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มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการเกมออนไลน์
Legal Measure on the Protection of Right’s Online Game Users
ภรัณยู แกล้วกล้า1 และรุ่ง ศรีสมวงษ์2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค
ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ ในกรณีการให้บริการข้อมูลภายในเกมออนไลน์ซึ่งได้
ศึกษากฎหมายต่างๆ ที่จะนามาปรับใช้กับการให้บริการข้อมูลภายในเกมออนไลน์ และ
วิเคราะห์ปัญหาในการโฆษณาเกี่ยวกับการเชิญชวนให้เล่นเกมออนไลน์ การคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ใช้บริการผ่านระบบอัตโนมัติ อีกทั้งวิเคราะห์ถึงการที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้ใช้
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอย่างแพร่หลายในการให้บริการ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา และ
เยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการใช้บริการเกมออนไลน์ เพื่อให้ได้แนวทางที่จะ
เสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จากการศึ กษาพบว่ า การคุ้ มครองผู้ บริ โภคในการให้ บริ การข้ อมู ลภายใน
เกมออนไลน์ ในประเทศไทยนั้ น ยังไม่ มีกฎหมายเฉพาะเพื่ อที่จะใช้บั งคั บ เนื่ องจาก
ผู้บริโภคซึ่งอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าจะตกเป็นผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ
อยู่เสมอ และปัญหาในการโฆษณาเชิญชวนให้เล่นเกมออนไลน์นั้นยังมีการใช้ข้อความที่
เป็นเท็จ ไม่อาจพิสูจน์ความจริงได้ หรือไม่สามารถทาให้ผู้บริโภคเข้าใจในสาระสาคัญได้
และในการทาสัญญาให้บริการข้อมูลซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของสัญญาสาเร็จรูปนั้น ได้มี
การใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรม หรือมีเงื่อนไขที่ทาให้ผู้บริโภค ไม่เข้าใจในสาระสาคัญและ
ไม่มีอานาจต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจได้ และได้มีการใช้ข้อสัญญาที่จากัดความรับผิด
หรือมีเงื่อนไขที่ทาให้ผู้บริโภคตกอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
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ดังนั้น จึ งควรมี กฎหมายที่จะเข้ามาอุดช่ องว่างหรือช่วยเหลือแก่ ผู้บริโภค
ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจต่อไป รวมไปถึงการให้ความรู้ต่อผู้บริโภค
เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของผู้บริโภค รวมไปถึงหน้าที่การสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริม
พัฒนาระบบเศรษฐกิจกับการคุ้มครองผู้บริโภคไปพร้อมกัน ไม่ใช่เพียงการสนับสนุน
พัฒนาการทางเศรษฐกิจจนทาให้สิทธิของผู้บริโภคนั้นถูกละเลย หรือการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจนเศรษฐกิจของประเทศไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้
คาสาคัญ: ผู้ประกอบธุรกิจ / ผู้บริโภค / เกมออนไลน์ / ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
Abstract
This research aimed to study the law of consumer protection who are
the online game users. In case of the method of providing online game
services. This study about the law which be able to apply for an information
about online games, analysis the advertising problem in case of convincing
people to approach services, and analysis about consumer protection whereas
using the automated system. And analysis about the entreprenuer who uses
unfair covenants pervasively for their services, solve the problem and remedy
the online game users in order to get processes, the method of improvement.
The findings revealed that there is no any specific legislation which
can apply for protection of online games users in Thailand. However the laws
above are not sufficient for completely protection. Since the consumers are in
the lower social status and usually are the group of people who were
downtrodden by entrepreneur. Furthermore, the problem about advertising
content which composes of unreal content and unable to prove the truth or
unable to understand in essences. In some cases, to sign the form contract
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which relates to information services assigns unjustified content or conceals the
situation which unable to understand and powerless to negotiate with
entrepreneur. More than that, some uses the agreement disclaim and conceal
the situation which force consumers to be adverse. Beyond, there is no
verification for describing the status of consumers in order to assess if they
have enough abilities to get services from entrepreneur by their own or not.
Moreover, the rights of both online games users and entrepreneurs are not
charged by any institution or organization. Consequently, it should assign the
online game services to be controlled by Direct Sales and Direct Marketing Act.
2545 B.E. which composes of the processes about writing evidence for
consumers in using as basis and including the processes about termination.
Therefore, should fill the gap or help consumers from being further
exploited. Ultimately, the law has yet to make a balance between promoting
economic development and the protection of consumers along the way.
