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Abstract

Sale promotion is a marketing tactic to introduce or persuade customers to buy products 

or services. However, some businesses reward very high value of prizes to encourage 

customers to participate in the trade promotion activities. That makes more purchases 

and repeat purchases by customers to participate in the sale promotion activities rather 

than the demand for goods and services consuming. This strategy may result in indirect 

gambling. Although Thailand has a law related to the sale promotion control, there has 

not been a detailed regulation on that matter to be guidelines for the authorities to 

consider the sale promotion permission. This situation leads to the research project

“the Study of Laws to Control Indirect Gambling in the form of Sales Promotion 

Activities.” The research objective is to study the laws in foreign countries to establish 

regulations to control the sale promotion activities in Thailand in an appropriate way 

to promote business and consumer protection.

Keywords: sale promotion, gambling, Australia

บทคัดยอ 

การสงเสริมการขายดวยการจัดกิจกรรมใหรางวลัดวยการเสีย่งโชคเปนเครือ่งมอืในการสรางแรงจูงใจ

ระยะสั้นเพื่อใหผูบริโภคซื้อสินคาหรือกระตุนยอดขาย โดยผูประกอบธุรกิจบางรายไดกําหนดมูลคา

ของรางวัลไวสูงมากเพื่อจูงใจใหผูบริโภคเขามารวมกิจกรรมจนทําใหผูบริโภคสวนหน่ึงตัดสินใจ

ซื้อสินคาเกินกวาความจําเปนและซื้อสินคาซํ้า ๆ เพื่อเขารวมกิจกรรมเสี่ยงโชคและหวังผลรางวัล

มากกวาตองการบริโภคสนิคาจึงมผีลลพัธคลายการเลนพนัน แมประเทศไทยจะมกีฎหมายทีเ่ก่ียวของ

กับการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคแตยังมิไดมีการออกกฎเกณฑในรายละเอียด

ที่ชัดเจนทําใหพนักงานเจาหนาที่ประสบความยุงยากในการใชดุลพินิจพิจารณาการใหอนุญาต

จัดกิจกรรมเพือ่ควบคมุการจัดกิจกรรม จากปญหาดงักลาวจึงนํามาสูโครงการวจัิย “การศกึษากฎหมาย

เพื่อควบคุมการพนันแฝงจากการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบ

ธุรกิจ” เพือ่ศกึษาถึงแนวคดิและหลกักฎหมายของตางประเทศมาพจิารณาปรบัเปนแนวทางในกําหนด

มาตรการควบคุมใหมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและพฤติกรรมของผูบริโภค

ในประเทศไทย อยางไรก็ตาม บทความน้ีจะนําเสนอเพียงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม

การใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของประเทศออสเตรเลียซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัยฉบับน้ี

เทานั้น

คําสําคัญ: สงเสริมการขาย เสี่ยงโชค พนัน ออสเตรเลีย
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1. บทนํา 

 การสงเสริมการขายดวยการจัดกิจกรรมให

รางวัลดวยการเสี่ยงโชคเปนเคร่ืองมือในการสราง

แรงจูงใจระยะสั้นเพื่อใหผู บริโภคซื้อสินคาหรือ

กระตุนยอดขาย อกีทัง้ยงัสามารถสรางภาพลกัษณ

ใหกับสินคาและผูประกอบการไดอีกดวย
1
 สําหรับ

ประเทศไทยมกีารสาํรวจทศันคติและพฤติกรรมของ

ผูบริโภคในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขาย

ดวยการเสี่ยงโชคและพบวาผูบริโภคสวนหน่ึงเห็น

วาการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการ

เสี่ยงโชคน้ีเปรียบเสมือนการเลนหวยแบบไมผิด

กฎหมาย บางสวนเห็นวาเปนการคืนกําไรใหกับ

ผูซื้อ และบางสวนเห็นวากิจกรรมในลักษณะน้ี

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
2
 อยางไรก็ตาม 

การเขารวมกิจกรรมในลกัษณะน้ีสามารถกระตุนให

เกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา รูสึกติดที่จะเขา

รวมกิจกรรม หมกหมุน และตองการซื้อสินคาน้ัน

ซํ้า ๆ  ซึ่งสงผลเชนเดียวกับการเลนพนันในลักษณะ

เปนการลงทุนมากกวาความตองการในการซื้อ

สนิคาเพือ่การบริโภคซึง่เปนการซือ้เกินความจาํเปน

เพือ่หวงัผลรางวลั ซึง่หากเปนสนิคาประเภทอาหาร

และเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ําตาลและโซเดียมมาก

เกินไป อาจสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ

ผูบริโภคไดในทีส่ดุอนัเน่ืองมาจากการบรโิภคสนิคา

นั้นมากเกินไป
3
 

 ประเทศไทยแมจะมีกฎหมายที่เก่ียวของกับ

การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชค 

คือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และ

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แลว

ก็ตาม แตกฎหมายดังกลาวเปนเพียงการกําหนด

ถึงหนาที่ของผูประกอบการที่ตองขอใบอนุญาต

และจายคาธรรมเนียมในการจัดกิจกรรมสงเสริม

การขายดวยการเสี่ยงโชค แตยังไมไดมีการออก

กฎเกณฑในรายละเอียดเก่ียวกับการกํากับดูแล

หรือควบคุมการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายดวย

การเสี่ยงโชคแตอยางใด ซึ่งอาจทําใหผูประกอบ

ธุรกิจนําเอาการสงเสริมการขายในรูปแบบน้ีมา

ใชมอมเมาผูบริโภคใหซื้อสินคาและบริการของตน

เพื่อหวังผลในการไดรางวัลมากกวาการมุงพัฒนา

คุณภาพสินคาและบริการใหเปนที่ตองการของ

ผูบริโภค ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการ

ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางในการควบคุมการให

รางวัลดวยการเสี่ยงโชคจากกฎหมายของตาง

ประเทศ เพื่อใช  เป นแนวทางในการกําหนด

มาตรการควบคุมของประเทศไทยให มีความ

เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและพฤตกิรรมของ

ผูบริโภคในประเทศไทย
4

 บทความน้ีจะนําเสนอถึงมาตรการทาง

กฎหมายในการควบคุมการใหรางวัลดวยการ

เสี่ยงโชคของประเทศออสเตรเลียซึ่งเปนสวนหน่ึง

1
 มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ. (2561). สมุดปกขาว (White Paper) สถานการณและมาตรการควบคุมการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค

 ในผลิตภัณฑที่มีผลตอสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทย (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ศูนยขอมูลนโยบายสาธารณะการลดปญหา

 จากการพนัน, มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ. หนา 6.

2
 เพิ่งอาง. หนา 7.

3
 เพิ่งอาง. 

4
 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. (2562). โครงการวิจัย “การศึกษากฎหมายเพื่อควบคุมการพนันแฝงจากการสงเสริม

 การขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจ”. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. กรุงเทพฯ, หนา 1. 
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ของโครงการวิจยั “การศึกษากฎหมายเพื่อควบคุม

การพนันแฝงจากการสงเสริมการขายโดยการ

ใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจ” 

โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานสลากกินแบง

รัฐบาล ป พ.ศ. 2562 ที่ถูกนํามาใชประกอบการ

วิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อหาแนวทางในการนํา

เสนอมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการให

รางวัลดวยการเสี่ยงโชคของประเทศไทย

2. วัตถุประสงคการวิจัย

 1. เพื่อนําเสนอรางมาตรการทางกฎหมาย

และหลักเกณฑที่เก่ียวของเก่ียวกับการควบคุม

การสงเสรมิการขายโดยการใหรางวลัดวยการเสีย่ง

โชคของผูประกอบธุรกิจอยางเหมาะสม ทันสมัย 

และเปนสากลแกหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อนําไป

พิจารณาและใชประโยชนในการออกกฎหมาย

ที่เกี่ยวของตอไป

 2. เพื่อลดและแกไขปญหาเกีย่วกบัการพนนั

แฝงในรูปแบบการสงเสริมการขายโดยการให

รางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผู ประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทย 

