
บทที่ 3 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน 
ของประเทศไทยและของตางประเทศ 

 พัฒนาการทางเทคโนโลยีในปจจุบันไดเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตของมนุษย
โดยเฉพาะในดานการประกอบธุรกิจ มีการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินธุรกิจดวย ดังจะเห็น
ไดจากธุรกิจรานเกมออนไลน ซ่ึงธุรกิจดังกลาวไดนําเอาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร และเครือขาย
อินเทอรเน็ตมาใชในการดําเนินธุรกิจ มีการใหบริการเลนเกมคอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
และรานเกมออนไลนก็ไดเปดใหบริการกระจายอยูตามแหลงชุมชนตางๆ มีการเปดใหบริการโดย
เสรี สวนมากผูท่ีเขาใชบริการจะเปนเด็กและเยาวชน ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาท้ังนี้ปจจุบันยัง
ไมมีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับเกมออนไลนหรือเกี่ยวกับการทําธุรกิจรานเกมออนไลนโดยตรง มีเพียงแต
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 เปนกฎหมายท่ีใชควบคุมธุรกิจรานเกมออนไลน
อยู โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูดูแล แตพระราชบัญญัติดังกลาวมิไดมีความชัดเจน ทําให
ผูประกอบการรานเกมออนไลนเปนจํานวนมากไมทราบขอเท็จจริงถึงตัวบทกฎหมายท่ีใชบังคับอยู  
 ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความเห็นวาควรรวบรวมและวิเคราะหถึงมาตรการทางกฎหมายตางๆ 
ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจรานเกมออนไลน โดยมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรานเกม
ออนไลนมีดังจะกลาวตอไปนี้ 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนในประเทศไทย 

 การประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนในปจจุบัน ไดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนอยาง
มาก ทําใหธุรกิจรานเกมออนไลนไดรับความนิยมในสังคม และในกลุมของผูเลนท่ีมักจะเปนเด็ก
และเยาวชนซ่ึงเปนวัยท่ีงายตอการชักจูง เนื่องจากรานเกมออนไลน ถือเปนแหลงที่ใหความบันเทิง
ท่ีมีคาใชจายนอยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับแหลงท่ีใหความบันเทิงอ่ืนๆ ดวยเหตุดังกลาวทําใหราน
เกมออนไลนเปนสถานประกอบการท่ีตอบสนองความตองการของผูใชบริการอินเทอรเน็ตเปน
อยางมาก ธุรกิจรานเกมออนไลนจึงเปนธุรกิจท่ีเติบโตข้ึนมาในสังคมดวยกระแสความนิยมของผู
เลนเกมออนไลน ดังนั้นผูศึกษาจึงทําการศึกษาถึงกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจราน
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เกมออนไลนวามีกฎหมายอะไรบางท่ีเกี่ยวของหรือสามารถนํามาบังคับใชกับธุรกิจดังกลาวได โดย
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. รูปแบบของการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน 
 การประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ บางก็ไดจดทะเบียน
พาณิชยประกอบธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย บางก็มิไดปฏิบัติตามข้ันตอนการขอประกอบ
ธุรกิจใหถูกตอง ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูประกอบการแตละรายไดดําเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีไม
เหมือนกัน ซ่ึงในธุรกิจรานเกมออนไลนนั้น ก็มีรูปแบบในการประกอบธุรกิจท่ีแตกตางกัน 
เนื่องจากผูประกอบการแตละรายมีความพรอมทางดานเศรษฐกิจในการท่ีจะประกอบธุรกิจไม
เหมือนกัน ฉะนั้นผูประกอบธุรกิจตางๆ จะตองเลือกดําเนินธุรกิจ หรือประกอบการในรูปแบบท่ีตน
มีความพรอมมากท่ีสุด ท้ังนี้รูปแบบของการประกอบธุรกิจแตละรูปแบบมีลักษณะความเปนเจาของ 
ความรับผิด ผลตอบแทนของการลงทุน ตางกัน โดยในประเทศไทยมีรูปแบบของการประกอบ
ธุรกิจแบงออกเปน การประกอบธุรกิจของคนธรรมดา และการประกอบธุรกิจของนิติบุคคล ซ่ึงการ
ประกอบธุรกิจดังกลาวมีหลักเกณฑ ดังนี้ กลาวคือ 
 1.1 กิจการของบุคคลธรรมดา  
 กิจการของบุคคลธรรมดา หรือเรียกวา กิจการเจาของคนเดียว คือ การดําเนินธุรกิจโดย
เอกชนคนเดียว หรือโดยบุคคลเพียงคนเดียว ซ่ึงอยูภายใตบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กลาวคือ ผูเปนเจาของเปนผูลงทุนแตเพียงผูเดียว มิไดรวมลงทุนกับบุคคลอ่ืน และผูเปน
เจาของมีอํานาจ มีสิทธิขาดในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนั้นแตเพียงผูเดียว ซ่ึงการ
ประกอบธุรกิจในรูปแบบนี้ เม่ือไดกําไรจากการประกอบธุรกิจ เจาของกิจการก็ยอมไดกําไรแตเพียง
ผูเดียว แตหากธุรกิจนั้นขาดทุน เจาของกิจการก็ตองรับการขาดทุนนั้นแตเพียงผูเดียวเชนกัน และ
เจาของกิจการยังคงตองรับผิดในบรรดาหน้ีสินตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจของตนดวย
โดยไมจํากัดจํานวนดวย 
 การที่ประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนในรูปแบบกิจการเจาของคนเดียวนั้น ผูลงทุน
ประกอบกิจการ จะมีความเส่ียงในการทํากิจการสูง กลาวคือ ผูประกอบกิจการจะตองรับผิดใน
บรรดาหนี้สินโดยไมจํากัดจํานวน และอาจจะตองรับผิดในมูลความผิดตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนดวย 
 1.2 กิจการของนิติบุคคล  
 กิจการของนิติบุคคล หรือเรียกวา กิจการหางหุนสวนสามัญ กิจการหางหุนสวนสามัญนิติ
บุคคล กิจการหางหุนสวนจํากัด และกิจการบริษัท กลาวคือ กิจการท่ีบุคคลต้ังแตเจ็ดคนข้ึนไปตกลง
รวมทุนกัน ซ่ึงอยูภายใตบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือตองรวมทุนกัน
โดยนําเงินสด ทรัพยสินอยางอ่ืน หรือแรงงานมาลงทุนรวมกันดวยวัตถุประสงคท่ีจะแบงปนกําไรที่
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ไดรับจากกิจการท่ีกระทํารวมกัน โดยกิจการหางหุนสวนสามารถจําแนกประเภทของหางหุนสวน
ได ดังนี้  
 1) หางหุนสวนสามัญ หมายถึงหางหุนสวนท่ีผูเปนหุนสวนทุกคนตองรวมกันรับผิด
เพื่อหนี้สินท้ังปวงของหางหุนสวนโดยไมจํากัดจํานวน ซ่ึงขอกําหนดดังกลาวอยูภายใตบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1025 โดยสาระสําคัญของการเปนหุนสวน คือผูเปน
หุนสวนทุกคนตองรับผิดรวมกันในหนี้ของหาง ซ่ึงหนี้นั้นจะตองไดจัดทําไปในทางท่ีเปนการงาน
ของหาง ผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญทุกคนจะตองรับผิดในหนี้สินของหางโดยไมจํากัด
จํานวน  
 สําหรับผูประกอบธุรกิจในรูปแบบหางหุนสวนสามัญ ยอมมีความเส่ียงตอความ
เสียหายสูง เนื่องจากผูเปนหุนสวนตองรวมรับผิดกับผูเปนหุนสวนอ่ืนเพื่อบรรดาหนี้สินท้ังปวงโดย
ไมจํากัดจํานวน 
 2) หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หากกิจการหางหุนสวนสามัญทําการจดทะเบียนหาง
หุนสวนสามัญแลว ก็จะทําใหหางหุนสวนสามัญนั้นมีสภาพเปนนิติบุคคล หรือเรียกวาหางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล 
 3) หางหุนสวนจํากัด หมายถึงหางหุนสวนท่ีมีผูเปนหุนสวน 2 ประเภท คือ ผูเปน
หุนสวนประเภทจํากัดความรับผิด ซ่ึงจะตองรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินท่ีตนลงหุนในหาง
หุนสวนจํากัดเทานั้น และผูเปนหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิด ซ่ึงจะตองรวมกันรับผิดใน
บรรดาหนี้สินของหางหุนสวนโดยไมจํากัดจํานวน  
 สําหรับหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล และหางหุนสวนจํากัด สามารถแปรสภาพเปน
บริษัทจํากัด โดยใชช่ือเดิมได  
 4) บริษัทจํากัด หมายถึงบริษัทประเภทท่ีต้ังข้ึนดวยการแบงทุนเปนหุน ซ่ึงมีมูลคา
เทาๆ กัน โดยผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินท่ีตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนท่ีตน
ถือ โดยมีบุคคลต้ังแตสามคนข้ึนไป เร่ิมกอการ และต้ังเปนบริษัทจํากัด ดวยการเขาช่ือกันทํา
หนังสือบริคณหสนธิหรือกระทําการอยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดและอยางนอยผูเร่ิมกอการทุก
คนจะตองลงช่ือซ้ือหุนๆ หนึ่งดวย และผูท่ีเปนกรรมการของบริษัทจํากัดจะตองรับผิดโดยไมจํากัด
ซ่ึงการจัดต้ังบริษัทนั้นสามารถจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและจัดต้ังบริษัทได ภายในวัน
เดียวกัน 
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สําหรับการประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล ไมวาจะอยูในรูปแบบของ หาง
หุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัดนั้น ผูประกอบ
ธุรกิจท่ีไดรวมทุนกัน ก็ตางมีความเส่ียงตอความเสียหายในการทํากิจการสูง และการประกอบธุรกิจ
รานเกมออนไลนในปจจุบัน ผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนโดยสวนมาก จะนิยมประกอบธุรกิจ
ในรูปแบบของกิจการเจาของคนเดียว เนื่องจากธุรกิจรานเกมออนไลนนั้นถือเปนการประกอบธุรกจิ
ขนาดเล็ก ดังนั้นการลงทุนท่ีจะประกอบกิจการเพียงคนเดียวก็ยอมทําได หากผูประกอบกิจการมี
ความพรอมในเร่ืองของเงินทุน  

2. ผูประกอบการธุรกิจรานเกมออนไลน 
ธุรกิจในปจจุบันมีมากมายหลายประเภท เนื่องจาก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยได

ใหสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนไว ในการมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ทําใหมีอาชีพและธุรกิจ
ใหมๆ เกิดข้ึนในสังคมไทยมากมาย ซ่ึงธุรกิจประเภทตางๆ สามารถจําแนกตามความหมายในทาง
กฎหมายไดดังนี้ (ปยะธิดา อุปพงษ, 2540, หนา 104-105) 

 1) ธุรกิจประเภทเกษตรกรรม (Agriculture) หมายถึง การทํานา ทําไร ทําสวน เล้ียง
สัตว เล้ียงสัตวน้ํา เล้ียงผ้ึง เล้ียงไหม เล้ียงคร่ัง เพาะเห็ด และการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และรวมถึงการประมงดวย 

 2) ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม (Manufacturing) หมายถึง การผลิต การแปรรูป และ
การหลอหลอมวัตถุดิบใหเปนสินคาตางๆ อาจเปนสินคาสําเร็จรูปสามารถนําไปใชอุปโภคบริโภค
ไดทันทีเชน โทรทัศน อาหารกระปอง ยา เปนตน หรือเปนสินคาวัตถุดิบเพื่อการผลิต เชน เหมืองแร 
ปาไม เปนตน หรือสินคากึ่งสําเร็จรูป เชน เหล็กเสน เปนตน 
 3) ธุรกิจประเภทหัตถกรรม (Handicraft) หมายถึง การทําดวยฝมือ เชนการทอผาไหม 
การทํารม เคร่ืองปนดินเผา เปนตน 
 4) ธุรกิจประเภทพาณิชยกรรม (Commercial) หมายถึง การคาขาย เปนการคาขาย
แลกเปล่ียนสินคา หรือบริการ เชนการคาปลีก คาสง เปนตน 
 5) ธุรกิจประเภทบริการ (Service) หมายถึง ธุรกิจท่ีทําหนาท่ี ใหบริการ เพื่อใหเกิด
ความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัยหรือความสนุกสนานบันเทิงแกผูบริโภคเชน การขนสง การ
ทองเท่ียว โรงแรม โทรคมนาคม สวนสนุก การธนาคาร กระประกันภัย โรงพยาบาลเปนตน ซ่ึง
ธุรกิจประเภทนี้นับวันจะมีความสําคัญมากข้ึนเนื่องจากการขยายตัวทางดานธุรกิจอ่ืนๆ และความ
ตองการทางดานนี้ของผูบริโภคมีมากข้ึนดวย 
 6) ธุรกิจอ่ืนๆ เปนการคา เชน ธุรกิจกอสราง เปนตน 



 36 

 การประกอบธุรกิจเกมออนไลน ถือเปนการประกอบธุรกิจประเภทบริการ ซ่ึงในปจจุบัน
มีผูประกอบการเปนจํานวนมากท่ีสนใจประกอบธุรกิจประเภทนี้ เนื่องจากในปจจุบันอินเทอรเน็ต
ไดเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางมาก ไมวาจะเปนเร่ืองของธุรกิจ การงาน 
หรือการเรียน ลวนแลวแตนําเอาอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชดวยกันท้ังส้ิน อีกท้ังอินเทอรเน็ต ก็เปน
องคประกอบหลักท่ีใชในการเช่ือมตอ เพื่อเลนเกมออนไลนดวย จึงทําใหเกมออนไลนสามารถสราง
ชองทางในการประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพได เม่ือเกมออนไลนมีมากข้ึน ก็สงผลใหเกิด
ผูประกอบการเกมออนไลนมีมากข้ึนดวยเชนกัน โดยผูประกอบการเกมออนไลนสามารถแบงได
เปน ผูประกอบการที่นําเขาเกมออนไลน และผูประกอบการท่ีเปดรานเกมออนไลน ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1) ผูประกอบการที่นําเขาเกมออนไลน ผูประกอบการที่ไดนําเขาเกมออนไลนจะ
ไดแก ผูประกอบการที่ไดซ้ือลิขสิทธ์ิเกมออนไลนมาจากประเทศท่ีเปนผูผลิตเกมออนไลน 
เนื่องจากเกมออนไลนสวนใหญจะเปนเกมท่ีผลิตในตางประเทศ เชน ประเทศเกาหลี ประเทศญ่ีปุน 
ประเทศจีน เปนตน โดยท่ีผูประกอบการที่นําเขาเกมออนไลนนั้น สวนมากจะเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ัง
ข้ึนตามกฎหมายไทย และเม่ือผูประกอบการไดนําเขาเกมออนไลนแลว ก็จะมาเปดธุรกิจให
ผูประกอบการที่เปดรานใหบริการเลนเกมออนไลน ซ้ือลิขสิทธ์ิเกมอีกตอหนึ่ง โดยอาจจะตองมีการ
ลงทะเบียน Server ดวย 
 2) ผูประกอบการที่เปดรานเกมออนไลน ผูประกอบการที่เปดรานเกมออนไลนไดแก 
ผูประกอบการที่เปดรานใหบริการคอมพิวเตอรเพื่อเลนเกม โดยมีอินเทอรเน็ตเปนส่ือกลางในการ
เช่ือมตอระบบเกมซ่ึงผูประกอบการท่ีเปดรานเกมออนไลน ก็จะคิดคาบริการ แกผูท่ีเขามาใชบริการ 
ในรานของตน โดยจะคิดคาบริการเปนรายช่ัวโมง 

