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หลักเกณฑ์การเล่นการพนัน 
อย่างรับผิดชอบ
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เดอะสตาร์ซิดนีย์ (The Star Sydney) มุ่ง

หมายสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านของการ

ให้บริการและการดำาเนินงาน ในฐานะผู้นำา

ให้บริการสถานบันเทิงในรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ 

(NSW) เดอะสตาร์มีพันธกิจที่จะให้บริการ

การเล่นเกมสำาหรับแขกที่มีพฤติกรรมที่รับ

ผิดชอบ หลักเกณฑ์การเล่นการพนันอย่าง

รับผิดชอบนี้คือภาพสะท้อนสำาคัญของ 

พันธกิจดังกล่าว

แขกส่วนใหญ่ของเดอะสตาร์ซิดนีย์เพลิดเพลินกับ
ประสบการณ์การเล่นเกม อย่างไรก็ตามมีแขกส่วนน้อย
ที่อาจมีปัญหาในการควบคุมพฤติกรรมการเล่นการ
พนัน และอาจเผชิญความยากลำาบากส่วนตัวหรือด้าน
การเงินที่ร้ายแรง 

แม้จะเป็นที่ยอมรับกันว่าปัญหาติดการพนันอาจไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมด แต่เดอะสตาร์ซิดนีย์ก็
มีพันธกิจที่จะจัดเตรียมโปรแกรมและความคิดริเริ่มที่
ช่วยลดปัญหาพฤติกรรมการเล่นการพนัน และให้ความ
ช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพอย่างทันเวลาสำาหรับแขกที่
แสวงหาความช่วยเหลือ 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติ (Code of Practice) จะได้รับ
การอัพเดตเมื่อมีความเหมาะสม เมื่ออุตสาหกรรมและ
ชุมชนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุของการติด
การพนัน 

กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)

เดอะสตาร์ซิดนีย์ (The Star Sydney)
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จุดประสงค์และการใช้หลักเกณฑ์

1.1 หลักเกณฑ์ (The Code) คืออะไร?

หลักเกณฑ์นี้เป็นความคิดริเริ่มของเดอะสตาร์ซิดนีย์ 
มันระบุถึงมาตรฐานและข้อกำาหนดทั่วไปเพื่อให้เรา
ปฏิบัติตามในการส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์การพนัน
อย่างรับผิดชอบในทุกๆที่ๆเราดำาเนินการ 

หลักเกณฑ์สะท้อนถึงค่านิยมและพันธกิจสำาคัญของเรา
ในการลดอันตรายที่อาจเกี่ยวพันกับการพนัน 

จุดมุ่งหมายสำาคัญคือเพื่อเป็นจุดอ้างอิงจุดเดียวในเรื่อง
การดูแลและความคาดหวังของแขกที่เราให้บริการ และ
ชุมชนที่เราทำางานด้วย 

1.2 จุดประสงค์ของหลักเกณฑ์

จุดประสงค์สำาคัญของหลักเกณฑ์คือเพื่อ:

◆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์การพนันของ
เรา – เพื่อให้แขกของเราสามารถตัดสินใจอย่างมี
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นการพนันของตน 

◆	 ให้ความสำาคัญกับการส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์
การพนันอย่างรับผิดชอบเพื่อมอบการดูแลลูกค้า
ตามมาตรฐานสูงสุดอย่างสม่ำาเสมอ 

◆	 ให้ข้อมูลเรื่องความช่วยเหลือที่มีอยู่ตามบริการให้
ความช่วยเหลือต่างๆ และการเข้าถึงโปรแกรมห้าม
ด้วยตัวเอง เพื่อที่แต่ละบุคคลสามารถขอความช่วย
เหลือแก้ปัญหาที่เกิดจากการพนัน 

◆	 ให้ความสนับสนุนและเฝ้าติดตามการพัฒนา
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้านงานวิจัย 
โปรแกรมและความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการเล่นการ
พนันอย่างรับผิดชอบและปัญหาติดการพนัน และ