Keywords: Consumer / Entreprenuer / Online Game / Unfair Contract
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไป
อย่างรวดเร็ว จึงทาให้เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีกัน
มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องอินเทอร์เน็ตเนื่องจากอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนปัจจัยหนึ่งใน
การดารงชีวิตประจาวันของมนุษย์ เพราะสามารถใช้ติดต่อสื่อสาร และเข้าถึงข้อมูล
ข่ าวสารจากทั่ วโลกได้ อ ย่ างรวดเร็ ว รวมถึ งการใช้ อิ นเทอร์ เน็ ตเพื่ อ ความบั นเทิ ง
สนุกสนาน ไม่ใช่เพียงแต่คอมพิวเตอร์เท่านั้นที่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ แต่ยัง
รวมถึงการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเล่น
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มากขึ้น และการเล่นเกมออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นทางหนึ่งที่ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้ อิ นเทอร์ เ น็ ตเพื่ อความสนุ ก สนานได้ เพราะเกมออนไลน์ สามารถใช้
ติดต่อสื่อสารกับคนทั่วประเทศ หรือทั่วโลกได้โดยไม่ใช่แต่เพียงการสนทนาเท่านั้น เกม
ออนไลน์ในปัจจุบันยังสามารถแข่งขันคะแนน หรือสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือ
ให้บริการสิ่งของกันภายในเกมได้ โดยมีการซื้อขายข้อมูลเพื่อที่จะได้ตัวละครที่หายาก
เช่น อาวุธ เสื้อผ้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เล่นเกมเพื่อให้สามารถเล่นได้ง่ายกว่าผู้เล่นคนอื่นๆ และเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ใช้บริการ
เกมออนไลน์ด้วยกันเองภายในเซิฟเวอร์ (Server)3
เกมออนไลน์ (Online Game) คือเกมที่ตอ้ งเล่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
โดยผู้เล่นจะต้องลงโปรแกรมเกม (Client) ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของ
ตนเองโดยผ่าน Application และจะต้องเล่นเกมออนไลน์ผ่าน Server โดยข้อมูลต่างๆ ของ
ผู้เล่นจะถูกเก็บไว้ที่ Server ซึ่งในการเล่นเกมออนไลน์นี้ผู้เล่นจะต้องเสียค่าบริการการเล่น
เกมตามอั ตราที่ ผู้ ให้ บริ การได้ ก าหนดไว้ หรื อไม่ ก็ ได้ 4 หรื อหมายถึ งวิ ดี โอเกมที่ เล่ น
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์ส่วนมากจะเป็นเกมแบบ
MMO (Massive Multiplayer Online) หรือเกมที่รับจานวนผู้เล่นได้มหาศาลในพื้นที่ที่หนึ่ง
(ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป)5
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ด้ วยความคิ ดของคนสมั ยใหม่ การเล่ นเกมออนไลน์ ไม่ ได้ เล่ นเพื่ อความ
สนุกสนานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีการทาธุรกิจเกี่ยวกับเกมออนไลน์มากขึ้น เช่น
การให้ บริ การในการซื้ อขายข้ อมู ลภายในเกมโดยใช้ การช าระด้ วยเงิ นที่ ใช้ กั นจริ ง
ในปั จจุ บั น (ข้อมู ลแลกเปลี่ ยนกั บเงิ นตรา) ระหว่างผู้ ใช้ บริการกั บผู้ประกอบธุ รกิ จ
เพื่อแลกกับความสะดวกรวดเร็วในการแสวงหาข้อมูล หรือสิ่งของ (Item) ที่ผู้ใช้บริการ
ประสงค์เมื่อมีความต้องการจากผู้ใช้บริการเกิดขึ้น บรรดาผู้ประกอบธุรกิจจึงใช้โอกาส
ดังกล่าวในการแสวงหาผลประโยชน์จากเกมออนไลน์โดยการขายหรือให้บริการสิ่งของ
โดยใช้วิธี การต่างๆ เช่น การชาระค่าสิ่งของโดยใช้ รหัสบัตรเติมเงินโทรศัพท์ มือถื อ
การชาระเงินผ่านระบบค่าโทรศัพท์แบบรายเดือน บัตรเครดิต รวมไปถึงการชาระด้วย
เงินสด แต่การชาระเงินในรูปแบบดังกล่าวอาจมีการหลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบ
ผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการอาศัยการที่ไม่มีประสบการณ์ของเยาวชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาผลประโยชน์ได้
เนื่องจากการติดต่อสื่อสารสามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย โดยช่องทางการสื่อสาร
ทางหนึ่งซึ่งก็คือ สื่อโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือโฆษณาผ่าน
เว็บไซต์ (Web Site) ต่างก็มีอิทธิพลในการเชิญชวนกลุ่มผู้ใช้บริการทุกเพศ และทุกวัย
สามารถรับรู้และเข้าถึงเกมออนไลน์ได้โดยง่าย แต่เนื่องจากการโฆษณาไม่ว่าจะทั้งทาง
โทรทัศน์ หรือเว็บไซต์ไม่ได้มีการกาหนดรายละเอียดของการใช้บริการเกมออนไลน์ให้
ครบถ้วนแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้จึงอาจทาให้ผู้ใช้บริการสามารถตกเป็นเหยื่อในทาง
ผลประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจได้ง่าย
การให้ บริ การข้ อมู ลในเกมออนไลน์ เป็ นอี กวิ ธี การหนึ่ งในการแสวงหา
ผลประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งการเกิดของสัญญาให้บริการ โดยหลักทั่วไปจะต้อง
มีคาเสนอและคาสนองต้องตรงกัน และมีการตกลงในรายละเอียดของสินค้าที่ให้บริการ
ให้แล้วเสร็จ สัญญาให้บริการจึงเกิดขึ้น แต่ปัญหาที่พบได้ในการให้บริการข้อมูลใน
เกมออนไลน์ คือการที่ผู้ประกอบธุรกิจกาหนดตัวเลือกขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ
รับบริการข้อมูลได้ในทันทีนั้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบการเสนอข้อมูลโดยอัตโนมัติจะ
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ถือว่าเป็นคาเสนอหรือไม่ ซึ่งหากเป็นคาเสนอเมื่อผู้ใช้บริการทาคาสนองรับ ก็จะเกิด
สัญญาให้บริการข้อมูลขึ้นในทันทีและเกิดหน้าที่ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบ
ธุรกิจ แต่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้มีหนังสือยินยอมหรือให้โอกาสผู้ใช้บริการได้จัดทาสาเนา
ข้อมูลดังกล่าวไว้ และผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ที่เป็นเด็กและเยาวชนสามารถรับบริการ
ข้อมูลภายในเกมออนไลน์ได้โดยปราศจากความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม หรือ