3. ขั้นตอนการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน 
 ในการที่จะเปดรานเกมออนไลนนั้นจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. เลือกสถานท่ี ท่ีตองการเปดรานเกมออนไลน โดยสถานท่ีประกอบกิจการรานเกม
ออนไลน ตองมีลักษณะดังนี้ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2551, หนา 11) 

1) เปนอาคารม่ันคงถาวร หรือต้ังอยูในอาคารที่ม่ันคงถาวร 
 2) ทําเลที่ต้ังปลอดภัย และสามารถมองเห็นจากดานนอกบริเวณที่ใหบริการได
อยางชัดเจน กรณีมีพื้นท่ีท่ีใหบริการมากกวาหนึ่งช้ัน ใหติดกลองโทรทัศนวงจรปด และตองมี
บันไดหนีไฟหรืออุปกรณดับเพลิง 
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 3) ภายในรานจะตองมีความเหมาะสมของ แสงสวาง เสียงรบกวน และควันตางๆ 
ใหอยูภายใตการดูแลท่ีมีมาตรฐาน 

4) มีอากาศถายเทสะดวก 
 5) อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีใหบริการเลนเกมออนไลน หนาจอจะตองเปนแบบรังสี
นอย หรือมีกระจกกรองรังสี ถามีลําโพงใหใชลําโพงท่ีสามารถควบคุมเสียง หรือมีหูฟง 

6) มีพื้นท่ีสําหรับผูขอใชบริการที่เพียงพอ และมีทางเดินท่ีสะดวก 
7) มีระบบปองกันไฟฟาลัดวงจร 
8) มีหองน้ําสําหรับใหบริการในรานเกมออนไลน หรือบริเวณใกลเคียง 

 9) ภายในสถานท่ีท่ีประกอบกิจการรานเกมออนไลนจะตองสะอาด ไมอับ และไม
มีกล่ินรบกวน 

10) มีปายแสดงประเภทและราคาบริการ  
2. ไปจดทะเบียนพาณิชยท่ีจะประกอบธุรกิจเกมออนไลน 
3. เม่ือไดใบทะเบียนพาณิชยแลว จึงไปขอใบอนุญาตเสียภาษีเงินได ท่ีสรรพากร

ประจําเขตท่ีเปดรานเกมออนไลน เพื่อทําการเสียภาษีใหถูกตองตามกฎหมาย 
4. เม่ือไดเอกสาร คือ ทะเบียนพาณิชย และบัตรเสียภาษีเงินไดแลวใหไปขออนุญาตท่ี

สถานีตํารวจในเขตท่ีเราจะเปดราน 
5. จากนั้นจะมีเจาหนาท่ีจากเขต หรืออําเภอ สาธารณสุข ผูนําชุมชน และเจาหนาที่

ตํารวจมาตรวจราน เพื่อออกใบอนุญาต 
6. เม่ือไดเอกสารครบแลว ก็ตองซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมเกมออนไลนใหถูกตองตาม

กฎหมาย 

4. การขออนญุาตประกอบธุรกิจ  
การท่ีจะประกอบธุรกิจประเภทใดแลว จะตองทําการพิจารณาวา ธุรกิจท่ีตนจะทํากิจการ

นั้น  เปนธุรกิจท่ีตองจดทะเบียนพาณิชยหรือไม  การประกอบธุรกิจภายในประเทศไทยมี 
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 73 ตอนท่ี 13, 2499, หนา 50) 
และพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนท่ี 26 ก, 
2549, หนา 1) เปนกฎหมายที่ใชควบคุมการประกอบธุรกิจ ซ่ึงการประกอบธุรกิจประเภทกิจการ
เจาของคนเดียวนั้น กิจการบางประเภทก็ถือเปนพาณิชยกิจตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 ซ่ึงจะถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติดังกลาว  
 1. พาณิชยกิจท่ีถูกควบคุม โดยพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 มี 11 
ประเภทคือ 
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 1) การซ้ือ การขาย การทอดตลาด การแลกเปล่ียน  
 2) การใหเชา การใหเชาซ้ือ 
 3) การเปนนายหนาหรือตัวแทนคาตาง 
 4) การขนสง 
 5) การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม 
 6) การรับจางทําของ 
 7) การใหกูยืมเงิน การรับจํานํา การรับจํานอง 
 8) การคลังสินคา 

 9) การแลกเปล่ียนหรือซ้ือขายเงินตราตางประเทศ การซ้ือหรือขายต๋ัวเงิน การ
ธนาคาร การเครดิตฟองซิเอร การโพยกวน 

 10) การรับประกันภัย 
 11) กิจการอ่ืนๆ ซ่ึงกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 พาณิชยกิจท่ีถูกควบคุมท้ัง 11 ประเภท ผูประกอบพาณิชยกิจดังกลาวจะตองเปนบุคคล
ธรรมดาท่ีเปนเจาของกิจการคนเดียว และไดประกอบพาณิชยกิจท่ีถูกควบคุมเปนอาชีพปกติ
กลาวคือ พาณิชยกิจนั้นตองประกอบอาชีพปกติท่ีทําเปนอาจิณและมีรายไดเล้ียงตนเองและ
ครอบครัวมาโดยตลอดเปนปกติ ผูประกอบพาณิชยกิจท่ีตองไปจดทะเบียนพาณิชยนั้นตองประกอบ
พาณิชยกิจท่ีถูกควบคุมเปนอาชีพปกติเทานั้น 
 ตอมาไดมีประกาศของกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 10 พ.ศ.2551 กําหนดกิจการท่ีเปน
พาณิชยกิจใหผูประกอบพาณิชยกิจจะตองจดทะเบียนพาณิชยโดยกําหนดใหผูประกอบพาณิชยกิจ 
ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา หรือหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด 
บริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัดทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร ตองจดทะเบียนพาณิชย โดยพาณิชยกิจท่ีกระทรวง
พาณิชยประกาศ ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองทําการจดทะเบียนพาณิชย มีดังตอไปนี้คือ 
 1) การขาย หรือใหเชา แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือแผน
วีดิทัศน ระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง 

 2) การขายอัญมณี หรือเคร่ืองประดับซ่ึงประดับดวยอัญมณี 
 3) การซ้ือขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส ผานระบบ 

เครือขายอินเทอรเน็ต 
 4) การบริการอินเทอรเน็ต 
 5) การใหเชาพื้นท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  
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 6) การบริการเปนตลาดกลางในการซ้ือขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีใชส่ือ 
อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  
 7) การผลิต รับจางผลิต แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือ 
แผนวีดิทัศนระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง 

 8) การใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเทอรเน็ต  
 9) การใหบริการฟงเพลง และรองเพลงโดยคาราโอเกะ  
 10) การใหบริการเคร่ืองเลนเกม 
 11) การใหบริการตูเพลง  
 12) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาชาง การคาปลีก  

การคาสงงาชาง และผลิตภัณฑจากงาชาง 
 จากการท่ีกระทรวงพาณิชยประกาศกําหนดกิจการท่ีเปนพาณิชยกิจซ่ึงไดแก การ
ใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเทอรเน็ต และการใหบริการเคร่ืองเลนเกม จึงเปนเหตุใหการ
ประกอบธุรกิจประเภทรานเกมออนไลน ซ่ึงเปนกิจการท่ีใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อใช
อินเทอรเน็ต และใหบริการเคร่ืองเลนเกม เปนพาณิชยกิจท่ีจะตองทําการจดทะเบียนพาณิชย เพื่อให
ทราบหลักฐานการประกอบพาณิชยกิจของกิจการนั้น ไมวาผูประกอบพาณิชยกิจดังกลาวจะ
ประกอบกิจการในรูปแบบใด หากไดประกอบกิจการในราชอาณาจักรแลวก็จะตองจดทะเบียน
พาณิชยแตในทางปฏิบัติแลวยังคงมีผูประกอบการอีกเปนจํานวนมากท่ีไมทําการใหถูกตองตามท่ี
กฎหมายกําหนด สงผลใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการควบคุมผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงหากผูประกอบธุรกิจ
รานเกมออนไลนไมทําการจดทะเบียนพาณิชยตามท่ีกฎหมายกําหนดแลวจะทําใหการเขาไป
ตรวจสอบ หรือการเขาไปควบคุมนั้นเปนเร่ืองยาก เพราะฉะน้ันหากผูประกอบธุรกิจกระทําการโดย
ถูกตองตามกฎหมายก็จะทําใหปญหาเกี่ยวกับธุรกิจรานเกมออนไลนในสวนของการควบคุมผู
ประกอบธุรกิจเบาบางลงได  
 2. หนาท่ีของผูประกอบพาณชิยกิจ 
 ผูมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชย คือผูประกอบกิจการตางๆ โดยมีฐานะเปน บุคคลธรรมดา
คนเดียว หรือนิติบุคคล รวมท้ังนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ ท่ีมาต้ังสํานักงานสาขา
ในประเทศไทย และไดประกอบกิจการอันเปนพาณิชยกิจตามท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด เม่ือ
พาณิชยกิจประเภทการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเทอรเน็ต และการใหบริการ
เคร่ืองเลนเกม เปนพาณิชยกิจท่ีกฎหมายกําหนดแลว ทําใหการประกอบธุรกิจประเภทรานเกม
ออนไลนตองจดทะเบียน โดยผูมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชยก็คือ ผูประกอบการธุรกิจรานเกม
ออนไลน  



 40 

 ฉะนั้นผูประกอบกิจการในรูปแบบตางๆ ท่ีเปนพาณิชยกิจจึงมีหนาท่ียื่นขอจดทะเบียน
พาณิชยภายใน 30 วันนับแตวันท่ีเร่ิมประกอบพาณิชยกิจ โดยมีหนาท่ีดังนี้ 
  1) ตองขอจดทะเบียน ตอนายทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามแตกรณี 
 2) ตองแสดงใบทะเบียนพาณิชย หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชยไว ณ สํานักงานในท่ี
เปดเผยและเห็นไดงาย 
 3) ตองจัดใหมีปายช่ือท่ีใชในการประกอบพาณิชยกิจ ไวท่ีหนาสํานักงานใหญ และ
สํานักงานสาขา โดยเปดเผยภายในเวลา 30 วัน นับแตวันท่ีจดทะเบียนพาณิชย และปายช่ือ ใหเขียน
เปนอักษรไทย อานงายและชัดเจน จะมีอักษรตางประเทศในปายช่ือดวยก็ได แตจะตองตรงกับช่ือท่ี
จดทะเบียนไว หากเปนสํานักงานสาขาจะตองมีคําวา สาขา ไวดวย และหากมีการเปล่ียนแปลง
รายการใดๆ ท่ีไดจดทะเบียนไว จะตองยื่นคําขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงภายใน 30 วันนับแตวันท่ีมี
การเปล่ียนแปลง 
 4) ตองไปใหขอเท็จจริงเกีย่วกับรายการจดทะเบียนตามคําส่ังของนายทะเบียน 
 5) ตองอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนและพนกังานเจาหนาท่ี ซ่ึงเขาทําการ
ตรวจสอบในสํานักงานของผูประกอบกิจการ 
 6) เม่ือเลิกประกอบพาณิชยกจิแลว จะตองไปยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชยกิจดวย 
 ดังนั้นผูท่ีมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชย จะตองทําการจดทะเบียนพาณิชย ในกิจการท่ี
เปนพาณิชยกิจตามท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด หากผูมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชย ไมไปจดทะเบียน
พาณิชยดังกลาว หรือแสดงรายการอันเปนเท็จในการจดทะเบียน ผูประกอบพาณิชยกิจนั้นมี
ความผิดตองระวางโทษตามกฎหมาย 
 3. ผูมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการรับจดทะเบียนพาณิชย 
 การใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเทอรเน็ต และการใหบริการเคร่ืองเลนเกม 
เปนพาณิชยกิจท่ีกฎหมายกําหนดใหตองทําการจดทะเบียน และผูประกอบธุรกิจจะตองทําการจด
ทะเบียนพาณิชยในธุรกิจดังกลาวดวย และเพื่อมิใหการรับจดทะเบียนพาณิชยในพาณชิยกจิท่ีตองจด
ทะเบียนมีความซํ้าซอนกับหนวยงานใด กฎหมายจึงไดกําหนดใหกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวง
พาณิชย เปนสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย ซ่ึงมีหนาที่กํากับดูแลการรับจดทะเบียนพาณิชยตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 โดยกําหนดใหกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
และองคการบริหารสวนจังหวัด หรือ อบจ. เปนสํานักงานทะเบียนพาณิชย เพื่อรับจดทะเบียน
พาณิชยในทองท่ีของตน อีกท้ังยังใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีความพรอมเปนสํานักงาน
ทะเบียนพาณิชย สามารถรับจดทะเบียนพาณิชยในทองท่ีของตนได และองคการบริหารสวนจงัหวดั
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หรือ อบจ. ยังคงมีอํานาจรับจดทะเบียนพาณิชยเฉพาะในทองท่ีนอกเขตขององคการบริหารสวน
ทองถ่ินได 
 สําหรับการประกอบพาณิชยกิจประเภทใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเทอรเน็ต 
และใหบริการเคร่ืองเลนเกมนั้น การจดทะเบียนพาณิชยในพาณิชยกิจดังกลาว ใหเฉพาะสํานักงาน
กลางทะเบียนพาณิชย และสํานักงานทะเบียนพาณิชยจังหวัด เปนผูมีอํานาจหนาท่ีรับจดทะเบียน
พาณิชย โดยผูประกอบพาณิชยกิจท่ีมีท่ีต้ังสํานักงานใหญอยูในกรุงเทพมหานคร ก็ใหจดทะเบียน
พาณิชย ณ สํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย สําหรับผูประกอบพาณิชยกิจท่ีมีท่ีต้ังสํานักงานแหง
ใหญอยูในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ก็ใหจดทะเบียนพาณิชย ณ สํานักงานพาณิชย
จังหวัดนั้น 
 ท้ังนี้การที่กฎหมายกําหนดประเภทของกิจการบางประเภทใหเปนพาณิชยกิจ และจะตอง
จดทะเบียนในการประกอบพาณิชยกิจนั้น ก็เพื่อประโยชนในการรวบรวมสถิติและเพื่อเปนการ
ทราบหลักฐานของผูประกอบพาณิชยกิจประเภทตางๆ  