◆	 รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาติดการพนัน 
– ด้วยการปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่องกับกลุ่ม
ชุมชน รัฐบาล ที่ปรึกษาช่วยผู้ติดการพนัน นักวิจัยผู้
เชี่ยวชาญ ลูกจ้างของเรา และ กลุ่มอุตสาหกรรม 
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1.3 หลักเกณฑ์นี้มีเรื่องอะไรบ้าง

หลักเกณฑ์นี้ครอบคลุมเรื่อง:

◆ พันธกิจของเราเกี่ยวกับการพนันอย่างรับผิดชอบ

◆ ข้อมูลที่เราจะจัดเตรียมเพื่อแจ้งแก่แขกของเราเกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์การพนันของเรา การพนันอย่างรับผิด
ชอบ และบริการที่ปรึกษาผู้ติดการพนัน 

◆ สิ่งที่เราทำาเพื่อส่งมอบการพนันอย่างรับผิดชอบใน
เดอะสตาร์ ตามพันธกิจของเราต่อการดูแลลูกค้า
ตามมาตรฐานสูงสุด 

◆ เราให้การสนับสนุนแขกของเราอย่างไรเพื่อแสวงหา
ความช่วยเหลือต่อปัญหาที่เกี่ยวพันกับการพนัน 
และ

◆ หลักเกณฑ์นี้จะถูกนำาไปปฏิบัติอย่างไร

1.4 การใช้หลักเกณฑ์

ตั้งแต่วันประกาศใช้เป็นต้นไป หลักเกณฑ์นี้จะใช้กับ
เดอะสตาร์และลูกจ้างของบริษัท

เราอาจทบทวนหลักเกณฑ์นี้เป็นระยะๆ หลักเกณฑ์
ฉบับใหม่ล่าสุดจะมีอยู่บนเว๊บไซท์ของเราที่  
www.starentertainmentgroup.com.au

1.5 ความขัดแย้งกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

ในที่ซึ่งมีความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกันระหว่าง
กฎเกณฑ์นี้กับกฎหมายหรือกฎระเบียบของรัฐบาล
กลางและรัฐบาลรัฐ มาตรฐานที่สูงกว่าจะถูกใช้ 

พันธกิจของเรา

เรามีพันธกิจในการให้ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อที่แขกของ
เราจะสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลพร้อม

2.1 ความตระหนักรู้ การให้การศึกษา และข้อมูลผู้เล่น 

◆ การตัดสินใจเล่นการพนันเป็นของแต่ละบุคคลและ
เป็นทางเลือกของคนๆนั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเลือก
อย่างรับผิดชอบ แขกของเราต้องมีโอกาสได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การพนันของเรา
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◆ เราจะจัดเตรียมข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้แขกของเรา
สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเลือกว่าจะเล่นการ
พนันหรือไม่ โดยสอดคล้องกับความพึงพอใจส่วนตัว
และสถานการณ์ของแต่ละคน 

2.2 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆของ
อุตสาหกรรม

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกอย่างในรัฐนิว
เซ้าท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เกี่ยวกับการส่งมอบ
บริการและผลิตภัณฑ์การพนันของเรา รวมถึงเรื่อง
เกี่ยวกับ:

◆ ผู้เยาว์

◆ การให้เครดิต

◆ ข้อมูลผู้เล่น

◆ บริการเครื่องดื่มมึนเมาอย่างรับผิดชอบ

◆ การโฆษณาและการโปรโมชั่น และ

◆ ความเป็นส่วนตัว

2.3 การฝึกอบรม

เราต้องการให้มีโปรแกรมฝึกอบรมการเล่นการพนัน
อย่างรับผิดชอบ และการอบรมเพื่อยำาเตือนซำาอีก เพื่อ
ให้ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง:

◆ เข้าใจถึงพันธกิจและการมีไว้ซึ่งหลักเกณฑ์นี้และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

