1

การคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าผ่านช่ องทางออนไลน์ กรณีศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของสหภาพยุโรป (EU)
The consumer protection in online trading: case studies comparing Thai
law and Eu law
ชนิกานต์ ทะนันไชย*
Chanikarn Tananchai

บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั การทาการค้าในระบบ E – commerce หรื อการซื้ อขายออนไลน์ สามารถทาการขาย
โดยตรงให้กบั ลู กค้า เมื่อลู กค้าสนใจซื้ อสิ นค้าจะทาการสั่งซื้ อ โดยลู กค้าสามารถชาระเงิ นผ่านทาง
ออนไลน์ได้ ซึ่ งสามารถพบเห็นได้อยูเ่ ป็ นปกติประจาวัน อีกทั้งรัฐบาลได้กาหนดนโยบายเร่ งผลักดัน
ให้ค นไทยในทุ ก พื้ นที่ ได้ใ ช้ง านอิ นเทอร์ เน็ ตอย่า งทัว่ ถึ ง ยิ่ง ท าให้ก ารซื้ อขายสิ นค้า และจ่ า ยเงิ น
ออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆการชาระเงินค่าสิ นค้าในระบบออนไลน์ ลูกค้าสามารถเลือกชาระเงิ น
ก่อน หรื อชาระเมื่อได้รับสิ นค้า ทาให้เกิดความสะดวก รวดเร็ วและประหยัดค่าใช้จ่าย การขายสิ นค้า
ในระบบนี้ มีการใช้เทคนิคการจูงใจ บางครั้งจะพบเจอเว็บไซด์ที่แอบแฝงเป็ นมิจฉาชีพ โดยนาระบบ
ออนไลน์ไปใช้ในทางลบ ปั จจุบนั พบว่า ลู กค้าที่ซ้ื อสิ นค้าออนไลน์ตอ้ งประสบปั ญหามากมายโดย
จากการรับเรื่ องร้องเรี ยนของ สคบ. มีดงั นี้ การถูกหลอกขาย โดยระบุไว้ในข้อความโฆษณาว่า เมื่อ
ทาการสั่งซื้ อสิ นค้าจะได้รับของภายใน 1-2 สัปดาห์ ภายหลังจากโอนเงิ นไปแล้ว เมื่อถึ งกาหนดก็
ไม่ได้รับสิ นค้า เมื่อโทรติดต่อไปผูข้ ายจะปิ ดเครื่ อง และหนีหายไป ทั้งนี้เกิดจาก ผูบ้ ริ โภคไม่มีโอกาส
ตรวจดูสินค้า เพราะผูบ้ ริ โภคไม่อยูใ่ นฐานะที่จะทราบภาวะตลาด หรื อข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสิ นค้าและ
บริ การ ทาให้เชื่ อถื อตามคาโฆษณาชวนเชื่ อหรื อการส่ งเสริ มการขายนั้น ๆ ว่าสิ นค้านั้นมี คุณภาพ
ดี ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะทราบผลลัพธ์จริ ง ก็ต่อเมื่ อได้บริ โภค หรื อใช้บริ การนั้นแล้ว เมื่อลู กค้าแจ้งความ
*
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ร้องเรี ยนไปหลายคดี ไม่สามารถติดตามผูก้ ระทาผิดได้ สาเหตุที่เกิดปั ญหามากมาย ส่ วนหนึ่งเกิ ดจาก
ผูบ้ ริ โภคขาดการตรวจสอบการจดทะเบียนขายตรงของร้านค้าในระบบ E-commerce ด้วยเหตุน้ ี จึงทา
ให้ผบู ้ ริ โภคต้องเกิดความเสี่ ยงในการสั่งซื้ อสิ นค้า และไม่ได้รับความคุม้ ครองมากนัก
ในส่ วนของมาตรการตามหลักสากล ข้อบังคับสหภาพยุโรป (European Union Directive ใน
การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าออนไลน์ ผูบ้ ริ โภค มีสิทธิ ในการเลิกสัญญา ทั้งกรณี ทวั่ ไป
และในกรณี พิ เ ศษ (Withdrawal Right) เป็ นสิ ท ธิ ใ นการเลิ ก สั ญ ญาเมื่ อ ไม่ พึ ง พอใจในสิ น ค้า หรื อ
บริ การ ซึ่ งการใช้สิทธิ น้ ี ในต่างประเทศจะเรี ยกว่า “Cooling-off Period” และในส่ วนของสหภาพ
ยุโรป(European Union: EU) ได้อธิ บ ายว่า สิ ท ธิ ใ นการเลิ ก สัญญาเกิ ดขึ้ นเมื่ อลู กค้า ไม่ พึ งพอใจใน
สิ นค้าหรื อบริ การ ผูบ้ ริ โภคมีสิทธิ ฝ่ายเดียวที่จะถอนตัวออกจากสัญญาโดยไม่ตอ้ งมีสาเหตุในการเลิก
สัญญาและไม่มีความรับผิดใดๆ ภายในระยะเวลา 14 วันทาให้ผูบ้ ริ โภคหลุ ดพ้นจากสัญญาซื้ อขาย
และสั ญ ญาทางการเงิ น ทั้ง นี้ เพราะเป็ นการท าการซื้ อ ขายที่ คู่ สั ญ ญาต่ า งอยู่ ห่ า งไกลกัน โดย
ระยะทาง ผูบ้ ริ โภคไม่มีโอกาสได้พินิจพิจารณาสิ นค้าก่อนทาการตกลงซื้ อขายเป็ นสิ ทธิ ที่เพิ่มความ
เชื่ อมัน่ และอานาจให้แก่ผบู ้ ริ โภคในการสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์ หากผูป้ ระกอบธุ รกิจไม่แจ้งสิ ทธิ การ
ยกเลิกสัญญาให้ผบู ้ ริ โภคทราบก่อนการสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อแจ้งโดยไม่ถูกต้อง สิ ทธิ ในการเลิกสัญญานี้
จะขยายจากก าหนดเวลา 14 วัน หลัง จากผูบ้ ริ โ ภคได้รั บ สิ น ค้า เป็ นระยะเวลา 12 เดื อ น และเมื่ อ
ผูบ้ ริ โภคแจ้ง สิ ท ธิ ก ารเลิ กสัญญาแล้วผูป้ ระกอบธุ รกิ จมี หน้า ที่ จะต้องคื นเงิ นที่ ผูบ้ ริ โภคชาระไป
แล้ว ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จได้รับการแจ้งสิ ทธิ ดงั กล่ าวด้วยวิธีการในรู ปแบบ
เดียวกันที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจได้รับชาระเงินจากผูบ้ ริ โภค
ความจาเป็ นที่จะต้องใช้กฎหมายในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคกับการซื้ อขายสิ นค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์จึงจาเป็ นมากเรื่ องจากเป็ นการซื้ อขายที่ แตกต่างจากกรณี ซ้ื อขายธรรมดา ผูท้ ี่ซ้ื อสามารถ
หยิบจับพิจารณาตัวสิ นค้าได้โดยตรงประกอบกับลักษณะของการทาธุ รกรรมทางออนไลน์ที่มีความ
เเตกต่างจากธุ รกรรมทัว่ ไป ที่ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายสามารรถเก็นหน้ากัน เพื่อทาการต่อรองราคาได้ ความ
เชื่ อใจระหว่า งผูซ้ ้ื อและผูข้ ายที่ ว่า สิ นค้า มี คุ ณภาพเหมาะกับ ราคาสิ นค้า หรื อไม่ ย่อมเกิ ดจากการ
สื่ อสารทาความเข้าใจย่อมเกิดจากการสื่ อสารทาความเข้าใจระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายโดยตรงอีกทั้งไม่
อาจทราบว่ากาลังสื่ อสารอยูก่ บั ใคร และถึงเเม้วา่ สิ นค้านั้นชารุ ดบกพร่ องผูเ้ สี ยหายหรื อผูซ้ ้ื อสิ นค้านั้น
จะได้รับ การคุ ้ม ครองตามหลัก ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ห รื อพระราชบัญ ญัติคุ ้ม ครอง
ผูบ้ ริ โภคก็ตาม
ผูเ้ ขี ย นเห็ นว่า จากสภาพปั ญหาของผูบ้ ริ โภคหรื อลู กค้าที่ ซ้ื อ สิ นค้าออนไลน์ในประเทศ
ไทย นั้นผูบ้ ริ โภคมี ค วามเสี่ ย งในการซื้ อ และยัง ได้รับ ความคุ ้มครองทางกฎหมายที่ ยงั ไม่ ชัดเจน
เท่าที่ควร ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบกับมาตรการความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในต่างประเทศ อย่างเช่น
ในกลุ่ ม สหภาพยุโรป หรื อ EU จะเห็ นว่า มี ความแตกต่า งกันอย่า งสิ นเชิ งเนื่ องจากกฎหมายของ
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ประเทศไทยไม่ มี ม าตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะในการควบคุ ม การซื้ อ ขายผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ ผูเ้ ขี ยนมี ความเห็ นว่าควรมี ม าตรการทางกฎหมายเฉพาะเกี่ ยวกับ รั บมื อ ความคุ มแก้ไ ข
