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ขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง มีวัตถุประสงคเพ่ือ1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎเีก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคในการตลาด
แบบตรง 2) ศึกษาความหมาย ประเภท และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภคในการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือ
ตลาดแบบตรง และกฎหมายตางประเทศ 3) ศึกษาวิเคราะหปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
และ 4) เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการคุมครองผูบริโภคในการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง

จากการศึกษาพบวา การคุมครองผูบริโภคในการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง มีปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
การบังคับใชพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 คือ 1) ปญหาในเรื่องคํานิยาม เน่ืองจากไมไดมีการใหคํานิยาม
เก่ียวกับผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไวโดยเฉพาะจึงเปนปญหาในการตีความวาผูประกอบธุรกิจลักษณะใดบางท่ีจะตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ี 2) ปญหาเรื่องการสงมอบเอกสารสัญญาซื้อขาย และการกําหนดรายละเอียดของสัญญา โดยพระราชบัญญัติน้ีไมได
มีการกําหนดรายละเอียดของสัญญาไวเปนแนวทางในการปฏิบัติ และไมไดกําหนดถึงวิธีการในการสงมอบเอกสารสัญญาไว ทําใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค 3) ปญหาการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารดุบกพรอง โดยกฎหมายฉบับ
ดังกลาวไมไดมีการกําหนดถึงลักษณะของสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองท่ีผูบริโภคสามารถเปลี่ยนสินคาไดในกรณีท่ีผูบริโภคไม
ตองการคืนสินคา 4) ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา และการกําหนดประเภทสินคา กฎหมายน้ียังไมไดมีการกําหนดถึง
ประเภทสินคาท่ีจะสามารถคืนไดหรือไมไดไวเปนการเฉพาะ 5) ปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เน่ืองจาก
กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหผูท่ีจะประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองจดทะเบียนตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และ
ตองจดทะเบียนพาณิชย ตอกระทรวงพาณิชยอีกแหงดวย ซึ่งกอใหเกิดความซ้ําซอน ทําใหผูประกอบธุรกิจหลีกเลี่ยงท่ีจะทําการจด
ทะเบียนดังกลาว จากประเด็นปญหาท่ีพบขางตน ผูศึกษาจึงไดมีการเสนอแนะแนวทางแกไขโดยใหมีการนํากฎหมายของสหภาพยุโรป
กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด กฎหมายของประเทศสิงคโปร และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มาเปนแนวทางในการแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เพ่ือใหสอดรับกับเทคโนโลยีท่ีมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว
คําสําคัญ : คุมครองผูบริโภค ตลาดแบบตรง ซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกส
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Consumer Protection in Case of E-commerce or Direct Marketing” has four main objectives. First, to study the
concepts and theories of consumer protection in case of direct marketing. Second, to study the definition,
categories and laws relating to consumer protection in case of E-commerce and direct marketing as well as foreign
related laws. Third, to study and analyze the problems of the “Enforcing Direct Sales and Direct Marketing Act
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Abstract
This research titled “Problems of Enforcing Direct Sales and Direct Marketing Act B.E.2545: Case Study of

Consumer Protection in Case of E-commerce or Direct Marketing” has four main objectives. First, to study the
concepts and theories of consumer protection in case of direct marketing. Second, to study the definition,
categories and laws relating to consumer protection in case of E-commerce and direct marketing as well as foreign
related laws. Third, to study and analyze the problems of the “Enforcing Direct Sales and Direct Marketing Act
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B.E.2545”. Fourth, to identify some recommendations for consumer protection problems arising from E-commerce
and direct marketing.

Direct Marketing Act B.E.2545. First, the act does not include a definition resulting in a number of confusions:
which business type falls into the enforcement of this statute. Second, there are problems of merchandise
delivery. This act does not include details of direct sale contract as a guideline for business practice. It is does not
mention the delivery methods either. As a result, there are advantages and disadvantages for business operators
and consumers. Third, an exchange of defective merchandise is a problem, because there is no provision defining
the natures of defective merchandise that a consumer has to right to change. When a consumer does not want to
return the goods, he or she cannot exchange it. Fourth, there are problems related to contract rescindment,
merchandise return and merchandise categorization. The act does not provide a list of exchangeable and non-
exchangeable merchandise. Fifth, there is a problem of directing marketing business operator registration. The act
requires a direct marketing business operator to register at the Consumer Protection Office as well as at the
Ministry of Commerce. As a result, business operators find that the double registration is burdensome and tend to
avoid it. For amendments of Direct Sales and Direct Marketing Act B.E.2545, the researcher recommends an
adaptation of related laws from European Union, New Zealand, Singapore and United States of America in order
to keep up with the fast dynamic technology.
Keywords : Consumer protection, direct marketing, E-commerce

1. บทนํา
การซื้อขายของประเทศไทยน้ันมีมาตั้งแตสมัย

โบราณเริ่มตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี มีวิวัฒนาการ
มากระท่ังปจจุบัน ซึ่งตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให
ความหมายคําวา วิวัฒนาการ หมายถึง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายไปสูภาวะท่ีดีข้ึนหรือเจริญข้ึน
สวนคําวา ซื้อขาย หมายถึง ช่ือสัญญาซึ่งบุคคลฝายหน่ึง
เรียกวา ผูขาย โอนกรรมสิทธ์ิแหงทรัพยสินใหแกบุคคลอีก
ฝายหน่ึง เรียกวา ผูซื้อ และผูซื้อตกลงจะใชราคาทรัพยสิน
น้ันใหแกผูขาย ดังน้ันวิวัฒนาการการซื้อขายหมายถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของการซื้อขายจากระบบการ
แลกเปลี่ยนสินคา หรือระบบแลกของตอของ (Barter
System) หลังจากน้ันระบบการแลกเปลี่ยนของตอของจึง
พัฒนามาเปนระบบการใชเงินเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
(Medium of Exchange) ซึ่งเปนระบบการซื้อขายดวยเงิน
(Money System) โดยลักษณะของการซื้อขายน้ันเริ่มจากการ
พบปะซื้อขายกันในระยะใกลระหวางบุคคลหรือภายในพ้ืนท่ี
หรืออาณาเขตท่ีติดๆกันไป จนถึงการซื้อขายสินคาขาม
ประเทศหรือขามทวีปหรือท่ีเราเรียกกันวาการคาระหวาง

ประเทศ สําหรับรูปแบบการซื้อขายโดยปกติน้ันเปนกรณีท่ี
ผูซื้อกับผูขายไดมีการพบปะกันมีปฏิสัมพันธตอกันกอนท่ี
จะมีการตกลงซื้อขายสินคากัน (วิษณุ เครืองาม, 2549) ซึ่ง
ผูซื้อและผูขายอาจจะไมไดรูจักช่ือหรือสนิทสนมคุนเคยกัน
มากอน เพียงแคไดมีการพบหนาและรูวาใครเปนผูขาย ใคร
เปนผูซื้อ รวมถึงสามารถพิจารณาถึงคุณสมบัติและ
ความสามารถของผูซื้อได ซึ่งวิธีการในการทําสัญญาซื้อขาย
โดยปกติคือ การท่ีผูซื้อไดแสดงเจตนาวาตนตองการซื้อ
สินคาโดยการแสดงเจตนาน้ันอาจจะทําเปนปากเปลาหรือ
ทําเปนลายลักษณอักษรหรือวิธีการอยางอ่ืนก็ไดแตตองอยู
ภายใตหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว กลาวคือในกรณี
ของสังหาริมทรัพย สําหรับการซื้อขายสินคาประเภทน้ีไม
ตองทําตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว เพียงแคผูซื้อ
กับผูขายทําการตกลงซื้อขายกัน กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินก็
โอนไปยังผูขายทันทีตั้งแตขณะทําสัญญากันอันเปนระบบ
สัญญาเดี่ยว สวนในกรณีของอสังหาริมทรัพยและ
สังหาริมทรัพยชนิดพิเศษน้ันตองทําตามหลักเกณฑท่ี
กฎหมายกําหนดไว โดยจะตองทําเปนหนังสือและจด
ทะเบียนตอพนักงานเจ าหน าท่ี  ซึ่ งหากไม ทําตาม
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B.E.2545”. Fourth, to identify some recommendations for consumer protection problems arising from E-commerce
and direct marketing.

Direct Marketing Act B.E.2545. First, the act does not include a definition resulting in a number of confusions:
which business type falls into the enforcement of this statute. Second, there are problems of merchandise
delivery. This act does not include details of direct sale contract as a guideline for business practice. It is does not
mention the delivery methods either. As a result, there are advantages and disadvantages for business operators
and consumers. Third, an exchange of defective merchandise is a problem, because there is no provision defining
the natures of defective merchandise that a consumer has to right to change. When a consumer does not want to
return the goods, he or she cannot exchange it. Fourth, there are problems related to contract rescindment,
merchandise return and merchandise categorization. The act does not provide a list of exchangeable and non-
exchangeable merchandise. Fifth, there is a problem of directing marketing business operator registration. The act
requires a direct marketing business operator to register at the Consumer Protection Office as well as at the
Ministry of Commerce. As a result, business operators find that the double registration is burdensome and tend to
avoid it. For amendments of Direct Sales and Direct Marketing Act B.E.2545, the researcher recommends an
adaptation of related laws from European Union, New Zealand, Singapore and United States of America in order
to keep up with the fast dynamic technology.
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ของสังหาริมทรัพย สําหรับการซื้อขายสินคาประเภทน้ีไม
ตองทําตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว เพียงแคผูซื้อ
กับผูขายทําการตกลงซื้อขายกัน กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินก็
โอนไปยังผูขายทันทีตั้งแตขณะทําสัญญากันอันเปนระบบ
สัญญาเดี่ยว สวนในกรณีของอสังหาริมทรัพยและ
สังหาริมทรัพยชนิดพิเศษน้ันตองทําตามหลักเกณฑท่ี
กฎหมายกําหนดไว โดยจะตองทําเปนหนังสือและจด
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ในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีนําพาให
การซื้อขายมีรูปแบบท่ีหลากหลายตางออกไปจากซื้อขาย
แบบเดิมๆ โดยในยุคท่ีมีความทันสมัยทางเทคโนโลยีสูงข้ึน
หรือท่ีเรียกวายุคโลกาภิวัตนทําใหระบบเศรษฐกิจและ
การคามีการพัฒนาอยางรวดเร็ว อีกท้ังยังไดมีการดึงเอา
ความสามารถของสื่อทางอิเล็กทรอนิกสมาเปนตวัชวยท้ังใน
ดานการสื่อสาร การอํานวยความสะดวกในดานตางๆ
รวมถึงการซื้อขายสินคาผานสื่อทางอิเล็กทรอนิกสโดยเรยีก
เปนภาพรวมวา การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Business) ซึ่งเปนอีกหน่ึงทางเลือกท่ีกําลังเปน
ท่ีแพรหลาย ในปจจุบันการซื้อขายสินคาน้ันนิยมทําผาน
อินเทอรเน็ตหรือการซื้อสินคาบริการออนไลนหรือเรียกอีก
อยางหน่ึงวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ซึ่ง
ลักษณะของการซื้อขายทางอินเทอรเน็ตน้ันเปนการทํา
สัญญาผานอินเตอรเน็ตโดยใชคอมพิวเตอร โดยผูขายนํา
สินคาท่ีตองการจะขายนํามาลงโฆษณาผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน หนาจอคอมพิวเตอร  โทรศัพท
โทรทัศน หรือโฆษณานําเสนอผานทางเว็บไซตเทาน้ัน โดย
การซื้อขายในรูปแบบน้ีมีความนิยมเปนจํานวนมาก
เน่ืองจากเปนวิธีท่ีทําไดงาย สะดวกสบาย ประหยัดเวลาท้ัง
ตอตัวผูขายและผูซื้อ ทําใหผูขายและผูซื้อไมตองเดินทาง
ไปพบกัน (สุษม ศุภนิตย, 2547) เพียงแคทําการซื้อขาย
ผานทางหนาจอคอมพิวเตอรของตนเอง โดยสวนใหญการ
ทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตน้ีจะทําโดยการอาศัยความไว
เน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกัน เน่ืองจากผูซื้อและผูขายไมไดรูจัก
หรือเห็นหนากันเหมือนการซื้อขายปกติท่ัวไป (อภิชัย ทอง
ประสม, 2544) ดวยลักษณะดังกลาวน้ีทําใหผูซื้อสินคา
เสี่ยงตอปญหาจากการซื้อสินคาออนไลน ไมวาจะเปนการ
ท่ีผูซื้อไมสามารถตอรองขอสัญญาท่ีผูขายกําหนดไว
หรือไมอาจทราบเง่ือนไขหรือขอสัญญาในการซื้อขาย
เน่ืองจากมีเน้ือหามากและในบางกรณีก็มีตัวอักษรท่ีเล็ก
ยากตอการท่ีผูซื้อทําความเขาใจได หรือในบางกรณีขอ
สัญญาท่ีตกลงไปน้ันอาจแฝงขอสัญญาในลักษณะท่ีลิดรอน
สิทธิของผูบริโภคหรือเอาเปรียบผูบริโภค เชน ผูขาย

กําหนดวาจะตองโอนเงินกอนจึงจะสงสินคาใหกับผูซื้อ
หากสินคามีความชํารุดบกพรองผูขายปฏิเสธไมรับเปลี่ยน
สินคาหรือคืนเงินไมวากรณีใด ๆ หรือใหผูซื้อชําระคาจัดสง
ในการแลกเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองเองและ
จายเงินเพ่ิมในการแลกเปลี่ยนสินคา ซึ่งถือวาเปนการจาํกัด
ความรับผิดของผูขาย สงผลทําใหผูซื้อเสียเปรียบเปนอยาง
มาก ดังน้ันจะเห็นไดวาแมความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะ
เอ้ืออํานวยตอการดําเนินกิจกรรมทางพาณิชยสามารถผาน
สื่ ออิ เล็ กทรอนิกส ได โดยง ายก็ตาม แต เ น่ื องจาก
ลักษณะเฉพาะของอินเตอรเน็ตน้ันไมมีลักษณะทาง
กายภาพท่ีแทจริง ไมมีเขตแดนท่ีชัดเจนแนนอน ทําใหไม
สามารถตอบโตกันไดทันทวงที จึงกอใหเกิดประเด็นปญหา
ตางๆตามมามากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นปญหา
กรณีภายหลังการขายท่ีผูขายบิดพลิ้วไมปฏิบัติตามสัญญา
หรือปฏิบัติขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย ทําใหผูซื้อ
ประสบปญหาดังกลาวน้ีเปนอยางมากจากการท่ีสั่งซื้อ
สินคาออนไลน อันเน่ืองมาจากผูซื้อไมสามารถตรวจสอบ
สินคาไดดวยตนเองกอนการสั่งซื้อสินคา จึงมักเกิดปญหา
ในกรณีท่ีผูซื้อไดรับสินคาลาชา หรือไมไดรับสินคา หรือ
ไดรับสินคาแตไมเปนไปตามท่ีคาดหมายไว หรือไดรับ
สินคาท่ีมีลักษณะ คุณภาพ สภาพท่ีมีความชํารุดบกพรอง
ไมสามารถใชงานไดหรือไมเปนไปตามคําพรรณนาท่ีผูขาย
ไดใหไว เมื่อผูซื้อจะเรียกรองเพ่ือขอเปลี่ยนสินคาหรือขอ
คืนเงิน ผูขายก็จะมักปฏิเสธและกลาวอางวาตนไดสงมอบ
สินคาใหตามคําสั่งซื้อและตามเจตนารมณของผูบรโิภคแลว
หรือแมซื้อจะขอใหสิทธิตามกฎหมายในการยกเลิกสัญญา
แตผูขายก็มักปฏิเสธหรือเพิกเฉยในการท่ีจะชําระราคาคืน
ให

ดังน้ันตามท่ีกลาวมาแลวขางตนเห็นวาปจจุบัน
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หรือการซื้อขายออนไลน
โดยผานชองทางชองทางการสื่อสารไรพรมแดนตาง ๆ น้ันมี
ปญหาและอุปสรรค ดังน้ี

1.1 ปญหาในเรื่องของคํานิยาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.

2545 มาตรา 3 น้ีไมไดมีการใหคํานิยามคําวา "ผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง" อันเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธในทาง
กฎหมาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกลาวมีกําหนดคาํนิยาม
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ดานการสื่อสาร การอํานวยความสะดวกในดานตางๆ
รวมถึงการซื้อขายสินคาผานสื่อทางอิเล็กทรอนิกสโดยเรยีก
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ท่ีแพรหลาย ในปจจุบันการซื้อขายสินคาน้ันนิยมทําผาน
อินเทอรเน็ตหรือการซื้อสินคาบริการออนไลนหรือเรียกอีก
อยางหน่ึงวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ซึ่ง
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ตอตัวผูขายและผูซื้อ ทําใหผูขายและผูซื้อไมตองเดินทาง
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มาก ดังน้ันจะเห็นไดวาแมความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะ
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ไดใหไว เมื่อผูซื้อจะเรียกรองเพ่ือขอเปลี่ยนสินคาหรือขอ
คืนเงิน ผูขายก็จะมักปฏิเสธและกลาวอางวาตนไดสงมอบ
สินคาใหตามคําสั่งซื้อและตามเจตนารมณของผูบรโิภคแลว
หรือแมซื้อจะขอใหสิทธิตามกฎหมายในการยกเลิกสัญญา
แตผูขายก็มักปฏิเสธหรือเพิกเฉยในการท่ีจะชําระราคาคืน
ให

ดังน้ันตามท่ีกลาวมาแลวขางตนเห็นวาปจจุบัน
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หรือการซื้อขายออนไลน
โดยผานชองทางชองทางการสื่อสารไรพรมแดนตาง ๆ น้ันมี
ปญหาและอุปสรรค ดังน้ี

1.1 ปญหาในเรื่องของคํานิยาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.

2545 มาตรา 3 น้ีไมไดมีการใหคํานิยามคําวา "ผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง" อันเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธในทาง
กฎหมาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกลาวมีกําหนดคาํนิยาม
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หลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไว แมวาผูซื้อกับผูขายจะตก
ลงทําการซื้อขายกันก็ตามก็ไมมีผลผูกพันกันตามกฎหมาย
ถือวาเปนโมฆะหรือเสียเปลาน่ันเอง

ในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีนําพาให
การซื้อขายมีรูปแบบท่ีหลากหลายตางออกไปจากซื้อขาย
แบบเดิมๆ โดยในยุคท่ีมีความทันสมัยทางเทคโนโลยีสูงข้ึน
หรือท่ีเรียกวายุคโลกาภิวัตนทําใหระบบเศรษฐกิจและ
การคามีการพัฒนาอยางรวดเร็ว อีกท้ังยังไดมีการดึงเอา
ความสามารถของสื่อทางอิเล็กทรอนิกสมาเปนตวัชวยท้ังใน
ดานการสื่อสาร การอํานวยความสะดวกในดานตางๆ
รวมถึงการซื้อขายสินคาผานสื่อทางอิเล็กทรอนิกสโดยเรยีก
เปนภาพรวมวา การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Business) ซึ่งเปนอีกหน่ึงทางเลือกท่ีกําลังเปน
ท่ีแพรหลาย ในปจจุบันการซื้อขายสินคาน้ันนิยมทําผาน
อินเทอรเน็ตหรือการซื้อสินคาบริการออนไลนหรือเรียกอีก
อยางหน่ึงวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ซึ่ง
ลักษณะของการซื้อขายทางอินเทอรเน็ตน้ันเปนการทํา
สัญญาผานอินเตอรเน็ตโดยใชคอมพิวเตอร โดยผูขายนํา
สินคาท่ีตองการจะขายนํามาลงโฆษณาผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน หนาจอคอมพิวเตอร  โทรศัพท
โทรทัศน หรือโฆษณานําเสนอผานทางเว็บไซตเทาน้ัน โดย
การซื้อขายในรูปแบบน้ีมีความนิยมเปนจํานวนมาก
เน่ืองจากเปนวิธีท่ีทําไดงาย สะดวกสบาย ประหยัดเวลาท้ัง
ตอตัวผูขายและผูซื้อ ทําใหผูขายและผูซื้อไมตองเดินทาง
ไปพบกัน (สุษม ศุภนิตย, 2547) เพียงแคทําการซื้อขาย
ผานทางหนาจอคอมพิวเตอรของตนเอง โดยสวนใหญการ
ทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตน้ีจะทําโดยการอาศัยความไว
เน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกัน เน่ืองจากผูซื้อและผูขายไมไดรูจัก
หรือเห็นหนากันเหมือนการซื้อขายปกติท่ัวไป (อภิชัย ทอง
ประสม, 2544) ดวยลักษณะดังกลาวน้ีทําใหผูซื้อสินคา
เสี่ยงตอปญหาจากการซื้อสินคาออนไลน ไมวาจะเปนการ
ท่ีผูซื้อไมสามารถตอรองขอสัญญาท่ีผูขายกําหนดไว
หรือไมอาจทราบเง่ือนไขหรือขอสัญญาในการซื้อขาย
เน่ืองจากมีเน้ือหามากและในบางกรณีก็มีตัวอักษรท่ีเล็ก
ยากตอการท่ีผูซื้อทําความเขาใจได หรือในบางกรณีขอ
สัญญาท่ีตกลงไปน้ันอาจแฝงขอสัญญาในลักษณะท่ีลิดรอน
สิทธิของผูบริโภคหรือเอาเปรียบผูบริโภค เชน ผูขาย

กําหนดวาจะตองโอนเงินกอนจึงจะสงสินคาใหกับผูซื้อ
หากสินคามีความชํารุดบกพรองผูขายปฏิเสธไมรับเปลี่ยน
สินคาหรือคืนเงินไมวากรณีใด ๆ หรือใหผูซื้อชําระคาจัดสง
ในการแลกเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองเองและ
จายเงินเพ่ิมในการแลกเปลี่ยนสินคา ซึ่งถือวาเปนการจาํกัด
ความรับผิดของผูขาย สงผลทําใหผูซื้อเสียเปรียบเปนอยาง
มาก ดังน้ันจะเห็นไดวาแมความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะ
เอ้ืออํานวยตอการดําเนินกิจกรรมทางพาณิชยสามารถผาน
สื่ ออิ เล็ กทรอนิกส ได โดยง ายก็ตาม แต เ น่ื องจาก
ลักษณะเฉพาะของอินเตอรเน็ตน้ันไมมีลักษณะทาง
กายภาพท่ีแทจริง ไมมีเขตแดนท่ีชัดเจนแนนอน ทําใหไม
สามารถตอบโตกันไดทันทวงที จึงกอใหเกิดประเด็นปญหา
ตางๆตามมามากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นปญหา
กรณีภายหลังการขายท่ีผูขายบิดพลิ้วไมปฏิบัติตามสัญญา
หรือปฏิบัติขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย ทําใหผูซื้อ
ประสบปญหาดังกลาวน้ีเปนอยางมากจากการท่ีสั่งซื้อ
สินคาออนไลน อันเน่ืองมาจากผูซื้อไมสามารถตรวจสอบ
สินคาไดดวยตนเองกอนการสั่งซื้อสินคา จึงมักเกิดปญหา
ในกรณีท่ีผูซื้อไดรับสินคาลาชา หรือไมไดรับสินคา หรือ
ไดรับสินคาแตไมเปนไปตามท่ีคาดหมายไว หรือไดรับ
สินคาท่ีมีลักษณะ คุณภาพ สภาพท่ีมีความชํารุดบกพรอง
ไมสามารถใชงานไดหรือไมเปนไปตามคําพรรณนาท่ีผูขาย
ไดใหไว เมื่อผูซื้อจะเรียกรองเพ่ือขอเปลี่ยนสินคาหรือขอ
คืนเงิน ผูขายก็จะมักปฏิเสธและกลาวอางวาตนไดสงมอบ
สินคาใหตามคําสั่งซื้อและตามเจตนารมณของผูบรโิภคแลว
หรือแมซื้อจะขอใหสิทธิตามกฎหมายในการยกเลิกสัญญา
แตผูขายก็มักปฏิเสธหรือเพิกเฉยในการท่ีจะชําระราคาคืน
ให

ดังน้ันตามท่ีกลาวมาแลวขางตนเห็นวาปจจุบัน
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หรือการซื้อขายออนไลน
โดยผานชองทางชองทางการสื่อสารไรพรมแดนตาง ๆ น้ันมี
ปญหาและอุปสรรค ดังน้ี

1.1 ปญหาในเรื่องของคํานิยาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.