◆ มีความพร้อมเพื่อส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์การ
พนันให้กับแขกของเราตามหลักเกณฑ์นี้

◆ เข้าใจถึงพฤติกรรมที่อาจบ่งชี้ถึงปัญหาการติดพนัน 

◆ เข้าใจว่ามีความสนับสนุนและบริการให้คำาปรึกษา
พร้อมให้ใช้ รวมถึงรายละเอียดติดต่อที่เกี่ยวข้อง

◆ มีความตระหนักรู้เมื่อแขกแสดงพฤติกรรมที่อาจส่อ
ถึงปัญหาติดการพนัน หรือแสดงสัญญาณที่มองเห็น
ได้ว่ามีอารมณ์หดหู่มากหรือกำาลังมองหาความช่วย
เหลือ และเข้าใจว่าควรกระทำาการใดในสถานการณ์
ดังกล่าว 
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◆ มีความสามารถที่จะตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อ
คำาขอของแขก โดยเสนอโอกาสให้กับแขกในการ
ติดต่อบริการสนับสนุนที่มีอยู่ 

◆ มีความพร้อมเพื่อเก็บบันทึกเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม และ

◆ มีทักษะเพื่อจัดการกับแขกอย่างเข้าใจและมีเหตุผล

เราจะทบทวนและประเมินโปรแกรมการฝึกอบรมเรื่อง
การพนันอย่างรับผิดชอบเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เพื่อ
ให้แน่ใจว่ามันจะมีประสิทธิภาพอยู่เสมอเพื่อสนับสนุน
การดูแลแขกตามมาตรฐานสูงสุด

2.4 การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

คนที่แสดงพฤติกรรมเหมือนคนติดการพนันไม่ควรถูก
เอาเปรียบ ด้วยหลักการนี้ เราจะไม่ส่งเสริมให้แขกของ
เรา:

◆ เล่นต่อเพื่อไม่ให้ขาดทุน และ

◆ เล่นต่อหลังจากแสดงเจตจำานงจะหยุดเล่น

2.5 เทคโนโลยีเกิดใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่

ก่อนเปิดตัวบริการและผลิตภัณฑ์การพนันใหม่ รวมทั้ง
พวกที่ใช้เทคโนโลยีเกิดใหม่ เราจะประเมินถึงผลกระ
ทบที่อาจเกิดกับพฤติกรรมการพนัน โดยสอดคล้องกับ
พันธกิจของเราต่อการส่งมอบการพนันอย่างรับผิดชอบ
ในหลักเกณฑ์นี้

2.6 นโยบายและขั้นตอน

เราจะทำาให้แน่ใจว่าเรามีนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะ
สมเพื่อสนับสนุนการใช้หลักเกณฑ์ และการส่งมอบ
บริการและผลิตภัณฑ์การพนันของเราอย่างรับผิดชอบ 

นี่รวมถึงการระบุผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน 
กลไกการรายงาน และขั้นตอนการติดตามผลในการ
จัดการกับเรื่องการพนันอย่างรับผิดชอบ

2.7 การสื่อสารหลักเกณฑ์นี้

เราจะสื่อสารและโปรโมทหลักเกณฑ์นี้ทั่วปฏิบัติการของ
เราและบนเว๊บไซท์ของเรา 
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เราจะทำาให้หลักเกณฑ์นี้มีพร้อม:

◆	 เมื่อได้รับการขอที่โต๊ะเจ้าภาพ (Host Desks) ของ
เรา

◆	 บนเว๊บไซท์ของเรา 
www.starentertainmentgroup.com.au

◆	 เมื่อได้รับคำาขอเป็นลายลักษณ์อักษร และ

◆	 ผ่านการสื่อสารกับคุณตามความเหมาะสม

เราได้จัดเตรียมหลักเกณฑ์ในหลายภาษานอกจาก
ภาษาอังกฤษ หลักเกณฑ์ถูกแปลในภาษาต่อไปนี้และ
ถูกส่งผ่านเว๊บไซท์ และมีอยู่ที่โต๊ะเจ้าภาพในสถานที่
ของเรา (ภาษาอาหรับ, จีน, เกาหลี, ตุรกี, ไทยและ
เวียดนาม)

