
 

1 
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ปัจจุบนัการท าการคา้ในระบบ E – commerce หรือการซ้ือขายออนไลน์ สามารถท าการขาย
โดยตรงให้กบัลูกคา้ เม่ือลูกคา้สนใจซ้ือสินคา้จะท าการสั่งซ้ือ โดยลูกคา้สามารถช าระเงินผ่านทาง
ออนไลน์ได ้ซ่ึงสามารถพบเห็นไดอ้ยูเ่ป็นปกติประจ าวนั อีกทั้งรัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายเร่งผลกัดนั
ให้คนไทยในทุกพื้นท่ี ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างทัว่ถึง ยิ่งท าให้การซ้ือขายสินค้าและจ่ายเงิน
ออนไลน์มีเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆการช าระเงินค่าสินคา้ในระบบออนไลน์ ลูกคา้สามารถเลือกช าระเงิน
ก่อน หรือช าระเม่ือไดรั้บสินคา้ ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้าย การขายสินคา้
ในระบบน้ี มีการใชเ้ทคนิคการจูงใจ บางคร้ังจะพบเจอเวบ็ไซด์ท่ีแอบแฝงเป็นมิจฉาชีพ โดยน าระบบ
ออนไลน์ไปใช้ในทางลบ ปัจจุบนัพบว่า ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ออนไลน์ตอ้งประสบปัญหามากมายโดย
จากการรับเร่ืองร้องเรียนของ สคบ. มีดงัน้ี การถูกหลอกขาย โดยระบุไวใ้นขอ้ความโฆษณาวา่  เม่ือ
ท าการสั่งซ้ือสินคา้จะได้รับของภายใน 1-2 สัปดาห์ ภายหลงัจากโอนเงินไปแลว้ เม่ือถึงก าหนดก็
ไม่ไดรั้บสินคา้ เม่ือโทรติดต่อไปผูข้ายจะปิดเคร่ือง และหนีหายไป ทั้งน้ีเกิดจาก ผูบ้ริโภคไม่มีโอกาส
ตรวจดูสินคา้ เพราะผูบ้ริโภคไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะทราบภาวะตลาด หรือขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสินคา้และ
บริการ ท าให้เช่ือถือตามค าโฆษณาชวนเช่ือหรือการส่งเสริมการขายนั้น ๆ ว่าสินคา้นั้นมีคุณภาพ
ดี ซ่ึงผูบ้ริโภคจะทราบผลลพัธ์จริง ก็ต่อเม่ือได้บริโภค หรือใช้บริการนั้นแล้ว เม่ือลูกคา้แจง้ความ
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ร้องเรียนไปหลายคดี ไม่สามารถติดตามผูก้ระท าผิดได ้สาเหตุท่ีเกิดปัญหามากมาย ส่วนหน่ึงเกิดจาก
ผูบ้ริโภคขาดการตรวจสอบการจดทะเบียนขายตรงของร้านคา้ในระบบ E-commerce ดว้ยเหตุน้ีจึงท า
ใหผู้บ้ริโภคตอ้งเกิดความเส่ียงในการสั่งซ้ือสินคา้ และไม่ไดรั้บความคุม้ครองมากนกั   
        ในส่วนของมาตรการตามหลกัสากล ขอ้บงัคบัสหภาพยโุรป (European Union Directive ใน
การคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ออนไลน์ ผูบ้ริโภค มีสิทธิในการเลิกสัญญา ทั้งกรณีทัว่ไป
และในกรณีพิเศษ (Withdrawal Right) เป็นสิทธิในการเลิกสัญญาเม่ือไม่พึงพอใจในสินค้าหรือ
บริการ ซ่ึงการใช้สิทธิน้ี ในต่างประเทศจะเรียกว่า “Cooling-off Period” และในส่วนของสหภาพ
ยุโรป(European Union: EU) ได้อธิบายว่า สิทธิในการเลิกสัญญาเกิดข้ึนเม่ือลูกค้าไม่พึงพอใจใน
สินคา้หรือบริการ ผูบ้ริโภคมีสิทธิฝ่ายเดียวท่ีจะถอนตวัออกจากสัญญาโดยไม่ตอ้งมีสาเหตุในการเลิก
สัญญาและไม่มีความรับผิดใดๆ ภายในระยะเวลา 14 วนัท าให้ผูบ้ริโภคหลุดพน้จากสัญญาซ้ือขาย
และสัญญาทางการเงิน  ทั้ งน้ี  เพราะเป็นการท าการซ้ือขายท่ีคู่สัญญาต่างอยู่ห่างไกลกันโดย
ระยะทาง ผูบ้ริโภคไม่มีโอกาสไดพ้ินิจพิจารณาสินคา้ก่อนท าการตกลงซ้ือขายเป็นสิทธิท่ีเพิ่มความ
เช่ือมัน่และอ านาจให้แก่ผูบ้ริโภคในการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ หากผูป้ระกอบธุรกิจไม่แจง้สิทธิการ
ยกเลิกสัญญาให้ผูบ้ริโภคทราบก่อนการสั่งซ้ือสินคา้หรือแจง้โดยไม่ถูกตอ้ง สิทธิในการเลิกสัญญาน้ี
จะขยายจากก าหนดเวลา 14 วนัหลังจากผูบ้ริโภคได้รับสินค้าเป็นระยะเวลา  12 เดือน และเม่ือ
ผูบ้ริโภคแจ้งสิทธิการเลิกสัญญาแล้วผูป้ระกอบธุรกิจมีหน้าท่ี จะต้องคืนเงินท่ีผูบ้ริโภคช าระไป
แล้ว ภายใน 14 วนั นับแต่วนัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจได้รับการแจง้สิทธิดงักล่าวด้วยวิธีการในรูปแบบ
เดียวกนัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บช าระเงินจากผูบ้ริโภค    
      ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคกบัการซ้ือขายสินคา้ผา่นช่องทาง
ออนไลน์จึงจ าเป็นมากเร่ืองจากเป็นการซ้ือขายท่ีแตกต่างจากกรณีซ้ือขายธรรมดา ผูท่ี้ซ้ือสามารถ
หยิบจบัพิจารณาตวัสินคา้ไดโ้ดยตรงประกอบกบัลกัษณะของการท าธุรกรรมทางออนไลน์ท่ีมีความ
เเตกต่างจากธุรกรรมทัว่ไป ท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายสามารรถเก็นหน้ากนั เพื่อท าการต่อรองราคาได ้ความ
เช่ือใจระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายท่ีว่าสินค้ามีคุณภาพเหมาะกับราคาสินค้าหรือไม่ ย่อมเกิดจากการ
ส่ือสารท าความเขา้ใจย่อมเกิดจากการส่ือสารท าความเขา้ใจระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายโดยตรงอีกทั้งไม่
อาจทราบวา่ก าลงัส่ือสารอยูก่บัใคร และถึงเเมว้า่สินคา้นั้นช ารุดบกพร่องผูเ้สียหายหรือผูซ้ื้อสินคา้นั้น
จะได้รับการคุ้มครองตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือพระราชบัญญติัคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคก็ตาม 
     ผูเ้ขียนเห็นว่าจากสภาพปัญหาของผูบ้ริโภคหรือลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าออนไลน์ในประเทศ
ไทย นั้นผูบ้ริโภคมีความเส่ียงในการซ้ือ และยงัได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายท่ียงัไม่ชัดเจน
เท่าท่ีควร ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัมาตรการความคุม้ครองผูบ้ริโภคออนไลน์ในต่างประเทศ อยา่งเช่น
ในกลุ่ม สหภาพยุโรป หรือ EU จะเห็นว่า มีความแตกต่างกันอย่างสินเชิงเน่ืองจากกฎหมายของ
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ประเทศไทยไม่มีมาตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะในการควบคุมการซ้ือขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ผูเ้ขียนมีความเห็นว่าควรมีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับรับมือ ความคุมแก้ไข
เยียวยาความเสียหายให้กบัผูบ้ริโภคท่ีซ้ือขายส้ินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์โดยการก าหนดมาตรการ
ให้กบัผูข้ายสินคา้ก าหนดมาตรการคุม้ครองขอ้มูลเบ้ือตน้ก่อนท าสัญญา ก าหนดมาตรการบอกเลิก
สัญญาและคืนเงิน ก าหนดการคุม้ครองเก่ียวกบัการช าระเงินผา่นบตัรเครดิต  ก าหนดบทลงโทษกรณี
ท่ีผู ้ขายยดัเหยีบดส่งข้อมูลหรือลายละเอียดสินค้าให้กับลูกค้า  โดยท่ีลูกค้าไม่ได้ร้องขอหรือ
ยนิยอม เพื่อป้องกนัสิทธิใหก้บัผูบ้ริโภคในการถูกรบกวน เป็นตน้  
 