เยียวยาความเสี ยหายให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อขายสิ้ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยการกาหนดมาตรการ
ให้กบั ผูข้ ายสิ นค้ากาหนดมาตรการคุ ม้ ครองข้อมูลเบื้อต้นก่อนทาสัญญา กาหนดมาตรการบอกเลิ ก
สัญญาและคืนเงิน กาหนดการคุม้ ครองเกี่ยวกับการชาระเงินผ่านบัตรเครดิต กาหนดบทลงโทษกรณี
ที่ ผู ้ข ายยัด เหยี บ ดส่ ง ข้อ มู ล หรื อลายละเอี ย ดสิ น ค้า ให้ ก ับ ลู ก ค้า โดยที่ ลู ก ค้า ไม่ ไ ด้ร้ อ งขอหรื อ
ยินยอม เพื่อป้ องกันสิ ทธิ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการถูกรบกวน เป็ นต้น

ABSTRACT
In this era, E-commerce system or Electronic commerce can be describe as a directly sale to the
customer whom the interest has been met. The customer order was paid by online transaction or
online payment. this system can be soon in our daily life. Furthermore, the government has stipulate
the policy in order to push forward the use of internet, which enable citizens to use an internet in
every area of the country. Such policy increases the number of e-commerce and online transaction.
Indeed, online payment, the customer can choose the payment methods such as pay first or pay after
receive the goods, which is convenient, save and rapid.
The anther has an opinion that such e-commerce system, sometime can be found
unappropriated concealing website, which constructed by thief. They will use such online system in
unappropriated way. Recognizing that in these days, the online customers fares several issues, which
can be soon in the complaint of the office of the consumer Protection Board. For instance, fraud sale
will which determine in the advertisement that the customer will receive the goods within one or two
week and when the time has due, the seller was gone. From above example, such issue occurs
because the consumer no chance to cheek first. Indeed, the consumer was not in the place whey will
know the fact of good or market or such services. They will know only when they decide to consumer
such goods Besides, when the victim file the complaint seral cases, however, they cannot follow or
bring the allege offender to the charge due to the lack of verification of registration in e-commerce
system, which the seller need to register their information in to the system with OCPB. according to
Direct sales and Direct Marketing Act B.E 2560. interesting that move than 80-90 % of Thai
registration under section 47 of Direct sales and Direct Marketing …… Be 2560 bat they can still
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sale goods with consumer in present, which construct an unreliable and risk to the consumer unless
there is strictly law enforcement.
In international measure in protecting consumer online right, the consumer have right in
withdrawal right in both general cases and specific cases, which is the right to withdraw the contract
when they not satisfied in goods or services, which can be called “Cooling -off Period”. In the EU
has described that the withdrawal right occurs when the customers are not satisfied the in goods or
services. The consumer have the solely right to withdraw from the contract without reasonable reason
in withdraw such contract. Moreover, without any liabilities within 14 days, which matte the
consumer can be free from the contract and payment liabilities. Such contract is the contract where
the party create the contract by the by the distance, the consumer have no chance to verify the goods
the goods before create the contract, Therefore, this right enhance the confident to the consumer in
ordering online goods. If the seller is not inform the right of withdrawal contract before the consumer
create the contract, such right of withdrawal will extend from 14 days into 12 months. when the
consumer inform that want to withdraw the contract, the seller have duty to return money, which the
consumer has been paid within 14 days from the day that the sellers was received such information
in the same way of the seller received the money from the customers.
Therefore, the necessity in using the law in protection consumer and contract online is
significant essential. According to such contract is different from normal sale contract
That the consumer can take a look at the goods and both party interact face by face order to
negotiate the price. The sale contract create from the communication both party. and if the good was
order, the consumer will be protect by civil code. In contrast, e-commerce, the party can never know
that with whom they communicate with online consumer protection such as EU. The buy and sale
good or product online. As above-mention, Thailand shall have law defensive measure in protection
online, handling remunerating such losses for the online consumer shall be return their good to the
seller when the goods or product is not satisfied. creating the punishment for the seller who sent
information or advertisement to consumer without their consent in order to product before buying .
Lastly, in the case where the customer has to returning the product, thane is rejecting the product in
the return, Prior Information, Right of Withdrawal, Restriction on the use of certain means of
distance communication.
