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การศึกษาปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 : ศึกษากรณีการคุมครองผูบริโภคในการซื้อ
ขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในการตลาด
แบบตรง 2) ศึกษาความหมาย ประเภท และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคในการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือ
ตลาดแบบตรง และกฎหมายตางประเทศ 3) ศึกษาวิเคราะหปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545
และ 4) เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการคุมครองผูบริโภคในการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง
จากการศึกษาพบวา การคุมครองผูบริโภคในการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง มีปญหาที่เกิดขึ้นกับ
การบังคับใชพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 คือ 1) ปญหาในเรื่องคํานิยาม เนื่องจากไมไดมีการใหคํานิยาม
เกี่ยวกับผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไวโดยเฉพาะจึงเปนปญหาในการตีความวาผูประกอบธุรกิจลักษณะใดบางที่จะตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 2) ปญหาเรื่องการสงมอบเอกสารสัญญาซื้อขาย และการกําหนดรายละเอียดของสัญญา โดยพระราชบัญญัตินี้ไมได
มีการกําหนดรายละเอียดของสัญญาไวเปนแนวทางในการปฏิบัติ และไมไดกําหนดถึงวิธีการในการสงมอบเอกสารสัญญาไว ทําใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค 3) ปญหาการเปลี่ยนสินคาที่มีความชํารุดบกพรอง โดยกฎหมายฉบับ
ดังกลาวไมไดมีการกําหนดถึงลักษณะของสินคาที่มีความชํารุดบกพรองที่ผูบริโภคสามารถเปลี่ยนสินคาไดในกรณีที่ผูบริโภคไม
ตองการคืนสินคา 4) ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา และการกําหนดประเภทสินคา กฎหมายนี้ยังไมไดมีการกําหนดถึง
ประเภทสินคาที่จะสามารถคืนไดหรือไมไดไวเปนการเฉพาะ 5) ปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เนื่องจาก
กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหผูที่จะประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองจดทะเบียนตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และ
ตองจดทะเบียนพาณิชย ตอกระทรวงพาณิชยอกี แหงดวย ซึ่งกอใหเกิดความซ้ําซอน ทําใหผูประกอบธุรกิจหลีกเลี่ยงที่จะทําการจด
ทะเบียนดังกลาว จากประเด็นปญหาที่พบขางตน ผูศึกษาจึงไดมีการเสนอแนะแนวทางแกไขโดยใหมีการนํากฎหมายของสหภาพยุโรป
กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด กฎหมายของประเทศสิงคโปร และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มาเปนแนวทางในการแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เพื่อใหสอดรับกับเทคโนโลยีที่มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว
คําสําคัญ : คุมครองผูบริโภค ตลาดแบบตรง ซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกส
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
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related laws. Third, to study and analyze the problems of the “Enforcing Direct Sales and Direct Marketing Act
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 nonexchangeable 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

ประเทศหรือขามทวีปหรือที่เราเรียกกันวาการคาระหวาง
ประเทศ สําหรับรูปแบบการซื้อขายโดยปกตินั้นเปนกรณีที่
ผูซื้อกับผูขายไดมีการพบปะกันมีปฏิสัมพันธตอกันกอนที่
จะมีการตกลงซื้อขายสินคากัน (วิษณุ เครืองาม,2549) ซึ่งผู
ซื้อและผูขายอาจจะไมไดรูจักชื่อหรือสนิทสนมคุนเคยกัน
มากอน เพียงแคไดมีการพบหนาและรูวาใครเปนผูขาย ใคร
เป นผู ซื้ อ รวมถึ ง สามารถพิ จ ารณาถึ ง คุ ณ สมบั ติ และ
ความสามารถของผูซื้อได ซึ่งวิธีการในการทําสัญญาซื้อขาย
โดยปกติคือ การที่ผูซื้อไดแสดงเจตนาวาตนตองการซื้ อ
สินคาโดยการแสดงเจตนานั้นอาจจะทําเปนปากเปลาหรือ
ทําเปนลายลักษณอักษรหรือวิธีการอยางอื่นก็ไดแตตองอยู
ภายใตหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว กลาวคือในกรณี
ของสังหาริมทรัพย สําหรับการซื้อขายสินคาประเภทนี้ไม
ตองทําตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว เพียงแคผูซื้อ
กับผูขายทําการตกลงซื้อขายกัน กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินก็
โอนไปยังผูขายทันทีตั้งแตขณะทําสัญญากันอันเปนระบบ
สั ญ ญาเดี่ ย ว ส ว นในกรณี ข องอสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละ
สั งหาริ มทรั พย ชนิ ดพิ เศษนั้ นต องทํ าตามหลั กเกณฑ ที่

การซื้อขายของประเทศไทยนั้นมีมาตั้งแตสมัย
โบราณเริ่มตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี มีวิวฒ
ั นาการ
มากระทั่งปจจุบัน ซึ่งตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให
ความหมายคํ าว า วิ วั ฒนาการ หมายถึ ง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายไปสูภาวะที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น
สวนคําวา ซื้อขาย หมายถึง ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลฝายหนึ่ง
เรียกวา ผูขาย โอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหแกบุคคลอีก
ฝายหนึ่ง เรียกวา ผูซื้อ และผูซื้อตกลงจะใชราคาทรัพยสิน
นั้ นให แก ผู ขาย ดั งนั้ นวิ วั ฒนาการการซื้ อขายหมายถึ ง
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงของการซื้ อขายจากระบบการ
แลกเปลี่ ยนสิ นค า หรื อระบบแลกของต อของ (Barter
System) หลังจากนั้นระบบการแลกเปลี่ยนของตอของจึง
พัฒนามาเปนระบบการใชเงินเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
(Medium of Exchange) ซึ่งเปนระบบการซื้อขายดวยเงิน
(Money System)โดยลักษณะของการซื้อขายนั้นเริ่มจากการ
พบปะซื้อขายกันในระยะใกลระหวางบุคคลหรือภายในพื้นที่
หรื ออาณาเขตที่ ติ ดๆกั นไป จนถึ งการซื้ อขายสิ นค าข าม
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กฎหมายกํ าหนดไว โดยจะต องทํ าเป นหนั งสื อและจด
ทะเบี ย นต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ซึ่ ง หากไม ทํ า ตาม
หลักเกณฑทกี่ ฎหมายกําหนดไว แมวาผูซื้อกับผูขายจะตก
ลงทําการซื้อขายกันก็ตามก็ไมมีผลผูกพันกันตามกฎหมาย
ถือวาเปนโมฆะหรือเสียเปลานั่นเอง
ในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีนําพาให
การซื้อขายมีรูปแบบที่หลากหลายตางออกไปจากซื้อขาย
แบบเดิมๆ โดยในยุคที่มีความทันสมัยทางเทคโนโลยีสูงขึ้น
หรื อที่ เรี ยกว ายุ คโลกาภิ วัตนทํ าให ระบบเศรษฐกิ จและ
การคามีการพัฒนาอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังไดมีการดึงเอา
ความสามารถของสื่อทางอิเล็กทรอนิกสมาเปนตัวชวยทัง้ ใน
ด านการสื่ อสาร การอํ านวยความสะดวกในด านต างๆ
รวมถึงการซื้อขายสินคาผานสื่อทางอิเล็กทรอนิกสโดยเรียก
เป น ภาพรวมว า การทํ า ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(Electronic Business) ซึ่งเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่กําลังเปน
ที่แพรหลาย ในปจจุบันการซื้อขายสินคานั้นนิยมทําผาน
อินเทอรเน็ตหรือการซื้อสินคาบริการออนไลนหรือเรียกอีก
อยางหนึ่งวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ซึ่ง
ลักษณะของการซื้อขายทางอินเทอร เน็ตนั้ นเปนการทํ า
สัญญาผานอินเตอรเน็ตโดยใชคอมพิวเตอร โดยผูขายนํา
สิ น ค า ที่ ต อ งการจะขายนํ า มาลงโฆษณาผ า นทางสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เช น หน าจอคอมพิ ว เตอร โทรศั พ ท
โทรทัศน หรือโฆษณานําเสนอผานทางเว็บไซตเทานั้น โดย
การซื้ อ ขายในรู ปแบบนี้ มี ความนิ ยมเป นจํ านวนมาก
เนื่องจากเปนวิธีที่ทําไดงาย สะดวกสบาย ประหยัดเวลาทั้ง
ตอตัวผูขายและผูซื้อ ทําใหผูขายและผูซื้อไมตองเดินทาง
ไปพบกัน (สุษม ศุภนิตย, 2547) เพียงแคทําการซื้อขาย
ผานทางหนาจอคอมพิวเตอรของตนเอง โดยสวนใหญการ
ทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตนี้จะทําโดยการอาศัยความไว
เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน เนื่องจากผูซื้อและผูขายไมไดรูจัก
หรือเห็นหนากันเหมือนการซื้อขายปกติทั่วไป (อภิชัย ทอง
ประสม,2544) ดวยลักษณะดังกลาวนี้ทําใหผูซื้อสินคาเสี่ยง
ตอปญหาจากการซื้อสินคาออนไลน ไมวาจะเปนการทีผ่ ซู อื้
ไมสามารถตอรองขอสัญญาที่ผูขายกําหนดไว หรือไมอาจ
ทราบเงื่อนไขหรือขอสัญญาในการซื้อขายเนื่องจากมีเนือ้ หา
มากและในบางกรณีก็มีตัวอักษรที่เล็ก ยากตอการที่ผูซื้อ
ทําความเขาใจได หรือในบางกรณีขอสัญญาที่ตกลงไปนั้น