 การจดทะเบียนพาณิชยในพาณิชยกิจท่ีกฎหมายกําหนดนั้น พระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย พ.ศ.2499 ไดกําหนดรายการในการจดทะเบียนพาณิชยไวในมาตรา 12 ซ่ึงบัญญัติไววา 
 “การจดทะเบียนพาณิชยนั้น ใหมีรายการดังตอไปนี้ 
 1) ช่ือ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ และตําบลที่อยูของผูประกอบพาณิชยกิจ 
 2) ช่ือท่ีใชในการประกอบพาณิชยกิจ 
 3) ชนิดแหงพาณิชยกิจ 
 4) จํานวนเงินทุนซ่ึงนํามาใชในการประกอบพาณิชยกิจเปนประจํา 
 5) ท่ีต้ังสํานักงานแหงใหญ สาขา โรงเก็บสินคาและตัวแทนคาตาง 
 6) ช่ือ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ ตําบลที่อยู และจํานวนทุนลงหุนของผูเปนหุนสวนใน

หางหุนสวน และจํานวนเงินทุนของหางหุนสวน 
 7) จาํนวนเงินทุน จํานวนหุน และมูลคาหุนของบริษัทจาํกัด จํานวน และมูลคาหุนท่ี
บุคคลแตละสัญชาติถืออยู 

 8) วันท่ีเร่ิมตนประกอบพาณชิยกิจในประเทศไทย 
 9) วันขอจดทะเบียนพาณิชย 

 10) ช่ือท่ีใชในการประกอบพาณิชยกิจ ช่ือสัญชาติ และตําบลที่อยูของผูโอนพาณิชย-
กิจให วนัท่ี และเหตุท่ีไดรับโอน” 

 ดังนั้น การที่จะประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน จะตองทําการจดทะเบียนพาณิชยในการ
ประกอบธุรกิจนั้นใหถูกตอง และขอมูลท่ีนํามาจดทะเบียนพาณิชยนั้นจะตองเปนขอมูลท่ีมีความ
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จริงสามารถตรวจสอบได ท้ังนี้ก็เพื่อประโยชนแกตัวผูประกอบธุรกิจเอง เม่ือผูประกอบธุรกิจไดขอ
จดทะเบียนพาณิชยกิจของตนแลว หากคําขอจดทะเบียนดังกลาวถูกตองตามกฎหมาย นายทะเบียน
พาณิชย ก็จะรับจดทะเบียน และจะออกใบทะเบียนพาณิชยใหแกผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงหากไดใบ
ทะเบียนพาณิชยโดยชอบแลว ผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนก็สามารถประกอบธุรกิจโดย
ถูกตองตามกฎหมายได หากแตผูประกอบธุรกิจจะเลิกประกอบธุรกิจก็จะตองยื่นคําขอจดทะเบียน
เพื่อเลิกกิจการดังกลาวดวย หรือหากผูประกอบการธุรกิจรานเกมออนไลน ไมจดทะเบียนพาณิชย
เปนผูประกอบพาณิชยกิจท่ีถูกควบคุมโดยกฎหมายแลว ก็ทําใหไมสามารถประกอบธุรกิจได และ
หากมีการลักลอบประกอบธุรกิจดังกลาว โดยละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมายแลว ผูประกอบกิจการ
นั้นมีความผิดตามกฎหมาย ตองระวางโทษ 

5. การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน 
 รานเกมออนไลน ตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 หมายถึงรานวีดิ
ทัศน กลาวคือ รานเกมตางๆ รวมไปถึงรานเกมที่ใหบริการอินเทอรเน็ตดวย หากรานวีดิทัศนหรือ
รานเกมออนไลนนั้น ไดประกอบกิจการโดยไดรับผลประโยชน หรือมีคาตอบแทนจะตองไดรับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน เนื่องจากรานวีดิทัศนหรือรานเกมออนไลนเปนกิจการท่ีกฎหมาย
ควบคุมอยู และถารานวีดิทัศนหรือรานเกมออนไลนดังกลาว มิไดอยูในสถานบริการ ซ่ึงไดขอ
ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสถานบริการของกระทรวงมหาดไทยแลว ผูประกอบกิจการท่ี
ประสงคจะขออนุญาตจัดต้ัง หรือประกอบกิจการรานวีดิทัศนหรือรานเกมออนไลนนั้น ตองขอ
อนุญาต โดยใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียน พรอมดวยหลักฐานและเอกสารดังตอไปนี้ 
 1. กรณีบุคคลธรรมดา ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตพรอมดวยหลักฐานและเอกสาร 
ดังตอไปนี้ 

  1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
 2) สําเนาทะเบียนบาน 
 3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
 4) รูปถายจํานวน 2 รูป 
 5) แผนท่ีพอสังเขปท่ีแสดงบริเวณท่ีต้ังของรานวีดิทัศน 
 2. กรณีนิติบุคคลใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตพรอมดวยหลักฐานและเอกสารดังตอไปนี้ 
 1) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคลซ่ึงแสดงรายการเกี่ยวกับ
ช่ือ วัตถุประสงค ท่ีต้ังสํานักงาน และผูรับผิดชอบในการลงนามผูกพันนิติบุคคลท่ีเปนปจจุบัน 
 2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของ
กรรมการผูจัดการ หรือผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล 
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 3) สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูจัดการ หรือผู ซ่ึงรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของนิติบุคคล 
 4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
 5) รูปถายจํานวน 2 รูปของกรรมการผูจัดการ หรือผู ซ่ึงรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของนิติบุคคล 
 6) แผนท่ีพอสังเขปท่ีแสดงบริเวณท่ีต้ังของรานวีดิทัศน 
 3. การยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศนใหยื่น ณ สถานท่ีดังตอไปนี้
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใหยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ สวนในเขตจังหวัด
อ่ืน ใหยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดท่ีสถานประกอบการนั้นต้ังอยู 
 4. กรณีท่ีมีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิ ทัศนหลายแหงใหออก
ใบอนุญาตหนึ่งฉบับสําหรับรานวีดิทัศนแตละแหง 
 โดยผูท่ีมาขออนุญาตทําการเปดรานวีดิทัศน จะตองมีคุณสมบัติ ตามท่ีระบุไวในมาตรา 
39 แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 เชน ตองมีอายุ 20 ปบริบูรณ ไมมีความ
ประพฤติเส่ือมเสีย ไมเคยตองโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เปนตน 
และผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผย และถาเกิดใบอนุญาตสูญหายหรือถูก
ทําลายในสาระสําคัญ ก็ตองมาแจงนายทะเบียน สําหรับใบอนุญาตของรานวีดิทัศนดังกลาวนั้น ผูลง
นามในใบอนุญาต คือ นายทะเบียน ซ่ึงถาในเขตกรุงเทพมหานคร คือ เลขาธิการคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ โดยอยูในฐานะนายทะเบียนกลาง สวนตางจังหวัดคือ นายทะเบียนประจํา
จังหวัด ซ่ึงปจจุบันก็คือ ผูวาราชการจังหวัด หรือผูไดรับมอบหมาย และใบอนุญาตท่ีใหเปดรานวีดิ
ทัศนหรือรานเกมออนไลน มีอายุ 5 ปนับต้ังแตวันท่ีออก หากใบอนุญาตหมดอายุ ก็ใหผูไดรับ
อนุญาตมายื่นขอตออายุไดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

6. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลายหนวยงานดวยกันโดย

แตละหนวยงานมีอํานาจหนาท่ี ท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงผูศึกษาจะกลาวถึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ตอธุรกิจรานเกมออนไลน โดยมีหนวยงานดังตอไปนี้ 
 1. สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ 
 เนื่องดวยปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับธุรกิจรานเกม
ออนไลนจากเดิมคือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือกระทรวงไอซีที มาเปน
สํานักงานพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ซ่ึง
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติเปนหนวยงานภายใตกระทรวงวัฒนธรรม ดังนั้น
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กระทรวงวัฒนธรรมจึงเปนกระทรวงท่ีมีความเก่ียวของกับธุรกิจรานเกมออนไลนโดยตรง โดยท่ี
กระทรวงวัฒนธรรมมีหนาท่ีเกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม และราชการอื่นตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ดังนี้ 
 1) สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม
บํารุงรักษา วัฒนธรรมไทย โดยการศึกษา คนควา วิจัย ฟนฟู พัฒนา เผยแพร และสงเสริมหนวยงาน
ของรัฐ เอกชน และประชาชน ท่ีดําเนินงานดานวัฒนธรรม รวมท้ังดําเนินการเกี่ยวกับการ
ประสานงาน และแลกเปล่ียนดานวัฒนธรรม โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 - ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
 - ศึกษา วิจัย และเผยแพรองคความรูทางวัฒนธรรม  
 - พัฒนา สงเสริม คุณภาพทางวัฒนธรรมของชาติ  
 - เปนศูนยกลางในการศึกษารวบรวมเผยแพรและใหบริการสารสนเทศ และ 
กิจกรรมทางวฒันธรรม 
 - สงเสริมกระบวนการถายทอดและเรียนรูคุณคาทางวัฒนธรรม  
 - สนับสนุน สงเสริม และประสานการดําเนินงานวัฒนธรรม  
 - จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติงานสงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหา
ทางวัฒนธรรม  
 - ระดมทรัพยากรเพื่อสงเสริมการดําเนินงานวัฒนธรรม  
 - ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน 
หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ใหสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน โดยรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุมการศึกษา
ขอมูล และกิจการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน ซ่ึงมี
ดังตอไปนี้ 
 1) ตรวจพิจารณาและกําหนดประเภทภาพยนตรท่ีจะนําออกฉาย ใหเชา 
แลกเปล่ียน หรือ จําหนายในราชอาณาจักร  
 2) อนุญาตการนําวีดิทัศนออกฉาย ใหเชาแลกเปล่ียนหรือจําหนายใน
ราชอาณาจักร 
 3) อนุญาตการนําส่ือโฆษณาออกโฆษณาหรือประชาสัมพันธในราชอาณาจักร 
 4) อนุญาตการสงภาพยนตรหรือวีดิทัศนออกไปนอกราชอาณาจักร  
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 4) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย (กระทรวง
วัฒนธรรม, ออนไลน, 2551) 
 ปจจุบันรานเกมออนไลน กําลังกลายเปนแหลงม่ัวสุมของเด็กและเยาวชน และมี
แนวโนมวาจะกลายเปนปญหาของสังคม รัฐบาลจึงไดเห็นความสําคัญเกี่ยวกับเกมออนไลน ท่ี
ปจจุบันไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว อีกท้ัง ธุรกิจรานเกมออนไลนยังมีบทบาทตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสภาพสังคมของประเทศ และเกมออนไลนยังคงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนดวย โดยอาจทําใหเกิดการเบ่ียงเบนทางวัฒนธรรม ดังนั้นรัฐบาลจึงไดตราพระราชบัญญัติ
ภาพยนตรและวิดิทัศน พ.ศ.2551 และใหสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติมีหนาท่ีใน
การควบคุมกิจการท่ีมีลักษณะเปนกิจการตามพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงกิจการรานเกมออนไลน
นั้นตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 จะเรียกเกมที่ใชเลนวา วีดิทัศน อันเปน
ศัพทเฉพาะ โดยมาตรา 4 ไดใหความหมายของวีดิทัศนไววา “วัสดุท่ีมีการบันทึกภาพ หรือภาพและ
เสียงซ่ึงสามารถนํามาฉายใหเห็นเปนภาพท่ีเคล่ือนไหวไดอยางตอเนื่องในลักษณะท่ีเปนเกมการเลน 
คาราโอเกะท่ีมีภาพประกอบ หรือลักษณะอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 
 การประกอบกิจการรานเกมออนไลน หรือตามกฎหมายเรียกวา รานประกอบกิจการ
วีดิทัศน หากทําเปนธุรกิจ หรือไดรับผลประโยชนตอบแทนแลวจะตองไดรับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียน จึงจะสามารถดําเนินกิจการได และการประกอบกิจการรานเกมออนไลน หรือรานวีดิทัศน
จะตองกระทําในวัน เวลา และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เพื่อประโยชนในการคุมครองเด็ก
และเยาวชน แตหากรานเกมออนไลนไดอยูในสถานบริการอยูแลว จึงไมตองมาขอใบอนุญาต
ซํ้าซอน เนื่องจากรานดังกลาวตองขออนุญาตประกอบกิจการ และอยูในความควบคุมตามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการอยูแลว 
 การประกอบกิจการวีดิทัศน ตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 ท่ี
อยูในความควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ประกอบดวย 
 1) รานวีดิทัศน ซ่ึงไดแก รานเกม คาราโอเกะ และวีดิทัศนอ่ืนตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง จะตองไดรับอนุญาตการประกอบกิจการจากนายทะเบียน 
 2) รานใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายวีดิทัศน กลาวคือ ผูประกอบกิจการตอง
ไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และวีดิทัศนท่ีจะใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายตองไดรับการ
ตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนกอนเผยแพร 
 3) การรับสงวีดิทัศนออกไปนอกราชอาณาจักร กลาวคือ วีดิทัศนท่ีสรางข้ึนใน
ราชอาณาจักร จะตองไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน สวนกรณี
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วีดิทัศนท่ีจะสงออกไปนอกราชอาณาจักร จะตองไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศนเสียกอน 
 4) ระบบการตรวจและพิจารณาวีดิทัศน กลาวคือ ในการสรางวีดิทัศนท่ีนําออกมา
ฉายเปนการท่ัวไป ใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายวีดิทัศนในราชอาณาจักร รวมถึงวีดิทัศนท่ีสราง
ข้ึนเปนการสวนตัว และวีดิทัศนอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท่ีนําออกฉายเปนการท่ัวไป ให
เชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายวีดิทัศนในราชอาณาจักร ตองผานการตรวจพิจารณา และไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน เพื่อทําการตรวจพิจารณาวีดิทัศนท่ีไม
เปนการบอนทําลาย ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี หรืออาจกระทบกระเทือนตอความ
ม่ันคง และเกียรติภูมิของประเทศไทย 
 วีดิทัศนตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 มี 2 ลักษณะท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติควบคุมอยูคือ 
 1) วีดิทัศนท่ีตองผานการตรวจพิจารณา เปนวีดิทัศนท่ีจะนําออกฉายใหเชา 
แลกเปล่ียน หรือจําหนายวีดิทัศนในราชอาณาจักร  
 2) วีดิทัศนท่ีไมตองผานการตรวจพิจารณา เปนวีดิทัศนท่ีสรางข้ึนเปนการสวนตัว 
วีดิทัศนท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน หรือหนวยงานของรัฐท่ีสรางข้ึนเพื่อเผยแพร 
หรือสงเสริมการดําเนินงานของหนวยงาน และวีดิทัศนอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2551, หนา 68-73) 
 2. กรมพัฒนาธุรกิจการคา  
 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนหนวยงานภายใตกระทรวงพาณิชย ซ่ึงกระทรวงพาณิชย มี
อํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสินทางปญญา และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงพาณิชย ดังนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงเปนองคกรท่ี
เกี่ยวเนื่องกับกระทรวงพาณิชยโดยตรง เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนหนวยงานท่ีใหบริการ
ในการจดทะเบียนประกอบกิจการ กํากับดูแลบริการขอมูลทางธุรกิจ และพัฒนาผูประกอบธุรกิจ 
ใหมีความเข็มแข็งในการประกอบธุรกิจ 
 3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีหนาท่ีในการจัดการปญหาอันเกี่ยวกับ
อินเทอรเน็ต ดังนั้นการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน โดยอาศัยการเช่ือมตอเครือขายอินเทอรเน็ต
จึงมีความเกี่ยวของกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยตรง เพราะหากมี
ผูใชบริการรานเกมออนไลนไดเช่ือมตออินเทอรเน็ตแลวกระทําการโดยผิดกฎหมาย หรือกระทําผิด
ตามกฎหมายการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ในสวนของการโพสตรูปภาพ หรือขอมูลตางๆ ไป
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ในทางท่ีลามกอนาจาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีอํานาจในการจัดการ 
ดังนั้นกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงเปนหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจรานเกม
ออนไลนดวย 
 4. เจาหนาท่ีตํารวจ ในสวนของกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็กเยาวชน
และสตรี (ปดส.) 
 เจาหนาท่ีตํารวจ ในสวนของกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็กเยาวชนและ
สตรี (ปดส.) เปนหนวยงานที่มีความเกี่ยวของในเร่ืองของการใหการคุมครอง ปองกัน เด็ก เยาวชน 
สตรี และแรงงาน จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน โดยมีหนาท่ี คือ การบําบัดทุกขบํารุงสุข 
รับเร่ืองราวรองทุกขจากประชาชน เพื่อทําใหสังคมดําเนินไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎ
กติกาท่ีถูกตอง ดังนั้นเม่ือธุรกิจรานเกมออนไลนไดมีปจจัยในการเจริญเติบโตของธุรกิจ คือจํานวน
ผูเขาใชบริการอันเปนเด็กและเยาวชนแลว ทําให กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็ก
เยาวชนและสตรี (ปดส.) เขามามีบทบาทในการคุมครองเด็ก ในกรณีเกิดความเสียหายอันมีผลสืบ
เนื่องมาจากเกมออนไลน และการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน 
 5. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนหนวยงานพิเศษ เปน
หนวยงานของรัฐท่ีไมใชราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดย
จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพเม่ือ พ.ศ.2544 โดยมี
เจตนาใหมีกองทุนเพื่อทําหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ และ
ลด ละ เลิกพฤติกรรมเส่ียง ตอการทําลายสุขภาพ อันจะมีผลนําไปสูใหประชาชนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มี
ความเกี่ยวของในเร่ืองของการใหความรวมมือในการดําเนินงานตามโครงการศูนยปฏิบัติการสาย
ดวนรานเกมและอินเทอรเน็ต เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดทําบันทึก
ขอตกลงวาดวยความรวมมือในการดําเนินงานตามโครงการศูนยปฏิบัติการสายดวนรานเกมและ
อินเทอรเน็ตกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หรือ สสส. โดยมีจุดมุงหมาย
และเจตนารมณรวมกันท่ีจะแกไขปญหารานเกมออนไลนท่ีเปดใหบริการอยูท่ัวประเทศในปจจุบัน 
 6. สํานักงานคุมครองผูบริโภค 
 สํานักงานคุมครองผูบริโภค เปนหนวยงานของภาครัฐ  ท่ีพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ.2522 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 96 ตอนท่ี 72, 2522, หนา 20) บัญญัติข้ึนมา เพื่อใหมี
องคกรของภาครัฐในการใหความคุมครองแกผูบริโภค รวมท้ังไดบัญญัติใหมีการจัดตั้งหนวยงาน
เพื่อปฏิบัติงาน และใหผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิใชบริการ ซ่ึงไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
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คุมครองผูบริโภค โดยใหสังกัดอยูในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อความสะดวกในการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงสํานักงานคุมครองผูบริโภค มีความเกี่ยวของกับธุรกิจรานเกม
ออนไลนในเร่ือง สิทธิของผูบริโภค เนื่องจากผูท่ีเขามาใชบริการในรานเกมออนไลน ถือไดวาเปน
ผูบริโภค กลาวคือเปนผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ เพราะธุรกิจรานเกมออนไลนเปนธุรกิจท่ี
เกี่ยวของกับการบริการ ดังนั้นผูท่ีเขามาใชบริการในรานเกมออนไลน จึงมีสิทธิท่ีจะไดรับความ
ปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจนั้น โดยสิทธิท่ีไดรับการคุมครองดังกลาว 
เปนสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหสิทธิไว กลาวคือสิทธิของบุคคลซ่ึงเปนผูบริโภค
ยอมไดรับความคุมครอง  

7. อํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน มีหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบควบคุมกํากับดูแล

ธุรกิจ หลายหนวยงานดวยกัน ซ่ึงแตละหนวยงานถือเปนหนวยงานจากทางภาครัฐท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบท้ังทางตรงและทางออม โดยแตละหนวยงานมีอํานาจหนาท่ี ดังจะกลาวตอไปนี้ 
 1. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการ
รับผิดชอบควบคุมและพิจารณาเกมออนไลน หรือ เรียกวา วีดิทัศน ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร
และวีดิทัศน พ.ศ.2551 ซ่ึงเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน โดยสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ มีการกําหนดใหมีผูท่ีรับผิดชอบแยกออกมาจากสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ โดยกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ และกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
ผูรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
 1) คณะกรรมการภาพยนตร และ วีดิ ทัศน แห งชา ติ มี อํ านาจหน า ท่ีตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 ซ่ึงอํานาจดังกลาวกําหนดอยูในมาตรา 9 โดยมี
อํานาจหนาท่ีดังนี้  
 - เสนอนโยบายและแผนหรือยุทธศาสตรเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
ภาพยนตร และการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนตอคณะรัฐมนตรี 
 - กําหนดมาตรการในการสงเสริมใหมีการสรางภาพยนตรและวีดิทัศนท่ีมี
ลักษณะสรางสรรค สงเสริมการเรียนรู หรือมีคุณคาในทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบท่ี คนทุกกลุม 
รวมท้ังคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 
 - เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับภาพยนตร
และวีดิทัศน 
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 - เสนอคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551  
 - ออกประกาศกําหนดสัดสวนระหวางภาพยนตรไทยและภาพยนตรตางประเทศ
ท่ี จะนําออกฉายในโรงภาพยนตร 
 - พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนและคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศน 
 - ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 2) คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน มีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
ดังนี้ 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนไดไมเกิน 7 คน ตามมาตรา 16 และมาตรา 17 ซ่ึงประกอบไปดวย
ผูทรงคุณวุฒิดานภาพยนตรและวีดิทัศน ศิลปวัฒนธรรม หรือการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงตองแตงต้ัง
จากเจาหนาท่ีของรัฐจํานวนไมเกิน 4 คน และจากภาคเอกชนจํานวนไมเกิน 3 คนโดยมีสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการ ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศน มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
 - ตรวจพจิารณาและกําหนดประเภทภาพยนตรท่ีจะนําออกฉาย ใหเชา 
แลกเปล่ียน หรือจําหนายในราชอาณาจักร 
 - อนุญาตการนําวีดิทัศนออกฉาย ใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายใน
ราชอาณาจักร 
 - อนุญาตการนําส่ือโฆษณา ออกโฆษณาหรือประชาสัมพันธในราชอาราจักร 
 - อนุญาตการสงภาพยนตรหรือวีดิทัศนออกไปนอกราชอาณาจักร 
 - ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน หรือตามท่ีรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
 การตรวจพิจารณาวีดิทัศน หรือเรียกวา เกมออนไลนนั้นจะมีคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนเปนผูตรวจพิจารณาเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูท่ีเลนเกมทุกเพศทุกวัย 
โดยท่ีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนจะพิจารณาตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 3) นายทะเบียน  
 นายทะเบียน ไดแก นายทะเบียนกลาง และนายทะเบียนประจําจังหวัด ซ่ึงนาย
ทะเบียนกลาง จะมีเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติเปนผูปฏิบัติหนาท่ี โดยมีอํานาจ
หนาท่ี ตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 ดังตอไปนี้ 
 - รับคําขออนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร โดยมีอํานาจพิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาต ไดตามกฎหมาย  
 - รับคําขออนุญาตประกอบกิจการใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายภาพยนตร ได
ตามกฎหมาย  
 - รับคําขอประกอบกิจการรานวีดิทัศน ใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายวีดิทัศน 
โดยมีอํานาจพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต ไดตามกฎหมาย  
 - กําหนดหมายเลขรหัสและประทับตราเคร่ืองหมายอนุญาต ประเภทภาพยนตร 
ท่ีผานการตรวจพิจารณา  
 -  ออกใบแทนใบอนุญาตท่ีสูญหาย ถูกทําลาย  
 - มีอํานาจเขาไปในสถานท่ีใดๆของผูไดรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบการกระทําใด
ท่ีอาจฝาฝนพระราชบัญญัติภาพยนตร และวีดิทัศน ตลอดจนมีอํานาจกระทําหรือส่ังการอ่ืนใดได  
 - มีอํานาจกําหนดอัตราคาปรับทางปกครอง  
 - มีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตโรงภาพยนตรใบอนุญาตประกอบกิจการ  ใหเชา 
แลกเปล่ียนหรือจําหนายภาพยนตร ประกอบกิจการรานวีดิทัศน และใหเชา แลกเปล่ียนหรือ
จําหนายวีดิทัศน  
 - มีอํานาจส่ังพักใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน  
 - มีอํานาจส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตท่ีจงใจหรือเจตนา
กระทําความผิดท่ีถูกลงโทษปรับทางปกครองซํ้าอีก  
 ในการปฏิบัติหนาท่ี ถือวา นายทะเบียนเปนเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย
อาญา ซ่ึงไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ของประมวลกฎหมายอาญา 

 4) พนักงานเจาหนาท่ี  
 พนักงานเจาหนาท่ี ไดแก พนักงานเจาหนาท่ีท้ังในสวนของกรุงเทพมหานคร และ
ตางจังหวัด โดยแตละบุคคลจะมีอํานาจหนาท่ีภายในเขตจังหวัดของตน โดยมีอํานาจหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 ดังตอไปนี้ 
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 - มีอํานาจเขาไปในสถานท่ีใดๆ ของผูท่ีไดรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบการกระทํา
ใดท่ีอาจฝาฝนพระราชบัญญัติภาพยนตร และวีดิทัศน ตลอดจนมีอํานาจกระทําหรือส่ังการอ่ืนใด 
ตามกฎหมาย 
 - ในการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ พนักงานเจาหนาท่ี ท่ีทําหนาท่ีตาพระราชบัญญัติ
ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551 ถือวาเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 2. กรมพัฒนาธุรกิจการคา  

 กรมพัฒนาธุรกิจการคานั้นเปนหนวยงานภายใตกระทรวงพาณิชย ซ่ึงมีหนาท่ี
เกี่ยวของกับการประกอบกิจการตางๆ โดยตรง โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาจะมีหนาท่ีในการ
ใหบริการจดทะเบียนธุรกิจ และกํากับดูแลบริการขอมูลทางธุรกิจ โดยใหบริการตางๆ เชน การ
รับรองและตรวจคนทะเบียนธุรกิจ งานบัญชีและสอบบัญชี การสงงบการเงินและบัญชีรายช่ือผูถือ
หุน  งานสงเสริมการพัฒนาธุรกิจ  การประกอบธุรกิจของคนตางดาว  งานดานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส การจัดซ้ือจัดจาง งานธุรกิจสวนภูมิภาค งานสถิติ และสถานท่ีใหบริการ เปนตน 
ดังนั้นการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนจะตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายโดยการจดทะเบียน 
ซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจการคาถือเปนหนวยงานสําคัญในการรับจดทะเบียน 

 3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) จะมีอํานาจหนาท่ีในการ
ดูแลเนื้อหา การเผยแพร การแพรภาพตางๆ ท่ีไมเหมาะสมทางอินเทอรเน็ต และดูแลในเร่ืองของ
การใชอินเทอรเน็ตในทางท่ีไมเหมาะสมดวย หากมีการตรวจสอบพบวา เกมออนไลนใดมีเนื้อหา
สอไปในทางลามก อนาจาร และมีการใชความรุนแรง หรือมีเนื้อหานําไปสูการกออาชญากรรม 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีอํานาจในการสั่งระงับการทําใหแพรหลายซ่ึง
ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีเปนความผิดได หรือเรียกวาการบล็อกเกมออนไลนท่ีเปนความผิดเพื่อไมให
ระบบคอมพิวเตอรเผยแพรขอมูลท่ีเปนความผิด 
 4. เจาหนาท่ีตํารวจ ในสวนของกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็กเยาวชน
และสตรี (ปดส.) มีอํานาจดังตอไปนี้ 
 เจาหนาท่ีตํารวจ ในสวนของกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดตอเด็กเยาวชน
และสตรี (ปดส.) มีอํานาจสามารถเขาตรวจสอบสถานประกอบกิจการ อันเปนท่ีต้ังของรานเกม
ออนไลนได โดยสามารถตรวจสอบใบอนุญาตของรานเกมออนไลน และสามารถตรวจสอบได
ในชวงท่ีมีเด็กและเยาวชนเขามาใชบริการ โดยการเขาตรวจสอบสถานประกอบกิจการการดังกลาว 
สามารถทําการไดระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนจนพระอาทิตยตก แตหากสถานประกอบกิจการนั้นๆ 