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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บทน า 
  

การพฒันาทางเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อชีวิตประจ าวนัของคนในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีท่ีคนส่วนใหญ่ใช้กนัอยา่งมาก คือ โทรศพัท์มือถือท่ีสามารถเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตไดซ่ึ้งใชใ้นการติดต่อส่ือสาร รวมถึงการสืบคน้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดว้ยเหตุน้ีท าใหธุ้รกิจ
และองคก์รต่างๆ เลือกใชช่้องทางน้ี ในการเขา้ถึงลูกคา้ รวมไปถึงการใชเ้ป็นช่องทางในการจ าหน่าย
สินคา้ทางออนไลน์ หรือเรียกวา่ การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือ E-commerce โดยจะขายสินคา้หรือ
บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น Website, Facebook, Twitter, Instagram หรือโปรแกรม
ประยุกตอ์ยา่งแอพพลิเคชัน่ line และ WhatsApp ซ่ึงเป็นสังคมแห่งข่าวสารเปิดกวา้ง และสร้างความ
สะดวกสบายในการซ้ือขายสินคา้ไดม้ากข้ึน โดยช่องทางการขายสินคา้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เป็น
ช่องทางหน่ึงท่ีท าใหร้ะบบเศรษฐกิจมีการขยายตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วเป็นแรงกระตุน้ในการส่งเสริมการ
คา้ขายผ่านอินเตอร์เน็ต มีการน าเขา้และส่งออกของสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะได้
เช่ือมโลกไวใ้นระบบอินเตอร์เน็ตแลว้1 