อาจแฝงขอสัญญาในลักษณะที่ลิดรอนสิทธิของผูบริโภค
หรือเอาเปรียบผูบริโภค เชน ผูขายกําหนดวาจะตองโอน
เงินกอนจึงจะสงสินคาใหกับผูซื้อ หากสินคามีความชํารุด
บกพรองผูขายปฏิเสธไมรับเปลี่ยนสินคาหรือคืนเงินไมวา
กรณี ใดๆ หรื อให ผู ซื้ อชํ าระค าจั ดส งในการแลกเปลี่ ยน
สินคาที่มีความชํารุดบกพรองเองและจายเงินเพิ่มในการ
แลกเปลี่ยนสินคา ซึ่งถือวาเปนการจํากัดความรับผิดของ
ผูขาย สงผลทําใหผูซื้อเสียเปรียบเปนอยางมาก ดังนั้นจะ
เห็นไดวาแมความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะเอื้ออํานวยตอ
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางพาณิ ช ย ส ามารถผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสไดโดยงายก็ตาม แตเนื่องจากลักษณะเฉพาะ
ของอินเตอรเน็ตนั้นไมมีลักษณะทางกายภาพที่แทจริง ไมมี
เขตแดนที่ชัดเจนแนนอน ทําใหไมสามารถตอบโตกันได
ทันทวงที จึงกอใหเกิดประเด็นปญหาตางๆตามมามากมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นปญหากรณีภายหลังการขายที่
ผู ขายบิ ดพลิ้ วไม ปฏิ บั ติ ตามสั ญญาหรื อปฏิ บั ติ ขั ดต อ
บทบัญญัติของกฎหมาย ทําใหผูซื้อประสบปญหาดังกลาว
นี้ เ ป น อย า งมากจากการที่ สั่ ง ซื้ อ สิ น ค า ออนไลน อั น
เนื่องมาจากผูซื้อไมสามารถตรวจสอบสินคาไดดวยตนเอง
กอนการสั่งซื้อสินคา จึงมักเกิดปญหาในกรณีที่ผูซื้อไดรับ
สินค าลาช า หรื อไม ได รับสิ นค า หรือได รับสิ นคาแต ไม
เป นไปตามที่ คาดหมายไว หรื อได รั บสินค าที่ มี ลักษณะ
คุณภาพ สภาพที่มีความชํารุดบกพรองไมสามารถใชงานได
หรือไมเปนไปตามคําพรรณนาที่ผูขายไดใหไว เมื่อผูซื้อจะ
เรียกรองเพื่อขอเปลี่ยนสินคาหรือขอคืนเงิน ผูขายก็จะมัก
ปฏิเสธและกลาวอางวาตนไดสงมอบสินคาใหตามคําสั่งซื้อ
และตามเจตนารมณของผูบริโภคแลว หรือแมซื้อจะขอให
สิทธิตามกฎหมายในการยกเลิกสัญญาแตผูขายก็มักปฏิเสธ
หรือเพิกเฉยในการที่จะชําระราคาคืนให
ดังนั้นตามที่กลาวมาแลวขางตนเห็นวาปจจุบัน
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หรือการซื้อขายออนไลน
โดยผานชองทางชองทางการสื่อสารไรพรมแดนตางๆ นั้นมี
ปญหาและอุปสรรค ดังนี้
1.1 ปญหาในเรื่องของคํานิยาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 3 นี้ไมไดมีการใหคํานิยามคําวา "ผูประกอบ
ธุ รกิ จตลาดแบบตรง" อั นเป นบุ คคลที่ มี ความสั มพั นธ
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ในทางกฎหมาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกลาวมีกําหนด
คํานิ ยามที่ เกี่ ยวข องกั บธุ รกิ จตลาดแบบตรงเพียงคํ าว า
“ผูบริโภค หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรับบริการจาก ผู
จําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง
หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผูซึ่งได รับการ
เสนอหรือการชักชวนจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง
ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
เพื่อใหซื้อสินคาหรือ รับบริการ” และ “ตลาดแบบตรง
หมายความวา การทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะ
ของการสื่ อสารข อมู ลเพื่ อเสนอขายสิ นค าหรื อบริ การ
โดยตรงตอผูบริโภคซึ่งอยูหางโดยระยะทางและมุงหวังให
ผูบริโภคแตละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินคาหรือบริการจากผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น” กอใหเกิดปญหาในการ
ตีความวาลักษณะใดบางที่เปนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรงที่ตองถูกบังคับใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
1.2 ป ญหาการส งมอบสั ญญาซื้ อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 30 บัญญัติวา “ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขาย
ตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหน าที่ส งมอบ
เอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภค
เอกสารการซื้อขายตามวรรคหนึ่งตองมีขอ ความ
ภาษาไทยที่อานเขาใจงาย โดยระบุชื่อผูซื้อและผูขาย วันที่
ซื้อขายและวันที่สงมอบสินคาหรือบริการ รวมทั้งสิทธิของ
ผูบริโภคในการเลิกสัญญาซึ่งสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวตอง
กําหนดดวยตัวอักษรที่เห็นเดนชัดกวาขอความทั่วไป”
ปญหาในเรื่องการส งมอบเอกสารการซื้ อขาย
และรายละเอียดเอกสารสัญญากฎหมายขายตรงและตลาด
แบบตรงไมไดมีประกาศกําหนดหลักเกณฑใดๆ และไมมี
ขอกําหนดใหมีการทําสัญญากับผูบริโภคดวย ซึ่งในมาตรา
31 (พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545
มาตรา 31) ก็ ไม ปรากฏว าผู ประกอบธุ รกิ จต องส งมอบ
สั ญญาให ผู บริ โภค และต องส งมอบโดยวิ ธี ใด เมื่ อไม มี
กฎหมายกําหนดรูปแบบสัญญามาตรฐานที่บังคับใชทั่วไปผู
ประกอบธุรกิจก็สามารถเสนอขายสินคาตามชองทางตางๆ
ที่สามารถทําไดตามแตประเภทสินคาที่ทํานิติกรรมผาน

ทางตลาดแบบตรง เมื่อเกิดขอพิพาทขึ้นก็ใชหลักกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเรื่องการทํา
นิติกรรมสัญญา หลักของการเสนอการสนองของคูสัญญา
ถูกตองตรงกันสัญญาเกิด มาใชบังคับ
แต อย างไรก็ ต ามถ าหากมี ก ฎหมายกํ าหนด
ควบคุมการทําสัญญาในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
โดยใหมีผลบังคับใชเปนมาตรฐานเดียวกันจะเปนผลดีกับ
ผูบริโภคในทุกๆ ดาน เชน ผูประกอบธุรกิจตองสงสัญญา
ให ผู บ ริ โ ภคภายในกี่ วั น นั บ แต ไ ด รั บ สิ น ค า ต อ งแจ ง
รายละเอียดของเอกสารสัญญาใหผูบริโภคทราบกอนที่จะ
ตกลงทําสัญญา เงื่อนไขในการคืนสินคา การรับประกัน
คุณภาพ ขนาดตัวหนังสือที่ใชในสัญญา เปนตน ผูบริโภคก็
จะไดทราบวาสินคาประเภทไหนมีเงื่อนไขอยางไร และผู
ประกอบธุ รกิ จก็ จะไม สามารถหาช องว างของกฎหมาย
เพื่ อ ที่ จ ะหลี ก เลี่ ยงความรั บ ผิ ด ต อ ผู บ ริ โ ภคได หาก
กฎหมายกําหนดใหตองมีการทําสัญญาและตองสงมอบ
สัญญาทันทีหลังจากสงมอบสินคา
1.3 ป ญหาการเปลี่ ยนสิ นค าที่ มี ความชํ ารุ ด
บกพรอง
พระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 31 บั ญญั ติ ว า “คณะกรรมการมี อํ านาจ
กําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการ
ที่ใชวิ ธีการขายตรงหรือตลาดแบบตรง โดยถื อเอาราคา
สินคาหรือบริการที่ผูบริโภคไดรับการคุมครองและประเภท
สินคาหรือบริการเปนสําคัญ
เอกสารการซือ้ ขายตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตอง
มีรายการดังตอไปนี้
(1) รายละเอียดตามมาตรา 30
(2) กําหนดเวลา สถานที่ และวิธีการในการชําระ
หนี้
(3) สถานที่ และวิธีการในการสงมอบสินคาหรือ
บริการ
(4) วิธีการเลิกสัญญา
(5) วิธีการคืนสินคา
(6) การรับประกันสินคา
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(7) การเปลี่ ยนสิ นค าในกรณี มี ความชํ ารุ ด

หรือบริการ ทําใหผูบริโภคไมสามารถใชสิทธิในการบอก
เลิกสัญญาไดเพราะไมอาจทราบไดวาสินคาประเภทใดเปน
ธุ รกิ จตลาดแบบตรงหรื อไม อาจทํ าให เกิ ดป ญหาแก
ผูบริ โภคในการปฏิ บั ติ ในการคื นสิ นค าหรื อบริ การที่ ไม
ชัดเจน เพื่อใหการบังคับใหกฎหมายใหเปนเอกภาพและลด
การตีความวาสินคาลักษณะใดเปนคาของตลาดแบบตรง
จําเปนตองกําหนดประเภทสินคาที่ตองจดทะเบียนธุรกิจ
ตลาดแบบตรง โดยสามารถกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
ไดตามมาตรา 33 วรรค 2 ใหอํานาจไว แตปจจุบันก็ยังไมมี
การกําหนดประเภทสินคา ราคาหรือชนิดของสินคาหรือ
บริการ เพื่อจะไดมีกฎหมายบังคับใชเปนประโยชนตอผูใช
กฎหมาย ผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจ
1.5 ปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 มาตรา 27 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
จะตองดําเนินการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรง ดังนั้นหากผูใดจะประกอบธุรกิจในลักษณะดังกลาวใน
ประเทศไทยจึ งต องทํ าการจดทะเบี ยนตามมาตรา 27
เสียกอน หากฝาฝนตองระวางโทษตามมาตรา 47 คือจําคุก
ไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาทีย่ งั
ฝาฝน แตจากขอเท็จจริงในปจจุบันการซื้อขายตลาดแบบ
ตรงมีการซื้อขายกันมากแตพบการจดทะเบียนนอยมาก ซึ่ง
ผูจดทะเบียนตลาดแบบตรงตอสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคสวนมากจะเปนผูที่ทําธุรกิจขายตรงแลว
มายื่นจดทะเบียนตลาดแบบตรงไว (สถิติการจดทะเบียน
ขายตรงและตลาดแบบตรงตั้งแต พ.ศ.2555 ถึงปจจุบัน)
เพื่อจะครอบคลุมการขายในรูปแบบขายตรงและตลาดแบบ
ตรงปองกันการถูกปรับเมื่อมีขอพิพาทขึ้น สวนผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง พบวามีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงในอัตรานอย เมื่อเกิดปญหาหลังจากการซื้อ
สินคาแลวไมไดรับสินคา หรือไดรับสินคาแตไมไดคุณภาพ
หรื อชํ ารุ ดบกพร อง หากไม ได ทํ าการจดทะเบี ยนเป นผู
ประกอบกิจการตลาดแบบตรง ก็ทําใหไมสามารถบังคับได
เพราะไม ทราบตั วผู กระทํ าความผิ ด เพราะไม มี ได จด
ทะเบียน เมื่อมีปญหาก็ปดบริการหนีความผิด

