
๑ 

ฐานข้อมูลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) 

ข้อมูลเบื้องต้น 
ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

พัฒนาจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้สื่อสารระหว่างกันภายในองค์กรจนนำไปสู่การนำมาใช้สื่อสาร 
ในเชิงพาณิชย์ทำให้รูปแบบการประกอบธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการได้พัฒนาการขายสินค้า 
หรือบริการผ่ านออนไลน์ หรือที่ เรียกว่า “ธุรกิจพาณิ ชย์ อิ เล็กทรอนิกส์” (E – Commerce) เพ่ิมขึ้น 
โดยมี ผู้ ป ระกอบการพาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ทั้ งขนาด เล็ ก  ขนาดกลาง (SMEs) และขนาดใหญ่  
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต อย่างไรก็ตามการพัฒนา 
ดังกล่าวกลับพบปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในหลายด้าน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภค การหลอกลวงผู้บริโภคผู้บริโภคชำระเงินแล้วไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าและบริการ 
ที่ ไม่ ได้มาตรฐาน ตลอดจนได้รับความเสียหายจากการจัดส่งสินค้า ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่ วนตัว  
และไม่ได้รับการชดใช้เยียวยาเมื่อเกิดปัญหาขึ้น  จึงได้มีการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E – Commerce) เพ่ือเป็นข้อมูลความรู้และข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริโภค 
ซึ่งในฐานข้อมูลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้บริโภคควรรู้เกี่ยวกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) สิทธิของผู้บริโภค ประเด็นปัญหา การดำเนินการร้องเรียน ช่องทางการติดต่อ 
ข้อแนะนำ กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

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

๑. สิ่งท่ีผู้บริโภคควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) 
(๑.๑) คำนิยามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“ธุรกิจ”๑ หมายความว่า กิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

“ราคา”๒ หมายความรวมถึง ค่าตอบแทนสำหรับการจำหน่ายด้วย 
(๑.๒) คำนิยามตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“ตลาดแบบตรง”๓ หมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูล 
เพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละราย  
ตอบกลับเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น ส่วนการซื้อขายสินค้าหรือบริการ 

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



๒ 

โดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด  
ในกฎกระทรวง 

“ผู้จำหน่ายอิสระ”๔ หมายความว่า บุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ
ขายตรงและนำสินค้าหรือบริการดังกล่าวไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค 

“ตัวแทนขายตรง”๕ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงให้นำสินค้า
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 การรับจัดทำการงาน การให้สิทธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์  

ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน แต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงาน
ตามกฎหมายแรงงาน 

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

หรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผู้ ใช้สินค้า 
หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้ไม่ได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 

“โฆษณา”๑๑ หมายความถึง กระทำการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพ่ือประโยชน์
ในทางการค้า 

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

 
๔ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ 
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 



๓ 

“ฉลาก”๑๓ หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดที่ทำให้ปรากฏข้อความเก่ียวกับสินค้า
ซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุ
หรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสำหรับใช้ประกอบกับสินค้า ป้ายที่ติดตั้ง 
หรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น 

“สัญญา”๑๔ หมายความว่า ความตกลงกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือซื้อและขายสินค้า
หรือให้และรับบริการ 

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

เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดท่ีสื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ 
“ธุรกรรม”๑๖ หมายความว่า การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือในการดำเนินงาน

ของรัฐตามท่ีกำหนดในหมวด ๔ 
“อิเล็กทรอนิกส์”๑๗ หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟ ฟ้า

หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิ ธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก
หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น 

“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”๑๘ หมายความว่า ธุรกรรมที่กระทำขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

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

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์”๒๐ หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อ่ืนใดที่สร้างขึ้น
ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
กับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อระบุตัวบุคคลผู ้เป ็น เจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพ่ือแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

 
๑๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓ 
๑๔ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓ 
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 



๔ 

“ระบบข้อมูล”๒๑ หมายความว่า กระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสร้าง 
ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

(๑.๕) คำนิยามตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
“ระบบการชำระเงิน”๒๒ หมายความว่า ระบบหรือกระบวนการจัดการอ่ืนใดเพ่ือการโอนเงิน การหักบัญชี

หรือการชำระดุล 
“บริการการชำระเงิน”๒๓ หมายความว่า การให้บริการสื่อการชำระเงิน หรือช่องทางการชำระเงินใด ๆ 

ไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง เพ่ือชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ หรือใช้เพ่ือการโอนเงินหรือการทำธุรกรรม
ทางการเงินอื่น ๆ 

“บัตรอิเล็กทรอนิกส์”๒๔ หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
“เงินอิเล็กทรอนิกส์”๒๕ หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้แก่ผู้ใช้บริการ 

ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม โดยมีการชำระเงินให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจไว้ล่วงหน้าเพ่ือนำไปใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ
หรือค่าอ่ืนใดแทนการชำระด้วยเงินสด และได้มีการบันทึกมูลค่าหรือจำนวนเงินที่ชำระไว้ล่วงหน้า 

(๑.๖) คำนิยามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“ผู้ให้บริการ”๒๖ หมายความว่า 

(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการ อ่ืน 
โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 
“ผู้ใช้บริการ”๒๗ หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม 

(๑.๗) คำนิยามตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

“ความเสียหายต่อจิตใจ”๒๙ หมายความว่า ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความหวาดกลัว ความอับอาย
ความวิตกกังวล ความเศร้าโศกเสียใจ หรือความเสียหายต่อจิตใจอย่างอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน 

 
๒๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔ 
๒๒ พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ 
๒๓ พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ 
๒๔ พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ 
๒๕ พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ 
๒๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ 
๒๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ 
๒๘ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 



๕ 

“สินค้าที่ไม่ปลอดภัย”๓๐ หมายความว่า สินค้าที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็น
เพราะเหตุจากความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบ หรือไม่ได้กำหนดวิธีใช้  วิธีเก็บรักษา คำเตือน 
หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือกำหนดไว้แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนตามสมควร ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสภาพของสินค้า
รวมทั้งลักษณะการใช้งานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินค้าอันพึงคาดหมายได้ 

 

 
๒๙ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 
๓๐ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ 


