
โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

กฎหมำยนำ่รู้

๑	นางสาวจิตรกาน		เจียรตระกูล,	วิทยากรช�านาญการ		ส�านักกฎหมาย	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์(สพธอ.),	“รายงานผลการส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย	ปี	๒๕๖๒,”	สืบค้น

เมื่อวันที่	๕	เมษายน	๒๕๖๓,	https://www.etda.or.th/documents-for-download.html.
๓	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์ (สพธอ.),	 “รายงานประจ�าปีไทยเซิร์ต	๒๕๖๐-๒๕๖๑,”	 สืบค้นเมื่อวันที	่ ๕	 เมษายน	๒๕๖๓,	

https://www.etda.or.th/documents-for-download.html.
๔	ศูนย์ประสานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์ประเทศไทย	(ไทยเซร์ิต),	“รายงานสถติภิยัคกุคาม,”	สืบค้นเมือ่วนัที	่๕	เมษายน	

๒๕๖๓,	https://www.thaicert.or.th/statistics/statistics.html.

ปั  จจุบันการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์	
หรืออีคอมเมิร์ซ	 (E-Commerce)	 ได้มีบทบาทส�าคัญ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจทั่วโลกให้ต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวตาม 
ให้ทนั	แม้แต่ประเทศไทย	จาก	“รายงานผลการส�ารวจพฤตกิรรม
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย	ปี	๒๕๖๑”๒	พบว่า	ประชากร
ไทยจ�านวน	๖๖.๔	ล้านคน	เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ�านวน	๔๗.๕	
ล้านคน	คิดเป็นสัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าจ�านวนร้อยละ	
๗๑.๕	และจากผลการส�ารวจป	ีพ.ศ.	๒๕๖๒	ประชากรไทยใช้
อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ	 ๑๐	 ชั่วโมง	 ๒๒	 นาที	 ข้อมูลเหล่านี้
สะท้อนให้เหน็ถงึการเข้าถงึ	 และพฤตกิรรมการใช้งานอนิเทอร์เนต็	
ของประชากรไทยได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น	
และเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้มูลค่า	 “การซื้อขายสินค้าและ
บริการผ่านช่องทางออนไลน์”	 ของประเทศไทยมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง	เพราะเป็น	๑	ใน	๑๐	อันดับแรกที่ประชากรไทย
นิยมเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์	 ส่วนอีก	๙	อันดับ	 ได้แก่	 ใช้สื่อ

สงัคมออนไลน์	ดหูนงัหรอืฟังเพลงออนไลน์	ค้นหาข้อมลูออนไลน์	
รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 ช�าระเงินออนไลน์	 อ่านหนังสือ
หรือบทความออนไลน์	ติดต่อสื่อสารออนไลน์	เล่นเกมออนไลน์	
และใช้แอปพลเิคชนัถ่ายทอดสด	นอกจากนี	้พบว่าความเชือ่มัน่
ในความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีจ�านวน 
ร้อยละ	 ๗๓.๓	 แม้ว่าจากข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏว่าผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมีความเช่ือมั่นในความมั่นคงปลอดภัยค่อนข้างสูง	
ประกอบกับการซือ้ขายสนิค้าและบรกิารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์	
เช่น	 เว็บไซต์	 หรือแอปพลิเคชันท่ีเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย 
เป็นช่องทางท่ีได้รับความนิยม	 เพราะสามารถใช้งานได้สะดวก  
และรวดเร็ว ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกซื้อ การช�าระเงิน รวมทั้ง
การจัดส่งสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม “รายงานประจ�าปีไทยเซิร์ต 
๒๕๖๐-๒๕๖๑”๓ และ“รายงานสถิติภัยคุกคาม”๔ ช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ กลับพบว ่า  
สถิติภัยคุกคามท่ีศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

กฎหมายเก่ียวกับ
การจัดท�าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ควรรู้