2545 มาตรา 3 น้ีไมไดมีการใหคํานิยามคําวา "ผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง" อันเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธในทาง
กฎหมาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกลาวมีกําหนดคาํนิยาม
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ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจตลาดแบบตรงเพียงคําวา “ผูบริโภค
หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรบับริการจาก ผูจําหนายอิสระ
ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผูซึ่งไดรับการเสนอหรือการ
ชักชวนจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพ่ือใหซื้อ
สินคาหรือ รับบริการ” และ “ตลาดแบบตรง หมายความวา
การทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของการสื่อสาร
ขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือบริการโดยตรงตอผูบริโภค
ซึ่งอยูหางโดยระยะทางและมุงหวังใหผูบริโภคแตละราย
ตอบกลับเพ่ือซื้อสินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงน้ัน” กอใหเกิดปญหาในการตีความวา
ลักษณะใดบางท่ีเปนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีตอง
ถูกบังคับใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี

1.2 ปญหาการสงมอบสัญญาซื้อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 30 บัญญัติวา “ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขาย
ตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหนาท่ีสงมอบ
เอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภค

เอกสารการซื้อขายตามวรรคหน่ึงตองมีขอความ
ภาษาไทยท่ีอานเขาใจงาย โดยระบุช่ือผูซื้อและผูขาย วันท่ี
ซื้อขายและวันท่ีสงมอบสินคาหรือบริการ รวมท้ังสิทธิของ
ผูบริโภคในการเลิกสัญญาซึ่งสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวตอง
กําหนดดวยตัวอักษรท่ีเห็นเดนชัดกวาขอความท่ัวไป”

ปญหาในเรื่องการสงมอบเอกสารการซื้อขาย
และรายละเอียดเอกสารสัญญากฎหมายขายตรงและตลาด
แบบตรงไมไดมีประกาศกําหนดหลักเกณฑใด ๆ และไมมี
ขอกําหนดใหมีการทําสัญญากับผูบริโภคดวย ซึ่งในมาตรา
31 (พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
มาตรา 31) ก็ไมปรากฏวาผูประกอบธุรกิจตองสงมอบ
สัญญาใหผูบริโภค และตองสงมอบโดยวิธีใด เมื่อไมมี
กฎหมายกําหนดรูปแบบสัญญามาตรฐานท่ีบังคับใชท่ัวไปผู
ประกอบธุรกิจก็สามารถเสนอขายสินคาตามชองทางตางๆ
ท่ีสามารถทําไดตามแตประเภทสินคาท่ีทํานิติกรรมผาน
ทางตลาดแบบตรง เมื่อเกิดขอพิพาทข้ึนก็ใชหลักกฎหมาย

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเรื่องการทํา
นิติกรรมสัญญา หลักของการเสนอการสนองของคูสัญญา
ถูกตองตรงกันสัญญาเกิด มาใชบังคับ

แตอยางไรก็ตามถาหากมีกฎหมายกําหนด
ควบคุมการทําสัญญาในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
โดยใหมีผลบังคับใชเปนมาตรฐานเดียวกันจะเปนผลดีกับ
ผูบริโภคในทุกๆ ดาน เชน ผูประกอบธุรกิจตองสงสัญญา
ใหผูบริ โภคภายในก่ีวันนับแตไดรับสินคา ตองแจง
รายละเอียดของเอกสารสัญญาใหผูบริโภคทราบกอนท่ีจะ
ตกลงทําสัญญา เง่ือนไขในการคืนสินคา การรับประกัน
คุณภาพ ขนาดตัวหนังสือท่ีใชในสัญญา เปนตน ผูบริโภคก็
จะไดทราบวาสินคาประเภทไหนมีเง่ือนไขอยางไร และผู
ประกอบธุรกิจก็จะไมสามารถหาชองวางของกฎหมาย
เพ่ือท่ีจะหลีกเลี่ยงความรับผิดตอผูบริ โภคได   หาก
กฎหมายกําหนดใหตองมีการทําสัญญาและตองสงมอบ
สัญญาทันทีหลังจากสงมอบสินคา

1.3 ปญหาการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 31 บัญญัติวา “คณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการ
ท่ีใชวิธีการขายตรงหรือตลาดแบบตรง โดยถือเอาราคา
สินคาหรือบริการท่ีผูบริโภคไดรับการคุมครองและประเภท
สินคาหรือบริการเปนสําคัญ

เอกสารการซื้อขายตามวรรคหน่ึง อยางนอยตอง
มีรายการดังตอไปน้ี

(1) รายละเอียดตามมาตรา 30
(2) กําหนดเวลา สถานท่ี และวิธีการในการชําระ

หน้ี
(3) สถานท่ี และวิธีการในการสงมอบสินคาหรือ

บริการ
(4) วิธีการเลิกสัญญา
(5) วิธีการคืนสินคา
(6) การรับประกันสินคา
(7) การเปลี่ยนสินคาในกรณีมีความชํารุด

บกพรอง
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ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจตลาดแบบตรงเพียงคําวา “ผูบริโภค
หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรบับริการจาก ผูจําหนายอิสระ
ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผูซึ่งไดรับการเสนอหรือการ
ชักชวนจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพ่ือใหซื้อ
สินคาหรือ รับบริการ” และ “ตลาดแบบตรง หมายความวา
การทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของการสื่อสาร
ขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือบริการโดยตรงตอผูบริโภค
ซึ่งอยูหางโดยระยะทางและมุงหวังใหผูบริโภคแตละราย
ตอบกลับเพ่ือซื้อสินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงน้ัน” กอใหเกิดปญหาในการตีความวา
ลักษณะใดบางท่ีเปนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีตอง
ถูกบังคับใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี

1.2 ปญหาการสงมอบสัญญาซื้อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 30 บัญญัติวา “ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขาย
ตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหนาท่ีสงมอบ
เอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภค

เอกสารการซื้อขายตามวรรคหน่ึงตองมีขอความ
ภาษาไทยท่ีอานเขาใจงาย โดยระบุช่ือผูซื้อและผูขาย วันท่ี
ซื้อขายและวันท่ีสงมอบสินคาหรือบริการ รวมท้ังสิทธิของ
ผูบริโภคในการเลิกสัญญาซึ่งสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวตอง
กําหนดดวยตัวอักษรท่ีเห็นเดนชัดกวาขอความท่ัวไป”

ปญหาในเรื่องการสงมอบเอกสารการซื้อขาย
และรายละเอียดเอกสารสัญญากฎหมายขายตรงและตลาด
แบบตรงไมไดมีประกาศกําหนดหลักเกณฑใด ๆ และไมมี
ขอกําหนดใหมีการทําสัญญากับผูบริโภคดวย ซึ่งในมาตรา
31 (พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
มาตรา 31) ก็ไมปรากฏวาผูประกอบธุรกิจตองสงมอบ
สัญญาใหผูบริโภค และตองสงมอบโดยวิธีใด เมื่อไมมี
กฎหมายกําหนดรูปแบบสัญญามาตรฐานท่ีบังคับใชท่ัวไปผู
ประกอบธุรกิจก็สามารถเสนอขายสินคาตามชองทางตางๆ
ท่ีสามารถทําไดตามแตประเภทสินคาท่ีทํานิติกรรมผาน
ทางตลาดแบบตรง เมื่อเกิดขอพิพาทข้ึนก็ใชหลักกฎหมาย

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเรื่องการทํา
นิติกรรมสัญญา หลักของการเสนอการสนองของคูสัญญา
ถูกตองตรงกันสัญญาเกิด มาใชบังคับ

แตอยางไรก็ตามถาหากมีกฎหมายกําหนด
ควบคุมการทําสัญญาในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
โดยใหมีผลบังคับใชเปนมาตรฐานเดียวกันจะเปนผลดีกับ
ผูบริโภคในทุกๆ ดาน เชน ผูประกอบธุรกิจตองสงสัญญา
ใหผูบริ โภคภายในก่ีวันนับแตไดรับสินคา ตองแจง
รายละเอียดของเอกสารสัญญาใหผูบริโภคทราบกอนท่ีจะ
ตกลงทําสัญญา เง่ือนไขในการคืนสินคา การรับประกัน
คุณภาพ ขนาดตัวหนังสือท่ีใชในสัญญา เปนตน ผูบริโภคก็
จะไดทราบวาสินคาประเภทไหนมีเง่ือนไขอยางไร และผู
ประกอบธุรกิจก็จะไมสามารถหาชองวางของกฎหมาย
เพ่ือท่ีจะหลีกเลี่ยงความรับผิดตอผูบริ โภคได   หาก
กฎหมายกําหนดใหตองมีการทําสัญญาและตองสงมอบ
สัญญาทันทีหลังจากสงมอบสินคา

1.3 ปญหาการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 31 บัญญัติวา “คณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการ
ท่ีใชวิธีการขายตรงหรือตลาดแบบตรง โดยถือเอาราคา
สินคาหรือบริการท่ีผูบริโภคไดรับการคุมครองและประเภท
สินคาหรือบริการเปนสําคัญ

เอกสารการซื้อขายตามวรรคหน่ึง อยางนอยตอง
มีรายการดังตอไปน้ี

(1) รายละเอียดตามมาตรา 30
(2) กําหนดเวลา สถานท่ี และวิธีการในการชําระ

หน้ี
(3) สถานท่ี และวิธีการในการสงมอบสินคาหรือ

บริการ
(4) วิธีการเลิกสัญญา
(5) วิธีการคืนสินคา
(6) การรับประกันสินคา
(7) การเปลี่ยนสินคาในกรณีมีความชํารุด

บกพรอง
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ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจตลาดแบบตรงเพียงคําวา “ผูบริโภค
หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรบับริการจาก ผูจําหนายอิสระ
ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผูซึ่งไดรับการเสนอหรือการ
ชักชวนจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพ่ือใหซื้อ
สินคาหรือ รับบริการ” และ “ตลาดแบบตรง หมายความวา
การทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของการสื่อสาร
ขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือบริการโดยตรงตอผูบริโภค
ซึ่งอยูหางโดยระยะทางและมุงหวังใหผูบริโภคแตละราย
ตอบกลับเพ่ือซื้อสินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงน้ัน” กอใหเกิดปญหาในการตีความวา
ลักษณะใดบางท่ีเปนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีตอง
ถูกบังคับใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี

1.2 ปญหาการสงมอบสัญญาซื้อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 30 บัญญัติวา “ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขาย
ตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหนาท่ีสงมอบ
เอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภค

เอกสารการซื้อขายตามวรรคหน่ึงตองมีขอความ
ภาษาไทยท่ีอานเขาใจงาย โดยระบุช่ือผูซื้อและผูขาย วันท่ี
ซื้อขายและวันท่ีสงมอบสินคาหรือบริการ รวมท้ังสิทธิของ
ผูบริโภคในการเลิกสัญญาซึ่งสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวตอง
กําหนดดวยตัวอักษรท่ีเห็นเดนชัดกวาขอความท่ัวไป”

ปญหาในเรื่องการสงมอบเอกสารการซื้อขาย
และรายละเอียดเอกสารสัญญากฎหมายขายตรงและตลาด
แบบตรงไมไดมีประกาศกําหนดหลักเกณฑใด ๆ และไมมี
ขอกําหนดใหมีการทําสัญญากับผูบริโภคดวย ซึ่งในมาตรา
31 (พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
มาตรา 31) ก็ไมปรากฏวาผูประกอบธุรกิจตองสงมอบ
สัญญาใหผูบริโภค และตองสงมอบโดยวิธีใด เมื่อไมมี
กฎหมายกําหนดรูปแบบสัญญามาตรฐานท่ีบังคับใชท่ัวไปผู
ประกอบธุรกิจก็สามารถเสนอขายสินคาตามชองทางตางๆ
ท่ีสามารถทําไดตามแตประเภทสินคาท่ีทํานิติกรรมผาน
ทางตลาดแบบตรง เมื่อเกิดขอพิพาทข้ึนก็ใชหลักกฎหมาย

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเรื่องการทํา
นิติกรรมสัญญา หลักของการเสนอการสนองของคูสัญญา
ถูกตองตรงกันสัญญาเกิด มาใชบังคับ

แตอยางไรก็ตามถาหากมีกฎหมายกําหนด
ควบคุมการทําสัญญาในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
โดยใหมีผลบังคับใชเปนมาตรฐานเดียวกันจะเปนผลดีกับ
ผูบริโภคในทุกๆ ดาน เชน ผูประกอบธุรกิจตองสงสัญญา
ใหผูบริ โภคภายในก่ีวันนับแตไดรับสินคา ตองแจง
รายละเอียดของเอกสารสัญญาใหผูบริโภคทราบกอนท่ีจะ
ตกลงทําสัญญา เง่ือนไขในการคืนสินคา การรับประกัน
คุณภาพ ขนาดตัวหนังสือท่ีใชในสัญญา เปนตน ผูบริโภคก็
จะไดทราบวาสินคาประเภทไหนมีเง่ือนไขอยางไร และผู
ประกอบธุรกิจก็จะไมสามารถหาชองวางของกฎหมาย
เพ่ือท่ีจะหลีกเลี่ยงความรับผิดตอผูบริ โภคได   หาก
กฎหมายกําหนดใหตองมีการทําสัญญาและตองสงมอบ
สัญญาทันทีหลังจากสงมอบสินคา

1.3 ปญหาการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 31 บัญญัติวา “คณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการ
ท่ีใชวิธีการขายตรงหรือตลาดแบบตรง โดยถือเอาราคา
สินคาหรือบริการท่ีผูบริโภคไดรับการคุมครองและประเภท
สินคาหรือบริการเปนสําคัญ

เอกสารการซื้อขายตามวรรคหน่ึง อยางนอยตอง
มีรายการดังตอไปน้ี

(1) รายละเอียดตามมาตรา 30
(2) กําหนดเวลา สถานท่ี และวิธีการในการชําระ

หน้ี
(3) สถานท่ี และวิธีการในการสงมอบสินคาหรือ

บริการ
(4) วิธีการเลิกสัญญา
(5) วิธีการคืนสินคา
(6) การรับประกันสินคา
(7) การเปลี่ยนสินคาในกรณีมีความชํารุด

บกพรอง
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ประกาศกําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อ
ขายใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

ปญหาในเรื่องการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรองตามมาตรา 31 (7) กรณีผูบริโภคไมประสงคบอก
เลิกสัญญาและไมประสงคคืนสินคาแกผูประกอบการ แต
ตองการเปลี่ยนตัวสินคาแทน กฎหมายไมไดกําหนดวิธีการ
เปลี่ยนสินคาชํารุดบกพรองไว ถึงกรณีระยะเวลาของการ
เปลี่ยนสินคาวาผูบริโภคตองคืนภายในก่ีวันนับแตไดรับ
สินคาและประสงคท่ีจะขอเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง ดังน้ันผูบริโภคควรไดมีโอกาสท่ีจะเปลี่ยนสินคา
ได แทนการบอกเลิกสัญญาเพียงอยางเดียว

1.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 ตามมาตรา 33 บัญญัติวา “ในการซื้อสินคาหรือ
บริการจากการขายตรงหรือจากการขายผานตลาดแบบตรง
ผูบริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยวิธีการสงหนังสือแสดงเจตนา
ภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือบริการ ไปยงั
ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
สําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภคจะแจงไปยังผูจําหนายอิสระ
หรือตัวแทนขายตรงท่ีเก่ียวของก็ได

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับประเภท
ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา”

ปญหาในเรื่องการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา พระราชบญัญตัขิายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ไดใหสิทธิแกผูบริโภคใหสามารถ
ใชสิทธิคืนสินคาหรือบริการท่ีไดสั่งซื้อผานตลาดแบบตรง
ไดภายใน 7 วัน นับแตไดรับสินคาหรือบริการน้ัน กฎหมาย
กําหนดใหสามารถตราพระราชกฤษฎีกายกเวนไมใหใช
บังคับกับสินคาหรือบริการบางประเภทใดท่ีไมสามารถบอก
เลิกสัญญาภายใน 7 วันได แตปจจุบันก็ยังไมมีการออก
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองแตอยางใด ซึ่งเมื่อยังไมมี
การยกเวนสิทธิในการคืนสินคาหรือบริการน้ี  แตกฎหมาย
ยังไมไดมีการกําหนดประเภท ราคา หรือชนิดของสินคา
หรือบริการ ทําใหผูบริโภคไมสามารถใชสิทธิในการบอก
เลิกสัญญาไดเพราะไมอาจทราบไดวาสินคาประเภทใดเปน

ธุรกิจตลาดแบบตรงหรือไม อาจทําใหเกิดปญหาแก
ผูบริโภคในการปฏิบัติในการคืนสินคาหรือบริการท่ีไม
ชัดเจน เพ่ือใหการบังคับใหกฎหมายใหเปนเอกภาพและลด
การตีความวาสินคาลักษณะใดเปนคาของตลาดแบบตรง
จําเปนตองกําหนดประเภทสินคาท่ีตองจดทะเบียนธุรกิจ
ตลาดแบบตรง โดยสามารถกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
ไดตามมาตรา 33 วรรค 2 ใหอํานาจไว แตปจจุบันก็ยังไมมี
การกําหนดประเภทสินคา ราคาหรือชนิดของสินคาหรือ
บริการ เพ่ือจะไดมีกฎหมายบังคับใชเปนประโยชนตอผูใช
กฎหมาย ผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจ

1.5 ปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 27 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
จะตองดําเนินการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรง ดังน้ันหากผูใดจะประกอบธุรกิจในลักษณะดังกลาวใน
ประเทศไทยจึงตองทําการจดทะเบียนตามมาตรา 27
เสียกอน หากฝาฝนตองระวางโทษตามมาตรา 47 คือจําคุก
ไมเกินหน่ึงปหรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ และปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงหมืน่บาทตลอดเวลาท่ียงั
ฝาฝน แตจากขอเท็จจริงในปจจุบันการซื้อขายตลาดแบบ
ตรงมีการซื้อขายกันมากแตพบการจดทะเบียนนอยมาก ซึ่ง
ผูจดทะเบียนตลาดแบบตรงตอสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคสวนมากจะเปนผูท่ีทําธุรกิจขายตรงแลว
มายื่นจดทะเบียนตลาดแบบตรงไว (สถิติการจดทะเบียน
ขายตรงและตลาดแบบตรงตั้งแต พ.ศ.2555 ถึงปจจุบัน)
เพ่ือจะครอบคลุมการขายในรูปแบบขายตรงและตลาดแบบ
ตรงปองกันการถูกปรับเมื่อมีขอพิพาทข้ึน สวนผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง พบวามีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงในอัตรานอย เมื่อเกิดปญหาหลังจากการซื้อ
สินคาแลวไมไดรับสินคา หรือไดรับสินคาแตไมไดคุณภาพ
หรือชํารุดบกพรอง หากไมไดทําการจดทะเบียนเปนผู
ประกอบกิจการตลาดแบบตรง ก็ทําใหไมสามารถบังคับได
เพราะไมทราบตัวผูกระทําความผิด เพราะไมมีไดจด
ทะเบียน เมื่อมีปญหาก็ปดบริการหนีความผิด
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ขายตรงและตลาดแบบตรงตั้งแต พ.ศ.2555 ถึงปจจุบัน)
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ทะเบียน เมื่อมีปญหาก็ปดบริการหนีความผิด

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 19 ~

ประกาศกําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อ
ขายใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

ปญหาในเรื่องการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรองตามมาตรา 31 (7) กรณีผูบริโภคไมประสงคบอก
เลิกสัญญาและไมประสงคคืนสินคาแกผูประกอบการ แต
ตองการเปลี่ยนตัวสินคาแทน กฎหมายไมไดกําหนดวิธีการ
เปลี่ยนสินคาชํารุดบกพรองไว ถึงกรณีระยะเวลาของการ
เปลี่ยนสินคาวาผูบริโภคตองคืนภายในก่ีวันนับแตไดรับ
สินคาและประสงคท่ีจะขอเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง ดังน้ันผูบริโภคควรไดมีโอกาสท่ีจะเปลี่ยนสินคา
ได แทนการบอกเลิกสัญญาเพียงอยางเดียว

1.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 ตามมาตรา 33 บัญญัติวา “ในการซื้อสินคาหรือ
บริการจากการขายตรงหรือจากการขายผานตลาดแบบตรง
ผูบริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยวิธีการสงหนังสือแสดงเจตนา
ภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือบริการ ไปยงั
ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
สําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภคจะแจงไปยังผูจําหนายอิสระ
หรือตัวแทนขายตรงท่ีเก่ียวของก็ได
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บังคับกับสินคาหรือบริการบางประเภทใดท่ีไมสามารถบอก
เลิกสัญญาภายใน 7 วันได แตปจจุบันก็ยังไมมีการออก
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองแตอยางใด ซึ่งเมื่อยังไมมี
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ธุรกิจตลาดแบบตรงหรือไม อาจทําใหเกิดปญหาแก
ผูบริโภคในการปฏิบัติในการคืนสินคาหรือบริการท่ีไม
ชัดเจน เพ่ือใหการบังคับใหกฎหมายใหเปนเอกภาพและลด
การตีความวาสินคาลักษณะใดเปนคาของตลาดแบบตรง
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1.5 ปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 27 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
จะตองดําเนินการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรง ดังน้ันหากผูใดจะประกอบธุรกิจในลักษณะดังกลาวใน
ประเทศไทยจึงตองทําการจดทะเบียนตามมาตรา 27
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อีกปญหาหน่ึงท่ีผูศึกษาเห็นวาเปนการซ้ําซอนท่ี
มีกฎหมายอีกฉบับควบคุมผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องใหผูประกอบการพาณิชย
ตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2544
กําหนดใหการซื้อขายสินคาโดยวิธีใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผูประกอบการจะตองจด
ทะเบียนพาณิชย ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย อีกฉบับหน่ึงดวย
เปนปญหาความซ้ําซอนของหนวยงาน
2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการ
คุมครองผูบริโภคในการตลาดแบบตรง