การท าการคา้ในระบบE – commerce หรือการซ้ือขายออนไลน์ ถือเป็นการขายตรงให้กบั
ลูกคา้เม่ือลูกคา้สนใจซ้ือสินคา้ จะท าการสั่งซ้ือ และผูข้ายจะท าการจดัส่งสินคา้ถึงมือลูกคา้ โดยลูกคา้
สามารถช าระเงินผา่นทางออนไลน์ได ้ซ่ึงสามารถพบเห็นไดอ้ยูเ่ป็นปกติประจ าวนั อีกทั้งรัฐบาลได้
ก าหนดนโยบายเร่งผลกัดนัให้คนไทยในทุกพื้นท่ี ไดใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตอยา่งทัว่ถึง ยิ่งท าให้การซ้ือ
ขายสินคา้และจ่ายเงินออนไลน์มีเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ส าหรับการช าระเงินค่าสินคา้ในระบบออนไลน์ 
ลูกคา้สามารถเลือกช าระเงินก่อน หรือช าระเม่ือได้รับสินคา้ ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ
ประหยดัค่าใชจ่้าย ดงันั้นจึงเห็นวิธีการขายสินคา้ในระบบน้ี มีการใชเ้ทคนิคการจูงใจ บางคร้ังจะพบ
เจอเวบ็ไซดท่ี์แอบแฝงเป็นมิจฉาชีพ โดยน าระบบออนไลน์ไปใชใ้นทางลบ 

ปัจจุบนั พบว่าลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ออนไลน์ตอ้งประสบปัญหามากมายโดยจากการรับเร่ือง
ร้องเรียนของ สคบ. มีดงัน้ี การถูกหลอกขาย โดยระบุไวใ้นขอ้ความโฆษณาว่า  เม่ือท าการสั่งซ้ือ
สินคา้จะไดรั้บของภายใน 1-2 สัปดาห์ ภายหลงัจากโอนเงินไปแลว้ เม่ือถึงก าหนดก็ไม่ไดรั้บสินคา้
เม่ือโทรติดต่อไปผูข้ายจะปิดเคร่ือง และหนีหายไป ทั้งน้ีเกิดจาก ผูบ้ริโภคไม่มีโอกาสตรวจดูสินคา้ 
เพราะผูบ้ริโภคไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะทราบภาวะตลาด หรือขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสินคา้และบริการ ท าให้
เช่ือถือตามค าโฆษณาชวนเช่ือหรือการส่งเสริมการขายนั้นๆ วา่สินคา้นั้นมีคุณภาพดี ซ่ึงผูบ้ริโภคจะ
ทราบผลลพัธ์จริง ก็ต่อเม่ือไดบ้ริโภค หรือใชบ้ริการนั้นแลว้เม่ือลูกคา้แจง้ความร้องเรียนไปหลายคดี 

                                                                 
1 ทวียศ ศรีเกตุ, ผูบ้ริโภคกบัปัญหาการซ้ือสินคา้ผ่านเครือข่ายออนไลน์, 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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ไม่สามารถติดตามผูก้ระท าผิดได้ สาเหตุท่ีเกิดปัญหามากมาย ส่วนหน่ึงเกิดจากผูบ้ริโภคขาดการ
ตรวจสอบการจดทะเบียนขายตรงของร้านคา้ในระบบ E-commerce ซ่ึงผูข้ายหรือผูป้ระกอบการตอ้ง
จดทะเบียนตามพระราชบญัญติัขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2560 กบัทาง ส านกังานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค หรือ สคบ. 

จากกรณีปัญหาหลากหลายดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นว่า เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาเป็นเวลานาน 
เพราะส่วนหน่ึงเกิดจาก ผูบ้ริโภคขาดความรอบคอบในการตรวจสอบการจดทะเบียนร้านคา้ออนไลน์ 
รวมถึงกรณีท่ีตกลงซ้ือขาย ไม่ได้มีสัญญา หรือเป็นลกัษณะของการใช้สัญญาส าเร็จรูป (Standard 
Contract) ท่ีเน้ือหาของสัญญามกัเอ้ือประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการหรือผูข้าย จึงส่งผลใหเ้กิดปัญหาการ
ละเมิดสิทธิลูกคา้เพิ่มมากข้ึน ท าให้ลูกคา้อาจตกอยู่ในฐานะท่ีเสียเปรียบ เพราะผูป้ระกอบการมี
อ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจท่ีมากกว่า จึงท าให้ผูบ้ริโภคถูกกดดนัให้ยอมรับเอาขอ้สัญญาท่ีไม่เป็น
ธรรมไปดว้ย กฎหมายจึงตอ้งพฒันาข้ึนเพื่อใหส้ามารถคุม้ครองผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน มากกวา่ท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบนั 
 ปัญหาของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ถูกหลอกลวง สามารถไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 61 บญัญติัว่า 
"สิทธิของบุคคลซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคย่อมไดรั้บความคุม้ครองในการไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นความจริงและมี
สิทธิร้องเรียนเพื่อให้ไดรั้บการแกไ้ขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตวักนัเพื่อพิทกัษ์สิทธิ
ของผูบ้ริโภค ใหมี้องคก์ารเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยตวัแทนผูบ้ริโภค ท าหน้าท่ีให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการ
ตราและการบงัใชก้ฎหมายในการก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภครวมทั้งตรวจสอบและ
รายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค และหลกัการคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพของผู ้บริโภคในการซ้ือสินค้าทุกประเภท และการร้องเรียน นอกจากน้ี ย ังมี
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ไวส้ าหรับ
การคุม้ครองสิทธิในการไดรั้บการชดเชยความเสียหาย กรณีไดสิ้นค้าไม่ตรงตามค าโฆษณา โดยได้
วางหลกัการส าคญัเร่ือง คุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค 5 ประการ ได้แก่  1) สิทธิท่ีจะได้รับข่าวสาร
รวมทั้งค  าบรรยายลกัษณะคุณภาพท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสินคา้หรือ บริการ ได้แก่ สิทธิท่ีจะได้รับการ
โฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัย แก่ผูบ้ริโภค รวมถึงสิทธิท่ีจะได้
รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการอย่างถูกตอ้ง และชัดเจน ท่ีจะไม่หลงผิดในการเลือกซ้ือ
สินคา้หรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 2) สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคา้ หรือบริการ ไดแ้ก่ 
สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้หรือรับ บริการโดยความสมคัรใจของผูบ้ริโภค และปราศจากการชกัจูงใจอนั
ไม่เป็นธรรม 3) สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใช้สินคา้หรือบริการ ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะไดรั้บ
สินค้า หรือบริการท่ีปลอดภยั มีสภาพสินค้าและคุณภาพท่ีได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่

http://www.ocpb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4648
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ก่อให้เกิด อนัตรายต่อชีวิต หรือทรัพยสิ์น ในกรณีใช้ตามค าแนะน าหรือระมดัระวงัตามสภาพของ
สินคา้หรือบริการนั้นแลว้  4) สิทธิท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมในการท าสัญญา ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะไดรั้บ
ขอ้สัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูป้ระกอบธุรกิจ 5) สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาและชดเชย
ความเสียหาย ได้แก่ สิทธิท่ีจะได้รับการ คุม้ครองและชดใช้ค่าเสียหาย เม่ือมีการละเมิดสิทธิของ
ผูบ้ริโภคตามขอ้ 1), 2), 3) และ 4) ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้2 
 

ปัญหาจากการศึกษา 
  

ในส่วนของการกระท าผิดของผูข้ายในระบบ E-commerce ก าหนดโทษนั้น มีทั้งมาตรการ
ตามกฎหมายและมาตรการทางอาญาดว้ย  ผูบ้ริโภคมีสิทธิเลิกสัญญา มีสิทธิไดรั้บเงินคืนเต็มจ านวน 
และเบ้ียปรับได ้3ซ่ึงการคุม้ครองผูบ้ริโภคดงักล่าว สามารถมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองตามมาตรการ
กฎหมายท่ีรวมถึงการคืนสินคา้ท่ีซ้ือทางออนไลน์ดว้ย จะเห็นวา่ไม่มีกฎหมายท่ีใชเ้ป็นบทเฉพาะกาล 
แต่ในส่วนของมาตรการตามหลักสากล ในการคุ้มครองสิทธิของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้าออนไลน์ 
ผูบ้ริโภค มีสิทธิในการเลิกสัญญา ทั้งกรณีทัว่ไปและในกรณีพิเศษ (Withdrawal Right) เป็นสิทธิใน
การเลิกสัญญาตามอ าเภอใจหรือเม่ือไม่พึงพอใจในสินคา้หรือบริการ ซ่ึงการใชสิ้ทธิน้ี สหภาพยุโรป 
(European Union: EU) จะเรียกว่า “Cooling-off Period” และ ยงัไดอ้ธิบายวา่ สิทธิในการเลิกสัญญา
เกิดข้ึนเม่ือลูกค้าไม่พึงพอใจในสินคา้หรือบริการ ผูบ้ริโภคมีสิทธิฝ่ายเดียวท่ีจะถอนตวัออกจาก

