
 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ 
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ค ำน ำ 

โครงงานฉบับนี้ เป็นการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E – Commerce) หรือการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อสินค้า 
หรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากทางร้านค้าของผู้ประกอบการเพ่ิมมากขึ้น เช่น Facebook Instagram 
line เป็นต้น ท าให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นแรงกระตุ้นในการส่งเสริมการค้าขาย 
ผ่านอินเตอร์ เน็ต  การซื้อขายในธุรกิจประเภทนี้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ ายและสามารถดูสินค้าได้ทันที 
โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ร้านและที่ส าคัญ คือ ความสะดวก สบาย รวดเร็ว จนบางครั้งอาจเป็นช่องทางของมิจฉาชีพ 
ผู้บริโภคอาจตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบส่งผลให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 
เพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะท่ีทราบภาวะตลาดและความจริงที่เก่ียวกับคุณภาพและราคาของสินค้าได ้

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E - commerce) หรือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ 
ของประเทศในปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) ได้ขยายตัวมากขึ้นส่งผลให้
ผู้บริโภคประสบปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงปัญหา 
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
และเข้าใจเนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมายได้ง่ายและน าไปสู่การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการ 
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) ต่อไป 

การศึกษาค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมาย เพ่ือประมวลเป็นหมวดหมู่ให้ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน ซึ่งในการจัดท าฐานข้อมูลมีรายละเอียด ๔ ด้านหลัก ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้น ประเด็นที่ผู้บริโภค 
ควรรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลทั้งหมดได้จัดเก็บในฐานระบบข้อมูลแบบ 
ไฟล์ Word และไฟล์ PDF ประกอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ  
จ านวน ๙ ฉบับ กฎกระทรวง จ านวน ๒ ฉบับ ประกาศ จ านวน ๔ ฉบับ และข้อบังคับ จ านวน ๒ ฉบับ  
ทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ด าเนินการรวบรวมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  บทความ เอกสารประกอบข้อมูล 
เช่น แผ่นพับ เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการเข้าระบบสืบค้นข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 



สารบัญ 
 

           หน้า 
๑. สิ่งที่ผู้บริโภคควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce)   ๑ 

๑.๑ ค านิยาม           ๑ 
๑.๒ ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce)     ๔ 
๑.๓ มาตรการควบคุมผู้ประกอบการหรือร้านค้าออนไลน์      ๕ 

๑.๓.๑ การจดทะเบียนพาณิชย์        ๖ 
๑.๓.๒ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์       ๙ 
๑.๓.๓ มาตรการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง     ๑๕ 

๒. สิทธิของผู้บริโภค          ๑๙ 
๒.๑ สิทธิพ้ืนฐานของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ๑๙ 
๒.๒ สิทธิของผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญาและขอรับเงินคืน     ๑๙ 
๒.๓ สิทธิการส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการ      ๒๑ 

๓. ประเด็นปัญหา          ๒๑ 
๓.๑ ปัญหาการแสดงราคาขายสินค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์  ๒๑ 
๓.๒ ปัญหาผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วได้รับสินค้าไม่ตรง 

ตามท่ีโฆษณา           ๒๒ 
๓.๓ ปัญหาผู้บริโภคได้รับสินค้าช ารุดบกพร่องจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์ 

อิเล็กทรอนิกส์           ๒๗ 
๓.๔ ปัญหาที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้า (ได้รับสินค้าที่ไม่ปลอดภัย) 

ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์         ๒๘ 
๓.๕ ปัญหาผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่ได้รับสินค้า   ๓๐ 

๔. ข้อแนะน า           ๓๑ 
๔.๑ ข้อแนะน าในการเลือกซ้ือสินค้าหรือทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    ๓๑ 
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(๑.๑) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์       ๓๓ 
(๑.๒) ประมวลกฎหมายอาญา        ๓๓ 
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(๒.๑) พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕     ๓๓ 
(๒.๒) พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
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(๒.๕) พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐      ๓๕ 



(๒.๖) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  ๓๕ 
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(๒.๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒    ๓๖ 
(๒.๙) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑     ๓๖ 
(๒.๑๐) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. ๒๕๕๑           ๓๖ 
(๒.๑๑) กฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

พ.ศ. ๒๕๖๑           ๓๖ 
(๒.๑๒) กฎกระทรวงก าหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบขายตรง พ.ศ. ๒๕๖๑       ๓๖ 
(๒.๑๓) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจ 

ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙    ๓๗ 
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(ฉบับที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓         ๓๗ 
(๒.๑๕) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๗๐ พ.ศ. ๒๕๖๓  

เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์        ๓๗ 

(๒.๑๖) ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง  
พ.ศ. ๒๕๕๐           ๓๗ 

(๒.๑๗) ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับดี “DBD” Verified Silver ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ๓๘ 

(๒.๑๘) ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
“DBD Registered”ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐     ๓๘ 

๖. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          ๓๘ 
๖.๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม       ๓๘ 
๖.๒ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์       ๓๘ 
๖.๓ ธนาคารแห่งประเทศไทย         ๓๙ 
๖.๔ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า         ๓๙ 
๖.๕ กรมการค้าภายใน         ๔๐ 
๖.๖ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ         ๔๑ 
๖.๗ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค       ๔๑ 

บรรณานุกรม           ๔๓ 
ภาคผนวก           ๔๔ 



๑ 

ฐานข้อมูลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) 

ข้อมูลเบื้องต้น 
ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

พัฒนาจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้สื่อสารระหว่างกันภายในองค์กรจนน าไปสู่การน ามาใช้สื่อสาร 
ในเชิงพาณิชย์ท าให้รูปแบบการประกอบธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการได้พัฒนาการขายสินค้า 
หรือบริการผ่านออนไลน์หรือที่ เรียกว่า “ธุรกิจพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์” (E – Commerce) เ พ่ิมขึ้น 
โดยมี ผู้ ป ระกอบการพาณิชย์ อิ เ ล็ กทรอนิกส์ ทั้ งขนาดเล็ ก  ขนาดกลาง  (SMEs) และขนาดใหญ่ 
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต อย่างไรก็ตามการพัฒนา 
ดังกล่าวกลับพบปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในหลายด้าน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภค การหลอกลวงผู้บริโภคผู้บริโภคช าระเงินแล้วไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าและบริการ 
ที่ ไม่ ได้มาตรฐาน ตลอดจนได้รับความเสียหายจากการจัดส่งสินค้า ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว  
และไม่ได้รับการชดใช้เยียวยาเมื่อเกิดปัญหาขึ้น  จึงได้มีการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) เพ่ือเป็นข้อมูลความรู้และข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริโภค 
ซึ่งในฐานข้อมูลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้บริโภคควรรู้เกี่ยวกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) สิทธิของผู้บริโภค ประเด็นปัญหา การด าเนินการร้องเรียน ช่องทางการติดต่อ 
ข้อแนะน า กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ ฐานข้อมูลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) นี้จะกล่าวถึง
เฉพาะการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค Business to Customer (B2C) เท่านั้น 

๑. ส่ิงท่ีผู้บริโภคควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) 
(๑.๑) ค านิยามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“ธุรกิจ”๑ หมายความว่า กิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

“ราคา”๒ หมายความรวมถึง ค่าตอบแทนส าหรับการจ าหน่ายด้วย 
(๑.๒) ค านิยามตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“ตลาดแบบตรง”๓ หมายความว่า การท าตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูล 
เพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละราย 
ตอบกลับเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น ส่วนการซื้อขายสินค้าหรือบริการ  
โดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง 

“ผู้จ าหน่ายอิสระ”๔ หมายความว่า บุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ
ขายตรงและน าสินค้าหรือบริการดังกล่าวไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค 

                                                           
๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ 
๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ 
๓ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ 
๔ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ 



๒ 

“ตัวแทนขายตรง”๕ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงให้น าสินค้า
หรือบริการไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค 

“ซื้อ”๖ หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงิน  
หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 

“ขาย”๗ หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทน
เป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าวด้วย 

“สินค้า”๘ หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพ่ือขาย 
“บริการ”๙ หมายความว่า การรับจัดท าการงาน การให้สิทธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์  

ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน แต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงาน
ตามกฎหมายแรงงาน 

(๑.๓) ค านิยามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
“ผู้บริโภค”๑๐ หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอ 

หรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและหมายความรวมถึ งผู้ ใช้สินค้า 
หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้ไม่ได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 

“โฆษณา”๑๑ หมายความถึง กระท าการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพ่ือประโยชน์
ในทางการค้า 

“สื่อโฆษณา”๑๒ หมายความว่า สิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา เช่น หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสียง ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ หรือป้าย 

“ฉลาก”๑๓ หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดท่ีท าให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้า
ซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุ
หรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือส าหรับใช้ประกอบกับสินค้า ป้ายที่ติดตั้ง  
หรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น 

“สัญญา”๑๔ หมายความว่า ความตกลงกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือซื้อและขายสินค้า
หรือให้และรับบริการ 

 
 
 

                                                           
๕ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ 
๖ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ 
๗ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ 
๘ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ 
๙ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ 
๑๐ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓ 
๑๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓ 
๑๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓ 
๑๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓ 
๑๔ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓ 



๓ 

(๑.๔) ค านิยามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
“ข้อความ”๑๕ หมายความว่า เรื่องราว หรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข

เสียง ภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ 
“ธุรกรรม”๑๖ หมายความว่า การกระท าใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือในการด าเนินงาน

ของรัฐตามท่ีก าหนดในหมวด ๔ 
“อิเล็กทรอนิกส์”๑๗ หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟ ฟ้า

หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก
หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น 

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”๑๘ หมายความว่า ธุรกรรมที่กระท าขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”๑๙ หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข 
โทรพิมพ์ หรือโทรสาร 

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์”๒๐ หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อ่ืนใดที่สร้างขึ้น
ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งน ามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
กับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อระบุตัวบุคคลผู ้เป็น เจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพ่ือแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

“ระบบข้อมูล”๒๑ หมายความว่า กระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสร้าง 
ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

(๑.๕) ค านิยามตามพระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
“ระบบการช าระเงิน”๒๒ หมายความว่า ระบบหรือกระบวนการจัดการอ่ืนใดเพ่ือการโอนเงิน การหักบัญชี

หรือการช าระดุล 
“บริการการช าระเงิน”๒๓ หมายความว่า การให้บริการสื่อการช าระเงิน หรือช่องทางการช าระเงินใด ๆ 

ไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง เพ่ือช าระค่าสินค้าหรือค่าบริการ หรือใช้เพ่ือการโอนเงินหรือการท าธุรกรรม
ทางการเงินอื่น ๆ 

“บัตรอิเล็กทรอนิกส”์๒๔ หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา 

                                                           
๑๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔ 
๑๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔ 
๑๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔ 
๑๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔ 
๑๙ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔ 
๒๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔ 
๒๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔ 
๒๒ พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ 
๒๓ พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ 
๒๔ พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ 



๔ 

“เงินอิเล็กทรอนิกส์”๒๕ หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้แก่ผู้ใช้บริการ 
ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม โดยมีการช าระเงินให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจไว้ล่วงหน้าเพ่ือน าไปใช้ช าระค่าสินค้า ค่าบริการ
หรือค่าอ่ืนใดแทนการช าระด้วยเงินสด และได้มีการบันทึกมูลค่าหรือจ านวนเงินที่ช าระไว้ล่วงหน้า 

(๑.๖) ค านิยามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“ผู้ให้บริการ”๒๖ หมายความว่า 

(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการ อ่ืน 
โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 
“ผู้ใช้บริการ”๒๗ หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม 

(๑.๗) ค านิยามตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“ความเสียหาย”๒๘ หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย 
ต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น 

“ความเสียหายต่อจิตใจ”๒๙ หมายความว่า ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความหวาดกลัว ความอับอาย
ความวิตกกังวล ความเศร้าโศกเสียใจ หรือความเสียหายต่อจิตใจอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน 

“สินค้าที่ไม่ปลอดภัย”๓๐ หมายความว่า สินค้าที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็น
เพราะเหตุจากความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบ หรือไม่ได้ก าหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค าเตือน 
หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือก าหนดไว้แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนตามสมควร ทั้งนี้ โดยค านึงถึงสภาพของสินค้า
รวมทั้งลักษณะการใช้งานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินค้าอันพึงคาดหมายได้ 

๑.๒ ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) 
E - Commerce (Electronic Commerce) คือ อีคอมเมิร์ซ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการท าธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์ 
หรือแอปพลิเคชันเป็นสื่อในการน าเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
ท าให้ผู้เข้าใช้บริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ในการท าการค้าต้องประกอบด้วยอย่างน้อย ๒ ฝ่าย คือ ผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายมีหลายรูปแบบ 
โดยจัดประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกเป็นประเภทหลัก ๆ ดังนี้๓๑ 

(๑) B2C (Business to Customer) คือ การค้าระหว่างผู้ค้าโดยตรงถึงลูกค้าหรือผู้บริ โภค 
เช่น เว็บไซต์ขายหนังสือออนไลน์ เน้นการขายหนังสือออนไลน์ หรือสื่อมัลติมีเดียทางการศึกษา โดยมีกลุ่มลูกค้า
เป็นเด็กนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยการสั่งซื้อสินค้าจะท าผ่านระบบตะกร้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
การช าระเงินมีทางเลือกให้ลูกค้า เช่น โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต ไปรษณีย์ธนาณัติ ในส่วนของการจัดส่ง 