การที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้จากัดขอบเขตจานวนในการรับบริการข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ซึ่ งอาจท าให้ เกิ ดความเสี ยหายเป็ นอย่ า งมาก เนื่ องจากการรั บบริ การข้ อมู ลนั้ น
เมื่อผู้ใช้บริการได้กดตกลงที่จะเลือกรับบริการข้อมูลภายในเกมออนไลน์แล้ว ก็จะเกิด
ค่าใช้จ่ายที่นาไปรวมกับใบเสร็จค่าบริการโทรศัพท์ในทันที โดยผู้ประกอบการมิได้มี
ข้อจากัดในการให้บริการข้อมูลดังกล่าว ทาให้ผู้ใช้บริการที่ เป็นผู้เยาว์ หรือขาดซึ่ ง
ประสบการณ์มีความต้องการที่จะนาข้อมูลที่ตนขอรับบริการนาไปใช้ในเกมออนไลน์
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในช่องทางนี้จึงอาจเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยความเป็น
ผู้เยาว์ หรือขาดซึ่งประสบการณ์ของผู้ใช้บริการที่เป็นเยาวชนได้ การกระทาดังกล่าว
อาจถือได้ว่าเป็นการทาสัญญาที่มีลักษณะทาให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจ
เกินสมควร และเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ตลอดจนปัญหาในเรื่องของการ
ตีความในเรื่องของการซื้อขายหรือให้บริการข้อมูลในธุรกิจเกมออนไลน์ ถือเป็นตลาด
แบบตรง ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 หรือไม่ ในกรณี
ดังกล่าวจึงควรมี การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้ชั ดเจนเพื่ อให้สอดคล้องทางปฏิบั ติ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น6

6

คัชชิดา มีท่อธาร และณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล, บทบาทของกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ, จาก ictlawcenter.etda.or.th/contents/detail/บทบาทของกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ตอนจบ) [ค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2558]
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ศึ กษาและวิ เคราะห์ หลั กกฎหมายที่ เกี่ ยวกั บความคุ้ มครองผู้ ใช้ บริ การ
เกมออนไลน์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างมาตรการทางกฎหมาย
ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ภายในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรม พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ภายในประเทศไทย
ทั้งกฎหมายประเทศไทยและต่างประเทศ
ผลการศึกษา
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 35 ทวิ ได้บัญญัติขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้คุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสัญญา ซึ่งเป็นการกาหนดหน้าที่
ของผู้ประกอบธุรกิจต่อผู้บริโภค เพื่อให้ความเป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภค โดย
กฎหมายได้กาหนดให้ธุรกิจบางประเภทจะต้องมีการทาเป็นหนังสือในการซื้อขายหรือ
ให้บริการ และห้ามมิให้ใช้ข้อสัญญาที่ทาให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกิน
สมควร อีกทั้งห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมาย
มาตรานี้ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสัญญา
และคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีหน้าที่ควบคุ ม ดูแลผู้ประกอบธุรกิจในการที่จะทา
สัญญาต่อผู้บริโภค เช่น การกาหนดข้อความในการโฆษณา รายละเอียดของข้อสัญญา
การจากัดความรับผิดในสัญญา เป็นต้น แต่ในปัจ จุบันการให้บริการของผู้ประกอบ
ธุรกิ จให้ บริ การข้อมู ลเกมออนไลน์ มิได้ปฏิบัติ ตามมาตรา 35 ทวิ เนื่องจากปั ญหา
ดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่นับวันจะทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวม
ไปถึ ง หลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม การใช้ ข้ อ ความเพื่ อ การโฆษณาตาม

MFU Connexion, 6(1) || page 8

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคมาตรา 22 กล่าวคือ การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ว่า “ให้เล่นฟรีตลอดชีพ” หรือ “เป็นเกมที่มีผู้เล่นมากที่สุดในประเทศไทย”7 เพื่อจูงใจ
ให้ผู้บริโภคเข้าเล่นเกมออนไลน์ดังกล่าวในระยะหนึ่ง แต่หลังจากนั้นผู้ประกอบธุรกิจ
กลับมีการเรียกเก็บค่าบริการข้อมูลจากผู้บริโภคในภายหลัง ซึ่งข้อความดังกล่าวจะถือ
เป็นการโฆษณาโดยใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับการให้บริการเกมออนไลน์หรือไม่ และเมื่อผู้บริโภคได้เข้าใช้
บริการเกมออนไลน์โดยขอเข้ารับบริการข้อมูลนั้น ผู้ประกอบธุรกิจก็ได้มีการทาธุรกรรม
กับผู้บริโภคโดยใช้สัญญาสาเร็จรูปที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ร่างขึ้นเองทั้งหมด ทาให้มี
การใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือทาให้ผู้บริโภคตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบเป็ น
อย่างมาก เช่น การยกเว้นความรับผิดกรณีมีข้อพิพาทในสัญญาเกิดขึ้น ผู้ประกอบ
ธุรกิจจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น รวมไปถึงการให้บริการข้อมูลในเกมออนไลน์ยัง
มิได้มีกฎหมายหรือหน่วยงานที่เข้ามาควบคุมโดยตรง ซึ่งทาให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ
กล่าวคือ การทาสัญญาให้บริการข้อมูลนั้น ผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้สัญญาในรูปแบบของ
สัญญาสาเร็จรูป ทาให้ผู้บริโภคไม่มีอานาจในการต่อรองหรือเจรจา และไม่สามารถ
เข้าใจในสาระสาคัญของสัญญาได้โดยปราศจากข้อสงสัย ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อนามาพัฒนา
กฎหมายหรื อปรั บใช้ เพื่ อควบคุ มผู้ ประกอบธุ รกิ จ และคุ้ มครองผู้ บริ โภคอย่ างมี
ประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด

7

ปณัฏฐา จันทร์ฉาย, การโฆษณาที่ฝา่ ฝืนพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522,
(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), 12-13.