การปฏิบัติ – การให้ข้อมูล

3.1 ข้อมูลที่เราเตรียมพร้อมไว้เพื่อให้แขกของเรา

เมื่อได้รับการขอ เราจะให้ข้อมูลแก่แขกของเราในเรื่อง
ต่อไป:

◆	 ธรรมชาติและการปฏิบัติงานของโต๊ะเล่นเกม รวมถึง
กฎเกณฑ์ในการเล่น

◆	 ข้อมูลเรื่องโอกาสที่จะชนะรางวัลใหญ่ และ

◆	 วิธีการที่เครื่องเล่นเกมทำางาน

3.2 ข้อมูลเรื่องบริการสนับสนุนสำาหรับผู้ติดการพนัน
และการพนันอย่างรับผิดชอบ

เราจะแสดงข่าวสารและข้อมูลการพนันอย่างรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานที่สามารถไปขอรับความช่วย
เหลือได้ หากมีปัญหาติดการพนัน 

เราจะแสดงข้อมูลบนเว๊บไซท์ของเราเรื่องการพนัน
อย่างรับผิดชอบ รวมถึงหน่วยงานและวิธีการขอความ
ช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการพนัน 

นอกจากนั้น เราจะทำาให้แน่ใจว่าข้อมูลเรื่องบริการ
สนับสนุนผู้มีปัญหาติดการพนัน จะสามารถเข้าถึงได้ใน
ภาษาชุมชนที่คัดสรร 
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ข้อมูลและข่าวสารเหล่านี้จะได้รับการทบทวนและถูก
ปรับให้ทันสมัยเป็นประจำา

นอกจากนั้น เมื่อได้รับการร้องขอ เราจะส่งเสริมให้มี
การเข้าถึงข้อมูลเรื่องกิจกรรมการเล่นเกมของแขกเมื่อ
เล่นเกมที่ใช้เครื่องรวมถึงโต๊ะเล่นเกมโดยใช้การ์ดผู้เล่น
ของเขา

การปฏิบัติ – การมอบการพนันที่รับผิดชอบ

4.1 สภาพแวดล้อมการเล่น

จะมีนาฬิกาแสดงอยู่ตามบริเวณที่เล่นเกมเพื่อช่วยให้
แขกรู้ว่าเวลาผ่านไปถึงไหนแล้ว

4.2 พฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ หรือสัญญาณแสดง
อารมณ์หดหู่มาก 

ถ้าพนักงานเชื่อว่าคนในคาสิโนกำาลังแสดงพฤติกรรม
ที่ยอมรับไม่ได้ หรือเห็นได้ชัดว่ามึนเมาจนอาจเป็นภัย
หรือรบกวนคนอื่นในคาสิโน ทางคาสิโนก็จะใช้มาตรการ
ที่เหมาะสมซึ่งอาจรวมถึงการพาคนๆนั้นออกไปจาก
บริเวณคาสิโน 

หากมีบุคคลในคาสิโนที่แสดงอาการหดหู่มาก หรือมี
พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการมีปัญหาในการเล่นพนัน  
คาสิโนจะทำาตามขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของแขกอย่างเหมาะสม 

สัญญาณแสดงความหดหู่ใจ พฤติกรรมหรือสถานการณ์
ดังกล่าวอาจรวมถึง:

◆	 เล่นการพนันทุกวันของสัปดาห์

◆	 บุคคลที่เล่นการพนันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานมาก
โดยไม่มีการพัก 