                                                           
๒๕ พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ 
๒๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ 
๒๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ 
๒๘ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 
๒๙ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 
๓๐ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 
๓๑ สืบค้นจาก กรมสรรพกร www.rd.go.th 



๕ 

ผ่านทางไปรษณีย์ หรือสามารถส่งแบบ Delivery ได้ด้วย เช่น ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
การขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

(๒) B2B (Business to Business) คือ การค้าระหว่างผู้ค้ากับหน่วยธุรกิจเช่นกัน แต่เป็นผู้ประกอบการ
ครอบคลุมถึงการขายส่ง การท าการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบห่วงโซ่การผลิต (Supply 
Chain Management) หรือเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ กับผู้ให้บริการธุรกิจ
รถเช่า ด าน้ า สปา กอล์ฟ สวนสนุก เป็นต้น 

(๓) C2C (Customer to Customer) เป็นการติดต่อระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค เช่น การติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารในกลุ่มคนที่มีการบริโภค หรือบุคคลทั่ วไปอาจจะท าการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเอง 
โดยสินค้าที่น ามาเสนอขายได้นั้นครอบคลุมตั้งแต่บ้านราคาหลายสิบล้านไปจนถึงหนังสือราคาไม่กี่บาท เป็นต้น 

(๔) B2G (Business to Government) คือ การประกอบธุรกิจระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ที่ใช้กันมาก 
คือ การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เรียกว่า E - Government Prcurement ในประเทศที่มีความก้าวหน้า
ทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่รัฐบาลท าการซื้อหรือจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่  
เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การประกาศจัดจ้างของภาครัฐ หรือการใช้ระบบ EDI ในพิธีการศุลกากร 
ของกรมศุลกากร เป็นต้น 

(๕) G2C (Government to Customer) การบริการของภาครัฐสู่ประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น การเสียภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต การให้บริการข้อมูลสู่ประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

๑.๓ มาตรการควบคุมผู้ประกอบการหรือร้านค้าออนไลน์ 
อีคอมเมิร์ซ (E - Commerce) หมายถึง การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการท าธุรกรรมซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์
หรือแอปพลิเคชันเป็นสื่อในการน าเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
ท าให้ผู้ เข้าใช้บริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
การใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการท าธุรกรรมทุกรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าหรือบริการ การช าระเงิน การโฆษณา และการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
ที่กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพ่ือท าให้
กระบวนการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน ขยายโอกาสทางการค้าและการบริการ๓๒ 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีข้อดีหลายประการ เช่น ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าบุคลากร ลดขั้นตอน 
ในการประกอบธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือซื้อสินค้า ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก
สามารถท าการซื้อขายได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง แต่การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง 
หลายประการด้วยกัน รัฐจึงมีความจ าเป็นต้องเข้ามาควบคุมผู้ประกอบการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 
จดทะเบียนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค หากผู้ประกอบการประสงค์จะค้าขายทางออนไลน์
ต้องจดทะเบียน ดังนี้ 

 
 
 
 
 

                                                           
๓๒ สืบค้นจาก ส านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) www.etda.or.th 



๖ 

๑.๓.๑ การจดทะเบียนพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแล 

ผู้ประกอบพาณิชยกิจ โดยให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดเป็นครั้งคราวโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า 
พาณิชยกิจใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ ในท้องที่ใด ดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์๓๓ 

(๑) การซื้อ การขาย การขายทอดตลาด การแลกเปลี่ยน 
(๒) การให้เช่า การให้เช่าซื้อ 
(๓) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง 
(๔) การขนส่ง 
(๕) การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม 
(๖) การรับจ้างท าของ 
(๗) การให้กู้ยืมเงิน การรับจ าน า การรับจ านอง 
(๘) การคลังสินค้า 
(๙) การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อ หรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร 

การเครดิตฟองซิเอร์ การโพยก๊วน 
(๑๐) การรับประกันภัย 
(๑๑) กิจการอื่นซึ่งก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่๓๔ 
(๑) บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว) 
(๒) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
(๓) นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย 
(๔) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
(๕) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
(๖) บริษัทจ ากัด 
(๗) บริษัทมหาชนจ ากัด 

(๑) กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายใต้บังคับของข้อ ๕ ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ประกอบพาณิชยกิจที่เป็น 
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัท
มหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด ทุกท้องที่ท่ัวราชอาณาจักรต้องจดทะเบียนพาณิชย์๓๕ 

(๑) การท าโรงสีข้าว และการท าโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร 
(๒) การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใด  

ขายได้เป็นเงินตั้งแตย่ี่สิบบาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ห้าร้อยบาทขึ้นไป 

                                                           
๓๓ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๘ 
๓๔ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 
๓๕ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข้อ ๔ 



๗ 

(๓) การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งท าการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียว  
หรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ยี่สิบบาทขึ้นไป 

(๔) การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม
และขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ยี่สิบบาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้า
ที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ห้าร้อยบาทข้ึนไป 

(๕) การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจ าทาง การขนส่งโดยรถไฟ 
การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน
การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพ ยก๊วน 
การท าโรงรับจ าน า และการท าโรงแรม 

และให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้  ไม่ว่าจะเป็นบุ คคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ 
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัท
มหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด ทุกท้องที่ท่ัวราชอาณาจักรต้องจดทะเบียนพาณิชย์๓๖ 

(๑) การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 

(๒) การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอญัมณี 
(๓) การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(๔) การบริการอินเทอร์เน็ต 
(๕) การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(๖) การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(๗) การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ 

ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 
(๘) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้อินเทอร์เน็ต 
(๙) การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
(๑๐) การให้บริการเครื่องเล่มเกม 
(๑๑) การให้บริการตู้เพลง 
(๑๒) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง

และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ดังกล่าว ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ส านักงาน

ทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ส านักงานแห่งใหญ่ 
ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเฉพาะในท้องที่นอกเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

ถ้าส านักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจตั้งอยู่ในต่างประเทศ และมาตั้งส านักงานสาขา  
เพ่ือประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย ส านักงานสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่รับผิดชอบของส านักงาน

                                                           
๓๖ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข้อ ๕ 



๘ 

ทะเบียนพาณิชย์ใดก็ให้จดทะเบียนพาณิชย์ ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์ในเขตท้องที่นั้น ๓๗ ซึ่งกรณีที ่
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ มาตั้งส านักงานสาขา 
ในประเทศไทยจะต้องตรวจสอบดูด้วยว่ากิจการที่ด าเนินการนั้นต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ หากเป็นกิจการที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้ประกอบธุรกิจ
พาณิชยกิจจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการค้าก่อนยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ 

(๒) กิจการค้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้ก าหนดให้พาณิชยกิจต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้น 

ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์๓๘ 
(๒.๑) การค้าเร่ การค้าแผงลอย 
(๒.๒) พาณิชยกิจเพื่อการบ ารุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล 
(๒.๓) พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งข้ึน 
(๒.๔) พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม  
(๒.๕) พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 
(๒.๖) พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ พาณิชยกิจกลุ่มเกษตรกร 

ที่ได้จดทะเบียนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕๓๙ 
(๓) สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์๔๐ 

(๓.๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ท่ี 
- ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส านักการคลังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนพาณิชยกิจ

ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
- ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขต ๕๐ เขต รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 

ที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เขตนั้น 
(๓.๒) ในส่วนภูมิภาค สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเมืองพัทยา 

โดยรับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ในท้อ งที่ เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 

 

 

 

 

 

                                                           
๓๗ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข้อ ๖ 
๓๘ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๗ 
๓๙ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ 
แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๐ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 



๙ 

๑.๓.๒ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) กิจการค้าที่เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์๔๑ 
กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ ถือว่าเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่๔๒ 
(๑.๑) การซื้อสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(๑.๒) การบริการอินเทอร์เน็ต 
(๑.๓) การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(๑.๔) การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(๒) ผู้มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์๔๓ 

(๒.๑) บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) 
(๒.๒) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
(๒.๓) นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยที่เข้ามาเปิดส านักงานสาขาในประเทศไทย 
(๒.๔) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
(๒.๕) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
(๒.๖) บริษัทจ ากัด 
(๒.๗) บริษัทมหาชนจ ากัด 

(๓) สถานที่จดทะเบียน๔๔ 
ส านักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล 

ที่ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ ถ้าส านักงานแห่งใหญ่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจตั้งอยู่ในต่างประเทศ  
และมาตั้งที่ส านักงานสาขา เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวในประเทศไทย ส านักงานสาขาแห่งใหญ่ตั้งในเขตท้องที่
รับผิดชอบของส านักงานทะเบียนพาณิชย์ใดก็ให้จดทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนพาณิชย์ในเขตท้องที่นั้น 

(๔) ตัวอย่างเว็บไซต์ท่ีเข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์๔๕ 
(๔.๑) มีระบบการสั่งซื้อ เช่น ระบบกรอกฟอร์ม ระบบตะกร้า อีเมล หรืออ่ืน ๆ 
(๔.๒) มีระบบการช าระเงิน ออฟไลน์ หรือออนไลน์ เช่น การโอนเงินผ่านระบบบัญชี การช าระเงิน

ด้วยบัตรเครดิต หรือ E - Cash เป็นต้น 
(๔.๓) มีระบบสมาชิก เพ่ือรับบริการข้อมูลอื่น ๆ โดยมีการคิดค่าใช้จ่าย (ถือเป็นการขายบริการ)  
(๔.๔) มีวัตถุที่ประสงค์หลักในการรับจ้างโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้ อ่ืนและมีรายได้ 

จากการโฆษณานั้น 
(๔.๕) รับจ้างออกแบบเว็บไซต์ หรือเพียงโฆษณาว่าเป็นผู้รับจ้างออกแบบเว็บไซต์ (ถือว่าเป็น 

การออกแบบเว็บไซต์นั้นมีช่องทางการค้าปกติบนอินเทอร์เน็ต) 

                                                           
๔๑ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 
๔๒ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข้อ ๕ (๓) (๔) (๕) (๖) 
๔๓ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 
๔๔ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 
๔๕ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 



๑๐ 

(๔.๖) เว็บไซต์ให้บริการเกมออนไลน์ที่คิดค่าบริการจากผู้เล่น (เจ้าของเว็บไซต์ต้องจดทะเบียน) 
(๔.๗) เว็บไซต์ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การ Download

เพลง โปรแกรม เกม Ringtone Screensaver SMS เป็นต้น 
(๕) ตัวอย่างเว็บไซต์ท่ีไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์๔๖ 

(๕.๑) มีเฉพาะหน้าร้านโชว์สินค้าของตนเอง แต่ท าการค้าในช่องทางปกติ (ไม่ใช่ อินเทอร์เน็ต) 
แม้จะมีข้อความแจ้งว่าให้ติดต่อได้ เช่น สนใจติดต่อ.... หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่.... 

(๕.๒) การโฆษณาสินค้าของตนเอง โดยลักษณะของการโฆษณานั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก 
ของกิจการและไม่ใช่ช่องทางค้าปกติ แม้จะมีป้ายโฆษณาสินค้าหรือบริการที่สามารถแสดงผ่านหน้าเว็บไซต์ 
บนอินเทอร์เน็ต ของผู้อ่ืนมาติดและมีรายได้จากป้ายโฆษณาสินค้าหรือบริการที่สามารถแสดงผ่านหน้าเว็บไซต์
บนอินเทอร์เน็ตก็ตาม 

(๕.๓) การประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลแก่สมาชิกหรือบุคคลทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
หรือบริการ เช่น เพ่ือการสอน ประกาศรับสมัครงาน 

(๕.๔) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เก่ียวกับบริษัท หรือสินค้า 
(๕.๕) เว็บไซต์ส่วนตัว ที่สร้างขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว การงาน การศึกษา หรือความสนใจ

ส่วนตัว 
(๕.๖) เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางด้านข้อมูลโดยมีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยไม่มี 

การเสียค่าสมาชิกหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ 
(๖) แนวปฏิบัติการจดทะเบียนประกอบพาณิชยกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์๔๗ 

(๖.๑) การยื่นค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ๑ ค าขอต่อ ๑ เว็บไซต์ หรือร้านค้าออนไลน์ 
(๖.๒) ต้องมีร้านค้าออนไลน์แล้ว ไม่ใช่มีแค่ชื่อเว็บไซต์ หรือชื่อร้านค้า 
(๖.๓) เป็นร้านค้าหรือประกอบพาณิชยกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ๔ ประเภท ตามที่กฎหมาย

ก าหนด 
(๖.๔) ไม่ ใช่ เว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เ พ่ือการโฆษณา ประชาสัมพันธ์  

หรือให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่สามารถซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์นั้น ๆ 
(๖.๕) การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Social Media เช่น Facebook ที่เป็น 

การท าการค้าโดยปกติ ถือเป็นการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และน าเลขทะเบียน  
แสดงบนหน้าร้านค้าออนไลน์ 

(๖.๖) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ DBD 
Registered เฉพาะร้านค้าออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์และมีโดเมนเนมเป็นของตนเอง ไม่รวมสื่อออนไลน์อื่น 

 
 
 
 
 

                                                           
๔๖ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 
๔๗ สืบค้นจาก คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ประกอบพาณิชยกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการขอใช้
เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 



๑๑ 

การส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด าเนินการส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในด้านการสร้างความเชื่อมั่น