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ข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา พบว่าประเทศไทยได้มีกฎหมายหลายฉบับที่ตราขึ้นเพื่อใช้
บังคั บแก่ กรณีการคุ้มครองคู่ สัญญาที่ เกิ ดจากการท าสั ญญาธุ รกรรมทางพาณิ ชย์
อิ เล็ กทรอนิ กส์ เช่ น ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ พระราชบั ญญั ติ คุ้ มครอง
ผู้ บริ โภค พ.ศ.2522 พระราชบั ญญั ติ ธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ พ.ศ.2544 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ให้
ความคุ้มครองเกี่ยวกับการเกิดของสัญญา การทาสัญญา และการบอกเลิกสัญญาใน
กรณีที่การทาสัญญาในขณะที่มีการโต้ตอบกันระหว่างคู่สัญญาในขณะนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นการทาสัญญาเฉพาะหน้า หรือการทาสัญญาที่ห่ างกันโดยระยะทาง โดยมิได้ให้
ความคุ้มครองในกรณีที่มีการให้บริการผ่านระบบอัตโนมัติซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่า
การทาสัญญาในรูปแบบการโต้ตอบของคู่สัญญาแต่อย่างใด
ในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ได้มี
บทบัญญัติที่กล่าวถึงนิยามของคาว่า “ตลาดแบบตรงหมายความว่า การทาตลาด
สินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูล เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ
โดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับ
เพื่ อซื้ อสิ นค้ าหรื อบริ การจากผู้ ประกอบธุ รกิ จแบบตรงนั้ น ” รวมไปถึ งหน้ าที่ ของ
ผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องระบุรายละเอียดของสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบอัตโนมัติที่
จาเป็นแก่ผู้บริโภคให้ครบถ้วน และสิทธิของผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญา ซึ่งหาก
พิจารณาจากบทบัญญัติภายในพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545
แล้วจะสามารถให้ความคุ้มครองการทาธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกัน
และเพื่ อให้ สอดคล้ อ งกั บ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการวิ สามั ญ (วุ ฒิ สภา)
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่
29 ตุลาคม 2545 รวมไปถึงหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ถึงสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ วว.5201/3499 ลงวันที่ 7 มีนาคม
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2543 ที่ ได้ อธิ บายว่ าการซื้ อขายหรื อให้ บริ การข้ อมู ลในรู ปแบบดิ จิ ตอล เป็ นการ
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ดังนั้ นเมื่อมีคาอธิบายดังกล่ าวซึ่งเป็นความเห็นจาก
หน่ วยงานของภาครั ฐแล้ วนั้ น ภาครั ฐหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บการคุ้ มครอง
ผู้ ใช้ บริ การเกมออนไลน์ จึ งควรก าหนดนโยบายหรื อมาตรการในการน าความเห็ น
ดังกล่าวมาปรับใช้บังคับกับกรณีการให้บริการข้อมูลภายในเกมออนไลน์ในปัจจุบัน
อย่างจริงจัง เพื่อกาหนดแนวทางสาหรับการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมและตรง
เป้าหมาย ประกอบกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 ได้อธิบายถึงเหตุผลในการประกาศใช้เนื่องจากการประกอบธุรกิจจาหน่ายสินค้า
หรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อ
ผู้บริโภคโดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งหวังให้ผู้ บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง
แสดงเจตนาตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการนั้น อาจได้รับสินค้าหรือบริการไม่ตรงกับ
คากล่าวอ้างที่ได้โฆษณาไว้ ทาให้ประชาชนโดยทั่วไปในฐานะผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่
เสียเปรียบ และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่สงบสุขในสังคม และบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ จึงควรมีการนาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 มา
บังคับใช้กับกรณีการให้บริการข้อมูลภายในเกมออนไลน์
กฎหมายของประเทศไทยในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาได้
บั ญญั ติ ไว้ ในพระราชบั ญญั ติ คุ้ มครองผู้ บริ โภค พ.ศ.2522 ซึ่ งมี สาระสาคั ญ ได้ แก่
การกาหนดรายละเอียดที่ต้องระบุไว้ในโฆษณาโดยชัดเจน การกาหนดห้ามใช้ข้อความ
ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมใน
โฆษณา ซึ่งข้อก าหนดดังกล่ าวจะอยู่ภายใต้ การควบคุ มของคณะกรรมการว่ าด้วย
โฆษณาที่มีอานาจตรวจสอบข้อความในโฆษณา สั่งให้แก้ไขข้อความโฆษณา ระงับการ
โฆษณา ตามมาตรา 27 เป็นต้น แต่ในพระราชบัญญัติดังกล่าวกลับมีโทษบัญญัติไว้ใน