◆	 ถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มในสถานที่หลายครั้ง

◆	 พยายามขอยืมเงิน ‘ล่อลวง’เอาเงิน หรือขายของมี
ค่าให้กับคนอื่นเพื่อเล่นการพนัน

◆	 เอารางวัลก้อนใหญ่ที่ชนะใส่กลับเข้าในเครื่องแล้ว
เล่นต่อไปเรื่อยๆ

◆	 แสดงอาการโกรธ เตะเครื่องเล่น มองดูเศร้า และ/
หรือ ร้องไห้
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◆	 เพื่อนหรือญาติโทรหาหรือมาหาถึงที่เพื่อถามว่าคนๆ
นั้นยังอยู่ที่คาสิโนหรือไม่

◆	 กล่าวโทษคาสิโน พนักงาน หรือเครื่องเล่น เพราะ
เขาเล่นเสีย

◆	 มีแนวคิดที่ผิดเพี้ยนเกี่ยวกับโอกาสที่จะเล่นได้หรือ
ชนะ

◆	 เกิดอารมณ์หดหู่ใจอย่างมาก และ/หรือมีความคิดฆ่า
ตัวตายเนื่องจากพฤติกรรมการเล่นพนัน

◆	 พยายามอย่างมุ่งมั่นที่จะชนะหรือเล่นให้ได้ที่เครื่อง
เล่นหนึ่งใด หรือ

◆	 ใช้เวลา และ/หรือเงินมากเกินไปในการเล่นพนัน

เราเข้าใจว่าพนักงานไม่ควรเป็นผู้ประเมินว่าคนไหนมี
ปัญหาในการพนัน แต่เราต้องการให้พนักงานตระหนัก
รู้และตอบสนองต่อสิ่งบ่งชี้ถึงอาการหรือพฤติกรรม
หดหู่อย่างรุนแรง หรือขอความร่วมมืออย่างเข้าใจและ
ภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม และเราต้องการให้มีการ
บันทึกการกระทำาในสถานการณ์ดังกล่าวโดยฝ่ายคาสิโน
ในบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ที่มีการเก็บรักษาอย่างเหมาะ
สม 

4.3 ผู้เยาว์

เป็นสิ่งผิดกฎหมายที่ผู้เยาว์เล่นการพนัน เราห้ามผู้
เยาว์อย่างเคร่งครัดไม่ให้เข้าไปในบริเวณเล่นเกมที่จัด
ไว้ภายในคาสิโน

เราแสดงป้ายประกาศอย่างเหมาะสมที่ระบุว่าไม่
อนุญาตให้ผู้เยาว์:

◆	 เล่นการพนันภายในคาสิโน และ

◆	 เข้าไปในหรือใช้เวลาในบริเวณเล่นเกมที่จัดไว้

เราจะมีขั้นตอนตรวจสอบการระบุตัวตนของบุคคลที่
ต้องการเข้าไปในบริเวณเล่นเกมที่จัดไว้ เพื่อให้แน่ใจว่า
มีเพียงบุคคลที่อายุเกิน 18 ปีที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไป
ในบริเวณนั้น



4.4 เด็กที่ไม่มีคนดูแล

เราจะแสดงป้ายประกาศที่เหมาะสมและทำาให้แน่ใจว่ามี
ขั้นตอนที่พร้อมใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่พบผู้เยาว์ที่ไม่มี
คนดูแลภายในสถานที่ของคาสิโน

ขั้นตอนเหล่านี้อาจรวมถึงการตรวจตราสถานที่
สาธารณะของคาสิโนเป็นประจำา รวมถึงที่จอดรถ เพื่อ
หาเด็กที่อาจถูกทิ้งไว้โดยขาดคนดูแล

หากพบเด็กที่ขาดคนดูแล พนักงานจะดำาเนินการซึ่ง
อาจรวมถึงมาตรการต่อไปนี้:

◆	 ดำาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กปลอดภัย

◆	 พาเด็กไปหาผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองของตน

◆	 ขอให้ผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองออกไปจากสถานที่
ของคาสิโน

◆	 ห้ามผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองเข้ามาในคาสิโน และ