เพ่ือให้การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์มีความน่าเชื่อถือ และช่วยส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตขึ้น โดยการสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า  
หรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์ที่ประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส 
ซ่ึงมีส่วนช่วยกระตุ้นและผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจให้ความส าคัญกับการยืนยันการมีตัวตน การสร้างความน่าเชื่อถือ
และด าเนินการเข้าสู่ระบบมากขึ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง 
ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  DBD Registered ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แสดงการขึ้นทะเบียนข้อมูลธุรกิจกับหน่วยงาน
ภาครัฐแล้ว ไว้บนร้านค้าออนไลน์ โดยรายละเอียดของเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพ่ิมเติมจากฐานข้อมูลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

(๑) เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์๔๘ 
เครื่องหมาย DBD Registered คือ เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

ซึ่งรับรองว่าผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้ยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงในการท าธุรกิจ
พาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์  เ พ่ือสร้ างความน่า เชื่ อถือ ให้ แก่ผู้ ประกอบธุรกิจพาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิกส์ 
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะออกเครื่องหมาย DBD Registered ให้ผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือน าไปแสดงไว้ 
บนร้านค้าออนไลน์ เมื่อผู้บริ โภค (ผู้ซื้อ) เห็นเครื่องหมาย DBD Registered แล้วจะเกิดความมั่นใจ 
ในการท าธุรกรรมพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมมากขึ้น หากเกิดข้อพิพาทจากการซื้อสินค้าหรือบริการ 
สามารถติดตามหาตัวผู้ประกอบธุรกิจและแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพ่ือแก้ไขปัญหา และผู้ประกอบการธุรกิจ
พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ดีรับเครื่องหมาย DBD Registered แล้ว สามารถขอใช้ เครื่องหมายรับรอง 
ความน่ า เชื่ อถื อ  (DBD Verified)  จากกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ า ได้  ซึ่ ง เครื่ อ งหมาย  DBD Verified 
จะมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าเครื่องหมาย DBD Registered โดยจะออกให้แก่ร้านค้าออนไลน์ที่มีคุณภาพ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนดเท่านั้น ซึ่งให้ผู้ประกอบการทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
นายทะเบียนพาณิชย์จะจัดส่งข้อมูลให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพ่ือออกเครื่องหมาย DBD Registered  
ต่อไปหรือกรณีผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ อิเ ล็กทรอนิกส์  
เช่น ร้านค้าออนไลน์ภาครัฐ ผู้มีอาชีพเกษตรกร เป็นต้น สามารถขอได้ทางเว็บไซต์ www.trustmarkthai.com 
เมื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วจะท าการจัดส่ ง Source Code ผ่านทางอีเมล 
ของผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือน าเครื่องหมาย DBD Registered ไปติดตั้งหน้าร้านค้าออนไลน์ 

(๒) ประเภทเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(๒.๑) เครื่องหมาย DBD Registered เป็นเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ซึ่งรับรองว่าผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ได้ยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงในการท าธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง ดังต่อไปนี้ 

(๒.๑.๑) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุ คคลที่ประกอบธุ รกิจพาณิชย์ อิ เล็ กทรอนิกส์  
บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น เว็บไซต์ในร้านค้าใน E - Marketplace ร้านค้าใน Social Application เป็นต้น 

                                                           
๔๘ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 

http://www.trustmarkthai.com/


๑๒ 

(๒.๑.๒) ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอใช้เครื่องหมายรับรองต้องแสดงหลักฐานการประกอบ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์เอกสารแนบต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
หนังสือรับรองนิติบุคคลเอกสารการเป็นสมาชิกสมาคมการค้า หอการค้า เอกสารที่แสดงว่าได้จัดท าร้านค้า
ออนไลน์แล้ว หรือชื่อทางออนไลน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (URL) เป็นต้น๔๙ 

(๒.๑.๓) เครื่องหมายรับรองให้มีอายุห้าปี นับแต่วันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอนุมัติให้มี 
การก าหนดใช้๕๐ 

(๒.๑.๔) ผู้ใช้เครื่องหมายรับรองที่ประสงค์จะขอต่ออายุเครื่องหมายรับรองให้แจ้งความประสงค์
มาท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในสามสิบวันก่อนวันที่เครื่องหมายรับรองสิ้นอายุ๕๑ 

(๒.๒) เครื่องหมาย DBD Verified เป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกให้แก่ผู้ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วน  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นการบ่งบอกว่าเว็บไซต์นั้น ๆ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ 
E-commerce ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD Verified แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้๕๒ 

(๒.๒.๑) ระดับดี  DBD Verified Silver จะออกให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยผ่าน
คุณสมบัติเช่น จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับเครื่องหมาย DBD Registered จัดส่งงบการเงิน
ติดต่อกัน (กรณีเป็นนิติบุคคล) รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(๒.๒.๒) ระดับดีมาก DBD Verified Gold จะออกให้แก่ผู้ทีจ่ดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จัดส่งงบการเงิน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจการค้า 

(๒.๒.๓) ระดับดี เด่น DBD Verified Platinum จะออกให้แก่ผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่าสองปี 
จัดส่งงบการเงินติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี และมีคุณสมบัติอ่ืน ได้แก่ เว็บไซต์ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified 
ระดับ Gold ต่อเนื่องสองปี และกรณีที่ไม่ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Gold หรือได้รับเครื่องหมาย
รับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่อง ไม่ครบสองปีจะได้รับพิจารณาเป็นรายกรณี เช่น ธุรกิจ
ได้รับการรับรอง หรือรางวัลด้านการบริหารจัดการจากสมาคมหรือหน่วยงาน รวมทั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจการค้า เป็นต้น 

หมายเหตุ หากน าเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) 
ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ E - Commerce โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ย่อมมีความผิด 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และอาจมีความผิด 

                                                           
๔๙ ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “DBD Registered” 
ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ 
๕๐ ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “DBD Registered” 
ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ 
๕๑ ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “DBD Registered” 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ 
๕๒ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 



๑๓ 

ตามประมวลกฎหมายอาญาฐานปลอมเอกสารและใช้ เอกสารปลอม ต้องรับโทษจ าคุกไม่ เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ๕๓ 

หลักเกณฑ์การให้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
DBD Verified มีดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติของผู้ขอเครื่องหมาย 
ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอใช้เครื่องหมายรับรอง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้๕๔ 
(๑) เป็นบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษั ทจ ากัด 

หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ไม่เข้าข่ายเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(๒) จดทะเบียนพาณิชย์ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียน

พาณิชย์และได้รบัเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(๓) เป็นเจ้าของโดเมนเนม 
(๔) มีระบบการสั่งซื้อ อย่างน้อยระบบตะกร้าสินค้า หรือระบบการจอง หรือระบบใบเสนอราคา 

หรือระบบแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ 
(๕) มีช่องทางการช าระเงินอย่างน้อยโอนเงินผ่านธนาคาร หรือเก็บเงินปลายทาง หรือผ่าน

ตัวกลางทางการเงิน หรืออิเล็กทรอนิกส์แบงค์ก้ิง หรือเคาน์เตอร์เซอวิส หรือผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต 
(๖) มีช่องทางการจัดส่ง 

(๖.๑) ประเภทสินค้า เช่น ไปรษณีย์ บริษัทขนส่งเอกชน พนักงานส่งสินค้า 
(๖.๒) ประเภทบริการ เช่น Download จัดส่งทางอีเมล 

(๗) ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๘) สินคา้หรือบริการจะต้องเป็นไปตามประเภทธุรกิจของพาณิชยกิจที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๙) สินค้าหรือบริการที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชน จะต้องจัดให้มีข้อความเตือน 

บนเว็บไซต์เพ่ือให้ความคุม้ครองสิทธิแก่เด็กและเยาวชน 
(๑๐) ไม่เคยถูกเพิกถอนการใช้เครื่องหมายรับรอง เว้นแต่พ้นจากการเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า

ห้าปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาต 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
ผู้ที่ จะได้รับอนุญาตให้ ใช้ เครื่องหมายรับรองต้องผ่านการตรวจสอบว่ าได้ประกอบธุรกิจ 

ตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้๕๕  
(๑) ต้องเปิดเผยข้อมูลธุรกิจและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ

ชื่อ ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) ชื่อเว็บไซต์ เลขทะเบียนพาณิชย์ ที่ตั้งสถานประกอบการหรือที่ตั้งของตัวแทน 

                                                           
๕๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ 
๕๔ ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ระดับดี “DBD Verified Silver” ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อ ๕ 
๕๕ ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับดี “DBD Verified Silver” ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อ ๗ 



๑๔ 

หรือบุคคลที่สามารถติดต่อได้ วิธีการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท ์โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) 
และเวลาท าการดว้ยความถูกต้องชัดเจน และเข้าถึงไดง่้าย 

(๒) การเสนอซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ ต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมไม่ขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้า 
หรือบริการโดยพิจารณาจากสภาพการซื้อขายและลักษณะของสินค้าหรือบริการ ต้องระบุราคาให้ชัดเจน 
และกรณีที่มีค่าใช้จ่ายอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ภาษี ค่าระวางบรรทุกสินค้า ค่าบริการจัดส่ง รวมทั้งต้องแสดงรายละเอียด
การซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ เพ่ือให้ผู้สั่งซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ท าธุรกรรมเกี่ยวกับสินคา้หรือบริการนั้น ได้แก่ 

(๒.๑) สินค้าหรือบริการและค่าบริการจัดส่ง ตลอดจนเงื่อนไขวิธีการสั่งซื้อหรือขาย  
และตอบรับหรือข้อมูลที่จ าเป็นอื่น ๆ 

(๒.๒) วิธีการและระยะเวลาในการช าระราคาค่าสินค้าหรือบริการ ต้องก าหนดขั้นตอน
วิธีการให้ชัดเจน วิธีการช าระเงินทั้งหมดหรือแบ่งเป็นงวด เงินสกุลที่รับช าระ นับแต่วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ 
รวมทั้งการด าเนินการในกรณีท่ีมีการผิดนัดช าระราคา 

(๒.๓) การส่งมอบสินค้าหรือการให้บริการต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันควร 
และตอ้งระบุให้ชัดเจนถึงวิธีการและระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ 

(๓) ต้องมีข้อมูลแสดงนโยบายเงื่อนไขทางการค้าหรือบริการที่เป็นธรรม เช่น การยกเลิก  
การคืนสินค้าหรือบริการ มีระบบการยืนยันการสั่งซื้อ มีทางเลือกในการยกเลิกหรือยืนยันการตกลง 
ท าธุรกรรมก่อนที่จะมีการตกลงซื้อขาย เงื่อนไขและข้อตกลงของธุรกรรมเพ่ือให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายสามารถ 
เข้าไปตรวจสอบได้และมีรายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้ซื้อหรือผู้ขาย มีวิธีการตรวจสอบสถานะของสินค้า 
หรือบริการและมีระบบแจ้งสถานะในการจัดส่งสินคา้ และยกเลิกสินค้า 

(๔) ต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการท าธุรกรรมของผู้ซื้อ 
หรือผู้ขายโดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เหมาะสมกับข้อมูลที่มีการจัดเก็บ 
และส่งผ่านและมีการป้องกันรักษาความลับของผู้ซื้อหรือผู้ขาย 

(๕) ต้องจัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยก าหนดรายละเอียด 
ในการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะจัดเก็บ วัตถุประสงค์ 
ในการจัดเก็บ เทคโนโลยีหรือวิธีการที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การน าไปใช้หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม  
กรณีที่มีการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามจะต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เพียงพอ 
รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่น ามาใช้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการน าไปใช้ 

(๖) ต้องจัดให้มีระบบในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการ 
โดยมีช่องทางที่จะให้ผู้บริ โภคสามารถร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการได้ 
โดยมีการแจ้งรายละเอียดกระบวนการแก้ไขปัญหาและการแจ้งผลให้แก่ผู้ร้องเรียนโดยเร็ว ทั้งนี้ การด าเนินการ
ตามข้อ ๗ ต้องมีรายละเอียดการด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจระดับดี “DBD Verified 
Silver” ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนดไว้ 

หมายเหตุ เครื่องหมายรับรองให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 



๑๕ 

๑.๓.๓ มาตรการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ผู้ประกอบธุรกิจต้องจดทะเบียนตลาดแบบตรง 

ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งตลาดแบบตรง หมายความว่า การท าตลาด 
สินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่าง 
โดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
ส่วนการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง๕๖ การซื้อขายสินค้าบางประเภทที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง
และไม่ต้องมีการจดทะเบียน ในปัจจุบันได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการ 
โดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งก าหนดการซื้อขายสินค้า 
หรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ได้แก่๕๗ 

(๑) การขายสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี 

(๒) การขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(๓) การขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

(๔) การขายสินค้าหรือบริการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
(๑) การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
บุคคลใดประสงค์จะประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงให้ยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค โดยแนบเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบ ขต.๒ ตามประกาศ
คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ 
ขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๕๐๕๘ และประกาศคณะกรรมการขายตรง 
และตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง  
และการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖๕๙ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การยื่นค าขอ 
จดทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู ้ยื ่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ ่งเป็นบุคคลธรรมดา ต้องไม่เคย 
ถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียน 
และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม๖๐ คือ เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท

                                                           
๕๖ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ 
๕๗ กฎกระทรวงก าหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕๘ ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอจดทะเบียน  
การประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓ 
๕๙ ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอจดทะเบียน 
การประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๖๐ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๘/๓ 