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บทนา
การพัฒ นาทางเทคโนโลยี เข้า มามี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ ชี วิ ต ประจ าวัน ของคนในปั จ จุ บ ัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีที่คนส่ วนใหญ่ใช้กนั อย่างมาก คือ โทรศัพท์มือถื อที่สามารถเชื่ อมต่อ
อินเตอร์ เน็ตได้ซ่ ึ งใช้ในการติดต่อสื่ อสาร รวมถึงการสื บค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วยเหตุน้ ีทาให้ธุรกิจ
และองค์กรต่างๆ เลือกใช้ช่องทางนี้ ในการเข้าถึงลูกค้า รวมไปถึงการใช้เป็ นช่องทางในการจาหน่าย
สิ นค้าทางออนไลน์ หรื อเรี ยกว่า การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ E-commerce โดยจะขายสิ นค้าหรื อ
บริ การผ่านระบบอินเตอร์ เน็ ต ไม่ว่าจะเป็ น Website, Facebook, Twitter, Instagram หรื อโปรแกรม
ประยุกต์อย่างแอพพลิเคชัน่ line และ WhatsApp ซึ่ งเป็ นสังคมแห่ งข่าวสารเปิ ดกว้าง และสร้างความ
สะดวกสบายในการซื้ อขายสิ นค้าได้มากขึ้น โดยช่องทางการขายสิ นค้าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต เป็ น
ช่องทางหนึ่ งที่ทาให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวได้อย่างรวดเร็ วเป็ นแรงกระตุน้ ในการส่ งเสริ มการ
ค้าขายผ่านอินเตอร์ เน็ต มีการนาเข้าและส่ งออกของสิ นค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะได้
เชื่อมโลกไว้ในระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว1
การทาการค้าในระบบE – commerce หรื อการซื้ อขายออนไลน์ ถื อเป็ นการขายตรงให้กบั
ลูกค้าเมื่อลูกค้าสนใจซื้ อสิ นค้า จะทาการสั่งซื้ อ และผูข้ ายจะทาการจัดส่ งสิ นค้าถึงมือลูกค้า โดยลูกค้า
สามารถชาระเงินผ่านทางออนไลน์ได้ ซึ่ งสามารถพบเห็นได้อยูเ่ ป็ นปกติประจาวัน อีกทั้งรัฐบาลได้
กาหนดนโยบายเร่ งผลักดันให้คนไทยในทุกพื้นที่ ได้ใช้งานอินเทอร์ เน็ตอย่างทัว่ ถึง ยิ่งทาให้การซื้ อ
ขายสิ นค้าและจ่ายเงินออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ สาหรับการชาระเงินค่าสิ นค้าในระบบออนไลน์
ลู กค้าสามารถเลื อกชาระเงิ นก่ อน หรื อชาระเมื่ อได้รับสิ นค้า ทาให้เกิ ดความสะดวก รวดเร็ วและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงเห็นวิธีการขายสิ นค้าในระบบนี้ มีการใช้เทคนิ คการจูงใจ บางครั้งจะพบ
เจอเว็บไซด์ที่แอบแฝงเป็ นมิจฉาชีพ โดยนาระบบออนไลน์ไปใช้ในทางลบ
ปั จจุ บนั พบว่าลู กค้าที่ ซ้ื อสิ นค้าออนไลน์ตอ้ งประสบปั ญหามากมายโดยจากการรับเรื่ อง
ร้ องเรี ยนของ สคบ. มี ดงั นี้ การถู กหลอกขาย โดยระบุ ไว้ในข้อความโฆษณาว่า เมื่ อทาการสั่งซื้ อ
สิ นค้าจะได้รับของภายใน 1-2 สัปดาห์ ภายหลังจากโอนเงินไปแล้ว เมื่อถึงกาหนดก็ไม่ได้รับสิ นค้า
เมื่อโทรติดต่อไปผูข้ ายจะปิ ดเครื่ อง และหนี หายไป ทั้งนี้ เกิดจาก ผูบ้ ริ โภคไม่มีโอกาสตรวจดู สินค้า
เพราะผูบ้ ริ โภคไม่อยูใ่ นฐานะที่จะทราบภาวะตลาด หรื อข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ ทาให้
เชื่ อถือตามคาโฆษณาชวนเชื่ อหรื อการส่ งเสริ มการขายนั้นๆ ว่าสิ นค้านั้นมีคุณภาพดี ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะ
ทราบผลลัพธ์จริ ง ก็ต่อเมื่อได้บริ โภค หรื อใช้บริ การนั้นแล้วเมื่อลูกค้าแจ้งความร้องเรี ยนไปหลายคดี
1

ทวียศ ศรี เกตุ , ผูบ้ ริ โภคกับปั ญหาการซื้ อสิ นค้าผ่านเครื อข่ายออนไลน์, ใน https://www.
parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1803, (last visited 22 May 2020).
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ไม่สามารถติ ดตามผูก้ ระทาผิดได้ สาเหตุ ที่เกิ ดปั ญหามากมาย ส่ วนหนึ่ งเกิ ดจากผูบ้ ริ โภคขาดการ
ตรวจสอบการจดทะเบียนขายตรงของร้านค้าในระบบ E-commerce ซึ่ งผูข้ ายหรื อผูป้ ระกอบการต้อง
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2560 กับทาง สานักงานคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค หรื อ สคบ.