 3. เพื่อกระตุ นใหประชาชนตระหนักและ

ตืน่ตวัตอการพนันแฝงทีเ่ขามาในรปูแบบการสงเสรมิ

การขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของ

ผูประกอบธุรกิจ

3. ขอบเขตการวิจัย

 1. ศึกษาและทบทวนกฎหมายและกฎ

ระเบียบที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมสงเสริม

การขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของ

ผูประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

 2. ศกึษากฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวของ

กับการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการให

รางวัลดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจใน

ตางประเทศ อยางนอย 5 ประเทศ ไดแก ไตหวัน 

ฮองกง สิงคโปร ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา 

 3. ศึกษาและทบทวนทฤษฎีทางดานการ

ตลาดที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการ

ขายโดยการใหรางวัลด วยการเสี่ยงโชคของ

ผูประกอบธุรกิจในประเทศไทยและตางประเทศ

4. วิธีดําเนินการวิจัย

 1. รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยการศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา ทั้งของ

ประเทศไทยและตางประเทศ เพือ่รวบรวมวเิคราะห

ขอมูล

 2. ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ประกอบดวย

  2.1 ศกึษาในเชงิเอกสาร (Documentary 

Research) โดยเอกสารดังกลาว ไดแก กฎหมาย

และกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรม

สงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยง

โชคของผูประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมทั้ง

เอกสารลาํดบัรองตาง ๆ  เชน เอกสารงานวจัิย ตาํรา

บทความทางวิชาการ ขอมูลทางเว็บไซตตาง ๆ

ที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  2.2 ศกึษาในเชงิเปรียบเทยีบ (Compara-

tive Study) ในเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบใน

ตางประเทศที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมสงเสริม

การขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของ

ผูประกอบธุรกิจเพื่อศึกษาและวิเคราะหแนวทาง 
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และเหตผุลในการออกกฎหมาย รวมถึงกฎระเบยีบ

ที่เกี่ยวของ

  2.3 ศึกษาขอความคิดของผูพิพากษา 

นักวิชาการ อาจารย เจาหนาที่ของรัฐ และผูทรง

คุณวุฒิตาง ๆ โดยการสัมภาษณเชิงลึก

  2.4 จัดประชาพจิารณเพือ่รบัฟงความคดิ

เห็นจากสาธารณะและผูมีสวนไดสวนเสยีและนําผล

จากการรับฟงความคิดเห็นมาปรับปรุงและเสนอ

เปนมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย

5. ผลการศึกษาวิจัย

 5.1 ปญหาและอุปสรรคในการควบคุม

การสงเสริมการขายโดยการใหรางวัลดวย

การเสี่ยงโชคในประเทศไทย

 ประเทศไทยมีกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ

การควบคุมการสงเสริมการขายโดยการใหรางวัล

ดวยการเสี่ยงโชคของผูประกอบธุรกิจ 2 ฉบับ คือ 

1) พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2578 มาตรา 8
5

ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) 

ออกโดยกระทรวงมหาดไทย ขอ 4
6
 กําหนดให 

การจัดใหมีการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคโดยวิธี

ใด ๆ ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพตองได

รับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตกอน

จึงจะกระทําได และ 2) พระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ

การควบคุมการโฆษณาการสงเสริมการขายโดย

การใหรางวลัดวยการเสีย่งโชคของสนิคาโดยทัว่ไป

ยกเวนสินคาบางประเภทเทาน้ันที่จะมีกฎหมาย

ควบคมุการโฆษณาไวเปนการเฉพาะ เชน พระราช-

บัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย 

พ.ศ. 2551
7
 แตกฎหมายเหลาน้ีแมจะกําหนดถึง

การขอใบอนุญาตและการจายคาธรรมเนียมใน

การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชค 

แตไมไดมีการบัญญัติกฎหมายกําหนดรายละเอียด

เก่ียวกับการกํากับดูแลหรือมาตรการควบคุม

การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชค

ไวจึงนํามาสูประเด็นปญหาตาง ๆ
8
 ดังนี้

 ประการแรก พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 

2475 ไดกําหนดถึงวธีิการควบคมุการใหรางวลัดวย

การเสี่ยงโชคเอาไวในมาตรา 8 เพียงมาตราเดียว 

สวนรายละเอียดในการกําหนดหลักเกณฑการให

รางวลัดวยการเสีย่งโชคใหออกเปนกฎหมายลาํดบั

รองในระดับกฎกระทรวง และออกระเบียบและ

หนังสือกระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวปฏิบัติทาง

ราชการแกเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตใชประกอบ

การใชดลุพนิิจในการออกใบอนุญาต ซึง่สถานะทาง

กฎหมายของหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกลาว

เปนเพียงแนวปฏิบัติทางราชการ แมจะมีผลผูกพัน

โดยตรงกับเจาหนาทีฝ่ายปกครองใหตองปฏิบตัติาม 

แตไมมีผลผูกพันประชาชนซึ่งเปนบุคคลภายนอก

หนวยงานใหตองปฏิบัติตาม
9

5
 มาตรา 8  พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2578

6
 ขอ 4 กฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478

7
 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. อางถึงแลว เชิงอรรถที่ 4. หนา 264.

8
 เพิ่งอาง. หนา 75. 

9
 เพิ่งอาง. หนา 96-97.
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 ประการที่สอง กระบวนการหรือขั้นตอน

ในการพจิารณาเพือ่ขออนุญาตจัดใหมกีารเสีย่งโชค

น้ันมีความไมชัดเจนและมีชองวาง ทําใหการให

รางวลัโดยการเสีย่งโชคในประเทศไทยน้ันสามารถ

ขออนุญาตไดงายและมีแนวโนมสุมเสี่ยงตอการ

มอมเมาประชาชน และยังอาจเปนชองวางทําใหมี

การเลนการพนันแฝงเขามาในรูปแบบการสงเสริม

การขายได เชน การใหเจาพนักงานใชดุลพินิจ

ในการพจิารณาความเหมาะสมในการใหใบอนุญาต

โดยไม ได  มีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ

หลักเกณฑในการพิจารณาที่ชัดเจน เชน สัดสวน

มูลคาของรางวัลกับมูลคาของสินคา ความครอบ

คลุมของพื้นที่และจํานวนผูเขารวมกิจกรรม จึง

ทําใหเจ าพนักงานผูออกใบอนุญาตมักจะออก

ใบอนุญาตใหกับผูประกอบธุรกิจหากมีหลักฐาน

เอกสารครบ จายคาธรรมเนีม และมีของรางวัล

แจกตามจริง
10
 

 ประการที่สาม แมจะมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 

20 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การพนัน พ.ศ. 2475 กําหนดคาธรรมเนียมในการ

ขอใบอนุญาตไว แตอัตราคาธรรมเนียมดังกลาว

สูงสุดไมเกิน 9,000 บาท ซึ่งถือวาตํ่ามากเมื่อ

เปรียบเทียบกับมูลคาทางการคาที่ผูประกอบการ

จะไดรับจากการสงเสริมการขาย โดยไมไดมีเกณฑ

ในการนําปจจัยดานอืน่ ๆ  มาพจิารณาประกอบการ

เก็บคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
11
 

 ประการสุดทาย แมจะมีพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายหลัก

ในการควบคุมการโฆษณาการให รางวัลด วย

การเสี่ยงโชค แตอยางไรก็ตาม ยังไมมีหลักเกณฑ

เกี่ยวกับการคุมครองเด็ก เยาวชน และกลุมเปราะ

บางเปนการเฉพาะจากการสงเสริมการขายดวย

การใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค รวมทั้งยังไมมี

กฎเกณฑเก่ียวกับการจํากัดสินคาและบริการบาง

ประเภททีไ่มควรสงเสรมิการขายดวยการเสีย่งโชค 

เชน สินคาประเภทอาหารที่มีโซเดียมสูงหรือ

เคร่ืองด่ืมทีม่น้ํีาตาลสงู การใหบริการในสถานบริการ

หรือสถานบันเทิงตาง ๆ
12

 5.2 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม

การใหรางวัลดวยการเส่ียงโชคของประเทศ

ออสเตรเลีย

 ประเทศออสเตรเลียมีลักษณะการปกครอง

แบบสหพันธรัฐ (Federal State) เรียกวา the 

Commonwealth of Australia ประกอบดวย 6 รฐั 

ไดแก รัฐนิวเซาทเวลส (New South Wales) 

รฐัควนีสแลนด (Queensland) รฐัเซาทออสเตรเลยี 

(South Australia) รัฐแทชมาเนีย (Tasmania) 

รฐัวคิตอเรยี (Victoria) และรัฐเวสเทรินออสเตรเลยี

(Western Australia) และ 2 เขตปกครองตนเอง

ไดแก นอรเทิร นแทรริทอรี (the Northern 

Territory) และออสเตรเลียแคปปทอลแทรริทอรี 

(the Australian Capital Territory: ACT) ซึ่ง

อาํนาจในการปกครองคลายกับมลรฐั ทัง้น้ี ในแตละ

รัฐและเขตการปกครองตนเองจะมีรัฐธรรมนูญ 

10
 เพิ่งอาง. หนา 102.