 52 

ยังเปดใหบริการอยู แมจะเลยเวลาที่พระอาทิตยตกไปแลว เจาหนาท่ีก็สามารถเขาไปตรวจสอบได
โดยมีแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ ดังนี้ 
 1) รานเกมออนไลนจะตองใหบริการเกมท่ีไมขัดตอความสงบเรียบรอย และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 2) รานเกมออนไลนจะตองหามเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ปเขาใชบริการกอนเวลา 
14.00 น. ของวันจันทรถึงวันศุกร ยกเวนวันหยุดราชการ 
 3) รานเกมออนไลนจะตองหามเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ปเขาใชบริการหลังเวลา 
22.00 น. ของทุกวัน 
 4) รานเกมออนไลนจะตองหามเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ปท่ีเขาใชบริการเลนเกม
ออนไลนหรือคอมพิวเตอรเกินกวา 3 ช่ัวโมง 
 5) รานเกมออนไลนท่ีใหบริการนั้นตองหามจําหนายบุหร่ี สารเสพติดทุกชนิด และ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ภายในรานเกมออนไลน  
 6) รานเกมออนไลนท่ีใหบริการนั้นตองหามผูท่ีเขาใชบริการ สูบบุหร่ี สารเสพติด
ทุกชนิด และหามดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
 7) รานเกมออนไลนท่ีใหบริการนั้นตองหามเลนการพนัน 
 8) รานเกมออนไลนท่ีใหบริการตองไมมีส่ือลามกอนาจารใดๆ  
 9) รานเกมออนไลนท่ีใหบริการตองดูแลมิใหมีการใชบริการที่ขัดตอกฎหมายอัน
เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 5. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มีอํานาจดังตอไปนี้ 
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีไดทํา
บันทึกไวในขอตกลงวาดวยความรวมมือในการดําเนินงานตามโครงการศูนยปฏิบัติการสายดวน
รานเกมและอินเทอรเน็ต ดังนี้ 

 1) พัฒนาระบบฐานขอมูลรานเกมและอินเทอร เน็ตโดยเ ช่ือมโยงระบบ
คอมพิวเตอรท้ังสองฝายเพ่ือเปนศูนยปฏิบัติการ สายดวนรานเกมและอินเทอรเน็ต โดยมีหนาท่ีเปน
ศูนยกลางในการรับเร่ืองรองเรียนและประสานงานไปยังพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบ 
 2) ผลักดันให เกิด สิทธิประโยชนในเชิ งสร างสรรค  เพื่ อสนับสนุนให
ผูประกอบการรานเกมและอินเทอรเน็ตเขารวมโครงการรานเกมสีขาวเพื่อเยาวชน 
 3) สนับสนุนการสรางความเขาใจอันดีเพื่อพัฒนามีสวนชวยผูประกอบการ
คุมครองเด็กและเยาวชน 
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 4) สนับสนุนรานเกมและอินเทอรเน็ตใหเปนแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย โดยการ
จัดหาโปรแกรมการเรียนรูตางๆ เพื่อใหบริการในรานเกมและอินเทอรเน็ตท่ีเขารวมโครงการ 
 5) สนับสนุนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกอบรานเกมและ
อินเทอรเน็ตท่ีดี ผานโครงการฝกอบรมทางกฎหมายใหแกผูประกอบการรานเกมและอินเทอรเน็ต 
ผูปกครอง และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
  6. สํานักงานคุมครองผูบริโภค มีอํานาจดังตอไปนี้ 
 สํานักงานคุมครองผูบริโภค มีอํานาจหนาท่ีในการใหความคุมครองแกผูบริโภค 
โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2541 (ราช
กิจจานุเบกษา เลม 115  ตอนท่ี 15 ก, 2541, หนา 1)ไดบัญญัติใหสํานักงานคุมครองผูบริโภค เปนผูมี
อํานาจในการใหความคุมครองแกผูบริโภค โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 1) รับเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภค ท่ีไดรับความเดือดรอน หรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 
 2) ติดตาม และสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงกระทําการใดๆ อันมี
ลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค และจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคา หรือบริการใดๆ 
ตามท่ีเห็นสมควร และจําเปนเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค 
 3) สนับสนุนหรือทําการศึกษา และวิจัยปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
รวมกับสถาบันการศึกษา และหนวยงานอ่ืน 
 4) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคในทุกระดับการศึกษา 
เกี่ยวกับความปลอดภัย และอันตรายท่ีอาจไดรับจากสินคาหรือบริการ 
 5) เผยแพรวิชาการ ใหความรูและการศึกษาแกผูบริโภคเพื่อสรางนิสัยในการ
บริโภคท่ีเปนการสงเสริมพลานามัย ประหยัด และใชทรัพยากรของชาติใหเปนประโยชนมากท่ีสุด 
 6) ประสานงานกับสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับ
การควบคุม สงเสริม หรือกําหนดมาตรฐานของสินคาหรือบริการ 
  7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
มอบหมาย 

 8. มาตรการในการลงโทษ 
 ปจจุบันรานเกมออนไลนสวนหนึ่ง กําลังกลายเปนแหลงม่ัวสุมของเด็กและเยาวชน ซ่ึง
เปนผูเขาใชบริการ ดังนั้นจึงมีการควบคุมการประกอบกิจการรานเกมออนไลน ใหผูท่ีประกอบ
กิจการตองกระทําการตามที่กฎหมายกําหนด หากผูประกอบกิจการไมปฏิบัติตามก็จะตองมี
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ความผิด และมีโทษตามกฎหมาย ซ่ึงผูศึกษาจะกลาวถึงโทษตางๆ จากการท่ีผูประกอบธุรกิจราน
เกมออนไลน ไมปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีโทษตางๆ ดังนี้ 
 1. บทกําหนดโทษ 
 สําหรับผูท่ีประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน ท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมาย ในเร่ืองของ
ทะเบียนพาณิชย มีดังนี้ 
 1) ผูใดประกอบพาณิชยกิจ โดยไมจดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไมยอมใหถอยคํา 
ไมยอมใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบในสํานักงาน มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 
2,000 บาท กรณีไมจดทะเบียนอันเปนความผิด ตอเนื่อง ปรับอีกวันละไมเกิน 100 บาท จนกวาจะ
ไดปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 
 2) ถาใบทะเบียนพาณิชยสูญหายแลวผูประกอบกิจการไมยื่นคํารอง ขอใบรับแทน 
หรือไมแสดงใบทะเบียนพาณิชยไวท่ีสํานักงาน ท่ีเห็นไดงาย ไมจัดทําปายช่ือ มีความผิดปรับไมเกิน 
200 บาท และถาเปนความผิดตอเนื่อง ปรับอีกวันละไมเกิน 20 บาท จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 3) ผูประกอบพาณิชยกิจ ซ่ึงกระทําการฉอโกงประชาชน เจตนาทุจริต หรือกระทํา
การทุจริตอ่ืนใดอยางรายแรง ในการประกอบกิจการ จะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย เม่ือถูกส่ังถอน
ใบทะเบียนพาณิชยแลว จะประกอบกิจการตอไปไมได เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยจะ
ส่ังใหรับจดทะเบียนพาณิชยใหม 
 4) ผูประกอบพาณิชยกิจท่ีถูกส่ังถอนใบทะเบียนพาณิชยแลว ยังฝาฝนประกอบ
พาณิชยกิจตอไป มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือ
ท้ังปรับท้ังจํา 
 2. โทษทางปกครอง หมายถึง โทษท่ีกฎหมายกําหนดใหฝายปกครองลงแกผูกระทําการ
อันเปนการฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังทางปกครอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
บริการสาธารณะสามารถดําเนินการตอไปได โทษทางปกครองจึงมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
 1) กฎหมายใหอํานาจแกฝายปกครองท่ีจะมีคําส่ังลงโทษผูกระทําการอันเปนการฝา
ฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังทางปกครองอยางชัดแจง ซ่ึงฝายปกครองนี้นอกจาก
หมายถึงหนวยงานของรัฐแลว ยังหมายรวมถึงองคกรเอกชนที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจ
มหาชนในการจัดทําบริการสาธารณะดวย 

 2) ฝายปกครองมีอํานาจส่ังลงโทษไดเองโดยไมตองฟองศาล 
 3) การลงโทษทางปกครองมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการสาธารณะท่ีฝายปกครอง
ดูแลรับผิดชอบสามารถดําเนินการตอไปได 
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 โทษทางปกครองมีความเกี่ยวของกับธุรกิจรานเกมออนไลนในเร่ือง การประกอบ
กิจการ ใบอนุญาตประกอบกิจการ และการปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียน ซ่ึงนายทะเบียนก็
เปรียบเสมือนเจาพนักงานทางปกครอง หากผูประกอบการธุรกิจรานเกมออนไลนกระทําการใดโดย
ฝาฝนหรือละเมิดขอกําหนดหรือเง่ือนไขของกฎหมาย ผูประกอบการนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย 
และจะตองระวางโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยการฝาฝนหรือละเมิดขอกําหนดหรือเง่ือนไขของ
กฎหมายในสวนท่ีมีความเกี่ยวของกับโทษทางปกครอง มีโทษดังตอไปนี้ 
 1) ผูประกอบการรานวีดิทัศนไมแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ 
สถานประกอบกิจการ ตองระวางโทษ ปรับไมเกิน สองหม่ืนบาท ตอวัน ตลอดเวลาท่ีฝาฝนอยู โดย
นายทะเบียน เปนผูมีอํานาจส่ังระงับ การกระทําท่ีฝาฝน และใหแกไขปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด หากไมปฏิบัติตามจึงกําหนดโทษปรับ แตไมเกินสองหม่ืนตอวัน  
 2) ผูประกอบรานวีดิทัศนทําการเปดใหบริการนอกวัน เวลา และฝาฝนเงื่อนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง ตองระวางโทษ พักใชใบอนุญาตไมเกินคร้ังละ เกาสิบวัน หากปรากฏวามี
การฝาฝนอีก ใหเพิกถอนใบอนุญาต โดยนายทะเบียนเปนผูมีอํานาจส่ังดําเนินการดังกลาว 
 3) หากผูท่ีไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียน ใหนายทะเบียน
พิจารณากําหนดคาปรับทางปกครอง ไมเกินสองหม่ืนบาทตอวัน ตลอดระยะเวลาที่ทําการฝาฝน 
 4) เม่ือพบภายหลังวา ผูท่ีไดรับใบอนุญาต เปนผูมีลักษณะตองหาม หรือเปนผูขาด
คุณสมบัติ ใหนายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตได 
 5) ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ใหกรรมการ ผูจัดการ หรือผูซ่ึง
รับผิดชอบในการดําเนินการ เปนผูรับโทษปรับทางปกครอง 
 โทษทางปกครองนี้ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ คือ นายทะเบียน หรือผูท่ีนายทะเบียน
มอบหมาย 
 3. โทษอาญา หมายถึง มาตรการที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับลงโทษแกผูกระทํา
ความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงมีอยู 5 ประการไดแก การประหารชีวิต การจําคุก การ
กักขัง การปรับ และการริบทรัพยสิน โดยมีหลักสําคัญคือ การกระทํานั้นตองมีกฎหมายกําหนดไว
ชัดแจงและโทษท่ีลง ตองเปนโทษท่ีกฎหมายกําหนดไว และตองไมมีผลยอนหลัง 
 โทษทางอาญามีความเกี่ยวของกับธุรกิจรานเกมออนไลนในเร่ืองของการ ไมปฏิบัติ
ตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีกําหนด ซ่ึงหากผูประกอบการรานเกมออนไลนกระทําการใดโดยฝาฝน
หรือละเมิดขอกําหนดหรือเง่ือนไขของกฎหมาย ผูประกอบการนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย และ
จะตองระวางโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยการฝาฝนหรือละเมิดขอกําหนดหรือเง่ือนไขของ
กฎหมายในสวนท่ีมีความเกี่ยวของกับโทษทางอาญา มีโทษดังตอไปนี้ 
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 1) ผูใดฉาย ใหเชา แลกเปล่ียน หรือจําหนายวีดิทัศนโดยไมผานการตรวจพิจารณา
และไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษ ปรับต้ังแต สองหม่ืนบาท ถึงหนึ่งแสนบาท 
 2) ผูใดประกอบกิจการรานวีดิทัศน โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบ
แทนโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษ ปรับต้ังแต หนึ่งแสนบาท ถึง หาแสนบาท และปรับอีก 
ไมเกินวันละ หนึ่งหม่ืนบาท ตลอดระยะเวลาที่ฝาฝนอยู 
 3) ผูใด ขัดขวางไมปฏิบัติตามคําส่ังพนักงานเจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติหนาท่ีตองระวาง
โทษ จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังปรับท้ังจํา 