สารวุฒิสภา
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ระบบคอมพวิเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซร์ิต) ได้รบัแจ้งเรือ่งสงูสดุ 
๑ ใน ๓ อันดับ คือ ภัยคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การฉ้อโกงหรือหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ ส่วนอีก ๒ อันดับ 
คือ การแจ้งเรื่องเกี่ยวกับความพยายามบุกรุกเข้าระบบ  
และเร่ืองการบุกรุกหรือเจาะระบบได้ส�าเร็จ ส�าหรับประเด็น
เรื่องการฉ้อโกงหรือหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีการแจ้งเรื่องดังกล่าวนั้น จะเห็นได้จาก
เหตุการณ์ที่ผู ้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บางราย 
ใช้ความนิยมของสังคมเป็นช่องทางกระท�าความผิด เช่น  
เมื่อได้รับการโอนเงินจากผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์แล้ว แต่กลับไม่จัดส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค หรือจัดส่ง
สินค้าไม่ตรงกับข้อมูลภาพสินค้าที่น�าเสนอ แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ประกอบการขาดจริยธรรม 

ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญ คือ การมี
จรรยาบรรณหรือความน่าเชื่อถือในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ 
โดยข้อมูลที่มีการเผยแพร่ออนไลน์ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับตัว
สนิค้าหรอืข้อมลูผู้ประกอบการนัน้ ควรมกีารน�าเสนอข้อมลูจรงิ 
เพือ่ให้มคีวามน่าเชือ่ถอื และผูป้ระกอบการควรมคีวามซือ่สตัย์
ต่อผู้บรโิภคในการขายสินค้าและบริการตรงตามคุณลักษณะที่
ได้ระบไุว้ รวมทัง้ต้องไม่น�าข้อมลูส่วนตัวของผูบ้รโิภคมาเปิดเผย 
และประการส�าคญั คอื ผูป้ระกอบการจะต้องศกึษาและปฏบิตัิ
ตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ประเด็นเกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. ๒๔๙๙๕ มาตรา ๖ บัญญัติให้ถือกิจการการซื้อ การขาย 
การขายทอดตลาด และการแลกเปลี่ยน เป็นพาณิชยกิจตาม
ความหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับมาตรา ๑๑ 
บัญญัติให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังกล่าวยื่นค�าขอจดทะเบียน
พาณิชย์ ณ ส�านักงานทะเบียนพาณิชย์แห่งท้องท่ีตามแบบท่ี
ก�าหนดในกฎกระทรวง แต่จากรายงานข้อมูลการจดทะเบียน
ผูป้ระกอบการพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์๖ ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถงึ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู ้จดทะเบียนจ�านวนทั้งสิ้น 
๔๒,๓๒๘ รายเท่าน้ัน และในจ�านวนน้ีแบ่งออกเป็นผูท้ีย่งัด�าเนนิ
กิจการอยู่จ�านวน ๓๘,๙๒๙ ราย และเพิกถอนหรือเลิกกิจการ
แล้วจ�านวน ๓,๓๙๙ ราย

