีการสุ่ม (random) โดยที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละรายไม่อาจมีอิทธิพลเหนือ
การตัดสินนั้นได้เลย๒๓๙ นอกจากนี้ ในมาตรา ๑ ยังกาหนดให้การจัดการเสี่ยงโชคประเภทนี้ ต้องได้รับ
ใบอนุญาตก่อนจึงจะกระทาได้ ๒๔๐ โดยของรางวัลหรือของแถมนั้น อาจเป็นสิ่งใดก็ได้ที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและอาจเป็นเงินก็ได้
๒๓๘

Meijburg & Co, Tax Lawyers, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 29.
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๒๓๙

๑๕๔

เห็ น ได้ ว่ า มาตรา ๑ (๑)(a) แห่ ง Betting and Gaming Act ได้ ว าง
หลักเกณฑ์สาคัญสองประการ คือ
- การให้คาจากัดความของการเสี่ยงโชค (game of chance)
- การจั ด การเสี่ ย งโชคต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตก่ อ นจึ ง จะกระท าได้ ต าม
กฎหมาย
และหากมี ก ารฝ่า ฝื น มาตรา ๑ (๑)(a) แห่ ง Betting and Gaming Act
โดยจัดการเสี่ยงโชคโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องได้รับโทษ กล่าวคือ
๑. โทษปรับทางปกครอง (administrative fine) ขั้นต่า ๑๕๐,๐๐๐ ยูโร
แต่ไม่เกิน ๘๓๐,๐๐๐ ยูโร หรือ ร้อยละ ๑๐ ของรายได้ในปีก่อน ในกรณีที่รายได้มากกว่า ๘๓๐,๐๐๐
ยูโร
๒. โทษปรับทางอาญาไม่เกิน ๒๐,๗๕๐ ยูโร (ไม่ว่าจะมีโทษจาคุกหรือไม่)
แต่หากพิจารณาแล้วโทษปรับทางอาญาจานวน ๒๐,๗๕๐ ยูโร เป็นบทลงโทษที่ไม่สาสมกับการกระทา
ความผิดเมื่อเทียบกับตัวองค์กรที่กระทาความผิด อาจบังคับโทษปรับทางอาญาเพิ่มสูงขึ้นถึง ๘๓,๐๐๐
ยูโร ก็ได้๒๔๑
แต่อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นสาหรับการเสี่ยงโชคบางประเภทที่ไม่ต้องขอ
ใบอนุญาต คือ การส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค (promotional game of chance) และ
การพนันแบบเล็กน้อย (small-scale gambling)๒๔๒ โดยผู้ที่สามารถจัดการพนันแบบเล็กน้อยได้นั้น
ต้องเป็นหน่วยงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ก่อตั้งขึ้นไม่น้อยกว่าสามปี และเสนอให้รางวัลได้ไม่เกิน
๑,๕๐๐ ยูโรต่อครั้ง๒๔๓
ส่วนการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค ตกอยู่ภายใต้บังคับของ Code
of Conduct for Promotional Games of Chance ห ร ือ Gedragscode Promotionele
Kansspelen ซึ่งหากเป็นการจัดการเสี่ยงโชคเพื่อการส่งเสริมการขายภายใต้กรอบที่กฎหมาย
กาหนดแล้ว ไม่จาเป็นต้องขอใบอนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่อยู่ในประมวลจริยธรรม
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
๕.๓.๒.๒ Code of Conduct for Promotional Games of Chance หรือ
Gedragscode Promotionele Kansspelen
การส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ เป็นกิจกรรมที่
จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ หรือองค์กร ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และมี
สิทธิได้รับรางวัล ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ
เนเธอร์ แ ลนด์ นั้ น ตกอยู่ ภ ายใต้ ข้ อ บั ง คั บ ของ Code of Conduct for Promotional Games of

๒๔๑

Law Business Research. (2018). The Gambling Law Review. In. Retrieved from
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๑๕๕

Chance หรือ Gedragscode Promotionele Kansspelen ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
ค.ศ. ๒๐๑๔๒๔๔ จนถึงปัจจุบัน
Code of Conduct for Promotional Games of Chance เป็นหลักเกณฑ์
ที่ออกภายใต้ Betting and Gaming Act ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยปกติแล้ว การเปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคต้องแข่งขันเพื่อให้ได้รางวัล หรือของแถม ซึ่งตัดสินผู้ชนะโดยวิธีการเสี่ยงโชค ต้องได้รับ
อนุญาตก่อนจึงจะกระทาได้ อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นสาหรับการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจที่จัดการส่งเสริมการขายไม่จาเป็นต้องขอใบอนุญาต อย่างไรก็ดี การจัดส่งเสริม
การขายด้วยการเสี่ยงโชค ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้เท่านั้น หากเป็น
การจัดการเสี่ยงโชคที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์จะถือว่าเป็นการจัดการเสี่ยงโชคภายใต้ Betting and Gaming
Act ทันที ซึ่งจาเป็นต้องขอใบอนุญาตก่อนจึงจะกระทาได้๒๔๕
โดยทั่วไปแล้ว การส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค ได้รับอนุญาตให้
กระทาได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายสินค้า บริการ หรือเพื่อการโฆษณา (promote)
องค์กรเท่านั้น ๒๔๖ อีกทั้งผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน Code of Conduct for
Promotional Games of Chance โดยเคร่งครัด ไม่จากัดเฉพาะการตีความตามตัวอักษรเท่านั้น แต่
รวมถึงเจตนารมย์ของการออกประมวลจริยธรรมฉบับนี้ด้วย ๒๔๗ อย่างไรก็ดี ได้มีการกาหนดให้แก้ไข
Code of Conduct for Promotional Games of Chance อี ก ครั้ ง เมื่ อ มี ก ารแก้ ไ ขBetting and
Gaming Act ในเรื่องการพนันออนไลน์ (online gambling) เรียบร้อยแล้ว๒๔๘
Code of Conduct for Promotional Games of Chance นี้ ประกอบ
ไปด้วยบทบัญญัติจานวน ๑๑ มาตรา ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
ในมาตรา ๑ เป็นการให้คานิยามศัพท์ ซึ่งได้มีการให้ความหมายของคาว่า
การส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค (promotional game of chance) ไว้ว่า เป็นการสร้างโอกาส
เพื่อชิงรางวัล (prize) หรือของแถม (premium) จากกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งใช้วิธีการคัดเลือก
ผู้ชนะจากการสุ่ม โดยที่ผู้เข้าร่วมรายการไม่สามารถมีอิทธิพลครอบงาการคัดเลือกโดยการสุ่มนั้นได้
เลย นอกจากนี้ ยังให้นิยามคาว่า การตัดสิน ว่าหมายถึงการกาหนดตัวผู้ได้รับรางวัลหรือของแถมใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งด้วย
มาตรา ๒ กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
โดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ได้ไม่เกินปีละหนึ่งครั้ง ต่อหนึ่งสินค้าหรือบริการ หรือต่อองค์กร
อย่างไรก็ดี การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคถื อเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะไม่ถาวร และมีข้อกาหนดว่าจัด
ได้สูงสุดจานวนไม่เกินยี่สิบครั้งต่อปี ซึ่งหมายความว่า ในหนึ่งปีนั้น จะมีผู้ได้รางวัลไม่เกิน ๒๐ คน๒๔๙
แม้จะมีการกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยง
โชคได้ไม่เกินปีละหนึ่งครั้ง ต่อหนึ่งชนิ ดสินค้าหรือบริการ อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบธุรกิจ มีสินค้า
๒๔๔

Section 3 Preamble, Code of Conduct for Promotional Game of Chance 2014.
Section 2 Preamble, Code of Conduct for Promotional Game of Chance 2014.
๒๔๖ Section 4 Preamble, Code of Conduct for Promotional Game of Chance 2014.
๒๔๗ Section 5 Preamble, Code of Conduct for Promotional Game of Chance 2014.
๒๔๘ Section 6 Preamble, Code of Conduct for Promotional Game of Chance 2014.
๒๔๙ Contests and prize promotions laws in the Netherland, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6.
๒๔๕

๑๕๖

หลายประเภท เช่น น้าอัดลม และน้าผลไม้ สามารถจัดการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคได้สาหรับ
ทั้งน้าอัดลม และน้าผลไม้ อย่างละครั้งต่อปี นอกจากนี้ หากเป็นเครื่องดื่มชนิดเดียวกัน แต่มีหลาย
รสชาติ ยังสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคสาหรับสินค้าแต่ละรสชาติได้อย่างละ
ครั้งต่อปีเช่นเดียวกัน๒๕๐
มาตรา ๓ กาหนดเรื่องค่าใช้จ่าย ที่ห้ามไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อ
เข้าร่วมการชิงรางวัลหรือของแถมจากการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค หรือหากจาเป็นต้องเก็บ
ก็ เ ก็ บ ได้ ไ ม่ เ กิ น ๐.๔๕ ยู โ รเท่ า นั้ น และต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ บ ริ โ ภคทราบอย่ า งชั ด เจนก่ อ นการเข้ า ร่ ว ม
การส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคอีกด้วย โดยค่าใช้จ่ายที่ต้องเรียกเก็บอาจเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากคนกลาง เช่น ผู้ให้บริการสื่อสาร (telecom company) นอกจากนี้ มาตรา ๓ ยังห้ามไม่ให้ตั้ง
ราคาสินค้าหรือบริการที่ต้องการจัดรายการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคให้สูงกว่าสินค้าหรือ
บริการในราคาปกติ เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ณ เวลาจัดการส่งเสริม
การขายด้วยการเสี่ยงโชค
มาตรา ๔ กาหนดเรื่องมูลค่าของของรางวัลหรือของแถมในการจัดการ
ส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคว่าจะต้องมีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมแล้วไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ยูโรต่อปี
(รวมภาษี) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจที่จัดกิจกรรมจะต้องแจกแจงอย่างชัดเจนให้ผู้บริโภคทราบก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรมว่ามูลค่ารวมของของรางวัล รายการและจานวนของรางวัลในการจับรางวัลในครั้งนั้นเป็น
อย่างไร นอกจากนี้ยังต้องมีคาอธิบายถึงลักษณะของของรางวัลหรือของแถมทั้งหมดอย่างชัดเจน
เพื่อให้บ่งชี้หรือประเมินมูลค่าของรางวัลหรือของแถมได้ และผู้จัดกิจกรรมควรต้องจัดหาของรางวัล
หรือของแถมที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไปด้วย
ในส่วนของวิธีกาหนดผู้ได้รับรางวัลต้องกระทาโดยไม่ลาเอียง ซึ่งผู้จัดกิจกรรม
ต้องแสดงว่ามีการกาหนดตัวผู้ได้รับรางวัลอย่างไร หากได้รับการร้องขอจาก The Netherlands
Gambling Authority หรื อ Kansspelautoriteit ที่ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม และก ากั บ ดู แ ลการเสี่ ย งโชค
นอกจากนี้ ต้องจัดเตรียมรายการของรางวัลหรือของแถมที่ได้มีการมอบไปแล้วจากการจัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การขายด้ ว ยการเสี่ ย งโชคให้ กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมหรื อ The Netherlands Gambling
Authority ทราบ
ในมาตรา ๔ ยั ง ก าหนดให้ มี ก ารประกาศผลของการจั บ รางวั ล ภายใน
สามเดือนนับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้นสิ้นสุดลง และต้องมีการมอบของรางวัลหรือของแถมจาก
กิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคนั้นจริงๆ
มาตรา ๕ ก าหนดให้ ค าเชิ ญ ให้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายด้ ว ย
การเสี่ยงโชคต้องประกอบไปด้วย ชื่อสินค้า บริการ หรือองค์กรที่ต้องการส่งเสริมการขาย คาเชิญและ
ข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ต้องไม่เป็นข้อมูลที่หลอกลวง ไม่สมบูรณ์ หรือ
ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจที่ผิด ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องดูแลให้การโฆษณา และ
๒๕๐

Notes accompanying. (2014). Code Of Conduct For Promotional Games Of Chance 2014, 6.
Retrieved from https://kansspelautoriteit.nl/publish/library/6/code_of_conduct_for_promotional_games
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๑๕๗

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคให้เป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ และไม่
กระตุ้นให้มีผู้เข้าร่วมมากจนล้นหลามเกินพอดี
มาตรา ๖ คุ้ ม ครองผู้ เ ยาว์ โดยก าหนดให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคในกลุ่มผู้เยาว์ ต้องใช้ความระมัดระวัง โดยของรางวัล
หรือของแถมนั้นต้องเหมาะสมกับผู้เยาว์ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับร่างกาย จิตใจ หรือศีลธรรม ซึ่ง
ต้องคานึงถึงความเข้าใจและการรับรู้ของผู้เยาว์เป็นสาคัญ และต้องแจ้งให้ผู้เยาว์ทราบเงื่อนไขก่อน
ด้วยว่าผู้เยาว์ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนจึงจะเข้ าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยง
โชคได้ นอกจากนี้ ยังห้ามไม่ให้มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เยาว์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
นอกจากจาเป็นต้องเก็บข้อมูลในการติดต่อผู้ปกครองเพื่อจะได้ทาการขออนุญาตส่งรางวัลให้
มาตรา ๗ กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งต้องเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้อาจเข้าร่วมกิจกรรมเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และทา
ให้ง่ายต่อการมองเห็น โดยจะต้องประกอบไปด้วย
๑. ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ
๒. ชื่อสินค้า บริการ หรือองค์กรที่ต้องการส่งเสริมการขาย
๓. ช่วงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
๔. รูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรม
๕. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งต้องไม่เกิน ๐.๔๕ ยูโร
๖. จานวนของรางวัลหรือของแถมและคาอธิบายคุณลักษณะและมูลค่า
ของขวัญและของแถม
๗. รูปแบบในการกาหนดผู้ได้รับรางวัล และจานวนครั้งในการจับรางวัล
๘. รูปแบบในการประกาศผล
๙. วันที่จับรางวัล และการนาเสนอของรางวัลหรือของแถม
๑๐. ข้อความที่ระบุว่าผู้เยาว์อายุต่ากว่า ๑๖ ปี ต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ปกครองก่อนจึงจะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคได้
๑๑. รูปแบบในการหักภาษี หรือแสดงว่าต้องมีการเรียกเก็บภาษีร่วมด้วย
๑๒. รู ป แบบการเข้ า ถึ ง เงื่ อ นไขการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมหรื อ ข้ อ มู ล อื่ น ๆที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
๑๓. รูปแบบและกระบวนการในการส่งคาร้องเรียนกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายด้วยการเสี่ยงโชค
๑๔. ข้อความที่ผู้ประกอบธุรกิจแสดงว่าได้ปฏิบัติตาม Code of Conduct
for Promotional Games of Chance
ท้ายสุด มาตรา ๗ ยังได้กาหนดห้ามไม่ให้มีการแก้ไขเงื่อนไขการเข้าร่วม
กิจกรรมในระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้ว ยการเสี่ยงโชคไปในทางที่ท าให้ผู้เข้า ร่ ว ม
กิจกรรมเสียเปรียบด้วย
มาตรา ๘ กรณีของรางวัลหรือของแถมมีมูลค่าต่ากว่า ๔,๕๐๐ ยูโร ซึ่งถือ
เป็นการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคขนาดเล็ก จึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับ มาตรา ๒, ๔.๑ และ
๑๕๘

มาตรา ๗ กล่าวคือ ไม่ถูกจากัดด้วยจานวนครั้ง หรือมูลค่ารวมของของรางวัลหรือของแถม และไม่
จาเป็นต้องจัดให้มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มาตรา ๗ กาหนด
มาตรา ๙ กาหนดให้ผู้ที่ต้องการร้องเรียนว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายด้วยการเสี่ยงโชคไม่สอดคล้องกับ Code of Conduct for Promotional Games of Chance
อาจส่งข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ประกอบธุรกิจที่จัดกิจกรรม และหากกรณีที่มีผู้จัด
กิจกรรมร่วมกันหลายคน อาจส่งข้อร้องเรียนไปที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจที่จัดกิจกรรม
นั้น ต้องตั้งกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และเปิดเผยเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ต่อสาธารณะเพื่อให้
ส่ ง ค าร้ อ งเรี ย นได้ โดยหากผู้ ร้ อ งเรี ย นไม่ พ อใจอาจยื่ น ค าร้ อ งต่ อ The Netherlands Gambling
Authority ต่อไปได้ กรณีที่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นเรื่องต่ อ The Netherlands Gambling Authority โดย
ไม่ผ่านผู้ประกอบธุรกิจที่จัดกิจกรรมมาก่อน The Netherlands Gambling Authority อาจส่งเรื่อง
ให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นจัดการก่อนก็ได้
มาตรา ๑๐ ให้ ข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ The Netherlands Gambling Authority
เพื่อให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Code of Conduct for Promotional Games of Chance
มาตรา ๑๑ ระบุ ว่ า Code of Conduct for Promotional Games of
Chance มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๔ และมาแทนที่ Code of Conduct for
Promotional Games of Chance ที่บังคับใช้มาตั้งแต่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๕๔๙
โดยทั่วไปแล้วการวางกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบการในประเทศเนเธอร์แลนด์ กฎและกติกาในกิจกรรมส่งเสริม
การขายด้วยการเสี่ยงโชคต้องไม่ขัดต่อ Code of Conduct for Promotional Games of Chance
ซึ่งเห็นได้ว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ได้มีการวางกฎระเบียบเพื่อควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการ
เสี่ยงโชคอย่างค่อนข้างเข้มงวด แม้ไม่จาเป็นต้องขอใบอนุญาตจัดการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยง
โชคก็ตาม
๕.๓.๒.๓ The Dutch Advertising Code
นอกจากมีการวางหลักเกณฑ์การจัดการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
เอาไว้ใน Code of Conduct for Promotional Games of Chance แล้ว ยังได้มีการวางหลักเกณฑ์
การกากับดูแลการโฆษณาการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจเอาไว้ใน The Dutch Advertising Code
อีกด้วย ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๕
ในมาตรา ๗ แห่ง The Dutch Advertising Code ห้ามการโฆษณาที่ไม่
สุจริต โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณาการเสี่ยงโชคนั้น ได้ห้ามการโฆษณาดังตัวอย่างต่อไปนี๒๕๑
้
๑. แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รางวัลแล้ว หรือจะได้รางวัลหาก
กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งๆที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเพียง “โอกาส” ที่จะได้รับรางวัลเท่านั้น
๒. โฆษณาว่ามีการจับรางวัลทุกๆหนึ่งชั่วโมง แต่ผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละ
ชั่วโมงนั้น มาจากการจับรางวัลในเวลาอื่น
๒๕๑

Dutch Advertising Code Authority. (2016). The Dutch Advertising Code. Retrieved from
https://www.reclamecode.nl/ p. 37. (accessed 8 November 2018).

๑๕๙

๓. เสนอให้ มี ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ ฟ รี แต่ ไ ม่ ไ ด้ โ ฆษณาให้ ชั ด เจนว่ า
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องยินยอมให้ผู้จัดกิจกรรมติดต่อทางโทรศัพท์
๔. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับของรางวัลอย่างกากวม
นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดให้การโฆษณาการเสี่ยงโชค ต้องไม่กระตุ้ นให้
ผู้บริโภคอยากเข้าร่วมกิจกรรมมากจนเกินไป เช่น อ้างว่าการเข้าร่วมการเสี่ยงโชคจะช่วยแก้ไขปัญหา
ทางการเงิน หรือปัญหาอื่นๆได้ ในส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความอ่อนไหว เช่น ผู้เยาว์ หรือผู้ที่มี
ความเสี่ยงต่อพฤติกรรมติดการพนัน ใน The Dutch Advertising Code ยังห้ามไม่ให้มีการโฆษณาที่
พุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนเหล่านี้โดยตรง เพื่อไม่ให้มีการถือประโยชน์เอากับกลุ่มคนเหล่านี้ เนื่องจากเป็น
กลุ่มคนที่ต้องการการปกป้องดูแลมากกว่าคนปกติ ทั้งนี้เด็กอาจจะยังไม่มีการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ
ถึงผลดี ผลเสียต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ หรือกลุ่มผู้ที่
มีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมติดการพนัน จึงอาจถูกกระตุ้นให้กลายมาเป็นผู้เสพติดการเสี่ยงโชคจาก
การส่งเสริมการขายได้มากกว่าคนปกติ
๕.๓.๒.๔ Game of Chance Tax Act หรือ Wet op de kansspelbelasting
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีการเก็บภาษีที่ได้จากการเสี่ยงโชค (Gaming
tax) ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค ในอัตราร้อยละ ๒๙ ซึ่งได้เพิ่มเป็นร้อยละ ๓๐.๑
หลังจากวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๘๒๕๒ โดยผู้จ่ายอาจเป็นผู้จัดกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลก็ได้ เว้น
แต่กรณีที่ของรางวัลมีมูลค่าต่ากว่า ๔๔๙ ยูโร จะไม่มีการเรียกเก็บภาษี
อย่างไรก็ดี ได้มีการเสนอให้ลดการเก็บภาษีสาหรับการเสี่ยงโชคออนไลน์
(online gambling) เป็นร้อยละ ๒๐ ในขณะที่การเสี่ยงโชคแบบอื่นๆยังคงเรียกเก็บภาษีในอัตราเดิม
เพื่อกระตุ้นให้มีการขอใบอนุญาตสาหรับการเสี่ยงโชคออนไลน์มากขึ้น๒๕๓
๕.๓.๓ องค์กรที่ควบคุมการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ องค์กรที่ทาหน้าที่ควบคุมการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยง
โชค คือ The Netherlands Gambling Authority (NGA) หรือ Kansspelautoriteit (KSA) ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะทาให้การเสี่ยงโชคอยู่สภาพการณ์ที่ปลอดภัย
ท าให้ มั่ น ใจว่ า การเสนอให้ เ สี่ ย งโชคมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และน่ า ไว้ ว างใจ นอกจากนี้ ยั ง มี ห น้ า ที่
ออกใบอนุญาตการจัดการเสี่ยงโชคอีกด้วย ๒๕๔ NGA ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๒ ถือ
เป็ น หน่ ว ยงานอิ ส ระแยกออกจากหน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ( nondepartmental public body:
NDPB)๒๕๕

๒๕๒

Littler, Katz, & Attorneys, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 27.
Meijburg & Co, Tax Lawyers, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 29.
๒๕๔ A study by the Netherlands Gaming Authority has shown: Certain loot boxes contravene gaming
laws [Blog Post]. (n.d.). Retrieved from https://kansspelautoriteit.nl/publish/library/6/press_release_
loot_boxes_19_april_2018_-_en.pdf p. 2 (accessed 8 November 2018).
๒๕๕ Guide on assessing games of chance: A guide to determine whether a game falls under the
supervision of the Netherlands Gaming Authority, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, at 4.
๒๕๓

๑๖๐

NGA ประกอบไปด้วยหน่วยงานภายใน ๖ แผนก คือ๒๕๖
๑. Communications, International Affairs and Governance Department
๒. Enforcement Department
๓. Facility Management Department
๔. Legal and Development Department
๕. Supervision & Operator Department
๖. Supervision & Consumer Department
ในส่วนของอานาจหน้าที่นั้น NGA มีหน้าที่หลัก ๓ ประการคือ๒๕๗
๑. ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ป้องกันการติดการพนัน การกระทาที่ผิดกฎหมาย และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพนัน
๓. ปกป้องและสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภค
ส่ ว นนโยบายทางการเมื อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพนั น นั้ น ถื อ เป็ น หน้ า ที่ ข อง
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรมและความมั่ น คง (Minister of Justice and Security) ในการ
กาหนด
โดยทั่วไปแล้วหน้าที่ของ NGA รวมถึงการออกใบอนุญาต การกากับดูแล และบังคับ
ให้เป็นตามข้อกาหนดในพรบ.การเสี่ยงโชค นอกจากนี้ ยังกาหนดให้ NGA ต้องรับผิดชอบในการลด
การติ ด การพนั น และดู แ ลประโยชน์ ข องผู้ บ ริ โ ภค และต่ อ สู้ กั บ การกระท าผิ ด กฎหมายและ
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคอีกด้วย๒๕๘
ซึ่งหน้าที่ของ NGA ในการลดการติดการพนันนั้น ได้ถูกนามาปฏิบัติโดยแบ่งออกเป็น
สองส่วน คือ
๑. การควบคุ ม ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตรวจตราผู้ เ ล่ น อยู่ เ สมอ เช่ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งเข้ า
แทรกแซงหากพบว่าผู้เล่นมีพฤติกรรมที่ทาให้เกิดความเสี่ยง
๒. เป็นผู้สนับสนุนและประสานงานให้ประเด็นการป้องกันการติดการพนันได้รับ
ความสนใจอยู่เสมอ เช่นนาเสนอ หรือจัดประชุม เพื่อให้ความรู้ในการลดการติดการพนันให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง๒๕๙
ในการกากับดูแล NGA ทาหน้าที่ควบคุมหากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ โดยมีสิทธิปรับ
ไม่เกิน ๘๒๐,๐๐๐ ยูโร หรือร้อยละ ๑๐ ของรายได้ต่อปีของผู้ประกอบธุรกิจในปีก่อนหน้าที่จะมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคนั้น นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดให้ผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หากการฝ่าฝืนนั้นสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจอีกด้วย
๒๕๖

De Kansspelautoriteit. (n.d.). The Netherlands Gambling Authority [Blog Post]. Retrieved from
https://kansspelautoriteit.nl/english/ (accessed 8 November 2018).
๒๕๗ เพิ่งอ้าง.
๒๕๘ Government of the Netherlands, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14.
๒๕๙ Gaming Authority. (2017). Annual report 2017 Supervision & enforcement in the framework of the
Betting and Gaming Act Retrieved from https://kansspelautoriteit.nl/publish/library/6/jaarverslag_2017_eng.pdf pp.
27-28. (accessed 16 December 2018).

๑๖๑

หากปรากฏว่ามี การเล่นเสี่ยงโชคแบบใหม่เกิดขึ้น NGA จะเป็นผู้ประเมินว่า ตนมี
หน้าที่ต้องกากับดูแลการเล่นเสี่ยงโชคแบบใหม่นั้นหรือไม่ เช่น เกมที่มีองค์ประกอบของการทาเพื่อ
สังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เป็นทีป่ รากฏแน่ชัดว่ามีเรื่องของรางวัลหรือของแถมเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่
แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับแต้ม (points) ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ แต่สามารถแลกเปลี่ยน
เป็นของอย่างอื่นได้ กรณีนี้ NGA ได้สันนิษฐานว่าเกมเพื่อสังคมชนิดนี้ทาให้เสพติดได้ และต้องได้รับ
การกากับดูแล๒๖๐
โดยในการประเมินว่าการเล่นเสี่ยงโชคนั้น ถือเป็นการเสี่ยงโชคตามความหมายใน
มาตรา ๑ แห่ง Betting and Gaming Act หรือไม่ ถือเป็นหน้าที่ของ NGA โดยตรงเช่นกัน ซึ่งจะใช้
เกณฑ์ในพิจารณา ๓ ข้อ ดังนี้
๑. ตกอยู่ภายใต้บังคับของ มาตรา ๑ แห่ง Betting and Gaming Act หรือหลักเกณฑ์
อื่นหรือไม่
๒. มีรางวัลหรือของแถมเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่
๓. โอกาสที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินผู้ชนะ
การจาแนกของรางวัล (prize) และของแถม (premium)
ใ น Betting and Gaming Act แ ล ะ Code of Conduct for Promotional Games of
Chance ไม่ได้กาหนดคานิยามของคาว่าของรางวัล และของแถมไว้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ NGA ที่
ต้องตีความความหมายของรางวัล และของแถม ซึ่งได้กาหนดกรอบเอาไว้ดังนี้
รางวัล เป็นสิ่งที่ได้รับมาจากการแข่งขัน (game) ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแล้ว
รางวัลในความหมายแบบดั้งเดิม อาจเป็นเงินหรือของรางวัลอย่ างอื่นที่คล้ายกัน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมี
การให้รางวัลที่แตกต่างจากของรางวัลแบบดั้งเดิม ที่ต้องอาศัยการตีความว่าเข้าข่ายการให้รางวัลตาม
พระราชบัญญัติการเสี่ยงโชคหรือไม่ ๒๖๑ จึงถือเป็นหน้าที่ของ NGA ที่ต้องเป็นผู้ควบคุมให้เป็นไปโดย
เรียบร้อย
โดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่า กฎหมายควบคุมเรื่องการเสี่ยงโชคในประเทศเนเธอร์แลนด์แม้จะมี
การวางหลั ก เกณฑ์ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจนและเข้ ม งวดเอาไว้ ใ น Code of Conduct for Promotional
Games of Chance ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนที่ ๒ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริม
การขายด้วยการเสี่ยงโชค แต่อย่างไรก็ดี ในบางเรื่องก็มีความยืดหยุ่น เช่น ความหมายของรางวัลและ
ของแถม ที่ไม่มีการกาหนดคานิยามไว้ แต่มอบให้เป็นหน้าที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม เป็นผู้วาง
แนวทางและพิจารณา หรือการตีความกิจกรรมที่ตกอยู่ภายใต้ความหมายของการเสี่ยงโชค ที่ต้ อง
อาศัยการพิจารณาและประเมินเป็นรายกรณีไป กฎหมายเพียงกาหนดหลักไว้อย่างกว้างๆ และเปิด
โอกาสให้มีการตีความให้เหมาะสมกับเจตนารมย์ของกฎหมายได้ ซึ่งตัวอย่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน
การปรับใช้กฎหมายให้เหมาะสมและเข้ากับสถานการณ์ก็คือ NGA ที่ต้องพิจารณาและให้ความเห็นว่า
กิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆนั้นเข้าข่ายเป็นการเสี่ยงโชคที่ต้องมีการกากับดูแลหรือไม่
๒๖๐

Guide on assessing games of chance: A guide to determine whether a game falls under the
supervision of the Netherlands Gaming Authority, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 26, at 4.
๒๖๑ Guide on assessing games of chance: A guide to determine whether a game falls under the
supervision of the Netherlands Gaming Authority, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 26, at 10, 12.

๑๖๒

๕.๓.๔ กรณีศึกษา
NGA เป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมดูแลส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
และได้จัดให้มีการรวบรวมคดีเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคที่มีการลงโทษโดยหน่วยงานกากับดูแล ตามตาราง
ที่แสดงด้านล่าง
ตารางที่ ๑๕ จานวนคดีเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคที่มีการบังคับลงโทษโดย NGA ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ถึง
ค.ศ. ๒๐๑๗๒๖๒

ตารางข้างต้น ได้แสดงให้เห็นถึงจานวนคดีเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคที่มีการบังคับลงโทษ
โดย NGA ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ถึง ค.ศ. ๒๐๑๗ ซึ่งตามสถิติเห็นได้ชัดว่ามีกรณีที่ถูกบังคับลงโทษเพิ่ม
มากขึ้นทุกปี ซึ่งการลงโทษผู้กระทาผิดกฎหมายนั้น มีตั้งแต่ ๑) ค่าปรับทางปกครอง (administrative
fine) ๒) ลงโทษให้ ช าระเงิ น ตามที่ ก าหนด (periodic penalty payments) ๓) ค าสั่ ง บั ง คั บ ทาง
ปกครอง (administrative enforcement order) และ ๔) คาเตือน (notification)
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๗ NGA ได้รับการติดต่อเพื่อรายงานหรือร้องเรียนกว่า ๒,๐๙๖ ครั้ง
ประกอบด้วยข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสลากกินแบ่ง, การพนันแข่งม้า, บ่อนการพนัน, และผู้ให้บริการ
เครื่องหยอดเหรียญสาหรับเล่นการพนัน เป็นจานวน ๓๙ ครั้ง เป็นรายงานเรื่องการทาผิดกฎหมาย
การหลอกลวง ๒๑๘ ครั้ง อย่างไรก็ดี มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคเพียง
๒๖๒

Gaming Authority, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 26.

๑๖๓

แค่หนึ่งครั้งเท่านั้น นอกจากนั้นเป็นข้อซักถามเกี่ยวกับการพนันออนไลน์, สลากกินแบ่ง, เครื่องหยอด
เหรียญสาหรับเล่นการพนัน, และคาถามทั่วๆไป ตามที่แสดงในตารางด้านล่าง
ตารางที่ ๑๖ สถิติข้อร้องเรียนและคาถาม ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๔-๒๐๑๗๒๖๓

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสถิติของจานวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน และการบังคับ
ลงโทษจากรายงานประจาปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ของ NGA แล้ว จะเห็นได้ว่า มีการร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคน้อยมากเพียงแค่ ๑ คดี ในปี ค.ศ. ๒๐๑๗ และไม่ปรากฏว่ามี
การลงโทษจากกรณีการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคเลยในปีเดียวกัน จึงแสดงให้เห็นว่าเรื่องการ
ส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคในประเทศเนเธอร์แลนด์มีการควบคุมเป็นอย่างดี และไม่เกิดกรณี
ปั ญ หาที่ ส ร้ า งผลกระทบให้ กั บ สั ง คมมากนั ก ซึ่ ง ตรงตามเจตนารมย์ ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ น Code of
Conduct for Promotional Games of Chance ที่ ต้ อ งการลดการติ ด การพนั น เสี่ ย งโชค และ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อการเสี่ยงโชค๒๖๔
๕.๔ ประเทศนิวซีแลนด์
๕.๔.๑ สภาพทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การพนั น และการส่ ง เสริ ม การขายด้ ว ยการเสี่ ย งโชคใน
ประเทศนิวซีแลนด์
การส่งเสริมการขายโดยจัดกิจกรรมให้มีการชิงรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเป็นวิธีการใน
การส่งเสริมการขายสินค้าและกระตุ้นยอดขายที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประเทศนิวซีแลนด์เป็น
ประเทศหนึ่งที่ยอมรับให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในลักษณะดังกล่าวได้ แต่ต้องเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายด้วย
การเสี่ยงโชคในประเทศนิวซีแลนด์ ได้แก่ กฎหมาย Gambling Act ๒๐๐๓ ซึ่งมี Department of
๒๖๓
๒๖๔

Gaming Authority, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 26.
Notes accompanying, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4.

๑๖๔

Internal Affairs เป็นหน่วยงานหลักที่มีอานาจในการบังคับใช้กฎหมาย และกฎหมาย Fair Trade
Act ๑๙๘๖ ซึ่ ง มี ก ระทรวง Ministry of Consumer Affairs เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย
๕.๔.๒ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
แนวทางในการก ากั บ ดู แ ลการส่ ง เสริ ม การขายด้ ว ยการเสี่ ย งโชคของประเทศ
นิวซีแลนด์นั้น ในเบื้องต้นต้องพิจารณาว่า กิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการขายนั้นมีลักษณะที่ต้อง
จ่ า ยค่ า ตอบแทนหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ใดหรื อ ไม่ (consideration) มี ก ารอาศั ย โชคหรื อ ดวงหรื อ ไม่
(chance) และมีการให้รางวัลหรือไม่ (prize) ซึ่งหากครบองค์ประกอบดังกล่าว การกระทานั้นจะเข้า
ข่ายการส่งเสริมการขายที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมาย the Gambling Act ๒๐๐๓ แต่หาก
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่มีการเสี่ยงโชคแต่อาศัยทักษะเพื่อได้รับรางวัล เช่นนี้กิจกรรมนั้นจะอยู่
ภายใต้การกากับดูแลโดยกฎหมาย Fair Trade Act ๑๙๘๖
๕.๔.๒.๑ The Gambling Act ๒๐๐๓
กฎหมาย the Gambling Act ๒๐๐๓ เป็ น กฎหมายในการก ากั บ ดู แ ล
การพนันทุกประเภทแทนที่กฎหมาย Gaming and Lotteries Act ๑๙๗๗ และกฎหมาย Casino
Control Act ๑๙๙๐๒๖๕
๑. วัตถุประสงค์ของ the Gambling Act ๒๐๐๓
วัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการพนัน ค.ศ. ๒๐๐๓ คือ๒๖๖
ก. ควบคุมการเพิ่มขึ้นของการเล่นพนัน และ
ข. ป้องกันและลดอันตรายที่เกิดจากการเล่นพนัน รวมทั้งปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นพนัน และ
ค. ให้ อ นุ ญ าตการเล่ น พนั น บางประเภทและก าหนดข้ อ ห้ า มใน
การเล่นพนันอื่นๆ และ
ง. อานวยความสะดวกในการเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบ และ
จ. รับรองให้เกิดความซื่อตรงและยุติธรรมของเกม และ
ฉ. จากัดโอกาสในการกระทาความผิดหรือไม่สุจริตของการเล่น
พนันและการจัดการพนัน และ
ช. รับรองว่าเงินจากการเล่นพนันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
ซ. อานวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนัน

๒๖๕

Department of Internal Affairs. (2013). Gambling Fact Sheet #1 Gambling Regulation in New Zealand.
Retrieved from https://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/Files/GamblingFactSheets-Feb2013/$file/FactSheet1Feb2013.pdf p. 1 (accessed 22 September 2018).
๒๖๖ Section 3 of the Gambling Act 2003

๑๖๕

๒. ความหมายของการส่งเสริมการขาย (sales promotion) ที่อยู่ภายใต้
การควบคุมของกฎหมาย Gambling Act ๒๐๐๓
กฎหมายว่าด้วยการพนัน ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้ให้นิยามของการพนันและ
การส่งเสริมการขาย (sales promotion) ดังนี้ การพนัน หมายถึง (ก) การจ่ายเงินหรือการวางเดิมพัน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในผลลัพธ์ของบางสิ่ งบางอย่างเพื่อให้ได้รับเงินรางวัลบนการเสี่ยงโชค
(chance) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และหมายความรวมถึง (ข) กิจกรรมส่งเสริมการขาย (sales
promotion scheme) (ค) บริษัทรับแทงพนัน (bookmaking) (ง) รวมถึงการขันต่อ การจ่ายเงิน หรือ
การเดิมพันเกี่ยวกับผลการแข่งขันกีฬ า แต่ (จ) ไม่รวมถึงการกระทา พฤติกรรม หรือการทาธุรกรรม
อื่นที่ประกาศว่าไม่เป็นการเล่นพนันตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ๒๖๗ ดังนั้น การส่งเสริมการขายด้วย
การเสี่ยงโชคในประเทศนิวซีแลนด์จึงถือว่าเป็นการพนันอย่างหนึ่ง
๓. เงื่อนไขของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขาย (sales promotion scheme)
หมายถึง การพนันที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องเกม (gaming machine) หรือไม่เป็นการพนันต้องห้ามตาม
กฎหมาย (prohibited gambling) หรื อ ไม่ เ ป็ น การพนั น ที่ ถู ก ควบคุ ม ตามกฎหมาย (restricted
gambling) ภายใต้ Section ๑๗ ที่จัดขึ้นโดยผู้สร้างสรร (creator) ผู้เผยแพร่ (distributor) หรือ
ผู้ขายสินค้าหรือบริการเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและบริการเหล่านั้น การส่งเสริมการขายด้วยการ
เสี่ยงโชคจึงสามารถทาได้โดยไม่ต้องขออนุญาต๒๖๘ โดยมีเงื่อนไขว่า ๒๖๙
๑. การเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจ กรรมต้องซื้อสินค้าหรือบริการที่
ได้รับการส่งเสริมการขายในราคาที่ไม่เกินกว่าราคาขายปลีกตามปกติ และ
๒. ก าหนดวั น หรื อ มี ก าหนดระยะวลาที่ แ น่ น อนชั ด เจนในการออก
รางวัลและแสดงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบชัดเจน ณ เวลา และ สถานที่ที่มีการซื้อขายนั้น และ
๓. ผู้ ชิ ง รางวั ล ต้ อ งไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มที่
นอกเหนือจากการซื้อสินค้าและบริการที่ได้รับการส่งเสริม ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการขายในอัตรามาตรฐาน (standard rate) เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ใน
อัตรามาตรฐาน หรือส่งข้อความทางโทรศัพท์ในราคามาตรฐาน และ
๔. การชนะรางวัล ต้องมาจากการเสี่ยงโชคหรือโดยการสุ่มทั้งหมด
หรือมาจากการเสี่ยงโชคบางส่วน (ไม่ว่าการเสี่ยงโชคจะเป็นปัจจัยหลักหรือปัจจัย เสริม) ร่วมกับการใช้
ความรู้หรือทักษะบางส่วนประกอบกัน
ทั้งนี้ อัตรามาตรฐาน (standard rate) หมายถึง อัตราที่ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมหรือผู้ให้บริการรายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมการขายนั้นเป็นผู้กาหนดทั้งหมด
และเป็นค่าใช้จ่ายในการสื่อสารที่เกิดขึ้นเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย๒๗๐
๒๖๗

Section 4 of the Gambling Act 2003
Internal Affairs. (2013). Gambling Fact Sheet #9 Sales Promotion Schemes. Retrieved from
https://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/Files/GamblingFactSheets-Feb2013/$file/FactSheet9-Feb2013.pdf
(accessed 1 August 2018).
๒๖๙ Section 4 of the Gambling Act 2003
๒๗๐ Section 4 (2A) of the Gambling Act 2003
๒๖๘

๑๖๖

จึงสรุปได้ว่า การส่งเสริมการขาย หมายถึง โครงการ แผนการ หรือ
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ โดยผู้เข้าร่วมชิงรางวัลไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มเติมจากราคาสินค้าและบริการในอัตราปกติ ทั้งนี้ การถูกรางวัลจะอาศัยวิธีการเสี่ยงโชคทั้งหมด
หรื อ อาจเป็ น การเสี่ ย งโชคประกอบกั บ การใช้ ค วามรู้ ห รื อ ทั ก ษะประกอบกั น ก็ ไ ด้ อย่ า งไรก็ ต าม
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางการสื่อสารที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายนั้น ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการเสี่ยงโชค และที่สาคัญผู้จัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายต้องกาหนดวันหรือกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนชัดเจนว่าจะมีการออกรางวัล
เมื่อใดและต้องมีการแสดงหรือประกาศให้ผู้เข้าร่วมชิงรางวัลทราบอย่างชัดเจนในเวลาและสถานที่
ขายสิ นค้าและบริการที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้น หากกิจกรรมนั้นมีเงื่อนไขไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย the Gambling Act ๒๐๐๓ อาจส่งผลให้กิจกรรมส่งเสริมการขาย
นั้นกลายเป็นการพนันผิดกฎหมายหรืออาจเป็นการพนันที่ต้องขอใบอนุญาต นอกจากนี้ โครงการหรือ
กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนบริจาคหรือมอบสิ่งของบริจาค ไม่ถือเป็นการส่งเสริม
การขายเพราะการบริจาคหรือมอบสิ่งของไม่ใช่การซื้อสินค้าหรือบริการ๒๗๑
๔. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคผ่านระบบสื่อสาร
ระยะไกล
การเสี่ยงโชคผ่านระบบสื่อสารระยะไกล หมายถึง การพนันที่จัดขึ้นโดย
บุคคลที่อยู่ห่างโดยระยะทางผ่านการใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ผ่านระบบสื่อสารระยะไกลจะสามารถทาได้ต่อเมื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบของ
การจับรางวัล (lottery) และกระทาขึ้นภายในประเทศนิวซีแลนด์เท่านัน้ ๒๗๒
การจั ด กิ จ กรรมในลั ก ษณะของการจั บ รางวั ล (lottery) ภายใต้
กฎหมาย the Gambling Act ๒๐๐๓ คือ วิธีการหรือเครื่องมือที่มีผู้เข้าร่วมหลายคน โดยการแจก
จ่ายเงินรางวัลจะกระทาโดยการจับสลากภายหลังจากที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
และรวมถึ ง การจั บ แจกรางวั ล จ านวนมาก (lotto) การจั บ สลากรางวั ล (raffle) และการชิ ง โชค
(sweepstakes)๒๗๓
ดังนั้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านระบบสื่อสารระยะไกลใน
รูปแบบของเปิดปุ๊บรับปั๊บ (instant winning) จะไม่สามารถกระทาได้ แต่หากเป็นกรณีของการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายตามปกติที่ไม่ได้จัดผ่านระบบสื่อสารระยะไกลสามารถใช้วิธีเปิดปุ๊บรับปั๊บและ
แข่งขันชิงรางวัลได้ไม่ถือว่าเป็นการพนันผิดกฎหมาย๒๗๔
เหตุ ที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ก ารส่ ง เสริ ม การขายผ่ า นระบบสื่ อ สาร
ระยะไกลที่อนุญาตให้ทาได้ต้องเป็นกิจกรรมที่ต้องจัดขึ้นภายในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น เพราะ

๒๗๑

Jarrod, T. (2017). Gambling Law. Wellington: Thomson Reuters. p. 56..
Section 4 of the Gambling Act 2003
๒๗๓ เพิ่งอ้าง.
๒๗๔ Jarrod, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 13, at 56.
๒๗๒

๑๖๗

ต้องการคุ้มครองผู้บริโภคจากการจัดการเสี่ยงโชคที่ไม่เหมาะสมที่จัดขึ้นภายนอกประเทศและอยู่
นอกเหนือขอบอานาจของกฎหมายและการจัดการของตารวจของประเทศนิวซีแลนด์๒๗๕
๕. ของรางวัล
ผู้ว่าการรัฐมีอานาจในออกประกาศคาสั่งกาหนดข้อห้ามหรือข้อจากัด
ในการให้รางวัลในการเล่นการพนันเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย the Gambling
Act ๒๐๐๓ ได้ โดยข้อกาหนดดังกล่าวอาจห้ามหรือจากัดมิให้นาเอาทรัพย์สิน (รวมทั้งสิทธิต่างๆ ใน
ทรัพย์สินนั้น) หรือบริก ารใด มาใช้เป็นของรางวัลในการจัดการพนัน และในบางกรณีสามารถออก
คาสั่งกาหนดปริมาณหรือมูลค่าของทรัพย์สินหรือบริการที่จะถูกนามาใช้เป็นของรางวัลได้ ทั้งนี้ คาสั่ง
ดังกล่าวอาจใช้ได้กับการพนันทั่วไป หรือจากัดเฉพาะการเล่นเกมบางอย่าง หรือลักษณะประเภท หรือ
รู ป แบบของการพนั น บางอย่ า งได้ ทั้ ง นี้ การให้ ร างวั ล ที่ ฝ่ า ฝื น ค าสั่ ง นี้ ถื อ ว่ า เป็ น การพนั น ที่ ผิ ด
กฎหมาย๒๗๖
กฎหมาย the Gambling Act ๒๐๐๓ Section ๑๗ ห้ามมิให้มีการให้
รางวัล เป็นทรัพย์สินต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบ the Gambling (Prohibited Property)
Regulations ๒๐๐๕ ซึ่งได้แก่ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
๑. อาวุธปืน ระเบิด รวมทั้งเครื่องกระสุน อาวุธต้องห้าม หรือปืนอัด
ลม ตามความหมายของกฎหมาย the Arms Act ๑๙๘๓
๒. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามความหมายของกฎหมาย the Sale
and Supply of Alcohol Act ๒๐๑๒
๓. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ตามความหมายของ the Smoke-free
Environments Act ๑๙๙๐
๔. taonga tūturu ตามความหมายของ the Protected Objects
Act ๑๙๗๕ (วัตถุที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของชาวเมารี ประวัติศาสตร์ หรือ
สังคม และวัตถุที่ผลิต ดัดแปลง ใช้ หรือนาเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์โดยชนเผ่าเมารี)
๕. บัตรกานัลหรือสิทธิในการใช้บริการทางเพศในเชิงพาณิชย์ ตาม
ความหมายของกฎหมาย the Prostitution Reform Act ๒๐๐๓ และบัตรกานัลหรือสิทธิใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ระบุไว้ข้างต้น ๑ – ๔
นอกจากนี้ ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยังสามารถให้รางวัลเป็นสินค้า
มือสองหรือที่ ดินที่มิใช่ที่อยู่อาศัย (non-residential land) ได้ แต่ต้องระบุไว้ในกติกาการเข้าร่วม
กิจกรรมให้ชัดเจน๒๗๗

๒๗๕

Strachan, D. (2016). The Regulation of Promotional Competitions in New Zealand and South Africa:
A Comparative Appraisal. New Zealand: Business Law Quarterly. p. 216.
๒๗๖ Section 17 of the Gambling Act 2003
๒๗๗ Internal Affairs, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 17.