◆	 แจ้งตำารวจหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

4.5 การจำากัดการเล่นพนันโดยกรรมการและพนักงาน
ของบริษัท

เราระบุให้พนักงานของเราปฏิบัติตามนโยบายการเล่น
การพนันของลูกจ้าง ซึ่งส่วนหนึ่งระบุว่า ลูกจ้างของ
เดอะสตาร์ซิดนีย์ไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นการพนันที่เดอะ
สตาร์ซิดนีย์ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม

4.6 เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติหรือเอทีเอ็ม (ATM)

เราระบุให้เอทีเอ็มที่เดอะสตาร์:

◆	 ไม่ตั้งอยู่ภายในบริเวณเล่นเกมที่จัดไว้ และ

◆	 ที่เครื่องเอทีเอ็มนั้นหรือใกล้ๆเครื่องนั้น มีข้อมูลระบุ
ว่าจะสามารถติดต่อใครได้หากต้องการความช่วย
เหลือเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการเล่นพนัน

4.7 การจ่ายให้ผู้ชนะและระยะเวลาทบทวน

รางวัลหรือเงินที่เล่นได้ทั้งหมดจะถูกจ่ายตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์อุตสาหกรรมหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง แขก
สามารถขอเวลาทบทวนได้โดยการรับเงินที่ชนะไปในรูป
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ของเช๊ค เราจะมีทางเลือกนี้ไว้ให้แขกของเราด้วยการ 
ออกเช๊คให้ตามจำานวนใดก็ตามที่แขกเล่นได้

การปฏิบัติ – ให้ความสนับสนุนต่อแขกและการ
ทำางานกับชุมชน

5.1 บริการสนับสนุน

เราจะจัดเตรียมข้อมูลติดต่อสำาหรับบริการสนับสนุนแก่
บุคคล และ/หรือ ครอบครัวของพวกเขาที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาที่เกี่ยวพันกับการพนัน นอกจาก
นั้นเราจะแสดงข้อมูลนี้บนเว๊บไซท์ของเรา  
www.starentertaimentgroup.com.au

5.2 โปรแกรมการห้ามการด้วยตัวเอง

เรามีโปรแกรมการห้ามด้วยตัวเอง และจะเสนอให้เมื่อ
มีผู้ร้องขอ:

◆	 การเข้าถึงโปรแกรมการห้ามด้วยตัวเอง ซึ่งแขกอาจ
ขอให้ห้ามตัวเขาไม่ให้เข้ามาในบริเวณเล่นเกมของ
เราเป็นเวลาอย่างน้อยสิบสองเดือน

◆	 ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อที่ปรึกษาผู้ติดการพนัน
เพื่อจัดเตรียมคำาสั่งห้ามโดยไม่ต้องเข้ามาที่เดอะ 
สตาร์ซิดนีย์ และ

◆	 ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการห้ามด้วยตัวเอง รวมถึง
รายละเอียดของการห้ามด้วยตัวเอง วิธีการสมัคร 
กระบวนการขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่แขกต้องให้ 
และข้อมูลติดต่อบริการช่วยเหลือผู้ติดการพนัน

5.3 การยกเลิกคำาสั่งห้ามด้วยตัวเอง

แขกที่ต้องการเข้าคาสิโนอีก หลังจากช่วงเวลาอย่างต่ำา 
12 เดือนที่ห้ามเข้าด้วยตัวเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าได้
ดำาเนินการเพื่อจัดการกับพฤติกรรมการเล่นการพนัน
ของตน และจะต้องส่งใบประเมินผลจากที่ปรึกษาผู้ติด
การพนันที่เดอะสตาร์ให้การรับรอง

นอกจากนั้น แขกจะต้องส่งจดหมายสนับสนุนจากผู้น่า
เชื่อถือของตนด้วย
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5.4 การทำางานกับชุมชน