                                                                 
2 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภคมาตรา 4 บญัญติัวา่ ผูบ้ริโภคมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครอง

ดงัต่อไปน้ี  
(1) สิทธิท่ีจะได้รับข่าวสารรวมทั้งค  าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต้องและพอเพียงเก่ียวกบั

สินคา้และบริการ 
(2) สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคา้หรือบริการ 
(3) สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ 

(3 ทว)ิ สิทธิท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมในสัญญา 
(4) สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาและชดเชยความเสียหายทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยเร่ือง

นั้นๆ หรือพระราชบญัญติัน้ีบญัญติัไวใ้ห ้
3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 381วรรคสอง ถ้าเจ้าหน้ีมีสิทธิเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทนในมูลช าระหน้ีไม่ถูกตอ้งสมควร ท่านใหบ้งัคบัตามบทบญัญติัแห่งมาตรา 380 วรรคสอง 
ถา้เจา้หน้ียอมรับช าระหน้ีแลว้ จะเรียกเอาเบ้ียปรับไดต่้อเม่ือไดบ้อกสงวนสิทธิไวเ้ช่นนั้นใน

เวลารับช าระหน้ี 
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สัญญาโดยไม่ตอ้งมีสาเหตุในการเลิกสัญญาและไม่มีความรับผิดใดๆ ภายในระยะเวลา 14 วนัท าให้
ผูบ้ริโภคหลุดพน้จากสัญญาซ้ือขายและสัญญาทางการเงิน ทั้งน้ี เพราะเป็นการท าการซ้ือขายท่ี
คู่สัญญาต่างอยูห่่างไกลกนัโดยระยะทาง ผูบ้ริโภคไม่มีโอกาสไดพ้ินิจพิจารณาสินคา้ก่อนท าการตก
ลงซ้ือขาย เป็นสิทธิท่ีเพิ่มความเช่ือมัน่และอ านาจให้แก่ผูบ้ริโภคในการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ หากผู ้
ประกอบธุรกิจไม่แจง้สิทธิการยกเลิกสัญญาให้ผูบ้ริโภคทราบก่อนการสั่งซ้ือสินคา้หรือแจง้โดยไม่
ถูกตอ้ง สิทธิในการเลิกสัญญาน้ีจะขยายจากก าหนดเวลา 14 วนัหลงัจากผูบ้ริโภคได้รับสินคา้เป็น
ระยะเวลา 12 เดือน และเม่ือผูบ้ริโภคแจง้สิทธิการเลิกสัญญาแลว้ ผูป้ระกอบธุรกิจมีหนา้ท่ี จะตอ้งคืน
เงินท่ีผูบ้ริโภคช าระไปแลว้ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บการแจง้สิทธิดงักล่าวดว้ย
วธีิการในรูปแบบเดียวกนัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บช าระเงินจากผูบ้ริโภค 

จากการศึกษาสภาพปัญหาของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ออนไลน์ในประเทศไทย เห็น
ไดว้า่ ผูบ้ริโภคมีความเส่ียงในการซ้ือ และยงัไดรั้บความคุม้ครองทางกฎหมายท่ียงัไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร 
ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัมาตรการความคุม้ครองผูบ้ริโภคออนไลน์ในต่างประเทศ อย่างเช่นในกลุ่ม 
สหภาพยุโรป หรือ EU จะเห็นว่า มีความแตกต่างกนั ดว้ยเหตุน้ี การคุม้ครองผูบ้ริโภคผ่านช่องทาง
ออนไลน์จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจ โดยจะน าไปศึกษาวิเคราะห์มาตรการความคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
สินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ทั้งของไทย และของสหภาพยุโรป หรือ EU ทั้งน้ีสามารถน าแนวทางท่ี
ไดจ้ากการศึกษาเปรียบเทียบ มาใชเ้ป็นแนวทางการน าเสนอมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้ลูกคา้หรือ
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศไทย ไดรั้บความคุม้ครองท่ีดีมากกว่าน้ี และ
สามารถสร้างความน่าเช่ือถือในการตลาดออนไลน์ควบคู่กบัการพฒันาระบบตลาดออนไลน์ของ
ประเทศใหก้า้วไกลสู่ตลาดโลกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

บทสรุป
  
 ในหลายประเทศทัว่โลกไดมี้การต่ืนตวัต่อการพฒันากฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศและได้
เล็งเห็นถึง ความส าคญัของกฎหมาย ดังกล่าวในการพฒันาประเทศ จึงได้จดัท าและมีกฎหมาย
ดงักล่าวใชบ้งัคบัเพื่อใหเ้ป็น โครงสร้างพื้นฐานท่ีมัน่คงต่อไป  
 จากการศึกษาพิจารณาถึงสภาพของสังคมไทยในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่ประเทศไทยมีปัญหา
โดยพื้นฐานแบ่งพิจารณาไดด้งัต่อไปน้ี  
 