๑๖ 

หรือความผิดลหุโทษ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอ่ืนที่จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้ จั ดการ ผู้ จั ดการ หรือบุคคลซึ่ งรับผิดชอบในการด าเนินงานของห้างหุ้นส่ วนหรือบริษัท 
ที่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียน๖๑ 

(๒) ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่งเป็นนิติบุคคล ต้องไม่เคยถูกเพิกถอน
ทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียนและต้องมีหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล  ซึ่งไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม๖๒ คือ เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถเคยได้รับโทษจ าคุก
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่ งรับผิดชอบในการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทอ่ืนที่จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เคยถูกเพิกถอนทะเบียน 
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียน๖๓ 

(๓) ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียน  
เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. ๒๕๖๑๖๔ โดยจะก าหนดวงเงินและรายละเอียดให้แตกต่างกันโดยค านึงถึงขนาดหรือประเภท 
ของการประกอบธุรกิจก็ได้ และให้มีการทบทวนวงเงินของหลักประกันทุกสามปี  ซึ่งหลักประกันดังกล่าว 
ได้แก่ เงินสด หนังสือค้ าประกันของธนาคาร ตามประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 
เรื่อง หลักประกัน ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕๖๕ 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงวางหลักประกันตามมาตรา ๓๘/๕ 
เป็นเงินสดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้นายทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
แยกเป็นแต่ละบัญชี เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแต่ละราย รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินจากบัญชี
เงินฝากกับธนาคาร ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ว่าด้วยการเปิดบัญชีเงินฝาก 
และการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากส าหรับหลักประกันที่เป็นเงินสด พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนดอกผลที่เกิดจาก 
เงินฝากดังกล่าว ให้ตกเป็นของประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่วางหลักประกันนั้น๖๖ นอกจากนี้ ให้ถือว่า
หลักประกันที่ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงได้วางไว้ตามมาตรา ๓๘/๕ หรือมาตรา ๔๑/๓ วรรคสี่ 
ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ส่วนในกรณีที่มีการโอนกิจการหรือเลิกประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงจะขอรับคืนหลักประกันที่วางไว้พร้อมทั้งดอกผลได้ก็ต่อเมื่อ ได้แสดงหลักฐานว่าได้ช าระหนี้ 
ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ เสร็จสิ้นแล้วและในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ

                                                           
๖๑ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๘/๒ 
๖๒ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๘/๔ 
๖๓ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๘/๒ 
๖๔ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๘/๕ 
๖๕ ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักประกัน ตามพระราชบัญญัติขายตรง  
และตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๖ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๘/๖ 



๑๗ 

ตลาดแบบตรงไม่มารับหลักประกันและดอกผลคืนภายในห้าปีนับแต่วันที่โอนกิจการหรือวันที่เลิกประกอบธุรกิจ 
ให้หลักประกันและดอกผลนั้นตกเป็นของแผ่นดิน๖๗ 

ส าหรับธุรกิจตลาดแบบตรงที่ต้องจดทะเบียนก็เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบ 
หรือติดตามผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลผู้ค้าขายได้ หากผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิจากการซื้อสินค้าหรือบริการ 
โดยผู้ท าการค้าขายสินค้าผ่านสื่อหรืออินเทอร์เน็ตต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะท าการค้าขายได้ ไม่ใช่ด าเนินการ
ก่อนแล้วจึงไปจดทะเบียนภายหลัง ซึ่งมาตรการส าคัญในการขอจดทะเบียนตลาดแบบตรง คือ การวางหลักประกัน
ต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือน าหลักประกันไปเยียวยาให้แก่ผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายจากการใช้สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจโดยไม่ต้องใช้กระบวนการทางศาล มีหลักเกณฑ์
และวางเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ดังนี้๖๘ 

(๑) ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงรายใหม่ ต้องวางหลักประกันการประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง ดังนี้ 

(๑.๑) บุคคลธรรมดา ต้องวางหลักประกันจ านวนห้าพันบาท 
(๑.๒) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้องวางหลักประกันจ านวนสองหมื่นห้าพันบาท 

(๒) ผู้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ต้องวางหลักประกัน ดังนี้ 
(๒.๑) กรณีรายได้ไม่เกินยี่สิบห้าล้านบาทต่อปี  

- บุคคลธรรมดา ต้องวางหลักประกันจ านวนห้าพันบาท 
- ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้องวางหลักจ านวนสองหมื่นห้าพันบาท 

(๒.๒) กรณีรายได้เกินยี่สิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อปี ต้องวางหลักประกัน 
จ านวนห้าหมื่นบาท 

(๒.๓) กรณีรายได้เกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปี ต้องวางหลักประกัน 
จ านวนหนึ่งแสนบาท 

(๒.๔) กรณีรายได้เกินหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปี ต้องวางหลักประกันจ านวนสองแสนบาท 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีภาษีทุกปี ให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแจ้งรายได้ 

จากการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงให้นายทะเบียนทราบ 
ในกรณีที่เงินหลักประกันที่วางไว้ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจ

ตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ หรือข้อ ๔ แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงวางหลักประกันให้ถูกต้องภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

การแจ้งดังกล่าว นายทะเบียนจะก าหนดให้ด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้๖๙  
โดยค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงให้เป็นไปตามแบบที่ คณะกรรมการขายตรง 
และตลาดแบบตรงประกาศก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้๗๐ 

(๑) ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
(๒) ภูมิล าเนาของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
(๓) ประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ 

                                                           
๖๗ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๘/๗ 
๖๘ กฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ 
๖๙ กฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ 
๗๐ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๙ 



๑๘ 

(๔) วิธีการขายสินค้าหรือบริการ 
(๒) หลักเกณฑ์การยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใดประสงค์จะประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน  

ณ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยแนบเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้  
ในแบบ ขต. ๒ ตามประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอ 
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๕๐๗๑ หากผู้ประกอบธุรกิจ 
ตลาดแบบตรงจ าหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ โดยไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕๗๒ ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่๗๓ ทั้งนี้ ค าขอจดทะเบียน 
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงประกาศก าหนด 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้๗๔ 

(๑) ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
(๒) ภูมิล าเนาของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
(๓) ประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ 
(๔) วิธีการขายสินค้าหรือบริการ 

คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
(๑) จดทะเบียนได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และกรณีนิติบุคคลไม่มีก าหนดทุนจดทะเบียน 
(๒) ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องไม่ เคยถูกเพิกถอนทะเบียน 

การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียน และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้๗๕ 
(๒.๑) เป็นห้างหุ้นส่วนที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่าห้าแสนบาท หรือเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน 

และช าระแล้วไม่ต่ ากว่าหนึ่งล้านบาท 
(๒.๒) มีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน 

ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๓๘/๑ 

(๓) ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขอ
จดทะเบียน และต้องมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของนิติบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้๗๖ 

(๓.๑) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓.๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

                                                           
๗๑ ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอจดทะเบียน  
การประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓ 
๗๒ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๗ 
๗๓ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๑/๑ 
๗๔ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๙ 
๗๕ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๘/๑ 
๗๖ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๘/๒ มาตรา ๓๘/๓ และมาตรา ๓๘/๔ 



๑๙ 

(๓.๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓.๔)  เป็นหุ้ นส่ วนผู้ จั ดการ  กรรมการผู้ จั ดการ ผู้ จั ดการ  หรือบุคคลซึ่ งรับผิ ดชอบ 
ในการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอ่ืนที่จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

(๓.๕) เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่ งรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
ในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขอจดทะเบียน 

(๓) การรายงานการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
การรายงานการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ตามประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอจดทะเบียน 
การประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๕๐ แบบรายงานการประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง (ขต.๒/๒) ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับทราบภายในเดือนมกราคม 
และเดือนกรกฎาคมของทุกปี๗๗ 

๒. สิทธิของผู้บริโภค 
๒.๑ สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการซื้อขายสินค้าหรือบริการซึ่งสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  

ของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ย่อมได้รับการคุ้มครอง ดังนี้๗๘  
(๑) ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องและเพียงพอ 
(๒) ผู้บริโภคมีอิสระในการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการ 
(๓) ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
(๔) ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายจากการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ 
(๕) ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 

๒.๒ สิทธิของผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญาและขอรับเงินคืน 
นอกเหนือจากสิทธิทั่วไปในฐานะผู้ซื้อสินค้าแล้ว ผู้บริโภคทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตลาดแบบตรง 

ยังได้รับสิทธิบอกเลิกสัญญาและขอรับเงินคืนเพ่ิมอีกด้วย ในการซื้อขายสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ การบอกเลิกสัญญาในกรณีปกติจะต้องเป็นไปตามข้อสัญญา
หรือเป็นไปตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ แต่การท าสัญญาซื้อขายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสัญญาที่เกิดขึ้น
นอกสถานประกอบการของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นสัญญาที่คู่สัญญาไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าในขณะท าสัญญา
ผู้บริโภคอาจสั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ 
ตลอดจนการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งการท าสัญญารูปแบบนี้ผู้บริโภคไม่มีโอกาสเห็นหรือตรวจสอบสินค้านั้นก่อน
หรือเห็นรูปลักษณะของสินค้าได้อย่างชัดเจน และสินค้าที่ผู้บริ โภคสั่ งซื้อมักไม่ตรงกับที่ โฆษณาไว้  
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดสิทธิของผู้บริโภค ในการซื้อสินค้า 
หรือบริการจากการขายผ่านตลาดแบบตรงผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนา  

                                                           
๗๗ ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอจดทะเบียน 
การประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๐ 
๗๘ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ 



๒๐ 

ภายในเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ ไปยังผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจ  
ตลาดแบบตรง๗๙ 

กรณีท่ีผู้บริโภคใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาต้องเลือกปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังตอ่ไปนี้๘๐ 
(๑) ส่งคืนสินค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง  
(๒) เก็บรักษาสินค้าไว้ตามสมควรภายในระยะเวลายี่สิบเอ็ดวั นนับแต่วันที่ ใช้สิทธิเลิกสัญญา 

เว้นแต่สินค้านั้นเป็นของเสียง่ายโดยสภาพไม่อาจเก็บรักษาได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้เก็บรักษาตามเวลา
และวิธีการอันควรแก่สภาพ เมื่อพ้นก าหนดนั้นแล้ว ผู้บริโภคจะเก็บรักษาสินค้านั้นไว้หรือไม่ก็ได้ 

หน้าที่ของผู้บริโภคในการส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ 
หากผู้บริ โภคเลือกเก็บรักษาสินค้าไว้หลังจากบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้บริ โภคมีหน้าที่ส่ งคืนสินค้า  

ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงได้โดยวิธีดังต่อไปนี้๘๑ 
(๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง มารับคืนสินค้านั้น ณ ภูมิล าเนาของผู้บริโภค 
(๒) กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงขอให้ผู้บริโภคส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์โดยเก็บเงินปลายทาง

ผู้บริโภคต้องส่งสินค้าภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันที่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 
(๓) กรณีที่ เป็นสินค้าสิ้นเปลือง ผู้บริโภคมีหน้าที ่ค ืนเฉพาะส่วนที ่เหลือจากการใช้ก ่อนใช้ส ิทธิ 

เลิกสัญญา๘๒ 
(๔) ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะยึดหน่วงสินค้าไว้ได้จนกว่าจะได้รับเงินคืนที่ผู้บริโภคจ่ายไปในการซื้อสินค้านั้น๘๓ 

หน้าที่ของผู้ประกอบการกรณีผู้บริโภคส่งคืนสินค้า 
เมื่อผู้บริโภคใช้สิทธิเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงจะต้องคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคเต็มจ านวนตามที่ผู้บริโภค 
ได้จ่ายไปเพ่ือการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา๘๔ 
ส่วนกรณีที่ ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงใดไม่คืนเงินตามจ านวนและภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้นช าระเบี้ยปรับตามอัตราที่คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง
ประกาศก าหนดให้แก่ผู้บริโภค๘๕ ตามประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง ก าหนดอัตรา
เบี้ยปรับกรณีผู้จ าหน่ายอิสระตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง  
ไม่คืนเงินตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้แก่ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 

 

 
                                                           
๗๙ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๓ 
๘๐ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง 
๘๑ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ วรรคสอง 
๘๒ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ วรรคสาม 
๘๓ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ วรรคห้า 
๘๔ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๖ 
๘๕ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๖ วรรคสอง 



๒๑ 

๒.๓ สิทธิการส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการ 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหน้าที่จัดท าเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการและส่งมอบให้แก่

ผู้บริโภคพร้อมกับสินค้าหรือบริการ๘๖ เอกสารการซื้อขายดังกล่าวต้องมีข้อความภาษาไทยที่อ่านเข้าใจง่าย 
โดยระบุชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย วันที่ซื้อขาย และวันที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ รวมทั้งสิทธิ ของผู้บริโภค 
ในการเลิกสัญญาซึ่งสิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวต้องก าหนดด้วยตัวอักษรที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป๘๗ 

ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงผู้ใดไม่จัดท าเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการ หรือผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงผู้ใดไม่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการ หรือส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้า 
หรือบริการไม่เป็นไปตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ต้องรับโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท๘๘ 