มาตรา 49 สาหรับลงโทษผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณาที่สั่งให้แก้ไขตามมาตรา 27 โดยบัญญัติไว้เพียงระวางโทษจาคุก
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ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับเท่านั้น ซึ่งหากพิจารณา
ถึ งสถานะของผู้ ประกอบธุ รกิ จที่ ได้ มี การโฆษณาธุ รกิ จของตน และให้ บริ การเกม
ออนไลน์เผยแพร่ไปทั่วประเทศนั้น เพราะมูลค่าความเสียหายที่ผู้บริโภคแต่ละคนได้รับ
นั้น แม้ผู้บริโภคแต่ละรายอาจจะได้รับความเสียหายเป็นจานวนไม่มากนัก แต่หาก
คานึงถึงจานวนผู้บริโภคที่ใช้บริการเกมออนไลน์เป็นจานวนมากที่อาจเกิดความเข้าใจ
ผิดสาระสาคัญและการใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบธุรกิจ ทาให้ผู้บริโภคเข้า
รับบริการโดยเสียค่าใช้จ่ายรวมแล้วจะทาให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจโดย
คุ้มค่าหากเทียบกับอัตราโทษปรับเพียง 50,000 บาท การลงโทษตามมาตรา 49 จึงไม่
ถือว่าเป็นระวางโทษที่เพียงพอสาหรับธุรกิจในระดับประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจไม่เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมาย รวมไปถึงการขาดความรู้ความชานาญของ
เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อหาภายในโฆษณา เนื่องจากอาจเกิดจากปริมาณของ
เจ้าหน้าที่มีจานวนที่ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และมีหลายหน่วยงานที่มีอานาจ
ตรวจสอบทั บซ้ อนกั น อั นเป็ นปั ญหาที่ จ ะต้ องน าไปสู่ การจั ดตั้ งหน่ วยงานที่ ดู แ ล
รับผิดชอบในเรื่องการตรวจสอบโฆษณาอันเกี่ยวกับการเชิญชวนให้เล่นเกมออนไลน์
ต่อไป
ในปัจจุบั นได้ มีการใช้สัญญาสาเร็ จรูปโดยใช้ ข้อสัญญาที่ ไม่ เป็ นธรรมใน
สัญญาการให้บริการข้อมูลภายในเกมออนไลน์โดยผ่านระบบอัตโนมัติ ทาให้ผู้ประกอบ
ธุรกิ จได้เสนอบริ การข้ อมู ลภายในเกมให้ แก่ ผู้บริโภค โดยผู้ ประกอบธุ รกิ จจะมี การ
กาหนดเงื่อนไขไว้ด้ วยตนเองทุ กประการในรูปแบบของสั ญญาสาเร็ จรู ปโดยไม่ ให้
ผู้บริโภคมีสิทธิต่อรอง หรือโต้แย้งเงื่อนไข ซึ่งเป็นเหตุทาให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
กาหนดเงื่อนไขภายในสัญญาได้ตามอาเภอใจ โดยไม่คานึงถึ งผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบ
ธุรกิจมักใช้เงื่อนไขในสัญญาที่ทาให้ผู้บริโภคที่เป็นเด็ก และเยาวชนซึ่งเป็นผู้ที่ขาด
ประสบการณ์ ไม่อาจเข้าใจในสาระสาคั ญของเงื่อนไขในสัญญานั้นได้ เช่น ในการ
กาหนดเงื่อนไขราคา หรือใช้สกุลเงินเป็นภาษาต่างประเทศ ทาให้ผู้บริโภคจานวนไม่
น้อยต้ องตกเป็ นเหยื่ อของการแสวงหาก าไรของบรรดาเหล่ าผู้ ประกอบธุ รกิ จ และ
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สาหรับในประเทศไทยยังไม่มีการกาหนดเป็นที่แน่นอนว่าศาลมีอานาจในการวินิจฉัย
เรื่องสาระสาคัญแห่งสัญญา และเรื่องราคาได้หรือไม่ รวมไปถึงการลงโทษกรณีที่มี
ผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาอย่างเช่นในต่างประเทศ
และการควบคุมปัญหาดังกล่าวจากคณะกรรมการว่าด้วยสัญญานั้น มีการประกาศ
กาหนดประเภทของธุรกิจที่ ควบคุมสัญญาไว้เพียง 9 ประเภทเท่านั้น โดยมิได้มีการ
กาหนดควบคุมการใช้สัญญาเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลเกมออนไลน์เพื่อใช้คุ้มครอง
ผู้บริโภคซึ่งมีจานวนมากในปัจจุบันได้ อย่างทั นท่วงที รวมไปถึงการขาดหน่วยงาน
เฉพาะที่ มี อ านาจควบคุ มดู แ ลเกี่ ย วกั บการให้ บริ การข้ อ มู ลภายในเกมออนไลน์
โดยเฉพาะ เนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานที่ดูแลการทาสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หลายหน่วยงานด้วยกัน แต่ก็มิได้มีหน่วยงานที่ดูแลและเข้ามาควบคุมการประกอบ
ธุรกิจเกมออนไลน์ของผู้ประกอบธุ รกิจอย่างจริงจั ง อาจเป็นเพราะความเป็นธุรกิ จ
สมัยใหม่ การขาดซึ่งความรู้ความชานาญของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน จึงทาให้ไม่
อาจทาหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเกมออนไลน์ก็พยายามหา
ช่องทางที่หลีกเลี่ยงกฎหมาย จึงทาให้จาเป็นต้องมีหน่วยงานที่มีอานาจควบคุมดูแล
การให้บริการเกมออนไลน์ในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชนได้รับ
ความคุ้ มครอง และไม่ ถู กเอารั ดเอาเปรี ยบ หรื อตกเป็ นเหยื่ อของผู้ ประกอบธุ รกิ จ
เกมออนไลน์ได้
2. ข้อเสนอแนะ
2.1 ก าหนดให้ ก ารประกอบธุ ร กิ จ เกมออนไลน์ อ ยู่ ภายใต้ บั ง คั บ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง8 จากการศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ ใ นเรื่ อ งสั ญ ญา พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ .ศ.2522 และ