บกพรอง
ประกาศกําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อ
ขายใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ปญหาในเรื่องการเปลี่ยนสินคาที่มีความชํารุด
บกพรองตามมาตรา 31 (7) กรณีผูบริโภคไมประสงคบอก
เลิกสัญญาและไมประสงคคืนสินคาแกผูประกอบการ แต
ตองการเปลี่ยนตัวสินคาแทน กฎหมายไมไดกําหนดวิธีการ
เปลี่ยนสินคาชํารุดบกพรองไว ถึงกรณีระยะเวลาของการ
เปลี่ยนสินคาวาผูบริโภคตองคืนภายในกี่วันนับแตไดรับ
สินค าและประสงค ที่จะขอเปลี่ยนสิ นค าที่ มีความชํ ารุ ด
บกพรอง ดังนั้นผูบริโภคควรไดมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสินคา
ได แทนการบอกเลิกสัญญาเพียงอยางเดียว
1.4 ป ญหาการบอกเลิ กสั ญญา การคื นสิ นค า
และการกําหนดประเภทสินคา
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 ตามมาตรา 33 บั ญญั ติ ว า “ในการซื้ อสิ นค าหรื อ
บริการจากการขายตรงหรือจากการขายผานตลาดแบบตรง
ผูบริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยวิธีการสงหนังสือแสดงเจตนา
ภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับสินคาหรือบริการ ไปยัง
ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
สําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภคจะแจงไปยังผูจําหนายอิสระ
หรือตัวแทนขายตรงทีเ่ กี่ยวของก็ได
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับประเภท
ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา”
ปญหาในเรื่องการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา พระราชบัญญัตขิ ายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ไดใหสิทธิแกผูบริโภคใหสามารถ
ใชสิทธิคืนสินคาหรือบริการที่ไดสั่งซื้อผานตลาดแบบตรง
ไดภายใน 7 วัน นับแตไดรับสินคาหรือบริการนั้น กฎหมาย
กําหนดให สามารถตราพระราชกฤษฎี กายกเว นไม ใหใช
บังคับกับสินคาหรือบริการบางประเภทใดที่ไมสามารถบอก
เลิกสัญญาภายใน 7 วันได แตปจจุบันก็ยังไมมีการออก
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองแตอยางใด ซึ่งเมื่อยังไมมี
การยกเวนสิทธิในการคืนสินคาหรือบริการนี้ แตกฎหมาย
ยังไมไดมีการกําหนดประเภท ราคา หรือชนิดของสินคา
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4. ผลการวิจยั
จากการศึกษาวิจยั สามารถสรุปผลการศึกษาตาม
ประเด็นไดดังตอไปนี้คือ
4.1 ปญหาการตีความคํานิยาม ปญหาในสวนของ
การให คํ า นิ ย ามความหมาย ที่ ไ ม มี ก ารให คํ า นิ ย าม
ความหมายของคําวา “ผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” ไว
เป นการเฉพาะทั้ งที่ ผู ประกอบธุ รกิ จเป นองค ประกอบ
สําคัญในการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ซึ่งไดรวมการขายสินคาทั้ง
รูปแบบขายตรง และตลาดแบบตรงเขาไวดวยกันไมไดแยก
ประเภทลั กษณะการขายสิ นค าเป นการเฉพาะ อี กทั้ ง
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ ไมปรากฏคํานิยามของผู
ประกอบธุ รกิ จตลาดแบบตรงไว เพี ยงแต บั ญญั ติ ถึ งคํ า
นิยามของตลาดแบบตรง และผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจ
ตลาดแบบตรง ดังนี้
ตลาดแบบตรง หมายความวา การทําตลาดสินคาหรือ
บริการในลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพื่อเสนอขายสินคา
หรือบริการโดยตรงตอผูบริโภคซึ่งอยูหางโดยระยะทางและ
มุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น
ผูบริโภค หมายความวา ผูซื้อหรือไดรับการบริการ
จากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขาย
ตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผูซึ่งไดรับการ
เสนอหรือชักชวนจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
เพื่อใหซื้อสินคาหรือบริการ
จากคํานิยามดังกลาวจะเห็นวาเปนการใหคํานิยามที่
มี การให ความหมายเชื่ อมโยงถึ งการมี นิ ติ สั มพั นธ กั บผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แตไมไดมี การกํ าหนดคํ า
นิยามของการประกอบธุรกิจเหลานี้ไวโดยเฉพาะ เมื่อ
พิจารณาจากกฎหมายตางประเทศ พบวา กฎหมายของ
สหภาพยุโรปมีการกําหนดคํานิยามของผูประกอบการซึ่งมี
ความสัมพันธกับคํานิยามของคําวาผูบริโภคหรือเกี่ยวกับ
สัญญาที่เกี่ยวกับตลาดแบบตรง จึงไมมีปญหาในดานการ
ตี ความว า ผู ประกอบการคื อบุ คคลประเภทใด ในส วน
กฎหมายของกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดมีการ

อีกปญหาหนึ่งที่ผูศึกษาเห็นวาเปนการซ้ําซอนที่
มี ก ฎหมายอี ก ฉบั บ ควบคุ ม ผู ป ระกอบการพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องใหผูประกอบการพาณิชย
ตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2553 โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญั ติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2544
กําหนดใหการซื้อขายสินคาโดยวิธีใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบเครื อข ายอิ นเทอร เน็ ต ผู ประกอบการจะต องจด
ทะเบี ยนพาณิ ชย ณ สํ านั กงานทะเบี ยนพาณิ ชย กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย อีกฉบับหนึ่งดวย
เปนปญหาความซ้ําซอนของหนวยงาน
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ยวกั บ การ
คุมครองผูบริโภคในการตลาดแบบตรง
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาความหมาย ประเภท และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคในการซื้อ
ขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง และ
กฎหมายตางประเทศ
2.3 เพื่ อศึ กษาวิ เคราะห ป ญหาการบั งคั บใช
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545
2.4 เพื่อจะไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการ
คุมครองผูบริโภคในการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกส
หรือตลาดแบบตรง
3. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยทําการศึกษาคนควาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary
Search) ซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิ ทุติภูมิ โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของทั้งรูปแบบของหนังสือ บทความ รายงาน
การวิ จั ย วิ ทยานิ พนธ คํ าพิ พากษาของศาลและตั วบท
กฎหมายที่ เกี่ ยวข องทั้ งประมวลกฎหมายและ
พระราชบัญญัติ เอกสารตางๆไมวาจะเปนของประเทศไทย
และตางประเทศ แลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาประเด็นปญหา
และผลกระทบจากการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดย
มุงเนนไปที่การศึกษากรณีการคุมครองผูบริโภคในการซื้อ
ขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดแบบตรง
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กําหนดบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการขายตรงซึ่งเรียกวา
ผูขายตรง ซึ่งขายสินคาและบริการผานทางองคกรที่มีการ
จัดการและดําเนินงานเกี่ยวกับขายตรง ขายสินคาใหกับ
ผูบริโภค ซึ่งสอดรับกับความหมายของคําวา ขายตรง ที่ได
มีการใหคํานิยามไว จะเห็นไดวากฎหมายของสหภาพยุโรป
และกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มีการใหคํานิยามของคําวา
ผูประกอบการไวโดยชัดเจน เพื่อใหสอดรับกับความหมาย
ของคํานิยามอื่นๆและหลักเกณฑที่นําไปบังคับใชกฎหมาย
แตในสวนของประเทศไทยนั้นมีการใหคํานิยามของคําวา
ตลาดแบบตรง ผูบริโภค ผูจําหนายอิสระ ซึ่งคํานิยามตางๆ
เหลานี้กลาวถึงการมีนิติสัมพันธกับผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง หรื อ แม ก ระทั่ ง หลั ก เกณฑ ข องกฎหมายที่
กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงทั้งกอนที่มีการ
บังคับใชพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 และหลังจากที่มีการบังคับใชกฎหมายดังกลาว ใหมา
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ แตในกฎหมายฉบับนี้เองใน
สวนของการใหคํานิยาม ไมไดมีการใหคํานิยามของคําวา
การประกอบธุ รกิ จตลาดแบบตรงไว จึงเป นปญหาว าผู
ประกอบธุ รกิ จ ประเภทใด ลั ก ษณะใดที่ จ ะเรี ยกว า ผู
ประกอบธุ ร กิ จ ตลาดแบบตรง ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต าม
หลั ก เกณฑ ของกฎหมายฉบั บนี้ ในส วนของประเทศ
นิวซีแลนดและประเทศสิงคโปร จากการศึกษาพบวาไมไดมี
การใหคํานิยามในเรื่องดังกลาวนี้ไว ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเพราะ
ในคํานิยามของกฎหมายประเทศนิวซีแลนดไมไดกลาวถึง
การมี นิ ติ สั ม พั นธ กั บ ผู ป ระกอบธุ ร กิ จตลาดแบบตรง
กลาวถึงเพียงวา ผูบริโภค หมายความวา ลูกคา ไมวาจะ
เปนประชาชนโดยทั่วไป องคกร หรือ ธุรกิจ และการตลาด
ขายตรง หมายความวา กระบวนการที่ผูบริโภคไดรับการ
เสนอสินคาในการซื้อขายสินคาหรือบริการ หรือการทําการ
กุ ศ ลโดยระยะทางผ า นทางไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท โทรสาร
หรืออยางอื่นที่มีลักษณะที่เปนการติดตอสื่อสารโดยตรง
โดยไม ได มี การระบุ ถึ งว าต องติ ดต อมี นิ ติ สั มพั นธ กั บผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เหมือนอยางที่ประเทศไทยได
มีการกําหนดไว ดังนั้น จึงไมมีปญหาในการตีความ
4.2 ป ญ หาการส ง มอบสั ญ ญาซื้ อ ขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา กรณีปญหาการสงมอบสัญญา