ค ารับประกันสินค้าหรือบริการให้จัดท าเป็นภาษาไทยและระบุถึงสิทธิของผู้บริโภคในการเรียกร้องสิทธิ
ตามค ารับประกันที่ชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ถึงเงื่อนไขที่ระบุไว้ รายละเอียดเกี่ยวกับค ารับประกันสินค้า 
หรือบริการดังกล่าวให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงประกาศก าหนด๘๙ 
เนื่ องจากการก าหนดข้อความที่ จะใช้ ในการสื่ อสารข้อมูล เ พ่ือการเสนอขายสินค้ าหรื อบริการ 
และการท าค ารับประกันถือว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ผู้บริโภคจะต้องได้รับรู้ก่อนเข้าท าสัญญากับผู้ประกอบการ 
หากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น ต้องรับโทษปรับไม่เกิน 
สามหมื่นบาท๙๐ 

๓. ประเด็นปัญหา  
๓.๑ ปัญหาการแสดงราคาขายสินค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ 

ประเด็นปัญหา  : การที่ผู้ประกอบธุรกิจประกาศขายสินค้าในระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือระบบออนไลน์โดยไม่แจ้งราคาให้ชัดเจนแต่กลับให้ส่งข้อความเพ่ือสอบถามราคา เป็นความผิด 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๘ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการกลาง 
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีอ านาจก าหนดให้
ผู้ผลิตผู้จ าหน่าย ผู้ซื้อเพ่ือจ าหน่ายหรือผู้น าเข้าเพ่ือจ าหน่ายสินค้าหรือบริการแสดงราคาสินค้าหรือบริการ  
ในการนี้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าหรือบริการ หรือคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ อาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงราคาสินค้าหรือบริการไว้ด้วยก็ได้๙๑ 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๗๐ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การแสดงราคา 
และรายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์หรือออนไลน์  
โดยก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจ าหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ าหนัก 
และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืนใด ในระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย 
สามารถอ่านได้โดยง่าย ซึ่งการแสดงราคาจ าหน่ายสินค้า ค่าบริการดังกล่าว ให้แสดงราคาต่อหน่วย  
ราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย ส าหรับข้อความหรือรายการ 

                                                           
๘๖ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 
๘๗ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๐ วรรคสอง 
๘๘ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๑/๒ 
๘๙ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๗ 
๙๐ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๑ 
๙๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๘ 



๒๒ 

ที่แสดงควบคู่กับราคาจ าหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอ่ืนก็ ได้ ๙๒ นอกจากนี้  
กรณีท่ีมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากราคาจ าหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ดังกล่าว
ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนครบถ้วนและเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคา
จ าหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ๙๓ ส่วนการแสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ
ดังกล่าวต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จ าหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ๙๔ ผู้ใดไม่แสดงราคาหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ต้องรับโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท๙๕ 

เหตุที่กฎหมายให้ความส าคัญกับการแสดงราคาเมื่อมีการซื้อสินค้า เนื่องจากสัญญาซื้อขายเกิดจาก  
การแสดงเจตนาที่ต้องตรงกันระหว่างผู้ ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค โดยทั้งสองฝ่ายจ าต้องมีความรู้ 
หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการก่อนเป็นอย่างน้อย ซึ่งหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปกปิดหรือไม่แสดงข้อความ 
ที่เป็นจริงจะมีผลเป็นการแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉล ท าให้สัญญาตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญานั้น 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ 
(๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒  
(๒) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริ การ ฉบับที่  ๗๐ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือออนไลน์ 

ช่องทางการร้องเรียน : กรมการค้าภายใน (กระทรวงพาณิชย์) ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

สายด่วน : ๑๕๖๙ 
อีเมล : saraban@dit.go.th 
เว็บไซต์ : www.dit.go.th 

๓.๒ ปัญหาผู้บริโภคสั่งซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณา 
ประเด็นปัญหา : กรณีที่ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบธุรกิจ 

ตลาดแบบตรง เมื่อผู้บริโภคได้รับสินค้าแล้วปรากฏว่าสินค้าที่ผู้บริโภคได้รับนั้น ไม่ตรงตามที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงได้โฆษณาขายในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีเจตนา 
ที่จะหลอกผู้บริโภคเกี่ยวกับที่มาของสินค้าสภาพ คุณภาพหรือปริมาณของสินค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ  
และซื้อสินค้านั้น เช่น ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงได้โฆษณาสินค้าโดยอ้างว่าแหล่งก าเนิดของสินค้า 
อยู่ที่ประเทศอังกฤษ แต่สินค้ากลับผลิตที่ประเทศจีนที่มี ราคาถูกกว่าโดยสภาพและคุณภาพของสินค้า 

                                                           
๙๒ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๗๐ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การแสดงราคา
และรายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ข้อ ๔ 
๙๓ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๗๐ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การแสดงราคา
และรายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ข้อ ๕ 
๙๔ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๗๐ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การแสดงราคา
และรายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ข้อ ๖ 
๙๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๐ 

http://www.dit.go.th/


๒๓ 

ไม่เป็นไปตามที่ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโฆษณาหรือปริมาณสินค้าไม่ครบตามจ านวนที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงได้โฆษณาไว้ เป็นต้น นอกจากนี้ ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง กรณีสินค้าไม่ตรง
กับทีโ่ฆษณาผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงอาจมีความผิดตามกฎหมายดังต่อไปนี้ 

(๑) ประมวลกฎหมายอาญา 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๑ “ผู้ ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ  

ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระท านั้น 
ไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
มาตรานี้จะเอาผิดกับผู้ขายที่ได้หลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อ ซึ่งการหลอกลวงนี้อาจเป็นการหลอกลวงโดยวาจา
หรือกิริยาก็ได ้

หากผู้ประกอบการกระท าการหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งก าเนิด 
สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงต้องรับโทษจ าคุก 
ไม่เกินสามปหีรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ๙๖ 

(๒) พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๙ “ให้น าบทบัญญัติ 

ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณามาใช้บังคับแก่
การสื่อสารข้อมูล เพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยอนุโลม โดยให้ถือว่า
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี และให้ถือว่าอ านาจหน้าที่  
ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ” 

(๓) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๒ “การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ 

ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม 
ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้า 
หรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ” ซึ่งข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็น
ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม๙๗ 

(๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 
(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระท า

โดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม 
(๓) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรม

หรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 
(๔) ข้อความที่จะท าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน 
(๕) ข้อความอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เว้นแต่ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้
โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตามมาตรา ๒๒ (๑)  

หากผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระส าคัญ
ประการอ่ืนอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อ่ืน โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความ  

                                                           
๙๖ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๑ 
๙๗ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๒ 



๒๔ 

อันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องรับโทษจ าคุก 
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าผู้กระท าความผิดดังกล่าวกระท าผิดซ้ าอีก 
ผู้กระท าต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ๙๘ 

กรณีท่ีผู้บริโภคใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาต้องเลือกปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้๙๙ 
(๑) ส่งคืนสินค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
(๒) เก็บรักษาสินค้าไว้ตามสมควรภายในระยะเวลายี่สิบเอ็ดวั นนับแต่วันที่ ใช้สิทธิเลิกสัญญา 

เว้นแต่ สินค้านั้นเป็นของเสียง่ายโดยสภาพไม่อาจเก็บรักษาได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้เก็บรักษาตามเวลา
และวิธีการอันควรแก่สภาพ เมื่อพ้นก าหนดนั้นแล้ว ผู้บริโภคจะเก็บรักษาสินค้านั้นไว้หรือไม่ก็ได้ 

หน้าที่ของผู้บริโภคในการส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ 
หากผู้บริโภคเลือกเก็บรักษาสินค้าไว้หลังจากบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้บริโภคมีหน้าที่ส่งคืนสินค้า 

ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ได้โดยวิธีดังต่อไปนี้๑๐๐ 
(๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมารับคืนสินค้านั้น ณ ภูมิล าเนาของผู้บริโภค 
(๒) กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงขอให้ผู้บริโภคส่งคืนสินค้า ทางไปรษณีย์โดยเก็บเงินปลายทาง

ผู้บริโภคต้องส่งสินค้าภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันที่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 
(๓) กรณีที่เป็นสินค้าสิ้นเปลือง ผู้บริโภคมีหน้าที ่คืนเฉพาะส่วนที่เหลือจากการใช้ก่อนใช้สิทธิ 

เลิกสัญญา๑๐๑ 
(๔) ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะยึดหน่วงสินค้าไว้ได้จนกว่าจะได้รับเงินคืนที่ผู้บริโภคจ่ายไปในการซื้อ 

สินค้านั้น๑๐๒ 

หน้าที่ของผู้ประกอบการกรณีผู้บริโภคส่งคืนสินค้า 
เมื่อผู้บริโภคใช้สิทธิเลิกสัญญา ให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคเต็มจ านวน 

ตามที่ผู้บริโภคได้จ่ายไป ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา๑๐๓ ส่วนกรณีที ่
ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงใดไม่คืนเงินตามจ านวนและภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงนั้น ช าระเบี้ยปรับตามอัตราที่คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงประกาศก าหนด 
ให้แก่ผู้บริโภค๑๐๔ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
(๑) รวบรวมหลักฐานที่ได้ติดต่อกับผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไว้ทั้งหมด หากสินค้ามีปัญหา 

หรือเกิดความเสียหายขึ้นสามารถใช้เป็นหลักฐานในการเปลี่ยนหรือขอคืนสินค้าหรือแจ้งความโดยให้เก็บ
รวบรวมหลักฐาน ดังต่อไปนี้๑๐๕ 

(๑.๑) ใบสั่งซื้อสินค้าหรือค าสั่งซื้อสินค้า 

                                                           
๙๘ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๗ 
๙๙ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง 
๑๐๐ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ วรรคสอง 
๑๐๑ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ วรรคสาม 
๑๐๒ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ วรรคห้า 
๑๐๓ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๖ 
๑๐๔ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๖ วรรคสอง 
๑๐๕ สืบค้นจาก สภาองค์กรของผู้บริโภค www.tcc.or.th 



๒๕ 

(๑.๒) ข้อความสนทนาการซื้อสินค้าระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ข้อมูลร้านค้า 
(๑.๓) หลักฐานการช าระเงิน 
(๑.๔) ถ่ายรูปสินค้าและเก็บสินค้าไว้เป็นหลักฐาน 

(๒) ติดต่อผู้ขาย เพ่ือให้ผู้ขายรับผิดชอบหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ 
(๒.๑) กรณีซื้อแล้วพบปัญหาทันที หรือพบหลังจากนั้นไม่เกินระยะเวลาเงื่อนไขการคืนที่ผู้ขาย 

ระบุให้รีบด าเนินการส่งคืนสินค้าหรือเคลมสินค้าภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือเรียกร้องให้ผู้ขายแก้ไข 
หรือคืนเงินโดยท าตามข้ันตอนที่ร้านค้าแจ้งไว้ 

(๒.๒) กรณีพ้นก าหนดระยะเวลาการรับประกันของผู้ขาย ให้ดูว่ามีใบรับประกันตัวสินค้าหรือไม่ 
เพราะสินค้าบางประเภท เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จะมีการรับประกันโดยผู้ผลิต
สินค้า ให้ติดต่อบริษัทผู้ผลิตโดยตรง 

(๓) หากร้านค้าไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ให้ผู้บริโภคน าหลักฐานทั้งหมดมาแจ้งความที่สถานี
ต ารวจท้องที ่เพ่ือเป็นหลักฐานและร้องเรียนได้กับหน่วยงานหรือองค์กร ดังนี้ 

(๓.๑) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 
(๓.๒) มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค (มพบ.)  
(๓.๓) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
(๓.๔) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
(๓.๕) สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.)  
(๓.๖) กรมการค้าภายใน (กระทรวงพาณิชย์) 

ทั้งนี้  เมื่อผู้บริโภคพบว่าได้รับสินค้าไม่ตรงกับสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงได้โฆษณา  
ผู้บริโภคไม่ควรแสดงความคิดเห็นหรือข้อความลงบนสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Instagram Twitter 
Tiktok เป็นต้น ด้วยข้อความที่มีถ้อยค ารุนแรงหรือแสดงความรู้สึกมากกว่าข้อเท็จจริง เพราะอาจถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดีและเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐๑๐๖ 
หากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงพิสูจน์ได้ว่าข้อความนั้นได้ถูกบิดเบือนข้อมูลไปจากความเป็นจริง 
และมีข้อมูลที่เป็นเท็จปรากฏอยู่ อีกทั้งยังเป็นความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท หากข้อความนั้น 
เป็นการแสดงทัศนคติเชิงลบและน่าจะท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง๑๐๗ ดังนั้น กรณีที่ 
ไม่อาจสามารถตกลงกับผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงได้ควรแจ้งความกับต ารวจหรือร้องเรียนกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ด าเนินการกับผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อไป 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ 
(๑) ประมวลกฎหมายอาญา 
(๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๔) พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

 

                                                           
๑๐๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ 
๑๐๗ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ 



๒๖ 

ช่องทางการร้องเรียน : ได้แก่ 
(๑) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า 

(อาคารบี) ชั้น ๒๐ - ๒๒ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ 
สายด่วน : ๑๒๑๒ 
อีเมล : 1212@mdes.go.th 
เว็บไซต์ : www.etda.or.th 

(๒) มูลนิธิ เพ่ือผู้บริ โภค (มพบ.) ที่อยู่  ๔/๒ ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท ์: ๐ ๒๒๔๘ ๓๗๓๔ ถึง ๓๗ 
อีเมล : complaint@consumerthai.org 
เว็บไซต์ : www.consumerthai.org 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
อาคาร B ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

สายด่วน : ๑๑๖๖ 
อีเมล : consumer@ocpb.go.th 
เว็บไซต์ : www.ocpb.go.th 

(๔) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ๘๘/๒๔ ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๙๐ ๗๐๐๐ 
สายด่วน : ๑๕๕๖ 
อีเมล : saraban@fda.moph.go.th 
เว็บไซต์ : www.fda.moph.go.th 