 9. ความรับผิดของผูใหบริการและผูใชบริการรานเกมออนไลน 
 ปจจุบันการเลนเกมออนไลนไดรับความนิยมเปนอยางสูงมีการเปดรานใหบริการเลนเกม
ออนไลนโดยผานคอมพิวเตอรเปนจํานวนมาก เปนเหตุใหเกิดธุรกิจประเภทรานเกมออนไลนในเชิง
พาณิชยข้ึนมา ทําใหมีผูประกอบการซ่ึงไดแกผูท่ีเปนเจาของรานเกมออนไลนเปนผูใหบริการ และมี
ผูเลนเกมออนไลนซ่ึงไดแกเด็กและเยาวชนเปนผูใชบริการรานเกมออนไลนนั่นเอง เม่ือเกม
ออนไลนเปนเกมท่ีมีการพัฒนาโดยการนําเอาภาพเคลื่อนไหวของตัวการตูนทําใหมีความสมจริง 
และมีการพัฒนาทําใหตัวการตูนนั้นมีทาทางความเคล่ือนไหวเปนแบบกราฟฟค แอนนิเมช่ัน จงึเปน
เหตุใหเกมเปนงานอันมีลิขสิทธ์ิดวย ซ่ึงจะประกอบไปดวยงานอันมีลิขสิทธ์ิรวมอยูดวยหลาย
ประเภท เชน ตัวการตูน จะไดแกงานศิลปกรรม ภาพและเสียงท่ีปรากฏอยูในเกมออนไลน จะไดแก
งานโสตทัศนวัสดุ ซ่ึงงานอันมีลิขสิทธ์ิดังกลาวจะไดรับความคุมครองทันทีท่ีไดสรางสรรคข้ึน และ
เจาของลิขสิทธ์ิมีสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะทําการใดๆ เกี่ยวกับงานของตน เชน การทําซํ้า ดัดแปลง 
เผยแพรตอสาธารณชน เปนตน ดังนั้นหากผูอ่ืนจะทําการใดเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธ์ิแลวจะตอง
ไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิเสียกอน มิฉะนั้นจะเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 
 1. ความรับผิดของผูใหบริการรานเกมออนไลน 
 ผูใหบริการไดแก ผู ท่ี เปดรานใหบริการเลนเกมออนไลน หรืออาจเรียกไดวา
ผูประกอบการ ซ่ึงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ได
นิยามความหมายของคําวา ผูใหบริการวา  
 ผูใหบริการ หมายความวา 
 (1) ผูใหบริการแกบุคคลอ่ืนในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกัน
โดยประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ท้ังนี้ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง 
หรือในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอ่ืน 
 (2) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอ่ืน 
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 สําหรับการใหบริการเลนเกมออนไลนในประเภทตางๆ นั้น ผูประกอบการจะตองใช
เกมท่ีจะนํามาใหบริการนั้นเปนเกมท่ีถูกตองตามกฎหมายเทานั้น หรือจะเรียกไดวาจะตองนําเกม
แผนแทมาใหบริการ เพื่อเปนการปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 
ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกลาวสามารถนํามาปรับใชไดในสวนท่ีเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิของ
ผูประกอบการ โดยจะตองพิจารณาจากความหมายและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 
พ.ศ.2537 ดังนี้  
 “ผูสรางสรรค” หมายความวา ผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหน่ึงท่ี
เปนงานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัตินี้  
 “ลิขสิทธ์ิ” หมายความวา สิทธิแตผูเดียวท่ีจะทําการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับ
งานท่ีผูสรางสรรคไดทําข้ึน  
 “วรรณกรรม” หมายความวา งานนิพนธท่ีทําข้ึนทุกชนิดเชน หนังสือ จุลสาร ส่ิงเขียน 
ส่ิงพิมพ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน และใหหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร
ดวย 
 “โปรแกรมคอมพิวเตอร” หมายความวา คําส่ัง ชุดคําส่ัง หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีนําไปใชกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อใหเคร่ืองคอมพิวเตอรทํางานหรือเพื่อใหไดรับผลอยางหนึ่งอยางใด ท้ังนี้ ไม
วาจะเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะใด 
 “ศิลปกรรม” หมายความวา งานอันมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้  
 (1) งานจิตรกรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงท่ีประกอบดวยเสน แสง สี หรือส่ิง
อ่ืน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ลงบนวัสดุอยางเดียวหรือหลายอยาง 
 (2) งานประติมากรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงท่ีเกี่ยวกับปริมาตรท่ีสัมผัส
และจับตองได 
 (3) งานภาพพิมพ ไดแก งานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธีทางการพิมพ และ
หมายความรวมถึงแมพิมพหรือแบบพิมพท่ีใชในการพิมพดวย 
 (4) งานสถาปตยกรรม ไดแก งานออกแบบอาคารหรือส่ิงปลูกสราง งานออกแบบ
ตกแตงภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือส่ิงปลูกสราง หรือการสรางสรรค
หุนจําลองของอาคารหรือส่ิงปลูกสราง 
 (5) งานภาพถาย ไดแก งานสรางสรรคภาพท่ีเกิดจากการใชเคร่ืองมือบันทึกภาพ
โดยใหแสงผานเลนซไปยังฟลมหรือกระจก และลางดวยน้ํายาซ่ึงมีสูตรเฉพาะ หรือดวยกรรมวิธี
ใดๆ อันทําใหเกิดภาพข้ึน หรือการบันทึกภาพโดยเคร่ืองมือหรือวิธีการอยางอ่ืน 
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 (6) งานภาพประกอบ แผนท่ี โครงสราง ภาพราง หรืองานสรางสรรครูปทรงสาม
มิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร 
 (7) งานศิลปประยุกต ไดแก งานท่ีนําเอางานตาม (1) ถึง (6) อยางใดอยางหน่ึงหรือ
หลายอยางรวมกันไปใชประโยชนอยางอ่ืน นอกเหนือจากการช่ืนชมในคุณคาของตัวงานดังกลาว
นั้น เชน นําไปใชสอย นําไปตกแตงวัสดุ หรือส่ิงของอันเปนเคร่ืองใช หรือนําไปใชเพื่อประโยชน
ทางการคา 
 ท้ังนี้ ไมวางานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณคาทางศิลปะหรือไม และใหหมายความรวมถึง
ภาพถายและแผนผังของงานดังกลาวดวย 
 “โสตทัศนวัสดุ” หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของภาพโดยบันทึกลงใน
วัสดุไมวาจะมีลักษณะอยางใด อันสามารถที่จะนํามาเลนซํ้าไดอีก โดยใชเคร่ืองมือท่ีจําเปนสําหรับ
การใชวัสดุนั้น และใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นดวย ถามี 
 “ทําซํ้า” หมายความรวมถึง คัดลอกไมวาโดยวิธีใดๆ เลียนแบบ ทําสําเนา ทําแมพิมพ 
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากตนฉบับ จากสําเนา หรือจากการโฆษณาใน
สวนอันเปนสาระสําคัญ ท้ังนี้ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน สําหรับในสวนท่ีเกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอรใหหมายความถึง คัดลอกหรือทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจากส่ือบันทึกใด ไมวา
ดวยวิธีใดๆ ในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานข้ึนใหม ท้ังนี้ ไมวา
ท้ังหมดหรือบางสวน 
 “ดัดแปลง” หมายความวา ทําซํ้าโดยเปล่ียนรูปใหม ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม หรือ
จําลองงานตนฉบับในสวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานข้ึนใหม ท้ังนี้ ไม
วาท้ังหมดหรือบางสวน  
 (1) ในสวนท่ีเกี่ยวกับวรรณกรรม ใหหมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปล่ียน
รูปวรรณกรรมหรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลําดับใหม 

 (2) ในสวนท่ีเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหหมายความรวมถึง ทําซํ้าโดย
เปล่ียนรูปใหม ปรับปรุง แกไขเพ่ิมเติมโปรแกรมคอมพิวเตอรในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมี
ลักษณะเปนการจัดทําข้ึนใหม 

 (3) ในสวนท่ีเกี่ยวกับนาฏกรรม ใหหมายความรวมถึง เปล่ียนงานท่ีมิใชนาฏกรรม
ใหเปนนาฏกรรม หรือเปล่ียนนาฏกรรมใหเปนงานท่ีมิใชนาฏกรรม ท้ังนี้ ไมวาในภาษาเดิมหรือตาง
ภาษากัน 
 (4) ในสวนท่ีเกี่ยวกับศิลปกรรม ใหหมายความรวมถึง เปล่ียนงานท่ีเปนรูปสองมิติ
หรือสามมิติ ใหเปนรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือทําหุนจําลองจากงานตนฉบับ 
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 (5) ในสวนท่ีเกี่ยวกับดนตรีกรรม ใหหมายความรวมถึง จัดลําดับเรียบเรียงเสียง
ประสานหรือเปล่ียนคํารองหรือทํานองใหม 
 จากความหมายตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 แสดงใหเห็นวางานท่ีไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ ไดแก งานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม 
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร ส่ิงบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองาน
อ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ของผูสรางสรรคไมวางานดังกลาวจะ
แสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด ดังนั้นเม่ืองานวรรณกรรม ไดใหความหมายรวมถึง 
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยแลว โปรแกรมคอมพิวเตอรจึงไดรับการคุมครองลิขสิทธ์ิในฐานะงาน
วรรณกรรมดวย (บัณฑิต หลิมสกุล, 2547, หนา 333) ดังนั้นเม่ือธุรกิจรานเกมออนไลนดําเนินธุรกิจ
โดยอาศัยคอมพิวเตอรเปนองคประกอบหลักของธุรกิจแลวจึงทําใหธุรกิจรานเกมออนไลนมีความ
เกี่ยวของกับกฎหมายลิขสิทธ์ิดวย เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธ์ิไดใหความคุมครองแกโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
 การคุมครองงานอันมีลิขสิทธ์ิตามกฎหมายลิขสิทธ์ินั้นมีขอบเขตในการคุมครองโดย
จะไมคลุมถึงความคิด หรือข้ันตอน กรรมวิธี หรือระบบวิธีใชงานเปนตน ซ่ึงขอบเขตในการ
คุมครองดังกลาว เปนการนําเอาหลักพื้นฐานของลิขสิทธ์ิเกี่ยวกับการคุมครองการแสดงออกซ่ึง
ความคิดในรูปแบบใดก็ได แตจะไมคุมครองความคิด มาใชใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ
กฎหมายลิขสิทธ์ิ 
 ดังนั้นเม่ือผูสรางสรรคงานไดรับการคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิแลวจะมีสิทธิแตผู
เดียวท่ีจะกระทําการใดๆ อันเกี่ยวกับงานท่ีตนไดสรางสรรคข้ึน และยังมีสิทธิท่ีจะหามมิใหบุคคล
อ่ืนกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิของตนดวย (นิวัฒน มีลาภ, 2546, หนา 7) แตผูท่ีเปน
เจาของลิขสิทธ์ิอาจจะไมใชผูสรางสรรคงานก็ได กลาวคือ ผูท่ีเปนเจาของลิขสิทธ์ิอาจจะเปนผูรับ
โอนไมวาจะเปนการโอนโดยนิติกรรมหรือโดยผลของกฎหมาย แมลิขสิทธ์ิจะโอนไปแลวก็ตามแต
ยังมีสิทธิบางประการที่ไมโอนไปดวย ซ่ึงสิทธิดังกลาวไดแก สิทธิท่ีเรียกวา ธรรมสิทธิ (Moral 
Right) อันเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูสรางสรรคซ่ึงกฎหมายจะใหการคุมครอง หรือใหสิทธิแกเจาของ
ลิขสิทธ์ิในการที่จะหาประโยชนหรือรายไดจากงานอันมีลิขสิทธ์ิของตน โดยกฎหมายจะกําหนด
สิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิไวในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ดังนี้  
 “เจาของลิขสิทธ์ิยอมมีสิทธิแตผูเดียวดังตอไปนี้  

(1) ทําซํ้าหรือดัดแปลง  
(2) เผยแพรตอสาธารณชน  
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 (3) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และ
ส่ิงบันทึกเสียง  
 (4) ใหประโยชนอันเกดิจากลิขสิทธ์ิแกผูอ่ืน  
 (5) อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดหรือไมก็
ได แตเง่ือนไขดังกลาวจะกําหนดในลักษณะท่ีเปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรมไมได  
 การพิจารณาวาเง่ือนไขตามวรรคหน่ึง (5) จะเปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรม
หรือไม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 
 ฉะนั้นการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน โดยท่ีผูประกอบการใหบริการโดยผานเคร่ือง
คอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตแลว ผูประกอบการจะตองใหบริการโดยไมขัดตอกฎหมาย
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน และกฎหมายลิขสิทธ์ิในสวนของ
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวย ซ่ึงการละเมิดโปรแกรมคอมพิวเตอรกฎหมายไดบัญญัติไวในมาตรา 30 
แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ดังนี้  
 “การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติ
นี้โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถาไดกระทําดังตอไปนี้  

(1) ทําซํ้าหรือดัดแปลง  
(2) เผยแพรตอสาธารณชน  
(3) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว” 