๑๖๘

๖. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
กฎหมายไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายไว้
แต่บัญญัติไว้เพียงว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคนั้นต้องมีกาหนดระยะเวลาที่
แน่นอนและต้องระบุให้ชัดเจนในกฎกติกา๒๗๘
๗. บทกาหนดโทษ
๑. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคด้วยวิธีการที่ไม่
เป็นไปตามที่ the Gambling Act ๒๐๐๓ กาหนดไว้ ถือเป็นการพนันผิดกฎหมาย หากบุคคลธรรมดา
เป็นผู้จัดกิจกรรมมีระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ หาก
เป็นนิติบุคคลจะมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์นิวซีแลนด์๒๗๙
๒. การโฆษณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคที่เป็น
การพนันผิดกฎหมาย หากบุคคลธรรมดาเป็นผู้จัดกิจกรรมมีระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่
เกิ น ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์ นิ ว ซี แ ลนด์ หากเป็ น นิ ติ บุ ค คลจะมี โ ทษปรั บ ไม่ เ กิ น ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์
นิวซีแลนด์๒๘๐
๕.๔.๒.๒ The Fair Trading Act ๑๙๘๖
กฎหมาย the Fair Trading Act ๑๙๘๖ เป็ น กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมในทางธุรกิจและคุ้มครองผู้บริโภคจากการกระทาที่ก่อให้เกิด
ความสับสนหรือหลอกลวงและการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายบังคับใช้กับการประกอบ
ธุรกิจการค้าทุกประเภท รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้า ผู้ประกอบการ หรือการจัดหาหรือ
ซื้อขายสินค้าและบริการ และรวมไปถึงการทาธุรกิจในต่างประเทศที่จัดหาสินค้าหรือบริการหรือ
การให้สิทธิประโยชน์ในที่ดินภายในประเทศนิวซีแลนด์
๑. วัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรม ค.ศ. ๑๙๘๖
กฎหมาย the Fair Trading Act ๑๙๘๖ ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายเอาไว้ใน Section ๑A ว่า เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่ซึ่ง ๑. ปกป้องผลประโยชน์
ของผู้บริโภค และ ๒. ธุรกิจแข่งขันกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ๓. ผู้บริโภคและธุริจต่างมีส่วนร่วม
ได้อย่างมั่นใจ๒๘๑ ด้วยเหตุนี้ กฎหมายฉบับนี้จึงมีข้อกาหนด๒๘๒
ก. ห้ามกระทาการและปฏิบัติทางการค้าในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม
ข. ส่งเสริมการกระทาและการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม และ
ค. จั ด ให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล แก่ ผู้ บ ริ โ ภคเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด หา
สินค้าและบริการ และ
ง. ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยในสินค้าและบริการ

๒๗๘

เพิ่งอ้าง.
Section 19 (3) the Gambling Act 2003
๒๘๐ Section 19 (3) the Gambling Act 2003
๒๘๑ Section 1A (1) of the Fair Trading Act 1986
๒๘๒ Section 1A (1) of the Fair Trading Act 1986
๒๗๙

๑๖๙

๒. การส่งเสริมการขาย (sales promotion) ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กฎหมาย the Fair Trading Act ๑๙๘๖
มาตรา ๑๒A (๔) (b) (iii) กาหนดว่า การส่งเสริม (promotion) โดย
วิธีการใดๆ ในการจัดหาหรือใช้สินค้าหรือบริการ หรือการขายหรือการให้ผลประโยชน์ในที่ดินถือเป็น
การแสดงข้อมูล (representation) ที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายฉบับนี้ ๒๘๓ ทั้งนี้ การแสดง
ข้อมูล (representation) คือ การกระทาใดๆ ก็ตามที่กล่าวถึงสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา
หรือลายลักษณ์อักษร ซึ่งการแสดงข้อมูลอาจแสดงถึงรูปภาพที่น่าประทับใจ การโฆษณา การส่งเสริม
การขายหรือการเสนอขาย หรือการไม่กล่าวถึงหรือละทิ้งข้อมูลที่สาคัญ ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลหมาย
รวมถึง การโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ การโฆษณาในรูปแบบต่างๆ โบรชัวร์และแผ่นพับ
จุดแสดงสินค้าหรือจุดขาย การทิ้งข้อความ เป็นต้น ๒๘๔ และรวมไปถึงการโฆษณาที่มีลักษณะส่งเสริม
ให้มีการจัดหาสินค้าหรือบริการ หรือการขายสินค้า หรือการให้สิทธิประโยชน์ในที่ดินด้วย๒๘๕
๓. การควบคุมการส่งเสริมการขายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย
the Fair Trading Act ๑๙๘๖
Section ๑๓ ได้ ห้ า มการแสดงข้ อมู ลที่ท าให้ห ลงผิ ดหรื อข้ อมูลที่ ไม่
ถูกต้อง โดยห้ามบุคคลกระทาการส่งเสริมการขายในลักษณะใดก็ตามด้วยการจัดหาหรือให้ใช้สินค้า
และบริการที่ทาให้เกิดการสับสนหลงผิดในข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการทั้งทางด้าน คุณสมบัติ
จานวน ปริมาณ วิธีการผลิต ประโยชน์ การได้รับการรับรอง ราคา ผลลัพธ์ในการใช้ การรับประกัน
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ๒๘๖ ดังนั้น การส่งเสริมการขายไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามจะต้อง
แจ้ ง ให้ กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทราบตั้ ง แต่ แ รกและต้ อ งไม่ เ สนอรางวั ล ที่ ไ ม่ มีก ารแจกจริ ง จนทาให้
ประชาชนหลงเชื่อจึงซื้อสินค้าและบริการนั้น
Section ๑๗ ห้ามบุคคลเสนอของแถม รางวัล หรือให้เปล่าซึ่งสิ่งของ
ทั้งๆ ที่จะไม่มีการแจกรางวัลตามที่เสนอไว้จริงหรือไม่เป็นไปตามที่ได้เสนอไว้ในการส่งเสริมการขายไม่
ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ๒๘๗
Section ๒๗ กาหนดให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
การส่งเสริมการขายอย่างครบถ้วนให้กับผู้บริโภคทราบ๒๘๘
ดังนั้น หากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและมีการเสนอให้ของ
รางวัล จะต้องกาหนดกติการการเข้าร่วมและรายละเอียดของรางวัลไว้ให้ชัดเจนและต้องไม่ทาให้
ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับของรางวัลที่จะได้รับหรือโอกาสในการชนะรางวัล และต้องไม่เสนอรางวัล
ที่ไม่ได้จัดให้จริง ที่สาคัญต้องไม่บิดเบือนการให้รางวัลโดยการรวมราคาของรางวัลเข้าไว้ในราคาสินค้า
และบริการที่โฆษณาจัดรายการอยู่ ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งได้จัดรายการส่งเสริมการขายทาง
โทรทัศน์โดยใช้ชื่อว่า “Money and the Coupon Summer Bonus Draw” ซึ่งระบุว่า เมื่อผู้บริโภค
๒๘๓

Section 12A (4) (b) (iii) of the Fair Trading Act 1986
Section 12A (4) (b) (iii) of the Fair Trading Act 1986
๒๘๕ Section 2 (1) of the Fair Trading Act 1986
๒๘๖ Section 13 of the Fair Trading Act 1986
๒๘๗ Section 17 of the Fair Trading Act 1986
๒๘๘ Section 27 of the Fair Trading Act 1986
๒๘๔

๑๗๐

ซื้ อ สิ น ค้ า ในช่ ว งเวลาที่ ก าหนดไว้ จ ะได้ เ ข้ า ร่ ว มการจั บ รางวั ล ใหญ่ มู ล ค่ า ๑,๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
นิวซีแลนด์ โดยบริษัทตั้งใจจะจัดเป็นรางวัลสองชั้น โดยให้ผู้ซื้อทุกคนมีสิทธิถูกจับรางวัลในรอบแรก
ผู้ที่ชนะในรอบแรกจะถูกนาไปจับรางวัลในรอบสอง ซึ่งในรอบสองนั้นจะมีรางวัลแบ่งเป็น 100 รางวัล
มีรางวัลใหญ่เ ป็นเงินสด ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์นิวซี แลนด์และคูปองมูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์
นิวซีแลนด์ ที่เหลืออีก ๙๙ รางวัลเป็นเช็คเงินสดมูลค่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ผลของวิธีการ
ดังกล่าวผู้ชนะรางวัลในรอบแรกจะมีโอกาสเพียงร้อยละ ๑ ที่จะได้รับรางวัลตามที่ได้โฆษณาไว้ บริษัท
ดังกล่าวถือว่ากระทาความผิดกฎหมาย the Fair Trading Act๒๘๙ เพราะอาจทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าใจผิดเกี่ยวกับโอกาสในการชนะรางวัล และอาจมีผลทาเท่ากับไม่ได้รางวัลตามที่ได้เสนอไว้
๕.๔.๒.๓ Code for Advertising Gaming and Gambling (Gambling Code)
แนวปฏิบัติสาหรับการโฆษณาเป็นแนวทางสาหรับการทาโฆษณาที่ถูก
พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการโฆษณาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ
๑. วัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัติสาหรับการโฆษณาเกี่ยวกับการเล่นเกม
และการพนัน
แนวปฏิบัติสาหรับการโฆษณานี้ถูกกาหนดขึ้นเพื่อเป็นส่งเสริมการทา
โฆษณาให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุ บันองค์กรว่าด้วมาตรฐานการโฆษณา
(Advertising Standards Authority: ASA) ได้ประกาศแนวปฏิบัติสาหรับการโฆษณาออกมาจานวน
๖ ฉบับ ประกอบด้วย แนวปฏิบัติสาหรับการโฆษณาแอลกอฮอล์ เด็กและเยาวชน การเงิน การพนัน
รวมถึงสุขภาพและการรักษา ๒๙๐ เช่น หากของรางวัลเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก ของ
รางวัลนั้นต้องไม่จัดส่งภายในครั้งเดียว ๒๙๑ การโฆษณาหรือการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต้องไม่เปิดหรือมุ่งเป้าไปยังผู้เยาว์ ๒๙๒ การโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ผู้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายต้องแน่ใจว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นต้องไม่ กระตุ้นให้มีการซื้ออาหารที่ประกอบด้วยไขมัน
เกลือ และน้าตาลสูง อย่างซ้าๆ ในปริมาณมากๆ๒๙๓ เป็นต้น
๒. แนวปฏิบัติสาหรับการโฆษณาเกี่ยวกับการเล่นเกมและการพนัน
แนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ การโฆษณาเกี่ ย วกั บ การเล่ น เกมและการพนั น
(Code for Advertising Gaming and Gambling: Gambling Code) ได้วางข้อกาหนดและแนวทาง

๒๘๙

Commerce Commission New Zealand. (2017). Running competitions and promotions [Blog Post].
Retrieved from https://comcom.govt.nz/business/dealing-with-typical-situations/running-competitions-andpromotions (accessed 20 November 2018).
๒๙๐ Advertising Standards Authority. (n.d.). Codes [Blog Post]. Retrieved from http://www.asa.co.nz/
codes/ (accessed 29 November 2018).
๒๙๑ Advertising Standards Authority. (n.d.). Code for Advertising and Promotion of Alcohol [Blog Post].
Retrieved from https://www.asa.co.nz/codes/codes/code-for-advertising-and-promotion-of-alcohol/ (accessed 29
November 2018).
๒๙๒ เพิ่งอ้าง.
๒๙๓ Advertising Standards Authority. (n.d.). Code for Advertising Food [Blog Post]. Retrieved from
https://www.asa.co.nz/codes/codes/code-for-advertising-food/ (accessed 29 November 2018).

๑๗๑

ในการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมและการพนันในลักษณะที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ไม่ก่อให้เกิดการหลงผิดหรือหลอกลวงต่อผู้บริโภค โดยมีกฎเกณฑ์หลักๆ ด้วยกัน ๓ ข้อ คือ๒๙๔
(๑) การโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการเสี่ยงโชคต้องสอดคล้อง
ตามกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์ เช่น ข้อกาหนดเรื่องอายุของผู้เล่น ซึ่งกฎหมายได้กาหนดอายุ
ของผู้ที่จะเล่นพนันไว้ในกฎหมายหลายฉบับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง เช่น the Racing Act
๑๙๗๘, the Gaming and Lotteries Act ๑๙๙๗, และ the Casino Control Act ๑๙๙๐
(๒) การโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการเสี่ยงโชคควรปฏิบัติ
ตามมาตรฐานขั้นสูงของหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้แก่
ก. โฆษณานั้นต้องไม่ใช้กับผู้เยาว์โดยตรง หรือไม่ ปรากฏแก่ผู้เยาว์
หรือไม่ให้ผู้เยาว์มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กฎหมายห้ามกระทาตามอายุของผู้เยาว์ หรือไม่ให้ผู้เยาว์
ปรากฏอยู่ในโฆษณาที่เป็นสถานการณ์ทั่วไปที่สื่อให้เห็นว่าผู้เยาว์เข้าร่วมในการเล่นเกมนั้น (เช่น ในมื้อ
อาหารของครอบครัว)
ข. โฆษณานั้นต้องไม่ส่งเสริมการพึ่งพาการเล่นพนันหรือเสี่ยงโชค
เพื่อลดปัญหาทางการเงินหรือส่วนตัวบุคคล
ค. โฆษณานั้นไม่ควรส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าร่วมมากเกินไปหรือเกิน
กว่าวิถีปกติของการเล่นพนันหรือเสี่ยงโชค
ง. โฆษณานั้นไม่ควรระบุหรือแสดงให้เห็นว่าจะได้รับรางวัลแน่นอน
หรือได้ผลตอบแทนที่ไม่เป็นความจริง
จ. โฆษณานั้นไม่ควรพูดเกินจริงเกี่ย วกับความสัมพั นธ์ร ะหว่ า ง
การเล่นเกมกับวิธีการที่ทาให้ได้ผลกาไรจานวนมาก
(๓) การโฆษณาเกี่ยวกับการพนันหรือการเสี่ยงโชคไม่ควรทาให้เกิดการ
หลงผิดหรือล่อลวงผู้บริโภค ละเมิดต่อความไว้วางใจหรือแสวงประโยชน์จากการขาดความรู้ของ
ผู้บริโภค แสวงประโยชน์จากความเชื่อหรือ การกระทาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรกับความกลัวโดยใช้
นัยยะ การละเว้น ความกากวม หรือข้อเรียกร้องที่เกินจริง ในลักษณะ ดังนี้
ก. สิทธิของผู้ชนะควรอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและสามารถ
พิสูจน์ได้ ไม่ควรกล่าวเกินจริงเกี่ยวกับโอกาสในการชนะรางวัลหรือขนาดของของรางวัล
ข. โฆษณานั้นไม่ควรระบุหรือทาให้เข้าใจว่าทักษะของผู้เล่นจะมี
ผลต่อผลลัพธ์ของเกม เว้นแต่เป็นกรณีเกมที่ต้องอาศัยทักษะในการได้รับรางวัล
๕.๔.๓ องค์กรที่ควบคุมการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
๕.๔.๓.๑ the Department of Internal Affair
เป็นหน่วยงานหลักที่มีอานาจในการควบคุมการพนัน โดยมีหน่วยงานย่อย
ที่เรียกว่า หน่วยปฏิบัติการเฉพาะด้านการปฏิบัติตามกฎหมายการพนัน (Gambling Compliance)
๒๙๔

Advertising Standards Authority. (n.d.). Code for Advertising Gaming and Gambling [Blog Post].
Retrieved from https://www.asa.co.nz/codes/codes/code-for-advertising-gaming-and-gambling-archive/ (accessed
29 November 2018).

๑๗๒

ทาหน้าที่ออกใบอนุญาตการพนันประเภทที่ ๓ และ ๔ ซึ่งเป็นเกมการพนันที่มีขนาดใหญ่มากและเป็น
การพนันประเภทที่ใช้เครื่องเล่น กาหนดกฎกติกาสาหรับการพนันประเภทต่างๆ ตรวจสอบและทาให้
แน่ ใ จว่ า การพนั น ทุ ก ชนิ ด ทุ ก รู ป แบบจะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการพนั น ค.ศ. ๒๐๐๓ และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต กฎกติกาและมาตรฐานที่หน่วยงาน
ได้กาหนดขึ้น๒๙๕
๕.๔.๓.๒ The Gambling Commission
คณะกรรมการ the Gambling Commission เป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้ง
ขึ้นภายใต้กฎหมาย the Gambling Act 2003 ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาใบอนุญาตประกอบ
กิจการคาสิโน และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาต รวมทั้งมีหน้าที่ในการ
บังคับให้ มี การปฏิบั ติ ตามค าตั ดสิ นของ the Secretary of Internal Affairs ซึ่ งเป็นหน่วยงานที่ มี
อานาจในการบังคับใช้กฎหมาย the Gambling Act 2003
๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการ the Gambling Commission
ประกอบด้วยกรรมการ ๕ คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก the GovernGeneral ตามคาแนะนาของรัฐมนตรี โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๓ ปี ๒๙๖
บุคคลที่จะดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการ (Chief Gambling
Commissioner) จะต้องเป็นหรือเคยเป็นทนายความและอัยการของศาลสูงของประเทศนิวซีแ ลนด์
และมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายอย่างน้อย ๗ ปี และกรรมการอีก ๔ คนต้องมีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์เพียงพอที่รบั ผิดชอบในฐานะกรรมการว่าด้วยการพนัน๒๙๗
๒. อานาจหน้าที่
คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่หลัก๒๙๘ ดังนี้
ก. พิ จ ารณาใบอนุ ญ าตและต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ
คาสิโนและสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้มีคาสิโน
ข. อนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการคาสิโนและ
ผู้มีใบอนุญาตให้มีคาสิโน
ค. กาหนดเงื่อนไขในการเปลี่ ยนแปลงหรือเพิกถอนใบอนุญาตเกี่ยวกับ
คาสิโน
ง. พิจารณาการอุทธรณ์และตัดสินเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและข้อ
กฎหมายที่เสนอโดย the Department of Internal Affairs ที่เกี่ยวข้องกับการพนันประเภทที่ ๓
และประเภทที่ ๔
จ. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับการพนันประเภทที่ ๔
ฉ. ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ เกี่ย วกับข้อกาหนดเรื่อง
การพนัน
๒๙๕

Department of Internal Affairs, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 15.
Section 222 of the Gambling Act 2003
๒๙๗ เพิ่งอ้าง.
๒๙๘ Section 224 of the Gambling Act 2003
๒๙๖

๑๗๓

ช. ให้ ค าแนะน าแก่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง Internal Affairs ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและการบริหารจัดการตามกฎหมาย the
Gambling Act ๒๐๐๓
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม การขายด้ ว ยการเสี่ ย งโชค
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคคือ รับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นและพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรีย นเกี่ย วกั บ การจั ด กิจ กรรมส่ ง เสริ มการขายที่ไ ม่ เ ป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด๒๙๙
๓. การคุ้มครองการทางานของคณะกรรมการ
กฎหมาย the Gambling Act ๒๐๐๓ มีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครอง
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในฐานะคณะกรรมการ the Gambling Commission๓๐๐ ดังนี้
ก. ไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ดารงตาแหน่ง
เป็นกรรมการ
ข. ไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เว้นแต่
เป็นการกระทาโดยไม่สุจริต
ค. เลขาธิการ Department of Internal Affair สามารถสั่งให้จ่ายค่า
สินไหมทดแทนแก่ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการในกรณีที่กรรมการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ทั้งนี้ ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
ง. เลขาธิ ก าร Department of Internal Affair จั ด ให้ มี ป ระกั น การ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้กับคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ เผื่อในกรณีที่อาจมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
จากหลักกฎหมายข้างต้นทั้งหมด แสดงให้เห็นได้ว่าประเทศนิวซีแลนด์มีหลั กเกณฑ์ที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการกากับดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค และแสดงให้เห็นถึงมุมมอง
ของภาครัฐที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคว่า แม้จะอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การพนั น แต่ ต ราบใดที่ ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายนั้ น ได้ ก ระท าอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้กิจกรรมนั้นย่อมกระทาได้ โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่แท้จริง
คือมุ่งเน้นที่การคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกกระทาให้เกิดความเสียหาย และกากับดูแลให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมี ความรับผิ ดชอบต่อการจัดกิจกรรม พร้อมกับการรักษาจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ๓๐๑

๒๙๙

Section 224 of the Gambling Act 2003
Section 252A of the Gambling Act 2003
๓๐๑ Danie, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 206, at 227-228.
๓๐๐

๑๗๔

๕.๕ ประเทศสิงคโปร์
๕.๕.๑ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการพนันและการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
สาหรับธุรกิจบางธุรกิจและการส่งเสริมการขายสาหรับบางกิจการ การส่งเสริมการ
ขายโดยการให้รางวัล เช่น การชิงโชค การให้รางวัลแบบให้เปล่า เป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากต่อธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจใหม่ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายแบบให้รางวัลหรือ
การแข่งขันสามารถทาให้คนสนใจในธุรกิจ ชักจูงให้คนเข้ามาชมเว็บ ไซต์มากขึ้น สร้างระบบเครือข่าย
ธุรกิจ ก่อให้เกิดการวิจัยตลาด ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งระหว่างธุรกิจและลูกค้า ในประเทศ
สิงคโปร์มีกฎหมายหลายฉบับที่ออกมาเพื่อควบคุม การให้รางวัลและกากับการพนัน แต่อย่างไรก็ตาม
การส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคถูกยกเว้นออกจากฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพนัน ตามกฎหมาย Betting and Sweepstake Duties Act ซึ่งอนุญาตให้มีการส่งเสริมการขาย
โดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคได้ แต่จะมีการกาหนดภาระภาษีสาหรับบริษัทและผู้ที่ได้รับรางวัล
โดยสามารถแบ่งการส่งเสริมการขายโดยการเสี่ยงโชคโดยการให้รางวัลออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ๓๐๒
ได้แก่
๑. ข้อเสนอพิเศษ (promotion)
โดยข้ อ เสนอส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การให้ ร างวั ล
แบบให้เปล่า โดยผู้ชนะจะได้รางวัลโดยการ
เสี่ยงโชค ได้รางวัลโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย และ
ไม่ มี เ งื่ อ นไขในการเข้ า ร่ ว มชิ ง รางวั ล โดย
ข้ อ เสนอพิ เ ศษจะต้ อ งไม่ เ ป็ น การกดดั น ทาง
จิ ต วิ ท ยาให้ ผู้ บ ริ โ ภคตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ
บริการ

ภาพที่ ๘ ตัวอย่างข้อเสนอพิเศษ๓๐๓

๓๐๒

Prize promotions and competitions in Singapore [Blog Post]. (n.d.). Retrieved from
https://platform.globig.co/knowledgebase/SG/how-to-marketing-for-singapore/prize-promotions-and-competitionsin-singapore (accessed 29 November 2018).
๓๐๓ https://coolerinsights.com/wp-content/uploads/๒๐๑๖/๐๙/Pentel-Singapore-Promotion.png

๑๗๕

๒. การแข่งขัน (Competition)
การแข่งขันโดยการให้รางวัล
เป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก กฎหมายใน
ประเทศสิงคโปร์ถึงแม้ว่าจะ
มี ก ารจ่ า ยเงิ น เพื่ อ เข้ า ร่ ว ม
การแข่งขันก็ตาม ผู้ชนะการ
แ ข่ งขั น ถู ก คั ดเลื อก จ า ก
ทั ก ษะทางปั ญ ญา ความรู้
มากกว่าการเสี่ยงโชค
ภาพที่ ๙ ตัวอย่างการแข่งขัน๓๐๔
สาหรับรางวัลที่จะให้กับการส่งเสริมการขายโดยการเสี่ยงโชคแบบมีข้อเสนอพิเศษ
หรือการแข่งขัน จะต้องมีการให้รางวัลด้วยความโปร่งใส กาหนดวิธีการให้รางวัลและวิธีที่ที่จะประกาศ
รางวัลให้ผู้ชนะทราบที่ชัดเจน สิ่งสาคัญคือรางวัลจะต้องไม่มีราคาสูงมากจนเกินไปอันจะส่งผลให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความกดดันทางจิตวิทยาที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทจะต้อง
ประกาศเงื่อนไขและข้อกาหนดเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษหรือการแข่งขันแก่สาธารณชน๓๐๕
๕.๕.๒ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
๕.๕.๒.๑ Betting Act
กฎหมายฉบั บ นี้ เ ป็ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การก ากั บ ดู แ ลบ่ อ นการพนั น
การเล่นพนันในที่สาธารณะ และการพนันที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน เช่น การแข่งม้า การเล่นฟุตบอล
เป็นต้น แต่กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช้บังคับการกับพนันออนไลน์.๓๐๖
๕.๕.๒.๒ Private Lotteries Act
กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ออกมาควบคุมกากับและกาหนดภาระภาษี
สาหรับการออกหวย หรือรางวัลที่ใช้กับสมาชิกของสังคมใดสัง คมหนึ่ง ซึ่งไม่รวมถึงการเล่นเกม ชิง
รางวั ล การพนั น โดยจะต้ อ งกระท าโดยการออกใบอนุ ญ าต ที่ เ รี ย กว่ า PRIVATE LOTTERIES
PERMITS๓๐๗

๓๐๔

Singapore amazing flying machine competition 2019 [Blog Post]. (n.d.). Retrieved from
https://safmc.com.sg/awards/(accessed 10 January 2019).
๓๐๕ Singapore amazing flying machine competition 2019 [Blog Post], อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21.
๓๐๖ Betting Act (Chapter 21) Section 2A
๓๐๗ Private Lotteries

๑๗๖

๕.๕.๒.๓ Casino Control Act
กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ออกมากากับคาสิโนซึ่งในปัจจุบันประเทศ
สิงคโปร์ มีคาสิโนทั้งสิ้น ๒ แห่ง ได้แก่ Marina Bay Sand และ Resort World Sentosa
๕.๕.๒.๔ Betting and Sweepstakes Duties Act ('BSDA’)
กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่กาหนดให้ผู้จัดให้มีการส่งเสริมการขายโดย
การเสี่ยงโชคแบบให้เปล่าจะต้องมีหน้าที่ในการชาระภาษีอากรให้รัฐ ตามอัตราที่กฎหมายประกาศ
กาหนด๓๐๘ นอกจากนี้บริษัทที่จัดกิจกรรมจะต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
ราคาสินค้า ค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นในการส่งเสริมการขายโดยการเสี่ยงโชค ประกอบกับจะต้องแสดง
เอกสารที่มีรายการต่อไปนี้
๑. จานวนของรางวัลที่ใช้ในการส่งเสริมการขายโดยการเสี่ยงโชค
๒. จานวนสินค้าหรือบริการที่เข้าร่วมการส่งเสริมการขาย
๓. มูลค่าที่ผู้ชนะได้จ่ายเงินไปเพื่อให้ได้รางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
แข่งฟุตบอล การแข่งม้า หรือ การแข่งกีฬาอื่นๆ
๔. รายการเอกสารอื่นๆตามที่รัฐมนตรีจะประกาศกาหนด
ในกรณีที่ผู้จัดงานไม่ปฎิบัติตามกฎหมายฉบับนี้จะมีความผิดและมีโทษ
ปรับไม่เกิน ๕๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และในกรณ๊ที่ผู้จัดงานเจตนาหลีกเลี่ยงการปฎิบัติตามกฎหมายนี้
จะมีความผิดและมีโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ ๓๐๙
๕.๕.๒.๕ Remote Gambling (Exempt Persons) Order ๒๐๑๕
กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกากับการพนันทางไกล
ซึ่งหมายถึงการทาการพนันหรือการส่งเสริมการขายโดยการเสี่ยงโชคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ ไม่ว่า
จะเป็น อินเทอร์เน็ท ทีวี หรือ โทรศัพท์ และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันไม่ให้การพนันทางไกลเป็น
ที่มาของปัญหาอาชญากรรม ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม และป้องกันไม่ให้เยาวชนเป็น
เหยื่อของการพนัน (เยาวชนตามกฎหมายนี้คือบุคคลที่มีอายุไม่ถึง ๒๑ ปี) โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ให้คา
นิยามของการพนันว่าหมายถึง การพนัน การเล่นเกม และการเข้าร่วมชิงโชค รวมถึงการเสี่ยงโชคที่
เล่นเพื่อเงินสดหรือสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินและลูกค้ายินยอมจะจ่ายเงินเพื่อเข้าเสี่ยงโชค โดย
กฎหมายฉบับนี้กาหนดให้กิ จกรรมการเสี่ ยงโชคทุกกิ จกรรมเป็ นการเสี่ ยงโชคสาธารณะ(public
lottery) เว้นแต่จะมีหลักฐานเป็นอย่างอื่น๓๑๐
กฎหมายฉบับนี้กาหนดให้กิจกรรมการพนันทางไกลตามนิยามในกฎหมาย
นี้เป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและมีโทษปรับ แต่อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีสามารถออกเอกสาร ที่เรียกว่า
certificate of exemption เพื่ออนุญาตให้ผู้ใดทากิจกรรมที่เกี่ยวกับการพนันทางไกลให้คนสิงคโปร์
ตามที่ได้รับอนุญาตในใบประกาศ โดยวัตถุประสงค์ของการให้ certificate of exemption คือ เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา๓๑๑ ดังนี้
๓๐๘

Betting and Sweepstake Duties Act Section 3 Duty on betting and sweepstakes
Section 6 Keeping of accounts and delivery of statement by promoter
๓๑๐ Remote Gambling 2014, Section 3
๓๑๑ Section 26 Certificate of exemption
๓๐๙

๑๗๗

๑. ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งจั ด ตั้ ง ประกอบกิ จ การ หรื อ จดทะเบี ย นในประเทศ
สิงคโปร์
๒. กรรมการหรือผู้มีอานาจกระทาการจะต้องไม่เป็นผู้ถูกตัดสินว่ากระทา
ความผิดในประเทศสิงคโปร์
๓. ผู้ ส มั ค รเป็ น องค์ ก รไม่ แ สวงหาก าไรที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หาเงิ น ให้
การกุศลหรือเพื่อสาธารณชน
๔. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ปฎิบัติถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์
ผู้ที่ได้รับ certificate of exemption จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด และ
จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม ต้องไม่ทากิจกรรมอันใดที่จะส่งผลเสียต่อเยาวชน
รวมถึงการควบคุมการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม๓๑๒
๕.๕.๒.๖ Common Gaming Houses Act (Cap. ๔๙) ('CGHA')
กฎหมายฉบั บ นี้ ก าหนดว่ า ลอตเตอร์ รี่ ใ ดที่ อ อกโดยองค์ ก รธุ ร กิ จ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการจะได้รับยกเว้นการปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กาหนดไว้ การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ จะได้รับการยกเว้นจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ถ้าเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้
๑. ต้องมีการกาหนดรายละเอียดของรางวัล รวมทั้งหากเงื่อนไขการจับ
รางวัลคือการจับสลากจะต้องประกาศรายละเอียดอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับ เวลา วันที่ และสถานที่ไว้ใน
เอกสารประชาสัมพันธ์ โดยผู้ประกอบการที่จัดกิจกรรมจะต้องส่งสาเนา ๒ ฉบับไปยังหัวหน้าแผนก
นโยบายอาชญากรรม กรมสืบสวนคดีอาชญากรรม และจะต้องขอใบอนุญาตล่วงหน้า อย่า งน้อย
๔ สัปดาห์ก่อนที่จะมีการเริ่มการจัดกิจกรรม
๒. ถ้ า มู ล ค่ า รวมของรางวั ลเกิน กว่ า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์ สิง คโปร์ ข้อมูล
ดังกล่าวจะได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
๓. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มจะต้ อ งไม่ ต้ อ งจ่ า ยเงิ น เพื่ อ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ชิ ง รางวั ล
นอกจากจะเป็นการชาระเงินค่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อ
๔. หากไม่ มี ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล หรื อ ยั ง คงไม่ มี ก ารอ้ า งสิ ท ธิ์ ก ารได้ รั บ รางวั ล
ภายใน ๒ เดื อ นนั บ จากวั น ที่ ป ระกาศผู้ ช นะหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จะต้ อ งบริ จ าครางวั ล ให้ แ ก่
Community Chest หรือองค์กรการกุศลอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
ตามกฎหมาย Common Gaming House มาตรา ๑๘ กาหนดว่า ผู้ใด
ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้มีโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ และตามกฎหมาย REMOTE GAMBLING ACT ๒๐๑๔ กาหนดโทษว่า ผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมายฉบับ
นี้มีโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ และจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ
๕.๕.๒.๗ Personal Data Protection Act
๑. จะต้องแจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนในระหว่างการรวบรวมข้อมูล
๓๑๒

Section 28 Conditions of exemption

๑๗๘

๒. จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนที่จะเก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
๓. เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนครอบครองไว้ให้ปลอดภัยจากการเข้าถึง
การปรับเปลี่ยนการเปิดเผยการใช้หรือการคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต (ทั้งในรูปแบบกระดาษหรือ
แบบอิเล็กทรอนิกส์)
๔. หลีกเลี่ยงการรวบรวมเก็บรักษาหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่าที่
จาเป็น
๕. เมื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีจากการจับฉลากแล้ว องค์กร
ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะส่วนเท่านั้น เช่น ตัวเลข ๓ ตัวสุดท้ายของ National Registration
Identity Card (NRIC) number เป็นต้น
๕.๕.๒.๘ Framework for gambling advertisements and promotions
Advertising Standard Authority of Singapore ( ASAS) เ ป ็น
คณะกรรมการที่ปรึกษาที่เป็นเอกชน อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ Consumers Association of
Singapore (CASE) ASAS ได้ร่างกรอบการทางานเพื่อกาหนดแนวทางระยะยาวในการจัดการกับ
การพนันและการส่งเสริการขายในประเทศสิงคโปร์ โดย ASAS ได้วางแนวทางว่า การพนันที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมการขายไม่สามารถทาได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการป้องกันการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการพนันไม่ให้เกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์๓๑๓
การทางานของ ASAS จะต้องปฏิบัติตาม Singapore Code of Advertising
Practice (SCAP) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย๓๑๔ ได้แก่
๑. Casino Control (Advertising) Regulations ๒๐๑๐;
๒. Singapore Totalisator Board ( Advertisements) Regulations
๒๐๑๐;
๓. Common Gaming Houses Act (Cap. ๔๙);
๔. Betting Act (Cap. ๒๑);
๕. Permit Conditions under the Private Lotteries Act (Cap. ๒๕๐);
and
๖. Remote Gambling Act ๒๐๑๔.
Framework for gambling advertisements and promotions ไ ด้
กาหนดนิยามของการพนัน (gambling) หมายความรวมถึงการพนัน การเล่นเกม และการมีส่วนร่วม
ในการชิงโชค และการเสี่ ยงโชค หมายถึง (๑) การเล่นเกมที่เป็นการเสี่ยงโชคและการให้ทักษะ
(๒) การเล่ นเกมอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงโชค หรือ (๓) การเล่นเกมออนไลน์ โดยประเทศ
สิงคโปร์ไม่อนุญาตให้มีการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม ถ้าการส่งเสริมการขายนั้น
๓๑๓

Advertising Standards Authority of Singapore. (n.d.). ASAS Advisory on Gambling Advertisements and
Promotions [Blog Post]. Retrieved from https://asas.org.sg/LinkClick.aspx?fileticket=g_WIcGssJMw%3D&portalid=0
(accessed 29 November 2018).
๓๑๔ เพิ่งอ้าง.

๑๗๙

เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าสู่เวบไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หรือส่งเสริมให้เล่นการพนัน หรือตีพิมพ์หรือส่งเสริมให้ดาเนินการเกี่ยวกับ
การพนัน ทั้งนี้ Framework ฉบับนี้ได้กาหนดห้ามทาการตลาดในลักษณะการส่งเสริมการพนันไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่เยาวชนที่มีอายุต่ากว่า ๒๑ ปี๓๑๕
นอกจากนี้ Framework ฉบับนี้ได้กาหนดแนวทางว่าการส่งเสริมการขาย
โดยการเสี่ยงโชคจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ให้คนทั่วไปเห็นว่าการเล่นเกมหรือการชิงรางวัล และ
การส่งเสริมการขายโดยการเสี่ยงโชคจะต้องไม่ทาให้คนทั่วไปเข้าใจว่าการเล่นเกมหรือการชิงโชคนั้นๆ
จะส่งผลดีต่อฐานะและความมั่งคั่งของบุคคล หลักเกณฑ์สาคัญอีกประการหนึ่งคือ เจ้าของสื่อ และ
บริษัทโฆษณา จะต้องตรวจสอบให้ดีว่าการตลาดที่มีการชิงโชคหรือ เกี่ยวข้องกับการพนันนั้น ได้รับ
การอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการโฆษณากิจกรรมการส่งเสริมการขายโดยการเสี่ยง
โชคที่เกี่ยวข้องกับพนันแล้วหรือไม่ โดยสามารถขอดูสาเนาใบอนุญาตได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๓๑๖
๕.๕.๓ องค์กรที่ควบคุมการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
๕.๕.๓.๑ Casino Regulatory Authority (CRA) CRA เป็ น หน่ ว ยงานที่ บ ริ ห าร
จัดการและอยู่ภายใต้กฎหมาย Casino Control Act และเป็นหน่วยงานในการออกใบอนุญาตและ
กากับการประกอบธุรกิจคาสิโน (land based casino)
๕ . ๕ . ๓ . ๒ Ministry of Home Affairs ( MHA) , the Media Development
Authority (MDA) and the Monetary Authority of Singapore (MAS). หน่วยงานทั้งสามหน่วยงาน
เป็นหน่วยงานในกลุ่มการดูแลการพนันที่เกี่ยวข้องกับการออนไลน์ และการจัดการกับการจ่ายเงิน
หรือ การบล็อคการเข้าถึงเวบไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
๕.๕.๓.๓ Ministry of Social and Family Development and the National
Council on Problem Gambling (NCPG) เป็นหน่วยงานที่กากับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
สังคม และลดปัญหาการพนัน และมีอานาจการออกคาสั่งกาหนดแนวปฎิบัติหรือวิธีการในการจัดการ
กับปัญหาพฤติกรรมการพนัน๓๑๗
๕.๕.๓.๔ The Singapore Totalisator Board เป็นหน่วยงานกากับดูแลการเล่น
การพนันที่เรียกว่า Singapore Turf Club and Singapore Pools ซึ่งเป็นผู้ดาเนินการด้านการพนัน
๒ บริษัท ของประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ การแข่งม้า และการพนันอื่นๆ
๕.๕.๓.๕ Singapore Police Force เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการยื่นคา
ขอเพื่ออนุญาตการจัดการส่งเสริมการขายโดยการเสี่ยงโชค ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเตรียมหลักฐาน
พร้ อ มใบสมั ค รล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย ๔ สั ป ดาห์ ก่ อ นการโฆษณา โดยสามารถยื่ น แบบฟอร์ ม ได้ ที่
Specialised Crime Policy Branch (SCPB), Criminal Investigation Department (CID) โดยเมื่อ
๓๑๕

เพิ่งอ้าง.
เพิ่งอ้าง.
๓๑๗ Te Tari Taiwhenua. Department of Internal Affairs. (2017). Exclusion Order (Problem Gamblers)
Guidelines [Blog Post]. Retrieved from https://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Services-Casino-and-NonCasino-Gaming-Exclusion-Order-(Problem-Gamblers)-Guidelines (accessed 29 November 2018).
๓๑๖

๑๘๐

มีการประกาศรางวัลแล้วผู้ประกอบธุรกิจจะต้องส่งผลการจับรางวัล มูลค่าของรางวัลต่อ Head SCPB
CID ไม่เกิน ๓ เดือน หลังจากที่ทราบผล

ภาพที่ ๑๐ โครงสร้างองค์กรของ Singapore Police Force๓๑๘
๕.๕.๔ กรณีศึกษา
ประเทศสิงคโปร์ถึงแม้จะเป็นปรเทศที่มีกฎหมายและมาตรการบังคับทางกฎหมายที่
เคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมี ผู้ไม่หวังดี หาช่องทางหารายได้จากการเสี่ยงโชคหรือชิงรางวัลใน
รูปแบบต่างๆหลายรูปแบบ อาทิ Lotter scam กล่าวคือ Scratch-and-win scam คนร้ายมักจะ
เชิญชวนให้ประชาชนที่เดินบนถนน Johor Bahru ให้เล่มเกม scratch to win และแจ้งว่าคุณถูก
รางวัล และจะต้องเสียภาษีจากเงินรางวัลทั้งๆที่ไม่จาเป็นต้องจ่าย และมักจะมีการนาเสนอรางวัลที่
ใหญ่กว่า เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ และไปกดเงินให้คนร้าย และเมื่อคนร้ายได้รับเงินแล้วมักจะอ้างว่า
รางวัลจะส่งไปให้ในภายหลังหรือให้กลับมารับรางวัลอีกครั้งหนึ่ง

๓๑๘

Singapore Police Force. (2018). Organisational Structure [Blog Post]. Retrieved from
https://www.police.gov.sg/about-us/organisational-structure (accessed 29 November 2018).

๑๘๑

นอกจากนี้ Lottery/lucky draw scam มีการหลอกลวงจับสลาก / หากจับสลาก
คุณจะได้รับโทรศัพท์หรือ SMS แจ้งว่าคุณได้รับรางวัลในการจับสลาก เช่น รถยนต์หรือคอนโดมิเนียม
ในต่างประเทศ ในการเรียกร้องรางวัลคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการหรือภาษี หรือแปลง
รางวัลเป็นเงินสดคุณต้องชาระเงินเข้าบัญชีธนาคารต่างประเทศ หรือในรูปแบบการหลอกลวงประเภท
อื่นๆ คุณจะได้รับโทรศัพท์เพื่อเข้าร่วมการสารวจซึ่งจะทาให้คุณสามารถเข้าสู่การจับรางวัลได้ จากนั้น
คุณจะ "ชนะ" เสมอ และต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรับรางวัล

ภาพที่ ๑๑ ตัวอย่าง Lottery/lucky draw scam๓๑๙
๕.๖ ประเทศไต้หวัน
๕.๖.๑ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการพนันและการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
ไต้หวันเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ แต่กลับมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
มากแห่งหนึ่งของโลก ในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ไต้หวันมีจานวนประชากรประมาณ ๒๓.๖๙ ล้านคน ซึ่ง
นับเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ ๕๒ ของโลก และมีจานวนประชากรหนาแน่นเมื่อ
เทียบกับพื้นที่มากเป็นอันดับที่ ๑๗ ของโลก ๓๒๐ นอกจากนี้ ไต้หวันถือเป็นประเทศที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
ในประเทศไต้หวัน มีหน่วยงานที่รับหน้าที่บริหารจัดการเรื่องสลากกินแบ่ง (Lottery)
แยกออกจากรัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) แต่งตั้งให้ธนาคาร CTBC ซึ่งได้
๓๑๙

https://www.scamalert.sg/types-of-scams/lottery-scam
World population review: Taiwan population 2019 [Blog Post]. (n.d.). Retrieved from
http://worldpopulationreview.com/countries/taiwan-population/ (accessed 16 March 2018).
๓๒๐

๑๘๒

มอบให้ CTBC Financial Holding Co., Ltd. ไปตั้ ง บริ ษั ท ย่ อ ยอี ก แห่ ง หนึ่ ง คื อ Taiwan Lottery
Corporation เป็นตัวแทนที่ทาหน้าที่บริหารจัดการเรื่องสลากกินแบ่งของไต้หวัน ไปจนถึงปี ค.ศ.
๒๐๒๓ โดยสลากกินแบ่งของไต้หวันนี้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือหารายได้เพื่อสวัสดิการสังคม และ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ไม่ใช่เพื่อหารายได้ทางธุรกิจ
สลากกิ น แบ่ ง ไต้ ห วั น ยั ง มี ลั ก ษณะพิ เ ศษคื อ มี ก ารสร้ า งความรั บ รู้ ใ ห้ ป ระชาชน
ตระหนักว่าสลากกินแบ่งไต้หวันมีขึ้นเพื่อช่วยยกระดับสวัสดิการสังคม จึงเกิดเป็นแนวความคิดพื้นฐาน
ว่า ซื้อสลากกินแบ่งไต้หวันเพื่อสร้างคุณความดี (Buy Lottery for public welfare to accumulate
merits) โดยมีการส่งเสริมให้ผู้ได้รับรางวัลใหญ่ บริจาคเงินส่วนหนึ่งเพื่อสวัสดิ การสังคมอีกด้วย๓๒๑
ดังนั้น การปลูกฝังแนวความคิดรางวัลสลากกินแบ่งไต้หวันที่มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมนี้ ทาให้ผู้ที่
ประสงค์ลุ้นรางวัลสลากกินแบ่งไต้หวันคานึงถึงผลประโยชน์ที่ได้แก่สวัสดิการสังคมมากกว่าการได้รับ
รางวัลเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆ
นอกจากนี้ ในประเทศไต้หวัน ยังเปิดให้มีการเสี่ยงโชคอีกประเภทหนึ่ง ที่ให้ผู้ซื้อ
สินค้ามีสิทธิลุ้นรางวัลจากลอตเตอรี่ใบเสร็จ (Receipt lottery) ได้ฟรี เพียงแค่ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่
เสียภาษีซื้อให้กับรัฐบาล โดยผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จซึ่งจะมาพร้อมกับหมายเลขที่สามารถลุ้นรางวัล
ลอตเตอรี่จากรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยหมายเลขดังกล่าวจะปรากฏอยู่ด้านบนของใบเสร็จ
ทุกใบ๓๒๒ ตามรูปภาพที่แสดงด้านล่าง

ภาพที่ ๑๒ Receipt lottery ในไต้หวัน
๓๒๑

Taiwan Lottery Corporation. (n.d.). Taiwan Lottery [Blog Post]. Retrieved from
http://www.taiwanlottery.com.tw/eng_about_tlc.asp (accessed 16 March 2018).
๓๒๒ GLT Team. (2018). Taiwan Receipt Lottery [Blog Post]. Retrieved from https://www.goodlifetaipei
.com/taiwan-receipt-lottery/ (accessed 16 March 2018).

๑๘๓

โดยการลุ้นรางวัลผ่านหมายเลขสลากบนใบเสร็จรับเงินหรือ Receipt Lottery นี้ ยัง
เปิดโอกาสให้กับผู้ซื้อทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติให้มีสิทธิได้รับรางวัลอีกด้วย ส่วนสาเหตุที่รัฐบาล
ไต้หวันเปิดให้มีการลุ้นรางวัลทางใบเสร็จโดยไม่ต้องเสียเงินเพื่อเข้าชิงรางวัล เนื่องมาจากเหตุผล
ทางด้านภาษี เพราะในประเทศไต้หวันมีร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็กจานวนมากสูงถึงร้อยละ
๙๗.๖๔ จากสถิติในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ซึ่งร้านค้าเหล่านี้อาจหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอย่างถูกต้อง โดย
รายงานยอดขายที่ต่ากว่าความเป็นจริง ดังนั้น รัฐบาลจึงจูงใจผู้ซื้อให้ซื้อของจากร้านค้าที่มีใบเสร็จ
แสดงการเสียภาษีของร้านค้าอย่างถูกต้อง โดยการเอา Receipt Lottery มาเป็นสิ่งล่อใจ สาหรับตัวผู้
ซื้อหากจาเป็นต้องซื้อสินค้าหลายๆครั้งอยู่แล้ว ย่อมมีโอกาสถูกรางวัลมากขึ้น ซึ่งโอกาสในการถูก
รางวัลที่ไม่ใช่รางวัลใหญ่นั้น มีค่อนข้างสูงทีเดียว เช่น รางวัลที่หกที่มีหมายเลขบนใบเสร็จสามตัวตรง
กับหมายเลขลอตเตอรี่ที่ออกก็จะได้เงินรางวัล ๒๐๐ ดอลลาร์ไต้หวันใหม่แล้ว๓๒๓ ตามรูปภาพที่แสดง
ด้านล่าง

ภาพที่ ๑๓ ผลการออกรางวัล Receipt Lottery๓๒๔
๓๒๓

GLT Team, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 16.
Tealit.com. (2018). Taiwan Receipt Lottery Most Recent Winning Numbers. Retrieved from
https://www.tealit.com/article_categories.php?section=living&article =lottery
๓๒๔

๑๘๔

ในส่วนของการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคนั้น ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ
ไต้หวันใช้วิธีการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลแก่ผู้บริโภคด้วยวิธีการเสี่ยงโชคด้วยเช่นกัน แต่
โดยทั่วไปแล้ว การให้รางวัลของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อจูงใจผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าอาจไม่ได้มีผลกระทบต่อ
สังคมในวงกว้างมากนัก เนื่องจากการให้รางวัลของผู้ประกอบธุรกิจในไต้หวันส่วนใหญ่จะไม่ใช่รางวัล
ใหญ่ หรือมีมูลค่าสูงมากนัก เนื่องจากการให้รางวัลต้องคานึงถึงการค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรมด้วย
นอกจากนี้ ประเทศไต้หวันมีกฎหมายเฉพาะซึ่งออกมาเพื่อควบคุมการให้รางวั ลของผู้ประกอบธุรกิจ
เป็นไปอย่า งเหมาะสม กิจกรรมการส่งเสริมการขายด้ วยการเสี่ ย งโชคเหล่ า นี้ จึงถูกควบคุ ม โดย
กฎหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้
วิธีการให้รางวัลที่ไม่เหมาะสม มาเป็นเครื่องมือในการกีดกันคู่แข่งทางการค้าให้ออกไปจากตลาด๓๒๕
ซึ่งการให้รางวัลที่มีมูลค่าสูงมากเกินไป ถือเป็นการให้รางวัลอย่างไม่เหมาะสม โดย
ในไต้หวันได้มีการสั่งระงับการให้รางวัลที่ไม่เหมาะสมของผู้ประกอบธุรกิจในหลายกรณี เช่น
๑. การให้รางวัลใหญ่ ๐.๒ ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ของ Independent Evening
News Co. ในปี ค.ศ. ๑๙๙๕
๒. การให้รางวัลใหญ่ ๒ ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ของห้างสะดวกซื้อ FamilyMart
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙
๓. การให้รางวัลใหญ่ ๑๐ ล้านดอลลาร์ไต้หวันของ Concord Securities Co. และ
Concord Future Co. ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙
๔. การให้รางวัลใหญ่เป็นรถ Audi มูลค่า ๒.๘๙ ล้านดอลลาร์ไต้หวันของ Taipei
Financial Center ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓
๕. การให้รางวัลใหญ่เป็นสิทธิในการอยู่อาศัยในแมนชั่นฟรีเป็นเวลาสิบปี พร้อม
รถยนต์ ของ Q Square Co. ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าด้วยการวางหลักเกณฑ์ควบคุมไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน และ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จึงทาให้ในประเทศไต้หวันไม่ ปรากฏกรณีการส่งเสริมการขายโดย
การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจที่เสนอรางวัลเป็นมูลค่าสูงอย่างไม่เหมาะสมมากนัก
๕.๖.๒ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
ประเทศไต้ ห วั น มี ก ฎหมาย และหลั ก เกณฑ์ ห ลั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม
การส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ คือ Fair Trade Act ค.ศ.
๒๐๑๕ และ Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses
๕.๖.๒.๑ Fair Trade Act ค.ศ. ๒๐๑๕
เป็นกฎหมายหลักที่กาหนดหลักเกณฑ์ในการแข่งขันและการส่งเสริมการ
ขายโดยให้รางวัลแก่ผู้บริโภคในประเทศไต้หวัน โดยกฎหมายฉบับนี้ ได้ประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๒
และถูกแก้ไขเพิ่มเติม ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙, ๒๐๐๐, ๒๐๐๒ และ ๒๐๐๕ ตามลาดับ และเนื่องจาก Fair
๓๒๕

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ Taiwan Fair Trade Commission

๑๘๕

Trade Act ค.ศ. ๒๐๑๕ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ สร้ า งสนามแข่ ง ขั น ทางการค้ า ที่ ยุ ติ ธ รรมและมี
ความเหมาะสม ซึ่งการบังคับใช้หลักเกณฑ์ในกฎหมายอาจไปกระทบถึงผลประโยชน์ของภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ที่ต้องถูกจากัดการทากิจกรรมทางธุรกิจบางประการเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็น
ธรรม ดังนั้น ร่างกฎหมายฉบับนี้จึ งถูกขัดขวางจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมาโดยตลอด รัฐบาล
ไต้หวันจึงต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใช้ ได้ในที่สุด
โดยร่วมมือกับทั้งฝ่ายผู้บริโภคและนักวิชาการในการผลักดัน Fair Trade Act ให้ออกมาบังคับใช้๓๒๖
กฎหมาย Fair Trade Act ค.ศ. ๒๐๑๕ ของประเทศไต้หวัน ครอบคลุมถึง
แนวปฏิบัติท างธุร กิจที่ ไม่ ก่ อให้ เกิ ด การแข่ งขั น รวมถึงแนวปฏิบั ติทางธุร กิจที่ไ ม่เ ป็น ธรรม ซึ่ งใน
บางประเทศอาจจาแนกเรื่องเหล่านี้ออกเป็นกฎหมายหลายฉบับ แต่ไต้หวันเลือกที่จะรวมเอาไว้ใน
กฎหมายฉบับเดียว๓๒๗
กฎหมาย Fair Trade Act ค.ศ. ๒๐๑๕ ของไต้หวันประกาศใช้ในวันที่ ๔
กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๙๑ และมีผลใช้บังคับอีกหนึ่งปีหลังจากวันประกาศ คือในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ.
๑๙๙๒ โดยประกอบไปด้วย ๗ ส่วน รวม ๕๐ มาตรา ได้แก่
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป มาตรา ๑-๖
ส่วนที่ ๒ การจากัดการแข่งขัน มาตรา ๗-๒๐
ส่วนที่ ๓ การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม มาตรา ๒๑-๒๕
ส่วนที่ ๔ การสืบสวนและกระบวนการลงโทษ มาตรา ๒๖-๒๘
ส่วนที่ ๕ การชดเชยความเสียหาย มาตรา ๒๙-๓๓
ส่วนที่ ๖ บทลงโทษ มาตรา ๓๔-๔๔
ส่วนที่ ๗ บทบัญญัติเพิ่มเติม มาตรา ๔๕-๕๐
จากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย Fair Trade Act ค.ศ. ๒๐๑๕ ในครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๙๙ หรือแปดปีหลังจากที่ได้ประกาศใช้ ได้มีการเพิ่มมาตรา ๒๓ ซึ่ง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสนอให้ของรางวัลของผู้ประกอบธุรกิจแก่ผู้บริโภคเอาไว้ด้วย ในไต้หวันถือว่า
การเสนอการให้รางวัลเพือ่ ส่งเสริมการขายที่ไม่เหมาะสม เข้าข่ายเป็นเรื่องการแข่งขันไม่เป็นธรรมตาม
กฎหมาย Fair Trade Act ที่กาหนดห้ามไม่ให้บริษัทหนึ่งบริษัทใด จูงใจด้วยผลประโยชน์ หรือใช้
วิธีการอันไม่เหมาะสม ที่ทาให้คู่แข่งทางธุรกิจในธุรกิจการค้าประเภทเดียวกันเสียเปรียบ เป็นผลทาให้
เกิดการแข่งขันได้น้อยลง และขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม๓๒๘
โดยทั่วไปแล้วการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมการขายแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
ได้ แ ก่ การให้ ร างวั ล โดยการเสี่ ย งโชค (chance-based) การแข่ ง ขั น โดยใช้ ค วามสามารถ (skillbased) และการแจกรางวัลโดยทั่ วไป (simple gift away) ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
๓๒๖

Lo, C.-f. (2006). The legal culture and system of Taiwan. Alphen aan den Rijn: Kluwer law
international. p. 186.
๓๒๗ เพิ่งอ้าง.
๓๒๘ Chiou, B., & Wang, K. (2016). Promoting medical products globally: Handbook of pharma and
medtech compliance Taiwan. In. Retrieved from https://www.bakermckenzie.com//media/files/insight/publications/2016/01/promoting-medical-devices-globally/pmpg_taiwan.pdf?la=en p. 4.
(accessed 16 March 2018).