(๕) สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ห้องเลขที่ W๐๑ W๑๙ H๑๕ และ H๑๖ ถนนพระราม ๙ 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๓๙ ๑๘๓๙ 
อีเมล : contact@tcc.or.th 
เว็บไซต์ : www.tcc.or.th 

(๖) กรมการค้าภายใน (กระทรวงพาณิชย์) ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

สายด่วน : ๑๕๖๙ 
อีเมล : 1569@dit.go.th 
เว็บไซต์ : www.dit.go.th 

 

 

 

 

mailto:consumer@ocpb.go.th
https://www.ocpb.go.th/
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๒๗ 

๓.๓ ปัญหาผู้บริโภคได้รับสินค้าช ารุดบกพร่องจากการสั่งซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ประเด็นปัญหา : ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นจ านวนมาก 

ปัญหาการซื้ อสินค้ าผ่ านช่องทาง Facebook Instagram Twitter Tiktok Line ปรากฏว่ าสินค้ าที่ ได้ รั บ 
เกิดการช ารุดบกพร่อง ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๗๒ ได้ก าหนดความรับผิด 
เพ่ือความช ารุดบกพร่องเป็นความรับผิดของผู้ขายที่มีต่อผู้บริโภค ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นช ารุดบกพร่อง 
อย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคา หรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่ งจะใช้เป็นปกติก็ดี  
ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาก็ดี ผู้ขายต้องรับผิด ทั้งที่ผู้ขายรู้อยู่แล้ว หรือไม่รู้ว่าความช ารุดบกพร่องมีอยู่ 

ในกรณีที่ผู้บริ โภคซื้อสินค้าทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ เป็นตลาดแบบตรง โดยผู้ประกอบธุรกิจ 
ได้จดทะเบียนตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ หากผู้บริโภค 
ได้รับสินค้าช ารุดบกพร่องจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
และขอรับเงินคืนจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดสิทธิของผู้บริโภค ในการเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลาเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ ไปยังผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง๑๐๘ 

ในกรณีที่มีการฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องสินค้าช ารุดบกพร่อง ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดว่า หากศาลเชื่อว่าความช ารุดบกพร่องดังกล่าวมีอยู่ ในขณะส่งมอบสินค้านั้น 
และไม่อาจแก้ไขให้กลับคืนสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติหรือแก้ไขแล้วแต่หากน าไปใช้บริโภคแล้วอาจเกิดอันตราย 
แก่ร่างกายสุขภาพ หรืออนามัยของผู้บริโภคที่ใช้สินค้านั้นให้ศาลมีอ านาจพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจ  
ตลาดแบบตรงเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้แก่ผู้บริโภคแทนการแก้ไขซ่อมแซมสินค้าที่ช ารุดบกพร่องนั้นก็ได้  
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงลักษณะของสินค้าที่อาจเปลี่ยนทดแทนกันได้ พฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
ตลอดจนความสุจริตของผู้บริโภคประกอบด้วย และหากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการ
ใช้สินค้าหรือได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้านั้น ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้บริโภคชดใช้ค่าใช้ทรัพย์หรือค่าเสียหาย 
แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้นได้ตามที่เห็นสมควร การฟ้องคดีดังกล่าว ถ้าผู้ถูกฟ้อง 
มิใช่ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสินค้านั้น ให้ศาลมีค าสั่งเรียกผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าดังกล่าวเข้ามาในคดีตามมาตรา ๕๗ (๓)  
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และมีอ านาจพิพากษาให้บุคคลดังกล่าวร่วมรับผิดในหนี้  
ที่ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีต่อผู้บริโภคด้วย๑๐๙ 

กรณีที่ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์แล้วสินค้าที่ได้รับเกิดความช ารุดบกพร่อง ผู้บริโภคควรด าเนินการ
ดังต่อไปนี้๑๑๐ 

(๑) เมื่อพบความบกพร่องของสินค้า ควรถ่ายรูปสินค้าในทุกมุมเก็บไว้ และติดต่อไปยังผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงเพ่ือแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของสินค้าและวิธีการเยียวยาความเสียหาย 

(๒) ปฏิบัติตามข้ันตอนและเงื่อนไขในการรับผิดชอบตามท่ีเว็บไซต์ก าหนดไว้ 
(๓) ถ้าซื้อผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Instagram Twitter Tiktok Line ให้ติดต่อไปยังร้านค้า 

ของผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือเจรจาให้รับผิดชอบในความเสียหาย 
(๔) ถ้าไม่สามารถเจรจาต่อรองกับร้านค้าผู้ประกอบธุรกิจได้ ให้ผู้บริโภคร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

                                                           
๑๐๘ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๓ 
๑๐๙ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๑ 
๑๑๐ สืบค้นจาก ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) www.ocpb.go.th 



๒๘ 

ในการร้องเรียน ผู้บริโภคต้องเตรียมหลักฐานเบื้องต้น ดังนี้ 
(๔.๑) ใบสั่งซื้อสินค้าหรือค าสั่งซื้อสินค้า 
(๔.๒) ข้อความสนทนาการซื้อสินค้าระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ 
(๔.๓) ข้อมูลร้านค้า 
(๔.๔) หลักฐานการช าระเงิน 
(๔.๕) ถ่ายรูปสินค้าและเก็บสินค้าไว้ 
(๔.๖) น าหลักฐานทั้งหมดแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีต ารวจท้องที่ท่ีเกิดเหตุ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ 
(๑) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๒) พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๓) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ช่องทางการร้องเรียน : ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา อาคาร B ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

สายด่วน : ๑๑๖๖ 
อีเมล : consumer@ocpb.go.th 
ร้องทุกข์ออนไลน์ : https://complaint.ocpb.go.th 
เว็บไซต์ : www.ocpb.go.th 

๓.๔ ปัญหาที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้า (ได้รับสินค้าที่ไม่ปลอดภัย) ผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นปัญหา  : กรณีที่ผู้บริ โภคซื้อสินค้าหรือบริการผ่ านระบบพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์แล้ ว 
ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน หรือจิตใจจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเกิดจาก 
ความบกพร่องในการผลิตหรือออกแบบสินค้า หรือสินค้านั้นไม่ได้ก าหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค าเตือน ข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้า หรือได้ก าหนดไว้แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน ผู้บริโภคมีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจาก 
ผู้ประกอบธุรกิจไปยังศาลที่มีเขตอ านาจได้ เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจทุกคนร่วมกันรับผิดในความเสียหายที่เกิดจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัยและสินค้านั้นได้มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจงใจ 
หรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสมาคมและมูลนิธิ  
ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้หน่วยงาน
ดังกล่าวฟ้องคดีแทน (กรณีให้หน่วยงานฟ้องคดีแทนจะได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม)๑๑๑ 

นอกจากนี้ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความรับผิด 
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอันขาดอายุความเมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่
ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรับผิด หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่มีการขายสินค้านั้น
ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัย โดยผลของสารที่สะสมอยู่ในร่างกาย  
ของผู้เสียหายหรือเป็นกรณีท่ีต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนตามมาตรา ๑๐ 

                                                           
๑๑๑ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าทีไ่ม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐ 



๒๙ 

ต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในสามปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกินสิบปี
นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย๑๑๒ 

สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ดังต่อไปนี้๑๑๓ 
(๑) ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ 

หรืออนามัยของผู้เสียหาย และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย สามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้น
ชอบที่จะได้รับค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจ 

(๒) หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ผลิต น าเข้า หรือขายสินค้าโดยรู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้น
เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเมื่อรู้ว่าสินค้าไม่ปลอดภัย
ภายหลังจากการผลิต น าเข้า หรือขายสินค้านั้นแล้วไม่ด าเนินการใด ๆ ตามสมคว รเพ่ือป้องกันไม่ให้ 
เกิดความเสียหาย ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้น 
จากจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริ งที่ศาลก าหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ ไม่ เกินสองเท่า  
ของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น ทั้งนี้ โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความร้ายแรงของความเสียหาย 
ที่ผู้เสียหายได้รับ การที่ผู้ประกอบธุรกิจรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า ระยะเวลาที่ผู้ประกอบธุรกิจปกปิด 
ความไม่ปลอดภัยของสินค้า การด าเนินการของผู้ประกอบธุรกิจเมื่อทราบว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับ สถานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ การที่ผู้ประกอบธุรกิจได้บรรเทา
ความเสียหายที่เกิดข้ึน ตลอดจนการที่ผู้เสียหายมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย 

หมายเหตุ ข้อตกลงระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจที่ ได้ท าไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดความเสียหาย 
และประกาศหรือค าแจ้งความของผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจ 
ต่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ ไม่ปลอดภัย จะน ามาอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดไม่ได้  
เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้บริโภคมีความหมายเช่นเดียวกับนิยามค าว่า “ผู้บริโภค” ตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองผู้บริโภค๑๑๔ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ช่องทางการร้องเรียน : ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา อาคาร B ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

สายด่วน : ๑๑๖๖ 
อีเมล : consumer@ocpb.go.th 
ร้องทุกข์ออนไลน์ : https://complaint.ocpb.go.th 
เว็บไซต์ : www.ocpb.go.th 

 
 
 
 

                                                           
๑๑๒ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าทีไ่ม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๒ 
๑๑๓ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าทีไ่ม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑ 
๑๑๔ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าทีไ่ม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙ 



๓๐ 

๓.๕ ปัญหาผู้บริโภคสั่งซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่ได้รับสินค้า 
ประเด็นปัญหา : ในปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก และถือเป็นช่องทางที่สะดวก 

ในการสั่งซื้อสินค้า แต่การสั่งสินค้าผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ กรณีที่ให้ผู้บริโภค
ได้ช าระเงินก่อนที่จะได้รับสินค้า โดยการโอนเงินไปยังผู้ขาย ท าให้ผู้บริโภคได้รับความเสี่ยงอาจท าให้ผู้บริโภค
ไม่ได้รับสินค้า เนื่องจากเมื่อผู้บริโภคได้ช าระเงินแล้ว ผู้ขายอาจหนีหายไม่ส่งของมาให้ผู้บริโภค ติดต่อไม่ได้  
ถือว่าผู้ขายเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ โดยการทุจริตหลอกลวงผู้บริโภค
ด้วยข้อความที่เป็นเท็จหรือ ปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกและแจ้งให้ทราบ ผู้ขายจะต้องรับโทษจ าคุก 
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยจะมีอายุความสามเดือน นับตั้งแต่วันที่รู้  
เรื่องกระท าผิดและรู้ตัวผู้กระท าผิด๑๑๕ ผู้ เสียหายต่อรีบแจ้งความเพ่ือด าเนินคดี  ทั้ งนี้  อาจมีความผิด 
ตามมาตรา ๑๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่เกี่ยวกับการ
น าเข้า ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ หลอกลวง ท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท๑๑๖  

ดังนั้น หากผู้บริโภคพบเจอปัญหาสั่งสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้าดังกล่าว ให้ รวบรวมหลักฐานที่ส าคัญ 
เพ่ือน าไปแจ้งความ เช่น หน้าโปรไฟล์ของร้านค้า ลิงก์ URL ของเว็บไซต์ หรือในโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง 
ที่มีโพสต์ที่ประกาศขายสินค้านั้น ๆ รวบรวมข้อความที่คุยรายละเอียดเพ่ือการซื้อของออนไลน์ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์
โทร และเลขบัญชีของร้านค้า หลักฐานการโอนเงินต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จการโอนเงิน (สลิปโอนเงิน) ใบน าฝาก 
ทีผู่้บริโภคจ่ายค่าสินค้าไป ส าเนาบัตรประชาชนและสมุดบัญชีธนาคารของผู้บริโภค 

เมื่อผู้บริโภคได้รวบรวมหลักฐานที่ส าคัญครบถ้วนแล้ว ให้น าหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความเพ่ือด าเนินคดี 
ซึ่งวิธีการแจ้งความด าเนินคดีเพ่ือเอาผิดกับร้านค้าออนไลน์ สามารถท าได้ ๒ วิธี ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าแจ้งความที่โรงพักในเขตของผู้บริโภค โดยน าหลักฐานทั้งหมดที่มีไปแจ้งความได้ที่สถานีต ารวจใน
ท้องที่เกิดเหตุกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เช่น ผู้บริโภคโอนเงินที่บ้าน ก็ไปแจ้งความได้ที่สถานีต ารวจใกล้บ้าน 
โดยน าหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความ พร้อมระบุว่า “ขอให้ด าเนินคดีจนถึงที่สุด” ไม่ใช่แค่ลงบันทึกประจ าวัน
และขอถ่ายเอกสารใบแจ้งความที่มีเลขที่เอกสารและตราครุฑเก็บไว้  

(๒) แจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
(TCSD) ให้น าหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความที่ TCSD อาคารกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ทั้งนี้ช่องทาง
นี้อาจไม่สะดวกส าหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัด เพราะอาจจะต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่กรุงเทพมหานคร สามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tcsd.go.th  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ 
(๑) ประมวลกฎหมายอาญา 
(๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ช่องทางการร้องเรียน : ได้แก่  
(๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที ่๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐  

สายด่วน : ๑๕๙๙ 
อีเมล : webmaster@royalthaipolice.go.th 
เว็บไซต์ : www.royalthaipolice.go.th 

                                                           
๑๑๕ ประมวลกฎหมาย มาตรา ๓๔๑ 
๑๑๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ 



๓๑ 

(๒) กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อาคาร
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง เลขที่ ๑๑๐๖ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
๑๐๙๐๐ 