 1. มาตรการทางกฎหมาย  
  เม่ือจ านวนผูใ้ช้งานเพิ่มข้ึนก็มีโอกาสท่ีจ านวนเร่ืองร้องเรียนจะเพิ่มข้ึนไปด้วย โดย
ปัญหาการซ้ือขายออนไลน์ท่ีพบบ่อยไดแ้ก่ สินคา้ไม่มีคุณภาพและไม่ปลอดภยั การประกอบธุรกิจท่ี
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ไม่เป็นธรรมหรือผิดกฎหมาย การไม่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล มีความยากล าบากในการขอคืนเงิน 
การร้องเรียน ตลอดจนการเจรจาไกล่เกล่ีย ปัญหาการขนส่งสินคา้ และ การหลอกลวงหรือฉ้อโกง
ออนไลน์  โดยปัจจยัเก้ือหนุนท่ีท าให้การฉ้อโกงออนไลน์เติบโต ว่ามีอยู่หลายปัจจยัด้วยกนั เช่น 
ช่องวา่งของการก ากบัดูแลเม่ือมีการซ้ือขายออนไลน์, จ านวนผูใ้ชง้านท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง การ
ส่งเสริมการขายและการประชาสัมพนัธ์ท่ีสร้างความเข้าใจผิด, ความอ่อนแอของกฎหมายและ
นโยบายท่ีใชก้ ากบัดูแล, ความอ่อนแอของการบงัคบัใชก้ฎหมายและการก ากบัดูแล, ความอ่อนแอใน
การตระหนกัรู้ของผูบ้ริโภค, และการขาดหายของการสร้างความรู้ดา้นบริโภคศึกษา ส่งผลให้เกิด
ปัญหาทางเศรษกิจและสังคมตามมาอยา่งต่อเน่ือง 
 
 2. ปัญหาในเร่ืองของนิยามของสัญญาที่ห่างด้วยระยะทาง 
  การซ้ือขายดว้ยสัญญาท่ีห่างดว้ยระยะทางของประเทศไทย ถูกจ ากดัดว้ยขอ้เวน้ของ
กฎกระทรวงก าหนดการซ้ือขายสินคา้หรือบริการโดยวิธีการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไม่ถือว่าเป็นต
ลากแบบตรง พ.ศ.2561 ในขอ้ท่ี (1)การขายสินคา้หรือบริการของบุคคลธรรมดาซ่ึงมิไดจ้ดทะเบียน
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และมีรายได้จากการขายสินคา้และบริการโดยวิธีการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 1.8 ลา้นบาทต่อปี” ส่งผลให ้ผูท่ี้ประการท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี
จากการขายสินคา้ผา่นโซเชียล แอฟพลิเคชัน่ต่าง ๆยงัไม่ถือวา่เป็นการขายแบบตลาดแบบตรง ท าให้
พระราชบญัญติัขายตรงและตลาดแบบตรงนั้นไม่ครอบคลุมไปถึงผูข้ายสินคา้หรือบริการผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ท่ีเป็นรายย่อยซ่ึงมีจ านวนมาก ดงันั้นเสนอให้ปรับค านิยามของสัญญาท่ีห่างด้วย
ระยะทาง มีวตัถุประสงค์ชัดเจนเพื่อใช้บงัคับการท าสัญญาระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจ(Supplier) กบั
ผูบ้ริโภค (Consumer) โดยอยูห่่างกนัโดยระยะทาง (Distance Contract) ซ่ึงตกลงท าสัญญาสัญญาข้ึน
โดยวิธีการส่ือสารโดยอยู่ห่างดว้ยระยะทาง (Means of Distance Communication) วิธีการใดวิธีการ
หน่ึงหรือหลายวธีิ รวมถึงการท าสัญญาผา่นส่ืออินเตอร์เน็ตหรือการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ดว้ย 
 
 3. ปัญหาความทบัซ้อนของกฎหมาย 
  ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู ้บริโภคอยู่หลายฉบับ เช่น 
กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง  เป็นปัญหาในทางโครงสร้างทาง
กฎหมายท่ีจะเอ้ืออ านวย ไม่ให้การท าธุรกรรมทางการซ้ือขานสินค้าหรือบริการผ่านช่องทาง
ออนไลน ์สามารถด าเนินไปอยา่งสะดวกรวดเร็ว เม่ือมีขอ้พิพาทเกิดข้ึน  
  ดังนั้นควรมีบทกฎหมายท่ีใช้บงัคบัโดเฉพาะในกเร่ืองของการซ้ือขายสินค้าหรือ
บริการผ่านช่องทางออนไลน์เป็นการเฉพาะโดยก าหนดให้สิทธิคุม้ครองผูบ้ริโภคให้สอดคลอ้งกบั
แนวทางขอ้บงัคบัของสภาพยโุรปตามท่ีไดศึ้กษามาเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ดงัน้ี 
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  3.1  สิทธิการคุม้ครองผูบ้ริโภคเก่ียวกบัขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนการท าสัญญา5 
  3.2  สิทธิในการบอกเลิกสัญญาและขอคืนสินคา้และบริการ6 