จากกรณี ปัญหาหลากหลายดังกล่าวข้างต้นจะเห็ นว่า เป็ นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นมาเป็ นเวลานาน
เพราะส่ วนหนึ่งเกิดจาก ผูบ้ ริ โภคขาดความรอบคอบในการตรวจสอบการจดทะเบียนร้านค้าออนไลน์
รวมถึ งกรณี ที่ตกลงซื้ อขาย ไม่ได้มีสัญญา หรื อเป็ นลักษณะของการใช้สัญญาสาเร็ จรู ป (Standard
Contract) ที่เนื้อหาของสัญญามักเอื้อประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบการหรื อผูข้ าย จึงส่ งผลให้เกิดปั ญหาการ
ละเมิ ดสิ ทธิ ลูกค้าเพิ่มมากขึ้ น ทาให้ลูกค้าอาจตกอยู่ใ นฐานะที่ เสี ย เปรี ย บ เพราะผูป้ ระกอบการมี
อานาจต่อรองทางเศรษฐกิ จที่มากกว่า จึงทาให้ผูบ้ ริ โภคถู กกดดันให้ยอมรับเอาข้อสัญญาที่ไม่เป็ น
ธรรมไปด้วย กฎหมายจึงต้องพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้น มากกว่าที่เป็ นอยู่
ในปัจจุบนั
ปั ญหาของผูซ้ ้ื อสิ นค้าออนไลน์ถูกหลอกลวง สามารถได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายโดย
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย หมวด 3 สิ ทธิ และเสรี ภาพของชนชาวไทย มาตรา 61 บัญญัติว่า
"สิ ทธิ ของบุคคลซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคย่อมได้รับความคุ ม้ ครองในการได้รับข้อมูลที่เป็ นความจริ งและมี
สิ ทธิ ร้องเรี ยนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสี ยหาย รวมทั้งมีสิทธิ รวมตัวกันเพื่อพิทกั ษ์สิทธิ
ของผูบ้ ริ โภค ให้มีองค์การเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่เป็ นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่ งประกอบไป
ด้วยตัวแทนผูบ้ ริ โภค ทาหน้าที่ให้ความเห็ นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่ วยงานของรัฐในการ
ตราและการบังใช้กฎหมายในการกาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภครวมทั้งตรวจสอบและ
รายงานการกระทาหรื อละเลยการกระทาอันเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และหลักการคุม้ ครองสิ ทธิ
และเสรี ภาพของผู ้บ ริ โภคในการซื้ อ สิ นค้ า ทุ ก ประเภท และการร้ อ งเรี ยน นอกจากนี้ ยัง มี
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ไว้สาหรับ
การคุม้ ครองสิ ทธิ ในการได้รับการชดเชยความเสี ยหาย กรณี ได้สินค้ าไม่ตรงตามคาโฆษณา โดยได้
วางหลักการสาคัญเรื่ อง คุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค 5 ประการ ได้แก่ 1) สิ ทธิ ที่จะได้รับข่าวสาร
รวมทั้งคาบรรยายลักษณะคุ ณภาพที่ ถูกต้องเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อ บริ การ ได้แก่ สิ ทธิ ที่จะได้รับการ
โฆษณาหรื อการแสดงฉลากตามความเป็ นจริ งและปราศจากพิษภัย แก่ผบู ้ ริ โภค รวมถึงสิ ทธิ ที่จะได้
รั บทราบข้อมู ลเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การอย่างถู กต้อง และชัดเจน ที่ จะไม่หลงผิดในการเลื อกซื้ อ
สิ นค้าหรื อรับบริ การโดยไม่เป็ นธรรม 2) สิ ทธิ ที่จะมีอิสระในการเลื อกหาสิ นค้า หรื อบริ การ ได้แก่
สิ ทธิ ที่จะเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อรับ บริ การโดยความสมัครใจของผูบ้ ริ โภค และปราศจากการชักจูงใจอัน
ไม่เป็ นธรรม 3) สิ ทธิ ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ ได้แก่ สิ ทธิ ที่จะได้รับ
สิ นค้า หรื อบริ ก ารที่ ป ลอดภัย มี ส ภาพสิ นค้า และคุ ณภาพที่ ไ ด้ม าตรฐานเหมาะสมแก่ ก ารใช้ ไม่
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ก่อให้เกิ ด อันตรายต่อชี วิต หรื อทรัพย์สิน ในกรณี ใช้ตามคาแนะนาหรื อระมัดระวังตามสภาพของ
สิ นค้าหรื อบริ การนั้นแล้ว 4) สิ ทธิ ที่จะได้รับความเป็ นธรรมในการทาสัญญา ได้แก่ สิ ทธิ ที่จะได้รับ
ข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผูป้ ระกอบธุ รกิจ 5) สิ ทธิ ที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชย
ความเสี ยหาย ได้แก่ สิ ทธิ ที่จะได้รับการ คุ ม้ ครองและชดใช้ค่าเสี ยหาย เมื่ อมี การละเมิ ดสิ ทธิ ของ
ผูบ้ ริ โภคตามข้อ 1), 2), 3) และ 4) ดังที่กล่าวข้างต้น2

ปัญหาจากการศึกษา
ในส่ วนของการกระทาผิดของผูข้ ายในระบบ E-commerce กาหนดโทษนั้น มีท้ งั มาตรการ
ตามกฎหมายและมาตรการทางอาญาด้วย ผูบ้ ริ โภคมีสิทธิ เลิกสัญญา มีสิทธิ ได้รับเงินคืนเต็มจานวน
และเบี้ยปรับได้ 3ซึ่ งการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคดังกล่าว สามารถมีสิทธิ ได้รับความคุม้ ครองตามมาตรการ
กฎหมายที่รวมถึงการคืนสิ นค้าที่ซ้ื อทางออนไลน์ดว้ ย จะเห็นว่าไม่มีกฎหมายที่ใช้เป็ นบทเฉพาะกาล
แต่ ใ นส่ วนของมาตรการตามหลัก สากล ในการคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อสิ นค้า ออนไลน์
ผูบ้ ริ โภค มีสิทธิ ในการเลิกสัญญา ทั้งกรณี ทวั่ ไปและในกรณี พิเศษ (Withdrawal Right) เป็ นสิ ทธิ ใน
การเลิกสัญญาตามอาเภอใจหรื อเมื่อไม่พึงพอใจในสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งการใช้สิทธิ น้ ี สหภาพยุโรป
(European Union: EU) จะเรี ยกว่า “Cooling-off Period” และ ยังได้อธิ บายว่า สิ ทธิ ในการเลิกสัญญา
เกิ ดขึ้ นเมื่ อลู ก ค้าไม่พึ งพอใจในสิ นค้า หรื อบริ การ ผูบ้ ริ โภคมี สิ ท ธิ ฝ่ ายเดี ยวที่ จะถอนตัวออกจาก
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมาตรา 4 บัญญัติวา่ ผูบ้ ริ โภคมีสิทธิ ได้รับความคุม้ ครอง
ดังต่อไปนี้
(1) สิ ท ธิ ที่ จะได้รับ ข่ าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุ ณภาพที่ ถูกต้องและพอเพีย งเกี่ ยวกับ
สิ นค้าและบริ การ
(2) สิ ทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสิ นค้าหรื อบริ การ
(3) สิ ทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ
(3 ทวิ) สิ ทธิที่จะได้รับความเป็ นธรรมในสัญญา
(4) สิ ทธิ ที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสี ยหายทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยเรื่ อง
นั้นๆ หรื อพระราชบัญญัติน้ ีบญั ญัติไว้ให้
3
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ม าตรา 381วรรคสอง ถ้า เจ้า หนี้ มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งค่ า
สิ นไหมทดแทนในมูลชาระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร ท่านให้บงั คับตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 380 วรรคสอง