เราจะทำางานต่อไปและปรึกษากับบริการช่วยเหลือผู้
ติดการพนัน กลุ่มชุมชน หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด กลุ่มอุตสาหกรรม และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากนั้น เราจะให้การสนับสนุนต้นทุนการทำาวิจัย
ต่อไปในเรื่องเกี่ยวกับการพนัน การติดการพนัน และ
ประสิทธิภาพของมาตรการการพนันอย่างรับผิดชอบ 
ผ่านการสมทบทุนภาคบังคับรายปีแก่กองทุนสนับสนุน
การพนันอย่างรับผิดชอบ

การบริหารและคำาร้องเรียน

6.1 บทบาทของคณะกรรมการการพนันอย่างรับผิด
ชอบ

เพื่อบริหารจัดการหลักเกณฑ์ เราได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการการพนันอย่างรับผิดชอบ คณะกรรมการนี้ 
ถูกควบคุมโดยผู้แทนฝ่ายบริหารอาวุโสที่ได้รับการ 
แต่งตั้งมา และมีความรับผิดชอบต่อไปนี้:

◆	 เพื่อให้แน่ใจว่ามีนโยบายและขั้นตอนพร้อมอยู่เพื่อ
สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ภายในเดอะสตาร์
ซิดนีย์

◆	 เพื่อให้แน่ใจว่ามีโปรแกรมการฝึกอบรมที่เหมาะสม
พร้อมใช้สำาหรับลูกจ้างของเราอันเกี่ยวพันกับหลัก
เกณฑ์นี้

◆	 เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินผลและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องในด้านนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดูแลลูกค้า

◆	 ทำาให้แน่ใจว่า มีกระบวนการขั้นตอนเพื่อติดตามการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ อันสอดคล้องกับข้อกำาหนด
ของมาตรฐานออสเตรเลียในเรื่องโปรแกรมการ
ปฏิบัติตาม

◆	 รับรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้

◆	 สืบสวนข้อกล่าวหาใดๆว่ามีการละเมิดหลักเกณฑ์นี้ 
และพิจารณาบทลงโทษที่เหมาะสมสำาหรับลูกจ้างที่
ละเมิดหลักเกณฑ์
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◆	 ทำาให้แน่ใจว่ามีการทบทวนการปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์เป็นระยะๆ

◆	 รับรายงาน และทบทวน ข้อสรุปที่รายงานนั้น
หยิบยกขึ้นมา และทำาการทบทวนหลักเกณฑ์นี้ และ

◆	 เฝ้าติดตามการพัฒนาและงานวิจัยเกี่ยวกับการพนัน
อย่างรับผิดชอบและการพนันที่เป็นปัญหา

6.2 คำาร้องเรียน

ถ้าคุณมีคำาร้องเรียนที่เกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์นี้ คุณ
ควรเขียนคำาร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งถึง

Managing Director (กรรมการผู้จัดการ)
The Star, PO Box Q192, QVB Post Office NSW 1230

หรือ กรุณาส่งข้อเขียนของคุณผ่านเว๊บไซท์ของเรา
ที่ www.starentertainmentgroup.com.au ในส่วน 
‘ติดต่อเรา’ 

เราจะจัดการกับคำาร้องเรียนใดๆตามขั้นตอนการจัดการ
ข้อพิพาทภายในของเรา เพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตาม
คำาร้องเรียนที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างเหมาะสมและทัน
การณ์ 

ขอบเขตของคำาร้องเรียนควรจะจำากัดอยู่ในเรื่องการ
ละเมิดหลักเกณฑ์นี้
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คำาจำากัดความ

หลักเกณฑ์ หมายถึงหลักเกณฑ์การพนันอย่างรับผิด
ชอบของเดอะสตาร์ซิดนีย์ซึ่งเราใช้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้น

วันที่เริ่มต้น วันที่เราประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราจะ
ใช้หลักเกณฑ์ และในส่วนที่หลักเกณฑ์นี้ถูกแก้ไขใดๆใน
ภายหลัง ก็หมายถึงวันที่เราประกาศว่าเราจะใช้ส่วนที่
ถูกแก้ไขเหล่านั้น 