11
 เพิ่งอาง.

12
 เพิ่งอาง. หนา 105-111.



119วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2564

นํา้ฝน ลมิปเจต

รัฐบาล และกฎหมายของตนเอง
13
 

 การพนนัและการแขงขันนัน้ถอืเปนสวนหนึง่

ของวฒันธรรมของประเทศออสเตรเลยี
14
 ประเทศ

ออสเตรเลียเปนประเทศที่มีการเลนพนันมาตั้งแต

ยุคกอตั้งประเทศ มีการเลนพนันผิดที่กฎหมาย

กระจายอยูทั่วไปตามเมืองใหญ โดยเริ่มมีการเปด

ใหมีการพนันอยางถูกกฎหมาย เชน คาสิโน เครื่อง

เลนเกมอิเล็กทรอนิกส (electronic gaming 

machines: EGMs) ในชวงป 1980 ถึง 1990 และ

มีการนําลอ็ตเตอรมีาใชเพือ่จดัหารายไดเขารัฐบาล

เปนครั้งแรกในชวงยุคตนศตวรรษที่ 20 ทั้งนี้ ชวง

ที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการพนันครั้ง

ใหญจะอยูในชวงตนทศวรรษที่ 1990 ที่รัฐบาลแต

ละรัฐยอมใหมีการตั้งเคร่ืองเลนเกมอิเล็กทรอนิกส

ในสถานที่ชุมชน โดยรายไดรอยละ 15 ของบางรัฐ

ไดมาจากการเก็บภาษีเครือ่งเลนเกมอเิลก็ทรอนิกส

นี้เอง ตอมาเมื่อรัฐบาลประเทศออสเตรเลียไดเริ่ม

ใหความสําคัญกับปญหาสุขภาพชุมชนจากการติด

การพนันจึงทาํใหมกีารศกึษาเก่ียวกับประเด็นน้ีและ

พบวาผูทีต่ดิการพนันจะไมสามารถจํากัดจํานวนเงิน

และระยะเวลาในการเลนการพนันไดทําใหเกิดการ

เลนพนันทีเ่กินปกต ิและเมือ่การพนันยิง่มคีวามเสรี

และเขาถึงงายก็ยิ่งทําใหมีการเลนการพนันมาก

ยิ่งขึ้น
15
 จึงทําใหในปจจุบันประเทศออสเตรเลีย

มีนโยบายเก่ียวกับการพนัน คือ หามจัดใหมีหรือ

สงเสริมการเลนการพนัน ยกเวนเปนการพนันที่จัด

ขึน้ภายใตหลกัเกณฑหรอืเง่ือนไขกฎหมายทีกํ่าหนด

ไวเพือ่ปองกันผลกระทบทางดานลบทีจ่ะเกิดขึน้จาก

การเลนพนัน
16
 ปจจุบันเฉพาะการพนันออนไลน

จะอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลกลาง แตหาก

เปนการพนันบนดิน (land-based gambling) เชน 

คาสิโน การเดิมพันดานกีฬา เคร่ืองเกม และ

ล็อตเตอรี่จึงจะอยูภายใตการกํากับดูแลของแตละ

รฐัหรอืเขตปกครองตนเอง
17
 จากสถิตพิบวาปจจุบนั

ประชากรรอยละ 60 นิยมซื้อล็อตเตอรี่ รอยละ 35 

นิยมเลนการขูดเลข (instant scratch tickets) 

และจํานวนนอยมากที่นิยมเลนการพนันกีฬา การ

แขงขัน และการเลนคาสิโน
18
 

 การสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคใน

ประเทศออสเตรเลีย เรียกวา Trade Promotion 

Lottery ซึ่งถือวาเปนการพนันประเภทหน่ึงเชน

เดยีวกับลอ็ตเตอร่ี การควบคมุการสงเสริมการขาย

13
 Australian Government. State and Territory Government. Retrieved 25 March 2020, https://info.australia.gov.au/

 about-government/how-government-works/state-and-territory-government

14
 Nettleton, Austin, Corbett and Dib. (2018). Australia, the Gambling Law Review (2

nd 
ed.). UK: Law Business 

 Research Ltd. p. 49ใ

15
 Paul Delfabbro and Daniel King. (2018). Gambling in Australia: experiences, problems, research and policy.

Addiction: National Gambling Experiences, Volume 107(9), p. 1558.

16
 Nettleton et al. อางถึงแลว เชิงอรรถที่ 6. หนา 50.

17
 Australian Institute for Gambling Research. (1999). Australian Gambling Comparative History and Analysis. 

 Retrieved 1 August 2018, from https://www.vcglr.vic.gov.au/sites/default/files/Australian_gambling_comparative_

 history_and_analysis_project_report_1999.pdf

18
 Paul Delfabbro et al. อางถึงแลว เชิงอรรถที่ 7. หนา 1556-1557.
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ดวยการเสี่ยงโชคของออสเตรเลียจึงอยูภายใต