๑๘๖

รวมถึงคู่แข่งทางธุรกิจและตลาดโดยรวม กฎหมาย Fair Trade Act ๒๐๑๕ จึงได้บัญญัติไว้ในมาตรา
๒๓ ว่า
“ไม่มีผู้ประกอบธุรกิจใดที่จะแข่งขันเพื่อโอกาสทางการค้าด้วยวิธีการเสนอ
ให้ของขวัญหรือของรางวัลที่ไม่เหมาะสม
หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจ จะเป็ น ผู้ บั ญ ญั ติ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ขอบเขตของ
ของขวั ญ หรื อ ของรางวั ล จ านวนของขวั ญ หรื อ ของรางวั ล ที่ ไ ม่ เ หมาะสม รวมถึ ง เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง”๓๒๙
มาตรา ๒๓ ในกฎหมาย Fair Trade Act ค.ศ. ๒๐๑๕ ได้มีการจากัดการ
เสนอให้ของขวัญหรือของรางวัลของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ซึ่งได้มี
การให้ความหมายของคาว่าของขวัญและของรางวัล ไว้ในข้อบังคับอีกฉบับหนึ่งคือ Regulations
Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses ซึ่ ง จะได้ ก ล่า วถึง ในส่วน
ต่อไป
นอกจากนี้ยังได้มีการกาหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา ๒๓ ไว้
ในมาตรา ๔๒ ดังนี้
“หน่วยงานที่มีอานาจอาจออกคาสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑
มาตรา ๒๓ ถึงมาตรา ๒๕ ให้หยุดการกระทาเช่นนั้น และให้กระทาการให้ถูกต้อง หรือมีคาสั่งให้
กระทาการที่จาเป็น ภายในระยะเวลาที่กาหนด นอกจากนี้ หน่วยงานที่มีอานาจอาจกาหนดโทษทาง
ปกครองกับผู้ประกอบธุรกิจนั้น โดยการปรับไม่ต่ากว่าห้าหมื่นดอลลาร์ไต้หวันใหม่ แต่ไม่เกินยี่สิบห้า
ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ หากผู้ประกอบธุรกิจไม่หยุดการกระทา ไม่กระทาการให้ถูกต้อง หรือไม่ยอม
กระทาการที่จาเป็นภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้หน่วยงานที่มีอานาจ ยืนคาสั่งให้หยุดการกระทา ให้
กระทาการให้ถูกต้อง หรือมีคาสั่งให้กระทาการที่จาเป็นต่อไปภายในระยะเวลาที่กาหนดในคาสั่ง และ
ในแต่ละครั้งอาจเพิ่มการลงโทษทางปกครองไปอีกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับไม่ต่ากว่าหนึ่งแสน
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ แต่ไม่เกินห้าสิบล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ จนกว่าจะมีการหยุดการกระทา มี
การกระทาการให้ถูกต้อง หรือกระทาการที่จาเป็นเรียบร้อยแล้ว”๓๓๐
๓๒๙

Section 23, Fair Trade Act 2015
“ No enterprise shall compete for trading opportunities by means of improper offerings of gifts or
prizes. The competent authority shall enact the regulations with regard to the scope of gifts or prizes, amount of
improper offering and other related matters.”
๓๓๐ Section 42, Fair Trade Act 2015
“The competent authority may order any enterprise that violates Article 21, Article 23 to Article 25
to cease therefrom, rectify its conduct or take necessary corrective action within the time prescribed in the order;
in addition, it may assess upon such enterprise an administrative penalty of not less than fifty thousand and not
more than twenty-five million New Taiwan Dollars. Shall such enterprise fails to cease therefrom, rectify the conduct
or take any necessary corrective action after the lapse of the prescribed period, the competent authority may
continue to order such enterprise to cease therefrom, rectify the conduct or take any necessary corrective action
within the time prescribed in the order, and each time may successively assess thereupon an administrative penalty
of not less than one hundred thousand and not more than fifty million New Taiwan Dollars until its ceasing
therefrom, rectifying its conduct or taking the necessary corrective action.”

๑๘๗

จากการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การจากัดการเสนอให้ของขวัญหรือของ
รางวัลของผู้ประกอบธุรกิจ ในมาตรา ๒๓ ใน Fair Trade Act ได้เป็นที่มาของการออกข้อบังคับอีก
ฉบับหนึ่ง เพื่อควบคุมเรื่องการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ
โ ด ย เ ฉ พ า ะ คื อ Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by
Businesses
๕.๖.๒.๒ Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered
by Businesses
Fair Trade Commission ในฐานะหน่วยงานที่มีอานาจตามมาตรา ๒๓
แห่ง Fair Trade Act ค.ศ. ๒๐๑๕ และมีอานาจบัญญัติข้อบังคับเกี่ยวกับขอบเขตของของขวัญหรือ
ของรางวัล จานวนของขวัญหรือของรางวัลที่ไม่เหมาะสม รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาศัยอานาจ
ตามที่กฎหมายกาหนด ออกข้อบังคับเพื่อควบคุมราคาของขวัญและรางวัลที่เสนอโดยผู้ประกอบธุรกิจ
ห รื อ Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses ขึ้ น
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งประกอบไปด้วย ๙ มาตรา
โดยวัตถุประสงค์ข องการออก Regulations Governing the Amount
of Gifts and Prizes Offered by Businesses นั้น มีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้วิธีการ
เสนอให้ของขวัญและของรางวัลอย่างไม่เหมาะสม เพื่อแข่งขันให้ได้มาซึ่งโอกาสทางการค้า ถึงแม้ว่า
อาจถือเป็นเรื่องปกติที่ผู้ประกอบธุรกิจมักจะเสนอการให้ของขวัญหรือของรางวัลเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ แต่อย่างไรก็ดี หากการสร้างแรงจูงใจการให้ของขวัญหรือของรางวัลนั้น
เกิ น ระดั บ ตามสมควร อาจท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคตั ด สิ น ใจซื้ อ เพราะเห็ น แก่ ข องขวั ญ หรื อ ของรางวั ล นั้ น
มากกว่าปัจจัยที่สาคัญอื่นๆ เช่น คุณภาพหรือราคาของสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจทาให้เสียกลไก
การแข่งขันในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพไป จึงจาเป็นต้องออกข้อบังคับดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม๓๓๑
ในมาตรา ๒ แห่ง Regulations Governing the Amount of Gifts and
Prizes Offered by Businesses นั้น ได้กาหนดความหมายของคาว่าของขวัญหรือรางวัล ดังนี้
“ของขวั ญ ” หมายถึ ง สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ มี มู ล ค่ า ทางการตลาดที่
ผู้ประกอบธุรกิจได้เพิ่มเติมเข้ามาแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการค้า
“รางวัล” หมายถึง เงินหรือสินค้า หรือบริการที่มีมูลค่าทางการตลาดที่
นาเสนอให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีจับสลาก (lottery-drawing) หรือวิธีเสี่ยงดวงอื่นๆ เพื่อให้ได้รับ
โอกาสทางการค้า
คาว่าของขวัญนั้น รวมถึงสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าทางตลาดที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจจัดหามาให้ โดยมิได้คิดราคาเพิ่ม ส่วนคาว่าของรางวัลนั้น อาจะป็นรางวัลที่เป็นเงิน หรือสินค้า
หรือบริการอื่นที่มูลค่าทางการตลาดที่ผู้ประกอบธุรกิจมอบให้ แต่การจะได้รางวัลนั้น ต้องใช้วิธีจับ
ฉลากหรือวิธีเสี่ยงดวงอื่นๆ โดยทั้งการให้ของขวัญ หรือของรางวัลของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ต่างเป็นไป
๓๓๑

Fair Trade Commission. (n.d.). What is the purpose for the enactment of the “Regulations Governing
the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses”? [Blog Post]. Retrieved from
https://www.ftc.gov.tw/internet/english/doc/docDetail.aspx?uid=1448&docid=14481 (accessed 16 March 2018).

๑๘๘

เพื่อการแข่งขันให้ได้โอกาสในการซื้อขายมากขึ้น ส่วนการกาหนดว่าต้องไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องจากหาก
มีการคิดค่าใช้จ่ายหรือต้องมีการเสียเงิน อาจเข้าข่ายกระทาผิดประมวลกฎหมายอาญาที่ห้ามเล่น
การพนันและลอตเตอรี่ที่ไม่มีใบอนุญาตได้ เพราะการส่งเสริมการขายโดยวิธีการให้ของรางวัลนั้น ต้อง
ให้ ผู้ บ ริ โ ภคเข้ า ร่ ว มได้ ฟ รี หากมี ก ารเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยจะเหมื อ นกั บ ผู้ บ ริ โ ภคเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ
ลอตเตอรี่เพื่อลุ้นผลรางวัล ซึ่งโดยปกติต้องมีใบอนุญาตจึงจะกระทาได้ แต่อาจกาหนดให้ผู้เข้าร่วม
ชิงโชคต้องซื้อสินค้าหรือบริการก่อนได้๓๓๒
ส่วนการจาแนกความแตกต่างระหว่างการให้ของขวัญและของรางวัลนั้น
อาจพิจารณาจากโอกาสในการได้รับของขวัญหรือของรางวัล ซึ่งหากมีโอกาสสูงที่จะได้รับ อาจถือได้
ว่าเป็นกิจกรรมการให้ของขวัญ แต่หากมีโอกาสที่จะได้รับค่อนข้างต่าจะถือว่าเป็นการจัดกิจกรรม
การให้ของรางวัล ซึ่ งมีการจากัดมูลค่าของขวัญหรือของรางวัลที่จัดกิจกรรมแตกต่างกัน ดังจะได้
กล่าวถึงต่อไป๓๓๓
เนื่องด้วยการให้ของขวัญหรือของรางวัลเพื่อแข่งขันให้ได้รับโอกาสทาง
ธุรกิจนั้น อาจมีได้หลากหลายประเภทและรูปแบบ อย่างไรก็ดี ได้มีการจากัดกิจกรรมบางประเภทที่ไม่
ถือว่าเป็นการให้ของขวัญหรือของรางวัลตาม Regulations Governing the Amount of Gifts and
Prizes Offered by Businesses๓๓๔ ได้แก่
๑. การชิมฟรี, ทดลองใช้ฟรี และการส่งเสริมการขายอย่างอื่นที่ไม่ได้มุ่ง
หมายเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า หรือการส่งเสริมการขายโดยการให้ของแถมหรือแจกฟรี ที่ไม่ได้ มี
อิทธิพลมากนักต่อตลาดหรือผลประโยชน์ของคู่แข่งทางการค้า
๒. การลดราคาสาหรับสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกัน ถือเป็นเรื่องปกติ
เมื่อผู้ประกอบธุรกิจยอมลดราคาเพื่อแข่งขัน ถือว่าไม่ได้ขัดต่อหลักการแข่งขันแต่อย่างใด
๓. การเพิ่มปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกัน เมื่อผู้ประกอบธุรกิจ
เพิ่มปริมาณให้โดยไม่เพิ่มราคา ถือได้ว่าเป็นการลดราคาสินค้าเช่นเดียวกัน
๔. การส่งเสริมการขายโดยการจัดเป็นชุด (แพคเกจ) ซึ่งอาจรวมทั้งสินค้า
และบริการที่ต่างชนิดกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลดราคาของผู้ประกอบการ นอกจากการจัดแพคเกจของ
สินค้าบริการที่ต่างชนิดกั นแล้ว การส่งเสริมการขายโดยการเก็บเงินเพิ่มสาหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อ
บริการสองอย่างหรือมากกว่านั้นในราคาพิเศษด้วย๓๓๕

๓๓๒

Clinch, M. (2011). Sweepstakes and promotions in Taiwan: FAQ. Retrieved from
https://www.eiger.law/wp-content/uploads/2016/10/Sweepstakes-and-Promotions-in-Taiwan-FAQ.pdf p. 2.
(accessed 16 March 2018).
๓๓๓ เพิ่งอ้าง.
๓๓๔ Section 3, Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses
๓๓๕ Fair Trade Commission. (n.d.). FAQ. Fair Trade Commission [Blog Post]. Retrieved from
https://www.ftc.gov.tw/internet/english/doc/docDetail.aspx?uid=1448&docid=14482 (accessed 16 December
2018).

๑๘๙

นอกจากนี้ Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes
Offered by Businesses ได้ ว างหลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ ก าหนดมู ล ค่ า ของของขวั ญ หรื อ รางวั ล ที่ มี ค วาม
เหมาะสม ไว้ใน มาตรา ๔-๖ ซึ่งสรุปได้ดังตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ ๑๗ แสดงเกณฑ์มูลค่าของขวัญหรือของรางวัลในประเทศไต้หวัน
ประเภทของขวัญหรือของรางวัล
เกณฑ์มูลค่าของขวัญหรือของรางวัลที่กาหนด
มูลค่าของขวัญมอบให้เพื่อส่งเสริม มี ก ารจ ากั ด มู ล ค่ า ของขวั ญ ที่ ม อบให้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การขาย
การขาย (มาตรา ๔)
สินค้าหรือบริการ ดังนี้
- ส าหรั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ร าคาเกิ น กว่ า ๑๐๐
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ มูลค่าสูงสุดของของขวัญต้องไม่
เกินครึ่งหนึ่งของราคาขายของผลิตภัณฑ์
- สาหรับสินค้าหรือบริการที่ราคาต่ากว่า ๑๐๐ ดอลลาร์
ไต้หวันใหม่ มูลค่าสูงสุดของของขวัญจะต้องไม่เกิน
๕๐ ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
มู ล ค่ า รวมทั้ ง ปี ข องของรางวั ล - ส า ห รั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี ย อ ด ข า ย ต่ อ ปี ใ น
(prizes given) ในการจัดกิจกรรม
ปีงบประมาณก่อนหน้า เกินกว่า ๓,๐๐๐ ล้านดอลลาร์
ให้รางวัล (มาตรา ๕)
ไต้หวันใหม่ มูลค่ารวมทั้งปีของของรางวัลต้องไม่เกิน
๖๐๐ ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่
- ส า ห รั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี ย อ ด ข า ย ต่ อ ปี ใ น
ปีงบประมาณก่อนหน้า เกินกว่า ๗๕๐ ล้านดอลลาร์
ไต้หวันใหม่ แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
ใหม่ มูลค่ารวมทั้งปีของของรางวัลต้องไม่เกิน ๑/๕
ของยอดขายดังกล่าว
- ส า ห รั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี ย อ ด ข า ย ต่ อ ปี ใ น
ปีงบประมาณก่อนหน้า ไม่เกิน ๗๕๐ ล้านดอลลาร์
ไต้หวันใหม่ มูลค่ารวมทั้งปีของของรางวัลต้องไม่เกิน
๑๕๐ ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่
มูลค่าสูงสุดของรางวัล (มาตรา ๖) ไม่ ว่ า กรณี ใ ดก็ แ ล้ ว แต่ มู ล ค่ า ของรางวั ล สู ง สุ ด ในการจั ด
กิจกรรมมอบของรางวัลของผู้ประกอบการจะต้องไม่เกิน ๕
ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ประเทศไต้หวันมีการกาหนดมูลค่าของรางวัลเอาไว้
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการจัด กิจกรรมให้รางวัลของผู้ประกอบธุรกิจ กฎหมายได้
กาหนดมูลค่ารวมทั้งปีของของรางวัล (ในกรณีที่ผู้ประกอบการอาจมีการจัดกิจกรรมมากกว่าหนึ่งครั้ง
ต่อปี) ให้สัมพันธ์กับยอดขายในปีก่อนหน้าที่จะมีการจัดกิจกรรมให้รางวัลด้วย ซึ่งหากผู้ประกอบการ
๑๙๐

สามารถทารายได้ได้มาก กฎหมายจะอนุญาตให้จัดกิจกรรมมอบของรางวัลที่มีมูลค่ารวมทั้งปีมากตาม
ไปด้ ว ย ทั้ ง นี้ มู ล ค่ า ของของขวั ญ และของรางวั ล ที่ ก าหนดไว้ ใ น Regulations Governing the
Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses อาจมีการแก้ไขตามสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป๓๓๖
อย่ า งไรก็ ดี ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะมี ก ารออก Regulations Governing the
Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ได้ เ คยมี ก ารก าหนด
มูลค่าของรางวัลสูงสุดโดยเทียบกับฐานเงินเดือนขั้นต่าของประชากรไต้หวัน โดยกาหนดให้รางวัล
สูงสุดของการจัดกิจกรรมให้รางวัลต้องไม่เกิน ๑๒๐ เท่าของเงินเดือนขั้นต่าของไต้หวัน ซึ่ งฐาน
เงินเดือนขั้นต่านี้ถูกกาหนดโดยสภาแรงงาน ที่อยู่ภายใต้การกากับของคณะรัฐมนตรี ซึ่งในปี ค.ศ.
๒๐๑๔ เงินเดือนขั้นต่าของไต้หวันคือ ๑๙,๒๗๓ ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ดังนั้น รางวัลสูงสุดในกิจกรรมให้
รางวัลต้องไม่เกิน ๒,๓๑๒,๗๖๐ ดอลลาร์ไต้หวันใหม่๓๓๗
ส่วนการตีมูลค่าของของรางวัล ในกรณีที่ของรางวัลเป็นสินค้าหรือบริการ
ที่ มิ ใ ช่ ตั ว เงิ น นั้ น ตาม Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by
Businesses ก็ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา ๗ เช่นเดียวกัน ดังนี้
๑. ราคาของสินค้าหรือบริการ ให้เทียบกับราคาตลาดที่สมเหตุสมผล ที่มา
จากผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกัน ณ เวลาที่มีการจัดกิจกรรมการแจก
ของขวัญ
๒. มูลค่าของขวัญ อาจเทียบได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
ก. ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้น เป็นผู้ผลิตของขวัญเองให้เทียบมูลค่า
เอาจากค่าใช้จ่ายในการผลิต ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้น ต้องจัดหาของขวัญจากท้องตลาดในราคา
ที่สมเหตุสมผล มูลค่าของขวัญนั้นอาจวัดได้จากราคาที่เกิดขึ้นจากการจัดหาของขวัญนั้น
ข. ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ได้ จั ด หาของขวั ญ มาจากข้ อ ตกลงใน
การแลกเปลี่ยน ทาให้ไม่ปรากฏราคาที่เกิดขึ้นจากการจัดหาของขวัญนั้น ให้เทียบมูลค่าของขวัญเอา
จากราคาขายปลีกในตลาด
ค. ใช้วิธีอื่นที่ได้รับการยอมรับและสมเหตุสมผลในการตีมูลค่าของขวัญ
๓. มูลค่าของของรางวัล อาจได้มาโดยวิธีดังต่อไปนี้
ก. ได้มาโดยตรงจากผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
โดยการให้รางวัล
ข. ในกรณี ที่ ข องรางวั ล (ไม่ ว่ า จะเป็ น สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร) ผลิ ต โดย
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ จั ด กิ จ กรรมนั้ น เอง หรื อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ได้ จั ด หามาจากท้ อ งตลาดในราคาที่
เหมาะสม มูลค่าของของรางวัลนั้น (ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ) เทียบได้จากราคาในการผลิตหรือ
ราคาในการจัดหาของรางวัลนั้น
๓๓๖

Section 8, Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses
MetaBlocks. (2015). International Sweepstakes [Blog Post]. Retrieved from http://www.metablocks
.com/2015/11/international-sweepstakes/ (accessed 16 December 2018).
๓๓๗

๑๙๑

ค. ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ จั ด หารางวั ล (ไม่ ว่ า จะเป็ น สิ น ค้ า หรื อ
บริการ) มาจากข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนโดยไม่ ปรากฏราคา หรือไม่ปรากฏค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ของรางวัล (ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ) นั้น ให้เทียบมูลค่าของรางวัล (ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือ
บริการ) เอาจากราคาขายปลีกในตลาด
ง. ใช้ วิ ธี อื่ น ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ และสมเหตุ ส มผลในการตี มูล ค่ า ของ
รางวัล
๕.๖.๓ องค์กรที่ควบคุมการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
ในประเทศไต้หวัน องค์กรที่ทาหน้าที่ควบคุมการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
คือ Fair Trade Commission: FTC ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. ๑๙๙๒ ทาหน้าที่ในการยกร่าง
นโยบายและกฎหมายการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงการสืบสวนพิจารณากรณีการทาให้เกิดการจากัดการ
แข่งขัน เช่น การผูกขาด การกาหนดราคาเพื่อขจัดคู่แข่งขัน (predatory pricing) หรือ การปฏิบัติ
ทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม (unfair trade practices) ในทางธุ ร กิ จ อื่ น ๆ นอกจากนี้ Fair Trade
Commission ยังท าหน้าที่ ชี้แ นะและกากับส่วนท้องถิ่นและเทศมณฑลในการจัดการกับปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายการค้าที่เป็นธรรมอีกด้วย
ในบางประเทศ Fair Trade Commission ไม่ มี อ านาจในการปรั บ หรื อ ก าหนด
บทลงโทษอื่น แต่ในประเทศไต้หวันนั้น Fair Trade Commission มีอานาจในการปรับ ออกคาสั่งให้
หยุดหรือระงับการกระทา (cease-and-desist orders) หรือแจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือให้
กระทาการอื่นที่เหมาะสมก็ได้๓๓๘
ประเทศไต้ ห วั น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ ไม่จ าเป็ น ต้ อ งจดทะเบีย นหรื อ ขอใบอนุ ญ าตใน
การจั ด การส่ ง เสริ ม การขายด้ ว ยการชิ ง โชค อย่ า งไรก็ ดี Fair Trade Commission จะเป็ น ผู้ ว าง
หลักเกณฑ์ในการควบคุมการจัดการส่งเสริมการขายและการแข่งขันที่นาเสนอต่อผู้บริโภคเกือบ
ทั้งหมด ซึ่งทาง Fair Trade Commission เลือกที่จะวางหลักเกณฑ์สาหรับ “กิจกรรมการให้รางวัล”
ซึ่งเป็นคาที่มีความหมายกว้างพอที่จะครอบคลุมถึงพฤติกรรมที่หลากหลาย แทนที่จ ะเลือกใช้คาโดย
เฉพาะเจาะจง เช่น การชิงโชค หรือ การส่งเสริมการขาย โดย Fair Trade Commission จะเป็น
ผู้พิจารณาถึงพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบธุรกิจเอง๓๓๙
Fair Trade Commission ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ ๗ คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากการเสนอชื่อโดยนายกรัฐมนตรี (premier) และได้รับการรับรองจากฝ่ายนิติบัญญัติ ให้ดารง
ตาแหน่งวาระละสี่ปี่ และอาจได้รับการเลือกเข้ามาอีกเมื่อหมดวาระแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็น
ผู้เลือกคณะกรรมการให้เป็นประธานและรองประธาน มติของ Fair Trade Commission ให้เป็นไป
ตามเสียงข้างมาก
คุณลักษณะที่สาคัญของ Fair Trade Commission จะต้องเป็นผู้มีความยุติธรรม
และไม่ข้องเกี่ยวกับกิจกรรมพรรคการเมือง โดยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ มีการกาหนดให้มีคณะกรรมการฯที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกันได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
๓๓๘
๓๓๙

Lo, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, at 188.
Clinch, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, at 2.

๑๙๒

จานวนคณะกรรมการทั้งหมด และคณะกรรมการฯจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย, เศรษฐกิจ, การเงิน และภาษี, บัญชี, หรือการจัดการ๓๔๐
ภายใต้ Fair Trade Commission ยังมีการแบ่งหน่วยงานออกได้เป็นหน่วยงานหลัก
๕ ฝ่าย ได้แก่
๑. Department of Planning
๒. Department of Manufacturing Industry Competition
๓. Department of Legal Affairs
๔. Department of Service Industry Competition
๕. Department of Fair Competition
โดยหน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการเสนอให้ ข องขวั ญ หรื อ ของรางวั ล ที่ ไ ม่
เหมาะสม ซึ่ งถือเป็นการปฏิบัติท างการค้าที่ไม่เป็น ธรรมประเภทหนึ่ง คือ Department of Fair
Competition
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและคาร้องขอการตีความกฎหมายของ Fair Trade
Commission กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและคาร้องแสดงได้ตามแผนภาพด้านล่าง

๓๔๐

Fair Trade Commission. (n.d.). Features. Retrieved from https://www.ftc.gov.tw/internet/english/doc/
docDetail.aspx?uid=199&docid=1 2194 (accessed 16 December 2018).

๑๙๓

ภาพที่ ๑๔ กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและคาร้องใน Fair Trade Commission๓๔๑
จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า ข้อร้องเรียนอาจได้มาจากสามทางคือ ๑) จากการสืบสวน
ของ Fair Trade Commission เอง ๒) จากข้อร้องเรียนจากประชาชน และ ๓) จากคาร้องขอให้
ตีความจากประชาชน ซึ่ งหลั งจากได้รั บข้ อร้ อ งเรีย น หรือคาร้องขอแล้ ว ฝ่ายที่รับผิดชอบจะท า
ข้อเสนอแนะเพื่อให้ Fair Trade Commission พิจารณา โดยหากพิจารณาแล้วเห็นว่า เกินอานาจ
หน้าที่ของ Fair Trade Commission ก็ให้ยกคาขอหรือคาร้อง แต่หากอยู่ในอานาจหน้าที่ก็จะมอบ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการต่อไป
ซึ่งหากเป็นกรณีการร้องขอให้มีการตีความ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาว่าเคย
มีการตีความในกรณีที่เหมือนหรือคล้ายกันมาแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่ หากมีก็จะแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ
๓๔๑

Fair Trade Commission [Blog Post]. (n.d.). Retrieved from www.ftc.gov.tw (accessed 16 December

2018).

๑๙๔

แต่หากไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่างข้อเสนอแนะ และส่งให้กับคณะกรรมการฯพิจารณาต่อไป
ก่อนที่จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
ส่วนในกรณีที่เป็นข้อร้องเรียนนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ทาการสืบสวน และ
ร่างข้อเสนอแนะให้ Fair Trade Commission พิจารณา ซึ่ งหากพิจารณาแล้วปรากฏว่าไม่มีการ
ชี้ขาดคาตัดสินไปยังผู้ถูกร้องเรียน ก็จะมีต้นฉบับแจ้งให้ผู้ร้องเรียน และสาเนาให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบ
แต่หากมีการชี้ขาดว่าผิดตามข้อร้องเรียนก็มีต้นฉบับแจ้งให้ทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนทราบด้วย
ตามแผนภาพด้านล่าง

ภาพที่ ๑๕ การจัดการเรื่องข้อร้องเรียนใน Fair Trade Commission๓๔๒

๓๔๒

Fair Trade Commission, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1.

๑๙๕

ซึ่งเมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ใน Regulations Governing the Amount
of Gifts and Prizes Offered by Businesses จะเห็นได้ว่า แม้ไม่มีการบังคับให้มีการขอใบอนุญาต
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ แต่กลับ มี
การวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและค่อนข้างเข้มงวดเพื่อควบคุมผู้ประกอบธุรกิจในไต้หวัน ให้จัดกิจกรรม
อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว
๕.๖.๔ กรณีศึกษา
จากข้อมู ล ที่ ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จาก Fair Trade Commission ซึ่ งได้
สรุ ป คดี ข้ อ พิ พ าทที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ Regulations Governing the Amount of Gifts and
Prizes Offered by Businesses รวมจานวนทั้งสิ้น ๑๑ คดี ตามตารางที่แสดงด้านล่าง๓๔๓
ตารางที่ ๑๘ คดีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ Regulations Governing the Amount of Gifts and
Prizes Offered by Businesses
ลาดับ
๑

๒

๓

๔

๕

คดี
Independent Evening
News Co. เสนอรางวัลใหญ่
มูลค่า ๐.๒ ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
ใหม่
WenShan Cable TV Co.
เสนอโปรโมชั่นให้จ่ายแค่ ๑
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ สาหรับค่า
สมาชิกหนึ่งปี
Panda Cable Co. เสนอ
โปรโมชั่นให้จ่ายแค่ ๑ ดอลลาร์
ไต้หวันใหม่ สาหรับค่าสมาชิก
หนึ่งปี
Vison Cram School เสนอ
ส่วนลดค่าเล่าเรียน ๕,๐๐๐
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่สาหรับ
นักเรียนบางคน
นาง Hong เสนอให้จักรยาน
มูลค่า ๒,๕๐๐ ดอลลาร์ไต้หวัน
๓๔๓

ช่วงเวลา
ค.ศ. ๑๙๙๕
เลขที่
๐๘๔๑๖๖

กฎหมายและกฎระเบียบที่
บทลงโทษ
เกี่ยวข้อง
Fair Trade Act (ค.ศ. ๑๙๙๙) คาสั่งระงับ
มาตรา ๑๙
ไม่มีการปรับ

ค.ศ. ๑๙๙๖
เลขที่
๐๘๖๐๗๖

Fair Trade Act (ค.ศ. ๑๙๙๙) คาสั่งระงับ
มาตรา ๑๙
ไม่มีการปรับ

ค.ศ. ๑๙๙๗
เลขที่
๐๘๖๑๙๑

Fair Trade Act (ค.ศ. ๑๙๙๙) คาสั่งระงับ
มาตรา ๑๙
ไม่มีการปรับ

ค.ศ. ๑๙๙๘
เลขที่
๐๘๗๐๕๙

Fair Trade Act (ค.ศ. ๑๙๙๙) คาสั่งระงับ
มาตรา ๑๙
ไม่มีการปรับ

ค.ศ. ๑๙๙๘

Fair Trade Act (ค.ศ. ๑๙๙๙) คาสั่งระงับ
มาตรา ๑๙
ไม่มีการปรับ

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จาก Taiwan Fair Trade Commission

๑๙๖

ลาดับ

๖

คดี
ใหม่ หากบอกรับเป็นสมาชิก
หนังสือพิมพ์เป็นเวลาหกเดือน
ห้างสะดวกซื้อ Family Mart
เสนอรางวัลใหญ่เป็นเงิน ๒ ล้าน
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่

ช่วงเวลา
เลขที่
๐๘๘๐๐๒
ค.ศ. ๑๙๙๙
เลขที่
๐๘๘๐๖๕

๗

Formosa Petrochemical Co. ค.ศ. ๒๐๐๒
(ปั๊มน้ามัน) จัดรายการส่งเสริม เลขที่
การขาย โดยให้ลูกค้าที่ใช้จ่าย ๐๙๑๐๗๔
๓๐๐ ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ได้รบั คูปองมูลค่า ๖๐๐
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่

๘

Concord Securities Co. และ ค.ศ. ๒๐๐๖
Concord Future Co. เสนอ เลขที่
รางวัลใหญ่เป็นเงินสด ๑๐ ล้าน ๐๙๕๑๒๙
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่

๙

Taipei Financial Center
Corporation (Taipei ๑๐๑)
เสนอรางวัลใหญ่เป็น รถยนต์

ค.ศ. ๒๐๑๓
เลขที่
๑๐๒๐๖๖
๑๙๗

กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

บทลงโทษ

• The Principle
Governing the
Amounts of Gifts and
Prizes Offered by
Businesses
• Fair Trade Act (ค.ศ.
๑๙๙๙) มาตรา ๑๙, ๔๑
• The Principle
Governing the
Amounts of Gifts and
Prizes Offered by
Businesses
• Fair Trade Act (ค.ศ.
๑๙๙๙) มาตรา ๑๙, ๔๑
• The Principle
Governing the
Amounts of Gifts and
Prizes Offered by
Businesses
• Fair Trade Act (ค.ศ.
๑๙๙๙) มาตรา ๑๙, ๔๑

คาสั่งระงับ
ไม่มีการปรับ

• The Principle
Governing the
Amounts of Gifts and

คาสั่งระงับ
และปรับ
๕๐๐,๐๐๐
ดอลลาร์
ไต้หวันใหม่

คาสั่งระงับ
และปรับ
Concord
Securities
Co.
๔๐๐,๐๐๐
ดอลลาร์
ไต้หวันใหม่
และ
Concord
Future Co.
๒๔๐,๐๐๐
ดอลลาร์
ไต้หวันใหม่
คาสั่งระงับ
และปรับ
๑๐๐,๐๐๐

ลาดับ

คดี

ช่วงเวลา

Audi มูลค่า ๒.๘๙ ล้าน
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
๑๐

Q Square Co.
ค.ศ. ๒๐๑๔
(ห้างสรรพสินค้า) เสนอรางวัล เลขที่
ใหญ่เป็นสิทธิในการอยู่อาศัยใน ๑๐๓๐๔๐
แมนชั่นฟรีเป็นเวลาสิบปี พร้อม
รถยนต์

๑๑

VeeTime Could Telecom
Co., Ltd. ส่งเสริมการขายโดย
ให้ลูกค้าที่ซื้อบริการไฟเบอร์
ออฟติคหนึ่งเดือนได้ใช้บริการ
เคเบิลทีวีหนึ่งเดือนฟรี

ค.ศ. ๒๐๑๕
เลขที่
๑๐๔๐๓๖

กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
Prizes Offered by
Businesses
• Fair Trade Act (ค.ศ.
๑๙๙๙) มาตรา ๑๙, ๔๑
• The Principle
Governing the
Amounts of Gifts and
Prizes Offered by
Businesses
• Fair Trade Act (ค.ศ.
๑๙๙๙) มาตรา ๑๙, ๔๑
• Regulations Governing
the Amount of Gifts
and Prizes Offered by
Businesses
• Fair Trade Act (ค.ศ.
๒๐๑๔) มาตรา ๒๓, ๔๒

บทลงโทษ
ดอลลาร์
ไต้หวันใหม่
คาสั่งระงับ
และปรับ
๕๐,๐๐๐
ดอลลาร์
ไต้หวันใหม่

คาสั่งระงับ
และปรับ
๕๐,๐๐๐
ดอลลาร์
ไต้หวันใหม่

เมื่อพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในไต้หวันตามตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีคดีที่เกี่ยวข้อง
กับการเสนอให้ของรางวัลของผู้ประกอบธุรกิจในไต้หวันอยู่ทั้งสิ้น ๑๑ คดี โดยมีคดีที่น่าสนใจที่ได้
เผยแพร่ใน จดหมายข่าว Fair Trade Commission (FTC Newsletter) คือ
๑. ห้างสรรพสินค้าจัดการส่งเสริมการขายด้วยการให้รางวัลจากการเสี่ยงโชค ในปี
๓๔๔
ค.ศ. ๒๐๑๓
ในคดี นี้ Fair Trade Commission ได้ ตั ด สิ น ว่ า Taipei Financial Center
Corporation (TFCC) ฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ แห่ง Fair Trade Act เนื่องมาจากได้จัดให้มีการส่งเสริมการ
ขายโดยการจับรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยได้กาหนดรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์ Audi A๖ รุ่นไฮบริด
มูลค่ากว่า ๒.๘๙ ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ซึ่งมากกว่ามูลค่าของรางวัลขั้นสูงสุดที่ได้กาหนดไว้ในแนว
ปฏิ บั ติ (Guidelines) ใน Fair Trade Commission Disposal Directions ที่ ก าหนดเกณฑ์ ใ ห้
ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามในเรื่องของการส่งเสริมการขายโดยการให้ของขวัญหรือของรางวัล โดยใน
แนวปฏิบัติดังกล่าว ได้กาหนดให้มูลค่าสูงสุดของของรางวัลต้องไม่เกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเท่า ของ

๓๔๔

Fair Trade Commission. (2013). FTC Newsletter No. 053 [Blog Post]. Retrieved from
http://www.apeccp.org.tw/htdocs/doc/Taipei/Announce/ftcnews053.pdf. (accessed 16 December 2018).

๑๙๘

เงินเดือนขั้นต่า ซึ่งในขณะนั้นเงินเดือนขั้นต่าคือ ๑๘,๗๘๐ ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ดังนั้น ของรางวัลต้อง
มีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน ๑๘,๗๘๐*๑๒๐ = ๒,๒๕๓,๖๐๐ ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ยังมีการกาหนดให้ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้า
ขั้นต่ามูลค่า ๓,๐๐๐ ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ จึงจะมีสิทธิได้ลุ้นรางวัล ในการนี้ Fair Trade Commission
เห็นว่าการส่งเสริมการขายในลักษณะนี้ มีแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะตั้งใจซื้อสินค้าให้ได้มูลค่าขั้นต่าเพื่อ
หวังจะชิงรางวัล ถือเป็นการล่อลวงให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า อันจะนาไปสู่การจากัดการแข่งขันทางการค้า
และขัดขวางให้เกิดการค้าที่ เป็นธรรม ซึ่ งเป็นการขัดต่อมาตรา ๑๙ แห่ง Fair Trade Act ดังนั้น
Fair Trade Commission จึงสั่งให้ TFCC ระงับการส่งเสริมการขายด้วยการจับรางวัลด้วยการเสี่ยง
โชคและกาหนดโทษปรับเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
๒. VeeTime เสนอให้ของขวัญมูลค่าเกินทีก่ าหนดไว้ในกฎหมาย ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕๓๔๕
ในคดีนี้ VeeTime Cloud Telecom Co., Ltd. ได้เสนอให้ของขวัญที่มี มูลค่า
เกินกว่ามูลค่าของการบริการ โดยทางบริษัทได้จัดแพคเกจส่งเสริมการขาย ที่เสนอให้ลูกค้าที่ซื้อ
บริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต ไฟเบอร์ อ อฟติ ค หนึ่ ง เดื อ นได้ ใ ช้ บ ริ ก ารเคเบิ ล ที วี ห นึ่ ง เดื อ นฟรี ซึ่ ง ทาง
Fair Trade Commission เห็นว่าเป็นการเสนอให้ของขวัญที่ไ ม่เหมาะสมเพื่อดึงดูดผู้บริโภค อันเป็น
การละเมิ ด มาตรา ๔๒ แห่ ง Fair Trade Act และยั ง เป็ น การฝ่ า ฝื น มาตรา ๔ ใน Regulations
Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses ที่ เ พิ่ ง ประกาศใช้ อั น ได้
กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจอาจเสนอให้ของขวัญมูลค่าสูงสุด ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าสินค้าหรือ
บริการ สาหรับสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่ามากกว่า ๑๐๐ ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ดังนั้น การให้บริการของ VeeTime ซึ่งมีมูลค่าบริการมากกว่า ๑๐๐ ดอลลาร์
ไต้หวันใหม่ เสนอของขวัญซึ่งเป็นการให้บริการเคเบิลทีวีหนึ่งเดือนฟรี ที่มีมูลค่ามากกว่าการซื้อบริการ
อินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ออฟติคหนึ่งเดือนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ จึงเป็นการฝ่าฝืน Regulations Governing
the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses ดังนั้น Fair Trade Commission จึง
ลงโทษให้จ่ายค่าปรับ ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ และหยุดการกระทาที่ผิดกฎหมายดังกล่าวทันที
มีข้อสังเกตว่า คดีที่กล่าวถึงในตารางข้างต้น เป็นคดีที่เกิดขึ้นภายหลังปี ค.ศ.
๑๙๙๕ เป็นต้นมาทั้งสิ้น ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จาก Fair Trade Commission
พบว่า สาเหตุที่ไม่มีคดีเกิดขึ้นก่อนปี ค.ศ. ๑๙๙๕ เลยเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายใช้บังคับโดยตรง อีกทั้ง
เพิ่งมีการจัดตั้ง Fair Trade Commission: FTC ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๒ ทั้งนี้ ได้มีการออกหลักการ
เพื่อควบคุมการให้ของขวัญและของรางวัลของผู้ประกอบธุรกิจคือ The Principle Governing the
Amounts of Gifts and Prizes Offered by Businesses ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ และ
บังคับใช้จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. ๒๐๑๔ จนต่อมาถูกแทนที่ด้วย Regulations Governing the Amount
of Gifts and Prizes Offered by Businesses ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕
อย่างไรก็ดี ปรากฏว่า ภายหลังจากมีการออกข้อบังคับ Regulations Governing
the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ก็ มี เ พี ย งคดี
VeeTime Could Telecom Co., Ltd. ที่ถูก Fair Trade Commission ตัดสินลงโทษ แต่หลังจาก
๓๔๕

Taiwan FTC Newsletter No. 065. (2015). Retrieved from https://www.ftc.gov.tw/upload/73e45b1c1213-4521-8de6-214588cf2fdd.pdf (accessed 16 December 2018).

๑๙๙

นั้นก็ไม่ มี คดีล ะเมิดข้อบังคับดังกล่าวเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน สาเหตุในเรื่องนี้ น่าจะเป็นเพราะ
เนื่องมาจาก ได้มีการย้ายหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องการพิจารณาคดีและบังคับใช้ข้อบังคับเพื่อควบคุม
ราคาของขวัญและรางวัลที่เสนอโดยผู้ประกอบธุรกิจมาเป็น Department of Fair Trade ภายใต้
Fair Trade Commission ซึ่งมีการปรับใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างไปจากเดิมที่มุ่งป้องกันการใช้อานาจ
ทางการตลาดไปในทางที่ผิด มาเป็นการมุ่งป้องกันพฤติกรรมการหลอกลวง ดังนั้น หากกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย ไม่ได้ส่อพฤติกรรมการหลอกลวงผู้บริโภค เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุ ลยพินิจให้การส่งเสริม
การขายดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจากัด ภายใต้ Regulations Governing the Amount of Gifts
and Prizes Offered by Businesses ก็ได้
ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ประกอบธุรกิจจัดรายการส่งเสริมการขายให้ผู้บริโภคซื้อ
หนึ่งแถมหนึ่งฟรี ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว หากมูลค่าสินค้าเกินกว่า ๑๐๐ ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ผู้ประกอบ
ธุรกิจจะไม่สามารถเสนอให้ของขวัญมูลค่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งของราคาสินค้าได้ ตามมาตรา ๔ (๑) ใน
Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses แต่อย่างไร
ก็ดี ในมาตรา ๓๓๔๖ ในข้อบังคับฯดังกล่าว ได้กาหนดข้อยกเว้นให้การส่งเสริมการขายด้วยการลดราคา
ไม่ถือว่าเป็นการให้ของขวัญหรือของรางวัล ดังนั้น เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลยพินิจว่าการซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
ถือเป็นการลดราคาให้กับผู้บริโภคซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๓ แม้ว่ามูลค่าของที่
ได้แถมจะเกินกว่าที่ได้กาหนดไว้ในมาตรา ๔ (๑) ก็ตาม๓๔๗
โดยสรุ ป แล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า แม้ ป ระเทศไต้ ห วั น จะมี ก ารวางกฎระเบี ย บและ
หลักเกณฑ์ที่มาจากัด การส่งเสริมการขายด้วยการให้ของรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ
ไว้อย่างชัดเจน และเข้มงวด แต่อย่างไรก็ดี เจ้าหน้า ที่ใน Fair Trade Commission อาจใช้ดุลยพินิจ
ในการบังคับใช้กฎหมายโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเหมาะสมได้ ซึ่งเป็นการผ่อน
คลายกฎระเบียบที่เข้มงวดได้มากขึ้น
๕.๗ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๕.๗.๑ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการพนันและการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
การชิงโชค (sweepstake) การแข่งขัน (contest) และลอตเตอรี่ (lotteries) คาทั้ง
๓ คานี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกัน คือ ทาให้คนมีโอกาสชนะรางวัล แต่คาเหล่านี้มีความหมายแตกต่างกันไป
๓๔๖

ตามมาตรา 3 ใน Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by Businesses ได้กาหนดให้
กิจกรรมบางประเภทไม่ถือว่าเป็นการให้ของขวัญหรือของรางวัลตาม Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes
Offered by Businesses ได้แก่
๑. การชิมฟรี, ทดลองใช้ฟรี และการส่งเสริมการขายอย่างอื่นที่ไม่ได้มุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า หรือการส่งเสริมการขายโดย
การให้ของแถมหรือแจกฟรี ที่ไม่ได้มีอิทธิพลมากนักต่อตลาดหรือผลประโยชน์ของคู่แข่งทางการค้า
๒. การลดราคาสาหรับสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกัน ถือเป็นเรื่องปกติเมื่อผู้ประกอบธุ รกิจยอมลดราคาเพื่อแข่งขัน ซึ่งไม่ได้ขัดต่อ
หลักการแข่งขันแต่อย่างใด
๓. การเพิ่มปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกัน เมื่อผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มปริมาณให้โดยไม่เพิ่มราคา ถือได้ว่าเป็นการลดราคาสินค้า
เช่นเดียวกัน
๔. การส่งเสริมกายขายโดยการจัดเป็นชุด (แพคเกจ) ซึ่งอาจรวมทั้งสินค้าและบริการที่ต่างชนิดกัน
๓๔๗ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ Taiwan Fair Trade Commission

๒๐๐

กล่าวคือ การชิงโชค คือการให้รางวัลแก่ผู้ชนะด้วยการจับฉลากหรือการสุ่ม ของรางวัลอาจจะเป็ น
สติ๊กเกอร์ สิ่งของ หรือ เงินสด การชิงโชคอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบของการชักชวนเพื่อนมาเล่น การ
แชร์กิจกรรมทางโซเชียลมีเดีย หรือ การเยี่ยมชมเวบไซต์หรือดูวิดีโอ ส่วนการแข่งขัน คือ การให้รางวัล
แก่ผู้ชนะโดยวัดจากความรู้ความสามารถ เช่น การประกวดเรียงความ การประกวดภาพถ่าย เป็นต้น
และสามารถให้คนทั่วไปเข้าร่วมโหวตได้ สาหรับการเล่นลอตเตอรี่ คือ การจับรางวัลที่ผู้เล่นจะต้องใช้
เงินซื้อสลากโดยการได้รางวัลขึ้นอยู่กับโชคหรือความเสี่ยงของผู้เล่นเอง ซึ่งลอตเตอรี่มี ความแตกต่าง
ตรงที่รัฐบาลกากับดูแลการออกลอตเตอรี่อย่างเข้มงวด และส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ทาโดยรัฐบาล
เช่ น Powerball หรื อ Mega Millions ซึ่ ง เป็ น ลอตเตอรี่ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากในสหรั ฐ อเมริ ก า
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เรียกว่าการบริจาคเงินเพื่อการกุศล๓๔๘
การพนันและการส่ งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่
ภายใต้ ก ฎหมายทั้ ง ของรั ฐ บาลกลางและรั ฐ กฎระเบี ย บของรั ฐ บาลกลางโดยทั่ ว ไปใช้ เ ฉพาะกั บ
การส่งเสริมการขายรางวัลที่เกิดขึ้นทั่วทั้งรัฐเท่านั้น ซึ่งแต่ละรัฐมีกฎหมายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัล ในระดับรัฐบาลกลางสหรัฐกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการบังคับใช้การละเมิดทางอาญา เช่น การเล่นลอตเตอรี่ที่ผิดกฎหมาย US Postal Service มี
หน้าที่ในการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการชิงโชคที่ส่งทางไปรษณีย์ Federal Trade Commission
สามารถดาเนินการเพื่อการค้าที่ไม่เป็นธรรมและหลอกลวงเกี่ยวกับการชิงโชคและการแข่งขัน และ
Federal Communications Commission สามารถด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การชิ ง โชคและข้ อ เสนอ
การแข่งขันผ่านการออกอากาศเคเบิลหรือดาวเทียมหรือวิทยุ
กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาจากัดและกากับการออกลอตเตอรี่โดยเอกชน
อย่างเข้มงวด ดังนั้น การส่งเสริมการขายโดยการจับรางวัลจะต้องทาให้มีความแตกต่างจากลอตเตอรี่
กล่าวคือ การจะเป็นลอตเตอรี่ไ ด้จ ะต้ อ งประกอบไปด้ วยองค์ป ระกอบ ๓ ประการได้แก่ รางวั ล
การเลือกผู้ชนะโดยการสุ่ม และมีค่าตอบแทน ดังนั้น การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายโดยการให้
รางวัลจึงจะต้องทาให้ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งของการเป็นลอตเตอรี่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่
จะต้องหลีกเลี่ยงการส่งเสริมการขายโดยการจับรางวัลและไม่ต้องชาระเงินเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม๓๔๙
เมื่อการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มแบรนด์
เอเจนซีและนักการตลาดดิจิทัล สิ่งสาคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรโมชันของผู้ประกอบธุรกิจ
เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางทั้งหมด ถึงแม้ว่าในสหรัฐอเมริกากฎหมายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ แต่เกือบทุกรัฐมีกฎหมายที่คล้ายกัน
เกี่ยวกับการดาเนินการชิงโชค หากผู้ประกอบธุรกิจวางแผนที่จะใช้การชิงโชคผู้ประกอบธุรกิจ ควร
ตรวจสอบองค์ประกอบทุกส่วนของกิจกรรมการส่งเสริมการขายว่าปฎิบัติตามที่กฎหมายกาหนด
ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป

๓๔๘

Grauschopf, S. (n.d.). Contests, Sweepstakes, and Lotteries: What You Need to Know [Blog Post].
Retrieved from https://www.thebalanceeveryday.com/guide-to-contests-sweepstakes-and-lotteries896872
(accessed 16 December 2018).
๓๔๙ เพิ่งอ้าง.