ถ้าเจ้าหนี้ ยอมรับชาระหนี้ แล้ว จะเรี ยกเอาเบี้ยปรับได้ต่อเมื่อได้บอกสงวนสิ ทธิ ไว้เช่นนั้นใน
เวลารับชาระหนี้
2
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สัญญาโดยไม่ตอ้ งมีสาเหตุในการเลิกสัญญาและไม่มีความรับผิดใดๆ ภายในระยะเวลา 14 วันทาให้
ผูบ้ ริ โภคหลุ ดพ้นจากสั ญญาซื้ อขายและสั ญญาทางการเงิ น ทั้ง นี้ เพราะเป็ นการท าการซื้ อขายที่
คู่สัญญาต่างอยูห่ ่ างไกลกันโดยระยะทาง ผูบ้ ริ โภคไม่มีโอกาสได้พินิจพิจารณาสิ นค้าก่อนทาการตก
ลงซื้ อขาย เป็ นสิ ทธิ ที่เพิ่มความเชื่ อมัน่ และอานาจให้แก่ผบู ้ ริ โภคในการสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์ หากผู ้
ประกอบธุ รกิจไม่แจ้งสิ ทธิ การยกเลิกสัญญาให้ผูบ้ ริ โภคทราบก่อนการสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อแจ้งโดยไม่
ถู กต้อง สิ ทธิ ในการเลิ กสัญญานี้ จะขยายจากกาหนดเวลา 14 วันหลังจากผูบ้ ริ โภคได้รับสิ นค้าเป็ น
ระยะเวลา 12 เดือน และเมื่อผูบ้ ริ โภคแจ้งสิ ทธิการเลิกสัญญาแล้ว ผูป้ ระกอบธุ รกิจมีหน้าที่ จะต้องคืน
เงินที่ผบู ้ ริ โภคชาระไปแล้ว ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจได้รับการแจ้งสิ ทธิ ดงั กล่าวด้วย
วิธีการในรู ปแบบเดียวกันที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจได้รับชาระเงินจากผูบ้ ริ โภค
จากการศึกษาสภาพปั ญหาของผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าออนไลน์ในประเทศไทย เห็น
ได้วา่ ผูบ้ ริ โภคมีความเสี่ ยงในการซื้ อ และยังได้รับความคุม้ ครองทางกฎหมายที่ยงั ไม่ชดั เจนเท่าที่ควร
ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบกับมาตรการความคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในต่างประเทศ อย่างเช่ นในกลุ่ม
สหภาพยุโรป หรื อ EU จะเห็ นว่า มีความแตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ ี การคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคผ่านช่ องทาง
ออนไลน์จึงเป็ นเรื่ องน่ าสนใจ โดยจะนาไปศึ กษาวิเคราะห์ มาตรการความคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อ
สิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ท้ งั ของไทย และของสหภาพยุโรป หรื อ EU ทั้งนี้ สามารถนาแนวทางที่
ได้จากการศึกษาเปรี ยบเทียบ มาใช้เป็ นแนวทางการนาเสนอมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้ลูกค้าหรื อ
ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านช่ องทางออนไลน์ในประเทศไทย ได้รับความคุ ม้ ครองที่ ดีมากกว่านี้ และ
สามารถสร้ างความน่ าเชื่ อถื อในการตลาดออนไลน์ควบคู่กบั การพัฒนาระบบตลาดออนไลน์ของ
ประเทศให้กา้ วไกลสู่ ตลาดโลกได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

บทสรุป
ในหลายประเทศทัว่ โลกได้มีการตื่นตัวต่อการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและได้
เล็ง เห็ นถึ ง ความส าคัญของกฎหมาย ดัง กล่ า วในการพัฒนาประเทศ จึ ง ได้จดั ท าและมี ก ฎหมาย
ดังกล่าวใช้บงั คับเพื่อให้เป็ น โครงสร้างพื้นฐานที่มนั่ คงต่อไป
จากการศึกษาพิจารณาถึงสภาพของสังคมไทยในปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ ประเทศไทยมีปัญหา
โดยพื้นฐานแบ่งพิจารณาได้ดงั ต่อไปนี้
1. มาตรการทางกฎหมาย
เมื่อจานวนผูใ้ ช้งานเพิ่มขึ้ นก็มีโอกาสที่ จานวนเรื่ องร้ องเรี ยนจะเพิ่มขึ้ นไปด้วย โดย
ปั ญหาการซื้ อขายออนไลน์ที่พบบ่อยได้แก่ สิ นค้าไม่มีคุณภาพและไม่ปลอดภัย การประกอบธุ รกิจที่
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ไม่เป็ นธรรมหรื อผิดกฎหมาย การไม่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล มีความยากลาบากในการขอคืนเงิ น
การร้ องเรี ยน ตลอดจนการเจรจาไกล่เกลี่ ย ปั ญหาการขนส่ งสิ นค้า และ การหลอกลวงหรื อฉ้อโกง
ออนไลน์ โดยปั จจัย เกื้ อหนุ นที่ ทาให้การฉ้อโกงออนไลน์เติ บโต ว่ามี อยู่หลายปั จจัยด้วยกัน เช่ น
ช่องว่างของการกากับดูแลเมื่อมีการซื้ อขายออนไลน์, จานวนผูใ้ ช้งานที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง การ
ส่ ง เสริ ม การขายและการประชาสั ม พันธ์ ที่ ส ร้ า งความเข้า ใจผิด , ความอ่ อนแอของกฎหมายและ
นโยบายที่ใช้กากับดูแล, ความอ่อนแอของการบังคับใช้กฎหมายและการกากับดูแล, ความอ่อนแอใน
การตระหนักรู ้ของผูบ้ ริ โภค, และการขาดหายของการสร้ างความรู ้ ดา้ นบริ โภคศึกษา ส่ งผลให้เกิ ด
ปั ญหาทางเศรษกิจและสังคมตามมาอย่างต่อเนื่อง
2. ปัญหาในเรื่ องของนิยามของสั ญญาที่ห่างด้ วยระยะทาง
การซื้ อขายด้วยสัญญาที่ห่างด้วยระยะทางของประเทศไทย ถู กจากัดด้วยข้อเว้นของ
กฎกระทรวงกาหนดการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การโดยวิธีการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ไม่ถือว่า เป็ นต
ลากแบบตรง พ.ศ.2561 ในข้อที่ (1)การขายสิ นค้าหรื อบริ การของบุคคลธรรมดาซึ่ งมิได้จดทะเบียน
เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จตลาดแบบตรง และมีรายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การโดยวิธีการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ” ส่ งผลให้ ผูท้ ี่ประการที่มีรายได้นอ้ ยกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี
จากการขายสิ นค้าผ่านโซเชียล แอฟพลิเคชัน่ ต่าง ๆยังไม่ถือว่าเป็ นการขายแบบตลาดแบบตรง ทาให้
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงนั้นไม่ครอบคลุ มไปถึ งผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การผ่า นทาง
ช่ องทางออนไลน์ที่เป็ นรายย่อยซึ่ งมีจานวนมาก ดังนั้นเสนอให้ปรับคานิ ยามของสัญญาที่ห่างด้วย
ระยะทาง มีวตั ถุประสงค์ชัดเจนเพื่อใช้บงั คับการทาสัญญาระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิ จ(Supplier) กับ
ผูบ้ ริ โภค (Consumer) โดยอยูห่ ่ างกันโดยระยะทาง (Distance Contract) ซึ่ งตกลงทาสัญญาสัญญาขึ้น
โดยวิธีการสื่ อสารโดยอยู่ห่างด้วยระยะทาง (Means of Distance Communication) วิธีการใดวิธีการ
หนึ่งหรื อหลายวิธี รวมถึงการทาสัญญาผ่านสื่ ออินเตอร์เน็ตหรื อการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
3. ปัญหาความทับซ้ อนของกฎหมาย
ประเทศไทยมี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภคอยู่ ห ลายฉบับ เช่ น