การควบคุมหรือการกํากับดูแลของรัฐบาลระดับ

มลรัฐ โดยแตละรัฐจะมีวิธีการและความเขมงวด

แตกตางกันออกไป
19
 ในบางรัฐอนุญาตใหมีการจัด

กิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคโดย

ไมตองขออนุญาต เชน รฐัวคิตอเรยี รฐัแทชมาเนีย 

รัฐควีนสแลนด แตในบางรัฐผูจัดกิจกรรมตองขอ

อนุญาตกอนจึงจะสามารถจัดกิจกรรมสงเสริม

การขายดวยการเสี่ยงโชคได เชน รัฐนิวเซาทเวลส 

รัฐเซาทออสเตรเลีย เขตปกครอง ACT
20

 เน่ืองจากโครงการวิจัยน้ีได มีการศึกษา

กฎหมายของหลายประเทศเพื่อนํามาใชในการ

วิเคราะหเปรียบเทียบ ผูวิจัยจึงไดเลือกที่จะศึกษา

หลกัเกณฑการควบคมุการสงเสรมิการขายดวยการ

เสี่ยงโชคของรัฐนิวเซาทเวลสและรัฐวิคตอเรีย

ซึง่มแีนวคดิ รปูแบบ และหลกัเกณฑการควบคมุการ

สงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคที่แตกตางกัน

แตมีความชัดเจนลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่

และมีลักษณะของกลไกทางกฎหมายที่คลายคลึง

กับประเทศไทยจึงเหมาะสมที่จะนํามาศึกษาเพื่อ

เปนแนวทางในการกําหนดมาตรการควบคุมการ

สงเสรมิการขายดวยการเสีย่งโชคของประเทศไทย 

 5.2.1 การควบคุมการสงเสริมการขาย

ดวยการเสี่ยงโชคในรัฐนิวเซาทเวลส

 เน่ืองจากรัฐนิวเซาทเวลสมีแนวคิดในการ

ควบคุมการกระทําที่เปนการพนันผิดกฎหมาย เพื่อ

คุมครองประโยชนสาธารณะและปองกันการสญูเสยี

รายไดของรัฐที่ไดจากการพนันที่ถูกกฎหมายที่

รัฐอนุญาตใหทําได การสงเสริมการขายดวยการ

เสี่ยงโชคถือเปนการพนันในรูปแบบหน่ึงเชนกัน 

ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดใหผูจัดกิจกรรมสงเสริม

การขายดวยการเสี่ยงโชคตองขออนุญาตจากรัฐ

กอนจึงจะสามารถจดักิจกรรมไดเพือ่ใหแนใจวาการ

จัดกิจกรรมน้ันจะจัดขึ้นอยางเปนธรรมและปฏิบัติ

ตามกฎหมายทุกประการ
21

 5.2.1.1 กฎหมายทีเ่ก่ียวของกับการควบคมุ

การสงเสริมการขายดวยการเส่ียงโชคในรัฐ

นิวเซาทเวลส

 The Unlawful Gambling Act 1998

No. 113 เปนกฎหมายหลักของรัฐนิวเซาทเวลส

ในการควบคุมการพนันผิดกฎหมายเพื่อคุมครอง

ประโยชนสาธารณะและปองกันการสูญเสียรายได

ของรัฐที่จะไดรับจากการพนันถูกกฎหมาย ซึ่ง the 

Unlawful Gambling Act 1998 No. 113 กําหนด

ใหการจัดกิจกรรมจับรางวัล (lottery) หรือการ

เสี่ยงโชค (game of chance) ที่เปนไปตาม the 

Lotteries and Art Unions Act 1901 No. 34 

บัญญัติไวถือเปนการพนันที่ถูกกฎหมาย
22
 

19
 Australian Institute for Gambling Research. อางถึงแลว เชิงอรรถที่ 9.

20
 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. อางถึงแลว เชิงอรรถที่ 4. หนา 118-119.

21
 Australian Business License and Information Service (ABLIS). Permit to Conduct a Trade Promotion Lottery: New South 

 Wales. Retrieved 7 April 2020, from https://ablis.business.gov.au/service/nsw/permit-to-conduct-a-trade-

 promotion-lottery/16683

22
 Section 7 of the Unlawful Gambling Act 1998 No. 113.
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 The Lotteries and Art Unions Act 1901 

No. 34 เปนกฎหมายหลักเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

เสีย่งโชค (Lottery) ซึง่กฎหมายฉบบัน้ีไดใหกําหนด

วัตถุประสงคของการควบคุมการเสี่ยงโชคไวอยาง

ชัดเจน คือ การสรางสมดุลระหวางผลประโยชน

ของรัฐและสงัคมจากการจัดกิจกรรมเสีย่งโชค และ

เพือ่ใหวตัถุประสงคดงักลาวบรรลผุลจึงตองกําหนด

มาตรการและหลกัเกณฑตาง ๆ  เพือ่ควบคมุการจัด

กิจกรรมและปกปองประชาชนในสังคม
23
 โดย

กฎหมายฉบับน้ีไดนิยามลักษณะของการเสี่ยงโชค 

(Game of chance) วาหมายความรวมถึง การทํา

กิจกรรมที่อาศัยทั้งโชคและทักษะเพื่อใหไดรางวัล 

และการจับรางวลั (Lottery) หมายถึง การจําหนาย

ทรัพยสินทั้งสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย

โดยการสุม
24
 โดยกฎหมายไมหามการจัดกิจกรรม

จับรางวัลหรือการเสี่ยงโชคเพื่อการสงเสริมการ

ขาย หากการจัดกิจกรรมน้ันเปนไปตามเง่ือนไขที่

กฎหมายบัญญัติไวอยางเครงครัด
25
 

 The Lotteries and Art Unions Regulation 

2014 เปนกฎระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม 

The Lotteries and Art Unions Act 1901 

No. 34 เพือ่กําหนดรายละเอยีดเก่ียวกับการเขารวม

กิจกรรม คาใชจายในการเขารวมกิจกรรม ขอหาม

ในการโฆษณา วิธีการจับรางวัล และรายละเอียด

ของของรางวัลตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมเสี่ยงโชค

และการจับรางวัลทั้งหลาย รวมทั้งการสงเสริม

การขายดวยการเสี่ยงโชค
26

 5.2.1.2 หลักเกณฑในการควบคุมจัด

กิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเส่ียงโชคของ

รัฐนิวเซาทเวลส

 จากการรวบรวมกฎหมายที่เก่ียวของกับ

การควบคุมการสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชค

ในรัฐนิวเซาทเวลส ผูเขียนจึงสรุปหลักเกณฑใน

การควบคุมการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายดวย

การเสี่ยงโชคออกมาเปนประเด็น ดังนี้

 1) ลกัษณะของกิจกรรม เปนการจัดกิจกรรม

เสีย่งโชคเพือ่สงเสรมิการขายสนิคาหรือบรกิารและ

ไมมีคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม ซึ่งอาจอยูใน

รูปแบบของการชงิโชค (sweepstakes) การแขงขนั

ที่อาศัยโชค (competition based on chance) 

การประกวด (contest) หรือการแจกของแถมพก 

(giveaway)
27

 2) การขอนุญาต การจะจัดกิจกรรมสงเสริม

การขายดวยการเสี่ยงโชคไดตองขออนุญาต
28
จาก 

NSW Fair Trading
29
 ซึ่งการขออนุญาตแบงได 

2 ประเภท คือ การขออนุญาตแบบจัดกิจกรรม

ครั้งเดียว (single promotion permit) และการ

ขออนุญาตจัดกิจกรรมแบบหลายครั้งโดยมีระยะ

23
 Section 2 of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No. 34

24
 Section 4B (1) of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No. 34

25
 Section 4B (2) of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No. 34

26
 Section 4 of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014

27
 Section 4B of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No. 34

28
 Section 4B (2) of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No. 34

29
 Section 15A of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No. 34
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เวลาจัดกิจกรรมไดไมเกิน 12 เดือน (multiple 