๒๐๑

๕.๗.๒ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
กฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคในประเทศสหรัฐอเมริกา
แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับรัฐบาลกลาง ระดับรัฐ และ องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา การจับรางวัลจะต้องได้รับอนุญาต รัฐส่วนใหญ่ห้ามการออกลอตเตอรี่ที่ผิดกฎหมายซึ่ง
หมายถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจับ รางวัล นอกจากนี้ US Postal Service กาหนดให้การจัดส่ง
ทางไปรษณีย์ชิงโชคจะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดว่ าการเข้าร่วมชิงรางวัลที่เกิดจากการซื้อสินค้า
จะต้องไม่เป็นเงื่อนไขในการชนะรางวัล โดยคาโฆษณาจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี๓๕๐
้
๑. ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อของผู้ประกอบธุรกิจ
๒. ข้อตกลงและเงื่อนไขในการจับรางวัล
๓. กระบวนการและวิธีในการจับรางวัล
๔. โอกาสในการชนะในการจับรางวัลแต่ละประเภท
๕. จานวนและมูลค่าของแต่ละรางวัล
๖. กาหนดการในการจ่ายรางวัล
๗. ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน และผู้เข้าร่วมชิงรางวัลจะต้องจ่ายเงิน ผู้จัดการให้รางวัล
จะต้องแจ้งให้ทราบอย่างชัดแจ้งว่า จะต้องมีการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รางวัล และการจ่ายเงินเป็นเพียง
ทางเลือกของผู้เข้าร่วมชิงรางวัลเท่านั้น
๕.๗.๒.๑ กฎหมายในระดับรัฐบาลกลาง
๑. Deceptive Mail Prevention and Enforcement Act (DMPEA)
ถึงแม้ว่าแต่ละรัฐมีการออกกฎเกณฑ์การส่งเสริมการขายโดยการให้
รางวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ทุ ก รั ฐ จะมี ก ฎเกณฑ์ ทั่ ว ไปที่ เ หมื อ นกั น กล่ า วคื อ
การส่งเสริมการขายโดยการให้ รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคจะต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์การจับรางวัล
ทางการที่จดทะเบียนไว้ และการโฆษณาทุกครั้งจะต้องประกอบไปด้วยข้อความต่อไปนี้๓๕๑
ก. ข้อความที่ปรากฏว่า สามารถเข้าร่วมการจับรางวัลได้โดยไม่ต้องซื้อ
สินค้า (no purchase necessary)
ข. ข้ อ ความที่ ป รากฏว่ า การซื้ อ สิ น ค้ า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น การเพิ่ ม โอกาสใน
การชนะ (a purchase will not improve an individual’s chances of winning )๓๕๒
ค. สถานที่ที่จับรางวัล
ง. ข้อกาหนดทั่วไป เช่น ระยะเวลา และขอบเขตพื้นที่
จ. วันเริ่มต้นและสิ้นสุดของการจับรางวัล
ฉ. วิธีการชนะรางวัล
ช. ชื่อผู้สนับสนุนการจับรางวัล
ซ. ข้อความที่ระบุว่า การส่งเสริมการตลาดด้วยการจับรางวัลปฎิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ทางการที่กาหนด
๓๕๐

39 U.S. Code § 3001 (k)(3)(A) - Nonmailable matter
Deceptive Mail Prevention and Enforcement Act (DMPEA) 39 U.S.C.A. § 3001(k)(3)(A)(ii)(I)–(II)
๓๕๒ เพิ่งอ้าง.
๓๕๑

๒๐๒

ฌ. สถานที่ที่มีการประกาศกฎเกณฑ์การจับรางวัลอย่างเป็นทางการ
ญ. ต้องมีการเปิดเผยกฎเกณฑ์การให้รางวั ลให้สาธารณชนทราบ เช่น
วิธีการให้รางวัล
ฎ. ผู้บริโภคต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่รับเอกสารหรือการเชิญชวนใด ๆ ให้
เข้าร่วมการจับรางวัลได้
๒. มาตรา ๕(a) แห่ง the Federal Trade Commission Act ห้ามการ
กระทาอันไม่เป็นธรรมหรือ การกระทาที่หลอกลวงหรือการปฏิบัติหรือผลกระทบธุร กิจข้อห้ามนี้มีผล
บังคับใช้กับทุ กคนที่ มี ส่ วนร่ วมในการพาณิ ชย์ รวมทั้ ง ธนาคาร ทาให้เกิดหรืออาจท าให้ เกิ ดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง หรือการปฏิบัติตโิ ดยไม่เป็นธรรม (unfair practice) ได้แก่กรณีดังต่อไปนี้
ก. การกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคอย่างร้ายแรง
ข. การกระทาต่อผู้บริโภคอย่างไม่สมเหตุสมผล
ค. ไม่มีกระบวนการชดเชยให้แก่ผู้บริโภค
๓. Children’ s Online Privacy Protection Act ( 'COPPA') COPPA
กาหนดข้อกาหนดบางประการเกี่ยวกับผู้ดาเนินการเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ให้กับเด็กอายุต่ากว่า
๑๓ ปีและผู้ดาเนินการเว็บไซต์อื่นๆ หรือบริการออนไลน์ที่มีความรู้อย่างแท้จริงว่ากาลังรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลทางออนไลน์จากเด็กอายุต่ากว่า ๑๓ ปี
๕.๗.๒.๒ กฎหมายในระดับรัฐ
๑. Arizona
รัฐ Arizona อนุญาตให้ การเล่นการพนันเพื่อความบันเทิง โดยจะต้อง
เป็นการพนันที่เกิดจากการใช้ทักษะมากกว่าการเสี่ยงโชค๓๕๓
๒. California
California Business & Professions Code §§ ๑ ๗ ๕ ๓ ๙ . ๑ ๑๗๕๓๙.๓๕; California Penal Code § ๓๓๐ ห้ามจับรางวัลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องจ่ายเงิน
บางอย่างเพื่อเข้าร่วมการจับรางวัล๓๕๔ ผู้ประกอบธุรกิจที่วางแผนจะส่งเสริมการขายโดยการชิงโชคที่
จะมีผลบังคับกับคนในรัฐ California ผู้ประกอบธุรกิจต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมาย
ฉบับใหม่ บทบัญญัติตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ของรัฐและรัฐบาลกลาง
๑ ) California Code, Business and Professions Code - BPC §
๑๗๕๓๙.๑ กฎหมายฉบับนี้กาหนดว่า ห้ามผู้ประกอบธุรกิจจัดกิจกรรมการจับรางวัลหากการจัด
กิจกรรมดังกล่าวมีการกระทาหรือการปฏิบัติที่ไม่ เป็นธรรม และปฏิบัติผิดกฎหมายในข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
ก. ไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจับรางวัล ก่อนที่จะเริ่ม
การเชิ ญ ชวน ก่ อ นการเริ่ ม การโฆษณา ก่ อ นการเริ่ ม จั บ รางวั ล หรื อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ก าหนดให้
มีการจ่ายเงินเพื่อเข้าร่วมการจับรางวัล
ข. ไม่ปฏิบัติติตามข้อกาหนดเรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
๓๕๓
๓๕๔

A.R.S. §§13-3001(1), 13-3002, 13-3311.
Cal. Bus. & Prof. Code § 17539.3; People v. Cardas, 137 Cal. App. Supp. 788(1933).

๒๐๓

ค. ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดเรื่องการจับรางวัลตามที่ได้แจ้งไว้
๒) California Omnibus Sweepstakes Bill
ในปี ค .ศ.๒๐๐๘ ผู้ ว่ า การรั ฐ California ได้ ป ระกาศใช้ ก ฎหมาย
California Omnibus Sweepstakes Bill ซึ่ ง กฎหมายฉบั บ นี้ ไ ด้ อ อกมาแก้ ไ ขรายละเอี ย ดในของ
California Code และ Business and Professions Code วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ เพื่อ
ป้องกันการฉ้อโกงจากการโฆษณาและการส่งเสริมการขายโดยการจับรางวัลในรัฐ California โดย
หลักการของกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่
ก. ข้อความโฆษณาจะต้องประกอบด้วยข้อความว่า “NO PURCHASE
OR PAYMENT NECESSARY”
ข. กาหนดการประกาศรางวัลแก่ผู้ชนะ
ค. ห้ามคิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจับรางวัล
ง. ข้ อ ห้ า มในการแสดงว่ า ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ เสนอชิ ง โชคเป็ น เท็ จ ได้ รั บ
การคัดเลือกเป็นพิเศษ
จ. ข้อห้ามในการแสดงว่าบุคคลนั้นได้รับการแจ้งเตือนเป็นครั้งที่สอง
หรือครั้งสุดท้ายในการที่จะได้รับหรือชิงรางวัล
ฉ. ข้อห้ามในการแสดงว่าการแจ้งให้ทราบรางวัลเป็นเรื่องเร่งด่วนเว้น
แต่จะมีเวลา หรือจากัดระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องดาเนินการเพื่อเรียกร้องรางวัลหรือมีสิทธิ์
ได้รับรางวัล
ช ข้อห้ามในการแสดงความเท็จว่าการชักชวนการชิงโชคได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติโดยรัฐบาลหรือได้รับการอนุมัติจากศาล หรือหน่วยงานในสหรัฐ
๓. Florida
รัฐ Florida ห้ามมิให้มีการป้อนข้อมูลการชาระเงินหรือหลักฐานการซื้อ
เป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมโปรโมชันหรือการจับรางวัล ๓๕๕ ในรัฐ Florida ผู้ประกอบธุรกิจที่จัดให้มี
การจับรางวัลจะต้องจดทะเบียนกับ Department of Agriculture and Consumer Services และ
ในกรณีที่มีการเสนอจับรางวัลเกินกว่า ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเปิดบัญชี trust
account หรือ ออกหนังสือค้าประกันการออกรางวัลล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันก่อนการจับรางวัล โดย
มูลค่าของหนังสือค้าประกันจะต้องครอบคลุมจานวนมูลค่าของรางวัล๓๕๖ แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ จั ด การออกรางวั ล เป็ นเวลา ๕ ปี ติ ด ต่ อ กั น โดยไม่ มี ก ารปฎิ บั ติ ผิ ด กฎเกณฑ์ใดๆ
ผู้ประกอบธุรกิจที่จัดให้มีการจับรางวัลสามารถทาหนังสือขอยกเว้นเปิดบัญชี trust account หรือ
ออกหนังสือค้าประกันการออกรางวัลได้๓๕๗
ในการจดทะเบียนเพื่อการจับรางวัลผู้ยื่นขออนุญาตจะต้องส่งเอกสาร
๓๕๘
ต่อไปนี้
๓๕๕

Fl. Stat. §849.094(2)(e)
เพิ่งอ้าง.
๓๕๗ Fl. Stat, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 29, § 849.๐94(4)(b)
๓๕๘ Fl. Stat, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 29, § 849.๐94
๓๕๖

๒๐๔

ก. ใบสมัคร
ข. กฎเกณฑ์การจับรางวัลอย่างเป็นทางการ
ค. ค่าสมัคร ๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อยื่นใบสมัครเรียบร้อยแล้วผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์การจับรางวัลอย่างเป็นทางการได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องประกาศกฎเกณฑ์
การจับรางวัลในการโฆษณาทุกครั้งโดยการโฆษณาจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้๓๕๙
ก. กฎเกณฑ์การจับรางวัลอย่างเป็นทางการ
ข. ที่อยู่เว็บไซต์
ค. เบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ต้องเสียค่าบริการ
ง. ที่อยู่ของบริษัท
เมื่อการจับรางวัลสิ้นสุดลงผู้ประกอบธุรกิจที่จัดให้มีการจับรางวัลจะต้องส่ง
รายชื่อผู้ชนะการจับรางวัลไปยัง the Department of Agriculture and Consumer Services
ภายใน ๖๐ วันหลังจากการตัดสินผู้ชนะรางวัลสิ้นสุดลง๓๖๐
๔. New York
รัฐ New York กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการโพสต์จานวนขั้นต่า
และมูลค่าของรางวัลและกฎกติกาของการส่งเสริมการขายในการมีส่วนร่วมในการเสนอขายปลีกทุก
ครั้ง๓๖๑ ผู้ประกอบธุรกิจที่เสนอให้มีการจับรางวัลจะต้องจดทะเบียนกับ secretary of state ในกรณี
ที่มีการเสนอจับรางวัล เกินกว่า ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเปิดบัญ ชี trust
account หรื อ ออกหนั ง สื อ ค้ าประกั น การออกรางวั ล ๓๖๒ โดยผู้ ส มั ค รจะต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย ม
การสมัคร ๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และต้องส่งใบสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วันก่อนการจับรางวัล๓๖๓
นอกจากนี้กฎหมายยังกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องประกาศการจับรางวัลและรายละเอียดการจับ
รางวัลทุกครั้งที่มีการโฆษณา ๓๖๔ และเมื่อการจับรางวัลสิ้นสุดลงผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งรายชื่อ
ผู้ชนะไปยัง State of New York ภายใน ๙๐ วัน นับแต่มีการตัดสินผู้ชนะด้วย๓๖๕
๕. Rhode Island
รั ฐ Rhode Island ก าหนดให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งจดทะเบี ย นกั บ
secretary of state หากมีการจัดให้มีการจับรางวัล ของขวัญ การให้เปล่า หรือการให้รางวัลโดย
การเสี่ยงโชคที่มีมูลค่ารางวัลเกิน ๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ๓๖๖ ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจดทะเบียน
ล่วงหน้าก่อนเริ่มการจับรางวัล และเสียค่าธรรมเนียม ๑๕๐ ดอลลาร์สหรัฐโดยผู้สมัครจะต้องกาหนด
รายละเอียดการจับรางวัลที่มีเนื้อหา ดังต่อไปนี๓๖๗
้
๓๕๙

Fl. Stat, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 29, § 849.๐94.
Fl. Stat, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 29, § 849.๐94(5)
๓๖๑ N.Y. Gen Laws § 369-3(2)
๓๖๒ N.Y. Gen Laws, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, § 369-e(1).
๓๖๓ N.Y. Gen Laws, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, § 369-e(2).
๓๖๔ N.Y. Gen Laws, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, § 369-e(5).
๓๖๕ R.I. Gen. Laws § 11-5๐-1 (2๐๐2).
๓๖๖ R.I. Gen. Laws, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 27.
๓๖๗ เพิ่งอ้าง.
๓๖๐

๒๐๕

ก. จานวนของรางวัลทั้งหมด
ข. จานวนของรางวัลสาหรับผู้ชนะการจับรางวัล
ค. โอกาสในการชนะการจับรางวัล
ง. มูลค่าของรางวัล
จ. มูลค่าของรางวัลขั้นต่า
ฉ. กฎเกณฑ์ในการรับรางวัล
ช. ระยะเวลาการรับรางวัลและการจับรางวัล ครอบคลุมเขตพื้ น ที่
ใดบ้าง
รัฐ Rhode Island ไม่ได้กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการจับรางวัล
ต้องหาหนังสื อค้าประกัน หรือ เปิด trust account นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจไม่จาเป็นต้องยื่น
รายชื่อผู้ชนะต่อ secretary of state แต่จะต้องเก็บข้อมูลรายชื่อผู้ชนะไว้อย่างน้อย ๖ เดือนหลังจาก
การจับรางวัลสิ้นสุดลง๓๖๘
๕.๗.๒.๓ กฎหมายที่ออกโดยองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
Children's Advertising Review Unit ( CARU) of the Council of Better
Business Bureaus เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งโดย National Advertising Review Council (NARC)
เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้โฆษณา ให้มีการคานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กด้วย
และกาหนดหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้เกี่ยวกับการชิงโชคและโปรโมชันที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
๕.๗.๒.๔ รายการที่ต้องมีเพื่อจะเริ่มทาการส่งเสริมการขายโดยการเสี่ยงโชค
จากการศึกษากฎหมายและระเบียบต่างของแต่ละรัฐของสหรัฐอเมริกา
ผู้ประกอบธุรกิจที่วางแผนจะส่งเสริมการขายโดยการเสี่ยงโชค จะต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
๑. Official Rule กฎเกณฑ์ทางการที่ใช้เพื่อการเสี่ยงโชค
๒. นโยบายโซเชียลมีเดีย
๓. นโยบายความเป็นส่วนตัว
๔. การจดทะเบียนและสัญญาค้าประกัน
๕. เงื่อนไขในการเข้าร่วมเสี่ยงโชค
๖. ต้องปรากฏข้อความว่า No purchase necessary
๗. เงื่อนไขโปรโมชั่น
๘. ช่องทางการโฆษณา ไม่ว่าจะเป็น สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรือ อินเตอร์เน็ต
๙. การประกาศผู้ชนะ
๑๐. กฎเกณฑ์ทางการที่ใช้เพื่อการเสี่ยงโชคจะต้องกาหนดให้ผู้ ชนะเป็น
ผู้รับภาระภาษี

๓๖๘

เพิ่งอ้าง.

๒๐๖

๕.๗.๓ องค์กรที่ควบคุมการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
๕.๗.๓.๑ Attorney General
ตั ว อย่ า งเช่ น NYS Attorney General "ทนายความประชาชน" และ
เจ้าหน้าที่กฎหมายระดับสูงของรัฐ ในฐานะ "ทนายความของประชาชน" อัยการสูงสุดทาหน้าที่เป็น
ผู้ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ต ามกฎหมายของพลเมื อ งนิ ว ยอร์ ก ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องหั ว หน้ า ที่ ป รึ ก ษาด้ า น
กฎหมายของรัฐอัยการสูงสุดไม่เพียงแต่ให้คาแนะนาแก่สาขาบริหารของรัฐ แต่ยังปกป้องการกระทา
และการดาเนินการในนามของรัฐ อัยการสูงสุดให้บริการชาวนิวยอร์กทั้ งหมดในหลายเรื่องที่ส่งผลต่อ
ชีวิตประจาวันของพวกเขา ส านักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่ ออกข้อบัญ ญั ติและกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศที่ มี อานาจในการปกป้องผู้บริ โภคและนั กลงทุนผู้บริจ าคด้ านสาธารณ กุศลสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม สิทธิพลเมืองและสิทธิของรายได้ค่าจ้างและธุรกิจทั่วรัฐ
๕.๗.๓.๒ หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจดทะเบียน
แต่ ล ะรั ฐ ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี ห น่ ว นงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ ง
การจดทะเบียนการส่งเสริมการตลาดโดยการจับรางวัลที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น
ตารางที่ ๑๙ ตัวอย่างหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจดทะเบียนในแต่ละรัฐ
รัฐ
New York
California
Rhode Island
Florida

หน่วยงานที่ดแู ลเรื่องการจดทะเบียนในแต่ละ
รัฐ
secretary of state
State of California Department of Justice
(Attorney General)
secretary of state
Department of Agriculture and
Consumer Services

๕.๗.๓.๓ หน่วยงานที่กากับดูแลเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค
๑. Federal Trade Commission (FTC)
FTC เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางทาหน้าที่ในการปกป้องผู้บริโภคโดย
การป้องกันการดาเนินธุรกิจที่ไม่สามารถแข่งขัน การหลอกลวงและไม่เป็นธรรม การเพิ่มทางเลือกของ
ผู้บริโภคที่มีข้อมูลและความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับขั้นตอนการแข่งขันและการบรรลุเป้าหมาย
นี้โดยไม่ทาให้เกิดการกระทาทางธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
FTC เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางแห่งเดียวที่มีการคุ้มครองผู้บริโภค
และเขตอานาจการแข่งขันในภาคธุรกิจขนาดใหญ่ FTC ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสนใจของผู้บริโภคด้วยการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญกับฝ่ายนิติบัญญัติของ
รัฐบาลกลางและรัฐและหน่วยงานรัฐ บาลสหรัฐ ฯ และหน่วยงานรัฐบาลระหว่างประเทศ พัฒนา
นโยบายและเครื่องมือวิจัยผ่านการพิจารณาการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุม และสร้าง
๒๐๗

โปรแกรมการศึ ก ษาในทางปฏิ บั ติ แ ละแบบธรรมดาส าหรั บ ผู้ บ ริ โ ภคและธุ ร กิ จ ในตลาดโลกที่ มี
เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา งาน FTC ด าเนิ น การโดย the Bureaus of Consumer
Protection, Competition and Economics.

ภาพที่ ๑๖ โครงสร้างองค์กรของ FTC๓๖๙

๓๖๙

Federal Trade Commission. (2018). FTC organization chart. Retrieved from https://www.ftc.gov/
system/files/attachments/about-ftc/orgchart_ftc_feb_7_2019.pdf (accessed 16 December 2018).

๒๐๘

ภาพที่ ๑๗ จานวนข้อร้องเรียนเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค
ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน-๓๐ มิถุนายน ๒๐๑๘๓๗๐
จากรูปภาพข้างต้น พบว่า มีผู้มาร้องเรียนเรื่อง Prize/Sweepstakes/Lotteries จานวนถึง
๑๒๕ ราย ในช่วงวันที่ ๑ เมษายน-๓๐ มิถุนายน ๒๐๑๘
๕.๗.๔ กรณีศึกษา
การจัดให้มีการส่งเสริมการตลาดด้วยการจับรางวัลหรือการชิงโชค ผู้ประกอบธุรกิจ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องพิจารณาให้รอบคอบทั้งกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางและกฎหมาย
เฉพาะในแต่ละรัฐ นอกจากนี้ สาหรับธุรกิจแฟรนไชส์ แฟรนไชส์เซอร์จะต้องแจ้งให้แฟรนไชส์ซีทราบ
ถึงการส่งเสริมการขายโดยการจับรางวัล ด้วยการเสี่ยงโชค เพื่อให้การส่งเสริมการตลาดเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยหลักแล้ว แฟรนไชส์ซอร์จะต้องให้ แฟรนไชส์ซีเข้าร่วมการส่งเสริมการขายด้วย
การเสี่ ยงโชคในทุ กครั้ง แต่อย่างไรก็ตามในกรณี ที่แฟรนไชส์ซี่ ตกลงที่จะไม่เข้าร่วมการส่งเสริม
การตลาดใดจะต้องมีการประกาศว่าการส่งเสริมการตลาดนั้นๆ ไม่สามารถใช้ได้ในพื้นที่ใด๓๗๑
๓๗๐

Federal Trade Commission. (2018). Top Products or Services for Econsumer.gov Complaints [Blog
Post]. Retrieved from https://www.econsumer.gov/en/FileAComplaint#crnt (accessed 16 December 2018).
๓๗๑Lord, T. H., & Miller, L. C. (n.d.). Playing the Game by the Rules: A Practical Guide to Sweepstakes and
Contest Promotions [Blog Post]. Retrieved from https://www.kilpatricktownsend.com/~/media/Files/articles/
TLordLMillerFranchiseLawJournal๐9.ashx (accessed 16 December 2018).

๒๐๙

นอกจากนี้ เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับการจับรางวัลในประเทศสหรัฐอเมริกามีความ
ซับซ้อน และการจับรางวัลก็เป็นส่วนสาคัญสาหรับการส่งเสริมการขายของกิจการ ในการดึงดูดความ
สนใจอย่างมากสาหรับธุรกิจขนาดเล็ก แต่ก็อาจเป็นการจับสลากที่ผิดกฎหมาย ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาเพื่อการทาการตลาดโดยการจับรางวัลอย่างถูกกฎหมาย โดยขอยกตัวอย่างคดี Molly
Business
Molly เป็ น เจ้ า ของบริ ก ารด้ า นการฝึ ก อบรม กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดของเธอใน
การขยายธุรกิจนี้ คือเธอร่วมมือกับหอการค้า โดยเธอวางแผนที่จะให้รางวัลเป็นแรงจูงใจในการดึงดูด
ลู ก ค้ า ใหม่ ๆ ซึ่ ง หมายความว่ า เธอต้ อ งหลี ก เลี่ ย งโดยฝ่ า ฝื น กฎหมายแคลิ ฟ อร์ เ นี ย เรื่ อ งการห้ า ม
การจัดการขายลอตเตอรี่
การจับสลาก (นอกเหนือจากการกุศล) ถือเป็นความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมาย
แคลิฟอร์เนีย ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๑๙ กาหนดให้การจับสลากคือ "โครงการใดๆ ใน
การจาหน่ายหรือแจกจ่ายทรัพย์สินในหมู่บุคคลที่ได้จ่ายเงินหรือสัญญาว่าจะจ่ายค่าตอบแทนอันมีค่า
ใดๆ เพื่อโอกาสในการได้รับทรัพย์สินดังกล่าว ... "โดยการออกลอตเตอรี่จะประกอบด้ว ยเงื่อนไข
ต่อไปนี้
๑. รางวั ล (Prize) หมายถึ ง ทรั พ ย์ สิ น หรื อ สิ่ ง ของใดที่ ใ ช้ ส าหรั บ เป็ น รางวั ล ให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีนี้ Molly นาผ้าเช็ดตัวชายหาดพร้อมโลโก้ของมอลลี่ เป็นรางวัลสาหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒. โอกาส (Chance) หมายถึง โอกาสในการได้รับรางวัล โดยการให้รางวัลจะต้อง
ไม่ได้เป็นการให้โดยทันที แต่จะต้องเกิดจากโอกาสที่จะเป็นไปได้ในการจับรางวัล
๓. การจ่ายเงิน (Payment) หมายถึงการให้เงินหรือสิ่งของเพื่อที่จะได้โอกาสใน
การจั บ รางวั ล เช่ น การให้ ล งทะเบี ย นใช้ บ ริ ก ารเพื่ อ แลกกั บ การเข้ า ร่ ว มการจั บ รางวั ล ถื อ เป็ น
การจ่ายเงินอย่างหนึ่งแล้ว
ดังนั้น หาก Molly ต้องการให้การจับรางวัลของตนถูกกฎหมาย การจัดการจับรางวัล
จะต้องไม่ใช่เป็นการให้ รางวัล โอกาส หรือ การจ่ายเงิน พร้อมๆ กัน กล่าวคือ Molly สามารถให้
รางวัล โดยจะต้องไม่เลือกที่จะให้ หรือ การส่งเสริมการขายอาจจะเป็นการให้เปล่า (free giveaway)
Molly อาจจะให้ผ้าเช็ดตัวแก่ทุกคนที่ลงทะเบียน ซึ่งก็หมายความว่าทุกคนที่ลงทะเบียนมีสิทธิจ์ ะได้รับ
รางวัล โดยไม่ต้องคานึงถึงโอกาส นอกจากนี้ Molly สามารถขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนส่งนามบัตร
และจับรางวัลจากนามบัตรที่หย่อนในกล่อง ดังนั้น ใครก็ตามที่หย่อนนามบัตรในกล่องจะเป็นผู้มีสิทธิ
ในการได้รับรางวัล โดยไม่จาเป็นต้องจ่ายเงิน จากการรู้กฎหมาย Molly สามารถเสนอสิ่งจูงใจให้กับ
ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยเธอให้ผ้ าเช็ดตัวชายหาดแก่ผู้ที่ลงชื่อสมัครใช้ทันทีและเธอสามารถ
เสนอบริการผ่านเซสชั่นทดลองใช้ฟรีเพื่อให้ผู้โชคดีไม่กี่คนที่มีบัตรสามารถจับรางวัลได้ ด้วยโปรโมชั่น
ที่ถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์๓๗๒
ใน คดี United States v. Gotti, ๔๕๙ F.๓d ๒๙๖, ๓๔๑ (๒d Cir. ๒๐๐๖) คดีนี้
ศาลวางบรรทัดฐานไว้ว่า การเล่นเกมด้วยการเสี่ยงโชค อาจหมายถึง การเล่นเกมที่อาศัยโอกาสใน
๓๗๒Jones,

C. (2011). How To Do a Promotional Lottery [Blog Post]. Retrieved from https://patch.com/
california/lajolla/bp--how-to-do-a-promotional-lottery-without-breaking-the-law (accessed 16 December 2018).

๒๑๐

การได้รางวัล หรือในบางครั้งอาจรวมถึงการใช้ทักษะของผู้แข่งขันด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในรัฐ Florida
การส่งเสริมการขายโดยการเล่นเกม หมายถึง การแข่งขัน การสี่ยงโชค การให้ของขวัญ ที่ทาในรัฐหนึ่ง
หรือหลายรัฐที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ โดยต้องมีส่วนประกอบของการเสี่ยงโชคเพื่อ
ได้มาซึ่งรางวัล
สาหรับประเด็นเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเข้าร่วมการให้รางวัลก็เป็นประเด็นที่
สาคัญประเด็นหนึ่งเนื่องจากกฎหมายกาหนดไว้ชัดเจนว่าห้ามผู้ประกอบธุรกิจที่จัดให้มีการให้รางวัล
เรียกเงินหรือสิ่งที่มีมูลค่าใดๆเพื่อให้เข้าร่วมการจับรางวัล ในคดี Haskell v. Time, Inc., ๘๕๗ F.
Supp. ๑๓๙๒, ๑๔๐๔ ศาลตัดสินว่า การให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ่ายค่าเดินทางเพื่อมาส่งใบจับรางวัลไม่
ถื อ เป็ น การจ่ า ยค่ า ตอบแทน ในคดี Lac du Flambeau Band of Lake Superior Chippewa
Indians v. Wisconsin, ๗๗๐ F. Supp. ๔๘๐, ๔๘๖ การให้ดูทีวี ดูโทรทัศน์ หรือเข้ามาที่ร้าน โดยไม่
ต้องมีการซื้อสินค้าหรือบริการ ไม่ถือเป็นการเรียกค่าตอบแทนให้เข้าร่วมการจับรางวัล นอกจากนี้ ใน
คดี Glick v.MTV Networks, ๗๙๖ F. Supp. ๗๔๓, ๗๔๘ การจ่ า ยค่ า แสตมป์ ห รื อ การจ่ า ย
ค่าโทรศัพท์ ๒ ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ถือว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทน
นอกจากนี้ ในประเด็นเรื่องการให้ซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าเพื่อเข้าร่วมการจับรางวัล ใน
คดี Animal Prot. Soc’y v. State, ๓๘๒ S.E.๒d ๘๐๑, ๘๐๗ การที่ให้ผู้ซื้อสินค้ามีสิทธิ์เข้าร่วมการ
จับรางวัล จากการซื้ อสิ นค้าถือว่าผิดกฎหมายเนื่องจากคนที่ซื้อสินค้าย่อมมีสิทธิ์ในการถูกรางวัล
มากกว่าคนที่ไม่ได้ซื้อสินค้า
ในปี ๒๐๐๔ Attorney General Spitzer ได้ประกาศให้ Tylenol หยุดโฆษณาที่
ทาให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าจะต้องซื้อสินค้าก่อนจึงจะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมการจับรางวัล ซึ่งตามกฎหมายของ
รัฐกาหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้บริโภคสามารถเข้าร่วมการจับรางวัลได้โดยไม่จาเป็นต้องซื้อสินค้าหรือบริการ
ในคดีนี้ บริษัท Tylenol โฆษณาว่า ให้ผู้ชนะสามารถเดิน ทางไปร่วมรายการ Survivor โดยโฆษณา
ทุกอย่างที่ประกาศเกี่ยวกับการจับรางวัล มีคาตัวหนาเขียนชัดเจน ว่า “Buy Tylenol” ในขณะที่คา
ว่ า “No Purchase Necessary”อยู่ ท้ า ยประกาศและเห็ น ไม่ ชั ด เจน นอกจากนี้ ในประกาศทาง
โทรทั ศ น์ ช่ อ ง CBS ได้ ป ระกาศว่ า "For your chance to win just buy any Tylenol product."
และไม่ มี ก ารกล่ า วถึ ง ว่ า “No Purchase Necessary” ถึ ง แม้ ว่ า ผู้ บ ริ โ ภคที่ ไ ม่ ไ ด้ ซื้ อ Tylenol
จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการจับรางวัลได้โดยการเข้าไปในเว็บไซต์ของ CBS แต่จากผลสารวจพบว่า
๘๔% ของคนที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของการให้ ร างวั ล เป็ น คนที่ ซื้ อ สิ น ค้ า ด้ ว ย ประเด็ น ที่ Tylenol
ถูกกล่าวหา ได้แก่
๑. Tylenol ไม่ได้เขียนคาว่า “No Purchase Necessary” ไว้ในคาโฆษณาอย่าง
ชัดเจน
๒. Tylenol เขียนว่าการซื้อสินค้าจะเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัล
๓. Tylenol ไม่ ไ ด้ ก าหนดวิ ธี ก ารอื่ น ๆ ในการเข้ า ร่ ว มการจั บ รางวั ล ผู้ บ ริ โ ภคมี
ทางเลือกเดียวในการเข้าร่วมกิจกรรมคือ การซื้อสินค้าเท่านั้น

๒๑๑

ในคดีนี้ Tylenol ต้องหยุดการโฆษณา และเสียค่าปรับ ๕๒,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ๓๗๓
นอกจากนี้ยังมีกรณีที่สาคัญที่เกิดขึ้นหลายคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจประมาทเลินเล่อใน
การกาหนดวิธีการในการเข้าร่วมกิจกรรมการให้รางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกาหนดเรื่อง “No
Purchase Necessary”๓๗๔

๓๗๓

General, N. A. (2004). Tylenol manufacturer to amend sweepstakes ads [Blog Post]. Retrieved from
https://ag.ny.gov/press-release/tylenol-manufacturer-amend-sweepstakes-ads (accessed 16 December 2018).
๓๗๔ เพิ่งอ้าง.

๒๑๒

บทที่ ๖
บทวิเคราะห์และเปรียบเทียบควบคุมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยง
โชคของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ
๖.๑ บทวิ เ คราะห์ ก ารควบคุ ม การส่ ง เสริ ม การขายโดยการให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคของ
ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ
๖.๑.๑ กฎหมายที่วางหลักเกณฑ์การส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
สำหรับประเทศไทยกฎหมำยที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรขำยโดย
กำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจอยู่ภำยใต้กฎหมำยหลัก ได้แก่ พระรำชบัญญัติ
กำรพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยมำตรำ ๘ ได้กำหนดให้กำรจัดให้มีกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคโดยวิธี
ใดๆ ในกำรประกอบกิจกำรค้ำหรืออำชีพ จะต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนผู้ออกใบอนุญำตก่อน
จึงจะทำได้ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรขออนุญำต จะนำไปกำหนดรำยละเอียดไว้ในกฎหมำย
ล ำดั บ รองซึ่ ง อยู่ ใ นควำมรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวงมหำดไทย ได้ แ ก่ กฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๑๗
(พ.ศ. ๒๕๐๓) นอกจำกนี้เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบในกำรอนุญำตกำรจัดให้มีกำรให้รำงวัลด้วย
กำรเสี่ยงโชค กระทรวงมหำดไทยยังได้มีกำรออกหนังสือกระทรวงมหำดไทยเพื่อวำงระเบียบปฏิบัติให้
เป็นไปในแนวทำงเดียวกันทั้งประเทศ
ส่วนหลักเกณฑ์ในกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรโฆษณำกำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้
รำงวั ล ด้ ว ยกำรเสี่ ย งโชคจะถู ก บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
กฎหมำยเฉพำะ เช่น พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ และ
พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
แต่อย่ำงไรก็ดี ถึงแม้ว่ำกำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคใน
ประเทศไทย จะบัญญัติหลักเกณฑ์กำรควบคุมกำรขออนุญำตไว้ในพระรำชบัญญัติกำรพนันฯ แต่ยังคง
มี ป ระเด็ น ที่ ไ ม่ ชั ด เจนว่ ำ กำรส่ ง เสริ ม กำรขำยโดยกำรให้ ร ำงวั ล ด้ ว ยกำรเสี่ ย งโชคนั้ น ถื อ ว่ ำ เป็ น
“กำรพนั น ” หรื อ ไม่ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจำก พระรำชบั ญ ญั ติ กำรพนั นฯ ไม่ ไ ด้ มี ก ำรก ำหนดคำนิ ย ำมของ
“กำรพนัน” เอำไว้ ดังนั้นจึงต้องไปอำศัยกำรวำงหลักเกณฑ์ของคำพิพำกษำฎีกำในอดีต ๓๗๕ ที่วำง
ลักษณะสำคัญของกำรพนันไว้ ๒ ประกำร คือ หนึ่ง เป็นกำรเล่นเสี่ยงโชค และสอง ต้องมีลักษณะมีได้
มีเสียทรัพย์สินหรือเงินทอง ซึ่งเมื่อพิจำรณำจำกลักษณะสำคัญทั้ง ๒ ประกำรดังกล่ำว ทำให้เห็นว่ำ
กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคจึงมีควำมแตกต่ำงจำกกำรเล่นกำรพนัน คือ
“กำรไม่มีได้ไม่มีเสีย” เพรำะแม้ผู้เล่นจะไม่ได้ของรำงวัลจำกกำรเสี่ยงโชคนั้น แต่ก็ยังคงได้สินค้ำหรือ
ได้รับบริกำรที่ตนต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำรนั้นอยู่แล้ว ดังนั้นผู้เล่นจึงมีแต่ได้และ
ผู้จัดให้มีกำรเสี่ยงโชคจึงมีแต่เสีย ดังนั้นหำกพิจำรณำเช่นนี้แล้ว กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัล
ด้วยกำรเสี่ยงโชคจึงไม่เข้ำลักษณะของ “กำรพนัน” แต่เหตุที่ต้องนำเอำเรื่องกำรส่งเสริมกำรขำยโดย
๓๗๕

คำพิพำกษำฎีกำที่ ๑๐๒๐/๒๔๗๓, คำพิพำกษำฎีกำที่ ๔๕๓-๔๖๐/๒๕๐๑.

๒๑๓

กำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคไปบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติกำรพนันฯ เพรำะเห็นว่ำมีกำรนำเอำวิธี
“กำรเสี่ยงโชค” ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งตำมหลักกำรพนันมำใช้ จึงทำให้ต้องมีกฎหมำยออกมำ
ควบคุม ประเทศไทยจึงได้นำเรื่องกำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคมำบัญญัติไว้
ในพระรำชบัญญัติกำรพนันฯ
แต่ในทำงกลับกัน หำกผู้จัดให้มีกำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยง
โชคมีกำรจำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรสูงกว่ำรำคำตำมท้องตลำดตำมปกติ หรือผู้จัดได้รับรำยได้จำกส่วน
แบ่งผลประโยชน์ของกำรส่งข้อควำมมำร่วมกำรชิงโชค ก็จะถือว่ำกำรจัดให้มีกำรให้รำงวัลด้วยกำร
เสี่ยงโชคนั้นเป็นกำรพนันซึ่งไม่สำมำรถกระทำได้ตำมพระรำชบัญญัติกำรพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มำตรำ ๔
ทวิ
ส ำหรั บ ประเด็ นกำรส่ ง เสริม กำรขำยโดยกำรให้ รำงวั ลด้ ว ยกำรเสี่ย งโชคถือ เป็น
กำรพนันและควรอยู่ภำยใต้กฎหมำยกำรพนันหรือไม่ จำกกำรศึกษำกลุ่มประเทศศึกษำ พบว่ำ แต่ละ
ประเทศได้มีกำรกำหนดแนวทำงเหมือนและต่ำงกัน โดยแยกหลักๆ ได้ ๒ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑
สำหรับกลุ่มประเทศศึก ษำที่กำหนดให้กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วย
กำรเสี่ยงโชคบัญญัติอยู่ภำยใต้กฎหมำยกำรพนัน ” ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศฮ่องกง โดยในกลุ่มที่ ๑ ยังสำมำรถแยกประเภทได้ ดังนี้
๑. กลุ่ ม ประเทศที่ ได้ ก ำหนดให้ กำรส่ง เสริมกำรขำยโดยกำรเสี่ยงโชคถื อ ว่ำเป็น
“กำรพนันประเภทหนึ่ง ” ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ภำยใต้กฎหมำย
The Gambling Act ๒๐๐๓ มลรัฐวิคตอเรียประเทศออสเตรเลีย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ภ ำยใต้
กฎหมำย The Gambling Regulation Act ๒๐๐๓ และมลรัฐนิวเซำเวลประเทศออสเตรเลีย ได้
กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ภำยใต้กฎหมำย The Lotteries and Art Unions Act
๑) โดยประเทศนิวซีแลนด์และมลรัฐวิคตอเรียประเทศออสเตรเลีย จะอนุญำต
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถจัดให้มีกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคได้โดยไม่ต้องขออนุญำตจำกรัฐ แต่
จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมำยกำหนด โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนั้นค่อนข้ำงมี
ควำมละเอียดและชัดเจนแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ ดังนี้
ก. ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้ขำยสินค้ำหรือบริกำรเพื่อส่งเสริมกำรขำยสินค้ำ
และบริกำรด้วยกำรเสี่ยงโชคจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข เช่น ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต้องซื้อสินค้ำหรือ
บริกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรขำยในรำคำที่ไม่เกินกว่ำรำคำขำยปลีกตำมปกติ, ต้องมีกำรกำหนดวัน
หรือระยะวลำที่แน่ชัดในกำรออกรำงวัลและแสดงให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทรำบชัดเจน ณ เวลำ และ
สถำนที่ที่มีกำรซื้อขำยนั้น, ผู้ชิงรำงวัลต้องไม่เสียค่ำใช้จ่ำยไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมที่นอกเหนือจำก
กำรซื้อสินค้ำและบริกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม (ยกเว้นค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริม
กำรขำยในอัตรำมำตรฐำน (standard rate)) เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งไปรษณีย์ในอัตรำมำตรฐำน หรือ
ส่งข้อควำมทำงโทรศัพท์ในรำคำมำตรฐำน และกำรชนะรำงวัล ต้องมำจำกกำรเสี่ยงโชคหรือโดย
กำรสุ่มทั้งหมด หรือมำจำกกำรเสี่ยงโชคบำงส่วนร่วมกับกำรใช้ควำมรู้หรือทักษะบำงส่วนประกอบกัน

๒๑๔

ข. รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย กำหนดให้กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำร
ให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคต้องไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำ ยใดๆ จำกผู้บริโภคเพื่อที่จะเข้ำร่วมกิจกรรม
เพิ่มเติมจำกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในแต่ละครั้ง และหำกเป็นกำรเข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนทำงกำรใช้หมำยเลข
๑๙๐๐ หรื อ กำรส่ ง ข้ อ ควำม (SMS) ผ่ ำ นทำงโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แม้ จ ะมี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเกิ ด ขึ้ น ก็ ต ำม
แต่ก็ไม่ถือว่ำเป็นกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งข้อควำมหรือใช้หมำยเลขดังกล่ำว
กฎหมำยกำหนดให้เรียกเก็บได้ไม่เกิน ๑ ดอลลำร์ออสเตรเลีย
๒) ส่วนมลรัฐนิวเซำท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียกำหนดให้กำรส่งเสริมกำรขำย
โดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคเป็นกำรพนันประเภทหนึ่งและผู้ประกอบธุรกิจจะต้องขออนุญำต
จำกรัฐเสียก่อนจึงจะจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคได้
๒. กลุ่มประเทศที่กำหนดให้กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค
ไม่ถือว่ำเป็นกำรพนัน ( ถึงแม้จะกำหนดไว้ภำยใต้กฎหมำยกำรพนัน) ได้แก่ ประเทศฮ่องกงและ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยประเทศฮ่องกงได้มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ภำยใต้กฎหมำยเฉพำะ ได้แก่
Gambling Ordinance และประเทศเนเธอร์แลนด์ได้มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ภำยใต้กฎหมำย
Betting and Gaming Act
แต่ อ ย่ ำ งไรก็ ดี หลั ก เกณฑ์ ก ำรจั ด กำรส่ ง เสริ ม กำรขำยโดยกำรให้ ร ำงวั ล ด้ ว ย
กำรเสี่ยงโชคในประเทศทั้ง ๒ มีควำมแตกต่ำงกัน คือ
๑) ประเทศฮ่องกง กฎหมำยได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องขออนุญำตจำก
รัฐก่อนจึงจะจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคได้
๒) ส่วนประเทศเนเธอร์ แลนด์นั้น กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วย
กำรเสี่ยงโชคถือว่ำเป็น “กำรเสี่ยงโชค” อย่ำงหนึ่งตำมกฎหมำย โดยกฎหมำย Betting and Gaming
Act ของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้กำหนดควำมหมำยของคำว่ำ “เสี่ยงโชค” หมำยถึง “เป็นกำรเปิด
โอกำสให้แข่งขันให้ได้รำงวัล (prize) หรือของแถม (premium) โดยที่มีกำรตัดสินผู้ชนะโดยวิธีกำรสุ่ม
(random) โดยที่ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันแต่ละรำยไม่อำจมีอิทธิพลเหนือกำรตัดสินนั้นได้เลย” ซึ่งโดย
ปกติแล้ว “กำรเสี่ยงโชค” จำเป็นจะต้องได้รับใบอนุญำตก่อนจึงจะกระทำได้ แต่อย่ำงไรก็ดี ประเทศ
เนเธอร์แลนด์กำหนดให้กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคได้รับกำรยกเว้นไม่ต้อง
ขอใบอนุญำต แต่ผู้จัดจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ควบคุมกำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วย
กำรเสี่ ย งโชคที่ ก ำหนดไว้ ใ น Code of Conduct for Promotional Games of Chance อย่ ำ ง
เคร่ ง ครั ด โดยประมวลจริ ย ธรรมดั ง กล่ ำ วได้ มี ก ำรก ำหนดหลั ก เกณฑ์ ต่ ำ งๆ ตั้ ง แต่ ค ำนิ ย ำมของ
กำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค จำนวนครั้งในกำรจัดกิจกรรมต่อปี กำหนดค่ำใช้จ่ำยที่ห้ำมไม่ให้
มีกำรเรียกเก็บเพื่อเข้ำร่วมกำรชิงรำงวัลหรือของแถมจำกกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค
กำหนดเรื่องมูลค่ำของของรำงวัลหรือของแถม วิธีกำรและระยะเวลำประกำศกำรรับรำงวัล กำหนด
สำระส ำคัญ ของข้อควำมที่ ประกำศเชิญ ชวน กำรคุ้มครองผู้เยำว์ กำหนดเงื่อนไขในกำรเข้ ำ ร่ ว ม

๒๑๕

กิจกรรม และวิธีกำรร้องเรียนหำกกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคไม่สอดคล้องกับ
Code of Conduct for Promotional Games of Chance
กลุ่มที่ ๒
สำหรับกลุ่มประเทศศึกษำที่กำหนดให้กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำร
เสี่ยงโชค” ไม่จัดว่ำเป็นกำรพนันและได้กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมให้อยู่ภำยใต้กฎหมำยอื่น” ที่ไม่ใช่ใน
กฎหมำยกำรพนัน ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไต้หวัน และประเทศสหรัฐอเมริกำ
โดยในแต่ละประเทศได้มีกำรนำเอำหลักเกณฑ์กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัล
ด้วยกำรเสี่ยงโชคไว้ในกฎหมำยที่แตกต่ำงกันดังนี้
๑) ประเทศสิงคโปร์ได้มีกำรนำบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้
รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคไว้ในกฎหมำยเฉพำะ ได้แก่ Common Gaming Houses Act
๒) ประเทศไต้หวันมีกำรนำบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัล
ด้วยกำรเสี่ยงโชคไว้ในกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำ “Fair Trade Act ค.ศ. ๒๐๑๕” และระเบียบ
เกี่ ย วกั บ มู ล ค่ ำ ของของรำงวั ล ในกำรเสี่ ย งโชคได้ แ ก่ “Regulations Governing the Amount of
Gifts and Prizes Offered by Businesses”
๓) ประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรขำย
โดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคไว้ในกฎหมำยต่ำงๆ ๓ ระดับ ได้แก่ กฎหมำยในระดับรัฐบำลกลำง
ที่ ทุ ก มลรั ฐ จะต้ อ งไปออกหลั ก เกณฑ์ ใ ห้ สอดคล้ อ งกั บ กฎหมำยที่ รั ฐ บำลก ำหนด ได้ แ ก่ กฎหมำย
Deceptive Mail Prevention and Enforcement Act ( DMPEA) ซึ่ ง เ ป็ น ก ฎ ห ม ำ ย ที่ ก ำ ห น ด
กฎเกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ กำรจั บ รำงวั ล และกำรโฆษณำกำรจั บ รำงวั ล กฎหมำย the Federal Trade
Commission Act ซึ่งเป็นกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมทำงกำรค้ำ (unfair practice)
และกฎหมำย Children’s Online Privacy Protection Act ซึ่งเป็นกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
เด็ก
สำหรับกฎหมำยในระดับรัฐจะมีกำรออกกฎเกณฑ์กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรจับ
รำงวั ล ด้ ว ยกำรเสี่ ย งโชคที่ แ ตกต่ ำ งกั น ออกไปในแต่ ล ะรั ฐ โดยรั ฐ ในกลุ่ ม ศึ ก ษำได้ แ ก่ รั ฐ อริ โ ซนำ
รัฐฟลอริด้ำและรัฐนิวยอร์ก ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในกฎหมำยของรัฐนั้นๆ เช่น รัฐอริโซนำ ได้บัญญัติ
ไว้ ใ น Arizona Revised Statutes (ARS) รั ฐ ฟลอริ ด้ ำ ได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น Florida Statutes และรั ฐ
นิวยอร์ก ได้บัญญัติไว้ใน New York General Business Law ส่วนรัฐแคลิฟอร์เนียได้บัญญัติไว้ใน
California Business & Professions Code และ California Omnibus Sweepstakes Bill เป็ น
กำรเฉพำะ
ดังนั้นจำกกำรศึกษำวิเครำะห์กฎหมำยและหลักเกณฑ์กำรส่งเสริมกำรขำยโดย
กำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ รวมตลอดจนศึกษำถึงปัญหำที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงมีควำมเห็นว่ำ
ประเทศไทยได้ มี ก ำรน ำเอำหลั ก เกณฑ์ ส่ ง เสริ ม กำรขำยโดยกำรให้ ร ำงวั ล ด้ ว ย
กำรเสี่ยงโชควิธีใดๆ ในกำรประกอบกิจกำรค้ำหรืออำชีพไว้ในพระรำชบัญญัติกำรพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘
๒๑๖