 ท้ังนี้เม่ือกฎหมายมีขอกําหนดเกีย่วกับการละเมิดโปรแกรมคอมพิวเตอรแลวก็มีขอยกเวน
เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยเชนกนัโดยกฎหมายบัญญัติไวในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ดังนี้  
 “การกระทําแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปน
การละเมิดลิขสิทธ์ิ หากไมมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร และไดปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหน่ึง ใน
กรณีดังตอไปนี้  
 (1) วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น  
 (2) ใชเพื่อประโยชนของเจาของสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น  
 (3) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธ์ิใน
โปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น 
 (4) เสนอรายงานขาวทางส่ือสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธ์ิใน
โปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น 
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 (5) ทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในจํานวนท่ีสมควรโดยบุคคลผูซ่ึงไดซ้ือหรือไดรับ
โปรแกรมน้ันมาจากบุคคลอื่นโดยถูกตอง เพื่อเก็บไวใชประโยชนในการบํารุงรักษาหรือปองกัน
การสูญหาย 
 (6) ทําซํ้า ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏเพื่อประโยชนในการพิจารณาของศาล
หรือเจาพนักงานซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว 
 (7) นําโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 
 (8) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรในกรณีท่ีจําเปนแกการใช 
 (9) จัดทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเก็บรักษาไวสําหรับการอางอิง หรือคนควา
เพื่อประโยชนของสาธารณชน” 
 ดังนั้นหากผูประกอบการรานเกมออนไลนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งแกโปรแกรม
คอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธ์ิ โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา 15 และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 แลวจะถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ หากผูประกอบการไดกระทําการดังตอไปนี้
คือ ทําซํ้าหรือดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน ใหเชาตนฉบับ หรือสําเนางานดังกลาว โดยไมไดรับ
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิก็จะถือวาผูประกอบการเปนผูละเมิดลิขสิทธ์ิ แตหากกระทําการใดแลว
เขาเง่ือนไขตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 จะไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ โดย
การละเมิดลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 นั้นมีการละเมิดโดยตรง และการละเมิด
โดยทางออม ซ่ึงการละเมิดโดยตรง หมายถึงการกระทําท่ีกฎหมายถือวาเปนการละเมิดสิทธิในงาน
แตละประเภท และผูกระทําละเมิดนั้นเปนผูทําซํ้าหรือดัดแปลงโดยตรง สวนการละเมิดโดย
ทางออมนั้น คือผูกระทํารูหรือมีเหตุอันควรรูวางานนั้นๆ ไดทําข้ึนมาโดยละเมิด แตยังไดกระทําการ
เพื่อการหากําไร (นิวัฒน มีลาภ, 2546, หนา 49-50) และไมวาจะทําการละเมิดโดยตรงหรือละเมิด
โดยทางออมเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรแลว ผูประกอบการจะตองระวางโทษปรับต้ังสองหม่ืน
บาทถึงสองแสนบาทและถาหากกระทําการไปเพื่อการคาแลว จะตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหก
เดือนถึงส่ีป หรือปรับต้ังแตหนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 2. ความรับผิดของผูใชบริการรานเกมออนไลน 
 เม่ือผูประกอบการไดประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนแลว ก็จะมีผูท่ีเขามาใชบริการซ่ึง
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 
124 ตอนท่ี 27 ก, 2550, หนา 4) ไดนิยามความหมายของผูท่ีเขามาใชบริการวา “ผูใชบริการ 
หมายความวาผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม” ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว 
ผูใชบริการสวนมากจะเปนเด็กและเยาวชน และจะเขามาเลนเกมออนไลนท่ีรานท่ีเปดใหบริการเลน
เกมออนไลนโดยจะเสียคาบริการเปนรายช่ัวโมง ซ่ึงเกมออนไลนนั้นจะตองเลนผานเคร่ือง
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คอมพิวเตอร ทําใหการดําเนินธุรกิจรานเกมออนไลนนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ปญญาในสวนของโปรแกรมคอมพิวเตอร เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนคําส่ัง ชุดคําส่ัง หรือ
ส่ิงอ่ืนใดท่ีนําไปใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อใหเคร่ืองคอมพิวเตอรทํางาน โดยจะตองอาศัย
เครือขายอินเทอรเน็ตเปนสําคัญในการเลนเกมออนไลนดวย ซ่ึงเครือขายอินเทอรเน็ตนับวาเปน
เทคโนโลยีท่ีไดรับความนิยมแพรหลายมาก เนื่องจากเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นสามารถทําใหเขาถึง
อินเทอรเน็ตไดสะดวก รวดเร็ว ดวยเหตุนี้เองจึงสงผลใหอัตราของผูใชบริการเพิ่มมากข้ึน เม่ือมี
ผูใชบริการเพิ่มมากข้ึน จึงทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาเชน ผูประกอบการไมสามารถดูแล
ผูใชบริการไดอยางท่ัวถึง และเกิดปญหาในเร่ืองการคุมครองทรัพยสินทางปญญาตางๆ ซ่ึงอยูใน
อินเทอรเน็ต โดยประเด็นปญหาดังกลาว คือปญหากฎหมายลิขสิทธ์ิ กลาวเฉพาะเร่ืองโปรแกรม
คอมพิวเตอร และหากผูใชบริการเลนเกมออนไลนโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตแลวใชส่ือ
อินเทอรเน็ตไปในทางท่ีผิด เชนมีการดาวนโหลดขอมูลท่ีเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือมีการโพสต 
รูปลามก อนาจาร ก็จะเปนเหตุใหเขาขายการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ตามพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 จึงทําใหเกิดปญหาวา จะเอาผิดกับผูท่ีใช
บริการไดอยางไร เนื่องจากการใชส่ืออินเทอรเน็ตนั้นประชาชนทั่วโลกสามารถทราบและเขาถึง
ขอมูลตางๆ ไดโดยไมมีเขตแดน อินเทอรเน็ตจึงเปนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีเครือขายสามารถ
ติดตอส่ือสารเช่ือมโยงกันไดท่ัวโลกไมมีขอบเขตจํากัด (อํานาจ เนตยสุภา, 2541, หนา 115-119) 
 ดังนั้นลักษณะของการกระทําความผิดอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ต
จึงมีผลเกิดข้ึนโดยไมมีเขตแดน ซ่ึงไมวาท่ีใดในโลกก็สามารถเปดระบบคอมพิวเตอรไดท่ัวโลก จึง
ถือเปนอาชญากรรมท่ีไรพรมแดน หากเกิดมีการกระทําอยางหน่ึงเกิดข้ึนในประเทศซ่ึงไมถือวาการ
กระทํานั้นเปนความผิดแตผลของการกระทํานั้นไดกอใหเกิดความเสียหายอีกประเทศหน่ึง ฉะนั้น
จึงตองพิจารณาถึงความรับผิดและการรับโทษตามบทท่ัวไปของประมวลกฎหมายอาญา  (ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 73 ตอนท่ี 95 ก ฉบับพิเศษ, 2499, หนา 12) ในเร่ืองเกี่ยวกับหลักดินแดนดวยดังนี้ (พร
เพชร วิชิตชลชัย, 2550, หนา 29-31) 
 ประการแรก หากการกระทําสวนหน่ึงสวนใดในราชอาณาจักรหรือผลแหงการกระทํา 
เกิดข้ึนในราชอาณาจักร ซ่ึงการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเปนความผิดท่ีมีโทษทางอาญา 
ดังนั้นจึงตองนําหลักกฎหมายความรับผิดในเร่ืองหลักดินแดนตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
อาญา  มาปรับใชดวย โดยท่ีกฎหมายบัญญัติเร่ืองหลักดินแดนไวในมาตรา 5 แหงประมวลกฎหมาย
อาญา ดังนี้  
 “ความผิดใดที่การกระทําแมแตสวนหน่ึงสวนใดไดกระทําในราชอาณาจักรก็ดี ผลแหง
การกระทําเกิดในราชอาณาจักรโดยผูกระทําประสงคใหผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร หรือโดย
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ลักษณะแหงการกระทํา ผลท่ีเกิดข้ึนควรเกิดในราชอาณาจักร หรือยอมจะเล็งเห็นไดวาผลนั้นจะเกิด
ในราชอาณาจักรก็ดีใหถือวาความผิดนั้นไดกระทําในราชอาณาจักร  
 ในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายามกระทําการใดซ่ึงกฎหมายบัญญัติเปนความผิด แม
การกระทํานั้นจะไดกระทํานอกราชอาณาจักร ถาหากการกระทํานั้นจะไดกระทําตลอดไปจนถึงข้ัน
ความผิดสําเร็จ ผลจะเกิดข้ึนในราชอาณาจักร ใหถือวา การตระเตรียมการหรือพยายามกระทํา
ความผิดนั้นไดกระทําในราชอาณาจักร” 
 การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการเขาถึง การเขาแทรกแซง ทําลาย 
การนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร การเผยแพร ถึงแมวาจะไมไดกระทําในประเทศไทย แตถาผลท่ี
เกิดข้ึนคือผูรับขอมูลสามารถเปดรับขอมูลคอมพิวเตอรนั้นในประเทศไทยยอมถือวาผลแหงการ
กระทําเกิดในประเทศไทย และถือวาความผิดนั้นไดกระทําในประเทศไทยดวย เชนเดียวกบักรณท่ีีมี
การตระเตรียมการหรือความพยายามกระทําการใดๆ ท่ีพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 บัญญัติไวเปนความผิด แมการตระเตรียมการหรือพยายามนั้นจะได
กระทํานอกประเทศไทยแตถาหากกระทําไปตลอดแลวผลจะเกิดในประเทศไทย ก็ถือวาการ
ตระเตรียมการหรือพยายามกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรไดกระทําในประเทศไทย 
 ประการท่ีสอง การกระทําของตัวการ ผูสนับสนุนหรือผูใชใหกระทําความผิดท่ีไดกระทํา
นอกราชอาณาจักร จะตองนําหลักกฎหมายความรับผิดในเร่ืองหลักดินแดนตามท่ีบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายอาญามาปรับใชดวยเชนกัน โดยท่ีกฎหมายบัญญัติเร่ืองหลักดินแดนไวในมาตรา 
6 แหงประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้  
 “ความผิดใดท่ีไดกระทําในราชอาณาจักร หรือท่ีประมวลกฎหมายนี้ถือวาไดกระทําใน
ราชอาณาจักร แมการกระทําของผูเปนตัวการดวยกัน ของผูสนับสนุน หรือของผูใชใหกระทํา
ความผิดนั้นจะไดกระทํานอกราชอาณาจักร ก็ใหถือวาตัวการ ผูสนับสนุน หรือผูใชใหกระทําได
กระทําในราชอาณาจักร” 
 และเม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาวแลวจะเห็นวาตัวการ ผูสนับสนุน หรือผูใชให
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร หากไดมีการกระทํา สนับสนุน หรือใชนอกประเทศไทยก็ถือ
วาตัวการ ผูสนับสนุน หรือผูใชใหกระทําความผิดนั้นไดกระทําความผิดในประเทศไทย 
 ดังนั้นเม่ือผูใชบริการไดกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเกิดข้ึน ถึงแมลักษณะ
ความผิดนั้นอาจสงผลไปท่ัวโลกหรือนอกราชอาณาจักร แตก็สามารถนําบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 5 และมาตรา 6 ในสวนท่ีเกี่ยวกับหลักดินแดนมาปรับใชได ทําใหสามารถ
ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรได และผลของการที่ผูใชบริการไดกระทําผิดนัน้
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จะตองระวางโทษตามกฎหมายทั้งนี้ก็ข้ึนอยูกับลักษณะของความผิดโดยโทษทางอาญาน้ันจะมีท้ัง
โทษปรับและโทษจําคุก 
 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนในตางประเทศ 

 การประกอบธุรกิจรานเกมออนไลนไดรับกระแสความนิยมท้ังในประเทศไทยและ
ตางประเทศ โดยแตละประเทศก็มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทําธุรกิจรานเกม
ออนไลนท่ีแตกตางกันออกไป โดยท่ีผูศึกษาสามารถสรุปมาตรการของประเทศตางๆ ซ่ึงพอสังเขป
ได ดังนี้ 
 1. สาธารณรัฐเกาหลี 
 สาธารณรัฐเกาหลี เปนประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเชนเดียวกับ
ประเทศไทย ถือไดวาเปนประเทศท่ีมีระบบกฎหมายแบบ Civil Law คือไดจัดทํากฎหมายเปนลาย
ลักษณอักษร ในรูปของประมวลกฎหมายตางๆ (Codification) อันเปนการรวบรวมกฎหมายในเร่ือง
เดียวกันเขาไวดวยกัน มีการจัดทําเปนหมวดหมู และมีระบบการบังคับใชท่ีอางอิงกันได นับวาเปน
ระบบกฎหมายท่ีสามารถบังคับใชไดสะดวก ประชาชนสามารถทราบไดวากฎหมายเปนอยางไร 
เพราะไดมีการบัญญัติไวเปนลายลักษณโดยชัดแจง รูไดวามีสิทธิและหนาท่ีเปนประการใดและจะ
ดําเนินการอยางใดจึงจะเปนการชอบดวยกฎหมาย นอกจากนี้ไดมีการจัดระบบศาลใหทันสมัย เพื่อ
สามารถอํานวยความเท่ียงธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเกิดข้ึน ผูพิพากษามีอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
 ในปจจุบันประเทศเกาหลีใต มีประชากรสวนหน่ึงท่ีเลนเกมออนไลนแลวเสพเกมจน
ติด ซ่ึงสาเหตุหลักๆ ก็มาจากการท่ีธุรกิจรานเกมออนไลนไดมีการเปดอยางเสรี เพราะทางภาครัฐ
ของประเทศเกาหลีใต มีท้ังมาตรการท่ีควบคุม และมีมาตรการที่สนับสนุนรานเกมออนไลนไปใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากประเทศเกาหลีใตมองเห็นถึงสวนเสียของการเลนเกมออนไลน และมอง
ถึงสวนดีในการเลนเกมออนไลนวาเปนยุคของอุตสาหกรรมไอทีดวย โดยประเทศเกาหลีใตมี
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม และมาตรการในการสนับสนุนธุรกิจรานเกมออนไลน พอ
สรุปได ดังนี้ 
 ทางภาครัฐมีการสรางศูนยคลินิกเพื่อทําการรักษาและบําบัดเด็กท่ีติดเกมออนไลนโดย
ท่ีทางภาครัฐมีการขอความรวมมือกับบริษัทผูผลิตเกมออนไลน ใหมีการสรางคําแนะนําเปนแบ
รนดเนอรออนไลน ติดไวตามส่ือสําหรับการเลมเกมออนไลนตางๆ เพื่อเปนการเตือนสติผูเลนเกม
และแนะนําวิธีการเลนเกมอยางถูกตอง 



 65 

 ทางภาครัฐเห็นวา เกมออนไลนจะเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญ ท่ีผลักดันใหอุตสาหกรรมไอ
ที พัฒนาไปอยางรวดเร็ว ภาครัฐจึงเปนผูลงทุนใหเกิดเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงท่ัวประเทศ 
เพื่อจะผลักดันใหผูประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เกี่ยวกับเกม
ออนไลนไดโดยเฉพาะการกระตุนการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และมีการเอ้ือประโยชน
ใหนักพัฒนา สามารถสรางเกมออนไลนไดมากข้ึน  
 ทางภาครัฐไดมีการสรางกฎเพื่อสงเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมไอที และไดมี
นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมออนไลนอยางจริงจัง เชน พัฒนาบุคลากรใหเปนนักพัฒนาเกม
ระดับมืออาชีพ มีการเปดมหาวิทยาลัยไซเบอรซ่ึงเปนสถาบันท่ีเปดสอนดานการพัฒนาเกม
ออนไลนโดยตรง ซ่ึงสงผลใหประเทศเกาหลีใตมีอัตราการเติบโตดานไอทีเร็วท่ีสุดในโลก 
 กฎหมายเกี่ยวกับเกมออนไลนของประเทศเกาหลีใต อนุญาตใหมีการซ้ือขายไอเท็ม
ในเกมออนไลนไดอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยมีการอนุญาตใหกระทําการดังกลาวมาแลวกวา
สองป และยังมีการเปดเว็บไซตท่ีเปนตลาดกลางซ้ือขายไอเท็มในเกมออนไลนตางๆ ดวย 
 ทางภาครัฐมีการจัดเรตต้ิงของเกมออนไลนท่ีนําเขามาในประเทศในแตละประเภท
ดวย และมีการติดต้ังซอฟแวรท่ีผูปกครองสามารถกําหนดช่ัวโมงในการเลนเกมออนไลนใหกับบุตร
ได 
 ทางภาครัฐมีการกําหนดใหผูเลนเกมออนไลนตองลงทะเบียนการใชงาน คือตองมี
รหัสประจําตัวประชาชนเกาหลี หรือเรียกวา KSSN. เพื่อใหสามารถควบคุมและนําเสนอเนื้อหาให
เหมาะสมกับผูเลนเกมออนไลน หากมีการลักลอบใชรหัสประจําตัวประชาชนเกาหลี หรือ KSSN. 
ของผูอ่ืน จะมีความผิดตามกฎหมายของเกาหลีใต โดยมีบทลงโทษใหจําคุกไมเกินสามป ปรับไม
เกินสิบลานวอน หรือประมาณส่ีแสนบาทไทย 
 เหตุผลท่ีเลือกประเทศเกาหลีมาศึกษาเปรียบเทียบ เนื่องจากประเทศเกาหลีถือเปน
แหลงท่ีผลิตเกมออนไลนมากท่ีสุด อีกท้ังประเทศเกาหลียังมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และมีการจัดทํากฎหมายในรูปของ Civil Law เชนเดียวกับประเทศไทย และประเทศเกาหลียังข้ึน
ช่ือวาเปนแหลงอุตสาหกรรมไอทีอีกดวย โดยประชากรของประเทศเกาหลีสวนหน่ึงก็มีปญหาจาก
การเลนเกมออนไลน กลาวคือมีการเลนเกมออนไลนแลวติดเกมซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาทางสังคม
อ่ืนๆ ตามมา ทําใหภาครัฐของประเทศเกาหลีไดตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงไดมีการออก
มาตรการกฎหมายตางๆ เขามาควบคุมธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับเกมออนไลน  
 โดยรัฐบาลเกาหลีไดควบคุมและสนับสนุนธุรกิจรานเกมออนไลนควบคูกันไป แสดง
ใหเห็นวาทางภาครัฐของประเทศเกาหลี ไดมองเห็นถึงสวนดีสวนเสียจากการเลนเกมออนไลน แต
ในประเทศไทยการประกอบธุรกิจรานเกมออนไลน หรือตัวสินคาเกมออนไลนยังคงมีภาพลักษณ
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ตอสังคมในลักษณะท่ีเปนลบอยู ภาครัฐมีเพียงมาตรการในการควบคุมธุรกิจดังกลาวเทานั้น ยังไมมี
มาตรการท่ีเปนการสนับสนุนซ่ึงหากประเทศไทยนํามาตรการในการควบคุมและสนับสนุนธุรกิจ
รานเกมออนไลนควบคูกันไปอยางเชนประเทศเกาหลีมาปรับใชกับสถานการณเกมออนไลนใน
ปจจุบัน อาจสงผลใหการบังคับใชกฎหมายและขอกําหนดหรือเง่ือนไขตางๆ เห็นผลชัดเจนยิ่งข้ึน 