8

จิรพรรณ เลี่ยงโธคงพาร, ณรีรัตน์ นนท์ชะสิริ และยิ่งยอด หวังประโยชน์, การตลาด
ทางตรงโดยผ่านช่องทาง Internet Newgroups, (กรุงเทพฯ: โครงการวิจัย คณะพาณิชย์ศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 7.
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พระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 ประกอบกับศึกษาพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 พบว่า บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และมาตรา 35 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคไม่อาจให้ความ
คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างตรงเป้าหมาย เนื่องจากในกรณีการให้บริการข้อมูลภายใน
เกมออนไลน์นั้น ยังมิได้มีคดีเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลขึ้นสู่ศาลไทย และยังมิได้มี
แนวบรรทัดฐานของศาลฎีกาที่ได้ตีความ หรือพิจารณาถึงการนาพระราชบัญญัติขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 มาบังคับใช้กับกรณีของการให้บริการข้อมูลภายใน
เกมออนไลน์ จึงควรมีการนาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 มา
บังคับใช้ เพื่อที่จะเป็นตัวกาหนดว่า การให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอลนั้น
อยู่ในความคุ้มครองของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงอย่างชัดเจน เพราะ
เนื่องจากพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้
ความคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพกว่ า กฎหมายฉบั บ อื่ น ๆ ซึ่ ง
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงได้กาหนดถึงการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น
มาตรา 30 เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งมอบเอกสารสัญญาการบริการให้แก่
ผู้บริโภค และต้องเป็นข้อความภาษาไทย เข้าใจง่าย โดยระบุรายละเอียดต่างๆ ตามที่
กฎหมายกาหนด และการระบุสิทธิของผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญาไว้ในเอกสารโดย
บอกเลิกสัญญาแก่ผู้ประกอบธุรกิจได้ รวมไปถึงกฎหมายได้กาหนดโทษที่จะบังคับเอา
แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนไม่กระทาตามกฎหมายไว้ด้วย เพื่อเป็นหลักประกันการ
คุ้มครองผู้บริโภคอีกทางหนึ่งจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่ง
จากที่กล่าวมาข้างต้นภาครัฐจึงควรมีมาตรการหรือนโยบายที่จะนาพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 มาบังคับใช้แก่กรณีการให้บริการข้อมูลภายใน
เกมออนไลน์ ไม่ควรมีการปล่อยปละละเลยปัญหาดังกล่าว เนื่องจากจานวนผู้ใช้บริการ
เกมออนไลน์ ในประเทศไทยนั้ นมี จานวนมาก จึงอาจส่ งผลกระทบต่อผู้บริโภคและ
ก่อให้เกิดผลเสียในระดับประเทศ ซึ่งหากมีการนาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ.2545 มาใช้บังคับกับการให้บริการข้อมูลในเกมออนไลน์จะทาให้เกิด
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หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจในการนาส่งหนังสือสัญญาการให้บริการแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะ
ท าให้ ธุ รกิ จเกมออนไลน์ เป็ นธุ รกิ จที่ มี กฎหมายก าหนดให้ ต้ องท าเป็ นหนั งสื อตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 35 ทวิ ซึ่งมีผลทาให้การให้บริการ
ข้อมูลผ่านทางสัญญาสาเร็จรูปที่ ผู้ประกอบธุรกิจกาหนดขึ้ นเองนั้นถูกควบคุมด้วย
กฎหมาย ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่อาจให้บริการข้อมูลในเกมออนไลน์ได้หากมีการ
ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย โดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอานาจกาหนดให้การประกอบ
ธุรกิจให้บริการข้อมูลนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่อาจใช้
ข้อสัญญาที่ทาให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร และห้ามใช้ข้อสัญญา
ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ บริโภค ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิ จ
จั ดท าสั ญญาตามแบบที่ คณะกรรมการว่ าด้ วยสั ญญาก าหนดก็ ได้ โดยพระราช
กฤษฎีกา ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามมาตรา 35 ทวิ จะมีโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ กรณีนี้จะทาให้ผู้บริโภคที่เป็น
ผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ได้รับความคุ้มครองจากผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างเต็มที่
2.2 ก าหนดให้ การโฆษณาเชิ ญชวนให้ เล่ นเกมออนไลน์ อ ยู่ ภายใต้ การ
ควบคุมของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา 22 และให้มีการเพิ่มเติมโทษ