ทั้งนี้เพรำะเห็นว่ำกำร“กำรเสี่ยงโชค” เป็นองค์ประกอบหนึ่งตำมหลักกำรพนันทำให้ต้องมีกฎหมำย
ออกมำควบคุม ซึ่งกำรนำเอำหลักเกณฑ์กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคไว้ใน
พระรำชบัญญัติกำรพนันฯ นั้นเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมดีแล้ว เพรำะถึงแม้กำรส่งเสริมกำรขำยโดย
กำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคจะเป็นเรื่องของกำรประกอบธุรกิจ แต่อย่ำงไรก็ดี กิจกรรมดังกล่ำวก็มี
ควำมคำบเกี่ยวกับกำรพนันอย่ำงมำก ขำดเพียงองค์ประกอบที่สำคัญเพียงประกำรเดียว คือ ไม่มีกำร
ได้หรือเสีย ทรัพย์สินหรือเงินทอง เนื่องจำกผู้บริโภคยังคงได้สินค้ำหรือได้รับบริกำรที่ตนต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำรนั้นอยู่แล้ว แต่หำกผู้บริโภคต้องจ่ำยค่ำตอบแทนหรือค่ำใช้จ่ำยอื่น
ใดเพิ่ม ขึ้น ก็จะถือว่ำเข้ำหลั กเกณฑ์ของกำรพนันทันที อีกทั้งกำรส่งเสริมกำรขำยเป็นกำรเล่นกับ
มหำชนจำนวนมำก สินค้ำที่จัดส่วนใหญ่มักจะเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่นิยม เพรำะมีกำรจำหน่ำยหรือ
โฆษณำทั่วประเทศ ซึ่งหำกมีกำรนำวิธีกำรเล่นกำรพนันมำส่งเสริมกำรขำยโดยมิได้มีกำรควบคุม อำจ
ก่อให้เกิดกำรมอมเมำประชำชนและเยำวชนได้ง่ำย อันนำมำซึ่งกำรซึมซับวิธีกำรเล่นกำรพนันและ
ก่อให้เกิดแนวโน้มที่จะเข้ำเล่นกำรพนันชนิดอื่นได้ง่ำยในอนำคต จำกสถิติกำรส่งเสริมกำรขำยฯ ของ
ประเทศไทยในช่วง ๕ ปีที่ผ่ำนมำพบว่ำภำคธุรกิจนิยมนำเอำวิธีส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัล ด้วย
กำรเสี่ยงโชคมำใช้เพื่อกระตุ้นยอดขำยและบริกำรของตน โดยในปัจจุบันภำคธุรกิจมักจะใช้วิธีกำรทำง
กำรตลำดที่เรียกว่ำ “Lotto Marketing” หรือ “ง่ำย กระตุ้น ลุ้น ถี่ ” จนทำให้หลำยฝ่ำยเกิดควำม
ห่วงใย จนนำมำซึ่งกำรเขียนบทควำมและงำนวิจัยของนักวิชำกำรและองค์กรเอกชน (NGOs) ในเรื่อง
ดังกล่ำว นอกจำกนี้ กำรที่กระทรวงมหำดไทยได้อนุญำตให้มีกำรเสี่ยงโชคโดยใช้วิธีกำรส่งข้อควำมสั้น
หรือ SMS ได้ จำกแต่เดิมกำหนดให้กำรเสี่ยงโชคทำได้ด้วยวิธีกำรส่งชิ้นส่วนหรือบัตรต่ำงๆ เข้ำมำชิง
โชคเท่ำนั้น ทำให้กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ ยงโชคยิ่งเข้ำถึงผู้บริโภคได้ง่ำยและ
ยำกต่อกำรควบคุม ดังนั้น ผู้ประกอบกำรอำจจัดให้มีกำรพนันแฝงเข้ำมำร่วมกับกำรส่งเสริมกำรขำย
ด้วยกำรเสี่ยงโชคและยำกที่จะตรวจสอบได้
นอกจำกนี้ จำกกำรศึ ก ษำทั ศนะคติ ข องคนไทยต่ อ กำรพนัน สรุ ป ได้ ว่ ำ ผู้ บ ริ โ ภค
จำนวนมำกไม่ได้ตระหนักถึงปัญหำที่มำจำกกำรพนันและไม่คิดว่ำกำรพนันเป็นสิ่งผิด แต่จะผิดต่อเมื่อ
กฎหมำยระบุว่ำผิด ดังนั้นหำกแยกกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคฯ ออกจำกพระรำชบัญญัติ
กำรพนันฯ จะยิ่งทำให้ผู้ประกอบธุรกิจและประชำชนไม่ตระหนักถึงผลเสียของกำรเสี่ยงโชคมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรั บ ต่ ำ งประเทศในกลุ่ ม ประเทศศึ ก ษำพบว่ ำ ประเทศที่ ก ำหนดหลั ก เกณฑ์
กำรส่ งเสริม กำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคอยู่ภำยใต้กฎหมำยกำรพนันมีด้วยกันถึง
๔ ประเทศ (จำก ๗ ประเทศ) โดยประเทศเหล่ำนี้ ต่ำงก็เห็นว่ำกำรพนันเป็นสิ่งไม่ควรส่งเสริมหรือ
สนับสนุน โดยบำงประเทศถึงกับกำหนดให้กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคถือ
ว่ำเป็นกำรพนันประเภทหนึ่ง แต่สำมำรถจัดกิจกรรมได้หำกปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมที่
กฎหมำยกำหนด โดยหลักเกณฑ์ในประเทศดังกล่ ำวนั้นได้มีกำรกำหนดรำยละเอียดไว้ค่อนข้ำงรัดกุม
และชัดเจน (ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศออสเตรเลียในรัฐวิคตอเรียและรัฐนิวเซำท์เวลส์)
ส่วนประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้หลักเกณฑ์กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคอยู่ใน
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กฎหมำยกำรพนัน (ได้แก่ ประเทศสิ งคโปร์ ประเทศไต้หวัน ประเทศสหรัฐอเมริกำ) ต่ำงก็มีกำรออก
หลักเกณฑ์เพื่อควบคุมกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวเพื่อไม่ให้เป็นกำรมอมเมำหรือเอำเปรียบผู้บริโภค
ดังจะเห็นว่ำประเทศสิงคโปร์ ประเทศไต้หวันมีกำรออกหลักเกณฑ์มำควบคุมกำรส่งเสริมกำรขำยโดย
กำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคเป็นกำรเฉพำะ และหลักเกณฑ์อีกส่วนหนึ่งมักจะกระจำยอยู่ตำม
กฎหมำยอื่ น เช่ น กฎหมำยแข่ง ขั นทำงกำรค้ำ กฎหมำยเกี่ย วกับ กำรโฆษณำ กฎหมำยคุ้ มครอง
ผู้บริโภค กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองเด็ก เป็นต้น
ดังนั้น จำกเหตุผ ลทั้งปัจจัยภำยในประเทศไทยเองและจำกกำรศึกษำกฎหมำย
ส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคในต่ำงประเทศทำให้เห็นว่ำประเทศไทยยังควร
ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ำรส่ ง เสริ ม กำรขำยโดยกำรให้ ร ำงวั ลด้ ว ยกำรเสี่ย งโชคไว้ ใ นพระรำชบัญ ญั ติ
กำรพนันฯ เช่นเดิม โดยควรกำหนดหลักเกณฑ์กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค
แยกออกเป็นหมวดเฉพำะไว้ในพระรำชบัญญัติกำรพนันฯ
นอกจำกนี้ เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนระหว่ำง กำรพนัน และ “กำรส่งเสริมกำรขำยโดย
กำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค” ควรมีการกาหนดคานิยามหรือคาจากัดความของ “การพนัน”และ
“การส่งเสริมการขายโดยการเสี่ยงโชค”เอาไว้ในพระราชบัญญัติการพนันฯ โดย คำนิยำมของคำว่ำ
“กำรพนัน” อำจนำเอำแนวคำพิพำกษำฎีกำที่ได้วำงหลักกำรพนันเอำไว้ประกอบกับนำคำนิยำมของ
คำว่ำกำรพนันในต่ำงประเทศมำเพื่อกำหนดคำนิยำม ซึ่งตำมแนวคำพิพำกษำศำลฎีกำประเทศไทยได้
วำงองค์ประกอบที่สำคัญของกำรพนันว่ำจะต้องมีองค์ประกอบ ๒ ประกำร คือ
๑. เป็นกำรเล่นเสี่ยงโชคและ
๒. ต้องมีลักษณะมีได้มีเสียทรัพย์สินหรือเงินทอง
สำหรับในกลุ่มประเทศศึกษำ ได้มีกำรให้คำนิยำมของกำรพนัน ได้แก่
ประเทศนิวซีแลนด์ กฎหมำย Gambling Act ได้ให้คำจำกัดควำมของ “กำรพนัน”
หมำยถึง (ก) กำรจ่ำยเงินหรือกำรวำงเดิมพันไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในผลลัพธ์ของบำงสิ่ง
บำงอย่ำง เพื่อให้ได้เงินรำงวัลบนกำรเสี่ยงโชคไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน นอกจำกนี้ยังได้มีกำรขยำย
ควำมหมำยของกำรพนันให้หมำยควำมรวมถึ ง (ข) แผนกำรส่งเสริมกำรขำย(sales promotion
scheme) (ค) บริษัทรับพนัน (bookmaking) (ง) รวมถึงกำรขันต่อ กำรจ่ำยเงิน หรือกำรเดิมพัน
เกี่ยวกับผลกำรแข่งขันกีฬำ แต่ (จ) ไม่รวมถึงกำรกระทำ พฤติกรรม หรือกำรทำธุรกรรมอื่นที่ประกำศ
ว่ำไม่เป็นกำรเล่นพนันตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้
ดังนั้น ประเทศไทยอำจกำหนดคำนิยำมกำรพนัน “หมำยถึง กำรจ่ำยเงินหรือกำร
วำงเดิมพันไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในผลลัพธ์ของบำงสิ่งบำงอย่ำง เพื่อให้ได้เงินรำงวัลจำกกำร
เสี่ ย งโชคไม่ ว่ ำ ทั้ ง หมดหรื อ บำงส่ ว น จำกควำมหมำยดั ง กล่ ำ ว ท ำให้ “กำรพนั น ” สำมำรถแบ่ ง
องค์ประกอบได้ ๓ ประกำรคือ
๑. ต้องมีกำรกำรจ่ำยเงินหรือกำรวำงเดิมพัน (Consideration)
๒. มีกำรอำศัยกำรเสี่ยงโชค หรือดวง (Chance)
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๓. มีกำรได้เงินรำงวัล (Prize)
หำกมี ก ำรก ำหนดค ำนิ ย ำมของ “กำรพนั น ” ไว้ ชั ด เจนก็ จ ะท ำให้ ห มดปั ญ หำว่ ำ
กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคเป็นกำรพนันหรือไม่ อีกทั้งทำให้เจ้ำพนักงำนฯ
สำมำรถดำเนินกำรตำมกฎหมำยกำรพนัน หำกพบกับกิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆ ว่ำเข้ำข่ำยหรือถือว่ำ
เป็นกำรพนัน โดยไม่ต้องคอยไปขอคำปรึกษำจำกคณะกรรมกำรกฤษฎีกำดังเช่นอดีตว่ำกิจกรรม
เหล่ำนีถ้ ือว่ำเป็นกำรพนันหรือไม่
นอกจำกนี้ เห็ น ควรให้ มี ก ำรก ำหนดค ำจ ำกัด ควำมของคำว่ ำ “เสี่ ย งโชค” หรื อ
“กำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค” ไว้ในกฎหมำยด้วย ดังเช่นในกลุ่มประเทศศึกษำ ได้แก่
๑) ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้มีกำรกำหนดควำมหมำยของคำว่ำ “เสี่ยงโชค” ไว้ใน
กฎหมำย Betting and Gaming Act หมำยถึง “เป็นกำรเปิดโอกำสให้แข่งขันให้ได้รำงวัล (prize)
หรื อ ของแถม (premium) โดยที่ มี ก ำรตั ด สิ น ผู้ ช นะโดยวิ ธี ก ำรสุ่ ม (random) โดยที่ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว ม
กำรแข่งขันแต่ละรำยไม่อำจมีอิทธิพลเหนือกำรตัดสินนั้นได้เลย”
๒) รัฐนิวเซำท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย the Lotteries and Art Unions Act ได้
ให้นิยำม “กำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคว่ำหมำยควำมรวมถึง "กำรเสี่ยงโชค” (Game of
chance) ที่ อ ำศั ย ทั้ ง โชคและทั ก ษะเพื่ อ ให้ ไ ด้ ร ำงวั ล และ “กำรจั บ รำงวั ล ” (Lottery) ที่ เ ป็ น
กำรแจกจ่ำยทรัพย์สินทั้งที่เป็นสังหำริมทรัพย์และอสังหำริมทรัพย์ทีละมำกๆ
ส่วนในร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชค พ.ศ..... ได้ให้คำนิยำม
ของคำว่ำ“กำรให้รำงวัลโดยกำรเสี่ยงโชค” หมำยควำมว่ำ “กำรให้รำงวัลแก่ผู้เข้ำร่วมรำยกำรด้วย
วิธีกำรใดๆ โดยอำศัยผลที่ยังไม่แน่นอนเป็นข้อชี้ขำด และผู้เข้ำร่วมรำยกำรไม่เสียประโยชน์”
จำกกำรศึกษำคำนิยำมทั้งของประเทศไทยและต่ำงประเทศข้ำงต้น จึงเห็นควร
กำหนดคำนิยำมของ “กำรเสี่ยงโชค” ให้หมำยถึง “กำรเปิดโอกำสให้แข่งขันเพื่อให้ได้รำงวัลด้วย
วิธีกำรตัดสินผู้ชนะโดยอำศัยโชคหรือผลที่ไม่แน่นอนเป็นเครื่องชี้ขำด และผู้ที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันแต่ละ
รำยไม่อำจมีอิทธิพลเหนือกำรตัดสินนั้น”
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ คงมาตรการการส่งเสริม
การขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจไว้ในพระราชบัญญัติการพนันฯ
เช่นเดิม แต่ควรกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็นกรอบสาคัญให้ชัดเจนและมีรายละเอียดมาก
ยิ่งขึ้นไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดยนาบทบัญญัติการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัล
ด้วยการเสี่ ยงโชคในการประกอบธุรกิจแยกออกเป็นหมวดต่างหากจากหมวดการพนัน ส่ วน
รายละเอียดเกี่ยวกับการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคอื่นๆ ให้นาไปบัญญัติเป็นกฎหมายลูกระดับ
กฎกระทรวงต่อไป การบัญญัติกฎหมายเช่นนี้จะทาให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งเสริม การขายโดย
การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคมีความชัดเจนและมีรายละเอียดที่รัดกุมยิ่งขึ้น อันทาให้การใช้ดุลย
พินิจของเจ้าพนักงานและการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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นอกจากนี้ยังควรให้มีการกาหนดคานิยามของ “การพนัน”และ “การเสี่ยงโชค”
ไว้ในพระราชบัญญัติการพนันฯ โดย “การพนัน” ให้หมายถึง “การจ่ายเงินหรือการวางเดิมพันไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในผลลัพธ์ของบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้ได้เงินรางวัลบนการเสี่ยงโชค
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน” และ “การเสี่ยงโชค” ให้หมายถึง “การเปิดโอกาสให้แข่งขันเพื่อให้ได้
รางวัลด้วยวิธีการตัดสินผู้ชนะโดยอาศัยโชคหรือผลที่ไม่แน่นอนเป็นเครื่องชี้ขาด และผู้ที่เข้าร่วม
การแข่งขันแต่ละรายไม่อาจมีอิทธิพลเหนือการตัดสินนั้น”
๖.๑.๒ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
๖.๑.๒.๑ กำรขอใบอนุญำต
ประเทศไทยมี ก ฎหมำยก ำหนดให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งกำรจั ด ให้ มี
กำรแถมพกหรือให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคจะต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนผู้ออกใบอนุญำต
เสี ย ก่ อ นจึ ง จะกระท ำได้ โดยในกำรพิ จ ำรณำออกใบอนุ ญ ำตนั้ น ได้ เ ปิ ด โอกำสให้ เ จ้ ำ พนั ก งำนฯ
สำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำให้ ใบอนุญำตภำยใต้เงื่อนไขที่มีกำรกำหนดไว้ เช่น มีกำรมอบให้
เป็นดุลยพินิจของเจ้ำพนักงำนในกำรพิจำรณำว่ำสิ่งของที่เป็นรำงวัลนั้นเหมำะสมกับกำรเล่น และมี
รำคำที่ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรมอมเมำประชำชนให้ลุ่มหลงกำรเสี่ยงโชค เป็น
ต้น โดยกำรออกใบอนุญำตนี้ ถือเป็นมำตรกำรในกำรควบคุมกำรจัดกำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้
รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ ให้ได้รับกำรตรวจสอบจำกเจ้ำพนักงำนก่อนมีกำรจัด
กิจกรรม
แต่อย่ำงไรก็ดี ในบำงประเทศไม่ได้กำหนดให้ต้องมีกำรขอใบอนุญำตจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค แต่มีกำรควบคุมผ่ำนหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
ในกำรกำกับดูแลแทน ประกอบกับกำรออกหลักเกณฑ์ที่มีควำมเข้มงวดในกำรควบคุมกำรส่งเสริม
กำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคให้มีควำมเหมำะสมตำมบริบทในประเทศนั้นๆ
จำกกำรศึ ก ษำกลุ่ ม ประเทศตั ว อย่ ำ ง พบว่ ำ ในเรื่ อ งกำรขอใบอนุ ญ ำต
กำรจัดกำรส่ งเสริม กำรขำยด้ว ยกำรเสี่ย งโชคนั้ น อำจแบ่ ง ออกได้ เป็ นกลุ่ม ประเทศที่ก ำหนดให้ มี
กำรขอใบอนุญำต และกลุ่มประเทศที่ไม่ต้องขอใบอนุญำต ดังนี้
- กลุ่มประเทศที่กำหนดให้ต้องขอใบอนุญำตกำรจัดกำรส่งเสริมกำรขำย
ด้วยกำรเสี่ ยงโชค ได้แ ก่ ประเทศสหรัฐ อเมริกำ ฮ่องกง สิงคโปร์ และรัฐ นิวเซำท์เวลส์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งสรุปรำยละเอียดได้ดังนี้
ในประเทศสหรัฐอเมริกำกฎหมำยในรัฐ New York, Florida และ Rhode
Island กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ ที่ต้องกำรจัดให้มีกำรจับรำงวัล ต้องจดทะเบียนกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ส่วนในประเทศฮ่องกง กำหนดให้ประกอบธุรกิจที่ต้องกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค
ต้องได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและได้รับใบอนุญำตก่อนจึงจะกระทำได้ รวมทั้งประเทศ
ออสเตรเลีย ในรัฐนิวเซำท์เวลส์ได้กำหนดให้กำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคต้องได้รับใบอนุญำต
จำกหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งก่ อ นจึ ง จะจั ด กิ จ กรรมได้ โดยเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ส ำมำรถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ จ ะออก
ใบอนุญำตให้หรือไม่ก็ได้
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- กลุ่มประเทศที่ไม่ต้องยื่นขอใบอนุญำตกำรจัดกำรส่งเสริมกำรขำยด้วย
กำรเสี่ยงโชค ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ไต้หวัน นิวซีแลนด์ และรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
อย่ำงไรก็ดี แม้ไม่จำเป็นต้องมีกำรขอใบอนุญำต แต่พบว่ำกลุ่มประเทศเหล่ำนี้ กลับวำงกฎเกณฑ์ใน
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคไว้อย่ำงละเอียด ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค
ต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับที่บัญญัติไว้ ใน Code of Conduct for Promotional Games of Chance
หรื อ Gedragscode Promotionele Kansspelen โดยเคร่ ง ครั ด โดยใน Code of Conduct for
Promotional Games of Chance ได้วำงหลักเกณฑ์ในกำรจัดกิจกรรมไว้อย่ำงละเอียด เช่น กำหนด
ควำมถี่ในกำรจัดกิจกรรมไม่เกินหนึ่งครั้งต่อปี ต่อหนึ่งสินค้ำหรือบริกำรหรือต่อองค์กร หรือ กำหนด
เรื่องมูลค่ำของของรำงวัลหรือของแถมในกำรจัดกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคว่ำให้ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ ยูโรต่อปี
ส่วนในประเทศไต้หวันแม้ผู้ประกอบธุรกิจไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนหรือ
ขอใบอนุ ญ ำตกำรจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรขำยด้ ว ยกำรให้ ร ำงวั ล ด้ ว ยกำรเสี่ ย งโชค แต่ มี ก ำรวำง
หลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ใช้ วิ ธี ก ำรเสนอให้ ข องขวั ญ และของรำงวั ล อย่ ำ งไม่
เ ห ม ำ ะ ส ม ไ ว้ ใ น Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes Offered by
Businesses ซึ่งได้กำหนดมูลค่ำของรำงวัลที่มีควำมเหมำะสมไว้อย่ำงละเอียดทั้งในแง่มูลค่ำของรำงวัล
รวมทั้งปี และมูลค่ำรำงวัลสูงสุด
ในประเทศนิวซีแลนด์ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วย
กำรเสี่ยงโชค ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญำต แต่ได้มีกำรกำหนดเงื่อนไขให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต้องไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ นอกเหนือจำกกำรซื้อสินค้ำและบริกำรที่มีกำรส่งเสริมกำรขำย และมีกำรกำหนด
ข้อห้ำมหรือข้อจำกัดในกำรให้รำงวัล เช่น ห้ำมให้รำงวัลที่เป็นอำวุธปืน ระเบิด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย ำสู บ เป็ น ต้ น นอกจำกนี้ ยั ง มี ก ำรกำรควบคุ ม กำรส่ ง เสริ ม กำรขำยภำยใต้ the Fair
Trading Act ๑๙๘๖ ที่ กำหนดให้ต้องมีกำรแจกรำงวัลจริง และต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำงครบถ้วนให้กับผู้บริโภคทรำบ
ส่วนในรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ไม่จำเป็นต้องมีกำรขอใบอนุญำต
จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคเช่นกัน แต่ได้กำหนดให้กำรจัดกิจกรรม
ต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่กฎหมำยกำหนดกล่ำวคือ ห้ำมเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
เพิ่ ม เติ ม จำกค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ ใ ช้ ใ นกำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมตำมปกติ แ ละห้ ำ มกำรจั ด กิ จ กรรมด้ ว ยกำรใช้
เครื่องเล่นเกม นอกจำกนี้ ยังมีกำรออกกฎระเบียบเพื่อกำกับดูแลกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยง
โชค และมีแนวปฏิบัติที่ถูกจัดทำขึ้นโดย the Victorian Commission for Gambling and Liquor
Regulation: VCGLR ที่วำงข้อบังคับในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคไว้ อย่ำ ง
ละเอียด
ในประเทศสิงคโปร์ แม้ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีกำรขอใบอนุญำต แต่กำรจัด
ส่งเสริมกำรขำยสินค้ำหรือบริกำรโดยวิธีกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่
กฎหมำยกำหนดไว้ใน Common Gaming Houses Act ('CGHA') ซึ่งหำกฝ่ำฝืนอำจมีทั้งโทษปรับ
และจำคุก
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ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ำในกลุ่มประเทศที่ไม่กำหนดให้มีกำรขอใบอนุญำตใน
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคนั้น แม้จะไม่มีกำรควบคุมกำรจัด
กิจกรรมโดยใช้ใบอนุญำตเป็นตัวกำหนด แต่กลับมีกำรวำงหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่ละเอียดและ
เคร่งครัด เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตำม ซึ่งถือเป็นกำรควบคุมและกำกับดูแลกำรจัดกิจกรรมได้อีก
ทำงหนึ่ง อย่ำงไรก็ดี กำรควบคุมโดยอำศัยกฎระเบียบเพื่อกำกับดูแลกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยง
โชคแต่เพียงอย่ำงเดียว โดยไม่มีกำรออกใบอนุญำตร่วมด้วย อำจต้องอำศัยหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพ
ในกำรตรวจสอบและกำกับดูแลไม่ให้มีกำรกระทำผิดหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบกับอำศัยกำรช่วย
สอดส่องดูแลกำรกระทำที่ไม่เหมำะสมจำกสำธำรณะ เพื่อดูแลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยโดย
กำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคทำตำมกรอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่ำงถูกต้อง นอกจำกนี้ ผู้จัด
กิจกรรมควรต้องเคำรพกฎเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด และมีจิตสำนึกที่จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์นั้น
อย่ำงเคร่งครัดอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
ในส่วนของประเทศไทย คณะผู้วิจัยเห็นว่ำ ควรรักษำมำตรกำรในกำรควบคุม กำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคโดยวิธีกำรออกใบอนุญำตต่อไป เพื่อเป็น
กำรคัดกรองกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ
โดยหน่วยงำนของรัฐก่อนชั้นหนึ่ง อย่ำงไรก็ดี ควรเพิ่มเติมกำรกำหนดหลักเกณฑ์ที่มี ควำมชัดเจนและ
เหมำะสมเอำไว้ในกฎหมำยในระดับกฎกระทรวงเป็นอย่ำงน้อย เพื่อเป็นกรอบให้เจ้ำหน้ำที่ได้ใช้เป็น
หลั ก ในกำรพิจ ำรณำกำรออกใบอนุญ ำตให้เ ป็ นไปตำมกฎหมำย และส่ ง ผลให้เ ป็ น กำรลดกำรใช้
ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ให้ได้มำกที่สุด เพื่อป้องกันกำรทุจริต หรือกำรใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมำะสม อีกทั้ง
กำรสร้ำงหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนยังสำมำรถใช้เป็นแนวทำงให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตำม เมื่อต้อง
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคด้วย
๖.๑.๒.๒ ค่ำธรรมเนียมในกำรขอใบอนุญำต
๑. ค่ำธรรมเนียมกำรขอใบอนุญำตในประเทศไทย
กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขอใบอนุญำตเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
ด้วยกำรเสี่ยงโชคของประเทศไทยได้บัญญัติอยู่ในกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ข้อ ๒๘ โดย
อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอใบอนุญำตฯ ของไทยจะเรียกเก็บตำมอำยุของใบอนุญำต ดังนี้
กาหนดอายุใบอนุญาต
๑ วัน
ไม่เกิน ๗ วัน
ไม่เกิน ๑ เดือน
ไม่เกิน ๖ เดือน
ไม่เกิน ๑ ปี

ค่าธรรมเนียม
๓๐๐ บำท
๖๐๐ บำท
๑,๕๐๐ บำท
๖,๐๐๐ บำท
๙,๐๐๐ บำท
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ทั้ งนี้ กำรคำนวณอำยุใบอนุญ ำต ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มเล่น หรื อ มี
กำรส่งชิ้นส่วนชิงโชคหรือคูปอง หรือกำรส่ง SMS เข้ำมำชิงโชคจนถึงวันที่มีกำรจับรำงวัล และหำกมี
กำรจับรำงวัลหลำยครั้งในช่วงระยะวันจัดรำยกำรให้ออกใบอนุญำตทุกครั้งเท่ำกับจำนวนจับรำงวัล
หรือแยกกองชิ้นส่วนตำมลำดับ นอกจำกนี้ หำกมีกำรจับรำงวัลหลำยครั้งโดยนำชิ้นส่วนที่เหลือใน
ครั้งก่อนมำจับในครั้งต่อไปให้นับระยะเริ่มเล่นส่งชิ้นส่วนหรือ SMS ในครั้งก่อนมำรวมคำนวณใน
ใบอนุญำตครั้งต่อไป
จะเห็นได้ว่ำอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรขอใบอนุญำตของประเทศไทยนั้น
ไม่สูงมำก หำกเปรียบเทียบกับจำนวนหรือมูลค่ำของรำงวัลที่ผู้จัดกิจกรรมที่มอบให้กับผู้ชนะรำงวัล
นอกจำกนี้ จำกกำรศึกษำพบว่ำ มูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติได้ให้ควำมเห็นไว้ว่ำ กำรที่ประเทศไทย
กำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรขอใบอนุญำตไว้ต่ำเช่นนี้อำจมีผลเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคมำกขึ้น๓๗๖
๒. ค่ำธรรมเนียมกำรขอใบอนุญำตในต่ำงประเทศ
จำกกำรศึ ก ษำกฎหมำยของต่ ำ งประเทศพบว่ ำ ประเทศต่ ำ งๆ มี
กำรกำกับดูและควบคุมกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคแตกต่ำงกัน บำงประเทศอนุญำตให้จัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคโดยไม่ต้องมีกำรขออนุญำต เช่น ประเทศไต้หวัน ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ และรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย และบำงประเทศกำหนดให้
ต้ อ งขอใบอนุ ญ ำตก่ อ นจึ ง จะจั ด กิ จ กรรมได้ เช่ น ประเทศฮ่ อ งกง และรั ฐ นิ ว เซำท์ เ วลส์ ประเทศ
ออสเตรเลีย นอกจำกนี้ ยังมีประเทศสหรัฐอเมริกำที่มีกำรกำกับดูแลกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยง
โชคที่มีควำมยืดหยุ่นกว่ำประเทศที่ต้องขอใบอนุญำต แต่ไม่ถึงกับอนุญำตให้ทำได้ทันทีอย่ำงบำง
ประเทศ ดังนั้น กำรพิจำรณำค่ำธรรมเนียมกำรขอใบอนุญำตจึงแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๒.๑ กลุ่มประเทศที่กำหนดให้ต้องขอใบอนุญำตและมีกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรขอใบอนุญำต ได้แก่
- ประเทศฮ่องกงกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรขอใบอนุญำตเป็น
อั ต รำเดี ย วคื อ ๑,๕๙๐ เหรี ย ญฮ่ อ งกง โดยไม่ พิ จ ำรณำถึ ง จ ำนวนรำงวั ล มู ล ค่ ำ ของรำงวั ล และ
ระยะเวลำของใบอนุญำต
- รัฐนิวเซำท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย กำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
กำรขอใบอนุญำตตำมมูลค่ำของรำงวัล หำกมูลค่ำของรำงวัลสูงอัตรำค่ำธรรมเนียมก็จะสูงขึ้นตำมไป
ด้วย อย่ำงไรก็ตำม อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรขอใบอนุญ ำต หำกขอด้วยช่องทำงปกติ เช่น ยื่นขอ
ใบอนุญำตด้วยตนเอง อัตรำค่ำธรรมเนียมสูงสุดไม่ เกิน ๒,๔๐๐ ดอลลำร์ออสเตรเลีย แต่หำกขอ
ใบอนุ ญ ำตด้ ว ยช่ อ งทำงออนไลน์ อั ต รำค่ ำ ธรรมเนี ย มจะถู ก ลง ดั ง จะเห็ น ได้ จ ำกตำรำงอั ต รำ
ค่ำธรรมเนียมกำรขอใบอนุญำต ดังนี้

๓๗๖

นงนุช จินดำรัตนำภรณ์ และคณะ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๔, หน้ำ ๑๐.
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ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาต (ได้รับยกเว้นภาษี)
มูลค่าของรางวัล
อัตราค่าธรรมเนียม (ขึน้ อยูก่ ับวิธีการยืน่ คาขอ)
licence.nsw.gov.au
other
Single Lottery
๑๐,๐๐๐ ดอลลำร์ออสเตรเลีย
๘๐ ดอลลำร์ออสเตรเลีย
๑๓๘ ดอลลำร์
หรือน้อยกว่ำ
ออสเตรเลีย
๑๐,๐๐๑ ถึง ๕๐,๐๐๐ ดอลลำร์
๓๒๐ ดอลลำร์ออสเตรเลีย
๓๘๕ ดอลลำร์
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
๕๐,๐๐๑ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลำร์
๕๘๕ ดอลลำร์ออสเตรเลีย
๖๖๐ ดอลลำร์
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
๑๐๐,๐๐๑ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลำร์
๑,๑๒๐ ดอลลำร์
๑,๒๓๒ ดอลลำร์
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
๒๐๐,๐๐๑ ดอลลำร์ออสเตรเลียหรือ
๒,๑๘๕ ดอลลำร์
๒,๔๐๐ ดอลลำร์
มำกกว่ำ
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
Multiple Lottery Class B
๓๒๐ ดอลลำร์ออสเตรเลีย
๓๘๕ ดอลลำร์
มูลค่ำแต่ละรำงวัลไม่กิน ๒๕๐ ดอลลำร์
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย และมูลค่ำรวมของรำงวัล
ทั้งหมดจำกัดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลำร์
ออสเตรเลีย
Multiple Lottery Class C
๕๘๕ ดอลลำร์ออสเตรเลีย
๖๖๐ ดอลลำร์
มู ล ค่ ำแ ต่ ล ะร ำงวั ล ไ ม่ กิ น ๑ ,๐๐๐
ออสเตรเลีย
ดอลลำร์ออสเตรเลีย และมูลค่ำรวมของ
รำงวัลทั้งหมดจำกัดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
ดอลลำร์ออสเตรเลีย
๒.๒ กลุ่มประเทศที่ไม่ต้องขอใบอนุญำต แต่ต้องขึ้นทะเบียนหรือขอ
ยกเว้นให้จัดกิจกรรม
- ประเทศสหรัฐอเมริกำตำมปกติไม่ต้องขอใบอนุญำต แต่ในบำง
รัฐกำหนดให้ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยต้องขึ้นทะเบียน (Register) กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
และต้องจ่ำยค่ำขึ้นทะเบียน ซึ่งอัตรำค่ำขึ้นทะเบียนนี้จะแตกต่ำงกันไปในแต่ละรัฐ เช่น
รัฐ
ฟลอริด้ำ
นิวยอร์ก
โร้ด ไอส์แลนด์

อัตราค่าธรรมเนียม
๑๐๐ ดอลลำร์สหรัฐฯ
๑๐๐ ดอลลำร์สหรัฐฯ
๑๕๐ ดอลลำร์สหรัฐฯ
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- ประเทศสิงคโปร์กำหนดให้กำรจัดกิจ กรรมส่งเสริมกำรขำยด้วย
กำรเสี่ยงโชคไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญำตแต่ผู้จัดกิจกรรมต้องชำระภำษีตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนด
และต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่กฎหมำยกำหนดไว้ นอกจำกนี้ หำกเป็นกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิคส์ ไม่ว่ำจะเป็น อินเทอร์เน็ต ทีวี หรือ โทรศัพท์
จะรวมเรียกว่ำกำรพนันทำงไกล (remote gambling) เป็นกิจกรรมที่ห้ำมกระทำ แต่หำกผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคทำงไกลต้องได้รับใบอนุญำตที่เรียกว่ำ
Certificate of Exemption ซึ่งต้องมีกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมที่รัฐมนตรีกำหนด
ข้อเสนอแนะ
เนื่ อ งจำกกำรจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรขำยด้ ว ยกำรเสี่ ย งโชคของไทยเป็ น กิ จ กรรมที่ ต้ อ ง
ขออนุญำตจำกกระทรวงมหำดไทยก่อนจึงจะสำมำรถจัดกิจกรรมได้ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมี
กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตเพื่อเป็นกำรกำกับดูแลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
ให้อยู่ภำยใต้วัตถุประสงค์ตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ นอกจำกนี้ ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวยังถือเป็นรำยได้
ประกำรหนึ่งของรัฐอีกด้วย
นอกจำกนี้ ประเทศไทยยั ง ควรมี ก ำรก ำหนดรู ป แบบในกำรเรี ย กเก็ บ ค่ ำ ธรรมเนี ย ม
กำรขอใบอนุญำตฯ ให้ชัดเจน เพื่อให้มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมในกำรขอใบอนุญำตจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค โดยในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรขอใบอนุ ญำตของไทยควร
กำหนดตำมมูลค่ำของของรำงวัลมำกกว่ำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมอัตรำเดียว (flat rate) เนื่องจำก
กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมอัตรำเดียวนั้น อำจไม่ยืดหยุ่นและไม่สะท้อนถึงต้นทุนทำงธุรกิจที่อำจมี
กำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนำคต และกำรเรียกเก็บในอัตรำตำมระยะเวลำของใบอนุญำตก็อำจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด กำรหลี ก เลี่ ยงกำรจ่ำ ยค่ ำ ธรรมเนี ยมในอั ต รำสู ง เพื่ อ จั ด กิ จกกรรมส่ง เสริมกำรขำยและ
ไม่สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรควบคุมพฤติกรรมของผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในลักษณะที่
ไม่ เ หมำะสมโดยเสนอรำงวั ล มู ล ค่ ำ สู ง ๆ เพื่ อ ดึ ง ดู ด ใจผู้ บ ริ โ ภคให้ เ ข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมซึ่ ง อำจน ำไปสู่
กำรมอมเมำประชำชนได้ ดังนั้น จึงควรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขอใบอนุญำตตำมมูลค่ำของรำงวัล
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ช่ อ งทำงในกำรควบคุ ม พฤติ ก รรมของผู้ จั ด กิ จ กรรมไม่ ใ ห้ น ำกำรส่ ง เสริ ม กำรขำยด้ ว ย
กำรเสี่ยงโชคมำแสวงหำประโยชน์ในทำงที่ไม่เหมำะสมและขัดต่อเจตนำรมย์ของกฎหมำยในกำร
อนุญำตให้มีกำรจัดกิจรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสียงโชค เพรำะหำกผู้จัดกิจกรรมกำหนดรำงวัล
ไว้สูง กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมก็จะสูงตำมไปด้วยซึ่งจะกลำยเป็นต้นทุนของผู้จัดกิจกรรมทำให้
ผู้จัดกิจกรรมต้องตระหนักถึงกำรกำหนดมูลค่ำของรำงวัลให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค
๖.๑.๒.๓ เรื่องของรำงวัล
ข้ อ เสนอแนะเรื่ อ งของรำงวั ล ผู้ วิ จั ย จะแบ่ ง กำรวิ เ ครำะห์ อ อกเป็ น ๒
ประเด็นใหญ่ ได้แก่ ลักษณะของรำงวัลและกำรประกำศของรำงวัล โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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๑. ลักษณะของรำงวัล
๑) ของรำงวัลจะต้องไม่เป็นเงิน
ส ำหรั บ ประเทศไทยกระทรวงมหำดไทยได้ ก ำหนดระเบี ย บกำร
อนุญำตจัดให้มีกำรแถมพกหรือรำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชครำงวัลสมนำคุณไม่ว่ำจะเป็นวิธีที่ ๑ วิธีกำรเล่น
โดยกำรส่งชิ้นส่วนของสินค้ำหรือบัตรสมนำคุณหรือบัตรอื่นๆ มำจับสลำก หรือวิธีกำร SMS หรือส่ง
ข้อควำมทำงโทรศัพท์ผ่ำนระบบหมำยเลขต่ำงๆ หรือวิธีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ำยกันในกำรทำยผล ตอบ
ปัญหำหรือแสดงควำมคิดเห็นเพื่อชิงรำงวัลทั้งสองวิธีจะต้องระบุว่ำเป็นสิ่งของอะไร รำคำเท่ำไหร่ และ
ให้พิจำรณำว่ำรำคำพอสมควรที่จะแถมพกหรือให้รำงวัลหรือไม่ และห้ำมมิให้จ่ำยหรือรับเงินแทนกำร
แถมพกหรือรำงวัลตำมลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญำต เช่น เงินสด หรือบัญชีเงินฝำก
เซ็ค เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังรวมถึงหนังสือตรำสำรทุกประเภทซึ่งสำมำรถนำไปขึ้นเงินแลกเงิน หรือ
เบิกเงินหรือกระทำด้วยประกำรใดๆ ให้ได้มำซึ่งเงินด้วย จึงเป็นกำรตีควำมให้ขยำยควำมเพื่อจำกัด
ของรำงวัลให้เป็นเพียงสิ่งของเท่ำนั้น
ส ำหรั บ ประเทศที่ ใ ช้ เ ป็ น กรณี ศึ ก ษำนั้ น ส่ ว นใหญ่ มี ก ำรก ำหนด
ห้ำมให้ของรำงวัลเป็นเงินหรือสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่ำเทียบเท่ำเงิน ทั้งนี้บำงประเทศมีกำรกำหนดมูลค่ำ
ของรำงวัลไว้ ซึ่งแต่ละประเทศจะมีกำรกำหนดเงื่อนไขแตกต่ำงกันดังนี้
ประเทศฮ่องกงห้ำมให้ของรำงวัลเป็นเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถ
มอบบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญได้ตรำบเท่ำที่ยังไม่สำมำรถแลกเป็นเงินสดหรือใช้ชำระหรือชำระหนี้
ได้ ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้กำหนดห้ำมให้รำงวัลเป็นเงินเพียงแต่กำหนดว่ำหำกมูลค่ำของรำงวัลเกิน
๑๐,๐๐๐ ดอลลำร์สิงคโปร์ จะต้องประกำศในหนังสือพิมพ์ ประเทศสหรัฐอเมริกำกฎหมำยกำหนดว่ำ
ห้ำมให้ของรำงวัลเป็นเงินสดเนื่องจำกแต่ละรัฐมีกฎหมำยที่แตกต่ำงกันบำงรัฐมีกำรกำนดว่ำหำกมูลค่ำ
ของรำงวัลเกิด ๕,๐๐๐ เหรียญสหัฐผู้ประกอบธุรกิจจะต้องทำกำรค้ำประกันหรือเปิด trust account
ที่มีมูลค่ำเท่ำกับมูลค่ำของรำงวัล
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจำกประเทศไทยมีข้อกำหนดในเรื่องนี้อยู่แล้ว กล่ำวคือ ห้ำมแถมพกหรือรำงวัลใน
กำรเสี่ยงโชคเป็นเงิน ยังรวมถึงหนังสือตรำสำรทุกประเภทซึ่งสำมำรถนำไปขึ้นเงินแลกเงิน หรือเบิก
เงิ น หรื อ กระท ำด้ ว ยประกำรใดๆ ให้ ไ ด้ ม ำซึ่ ง เงิ น ด้ ว ย ซึ่ ง มี ลั ก ษณะคล้ ำ ยคลึ ง กั บ ประเทศที่ เ ป็ น
กรณีศึกษำ อำทิ ประเทศฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ และประเทศสหรัฐอเมริกำ ดังนั้น หำกมีกำรร่ำง
กฎเกณฑ์ ใ หม่ เ กี่ ย วกั บ กำรขอใบอนุ ญ ำตจึ ง ควรก ำหนดเป็ น หลั ก เกณฑ์ เ อำไว้ ใ นกฎหมำยระดั บ
กฎกระทรวงด้วยเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนยิง่ ขึ้น

๒๒๖

๒) ของรำงวัลต้องไม่เป็นของต้องห้ำม
เงื่อนไขในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคของรัฐ
นิ ว เซำท์ เ วลส์ คื อ the Lotteries and Art Unions Act ๑๙๐๑ No.๓๔ ได้ ก ำหนดชั ด เจนว่ ำ ของ
รำงวัลต้องไม่เป็นของรำงวัลที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย ซึ่งของต้องห้ำมตำมกฎหมำยฉบับนี้ ได้แก่
ก. ยำสูบไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตำม
ข. อำวุธปืน ยุทธภัณฑ์ หรือสิ่งเทียมอำวุธปืน ตำมที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมำยว่ำด้วยอำวุธปืน (the Firearms Act ๑๙๙๖)
ค. อำวุธต้องห้ำมตำมควำมหมำยของกฎหมำยว่ำด้วยอำวุธต้องห้ำม
ค.ศ. ๑๙๙๘ (the Weapons Prohibition Act ๑๙๙๘)
ง. กำรจัดหำให้ซึ่งกำรผ่ำตัดเสริมควำมงำมหรือกระบวนกำรอื่นใดที่
มีวัตุประสงค์เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์หรือควำมภำคภูมิใจ
ส ำหรับประเทศนิวซี แลนด์ ผู้ว่ำกำรรัฐ มีอำนำจในออกประกำศ
ค ำสั่ ง ก ำหนดข้ อ ห้ ำ มหรื อ ข้ อ จ ำกั ด ในกำรให้ ร ำงวั ล ในกำรเล่ น กำรพนั น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของกฎหมำย the Gambling Act ๒๐๐๓ ได้ โดยข้อกำหนดดังกล่ำวอำจห้ำมหรือจำกัด
มิให้นำเอำทรัพย์สิ น (รวมทั้ งสิ ท ธิต่ำงๆ ในทรัพย์สินนั้น) หรือบริก ำรใด มำใช้เป็นของรำงวั ล ใน
กำรจัดกำรพนัน
ในฮ่องกงกฎหมำยไม่อนุญำตให้ออกรำงวัลใดๆ ที่ผิดกฎหมำยหรือ
ขัดต่อควำมชอบธรรมของสำธำรณชนหรือส่งเสริมให้ผู้เข้ำร่วม (โดยเฉพำะอำยุต่ำกว่ำ ๑๘ ปี) เข้ำร่วม
เล่นกำรพนัน
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจำกในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้มีข้อกำหนดเรื่องของรำงวัลต้องห้ำมที่ชัดเจน แต่จำก
กำรศึกษำประเทศกรณีศึกษำ อำทิ ประเทศออสเตรเลีย และฮ่องกงพบกว่ำมีกำรกำหนดเรื่องของ
รำงวัลต้องห้ำมไว้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขกำรให้ใบอนุญำต ดังนั้น จึงควรนำข้อกำหนดดังกล่ำวมำปรับใช้
กับประเทศไทยเพื่อให้มีควำมชัดเจนขึ้น ประเทศไทยจึงควรกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนว่ำ ห้ำมนำของ
รำงวัลที่มีลักษณะขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชนมำเป็นของรำงวัล
๓) กำรรับประกันของรำงวัล
กระทรวงมหำดไทยได้ออกหนังสือที่ มท.๐๓๐๗.๔/ว๗๔๗๐ กำชับ
ให้เจ้ำพนักงำนผู้ออกใบอนุญำตถือปฏิบัติ ดังนี้ ห้ำมมิให้เจ้ำพนักงำนผู้ออกใบอนุญำตออกใบอนุญำต
แก่ผู้ขอจนกว่ำจะตรวจสอบหรือสอบสวนจนเป็นที่แน่ใจว่ำผู้ขออนุญำตมีสิ่งของพร้อมที่จะส่งมอบ
ให้แก่ผู้เล่นที่ได้รับแถมพกหรือรำงวัลและให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือสั่งกำรที่อ้ำงถึงโดยเคร่งครัด
นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังกำหนดให้ผู้ยื่นขอใบอนุญำตยื่นใบเสร็จ
ของรำงวัล หรือใบสั่งซื้อสิ่งของรำงวัล หรือใบสนับสนุนของรำงวัล (แล้วแต่กรณี) กรณีรำงวัลเป็น
๒๒๗