promotion permit)
30
 ผูทีจ่ะขออนุญาตไดตองเปน

ผูประกอบการที่มีเลขทะเบียนการคา (Australian 

Business Number: ABN) แลว และตองแจง

รายละเอียดการจัดกิจกรรมอยางชัดเจนตามแบบ

ฟอรมที่กําหนด เชน เงื่อนไขและกติกา กําหนดวัน

เวลาในการจัดและสิ้นสุดกิจกรรม วันเวลาสถานที่

ในการจับรางวัล วิธีการใหและรับรางวัล วิธีแจง

ผูชนะรางวัล วิธีประกาศผลรางวัล ชื่อที่อยูและ

เบอรติดตอผูจัดรางวัล รายละเอียดของรางวัล

และมูลคา
31

  3) คาธรรมเนียมการขอใบอนุญาต ใน

การขออนุญาตตองมีการจายคาธรรมเนียม ซึ่งคา

ธรรมเนียมจะขึ้นอยูกับมูลคาของรางวัล วิธีการ

ในการยื่นคํารอง และประเภทของใบอนุญาต หาก

มูลคาของรางวัลยิ่งสูงคาธรรมเนียมก็จะยิ่งสูงเชน

กัน หากยื่นคํารองทางอินเทอรเน็ตคาธรรมเนียม

การขอใบอนุญาตจะถูกกวาการยืน่ดวยตนเอง และ

การอนุญาตแบบจัดกิจกรรมหลายครัง้คาธรรมเนียม

จะสูงกวาการขออนุญาตแบบคร้ังเดียว โดยคา

ธรรมเนียมตํ่าสุด คือ 50 ดอลลารออสเตรเลีย 

และคาธรรมเนียมสูงสุด คือ 2,000 ดอลลาร

ออสเตรเลีย
32
 เหตุที่กฎหมายกําหนดไว

 เชนนี้ เนื่องจากแนวคิดที่วาเมื่อกิจกรรมนั้น

เปนการจัดขึ้นเพื่อการคา ดังนั้น ผลประโยชนหรือ

กําไรจากการจัดกิจกรรมน้ันควรตองตอบแทนหรอื

กลับคืนสูสังคมตามสัดสวนของผลประโยชนหรือ

กําไรที่ไดรับ นอกจากน้ี ยังเพื่อเปนการปองกัน

การใชการเสี่ยงโชคมาดึงดูดทางการคาที่มากจน

เกินความเหมาะสมทางสังคม
33

 4) คาใชจายในการเขารวมกิจกรรม กฎหมาย

หามผูจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคเพื่อสงเสริมการขาย

เรียกเก็บคาเขารวมกิจกรรมหรือหามขายบัตร

เพื่อเขารวมกิจกรรมใหกับผูบริโภค แตอนุญาตให

มีกําหนดเง่ือนไขวาตองซื้อสินคาและบริการไดใน

ราคาขายปลีกปกติเพื่อที่จะเขารวมกิจกรรม
34

 5) กําหนดเวลา ผูจัดกิจกรรมตองกําหนด

ระยะเวลาใหเพียงพอสําหรับการแจงหรือทําให

ผูบริโภคทราบถึงวันเวลาในการจัดกิจกรรมและ

การไดบัตรหรือคูปองในการเขารวม กฎกติกา 

การรวบรวมขอมูล และระยะเวลาและการปดรับ

การเขารวม การจับรางวัล การประกาศผล และ

การแจงใหผูชนะรางวัลทราบ
35

 6) การโฆษณา ตองมีการประกาศโฆษณา

ถึงเง่ือนไขที่ชัดเจนเพื่อใหผูบริโภคไดรับขอมูลที่

เหมาะสมและพียงพอที่จะตัดสินใจวาจะเขารวม

30
 Section 125 of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014

31
 NSW Fair Trading. Trade Promotion Lotteries. Retrieved 5 April 2020, from https://www.fairtrading.nsw.gov.au/

 games-of-chance/promoting-a-business/trade-promotion-lottery

32
 Section 125 of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014

33
 NSW Government. (2000). Report of the National Competition Policy Review of the Lotteries and Art 

 Unions Act. Retrieved 4 April 2020, from http://ncp.ncc.gov.au/docs/NSW%20Lotteries%20%26%20Art%20Unions%20

 Act%201901.pdf., p. 14

34
 Section 4B (3) (c) of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No. 34

35
 NSW Fair Trading. อางถึงแลว เชิงอรรถที่ 23.
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กิจกรรมหรอืไม เพือ่ลดปญหาการรองเรียนเก่ียวกับ

การจัดกิจกรรม โดยเฉพาะขอมลูสาํคญัเชนกําหนด

วนัสิน้สดุการสงคปูอง หากผูจัดกิจกรรมพลาดทีจ่ะ

ใหขอมลูสาํคญัอยางชดัเจนเก่ียวกับการจัดกิจกรรม

บนฉลากสินคาอาจนําไปสูการกระทําที่ถือเปนการ

ละเมิดเง่ือนไขการใหใบอนุญาตในการจัดกิจกรรม

และอาจเปนการกระทําผิดกฎหมายการคาที่เปน

ธรรม (fair trading laws) ดวย นอกจากนี้ ผูจัด

กิจกรรมตองระบหุมายเลขใบอนุญาตใหจัดกิจกรรม

ไวอยางชัดเจนบนฉลากสินคา คูปอง หรือสลาก

ทีจ่ะใชในการเขารวมกิจกรรม
36
 อยางไรก็ตาม การ

โฆษณากิจกรรมตองไมมีลักษณะเปนการสงเสริม

ใหมีการกระทําผิดกฎหมาย แสดงภาพเด็กในการ

เขารวมการเสี่ยงโชค กอใหเกิดความเขาใจผิด

สับสนหลงผิด แสดงใหเห็นวาจะไดรางวัลแนนอน 

แสดงใหเห็นวาการเขารวมกิจกรรมจะชวยใหฐานะ

ทางการเงินดีขึ้นอยางแนนอน หรือโฆษณาใน

ลักษณะที่ไมเหมาะสมในรูปแบบตาง ๆ
37

 7) การประกาศผลการจับรางวัล เมื่อจัด

กิจกรรมแลวตองมีการประกาศผลการจับรางวัล

ภายใน 2 วันนับจากวันที่มีการจับรางวัล โดยตอง

แจงใหกับผูชนะรางวลัทราบเปนรายบุคคล แตหาก

มลูคาของรางวลัสงูเกินกวา 500 ดอลลาร ผูจัดตอง

ประกาศรายชือ่ผูชนะรางวลัเปนการทัว่ไปผานทาง

สื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ หรือเว็บไซต
38

 8) ของรางวลัและมลูคาของรางวลั กฎหมาย

อนุญาตใหนําทรพัยสนิหรอืเงินมาเปนของรางวลัได 

โดยไมจํากัดมูลคาของรางวัล แตมิใหนําทรัพยสิน

บางประเภท ไดแก ผลิตภัณฑยาสูบ ปนและเครื่อง

กระสุน อาวุธ การผาตัดเสริมความงาม เครื่องดื่ม

แอลกอฮอลบางประเภท มากําหนดเปนของ

รางวัล
39
 รวมทั้งหามเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปเขารวม

กิจกรรมสงเสรมิการขายดวยการเสีย่งโชคในสนิคา

ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลและหามใหรางวัล

เปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 

ป
40
 ที่สําคัญตองสงมอบรางวัลใหกับผูชนะภายใน 

6 สัปดาหหลังจากสิ้นสุดการจับรางวัล เวนแตไดมี

การกําหนดระยะเวลาไวยาวนานกวา 6 สัปดาห

ในกฎกติกาการเขารวมตั้งแตแรกอยางชัดเจน
41

 9) การตรวจสอบความถูกตอง ในกรณีที่

มูลคารวมของของรางวัลสูงกวา 10,000 ดอลลาร

ออสเตรเลีย การจับรางวัลและการประกาศผูชนะ

การเสี่ยงโชคจะตองถูกตรวจสอบโดยผูตรวจสอบ

ภายนอก ซึ่งผูตรวสอบจะอยูสังเกตการณตั้งแต

กระบวนการจับรางวัลเพื่อใหมั่นใจวาผูเขารวม

กิจกรรมทกุคนจะไดรบัการปฏิบตัอิยางเทาเทยีมกัน

และไมมกีารไดเปรียบหรอืเสยีเปรยีบกันแตอยางไร 

และผูตรวจสอบตองทาํการแถลงผลการตรวจสอบ

การจับรางวัลและการรับรองผลผูไดรับรางวัล

ตามที่กฎหมายกําหนด
42

36
 เพิ่งอาง.

37
 Section 16 of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014

38 
เพิ่งอาง.

39 
Section 2A and Section 16 of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No. 34

40 
Section 18B of the Lotteries and Art Unions Act 1901 No. 34

41 
NSW Fair Trading. อางถึงแลว เชิงอรรถที่ 23.

42
 Section 16 of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014
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 10) การเก็บขอมูล ผูจัดกิจกรรมสงเสริม