2.2 เพ่ือศึกษาความหมาย ประเภท และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภคในการซื้อ
ขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง และ
กฎหมายตางประเทศ

2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาการบังคับใช
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

2.4 เพ่ือจะไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการ
คุมครองผูบริโภคในการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกส
หรือตลาดแบบตรง

3. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนนิการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยทําการศึกษาคนควาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary
Search) ซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิ ทุติภูมิ โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังรูปแบบของหนังสือ บทความ รายงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ คําพิพากษาของศาลและตัวบท
กฎหมาย ท่ี เ ก่ี ยวข อง ท้ั งประมวลกฎหมายและ
พระราชบัญญัติ เอกสารตาง ๆ ไมวาจะเปนของประเทศ
ไทยและตางประเทศ แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือหาประเด็น
ปญหาและผลกระทบจากการทําธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส
โดยมุงเนนไปท่ีการศึกษากรณีการคุมครองผูบริโภคในการ
ซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง

4. ผลการวิจยั
จากการศึกษาวิจยัสามารถสรปุผลการศกึษาตาม

ประเด็นไดดังตอไปน้ีคือ
4.1 ปญหาการตีความคํานิยาม ปญหาในสวนของ

การใหคํานิยามความหมาย ท่ีไมมีการใหคํานิยาม
ความหมายของคําวา “ผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” ไว
เปนการเฉพาะท้ังท่ีผูประกอบธุรกิจเปนองคประกอบ
สําคัญในการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซึ่งไดรวมการขายสินคาท้ัง
รูปแบบขายตรง และตลาดแบบตรงเขาไวดวยกันไมไดแยก
ประเภทลักษณะการขายสินคาเปนการเฉพาะ อีกท้ังมาตรา
3 ในพระราชบัญญัติน้ี ไมปรากฏคํานิยามของผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงไว เพียงแตบัญญัติถึงคํานิยามของ
ตลาดแบบตรง และผูมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจตลาดแบบ
ตรง ดังน้ี

ตลาดแบบตรง หมายความวา การทําตลาดสินคาหรอื
บริการในลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคา
หรือบริการโดยตรงตอผูบริโภคซึ่งอยูหางโดยระยะทางและ
มุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงน้ัน

ผูบริโภค หมายความวา ผูซื้อหรือไดรับการบริการ
จากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขาย
ตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผูซึ่งไดรับการ
เสนอหรือชักชวนจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
เพ่ือใหซื้อสินคาหรือบริการ

จากคํานิยามดังกลาวจะเห็นวาเปนการใหคํานิยามท่ี
มีการใหความหมายเช่ือมโยงถึงการมีนิติสัมพันธกับผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แตไมไดมีการกําหนดคํา
นิยามของการประกอบธุรกิจเหลาน้ีไวโดยเฉพาะ เมื่อ
พิจารณาจากกฎหมายตางประเทศ พบวา กฎหมายของ
สหภาพยุโรปมีการกําหนดคํานิยามของผูประกอบการซึ่งมี
ความสัมพันธกับคํานิยามของคําวาผูบริโภคหรือเก่ียวกับ
สัญญาท่ีเก่ียวกับตลาดแบบตรง จึงไมมีปญหาในดานการ
ตีความวา ผูประกอบการคือบุคคลประเภทใด ในสวน
กฎหมายของกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดมีการ
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ซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง

4. ผลการวิจยั
จากการศึกษาวิจยัสามารถสรปุผลการศกึษาตาม

ประเด็นไดดังตอไปน้ีคือ
4.1 ปญหาการตีความคํานิยาม ปญหาในสวนของ

การใหคํานิยามความหมาย ท่ีไมมีการใหคํานิยาม
ความหมายของคําวา “ผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” ไว
เปนการเฉพาะท้ังท่ีผูประกอบธุรกิจเปนองคประกอบ
สําคัญในการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซึ่งไดรวมการขายสินคาท้ัง
รูปแบบขายตรง และตลาดแบบตรงเขาไวดวยกันไมไดแยก
ประเภทลักษณะการขายสินคาเปนการเฉพาะ อีกท้ังมาตรา
3 ในพระราชบัญญัติน้ี ไมปรากฏคํานิยามของผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงไว เพียงแตบัญญัติถึงคํานิยามของ
ตลาดแบบตรง และผูมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจตลาดแบบ
ตรง ดังน้ี

ตลาดแบบตรง หมายความวา การทําตลาดสินคาหรอื
บริการในลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคา
หรือบริการโดยตรงตอผูบริโภคซึ่งอยูหางโดยระยะทางและ
มุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงน้ัน

ผูบริโภค หมายความวา ผูซื้อหรือไดรับการบริการ
จากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขาย
ตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผูซึ่งไดรับการ
เสนอหรือชักชวนจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
เพ่ือใหซื้อสินคาหรือบริการ

จากคํานิยามดังกลาวจะเห็นวาเปนการใหคํานิยามท่ี
มีการใหความหมายเช่ือมโยงถึงการมีนิติสัมพันธกับผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แตไมไดมีการกําหนดคํา
นิยามของการประกอบธุรกิจเหลาน้ีไวโดยเฉพาะ เมื่อ
พิจารณาจากกฎหมายตางประเทศ พบวา กฎหมายของ
สหภาพยุโรปมีการกําหนดคํานิยามของผูประกอบการซึ่งมี
ความสัมพันธกับคํานิยามของคําวาผูบริโภคหรือเก่ียวกับ
สัญญาท่ีเก่ียวกับตลาดแบบตรง จึงไมมีปญหาในดานการ
ตีความวา ผูประกอบการคือบุคคลประเภทใด ในสวน
กฎหมายของกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดมีการ
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อีกปญหาหน่ึงท่ีผูศึกษาเห็นวาเปนการซ้ําซอนท่ี
มีกฎหมายอีกฉบับควบคุมผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องใหผูประกอบการพาณิชย
ตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2544
กําหนดใหการซื้อขายสินคาโดยวิธีใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผูประกอบการจะตองจด
ทะเบียนพาณิชย ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย อีกฉบับหน่ึงดวย
เปนปญหาความซ้ําซอนของหนวยงาน
2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการ
คุมครองผูบริโภคในการตลาดแบบตรง

2.2 เพ่ือศึกษาความหมาย ประเภท และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภคในการซื้อ
ขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง และ
กฎหมายตางประเทศ

2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาการบังคับใช
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

2.4 เพ่ือจะไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการ
คุมครองผูบริโภคในการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกส
หรือตลาดแบบตรง

3. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนนิการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยทําการศึกษาคนควาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary
Search) ซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิ ทุติภูมิ โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังรูปแบบของหนังสือ บทความ รายงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ คําพิพากษาของศาลและตัวบท
กฎหมาย ท่ี เ ก่ี ยวข อง ท้ั งประมวลกฎหมายและ
พระราชบัญญัติ เอกสารตาง ๆ ไมวาจะเปนของประเทศ
ไทยและตางประเทศ แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือหาประเด็น
ปญหาและผลกระทบจากการทําธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส
โดยมุงเนนไปท่ีการศึกษากรณีการคุมครองผูบริโภคในการ
ซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง

4. ผลการวิจยั
จากการศึกษาวิจยัสามารถสรปุผลการศกึษาตาม

ประเด็นไดดังตอไปน้ีคือ
4.1 ปญหาการตีความคํานิยาม ปญหาในสวนของ

การใหคํานิยามความหมาย ท่ีไมมีการใหคํานิยาม
ความหมายของคําวา “ผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” ไว
เปนการเฉพาะท้ังท่ีผูประกอบธุรกิจเปนองคประกอบ
สําคัญในการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซึ่งไดรวมการขายสินคาท้ัง
รูปแบบขายตรง และตลาดแบบตรงเขาไวดวยกันไมไดแยก
ประเภทลักษณะการขายสินคาเปนการเฉพาะ อีกท้ังมาตรา
3 ในพระราชบัญญัติน้ี ไมปรากฏคํานิยามของผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงไว เพียงแตบัญญัติถึงคํานิยามของ
ตลาดแบบตรง และผูมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจตลาดแบบ
ตรง ดังน้ี

ตลาดแบบตรง หมายความวา การทําตลาดสินคาหรอื
บริการในลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคา
หรือบริการโดยตรงตอผูบริโภคซึ่งอยูหางโดยระยะทางและ
มุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงน้ัน

ผูบริโภค หมายความวา ผูซื้อหรือไดรับการบริการ
จากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขาย
ตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผูซึ่งไดรับการ
เสนอหรือชักชวนจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
เพ่ือใหซื้อสินคาหรือบริการ

จากคํานิยามดังกลาวจะเห็นวาเปนการใหคํานิยามท่ี
มีการใหความหมายเช่ือมโยงถึงการมีนิติสัมพันธกับผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แตไมไดมีการกําหนดคํา
นิยามของการประกอบธุรกิจเหลาน้ีไวโดยเฉพาะ เมื่อ
พิจารณาจากกฎหมายตางประเทศ พบวา กฎหมายของ
สหภาพยุโรปมีการกําหนดคํานิยามของผูประกอบการซึ่งมี
ความสัมพันธกับคํานิยามของคําวาผูบริโภคหรือเก่ียวกับ
สัญญาท่ีเก่ียวกับตลาดแบบตรง จึงไมมีปญหาในดานการ
ตีความวา ผูประกอบการคือบุคคลประเภทใด ในสวน
กฎหมายของกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดมีการ
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กําหนดบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของในการขายตรงซึ่งเรียกวา
ผูขายตรง ซึ่งขายสินคาและบริการผานทางองคกรท่ีมีการ
จัดการและดําเนินงานเก่ียวกับขายตรง ขายสินคาใหกับ
ผูบริโภค ซึ่งสอดรับกับความหมายของคําวา ขายตรง ท่ีได
มีการใหคํานิยามไว จะเห็นไดวากฎหมายของสหภาพยุโรป
และกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มีการใหคํานิยามของคําวา
ผูประกอบการไวโดยชัดเจน เพ่ือใหสอดรับกับความหมาย
ของคํานิยามอ่ืนๆและหลักเกณฑท่ีนําไปบังคับใชกฎหมาย
แตในสวนของประเทศไทยน้ันมีการใหคํานิยามของคําวา
ตลาดแบบตรง ผูบริโภค ผูจําหนายอิสระ ซึ่งคํานิยามตางๆ
เหลาน้ีกลาวถึงการมีนิติสัมพันธกับผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง หรือแมกระท่ังหลักเกณฑของกฎหมายท่ี
กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท้ังกอนท่ีมีการ
บังคับใชพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 และหลังจากท่ีมีการบังคับใชกฎหมายดังกลาว ใหมา
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ แตในกฎหมายฉบับน้ีเองใน
สวนของการใหคํานิยาม ไมไดมีการใหคํานิยามของคําวา
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไว จึงเปนปญหาวาผู
ประกอบธุรกิจประเภทใด ลักษณะใดท่ีจะเรียกวาผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ท่ีจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของกฎหมายฉบับน้ี ในสวนของประเทศ
นิวซีแลนดและประเทศสิงคโปร จากการศึกษาพบวาไมไดมี
การใหคํานิยามในเรื่องดังกลาวน้ีไว ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเพราะ
ในคํานิยามของกฎหมายประเทศนิวซแีลนดไมไดกลาวถึง
การมีนิติสัมพันธ กับผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
กลาวถึงเพียงวา ผูบริโภค หมายความวา ลูกคา ไมวาจะ
เปนประชาชนโดยท่ัวไป องคกร หรือ ธุรกิจ และการตลาด
ขายตรง หมายความวา กระบวนการท่ีผูบริโภคไดรับการ
เสนอสินคาในการซื้อขายสินคาหรือบริการ หรือการทําการ
กุศลโดยระยะทางผานทางไปรษณีย อิ เล็กทรอนิกส
หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท โทรสาร
หรืออยางอ่ืนท่ีมีลักษณะท่ีเปนการติดตอสื่อสารโดยตรง
โดยไมไดมีการระบุถึงวาตองติดตอมีนิติสัมพันธกับผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เหมือนอยางท่ีประเทศไทยได
มีการกําหนดไว ดังน้ัน จึงไมมีปญหาในการตีความ

4.2 ปญหาการส งมอบสัญญาซื้ อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา กรณีปญหาการสงมอบสัญญา

ซื้อขายน้ัน พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 กําหนดใหเปนหนาท่ีของผูขายในการสงมอบสัญญา
ซื้อขาย และรายละเอียดเอกสารสัญญาซึ่งรวมถึงผูขาย
สินคาหรือบริการ ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แตหากไมไดจัดใหมีเอกสาร
การซื้อขายท่ีมีรายละเอียดตามท่ีกฎหมายกําหนดไมมีผล
ผูกพันผูซื้อในสัญญาหรือผูบริโภค และใหเปนตามรูปแบบ
ท่ีคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงกําหนด

แตปจจุบันพบวา คณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรงยังไมมีการกําหนดเอกสารซื้อขายวาจะตองมี
รายละเอียดอยางไร ขนาดตัวอักษรตองมีขนาดเทาใด จึงไม
สามารถท่ีจะทราบไดชัดเจนเน่ืองจากกฎหมายไมไดกําหนด
ระยะเวลาวาการสงมอบสัญญาซื้อขายน้ันตองสงมอบทันที
ท่ีทําสัญญาซื้อขายหรือสงมอบภายหลังไดรับสินคา เมื่อ
พิจารณาแลว พบวา ขอกําหนดสหภาพยุโรปไดกําหนด
หลักเกณฑท่ีผูประกอบการจําเปนท่ีจะตองทําการเปดเผย
หรือใหขอมูลเบื้องตนแกผูบริโภคในเวลาท่ีเหมาะสม (in
good time) กอนการตกลงทําสัญญา ตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรา 6 ซึ่งไดกําหนดหนาท่ีแกผูประกอบการวาจะตองทํา
การเปดเผยขอมูลเบื้องตนกอนท่ีจะมีการตกลงทําสัญญา
ซึ่งตางจากบทบัญญัติของไทยเพราะไมไดมีการระบุวา
จะตองเปดเผยขอมูลรายละเอียดของสัญญากอนการตกลง
ทําสัญญาระหวางผูประกอบการกับผูบริโภค อีกท้ัง
ขอกําหนดของสหภาพยโุรปยังไดกําหนดรายละเอียดขอมลู
ท่ีตองเปดเผยไวโดยชัดเจนวาประกอบดวยอะไรบางท่ี
ผูบริโภคตองทราบกอนตกลงทําสัญญา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับกฎหมายไทย ไดกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารสัญญา ซึ่งปจจุบันยัง
ไมมีการกําหนดในสวนของรายละเอียดดังกลาวน้ี ในสวน
กฎหมายของประเทศนิวซี แลนด  ได กํ าหนดให
ผูประกอบการตองแจงขอมูลทุกอยางท่ีจําเปนใหผูบริโภค
ทราบเพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของผูบริโภค โดยจะตอง
มีความชัดเจน เปนความจริง และไมกลาวเกินความจริงไม
วาจะเปนในดานสินคา บริการ หรือในทางอ่ืนใดท่ีจะทําให
ผูบริโภคเขาใจผิด ซึ่งขอมูลท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบ
จากการตีความกฎหมายของประเทศนิวซีแลนดจะเห็นได
วามีการกําหนดวาขอมูลท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบน้ัน
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กําหนดบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของในการขายตรงซึ่งเรียกวา
ผูขายตรง ซึ่งขายสินคาและบริการผานทางองคกรท่ีมีการ
จัดการและดําเนินงานเก่ียวกับขายตรง ขายสินคาใหกับ
ผูบริโภค ซึ่งสอดรับกับความหมายของคําวา ขายตรง ท่ีได
มีการใหคํานิยามไว จะเห็นไดวากฎหมายของสหภาพยุโรป
และกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มีการใหคํานิยามของคําวา
ผูประกอบการไวโดยชัดเจน เพ่ือใหสอดรับกับความหมาย
ของคํานิยามอ่ืนๆและหลักเกณฑท่ีนําไปบังคับใชกฎหมาย
แตในสวนของประเทศไทยน้ันมีการใหคํานิยามของคําวา
ตลาดแบบตรง ผูบริโภค ผูจําหนายอิสระ ซึ่งคํานิยามตางๆ
เหลาน้ีกลาวถึงการมีนิติสัมพันธกับผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง หรือแมกระท่ังหลักเกณฑของกฎหมายท่ี
กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท้ังกอนท่ีมีการ
บังคับใชพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 และหลังจากท่ีมีการบังคับใชกฎหมายดังกลาว ใหมา
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ แตในกฎหมายฉบับน้ีเองใน
สวนของการใหคํานิยาม ไมไดมีการใหคํานิยามของคําวา
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไว จึงเปนปญหาวาผู
ประกอบธุรกิจประเภทใด ลักษณะใดท่ีจะเรียกวาผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ท่ีจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของกฎหมายฉบับน้ี ในสวนของประเทศ
นิวซีแลนดและประเทศสิงคโปร จากการศึกษาพบวาไมไดมี
การใหคํานิยามในเรื่องดังกลาวน้ีไว ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเพราะ
ในคํานิยามของกฎหมายประเทศนิวซแีลนดไมไดกลาวถึง
การมีนิติสัมพันธ กับผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
กลาวถึงเพียงวา ผูบริโภค หมายความวา ลูกคา ไมวาจะ
เปนประชาชนโดยท่ัวไป องคกร หรือ ธุรกิจ และการตลาด
ขายตรง หมายความวา กระบวนการท่ีผูบริโภคไดรับการ
เสนอสินคาในการซื้อขายสินคาหรือบริการ หรือการทําการ
กุศลโดยระยะทางผานทางไปรษณีย อิ เล็กทรอนิกส
หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท โทรสาร
หรืออยางอ่ืนท่ีมีลักษณะท่ีเปนการติดตอสื่อสารโดยตรง
โดยไมไดมีการระบุถึงวาตองติดตอมีนิติสัมพันธกับผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เหมือนอยางท่ีประเทศไทยได
มีการกําหนดไว ดังน้ัน จึงไมมีปญหาในการตีความ

4.2 ปญหาการส งมอบสัญญาซื้ อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา กรณีปญหาการสงมอบสัญญา

ซื้อขายน้ัน พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 กําหนดใหเปนหนาท่ีของผูขายในการสงมอบสัญญา
ซื้อขาย และรายละเอียดเอกสารสัญญาซึ่งรวมถึงผูขาย
สินคาหรือบริการ ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แตหากไมไดจัดใหมีเอกสาร
การซื้อขายท่ีมีรายละเอียดตามท่ีกฎหมายกําหนดไมมีผล
ผูกพันผูซื้อในสัญญาหรือผูบริโภค และใหเปนตามรูปแบบ
ท่ีคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงกําหนด

แตปจจุบันพบวา คณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรงยังไมมีการกําหนดเอกสารซื้อขายวาจะตองมี
รายละเอียดอยางไร ขนาดตัวอักษรตองมีขนาดเทาใด จึงไม
สามารถท่ีจะทราบไดชัดเจนเน่ืองจากกฎหมายไมไดกําหนด
ระยะเวลาวาการสงมอบสัญญาซื้อขายน้ันตองสงมอบทันที
ท่ีทําสัญญาซื้อขายหรือสงมอบภายหลังไดรับสินคา เมื่อ
พิจารณาแลว พบวา ขอกําหนดสหภาพยุโรปไดกําหนด
หลักเกณฑท่ีผูประกอบการจําเปนท่ีจะตองทําการเปดเผย
หรือใหขอมูลเบื้องตนแกผูบริโภคในเวลาท่ีเหมาะสม (in
good time) กอนการตกลงทําสัญญา ตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรา 6 ซึ่งไดกําหนดหนาท่ีแกผูประกอบการวาจะตองทํา
การเปดเผยขอมูลเบื้องตนกอนท่ีจะมีการตกลงทําสัญญา
ซึ่งตางจากบทบัญญัติของไทยเพราะไมไดมีการระบุวา
จะตองเปดเผยขอมูลรายละเอียดของสัญญากอนการตกลง
ทําสัญญาระหวางผูประกอบการกับผูบริโภค อีกท้ัง
ขอกําหนดของสหภาพยโุรปยังไดกําหนดรายละเอียดขอมลู
ท่ีตองเปดเผยไวโดยชัดเจนวาประกอบดวยอะไรบางท่ี
ผูบริโภคตองทราบกอนตกลงทําสัญญา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับกฎหมายไทย ไดกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารสัญญา ซึ่งปจจุบันยัง
ไมมีการกําหนดในสวนของรายละเอียดดังกลาวน้ี ในสวน
กฎหมายของประเทศนิวซี แลนด  ได กํ าหนดให
ผูประกอบการตองแจงขอมูลทุกอยางท่ีจําเปนใหผูบริโภค
ทราบเพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของผูบริโภค โดยจะตอง
มีความชัดเจน เปนความจริง และไมกลาวเกินความจริงไม
วาจะเปนในดานสินคา บริการ หรือในทางอ่ืนใดท่ีจะทําให
ผูบริโภคเขาใจผิด ซึ่งขอมูลท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบ
จากการตีความกฎหมายของประเทศนิวซีแลนดจะเห็นได
วามีการกําหนดวาขอมูลท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบน้ัน