                                                                 
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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  โดยสรุปในภาพรวมของประเทศไทย ข้อสัญญาการซ้ือขายสินค้าออนไลน์ใน
ประเทศ ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคมกัไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่ากับผูป้ระกอบธุรกิจ แต่ในส่วนของ
สหภาพยุโรป มีการยินยอมให้ผูบ้ริโภค สามารถท่ีจะใชสิ้ทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยอ าเภอใจแลว้ 
มีสิทธิส่งสินคา้หรือบริการคืนเพื่อไดรั้บเงินคืน ซ่ึงนบัเป็นการใหค้วามคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งตรงจุด 
  3.3  การคุม้ครองการช าระเงินโดยบตัรเครดิต7 

  3.4 ปัญหาการคุม้ครองเก่ียวกบัวธีิการติดต่อกบัผูบ้ริโภค8 
   ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายท่ีใชใ้นการประกอบพาณิชย ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น  
   - กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลเพื่อคุม้ครองสิทธิในความเป็นส่วนตวัจาก การนา
ขอ้มูลของบุคคลไปใชใ้นทางท่ีมิชอบ 

                                                                 

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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   -  กฎหมายแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange 
Law)  
   -  กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer Law)  
เป็นตน้  
   - กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลข่าวสาร (Data Protection Law)  

   - กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Related Crime)  
   - กฎหมายอาญาอนัเน่ืองมาจากอาชญากรรมพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Commerce Criminal Code)  
   ซ่ึงให้มีวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองสังคม จากความผิดท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร 
อนัถือเป็นทรัพยท่ี์ไม่มี รูปร่าง (Intangible Object) แต่ทวา่มีค่ายิ่งในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี
จะช่วยให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจในการคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมทั้งขอ้มูลข่าวสารในสังคมสารสนเทศ
จะไดรั้บการคุม้ครอง  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในประเทศไทย มีขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยให้เพิ่มหมวดการคุม้ครองผูบ้ริโภคในการซ้ือขายสินคา้หรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ และ
การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ลงในพระราชบญัญติักฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นการเฉพาะ โดยสรุป
เป็นประเด็นรายขอ้ ไดด้งัน้ี 

1.  ก าหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีจะโครงสร้างกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีซ้ือขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์เป็นการกล่าวคือ วิธีการด าเนินการเม่ือปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการท า
ธุรกรรมซ้ือขายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์9 จากขอ้สรุปรูปแบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคของสหภาพ
ยุโรป หากจะให้มีการน าไปสู่การด าเนินการเพื่อพฒันากรอบกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค
แลว้ จึงมีมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1.1 ก าหนดนิยามของค าว่าสัญญาท่ีอยู่ห่างโดยระยะทาง ให้ครอบไปถึงการซ้ือขาย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ งในเร่ืองของการติกต่อส่ือสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดองคป์ระกอบให้ชดัเจนและครอบคลุม โดยใชแ้นวทางตามค านิยาม มาตรา 2 
ของขอ้บงัคบัของสหภาพยุโรปคือ “สัญญาระหวา่งท าสัญญาระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจ (Supplier) กบั
ผูบ้ริโภค (Consumer) โดยอยูห่่างกนัโดยระยะทาง (Distance Contract) ซ่ึงตกลงท าสัญญาสัญญาข้ึน
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โดยวิธีการส่ือสารโดยอยู่ห่างดว้ยระยะทาง (Means of Distance Communication) วิธีการใดวิธีการ
หน่ึงหรือหลายวิธี” เพื่อให้ไดป้ระโยชน์ในการบงัคบัใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