ซื้อขายนั้น พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 กําหนดใหเปนหนาที่ของผูขายในการสงมอบสัญญา
ซื้อขาย และรายละเอียดเอกสารสั ญญาซึ่งรวมถึงผู ขาย
สินคาหรือบริการ ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แตหากไมไดจัดใหมีเอกสาร
การซื้อขายที่มีรายละเอียดตามที่กฎหมายกําหนดไมมีผล
ผูกพันผูซื้อในสัญญาหรือผูบริโภค และใหเปนตามรูปแบบ
ที่คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงกําหนด
แตปจจุบันพบวา คณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรงยั งไม มี การกํ าหนดเอกสารซื้ อขายว าจะต องมี
รายละเอียดอยางไร ขนาดตัวอักษรตองมีขนาดเทาใด จึงไม
สามารถที่จะทราบไดชัดเจนเนื่องจากกฎหมายไมไดกาํ หนด
ระยะเวลาวาการสงมอบสัญญาซื้อขายนัน้ ตองสงมอบทันที
ที่ทําสัญญาซื้อขายหรือสงมอบภายหลังไดรับสินคา เมื่อ
พิจารณาแลว พบวา ขอกําหนดสหภาพยุโรปไดกําหนด
หลักเกณฑที่ผูประกอบการจําเปนที่จะตองทําการเปดเผย
หรือใหขอมูลเบื้องตนแกผูบริโภคในเวลาที่เหมาะสม (in
good time) กอนการตกลงทําสัญญา ตามทีก่ ําหนดไวใน
มาตรา 6 ซึ่งไดกําหนดหนาที่แกผูประกอบการวาจะตองทํา
การเปดเผยขอมูลเบื้องตนกอนที่จะมีการตกลงทําสัญญา
ซึ่งต างจากบทบั ญญัติ ของไทยเพราะไม ได มี การระบุ ว า
จะตองเปดเผยขอมูลรายละเอียดของสัญญากอนการตกลง
ทํ าสั ญ ญาระหว างผู ประกอบการกั บผู บริ โ ภค อี กทั้ ง
ขอกําหนดของสหภาพยุโรปยังไดกําหนดรายละเอียดขอมูล
ที่ต องเป ดเผยไว โดยชั ดเจนว าประกอบดวยอะไรบ างที่
ผูบริโภคตองทราบกอนตกลงทําสัญญา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กั บกฎหมายไทย ได กํ าหนดให คณะกรรมการมี อํ านาจ
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสัญญา ซึ่งปจจุบันยัง
ไมมีการกําหนดในสวนของรายละเอียดดังกลาวนี้ ในสวน
กฎหมายของประเทศนิ ว ซี แลนด ได กํ าหนดให
ผูประกอบการตองแจงขอมูลทุกอยางที่จําเปนใหผูบริโภค
ทราบเพื่อประโยชนในการตัดสินใจของผูบริโภค โดยจะตอง
มีความชัดเจน เปนความจริง และไมกลาวเกินความจริงไม
วาจะเปนในดานสินคา บริการ หรือในทางอื่นใดที่จะทําให
ผูบริโภคเขาใจผิด ซึ่งขอมูลที่จะตองแจงใหผูบริโภคทราบ
จากการตีความกฎหมายของประเทศนิวซีแลนดจะเห็นได
วามีการกําหนดวาขอมูลที่จะตองแจงใหผูบริโภคทราบนั้น
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เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริโภค ดังนั้นจึงตองมีการ
แจงกอนการตัดสินใจเขาทําสัญญา ซึ่งกฎหมายไทยไมไดมี
การกําหนดวารายละเอียดของเอกสารการซื้อขายตองแจง
เมื่อใด หรือสงมอบเมื่อใด
4.3 ปญหาในการเปลี่ยนสินคาที่มีความชํารุด
บกพรอง เปนปญหาที่เกิดขึ้นมากเพราะพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 เพี ยงแต มี การ
กําหนดรายละเอียดของการซื้อขายวาจะตองมีขอความ
ใดบางเทานั้น แตไมมีการกําหนดวิธีการเปลี่ยนสินคาที่มี
ความชํ ารุ ดบกพร อง อี กทั้ งกฎหมายเพี ยงแต กํ าหนด
รายละเอียดการคืนสินคาภายหลังบอกเลิกสัญญาตามที่
กําหนดไวในหลักเกณฑของมาตรา 34 จึงไมมีบทบัญญัติ
กฎหมายมาตราใดแหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่จะกําหนด
เป น การเฉพาะในการเปลี่ ย นสิ น ค า ของผู บ ริ โ ภคไว
โดยเฉพาะ นอกจากปญหาระยะเวลาของการเปลี่ยนสินคา
ที่มีความชํารุดบกพรองตามที่ไดกลาวถึงมาแลวนั้น ปญหา
การกํ า หนดประเภทสิ น ค า และการคื น สิ น ค า ตาม
พระราชบั ญญั ติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีหนาที่ในการ
ออกพระราชกฤษฎี กาเพื่ อกํ าหนดประเภทสิ นค ามาใช
บั งคั บ ซึ่ งจะเป นประโยชน ต อผู บริ โภคมาก เพราะใน
ปจจุบันมาตรา 31 (7) ใหสิทธิผูบริโภคในการเปลี่ยนสินคา
ในการกรณี ที่ มี ค วามชํ ารุ ด บกพร อง มี ป ญ หาในการ
พิจารณาถึงขนาดของความชํารุดบกพรองในลักษณะใดที่
จะเรียกวาชํารุดบกพรองและเปลี่ยนสินคาได และจะตอง
แจงผูประกอบธุรกิจภายในชวงระยะเวลาใดที่จะเปลี่ยน
สินคาได และผูประกอบธุรกิจสามารถปฏิเสธไมรับผิดใน
ความชํ า รุ ด บกพร อ งนั้ น ได ห รื อ ไม ซึ่ ง ยั ง ไม ป รากฏ
หลักเกณฑที่ชัดเจนแตอยางใด สืบเนื่องจากกรณีที่ยังไมมี
หลักเกณฑกําหนดวิธีการเปลี่ยนสินคาที่ชํารุดบกพรองไว
อยางชัดแจง ดังนั้น ผูบริโภคสามารถไดรับความคุมครองใน
การเปลี่ยนสินคาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใน
กรณีที่ทรัพยสินที่สงมอบมีความชํารุดบกพรองตามมาตรา
472 หรือการคุมครองในกรณีสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายผิด
ไปจากสัญญาตามมาตรา 465 เพื่อใหผูขายจะตองรับผิด
เพื่อความชํารุดบกพรองนั้น ความรับผิดของผูขายจะตอง

จัดหาทรัพยสินที่เปนชนิด ประเภท ปริมาณอยางเดียวกัน
กับทรัพยสินที่ซื้อขายใหแกผูบริโภคใหม หรือซอมแซม
สินคานั้นดวยคาใชจา ยของผูขายเอง
เมื่อพิจารณาแลว พบวา กฎหมายของประเทศ
นิวซีแลนดมี การกําหนดหลั กเกณฑเกี่ยวกับการเปลี่ยน
สินคาที่มีความชํารุดบกพรองไววา ผูประกอบการจะตอง
เปลี่ยนสินคาใหกับผูบริโภคภายในระยะเวลาอยางนอย 30
วันหลังจากที่ไดมีการสงสินคาคืนและผูประกอบการไดรับ
สินคานี้แลว เมื่อวิเคราะหแลวพบวาการที่มีการกําหนด
ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินคาเอาไวนั้นทําใหผูบริโภคที่ไม
ประสงคจะบอกเลิกสัญญา สามารถเปลี่ยนสินคาได ซึ่งควร
จะนํามาปรับใชกับกฎหมายของไทยที่มีการกลาวถึงเรื่อง
ของการเปลี่ยนสินค าที่มีความชํารุดบกพรองเอาไว แต
ไมไดมีการกําหนดหลักเกณฑหรือระยะเวลาแตอยางใด
เชนเดียวกับกฎหมายของประเทศสิงคโปรไดมีการกําหนด
หลักกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนสินคาที่มีความ
ชํารุดบกพรองไววา การจะเรียกเปลี่ยนสินคานั้นสมาชิกจะ
ไมสามารถเรียกรองใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการได
จนกวาจะไดรับการพิสูจน อีกทั้งถาหากไดมีการรองเรียน
เกิดขึ้นจะตองมีการตรวจสอบขอเท็จจริงทันที (ธนยศ ศีรี
นารถ. 2547) และถาหากขอเท็จจริงนั้นมีความซับซอนไม
สามารถจัดการใหแลวเสร็จไดภายใน 5 วันทําการนับจาก
วันที่ลงในใบเสร็จ จะตองทําหนังสือแจงกลับไปยังผูซื้ อ
และเมื่อปรากฏวาขอรองเรียนนั้นเปนจริงผูซื้อจะตองไดรบั
การชดใชอยางรวดเร็วและเปนธรรม แตหากสินคานั้นไม
สามารถใชงานไดดวยเหตุที่มิใชความผิดของผูซื้อ การจะ
เปลี่ยนสินคาเพื่อทดแทนสินคานั้นก็สามารถทําได และ
ผู ขายจะต องจั ดหาสิ นค าเพื่ อมาทดแทนสิ นค าที่ ชํ ารุ ด
บกพรองนั้น โดยกฎหมายไดกําหนดกฎเกณฑเอาวา หาก
สินคาที่นําเสนอไมสามารถใชงานไดเพราะเหตุนอกเหนือ
การควบคุมของสมาชิก และสินคาอื่นที่จัดหามาใหเพื่อมา
ทดแทนนั้นไมใชลักษณะหรือคุณสมบัติ หรือสาระสําคัญ
เดี ยวกั นหรื อดี กว าในราคาเท ากั นหรื อถู กกว า ลู กค า
สามารถปฏิเสธไดในระยะเวลาที่เหมาะสม นั่นหมายความ
วา หากสินคาที่ทางผูขายไดจัดหามาใหเพื่อทดแทนนั้นไม
ถูกตองตามลักษณะหรือคุณสมบัติเดิมของสินคาแลวผูซื้อ
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สามารถจะปฏิเสธสินคานั้นไดในระยะเวลาที่เหมาะสม จาก
การศึกษากฎหมายของประเทศสิงคโปรพบวามีสวนคลาย
กับกฎหมายของประเทศนิวซีแลนดกลาวคือ ผูซื้อสามารถ
เปลี่ยนสินคาที่มีความชํารุดบกพรองได และนอกจากนัน้ ยัง
มีหลักเกณฑกําหนดอีกวาถาสินคาที่ผูขายเปลี่ยนใหผูซื้อ
นั้นไมตรงตามความตองการของผูซื้อ ผูซื้อสามารถปฏิเสธที่
จะไม รั บสิ นค านั้ นไว ได ซึ่ งถื อได ว าเป นการคุ มครอง
ประโยชนของผูบริโภคเปนอยางมาก สวนกฎหมายของ
สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา ไมมีการกําหนดใน
เรื่ องของการเปลี่ ยนสิ นค าที่ มี ความชํ ารุ ดบกพร องไว
เหมือนกับของประเทศไทย
4.4 ปญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินคา
และการกําหนดประเภทสินคา การบอกเลิกสัญญาซื้อขาย
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545
มีความคลายคลึงกับการแสดงเจตนาในกรณีของเรื่องโมฆะ
กรรมหรือโมฆียกรรมของสัญญา เนื่องจากการซื้อขายจาก
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง อาจมีผลทําใหผูบริโภคใช
การตัดสินใจไมเพียงพอ ถูกลอลวง หรือถูกชักจูงใหเขาทํา
สัญญาดวยเหตุอันใดก็ตาม ไมวาจะเปนกรณีที่การแสดง
เจตนาในการเข าทํ าสั ญญาของผู บริ โภคนั้ นเป นเพราะ
สําคัญผิด หรือกลฉอฉล กฎหมายจึงไดใหสิทธิพิเศษในการ
บอกเลิกสัญญาของผูบริโภคไว
ดังนั้น บทบัญญัติตามความแหงพระราชบัญญัติ
นี้ ใหสิทธิผูบริโภคในการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาซื้อ
ขายสินคาหรือบริการ จากการตลาดแบบตรงไดทุกกรณี
แตการคืนสินคาตามกฎหมายนี้ก็ยังมีปญหาในเรื่องการคืน
สินคาอยูบางเพราะสินคาที่ใชในการซื้อขายมีหลากหลาย
ชนิด หลายประเภท ซึ่งปญหาการกําหนดประเภทสินคานัน้
เปนป ญหามากเพราะกฎหมายกํ าหนดให ประเภทราคา
หรือชนิดของสินคาหรือบริการเปนขอยกเวนในการยกเลิก
สัญญา แตในปจจุบันคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบ
ตรง ก็ยังไมไดยกรางกฎหมายเพื่อกําหนดประเภท ราคา
หรือชนิดของสินคา หรือบริการ ที่ยกเวนไมใหผูบริโภค
ยกเลิกสัญญาไดทุกกรณี
ผูศึกษาเห็นวาการกําหนดประเภทสินคาหรือ
บริการที่ผูบริโภคไมมีสิทธิเลิกสัญญา นั้นจะเปนประโยชน
ตอการซื้อขาย และเปนประโยชนสํ าหรั บผูบริ โภคเวลา