รถยนต์ / อสังหำริมทรัพย์ เช่น บ้ำน คอนโด / ทองคำตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บำทขึ้นไป /หรือสิ่งของ
รำงวัลอื่นที่มีมูลค่ำมำก (กรณีเ ป็นใบเสนอรำคำสิ่งของรำงวัล ให้ลงลำยมือชื่อทั้ง ผู้ทำคำเสนอรำคำ
(ผู้ขำย) และผู้ตอบรับลงนำมสั่งซื้อของรำงวัล(ผู้ขออนุญำตฯ) ต้องประทับตรำบริษัทฯ ด้วย ถ้ำหนังสือ
รับรองนิติบุคคลระบุไว้ให้ต้องประทับตรำ
ในรัฐ ฟลอริดำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ผู้ประกอบธุรกิจที่จัดให้มี
กำรจับรำงวัลจะต้องจดทะเบียนกับ Department of Agriculture and Consumer Services และ
ในกรณีที่มีกำรเสนอจับรำงวัลเกินกว่ำ ๕,๐๐๐ ดอลลำร์สหรัฐ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเปิดบัญชี trust
account หรือ ออกหนังสือค้ำประกันกำรออกรำงวัลล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๗ วันก่อนกำรจับรำงวัล โดย
มูลค่ำของหนังสือค้ำประกันจะต้องครอบคลุมจำนวนรำงวัล แต่อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจจัดกำรออกรำงวัลเป็นเวลำ ๕ ปี ติดต่อกันโดยไม่มีกำรปฎิบัติผิดกฎเกณฑ์ใดๆ ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่จัดให้มีกำรจับรำงวัลสำมำรถทำหนังสือขอยกเว้นเปิดบัญชี trust account หรือ ออกหนังสือ
ค้ำประกันกำรออกรำงวัลได้
รั ฐ New York ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำ ในกรณี ที่ มี ก ำรเสนอจั บ
รำงวัลเกินกว่ำ ๕,๐๐๐ ดอลลำร์สหรัฐ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเปิดบัญชี trust account หรือ ออก
หนังสือค้ำประกันกำรออกรำงวัล
ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยมีข้อกำหนดเรื่องกำรรับประกันของรำงวัลที่มีควำมเหมำะสมอยู่แล้ว กล่ำวคือ
ผู้ได้รับใบอนุญำตจะต้องแสดงใบเสร็จกำรชำระเงิน หรือใบสั่งซื้อสิ่งของรำงวัล หรือใบสนับสนุนของ
รำงวัล แต่อย่ำงไรก็ตำมสำหรับของรำงวัลที่มีมูลค่ำสูงเพื่อเป็นกำรให้ควำมคุ้มครองผู้บริ โภคและให้
ควำมยืดหยุ่นแก่ผู้ขอใบอนุญำตที่ ส่งเสริม กำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค ประเทศไทยอำจจะกำหนด
เงื่ อ นไขให้ ผู้ ข อใบอนุ ญ ำตสำมำรถขอหนั ง สื อ ค้ ำประกั น จำกธนำคำรเพื่ อ เป็ น กำรค้ ำประกั น ว่ ำ
ผู้ขอใบอนุญำตจะมีกำรให้รำงวัลจริงตำมที่ผู้ขอใบอนุญำตยื่นรำยละเอียดของรำงวัลไว้
๔) มูลค่ำของรำงวัล
ประเทศไทย ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตำม
พระรำชบัญญัติกำรพนันฯ ไม่ได้มีกำรกำหนดมูลค่ำของของรำงวัลที่ให้จำกกำรเสี่ยงโชคไว้ อีกทั้งยังไม่
มีกฎกระทรวงฉบับใดได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่ำวไว้แต่ประกำรใด ทำให้ผู้ประกอบกำรที่จัด
ให้มีกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคสำมำรถแจกรำงวัลใหญ่ที่มีมูลค่ำสูง เพื่อกระตุ้น ดึงดูด และเป็น
สิ่งล่อใจกลุ่มลูกค้ำให้มำซื้อสินค้ำโดยหวังที่จะได้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค โดยรำงวัลยิ่งใหญ่ ยิ่งมีมูลค่ำ
มำก ยิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ำได้เร็วขึ้นและในปริม ำณที่มำกขึ้น กำรแถมพกหรือรำงวัล
ในกำรเสี่ยงโชคในปัจจุบันไม่ได้มีกำรกำหนดมูลค่ำของในกำรแถมพกหรือรำงวัลในกำรเสี่ยงโชคให้
ชัดเจน โดยมอบอำนำจให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ออกใบอนุญำตเป็นผู้พิจำรณำถึงมูลค่ำของของรำงวัลว่ำ
พอสมควรที่จะแถมหรือให้รำงวัลหรือไม่ เช่น กระทรวงมหำดไทยได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.
๐๓๐๗.๔/ว๗๔๗๐ กำชับให้เจ้ำพนักงำนผู้ออกใบอนุญำตถือปฏิบัติเรื่องมูลค่ำของรำงวัล ดังนี้ให้
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พิจำรณำว่ำสิ่งของนั้นเหมำะสมพอสมควรกับกำรเล่นหรือไม่และจะต้องมีรำคำไม่น้อย หรือมำก
จนเกินไป โดยพิจำรณำมูลค่ำของสินค้ำของผู้อนุญำตประกอบด้วย เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภค และ
ไม่ให้เป็นกำรเล่นที่มอมเมำประชำชนให้ลุ่มหลงกำรเสี่ยงโชคมำกจนเกินไป
ดังนั้นจึงอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรแถมพกหรือรำงวัลในกำรเสี่ยงโชคใน
ปัจจุบัน ไม่ได้มีกำรกำหนดมูลค่ำของของในกำรแถมพกหรือรำงวัลในกำรเสี่ยงโชคเอำไว้ โดยมอบ
อำนำจให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ออกใบอนุญำตเป็นผู้พิจำรณำถึงมูลค่ำของของรำงวัลว่ำพอสมควรที่จะแถม
หรือให้รำงวัลหรือไม่
สำหรับประเทศเนเธอแลนด์กำหนดเรื่องมูลค่ำของของรำงวัลหรือ
ของแถมในกำรจัดกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคว่ำจะต้องมีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจรวมแล้วไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ ยูโรต่อปี (รวมภำษี) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจที่จัดกิจกรรมจะต้องแจกแจงอย่ำงชัดเจนให้
ผู้บริโภคทรำบก่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมถึงมูลค่ำรวมของของรำงวัล
ประเทศไต้ ห วั น มี ก ฎหมำยเฉพำะซึ่ ง ออกมำเพื่ อ ควบคุ ม กำรให้
รำงวัลของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค
เหล่ำนี้ จึงถูกควบคุมโดยกฎหมำยเพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเป็นธรรม
ไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้วิธีกำรให้รำงวัลที่ไม่เหมำะสม มำเป็นเครื่องมือในกำรกีดกันคู่แข่งทำงกำรค้ำ
ให้ออกไปจำกตลำด ซึ่งกำรให้รำงวัลที่มีมูลค่ำสูงมำกเกินไป ถือเป็นกำรให้รำงวัลอย่ำงไม่เหมำะสม
นอกจำกนี้ ประเทศไต้หวันมีกำรกำหนดมูลค่ำของรำงวัลเอำไว้อย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำก
เป็นกำรจัดกิจกรรมให้รำงวัลของผู้ประกอบธุรกิจ กฎหมำยได้กำหนดมูลค่ำรวมทั้งปีของของรำงวัล
(ในกรณีที่ผู้ประกอบกำรอำจมีกำรจัดกิจกรรมมำกกว่ำหนึ่งครั้งต่อปี) ให้สัมพันธ์กับยอดขำยในปีก่อน
หน้ำที่จะมีกำรจัดกิจกรรมให้รำงวัลด้วย ซึ่งหำกผู้ประกอบกำรสำมำรถทำรำยได้ได้มำก กฎหมำยจะ
อนุญำตให้จัดกิจกรรมมอบของรำงวัลที่มีมูลค่ำรวมทั้งปีมำกตำมไปด้วย
Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes
Offered by Businesses ได้ ว ำงหลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ ก ำหนดมู ล ค่ ำ ของของขวั ญ หรื อ รำงวั ล ที่ มี
ควำมเหมำะสมไว้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
มูลค่ำรวมทั้งปีของของรำงวัล (prizes given) ในกำรจัดกิจกรรม
ให้รำงวัล (มำตรำ ๕)
ก. สำหรับผู้ประกอบกำรที่มียอดขำยต่อปีในปีงบประมำณก่อนหน้ำ
เกินกว่ำ ๓,๐๐๐ ล้ ำนดอลลำร์ไต้หวันใหม่ มูลค่ำรวมทั้งปีของของรำงวัล ต้อ งไม่เ กิน ๖๐๐ ล้ำน
ดอลลำร์ไต้หวันใหม่
ข. สำหรับผู้ประกอบกำรที่มียอดขำยต่อปีในปีงบประมำณก่อนหน้ำ
เกินกว่ำ ๗๕๐ ล้ำนดอลลำร์ไต้หวันใหม่ แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ล้ำนดอลลำร์ไต้หวันใหม่ มูลค่ำรวมทั้งปี
ของของรำงวัลต้องไม่เกิน ๑/๕ ของยอดขำยดังกล่ำว
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ค. สำหรับผู้ประกอบกำรที่มียอดขำยต่อปีในปีงบประมำณก่อนหน้ำ
ไม่เกิน ๗๕๐ ล้ำนดอลลำร์ไต้หวันใหม่ มูลค่ำรวมทั้ งปีของของรำงวัลต้องไม่เกิน ๑๕๐ ล้ำนดอลลำร์
ไต้หวันใหม่
มูลค่ำสูงสุดของรำงวัล (มำตรำ ๖) ไม่ ว่ ำ กรณี ใ ดก็ แ ล้ ว แต่ มู ล ค่ ำ
ของรำงวัลสูงสุดในกำรจัดกิจกรรมมอบของรำงวัลของผู้ประกอบกำรจะต้องไม่เกิน ๕ ล้ำนดอลลำร์
ไต้หวันใหม่
ส ำหรับประเทศนิวซี แลนด์ ผู้ว่ำกำรรัฐ มีอำนำจในออกประกำศ
ค ำสั่ ง ก ำหนดข้ อ ห้ ำ มหรื อ ข้ อ จ ำกั ด ในกำรให้ ร ำงวั ล ในกำรเล่ น กำรพนั น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของกฎหมำย the Gambling Act ๒๐๐๓ ได้ โดยข้อกำหนดดังกล่ำวสำมำรถออกคำสั่ง
กำหนดปริมำณหรือมูลค่ำของทรัพย์สินหรือบริกำรที่จะถูกนำมำใช้เป็นของรำงวัลได้
ในประเทศออสเตรเลีย รัฐนิวเซำเวลส์กำหนดใบอนุญำตเป็น ๒
ประเภทใหญ่ ๆ กล่ ำ วคื อ ใบอนุ ญ ำตส ำหรั บ Single Lottery ก ำหนดมู ล ค่ ำ รำงวั ล ๑๐,๐๐๐ –
๒๐,๐๐๐ ดอลลำร์ออสเตรเลีย Multiple Lottery Class B กำหนดมูลค่ำแต่ละรำงวัลไม่กิน ๒๕๐
ดอลลำร์ออสเตรเลียและมูลค่ำรวมของรำงวัลทั้ งหมดจำกัดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลำร์ออสเตรเลีย
และ Multiple Lottery Class C กำหนดมูลค่ำแต่ละรำงวัลไม่กิน ๑,๐๐๐ ดอลลำร์ออสเตรเลียและ
มูลค่ำรวมของรำงวัลทั้งหมดจำกัดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลำร์ออสเตรเลีย ซึ่งมูลค่ำของรำงวัลนี้ เดิม
รัฐบำลของรัฐนิวเซำท์เวลส์มีแนวคิดว่ำ ผู้ประกอบธุรกิจไม่ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรเสี่ยงโชคจน
กลำยเป็นคู่แข่งกับกำรจับสลำกกินแบ่งรัฐบำล จึงกำหนดมูลค่ำสูงสุดของของรำงวัลไว้ เพื่อไม่ให้
ผู้บริโภคหันมำสนใจกำรจัดกกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยโดยกำรเสี่ยงโชคมำกกว่ำกำรซื้อสลำกกินแบ่ง
รัฐบำล แต่ในปัจจุบันรัฐบำลนิ วเซำท์เวลส์ได้ยกเลิกกำรกำหนดมูลค่ำสูงสุดของของรำงวัลสำหรับ
ใบอนุญำตประเภท Single Lottery ไปแล้ว
ในประเทศสิงคโปร์ได้มีกำรกำหนดเงื่อนไขใบอนุญำตไว้ว่ำรำงวัล
จะต้องไม่มีรำคำสูงมำกจนเกินไปอันจะส่งผลให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเกิดควำมกดดันทำงจิตวิทยำที่จะซื้อ
สินค้ำหรือบริกำรนั้นๆ แต่ไม่ได้ระบุว่ำมูลค่ำของรำงวัลจะต้องมีมูลค่ำเท่ำไร และถ้ำมูลค่ำรวมของ
รำงวัลเกินกว่ำ ๑๐,๐๐๐ ดอลล่ำร์สิงค์โปร์ข้อมูลดังกล่ำวจะได้รับกำรตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
เนื่องจำกจำกกำรศึกษำและสัมภำษณ์เจ้ำพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรออกใบอนุญำตของประเทศไทยพบว่ำในทำงปฏิบัติเจ้ำพนักงำนผู้ออกใบอนุญำตฯ มักจะออก
ใบอนุญำตฯ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ หำกผู้มำขอใบอนุญำตฯ มีหลักฐำนเอกสำรครบ จ่ำยค่ำธรรมเนียม
และมีของรำงวัลแจกตำมจริง โดยส่วนใหญ่เจ้ำพนักงำนผู้ออกใบอนุญำตฯ มักจะไม่ใช้ดุลยพินิจ
ทำงด้ำนอื่นๆ ที่ยังไม่มีควำมชัดเจนเพื่อพิจำรณำไม่ออกใบอนุญำตฯ ดังนั้นจึงควรมีกำรกำหนดเงื่อนไข
เรื่องมูลค่ำของรำงวัลให้มีควำมชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบกำรมีกำรส่งเสริมกำรขำยที่เกินสมควรและ
เป็นกำรมอมเมำประชำชนมำกจนเกินไป
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ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรกำหนดเงื่อนไขในกำรออกใบอนุญำตโดยกำหนดมูลค่ำของรำงวัลให้มีควำม
ชัดเจน ทั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอว่ำกำรกำหนดมูลค่ำรำงวัลสูงสุดไม่ควรเกินมูลค่ำรำงวัลของสลำกกินแบ่งของ
รัฐบำล กล่ำวคือ มูลค่ำรำงวัลสูงสุดไม่ควรเกิน ๖ ล้ำนบำท เพื่อไม่ให้เป็นกำรส่งเสริมให้คนมำเสี่ยงโชค
จำกกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยแทนล๊อตเตอรี่ ซึ่งเป็นรำยได้ของรัฐ ทั้งนี้กำรพิจำรณำมูลค่ำของรำงวัลว่ำ
ของรำงวัลจะมีมูลค่ำเท่ำไรให้พิจำรณำตำมรำคำตลำด ณ วันที่ประกำศแจกรำงวัล
นอกจำกประเทศไทยจะต้องกำหนดเงื่อนไขเรื่องมูลค่ำรำงวัลสูงสุด แล้ว ประเทศไทยควร
กำหนดเรื่องมูลค่ำของรำงวัลรวมตลอดทั้งปี โดยอ้ำงอิงจำกประเทศไต้หวันที่กำหนดมูลค่ำรำงวัลรวม
ตลอดทั้งปีจะต้องมีมูลค่ำไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของยอดขำยตลอดทั้งปีในปีก่อนหน้ำ หรืออำจจะกำหนด
เป็นตัวเลขที่ชัดเจน อย่ำงเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์ที่กำหนดว่ำมูลค่ำของรำงวัลรวมตลอดทั้งปีจะต้อง
ไม่เกินหนึ่งแสนยูโร แต่อย่ำงไรก็ตำม กฎเกณฑ์ของทั้งสองประเทศหำกนำมำปรับใช้กับประเทศไทย
จะส่งผลที่แตกต่ำงกัน จำกกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นพบว่ำ กำรกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องมูลค่ำของ
รำงวัลเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีควำมซับซ้อน ซึ่งกำรออกกฎเกณฑ์เป็นประกำรใดอำจจะทำให้
ส่งผลกระทบต่อภำคธุรกิจ กล่ำวคือ หำกเลือกแนวทำงแบบประเทศไต้หวันที่ห้ำมส่งเสริมกำรขำยโดย
มูลค่ำของรำงวัลเกินร้อยละ ๒๐ ของรำยได้ของปีก่อน อำจส่งผลให้ธุรกิจขนำดเล็กหรือธุรกิจที่เพิ่งเปิด
ใหม่ไม่ สำมำรถทำกำรส่งเสริมกำรตลำดโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคได้ เพรำะปีแรกธุรกิจ
อำจจะประสบกับกำรขำดทุนมำกกว่ำกำไร หำกเลือกแนวทำงของประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ควรมี
กำรศึกษำเพื่อหำตัวเลขที่เหมำะสม ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีกำรศึกษำเชิงลึกในทุกประเด็นอย่ำง
รอบด้ำน เพื่อที่จะกำหนดตัวเลขมูลค่ำของรำงวัลที่เหมำะสมสำหรับผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรส่งเสริม
กำรตลำดด้วยกำรเสี่ยงโชคในประเทศไทย
ผู้วิจัยจึงเสนอให้ประเทศไทยควรมีกำรกำหนดกฎเกณฑเรื่องมูลค่ำของรำงวัลตลอดทั้งปี โดย
กำหนดเป็นตัวเลขที่แน่นอนเช่นเดียวกันกับประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยจะต้องมีกำรศึกษำเชิงลึกในทำง
เศรษฐศำสตร์ถึงตัวเลขที่มีควำมเหมำะสมกับผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรส่งเสริมกำรตลำดด้วยกำรเสี่ยง
โชคในประเทศไทย
๒. วิธีกำรประกำศของรำงวัล
ในรั ฐ ฟลอริ ด ำ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำ เมื่ อ กำรจั บ รำงวั ล สิ้ น สุ ด ลง
ผู้ประกอบธุรกิจที่จัดให้มีกำรจับรำงวัลจะต้องส่งรำยชื่อผู้ชนะกำรจับรำงวัลไปยัง the Department
of Agriculture and Consumer Services ภำยใน ๖๐ วันหลังจำกกำรตัดสินผู้ชนะรำงวัลสิ้นสุดลง
นอกจำกนี้ ก ฎหมำยยั ง ก ำหนดให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ จะต้ อ งประกำศ
กำรจับรำงวัลและรำยละเอียดกำรจับรำงวัลทุกครั้งที่มีกำรโฆษณำ และเมื่อกำรจับรำงวัลสิ้นสุดลง
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ จะต้ อ งแจ้ ง รำยชื่ อ ผู้ ช นะไปยั ง State of New York ภำยใน ๙๐ วั น นั บ แต่ มี
กำรตัดสินผู้ชนะ
ในประเทศออสเตรเลี ย รั ฐ นิ ว เซำท์ เ วลส์ ไ ด้ ก ำหนดเงื่ อ นไขใน
กำรประกำศรำงวัลไว้ดังนี้
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ก. หำกเป็นไปได้ให้ผู้จัดกิจกรรมแจ้งให้ผู้ชนะรำงวัลภำยใน ๒ วันนับ
จำกที่มีกำรจับรำงวัล
ข. ผู้ชนะรำงวัลต้องได้รับกำรแจ้งเป็นรำยบุคคล โดยกำรแจ้งตัวต่อตัว
โทรศัพท์ จดหมำย อีเมล์ หรือวิธีกำรอื่นใดที่เหมำะสม
ค. หำกรำงวั ล มี มู ล ค่ ำ มำกกว่ ำ ๕๐๐ ดอลลำร์ อ อสเตรเลี ย
ผู้จัดกิจกรรมต้องประกำศรำยชื่อผู้รับรำงวัลในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่กำรจับรำงวัลได้จัดขึ้น หรือโดย
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ ของท้องที่ที่จัดกิจกรรม หรือโดยอินเตอร์เน็ตตำมที่กำหนดไว้ในกติกำ
ในประเทศออสเตรเลียรัฐวิคตอเรีย กำหนดให้แจ้งแก่ผู้ชนะรำงวัลเป็น
ลำยลักษณ์อักษรถึงกำรได้รับรำงวัลและต้องประกำศรำยชื่อผู้ได้รับรำงวัลที่มีมูลค่ำมำกกว่ำ ๑,๐๐๐
ดอลลำร์ออสเตรเลียทำง
ก. หนังสือพิมพ์ที่เป็นที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรัฐวิคตอเรีย หรือ
ข. เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตเป็นเวลำอย่ำงน้อย ๒๘ วัน หรือ
ค. หำกกำรจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคได้มีกำรโฆษณำเผยแพร่ทำงวำรสำร
กำรค้ำ นิตยสำรส่งเสริมกำรขำย หรือสื่อสิ่งพิมพ์ในลักษณะที่คล้ำยคลึงกัน ให้ลงประกำศรำยชื่อผู้ชนะ
รำงวัลในสื่อสิ่งพิมพ์เดียวกันนั้น
ในฮ่องกงเงื่อนไขกำรให้ใบอนุญำต Trade Promotion Competition
License กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญำตประกำศผลรำงวัลภำยใน ๑๐ วันนับจำกวันที่ได้รับกำรคัดเลือก
หรือตัดสินผลกำรแข่งขันในหนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษและภำษำจีนหนึ่งฉบับและส่งสำเนำเอกสำรที่
เกี่ยวข้องไปยัง Office of Licensing Authority (OLA) เงื่อนไขใบอนุญำตนี้ทำหน้ำที่เพื่อให้มั่นใจว่ำ
กำรประกำศผลรำงวัลจะได้รับกำรเผยแพร่อย่ำงเปิดเผยและโปร่งใสโดยผู้ได้รับใบอนุญำตเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ ของสมำชิ ก ในชุม ชนที่ ได้ เ ข้ำ ร่ ว มโครงกำร ปั จ จุ บั น ได้ มี กำรยอมรับ กำรเผยแพร่ผล
กำรค้นหำโดยผู้สนับสนุนในหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจำกปัจจุบันพบว่ำประเทศไทยยังไม่ได้มีข้อกำหนดเรื่องวิธีกำรประกำศรำงวัลที่ชัดเจน
ดังนั้น ประเทศไทยควรกำหนดเงื่อนไขว่ำ เมื่อถึงกำหนดเวลำและทรำบผู้ได้รับรำงวัลแล้วจะต้อง
ประกำศกำรได้รับรำงวัลและวิธีกำรรับรำงวัลให้ผู้บริโภคทรำบภำยในระยะเวลำที่กำหนด เช่น ภำยใน
๓๐ นับแต่วันที่ทรำบผู้ได้รับรำงวัล และควรกำหนดให้มีกำรประกำศกำรได้รับรำงวัลในสื่อหลักทั้งสื่อ
ออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงให้มีกำรส่งจดหมำยหรือกำรส่งข้อควำมผ่ำน SMS แจ้งผลโดยตรงถึง
ผู้ได้รับรำงวัลด้วย เพื่อให้ผู้ได้รับรำงวัลรับทรำบและเพื่อแสดงให้เห็นว่ำผู้ได้รับใบอนุญำตได้ให้รำงวัล
จริงตำมที่ ได้ขออนุญ ำตไว้ นอกจำกนี้ผู้ได้รับใบอนุญำตจะต้องส่งสรุปรำยชื่อผู้ได้รับรำงวัลไปยัง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้วย

๒๓๒

๖.๑.๒.๔ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรขำยด้ ว ย
กำรเสี่ยงโชค
จำกกำรศึกษำกฎหมำยของประเทศไทยและกฎหมำยต่ำงประเทศ แสดง
ให้เห็นว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคนั้น แบ่งได้เป็น ๓ ประเด็น
หลัก คือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เงื่อนไขให้ซื้อสินค้ำและบริกำรเพื่อมีสิทธิเข้ำร่วมกิจกรรม
และค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรสื่อสำรและกำรไปรษณีย์ ซึ่งสรุปได้ ดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ ๒๐ แสดงรูปแบบค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค
ประเทศ

ค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
ค่าสินค้าและบริการ
ค่าบริการสื่อสาร/
ไปรษณีย์
ไทย
X
✓
✓
ฮ่องกง
X
✓
สิงคโปร์
X
✓
ไต้หวัน
X
✓
สหรัฐอเมริกา
X
X
✓
( no purchase or no (ใช้ระบบโทรฟรี และค่า
payment necessary) การสื่อสาร/ไปรษณีย์ไม่
ถือเป็นค่าใช้จ่าย)
เนเธอร์แลนด์
X
✓
(เก็บได้ไม่เกิน ๐.๔๕ ยู
✓
โร)
ออสเตรเลีย
X
✓
(เก็บได้ไม่เกิน ๐.๕-๑.๐
✓
ดอลลาร์ออสเตรเลีย)
นิวซีแลนด์
X
✓
✓
(ตามอัตราปกติ)
๑. ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรขำยด้ ว ย
กำรเสี่ยงโชคของประเทศไทย
กฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ งของไทยไม่ ไ ด้ ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ
กำรกำหนดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยไว้เป็นกำรเฉพำะ มี
เพี ย งพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรพนั น พ.ศ. ๒๔๗๘ ที่ ก ำหนดให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต้ อ งขออนุ ญ ำตจำก
เจ้ำพนักงำนผู้ออกใบอนุญำตก่อนจึงจะจัดให้มีกำรแถมพกหรือให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคได้ และ
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ที่กำหนดเงื่อนไขในกำรขออนุญำตจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคไว้ โดย
๒๓๓

มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค
ดังนี้
ประเด็ น แรก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม ไม่ มี ก ฎหมำยหรื อ
กฎกระทรวงระบุถึงประเด็นนี้ไว้อย่ำงชัดเจน
ประเด็นที่สอง เงื่อนไขกำรซื้อสินค้ำและบริกำรเพื่อให้มีสิทธิเข้ำร่วม
กำรเสี่ยงโชค ไม่ได้มีระบุไว้ในกฎกระทรวงหรือหลักเกณฑ์ไว้อย่ำงชัดเจน แต่ถูกระบุไว้เป็นเงื่อนไข
หลังใบอนุญำตที่กำหนดให้กำรจัดให้มีกำรแถมพกหรือจับรำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคเพื่อกิจกำรค้ำหรือ
อำชีพนั้น สินค้ำที่จำหน่ำยจะต้องเป็นไปตำมรำคำในท้องตลำด และแม้ว่ำผู้ซื้อจะไม่ได้รับรำงวัลในกำร
เสี่ยงโชค แต่ผู้ซื้อต้องได้รับสิ่งของตำมรำคำที่ซื้อนั้นเสมอ ซึ่งหมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
ก ำหนดเงื่ อ นไขให้ ผู้ ที่ ต้ อ งกำรจะเข้ ำ ร่ ว มกำรเสี่ ย งโชคต้ อ งซื้ อ สิ น ค้ ำ หรื อ บริ ก ำรจึ ง จะได้ สิ ท ธิ
ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมได้ แต่รำคำของสินค้ำและบริกำรนั้นต้องเป็นไปตำมรำคำท้องตลำด
ประเด็นที่สำม ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งข้อควำม SMS หรือส่งข้อควำมทำง
โทรศัพท์ผ่ำนระบบหมำยเลขต่ำงๆ ในกำรทำยผลตอบปัญหำและแสดงควำมคิดเห็นเพื่อชิงรำงวัล
ปัจจุบันมีเพียงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๒/ว ๒๓๘๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๔๘
กำหนดห้ำมมิให้ผู้จัดกิจกรรมแบ่งปันผลประโยชน์จำกค่ำบริกำรส่งข้อควำม แต่อย่ำงไรก็ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทยดังกล่ำวก็มิได้กำหนดไว้อย่ำงชัดเจนว่ำค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรส่งข้อควำมนั้นอยู่ใน
อัตรำเท่ำใด ดังนั้น จึงมีบำงกรณีที่มีกำรเรียกเก็บอัตรำค่ำส่ง SMS ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในอัตรำที่
สูงกว่ำอัตรำที่ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำรเรียกเก็บในกรณีปกติทำงกำรสื่อสำร
๒. ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรขำยด้ ว ย
กำรเสี่ยงโชคในต่ำงประเทศ
จำกกำรศึกษำถึงกฎหมำยและกฎเกณฑ์ของต่ำงประเทศสำมำรถแยก
ข้ อ ก ำหนดหรื อ เงื่ อ นไขที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรขำยด้ ว ยกำรเสี่ ย งโชคได้
๓ ประกำร คือ กำรห้ำมเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำตอบแทนเพื่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรม กำรกำหนด
เงื่อนไขให้ซื้อสินค้ำหรือบริกำรในรำคำปกติ และกำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำนกำรสื่อสำรหรือไปรษณีย์ ซึ่ง
สรุปได้ดังนี้
๒.๑ กำรห้ำมเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำตอบแทนเพื่อ
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
โดยทั่ ว ไปกฎหมำยของแต่ ล ะประเทศจะก ำหนดนิ ย ำมหรื อ
ลักษณะของกำรพนันไว้ในทำนองเดียวกันว่ำ ๑. มีกำรจ่ำยเงินหรือวำงเงินเดิมพัน ๒. อำศัยโชค ดวง
หรือโอกำสเข้ำมำเกี่ยวข้อง ๓. ได้รับรำงวัลหรือเงินตอบแทนจำกเดิมพันหรือเสี่ยงโชค
ในต่ำงประเทศกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยวิธีกำรเสี่ ยงโชคมีได้ใน
หลำยรูปแบบ เช่น กำรชิงรำงวัล (contests) กำรสุ่มจับรำงวัล (random draws) กำรขูดรำงวัลหรือ
๒๓๔

เปิดปุ๊บรับปั๊บ (instant wins) กำรเล่น เกม (games) กำรจับสลำก (sweepstakes) และกำรออก
สลำก (lotteries)๓๗๗ ซึ่งกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคอำจเข้ำข่ำยเป็นกำรพนันอย่ำงหนึ่งหำก
ครบถ้วนตำมองค์ประกอบของกำรพนัน ดังนั้น แต่ละประเทศจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรกำกับ
ดูแลและควบคุมกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคเพื่อป้องกันมิให้มีกำรนำกำรส่งเสริม
กำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคมำใช้สร้ำงควำมได้เปรียบในทำงธุรกิจให้กับตนเองและป้องกันมิให้เกิด
กำรมอมเมำผู้บริโภคด้วยวิธีกำรเสี่ยงโชค และเพื่อมิให้กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค
เข้ำข่ำยเป็นกำรพนันที่ต้องถูกควบคุมอย่ำงเข้มงวดหรือกำรพนันผิดกฎหมำย ประเทศต่ำงๆ จึง
กำหนดข้อห้ำมมิให้มีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำตอบแทนใดๆ เพื่อกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ลักษณะของกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคครบ
องค์ประกอบของกำรกระทำที่เป็นกำรพนัน๓๗๘ อย่ำงไรก็ตำม ประเทศที่มีกำรกำหนดเงื่อนไขในเรื่องนี้
ไว้เข้มงวดมำกที่สุดคือประเทศสหรัฐอเมริกำที่นอกจำกกำรห้ำมเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมแล้ว ยังห้ำมกำรกำหนดเงื่อนไขให้ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้ำและบริกำรก่อนจึงจะมี
สิทธิเข้ำร่วมกิจกรรมเสี่ยงโชคได้ ซึ่งจะได้กล่ำวโดยละเอียดในหัวข้อถัดไป
๒.๒ กำรกำหนดเงื่อนไขให้ซื้อสินค้ำหรือบริกำรในรำคำปกติ
จำกกำรศึกษำในบทต่ำงประเทศพบว่ำ กฎหมำยในต่ำงประเทศ
ส่วนใหญ่ยินยอมให้ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยสำมำรถกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมต้อง
ซื้อสินค้ำหรือบริกำรเพื่อจะได้มีสิทธิเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริม กำรขำยได้ แต่ทั้งนี้รำคำของสินค้ำและ
บริกำรที่ผู้เข้ำร่วมต้องจ่ำยนั้นต้องเป็นรำคำปกติของสินค้ำและบริกำรที่ขำยอยู่ในท้องตลำดทั่วไป เช่น
ประเทศไต้ ห วั น ที่ ก ำหนดไว้ ใ น the Regulations Governing the Amount of Gifts and Prizes
Offered by Business ว่ำ กำรกำหนดรำคำของสินค้ำหรือบริกำรที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยให้
เที ย บกั บ รำคำตลำดที่ ส มเหตุ ส มผล หรื อ จำกผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จในสิน ค้ำ หรือ บริ ก ำรที่ เหมื อนหรือ
คล้ำยกันในช่วงเวลำเดียวกับสินค้ำหรือบริกำรที่จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนั้น
สำเหตุที่ประเทศต่ำงๆ ยินยอมให้มีกำรกำหนดเงื่อนไขในกำรให้
ซื้อสินค้ำหรือบริกำรได้ในรำคำปกติ เพรำะวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วย
กำรเสี่ยงโชคคือกำรเพิ่มยอดขำยสินค้ำและบริกำร หรือเพื่อทำให้สินค้ำและบริกำรเป็นที่รู้จักมำกขึ้น
ซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมำยอนุญำตให้กระทำได้ นอกจำกนี้ กำรกำหนดเงื่อนไขที่เ ข้มงวดเกินไปอำจจะส่งผล
ให้เป็นอุปสรรคต่อกำรเจริญเติบโตทำงธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจได้ โดยประเทศส่วนใหญ่จะกำหนด
ไว้ในกฎหมำยอย่ำงชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยวิธีกำรเสี่ยงโชค
เช่น

๓๗๗
๓๗๘

Strachan, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, at 211.
Grauschopf, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9.

๒๓๕

ก. ประเทศฮ่ อ งกงระบุ ไ ว้ ใ นเงื่ อ นไขกำรขอใบอนุ ญ ำต Trade
Promotion Competition License ว่ำกำรส่งเสริมกำรขำยด้ วยกำรเสี่ ยงโชคที่ ขออนุญ ำตต้ อ งมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อกำรส่งเสริมหรือประชำสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
ข. ประเทศเนเธอร์แลนด์ กำหนดไว้ใน Code of Conduct for
Promotional Games of Chance ว่ ำ กำรส่ ง เสริ ม กำรขำยด้ ว ยกำรเสี่ ย งโชคต้ อ งจั ด ขึ้ น เพื่ อ
ประชำสัมพันธ์สินค้ำ บริกำร หรือองค์กร เท่ำนั้น
ค. ประเทศออสเตรเลี ย รั ฐ นิ ว เซำท์ เ วลส์ ก ำหนดไว้ ใ น the
Lotteries and Art Unions Act ๑๙๐๑ No.๓๔ ว่ำ กำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคที่จะได้รับ
ใบอนุญำตต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรส่งเสริมกำรค้ำและบริกำรของผู้ประกอบธุรกิจเท่ำนั้น
ง. ประเทศนิวซี แลนด์ กำหนดไว้ใน Gambling Act ๒๐๐๓ ว่ำ
กำรส่งเสริมกำรขำยที่อนุญำตให้ทำได้นั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรส่งเสริมกำรขำยสินค้ำและบริกำร
เท่ำนั้น
มี เ พี ย งประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำเท่ ำ นั้ น ที่ ก ำหนดห้ ำ มมิ ใ ห้
ผู้จัดกิจกรรมกำหนดเงื่อนไขในกำรซื้อสินค้ำและบริกำรเพื่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรม โดยเฉพำะในรัฐ
แคลิฟอร์เนียที่กำหนดไว้อย่ำงชัดเจนในกฎหมำย California Omnibus Sweepstakes Bill ว่ำ ผู้จัด
กิจกรรมต้องระบุข้อควำมในกำรโฆษณำกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยว่ำ ไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้ำ
หรื อ บริ ก ำรจึ ง จะเข้ ำ ร่ ว มได้ (no purchase or payment necessary) นอกจำกนี้ ยั ง เคยมี ก รณี
ตัวอย่ำงในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยของ บริษัท Tylenol ที่ไม่ได้ระบุคำว่ำ “No Purchase
Necessary” ไว้ในโฆษณำอย่ำงชัดเจนจนทำให้ผู้บริโภคที่เข้ำร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๔ เข้ำใจว่ำกำรจะ
มีสิทธิเข้ำร่วมกิจกรรมได้ต้องเป็นผู้ซื้อสินค้ำเท่ำนั้น ดังนั้น บริษัท Tylenol จึงถูกสั่งให้หยุดโฆษณำ
และเสียค่ำปรับเป็นจำนวนถึง ๕๒,๐๐๐ ดอลลำร์สหรัฐ๓๗๙
แม้ ว่ ำ ในหลำยประเทศจะยิ น ยอมให้ ก ำรจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
กำรขำยสำมำรถกำหนดเงื่อนไขให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต้องซื้อสินค้ำและบริกำรจึงจะมีสิทธิเสี่ยงโชคได้
แต่กำรกระทำดังกล่ำวต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงเคร่งครัด เช่น ห้ำมฉวยโอกำสตั้งรำคำสินค้ำหรือ
บริกำรเกินกว่ำรำคำสินค้ำหรืออัตรำค่ำบริกำรตำมปกติ เป็นต้น เพื่อมิให้นำเอำกำรเสี่ยงโชคมำใช้จน
ทำให้เกิดกำรบิดเบือนกลไกตลำดหรือก่อให้เกิดกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมขึ้น หรือก่อให้เกิดปัญหำทำง
สังคม เช่น กำรฉ้อโกงกำรเล่นพนัน กำรพนันในผู้เยำว์ เป็นต้น และที่สำคัญเพื่อคุ้มครองมิให้ผู้บริโภค
ตกเป็นเหยื่อของกำรพนันที่ผิดกฎหมำย
๒.๓ ค่ำบริกำรด้ำนกำรสื่อสำรหรือค่ำไปรษณีย์
เป็นที่น่ำสังเกตว่ำประเทศในแถบเอเชีย เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์
และไต้ ห วั น ไม่ ไ ด้ ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข หรื อ มำตรกำรใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ค่ ำ บริ ก ำรด้ ำ น

๓๗๙

General, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2.

๒๓๖

กำรสื่ อ สำร เช่ น ค่ ำ โทรศั พ ท์ ค่ ำ ส่ ง SMS ค่ ำ ส่ ง MMS หรื อ ค่ ำ ไปรษณี ย์ เช่ น ค่ ำ ไปรษณี ย บั ต ร
ค่ำแสตมป์ ไว้ในกฎหมำยหรือกฎระเบียบอย่ำงชัดเจน
เช่ น เดี ย วกั บ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำที่ มิ ไ ด้ ก ำหนดเงื่ อ นไขหรื อ
ค่ำใช้จ่ำยขั้นต่ำเกี่ยวกับกำรสื่อสำรหรือไปรษณีย์ไว้ มีเพียงกฎหมำย Deceptive Mail Prevention
and Enforcement Act (DMPEA) ซึ่งเป็นกฎหมำยในระดับรัฐบำลกลำงที่กำหนดให้ กำรจัดส่งทำง
ไปรษณีย์ชิงโชคจะต้องมีกำรชี้แจงรำยละเอียดว่ำ กำรเข้ำร่วมชิงรำงวัลที่เกิดจำกกำรซื้อสินค้ำจะต้อง
ไม่เป็นเงื่อนไขในกำรชนะรำงวัล อย่ำงไรก็ดี ได้มีกรณีตัวอย่ำงในหลำยคดีที่ผู้พิพำกษำได้ตัดสินคดีและ
วำงแนวทำงในเรื่ องค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง กำรสื่อสำร และกำรไปรษณีย์ไว้ว่ำ ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
เหล่ำนี้ไม่ถือเป็นกำรเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค เช่น คดี
Haskell v. Time, Inc., ๘๕๗ F. Supp. ๑๓๙๒, ๑๔๐๔, คดี Glick v.MTV Networks, ๗๙๖ F.
Supp. ๗๔๓, ๗๔๘ และ คดี Lac du Flambeau Band of Lake Superior Chippewa Indians v.
Wisconsin, ๗๗๐ F. Supp. ๔๘๐, ๔๘๖ เป็นต้น ดังนั้น จึงตีควำมได้ว่ำ กำรจ่ำยค่ำบริกำรด้ำน
กำรสื่อสำรหรือค่ำไปรษณีย์ไม่ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ในขณะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้
กำหนดเงื่อนไขในเรื่องนี้ไว้อย่ำงชัดเจนถึงกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรสื่อสำรหรือด้ำนไปรษณีย์ ซึ่งอำจ
ต้องจ่ำยตำมอัตรำที่รัฐกำหนดหรืออัตรำปกติ ทั้งนี้ รำยละเอียดในประเด็นดังกล่ำวจะแตกต่ำงกันไป
ในแต่ละประเทศ เช่น
ก. ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยในเรื่องนี้ไว้ใน Code of Conduct for Promotional Games of Chance ว่ำ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ ยงโชคที่อำจเรียกเก็บได้คือค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำก
คนกลำง เช่น ผู้ให้บริกำรสื่อสำร (telecom company) แต่จะเรียกเก็บได้ไม่เกิน ๐.๔๕ ยูโร๓๘๐
ข. ประเทศออสเตรเลีย รัฐนิวเซำท์เวลส์ได้มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์
ในกำรจั ด กิ จ กรรมเสี่ ย งโชคผ่ ำ นทำงโทรศั พ ท์ ไ ว้ ใ น the Trade Promotion Lottery Permit
Conditions ๒๐๑๘ ว่ำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจะเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วย
กำรเสี่ยงโชคผ่ำนทำงโทรศัพท์ไม่เกิน ๐.๕๐ ดอลลำร์ออสเตรเลีย ทั้งนี้ต้องระบุเรื่องค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
ไว้ในกติกำกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน เหตุที่มี กำรกำหนดเงื่อนไขดังกล่ำวไว้เช่นนี้ เพื่อเป็นข้อมูล
ให้กับผู้เข้ำร่วมว่ำ ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมอำจมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นจำกกำรจัดกิจกรรมผ่ำนทำงโทรศัพท์
และยังห้ำมมิใ ห้ผู้จัดกิจกรรมเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรโทรแจ้งผลหรือติดต่อกลับไปยังผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมอีกด้วย และในรัฐวิคตอเรียก็กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องนี้ไว้ในลักษณะเดียวกัน ในรัฐวิคตอเรีย
กำหนดให้เรียกค่ำใช้จ่ำยได้ไม่ เกิน ๑ ดอลลำร์ออสเตรเลีย โดยอัตรำดังกล่ำวถูกกำหนดขึ้น โดย
หน่ ว ยงำนก ำกั บ ดู แ ลกำรจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรขำยด้ ว ยกำรเสี่ ย งโชคโดยพิ จ ำรณำจำกอั ต รำ
กำรให้บริกำรตำมปกติในแต่ละรัฐ นอกจำกนี้ สิ่งที่ควรระวังสำหรับผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยใน
๓๘๐
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ประเทศออสเตรเลียคือกำรกำหนดให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต้องติดต่อกลับหรือโทรกลับหำผู้จัดกิจกรรม
เกินกว่ำหนึ่งครั้ง อำจส่งผลให้กลำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมได้ เพรำะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำรเกินกว่ำอัตรำที่กฎหมำยกำหนด
ค. ประเทศนิวซีแลนด์ กฎหมำย the Gambling Act ๒๐๐๓ ได้
กำหนดไว้อย่ำงชัดเจนว่ำผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต้องไม่เสียค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ยกเว้น
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อ สำรหรือไปรษณีย์ ซึ่งค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวต้องไม่เกินอัตรำมำตรฐำนที่
ผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมหรือผู้ให้บริกำรรำยอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงกำรส่งเสริมกำรขำยนั้นเป็น
ผู้กำหนดทั้งหมด และห้ำมมิให้มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยผ่ำนระบบสื่อสำรระยะไกลนอก
ประเทศและในรูปแบบอื่นที่นอกเหนือจำกกำรจับรำงวัล (Lottery) ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจำก
กำรจัดกิจกรรมที่ไม่เหมำะสมที่อยู่นอกกำรบังคับใช้กฎหมำยและเจ้ำหน้ำที่ของประเทศนิวซีแลนด์ใน
กำรที่จะเข้ำจัดกำรกับกำรกระทำที่ไม่เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
กล่ำวโดยสรุป ประเทศส่วนใหญ่อนุญำตให้มีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรด้ำนกำรสื่อสำรและ
กำรไปรษณีย์ โดยไม่ถือว่ำค่ำบริกำรดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วย
กำรเสี่ยงโชคที่จะทำกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคครบองค์ประกอบของกำรเป็นกำรพนัน
ทั้งนี้ อัตรำที่เรียกเก็บได้นั้นจะเป็ นเท่ำใดขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ โดยบำงประเทศจะมีกำรกำหนด
อัตรำไว้อย่ำงชัดเจนโดยหน่วยงำนกำกับดูแลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย บำงประเทศกำหนดไว้
กว้ำงๆ ว่ำให้เป็นไปตำมอัตรำที่เรียกเก็บตำมปกติเพื่อให้เกิ ดควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่
กฎหมำยกำหนด
ข้อเสนอแนะ
หำกพิจำรณำกฎหมำยของประเทศไทยจะพบว่ำ มีกำรระบุถึงกฎเกณฑ์ในกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคนี้ไว้เกือบครบ
ทุกประเด็นแล้ว เพียงแต่ไม่ได้มีกำรกำหนดไว้ให้ชัดเจน เพรำะบำงเรื่องถูกกำหนดไว้ในเงื่อนไขหลัง
ใบอนุญำต บำงเรื่องถูกกำหนดไว้ในหนังสือเวี ยนของกระทรวงมหำดไทย เช่น ด้ำนหลังใบอนุญำตที่
อนุญำตให้มีกำรกำหนดเงื่อนไขในกำรซื้อสินค้ำและบริกำรเพื่อให้ได้สิทธิเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมขำย
หรือหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ ๐๓๐๗๔/ว ๒๓๘๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๔๘ ที่กำหนดว่ำ
หำกมีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ง SMS และได้มีกำรแบ่งผลประโยชน์กันระหว่ำงผู้จัดกิจกรรมกับ
ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำรจะส่งผลให้กำรจัดกิจกรรมนั้นกลำยเป็นกำรเสี่ยงโชคที่ผู้จัดไม่สำมำรถ
จะขอใบอนุญำตได้
แม้ว่ำแนวทำงปฏิบัติในเรื่องนี้ของประเทศไทยมีควำมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ประเทศ
ต่ำงๆ กำหนดไว้ อย่ำงไรก็ดี ประเทศไทยควรนำแนวทำงหรือหลักกำรปฏิบัติในเรื่องนี้มำรวบรวมและ
บัญญัติไว้ให้ชัดเจนอย่ำงน้อยในระดับกฎกระทรวง โดยต้องระบุถึงรำยละเอียดที่จำเป็นเพื่อผู้ประกอบ
ธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งกำรจะจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรขำยด้ ว ยวิ ธี ก ำรเสี่ ย งโชคสำมำรถทรำบและเข้ ำ ใจใน
ข้อกำหนดต่ำงๆ เหล่ำนี้ได้อย่ำงชัดเจนถูกต้องตรงกัน ลดกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งจะส่งผลเป็น
๒๓๘

กำรลดกำรหลีกเลี่ยงหรือลักลอบจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยที่เข้ำข่ำยเป็นกำรพนันแฝงที่เกิดขึ้นจำก
กำรตกลงแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ร ะหว่ ำ งผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรขำยกั บ
ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำรอันยำกต่อกำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
นอกจำกนี้ ควรระบุ กฎเกณฑ์ ในประเด็นค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคให้ชัดเจน ดังนี้
ก. ห้ำมผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ ำย ค่ำธรรมเนียม หรือ
ค่ำภำระใดๆ เพื่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค
ข. ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยสำมำรถกำหนดเงื่อนไขให้ผู้บริโภคซื้อสินค้ำหรือ
บริกำรตำมรำคำปกติของสินค้ำและบริกำรเพื่อให้ได้สิทธิในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมได้
ค. ค่ำบริกำรด้ำนกำรสื่อสำรและกำรไปรษณีย์ในอัตรำปกติไม่ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อ
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค โดยผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยต้องไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ใดๆ จำกกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรด้ำนกำรสื่อสำรและกำรไปรษณีย์เหล่ำนั้น
๖.๑.๒.๕ ควำมถี่ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค
ปัจจัยที่นำมำใช้ในกำรพิจำรณำว่ำ กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนั้นจะส่งผล
เป็นกำรชักจูงหรือมอมเมำให้มีกำรเข้ำร่วมกำรเสี่ยงโชคมำกน้อยเพียงใดจะพิจำรณำจำกมูลค่ำ ของ
รำงวัลและจำนวนรำงวัล รวมทั้ง ควำมถี่ในกำรจัดกิจกรรม ซึ่งกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม กำรขำยด้วย
กำรเสี่ยงโชคที่มีของรำงวัลที่มีมูลค่ำสูงหรือมีกำรจัดกิจกรรมในกำรเสี่ยงโชคบ่อยๆ อำจกลำยเป็น
กำรส่งเสริมพฤติกรรมกำรเสี่ยงโชคและกำรเล่นพนัน ทำให้คนรอคอยโชควำสนำ คำดหวังจะได้สิ่งที่
ต้องกำรโดยง่ำย ซึ่งจำกกำรศึกษำเปรียบเทียบกฎหมำยของประเทศไทยและต่ำงประเทศสำมำรถ
สรุปผลกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมถี่ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยได้ ดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ ๒๑ แสดงมำตรกำรเกี่ ย วกั บ กำรจ ำกั ด ควำมถี่ ใ นกำรจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรขำยด้ ว ย
กำรเสี่ยงโชค
ประเทศ
ไทย
ฮ่องกง
สิงคโปร์
ไต้หวัน
สหรัฐอเมริกำ
เนเธอแลนด์
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์

มาตรการเกี่ยวกับความถี่ในการจัดกิจกรรม
ห้ำมจัดจนเป็นปกติทำงกำรค้ำ
- ไม่เกินปีละหนึ่งครั้ง ต่อหนึ่งสินค้ำหรือบริกำร หรือต่อองค์กร
- หำกมีสินค้ำหลำยประเภท หนึ่งองค์กรจัดได้สูงสุดจำนวนไม่เกินยี่สิบครั้ง
ต่อปี
๒๓๙

๑. ข้ อ ก ำหนดเกี่ ย วกั บ ควำมถี่ ใ นกำรจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรขำยด้ ว ย
กำรเสี่ยงโชคในประเทศไทย
ประเทศไทยมิได้มีกำรกำหนดกฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับควำมถี่
ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเอำไว้แต่อย่ำงใด มีเพียงกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๐๓)
ข้ อ ๖ ที่ ใ ห้ อ ำนำจแก่ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ นกำรใช้ ดุ ล พิ นิ จ เพื่ อ ก ำหนดอำยุ ข องใบอนุ ญ ำตของ
ผู้ขออนุญำตแต่ละรำยตำมควำมเหมำะสม
๒. ข้ อ ก ำหนดเกี่ ย วกั บ ควำมถี่ ใ นกำรจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรขำยด้ ว ย
กำรเสี่ยงโชคในต่ำงประเทศ
จำกกำรศึกษำกฎหมำยและกฎฌเกณฑ์ของต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
พบว่ำในกำรกำกับดูแลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคในประเด็นเกี่ยวกับควำมถี่ใน
กำรจัดกิจกรรมและระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมนั้น ประเทศต่ำงๆ จะใช้ปัจจัยเรื่องระยะเวลำในกำร
จัดกิจรรมเป็นปัจจัยหลั กเพื่อควบคุมกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค โดยเฉพำะ
อย่ ำ งยิ่ ง ประเทศที่ ก ฎหมำยบั ญ ญั ติ ใ ห้ ต้ อ งขอใบอนุ ญ ำตก่ อ นที่ จ ะจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรขำย
กำรควบคุมระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคจะสะท้อนออกมำทำงอำยุของ
ใบอนุญำต กล่ำวคือ ผู้จัดกิจกรรมสำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคตำมระยะเวลำ
ที่ใบอนุญำตระบุไว้เท่ำนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดอำยุไว้ยำวนำนที่สุดคือ ๑๒ เดือนหรือ ๑ ปี ยกเว้น
ประเทศฮ่องกงที่มีกำหนดอำยุใบอนุญำตยำวนำนที่สุดเพียง ๓ เดือน อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีประเทศใด
จ ำกั ด หรื อ ก ำหนดจ ำนวนกำรขอใบอนุ ญ ำตที่ ส ำมำรถขอได้ ใ นแต่ ล ะปี ดั ง นั้ น จึ ง มี ผ ลเท่ ำ กั บ ว่ ำ
ผู้ขออนุญ ำตสำมำรถจัดกิจกรรมได้บ่อยตำมที่ต้องกำร เพียงแต่ประเทศที่มีกำรกำหนดอำยุของ
ใบอนุญำตไว้เพียงสั้นๆ จะสร้ำงควำมยุ่งยำกให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคมำกขึ้นหำกจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันหลำยครั้ง เพรำะทำให้ต้องขออนุญำต
หลำยครั้งด้วยเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำในแง่ของกำรควบคุมหรือกำรกำกับดูแลกำรกำหนด
อำยุใบอนุญำตไว้สั้นๆ จะช่วยเพิ่มโอกำสให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถควบคุมกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยด้วยเสี่ยงโชคได้ง่ำยขึ้น นอกจำกนี้ มีประเทศนิวซีแลนด์ที่มิได้ระบุระยะเวลำใน
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยไว้อย่ำงชัดเจน เพียงแต่กำหนดว่ำในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
ด้วยกำรเสี่ยงโชคต้องระบุระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมให้ชัดเจนในกติกำ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใ น
กำรให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำวัตถุประสงค์ในกำรกำกับดูแลพฤติกรรมของ
ผู้จัดกิจกรรม
นอกจำกนี้ บำงประเทศนำประเด็นเรื่องมูลค่ำของของรำงวัลมำใช้ใน
กำรกำกับดูแลหรือควบคุมกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค ซึ่งได้แก่ประเทศไต้หวัน
และประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยในประเทศไต้หวันได้กำหนดมูลค่ำรวมของรำงวัล (prizes given) ไว้
ตำมยอดขำยของผู้ประกอบกำรในปีก่อนหน้ำกำรจัดกิจกรรมซึ่งหำกผู้ประกอบกำรสำมำรถทำรำยได้
๒๔๐