โทร : ๐ ๒๑๔๒ ๒๕๕๖ , ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๗๘ , ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๗๙ , ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๘๐ 
เว็บไซต์ : www.tcsd.go.th 

๔. ข้อแนะน า 
๔.๑ ข้อแนะน าในการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสินค้าหรือบริการทางร้านค้าของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแจ้งข้อมูล

เกี่ยวกับชื่อสถานประกอบการ หรือข้อมูลติดต่อเมื่อมีปัญหาที่เกิดจากการซื้อสินค้าออนไลน์ ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ราคาสินค้าและวิธีการช าระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้ า 
ตลอดจนการบอกเลิกสัญญาและการขอเงินคืน ผู้บริโภคจ าเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการท าสัญญา 
เพ่ือที่จะได้ไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าและได้รับความเป็นธรรมจากการท าสัญญา โดยมีรายละเอียดการเลือกซ้ือ
สินค้าหรือบริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้๑๑๗ 

(๑) เลือกร้านค้าที่มีระยะเวลาในการเปิดกิจการมานานพอสมควร 
(๒) เลือกร้านค้าที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) ไม่ซื้อสินค้าท่ีมีการลดราคามาก ๆ จากช่องทางออนไลน์ 
(๔) ไม่ซื้อสินค้าผิดกฎหมาย 
(๕) ดูรีวิวสินค้าและความคิดเห็นจากลูกค้าเก่า ๆ ช่วยการันตีได้ว่าร้านค้านี้ค่อนข้างเชื่อถือได้ 
(๖) ควรเลือกการช าระเงินแบบเก็บเงินปลายทางจะได้ตรวจสอบสินค้าก่อนจ่ายเงิน โดยเฉพาะสินค้า  

ที่มีราคาค่อนข้างสูง เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น 
(๗) ดูเงื่อนไขการรับประกันสินค้าหรือบริการหลังการขาย 
(๘) ควรสอบถามร้านค้าเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าที่ไม่ได้ระบุไว้ให้เข้าใจ 
(๙) ควรเก็บเอกสาร หลักฐาน หรือบันทึกภาพที่เจรจากับร้านค้าไว้เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาในภายหลัง 

๔.๒ ขั้นตอนการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์๑๑๘ 
(๑) การค้นหาข้อมูล ขั้นตอนแรกของการซื้อสินค้าเป็นการค้นหาข้อมูลสินค้าที่ต้องการ แล้วน าข้อมูล 

แต่ละร้านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันโดยใช้เว็บไซต์ที่นิยมใช้ www.google.com เป็นต้น 
(๒) การสั่งซื้อสินค้า เมื่อผู้บริโภคเลือกสินค้าที่ต้องการแล้วจะน ารายการที่ต้องการเข้าสู่ระบบตะกร้า 

และจะมีการค านวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยผู้บริโภคสามารถปรับเปลี่ยนรายการและจ านวนสินค้าที่สั่งได ้
(๓) การช าระเงิน เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าที่ต้องการ ในขั้นตอนถัดมาจะเป็นการก าหนดวิธีการ

ช าระเงินขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้บริโภคว่าจะเลือกวิธีไหน 
(๔) การส่งมอบสินค้า เมื่อผู้บริโภคก าหนดวิธีการช าระเงินเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่วิธีเลือกส่งสินค้า 

ซึ่งการส่งมอบสินค้านั้น ทางผู้ประกอบการอาจจัดส่งให้ผู้บริโภคโดยตรง หรือการใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้า 
หรือส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การดาวน์โหลดเพลง เป็นต้น 

                                                           
๑๑๗ สืบค้นจาก กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค www.ocpb.go.th 
๑๑๘ สืบค้นจาก ส านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) www.etda.or.th 



๓๒ 

(๕) การให้บริการหลังการขาย หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งสินซื้อแต่ละครั้ง ร้านค้าต้องมีบริการหลังการขาย 
ให้กับผู้บริโภค ซึ่งอาจจะเป็นการติดต่อกับผู้บริโภคผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น อีเมล และเว็บบอร์ด 
เป็นต้น 

๔.๓ การช าระเงินในการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ผู้บริโภคสามารถช าระเงินได้โดยบัตรเครดิต  

ได้แก่ การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิด หรือบัตรเอทีเอ็ม การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการ  
รับช าระเงินด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ หรือเจ้าหนี้ ซึ่งการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์๑๑๙ ผู้บริโภคต้องระวังการโจรกรรมข้อมูลทางการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลระบบการช าระเงินในเรื่องการดูแลฐานะทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ  
การให้บริการ การเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ การคุ้มครองผู้ใช้บริการ การเก็บรักษา
เงินส าหรับบริการการช าระเงินตลอดจนความปลอดภัยของระบบการช าระเงิน และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ๑๒๐ 
วิธีการช าระเงินในการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีดังต่อไปนี้ 

(๑) การช าระเงินบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การช าระเงิน (payment) คือ การส่งมอบเงินหรือโอนเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือซื้อสินค้า 

และบริการ เป็นการช าระเงินผ่านคนกลางหรือผู้ ให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็ว และรักษา 
ความปลอดภัย ผู้บริโภคสามารถเลือกช าระเงินโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไดด้ังนี้ 

(๑.๑) บัตรเอทีเอ็ม  
(๑.๒) บัตรเดบิต 
(๑.๓) บัตรเครดิต 
(๑.๔) เงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(๑.๕) เก็บเงินปลายทาง 

(๒) บัตรช าระเงินมี ๓ ลักษณะ ดังนี้๑๒๑ 
(๒.๑) บัตรเครดิต (Credit Card) เป็นบัตรที่มีการให้วงเงินพิเศษกับผู้ถือบัตร ซึ่งใช้ในการซื้อสินค้า 

และเมื่อถึงก าหนดจ่ายเงินสามารถจ่ายแบบเต็มจ านวนหรือบางส่วน ตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ออกบัตร 
(๒.๒) บัตรเดบิต (Debit Card) เป็นบัตรที่มีการเชื่อมโยงวงเงินเข้ากับบัญชีเงินฝาก ดังนั้น 

ในการใช้บัตรซื้อสินค้าจะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีและเม่ือซื้อสินค้าจะตัดวงเงินจากบัญชีโดยทันที 
(๒.๓) บัตรชาจต์ (Charge Card) เป็นบัตรที่ใช้ซื้อสินค้าก่อนแล้วจ่ายภายหลัง คล้ายบัตรเครดิต 

แต่จะไม่มีการจ ากัดวงเงินในการใช้จ่ายและเมื่อถึงก าหนดช าระเงินจะต้องจ่ายเต็มจ านวน เช่น บัตร American Express 
(๓) การช าระเงินผ่านผู้ให้บริการ๑๒๒ 

(๓.๑) PayPal เป็นบริษัทระดับโลกที่เป็นตัวกลาง ให้บริการโอนเงินและรับช าระเงินในการซื้อสินค้า  
(๓.๒) PaySbuy เป็นบริษัทที่ให้บริการคล้ายคลึงกับ PayPal แต่เป็นบริษัทในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบการช าระเงิน สามารถเข้าด าเนินการ  
เพ่ือระงับความเสียหายได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

                                                           
๑๑๙ พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ 
๑๒๐ พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ 
๑๒๑ สืบค้นจาก ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) www.etda.or.th 
๑๒๒ สืบค้นจาก ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) www.etda.or.th 



๓๓ 

๕. กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
(๑) กฎหมายทั่วไป 

(๑.๑) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ก าหนดเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ขายหรือผู้ประกอบการกับผู้ซื้อ 

หรือผู้บริโภค ดังต่อไปนี้ 
(๑) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายตามสัญญาซื้อขาย คือ ผู้ขายต้องส่งมอบทรัพย์ที่ข าย 

ให้แก่ผู้ซื้อ๑๒๓ ซึ่งการส่งมอบนั้นจะท าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ เพ่ือให้ทรัพย์สินนั้นไปอยู่ในมือของผู้ซื้อ๑๒๔ 
(๒) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายในความช ารุดบกพร่องของสินค้าที่ท าการซื้อขายนั้น 

ไม่ว่าจะเป็นกรณีสินค้าเสื่อมราคา เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติ เสื่อมความเหมาะสม
แก่ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญา๑๒๕ ผู้ขายจะต้องรับผิด แต่กรณีทรัพย์สินที่ซื้อขายช ารุดบกพร่องเล็กน้อย 
ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติ หรือเสื่อมความเหมาะสม
แก่ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญา ผู้ขายก็ไม่ต้องรับผิดเพ่ือช ารุดบกพร่องดังกล่าวตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๗๒ 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=570093&ext=pdf 

(๑.๒) ประมวลกฎหมายอาญา 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ก าหนดความรับผิดทางอาญาแก่ผู้ประกอบการที่กระท าความผิด 

ตามกฎหมายอาญา และก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจจับกุมผู้กระท าความผิดได้โดยไม่ต้อง 
มีค าร้องทุกข์ของผู้เสียหาย และก าหนดโทษให้สูงขึ้นเพื่อให้ผู้กระท าความผิดเกรงกลัว ปัจจุบันได้มีการขายของ
โดยหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จเพ่ิมมากขึ้น 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf 

(๒) กฎหมายเฉพาะ 
(๒.๑) พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕  

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่บัญญัติให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ 

ตลาดแบบตรง 
(๒) ก าหนดให้ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใดประสงค์จะประกอบธุรกิจขายตรงหรือประกอบธุรกิจ

ตลาดแบบตรง ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน 
(๓) ในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องส่งมอบเอกสารการซื้อขาย

ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องเป็นภาษาไทย ระบุชื่อผู้ซื้อขาย วันที่ส่งมอบ และสิทธิของผู้บริโภค  
ในการบอกเลิกสัญญา  

(๔) การซื้อสินค้าหรือบริการในธุรกิจตลาดแบบตรง กฎหมายก าหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญา
ได้ โดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาไปยังผู้ประกอบธุรกิจภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ  
แต่การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาที่ไม่สามารถน าไปใช้กับสินค้าหรือบริการได้ทุกชนิดขึ้นอยู่กับประเภทและราคา
หรือชนิดของสินค้าและบริการ 
                                                           
๑๒๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๖๑ 
๑๒๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๖๒ 
๑๒๕ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๗๒ 



๓๔ 

(๕) เมื่อผู้บริโภคใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว ผู้บริโภคต้องส่งสินค้าคืนผู้ประกอบธุรกิจและเก็บรักษา
สินค้าไว้ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมารับเงิน 

(๖) เมื่อผู้บริโภคบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคืนเงินเต็มจ านวนที่ผู้บริโภคจ่าย  
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา 

(๗) ค ารับประกันสินค้าต้องเป็นภาษาไทย และระบุถึงสิทธิของผู้บริโภคในการเรียกร้องสิทธิ  
ตามค ารับประกันให้ชัดเจน 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=527525&ext=pdf 

(๒.๒) พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า 

ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งมุ่งเอาผิดผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสินค้าที่วางจ าหน่ายในท้องตลาดแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 
ความเสียหายดังกล่าวในระยะแรกมุ่งไปที่ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย ต่อมามีการขยายไปถึง
ความเสียหายทางจิตใจและความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้  ตัวผู้เสียหายไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้บริโภค
เท่านั้น หากยังรวมไปถึงบุคคลใดก็ตามที่ได้รับความเสียหายจากทรัพย์สินนั้นด้วย ผู้ผลิตสินค้าทุกชนิด  
จึงมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดตามกฎหมายนี้ แต่สินค้าที่โดยสภาพเป็นสินค้าอันตรายหากผู้ประกอบธุรกิจ
ด าเนินมาตรการเพ่ือความปลอดภัยตามกฎหมาย มีการระบุวิธีใช้ข้อควรระวัง และวิธีเก็บรักษาให้ชัดเจน  
แม้เกิดความเสียหายจากการใช้ไม่ถูกวิธี เช่นนี้  ผู้ผลิตก็ไม่มีความรับผิดพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้นิยาม 
เรื่องความเสียหายไว้ใกล้เคียงกับของต่างประเทศ โดยระบุว่าความเสียหายหมายถึงความเสียหายที่เกิด  
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย สุขภาพอนามัย จิตใจหรือทรัพย์สิน  
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยนั้น 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=572086&ext=pdf 

(๒.๓) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่องขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ ในการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริ โภคก าหนดให้คณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภคท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค  
อันจะเป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่จะไปสู่ศาล และมีการก าหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา
และการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย รวมทั้งแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า  
หรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางและทั่วถึงก าหนดให้
มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการตรวจตรา ดูแลและประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคก าหนดโทษส าหรับผู้กระท าผิดและผู้ที่กระท าการฝ่าฝืนมาตรการตามที่ กฎหมายก าหนด  
โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค สมาคมและมูลนิธิ ที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภค 
มีอ านาจด าเนินคดีแพ่งและอาญาแก่ผู้กระท าการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล รวมทั้งมีอ านาจฟ้อง  
เรียกค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคท่ีได้ร้องขอความคุ้มครองด้วย และก าหนดให้ค่าปรับที่ได้รับจากการเปรียบเทียบ
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายรับส าหรับใช้พัฒนาท้องถิ่นนั้นอันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=302495&ext=pdf 

 

https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=572086&ext=pdf


๓๕ 

(๒.๔) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙  
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ก าหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ก าหนดให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจ การซื้อขายสินค้าหรือบริการออนไลน์และการบริการ โดยเป็นตลาดกลาง 
ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Marketplace) และก าหนดโทษเพ่ือป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=393541&ext=pdf 