เลื อกซื้ อสิ นค าจะได ทราบว าสิ นค าประเภทใดสามารถ
ยกเลิกสัญญาไดในภายหลัง และสินคาประเภทใดที่ซื้อไป
แลวไมสามารถยกเลิกสัญญาได จะลดปริมาณการรองเรียน
ไดมาก และเปนที่ประจักษชัดเจนวาเลิกสัญญาไมได
จากการพิ จารณาหลั กกฎหมายต างประเทศ
พบวา กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดให
ผู ขายตรงส งแบบฟอร มในการใช สิ ทธิ เลิ กสั ญญาให แก
ผูบริโภคในขณะทําสัญญา และกําหนดเวลาการใชสิทธิเลิก
สัญญานั้นในแบบฟอรม ซึ่งประเทศไทยไมไดมีการกําหนด
ไว และยังไดกําหนดอีกวาในกรณีที่ผูบริโภคไดใชสิทธิใน
การเลิกสัญญาแลว ผูขายจะตองทําการสนองรับคําบอก
เลิกสัญญาดังกลาวภายในระยะเวลา 10 วันทําการ โดยการ
คืนเงินที่ไดรับชําระและรับมอบสินคาคืน และตองแจงผูซ อื้
ดวยภายในระยะเวลา 10 วันทําการวาผูขายประสงคที่จะ
รับสินคาคืนหรือสละสิทธิ์ในการรับสินคาคืน จะเห็นวา
กฎหมายนี้ไดมีการกําหนดระยะเวลาวาผูบริโภคตองบอก
เลิกสัญญาและขอคืนสินคาหรือบริการภายในระยะเวลา 3
วั นทํ าการ เมื่ อพิ จารณาเปรี ยบเที ยบกั บกฎหมายของ
ประเทศไทยนั้ นกํ าหนดว าผู บริ โภคจะต องใช สิ ทธิ เลิ ก
สัญญาโดยการสงหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลา 7 วันนับ
แต วั นที่ ได รั บสิ นค าหรื อบริ การ จะเห็ นว าในเรื่ องการ
กําหนดระยะเวลานั้นกฎหมายไทยกําหนดไวยาวกวาก็จริง
แต การนั บแตกต างกั น ระยะเวลา 3 วั นของประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นนับ 3 วันทําการ ซึ่งไมนับรวมวันหยุด
เสารอาทิ ตย แต กฎหมายไทยกําหนด 7 วันนับแต วันที่
ไดรับสินคา ซึ่งตีความไดวาแมหลังจากวันที่ไดรับสินคาจะ
เปนวันหยุดก็ตองเริ่มนับระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญา
ซึ่งสงผลใหผูบริโภคหรือผูซื้อเกิดความเสียเปรียบในเรื่อง
ของการเริ่มนับระยะเวลา อีกทั้งในสวนเรื่องของการสนอง
รับคําบอกเลิกสัญญา กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดว าผู ขายต องสนองรั บคํ าบอกเลิกสั ญญาภายใน
ระยะเวลา 10 วันทําการ โดยการสนองรับไดแกการคืนเงิน
และรับมอบสินคาคืน และตองแจงผูซื้อดวยวาจะรับคืน
สินคาหรือสละสิทธิ์ในการรับคืนสินคา ซึ่งถือวาเปนการ
สนองรับที่มีความรวดเร็วและคุมครองในสวนของผูบริโภค
แตเพื่อพิจารณาในสวนกฎหมายของประเทศไทยนั้น มีการ
กําหนดในมาตรา 34 วาหลักเกณฑและวิธีการในการคืน
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สินคาและบริการใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึง่
ในปจจุบันยังไมมีการบัญญัติกฎกระทรวงขึ้นมาเพื่อบังคับ
ใช กั บ เรื่ อ งดั ง กล า ว จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาในเรื่ อ งของ
ระยะเวลาในการคืนสินคาและบริการ และนอกจากนั้นใน
มาตรา 36 ของพระราชบัญญัตินี้ไดกลาวถึงหนาที่ของผู
ประกอบธุรกิจแบบตรงวา เมื่อมีการเลิกสัญญาแลวจะตอง
คืนเงินเต็มจํานวนที่ผูบริโภคจายไปเพื่อการซื้อสินคาหรือ
บริการภายในกําหนด 15 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแสดง
เจตนาเลิกสัญญา ซึ่งเปนระยะเวลาที่นานกวาที่กําหนดไว
ในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสวนของกฎหมาย
ของสหภาพยุโรป ผูบริโภคสามารถถอนตัวออกจากสัญญา
(Withdrawal Right) ภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวันที่
ไดรับสินคา เปนการเลิกสัญญาไดตามอําเภอใจโดยไมตอง
มีสาเหตุในการเลิกสัญญาและไมมีความรับผิดใดๆ (สุษม
ศุภนิตย,2545) และมีการกําหนดถึงประเภทของสินคาวามี
สิ น ค า ประเภทใดบ า งที่ ไ ม ส ามารถคื น ได ในกรณี นี้
ผูประกอบการมีหนาที่จะตองแจงใหผูบริโภคทราบดวยวา
ในการสั่งซื้อสินคาในกรณียกเวนนี้ ผูบริโภคจะไมไดรับ
สิ ท ธิ พิ เ ศษในการเลิ ก สั ญญาตามอํ า เภอใจ หาก
ผูประกอบการไมไดแจงสิทธิพิเศษในการเลิกสัญญาไดตาม
อําเภอใจใหผูบริโภคทราบกอนการสั่งซื้อสินคาหรือแจงไม
ถูกตองตามมาตรา 10 ใหสิทธิเลิกสัญญาพิเศษนี้ขยาย
กําหนดระยะเวลาเปน 12 เดือนนับแตครบกําหนด เวลา
14 วันหลังจากวันที่ผูบริโภคไดรับสินคา และภาระการ
พิสูจนเกี่ยวกับการแจงสิทธิ จะตกอยูแกฝายผูประกอบการ
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยแลว กฎหมาย
ของสหภาพยุโรปใหสิทธิเกี่ยวกับระยะเวลาในการบอกเลิก
สัญญาไวนานกวากฎหมายของประเทศไทย อีกทั้งกฎหมาย
ของสหภาพยุโรปมีการกําหนดประเภทของสินคาที่สามารถ
คืนไดเปนสินคาประเภทใดบาง ซึ่งไมตองมีปญหาในเรื่อง
การตีความ และมีการกําหนดบทลงโทษผูประกอบการดวย
วาถาผูประกอบการไมแจงประเภทสินคาที่ไมสามารถบอก
เลิกสัญญาใหกับผูบริโภคทราบสิทธิของผูบริโภคจะขยาย
เปน 12 เดือนนับแตครบกําหนดเวลา 14 วัน (สุษม ศุภ
นิตย. 2556) ซึ่งถือวาเปนการคุมครองผูบริโภคและกระตุน
ให ผู ป ระกอบการมี ค วามรอบคอบและเอาใจใส กั บ