สาหรั บ ผู้ ประกอบธุ รกิ จที่ ฝ่าฝื นค าสั่ งของคณะกรรมการว่ าด้ วยการโฆษณา หาก
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดมีการใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรม
ต่ อผู้ บริ โภคหรื อใช้ ข้ อความที่ อาจก่ อให้ เกิ ดผลเสี ยต่ อสั งคมส่ วนรวม เช่ น การใช้
ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ตามมาตรา 22(1) หรือข้อความที่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะกระทาโดยใช้หรืออ้างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริง หรือเกินความจริ ง
หรือไม่ก็ตาม ตามมาตรา 22(2) คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาสามารถออกคาสั่ง
ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แก้ ไ ขข้ อ ความที่ ใ ช้ โ ฆษณา หรื อ ลั ก ษณะการโฆษณา โดย
คณะกรรมการว่ าด้วยการโฆษณาต้องกาหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีการ โดยคานึงถึ ง
ประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทาของผู้โฆษณาทางสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการแสดงข้อความที่เป็นจริง ไม่ยากแก่การพิสูจน์ และการโฆษณา
โดยการกาหนดรายละเอียดต่างๆ ต้องใช้ภาษาไทยเท่านั้น โดยเฉพาะผู้บริโภคที่ส่วน
ใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนโดยจะต้องใช้ภาษาที่เรียบง่ายมีขั้นตอนให้การทาสัญญาที่
เข้าใจได้ง่าย สามารถทาให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าใจได้ในขณะนั้น และจะต้องมี
การกาหนดรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยต้องมีเงื่อนไขในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ระบบออนไลน์ ขั้นตอนการยืนยันการชาระเงิน การระงับข้อพิพาท และการเยียวยา
ความเสียหาย รวมไปถึงสิทธิในการเลิกสัญญาเป็นหลัก
แต่หากผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนคาสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
จะต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ซึ่งหากพิจารณาถึงสถานะของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้มีการโฆษณาธุรกิจของตน และ
ให้บริการเกมออนไลน์เผยแพร่ไปทั่วประเทศนั้น การลงโทษตามมาตรา 49 ระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับนั้น จึงไม่ถือว่าเป็น
ระวางโทษที่เพียงพอสาหรับธุรกิจในระดับประเทศซึ่งมีผู้บริโภคที่ใช้บริการหลายราย
และผู้ประกอบธุรกิจอาจได้รับผลประโยชน์จากความเข้าใจผิดในสาระสาคัญ และการ
ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบธุรกิจได้มากกว่า จึงอาจส่งผลให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจไม่เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมาย และยังคงมีการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวต่อไป
จึงควรมีการเพิ่มเติมโทษสาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืน หรือมีมาตรการในการบังคับ
ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณานามาตรา 22 มาใช้กากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ ข้ อความในการโฆษณาของผู้ ประกอบธุ รกิ จ ซึ่ งหากคณะกรรมการว่ าด้ วยการ
โฆษณาเห็นว่า โฆษณาเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ใดมีการใช้ข้ อความที่ ไม่เป็นธรรมใน
ลักษณะตามมาตรา 22(1) หรือ (2) ก็สามารถสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินการแก้ไข
ตามมาตรา 27 และหากมีการฝ่าฝืน ก็ให้ลงโทษผู้ประกอบธุรกิจอย่างจริงจัง อีกทั้ง
ภาครัฐควรมีนโยบายในการเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม
ปริมาณและความสามารถในการตรวจสอบสื่อโฆษณาเกมออนไลน์ที่แพร่หลายบน
อินเทอร์เน็ต ไม่ควรปล่อยปละละเลยจนเป็นผลเสียในระดับประเทศ

MFU Connexion, 6(1) || page 16

นอกจากนี้ในปัจจุบันการที่ผู้ประกอบการดาเนินการโฆษณาเกมออนไลน์ ไม่
จาต้องผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยโฆษณาทุกรายไป
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยโฆษณาจะมีอานาจตรวจสอบเฉพาะในโฆษณา
ที่ มี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นเท่ า นั้ น ดั ง นั้ น ควรก าหนดให้ ก ารโฆษณาที่ เ ป็ น การโฆษณา
เกมออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ทุกเกมต้องผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการว่าด้วย
การโฆษณาก่อนที่จะมีการนาออกเผยแพร่ผ่านสื่อ ซึ่งในแต่ละปีนั้นได้มีเกมออนไลน์
เปิดให้บริการเป็นจานวนไม่มากนัก ผู้เขียนจึงเห็นว่าภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมีมาตรการหรือนโยบายในการเพิ่มเติมจานวนบุคลากรของคณะกรรมการว่าด้วย