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง เป็ นปั ญหาในทางโครงสร้างทาง
กฎหมายที่ จ ะเอื้ อ อ านวย ไม่ ใ ห้ก ารท าธุ ร กรรมทางการซื้ อ ขานสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารผ่า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ สามารถดาเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็ ว เมื่อมีขอ้ พิพาทเกิดขึ้น
ดัง นั้นควรมี บ ทกฎหมายที่ ใ ช้บ งั คับ โดเฉพาะในกเรื่ องของการซื้ อ ขายสิ นค้า หรื อ
บริ การผ่านช่ องทางออนไลน์เป็ นการเฉพาะโดยกาหนดให้สิทธิ คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้สอดคล้องกับ
แนวทางข้อบังคับของสภาพยุโรปตามที่ได้ศึกษามาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ดังนี้
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3.1 สิ ทธิ การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นก่อนการทาสัญญา5
3.2 สิ ทธิในการบอกเลิกสัญญาและขอคืนสิ นค้าและบริ การ6
5

Article 5- Written confirmation of information
“1. The consumer must receive written confirmation or confirmation on another durable
medium available and to him of the information referred to in Article 4(1)(a) to (f), in good time
during the performance of the contract, and at the latter at the time of delivery wher good not for
delivery to third paeties are concerned, unless the information has already been given to the consumer
prior to conclusion of the contract in writing or on another gurable medium available and accessible
to him
In any event the following must be provided:
- written information on the condition and procedures for exercing the right of withdrawal,
with the menaning of Article 6, including the caes referred to in the first indent of Artivle 6(3),”
- the geographical address of the place of business of the supplier to which the consumer
may address any complaits,
- Information on affer-sales services guarantees which exist,
- the conclusion for calling oe year.
2. Paragrape 1 shall notapply to service which are performed through the use of the means
of distance communication, where they are aer supplied on only one occasion and are invoiced by
the operator of the means of distance communication. Nevertheless, the consumer must in all cases
be ble to obtain the geographical addess of the place of business f the supplier to which he may
address any complains.”
6
Article 6(1) “For any distance contract the consumer shall have a period of the least seven
working day in which to withdraw form the contract without penalty and without giving any reason.
The only charge that may be made to the consumer because of the exercise of hus right of withdrawal
is the direct cost of returning the goods.
The period for exercise of this right shall begin:
- in the case of goods, from the day of receipt by the consumer where the obligation laid
down in Article 5 have been fulfilled,
- in the case of services, from the day of conclusion of the contract or from the day on
which the obligations laid down in Article 5 were fulfilled if they are fulfilled after conclusion of the
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โดยสรุ ป ในภาพรวมของประเทศไทย ข้อ สั ญ ญาการซื้ อ ขายสิ น ค้า ออนไลน์ ใ น
ประเทศ ส่ วนใหญ่ ผูบ้ ริ โภคมัก ไม่ ไ ด้รับ ความเป็ นธรรมเท่ า กับ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ แต่ ใ นส่ วนของ
สหภาพยุโรป มีการยินยอมให้ผบู ้ ริ โภค สามารถที่จะใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยอาเภอใจแล้ว
มีสิทธิ ส่งสิ นค้าหรื อบริ การคืนเพื่อได้รับเงินคืน ซึ่งนับเป็ นการให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอย่างตรงจุด
3.3 การคุม้ ครองการชาระเงินโดยบัตรเครดิ ต7
3.4 ปัญหาการคุม้ ครองเกี่ยวกับวิธีการติดต่อกับผูบ้ ริ โภค8
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ใช้ในการประกอบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น
- กฎหมายคุ ม้ ครองข้อมู ลเพื่อคุ ม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวจาก การนา
ข้อมูลของบุคคลไปใช้ในทางที่มิชอบ
contract, provided thet this period does not exceed the three-month period referred to in the following
sunpargraph.
If the supplier has failed to fulfil the obligations laid down in Article 5, the period shall be
three months. The period shall begin:
- in the case of goods, from the day of receipt by the consumer,
- in the case of services, from the day of conclusion of the contract
If the information refered to in Article 5 in supplied withim this three-month period, the
seven working day period referred to in the firstsupparagraph shall begin as from that moment.”
7
Article 8 – payment by card
“member States shall ensure that appropriante measures eixst to allow a consumer: to
request cancellation of a payment where fraudulent use has been made of his paymencard in
connection with distance contracts covered by this Directive,
-in the event of fraudulent use,
- to be recredited with the sums paid or have them returned ”
8
Artice 10 -Restriction on the use of certain means of distance communication
“1. Use by a supplier of the following means requires the prior consent of the consumer:
- autometed calling system without human intervention (automatic calling machine),
- facsimile machine (fax)
2. Member States shall ensure that means of distance communication, other than those
referred to in the paragraph 1, which allow individual communications may be used only where there
is no clear objection from the consumer.”