หลักเกณฑดังกลาวมากขึ้น ซึ่งควรนําหลักการดังกลาวมา
ปรับใชกับประเทศไทยเปนอยางมาก เพราะกฎหมายของ
ประเทศไทยยั งไม มี การกํ าหนดในเรื่ องดั งกล าวไว ให
ครอบคลุมเทาที่ควร ดานกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด
มีการกําหนดระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญาไวคือ 7 วัน
นับแตวันที่ไดรับสินคาหรือควรจะไดรับสินคา ซึ่งกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวคลายกับกําหนดระยะเวลาของกฎหมาย
ไทย แตตางกันตรงที่กฎหมายไทยระบุ 7 วันนับแตวันที่
ไดรับสินคา ไมไดระบุถึงขนาดวา 7 วันนับจากวันที่ควรจะ
ไดรับสินคา ซึ่งถาเกิดกรณีสินคามีความสูญหายระหวาง
การขนสง หรือผูขายแจงแกผูซื้อแลววามีการสงสินคาแลว
แต สิ นค าไม มี ถึ งผู ซื้ อสั กที ผู ซื้ อควรจะใช สิ ทธิ บอกเลิ ก
สัญญาได แตเนื่องจากกฎหมายไทยไมไดมีการกําหนดให
รัดกุม ถาเกิดกรณีดังกลาวขึ้นก็อาจเปนเหตุใหผูขายยกขึ้น
มาต อสู ได ว า ผู ซื้ อยั งไม ได รั บสิ นค าจะใช สิ ทธิ บอกเลิ ก
สัญญาไดอยางไร และนอกจากนั้นกฎหมายของประเทศ
นิวซีแลนด ก็ไมได มีการกําหนดประเภทของสินค าวามี
สินคาประเภทใดบางที่สามารถคืนไดหรือไมได เหมือนที่
กฎหมายไทยยังไมไดมีการกําหนดไว ในสวนกฎหมายของ
ประเทศสิงคโปรมีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการคืน
สินคาซึ่งมีเงื่อนไขวาจะตองมีการพิสูจนถึงการรองเรียน
ก อนและพิ สู จน ว าเป นจริ งตามที่ มี การร องเรี ยนจึ งจะ
สามารถบอกเลิกสัญญาและไดรับเงินคืน และไมไดมีการ
กําหนดวาจะตองเปนสินคาประเภทใด ซึ่งเมื่อเทียบกั บ
กฎหมายของประเทศไทยสามารถบอกเลิ กได โดยไม มี
เงื่อนไข ซึ่งถือวาเปนประโยชนกับผูบริโภคมากกวา
4.5 ป ญหาการจดทะเบี ยนผู ประกอบธุ รกิ จ
ตลาดแบบตรง ปญหาที่ตามมาจากการซื้อขายสินคาทาง
อินเตอรเน็ตมาก ก็คือ สั่งซื้อสินคาโดยโอนเงินผานบัญชี
ธนาคารหรือผานบัตรเครดิตแลวแตไมได รับสินคา ไดรับ
สินคาชํารุดบกพรอง สินคาไมไดมาตรฐาน สินคาไมเปนไป
ตามที่โฆษณา ติดตอผูขายไมได เหลานี้สภาพปญหาที่
เกิดขึ้น และบางกรณีสั่งซื้อสินคาประเภทยาลดความอวน
โดยหลงเชื่อคําโฆษณาที่มักโออวด เปนเท็จ เกินจริง แลวไป
ใชผิดวิธี ไมไดใชตามคําแนะนําของแพทย จนใหเสียชีวิตไป
ดังที่ปรากฏเปนข าวก็ มี ดังนั้น ป ญหาที่เกิดจากการซื้ อ
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สินคาทางอินเตอรเน็ตนอกจากที่กลาวมาแลว จึงควบคูมา
กับการโฆษณาโออวดเกินจริงเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งผู
ประกอบธุรกิจที่ไมสุจริต หวังแตเพียงกําไรโดยไมคํานึงถึง
ความปลอดภั ยของผู บริ โภค กฎหมายจึ งกํ าหนดให ผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองดําเนินการจดทะเบียนผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่มีการซื้อขายกัน ซึ่งเปนการ
ยากที่หนวยงานราชการจะประชาสัมพันธใหผูขายสินคา
อิสระเหล านี้ มาจดทะเบี ยนต อเจ าหน าที่ เพราะผู ขาย
สินคาประสงคเพียงแตกําไรจากสินคาที่ไดขายไป โดยยึด
หลัก สินคาขายถูก ขายงาย และขายใหไดจํานวนเยอะไว
ก อน เพราะการขายสิ นค าลั กษณะนี้ เป นสิ นค าที่ อยู ใน
กระแสสังคมเปนสวนใหญ แลวความนิยมจะจางหายไปเมือ่
มีสินคาตัวอื่นมาทดแทน เชนเสื้อผา เครื่องแตงกายที่มีการ
ออกแบบเฉพาะ กระเปา รองเทา โลชั่นฟอกผิวขาว ครีม
หน า ใส รวมถึ ง อุ ป กรณ เ สริ ม ความงาม ต า งๆ จึ ง มี
แนวความคิ ดที่ ไม จํ าต องไปจดทะเบี ยนผู กพั นอาจจะ
กอใหเกิดภาระเพิ่มขึ้นในสวนของคาใชจาย เปนเหตุใหคน
จดทะเบียนผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนอย อยางไรก็
ตามธุ รกิ จที่ ไม อยู ในข ายต องจดทะเบี ยนตาม
พระราชบัญญัตินี้ เชนบริษัท หางราน หรือบุคคลธรรมดา
ที่เปนเจาของผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนผูผลิต ผูนําเขาหรือ
ผูแทนจําหนาย หรือผูขาย ที่ตองการทําการโฆษณาสินคา
ผ านสื่ อต างๆ รวมทั้ งสื่ ออิ นเตอร เน็ ตด วย นั้ น หาก
ประสงคเพียงโฆษณาสินคาหรือบริการผานสื่อเพียงอยาง
เดียว โดยมิไดประสงค หรือมุงที่จะทําการซื้อขายสินคา
หรื อบริ การผ านสื่ อด วยแล วนั้ น ไม มี หน าที่ ต องไปจด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตอ สคบ. แต
อยางใด ธุรกิจประเภทนี้มุงที่จะทําการตลาดในลักษณะคา
ปลีกหรือคาสงเทานั้น แตการโฆษณาสินคาหรือบริการก็
เพื่อใหบริโภครูจักมักคุนกับชื่อทางการคา หรือเครื่องหมาย
การคา หรือตัวสินคาเทานั้น และหากผูบริโภคตองการจะ
ซื้อสินคาก็สามารถไปเลือกซื้อไดที่รานจําหนาย ทั่วไป โดย
ผู บริ โภคสามารถเห็ นตั วสิ นค า เห็ นฉลากสิ นค า เห็ น
รายละเอียดตางๆ ที่ตัวผลิตภัณฑนั้นโดยตรง ซึ่งตางจาก
การสั่งซื้อสิ นค าผานสื่ อที่ผู บริ โภคไม มีโอกาสได เห็ นตั ว
สินค าก อนที่ จะทํ าการซื้ อขาย นอกจากนี้ การประกอบ
ธุรกิ จตลาดแบบตรงที่ เป นเจาของกิจการคนเดียว หรื อ

ผูประกอบการรายยอยที่มีลักษณะการทําตลาดขายสินคา
หรือบริการในลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพื่อเสนอขาย
สิ นค าหรื อบริ การโดยตรงต อผู บ ริ โภคซึ่ งอยู ห างโดย
ระยะทางและมุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับเพื่อซื้อ
สินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึง่ เปน
ลักษณะเฉพาะของตลาดแบบตรง แตมีลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจที่ไมถาวรหรืออาจดําเนินการขายเปนครั้งคราวไมได
ยึดเปนธุรกิจเปนการถาวรหรืออาจจะเรียกไดวาเปนรายได
เสริม
จากที่กลาวมาแลวขางตนปญหาการจัดการเรื่อง
รองเรี ยนข อพิ พาทของการประกอบธุ รกิ จขายตรงที่ ไม
ประสบผลสําเร็จหรือจัดการปญหาไดไมเหมาะสมและไมมี
ประสิทธิภาพ เพราะผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไมยอม
จดทะเบี ยนผู ประกอบธุ รกิ จอาจด วยหลายเหตุ ผล เช น
ดําเนินการขายตรงเปนครั้งคราวไมไดเปนอาชีพหลัก ไม
ทราบวาตองดําเนินการอยางไรหนวยงานที่เกี่ยวของไม
ดําเนินการประชาสัมพันธใหผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ทราบ และมี หน วยงานที่ จดทะเบี ยนผู ประกอบธุ รกิ จ
ลักษณะตลาดแบบตรง เหมือนกันกับ สคบ. ซึ่งถือวาเปน
อี ก ป ญ หาหนึ่ ง ที่ ผู ศึ ก ษาเห็ น ว า เป น การซ้ํ า ซ อ นที่ มี
กฎหมายอี ก ฉบั บ ควบคุ ม ผู ป ระกอบการพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องใหผูประกอบการพาณิชย
ตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2553 โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2544
กําหนดใหการซื้อขายสินคาโดยวิธีใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบเครื อข ายอิ นเทอร เน็ ต ผู ประกอบการจะต องจด
ทะเบี ยนพาณิ ชย ณ สํ านั กงานทะเบี ยนพาณิ ชย กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย อีกฉบับหนึ่งดวย
เปนปญหาความซ้ําซอนของหนวยงาน เมื่อผูประกอบธุรกิจ
ได ดํ าเนิ นการจดทะเบี ยนต อกรมพั ฒนาธุ รกิ จการค า
กระทรวงพาณิชยแลว จะเขาใจวาไมตองดําเนินการจด
ทะเบี ยนผู ประกอบธุ รกิ จตลาดแบบตรงต อสํ านั กงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอีก โดยถือวาไดจดทะเบียน
พาณิ ชย แล ว ซึ่ งผู ศึ กษาเห็ นว าผูประกอบธุรกิ จต องจด
ทะเบียนทั้งสองแหงเพราะการจดทะเบียนพาณิชยนั้นเปน
ประโยชนตอประโยชนสาธารณะในการเปนฐานขอมูลของ
~ 25 ~