 2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน หรือประเทศจีน มีการปกครองเปนลัทธิ

สังคมนิยมในลักษณะของตนเอง มีระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองพรรคเดียว หรือพรรค
คอมมิวนิสตจีน โดยพรรคคอมมิวนิสตจีนจะเปนผูกําหนดนโยบายตางๆ และประเทศจีนยังมีระบบ
ลูกขุนท่ีเรียกวา “ผูใหความเห็น” โดยจะทําหนาท่ีในศาล เฉพาะคดีท่ีตองอาศัยความรูเฉพาะทาง 
โดยประเทศจีนจะใชกฎหมายระบบ Civil Law และระบบกฎหมายสังคมนิยม หรือกฎหมาย
คอมมิวนิสตท้ังสองระบบ เนื่องจากหากเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับ เศรษฐกิจ และท่ีดิน หรือการเมืองก็
จะใชระบบกฎหมายแบบสังคมนิยมเพื่อประโยชนของรัฐในการบังคับใชกฎหมาย แตหากไมเกี่ยว
การเมืองก็จะใชระบบกฎหมายแบบ Civil Law เปนเหตุใหกฎหมายจีนมีการเปล่ียนแปลงบอย และ
ยังไมมีการปฏิบัติหรือตีความเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 ประเทศจีนมีมาตรการควบคุมรานเกมออนไลน และควบคุมเด็กและเยาวชนท่ีเขาไป
เลนเกมรานเกมออนไลนอยางจริงจัง อีกท้ังประเทศจีนยังมีบทลงโทษผูปกครองท่ีละเลยในการดูแล
บุตรดวย โดยประเทศจีนมีการกําหนดมาตรการทางกฎหมายควบคุมสถานท่ีท่ีใหบริการเลน
อินเทอรเน็ต และมีมาตรการในการควบคุมการใหบริการเลนเกมออนไลนดวย เนื่องจากจํานวนผู
เลนเกมออนไลนในประเทศจีนนั้น เพิ่มข้ึน 23 เปอรเซ็นต จากปท่ี ค.ศ.2007 เปนจํานวน 40.17 ลาน 
และยอดขายของเกมออนไลนนั้นมีมูลคาถึง 10.57 พันลานหยวน หรือ 1.46 พันลานดอลลาร 
ทางการจีนจึงเร่ิมมีการหามใหเด็กเขาไปเลนเกมออนไลนในรานอินเทอรเน็ตคาเฟ และมีการออก
กฎควบคุมสถานท่ีท่ีใหบริการเลนอินเทอรเน็ตเกี่ยวกับการเลนเกมออนไลนใหเขมงวดข้ึน กลาวคือ
รัฐบาลจีนมีการส่ังปดรานอินเทอรเน็ตคาเฟ หรือรานท่ีใหบริการอินเทอรเน็ตท่ีบริการเกมออนไลน
ท่ียอมใหเด็กและเยาวชนเขาไปเลนเกมออนไลนที่มีเนื้อหารุนแรงและไมเหมาะสม, รัฐบาลจีนมี
คําส่ังใหเด็กท่ีจะเขาไปใชบริการอินเทอรเน็ตจะตองมีผูใหญหรือผูปกครองคอยดูแลดวย, รัฐบาล
จีนมีคําส่ังหามเปดรานเกมออนไลนในเวลากลางคืนและใหเปดบริการหางจากโรงเรียน
ระดับประถมและโรงเรียนระดับอนุบาลไมต่ํากวา 200 เมตร, รัฐบาลจีนมีการสรางศูนยบําบัดผูติด
เกมออนไลน ซ่ึงการออกกฎควบคุมสถานท่ีท่ีใหบริการเลนอินเทอรเน็ตดังกลาวเปนผลมาจากมี
ผูเสียชีวิตจากการแขงขันเลนเกมมาราธอนมาแลว และเปนการงายท่ีจะมีการเขาไปเลนเกม
ออนไลนแบบผิดกฎหมายได ท้ังท่ีบานสวนตัวหรือตามมุมถนนตางๆ โดยรานอินเทอรเน็ตคาเฟท่ี
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ใหบริการเลนเกมออนไลนในประเทศจีนจะเรียกกันวา เน็ตบาร ซ่ึงภายในก็จะมีคอมพิวเตอรเรียง
เปนแถวยาว และมีการเลนเกมออนไลนกัน ซ่ึงคนจะยิ่งเยอะมากขึ้นในฤดูหนาว ทําใหทางการจีน
ตองการที่จะลดจํานวนอินเทอรเน็ตคาเฟดังกลาว เพราะมีบางราน ท่ีมีการติดต้ังเกมท่ีผิดกฎหมายไว 
ดังตัวอยางในเสินเจิ้น ตํารวจเขาจับกุมรานอินเทอรเน็ตท่ีผิดกฎหมายถึง 563 ราน และยังพบวาใน
หนึ่งรานมีพื้นท่ีแค 40 ตารางเมตรแตมีคอมพิวเตอรอยูถึง 30 เคร่ืองดวยกัน ซ่ึงทางการจีนไดเร่ิม
เขมงวดกับเร่ืองดังกลาวมากข้ึน (Ecommerce-magazine, ออนไลน, 2551) 

 ประเทศจีนมีกฎหมายเรียกวา “Administration of Business Sites of Internet Access 
Services” โดย The Ministry of Information Industry Order [2002] No.363 of the State Council, 
September 29 2002 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชควบคุมสถานท่ีท่ีใหบริการเลนอินเทอรเน็ต โดยกฎหมาย
ดังกลาวมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 กฎหมายฉบับนี้จะเรียกรานท่ีใหบริการอินเทอรเน็ตวา “Business Sites of Internet 
Access Services” กลาวคือสถานท่ีต้ังของธุรกิจท่ีใหบริการอินเทอรเน็ต 

 การประกอบธุรกิจจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐ  โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย จะรับผิดชอบในเร่ืองการลงทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 4 

 การขออนุญาตในการประกอบธุรกิจจะตองเขาเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนดดวย 
เชนตองมีช่ือและสถานท่ีประกอบธุรกิจท่ีแนนอน, ภายในสถานที่ประกอบธุรกิจจะตองมีระบบ
จัดการเสียงและจะตองมีระบบรักษาความปลอดภัย, บริเวณภายในสถานท่ีประกอบธุรกิจจะตองมี
พื้นท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร และจะตองมีผูเช่ียวชาญทางเทคนิคเปนผู
ควบคุมดูแลดวย ตามมาตรา 8  

 ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจจะตองมีการติดต้ังเครือขายอินเทอรเน็ตกับ
หนวยงานของภาครัฐดวยโดยเอกสารท่ีจะตองยื่นขออนุญาตมีดังนี้ คําขออนุญาต, หนังสือรับรอง
หรือหนังสือคํ้าประกัน, หนังสือการรับรองเครดิต และเอกสารสําคัญอ่ืนๆ ตามกฎหมาย(ถามี) โดย
ทางภาครัฐจะดําเนินการภายใน 20 วันทําการหลังจากไดรับหนังสือขออนุญาต ตามมาตรา 10,11 

 หากมีการเปล่ียนแปลง เชนมีการเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรภายในรานท่ีใหบริการ
อินเทอรเน็ต หรือมีการเปล่ียนแปลงช่ือราน หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดจากเดิมท่ีไดลงทะเบียนไว
แลวจะตองแจงใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบทราบดวย ตามมาตรา 13 

 หามผูใชบริการอินเทอรเน็ตกระทําการใดไปในทางเสียหาย เชนหามกระทําการใด
โดยขัดแยงกับกฎที่ออกใชบังคับโดยกฎหมาย หามกระทําการใดโดยลามก อนาจาร หรือเลนการ
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พนันหรือใชความรุนแรงยั่วยุท่ีอาจกอใหเกิดอาชญากรรม หามกระทําการใดๆ ท่ีเปนเหตุใหผูอ่ืน
เสียหาย อับอาย เสียช่ือเสียงโดยละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ตามมาตรา 14 

 หามผูใหบริการและผูใชบริการอินเทอรเน็ต ดําเนินการใดท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแก
ความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลหรือเครือขายอินเทอรเน็ต เชน ผลิตหรือแพรกระจายไวรัส ซ่ึงเปนการ
กอใหเกิดความเสียหายระหวางประเทศ, การลวงลํ้าเขาสูระบบฐานขอมูลหรือทําลายการทํางาน
ตางๆ ของขอมูลในระบบคอมพิวเตอรอยางผิดกฎหมาย, การกระทําอ่ืนๆ ถูกหามโดยกฎหมาย หรือ
กฎขอบังคับ ตามมาตรา 15 

 หามผูใหบริการและผูใชบริการอินเทอรเน็ตใชอินเทอรเน็ตเพื่อเขาไปเลนเกม
ออนไลนเพื่อการพนัน ตามมาตรา 18  

 หากผูใหบริการตรวจสอบพบส่ิงผิดปกติหรือส่ิงท่ีกระทําการโดยผิดกฎหมายจาก
ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการจะตองแจงตอเจาหนาท่ีของรัฐแผนกความม่ันคงและความ
ปลอดภัย ตามาตรา 19 

 ผูใหบริการอินเทอรเน็ตจะตองแขวนปายประกาศใบอนุญาตในการใหบริการ และ
ปายเตือนภายในรานท่ีใหบริการ ตามมาตรา 20  
 ผูใหบริการอินเทอรเน็ตจะตองตรวจสอบ และลงทะเบียนบัตรประชาชน หรือ
ใบอนุญาตอ่ืนๆ ของผูใชบริการอินเทอรเน็ต และควรบันทึกความสัมพันธของขอมูลการ
ลงทะเบียนและบันทึกขอมูลสํารองไวอยางนอย 60 วัน เพื่อใหเจาหนาท่ีของรัฐสามารถเขาไป
ตรวจสอบได และการลงทะเบียนหรือบันทึกขอมูลจะตองไมมีการแกไขหรือลบ ตามมาตรา 23  
 ผูใหบริการอินเทอรเน็ตจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเคารพตอความปลอดภัยของ
ขอมูลและความปลอดภัยของสาธารณะในการควบคุมเพลิง โดยจะตองสังเกตความผิดปกติภายใน
รานดวย เชน ผูใหบริการอินเทอรเน็ตจะตองหามมิใหผูใชบริการอินเทอรเน็ตจุดไฟ หรือสูบบุหร่ี
หรือเก็บส่ิงของท่ีเปนวัสดุไวไฟ หรือนําส่ิงของท่ีสามารถระเบิดไดเขามาภายในราน โดยผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตจะตองแขวนปายหามสูบบุหร่ีภายในรานดวย, ผูใหบริการอินเทอรเน็ตหาม
สรางประตูท่ีตายตัวท่ีเปนการปดกั้นทางออกของประตู, ผูใหบริการอินเทอรเน็ตตองไมปดกั้นหรือ
ล็อคประตูและหนาตางทุกบานท่ีจะใชเปนชองทางในการหลบหนี หรือประตูฉุกเฉิน หามผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตหยุดการใชงานเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคโดยไมไดรับ
อนุญาต ตามมาตรา 24 
 เหตุผลท่ีเลือกประเทศจีนมาศึกษาเปรียบเทียบ เนื่องจากกฎหมายท่ีใชควบคุมสถานท่ี
ท่ีใหบริการเลนอินเทอรเน็ตของประเทศจีนนั้น มีผลใชบังคับมาแลวกวา 6 ป แสดงใหเห็นวา
ประเทศจีนสามารถใชกฎหมายดังกลาวบังคับได ถึงแมประเทศจีนจะมีจํานวนประชากรมากท่ีสุด
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ในโลกแตการใชกฎหมายบังคับประชากรในประเทศนั้นกลับประสบความสําเร็จ เนื่องจาก
กฎหมายท่ีใชควบคุมรานท่ีใหบริการอินเทอรเน็ตไมวาจะใหบริการอินเทอรเน็ตเพื่อเขาฐานขอมูล
ตางๆ หรือเพื่อเลนเกมออนไลนนั้น มีมาตรการในการควบคุมท่ีชัดเจน มีการกลาวถึงอํานาจหนาท่ี
ของหนวยงานภาครัฐ หรือตัวองคกร หรือตัวสถาบันท่ีมีความเกี่ยวของอยางชัดเจน และตัว
กฎหมายท่ีใชบังคับนั้นมีการกําหนดกฎเกณฑและเง่ือนไขในการเปดรานท่ีใหบริการเลน
อินเทอรเน็ตคลายคลึงกับกฎเกณฑและเง่ือนไขในการเปดรานในประเทศไทย ถึงแมลักษณะสังคม
ของประเทศไทยและประเทศจีนจะมีความแตกตางกันในเร่ืองของสิทธิเสรีภาพตางๆ เนื่องจาก
สังคมไทยเปนสังคมแบบประชาธิปไตย แตสังคมจีนจะเปนสังคมแบบคอมมิวนิสต แตกฎหมายท่ี
ประเทศจีนกําหนดเพื่อใชบังคับในประเทศนั้น หากไมใชเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการเมืองแลวประเทศ
จีนก็จะบังคับใชกฎหมายในลักษณะ Civil Law เชนเดียวกับประเทศไทย  
 ดังนั้นเม่ือกฎหมายท่ีประเทศจีนใชบังคับแกธุรกิจท่ีใหบริการอินเทอรเน็ตเพื่อการ
ตางๆ มีความคลายคลึงและมีขอกําหนดเงื่อนไขในการเปดใหบริการสอดคลองกับขอกําหนดของ
ประเทศไทยแลว แตตัวกฎหมายท่ีใชบังคับแกธุรกิจรานเกมออนไลนในประเทศไทย ยังมิใชตัว
กฎหมายท่ีใชบังคับแกธุรกิจรานเกมออนไลนโดยตรง จึงสงผลใหการบังคับใชกฎหมายนั้นยังไมมี
ประสิทธิภาพและไมมีความชัดเจน ซ่ึงหากประเทศไทยมีตัวกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจรานเกม
ออนไลนโดยตรงแลวจะสงผลใหประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวกับธุรกิจรานเกม
ออนไลนมีความชัดเจนยิ่งข้ึน และเม่ือประเทศไทยและประเทศจีนมีมาตรการในการในการควบคุม
ท่ีคลายคลึงกันแลว ในการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศจีนในเร่ืองของการควบคุมรานท่ี
ใหบริการอินเทอรเน็ตเพื่อการตางๆ นั้นสามารถนํามาปรับใชกับประเทศไทยได โดยอาจจะมีการ
ออกขอกําหนดเง่ือนไขท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน หรือออกขอกําหนดเง่ือนไขใหเปนมาตรฐานสากล 