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- กฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Data Interchange
Law)
- กฎหมายการโอนเงิ น ทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Funds Transfer Law)
เป็ นต้น
- กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลข่าวสาร (Data Protection Law)
- กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Related Crime)
- กฎหมายอาญาอันเนื่องมาจากอาชญากรรมพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Commerce Criminal Code)
ซึ่ งให้มีวตั ถุประสงค์ในการคุม้ ครองสังคม จากความผิดที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
อันถือเป็ นทรัพย์ที่ไม่มี รู ปร่ าง (Intangible Object) แต่ทว่ามีค่ายิง่ ในยุคแห่ งเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคมัน่ ใจในการคุม้ ครองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารในสังคมสารสนเทศ
จะได้รับการคุม้ ครอง

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาสภาพปั ญ หา และแนวทางการแก้ไ ขมาตรการทางกฎหมายเพื่ อ คุ ้ม ครอง
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศไทย มีขอ้ เสนอแนะแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
โดยให้เพิ่มหมวดการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคในการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การผ่านช่ องทางออนไลน์ และ
การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ลงในพระราชบัญญัติกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นการเฉพาะ โดยสรุ ป
เป็ นประเด็นรายข้อ ได้ดงั นี้
1. กาหนดมาตรการทางกฎหมายที่จะโครงสร้ างกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์เป็ นการกล่าวคือ วิธีการดาเนิ นการเมื่อปั ญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการทา
ธุ รกรรมซื้ อขายสิ นค้าผ่านช่ องทางออนไลน์9 จากข้อสรุ ปรู ปแบบการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของสหภาพ
ยุโรป หากจะให้มีการนาไปสู่ การดาเนิ นการเพื่อพัฒนากรอบกฎหมายในการคุม้ ครองสิ ทธิ ผูบ้ ริ โภค
แล้ว จึงมีมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.1 กาหนดนิ ยามของคาว่าสัญญาที่อยู่ห่างโดยระยะทาง ให้ครอบไปถึ งการซื้ อขาย
ผ่า นช่ อ งทางออนไลน์ ทั้ง ในเรื่ อ งของการติ ก ต่ อ สื่ อ สารผ่า นทางอิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ การพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ กาหนดองค์ประกอบให้ชดั เจนและครอบคลุม โดยใช้แนวทางตามคานิ ยาม มาตรา 2
ของข้อบังคับของสหภาพยุโรปคือ “สัญญาระหว่างทาสัญญาระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิจ (Supplier) กับ
ผูบ้ ริ โภค (Consumer) โดยอยูห่ ่ างกันโดยระยะทาง (Distance Contract) ซึ่ งตกลงทาสัญญาสัญญาขึ้น
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โดยวิธีการสื่ อสารโดยอยู่ห่างด้วยระยะทาง (Means of Distance Communication) วิธีการใดวิธีการ
หนึ่งหรื อหลายวิธี” เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการบังคับใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 ด้านมาตรการในการปฏิบตั ิ เสนอแนวทางให้กาหนดมาตรการให้ผูข้ ายรายย่อย
หรื อผูข้ ายที่สนใจขายสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ ที่ไม่ได้จดทะเบียน ต้องเลือกใช้บริ การตลาดกลาง
ออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มตลาดออนไลน์ทาหน้าที่ รับผิดชอบการรับประกันสิ นค้า การเปลี่ ยนคือ และ
มาตรการการขายสิ นค้าผ่านออนไลน์ โดยผูบ้ ริ โภคได้รับความคุม้ ครองอย่างเป็ นธรรมได้อย่างชัดเจน
ซึ่ งจะทาให้ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายสามารถให้ความมัน่ ใจต่อการซื้ อขายที่เป็ นธรรม และลดปั ญหาลู กค้าถูก
โกงหรื อมีสิทธิ์ คืนสิ นค้าที่ไม่ตรงกับคาสั่งซื้ อได้โดยง่าย
2. เพิ่มเติมแก้ไขให้เสนอแนวทางกาหนดมาตรการการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคก่อนเข้าทาสัญญา
โดยให้แสดงข้อความและรายละเอียดการซื้ อขายสิ นค้าในระบบออนไลน์ วิธีการใช้งาน รายระเอียด
ข้อห้าม ส่ วนประกอบ สถานที่การ วิธีการสั่งซื้ อ ระบบการชาระเงิน รวมไปถึงเงื่อนไขการคืนสิ นค้า
หรื อบริ การ ควรแจ้งให้ผูบ้ ริ โภคทราบก่ อนตกลงทาสัญญาซื้ อขายผ่านช่ องทางออนไลน์ เพื่อเป็ น
เหตุผลประกอบการตัดสิ น อันเป็ นการลดข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่ง
3. แก้ไขเพิ่มเติมให้ผูบ้ ริ โภคมีสิทธิ การยกเลิกการชาระเงิ นผ่านบัตรเครดิ ตและขอคืนเงิน
ตามสัญญาโดยห่างด้วยระยะทางที่อยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับฉบับนี้ซ่ ึ งเกิดจากกลฉ้อฉล หากพิสูจน์ได้วา่ การ
ชาระราคาค่าสิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภคถูกทาไปเพราะกลฉ้อฉลให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจคืนเงิ นตาม
สัญญาและชดใช้ค่าเสี ยหายอย่างใดๆ อันเป็ นการกระทาที่เกิดจากกลฉ้อฉลนั้นด้วย
4. เสนอแนวทางกาหนดให้การเลิกสัญญาและคืนสิ นค้าหรื อบริ การได้โดยบอกบอกเลิ ก
สัญญาฝ่ ายเดียวได้ โดยไม่ตอ้ งมีเหตุผลประกอบ เป็ นให้ให้สิทธิ ผบู ้ ริ โภคยกเลิกสัญญาได้ตามอาเภอ
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคไม่ได้มีโอกาสพินิจพิจารณาตัวสิ นค้าหรื อบริ การได้อย่างเต็มที่ การตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคตั้งอยูบ่ นฐานข้อมูลที่มีอยูอ่ ย่างจากัด เพราะคู่สัญญาไม่ได้อยูต่ ่อหน้ากันแต่เป็ นการทาสัญญา
ที่อยูห่ ่ างโดยระยะทางผ่านสื่ อต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสื่ อทางอินเตอร์ เน็ตที่ปัจจุบนั มีความนิ ยม
สู ง และยัง คงได้รับ ความนิ ยมอย่า งต่ อเนื่ องมากขึ้ นทุ กวัน โดยก าหนดระยะเวลาการใช้สิท ธิ น้ นั
ผูบ้ ริ โภคมีสิทธิ เลิ กสัญญาโดยไม่ตอ้ งรับผิดและไม่ตอ้ งแสดงเหตุผลในการบอกเลิ กสัญญาภายใน
ระยะเวลา 7 วันทาการนับแต่ที่ได้รับสิ นค้าหรื อบริ การนั้น และผูป้ ระกอบธุ รกิจตลาดแบบตรงก็ตอ้ ง
ทาการคืนเงิ นให้แก่ผูบ้ ริ โภคภายใน 15 วัน มีเพียงค่าใช้จ่ายโดยตรงในการส่ งคืนสิ นค้าจากการใช้
สิ ทธิ ดงั กล่าวนี้ เท่านั้นที่ผบู ้ ริ โภคต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามาตรา 6(1) ของข้อบังคับสหภาพยุโรป และ
แก้ไขเพิ่มเติมให้มีขอ้ ยกเว้นเรื่ องการยกเลิกสัญญา โดยกาหนดให้การซื้ อสิ นค้าบางประเภท ผูบ้ ริ โภค
ไม่สามารถใช้สิทธิ ยกเลิกสัญญาได้ เช่น สิ นค้าที่สั่งตามความประสงค์ของผูบ้ ริ โภคหรื อแต่ละบุคคล
สิ นค้าที่ มีแนวโน้ม ว่า เสื่ อมภาพหรื อมี แนวโน้มที่ จะหมดอายุอย่างรวดเร็ ว สิ นค้าที่ ปิดผนึ ก ซึ่ ง ไม่
เหมาะกับการส่ งคืนเนื่องจากเหตุผลป้ องกันด้านสุ ขภาพหรื อสุ ขอนามัย
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5. เสนอแนะทางให้มีขอ้ กาหนดบทลงโทษ กรณี ที่ผขู ้ ายยัดเยียดส่ งข้อมูลหรื อรายละเอียด
สิ นค้าให้กบั ลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่ได้ร้องขอ หรื อยินยอม เพื่อป้ องกันสิ ทธิ์ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการถูก
รบกวน อันเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไปที่ จะมี สิทธิ ใ นการเลื อกซื้ อสิ นค้า หรื อ ท า
สัญญาอย่างอิสระและเป็ นธรรม

15

บรรณานุกรม
หนังสื อ
สุ ษม ศุภนิตย์, คาอธิ บายพัฒนาการของกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค. (กรุ งเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554 ), หน้า 43.