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Vol. 4 No.1 Jan – Jun 2017

ผูประกอบธุรกิจในประเทศไทยและการสงรายไดงบดุลใน
แต ละป เ พื่ อ ใช ในการจ ายภาษี แต การจดทะเบี ย นผู
ประกอบธุ ร กิ จต อสํ านั กงานคณะกรรมการคุ ม ครอง
ผูบริโภคเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการตรวจสอบผูประกอบ
ธุรกิจที่กระทําความผิด อีกทั้งการจดทะเบียนผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคก็ไมมีคาใชจายแตประการใด
จากการศึ ก ษากฎหมายของสหภาพยุ โ รป
กฎหมายของประเทศนิ วซีแลนด กฎหมายของประเทศ
สิงคโปร และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ไมไดมี
การกําหนดในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตองมีการ
จดทะเบียนแตอยางใด มีเพียงหลักเกณฑที่กําหนดใหผู
ประกอบธุ รกิ จตลาดแบบตรงต องเข าร วมกั บองค ก ร
เพื่อที่จะทําใหผู ประกอบธุรกิจไดรับความคุมครองและ
ผูบริ โภคได รั บความคุ มครอง แต กฎหมายของประเทศ
ดังกลาวนั้นมีการควบคุมโดยองคกรธุรกิจซึ่งมีการกําหนด
วาผู ที่จะประกอบธุ รกิ จตลาดแบบตรงตองเขาร วมเป น
สมาชิกองคกรธุรกิจจึงอาจจะเปนสาเหตุที่แตละประเทศ
ไมไดมีการกําหนดวาตองมีการจดทะเบียน สําหรับของ
ประเทศไทยผู ศึ ก ษาเห็ นว ามี ค วามซ้ํ าซ อนในการจด
ทะเบี ยนเกี่ ยวกั บการประกอบธุ รกิ จเพราะต องไปจด
ทะเบียนในหลายสวน ดังนั้น ควรกําหนดไวในกฎหมาย
ฉบับเดียวแลวนําขอมูลมาใชรวมกัน เพื่อเปนการลดภาระ
ของผูประกอบธุรกิจ ทําใหผูประกอบธุรกิจมองวาไมเปน
การสรางความยุงยากและอยากจะใหความรวมมือในการไป
จดทะเบียนมากขึ้น
5. สรุปและเสนอแนะ
จากการศึกษาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2545 ที่รัฐเขามาควบคุมดูแลการดําเนินกิจ
ของธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง อาจจะสรางความ
เชื่อมั่นและความมั่นใจแกผูบริโภคที่ทําธุรกรรมผานทาง
เครือขายอิเล็กทรอนิกสขึ้นอีกชั้นหนึ่ง วานอกจากจะไดรับ
ความคุมครองเชนเดียวกับผูบริโภคในการคาทั่วไปแลว ยัง
ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ดวย โดยเฉพาะ
ในเรื่องสิทธิในการบอกเลิกสัญญา แตการคุมครองผูบริโภค
ในการซื้อสินคาหรือบริการตลาดแบบตรงนั้นในประเทศ

ไทยยังไมเพียงพอที่จะคุมครองผูบริโภคในปจจุบันไดแมจะ
มีการกําหนดมาตรการตางๆ ใหเปนสากลมากขึ้น แตความ
แตกตางในรายละเอียดของสินคาหรือบริการ กฎเกณฑ
และระเบียบตางๆ ก็อาจกอความเสียหายขึ้นแกผูบริโภคใน
ตลาดแบบตรงได (สํ านั กงานคณะกรรมการคุ มครอง
ผูบริโภค,2552) ซึ่งขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางผูประกอบ
ธุ รกิ จและผู บริ โภคมี ในหลายลั กษณะ กล าวคื อ เมื่ อ
ผูบริโภคไดชําระคาสินคาแลว แตผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงไม ส งมอบสิ นค า ผู บริ โภคได ชํ า ระค าสิ นค า
ครบถวนเต็มจํานวนแลว แตไดรับสินคาที่ขาดจํานวนหรือ
ไดรับสินคาอื่นแทน หรือผูบริโภคไมพอใจกับสินคา หรือ
ผลิตภัณฑที่ไดรับ ผูประกอบธุรกิจไมมีมาตรการในการรับ
สินคาคืน หรือปฏิเสธที่จะรับคืนสินคาและคืนเงิน ดังนั้น
เมื่อเกิ ดพิพาทขึ้นระหวางผูบริโภคในการซื้ อสินคาหรื อ
บริการตลาดแบบตรง กับผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ยอมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 แตจากการที่สินคา หรือบริการ
ที่ซื้อขายในตลาดแบบตรงมีลักษณะที่ไมเหมือนกันทั้งใน
ดานรูปลักษณ ลักษณะสินคา หรือการเก็บรักษาสินคาอาจ
มีทั้งสินคาที่งายตอความชํารุดบกพรอง หรือไมสามารถใช
ตอได หรือตามสภาพปกติคืนกันไมได แตกฎหมายยังไม
ปรับเปลี่ยนตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น จึงสงผลตอการบังคับ
ใช กฎหมายที่ ไม มี ประสิ ทธิ ภาพตามสมควร ทํ าให ไม
สามารถแกไขปญหาไดตรงจุด (ประสม หงสโต, 2550) หรือ
เยียวยาความเสียหายของผูบริโภคไดตามสมควร ซึง่ ผูศ กึ ษา
ไดทําการวิเคราะหปญหาตางๆ เปรียบเทียบกับกฎหมาย
ของตางประเทศ ซึ่งเปนปญหาในขอกฎหมายที่ประกาศใช
บังคับแลวแตไมสามารถบังคับใชไดอยางแทจริง (ทิพยรตั น
มุขยวงศา, 2547) และปญหาที่ไมมีกฎหมายกําหนดไว แต
ในต างประเทศได มี มาตรการในการบั งคั บใช และเกิ ด
ประโยชนในการแกไขปญหาซึ่งจะไดเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหา ดังนี้
5.1 กรณีปญหาการตีความคํานิยาม ควรมีการ
กําหนดคํานิยามของ ผูประกอบธุรกิจตลาดขายตรงและผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 3 ว า “ ผู
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ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” หมายถึง เจาของกิจการขาย
สินคาโดยตรงตอผูบริโภค ซึ่งทําตลาดสินคาหรือบริการใน
ลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพื่อเสนอขายสินคาหรือบริการ
โดยการซื้อขายกับผูบริโภคโดยตรงที่อยูหางโดยระยะทางและ
มุงหวังใหผูบริโภคแต ละรายตอบกลับ เพื่อซื้อสิ นคาหรื อ
บริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
5.2 ป ญหาการส งมอบสั ญญาซื้ อขาย และ
รายละเอียดเอกสารสัญญา ควรออกประกาศคณะกรรมการ
ขายตรงและตลาดแบบตรง วาดวย การกําหนดแบบสัญญาซื้อ
ขายสินคาขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ… โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
“แบบสั ญญาซื้อขายสินค าขายตรงและตลาด
แบบตรง มีรายการดังตอไปนี้
(1) ชื่อ ที่อยู ผูประกอบธุรกิจ รวมถึงที่อยูที่เปน
สถานที่ ตั้ งของกิ จการและเบอร โทรที่ สามารถติ ดต อได
หมายเลขโทรสาร และอีเมลที่ผูบริโภคสามารถติดตอไปยัง
ผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพและทันที
(2) ชื่อสินคาที่เสนอขาย ราคาตอหนวย ราคาที่
รวมภาษี แล ว หรื อราคาสิ นค าและบริ การที่ ไม สามารถ
คํานวณไดลวงหนา รวมทั้งคาใชจายในการขนสง สงมอบ
ทางไปรษณียหรือคาใชจายที่ไมสามารถคํานวณไดลว งหนา
รวมถึงคาใชจายเพิ่มเติมที่อาจจะตองจาย ในกรณีที่เปน
สัญญาที่ มีกําหนดระยะเวลาที่ ไมแนนอน หรื อสัญญาที่
ประกอบไปดวยการสมัครสมาชิก ราคาทั้งหมดตองรวม
คาใชจ ายตางๆทั้งหมดตอระยะเวลาการเรียกเก็ บเงินที่
สัญญานั้นจะเรียกเก็บ
(3) ชื่ อที่อยูผู ซื้อ สถานที่ จัดสงสินคา และ
วิธีการในการชําระเงิน
(4) การส งมอบสิ นค านั้ นจะต องทํ าอย างมี
ประสิทธิภาพ
(5) การสงมอบสัญญาตองสงมอบทันทีขณะทํา
สัญญา หรือสงมอบพรอมกับสินคา
(6) วิธีการเลิกสัญญาตองบอกกลาวเปนหนังสือ
ลงไปรษณียตอบรับไปยังที่อยูตามที่ปรากฏในสัญญา
(7) วิธีการคืนสินคาตองคืนภายใน 14 วันทําการ
นับแตวันที่ไดรับสินคาหรือควรไดรับสินคา