การโฆษณา เพื่อการตรวจสอบสื่อโฆษณาเกี่ยวกับเกมออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการกาหนดโทษขั้นเด็ดขาดหากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามขั้นตอน
2.3 กาหนดให้ ธุ รกิ จการให้บริ การเกมออนไลน์ เป็ นธุ รกิจควบคุมสั ญญา
กล่าวคือ การที่ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาในระบบอัตโนมัติแก่ผู้บริโภคโดยใช้ป้าย
ราคาที่เป็นสกุลเงินของต่างประเทศ ซึ่งทาให้ผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่
ไม่เข้าใจถึงราคาที่แท้จริง หรือทาให้เข้าใจผิดในเรื่องราคา เช่น ราคาที่ระบบอัตโนมัติ
แสดงคือ 1 ดอลลาร์ แต่เด็กและเยาวชนที่เป็นผู้บริโภคเข้าใจว่า การบริการข้อมูลนั้นมี
ราคาเพียง 1 บาท หรือมีการใช้ข้อความในสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงการ
ใช้ข้อความที่เป็นการยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจ และทาให้ผู้บริโภคต้อง
รับภาระเกินควรนั้น ปัญหาดังกล่าวจึงถือเป็นสาระสาคัญในสัญญาและทาให้ผู้บริโภค
ตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ และหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นผู้บริโภคก็จะเป็นฝ่ายที่ต้องรับภาระ
ในความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าควรมีการนามาตรการ
ป้องกันแก้ไขโดยใช้วิธีการให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศให้ธุรกิจการ
ให้บริการข้อมูลในเกมออนไลน์เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาโดยอาศัยอานาจตามมาตรา
35ทวิ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการใช้ข้อสัญญาที่
ไม่เป็นธรรมที่ต้นเหตุ
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2.4 การจัดตั้งหน่วยงานที่กากับดูแลเรื่องการประกอบธุรกิจเกมออนไลน์โดย
เฉพาะที่อยู่ภายใต้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพราะเนื่องจากเห็นควร
ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรขึ้นเพื่อดูแลควบคุมธุรกิจเกมออนไลน์โดยเฉพาะ
โดยทาให้มีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัย ติดตาม ควบคุม ดูแล และแก้ไขปัญหา ทั้งมี
อานาจในการเสนอแนะมาตรการต่างๆ ในสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้ออกข้อบังคับเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการคุ้มครองผู้ใช้บริการเกมออนไลน์
เนื่ องจากเกมออนไลน์เป็ นเรื่ องเฉพาะที่ ต้ องให้ หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ องและมี ความรู้
ความสามารถ และความชานาญเข้ามากากับดูแลโดยเฉพาะ อันจะทาให้สามารถ
ควบคุมผู้ประกอบธุรกิจและกากับดูแลผู้บริโภคได้อย่างตรงเป้าหมาย แม้หน่วยงาน
ดังกล่าวจะมิได้มี อานาจหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับการซื้อขายหรือให้บริการ
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเจาะจงก็ตาม และเป็นการลดความซ้าซ้อนของการ
ทางานจากองค์กรอื่นๆ ทั้งการที่ให้มีองค์กรเดียวในการทาหน้าที่ควบคุมปัญหาการใช้
บริการข้อมูลภายในเกมออนไลน์นั้น ยังมีโอกาสปลอดจากการแทรกแซงจากบุคคลหรือ
องค์กรอื่นในระดับที่สูงกว่าเนื่องจากองค์กรอื่นมิได้เข้ามาร่วมในการดาเนินงานด้วย
เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้อยู่ภายใต้การ
การควบคุมของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีการตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ รวมไปถึงการทาสัญญาพาณิชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ นๆ ที่ ต้ องติ ด ต่ อโดยใช้ สื่ ออิ นเทอร์ เน็ ตเป็ น ตั วกลาง อี กทั้ งหาก
คณะกรรมการดังกล่าวตรวจพบว่าผู้ประกอบธุรกิจรายใดได้ประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืน
ต่อกฎหมายนั้น ควรกาหนดให้มีอานาจหน้าทีใ่ นการฟ้องคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับความ
เสียหายได้
จากที่ ได้ กล่ าวมาข้ างต้ น หากมี การจั ดตั้ งคณะกรรมการว่ าด้ วยสั ญญา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยแล้ว จะสามารถทาให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การให้บริการข้อมูลเกมออนไลน์ถูกควบคุมจากคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ดั่งที่ผู้เขียนได้เสนอไปนั้น
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลภายในเกมออนไลน์ในเบื้องต้น ส่วน
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลภายในเกมออนไลน์ในระยะยาวนั้น ผู้เขียน
มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
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