การพนัน หมายรวมถึงการเดิมพันด้วยเงินในสิ่งที่ไม่
แน่นอน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยโอกาสหรือส่วนผสมของ
โอกาสและทักษะ

บริการและผลิตภัณฑ์การพนัน กิจกรรมหรือเกมการ
พนันใดๆที่ได้รับอนุมัติภายในพระราชบัญญัติการ
ควบคุมคาสิโนปีค.ศ.1992

การเล่นเกม รูปแบบการพนันทุกชนิดที่ถูกกฎหมาย 
นอกเหนือจากการวางเดิมพัน และรวมถึงเครื่องเล่น
เกมอิเล็กทรอนิก (โดยทั่วไปเรียกว่าเครื่องเล่นโปก
เกอร์) โต๊ะเล่นเกมในคาสิโน ล๊อตเตอรี่และคีโน่ (Keno)

ผู้เยาว์ บุคคลที่มีอายุต่ำากว่า 18 ปี

การพนันที่เป็นปัญหา มีลักษณะคือ ยากที่จะควบคุม
การใช้เงิน และ/หรือ เวลาที่ใช้ในการพนัน ซึ่งนำาไปสู่
ผลที่เลวร้ายสำาหรับผู้เล่นพนัน คนอื่นๆ หรือสำาหรับ
ชุมชน

การช่วยเหลือผู้เล่นการพนันที่เป็นปัญหา หรือบริการ
บำาบัดรักษา หมายถึงมืออาชีพที่ผ่านการอบรม 
เช่น นักจิตวิทยา ผู้ให้คำาปรึกษาแก่บุคคล และนัก
สังคมสงเคราะห์ผู้ให้คำาปรึกษาอย่างเก็บเป็นความลับ
แก่บุคคล และ/หรือ ครอบครัวของพวกเขา อันเกี่ยว
พันกับปัญหาการเล่นการพนัน บริการเหล่านั้นอาจรวม
ถึง Gambling Help (ช่วยเหลือผู้ติดการพนัน), Lifeline 
(สายช่วยชีวิต) และหน่วยงานอื่นๆ

การเล่นพนันอย่างรับผิดชอบ คือการมอบสภาพ
แวดล้อมการเล่นพนันที่ปลอดภัย รับผิดชอบต่อสังคม 
และพร้อมให้ความช่วยเหลือ ซึ่งอันตรายใดๆที่เกี่ยว
เนื่องจากการพนันถูกลดให้เหลือน้อยที่สุด และบุคคล
สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลว่าจะเล่นพนันหรือไม่ นี่



เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำาร่วมกันและความ
เป็นเจ้าของร่วมกันต่อบุคคล ชุมชน อุตสาหกรรมการ
พนัน และรัฐบาล

เด็กที่ไม่มีคนดูแล คือเด็กที่:

◆	 ไม่มีคนดูแลหรือดูเหมือนไม่มีคนดูแล

◆	 เตร็ดเตร่อย่างไร้จุดหมายหรือดูเหมือนเช่นนั้นใน
สถานที่คาสิโน หรือเคลื่อนไหวไปมาช้าๆหรืออย่าง
เฉื่อยเนือย

การห้ามตัวเองโดยสม้ครใจ แขกที่ริเริ่มการห้ามตัวเอง
ไม่ให้ไปในบริเวณเล่นเกมของคาสิโน

เรา, ของเรา หมายถึงห้างหุ้นส่วน เดอะสตาร์ซิดนีย์ 
จำากัด

เงินรางวัล (การเล่นได้) จำานวนเงินที่เล่นได้หรือชนะ
จากบริการหรือผลิตภัณฑ์การพนัน



คิด! เกี่ยวกับทางเลือกของคุณ โทรถึงสายช่วยเหลือผู้ติดการพนัน 1800 858 858 
www.gamblinghelp.nsw.gov.au 

www.gamblinghelponline.org.au เล่นการพนันโดยใช้เหตุผล