การขายดวยการเสี่ยงโชคตองเก็บขอมูลของผูเขา

รวมและการจัดกิจกรรมไวอยางนอย 3 เดือนนับ

แตวันที่ทราบผูชนะรางวัล เวนแตรางวัลนั้น ๆ จะ

ไมมผูีมารับรางวลัและหากเปนกรณีทีต่องจับรางวลั

ใหมใหนับระยะเวลา 3 เดือนนับแตวนัทีไ่ดมกีารจับ

รางวลัใหม และหากเปนการอนุญาตใหจดักิจกรรม

แบบหลายครั้งตองมีการเก็บรักษาขอมูลไวอยาง

นอย 12 เดือน นับแตวันที่ใบอนุญาตไดสิ้นสุดลง
43

 หลกัเกณฑดังกลาวขางตนเปนเพยีงหลกัเกณฑ

พื้นฐานตามกฎหมายสําหรับการสงเสริมการขาย

ดวยการเสี่ยงโชค ซึ่งหากการจดักจิกรรมเสี่ยงโชค

ใดใชรูปแบบในการเสี่ยงโชคที่เปนรูปแบบเฉพาะ 

เชน การขูดเลข การเปดการด การเสี่ยงโชคแบบ

รูผลทันที ก็จะมีขอบังคับปลีกยอยที่กําหนดใหผูจัด

กิจกรรมตองปฏิบัติตามเปนการเฉพาะสําหรับการ

สงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคในรูปแบบนั้น ๆ

การที่กฎหมายจํากัดประเภทและรูปแบบการ

เสี่ยงโชคเพื่อประโยชนในการกําหนดกฎระเบียบ

ที่ชัดเจนในการคุมครององคกร ผูเลน และสังคม

จากกิจกรรมเสี่ยงโชคที่ ถือวาเปนการพนันใน

รปูแบบหน่ึงน่ันเอง
44
 นอกจากน้ี รฐันิวเซาทเวลสยงัมี

แนวคิดวาการไมควบคุมการจัดกิจกรรมไวอยาง

เขมงวดอาจกอใหเกิดความไมเชือ่มัน่ทางสงัคมและ

นําไปสูปญหาทางสังคมและอาชญากรรมได แมวา

การกําหนดมาตรการอยางเขมงวดอาจเปนการ

จํากัดการแขงขันหรือเปนอุปสรรคทางการคาของ

ภาคธุรกิจอยูบาง แตผลกระทบตอภาคธุรกิจน้ี

สามารถทําใหลดลงไดโดยการกําหนดมาตรการ

หรือหลักเกณฑที่ชัดเจนและไมเลือกปฏิบัติ
45

 5.2.2 การควบคุมการสงเสริมการขาย

ดวยการเสี่ยงโชคในรัฐวิคตอเรีย

 เดิมรัฐวิคตอเรียกําหนดใหการสงเสริมการ

ขายดวยการเสีย่งโชคตองไดรับอนุญาตจากรัฐกอน

จึงจะจัดกิจกรรมได แตไดมีการแกไขกฎหมาย

the Gambling Regulation Act 2003 ใหยกเลิก

ขอบงัคบัดงักลาว จงึสงผลใหตัง้แตป 2015 เปนตนมา

การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยง

โชคในรัฐวิคตอเรียสามารถทําไดโดยไมตองขอ

อนุญาตอีกตอไป
46
 

 5.2.2.1 กฎหมายที่เก่ียวของกับการกํากับ

ดูแลการสงเสริมการขายดวยการเส่ียงโชค

ในรัฐวิคตอเรีย

 The Gambling Regulation Act 2003

เปนกฎหมายหลักในการควบคุมการพนันเสี่ยงโชค

ของรัฐวิคตอเรีย โดยนิยามความหมายของการ

เสี่ยงโชคไววา หมายถึง กิจกรรมใดก็ตามที่มีการ

ใหรางวัลหรือทรัพยสินโดยการจับสลาก หรือทอย

ลูกเตา หรือวิธีอื่นใดที่อาศัยการเสี่ยงโชค ซึ่งอาจ

กําหนดใหมีการทดสอบความรู หรือทักษะบาง

43 
Section 134 of the Lotteries and Art Unions Regulation 2014

44 
NSW Government. (2000). อางถึงแลว เชิงอรรถที่ 25, p. 14.

45 
เพิ่งอาง. pp. 15-16.

46 
Sharon Segal. (2015). Trade Promotion Lotteries: Permits no Longer Required for Victoria. Retrieved 

 25 April 2020, from https://www.claytonutz.com/knowledge/2015/june/trade-promotion-lotteries-permits-no-longer-

 required-for-victoria
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ประกาศเพื่อใหมีคุณสมบัติในการเขารวมกิจกรรม

ดวยก็ได ทั้งนี ้รวมถึงการสงเสริมการขายดวยการ

เสี่ยงโชคดวย
47
 ดังน้ัน การสงเสริมการขายดวย

การเสีย่งโชคจึงเปนการพนันเสีย่งโชคประเภทหน่ึง

ที่กฎหมายใหทําไดโดยไมผิดกฎหมาย แตทั้งนี้ตอง

อยูภายใตหลกัเกณฑและเง่ือนไขทีก่ฎหมายบญัญตัิ

เอาไว
48

 The Gambling Regulation 2015 เปน

กฎหมายที่อาศัยอํานาจของ the Gambling 

Regulation Act 2003 ในการออกกฎระเบยีบเพือ่

กําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขในการจัดกิจกรรม

การพนันเสี่ยงโชคซึ่งรวมถึงการสงเสริมการขาย

ดวยการเสี่ยงโชคดวย
49

 Trade Promotion Lotteries Guideline for 

accessing whether Trade Promotion Lotteries 

are offensive or contrary to the public interest 

เปนแนวปฏิบัติที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการวา

ดวยการพนันและเครือ่งดืม่มนึเมาแหงรฐัวคิตอเรยี 

(the Victorian Commission for Gambling and 

Liquor Regulation: VCGLR)
50
 เพื่อเปนแนวทาง

ใหผูจัดกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชค

ใหปฏิบัติตาม หากมีประเด็นขอรองเรียน คณะ

กรรมการ VCGLR จะเปนผูพิจารณาและตัดสินวา

การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายน้ันปฏิบัติตาม

กฎเกณฑหรือเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติไวหรือไม
51

 5.2.2.2 หลักเกณฑ  ในการควบคุม จัด

กิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเส่ียงโชคของ

รัฐวิคตอเรีย

 จากการรวบรวมกฎหมายที่เก่ียวของในรัฐ

วิคตอเรีย ผูเขียนจึงสรุปหลักเกณฑในการกํากับ

ดแูลการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสีย่ง

โชคออกมาเปนประเด็น ดังนี้

 1) ลักษณะของการจัดกิจกรรม การสงเสริม

การขายดวยการเสี่ยงโชคเปนการใหรางวัลไมวา

จะเปนเงินหรือทรัพยสินจากการเสี่ยงโชคไมวา

จะดวยวิธีใดก็ตามเพื่อสงเสริมการคาหรือธุรกิจ
52

โดยตองไมมีการเรียกเก็บคาใชจายเกินกวาที่สภา

ผูวาการรัฐประกาศกําหนด
53
 และหากเปนการเขา

รวมผานทางโทรศัพทหรือการสงขอความ (SMS) 

อาจมีคาใชจายไดไมเกิน 1 ดอลลารออสเตรเลีย
54

ดงัน้ัน ผูจัดกิจกรรมจึงควรระวงัการกําหนดเง่ือนให

ผูเขารวมกิจกรรมตองสงขอความหรือโทรศัพท

เกินกวา 1 ครั้งเพราะอาจเขาขายการกําหนด

คาใชจายเกินกวาที่รัฐกําหนดไว และผูจัดกิจกรรม

47 
Section 1.3 (1) of the Gambling Regulation Act 2003

48
 Section 5.7.2 of the Gambling Regulation Act 2003

49
 Section 1 (a) (iii) of the Gambling Regulations 2015

50
 Section 6 of the 

51 
VCGLR. (2016). Trade Promotion Lotteries Guideline for accessing whether Trade Promotion Lotteries are 

 offensive or contrary to the public interest. Retrieved accessed 6 April 2020, from https://www.vcglr.vic.gov.au/

 sites/default/files/uploadTrade_promotion_lottery_guidelines.pdf

52 
Section 1.3 (1) of the Gambling Regulation Act 2003

53 
Section 5.7.2 (2) (a) of the Gambling Regulation Act 2003
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สามารถกําหนดเง่ือนไขใหผูเขารวมกิจกรรมตอง