(8) เงื่อนไขของบริการหลังการขายการรับประกัน
สินคา ใหเริ่มรับประกันคานับแตสงมอบสินคาใหผูบริโภค
(กําหนดรับประกันขึ้นอยูกับประเภทสินคา)
(9)การเปลี่ยนสินคาในกรณีมีความชํารุดบกพรอง
ผูบริโภคตองเปลีย่ นสินคาภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่
ไดรับสินคาหรือควรไดรับสินคา”
5.3 ป ญหาการเปลี่ ยนสิ นค าที่ มี ความชํ ารุ ด
บกพรอง ควรออกประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรง วาดวย การกําหนดแบบสัญญาซื้อขายสินคาขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.... ขอ (9) ซึ่งในปญหาการเปลี่ยน
สิ นค าที่ มี ความชํ ารุ ดบกพร อง นั้ นได เสนอแนะไว แล วใน
ประเด็นในเรื่องรายละเอียดเอกสารสัญญาใน (9) วา “การ
เปลี่ ยนสิ นค าในกรณีมีความชํารุดบกพรอง ผู บริ โภคตอง
เปลี่ยนสินคาภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับสินคาหรือ
ควรไดรับสินคา และควรกําหนดเพิ่มเติมอีกวา เมื่อผูบริโภค
มีเจตนาเปลี่ยนสินคาที่ มีความชํารุดบกพรอง ผู ประกอบ
ธุรกิจตองเปลี่ยนสินคาใหกับผูบริโภคภายใน 30 วันหลังจาก
ที่ผูบริโภคไดมีการสงสินคาและผูประกอบธุรกิจไดรับมอบ
สินคานั้นไวแลว” ซึ่งเหตุผลที่กําหนดระยะเวลา 30 วันใน
การที่ใหผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินคาใหผูบริโภค เนื่องจาก
สิ นค าบางประเภทอาจจะมี การผลิ ตขึ้ นมาใหม หรื อใช
ระยะเวลาในการสั่งสินคา ดังนั้นถากําหนดระยะเวลา 7 วัน
ตามที่ กํ าหนดให ผู บริ โภคเปลี่ ยนสิ นคาก็ อาจเป นการที่ ผู
ประกอบธุรกิจตองหาสินคาภายในระยะเวลาจํากัด และอาจ
สงผลใหไดสินคาที่มีคุณภาพต่ําหรือไมตรงตามคุณภาพที่ได
มีการตกลงกันไวก็เปนได ดังนั้นจึงกําหนดระยะเวลาในการ
เปลี่ยนไว 30 วัน ถือวาเปนระยะเวลาพอสมควรในการที่ผู
ประกอบธุรกิจไดมีการจัดเตรียมสินคาสงใหผูบริโภค โดยควร
มีการกําหนดไวในแบบของสัญญาซื้อขายใหชัดเจน
5.4 ป ญหาการบอกเลิกสัญญา การคืนสินค า
และการกําหนดประเภทสินคา ควรเพิ่มเติมและแกไขหลัก
กฎหมายในมาตรา 33 กลาวคือหลักกฎหมายในปจจุบัน
กําหนดวา “ในการซื้อสินคาหรือบริการจากการขายผาน
ตลาดแบบตรงผูบริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการสงหนังสือ
แสดงเจตนาภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับสินคาหรือ
บริการ ไปยังผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจ
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ตลาดแบบตรงสําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภคจะแจงไปยังผู
จําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่เกี่ยวของก็ได
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับประเภท
ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา”
แกไขและเพิ่มเติมในสวนตอไปนี้ คือ
“ในการซื้อสินค าหรือบริการจากการขายตรง
หรือจากการขายผานตลาดแบบตรงผูบริโภคมีสิทธิเลิ ก
สัญญาโดยการสงหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลาสิบสี่วัน
ทําการนับจากวันที่ไดรบั สินคาหรือบริการหรือควรจะไดรบั
สินค าหรื อบริ การ ไปยั งผู ประกอบธุ รกิจขายตรงหรื อผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงสําหรับธุรกิจขายตรงผูบริโภค
จะแจ ง ไปยั ง ผู จํ า หน า ยอิ ส ระหรื อ ตั ว แทนขายตรงที่
เกี่ยวของก็ได (หมายเหตุ สวนที่ขีดเสนใตคือสวนที่เสนอให
แกไขเพิ่มเติม)
นอกจากการแสดงเจตนาบอกเลิกแลว การคืน
สินคาภายในระยะเวลาดังกลาวไปยังผูประกอบธุรกิจใหถือ
วาเปนการบอกเลิกสัญญาอยางหนึ่ง
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับประเภท
ราคาหรือชนิดของสินคาหรือบริการตามที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา”
นอกจากนั้ นควรออกประกาศเกี่ ยวกั บ
หลักเกณฑและวิธีการในการคืนสินคาและบริการ รวมถึง
ระบุประเภทสินคาหรือบริการไวใหชัดเจนวาสินคาหรือ
บริการใดบางที่สามารถบอกเลิกสัญญาหรือสามารถบอก
เลิกสัญญาโดยการสงคืนสินคามายังผูประกอบธุรกิจไดโดย
ไมตองมีการสงหนังสือแสดงเจตนากอน กลาวคือ กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาวา
“สินคาหรือบริการประเภทสินคาที่ไมสามารถ
บอกเลิกสัญญาได คือ
1.สัญญาเกี่ยวกับการบริการที่ไดเริ่มปฏิบัติการ
ไปแลว และโดยสภาพไมสามารถแบงแยกได เชน โปรแกรม
คอมพิวเตอร
2.สวนตางๆ ของสัญญาบริการที่ปฏิบัติการไป
แลว เชน การบริการตัดเชาชุดแตงงานใหตรงกับหุนของ
ลูกคาแตละราย

3. สัญญาซื้อขายสินคา หรือบริการที่ราคาของ
สินคาหรือบริการนั้นขึ้นลงตามราคาตลาดที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของผูประกอบธุรกิจ เชน เครื่องประดับทอง
4. สัญญาที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินคาที่ทําขึ้น
เพื่อผูบริโภครายนั้นโดยเฉพาะ หรือเปนสินคาที่โดยสภาพ
เปนของใชสวนบุคคล เชน เสื้อผา ชุดชั้นใน
5. สัญญาที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินคาที่งายแก
การทําซ้ํา เลียนแบบ เชน หนังสือ นิตยสาร ซอฟตแวร
คอมพิวเตอร คาสเซทเทป วีดีโอ ซีดี ไมวาสินคาเหลานั้น
จะซื้อขายกันในลักษณะปดผนึกหรือไม เวนแตในกรณีที่
สินคาทีซื้อไปแลวจะยังไมเคยเปดใชเลย
6.สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ สิ น ค า ที่ เ กี่ ย วกั บ ข อ งกั บ
สุขภาพของบุคคล หากสินคานั้นไดแกะ หรือเปดผนึกแลว
เชน อาหารเสริม แผนประคบ เจลประคบ
7. สั ญญาเกี่ ยวกั บสิ นค าที่ โดยสภาพแล วไม
สามารถคืนใหแกกันได หรือ เปนสินคาที่เสื่อมสภาพงาย
เชน พืชผักทางการเกษตร”
และควรแกไขหลักเกณฑของกฎหมายในมาตรา
36 ในเรื่องระยะเวลาในการคืนเงินของผูจําหนายอิสระ
ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง ซึ่งเดิมหลักกฎหมายนี้กําหนดไววา
บุคคลดังกลาวจะตองคืนเงินเต็มจํานวนที่ผูบริโภคจายไป
เพื่อการซื้อสินคาหรือบริการนั้นภายในกําหนดเวลาสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา โดย
แกไขระยะเวลาในการคืนเงินจากเดิมที่กําหนดไว 15 วัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา เปน 7 วัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแสดงเจตนาหรือไดรับคืนสินคา
โดยแกไขดังนี้ คือ
“มาตรา 36 เมื่อผูบริโภคใชสิทธิเลิกสัญญาตาม
มาตรา 33 ใหผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงคืนเงิน
เต็มจํานวนที่ผูบริโภคจ ายไปเพื่ อการซื้ อขายสิ นคาหรื อ
บริ การนั้ นภายในกํ าหนดเวลาเจ็ ดวั นนั บแต วั นที่ ได รั บ
หนังสือแสดงเจตนาหรือไดรับคืนสินคา”
5.5 กรณีปญหาการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง ควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายในการจด
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ประเทศญี่ ปุ น สหรั ฐอเมริ กา และสหราช
อาณาจั กรอั งกฤษ. (พิ มพ ครั้ งที่ 1).
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเดือนตุลา.
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค. 2552. สคบ.
กับการคุมครองผูบริ โภค. (พิมพครั้งที่ 14).
กรุ ง เทพมหานคร: โรงพิ ม พ สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ.
สํ านั กงานคณะกรรมการคุ มครองผู บริ โภค. คู มื อการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่สวนขายตรงและ
ตลาดแบบตรง สํ า นั ก กฎหมายและคดี .
กรุ งเทพมหานคร: สํ านั กคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค.
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ/การศึกษาสวนบุคคล
ทิ พ ย รั ต น มุ ข ยวงศา. 2547. ป ญ หาการบั ง คั บ ใช
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ. 2545: ศึกษาเฉพาะกรณีตลาดแบบตรง
(วิ ทยานิ พนธ นิ ติ ศ าสตรมหาบั ณฑิ ต).
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร.
ธนยศ ศีรีนารถ. 2547. ปญหาในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับ
การดํ า เนิ น คดี แ พ ง ในศาลยุ ติ ธ รรมตาม
พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู บ ริ โภค พ.ศ.
2522 (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร.
ประสม หงส โ ต. 2550.
ป ญ หาการบั ง คั บ ใช
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ. 2545
(วิ ท ยานิ พ นธ นิ ติ ศ าสตร
มหาบั ณ ฑิ ต ). จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
กรุงเทพมหานคร
อภิ ชั ย ทองประสม. 2544. สั ญ ญาทางพาณิ ช ย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (วิ ท ยานิ พ นธ นิ ติ ศ าสตร
มหาบั ณฑิ ต ). มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร
กรุงเทพมหานคร.

ทะเบี ย นของผู ประกอบธุ รกิ จ ตามวั ตถุ ประสงค ของ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ใน
มาตรา 27 เพื่อตองการควบคุมผูประกอบธุรกิจในการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
วา “หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เวนแตจะ
ไดจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
หรื อไดจดทะเบี ยนผู ประกอบการ กับกรมพั ฒนาธุ รกิ จ
การคา กระทรวงพาณิชยแลว”
6. บรรณานุกรม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ.2545
หนังสือ
วิษณุ เครืองาม. 2549. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให. (พิมพ
ครั้งที่ 10). กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ.
สมาคมการขายตรงโดยตรง (ไทย) และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค. เอกสารใน
การสัมมนาเรื่อง ขายตรงอยางไรไมเอาเปรียบ
ผูบริโภค ณ หองบอลรูม โรงแรมเจาพระยา
ปารค 19 มิถุนายน 2547.
สุษม ศุภนิตย. 2547. คําอธิบายการจัดจําหนายในระบบ
ขายตรงและการทําตลาดแบบสงขอมูลถึงตัว
ผูบริโภคโดยตรง. กรุงเทพมหานคร: วิญู
ชน.
สุ ษม ศุ ภนิ ตย . 2556. คํ าอธิ บายกฎหมายคุ มครอง
ผู บริ โภค. กรุ งเทพมหานคร: จุ ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สุษม ศุภนิตย. 2545. เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
กฎหมายของสมาชิกรัฐสภา เลมที่ 7 เรื่อง
ตั้งพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ...
กรณี ศึกษากฎหมายคุ มครองผูบริ โภคของ
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