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 21 ~

กําหนดบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของในการขายตรงซึ่งเรียกวา
ผูขายตรง ซึ่งขายสินคาและบริการผานทางองคกรท่ีมีการ
จัดการและดําเนินงานเก่ียวกับขายตรง ขายสินคาใหกับ
ผูบริโภค ซึ่งสอดรับกับความหมายของคําวา ขายตรง ท่ีได
มีการใหคํานิยามไว จะเห็นไดวากฎหมายของสหภาพยุโรป
และกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มีการใหคํานิยามของคําวา
ผูประกอบการไวโดยชัดเจน เพ่ือใหสอดรับกับความหมาย
ของคํานิยามอ่ืนๆและหลักเกณฑท่ีนําไปบังคับใชกฎหมาย
แตในสวนของประเทศไทยน้ันมีการใหคํานิยามของคําวา
ตลาดแบบตรง ผูบริโภค ผูจําหนายอิสระ ซึ่งคํานิยามตางๆ
เหลาน้ีกลาวถึงการมีนิติสัมพันธกับผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง หรือแมกระท่ังหลักเกณฑของกฎหมายท่ี
กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท้ังกอนท่ีมีการ
บังคับใชพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 และหลังจากท่ีมีการบังคับใชกฎหมายดังกลาว ใหมา
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ แตในกฎหมายฉบับน้ีเองใน
สวนของการใหคํานิยาม ไมไดมีการใหคํานิยามของคําวา
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไว จึงเปนปญหาวาผู
ประกอบธุรกิจประเภทใด ลักษณะใดท่ีจะเรียกวาผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ท่ีจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของกฎหมายฉบับน้ี ในสวนของประเทศ
นิวซีแลนดและประเทศสิงคโปร จากการศึกษาพบวาไมไดมี
การใหคํานิยามในเรื่องดังกลาวน้ีไว ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเพราะ
ในคํานิยามของกฎหมายประเทศนิวซแีลนดไมไดกลาวถึง
การมีนิติสัมพันธ กับผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
กลาวถึงเพียงวา ผูบริโภค หมายความวา ลูกคา ไมวาจะ
เปนประชาชนโดยท่ัวไป องคกร หรือ ธุรกิจ และการตลาด
ขายตรง หมายความวา กระบวนการท่ีผูบริโภคไดรับการ
เสนอสินคาในการซื้อขายสินคาหรือบริการ หรือการทําการ
กุศลโดยระยะทางผานทางไปรษณีย อิ เล็กทรอนิกส
หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท โทรสาร
หรืออยางอ่ืนท่ีมีลักษณะท่ีเปนการติดตอสื่อสารโดยตรง
โดยไมไดมีการระบุถึงวาตองติดตอมีนิติสัมพันธกับผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เหมือนอยางท่ีประเทศไทยได
มีการกําหนดไว ดังน้ัน จึงไมมีปญหาในการตีความ

4.2 ปญหาการส งมอบสัญญาซื้ อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา กรณีปญหาการสงมอบสัญญา

ซื้อขายน้ัน พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 กําหนดใหเปนหนาท่ีของผูขายในการสงมอบสัญญา
ซื้อขาย และรายละเอียดเอกสารสัญญาซึ่งรวมถึงผูขาย
สินคาหรือบริการ ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แตหากไมไดจัดใหมีเอกสาร
การซื้อขายท่ีมีรายละเอียดตามท่ีกฎหมายกําหนดไมมีผล
ผูกพันผูซื้อในสัญญาหรือผูบริโภค และใหเปนตามรูปแบบ
ท่ีคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงกําหนด

แตปจจุบันพบวา คณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรงยังไมมีการกําหนดเอกสารซื้อขายวาจะตองมี
รายละเอียดอยางไร ขนาดตัวอักษรตองมีขนาดเทาใด จึงไม
สามารถท่ีจะทราบไดชัดเจนเน่ืองจากกฎหมายไมไดกําหนด
ระยะเวลาวาการสงมอบสัญญาซื้อขายน้ันตองสงมอบทันที
ท่ีทําสัญญาซื้อขายหรือสงมอบภายหลังไดรับสินคา เมื่อ
พิจารณาแลว พบวา ขอกําหนดสหภาพยุโรปไดกําหนด
หลักเกณฑท่ีผูประกอบการจําเปนท่ีจะตองทําการเปดเผย
หรือใหขอมูลเบื้องตนแกผูบริโภคในเวลาท่ีเหมาะสม (in
good time) กอนการตกลงทําสัญญา ตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรา 6 ซึ่งไดกําหนดหนาท่ีแกผูประกอบการวาจะตองทํา
การเปดเผยขอมูลเบื้องตนกอนท่ีจะมีการตกลงทําสัญญา
ซึ่งตางจากบทบัญญัติของไทยเพราะไมไดมีการระบุวา
จะตองเปดเผยขอมูลรายละเอียดของสัญญากอนการตกลง
ทําสัญญาระหวางผูประกอบการกับผูบริโภค อีกท้ัง
ขอกําหนดของสหภาพยโุรปยังไดกําหนดรายละเอียดขอมลู
ท่ีตองเปดเผยไวโดยชัดเจนวาประกอบดวยอะไรบางท่ี
ผูบริโภคตองทราบกอนตกลงทําสัญญา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับกฎหมายไทย ไดกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารสัญญา ซึ่งปจจุบันยัง
ไมมีการกําหนดในสวนของรายละเอียดดังกลาวน้ี ในสวน
กฎหมายของประเทศนิวซี แลนด  ได กํ าหนดให
ผูประกอบการตองแจงขอมูลทุกอยางท่ีจําเปนใหผูบริโภค
ทราบเพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของผูบริโภค โดยจะตอง
มีความชัดเจน เปนความจริง และไมกลาวเกินความจริงไม
วาจะเปนในดานสินคา บริการ หรือในทางอ่ืนใดท่ีจะทําให
ผูบริโภคเขาใจผิด ซึ่งขอมูลท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบ
จากการตีความกฎหมายของประเทศนิวซีแลนดจะเห็นได
วามีการกําหนดวาขอมูลท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบน้ัน
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เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูบริโภค ดังน้ันจึงตองมีการ
แจงกอนการตัดสินใจเขาทําสัญญา ซึ่งกฎหมายไทยไมไดมี
การกําหนดวารายละเอียดของเอกสารการซื้อขายตองแจง
เมื่อใด หรือสงมอบเมื่อใด

4.3 ปญหาในการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนมากเพราะพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 เพียงแตมีการ
กําหนดรายละเอียดของการซื้อขายวาจะตองมีขอความ
ใดบางเทาน้ัน แตไมมีการกําหนดวิธีการเปลี่ยนสินคาท่ีมี
ความชํารุดบกพรอง  อีกท้ังกฎหมายเพียงแตกําหนด
รายละเอียดการคืนสินคาภายหลังบอกเลิกสัญญาตามท่ี
กําหนดไวในหลักเกณฑของมาตรา 34 จึงไมมีบทบัญญัติ
กฎหมายมาตราใดแหงพระราชบัญญัติฉบับน้ีท่ีจะกําหนด
เปนการเฉพาะในการเปลี่ยนสินคาของผูบริ โภคไว
โดยเฉพาะ นอกจากปญหาระยะเวลาของการเปลี่ยนสินคา
ท่ีมีความชํารุดบกพรองตามท่ีไดกลาวถึงมาแลวน้ัน ปญหา
การกําหนดประเภทสินค า และการคืนสินค าตาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีหนาท่ีในการ
ออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดประเภทสินคามาใช
บังคับ ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูบริโภคมาก เพราะใน
ปจจุบันมาตรา 31 (7) ใหสิทธิผูบริโภคในการเปลี่ยนสินคา
ในการกรณีท่ีมีความชํารุดบกพรอง มีปญหาในการ
พิจารณาถึงขนาดของความชํารุดบกพรองในลักษณะใดท่ี
จะเรียกวาชํารุดบกพรองและเปลี่ยนสินคาได และจะตอง
แจงผูประกอบธุรกิจภายในชวงระยะเวลาใดท่ีจะเปลี่ยน
สินคาได และผูประกอบธุรกิจสามารถปฏิเสธไมรับผิดใน
ความชํารุดบกพรองน้ันไดหรือไม  ซึ่ งยั งไมปรากฏ
หลักเกณฑท่ีชัดเจนแตอยางใด สืบเน่ืองจากกรณีท่ียังไมมี
หลักเกณฑกําหนดวิธีการเปลี่ยนสินคาท่ีชํารุดบกพรองไว
อยางชัดแจง ดังน้ัน ผูบริโภคสามารถไดรับความคุมครองใน
การเปลี่ยนสินคาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ใน
กรณีท่ีทรัพยสินท่ีสงมอบมีความชํารุดบกพรองตามมาตรา
472 หรือการคุมครองในกรณีสงมอบทรัพยสินท่ีซื้อขายผิด
ไปจากสัญญาตามมาตรา 465 เพ่ือใหผูขายจะตองรับผิด
เพ่ือความชํารุดบกพรองน้ัน ความรับผิดของผูขายจะตอง

จัดหาทรัพยสินท่ีเปนชนิด ประเภท ปริมาณอยางเดียวกัน
กับทรัพยสินท่ีซื้อขายใหแกผูบริโภคใหม หรือซอมแซม
สินคาน้ันดวยคาใชจายของผูขายเอง

เมื่อพิจารณาแลว พบวา กฎหมายของประเทศ
นิวซีแลนดมีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการเปลี่ยน
สินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองไววา ผูประกอบการจะตอง
เปลี่ยนสินคาใหกับผูบริโภคภายในระยะเวลาอยางนอย 30
วันหลังจากท่ีไดมีการสงสินคาคืนและผูประกอบการไดรับ
สินคาน้ีแลว เมื่อวิเคราะหแลวพบวาการท่ีมีการกําหนด
ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินคาเอาไวน้ันทําใหผูบริโภคท่ีไม
ประสงคจะบอกเลิกสัญญา สามารถเปลี่ยนสินคาได ซึ่งควร
จะนํามาปรับใชกับกฎหมายของไทยท่ีมีการกลาวถึงเรื่อง
ของการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองเอาไว แต
ไมไดมีการกําหนดหลักเกณฑหรือระยะเวลาแตอยางใด
เชนเดียวกับกฎหมายของประเทศสิงคโปรไดมีการกําหนด
หลักกฎหมายในสวนท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความ
ชํารุดบกพรองไววา การจะเรียกเปลี่ยนสินคาน้ันสมาชิกจะ
ไมสามารถเรียกรองใดๆเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการได
จนกวาจะไดรับการพิสูจน อีกท้ังถาหากไดมีการรองเรียน
เกิดข้ึนจะตองมีการตรวจสอบขอเท็จจริงทันที (ธนยศ ศีรี
นารถ. 2547) และถาหากขอเท็จจริงน้ันมีความซับซอนไม
สามารถจัดการใหแลวเสร็จไดภายใน 5 วันทําการนับจาก
วันท่ีลงในใบเสร็จ จะตองทําหนังสือแจงกลับไปยังผูซื้อ
และเมื่อปรากฏวาขอรองเรียนน้ันเปนจริงผูซื้อจะตองไดรบั
การชดใชอยางรวดเร็วและเปนธรรม แตหากสินคาน้ันไม
สามารถใชงานไดดวยเหตุท่ีมิใชความผิดของผูซื้อ การจะ
เปลี่ยนสินคาเพ่ือทดแทนสินคาน้ันก็สามารถทําได และ
ผูขายจะตองจัดหาสินคาเพ่ือมาทดแทนสินคาท่ีชํารุด
บกพรองน้ัน โดยกฎหมายไดกําหนดกฎเกณฑเอาวา หาก
สินคาท่ีนําเสนอไมสามารถใชงานไดเพราะเหตุนอกเหนือ
การควบคุมของสมาชิก และสินคาอ่ืนท่ีจัดหามาใหเพ่ือมา
ทดแทนน้ันไมใชลักษณะหรือคุณสมบัติ หรือสาระสําคัญ
เดียวกันหรือดีกวาในราคาเทากันหรือถูกกวา ลูกคา
สามารถปฏิเสธไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม น่ันหมายความ
วา หากสินคาท่ีทางผูขายไดจัดหามาใหเพ่ือทดแทนน้ันไม
ถูกตองตามลักษณะหรือคุณสมบัติเดิมของสินคาแลวผูซื้อ
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กับทรัพยสินท่ีซื้อขายใหแกผูบริโภคใหม หรือซอมแซม
สินคาน้ันดวยคาใชจายของผูขายเอง

เมื่อพิจารณาแลว พบวา กฎหมายของประเทศ
นิวซีแลนดมีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการเปลี่ยน
สินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองไววา ผูประกอบการจะตอง
เปลี่ยนสินคาใหกับผูบริโภคภายในระยะเวลาอยางนอย 30
วันหลังจากท่ีไดมีการสงสินคาคืนและผูประกอบการไดรับ
สินคาน้ีแลว เมื่อวิเคราะหแลวพบวาการท่ีมีการกําหนด
ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินคาเอาไวน้ันทําใหผูบริโภคท่ีไม
ประสงคจะบอกเลิกสัญญา สามารถเปลี่ยนสินคาได ซึ่งควร
จะนํามาปรับใชกับกฎหมายของไทยท่ีมีการกลาวถึงเรื่อง
ของการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองเอาไว แต
ไมไดมีการกําหนดหลักเกณฑหรือระยะเวลาแตอยางใด
เชนเดียวกับกฎหมายของประเทศสิงคโปรไดมีการกําหนด
หลักกฎหมายในสวนท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความ
ชํารุดบกพรองไววา การจะเรียกเปลี่ยนสินคาน้ันสมาชิกจะ
ไมสามารถเรียกรองใดๆเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการได
จนกวาจะไดรับการพิสูจน อีกท้ังถาหากไดมีการรองเรียน
เกิดข้ึนจะตองมีการตรวจสอบขอเท็จจริงทันที (ธนยศ ศีรี
นารถ. 2547) และถาหากขอเท็จจริงน้ันมีความซับซอนไม
สามารถจัดการใหแลวเสร็จไดภายใน 5 วันทําการนับจาก
วันท่ีลงในใบเสร็จ จะตองทําหนังสือแจงกลับไปยังผูซื้อ
และเมื่อปรากฏวาขอรองเรียนน้ันเปนจริงผูซื้อจะตองไดรบั
การชดใชอยางรวดเร็วและเปนธรรม แตหากสินคาน้ันไม
สามารถใชงานไดดวยเหตุท่ีมิใชความผิดของผูซื้อ การจะ
เปลี่ยนสินคาเพ่ือทดแทนสินคาน้ันก็สามารถทําได และ
ผูขายจะตองจัดหาสินคาเพ่ือมาทดแทนสินคาท่ีชํารุด
บกพรองน้ัน โดยกฎหมายไดกําหนดกฎเกณฑเอาวา หาก
สินคาท่ีนําเสนอไมสามารถใชงานไดเพราะเหตุนอกเหนือ
การควบคุมของสมาชิก และสินคาอ่ืนท่ีจัดหามาใหเพ่ือมา
ทดแทนน้ันไมใชลักษณะหรือคุณสมบัติ หรือสาระสําคัญ
เดียวกันหรือดีกวาในราคาเทากันหรือถูกกวา ลูกคา
สามารถปฏิเสธไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม น่ันหมายความ
วา หากสินคาท่ีทางผูขายไดจัดหามาใหเพ่ือทดแทนน้ันไม
ถูกตองตามลักษณะหรือคุณสมบัติเดิมของสินคาแลวผูซื้อ
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เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูบริโภค ดังน้ันจึงตองมีการ
แจงกอนการตัดสินใจเขาทําสัญญา ซึ่งกฎหมายไทยไมไดมี
การกําหนดวารายละเอียดของเอกสารการซื้อขายตองแจง
เมื่อใด หรือสงมอบเมื่อใด

4.3 ปญหาในการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนมากเพราะพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 เพียงแตมีการ
กําหนดรายละเอียดของการซื้อขายวาจะตองมีขอความ
ใดบางเทาน้ัน แตไมมีการกําหนดวิธีการเปลี่ยนสินคาท่ีมี
ความชํารุดบกพรอง  อีกท้ังกฎหมายเพียงแตกําหนด
รายละเอียดการคืนสินคาภายหลังบอกเลิกสัญญาตามท่ี
กําหนดไวในหลักเกณฑของมาตรา 34 จึงไมมีบทบัญญัติ
กฎหมายมาตราใดแหงพระราชบัญญัติฉบับน้ีท่ีจะกําหนด
เปนการเฉพาะในการเปลี่ยนสินคาของผูบริ โภคไว
โดยเฉพาะ นอกจากปญหาระยะเวลาของการเปลี่ยนสินคา
ท่ีมีความชํารุดบกพรองตามท่ีไดกลาวถึงมาแลวน้ัน ปญหา
การกําหนดประเภทสินค า และการคืนสินค าตาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีหนาท่ีในการ
ออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดประเภทสินคามาใช
บังคับ ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูบริโภคมาก เพราะใน
ปจจุบันมาตรา 31 (7) ใหสิทธิผูบริโภคในการเปลี่ยนสินคา
ในการกรณีท่ีมีความชํารุดบกพรอง มีปญหาในการ
พิจารณาถึงขนาดของความชํารุดบกพรองในลักษณะใดท่ี
จะเรียกวาชํารุดบกพรองและเปลี่ยนสินคาได และจะตอง
แจงผูประกอบธุรกิจภายในชวงระยะเวลาใดท่ีจะเปลี่ยน
สินคาได และผูประกอบธุรกิจสามารถปฏิเสธไมรับผิดใน
ความชํารุดบกพรองน้ันไดหรือไม  ซึ่ งยั งไมปรากฏ
หลักเกณฑท่ีชัดเจนแตอยางใด สืบเน่ืองจากกรณีท่ียังไมมี
หลักเกณฑกําหนดวิธีการเปลี่ยนสินคาท่ีชํารุดบกพรองไว
อยางชัดแจง ดังน้ัน ผูบริโภคสามารถไดรับความคุมครองใน
การเปลี่ยนสินคาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ใน
กรณีท่ีทรัพยสินท่ีสงมอบมีความชํารุดบกพรองตามมาตรา
472 หรือการคุมครองในกรณีสงมอบทรัพยสินท่ีซื้อขายผิด
ไปจากสัญญาตามมาตรา 465 เพ่ือใหผูขายจะตองรับผิด
เพ่ือความชํารุดบกพรองน้ัน ความรับผิดของผูขายจะตอง

จัดหาทรัพยสินท่ีเปนชนิด ประเภท ปริมาณอยางเดียวกัน
กับทรัพยสินท่ีซื้อขายใหแกผูบริโภคใหม หรือซอมแซม
สินคาน้ันดวยคาใชจายของผูขายเอง

เมื่อพิจารณาแลว พบวา กฎหมายของประเทศ
นิวซีแลนดมีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการเปลี่ยน
สินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองไววา ผูประกอบการจะตอง
เปลี่ยนสินคาใหกับผูบริโภคภายในระยะเวลาอยางนอย 30
วันหลังจากท่ีไดมีการสงสินคาคืนและผูประกอบการไดรับ
สินคาน้ีแลว เมื่อวิเคราะหแลวพบวาการท่ีมีการกําหนด
ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินคาเอาไวน้ันทําใหผูบริโภคท่ีไม
ประสงคจะบอกเลิกสัญญา สามารถเปลี่ยนสินคาได ซึ่งควร
จะนํามาปรับใชกับกฎหมายของไทยท่ีมีการกลาวถึงเรื่อง
ของการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองเอาไว แต
ไมไดมีการกําหนดหลักเกณฑหรือระยะเวลาแตอยางใด
เชนเดียวกับกฎหมายของประเทศสิงคโปรไดมีการกําหนด
หลักกฎหมายในสวนท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความ
ชํารุดบกพรองไววา การจะเรียกเปลี่ยนสินคาน้ันสมาชิกจะ
ไมสามารถเรียกรองใดๆเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการได
จนกวาจะไดรับการพิสูจน อีกท้ังถาหากไดมีการรองเรียน
เกิดข้ึนจะตองมีการตรวจสอบขอเท็จจริงทันที (ธนยศ ศีรี
นารถ. 2547) และถาหากขอเท็จจริงน้ันมีความซับซอนไม
สามารถจัดการใหแลวเสร็จไดภายใน 5 วันทําการนับจาก
วันท่ีลงในใบเสร็จ จะตองทําหนังสือแจงกลับไปยังผูซื้อ
และเมื่อปรากฏวาขอรองเรียนน้ันเปนจริงผูซื้อจะตองไดรบั
การชดใชอยางรวดเร็วและเปนธรรม แตหากสินคาน้ันไม
สามารถใชงานไดดวยเหตุท่ีมิใชความผิดของผูซื้อ การจะ
เปลี่ยนสินคาเพ่ือทดแทนสินคาน้ันก็สามารถทําได และ
ผูขายจะตองจัดหาสินคาเพ่ือมาทดแทนสินคาท่ีชํารุด
บกพรองน้ัน โดยกฎหมายไดกําหนดกฎเกณฑเอาวา หาก
สินคาท่ีนําเสนอไมสามารถใชงานไดเพราะเหตุนอกเหนือ
การควบคุมของสมาชิก และสินคาอ่ืนท่ีจัดหามาใหเพ่ือมา
ทดแทนน้ันไมใชลักษณะหรือคุณสมบัติ หรือสาระสําคัญ
เดียวกันหรือดีกวาในราคาเทากันหรือถูกกวา ลูกคา
สามารถปฏิเสธไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม น่ันหมายความ
วา หากสินคาท่ีทางผูขายไดจัดหามาใหเพ่ือทดแทนน้ันไม
ถูกตองตามลักษณะหรือคุณสมบัติเดิมของสินคาแลวผูซื้อ
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สามารถจะปฏิเสธสินคาน้ันไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม จาก
การศึกษากฎหมายของประเทศสิงคโปรพบวามีสวนคลาย
กับกฎหมายของประเทศนิวซีแลนดกลาวคือ ผูซื้อสามารถ
เปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองได และนอกจากน้ันยงั
มีหลักเกณฑกําหนดอีกวาถาสินคาท่ีผูขายเปลี่ยนใหผูซื้อ
น้ันไมตรงตามความตองการของผูซื้อ ผูซื้อสามารถปฏิเสธท่ี
จะไมรับสินคาน้ันไวได ซึ่งถือไดวาเปนการคุมครอง
ประโยชนของผูบริโภคเปนอยางมาก สวนกฎหมายของ
สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา ไมมีการกําหนดใน
เรื่องของการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองไว
เหมือนกับของประเทศไทย

4.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา การบอกเลิกสัญญาซื้อขาย
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
มีความคลายคลึงกับการแสดงเจตนาในกรณีของเรื่องโมฆะ
กรรมหรือโมฆียกรรมของสัญญา เน่ืองจากการซื้อขายจาก
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง อาจมีผลทําใหผูบริโภคใช
การตัดสินใจไมเพียงพอ ถูกลอลวง หรือถูกชักจูงใหเขาทํา
สัญญาดวยเหตุอันใดก็ตาม ไมวาจะเปนกรณีท่ีการแสดง
เจตนาในการเขาทําสัญญาของผูบริโภคน้ันเปนเพราะ
สําคัญผิด หรือกลฉอฉล กฎหมายจึงไดใหสิทธิพิเศษในการ
บอกเลิกสัญญาของผูบริโภคไว

ดังน้ัน บทบัญญัติตามความแหงพระราชบัญญัติ
น้ี ใหสิทธิผูบริโภคในการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาซื้อ
ขายสินคาหรือบริการ จากการตลาดแบบตรงไดทุกกรณี
แตการคืนสินคาตามกฎหมายน้ีก็ยังมีปญหาในเรื่องการคืน
สินคาอยูบางเพราะสินคาท่ีใชในการซื้อขายมีหลากหลาย
ชนิด หลายประเภท ซึ่งปญหาการกําหนดประเภทสนิคาน้ัน
เปนปญหามากเพราะกฎหมายกําหนดใหประเภทราคา
หรือชนิดของสินคาหรือบริการเปนขอยกเวนในการยกเลิก
สัญญา แตในปจจุบันคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบ
ตรง ก็ยังไมไดยกรางกฎหมายเพ่ือกําหนดประเภท ราคา
หรือชนิดของสินคา หรือบริการ ท่ียกเวนไมใหผูบริโภค
ยกเลิกสัญญาไดทุกกรณี