ได้มำก กฎหมำยจะอนุญ ำตให้จัดกิจกรรมมอบของรำงวัลที่มีมูลค่ำรวมทั้งปีมำกตำมไปด้วย แต่
อย่ำงไรก็ตำม มูลค่ำของรำงวัลสูงสุดในกำรจัดกิจกรรมมอบของรำงวัลของผู้ประกอบกำรจะต้องไม่
เกิน ๕ ล้ำนดอลลำร์ไต้หวันใหม่ สำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์ได้กำหนดเรื่องมูลค่ำของของรำงวัลไว้
ว่ำจะต้องมีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจรวมแล้วไม่ เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ยูโรต่อปี (รวมภำษี) ทั้งนี้ อำจกล่ำวได้ว่ำ
กำรกำหนดหรือจำกัดมูลค่ำของของรำงวัลไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้วิธีกำรเสนอให้
ของขวัญและของรำงวัลอย่ำงไม่เหมำะสม ทำให้ได้มำซึ่งโอกำสทำงกำรค้ำ และสร้ำงแรงจูงใจกำรให้
ของรำงวัลเกินระดับตำมสมควร จนอำจทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเพรำะเห็นแก่ของขวัญหรือของ
รำงวัลนั้นมำกกว่ำปัจจัยที่สำคัญอื่นๆ เช่น คุณภำพหรือรำคำของสินค้ำหรือบริกำร ซึ่งไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของกำรอนุญำตให้จัดกรรมส่งเสริมกำรขำย
ส่วนประเด็นเรื่องกำรกำหนดควำมถี่ในกำรจัดกิจกรรมนั้น จำกตำรำง
ข้ำงต้นแสดงให้เห็นได้ว่ำประเทศส่วนใหญ่ไม่มีกำรกำหนดควำมถี่ของกำรจัดกิจกรรมไว้ มีเพียงสอง
ประเทศเท่ำนั้นที่มีกำหนดเกี่ยวกับควำมถี่ของกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค ซึ่ง
ได้แก่ ประเทศฮ่องกง ที่ห้ำมจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคจนเป็นปกติทำงกำรค้ำ และ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้ไว้ใน Code of Conduct for
Promotional Games of Chance โดยกำหนดให้กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค
จะจัดได้ไม่เกินปีละหนึ่งครั้ง ต่อหนึ่งสินค้ำหรือบริกำร หรือต่อองค์กร หำกองค์กรหรือผู้ประกอบธุรกิจ
มีสินค้ำหลำยประเภทผู้ประกอบธุรกิจรำยนั้นสำมำรถขอใบอนุญำตแยกตำมประเภทของสินค้ำแต่ละ
ชนิดได้ แต่จำกัดจำนวนไว้ไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี ยกเว้น รำงวัลที่แจกในกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยจะมี
มูลค่ำต่ำกว่ำ ๑,๕๐๐ ยูโร จึงจะไม่ถูกจำกัดด้วยจำนวนครั้ง หรือ จำกัดมูลค่ำรวมของของรำงวัล จะ
เห็นได้ว่ำกฎหมำยของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่อนข้ำงมีควำมเข้มงวดในประเด็นเรื่องนี้ เนื่องจำก
ตำมปกติกำรจัดให้มีกำรเสี่ยงโชคตำมกฎหมำยเนเธอร์แลนด์ต้องขอใบอนุญำต แต่กำรส่งเสริมกำรขำย
ด้วยกำรเสี่ ยงโชคนั้นเป็นข้อยกเว้นที่กฎหมำยอนุญำตให้ทำใด้โดยไม่ต้องขออนุญำต ดังนั้น จึงมี
กำรวำงหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติสำหรับผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยไว้เข้มงวด เพื่อไม่ให้นำวิธีกำร
เสี่ยงโชคมำใช้ในทำงที่ขัดกับวัตถุประสงค์ของกฎหมำย
ข้อเสนอแนะ
จำกกฎเกณฑ์ ข องประเทศต่ ำ งๆ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษำมำท ำให้ เ ห็ น ว่ ำ ประเทศไทยควรป้ อ งกั น
กำรกระทำเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคในลักษณะที่เป็นกำรมอมเมำ
ผู้บริโภคหรือเป็นกำรพนันแฝงด้วยกำรจำกัดจำนวนและมูลค่ำของรำงวัล เพื่อมิให้เป็นกำรสร้ำง
แรงจูงใจแก่ผู้บริโภคให้เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเพรำะต้องกำรได้ของรำงวัลมำกกว่ำกำรจำกัด
ควำมถี่ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ซึ่งกำรจำกัดจำนวนและมูลค่ำของรำงวัลจะช่วยลดแรงจูงใจ
ในกำรเสี่ยงโชค แต่เอื้อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำทำงด้ำนธุรกิจมำกกว่ำกำรจำกัดควำมถี่ในกำรจัด
กิ จ กรรม นอกจำกนี้ กำรจ ำกั ด จ ำนวนหรื อ ก ำหนดควำมถี่ ใ นกำรจั ด กิ จ กรรมอำจจะมี ผ ลเป็ น
๒๔๑

กำรเข้มงวดกับผู้ประกอบธุรกิจมำกจนเกินไป เพรำะในทำงปฏิบัติผู้ประกอบกำรก็มักจะไม่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมบ่อยครั้งนัก เนื่องจำกอำจกลำยเป็นกำรทำให้ผู้บริโภคชะลอกำรซื้อสินค้ำและบริกำร เพื่อรอ
ซื้อในช่วงที่มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเท่ำนั้น ดังนั้น จึงไม่ควรมีกำรกำหนดหรือจำกัดจำนวน
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค
๖.๑.๒.๖ หลักเกณฑ์กำรโฆษณำ
ในประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ ในกำรควบคุมกำรโฆษณำกำรจัดให้มีกำรให้
รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมำย
เฉพำะ เช่น พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ และ พระรำชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น
โดยพระรำชบัญญัติคุ้ มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมำยหลักที่
กำหนดหลักเกณฑ์กำรควบคุมกำรโฆษณำกำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลในสินค้ำทั่วไป ซึ่งได้
กำหนดให้กำรโฆษณำต้องไม่ใช้ข้อควำมที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อควำมที่อำจเป็นผลเสียต่อ
สังคมเป็นส่วนรวม โดยได้มีกำรออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ระบุรำยละเอียดข้อควำมที่
เข้ำลักษณะไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อควำมที่อำจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
ได้แก่
๑. ข้อควำมโฆษณำสินค้ำหรือบริกำรที่ระบุหรือประกำศว่ำผู้ประกอบ
ธุรกิจจะจัดให้มีกำรแถมพกหรือรำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค ก่อนที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้น จะได้รับอนุญำต
จำกเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน
๒. ข้อควำมโฆษณำสินค้ำหรือบริกำรที่ระบุหรือประกำศว่ำผู้ประกอบ
ธุรกิจจะจัดให้มีกำรแถมพกหรือรำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้รับอนุญำตจำก
เจ้ ำ พนั ก งำนตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรพนั น แล้ว แต่ ข้ อ ควำมโฆษณำสิน ค้ำ หรือ บริก ำรที่มิ ได้ ระบุ
รำยละเอี ย ด ตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนดเอำไว้ เช่ น ไม่ ไ ด้ ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร เงื่ อ นไข หรื อ
ข้อกำหนดในกำรเสี่ยงโชคหรือในกำรประกวดชิงรำงวัล ไม่ได้กำหนดวัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
ของกำรจัดให้มีกำรเสี่ยงโชคหรือกำรประกวดชิงรำงวัล หรือไม่ได้กำหนดจำนวน มูลค่ำของของแถม
พกหรือรำงวัล เป็นต้น
นอกจำกหลักเกณฑ์ เรื่ อ งกำรโฆษณำที่ ได้ ก ำหนดไว้ใ นพระรำชบั ญ ญั ติ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ ว ยั ง มี ป ระกำศคณะกรรมกำรว่ ำ ด้ ว ยโฆษณำ ซึ่ ง ออกโดย
คณะกรรมกำรว่ำด้วยโฆษณำภำยใต้กฎหมำยคุ้มครองผู้บ ริโภค ซึ่งได้กำหนดแนวทำงเรื่องกำรโฆษณำ
สินค้ำหรือกำรบริกำรกำรจัดให้มีกำรเสี่ยงโชคด้วยกำรแถมพกหรือรำงวัล เพื่อเป็นรำยละเอียดให้
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ำมอย่ ำ งมั่ น ใจว่ ำ กำรโฆษณำนั้ น อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ถู ก ต้ อ งและไม่ ฝ่ ำ ฝื น
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค โดยจัดทำเป็น ข้อเสนอแนะรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อควำมโฆษณำ
แยกเป็นสองลักษณะ คือ

๒๔๒

๑. ข้อควำมโฆษณำด้วยกำรจัดให้มีกำรแถมพกหรือรำงวัลด้วยกำรเสี่ยง
โชคโดยกำรนำคูปอง สมนำคุณ ชิ้นส่วนหรือสิ่งอื่นใดที่กำหนดไว้ ให้ผู้บังเอิญที่มำรับของแถมพกหรือ
รำงวัลตำมร้ำนค้ำทั่วไปหรือสถำนที่ที่กำหนดไว้
๒. ข้ อ ควำมโฆษณำกำรแจกรำงวั ล ทำงสถำนี วิ ท ยุ ก ระจำยเสี ย ง
สถำนีโทรทัศน์หรือสถำนที่อื่นใดโดยกำรจับคูปอง ชิ้นส่วน หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้บริโภคส่งมำชิงโชค
นอกจำกพระรำชบัญ ญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกำศ
คณะกรรมกำรว่ำด้วยโฆษณำ ซึ่ งเป็นกฎหมำยหลักที่กำหนดหลัก เกณฑ์ก ำรควบคุมกำรโฆษณำ
กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลในสินค้ำทั่วไปแล้ว ประเทศไทยยังมีกำรกำหนดหลักเกณฑ์
กำรโฆษณำกำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคเอำไว้ในกฎหมำยอื่นด้วย ดังนี้
พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ห้ำมไม่ให้มีกำรโฆษณำเครื่องดื่มที่
มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทำงสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจำยเสียง และสื่อกลำงแจ้ง ในลักษณะ
กำรแถมพก หรือให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค หรือมีกำรให้ของแถม นอกจำกนี้ ในพระรำชบัญญัติยำ
พ.ศ.๒๕๑๐ ยังห้ำมไม่ให้มีกำรโฆษณำขำยยำโดยวิธีแถมพกหรือออกสลำกรำงวัล และในส่วนของ
กำรโฆษณำเครื่องมือแพทย์ก็ได้ห้ำมไม่ให้มีรำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค โดยวิธีใดๆ ซึ่งบัญญัติเอำไว้ใน
พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ำ ประเทศไทยมีกำรวำงหลักเกณฑ์กำรควบคุมกำรโฆษณำกำรส่งเสริม
กำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคในสินค้ำทั่วไปอย่ำงชัดเจน และยังมีกำรห้ำมกำรโฆษณำกำรส่งเสริมกำรขำย
ด้วยกำรเสี่ยงโชคในสินค้ำเฉพำะบำงอย่ำงด้วย
จำกกำรศึ ก ษำกลุ่ ม ประเทศตั ว อย่ ำ ง พบว่ ำ ในเรื่ อ งกำรก ำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ำรควบคุ ม
กำรโฆษณำกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคนั้นมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ
ดังนี้
กลุ่มประเทศที่มีกำรวำงหลักเกณฑ์กำรควบคุมกำรโฆษณำกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยง
โชคเอำไว้อย่ำงชัดเจน ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกำ เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียในมลรัฐ
นิวเซำท์เวลส์ และวิคตอเรีย และสิงคโปร์ ซึ่งพอจะสรุปได้โดยสังเขปดังนี้
ประเทศสหรัฐ อเมริกำมี กำรกำหนดหลักเกณฑ์เอำไว้ในกฎหมำยระดับรัฐ บำลกลำง คือ
Deceptive Mail Prevention and Enforcement Act (DMPEA) ซึ่ ง ได้ ก ำหนดให้ ก ำรส่ ง เสริ ม
กำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ย งโชค จะต้องมีข้อควำมตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น มีกำรระบุ
สถำนที่จับรำงวัล วิธีกำรชนะรำงวัล ข้อควำมที่ปรำกฎว่ำ สำมำรถเข้ำร่วมกำรจับรำงวัลได้โดยไม่ต้อง
ซื้อสินค้ำ (no purchase necessary) และมีข้อควำมที่ปรำกฎว่ำ กำรซื้อสินค้ำไม่ได้เป็นกำรเพิ่ม
โอกำสในกำรชนะ (a purchase will not improve an individual’s chances of winning) เป็น
ต้น นอกจำกนี้ ในกฎหมำยระดับรัฐ ยังได้มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์เอำไว้ใน California Omnibus
Sweepstakes Bill ซึ่งเป็นกฎหมำยในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ระบุให้กำรโฆษณำกำรส่งเสริมกำรขำยโดย
กำรจับรำงวัลต้องประกอบไปด้ วยข้อควำมตำมที่กำหนด ซึ่งคล้ำยคลึงกับกฎหมำยในระดับรัฐบำล
กลำง นอกจำกนี้ ในรัฐฟลอริดำ ก็ได้มีกำรกำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องปรำกฎในกำรโฆษณำกำรส่งเสริม
กำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคด้วยเช่นกัน
๒๔๓

ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีกำรวำงหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกำรโฆษณำส่งเสริมกำรขำยด้วย
กำรเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจเอำไว้ใน The Dutch Advertising Code ซึ่งได้ห้ำมกำรโฆษณำที่ไม่
สุจริต อันรวมถึงกำรโฆษณำโดยกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับของรำงวัลอย่ำงกำกวม หรือโฆษณำโดยแสดง
เหมือนให้เห็นว่ำผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รำงวัลแล้ว หรือจะได้รำงวัลหำกกระทำกำรอย่ำงใดอย่ ำงหนึ่ง
ทั้ ง ๆ ที่ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมมี เ พี ย ง “โอกำส” ที่ จ ะได้ รั บ รำงวั ล เท่ ำ นั้ น นอกจำกนั้ น แล้ ว ยั ง มี
กำรกำหนดให้กำรโฆษณำกำรเสี่ยงโชคต้องไม่กระตุ้นให้ผู้บริโภคอยำกเข้ำร่วมกิจกรรมมำกจนเกินไป
และห้ำมไม่ให้มีกำรพุ่งเป้ำกำรโฆษณำไปยังกลุ่มคนที่มีควำมเปรำะบำงที่ต้อ งกำรกำรปกป้องมำกกว่ำ
คนปกติ เช่น กลุ่มผู้เยำว์ หรือผู้ที่มีควำมเสี่ยงต่อพฤติกรรมติดกำรพนัน
ส่วนประเทศนิวซีแลนด์ได้วำงข้อกำหนดและแนวทำงในกำรโฆษณำที่เกี่ยวข้องกับกำรเล่น
เกมและกำรพนั น เอำไว้ ใ น Code for Advertising Gaming and Gambling: Gambling Code
ซึ่งกำหนดให้กำรโฆษณำต้องอยู่ในลักษณะที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและไม่ก่อให้เกิดกำรหลงผิด
หรือหลอกลวงต่อผู้บริโภค เช่น กำรโฆษณำไม่ควรทำให้หลงผิดหรือล่อลวงผู้บริโภค หรือขัดต่อ
กฎหมำยของประเทศ
ประเทศออสเตรเลียในรัฐนิวเซำท์เวลส์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรโฆษณำกำรส่งเสริมกำรขำย
ด้ ว ยกำรเสี่ ย งโชคเอำไว้ ใ น The Lotteries and Art Unions Regulation ๒๐๑๔ ซึ่ ง ได้ ก ำหนด
ข้อห้ำมกำรโฆษณำไว้หลำยประกำร เช่น ห้ำมกำรโฆษณำที่แสดงให้เห็นภำพของเด็กที่กำลังเข้ำร่วม
กิจกรรมเสี่ยงโชค หรือชี้ให้เห็นว่ำกำรเข้ำร่วมกิจกรรมจะทำให้ได้รำงวัลแน่นอน หรือชี้ให้เห็นว่ ำ
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสี่ยงโชคจะให้สถำนกำรณ์ทำงกำรเงินของผู้เข้ำร่วมดีขึ้น เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมี
กำรห้ำมกำรโฆษณำกำรส่งเสริมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่ำกำรเสี่ยง
โชคนั้นเป็น lotto หรือ keno หรือเป็นกิจกรรมในรูปแบบที่จัดขึ้นโดยได้รบั อนุญำตตำมกฎหมำย the
Public Lotteries Act ๑๙๙๖ หรือโฆษณำว่ำกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคนั้นได้รับ
อนุญำตจำกรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐ ทั้งๆ ที่ในควำมเป็นจริงยังไม่ได้รับอนุญำต เป็นต้น
ส่ วนในรัฐ วิคตอเรีย ไม่ มี กฎหมำยบัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้อย่ำงเฉพำะเจำะจง แต่
ก ำหนดให้ ก ำรโฆษณำต้ อ งได้ รั บ กำรอนุ มั ติ จ ำก the Australian Association of National
Advertisers: AANA ก่อน
ในประเทศสิงคโปร์นั้น มี Framework for gambling advertisements and promotions
ซึ่งได้กำหนดแนวทำงว่ำกำรส่งเสริมกำรขำยจะต้องไม่เป็นไปในลักษณะที่ทำให้คนทั่วไปเข้ำใจว่ำ
กำรเล่นเกมหรือกำรเสี่ยงโชคนั้นๆ จะส่งผลดีต่อฐำนะและควำมมั่งคั่งของบุคคล นอกจำกนี้ เจ้ำของ
สื่อ และบริษัทโฆษณำ กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค จะต้องตรวจสอบให้ดีว่ำกำรส่งเสริม
กำรขำยที่มีกำรเสี่ยงโชคนั้น ได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีกำรโฆษณำกิจกรรม
ดังกล่ำว โดยต้องไปขอดูสำเนำใบอนุญำต ณ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จึ ง เห็ น ได้ ว่ ำ ในกลุ่ ม ประเทศตั ว อย่ ำ งต่ ำ งให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรควบคุ ม กำรโฆษณำ
กำรส่ ง เสริ ม กำรขำยด้ ว ยกำรเสี่ ย งโชค ซึ่ ง เน้ น ไปที่ ก ำรควบคุ ม ข้ อ ควำมในกำรโฆษณำเพื่ อ เป็ น
กำรคุ้ม ครองผู้ บริโภคไม่ ใ ห้ถูกหลอกลวงจำกกำรโฆษณำให้เข้ ำร่วมกิ จกรรมที่จัด ขึ้นเพื่อส่ ง เสริ ม
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กำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค และในบำงประเทศยังเพิ่มหลักเกณฑ์ในกำรคุ้มครองกลุ่มที่ควรได้รับ
ปกป้องเป็นพิเศษ เช่น กลุ่มเด็ก อีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
จะเห็นได้ว่ำประเทศไทยเอง ก็มีกำรควบคุมกำรโฆษณำกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค
โดยกำหนดให้กำรโฆษณำต้องมีรำยละเอียด ตำมที่กฎหมำยกำหนดอย่ำงชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะถือว่ำ
เป็นข้อควำมโฆษณำที่เข้ำลักษณะไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อควำมที่อำจก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สังคมเป็นส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับในประเทศสหรัฐอเมริกำ ที่มีกำรกำหนดให้กำรส่งเสริมกำรขำย
โดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค จะต้องมีข้อควำมตำมที่กฎหมำยกำหนด อย่ำงไรก็ดี ประเทศไทย
ควรจะนำหลั กเกณฑ์ กำรควบคุม กำรโฆษณำจำกประเทศเนเธอร์แลนด์ม ำปรั บใช้ด้ ว ย กล่ำวคื อ
กำรห้ำมกำรโฆษณำกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคที่มีลักษณะไปกระตุ้นให้ผู้บริโภคอยำกเข้ำ
ร่วมกิจกรรมมำกจนเกินไป หรือควรต้องห้ำมกำรโฆษณำกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคใน
ลักษณะที่ทำให้ผู้บริโภคเชื่อว่ำกำรเสี่ยงโชคนั้นๆ จะส่งผลดีต่อฐำนะและควำมมั่งคั่งของตนตำมที่
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศออสเตรเลียในรัฐนิวเซำท์เวลส์กำหนด เพื่อลดกำรมอมเมำผู้บริโภคให้
เสพย์ติดกำรเสี่ยงโชคจำกกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
นอกจำกนี้ กำรควบคุมกำรโฆษณำกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคในประเทศไทย ควร
มีบทบัญญัติที่คุ้มครองเด็กให้ชัดเจน เช่น ห้ำมกำรโฆษณำกำรส่งเสริมกำรขำยที่พุ่งเป้ำไปยังกลุ่มเด็ก
โดยตรงอย่ำงในประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือมีกำรห้ำมกำรโฆษณำที่แสดงให้เห็นภำพของเด็กที่กำลัง
เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมเสี่ ย งโชค อย่ ำ งในประเทศออสเตรเลี ย ในรั ฐ นิ ว เซำท์ เ วลส์ โดยควรไปเพิ่ ม เติ ม
หลักเกณฑ์ดังกล่ำวเอำไว้ในกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค
เมื่อพิจำรณำจำกมุมมองกำรตลำดของภำคธุรกิจ จะเห็นได้ว่ำกำรโฆษณำเป็นเครื่ อ งมือ
กำรสื่อสำรให้ลูกค้ำหรือกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยรับรู้ถึงกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรชิงโชคหรือ
เสี่ยงโชคได้ และเป็นกำรกระตุ้นให้ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรมตำมเป้ำหมำยที่ธุรกิจกำหนด
ไว้ อย่ำงไรก็ดี ควรสร้ำงจิตสำนึกหรือกำหนดจรรยำบรรณทำงธุรกิจที่จะไม่มอมเมำกลุ่มเป้ำหมำยให้
ซื้อสินค้ำของตนเอง เพรำะต้องกำรของรำงวัลจำกกำรได้สิทธิ์ในกำรชิงโชค แต่ให้เป็นซื้อจำกพื้นฐำน
ควำมต้องกำรที่แท้จริง และได้ของรำงวัลจำกกำรชิงโชคเป็นเพียงกำรตอบแทนหรือคืนกำไรให้กับ
ลูกค้ำที่มีควำมภักดีกับภำคธุรกิจ ซึ่งต้องเพิ่มหลักเกณฑ์กำรโฆษณำกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยง
โชคให้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ตำมที่ได้กล่ำวแล้วข้ำงต้น
๖.๑.๒.๗ กำรคุ้มครองเยำวชนและกลุ่มเปรำะบำง
เมื่อพิจำณำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมกำรส่งเสริมกำรขำยด้วย
กำรเสี่ยงโชคในประเทศไทย ไม่ปรำกฎว่ำมี กฎระเบียบในกำรคุ้มครองเยำวชนและกลุ่มเปรำะบำงใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคแต่อย่ำงใด ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศตัวอย่ำง
แล้ว ส่วนใหญ่จะมีกำรกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองเยำวชนและกลุ่มเปรำะบำง แต่อำจมีกำรกำหนด
ช่วงอำยุของเยำวชนที่ต้องได้รับควำมคุ้มครองแตกต่ำงกันออกไป
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จำกกำรศึกษำกลุ่มประเทศตัวอย่ำง พบว่ำในเรื่องกำรกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองเยำวชน
และกลุ่มเปรำะบำงมีควำมแตกต่ำงกันอยู่บ้ำงในแต่ละประเทศ ดังนี้
ในประเทศเนเธอร์แลนด์มีกำรคุ้มครองผู้เยำว์จำกกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค
โ ด ย ก ำ ห น ด ไ ว้ ใ น Code of Conduct for Promotional Games of Chance ที่ ว ำ ง ห ลั ก ใ ห้
ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค ต้องจัดให้มีเงื่อนไขในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม โดยระบุ
เงื่อนไขที่เกี่ยวกับผู้เยำว์ข้อหนึ่งคือ ต้องมีข้อควำมที่ระบุว่ำผู้เยำว์อำยุต่ำกว่ำ ๑๖ ปี ต้องได้รับอนุญำต
จำกผู้ปกครองก่อนจึงจะเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคได้ นอกจำกนี้ ยังกำหนด
เงื่อนไขในกำรโฆษณำกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค ว่ำต้องไม่พุ่งเป้ำไปยังผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมที่มีควำมอ่อนไหว เช่น ผู้เยำว์ หรือผู้ที่มีควำมเสี่ยงต่อพฤติกรรมติดกำรพนัน
ประเทศออสเตรเลียในรัฐนิวเซำท์เวลส์ ได้กำหนดเกณฑ์ในกำรคุ้มครองผู้เยำว์เอำไว้ใน The
Lotteries and Art Unions Act ๑๙๐๑ No.๓๔ ที่ แ ม้ ก ฎหมำยจะอนุ ญ ำตให้ มี ก ำรจั ด กิ จ กรรม
ส่ ง เสริ ม กำรขำยด้ ว ยกำรเสี่ ย งโชค แต่ ห ำกเป็ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรขำยที่ มี ร ำงวั ล ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น
เครื่องดื่มมึนเมำ จะห้ำมมิให้เด็กอำยุต่ำกว่ำ ๑๘ ปีเข้ำร่วมกิจกรรม หรือรับรำงวัลที่มีส่วนหนึ่งเป็น
เครื่องดื่มมึนเมำโดยเด็ดขำด
ส่วนในรัฐวิคตอเรียนั้นไม่มีกฎหมำยที่เข้ำมำคุ้มครองผู้เยำว์ในเรื่องกำรส่งเสริมกำรขำยด้วย
กำรเสี่ ย งโชคโดยเฉพำะ แต่ มี ก ำรก ำหนดเอำไว้ ใ นแนวปฏิ บั ติ ที่ จั ด ท ำขึ้ น โดย the Victorian
Commission for Gambling and Liquor Regulation: VCGLR ซึ่ ง ได้ ว ำงแนวทำงกำรจ ำกั ด
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคของผู้เยำว์ เช่น ห้ำมยินยอมหรือส่งเสริมให้
ผู้เยำว์เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย หำกสินค้ำหรือบริกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรขำยอยู่นั้น หรือ
ของรำงวัลที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมนั้นเป็นสินค้ำที่กฎหมำยห้ำมมิให้ผู้เยำว์ทำกำรซื้อ หรือแนะนำให้ไม่
ควรใช้วิธีกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยวิธีกำรจับรำงวัลกับผู้บริโภคที่เป็นผู้เยำว์
ในประเทศสิ ง คโปร์ เ อง ก็ ไ ด้ มี ก ำรก ำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ำรคุ้ ม ครองเยำวชนเอำไว้ ใ น
Framework for gambling advertisements and promotions ซึ่งได้ห้ำมกำรทำกิจกรรมส่งเสริม
กำรขำยด้วยวิธีเสี่ยงโชค ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมกับเยำวชนที่อำยุไม่ถึง ๒๑ ปี
ส่วนในประเทศฮ่องกง ก็ไม่สนับสนุนให้ ผู้ที่มีอำยุต่ำกว่ำ ๑๘ ปี เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขัน
กำรส่งเสริมกำรค้ำ (trade promotion competitions) โดยกำหนดไว้เป็นเกณฑ์กำรออกใบอนุญำต
ที่ให้เป็นดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำว่ำกำรแข่งขันกำรส่งเสริมกำรค้ำนั้น มีแนวโน้มจะเป็นกำรชัก
จูงผู้ที่มีอำยุต่ำกว่ำ ๑๘ ปี ให้เข้ำร่วมกิจกรรมหรือไม่ ซึ่งหำกมีแนวโน้มเจ้ำหน้ำที่อำจไม่ออกใบอนุญำต
ให้ก็ได้
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ำ ในกลุ่มประเทศตัวอย่ำงส่วนใหญ่ มีหลักเกณฑ์ในกำรคุ้มครองเด็กและ
เยำวชนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค เนื่องจำกถือเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับ
กำรปกป้องคุ้มครองมำกกว่ำกลุ่มคนทั่วไป ไม่ให้ถูกมอมเมำหรือชักจูงให้เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริม
กำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคได้โดยไม่มีขอบเขต โดยมีทั้งกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในกฎหมำย และเป็น
๒๔๖

แนวปฏิบัติ แต่มีกำรกำหนดช่วงอำยุของเยำวชนที่ได้รับกำรคุ้มครองแตกต่ำงกัน ซึ่งอยู่ในช่วงอำยุ
ระหว่ำง ๑๓-๒๑ ปี
ข้อเสนอแนะ
ในประเทศไทย ตำมพระรำชบัญญัติกำรพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และพระรำชบัญญั ติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นกฎหมำยหลักในกำรควบคุมกำรอนุญำตกำรจัดให้มีกำรให้รำงวัลด้วย
กำรเสี่ยงโชคและกำรโฆษณำกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชค ไม่ได้วำงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
เด็ ก เยำวชนและกลุ่ ม เปรำะบำง เช่ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เสี่ ย งติ ด กำรพนั น เอำไว้ แ ต่ อ ย่ ำ งใด ท ำให้
กำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคซึ่งในปัจจบันนี้ผู้ประกอบกำรได้มีกำรจัดอย่ำง
แพร่ ห ลำย สำมำรถเข้ ำ ถึ ง กลุ่ ม เด็ ก และเยำวชนได้ โ ดยตรง ประเทศไทย จึ ง ควรน ำหลั ก เกณฑ์
กำรปกป้องเด็กจำกกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยจำกในต่ำงประเทศมำปรับใช้ด้วย โดยกำรจำกัดกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชคของเด็กและเยำวชน โดยเพิ่มบทบัญญัติห้ำมไม่ให้เด็ก
อำยุไม่เกิน ๑๘ ปี เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรเสี่ยงโชค เนื่องจำกถือเป็นเด็กในช่วงอำยุที่
ควรได้รับกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ อันสอดคล้องกับเกณฑ์อำยุของเด็กตำมพระรำชบัญ ญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้กำหนดคำนิยำมของ “เด็ก” ว่ำหมำยถึง บุคคลที่มีอำยุต่ำว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์๓๘๑

๓๘๑

มาตรา ๔ พระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๔๗

๖.๒ ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การกากับดูแลในไทยและในต่างประเทศ
จำกบทวิเครำะห์ในหัวข้อ ๖.๑ ผู้วิจัยได้นำรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคในทั้งประเทศไทยและใน
กลุ่มประเทศศึกษำมำแสดงตำมตำรำงด้ำนล่ำงนี้

๒๔๘

ตารางที่ ๒๒ ตำรำงเปรียบเทียบกฎหมำย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรขำยโดยกำรให้รำงวัลด้วยกำรเสี่ยงโชคในประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศศึกษำ
ประเด็น
อยู่ภำยใต้
กฎหมำยกำร
พนัน
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง

ไทย
อยู่ (แต่ไม่ถือว่ำ
เป็นกำรพนัน)

ฮ่องกง
อยู่

สิงคโปร์
ไม่อยู่

๒๔๙

๑. พระรำชบัญญัติ ๑. Gambling
๑. Betting and
กำรพนัน
Ordinance
Sweepstakes
- กฎกระทรวง
Duties Act
๒. Trade
ฉบับที่ ๑๗
('BSDA’)
Promotion
- พ.ศ. ๒๕๐๓
Competition ๒. Remote
- หนังสือ
Gambling
License
กระทรวง
(Exempt
มหำดไทย
Persons) Order
๒. กฎหมำย
๒๐๑๕
เกี่ยวกับกำร
๓. Common
โฆษณำ
Gaming
- พระรำชบัญญัติ
Houses Act
คุ้มครอง
(Cap. ๔๙)
ผู้บริโภค
('CGHA')
- พระรำชบัญญัติ
๔. Framework for
อำหำร
gambling
- พ.ศ. ๒๕๒๒
advertisements
- พระรำชบัญญัติ
and
ยำ พ.ศ. ๒๕๑๐
promotions

อเมริกา
ไม่อยู่

ไต้หวัน
ไม่อยู่

๑. Federal Trade ๑. Fair Trade Act
Commission
๒๐๑๕
Act
๒. Regulations
๒. Children’s
Governing the
Online Privacy
Amount of
Protection Act
Gifts and
('COPPA')
Prizes Offered
๓. Deceptive Mail
by Businesses
Prevention
and
Enforcement
Act
๔. California
Business &
Professions
Code
๕. California
Ombusman

เนเธอร์แลนด์
อยู่

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

อยู่

๑. Betting and
and Gaming
Act หรือ
Wet op de
Kansspelen
๒. Code of
Conduct for
Promotional
Games of
Chance หรือ
Gedragscode
Promotionele
Kansspelen
๓. the Dutch
Advertising
Code
๔. Game of
Chance Tax
Act หรือ Wet

Federal Law
๑. The
๑. The Australian
Gambling Act
Consumer Law
๒๐๐๓
๒. The Australian ๒. The Fair
Association of
Trading Act
National
๑๙๘๖
Advertisers
๓. Code for
Wagering and
Advertising
Marketing
Gaming and
Communication
Gambling
Code
(Gambling
Code)
รัฐนิวเซำท์เวลส์
๑. The Lotteries
and Art Unions
Act ๑๙๐๑ No.
๓๔
๒. The Lotteries
and Art Unions

อยู่

ประเด็น

ไทย
พระรำชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑

ฮ่องกง

สิงคโปร์

อเมริกา
Sweeptakes
Bill

ไต้หวัน

เนเธอร์แลนด์
ออสเตรเลีย
op de
Regulation
kansspelbela
๒๐๑๔
sting
๓. Trade
Promotion
Lottery Permit
Conditions

๒๕๐

รัฐวิคตอเรีย
๑. The Gambling
Regulation Act
๒๐๐๓
๒. The Gambling
Regulations
๒๐๑๕
๓. Guideline for
Assessing
whether Trade
Promotion
Lotteries are
Offensive or
Contrary to
the Public
Interest

นิวซีแลนด์

ประเด็น
กำรขอ
ใบอนุญำต

๒๕๑

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ไทย
“ใบอนุญำตให้จัด
ให้มีกำรเล่นแถม
พกหรือรำงวัลใน
กำรเสี่ยงโชคด้วย
วิธีกำรใดๆ ในกำร
ประกอบกิจกำรค้ำ
หรืออำชีพ” หรือ
“พ.น. ๓๖ ๐๑๕๐”

ฮ่องกง
Trade
Promotion
Competition
License

เจ้ำพนักงำนผู้ออก Office of the
ใบอนุญำตจัดให้มี Licensing
กำรแถมพกหรือ
Authority
รำงวัลด้วยกำร
เสี่ยงโชคโดยวิธี
ใดๆ
- ผู้อำนวยกำร
สำนักกำร
สอบสวนและนิติ
กำร กรมกำร
ปกครอง สำหรับ

สิงคโปร์
๑. certificate of
exemption
๒. Lucky Draw
Permit

๑. Ministry of
Home Affairs
(MHA),
๒. Singapore
Police Force

อเมริกา
Registration

ไต้หวัน
ไม่ต้องขอ
ใบอนุญำต

๑. Secretary of Fair Trade
state
Commission
๒. State of
California
Department
of Justice
๓. Attorney
General
๔. Department
of Agriculture
and

เนเธอร์แลนด์
ไม่ต้องขอ
ใบอนุญำต

The
Netherlands
Gambling
Authority (NGA)

ออสเตรเลีย
รัฐนิวเซำท์เวลส์
๑. Trade
Promotion
Lotteries
Permit
- Single
Promotion
Permit
- Multiple
Promotion
Permit
รัฐวิคตอเรีย
ไม่ต้องขอใบอนุญำต
รัฐนิวเซำท์เวลส์
NSW Fair Trading
Office โดยได้รับ
มอบอำนำจจำก
Minister for
Innovation and
Better Regulation
รัฐวิคตอเรีย
The Victorian
Commission for

นิวซีแลนด์
ไม่ต้องขอ
ใบอนุญำต

The Gambling
Commission

ประเด็น

๒๕๒
ของรำงวัล

ไทย
ฮ่องกง
ในเขต
กรุงเทพมหำนคร
โดยจะต้องได้รับ
กำรอนุมัติจำก
อธิบดีกรมกำร
ปกครอง
- นำยอำเภอ หรือ
ปลัดอำเภอ
ซึ่งเป็นหัวหน้ำ
ประจำกิ่งอำเภอ
แห่งท้องที่
สำหรับจังหวัด
อื่นนอกจำก
กรุงเทพมหำนคร
โดยจะต้องได้รับ
กำรอนุมัติจำก
ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดที่อำเภอผู้
ร้องขอตั้งอยู่
ไม่จำกัดมูลค่ำของ ห้ำมให้ของรำงวัล
ของรำงวัล
เป็นเงิน ธุรกิจ
สำมำรถมอบบัตร
กำนัลหรือบัตร
ของขวัญได้ตรำบ
เท่ำที่ยังไม่สำมำรถ

สิงคโปร์

หำกมูลค่ำของ
รำงวัลเกิน ๑๐,๐๐๐
ดอลลำร์สิงคโปร์
จะต้องประกำศใน
หนังสือพิมพ์

อเมริกา
Consumer
Services

ไต้หวัน

Rhode Island
ต้องไม่เกินร้อยละ
มูลค่ำรำงวัลเกิน
๒๐ ของยอดขำย
๕๐๐ ดอลลำร์สหรัฐ ในปีก่อน
จะต้องจดทะเบียน
New York และ
Florida

เนเธอร์แลนด์

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
ยูโรต่อปี และได้ไม่
เกินปีละหนึ่งครั้ง
ต่อหนึ่งสินค้ำหรือ
บริกำร หรือต่อ
องค์กร

ออสเตรเลีย
Gambling and
Liquor Regulation:
VCGLR (องค์กร
อิสระ)

รัฐนิวเซำท์เวลส์
ต้องไม่เป็นของ
รำงวัลต้องห้ำม
รัฐวิคตอเรีย
ไม่มีกำหนด

นิวซีแลนด์

ห้ำมแจกของ
ต้องห้ำม
- อำวุธ
- เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
- taonga tūturu

ประเด็น

ค่ำธรรมเนียม
กำรขอ
ใบอนุญำต

ไทย

ฮ่องกง
แลกเป็นเงินสด
หรือใช้ชำระหรือ
ชำระหนี้ได้

๒๕๓

ตำมอำยุใบอนุญำต ๑,๕๙๐ ดอลลำร์
- ๑ วัน: ๓๐๐
ฮ่องกง
บำท
- ไม่เกิน ๗ วัน:
๖๐๐ บำท
- ไม่เกิน ๑ เดือน:
๑,๕๐๐ บำท
- ไม่เกิน ๖ เดือน:
๖,๐๐๐ บำท
ไม่เกิน ๑ ปี:
๙,๐๐๐ บำท

สิงคโปร์

-

อเมริกา
๕,๐๐๐ ดอลลำร์
สหรัฐ ผู้ประกอบ
ธุรกิจจะต้องเปิด
บัญชี trust
account หรือ ออก
หนังสือค้ำประกัน
กำรออกรำงวัล
ค่ำสมัคร ๑๐๐
ดอลลำร์สหรัฐ

ไต้หวัน

-

เนเธอร์แลนด์

-

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์
- บัตรกำนัลหรือ
สิทธิกำรใช้
บริกำรทำงเพศ

รัฐนิวเซำท์เวลส์
- Single Lottery
จ่ำย ๘๐- ๒,๑๘๕
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย
- Multiple Lottery
Class B จ่ำย ๓๒๐
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย
- Multiple Lottery
Class C จ่ำย ๕๘๕
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย
รัฐวิคตอเรีย
-

๒๕๔

ประเด็น
ไทย
ฮ่องกง
ค่ำธรรมเนียม/ - หำกเป็นชิงโชค ห้ำมคิด
ค่ำใช้จ่ำย
โดยส่งชิ้นส่วน ค่ำธรรมเนียม
เพิ่มเติมในกำร
คูปองฯ สินค้ำที่
เข้ำร่วม
จำหน่ำยจะต้อง
กิจกรรม/ซื้อ
เป็นไปตำม
สินค้ำ
รำคำใน
ท้องตลำด และ
ผู้ซื้อแม้ว่ำจะ
ไม่ได้รับรำงวัล
ในกำรเสี่ยงก็
ต้องได้รับ
สิ่งของตำม
รำคำที่ซื้อนั้นไป
เสมอ
- หำกเป็นวิธีกำร
ส่ง SMS ชิงโชค
ผู้จัด ต้องไม่ได้
ส่วนแบ่งจำกค่ำ
SMS
- หำกรำคำสินค้ำ
สูงกว่ำที่
จำหน่ำยปกติ
หรือผู้จัดได้รับ
ส่วนแบ่งค่ำ
SMS จะ

สิงคโปร์
ห้ำมคิด
ค่ำธรรมเนียม

อเมริกา
ห้ำมคิด
ค่ำธรรมเนียม

ไต้หวัน
ห้ำมคิด
ค่ำธรรมเนียม

เนเธอร์แลนด์
ห้ำมคิด
ค่ำธรรมเนียม หรือ
อำจเก็บค่ำ
Communication
cost ได้ไม่เกิน
๐.๔๕ ยูโร

ออสเตรเลีย
รัฐนิวเซำท์เวลส์
ห้ำมคิดค่ำธรรมเนียม
เพื่อเข้ำร่วมกิจกรรม
แต่สำมำรถกำหนด
เงื่อนไขให้ซื้อสินค้ำ
หรือบริกำรในรำคำ
ขำยปลีกปกติได้ และ
ค่ำส่ง SMS หรือ
ไปรษณีย์ไม่ถือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม
รัฐวิคตอเรีย
ห้ำมคิดค่ำธรรมเนียม
เพื่อเข้ำร่วมกิจกรรม
แต่สำมำรถกำหนด
เงื่อนไขให้ซื้อสินค้ำ
หรือบริกำรในรำคำ
ขำยปลีกปกติได้ และ
ค่ำส่ง SMS หรือ
ไปรษณีย์ไม่ถือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม

นิวซีแลนด์
ห้ำมคิด
ค่ำธรรมเนียมเพื่อ
เข้ำร่วมกิจกรรม
แต่ถือว่ำค่ำใช้จ่ำย
ทำงไปรษณีย์หรือ
ค่ำโทรศัพท์ใน
อัตรำมำตฐำนเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม

ประเด็น

ไทย
กลำยเป็นกำร
พนัน

๒๕๕

ระยะเวลำกำร ก่อนวันเล่นไม่น้อย
ขออนุญำต
กว่ำ ๙๐ วัน
ล่วงหน้ำก่อน
กำรโฆษณำ
อำยุใบอนุญำต - ๑ วัน
- ไม่เกิน ๗ วัน
- ไม่เกิน ๑ เดือน
- ไม่เกิน ๖ เดือน
- ไม่เกิน ๑ ปี
ระยะเวลำกำร ไม่เกิน ๙๐ วัน
พิจำรณำ
ใบอนุญำต
ข้อกำหนด
กรณีไม่มีผู้รับ
รำงวัล
(unclaimed
prize) หรือ
กำรทบรำงวัล
(rollover)

ฮ่องกง

สิงคโปร์

อเมริกา

ไต้หวัน

เนเธอร์แลนด์

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

อย่ำงน้อย ๒
สัปดำห์ก่อนกำร
โฆษณำ

อย่ำงน้อย ๔
สัปดำห์ก่อนกำร
โฆษณำ

อย่ำงน้อย ๓๐ วัน
ก่อนกำรจับรำงวัล

-

-

-

-

๓ เดือน

-

-

-

-

รัฐนิวเซำท์เวลส์
๑๒ เดือน

-

ประมำณ ๒-๓
สัปดำห์

๑ เดือน

-

-

-

รัฐนิวเซำท์เวลส์
๒๘ วัน

-

ไม่อนุญำต

- ไม่อนุญำต
- รำงวัลทั้งหมดที่
ไม่ได้รับหรือยังคง
ไม่มีกำรอ้ำงสิทธิ์
หลังจำกผ่ำนไป ๒
เดือนนับจำกวันที่
ประกำศ
ผู้ชนะหรือผู้ที่
ได้รับรำงวัลเท่ำ

ไม่อนุญำต

-

-

รัฐนิวเซำท์เวลส์
- หำกผู้ชนะไม่มำ
รับรำงวัลภำยใน
๓ เดือน ผู้จัด
กิจกรรมต้อง
พยำยำมส่งรำงวัล
ให้กับผู้ชนะ เมื่อ
ครบ ๓ เดือน
ผู้จัดกิจกรรมต้อง

๒๕๖

ประเด็น

ไทย

กำรประกำศ
ผลรำงวัล

- ไม่กำหนด
ระยะเวลำ
ประกำศผล
- กำหนดให้
ข้อควำมใน
โฆษณำต้องระบุ
สื่อโฆษณำที่จะ
ใช้ในกำร
ประกำศรำยชื่อผู้
ได้รับของรำงวัล
จำกกำรเสี่ยงโชค
มิฉะนั้นจะถือว่ำ
ไม่เป็นธรรมต่อ

ฮ่องกง

ภำยใน ๑๐ วัน
นับแต่มีกำรจับ
รำงวัลหรือกำร
ตัดสิน บริษัท
จะต้องตีพิมพ์
รำยละเอียดผล
กำรแข่งขันใน
หนังสือพิมพ์

สิงคโปร์
เทียมกันจะได้รับ
กำรบริจำคให้แก่
Community
Chest หรือองค์กร
กำรกุศลอื่น ๆ
ตำมที่ได้รับอนุมัติ
จำกรัฐมนตรี

ประกำศทั้ง
หนังสือพิมพ์และ
ออนไลน์ภำยใน ๗
วัน

อเมริกา

New York
เมื่อกำรจับรำงวัล
สิ้นสุดลงผู้ประกอบ
ธุรกิจจะต้องแจ้ง
รำยชื่อผู้ชนะไปยัง
State of New
York ภำยใน ๙๐
วัน นับแต่มีกำร
ตัดสินผู้ชนะ
Rhode Island
จะต้องเก็บข้อมูล
รำยชื่อผู้ชนะไว้อย่ำง

ไต้หวัน

เนเธอร์แลนด์

ภำยในสำมเดือน
นับแต่กิจกรรม
สิ้นสุดลง

ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
แจ้งไปยัง NSW
Fair Trading
Office เพื่อ
พิจำรณำหำผู้รับ
รำงวัลแทน
- หำกผู้ชนะรำงวัล
ประเภทที่เน่ำเสีย
ได้ไม่มำรับรำงวัล
ภำยในวันที่
ประกำศผล ผู้จัด
กิจกรรมสำมำรถ
จำหน่ำยรำงวัลได้
รัฐนิวเซำท์เวลส์
ภำยใน ๑๔ วัน
- ประกำศรำยชื่อผู้
ชนะภำยใน ๒ วัน
นับจำกวันที่จับ
รำงวัล และแจ้งให้
ผู้ชนะทรำบ
โดยตรง ไปรษณีย์
โทรศัพท์ หรือ
อีเมล์
- ผู้ชนะรำงวัลควร
ได้รับรำงวัล
ภำยใน ๖ สัปดำห์

ประเด็น

ไทย
ผู้บริโภคมี
ควำมผิดตำม
พรบ.คุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ.
๒๕๒๒

ฮ่องกง

สิงคโปร์

อเมริกา
น้อย ๖ เดือน
หลังจำกกำรจับ
รำงวัลสิ้นสุดลง

ไต้หวัน

เนเธอร์แลนด์

๒๕๗
บทลงโทษ

- กรณีไม่ขอ
๕๐,๐๐๐ ดอลลำร์ ๑. Common
อนุญำตจัดกำร ฮ่องกงและจำคุก
Gaming House
ให้รำงวัลโดยกำร เป็นเวลำ ๒ ปี
มำตรำ ๑๘
เสี่ยงโชค มำตรำ
กำหนดว่ำ ผู้ใดฝ่ำ
๑๔ พรบ.กำร
ฝืนกฎหมำยฉบับ
พนันฯ ระวำง
นี้มีโทษปรับไม่

ปรับไม่ต่ำกว่ำห้ำ
หมื่นดอลลำร์
ไต้หวันใหม่ แต่ไม่
เกินยี่สิบห้ำล้ำน
ดอลลำร์ไต้หวัน
ใหม่

ปรับไม่เกิน
๘๒๐,๐๐๐ ยูโร
หรือร้อยละ ๑๐
ของรำยได้ต่อปี
ของผู้ประกอบ
ธุรกิจในปีก่อน

ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
หลังจำกสิ้นสุด
กำรจับรำงวัล
- รำงวัลมูลค่ำ
มำกกว่ำ ๕๐๐
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย ต้อง
ประกำศชื่อผู้ชนะ
รำงวัลใน
หนังสือพิมพ์ หรือ
วิทยุ หรือโทรทัศน์
หรืออินเตอร์เน็ต
- ในกรณีที่ของ
รำงวัลมีมูลค่ำ
มำกกว่ำ
๑๐,๐๐๐
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย ต้องมี
บุคคลภำยนอก
เข้ำร่วมพิจำรณำ
รัฐนิวเซำท์เวลส์
- ไม่ปฏิบัติตำม
๑. โทษฐำนปลอม
เงื่อนไข มีผลเป็น
แปลงเอกสำร
กำรพนันผิด
เกี่ยวกับกำร
กฎหมำย
กิจกรรมเสี่ยง - บุคคลธรรมดำมี
โชค มีโทษปรับ
โทษจำคุกไม่เกิน

ประเด็น

๒๕๘

ไทย
โทษจำคุกไม่เกิน
๑ ปี หรือปรับตั้ง
แต่ ๕๐ บำทถึง
๒,๐๐๐ บำท
หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ
- กรณีประกอบ
ธุรกิจมีกำร
โฆษณำโดยใช้
ข้อควำมที่
ไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภคหรือใช้
ข้อควำมที่อำจ
เป็นผลเสียต่อ
สังคมเป็น
ส่วนรวม ต้อง
ระวำงโทษจำคุก
ไม่เกิน ๓ เดือน
หรือปรับไม่เกิน
๓๐,๐๐๐ บำท
ตำมมำตรำ ๒๒
(๕) พรบ.
คุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ

ฮ่องกง

สิงคโปร์
เกิน ๕,๐๐๐
ดอลลำร์สิงคโปร์
และจำคุกไม่เกิน
๑ ปี หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ
๒. REMOTE
GAMBLING ACT
๒๐๑๔ กำหนด
โทษ ว่ำ ผู้ใดฝ่ำ
ฝืนกฎหมำยฉบับ
นี้มีโทษปรับไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐
ดอลลำร์สิงคโปร์
และจำคุกไม่เกิน
๑ ปี หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ

อเมริกา

ไต้หวัน

เนเธอร์แลนด์
หน้ำที่จะมีกำรจัด
กิจกรรม

ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
ไม่เกิน
๑ ปี ปรับไม่เกิน
๒๒,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
ดอลลำร์
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
หรือ
- หำกเป็นนิติ
๒. จำคุก ๕ ปี
บุคคลโทษปรับ
หรือทั้งจำทั้ง
ไม่เกิน
ปรับ
๕๐,๐๐๐
๓. โทษฐำนยักยอก ดอลลำร์
เงินรำงวัลมีโทษ นิวซีแลนด์
ปรับไม่เกิน
- โฆษณำกำรจัด
๒๒,๐๐๐
กิจกรรมที่เป็น
ดอลลำร์
กำรพนันผิด
ออสเตรเลีย
กฎหมำย บุคคล
หรือจำคุก ๕ ปี
ธรรมดำมีโทษ
หรือทั้งจำทั้ง
จำคุกไม่เกิน ๑ ปี
ปรับ
ปรับไม่เกิน
๔. กรณีไม่แจก
๒๐,๐๐๐
รำงวัลตำมที่ได้
ดอลลำร์
ประกำศไว้ มี
นิวซีแลนด์
โทษปรับไม่เกิน - หำกเป็นนิติ
๕,๕๐๐
บุคคลโทษปรับ
ดอลลำร์
ไม่เกิน
ออสเตรเลีย
๕๐,๐๐๐

ประเด็น

๒๕๙

กำรคุ้มครอง
เยำวชนและ
กลุ่มเสี่ยง

ไทย

-

ฮ่องกง

๑๘ ปี

สิงคโปร์

๒๑ ปี

อเมริกา

ห้ำมโฆษณำแก่เด็ก
อำยุระหว่ำง
๐-๑๒ ปี

ไต้หวัน

ไม่มี

เนเธอร์แลนด์

๑๖ ปี

ออสเตรเลีย
๕. กำรให้เด็กอำยุ
ต่ำกว่ำ ๑๘
เข้ำร่วมหรือรับ
รำงวัลที่เป็น
เครื่องดื่มมึน
เมำมีโทษปรับ
สูงสุดไม่เกิน
๑,๑๐๐
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์
ดอลลำร์
นิวซีแลนด์

รัฐนิวเซำท์เวลส์
ห้ำมเด็กอำยุต่ำว่ำ
๑๘ ปี ร่วมกิจกรรม
หรือรับรำงวัลเป็น
เครื่องดื่มมึนเมำ

ไม่ได้กำหนดไว้เป็น
กำรเฉพำะ ขึ้นอยู่
กับประเภทสินค้ำ
เช่น ห้ำมโฆษณำ
แก่เด็กอำยุต่ำกว่ำ
๑๘ ปี

รัฐวิคตอเรีย
ห้ำมยินยอมหรือ
ส่งเสริมให้ผู้เยำว์เข้ำ
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
กำรขำย หำกสินค้ำ
หรือบริกำรที่ได้รับ
กำรส่งเสริมอยู่นั้น

ประเด็น

ภำษีเฉพำะ

ไทย

ฮ่องกง

สิงคโปร์

อเมริกา

ไต้หวัน

เนเธอร์แลนด์

๒๖๐

-

-

-

-

-

ร้อยละ ๓๐.๑

มีกฎหมำย
เกี่ยวกับกำร
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
ห้ำมรำงวัลใน ห้ำมแจกรำงวัล
รูปของเงินสด เป็นเงินสด เช็ค
บัญชีเงินฝำก
หนังสือหรือตรำ
สำรทุกชนิดที่
สำมำรถนำไปขึ้น
เงินหรือแลกเงิน
เบิกเงินฯลฯ

√

√

√

-

-

√

√

√

-

-

ออสเตรเลีย
หรือของรำงวัลที่ใช้
ในกำรจัดกิจกรรม
นั้นเป็นสินค้ำที่
กฎหมำยห้ำมมิให้
ผู้เยำว์ทำกำรซื้อ
-

นิวซีแลนด์

-

รัฐนิวเซำท์เวลส์
รัฐวิคตอเรีย
√
รัฐนิวเซำท์เวลส์
รำงวัลให้เป็นเงินได้
แต่มูลค่ำรวมแล้ว
ต้องไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ ดอลลำร์
ออสเตรเลีย และกำร
ส่งมอบเงินรำงวัล
ที่มำกว่ำ ๒,๐๐๐
ดอลลำร์ออสเตรเลีย
ต้องจ่ำยเป็นเช็คหรือ
โอนทำง
อิเล็คทรอนิกส์

ประเด็น

ไทย

ฮ่องกง

สิงคโปร์

อเมริกา

๒๖๑

หลักเกณฑ์
มีกำหนดไว้ใน
กำร
- พรบ.คุ้มครอง
โฆษณำกำรทำ
ผู้บริโภค พ.ศ.
ส่งเสริมกำร
๒๕๒๒
ขำย
- พระรำช
บัญญัติอำหำร
พ.ศ. ๒๕๒๒
- พระรำช
บัญญัติยำ
พ.ศ. ๒๕๑๐
- พระรำช
บัญญัติ
เครื่องมือ
แพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๑
ควำมถี่ในกำร ห้ำมจัดจนเป็น
จัดกิจกรรม
ปกติทำงกำรค้ำ

-

√

-

-

แนว
หนังสือ
ปฏิบัติกำรชิง กระทรวงมหำดไท
โชคผ่ำน SMS ยที่ มท ๐๓๐๗.๒/

-

-

ไต้หวัน
-

-

เนเธอร์แลนด์

ออสเตรเลีย
รัฐวิคตอเรีย
√
มีกำรคุ้มครองกลุ่ม รัฐนิวเซำท์เวลส์
ที่มีควำม
√
เปรำะบำง เช่น
รัฐวิคตอเรีย
เด็กและกลุ่มที่มี
√
ควำมเสี่ยงติดกำร
พนัน

ไม่เกินปีละหนึ่ง
ครั้ง ต่อหนึ่ง
สินค้ำ/บริกำร แต่
รวมแล้วไม่เกิน ๒๐
ครั้งต่อปี
รัฐนิวเซำท์เวลส์
กำรบริกำรทำง
โทรศัพท์ (๑๙๐-

นิวซีแลนด์
√

-

- ห้ำมกระทำจำก
ภำยนอกประเทศ

ประเด็น

๒๖๒

ไทย
ว ๒๓๘๔ ลงวันที่
๒๘ กรกฎำคม
๒๕๔๘
- ห้ำมจัดเพื่อหำ
รำยได้จำกส่วน
แบ่งผลประโยชน์
ของกำรส่ง
ข้อควำม
- ผู้ขออนุญำตไม่
จำเป็นต้องเป็น
ผู้ผลิตสินค้ำขึ้น
เองหรือเป็น
ผู้แทนจำหน่ำย
สินค้ำแต่เพียง
ผู้เดียวใน
ประเทศไทยให้
ใช้วิธีกำรเล่นโดย
กำรพิมพ์
หมำยเลขของ
ผู้ส่งข้อควำมที่
ร่วมรำยกำร
ดังกล่ำวแล้ว
นำมำจับสลำก
ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่

ฮ่องกง

สิงคโปร์

อเมริกา

ไต้หวัน

เนเธอร์แลนด์

ออสเตรเลีย
บริกำรพิเศษทำง
โทรศัพท์, SMS,
MMS)
- ผู้เข้ำร่วมต้องจ่ำย
ไม่เกิน ๐.๕ ดอล
ล่ำห์ออสเตรเลีย
(ยังไม่รวมภำษี
GST)
- ต้องไม่มีกำรเรียก
เก็บค่ำใช้จ่ำยจำก
ผู้เข้ำร่วมในกำร
ตอบข้อควำมแก่
ผู้เข้ำร่วมไม่
เรียกร้องให้
ผู้เข้ำร่วมต้องโทร
กลับหรือส่ง
ข้อควำมกลับ
มำกกว่ำ ๑ ครั้ง
เพื่อให้ข้อมูล
ส่วนตัวเพื่อเข้ำ
ร่วมกิจกรรม

นิวซีแลนด์
- ภำยในประเทศ
ต้องอยู่ใน
รูปแบบของกำร
จับรำงวัล
(lottery) เท่ำนั้น

ประเด็น

ไทย
ที่กำหนดไว้ใน
ใบอนุญำตฯลฯ

ฮ่องกง

สิงคโปร์

อเมริกา

ไต้หวัน

เนเธอร์แลนด์

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

๒๖๓

บทที่ ๗
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๗.๑ บทสรุ ปและข้อเสนอแนะการออกหลักเกณฑ์ในการควบคุมส่งเสริมการขายโดยการให้
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
จากขอบเขตการวิจัยที่ได้มีการศึกษาและทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ซึ่งมีกฎหมายหลักที่ควบคุมเรื่องดังกล่าว ได้แก่ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ โดย
มาตรา ๘ ได้กาหนดให้การจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้า
หรืออาชีพ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะทาได้ และมีกฎหมาย
ลาดับรองคือ กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกโดยกระทรวงมหาดไทย กาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการขออนุญาต อีกทั้งยังมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย วางระเบียบปฏิบัติในการอนุญาต
การจัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการบัญญัติหลักเกณฑ์ในการควบคุมเกี่ยวกับการโฆษณาการ
ส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
และกฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และ
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ในส่วนการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดย
การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาถึง
๗ ประเทศ ได้แ ก่ ประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ นิวซี แลนด์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และ
สหรัฐอเมริกา เพื่อนามาเป็นแนวทางในการวางหลักเกณฑ์การควบคุมการส่งเสริมการขายโดยการให้
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้ศึกษาและทบทวนทฤษฎีทางด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและ
ต่ า งประเทศ รวมถึ ง ศึ ก ษารู ป แบบการส่ ง เสริ ม การขายโดยการให้ ร างวั ล ด้ ว ยการเสี่ ย งโชคของ
ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
โดยผลของการศึกษาในส่วนของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในประเทศไทยนั้น พบว่ายังคงมีประเด็นที่ไม่ชัดเจน
ว่าการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนั้นถือว่าเป็น “การพนัน” หรือไม่ แม้จะมี

๒๖๔

การบัญญัติหลักเกณฑ์การควบคุมการขออนุญาตการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชคไว้ในพระราชบัญญัติการพนันฯ
จากการศึกษากฎหมายในต่างประเทศ พบว่า มีทั้งกลุ่มประเทศที่กาหนดให้การส่งเสริม
การขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคบัญญัติอยู่ภายใต้กฎหมายการพนัน ” ได้แก่ ประเทศ
นิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศฮ่องกง และกลุ่มประเทศที่
กาหนดให้การส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคไม่จัดว่าเป็นการพนัน และได้กาหนด
หลักเกณฑ์การควบคุมให้อยู่ภายใต้กฎหมายอื่นที่ไม่ใช่ในกฎหมายการพนัน ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศไต้หวัน และประเทศสหรัฐอเมริกา
ส าหรั บ ประเทศไทย ในประเด็ น การเสนอกฎหมายหลั ก ที่ ม าก าหนดหลั ก เกณฑ์ ค วบคุม
การส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าประเทศไทยยังควรกาหนด
เอาไว้ในพระราชบัญญัติการพนันฯ เช่นเดิม เพราะถึงแม้การส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชคจะเป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจ แต่อย่างไรก็ดี กิจกรรมดังกล่าวก็มีความคาบเกี่ยวกับ
การพนันอย่างมาก ขาดเพียงองค์ประกอบที่สาคั ญเพียงประการเดียว คือ ไม่มีได้หรือ เสียทรัพย์สิน
หรือเงินทอง เนื่องจากผู้บริโภคยังคงได้สินค้าหรือได้รับบริการที่ตนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
หรือบริการนั้นอยู่แล้ว อีกทั้งการส่งเสริมการขายเป็น การเล่นกับมหาชนจานวนมาก สินค้าที่จัดส่วน
ใหญ่มักจะเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่นิยม เพราะมีการจาหน่ายหรือโฆษณาทั่วประเทศ ซึ่งหากมีการนา
วิธีการเล่นการพนันมาส่งเสริมการขายโดยมิได้มีการควบคุม อาจก่อให้เกิดการมอมเมาประชาชนและ
เยาวชนได้ง่าย อันนามาซึ่งการซึมซับวิธีการเล่นการพนัน และก่อให้เกิดแนวโน้มที่จะเข้าเล่นการพนัน
ชนิดอื่นได้ง่ายในอนาคต
นอกจากนี้ ยั ง เห็ น ได้ ว่ า ส าหรั บ ต่ า งประเทศในกลุ่ม ประเทศศึ กษา มี ป ระเทศที่ ก าหนด
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคอยู่ภายใต้กฎหมายการพนั นมี
ด้วยกันถึง ๔ ประเทศ (จาก ๗ ประเทศ) ส่วนประเทศที่ไม่ได้กาหนดให้หลักเกณฑ์การส่งเสริมการขาย
โดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคอยู่ในกฎหมายการพนัน แต่ก็ได้ มีการออกหลักเกณฑ์เฉพาะเพื่อ
ควบคุมการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างเข้มงวด
ดังนั้น จึงควรคงมาตรการการควบคุมการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยง
โชคของผู้ประกอบธุรกิจไว้ในพระราชบัญญัติการพนันฯ เช่นเดิม แต่ควรกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่เป็นกรอบสาคัญให้ชัดเจนและมีรายละเอี ยดมากยิ่งขึ้นไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
โดยนาบทบัญญัติการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในการประกอบธุรกิจแยก
ออกเป็นหมวดต่างหากจากหมวดการพนัน ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
อื่นๆ ให้นาไปบัญญัติเป็นกฎหมายลูกระดับกฎกระทรวงต่อไป การบัญญัติกฎหมายเช่นนี้จะทาให้
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่ ง เสริม การขายโดยการให้ร างวัลด้ ว ยการเสี่ย งโชคมี ความชั ดเจนและมี
รายละเอียดที่รัดกุมยิ่งขึ้น อันทาให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานและการบังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การออกกฎเกณฑ์ในระดับกฎหมายลูก ควรครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
๒๖๕

๑. การขอใบอนุญาต
จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใน
กลุ่มประเทศตัวอย่าง แม้ในบางประเทศจะไม่กาหนดให้ต้องมีการขอใบอนุญาตจัดกิจกรรมดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเห็นว่าประเทศไทยควรรักษามาตรการในการควบคุมและตรวจสอบการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีการออกใบอนุญาตต่อไป เพื่อเป็นการคัด
กรองการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจโดย
หน่วยงานของรัฐก่อนชั้นหนึ่ง ประกอบกับการกาหนดหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจนและเหมาะสมเอาไว้
ในกฎหมายในระดับกฎกระทรวงเป็นอย่างน้อย เพื่อเป็นกรอบให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เป็นหลักในการ
พิจารณาการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมาย และส่งผลให้เป็นการลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันการทุจริต หรือการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสม
๒. ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาต
เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตของประเทศไทยนั้นไม่สูงมาก หาก
เปรียบเทียบกับจานวนหรือมูลค่าของรางวัลที่ผู้จัดกิจกรรมที่มอบให้กับผู้ชนะรางวัล เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ประเทศตั ว อย่า งในบางประเทศที่ มีก ารเรีย กเก็บ ค่า ธรรมเนี ยมตามมู ลค่า ของของรางวัล ดั ง นั้น
ประเทศไทยควรปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายด้วยการเสี่ยงโชค ให้เรียกเก็บตามมูลค่าของของรางวัล เพื่อควบคุมไม่ให้มีการจัดกิจกกรรม
ส่งเสริมการอย่างไม่เหมาะสมในการเสนอรางวัลมูลค่าสูงๆ เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคเข้าร่วมกิจกรรมซึ่ง
อาจนาไปสู่การมอมเมาประชาชนได้ ดังนั้น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามมูลค่าของรางวัลอาจใช้
เป็นช่องทางในการควบคุมพฤติกรรมของผู้จัดกิจกรรมไม่ให้นาการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
มาแสวงหาประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อเจตนารมย์ของกฎหมายในการอนุญาตให้มี
การจัดกิจรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค เพราะหากผู้จัดกิจกรรมกาหนดรางวัลไว้สูง การเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมก็จะสูงตามไปด้วยซึ่งจะกลายเป็นต้นทุนของผู้จัดกิจกรรมทาให้ผู้จัดกิจกรรมต้อง
ตระหนักถึงการกาหนดมูลค่าของรางวัลให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
๓. เรื่องของรางวัล
ในเรื่ อ งของรางวั ล ผู้ วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่ า ควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเอาไว้ ใ น
กฎหมายให้ชัดเจน ในประเด็นเหล่านี้
๑) เรื่องการห้ามให้ของรางวัลเป็นเงิน รวมถึงหนังสือตราสารทุกประเภทซึ่งสามารถ
นาไปขึ้นเงินแลกเงิน หรือเบิกเงินหรือกระทาด้วยประการใดๆ ให้ได้มาซึ่งเงินด้วย
๒) เรื่องของรางวัลต้องห้าม โดยควรมีการห้ามนาของรางวัลที่มีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนมาเป็นของรางวัล
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๓) เรื่องการรับประกันของรางวัล ที่แม้ประเทศไทยจะมีข้อกาหนดเรื่องการรับประกัน
ของรางวัลที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว กล่าวคือ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องแสดงใบเสร็จการชาระเงิน
หรือใบสั่งซื้อสิ่งของรางวัล หรือใบสนับสนุนของรางวัล ประกอบการขอใบอนุญาตด้วย แต่เพื่อเป็น
การให้ความคุ้มครองผู้บริ โภคและให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการขอใบอนุญาตจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค และของรางวัลที่มีมูลค่าสูง ประเทศไทย
อาจกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้ขอใบอนุญาตสามารถขอหนังสือค้าประกันจากธนาคารเพื่อเป็นการค้า
ประกันว่าผู้ขอใบอนุญาตจะมีการให้รางวัลจริงตามที่ผู้ขอใบอนุญาตยื่นรายละเอียดของรางวัลไว้ด้วย
๔) เรื่องมูลค่าของรางวัล ที่ควรมีการกาหนดให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ารางวัล
สูงสุดไม่ควรเกินมูลค่ารางวัลสูงสุดของการจับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีการควบคุมโดยรัฐอย่าง
เหมาะสมไม่ให้เป็นการมอมเมาประชาชนอยู่แล้ว การกาหนดมูลค่าของรางวัลให้ไม่สูงเกินไป จึง
จาเป็นเพื่อไม่ให้เป็นการส่งเสริมผู้บริโภคให้หันมาชิงโชครางวัลใหญ่จากการส่งเสริมการขายแทน อัน
เป็นการมอมเมาผู้บริโภค นอกจากนี้ ควรมีการกาหนดเรื่องมูลค่าของรางวัลรวมตลอดทั้งปี ให้เ ป็น
ตัวเลขที่แน่นอนชัดเจน อย่างไรก็ดี การกาหนดตัวเลขมูลค่ารวมของรางวัลที่เหมาะสมนั้น ควรต้องมี
การศึกษาเชิงลึกในทางเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ตัวเลขที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป
๕) เรื่องวิธีการประกาศของรางวัล ประเทศไทยควรกาหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนว่า เมื่อ
ถึงกาหนดเวลาและทราบผู้ได้รับรางวัลแล้ว จะต้องประกาศการได้รับรางวัลและวิธีการรับรางวัลให้
ผู้บริโภคทราบภายในระยะเวลาที่กาหนด เช่น ภายใน 30 นับแต่วันที่ทราบผู้ได้รับรางวัล และควร
กาหนดให้มีการประกาศการได้รับรางวัลในสื่อหลักทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการส่งจดหมาย
หรือการส่งข้อความผ่าน SMS แจ้งผลโดยตรงถึงผู้ได้รับรางวัลด้วย เพื่อให้ผู้ได้รับรางวัลรับทราบและ
เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตได้ให้รางวัลจริงตามที่ได้ขออนุญาตไว้ นอกจากนี้ ควรกาหนดให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตส่งสรุปรายชื่อผู้ได้รับรางวัลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
๔. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ
ตั ว อย่ า งที่ ใ นหลายประเทศได้ ก าหนดข้ อ ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ
ค่าตอบแทนใดๆ เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อป้องกันมิให้ลักษณะของการส่งเสริม
การขายด้วยการเสี่ยงโชคครบองค์ประกอบของการการพนัน อย่างไรก็ดี ประเทศส่วนใหญ่อนุญาตให้
มีการเรียกเก็บค่าบริการด้านการสื่อสารและการไปรษณีย์ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วย
การเสี่ยงโชคได้ โดยไม่ถือว่าค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมี
การยินยอมให้กาหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต้องซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อจะได้มีสิทธิเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายได้ แต่ทั้งนี้ราคาของสินค้าและบริการที่ผู้เข้าร่วมต้อ งจ่ายนั้นต้องเป็น
ราคาปกติของสินค้าและบริการที่ขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไป
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ในส่วนของประเทศไทย พบว่า มีการระบุถึงกฎเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคนี้ไว้เกือบครบทุกประเด็นแล้ว
แต่ไม่ได้มีการกาหนดไว้ให้ชัดเจนในกฎหมายหลัก โดยบางเรื่องถูกกาหนดไว้ในเงื่อนไขหลังใบอนุญาต
บางเรื่องถูกกาหนดไว้ในหนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น จึงควรต้องมีการนาแนวทาง
หรือหลักการปฏิบัติในเรื่องนี้มารวบรวมและบัญญัติไว้ให้ชัดเจนอย่างน้อยในระดับกฎกระทรวง ซึ่ง
ควรประกอบไปด้วยรายละเอียดต่อไปนี้
- ห้ามไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าภาระใดๆ เพื่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
- ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสามารถกาหนดเงื่อนไขให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือ
บริการตามราคาปกติของสินค้าและบริการเพื่อให้ได้สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม
ได้
- ค่าบริการด้านการสื่อสารและการไปรษณีย์ในอัตราปกติไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค โดยผู้จัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายต้องไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆจากการเรียกเก็บค่าบริการด้านการสื่อสาร
และการไปรษณีย์เหล่านั้น
๕. ความถี่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
จากการศึกษากลุ่มประเทศตัวอย่าง มีประเทศส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการจากัดความถี่ใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ทั้งนี้ จากข้อเสนอแนะข้างต้น ที่
เสนอให้ประเทศไทยควรป้องกันการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคในลักษณะที่เป็น
การมอมเมาผู้บริโภคหรือเป็นการพนันแฝงด้วยการจากัดจานวนและมูลค่าของรางวัล ไปแล้ว จึงน่าจะ
เป็นมาตรการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ ทาให้ ไม่จาเป็นต้องจากัดความถี่ในการจัดกิจกรรมอีก
นอกจากนี้ การจากัดจานวนหรือกาหนดความถี่ในการจัดกิจกรรมอาจเป็นการควบคุมที่เข้มงวดกับ
ผู้ประกอบธุรกิจมากจนเกินไป เพราะในทางปฏิบัติผู้ประกอบธุรกิจ มักจะไม่จัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายบ่อยครั้งนัก เนื่องจากอาจกลายเป็นการทาให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อสินค้าและบริการ เพื่อรอ
ซื้อในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ควรมีการกาหนดหรือจากัดจานวน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค
๖. เกณฑ์การโฆษณา
ประเทศไทยมีการควบคุมการโฆษณาการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค โดยกาหนดให้
การโฆษณาต้องมีรายละเอียด ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นข้อความ
โฆษณาที่เข้าลักษณะไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็น
ส่วนรวม อย่างไรก็ดี ควรมีการเพิ่มหลักเกณฑ์การห้ามการโฆษณาการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยง
โชคที่ มี ลั ก ษณะไปกระตุ้ น ให้ ผู้ บ ริ โ ภคอยากเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมากจนเกิ น ไป หรื อ ควรต้ อ งห้ า ม
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การโฆษณาการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคในลักษณะที่ทาให้ผู้บริโภคเชื่อ ว่าการเสี่ยงโชคนั้นๆ
จะส่งผลดีต่อฐานะและความมั่งคั่งของตนเพิ่มเติมด้วย เพื่อลดการมอมเมาผู้บริโภคให้เสพติดการเสี่ยง
โชคจากกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขาย นอกจากนี้ ควรมี ก ารเพิ่ ม บทบั ญ ญั ติ ที่ คุ้ ม ครองเด็ ก ในเรื่ อ ง
การโฆษณาการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคให้ชัดเจน เช่น ห้ามการโฆษณาการส่งเสริมการขายที่
พุ่งเป้าไปยังกลุ่มเด็กโดยตรง หรือมีการห้ามการโฆษณาที่แสดงให้เห็นภาพของเด็กที่กาลังเข้าร่วม
กิ จ กรรมเสี่ ย งโชค และต้ อ งสร้ า งจิ ต ส านึ ก หรื อ ก าหนดจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ที่ จ ะไม่ ม อมเมา
กลุ่มเป้าหมายให้ซื้อสินค้าของตนเอง เพราะต้องการของรางวัลจากการได้สิทธิ์ในการชิงโชค แต่ให้เป็น
ซื้อจากพื้นฐานความต้องการที่แท้จริง และได้ของรางวัลจากการชิงโชคเป็นเพียงการตอบแทนหรือคืน
กาไรให้กับลูกค้าที่มีความภักดีกับภาคธุรกิจ
๗. การคุ้มครองเยาวชนและกลุ่มเปราะบาง
เนื่ อ งจากประเทศไทย ไม่ ไ ด้ ว างหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองเด็ ก เยาวชนและ
กลุ่มเปราะบางเช่น ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดการพนัน จากการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
โดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคไว้แต่อย่างใด จึงควรเพิ่มหลักเกณฑ์การจากัดการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคของเด็กและเยาวชน โดยกาหนดห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปี เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชค เนื่องจากถือเป็นเด็กในช่วงอายุที่ควรได้รับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ
๗.๒ ข้อเสนอแนะทั่วไป
นอกจากข้อเสนอแนะในการจัดทาหลักเกณฑ์ ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาต
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจั ด ท าร่ า งกฎหมายที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ ว นั้ น ทางผู้ วิ จั ย ได้ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะทั่ ว ไป ซึ่ ง เป็ น
องค์ประกอบที่จะทาให้การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
๗.๒.๑ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการการพนัน
เนื่องจากในอดีต การพนันและการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยง
โชคยังคงไม่มีความสลับซับซ้อน เนื่องจากยังไม่มีเทคโนโลยีหรือ Social Network เข้ามาเกี่ยวข้อง
หรือการแข่งขันทางการค้าในอดีตยังไม่มีการแข่งขันสูงดังเช่นปัจจุบัน ดังนั้นกลยุทธ์ ในการส่งเสริม
การขายจึงยังมีวิธีการที่เหมาะสมและตรงไปตรงมา การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตฯ จาก
ฝ่ายปกครอง คือ กระทรวงมหาดไทยเพื่อควบคุมดูแลในเรื่องดังกล่าวเพียงหน่วยงานเดียวจึงยังคง
เหมาะสมในการทาหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนในอดีต แต่ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การพนันได้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ และซับซ้อนมากขึ้น
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อีกทั้งยังควบคุมตรวจสอบได้ยากเพราะเทคโนโลยีทาให้คนเข้าถึงการพนันได้ง่ายและแพร่หลายไป
อย่างรวดเร็ว เช่น การพนันออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ส่วนการส่งเสริมการขายในปัจจุบันก็
นิยมนารูปแบบของการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคมาใช้ เพราะเป็นวิธีการที่ดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภคได้ดี เนื่องจากสนุกตื่นเต้น โดยมีการให้รางวัล ชิงโชคที่มีมูลค่าสูง นอกจากนี้ผู้ประกอบการ
บางรายยังได้มีการนาเอาการพนันเข้ามาแฝงกับการส่งเสริมการขาย เช่น การให้ผู้บริโภคส่ง SMS เข้า
มาร่วมชิงโชคโดยมีการเก็บอัตราค่า บริการ SMS ที่สูงกว่าปกติ ทาให้ผู้บริโภคมีการเสียค่าใช้จ่ายเพื่อ
เข้าร่วมเสี่ยงโชค ซึ่งจัดว่าเป็นการพนันชนิดหนึ่ง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเพราะ
เป็นการมอมเมาประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่น่าเป็นห่วง ได้แก่ กลุ่ม เด็กและเยาวชนที่ยังขาดวุฒิภาวะ
จนอาจนาไปสู่การเสพติดกับการเสี่ยงโชคจนควบคุมตนเองไม่ได้ จากความเชื่อมโยงดังกล่าว ทาให้
หน่วยงานที่กากับดูแลในเรื่องการพนันรวมถึงการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
จึงควรประกอบไปด้วยเป็นบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความชานาญที่หลากหลายทั้งทางด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
จากการศึ ก ษาต่ า งประเทศพบว่ า บางประเทศ ได้ แ ก่ ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์
มลรัฐวิตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ได้กาหนดให้มีหน่วยงานหรือองค์กรที่
ทาหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการออกระเบียบหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการพนัน ซึ่ง
รวมถึงการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคด้วย โดยองค์ประกอบของหน่วยงาน
หรือองค์กรดังกล่าวจะประกอบไปด้วยคณะบุคคลที่มีความหลากหลายและมีความรู้ความสามารถที่
เหมาะสมกับการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น ในอนาคต หากประเทศไทยมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ จึงควรกาหนดให้มี “คณะกรรมการการพนัน”ขึ้น โดยมีอานาจหน้าที่เข้ามา
กากับดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการพนันรวมถึงการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยง
โชคเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะเข้ามาทาหน้าที่วางนโยบาย หลักเกณฑ์ การออก
กฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การก าหนดให้ มี ม าตรการการป้ อ งกั น การสร้ า งความ
ตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการพนัน และที่สาคัญ “คณะกรรมการการพนัน” จะเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการปรับใช้กฎหมายให้เหมาะสมและเข้ากับสถานการณ์ซึ่งในอนาคตจะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน เช่น หากปรากฎว่ามีการเล่นเสี่ยงโชคแบบใหม่จะเป็นผู้ประเมินว่า
เป็นการพนันตามพระราชบัญญัติการพนันหรือไม่ หรือการตีความความหมายของรางวัลว่าเข้าข่าย
การให้รางวัลตามกฎหมายหรือไม่ เป็นต้น ดังเช่น The Netherlands Gaming Authority (NGA)
ของประเทศเนเธอร์แลนด์
แต่อย่างไรก็ดี สาหรับการพิจารณาออกใบอนุญาตการจัดให้มีการส่งเสริมการขายโดยการให้
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เห็นว่า “คณะกรรมการการพนัน” ยังคงมอบอานาจให้เจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุ ญ าตฯ แต่ เ ดิ ม เป็ น ผู้ พิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตฯ ได้ เพราะเนื่ อ งจากหากมี ก ารแก้ ก ฎหมาย
การพนัน โดยมีการกาหนดกรอบของการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค รวมถึงมี
การออกกฎกระทรวงที่กาหนดรายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการขออนุญาต รางวัล
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ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ก็จะสามารถทาให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตฯ ตามกฎหมายเดิมสามารถทา
หน้าที่และใช้ดุลพินิจในการออกใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น
ส าหรั บ “คณะกรรมการการพนั น ” ควรจะประกอบไปด้ ว ยผู้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ที่หลากหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการกากับและดูแลเกี่ยวกับการพนันและการ
เสี่ยงโชค ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านเทคโนโลยี โดย
กรรมการอาจมาจากตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์
ตัวแทนจากกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตัวแทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ตั ว แทนจากส านั ก งานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ตั ว แทนจาก ส านั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ
ตัวแทนจากภาคประชาสังคม เป็น ต้น โดยให้กระทรวงมหาดไทยยังเป็นหน่วยงานรักษาการตาม
พระราชบัญญัติการพนัน
๗.๒.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาประเภทของสินค้าต้องห้ามไม่ให้มีการส่งเสริม
การขายด้วยการเสี่ยงโชค
เนื่องจากในปัจจุบันมีสินค้าบางประเภทที่หากผู้บริโภคได้บริโภคเข้าไปเป็นจานวน
มากอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่ประชาชน เช่น สินค้าประเภทสุรา บุหรี่ ยา หรือเครื่องดื่ มที่มี
คาเฟอีน เป็นต้น โดยหากอ้างอิงตามข้อมูลองค์การอนามัยโลก จะเห็นว่าสินค้าที่ประกอบด้วยน้าตาล
ยาสูบ แอลกอฮอล์ ไขมัน คาเฟอีน และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโซเดียมสูงล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผล
ต่อสุขภาพทั้งสิ้น ดังนั้นหากให้สินค้าดังกล่าวจัดให้มีการส่งเสริมการขายโดยวิธีการเสี่ยงโชคได้ อาจ
เป็นเรื่องไม่เหมาะสมและส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนได้ จึงควรมีการออกกฎเกณฑ์ในการ
ห้ามส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคสาหรับสินค้ากลุ่มนี้เป็นการเฉพาะ
๗.๒.๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้ความรู้กับเด็ก
เนื่ อ งจากกลุ่ ม เด็ ก เป็ น วั ย ที่ ร ะบบความคิ ด และการตั ด สิ น ใจยั ง ไม่ ดี เ ท่ า ผู้ ใ หญ่
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่มักตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ยิ่งในปัจจุบัน ที่การส่งเสริมการ
ขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจได้มีการจัดอย่างแพร่หลาย สามารถเข้าถึง
กลุ่มเด็กและเยาวชนได้โดยตรง จึงทาให้กลุ่มเด็กอาจถูกชักจูงให้เสพย์ติดการเสี่ยงโชคจากการส่งเสริม
การขายได้โดยง่าย เพราะไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงควรมีการให้ความรู้กับกลุ่มเด็ก ไม่ให้ลุ่มหลง
ไปกับการเสี่ยงโชคจากการส่งเสริมการขายมากจนเกินไปจนอาจพัฒนาไปเป็นการเสพย์ติดการพนัน
อื่นในอนาคตได้
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๗.๒.๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การควบคุมการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยง
โชคทางไกล (remote gambling) และการเสี่ยงโชคออนไลน์ (online gambling)
เนื่องจากในปัจจุบันที่โลกกลายเป็นโลกดิจิทัล ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในหลายด้านอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมถึงการเล่นการพนันที่มีการพัฒนา
รูปแบบไปสู่การพนันแบบทางไกล อันอาจรวมถึงการพนันผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ และโทรศัพท์ เป็น
ต้น และการพนันออนไลน์ ทาให้การพนันเสี่ยงโชคทาได้ง่ายขึ้น จึงมีการนาเอาลักษณะการเสี่ยงโชค
ทางไกล หรือการเสี่ยงโชคออนไลน์มาใช้กับการส่ง เสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
ด้วย ดังนั้น การออกหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมเรื่องดังกล่าวให้มีความเหมาะสม จึงเป็นเรื่องที่จาเป็น โดย
ในต่างประเทศหลายๆประเทศก็ได้มีการออกกฎหมายมาเพื่อควบคุมเรื่องการเสี่ยงโชคทางไกล หรือ
การเสี่ยงโชคออนไลน์โดยเฉพาะแล้ว ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรให้ความสาคัญกับการศึกษาเพื่อออก
หลักเกณฑ์มาควบคุม และเป็นแนวปฏิบัติให้กับผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ที่ต้องการจัดกิ จกรรม
ส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคด้วยเช่นกัน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ๑
ข้อเสนอแนะจากการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public hearing) โครงการวิจัย
การศึกษากฎหมายเพื่อควบคุมการพนันแฝงจากการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
ของผู้ประกอบธุรกิจ
วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ และ วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องพาโนรามา ๑ ชั้น ๑๔ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก
ผู้วิจัยโครงการวิจัยการศึกษากฎหมายเพื่อควบคุมการพนันแฝงจากการส่งเสริมการขายโดยการให้
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public
hearing) โดยจัดขึ้นเป็นเวลาสองวันในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. สาหรับ
สาหรับผู้เข้าร่วมจากภาคธุรกิจ/เอกชน/ประชาชนทั่วไป และวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. –
๑๒.๐๐ น. สาหรับผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ/NGOs/นักวิชาการ/ประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทาข้อเสนอแนะในรายงานวิจัยของโครงการต่อไป
ทั้งนี้ หลังจากที่ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะในการจัดทาหลักเกณฑ์เพื่อ
ควบคุมการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสมแล้วนั้น
ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งสรุปได้ดังนี้
เรื่องกฎหมาย
๑. เสนอให้มีการแก้พระราชบัญญัติการพนันให้ทันสมัยเนื่องจากฉบับปัจจุบันเก่ามากแล้ว
๒. ควรแยกกฎหมายการพนัน และกฎหมายการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยง
โชคออกจากกัน เนื่องจากการส่งเสริมการขายเป็นเรื่องทางธุรกิจที่ต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการค้า
เข้ามาควบคุม ดังนั้น กฎหมายที่จะออกมาควบคุมให้การทาธุรกิจเกิดความเท่าเทียม จึงน่าจะเป็นคนละ
ส่วนกับเรื่องการพนัน
เรื่องการขอใบอนุญาต
๑. เสนอให้ยกเลิกกระบวนการขอใบอนุญาต เนื่องจากเป็นเรื่องที่ค่อนข้างล้าสมัยในสมัยปัจจุบัน
ทั้งยังเป็นภาระให้กับผู้ ประกอบธุรกิจในการต้องไปขอใบอนุญาต อีกทั้งการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
สามารถใช้ดุลยพินิจได้ ซึ่งอาจเป็นการเปิดช่องให้มีการเลือกขอใบอนุญาตจากพื้นที่ที่ ไม่เข้มงวดในการ
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ออกใบอนุญาตได้ จึงควรยกเลิกกลไกในการขอใบอนุญาตเสีย แต่ให้มีการควบคุมโดยวิธีอื่น โดยต้องมีการ
ควบคุมโดยกลไกสองส่วนคือ
- คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว เช่น ให้ดูแลในเรื่องมูลค่า
ของของรางวัล หรือคุณภาพของของรางวัล
- ตัวผู้ประกอบการควรควบคุมกันเอง โดยการใช้กลไกของการแข่งขันทางการค้า ในเรื่อง
การใช้กลยุทธ์ในการโฆษณาการส่งเสริมการขายที่ไม่เป็นธรรม เพราะเป็นกฎหมายที่มี
อยู่แล้ว ไม่จาเป็นต้องออกกฎหมายใหม่ เพราะกฎหมายในปัจจุบันมีจานวนมากพอแล้ว
๒. ควรยกเลิกการขอใบอนุญาต แต่ต้องมี การควบคุมโดยคณะกรรมการควบคุม ที่ต้องประกอบ
ไปด้วยฝ่ายปกครองและฝ่ายธุรกิจ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการค้า
๓. เห็นด้วยกับการกาหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจน และรัดกุมไว้ในกฎกระทรวง เพื่อลดการ
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการอนุมัติ อนุ ญาต อันเป็นหลักการที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ที่พยายามจะลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องที่ ช่วยป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
๔. การขออนุญาตควรมีการแบ่งให้ชัดเจน ระหว่างระเบียบการขออนุญาตการจัด กิจกรรมฯ ใน
ระดับจังหวัด กับระเบียบการขออนุญาตการจัดกิจกรรมฯในระดับประเทศ เพราะธุรกิจที่มีขนาดต่างกันใน
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ ในระดั บ ประเทศ น่ า จะมี ก ารท ากิ จ กรรมที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ ให้ ก ฎเกณฑ์ มี ค วาม
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
เรื่องค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาต
๑. การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาต ควรมีการนาปัจจัยทั้งเรื่องมูลค่าของรางวัล
และระยะเวลาในการขอใบอนุญาตมาเป็นเกณฑ์ในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
เรื่องของรางวัล
๑. การกาหนดกรอบมูลค่าของของรางวัลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชค หากกาหนดให้ไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดขายในปีก่อน อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
รายเล็ก ทาให้ไม่สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่ย่อมมีความได้เปรียบมากกว่า ยิ่ง
ผนวกกับกลยุทธ์การทุ่มตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่ อาจก่อให้เกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรมได้ การ
กาหนดเกณฑ์ด้านกรอบมูลค่าของรางวัลจึงควรกาหนดให้เป็นจานวนที่แน่นอนเพื่อให้มีความเท่าเทียมกัน
๒. ของรางวัลบางอย่างราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่จึงมักกาหนดให้จาเป็นต้องมีสินค้า
หรือของรางวัลอยู่แล้ว ณ เวลาที่ขออนุญาตจัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ทราบราคาของรางวัลที่ผู้จัดกิจกรรมซื้อ
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ที่ตรงกับราคาของรางวัลที่ประกาศในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการคานวณภาษี เพราะสามารถยึดเอาราคาที่แน่นอนดังกล่าวได้ แต่หากมีการเสนอ
ให้ใช้หนังสือรับรองการซื้อโดยไม่มีตัวสินค้ามายืนยันอาจเกิดปัญหาได้
๓. ในบางกรณี ผู้จัดกิจกรรมอาจเสนอทางเลือกให้กับผูช้ นะรางวัลสามารถขายคืนของรางวัล
ให้กับผู้จัดกิจกรรมและรับเงินสดแทนของรางวัลเพื่อความสะดวก แต่ราคาขายคืนอาจเป็นราคาที่ต่ากว่า
ราคาทีผ่ ู้จัดกิจกรรมซื้อในตอนแรก จึงควรมีข้อห้ามในการขายคืนของรางวัลในลักษณะนี้เอาไว้ด้วย
เนื่องจากเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
๔. การกาหนดมูลค่ารางวัลสูงสุดของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการ
เสี่ยงโชค ไม่เกินรางวัลสูงสุดของสลากกินแบ่งรัฐบาล อาจส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนหากมีการ
เปลี่ยนแปลงจานวนเงินรางวัลสูงสุดสลากกินแบ่งรัฐบาล ทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของรางวัล
สูงสุดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคตามไปด้วย และหากประเทศ
ไทยอนุญาตให้มีการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งแบบมีรางวัลแจ็คพอตด้วย จะทาการควบคุมเรื่องมูลค่าของ
รางวัลเป็นไปได้ยากขึ้น
๕. การกาหนดมูลค่าของของรางวัล อาจมีการกาหนดให้สัมพันธ์กับราคาของสินค้าให้ไม่เกินกี่
เท่าของราคาสินค้าก็ได้
๖. ควรมีกระบวนการไปตรวจสอบว่ามีการจับรางวัลกันอย่างไร เพื่อป้องกันการหลอกลวง
เรื่องความถี่และค่าใช่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
๑. ควรมีการกาหนดไม่ให้มีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการ
ให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
๒. ไม่ควรจากัดความถีใ่ นการจัดกิจกรรมฯ เพราะผู้ประกอบธุรกิจอาจมีความจาเป็นต้องจัด
กิจกรรมฯในหลากหลายภูมิภาค การจากัดความถี่จึงอาจเป็นกาหนดหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกับผู้ประกอบ
ธุรกิจมากจนเกินไป
เรื่องภาษี
๑. ควรมีการเก็บภาษีจากผู้ประกอบธุรกิจด้วย โดยคานวณเฉพาะจากยอดขายที่กาลังจัดกิจกรรมฯ
อยู่ว่าเพิ่มขึ้นเท่ าไหร่ เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจควรเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นจากการจัดกิจ กรรมส่ง เสริม
การขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนั้น
๒. เสนอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ต้องมีภาระด้านภาษี เนื่องจากบางคนอาจไม่มีความสามารถใน
การเสียภาษีได้
๒๘๙

เรื่องการโฆษณา
๑. ควรกาหนดให้ต้องแสดงข้อความชัดเจนว่าได้รับการอนุญาตแล้ว เนื่องจากในปัจจุบันมีการจัด
กิจกรรมฯโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น ควรมีการกาหนดให้มกี ารแสดงเลขที่การให้ใบอนุญาตในการโฆษณา
ให้ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
๒. ควรมีข้อกาหนดให้ผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลเรื่องโอกาสในการถูกรางวัล เพื่อประโยชน์ของ
ผู้บริโภค
๓. ควรห้ามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มลี ักษณะกระตุ้นเด็กให้เข้าร่วมอย่างชัดเจน
เรื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. เสนอให้มีการควบคุมโดยใช้ Regulator หรือคณะกรรมการลดผลกระทบต่างๆ
๒. ควรให้กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาให้ความเห็นด้วย เพราะอาจจะ
เกี่ยวข้องในบางเรื่อง
เรื่องสินค้าหรือบริการที่ต้องการส่งเสริมการขาย
๑. ควรมีการจากัดหมวดสินค้าเสพย์ติดไม่ให้ทาการส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการ
เสี่ยงโชคด้วย เช่น เครื่องดื่มที่ห้ามดื่มเกินวันละสองขวด
๒. ควรห้ามสินค้าหรือบริการที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ให้ทาการส่งเสริมการขายโดยการให้
รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
๓. ควรมีการแบ่งแยกสินค้าหรือบริการเป็นแบบปกติที่ไม่เข้าร่วมการเสี่ยงโชค และสินค้าที่เข้า
ร่วมการเสี่ยงโชค เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ร่วมในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลเสี่ยงโชค

๒๙๐

ภาคผนวก ๒
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตการจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยง
โชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ กระทรวงมหาดไทย

๒๙๑

ภาคผนวก ๓
ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาตจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัล
ด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการออกกฎกระทรวง
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จากบทสรุปและข้อเสนอแนะในบทที่ ๗ คณะผู้วิจัยได้จัดทาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอ
อนุญาตจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อสามารถ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการออกกฎกระทรวงหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไป
พิจารณาในการออกกฎหมายให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และเป็นสากลต่อไป

๓๐๓

(ร่าง)
ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาตจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชคของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการออกกฎกระทรวง
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพโดยวิธีใดๆให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะทำได้
ข้อ ๒ การออกใบอนุญาตให้อยู่ภายใต้อานาจของกระทรวงมหาดไทย
ข้อ ๓ การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาต ให้อ้างอิงจากมูลค่ารวมของรางวัลที่
จัดให้มีการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ทั้งนี้ ให้อัตราค่าธรรมเนียมผันแปรไปตามมูลค่าของรางวัล หาก
มูลค่ารวมของรางวัลสูง ให้อัตราค่าธรรมเนียมสูงตามไปด้วย
ข้อ ๔ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
(๑) ห้ามผู้ขออนุญาตเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือค่าภาระใดๆ เพื่อการเข้าร่วม
กิจกรรมการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
(๒) ผู้ขออนุญาตสามารถกาหนดเงื่อนไขให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อสิ นค้าและบริการตาม
ราคาปกติของสินค้าและบริการเพื่อให้ได้สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมได้
(๓) ค่าบริการด้านการสื่อสารและการไปรษณีย์ในอัตราปกติไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยผู้ขออนุญาตต้องไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ จาก
การเรียกเก็บค่าบริการด้านการสื่อสารและการไปรษณีย์เหล่านั้น
ข้อ ๕ ลักษณะของของรางวัล
(๑) ห้ า มให้ ร างวั ล เป็ น เงิ น สด บั ญ ชี เ งิ น ฝาก เซ็ ค หรื อ หนั ง สื อ ตราสารทุ ก ประเภท
ซึ่งสามารถนาไปขึ้นเงินแลกเงิน หรือเบิกเงิน หรือกระทาด้วยประการใดๆ ให้ได้มาซึ่งเงินด้วย รวมทั้งการ
รับเงินแทนการให้รางวัล
(๒) ห้ามให้ของรางวัลเป็นของต้องห้ามตามกฎหมายหรือของที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๓) ห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขออนุญาตจนกว่าจะ
ตรวจสอบหรือสอบสวนจนเป็นที่แน่ใจว่าผู้ขออนุญาตมีสิ่งของพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
ได้รับรางวัล โดยผู้ยื่นขอใบอนุญาตต้องยื่นใบเสร็จของรางวัล หรือใบสั่งซื้อสิ่งของรางวัล หรือใบสนับสนุน
ของรางวัล (แล้วแต่กรณี)
๓๐๔

ในกรณี ที่ มี ก ารเสนอให้ ข องรางวั ล ที่ มี มู ล ค่ า สู ง ผู้ ข อใบอนุ ญ าตอาจขอหนั ง สื อ ค้ าประกั น
การออกรางวัลจากธนาคารแทนการแสดงหลักฐานในวรรคหนึ่งก็ได้
(๔) ห้ามมิให้มีการให้รางวัลที่มูลค่าของรางวัลสูงสุดเกิน ๖ ล้านบาท๓๘๒
(๕) ห้ามมิให้มีการให้รางวัลรวมตลอดทั้งปีเกินมูลค่าที่กฎหมายกาหนด๓๘๓
ข้อ ๖ ผู้ขออนุญาตต้องประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและวิธีการรับรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบผู้ได้รับรางวัล โดยผู้ขอใอนุญาตจะต้องประกาศการได้รับรางวัลในสื่อ
หลักทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์
ข้อ ๗ ห้ามไม่ให้เด็กที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี เข้าร่วมกิจกรรมการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
ข้อ ๘ ห้ามการโฆษณากิจกรรมการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) การโฆษณาที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากเข้าร่วมกิจกรรมมากจนเกินไป
(๒) การโฆษณาการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคในลักษณะที่ทาให้ผู้บริโภคเชื่อว่า
การเสี่ยงโชคนั้นๆ จะส่งผลดีต่อฐานะและความมั่งคั่งของตน
(๓) การโฆษณาที่พุ่งเป้าไปยังกล่ำมเด็กโดยตรง
-----------------------------------------------------------------------

๓๘๒

ผู้วิจัยเสนอว่าการกาหนดมูลค่ารางวัลสูงสุดไม่ควรเกินมูลค่ารางวัลของสลากกินแบ่งของรัฐบาล กล่าวคือ มูลค่ารางวัลสูงสุดไม่ควรเกิน 6
ล้านบาท เนื่องจากสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการควบคุมโดยรัฐอยู่แล้ว การกาหนดมูลค่าของรางวัลให้ไม่สูงเกินไปกว่ารางวัลสูงสุดของสลากกิน
แบ่งรัฐบาล จึงจาเป็นเพื่อไม่ให้เป็นการส่งเสริมผู้บริโภคให้หันมาชิงโชครางวัลใหญ่จากการส่งเสริมการขายแทน อันเป็นการมอมเมาผู้บริโภค
๓๘๓ ผู้วิจัยเสนอว่าการกาหนดตัวเลขมูลค่ารวมของรางวัลที่เหมาะสมนั้น ควรต้องมีการศึกษาเชิงลึกในทางเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้
ตัวเลขที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป

๓๐๕