(๒.๕) พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการก ากับดูแล ตรวจสอบการด าเนินงานระหว่างธนาคาร (ICAS) 

ได้แก่ ระบบที่เป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายระหว่างผู้ใช้บริการของระบบเพ่ือรองรับการโอนเงิน การหักบัญชี เป็นต้น 
สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=788513&ext=pdf 

(๒.๖) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด 

ต่อระบบคอมพิวเตอร์โดยก าหนดลักษณะฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การเข้ าถึงโดยมิชอบ 
ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ การท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม  
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ อ่ืนหรือเพ่ือให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 
ถูกระงับชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานได้ตามปกติ การส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ 
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข
และการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน 
การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ เป็นต้น 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=766928&ext=pdf 

(๒.๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีที่จ าเป็นเพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์หรือเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้าง 
ความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน 
โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา 
เพ่ือก าหนดว่าการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ  
ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อนแล้วแต่กรณี  โดยก าหนดเรื่องการชดใช้หรือเยียวยา 
ผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ การท าธุรกรรมในการติดต่อสื่อสารที่อาศัยการพัฒนา 
ทางเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการรองรับสถานะทางกฎหมาย 
ของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการท าเป็นหนังสือ หรือหลักฐานเป็นหนังสือ การรับรองวิธีกา รส่ง 
และรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการรับฟังพยานหลั กฐานที่ เป็น 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=570721&ext=pdf 
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๓๖ 

(๒.๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคในด้านราคาสินค้า ก าหนดมาตรการในการควบคุม

ก ากับดูแลสินค้าให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ไม่มีการฮ้ัวราคา
หรือก าหนดราคาตามอ าเภอใจ และก าหนดโทษของผู้ประกอบธุรกิจ 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=769969&ext=pdf 

(๒.๙) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๔๑  
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภค วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาล

ชั้นต้นเช่น การฟ้องคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภคเป็นคดีผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอค าฟ้องต่อ
ศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลอ่ืนได้ด้วย ให้ผู้ประกอบธุรกิจเสนอค าฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภค 
มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลได้เพียงแห่งเดียว ก าหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมหรือมูลนิธิ  
ที่คณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มีอ านาจฟ้องและด าเนินคดี
ผู้บริโภคแทนผู้บริโภคได้ โดยให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้บริโภคให้ชัดเจน เป็นต้น การพิจารณาคดี การอุทธรณ์และฎีกา 
เพ่ือให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย ได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ  
อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ขณะเดียวกัน เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจหันมาให้ความส าคัญ  
ต่อการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=683582&ext=pdf 

(๒.๑๐) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  ควบคุมดูแลการ

ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และควบคุมการห้ามประกอบธุรกิจ การพักใช้ และเพิกถอน
ใบอนุญาต 

สืบค้น : https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/LawsAndRegulations/DocLib_ThaiLaw/ 
epay_royal_decree_final.pdf 

(๒.๑๑) กฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงจะต้องน าหลักประกัน 

มาวางต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือน าหลักประกันไปชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภค 
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจ โดยที่ไม่ต้องใช้กระบวนการทางศาล 

สืบค้น : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/096/T_0003.PDF 

(๒.๑๒) กฎกระทรวงก าหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง 

(๑) การขายสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมด าซึ่งมิได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
ตลาดแบบตรง และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ เกิน 
หนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี 

(๒) การขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/LawsAndRegulations/DocLib_ThaiLaw/


๓๗ 

(๓) การขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

(๔) การขายสินค้าหรือบริการของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ ์

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=820435&ext=pdf 

(๒.๑๓) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ก าหนดพาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้จดทะเบียนตามประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เป็นพาณิชยกิจตามมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=319251&ext=pdf 

(๒.๑๔) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์เพ่ือเป็นตลาดกลาง 
ในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=642409&ext=pdf  

(๒.๑๕) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๗๐ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือออนไลน์ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การจ าหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการ
เปรียบเทียบราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 

สืบค้น : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/217/T_0233.PDF 

(๒.๑๖) ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอ 
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เมื่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรง และผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ได้ยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแล้ว ให้นายทะเบียน
ตรวจสอบรายการ เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ ขต.๑ หรือแบบ ขต.๒ แล้วแต่กรณี ว่ามีเอกสาร 
และหลักฐานครบถ้วนถูกต้องและกรณีเข้าเกณฑ์ที่อาจรับจดทะเบียนได้หรือไม่ ถ้าหากเอกสารและหลักฐาน
ครบถ้วนถูกต้องและเข้าเกณฑ์ที่อาจรับจดทะเบียนได้ให้ลงเลขที่รับค าขอและให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
แต่หากเอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้องให้นายทะเบียนแจ้งผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขภายในเวลาอันสมควร
และก าหนดการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเอกสาร 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=569624&ext=pdf 

 



๓๘ 

(๒.๑๗) ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระดับดี “DBD Verified Silver” ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง  
และก าหนดหลักเกณฑก์ารพักใช้หนังสืออนุญาต และการเพิกถอนหนังสืออนุญาต 

สืบค้น : https://www.dbd.go.th/download/ecommerce_file/pdf/DBD_Verified_mix3level.pdf 

(๒.๑๘) ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “DBD 
Registered” ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและการเพิกถอนเครื่องหมายรับรองของผู้ประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “DBD Registered” 

สืบค้น : https://www.dbd.go.th/download/ecommerce_file/pdf/DBD_Registered.pdf 

๖. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖.๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

(๑) อ านาจหน้าที่ : เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริมพัฒนาและด าเนินกิจการ
เกี่ยวกับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะด้าน 
ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
และแนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งวิเคราะห์และวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจดิจิทัล  
ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ร่วมมือและประสานงาน 
กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ทั้งนี้ยังหน้าที่การระงับการท าให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๒) กฎหมายที่อยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๓) ข้อมูลการติดต่อ  :  กระทรวงดิจิทัล เ พ่ือเศรษฐกิจและสั งคม ๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น  ๖ – ๙ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๔๗ 
อีเมล : pr@mdes.go.th 
เว็บไซต์ : www.mdes.go.th 

๖.๒ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) อ านาจหน้าที ่: เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและสนับสนุนการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกรรมออนไลน์โดยยึดหลักตามกฎหมาย รวมถึงวิเคราะห์ รับรองความสอดคล้องและถูกต้องตามมาตรฐาน  
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง ร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

(๒) กฎหมายที่อยู่ภายใต้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 



๓๙ 

(๓) ข้อมูลการติดต่อ : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ 
พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น ๒๐ - ๒๒ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๒๓ ๑๒๓๔ 
ร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์ : https://www.etda.or.th/th/contact/suggestions-compliments.aspx 
อีเมล : info@etda.or.th 
เว็บไซต์ : www.etda.or.th 

๖.๓ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(๑) อ านาจหน้าที่ : มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลบริการระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับดูแล 

และบริการช าระเงินของผู้ประกอบธุรกิจ ด าเนินนโยบายการเงินตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินก าหนด  
ได้แก่ รับเงินฝาก ก าหนดอัตราดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
และแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต กู้ยืมเงินตราต่างประเทศเพ่ือด ารงไว้ซึ่งเสถียรภาพแห่งค่าของเงินตรา
กู้ยืมเงินเพ่ือการด าเนินนโยบายการเงิน ซื้อขายหลักทรัพย์เท่าที่จ าเป็นและแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต
เพ่ือควบคุมปริมาณเงินในระบบการเงินของประเทศ รวมถึ งยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่ก าหนด 
โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน 

(๒) กฎหมายที่อยู่ภายใต้ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก ่ 
(๒.๑) พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๒.๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๒.๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๓) ข้อมูลการติดต่อ : ธนาคารแห่งประเทศไทย ๒๗๓ ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 

สายด่วน : ๑๒๑๓ 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๓ ๕๓๕๓ 
อีเมล : contact@bot.or.th 
เว็บไซต์ : www.bot.or.th 

๖.๔ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(๑) อ านาจหน้าที่ : เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการรับจดทะเบียนพาณิชย์  เพ่ือประโยชน์ 

ในการรวบรวมสถิติและทราบหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจ  โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมบทบาทสถาบันการค้า 
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระบบประเทศ โดยมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑.๑) พัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้า 
(๑.๒) ส่งเสริมธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(๑.๓) ด าเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการก าหนดหุ้นส่วนจดทะเบียน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท จ ากัด สมาคม และมูลนิธิ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี กฎหมายว่ าด้วยสมาคมการค้า กฎหมายว่าด้วย
หอการค้า และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

mailto:info@etda.or.th


๔๐ 

(๑.๔) ให้บริการข้อมูล เอกสารทะเบียนธุรกิจ และข้อมูลธุรกิจ และรับรองรายการทางทะเบียนธุรกิจ 
(๑.๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี 

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๒) กฎหมายที่อยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ 
(๒.๑) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๒.๒) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑)  

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๒.๓) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้

บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๒.๔) ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “DBD 

Registered” ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๒.๕) ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ระดับดี “DBD Verified Silver” ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

(๓) ข้อมูลการติดต่อ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๒๘ ๗๖๐๐ 
สายด่วน : ๑๕๗๐ 
อีเมล : secretary@dbd.go.th 
เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 

๖.๕ กรมการค้าภายใน 
(๑) อ านาจหน้าที่ : เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดระเบียบและส่งเสริมระบบการค้าสินค้ าเพ่ือรักษา 

ระดับราคาสินค้า ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางการค้า 
จัดระบบราคาและปริมาณสินค้าให้เกิดความเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่ในการก าหนดมาตรการที่ใช้ส าหรับสินค้าหรือบริการ  มีอ านาจสั่งให้ผู้ผลิต 
หรือผู้จ าหน่ายสินค้าควบคุมแจ้งข้อเท็จจริงเพ่ือไม่ให้มีการก าหนดราคาสูงหรือต่ าจนเกินไป รวมทั้งติดตาม 
ความเคลื่อนไหวตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าอันมีผล
กระทบกระเทือนต่อราคาเพ่ือจัดระบบราคาและปริมาณสินค้าให้เกิดความเป็นธรรม  

(๒) กฎหมายที่อยู่ภายใต้กรมการค้าภายใน ได้แก่ 
(๒.๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒.๒) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๗๐ พ.ศ. ๒๕๖๓  

เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและรายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือออนไลน์ 

 
 
 



๔๑ 

(๓) ข้อมูลการติดต่อ : กรมการค้าภายใน ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๐๗ ๕๕๓๐  
สายด่วน : ๑๕๖๙ 
อีเมล์ : saraban@dit.go.th 
เว็บไซต์ : www.dit.go.th 

๖.๖ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๑) อ านาจหน้าที่ : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ มีหน้าที่ดูแลควบคุมและก ากับ 

การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ป้องกัน 
และปราบปรามการกระท าผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคง
ของราชอาณาจักร ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ 
หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยมีกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้นการอ านวยความยุติธรรม ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและบริการประชาชน อย่างมีมาตรฐานสากล เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย มั่นคง  
แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 

(๒) กฎหมายที่อยู่ภายใต้ส านักงานส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้แก่ 
(๒.๑) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๒.๒) ประมวลกฎหมายอาญา 
(๒.๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกรท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๓) ข้อมูลการติดต่อ : ได้แก ่
(๓.๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที ่๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐  

สายด่วน : ๑๕๙๙ 
อีเมล : webmaster@royalthaipolice.go.th 
เว็บไซต์ : www.royalthaipolice.go.th 

(๓.๒) กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อาคาร
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง เลขท่ี ๑๑๐๖ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
๑๐๙๐๐ 

โทร : ๐ ๒๑๔๒ ๒๕๕๖ , ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๗๘ , ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๗๙ , ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๘๐ 
เว็บไซต์ : www.tcsd.go.th 

๖.๗ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(๑) อ านาจหน้าที ่: ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการคุ้มครองสิทธิ

ของผู้บริโภค โดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท า
ของผู้ประกอบธุรกิจ ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ และประสานงานกับส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม ส่งเสริม หรือก าหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ  

 



๔๒ 

(๒) กฎหมายที่อยู่ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ 
(๒.๑) พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕  
(๒.๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒.๓) พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒.๔) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒.๕) กฎกระทรวง การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(๒.๖) กฎกระทรวง ก าหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่า

เป็นตลาดแบบขายตรง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(๒.๗) ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักประกัน ตามพระราชบัญญัติ  

ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๒.๘) ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอ 

จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๒.๙) ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอ  

จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๓) ข้อมูลการติดต่อ : อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ เข้าด าเนินคดี
เกีย่วกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและส่วนภูมิภาคที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 

สายด่วน : ๑๑๖๖ 
ร้องทุกข์ออนไลน์ : complaint.ocpb.go.th 
อีเมล : consumer@ocpb.mail.go.th 
เว็บไซต์ : www.ocpb.go.th 



บรรณานุกรม 

กฎหมาย 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กฎกระทรวงก าหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์  ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ ไม่อยู่ภายใต้บังคับ 

แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๗๐ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การแสดงราคา 

และรายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ 
ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอจดทะเบียน 

การประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับดี 
“DBD” Verified Silver ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “DBD Registered”  

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ภาคผนวก ก 
ประมวลกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
พระราชบัญญัติ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
กฎกระทรวง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ประกาศ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ข้อบังคับ 