ผูศึกษาเห็นวาการกําหนดประเภทสินคาหรือ
บริการท่ีผูบริโภคไมมีสิทธิเลิกสัญญา น้ันจะเปนประโยชน
ตอการซื้อขาย และเปนประโยชนสําหรับผูบริโภคเวลา

เลือกซื้อสินคาจะไดทราบวาสินคาประเภทใดสามารถ
ยกเลิกสัญญาไดในภายหลัง และสินคาประเภทใดท่ีซื้อไป
แลวไมสามารถยกเลิกสัญญาได จะลดปริมาณการรองเรียน
ไดมาก และเปนท่ีประจักษชัดเจนวาเลิกสัญญาไมได

จากการพิจารณาหลักกฎหมายตางประเทศ
พบวา กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดให
ผูขายตรงสงแบบฟอรมในการใชสิทธิเลิกสัญญาใหแก
ผูบริโภคในขณะทําสัญญา และกําหนดเวลาการใชสิทธิเลิก
สัญญาน้ันในแบบฟอรม ซึ่งประเทศไทยไมไดมีการกําหนด
ไว และยังไดกําหนดอีกวาในกรณีท่ีผูบริโภคไดใชสิทธิใน
การเลิกสัญญาแลว ผูขายจะตองทําการสนองรับคําบอก
เลิกสัญญาดังกลาวภายในระยะเวลา 10 วันทําการ โดยการ
คืนเงินท่ีไดรับชําระและรับมอบสินคาคืน และตองแจงผูซือ้
ดวยภายในระยะเวลา 10 วันทําการวาผูขายประสงคท่ีจะ
รับสินคาคืนหรือสละสิทธ์ิในการรับสินคาคืน จะเห็นวา
กฎหมายน้ีไดมีการกําหนดระยะเวลาวาผูบริโภคตองบอก
เลิกสัญญาและขอคืนสินคาหรือบริการภายในระยะเวลา 3
วันทําการ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ประเทศไทยน้ันกําหนดวาผูบริโภคจะตองใชสิทธิเลิก
สัญญาโดยการสงหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลา 7 วันนับ
แตวันท่ีไดรับสินคาหรือบริการ จะเห็นวาในเรื่องการ
กําหนดระยะเวลาน้ันกฎหมายไทยกําหนดไวยาวกวาก็จริง
แตการนับแตกตางกัน ระยะเวลา 3 วันของประเทศ
สหรัฐอเมริกาน้ันนับ 3 วันทําการ ซึ่งไมนับรวมวันหยุด
เสารอาทิตย แตกฎหมายไทยกําหนด 7 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา ซึ่งตีความไดวาแมหลังจากวันท่ีไดรับสินคาจะ
เปนวันหยุดก็ตองเริ่มนับระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญา
ซึ่งสงผลใหผูบริโภคหรือผูซื้อเกิดความเสียเปรียบในเรื่อง
ของการเริ่มนับระยะเวลา อีกท้ังในสวนเรื่องของการสนอง
รับคําบอกเลิกสัญญา กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดวาผูขายตองสนองรับคําบอกเลิกสัญญาภายใน
ระยะเวลา 10 วันทําการ โดยการสนองรับไดแกการคืนเงิน
และรับมอบสินคาคืน และตองแจงผูซื้อดวยวาจะรับคืน
สินคาหรือสละสิทธ์ิในการรับคืนสินคา ซึ่งถือวาเปนการ
สนองรับท่ีมคีวามรวดเร็วและคุมครองในสวนของผูบริโภค
แตเพ่ือพิจารณาในสวนกฎหมายของประเทศไทยน้ัน มีการ
กําหนดในมาตรา 34 วาหลักเกณฑและวิธีการในการคืน
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สามารถจะปฏิเสธสินคาน้ันไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม จาก
การศึกษากฎหมายของประเทศสิงคโปรพบวามีสวนคลาย
กับกฎหมายของประเทศนิวซีแลนดกลาวคือ ผูซื้อสามารถ
เปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองได และนอกจากน้ันยงั
มีหลักเกณฑกําหนดอีกวาถาสินคาท่ีผูขายเปลี่ยนใหผูซื้อ
น้ันไมตรงตามความตองการของผูซื้อ ผูซื้อสามารถปฏิเสธท่ี
จะไมรับสินคาน้ันไวได ซึ่งถือไดวาเปนการคุมครอง
ประโยชนของผูบริโภคเปนอยางมาก สวนกฎหมายของ
สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา ไมมีการกําหนดใน
เรื่องของการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองไว
เหมือนกับของประเทศไทย

4.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา การบอกเลิกสัญญาซื้อขาย
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
มีความคลายคลึงกับการแสดงเจตนาในกรณีของเรื่องโมฆะ
กรรมหรือโมฆียกรรมของสัญญา เน่ืองจากการซื้อขายจาก
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง อาจมีผลทําใหผูบริโภคใช
การตัดสินใจไมเพียงพอ ถูกลอลวง หรือถูกชักจูงใหเขาทํา
สัญญาดวยเหตุอันใดก็ตาม ไมวาจะเปนกรณีท่ีการแสดง
เจตนาในการเขาทําสัญญาของผูบริโภคน้ันเปนเพราะ
สําคัญผิด หรือกลฉอฉล กฎหมายจึงไดใหสิทธิพิเศษในการ
บอกเลิกสัญญาของผูบริโภคไว

ดังน้ัน บทบัญญัติตามความแหงพระราชบัญญัติ
น้ี ใหสิทธิผูบริโภคในการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาซื้อ
ขายสินคาหรือบริการ จากการตลาดแบบตรงไดทุกกรณี
แตการคืนสินคาตามกฎหมายน้ีก็ยังมีปญหาในเรื่องการคืน
สินคาอยูบางเพราะสินคาท่ีใชในการซื้อขายมีหลากหลาย
ชนิด หลายประเภท ซึ่งปญหาการกําหนดประเภทสนิคาน้ัน
เปนปญหามากเพราะกฎหมายกําหนดใหประเภทราคา
หรือชนิดของสินคาหรือบริการเปนขอยกเวนในการยกเลิก
สัญญา แตในปจจุบันคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบ
ตรง ก็ยังไมไดยกรางกฎหมายเพ่ือกําหนดประเภท ราคา
หรือชนิดของสินคา หรือบริการ ท่ียกเวนไมใหผูบริโภค
ยกเลิกสัญญาไดทุกกรณี

ผูศึกษาเห็นวาการกําหนดประเภทสินคาหรือ
บริการท่ีผูบริโภคไมมีสิทธิเลิกสัญญา น้ันจะเปนประโยชน
ตอการซื้อขาย และเปนประโยชนสําหรับผูบริโภคเวลา

เลือกซื้อสินคาจะไดทราบวาสินคาประเภทใดสามารถ
ยกเลิกสัญญาไดในภายหลัง และสินคาประเภทใดท่ีซื้อไป
แลวไมสามารถยกเลิกสัญญาได จะลดปริมาณการรองเรียน
ไดมาก และเปนท่ีประจักษชัดเจนวาเลิกสัญญาไมได

จากการพิจารณาหลักกฎหมายตางประเทศ
พบวา กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดให
ผูขายตรงสงแบบฟอรมในการใชสิทธิเลิกสัญญาใหแก
ผูบริโภคในขณะทําสัญญา และกําหนดเวลาการใชสิทธิเลิก
สัญญาน้ันในแบบฟอรม ซึ่งประเทศไทยไมไดมีการกําหนด
ไว และยังไดกําหนดอีกวาในกรณีท่ีผูบริโภคไดใชสิทธิใน
การเลิกสัญญาแลว ผูขายจะตองทําการสนองรับคําบอก
เลิกสัญญาดังกลาวภายในระยะเวลา 10 วันทําการ โดยการ
คืนเงินท่ีไดรับชําระและรับมอบสินคาคืน และตองแจงผูซือ้
ดวยภายในระยะเวลา 10 วันทําการวาผูขายประสงคท่ีจะ
รับสินคาคืนหรือสละสิทธ์ิในการรับสินคาคืน จะเห็นวา
กฎหมายน้ีไดมีการกําหนดระยะเวลาวาผูบริโภคตองบอก
เลิกสัญญาและขอคืนสินคาหรือบริการภายในระยะเวลา 3
วันทําการ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ประเทศไทยน้ันกําหนดวาผูบริโภคจะตองใชสิทธิเลิก
สัญญาโดยการสงหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลา 7 วันนับ
แตวันท่ีไดรับสินคาหรือบริการ จะเห็นวาในเรื่องการ
กําหนดระยะเวลาน้ันกฎหมายไทยกําหนดไวยาวกวาก็จริง
แตการนับแตกตางกัน ระยะเวลา 3 วันของประเทศ
สหรัฐอเมริกาน้ันนับ 3 วันทําการ ซึ่งไมนับรวมวันหยุด
เสารอาทิตย แตกฎหมายไทยกําหนด 7 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา ซึ่งตีความไดวาแมหลังจากวันท่ีไดรับสินคาจะ
เปนวันหยุดก็ตองเริ่มนับระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญา
ซึ่งสงผลใหผูบริโภคหรือผูซื้อเกิดความเสียเปรียบในเรื่อง
ของการเริ่มนับระยะเวลา อีกท้ังในสวนเรื่องของการสนอง
รับคําบอกเลิกสัญญา กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดวาผูขายตองสนองรับคําบอกเลิกสัญญาภายใน
ระยะเวลา 10 วันทําการ โดยการสนองรับไดแกการคืนเงิน
และรับมอบสินคาคืน และตองแจงผูซื้อดวยวาจะรับคืน
สินคาหรือสละสิทธ์ิในการรับคืนสินคา ซึ่งถือวาเปนการ
สนองรับท่ีมคีวามรวดเร็วและคุมครองในสวนของผูบริโภค
แตเพ่ือพิจารณาในสวนกฎหมายของประเทศไทยน้ัน มีการ
กําหนดในมาตรา 34 วาหลักเกณฑและวิธีการในการคืน
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สามารถจะปฏิเสธสินคาน้ันไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม จาก
การศึกษากฎหมายของประเทศสิงคโปรพบวามีสวนคลาย
กับกฎหมายของประเทศนิวซีแลนดกลาวคือ ผูซื้อสามารถ
เปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองได และนอกจากน้ันยงั
มีหลักเกณฑกําหนดอีกวาถาสินคาท่ีผูขายเปลี่ยนใหผูซื้อ
น้ันไมตรงตามความตองการของผูซื้อ ผูซื้อสามารถปฏิเสธท่ี
จะไมรับสินคาน้ันไวได ซึ่งถือไดวาเปนการคุมครอง
ประโยชนของผูบริโภคเปนอยางมาก สวนกฎหมายของ
สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา ไมมีการกําหนดใน
เรื่องของการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรองไว
เหมือนกับของประเทศไทย

4.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา การบอกเลิกสัญญาซื้อขาย
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
มีความคลายคลึงกับการแสดงเจตนาในกรณีของเรื่องโมฆะ
กรรมหรือโมฆียกรรมของสัญญา เน่ืองจากการซื้อขายจาก
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง อาจมีผลทําใหผูบริโภคใช
การตัดสินใจไมเพียงพอ ถูกลอลวง หรือถูกชักจูงใหเขาทํา
สัญญาดวยเหตุอันใดก็ตาม ไมวาจะเปนกรณีท่ีการแสดง
เจตนาในการเขาทําสัญญาของผูบริโภคน้ันเปนเพราะ
สําคัญผิด หรือกลฉอฉล กฎหมายจึงไดใหสิทธิพิเศษในการ
บอกเลิกสัญญาของผูบริโภคไว

ดังน้ัน บทบัญญัติตามความแหงพระราชบัญญัติ
น้ี ใหสิทธิผูบริโภคในการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาซื้อ
ขายสินคาหรือบริการ จากการตลาดแบบตรงไดทุกกรณี
แตการคืนสินคาตามกฎหมายน้ีก็ยังมีปญหาในเรื่องการคืน
สินคาอยูบางเพราะสินคาท่ีใชในการซื้อขายมีหลากหลาย
ชนิด หลายประเภท ซึ่งปญหาการกําหนดประเภทสนิคาน้ัน
เปนปญหามากเพราะกฎหมายกําหนดใหประเภทราคา
หรือชนิดของสินคาหรือบริการเปนขอยกเวนในการยกเลิก
สัญญา แตในปจจุบันคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบ
ตรง ก็ยังไมไดยกรางกฎหมายเพ่ือกําหนดประเภท ราคา
หรือชนิดของสินคา หรือบริการ ท่ียกเวนไมใหผูบริโภค
ยกเลิกสัญญาไดทุกกรณี

ผูศึกษาเห็นวาการกําหนดประเภทสินคาหรือ
บริการท่ีผูบริโภคไมมีสิทธิเลิกสัญญา น้ันจะเปนประโยชน
ตอการซื้อขาย และเปนประโยชนสําหรับผูบริโภคเวลา

เลือกซื้อสินคาจะไดทราบวาสินคาประเภทใดสามารถ
ยกเลิกสัญญาไดในภายหลัง และสินคาประเภทใดท่ีซื้อไป
แลวไมสามารถยกเลิกสัญญาได จะลดปริมาณการรองเรียน
ไดมาก และเปนท่ีประจักษชัดเจนวาเลิกสัญญาไมได

จากการพิจารณาหลักกฎหมายตางประเทศ
พบวา กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดให
ผูขายตรงสงแบบฟอรมในการใชสิทธิเลิกสัญญาใหแก
ผูบริโภคในขณะทําสัญญา และกําหนดเวลาการใชสิทธิเลิก
สัญญาน้ันในแบบฟอรม ซึ่งประเทศไทยไมไดมีการกําหนด
ไว และยังไดกําหนดอีกวาในกรณีท่ีผูบริโภคไดใชสิทธิใน
การเลิกสัญญาแลว ผูขายจะตองทําการสนองรับคําบอก
เลิกสัญญาดังกลาวภายในระยะเวลา 10 วันทําการ โดยการ
คืนเงินท่ีไดรับชําระและรับมอบสินคาคืน และตองแจงผูซือ้
ดวยภายในระยะเวลา 10 วันทําการวาผูขายประสงคท่ีจะ
รับสินคาคืนหรือสละสิทธ์ิในการรับสินคาคืน จะเห็นวา
กฎหมายน้ีไดมีการกําหนดระยะเวลาวาผูบริโภคตองบอก
เลิกสัญญาและขอคืนสินคาหรือบริการภายในระยะเวลา 3
วันทําการ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ประเทศไทยน้ันกําหนดวาผูบริโภคจะตองใชสิทธิเลิก
สัญญาโดยการสงหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลา 7 วันนับ
แตวันท่ีไดรับสินคาหรือบริการ จะเห็นวาในเรื่องการ
กําหนดระยะเวลาน้ันกฎหมายไทยกําหนดไวยาวกวาก็จริง
แตการนับแตกตางกัน ระยะเวลา 3 วันของประเทศ
สหรัฐอเมริกาน้ันนับ 3 วันทําการ ซึ่งไมนับรวมวันหยุด
เสารอาทิตย แตกฎหมายไทยกําหนด 7 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา ซึ่งตีความไดวาแมหลังจากวันท่ีไดรับสินคาจะ
เปนวันหยุดก็ตองเริ่มนับระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญา
ซึ่งสงผลใหผูบริโภคหรือผูซื้อเกิดความเสียเปรียบในเรื่อง
ของการเริ่มนับระยะเวลา อีกท้ังในสวนเรื่องของการสนอง
รับคําบอกเลิกสัญญา กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดวาผูขายตองสนองรับคําบอกเลิกสัญญาภายใน
ระยะเวลา 10 วันทําการ โดยการสนองรับไดแกการคืนเงิน
และรับมอบสินคาคืน และตองแจงผูซื้อดวยวาจะรับคืน
สินคาหรือสละสิทธ์ิในการรับคืนสินคา ซึ่งถือวาเปนการ
สนองรับท่ีมคีวามรวดเร็วและคุมครองในสวนของผูบริโภค
แตเพ่ือพิจารณาในสวนกฎหมายของประเทศไทยน้ัน มีการ
กําหนดในมาตรา 34 วาหลักเกณฑและวิธีการในการคืน
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สินคาและบริการใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึง่
ในปจจุบันยังไมมีการบัญญัติกฎกระทรวงข้ึนมาเพ่ือบังคับ
ใช กับเรื่องดังกลาว จึงทําให เกิดปญหาในเรื่องของ
ระยะเวลาในการคืนสินคาและบริการ และนอกจากน้ันใน
มาตรา 36 ของพระราชบัญญัติน้ีไดกลาวถึงหนาท่ีของผู
ประกอบธุรกิจแบบตรงวา เมื่อมีการเลิกสัญญาแลวจะตอง
คืนเงินเต็มจํานวนท่ีผูบริโภคจายไปเพ่ือการซื้อสินคาหรือ
บริการภายในกําหนด 15 วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดง
เจตนาเลิกสัญญา ซึ่งเปนระยะเวลาท่ีนานกวาท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสวนของกฎหมาย
ของสหภาพยุโรป ผูบริโภคสามารถถอนตัวออกจากสัญญา
(Withdrawal Right) ภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา เปนการเลิกสัญญาไดตามอําเภอใจโดยไมตอง
มีสาเหตุในการเลิกสัญญาและไมมีความรับผิดใด ๆ (สุษม
ศุภนิตย, 2545) และมีการกําหนดถึงประเภทของสินคาวา
มีสินคาประเภทใดบางท่ีไมสามารถคืนได ในกรณี น้ี
ผูประกอบการมีหนาท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบดวยวา
ในการสั่งซื้อสินคาในกรณียกเวนน้ี ผูบริโภคจะไมไดรับ
สิ ทธิ พิ เศษในการเลิ กสัญญาตามอํ าเภอใจ หาก
ผูประกอบการไมไดแจงสิทธิพิเศษในการเลิกสัญญาไดตาม
อําเภอใจใหผูบริโภคทราบกอนการสั่งซื้อสินคาหรือแจงไม
ถูกตองตามมาตรา 10 ใหสิทธิเลิกสัญญาพิเศษน้ีขยาย
กําหนดระยะเวลาเปน 12 เดือนนับแตครบกําหนด เวลา
14 วันหลังจากวันท่ีผูบริโภคไดรับสินคา และภาระการ
พิสูจนเก่ียวกับการแจงสิทธิ จะตกอยูแกฝายผูประกอบการ
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยแลว กฎหมาย
ของสหภาพยุโรปใหสิทธิเก่ียวกับระยะเวลาในการบอกเลิก
สัญญาไวนานกวากฎหมายของประเทศไทย อีกท้ังกฎหมาย
ของสหภาพยุโรปมีการกําหนดประเภทของสินคาท่ีสามารถ
คืนไดเปนสินคาประเภทใดบาง ซึ่งไมตองมีปญหาในเรื่อง
การตีความ และมีการกําหนดบทลงโทษผูประกอบการดวย
วาถาผูประกอบการไมแจงประเภทสินคาท่ีไมสามารถบอก
เลิกสัญญาใหกับผูบริโภคทราบสิทธิของผูบริโภคจะขยาย
เปน 12 เดือนนับแตครบกําหนดเวลา 14 วัน (สุษม ศุภ
นิตย, 2556) ซึ่งถือวาเปนการคุมครองผูบริโภคและกระตุน
ใหผูประกอบการมีความรอบคอบและเอาใจใส กับ

หลักเกณฑดังกลาวมากข้ึน ซึ่งควรนําหลักการดังกลาวมา
ปรับใชกับประเทศไทยเปนอยางมาก เพราะกฎหมายของ
ประเทศไทยยังไมมีการกําหนดในเรื่องดังกลาวไวให
ครอบคลุมเทาท่ีควร  ดานกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด
มีการกําหนดระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญาไวคือ 7 วัน
นับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือควรจะไดรับสินคา ซึ่งกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวคลายกับกําหนดระยะเวลาของกฎหมาย
ไทย แตตางกันตรงท่ีกฎหมายไทยระบุ 7 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา ไมไดระบุถึงขนาดวา 7 วันนับจากวันท่ีควรจะ
ไดรับสินคา ซึ่งถาเกิดกรณีสินคามีความสูญหายระหวาง
การขนสง หรือผูขายแจงแกผูซื้อแลววามีการสงสินคาแลว
แตสินคาไมมีถึงผูซื้อสักที ผูซื้อควรจะใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาได แตเน่ืองจากกฎหมายไทยไมไดมีการกําหนดให
รัดกุม ถาเกิดกรณีดังกลาวข้ึนก็อาจเปนเหตุใหผูขายยกข้ึน
มาตอสูไดวา ผูซื้อยังไมไดรับสินคาจะใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดอยางไร และนอกจากน้ันกฎหมายของประเทศ
นิวซีแลนด ก็ไมไดมีการกําหนดประเภทของสินคาวามี
สินคาประเภทใดบางท่ีสามารถคืนไดหรือไมได เหมือนท่ี
กฎหมายไทยยังไมไดมีการกําหนดไว ในสวนกฎหมายของ
ประเทศสิงคโปรมีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการคืน
สินคาซึ่งมีเง่ือนไขวาจะตองมีการพิสูจนถึงการรองเรียน
กอนและพิสูจนวาเปนจริงตามท่ีมีการรองเรียนจึงจะ
สามารถบอกเลิกสัญญาและไดรับเงินคืน และไมไดมีการ
กําหนดวาจะตองเปนสินคาประเภทใด ซึ่งเมื่อเทียบกับ
กฎหมายของประเทศไทยสามารถบอกเลิกไดโดยไมมี
เง่ือนไข ซึ่งถือวาเปนประโยชนกับผูบริโภคมากกวา