ซื้อสินคาหรือบริการเพื่อมีสิทธิที่จะเขารวมการจับ

รางวัลได
55

 2) ผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตูเกมหรือเครื่อง

เลนเกมจะจัดกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการ

เสี่ยงโชคเพื่อสงเสริมการขายในธุรกิจของตนเอง

ไมได เวนแตจะยื่นคํารองเพื่อขอใหคณะกรรมการ 

VCGLR พิจารณาอนุญาตกอน หากไดรับอนุญาต

แลวจึงจะประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมได
56

ซึ่งโทษของการฝาฝนคร้ังแรกจะถูกปรับจํานวน 

9,671.40 ดอลลารออสเตรเลยีหรอืจํานวน 16,119 

ดอลลารออสเตรเลีย
57

 3) การเปดเผยขอมูลอันจําเปนใหผูบริโภค

ทราบ ผูจัดกิจกรรมตองแจงขอมูลที่จําเปนให

ผูบริโภคทราบกอนมีการจัดกิจรรม เชน วันสิ้นสุด

การรับสลาก สถานที่และวันเวลาในการจัดเสี่ยง

โชค กฎกติกาการเขารวมกิจกรรม
58
 และหามผูจัด

กิจกรรมนําขอมลูของผูเขารวมกิจกรรมไปเผยแพร

หรือแสวงประโยชนเวนแตไดระบุไวอยางชัดเจน

ตั้งแตแรกในการจัดกิจกรรม
59

 4) การจับรางวัล ผูเขารวมกิจกรรมอาจอยู

รวมในการจับรางวัลดวยหรือไมก็ได
60
 แตวิธีการ

จับรางวัล ผูจัดกิจกรรมตองมั่นใจวาวิธีการในการ

จับรางวัลน้ันตองมีลักษณะของการสุมและสลาก

ทุกใบตองมีโอกาสที่จะไดรับการจับอยางเทาเทียม

กัน
61

 5) การประกาศรางวลั หากเปนรางวลัมลูคา

เกินกวา 1,000 ดอลลารออสเตรเลีย ผูจัดกจิกรรม

ตองประกาศรายชื่อผูชนะรางวัลในหนังสือพิมพ

หรือบนอินเทอรเน็ตอยางนอยเปนเวลา 28 วัน
62
 

 6) การเก็บรักษาขอมูลการจัดกิจกรรม ผูจัด

กิจกรรมตองเก็บขอมูลในการจัดกิจกรรมสงเสริม

การขายน้ันอยางนอย 3 ปนับจากทีม่กีารจับรางวลั

รอบสุดทาย
63

 7) รางวัลและของรางวัล ผูชนะรางวัลจะ

ตองไมเสยีคาใชจายใด ๆ  ในการรบัรางวลั
64
 เมือ่ได

มีการระบุรางวัลที่จะมอบใหกับผูชนะไวแลวจะมี

การเปลีย่นแปลงชนิดประเภทและขนาดของรางวลั

ไมได ยกเวนวาผูชนะรางวัลจะยินยอมและรางวัล

ที่จะนํามาใหทดแทนน้ันตองมีมูลคาเทียบเทาหรือ

54 
VCGLR. (2020). Trade Promotion Lotteries. Retrieved 7 April 2020, from https://www.vcglr.vic.gov.au/gambling/

 lotteries/trade-promotion-lotteries/about-trade-promotion-lotteries

55 
เพิ่งอาง.

56
 Section 5.7.2 (3) (a) of the Gambling Regulation Act 2003

57 
Section 5.7.16 (3) of the Gambling Regulation Act 2003

58
 Regulation 59 of the Gambling Regulation 2015

59 
Regulation 60 of the Gambling Regulation 2015

60
 Regulation 61 of the Gambling Regulation 2015

61
 Regulation 59 (g) of the Gambling Regulation 2015

62
 Regulation 59 (d) of the Gambling Regulation 2015

63 
Regulation 59 (f) of the Gambling Regulation 2015

64
 Regulation 59 (h) of the Gambling Regulation 2015
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มากกวารางวัลที่ไดประกาศไว
65

 8) การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการ

เสี่ยงโชคในรัฐวิคตอเรียน้ี นอกจากจะตองปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่วาดวยการพนันขางตนแลวยังตอง

อยูภายใตกฎหมายและกฎเกณฑเฉพาะตามวธีิการ

ทีใ่ชในการจัดกิจกรรมดวย เชน สิง่พมิพ ภาพยนตร 

โทรทัศน วิทยุ อินเทอรเน็ต บริการพิเศษของ

โทรศัพทเคลื่อนที่ เกมคอมพิวเตอร โฆษณา เครื่อง

เลนเกม การใหบริการดานการพนัน การบริการ

ดานเครื่องดื่มแอลกอฮอล
66

 9) กิจการหรือสินคาบางประเภทไมสามารถ

ใชการสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคได เชน 

บุหรี่ ยาสูบ อาวุธ การคาประเวณี ธุรกิจการพนัน 

หรือเปนสินคาที่ไมเปนไปตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยที่เก่ียวของ และหามมิใหสงเสริมหรือ

ยินยอมใหผูเยาวเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขาย

ดวยการเสี่ยงโชค
67

 10) สิ่งที่ไมควรกระทําในการจัดกิจกรรม

สงเสริมการขาย เชน สงเสริมใหมีการเลนพนัน

ตู เกม ใหข อมูลที่ไม ถูกตองหรือคลาดเคลื่อน

จากความเปนจริง กระตุนใหเกิดการกระทําอัน

รุนแรง ลอเลียน หรือกอใหเกิดความเสียหายกับ

บุคคลหรือทรัพยสินของบุคคลอื่น ใชภาษาและ

พฤติกรรมในการแสดงออกที่ไมเหมาะสม สงเสริม

การบริโภคเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล

เกินกวาที่กฎหมายแนะนํา เปนตน
68

6. สรุปและอภิปรายผล

เมือ่ไดพจิารณาเปรยีบเทยีบกฎหมายของรฐั

นิวเซาทเวลสและรัฐวิคตอเรียแลวจะเห็นวา ทั้ง

สองรัฐมีแนวคิดในการควบคุมและกํากับดูแล

การสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคที่แตกตาง

กัน จึงทาํใหกฎหมายของทัง้สองรัฐมคีวามแตกตาง

กันในบางประเด็น แตมีบางประเด็นที่ทั้งสองรัฐ

ไดใหความสําคัญและกําหนดกฎเกณฑในลักษณะ

เดียวกัน โดยสามารถสรุปออกมาได ดังนี้

6.1 สรุปประเด็นกฎหมายที่แตกตางกัน

  1) แนวคิด แมกฎหมายในออสเตรเลีย

จะกําหนดใหการสงเสริมการขายดวยการเสี่ยง

โชคเปนการพนันในทุกรัฐ แตก็มีแนวคิดในการ

กํากับดูแลที่แตกตางกัน โดยรัฐนิวเซาทเวลสน้ัน

มีมุมมองตอการสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชค

วาเปนการพนันเสี่ยงโชคประเภทหน่ึงที่ตองมีการ

ควบคมุ ดงัน้ัน จึงกําหนดใหการจัดกิจกรรมสงเสรมิ

การขายดวยการเสี่ยงโชคน้ีตองไดรับอนุญาตกอน

จึงจะสามารถจัดกิจกรรมได รวมทั้งยังมองวาการ

เรียกเก็บคาธรรมเนียมจากการขออนุญาตเปน

รายไดอีกทางหน่ึงของรัฐอีกดวย ในขณะที่รัฐ

วิคตอเรียมองวาการสงเสริมการขายดวยการ

เสี่ยงโชคแมจะเขาขายเปนการพนันแตก็มิไดกอให

เกิดปญหาทางสังคมจึงยอมใหมีการจัดกิจกรรมได

โดยไมตองขออนุญาตแตตองอยูภายใตการกํากับ

ดูแลภายใตกฎเกณฑและเง่ือนไขของกฎหมาย

บางประการ 
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  2) ลักษณะของกฎหมาย ดวยลักษณะ