เอกสารข้ อมูลสารสนเทศในระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
ทวียศ ศรี เกตุ , ผูบ้ ริ โภคกับปั ญหาการซื้ อสิ นค้าผ่านเครื อข่ายออนไลน์, ใน https://www.parliament.
go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1803, (last visited 22 May 2020).
บริ ษทั เอเอ็มทูบี จากัด. (2559), Mobile Marketing มีประโยชน์อย่างไรในเชิ งธุ รกิจออนไลน์, ใน https://
www.am2bmarketing.co.th/content-marketing-article/mobile-marketing, (last visited 22 May
2020).
โพสต์ทู เดย์, ข่ าวประชาคมอาเซี ยน: ไทยแชมป์ ค้าขาย E-Commerce สู งสุ ดใน CLMVT, ใน https://
www.posttoday.com/aec/news/597032, (last visited 23 May 2020).
ไพจิตร สวัสดิ สาร. (2549), กฎหมายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคในการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (CONSUMER
PROTECTION IN E-COMMERCE), ใ น http://www.library.coj.go.th/Info/4 4978 ?c, (last
visited 22 May 2020).
มูลนิ ธิเพื่อผูบ้ ริ โภค, ซื้ อสิ นค้าออนไลน์ แล้วพบปั ญหาท าอย่างไร, ใน https://www.consumerthai.org/
news-consumerthai/ffc-news/4414-how-to-complain-online-shopping.html, (last visited 26 May
2020)
ไลน์ ทูเดย์, Lazada และ Shoppee ใครเหนื อกว่า, ใน https://today.line.me/ th/pc/article/%E2%80%
98Lazada+Shopee%E2, (last visited 23 May 2020).
สานักงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค, การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านการขายตรง และตลาดแบบตรง, ใน http:///
123.242.175.89/office/consumer protection/ppt, (last visited 27 May 2020).
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , ETDA เผยมูลค่า e-Commerce ไทยโตต่อเนื่อง,ใน https
://gnews.apps.go.th/news?news=67525, (last visited 23 May 2020).
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค, “แนวทางการรับเรื่ องราวร้ องทุกข์เกี่ ยวกับสัญญา,” ใน
http://www.udonthani.go.th/InfoCenter/download/m9(4)/4.pdf, (last visited 28 May 2020).

16
เอกสารการแถลงผลการสารวจมูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ปี 2562, ETDA เผยมูลค่า e-Commerce ไทย
ปี 62, ใน https://www.etda.or.th/th/https/www-etda-or-th/th/newsevents/pr/Value-of-e-Commerce
-Survey-in-Thailand-2019.aspx?feed=590fb9ad-c550-4bc5-9a56-459ad4891d74, (last visited 23
May 2020).
Central Online Shopping, เหตุ ผ ลในการคื น สิ นค้า , ใน https://www.central.co.th/th/information/
return-policy#refund, (last visited 26 May 2020).
Kapook, กรณี สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้ อ, ใน https://money.kapook.com/view223331.html, (last visited
27 May 2020)
K SME Analysis, ปรับธุ รกิจให้ทนั รับกระแส E-Commerce โต, ใน https://www.kasikornbank.com/
th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/E-Commerce_EMarket-Place.pdf, (last visited 24 May 2020).
Lazada, นโยบายการคืนสิ นค้า, ใน https://www.lazada.co.th/helpcenter/what-is-lazada%E2%80%99
s-policy-and-conditions-for-returns.html?spm=a2o4m.helpcenter-article.articlecontent.1.574a11c9h3eTtn, (last visited 26 May 2020).
Lazada, นโยบายการยกเลิ ก สิ น ค้า ผ่ า นบัต รเครดิ ต ของ, ใน https://www.lazada.co.th/helpcenter/
What-is-Lazada’s-Cancellation-policy.html, (last visited 28 May 2020).
MacThai, Line shop open, ใน https://www.macthai.com/2014/08/06/review-how-to-create-andmanage-shop-on-line-shop-app/, (last visited 24 May 2020).
My Cloud Fulfillment, เปรี ยบเที ยมระหว่างการซื้ อขายออนไลน์ก ับการซื้ อขายทัว่ ไป, ใน https://
www.mycloudfulfillment.com/e-commerce-fulfillment/, (last visited 25 May 2020).
The Bangkok Insight, ระวังโกงแบบใหม่ หลอกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ , ใน https://www.thebangkokinsight.
com/193787/, (last visited 26 May 2020)
Webpakpay, ระบบการชาระเงิน Payment Solution, ใน https://www.webpakpay.com/faq/detail/13/
13.ts, (last visited 25 May 2020).
Webpakpay, การชาระเงิ นผ่าน บริ การชาระเงิ น Prepaid Card wallet Payment, ใน https://www.web
pakpay.com/faq/detail/13/13.ts, (last visited 25 May 2020)
กฎหมายประเทศไทย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2563
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522

17
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การโดยวิธีการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถือว่าเป็ นตลาดแบบตรง พ.ศ.2561
กฎหมายของสหภาพยุโรป
DIRECTIVE 97/7/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May
1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts
Commission of the European Communities. (1992). Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the
protection of consumers in respect of contracts negotiated at a distance (distance selling),
COM (92) 11 final – SYN 411 Brussels, 20 May 1992, p.6.