4.5 ปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง ปญหาท่ีตามมาจากการซื้อขายสินคาทาง
อินเตอรเน็ตมาก ก็คือ สั่งซื้อสินคาโดยโอนเงินผานบัญชี
ธนาคารหรือผานบัตรเครดิตแลวแตไมได รับสินคา  ไดรับ
สินคาชํารุดบกพรอง  สินคาไมไดมาตรฐาน สินคาไมเปนไป
ตามท่ีโฆษณา ติดตอผูขายไมได เหลาน้ีสภาพปญหาท่ี
เกิดข้ึน และบางกรณีสั่งซื้อสินคาประเภทยาลดความอวน
โดยหลงเช่ือคําโฆษณาท่ีมักโออวด เปนเท็จ เกินจริง แลวไป
ใชผิดวิธี ไมไดใชตามคําแนะนําของแพทย จนใหเสียชีวิตไป
ดังท่ีปรากฏเปนขาวก็มี ดังน้ัน ปญหาท่ีเกิดจากการซื้อ
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สินคาและบริการใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึง่
ในปจจุบันยังไมมีการบัญญัติกฎกระทรวงข้ึนมาเพ่ือบังคับ
ใช กับเรื่องดังกลาว จึงทําให เกิดปญหาในเรื่องของ
ระยะเวลาในการคืนสินคาและบริการ และนอกจากน้ันใน
มาตรา 36 ของพระราชบัญญัติน้ีไดกลาวถึงหนาท่ีของผู
ประกอบธุรกิจแบบตรงวา เมื่อมีการเลิกสัญญาแลวจะตอง
คืนเงินเต็มจํานวนท่ีผูบริโภคจายไปเพ่ือการซื้อสินคาหรือ
บริการภายในกําหนด 15 วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดง
เจตนาเลิกสัญญา ซึ่งเปนระยะเวลาท่ีนานกวาท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสวนของกฎหมาย
ของสหภาพยุโรป ผูบริโภคสามารถถอนตัวออกจากสัญญา
(Withdrawal Right) ภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา เปนการเลิกสัญญาไดตามอําเภอใจโดยไมตอง
มีสาเหตุในการเลิกสัญญาและไมมีความรับผิดใด ๆ (สุษม
ศุภนิตย, 2545) และมีการกําหนดถึงประเภทของสินคาวา
มีสินคาประเภทใดบางท่ีไมสามารถคืนได ในกรณี น้ี
ผูประกอบการมีหนาท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบดวยวา
ในการสั่งซื้อสินคาในกรณียกเวนน้ี ผูบริโภคจะไมไดรับ
สิ ทธิ พิ เศษในการเลิ กสัญญาตามอํ าเภอใจ หาก
ผูประกอบการไมไดแจงสิทธิพิเศษในการเลิกสัญญาไดตาม
อําเภอใจใหผูบริโภคทราบกอนการสั่งซื้อสินคาหรือแจงไม
ถูกตองตามมาตรา 10 ใหสิทธิเลิกสัญญาพิเศษน้ีขยาย
กําหนดระยะเวลาเปน 12 เดือนนับแตครบกําหนด เวลา
14 วันหลังจากวันท่ีผูบริโภคไดรับสินคา และภาระการ
พิสูจนเก่ียวกับการแจงสิทธิ จะตกอยูแกฝายผูประกอบการ
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยแลว กฎหมาย
ของสหภาพยุโรปใหสิทธิเก่ียวกับระยะเวลาในการบอกเลิก
สัญญาไวนานกวากฎหมายของประเทศไทย อีกท้ังกฎหมาย
ของสหภาพยุโรปมีการกําหนดประเภทของสินคาท่ีสามารถ
คืนไดเปนสินคาประเภทใดบาง ซึ่งไมตองมีปญหาในเรื่อง
การตีความ และมีการกําหนดบทลงโทษผูประกอบการดวย
วาถาผูประกอบการไมแจงประเภทสินคาท่ีไมสามารถบอก
เลิกสัญญาใหกับผูบริโภคทราบสิทธิของผูบริโภคจะขยาย
เปน 12 เดือนนับแตครบกําหนดเวลา 14 วัน (สุษม ศุภ
นิตย, 2556) ซึ่งถือวาเปนการคุมครองผูบริโภคและกระตุน
ใหผูประกอบการมีความรอบคอบและเอาใจใส กับ

หลักเกณฑดังกลาวมากข้ึน ซึ่งควรนําหลักการดังกลาวมา
ปรับใชกับประเทศไทยเปนอยางมาก เพราะกฎหมายของ
ประเทศไทยยังไมมีการกําหนดในเรื่องดังกลาวไวให
ครอบคลุมเทาท่ีควร  ดานกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด
มีการกําหนดระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญาไวคือ 7 วัน
นับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือควรจะไดรับสินคา ซึ่งกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวคลายกับกําหนดระยะเวลาของกฎหมาย
ไทย แตตางกันตรงท่ีกฎหมายไทยระบุ 7 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา ไมไดระบุถึงขนาดวา 7 วันนับจากวันท่ีควรจะ
ไดรับสินคา ซึ่งถาเกิดกรณีสินคามีความสูญหายระหวาง
การขนสง หรือผูขายแจงแกผูซื้อแลววามีการสงสินคาแลว
แตสินคาไมมีถึงผูซื้อสักที ผูซื้อควรจะใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาได แตเน่ืองจากกฎหมายไทยไมไดมีการกําหนดให
รัดกุม ถาเกิดกรณีดังกลาวข้ึนก็อาจเปนเหตุใหผูขายยกข้ึน
มาตอสูไดวา ผูซื้อยังไมไดรับสินคาจะใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดอยางไร และนอกจากน้ันกฎหมายของประเทศ
นิวซีแลนด ก็ไมไดมีการกําหนดประเภทของสินคาวามี
สินคาประเภทใดบางท่ีสามารถคืนไดหรือไมได เหมือนท่ี
กฎหมายไทยยังไมไดมีการกําหนดไว ในสวนกฎหมายของ
ประเทศสิงคโปรมีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการคืน
สินคาซึ่งมีเง่ือนไขวาจะตองมีการพิสูจนถึงการรองเรียน
กอนและพิสูจนวาเปนจริงตามท่ีมีการรองเรียนจึงจะ
สามารถบอกเลิกสัญญาและไดรับเงินคืน และไมไดมีการ
กําหนดวาจะตองเปนสินคาประเภทใด ซึ่งเมื่อเทียบกับ
กฎหมายของประเทศไทยสามารถบอกเลิกไดโดยไมมี
เง่ือนไข ซึ่งถือวาเปนประโยชนกับผูบริโภคมากกวา

4.5 ปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง ปญหาท่ีตามมาจากการซื้อขายสินคาทาง
อินเตอรเน็ตมาก ก็คือ สั่งซื้อสินคาโดยโอนเงินผานบัญชี
ธนาคารหรือผานบัตรเครดิตแลวแตไมได รับสินคา  ไดรับ
สินคาชํารุดบกพรอง  สินคาไมไดมาตรฐาน สินคาไมเปนไป
ตามท่ีโฆษณา ติดตอผูขายไมได เหลาน้ีสภาพปญหาท่ี
เกิดข้ึน และบางกรณีสั่งซื้อสินคาประเภทยาลดความอวน
โดยหลงเช่ือคําโฆษณาท่ีมักโออวด เปนเท็จ เกินจริง แลวไป
ใชผิดวิธี ไมไดใชตามคําแนะนําของแพทย จนใหเสียชีวิตไป
ดังท่ีปรากฏเปนขาวก็มี ดังน้ัน ปญหาท่ีเกิดจากการซื้อ
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สินคาและบริการใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึง่
ในปจจุบันยังไมมีการบัญญัติกฎกระทรวงข้ึนมาเพ่ือบังคับ
ใช กับเรื่องดังกลาว จึงทําให เกิดปญหาในเรื่องของ
ระยะเวลาในการคืนสินคาและบริการ และนอกจากน้ันใน
มาตรา 36 ของพระราชบัญญัติน้ีไดกลาวถึงหนาท่ีของผู
ประกอบธุรกิจแบบตรงวา เมื่อมีการเลิกสัญญาแลวจะตอง
คืนเงินเต็มจํานวนท่ีผูบริโภคจายไปเพ่ือการซื้อสินคาหรือ
บริการภายในกําหนด 15 วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดง
เจตนาเลิกสัญญา ซึ่งเปนระยะเวลาท่ีนานกวาท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสวนของกฎหมาย
ของสหภาพยุโรป ผูบริโภคสามารถถอนตัวออกจากสัญญา
(Withdrawal Right) ภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา เปนการเลิกสัญญาไดตามอําเภอใจโดยไมตอง
มีสาเหตุในการเลิกสัญญาและไมมีความรับผิดใด ๆ (สุษม
ศุภนิตย, 2545) และมีการกําหนดถึงประเภทของสินคาวา
มีสินคาประเภทใดบางท่ีไมสามารถคืนได ในกรณี น้ี
ผูประกอบการมีหนาท่ีจะตองแจงใหผูบริโภคทราบดวยวา
ในการสั่งซื้อสินคาในกรณียกเวนน้ี ผูบริโภคจะไมไดรับ
สิ ทธิ พิ เศษในการเลิ กสัญญาตามอํ าเภอใจ หาก
ผูประกอบการไมไดแจงสิทธิพิเศษในการเลิกสัญญาไดตาม
อําเภอใจใหผูบริโภคทราบกอนการสั่งซื้อสินคาหรือแจงไม
ถูกตองตามมาตรา 10 ใหสิทธิเลิกสัญญาพิเศษน้ีขยาย
กําหนดระยะเวลาเปน 12 เดือนนับแตครบกําหนด เวลา
14 วันหลังจากวันท่ีผูบริโภคไดรับสินคา และภาระการ
พิสูจนเก่ียวกับการแจงสิทธิ จะตกอยูแกฝายผูประกอบการ
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยแลว กฎหมาย
ของสหภาพยุโรปใหสิทธิเก่ียวกับระยะเวลาในการบอกเลิก
สัญญาไวนานกวากฎหมายของประเทศไทย อีกท้ังกฎหมาย
ของสหภาพยุโรปมีการกําหนดประเภทของสินคาท่ีสามารถ
คืนไดเปนสินคาประเภทใดบาง ซึ่งไมตองมีปญหาในเรื่อง
การตีความ และมีการกําหนดบทลงโทษผูประกอบการดวย
วาถาผูประกอบการไมแจงประเภทสินคาท่ีไมสามารถบอก
เลิกสัญญาใหกับผูบริโภคทราบสิทธิของผูบริโภคจะขยาย
เปน 12 เดือนนับแตครบกําหนดเวลา 14 วัน (สุษม ศุภ
นิตย, 2556) ซึ่งถือวาเปนการคุมครองผูบริโภคและกระตุน
ใหผูประกอบการมีความรอบคอบและเอาใจใส กับ

หลักเกณฑดังกลาวมากข้ึน ซึ่งควรนําหลักการดังกลาวมา
ปรับใชกับประเทศไทยเปนอยางมาก เพราะกฎหมายของ
ประเทศไทยยังไมมีการกําหนดในเรื่องดังกลาวไวให
ครอบคลุมเทาท่ีควร  ดานกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด
มีการกําหนดระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญาไวคือ 7 วัน
นับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือควรจะไดรับสินคา ซึ่งกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวคลายกับกําหนดระยะเวลาของกฎหมาย
ไทย แตตางกันตรงท่ีกฎหมายไทยระบุ 7 วันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคา ไมไดระบุถึงขนาดวา 7 วันนับจากวันท่ีควรจะ
ไดรับสินคา ซึ่งถาเกิดกรณีสินคามีความสูญหายระหวาง
การขนสง หรือผูขายแจงแกผูซื้อแลววามีการสงสินคาแลว
แตสินคาไมมีถึงผูซื้อสักที ผูซื้อควรจะใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาได แตเน่ืองจากกฎหมายไทยไมไดมีการกําหนดให
รัดกุม ถาเกิดกรณีดังกลาวข้ึนก็อาจเปนเหตุใหผูขายยกข้ึน
มาตอสูไดวา ผูซื้อยังไมไดรับสินคาจะใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดอยางไร และนอกจากน้ันกฎหมายของประเทศ
นิวซีแลนด ก็ไมไดมีการกําหนดประเภทของสินคาวามี
สินคาประเภทใดบางท่ีสามารถคืนไดหรือไมได เหมือนท่ี
กฎหมายไทยยังไมไดมีการกําหนดไว ในสวนกฎหมายของ
ประเทศสิงคโปรมีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการคืน
สินคาซึ่งมีเง่ือนไขวาจะตองมีการพิสูจนถึงการรองเรียน
กอนและพิสูจนวาเปนจริงตามท่ีมีการรองเรียนจึงจะ
สามารถบอกเลิกสัญญาและไดรับเงินคืน และไมไดมีการ
กําหนดวาจะตองเปนสินคาประเภทใด ซึ่งเมื่อเทียบกับ
กฎหมายของประเทศไทยสามารถบอกเลิกไดโดยไมมี
เง่ือนไข ซึ่งถือวาเปนประโยชนกับผูบริโภคมากกวา

4.5 ปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง ปญหาท่ีตามมาจากการซื้อขายสินคาทาง
อินเตอรเน็ตมาก ก็คือ สั่งซื้อสินคาโดยโอนเงินผานบัญชี
ธนาคารหรือผานบัตรเครดิตแลวแตไมได รับสินคา  ไดรับ
สินคาชํารุดบกพรอง  สินคาไมไดมาตรฐาน สินคาไมเปนไป
ตามท่ีโฆษณา ติดตอผูขายไมได เหลาน้ีสภาพปญหาท่ี
เกิดข้ึน และบางกรณีสั่งซื้อสินคาประเภทยาลดความอวน
โดยหลงเช่ือคําโฆษณาท่ีมักโออวด เปนเท็จ เกินจริง แลวไป
ใชผิดวิธี ไมไดใชตามคําแนะนําของแพทย จนใหเสียชีวิตไป
ดังท่ีปรากฏเปนขาวก็มี ดังน้ัน ปญหาท่ีเกิดจากการซื้อ
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สินคาทางอินเตอรเน็ตนอกจากท่ีกลาวมาแลว จึงควบคูมา
กับการโฆษณาโออวดเกินจริงเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งผู
ประกอบธุรกิจท่ีไมสุจริต หวังแตเพียงกําไรโดยไมคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูบริโภค กฎหมายจึงกําหนดใหผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองดําเนินการจดทะเบียนผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีมีการซื้อขายกัน ซึ่งเปนการ
ยากท่ีหนวยงานราชการจะประชาสัมพันธใหผูขายสินคา
อิสระเหลาน้ี มาจดทะเบียนตอเจาหนาท่ี เพราะผูขาย
สินคาประสงคเพียงแตกําไรจากสินคาท่ีไดขายไป โดยยึด
หลัก สินคาขายถูก ขายงาย และขายใหไดจํานวนเยอะไว
กอน เพราะการขายสินคาลักษณะน้ีเปนสินคาท่ีอยูใน
กระแสสังคมเปนสวนใหญ แลวความนิยมจะจางหายไปเมือ่
มีสินคาตัวอ่ืนมาทดแทน เชนเสื้อผา เครื่องแตงกายท่ีมีการ
ออกแบบเฉพาะ กระเปา รองเทา โลช่ันฟอกผิวขาว ครีม
หนาใส รวมถึงอุปกรณ เสริมความงาม ตางๆ จึงมี
แนวความคิดท่ีไมจําตองไปจดทะเบียนผูกพันอาจจะ
กอใหเกิดภาระเพ่ิมข้ึนในสวนของคาใชจาย เปนเหตุใหคน
จดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนอย อยางไรก็
ตาม ธุ ร กิ จ ท่ี ไ ม อยู ในข ายต อ งจดทะ เบี ยนตาม
พระราชบัญญัติน้ี เชนบริษัท หางราน หรือบุคคลธรรมดา
ท่ีเปนเจาของผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนผูผลิต ผูนําเขาหรือ
ผูแทนจําหนาย หรือผูขาย ท่ีตองการทําการโฆษณาสินคา
ผานสื่อตางๆ รวมท้ังสื่ออินเตอรเน็ตดวย น้ัน หากประสงค
เพียงโฆษณาสินคาหรือบริการผานสื่อเพียงอยางเดียว โดย
มิไดประสงค หรือมุงท่ีจะทําการซื้อขายสินคาหรือบริการ
ผานสื่อดวยแลวน้ัน ไมมีหนาท่ีตองไปจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตอ สคบ. แตอยางใด  ธุรกิจ
ประเภทน้ีมุงท่ีจะทําการตลาดในลักษณะคาปลีกหรือคาสง
เทาน้ัน  แตการโฆษณาสินคาหรือบริการก็เพ่ือใหบริโภค
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สินคาทางอินเตอรเน็ตนอกจากท่ีกลาวมาแลว จึงควบคูมา
กับการโฆษณาโออวดเกินจริงเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งผู
ประกอบธุรกิจท่ีไมสุจริต หวังแตเพียงกําไรโดยไมคํานึงถึง
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อิสระเหลาน้ี มาจดทะเบียนตอเจาหนาท่ี เพราะผูขาย
สินคาประสงคเพียงแตกําไรจากสินคาท่ีไดขายไป โดยยึด
หลัก สินคาขายถูก ขายงาย และขายใหไดจํานวนเยอะไว
กอน เพราะการขายสินคาลักษณะน้ีเปนสินคาท่ีอยูใน
กระแสสังคมเปนสวนใหญ แลวความนิยมจะจางหายไปเมือ่
มีสินคาตัวอ่ืนมาทดแทน เชนเสื้อผา เครื่องแตงกายท่ีมีการ
ออกแบบเฉพาะ กระเปา รองเทา โลช่ันฟอกผิวขาว ครีม
หนาใส รวมถึงอุปกรณ เสริมความงาม ตางๆ จึงมี
แนวความคิดท่ีไมจําตองไปจดทะเบียนผูกพันอาจจะ
กอใหเกิดภาระเพ่ิมข้ึนในสวนของคาใชจาย เปนเหตุใหคน
จดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนอย อยางไรก็
ตาม ธุ ร กิ จ ท่ี ไ ม อยู ในข ายต อ งจดทะ เบี ยนตาม
พระราชบัญญัติน้ี เชนบริษัท หางราน หรือบุคคลธรรมดา
ท่ีเปนเจาของผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนผูผลิต ผูนําเขาหรือ
ผูแทนจําหนาย หรือผูขาย ท่ีตองการทําการโฆษณาสินคา
ผานสื่อตางๆ รวมท้ังสื่ออินเตอรเน็ตดวย น้ัน หากประสงค
เพียงโฆษณาสินคาหรือบริการผานสื่อเพียงอยางเดียว โดย
มิไดประสงค หรือมุงท่ีจะทําการซื้อขายสินคาหรือบริการ
ผานสื่อดวยแลวน้ัน ไมมีหนาท่ีตองไปจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตอ สคบ. แตอยางใด  ธุรกิจ
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เทาน้ัน  แตการโฆษณาสินคาหรือบริการก็เพ่ือใหบริโภค
รูจักมักคุนกับช่ือทางการคา หรือเครื่องหมายการคา หรือ
ตัวสินคาเทาน้ัน และหากผูบริโภคตองการจะซื้อสินคาก็
สามารถไปเลือกซื้อไดท่ีรานจําหนาย ท่ัวไป  โดยผูบริโภค
สามารถเห็นตัวสินคา  เห็นฉลากสินคา เห็นรายละเอียด
ตางๆ ท่ีตัวผลิตภัณฑน้ันโดยตรง ซึ่งตางจากการสั่งซื้อ
สินคาผานสื่อท่ีผูบริโภคไมมีโอกาสไดเห็นตัว สินคากอนท่ี
จะทําการซื้อขาย นอกจากน้ีการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรงท่ีเปนเจาของกิจการคนเดียว หรือผูประกอบการราย

ยอยท่ีมีลักษณะการทําตลาดขายสินคาหรือบริการใน
ลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือ
บริการโดยตรงตอผูบริโภคซึ่งอยูหางโดยระยะทางและ
มุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่ งเปน
ลักษณะเฉพาะของตลาดแบบตรง  แตมีลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจท่ีไมถาวรหรืออาจดําเนินการขายเปนครั้งคราวไมได
ยึดเปนธุรกิจเปนการถาวรหรืออาจจะเรียกไดวาเปนรายได
เสริม

จากท่ีกลาวมาแลวขางตนปญหาการจัดการเรื่อง
รองเรียนขอพิพาทของการประกอบธุรกิจขายตรงท่ีไม
ประสบผลสําเร็จหรือจัดการปญหาไดไมเหมาะสมและไมมี
ประสิทธิภาพ เพราะผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไมยอม
จดทะเบียนผูประกอบธุรกิจอาจดวยหลายเหตุผล เชน
ดําเนินการขายตรงเปนครั้งคราวไมไดเปนอาชีพหลัก ไม
ทราบวาตองดําเนินการอยางไรหนวยงานท่ีเก่ียวของไม
ดําเนินการประชาสัมพันธใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ทราบ และมีหนวยงานท่ีจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจ
ลักษณะตลาดแบบตรง เหมือนกันกับ สคบ. ซึ่งถือวาเปน
อีกปญหาหน่ึงท่ี ผูศึกษาเห็นวาเปนการซ้ํ าซอนท่ีมี
กฎหมายอีกฉบั บควบคุ มผู ประกอบการพาณิ ชย
อิเล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องใหผูประกอบการพาณิชย
ตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2544
กําหนดใหการซื้อขายสินคาโดยวิธีใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผูประกอบการจะตองจด
ทะเบียนพาณิชย ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย อีกฉบับหน่ึงดวย
เปนปญหาความซ้ําซอนของหนวยงาน เมื่อผูประกอบธุรกิจ
ไดดําเนินการจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชยแลว จะเขาใจวาไมตองดําเนินการจด
ทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตอสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอีก โดยถือวาไดจดทะเบยีน
พาณิชยแลว ซึ่งผูศึกษาเห็นวาผูประกอบธุรกิจตองจด
ทะเบียนท้ังสองแหงเพราะการจดทะเบียนพาณิชยน้ันเปน
ประโยชนตอประโยชนสาธารณะในการเปนฐานขอมูลของ

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 25 ~

สินคาทางอินเตอรเน็ตนอกจากท่ีกลาวมาแลว จึงควบคูมา
กับการโฆษณาโออวดเกินจริงเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งผู
ประกอบธุรกิจท่ีไมสุจริต หวังแตเพียงกําไรโดยไมคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูบริโภค กฎหมายจึงกําหนดใหผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองดําเนินการจดทะเบียนผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีมีการซื้อขายกัน ซึ่งเปนการ
ยากท่ีหนวยงานราชการจะประชาสัมพันธใหผูขายสินคา
อิสระเหลาน้ี มาจดทะเบียนตอเจาหนาท่ี เพราะผูขาย
สินคาประสงคเพียงแตกําไรจากสินคาท่ีไดขายไป โดยยึด
หลัก สินคาขายถูก ขายงาย และขายใหไดจํานวนเยอะไว
กอน เพราะการขายสินคาลักษณะน้ีเปนสินคาท่ีอยูใน
กระแสสังคมเปนสวนใหญ แลวความนิยมจะจางหายไปเมือ่
มีสินคาตัวอ่ืนมาทดแทน เชนเสื้อผา เครื่องแตงกายท่ีมีการ
ออกแบบเฉพาะ กระเปา รองเทา โลช่ันฟอกผิวขาว ครีม
หนาใส รวมถึงอุปกรณ เสริมความงาม ตางๆ จึงมี
แนวความคิดท่ีไมจําตองไปจดทะเบียนผูกพันอาจจะ
กอใหเกิดภาระเพ่ิมข้ึนในสวนของคาใชจาย เปนเหตุใหคน
จดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนอย อยางไรก็
ตาม ธุ ร กิ จ ท่ี ไ ม อยู ในข ายต อ งจดทะ เบี ยนตาม
พระราชบัญญัติน้ี เชนบริษัท หางราน หรือบุคคลธรรมดา
ท่ีเปนเจาของผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนผูผลิต ผูนําเขาหรือ
ผูแทนจําหนาย หรือผูขาย ท่ีตองการทําการโฆษณาสินคา
ผานสื่อตางๆ รวมท้ังสื่ออินเตอรเน็ตดวย น้ัน หากประสงค
เพียงโฆษณาสินคาหรือบริการผานสื่อเพียงอยางเดียว โดย
มิไดประสงค หรือมุงท่ีจะทําการซื้อขายสินคาหรือบริการ
ผานสื่อดวยแลวน้ัน ไมมีหนาท่ีตองไปจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตอ สคบ. แตอยางใด  ธุรกิจ
ประเภทน้ีมุงท่ีจะทําการตลาดในลักษณะคาปลีกหรือคาสง
เทาน้ัน  แตการโฆษณาสินคาหรือบริการก็เพ่ือใหบริโภค
รูจักมักคุนกับช่ือทางการคา หรือเครื่องหมายการคา หรือ
ตัวสินคาเทาน้ัน และหากผูบริโภคตองการจะซื้อสินคาก็
สามารถไปเลือกซื้อไดท่ีรานจําหนาย ท่ัวไป  โดยผูบริโภค
สามารถเห็นตัวสินคา  เห็นฉลากสินคา เห็นรายละเอียด
ตางๆ ท่ีตัวผลิตภัณฑน้ันโดยตรง ซึ่งตางจากการสั่งซื้อ
สินคาผานสื่อท่ีผูบริโภคไมมีโอกาสไดเห็นตัว สินคากอนท่ี
จะทําการซื้อขาย นอกจากน้ีการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรงท่ีเปนเจาของกิจการคนเดียว หรือผูประกอบการราย