 1.2 ดา้นมาตรการในการปฏิบติั เสนอแนวทางให้ก าหนดมาตรการให้ผูข้ายรายย่อย 
หรือผูข้ายท่ีสนใจขายสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน ตอ้งเลือกใชบ้ริการตลาดกลาง
ออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มตลาดออนไลน์ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการรับประกนัสินคา้ การเปล่ียนคือ และ
มาตรการการขายสินคา้ผา่นออนไลน์ โดยผูบ้ริโภคไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเป็นธรรมไดอ้ยา่งชดัเจน 
ซ่ึงจะท าให้ผูซ้ื้อและผูข้ายสามารถให้ความมัน่ใจต่อการซ้ือขายท่ีเป็นธรรม และลดปัญหาลูกคา้ถูก
โกงหรือมีสิทธ์ิคืนสินคา้ท่ีไม่ตรงกบัค าสั่งซ้ือไดโ้ดยง่าย 
 2. เพิ่มเติมแกไ้ขใหเ้สนอแนวทางก าหนดมาตรการการคุม้ครองผูบ้ริโภคก่อนเขา้ท าสัญญา
โดยให้แสดงขอ้ความและรายละเอียดการซ้ือขายสินคา้ในระบบออนไลน์ วิธีการใชง้าน รายระเอียด
ขอ้ห้าม ส่วนประกอบ สถานท่ีการ วิธีการสั่งซ้ือ ระบบการช าระเงิน รวมไปถึงเง่ือนไขการคืนสินคา้
หรือบริการ ควรแจง้ให้ผูบ้ริโภคทราบก่อนตกลงท าสัญญาซ้ือขายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็น
เหตุผลประกอบการตดัสิน อนัเป็นการลดขอ้ผดิพลาดอีกประการหน่ึง 
 3.   แกไ้ขเพิ่มเติมให้ผูบ้ริโภคมีสิทธิการยกเลิกการช าระเงินผ่านบตัรเครดิตและขอคืนเงิน
ตามสัญญาโดยห่างดว้ยระยะทางท่ีอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีซ่ึงเกิดจากกลฉ้อฉล หากพิสูจน์ไดว้า่การ
ช าระราคาค่าสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภคถูกท าไปเพราะกลฉ้อฉลให้ผูป้ระกอบธุรกิจคืนเงินตาม
สัญญาและชดใชค้่าเสียหายอยา่งใดๆ อนัเป็นการกระท าท่ีเกิดจากกลฉอ้ฉลนั้นดว้ย 
 4.  เสนอแนวทางก าหนดให้การเลิกสัญญาและคืนสินคา้หรือบริการไดโ้ดยบอกบอกเลิก
สัญญาฝ่ายเดียวได้ โดยไม่ตอ้งมีเหตุผลประกอบ เป็นให้ให้สิทธิผูบ้ริโภคยกเลิกสัญญาไดต้ามอ าเภอ 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่ไดมี้โอกาสพินิจพิจารณาตวัสินคา้หรือบริการไดอ้ยา่งเต็มท่ี การตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคตั้งอยูบ่นฐานขอ้มูลท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั เพราะคู่สัญญาไม่ไดอ้ยูต่่อหนา้กนัแต่เป็นการท าสัญญา
ท่ีอยูห่่างโดยระยะทางผา่นส่ือต่างๆโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผา่นส่ือทางอินเตอร์เน็ตท่ีปัจจุบนัมีความนิยม
สูง และยงัคงได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ืองมากข้ึนทุกวนั โดยก าหนดระยะเวลาการใช้สิทธินั้น
ผูบ้ริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยไม่ตอ้งรับผิดและไม่ตอ้งแสดงเหตุผลในการบอกเลิกสัญญาภายใน
ระยะเวลา 7 วนัท าการนบัแต่ท่ีไดรั้บสินคา้หรือบริการนั้น และผูป้ระกอบธุรกิจตลาดแบบตรงก็ตอ้ง
ท าการคืนเงินให้แก่ผูบ้ริโภคภายใน 15 วนั มีเพียงค่าใช้จ่ายโดยตรงในการส่งคืนสินคา้จากการใช้
สิทธิดงักล่าวน้ีเท่านั้นท่ีผูบ้ริโภคตอ้งรับผิดชอบ ทั้งน้ีตามาตรา 6(1) ของขอ้บงัคบัสหภาพยโุรป และ
แกไ้ขเพิ่มเติมใหมี้ขอ้ยกเวน้เร่ืองการยกเลิกสัญญา โดยก าหนดใหก้ารซ้ือสินคา้บางประเภท ผูบ้ริโภค
ไม่สามารถใชสิ้ทธิยกเลิกสัญญาได ้เช่น สินคา้ท่ีสั่งตามความประสงคข์องผูบ้ริโภคหรือแต่ละบุคคล 
สินคา้ท่ีมีแนวโน้มว่าเส่ือมภาพหรือมีแนวโน้มท่ีจะหมดอายุอย่างรวดเร็ว สินคา้ท่ีปิดผนึกซ่ึงไม่
เหมาะกบัการส่งคืนเน่ืองจากเหตุผลป้องกนัดา้นสุขภาพหรือสุขอนามยั 
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 5.  เสนอแนะทางให้มีขอ้ก าหนดบทลงโทษ กรณีท่ีผูข้ายยดัเยียดส่งขอ้มูลหรือรายละเอียด
สินคา้ให้กบัลูกคา้ โดยท่ีลูกคา้ไม่ไดร้้องขอ หรือยินยอม เพื่อป้องกนัสิทธ์ิให้กบัผูบ้ริโภคในการถูก
รบกวน อนัเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปท่ีจะมีสิทธิในการเลือกซ้ือสินคา้หรือท า
สัญญาอยา่งอิสระและเป็นธรรม 
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