แนวคิดที่แตกตางกันของรัฐนิวเซาทเวลสและรัฐ

วคิตอเรยีจึงทาํใหกฎหมายของทัง้สองรฐัมลีกัษณะ

ที่แตกตางกัน โดยรัฐนิวเซาทเวลสน้ันกฎหมาย

มีความเขมงวดและชัดเจนมากกวาโดยจะระบุ

เง่ือนไขไวโดยละเอียด ในขณะที่รัฐวิคตอเรียจะมี

ลักษณะกฎหมายที่ยืดหยุนมากกวา เนนการวาง

กรอบการจัดกิจกรรมโดยไมลงรายละเอียดของ

เงื่อนไขในการจัดกิจกรรมแตละรูปแบบ

  3) อํานาจของหนวยงานในการควบคุม

หรือกํากับดูแล ดวยแนวคิดและลักษณะของ

กฎหมายทีแ่ตกตางกันของทัง้สองรฐัทาํใหกฎหมาย

กําหนดอํานาจของหนวยงานที่ควบคุมหรือกํากับ

ดูแลที่แตกตางกัน กลาวคือ NSW Fair Trading 

ของรัฐนิวเซาทเวลส กฎหมายใหอํานาจหนวยงาน

ดังกลาวในการพิจารณาออกใบอนุญาตและเพื่อให

เปนการลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่และหนวย

งาน กฎหมายของนิวเซาทเวลสจึงไดกําหนด

กฎเกณฑในแตละเร่ืองและแตละรูปแบบของ

กิจกรรมไวอยางละเอียด ในขณะที่รัฐวิคตอเรีย

นั้นกฎหมายไดกําหนดให VCGLR เปนหนวยงาน

ในการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย

ดวยการเสี่ยงโชคและมีอํานาจในการใชดุลพินิจ

เพื่อพิจารณาวาการจัดกิจกรรมน้ันเปนการกระทํา

ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคที่กฎหมายกําหนดไว

หรือไม
69
 โดย VCGLR เปนหนวยงานในการรับ

เรื่องรองเรียนจากผูบริโภคเก่ียวกับการละเมิด

กฎหมายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายดวย

การเสี่ยงโชคโดยตรง
70

6.2 สรุปประเด็นกฎหมายที่เหมือนกัน

 เน่ืองจากประเด็นตาง ๆ ที่จะกลาวตอไปน้ี

เปนประเด็นที่ประเทศออสเตรเลียใหความสําคัญ 

ดังน้ัน ในทุกรัฐจึงมีบทบัญญัติในการใหความ

คุมครองเปนพิเศษ คือ 

  1) การคุมครองผูเยาว กฎหมายของรัฐ

นิวเซาทเวลสและวิคตอเรียตางก็บัญญัติใหความ

คุมครองผูเยาวจากกิจกรรมทีเ่ก่ียวของกับการเสีย่ง

โชคโดยหามมิใหสินคาและบริการสําหรับเด็กจัด

กิจกรรมสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชค หรือ

หามมใิหการโฆษณากิจกรรมมภีาพแสดงของผูเยาว

ในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการ

เสีย่งโชค เพราะอาจนําไปสูพฤตกิรรมเลยีนแบบได

  2) การกําหนดประเภทสินคาที่ไมควร

สงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชค ซึ่งทั้งรัฐ

นิวเซาทเวลสและวคิตอเรยีตางมกํีาหนดหามสนิคา

บางประเภทจัดกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการ

เสี่ยงโชค หรือทําไดแตมีขอจํากัด และหามมิใหนํา

ทรัพยสินบางอยางมาเปนของรางวัล เชน เครื่อง

ด่ืมแอลกอฮอล อาวุธ การทําศัลยกรรมพลาสติก 

เปนตน

  3) เง่ือนไขดานความโปรงใสในการเปด

เผยขอมูลและการเก็บขอมูลในการจัดกิจกรรม 

ทั้งสองรัฐตางกําหนดใหการประกาศรางวัลตอง

มคีวามโปรงใส ตองมกีารเผยแพรกฎกตกิา วธีิการ

ที่ เ ก่ียวของกับการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนและมี

ระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อใหผูบริโภคมีขอมูลในการ

ตัดสินใจวาจะเขารวมการจัดกิจกรรมหรือไม ผูจัด
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นํา้ฝน ลมิปเจต

กิจกรรมตองแจงผลการออกรางวลัเปนลายลกัษณ

อกัษร และตองสงการจบัรางวลัไปยงัผูไดรบัรางวลั

ใหทราบเพื่อปองกันการหลอกลวงวาจะใหรางวัล 

7. ขอเสนอแนะ

 จากผลการศกึษาวจัิยในโครงการ “การศกึษา

กฎหมายเพือ่ควบคมุการพนันแฝงจากการสงเสรมิ

การขายโดยการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคของ

ผูประกอบธุรกิจ” เฉพาะในสวนที่ศึกษาเก่ียวกับ

กฎหมายของประเทศออสเตรเลียน้ีมีประเด็นที่

ควรนํามาพิจารณาประกอบการกําหนดมาตรการ

ควบคุมการสงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชค

สําหรับประเทศไทย ดังนี้

 1) ควรกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมการ

สงเสริมการขายดวยการเสี่ยงโชคใหอยูภายใต

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2475 เชนเดิม แต

ใหมีการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขที่สําคัญให

ชัดเจนยิ่งขึ้นในพระราชบัญญัติฯ สวนรายละเอียด

และแนวทางเก่ียวกับการพิจารณาใบอนุญาตและ

การใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคใหบัญญัติเปน

กฎหมายในระดับกฎกระทรวง เพื่อใหการสงเสริม

การขายดวยการเสี่ยงโชคมีความชัดเจน ลดการ

ใชดุลพินิจของเจาพนักงาน และทําใหการบังคับใช

กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
71

 2) ควรกําหนดใหกิจกรรมสงเสริมการขาย

ดวยการเสี่ยงโชคเปนการพนันประเภทหน่ึงที่ตอง

มีการควบคุม แมวาการสงเสริมการขายโดยการ

ใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชคจะเปนการสงเสริม

การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจก็ตาม แตอยางไรก็ดี 

กิจกรรมดังกลาวก็ลักษณะของการเสี่ยงโชคซึ่ง

หากไมมีการควบคุมการจัดกิจกรรมเลยอาจนําไป

สูการนํากลยทุธการสงเสริมการขายดวยการเสีย่ง

โชคมาใชมากเกินไปจนกลายเปนการปลกูฝงคานิยม

ในการเสี่ยงโชคใหกับประชาชนมากยิ่งขึ้น และ

เพือ่ไมใหการควบคมุสงผลเปนอปุสรรคทางการคา

จึงควรมีกฎเกณฑและเง่ือนไขการจัดกิจกรรมที่

ชัดเจนและบังคับใชอยางเทาเทียมกันในลักษณะ

เดียวกับที่รัฐนิวเซาทเวลสไดบัญญัติไว

 2) ควรกําหนดนิยามลักษณะของกิจกรรม

สงเสริมการขายดวยการเสีย่งโชคใหชดัเจน เพือ่ให

ผูจัดกิจกรรมไดทราบวากิจกรรมสงเสริมการขาย

ทีต่นเองจะจัดขึน้น้ันเขาขายเปนการพนันเสีย่งโชค

ที่ตองถูกควบคุมหรือไม 

 3) ควรกําหนดใหการจัดกิจกรรมสงเสริม

การขายดวยการเสี่ยงโชคตองขออนุญาตกอนจึง

จะจัดกิจกรรมได เพือ่ควบคมุการนํากลยทุธน้ีมาใช

มากเกินไปหรือกําหนดรางวลัทีส่งูจนกลายเปนการ

สงเสริมหรือชักจูงใหเสี่ยงโชคเพื่อหวังผลรางวัล

มากกวาวัตถุประสงคในการซื้อสินคาและบริการ

เพื่อการบริโภค

 4) ควรกําหนดรายละเอียดของกฎเกณฑ

เง่ือนไขในการขอใบอนุญาตที่ชัดเจนแนนอน เชน 

คาธรรมเนียม ระยะเวลาตาง ๆ  รายละเอียดที่ตอง

แสดงตอหนวยงานทีอ่อกใบอนุญาตเพือ่ใชประกอบ

การพิจารณา รวมทั้งควรจัดทําแนวปฏิบัติสําหรับ

ผูจัดกิจกรรมสาํหรับเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม

เพื่อชวยลดภาระในการใชดุลพินิจของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของใหนอยลง 
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 5) ควรกําหนดอตัราคาธรรมเนียมในการขอ

อนุญาตโดยอิงกับมูลคาของรางวัลมากกวาการ

เรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราเดียว (flat rate) 

ซึ่งจะไดมีผลเทากับเปนการควบคุมมิใหมีการ

กําหนดมูลคาของรางวัลที่สูงเกินไปจนกอใหเกิด

ความตองการในการเสีย่งโชคมากกวาการไดสนิคา

และบริการ และยังเปนการเพิ่มชองทางในการ

จัดหารายไดใหกับรัฐอีกดวย

 6) ควรกําหนดประเภทของรางวลัทีต่องหาม

นํามาใชเปนรางวัลใหชัดเจน เพื่อใหสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐในการคุ มครองสวัสดิภาพและ

สุขภาพอนามัยของผู บริโภค เชน เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล เครื่องดื่มที่มีนํ้าตาลสูง ยาสูบ เปนตน

 7) ควรกําหนดหามมิใหสินคาและบริการที่

เก่ียวของกับเด็กและเยาวชนนําการสงเสริมการ

ขายดวยการเสี่ยงโชคมาใชในการโฆษณาหรือเพิ่ม

ยอดขายสินคาและบริการ และหามมิใหเด็กและ

เยาวชนเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายดวย

การเสี่ยงโชค
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