ยอยท่ีมีลักษณะการทําตลาดขายสินคาหรือบริการใน
ลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือ
บริการโดยตรงตอผูบริโภคซึ่งอยูหางโดยระยะทางและ
มุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่ งเปน
ลักษณะเฉพาะของตลาดแบบตรง  แตมีลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจท่ีไมถาวรหรืออาจดําเนินการขายเปนครั้งคราวไมได
ยึดเปนธุรกิจเปนการถาวรหรืออาจจะเรียกไดวาเปนรายได
เสริม

จากท่ีกลาวมาแลวขางตนปญหาการจัดการเรื่อง
รองเรียนขอพิพาทของการประกอบธุรกิจขายตรงท่ีไม
ประสบผลสําเร็จหรือจัดการปญหาไดไมเหมาะสมและไมมี
ประสิทธิภาพ เพราะผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไมยอม
จดทะเบียนผูประกอบธุรกิจอาจดวยหลายเหตุผล เชน
ดําเนินการขายตรงเปนครั้งคราวไมไดเปนอาชีพหลัก ไม
ทราบวาตองดําเนินการอยางไรหนวยงานท่ีเก่ียวของไม
ดําเนินการประชาสัมพันธใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ทราบ และมีหนวยงานท่ีจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจ
ลักษณะตลาดแบบตรง เหมือนกันกับ สคบ. ซึ่งถือวาเปน
อีกปญหาหน่ึงท่ี ผูศึกษาเห็นวาเปนการซ้ํ าซอนท่ีมี
กฎหมายอีกฉบั บควบคุ มผู ประกอบการพาณิ ชย
อิเล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องใหผูประกอบการพาณิชย
ตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2544
กําหนดใหการซื้อขายสินคาโดยวิธีใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผูประกอบการจะตองจด
ทะเบียนพาณิชย ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย อีกฉบับหน่ึงดวย
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ทะเบียนท้ังสองแหงเพราะการจดทะเบียนพาณิชยน้ันเปน
ประโยชนตอประโยชนสาธารณะในการเปนฐานขอมูลของ
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ผูประกอบธุรกิจในประเทศไทยและการสงรายไดงบดุลใน
แตละปเพ่ือใชในการจายภาษี แตการจดทะเบียนผู
ประกอบธุรกิจตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคเพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการตรวจสอบผูประกอบ
ธุรกิจท่ีกระทําความผิด อีกท้ังการจดทะเบียนผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคก็ไมมีคาใชจายแตประการใด

จากการศึกษากฎหมายของสหภาพยุ โรป
กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด กฎหมายของประเทศ
สิงคโปร และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ไมไดมี
การกําหนดในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองมีการ
จดทะเบียนแตอยางใด มีเพียงหลักเกณฑท่ีกําหนดใหผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองเขารวมกับองคกร
เพ่ือท่ีจะทําใหผูประกอบธุรกิจไดรับความคุมครองและ
ผูบริโภคไดรับความคุมครอง แตกฎหมายของประเทศ
ดังกลาวน้ันมีการควบคุมโดยองคกรธุรกิจซึ่งมีการกําหนด
วาผู ท่ีจะประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองเขารวมเปน
สมาชิกองคกรธุรกิจจึงอาจจะเปนสาเหตุท่ีแตละประเทศ
ไมไดมีการกําหนดวาตองมีการจดทะเบียน สําหรับของ
ประเทศไทยผูศึกษาเห็นวามีความซ้ําซอนในการจด
ทะเบียนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเพราะตองไปจด
ทะเบียนในหลายสวน ดังน้ัน ควรกําหนดไวในกฎหมาย
ฉบับเดียวแลวนําขอมูลมาใชรวมกัน เพ่ือเปนการลดภาระ
ของผูประกอบธุรกิจ ทําใหผูประกอบธุรกิจมองวาไมเปน
การสรางความยุงยากและอยากจะใหความรวมมือในการไป
จดทะเบียนมากข้ึน
5. สรุปและเสนอแนะ

จากการศึกษาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2545 ท่ีรัฐเขามาควบคุมดูแลการดําเนินกิจ
ของธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง อาจจะสรางความ
เช่ือมั่นและความมั่นใจแกผูบริโภคท่ีทําธุรกรรมผานทาง
เครือขายอิเล็กทรอนิกสข้ึนอีกช้ันหน่ึง วานอกจากจะไดรับ
ความคุมครองเชนเดียวกับผูบริโภคในการคาท่ัวไปแลว ยัง
ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติน้ีดวย โดยเฉพาะ
ในเรื่องสิทธิในการบอกเลิกสัญญา แตการคุมครองผูบริโภค
ในการซื้อสินคาหรือบริการตลาดแบบตรงน้ันในประเทศ

ไทยยังไมเพียงพอท่ีจะคุมครองผูบริโภคในปจจุบันไดแมจะ
มีการกําหนดมาตรการตาง ๆ ใหเปนสากลมากข้ึน แตความ
แตกตางในรายละเอียดของสินคาหรือบริการ กฎเกณฑ
และระเบียบตางๆ ก็อาจกอความเสียหายข้ึนแกผูบริโภคใน
ตลาดแบบตรงได (สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค, 2552) ซึ่งขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวางผูประกอบ
ธุรกิจและผูบริโภคมีในหลายลักษณะ กลาวคือ เมื่อ
ผูบริโภคไดชําระคาสินคาแลว แตผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงไมสงมอบสินคา ผูบริ โภคไดชําระคาสินคา
ครบถวนเต็มจํานวนแลว แตไดรับสินคาท่ีขาดจํานวนหรือ
ไดรับสินคาอ่ืนแทน หรือผูบริโภคไมพอใจกับสินคา หรือ
ผลิตภัณฑท่ีไดรับ ผูประกอบธุรกิจไมมีมาตรการในการรับ
สินคาคืน หรือปฏิเสธท่ีจะรับคืนสินคาและคืนเงิน ดังน้ัน
เมื่อเกิดพิพาทข้ึนระหวางผูบริโภคในการซื้อสินคาหรือ
บริการตลาดแบบตรง กับผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ยอมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 แตจากการท่ีสินคา หรือบริการ
ท่ีซื้อขายในตลาดแบบตรงมีลักษณะท่ีไมเหมือนกันท้ังใน
ดานรูปลักษณ ลักษณะสินคา หรือการเก็บรักษาสินคาอาจ
มีท้ังสินคาท่ีงายตอความชํารุดบกพรอง หรือไมสามารถใช
ตอได หรือตามสภาพปกติคืนกันไมได แตกฎหมายยังไม
ปรับเปลี่ยนตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน จึงสงผลตอการบังคับ
ใชกฎหมายท่ีไมมีประสิทธิภาพตามสมควร ทําใหไม
สามารถแกไขปญหาไดตรงจุด (ประสม หงสโต, 2550) หรือ
เยียวยาความเสียหายของผูบริโภคไดตามสมควร ซึง่ผูศกึษา
ไดทําการวิเคราะหปญหาตางๆ เปรียบเทียบกับกฎหมาย
ของตางประเทศ ซึ่งเปนปญหาในขอกฎหมายท่ีประกาศใช
บังคับแลวแตไมสามารถบงัคับใชไดอยางแทจริง (ทิพยรตัน
มุขยวงศา, 2547) และปญหาท่ีไมมีกฎหมายกําหนดไว แต
ในตางประเทศไดมีมาตรการในการบังคับใชและเกิด
ประโยชนในการแกไขปญหาซึ่งจะไดเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหา ดังน้ี

5.1 กรณีปญหาการตีความคํานิยาม ควรมีการ
กําหนดคํานิยามของ ผูประกอบธุรกิจตลาดขายตรงและผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพ่ิมเติม ตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 3 วา “ ผู
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แบบตรง พ.ศ. 2545 ท่ีรัฐเขามาควบคุมดูแลการดําเนินกิจ
ของธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง อาจจะสรางความ
เช่ือมั่นและความมั่นใจแกผูบริโภคท่ีทําธุรกรรมผานทาง
เครือขายอิเล็กทรอนิกสข้ึนอีกช้ันหน่ึง วานอกจากจะไดรับ
ความคุมครองเชนเดียวกับผูบริโภคในการคาท่ัวไปแลว ยัง
ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติน้ีดวย โดยเฉพาะ
ในเรื่องสิทธิในการบอกเลิกสัญญา แตการคุมครองผูบริโภค
ในการซื้อสินคาหรือบริการตลาดแบบตรงน้ันในประเทศ

ไทยยังไมเพียงพอท่ีจะคุมครองผูบริโภคในปจจุบันไดแมจะ
มีการกําหนดมาตรการตาง ๆ ใหเปนสากลมากข้ึน แตความ
แตกตางในรายละเอียดของสินคาหรือบริการ กฎเกณฑ
และระเบียบตางๆ ก็อาจกอความเสียหายข้ึนแกผูบริโภคใน
ตลาดแบบตรงได (สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค, 2552) ซึ่งขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวางผูประกอบ
ธุรกิจและผูบริโภคมีในหลายลักษณะ กลาวคือ เมื่อ
ผูบริโภคไดชําระคาสินคาแลว แตผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงไมสงมอบสินคา ผูบริ โภคไดชําระคาสินคา
ครบถวนเต็มจํานวนแลว แตไดรับสินคาท่ีขาดจํานวนหรือ
ไดรับสินคาอ่ืนแทน หรือผูบริโภคไมพอใจกับสินคา หรือ
ผลิตภัณฑท่ีไดรับ ผูประกอบธุรกิจไมมีมาตรการในการรับ
สินคาคืน หรือปฏิเสธท่ีจะรับคืนสินคาและคืนเงิน ดังน้ัน
เมื่อเกิดพิพาทข้ึนระหวางผูบริโภคในการซื้อสินคาหรือ
บริการตลาดแบบตรง กับผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ยอมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 แตจากการท่ีสินคา หรือบริการ
ท่ีซื้อขายในตลาดแบบตรงมีลักษณะท่ีไมเหมือนกันท้ังใน
ดานรูปลักษณ ลักษณะสินคา หรือการเก็บรักษาสินคาอาจ
มีท้ังสินคาท่ีงายตอความชํารุดบกพรอง หรือไมสามารถใช
ตอได หรือตามสภาพปกติคืนกันไมได แตกฎหมายยังไม
ปรับเปลี่ยนตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน จึงสงผลตอการบังคับ
ใชกฎหมายท่ีไมมีประสิทธิภาพตามสมควร ทําใหไม
สามารถแกไขปญหาไดตรงจุด (ประสม หงสโต, 2550) หรือ
เยียวยาความเสียหายของผูบริโภคไดตามสมควร ซึง่ผูศกึษา
ไดทําการวิเคราะหปญหาตางๆ เปรียบเทียบกับกฎหมาย
ของตางประเทศ ซึ่งเปนปญหาในขอกฎหมายท่ีประกาศใช
บังคับแลวแตไมสามารถบงัคับใชไดอยางแทจริง (ทิพยรตัน
มุขยวงศา, 2547) และปญหาท่ีไมมีกฎหมายกําหนดไว แต
ในตางประเทศไดมีมาตรการในการบังคับใชและเกิด
ประโยชนในการแกไขปญหาซึ่งจะไดเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหา ดังน้ี

5.1 กรณีปญหาการตีความคํานิยาม ควรมีการ
กําหนดคํานิยามของ ผูประกอบธุรกิจตลาดขายตรงและผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพ่ิมเติม ตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 3 วา “ ผู
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ผูประกอบธุรกิจในประเทศไทยและการสงรายไดงบดุลใน
แตละปเพ่ือใชในการจายภาษี แตการจดทะเบียนผู
ประกอบธุรกิจตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคเพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการตรวจสอบผูประกอบ
ธุรกิจท่ีกระทําความผิด อีกท้ังการจดทะเบียนผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคก็ไมมีคาใชจายแตประการใด

จากการศึกษากฎหมายของสหภาพยุ โรป
กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด กฎหมายของประเทศ
สิงคโปร และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ไมไดมี
การกําหนดในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองมีการ
จดทะเบียนแตอยางใด มีเพียงหลักเกณฑท่ีกําหนดใหผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองเขารวมกับองคกร
เพ่ือท่ีจะทําใหผูประกอบธุรกิจไดรับความคุมครองและ
ผูบริโภคไดรับความคุมครอง แตกฎหมายของประเทศ
ดังกลาวน้ันมีการควบคุมโดยองคกรธุรกิจซึ่งมีการกําหนด
วาผู ท่ีจะประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองเขารวมเปน
สมาชิกองคกรธุรกิจจึงอาจจะเปนสาเหตุท่ีแตละประเทศ
ไมไดมีการกําหนดวาตองมีการจดทะเบียน สําหรับของ
ประเทศไทยผูศึกษาเห็นวามีความซ้ําซอนในการจด
ทะเบียนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเพราะตองไปจด
ทะเบียนในหลายสวน ดังน้ัน ควรกําหนดไวในกฎหมาย
ฉบับเดียวแลวนําขอมูลมาใชรวมกัน เพ่ือเปนการลดภาระ
ของผูประกอบธุรกิจ ทําใหผูประกอบธุรกิจมองวาไมเปน
การสรางความยุงยากและอยากจะใหความรวมมือในการไป
จดทะเบียนมากข้ึน
5. สรุปและเสนอแนะ

จากการศึกษาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2545 ท่ีรัฐเขามาควบคุมดูแลการดําเนินกิจ
ของธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง อาจจะสรางความ
เช่ือมั่นและความมั่นใจแกผูบริโภคท่ีทําธุรกรรมผานทาง
เครือขายอิเล็กทรอนิกสข้ึนอีกช้ันหน่ึง วานอกจากจะไดรับ
ความคุมครองเชนเดียวกับผูบริโภคในการคาท่ัวไปแลว ยัง
ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติน้ีดวย โดยเฉพาะ
ในเรื่องสิทธิในการบอกเลิกสัญญา แตการคุมครองผูบริโภค
ในการซื้อสินคาหรือบริการตลาดแบบตรงน้ันในประเทศ

ไทยยังไมเพียงพอท่ีจะคุมครองผูบริโภคในปจจุบันไดแมจะ
มีการกําหนดมาตรการตาง ๆ ใหเปนสากลมากข้ึน แตความ
แตกตางในรายละเอียดของสินคาหรือบริการ กฎเกณฑ
และระเบียบตางๆ ก็อาจกอความเสียหายข้ึนแกผูบริโภคใน
ตลาดแบบตรงได (สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค, 2552) ซึ่งขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวางผูประกอบ
ธุรกิจและผูบริโภคมีในหลายลักษณะ กลาวคือ เมื่อ
ผูบริโภคไดชําระคาสินคาแลว แตผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงไมสงมอบสินคา ผูบริ โภคไดชําระคาสินคา
ครบถวนเต็มจํานวนแลว แตไดรับสินคาท่ีขาดจํานวนหรือ
ไดรับสินคาอ่ืนแทน หรือผูบริโภคไมพอใจกับสินคา หรือ
ผลิตภัณฑท่ีไดรับ ผูประกอบธุรกิจไมมีมาตรการในการรับ
สินคาคืน หรือปฏิเสธท่ีจะรับคืนสินคาและคืนเงิน ดังน้ัน
เมื่อเกิดพิพาทข้ึนระหวางผูบริโภคในการซื้อสินคาหรือ
บริการตลาดแบบตรง กับผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ยอมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 แตจากการท่ีสินคา หรือบริการ
ท่ีซื้อขายในตลาดแบบตรงมีลักษณะท่ีไมเหมือนกันท้ังใน
ดานรูปลักษณ ลักษณะสินคา หรือการเก็บรักษาสินคาอาจ
มีท้ังสินคาท่ีงายตอความชํารุดบกพรอง หรือไมสามารถใช
ตอได หรือตามสภาพปกติคืนกันไมได แตกฎหมายยังไม
ปรับเปลี่ยนตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน จึงสงผลตอการบังคับ
ใชกฎหมายท่ีไมมีประสิทธิภาพตามสมควร ทําใหไม
สามารถแกไขปญหาไดตรงจุด (ประสม หงสโต, 2550) หรือ
เยียวยาความเสียหายของผูบริโภคไดตามสมควร ซึง่ผูศกึษา
ไดทําการวิเคราะหปญหาตางๆ เปรียบเทียบกับกฎหมาย
ของตางประเทศ ซึ่งเปนปญหาในขอกฎหมายท่ีประกาศใช
บังคับแลวแตไมสามารถบงัคับใชไดอยางแทจริง (ทิพยรตัน
มุขยวงศา, 2547) และปญหาท่ีไมมีกฎหมายกําหนดไว แต
ในตางประเทศไดมีมาตรการในการบังคับใชและเกิด
ประโยชนในการแกไขปญหาซึ่งจะไดเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหา ดังน้ี

5.1 กรณีปญหาการตีความคํานิยาม ควรมีการ
กําหนดคํานิยามของ ผูประกอบธุรกิจตลาดขายตรงและผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพ่ิมเติม ตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 3 วา “ ผู
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ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” หมายถึง  เจาของกิจการขาย
สินคาโดยตรงตอผูบริโภค ซึ่งทําตลาดสินคาหรือบริการใน
ลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือบริการ
โดยการซื้อขายกับผูบริโภคโดยตรงท่ีอยูหางโดยระยะทางและ
มุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับ เพ่ือซื้อสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

5.2 ปญหาการสงมอบสัญญาซื้อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา ควรออกประกาศคณะกรรมการ
ขายตรงและตลาดแบบตรง วาดวย การกําหนดแบบสัญญาซื้อ
ขายสินคาขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ… โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี

“แบบสัญญาซื้อขายสินคาขายตรงและตลาด
แบบตรง มีรายการดังตอไปน้ี

(1) ช่ือ ท่ีอยู ผูประกอบธุรกิจ รวมถึงท่ีอยูท่ีเปน
สถานท่ีตั้งของกิจการและเบอรโทรท่ีสามารถติดตอได
หมายเลขโทรสาร และอีเมลท่ีผูบริโภคสามารถติดตอไปยัง
ผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพและทันที

(2) ช่ือสินคาท่ีเสนอขาย ราคาตอหนวย ราคาท่ี
รวมภาษีแลว หรือราคาสินคาและบริการท่ีไมสามารถ
คํานวณไดลวงหนา รวมท้ังคาใชจายในการขนสง สงมอบ
ทางไปรษณียหรือคาใชจายท่ีไมสามารถคํานวณไดลวงหนา
รวมถึงคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีอาจจะตองจาย ในกรณีท่ีเปน
สัญญาท่ีมีกําหนดระยะเวลาท่ีไมแนนอน หรือสัญญาท่ี
ประกอบไปดวยการสมัครสมาชิก ราคาท้ังหมดตองรวม
คาใชจายตางๆท้ังหมดตอระยะเวลาการเรียกเก็บเงินท่ี
สัญญาน้ันจะเรียกเก็บ

(3) ช่ือท่ีอยูผูซื้อ สถานท่ีจัดสงสินคา และวิธีการ
ในการชําระเงิน

(4) การสงมอบสินคาน้ันจะตองทําอยางมี
ประสิทธิภาพ

(5) การสงมอบสัญญาตองสงมอบทันทีขณะทํา
สัญญา หรือสงมอบพรอมกับสินคา

(6) วิธีการเลิกสัญญาตองบอกกลาวเปนหนังสือ
ลงไปรษณียตอบรับไปยังท่ีอยูตามท่ีปรากฏในสัญญา

(7) วิธีการคืนสินคาตองคืนภายใน 14 วันทําการ
นับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือควรไดรับสินคา

(8) เง่ือนไขของบริการหลังการขาย การรับประกัน
สินคา ใหเริ่มรับประกันคานับแตสงมอบสินคาใหผูบริโภค
(กําหนดรับประกันข้ึนอยูกับประเภทสินคา)

(9)การเปลี่ยนสินคาในกรณมีีความชํารดุบกพรอง
ผูบรโิภคตองเปลีย่นสินคาภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ี
ไดรับสินคาหรือควรไดรับสินคา”

5.3 ปญหาการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง ควรออกประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรง วาดวย การกําหนดแบบสัญญาซื้อขายสินคาขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.... ขอ (9) ซึ่งในปญหาการเปลี่ยน
สินคาท่ีมีความชํารุดบกพรอง น้ันไดเสนอแนะไวแลวใน
ประเด็นในเรื่องรายละเอียดเอกสารสัญญาใน (9) วา “การ
เปลี่ยนสินคาในกรณีมีความชํารุดบกพรอง ผูบริโภคตอง
เปลี่ยนสินคาภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือ
ควรไดรับสินคา และควรกําหนดเพ่ิมเติมอีกวา เมื่อผูบริโภค
มีเจตนาเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรอง ผูประกอบ
ธุรกิจตองเปลี่ยนสินคาใหกับผูบริโภคภายใน 30 วันหลังจาก
ท่ีผูบริโภคไดมีการสงสินคาและผูประกอบธุรกิจไดรับมอบ
สินคาน้ันไวแลว” ซึ่งเหตุผลท่ีกําหนดระยะเวลา 30 วันใน
การท่ีใหผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินคาใหผูบริโภค เน่ืองจาก
สินคาบางประเภทอาจจะมีการผลิตข้ึนมาใหมหรือใช
ระยะเวลาในการสั่งสินคา ดังน้ันถากําหนดระยะเวลา 7 วัน
ตามท่ีกําหนดใหผูบริโภคเปลี่ยนสินคาก็อาจเปนการท่ีผู
ประกอบธุรกิจตองหาสินคาภายในระยะเวลาจํากัด และอาจ
สงผลใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพต่ําหรือไมตรงตามคุณภาพท่ีได
มีการตกลงกันไวก็เปนได ดังน้ันจึงกําหนดระยะเวลาในการ
เปลี่ยนไว 30 วัน ถือวาเปนระยะเวลาพอสมควรในการท่ีผู
ประกอบธุรกิจไดมีการจัดเตรียมสินคาสงใหผูบริโภค โดยควร
มีการกําหนดไวในแบบของสัญญาซื้อขายใหชัดเจน

5.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา ควรเพ่ิมเติมและแกไขหลัก
กฎหมายในมาตรา 33 กลาวคือหลักกฎหมายในปจจุบัน
กําหนดวา “ในการซื้อสินคาหรือบริการจากการขายผาน
ตลาดแบบตรงผูบริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการสงหนังสือ
แสดงเจตนาภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือ
บริการ ไปยังผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจ
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ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” หมายถึง  เจาของกิจการขาย
สินคาโดยตรงตอผูบริโภค ซึ่งทําตลาดสินคาหรือบริการใน
ลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือบริการ
โดยการซื้อขายกับผูบริโภคโดยตรงท่ีอยูหางโดยระยะทางและ
มุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับ เพ่ือซื้อสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

5.2 ปญหาการสงมอบสัญญาซื้อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา ควรออกประกาศคณะกรรมการ
ขายตรงและตลาดแบบตรง วาดวย การกําหนดแบบสัญญาซื้อ
ขายสินคาขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ… โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี

“แบบสัญญาซื้อขายสินคาขายตรงและตลาด
แบบตรง มีรายการดังตอไปน้ี

(1) ช่ือ ท่ีอยู ผูประกอบธุรกิจ รวมถึงท่ีอยูท่ีเปน
สถานท่ีตั้งของกิจการและเบอรโทรท่ีสามารถติดตอได
หมายเลขโทรสาร และอีเมลท่ีผูบริโภคสามารถติดตอไปยัง
ผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพและทันที

(2) ช่ือสินคาท่ีเสนอขาย ราคาตอหนวย ราคาท่ี
รวมภาษีแลว หรือราคาสินคาและบริการท่ีไมสามารถ
คํานวณไดลวงหนา รวมท้ังคาใชจายในการขนสง สงมอบ
ทางไปรษณียหรือคาใชจายท่ีไมสามารถคํานวณไดลวงหนา
รวมถึงคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีอาจจะตองจาย ในกรณีท่ีเปน
สัญญาท่ีมีกําหนดระยะเวลาท่ีไมแนนอน หรือสัญญาท่ี
ประกอบไปดวยการสมัครสมาชิก ราคาท้ังหมดตองรวม
คาใชจายตางๆท้ังหมดตอระยะเวลาการเรียกเก็บเงินท่ี
สัญญาน้ันจะเรียกเก็บ

(3) ช่ือท่ีอยูผูซื้อ สถานท่ีจัดสงสินคา และวิธีการ
ในการชําระเงิน

(4) การสงมอบสินคาน้ันจะตองทําอยางมี
ประสิทธิภาพ

(5) การสงมอบสัญญาตองสงมอบทันทีขณะทํา
สัญญา หรือสงมอบพรอมกับสินคา

(6) วิธีการเลิกสัญญาตองบอกกลาวเปนหนังสือ
ลงไปรษณียตอบรับไปยังท่ีอยูตามท่ีปรากฏในสัญญา

(7) วิธีการคืนสินคาตองคืนภายใน 14 วันทําการ
นับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือควรไดรับสินคา

(8) เง่ือนไขของบริการหลังการขาย การรับประกัน
สินคา ใหเริ่มรับประกันคานับแตสงมอบสินคาใหผูบริโภค
(กําหนดรับประกันข้ึนอยูกับประเภทสินคา)

(9)การเปลี่ยนสินคาในกรณมีีความชํารดุบกพรอง
ผูบรโิภคตองเปลีย่นสินคาภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ี
ไดรับสินคาหรือควรไดรับสินคา”

5.3 ปญหาการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง ควรออกประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรง วาดวย การกําหนดแบบสัญญาซื้อขายสินคาขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.... ขอ (9) ซึ่งในปญหาการเปลี่ยน
สินคาท่ีมีความชํารุดบกพรอง น้ันไดเสนอแนะไวแลวใน
ประเด็นในเรื่องรายละเอียดเอกสารสัญญาใน (9) วา “การ
เปลี่ยนสินคาในกรณีมีความชํารุดบกพรอง ผูบริโภคตอง
เปลี่ยนสินคาภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือ
ควรไดรับสินคา และควรกําหนดเพ่ิมเติมอีกวา เมื่อผูบริโภค
มีเจตนาเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรอง ผูประกอบ
ธุรกิจตองเปลี่ยนสินคาใหกับผูบริโภคภายใน 30 วันหลังจาก
ท่ีผูบริโภคไดมีการสงสินคาและผูประกอบธุรกิจไดรับมอบ
สินคาน้ันไวแลว” ซึ่งเหตุผลท่ีกําหนดระยะเวลา 30 วันใน
การท่ีใหผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินคาใหผูบริโภค เน่ืองจาก
สินคาบางประเภทอาจจะมีการผลิตข้ึนมาใหมหรือใช
ระยะเวลาในการสั่งสินคา ดังน้ันถากําหนดระยะเวลา 7 วัน
ตามท่ีกําหนดใหผูบริโภคเปลี่ยนสินคาก็อาจเปนการท่ีผู
ประกอบธุรกิจตองหาสินคาภายในระยะเวลาจํากัด และอาจ
สงผลใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพต่ําหรือไมตรงตามคุณภาพท่ีได
มีการตกลงกันไวก็เปนได ดังน้ันจึงกําหนดระยะเวลาในการ
เปลี่ยนไว 30 วัน ถือวาเปนระยะเวลาพอสมควรในการท่ีผู
ประกอบธุรกิจไดมีการจัดเตรียมสินคาสงใหผูบริโภค โดยควร
มีการกําหนดไวในแบบของสัญญาซื้อขายใหชัดเจน

5.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา ควรเพ่ิมเติมและแกไขหลัก
กฎหมายในมาตรา 33 กลาวคือหลักกฎหมายในปจจุบัน
กําหนดวา “ในการซื้อสินคาหรือบริการจากการขายผาน
ตลาดแบบตรงผูบริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการสงหนังสือ
แสดงเจตนาภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือ
บริการ ไปยังผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจ

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

~ 27 ~

ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” หมายถึง  เจาของกิจการขาย
สินคาโดยตรงตอผูบริโภค ซึ่งทําตลาดสินคาหรือบริการใน
ลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพ่ือเสนอขายสินคาหรือบริการ
โดยการซื้อขายกับผูบริโภคโดยตรงท่ีอยูหางโดยระยะทางและ
มุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับ เพ่ือซื้อสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

5.2 ปญหาการสงมอบสัญญาซื้อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา ควรออกประกาศคณะกรรมการ
ขายตรงและตลาดแบบตรง วาดวย การกําหนดแบบสัญญาซื้อ
ขายสินคาขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ… โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี

“แบบสัญญาซื้อขายสินคาขายตรงและตลาด
แบบตรง มีรายการดังตอไปน้ี

(1) ช่ือ ท่ีอยู ผูประกอบธุรกิจ รวมถึงท่ีอยูท่ีเปน
สถานท่ีตั้งของกิจการและเบอรโทรท่ีสามารถติดตอได
หมายเลขโทรสาร และอีเมลท่ีผูบริโภคสามารถติดตอไปยัง
ผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพและทันที

(2) ช่ือสินคาท่ีเสนอขาย ราคาตอหนวย ราคาท่ี
รวมภาษีแลว หรือราคาสินคาและบริการท่ีไมสามารถ
คํานวณไดลวงหนา รวมท้ังคาใชจายในการขนสง สงมอบ
ทางไปรษณียหรือคาใชจายท่ีไมสามารถคํานวณไดลวงหนา
รวมถึงคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีอาจจะตองจาย ในกรณีท่ีเปน
สัญญาท่ีมีกําหนดระยะเวลาท่ีไมแนนอน หรือสัญญาท่ี
ประกอบไปดวยการสมัครสมาชิก ราคาท้ังหมดตองรวม
คาใชจายตางๆท้ังหมดตอระยะเวลาการเรียกเก็บเงินท่ี
สัญญาน้ันจะเรียกเก็บ

(3) ช่ือท่ีอยูผูซื้อ สถานท่ีจัดสงสินคา และวิธีการ
ในการชําระเงิน

(4) การสงมอบสินคาน้ันจะตองทําอยางมี
ประสิทธิภาพ

(5) การสงมอบสัญญาตองสงมอบทันทีขณะทํา
สัญญา หรือสงมอบพรอมกับสินคา

(6) วิธีการเลิกสัญญาตองบอกกลาวเปนหนังสือ
ลงไปรษณียตอบรับไปยังท่ีอยูตามท่ีปรากฏในสัญญา

(7) วิธีการคืนสินคาตองคืนภายใน 14 วันทําการ
นับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือควรไดรับสินคา

(8) เง่ือนไขของบริการหลังการขาย การรับประกัน
สินคา ใหเริ่มรับประกันคานับแตสงมอบสินคาใหผูบริโภค
(กําหนดรับประกันข้ึนอยูกับประเภทสินคา)

(9)การเปลี่ยนสินคาในกรณมีีความชํารดุบกพรอง
ผูบรโิภคตองเปลีย่นสินคาภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ี
ไดรับสินคาหรือควรไดรับสินคา”

5.3 ปญหาการเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุด
บกพรอง ควรออกประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรง วาดวย การกําหนดแบบสัญญาซื้อขายสินคาขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.... ขอ (9) ซึ่งในปญหาการเปลี่ยน
สินคาท่ีมีความชํารุดบกพรอง น้ันไดเสนอแนะไวแลวใน
ประเด็นในเรื่องรายละเอียดเอกสารสัญญาใน (9) วา “การ
เปลี่ยนสินคาในกรณีมีความชํารุดบกพรอง ผูบริโภคตอง
เปลี่ยนสินคาภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือ
ควรไดรับสินคา และควรกําหนดเพ่ิมเติมอีกวา เมื่อผูบริโภค
มีเจตนาเปลี่ยนสินคาท่ีมีความชํารุดบกพรอง ผูประกอบ
ธุรกิจตองเปลี่ยนสินคาใหกับผูบริโภคภายใน 30 วันหลังจาก
ท่ีผูบริโภคไดมีการสงสินคาและผูประกอบธุรกิจไดรับมอบ
สินคาน้ันไวแลว” ซึ่งเหตุผลท่ีกําหนดระยะเวลา 30 วันใน
การท่ีใหผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินคาใหผูบริโภค เน่ืองจาก
สินคาบางประเภทอาจจะมีการผลิตข้ึนมาใหมหรือใช
ระยะเวลาในการสั่งสินคา ดังน้ันถากําหนดระยะเวลา 7 วัน
ตามท่ีกําหนดใหผูบริโภคเปลี่ยนสินคาก็อาจเปนการท่ีผู
ประกอบธุรกิจตองหาสินคาภายในระยะเวลาจํากัด และอาจ
สงผลใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพต่ําหรือไมตรงตามคุณภาพท่ีได
มีการตกลงกันไวก็เปนได ดังน้ันจึงกําหนดระยะเวลาในการ
เปลี่ยนไว 30 วัน ถือวาเปนระยะเวลาพอสมควรในการท่ีผู
ประกอบธุรกิจไดมีการจัดเตรียมสินคาสงใหผูบริโภค โดยควร
มีการกําหนดไวในแบบของสัญญาซื้อขายใหชัดเจน

5.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา ควรเพ่ิมเติมและแกไขหลัก
กฎหมายในมาตรา 33 กลาวคือหลักกฎหมายในปจจุบัน
กําหนดวา “ในการซื้อสินคาหรือบริการจากการขายผาน
ตลาดแบบตรงผูบริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการสงหนังสือ
แสดงเจตนาภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับสินคาหรือ
บริการ ไปยังผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจ
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ตลาดแบบตรงสําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภคจะแจงไปยังผู
จําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ีเก่ียวของก็ได

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับประเภท
ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา”

แกไขและเพ่ิมเติมในสวนตอไปน้ี คือ
“ในการซื้อสินคาหรือบริการจากการขายตรง

หรือจากการขายผานตลาดแบบตรงผูบริโภคมีสิทธิเลิก
สัญญาโดยการสงหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลาสิบสี่วัน
ทําการนับจากวันท่ีไดรับสินคาหรือบรกิารหรอืควรจะไดรบั
สินคาหรือบริการ ไปยังผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงสําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภค
จะแจงไปยังผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ี
เก่ียวของก็ได (หมายเหตุ สวนท่ีขีดเสนใตคือสวนท่ีเสนอให
แกไขเพ่ิมเติม)

นอกจากการแสดงเจตนาบอกเลิกแลว การคืน
สินคาภายในระยะเวลาดังกลาวไปยังผูประกอบธุรกิจใหถือ
วาเปนการบอกเลิกสัญญาอยางหน่ึง

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับประเภท
ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา”

นอกจากน้ั นควรออกประกาศเ ก่ี ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการในการคืนสินคาและบริการ รวมถึง
ระบุประเภทสินคาหรือบริการไวใหชัดเจนวาสินคาหรือ
บริการใดบางท่ีสามารถบอกเลิกสัญญาหรือสามารถบอก
เลิกสัญญาโดยการสงคนืสินคามายังผูประกอบธุรกิจไดโดย
ไมตองมีการสงหนังสือแสดงเจตนากอน กลาวคือ กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาวา

“สินคาหรือบริการประเภทสินคาท่ีไมสามารถ
บอกเลิกสัญญาได คือ

1.สัญญาเก่ียวกับการบริการท่ีไดเริ่มปฏิบัติการ
ไปแลว และโดยสภาพไมสามารถแบงแยกได เชน โปรแกรม
คอมพิวเตอร

2.สวนตางๆ ของสัญญาบริการท่ีปฏิบัติการไป
แลว เชน การบริการตัดเชาชุดแตงงานใหตรงกับหุนของ
ลูกคาแตละราย

3. สัญญาซื้อขายสินคา หรือบริการท่ีราคาของ
สินคาหรือบริการน้ันข้ึนลงตามราคาตลาดท่ีอยูนอกเหนือ
การควบคุมของผูประกอบธุรกิจ เชน เครือ่งประดับทอง

4. สัญญาท่ีเก่ียวกับการซื้อขายสินคาท่ีทําข้ึน
เพ่ือผูบริโภครายน้ันโดยเฉพาะ หรือเปนสินคาท่ีโดยสภาพ
เปนของใชสวนบุคคล เชน เสื้อผา ชุดช้ันใน

5. สัญญาท่ีเก่ียวกับการซื้อขายสินคาท่ีงายแก
การทําซ้ํา เลียนแบบ เชน หนังสือ นิตยสาร ซอฟตแวร
คอมพิวเตอร คาสเซทเทป วีดีโอ ซีดี ไมวาสินคาเหลาน้ัน
จะซื้อขายกันในลักษณะปดผนึกหรือไม เวนแตในกรณีท่ี
สินคาทีซื้อไปแลวจะยังไมเคยเปดใชเลย

6.สัญญาเก่ียวกับสินคาท่ี เก่ียวกับของกับ
สุขภาพของบุคคล หากสินคาน้ันไดแกะ หรือเปดผนึกแลว
เชน อาหารเสริม แผนประคบ เจลประคบ

7. สัญญาเก่ียวกับสินคาท่ีโดยสภาพแลวไม
สามารถคืนใหแกกันได หรือ เปนสินคาท่ีเสื่อมสภาพงาย
เชน พืชผักทางการเกษตร”

และควรแกไขหลักเกณฑของกฎหมายในมาตรา
36 ในเรื่องระยะเวลาในการคืนเงินของผูจําหนายอิสระ
ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง ซึ่งเดิมหลักกฎหมายน้ีกําหนดไววา
บุคคลดังกลาวจะตองคืนเงินเต็มจํานวนท่ีผูบริโภคจายไป
เพ่ือการซื้อสินคาหรือบริการน้ันภายในกําหนดเวลาสิบหา
วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา โดย
แกไขระยะเวลาในการคืนเงินจากเดิมท่ีกําหนดไว 15 วัน
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา เปน 7 วัน
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดงเจตนาหรือไดรับคืนสินคา
โดยแกไขดังน้ี คือ

“มาตรา 36 เมื่อผูบริโภคใชสิทธิเลิกสัญญาตาม
มาตรา 33 ใหผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงคืนเงิน
เต็มจํานวนท่ีผูบริโภคจายไปเพ่ือการซื้อขายสินคาหรือ
บริการน้ันภายในกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือแสดงเจตนาหรือไดรับคืนสินคา”

5.5 กรณีปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง ควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายในการจด
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ตลาดแบบตรงสําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภคจะแจงไปยังผู
จําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ีเก่ียวของก็ได

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับประเภท
ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา”

แกไขและเพ่ิมเติมในสวนตอไปน้ี คือ
“ในการซื้อสินคาหรือบริการจากการขายตรง

หรือจากการขายผานตลาดแบบตรงผูบริโภคมีสิทธิเลิก
สัญญาโดยการสงหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลาสิบสี่วัน
ทําการนับจากวันท่ีไดรับสินคาหรือบรกิารหรอืควรจะไดรบั
สินคาหรือบริการ ไปยังผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงสําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภค
จะแจงไปยังผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ี
เก่ียวของก็ได (หมายเหตุ สวนท่ีขีดเสนใตคือสวนท่ีเสนอให
แกไขเพ่ิมเติม)

นอกจากการแสดงเจตนาบอกเลิกแลว การคืน
สินคาภายในระยะเวลาดังกลาวไปยังผูประกอบธุรกิจใหถือ
วาเปนการบอกเลิกสัญญาอยางหน่ึง

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับประเภท
ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา”

นอกจากน้ั นควรออกประกาศเ ก่ี ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการในการคืนสินคาและบริการ รวมถึง
ระบุประเภทสินคาหรือบริการไวใหชัดเจนวาสินคาหรือ
บริการใดบางท่ีสามารถบอกเลิกสัญญาหรือสามารถบอก
เลิกสัญญาโดยการสงคนืสินคามายังผูประกอบธุรกิจไดโดย
ไมตองมีการสงหนังสือแสดงเจตนากอน กลาวคือ กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาวา

“สินคาหรือบริการประเภทสินคาท่ีไมสามารถ
บอกเลิกสัญญาได คือ

1.สัญญาเก่ียวกับการบริการท่ีไดเริ่มปฏิบัติการ
ไปแลว และโดยสภาพไมสามารถแบงแยกได เชน โปรแกรม
คอมพิวเตอร

2.สวนตางๆ ของสัญญาบริการท่ีปฏิบัติการไป
แลว เชน การบริการตัดเชาชุดแตงงานใหตรงกับหุนของ
ลูกคาแตละราย

3. สัญญาซื้อขายสินคา หรือบริการท่ีราคาของ
สินคาหรือบริการน้ันข้ึนลงตามราคาตลาดท่ีอยูนอกเหนือ
การควบคุมของผูประกอบธุรกิจ เชน เครือ่งประดับทอง

4. สัญญาท่ีเก่ียวกับการซื้อขายสินคาท่ีทําข้ึน
เพ่ือผูบริโภครายน้ันโดยเฉพาะ หรือเปนสินคาท่ีโดยสภาพ
เปนของใชสวนบุคคล เชน เสื้อผา ชุดช้ันใน

5. สัญญาท่ีเก่ียวกับการซื้อขายสินคาท่ีงายแก
การทําซ้ํา เลียนแบบ เชน หนังสือ นิตยสาร ซอฟตแวร
คอมพิวเตอร คาสเซทเทป วีดีโอ ซีดี ไมวาสินคาเหลาน้ัน
จะซื้อขายกันในลักษณะปดผนึกหรือไม เวนแตในกรณีท่ี
สินคาทีซื้อไปแลวจะยังไมเคยเปดใชเลย

6.สัญญาเก่ียวกับสินคาท่ี เก่ียวกับของกับ
สุขภาพของบุคคล หากสินคาน้ันไดแกะ หรือเปดผนึกแลว
เชน อาหารเสริม แผนประคบ เจลประคบ

7. สัญญาเก่ียวกับสินคาท่ีโดยสภาพแลวไม
สามารถคืนใหแกกันได หรือ เปนสินคาท่ีเสื่อมสภาพงาย
เชน พืชผักทางการเกษตร”

และควรแกไขหลักเกณฑของกฎหมายในมาตรา
36 ในเรื่องระยะเวลาในการคืนเงินของผูจําหนายอิสระ
ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง ซึ่งเดิมหลักกฎหมายน้ีกําหนดไววา
บุคคลดังกลาวจะตองคืนเงินเต็มจํานวนท่ีผูบริโภคจายไป
เพ่ือการซื้อสินคาหรือบริการน้ันภายในกําหนดเวลาสิบหา
วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา โดย
แกไขระยะเวลาในการคืนเงินจากเดิมท่ีกําหนดไว 15 วัน
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา เปน 7 วัน
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแสดงเจตนาหรือไดรับคืนสินคา
โดยแกไขดังน้ี คือ

“มาตรา 36 เมื่อผูบริโภคใชสิทธิเลิกสัญญาตาม
มาตรา 33 ใหผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงคืนเงิน
เต็มจํานวนท่ีผูบริโภคจายไปเพ่ือการซื้อขายสินคาหรือ
บริการน้ันภายในกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือแสดงเจตนาหรือไดรับคืนสินคา”

5.5 กรณีปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง ควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายในการจด
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ตลาดแบบตรงสําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภคจะแจงไปยังผู
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“ในการซื้อสินคาหรือบริการจากการขายตรง

หรือจากการขายผานตลาดแบบตรงผูบริโภคมีสิทธิเลิก
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ในพระราชกฤษฎีกาวา
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1.สัญญาเก่ียวกับการบริการท่ีไดเริ่มปฏิบัติการ
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บริการน้ันภายในกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับ
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ทะเบียนของผูประกอบธุรกิจ ตามวัตถุประสงคของ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ใน
มาตรา 27 เพ่ือตองการควบคุมผูประกอบธุรกิจในการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
วา “หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เวนแตจะ
ไดจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
หรือไดจดทะเบียนผูประกอบการ กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชยแลว”
6. บรรณานุกรม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ.2545
หนังสอื
วิษณุ เครืองาม. (2549). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให. (พิมพ
ครั้งท่ี 10). กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ.

สมาคมการขายตรงโดยตรง (ไทย) และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค. เอกสารใน
การสัมมนาเรื่อง ขายตรงอยางไรไมเอาเปรียบ
ผูบริโภค ณ หองบอลรูม โรงแรมเจาพระยา
ปารค 19 มิถุนายน 2547.

สุษม ศุภนิตย. (2547). คําอธิบายการจัดจําหนายในระบบ
ขายตรงและการทําตลาดแบบสงขอมลูถงึตัว
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กฎหมายของสมาชิกรัฐสภา เลมท่ี 7 เร่ือง
ต้ังพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ...
กรณีศึกษากฎหมายคุมครองผูบริโภคของ

ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหราช
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