(๒) ประเด็นเ ก่ียวกับการโฆษณาสินค ้าพาณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ส�าหรับ 
ในประเดน็นี ้ผูป้ระกอบการพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์สมควรทีจ่ะ
ต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗๗ และ
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
การน�าเสนอสนิค้าควรค�านงึถงึข้อมลูด้านลขิสทิธิ ์และทรัพย์สิน
ทางปัญญาอื่น ๆ รวมทั้งต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของสินค้าและ
สิทธิ์ในการจ�าหน่ายให้ชัดเจน เพราะมิฉะนั้นอาจเข้าข่าย
เป็นการกระท�าละเมดิลขิสทิธิห์รอืทรพัย์สนิทางปัญญาอย่างอืน่ 
เช่น การน�าภาพนักแสดงมาตัดต่อเป็นการแสดงใด ๆ คู่กับ
สินค้าออนไลน์โดยไม่ขออนุญาต อาจเป็นความผิดตาม 
มาตรา ๔๔ ท่ีบัญญัติว่า นักแสดงย่อมมีสิทธิ์แต่ผู้เดียวในการ 
กระท�าอันเก่ียวกับการแสดงของตน ประกอบกับมาตรา ๔๕ 
บญัญตัว่ิา ผูใ้ดน�าสิง่บนัทกึเสยีงการแสดงซึง่ได้น�าออกเผยแพร่
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าแล้ว หรือน�าส�าเนาของงานนั้นไป
แพร่เสียงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยตรง ให้ผู ้นั้นจ่าย 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่นกัแสดง ในกรณทีีต่กลงค่าตอบแทน
ไม่ได้ ให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งหมายความรวมถึง
ผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบหมายด้วย เป็นผู้ม ี
ค�าสั่งก�าหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ท้ังนี้ โดยให้ค�านึงถึงอัตรา 
ค่าตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น 

(๓) ประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวคือ  
ในการจัดท�าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้ประกอบการควรให้
ความส�าคญักบัเรือ่งการคุม้ครองผูบ้รโิภค โดยการจดัส่งสินค้าให้ 
ตรงกันกับข้อมูลที่น�าเสนอไว้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๒ ซึ่งบัญญัติ
ว่า การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรม 
ต่อผูบ้รโิภคหรอืใช้ข้อความทีอ่าจก่อให้เกดิผลเสยีต่อสงัคมเป็น
ส่วนรวม ท้ังนี ้ไม่ว่าข้อความดงักล่าวนัน้จะเป็นข้อความทีเ่กีย่วกบั 
แหล่งก�าเนดิ สภาพ คณุภาพ หรอืลกัษณะของสนิค้าหรอืบรกิาร 
ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ 
ซึง่ผูใ้ดฝ่าฝืนมบีทก�าหนดโทษตามมาตรา ๔๗ กล่าวคอื ผูใ้ดโดย
เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งก�าเนิด สภาพ คุณภาพ 
ปริมาณ หรือสาระส�าคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลาก

๕	พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย	์พ.ศ.	๒๔๙๙,	ราชกิจจานุเบกษา	เล่มที	่๗๓	ตอนที่	๑๓	(๗	กุมภาพันธ	์๒๔๙๙):	๒-๓.
๖	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส	์(สพธอ.),	“รายงานผลวิเคราะห์โครงการ	mSMEs	Scoring,”	สืบค้นเมื่อวันที่	๕	เมษายน	๒๕๖๓,	

https://www.etda.or.th/documents-for-download.html.
๗	พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	๒๕๓๗,	ราชกิจจานุเบกษา	เล่มที	่๑๑๑	ตอนที่	๕๙	ก	(๒๑	ธันวาคม	๒๕๓๗):	๑-๑๔.
๘	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒,	ราชกิจจานุเบกษา	เล่มที	่๙๖	ตอนที่	๗๒	ฉบับพิเศษ	(๔	พฤษภาคม	๒๕๒๒):	๑๐-๒๔.

กรกฎาคม ๒๕๖๓
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ท่ีมีข้อความอันเป็นเทจ็หรอืข้อความทีรู่ห้รอืควรรูอ้ยูแ่ล้วว่าอาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

นอกจากนี้ การด�าเนินการโฆษณาสินค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัต ิ
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐๙ 
มาตรา ๑๑ ซึง่บญัญติัว่า ผูใ้ดส่งข้อมลูคอมพวิเตอร์หรอืจดหมาย
อเิลก็ทรอนกิส์แก่บคุคลอืน่อนัมลีกัษณะเป็นการก่อให้เกดิความ
เดือดร้อนร�าคาญแก่ผู ้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือ
แจ้งความประสงค์เพือ่ปฏเิสธการตอบรบัได้โดยง่าย ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ดังนั้น หากผู้ประกอบการรายใด
ส่งข้อความโฆษณาขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้บริโภคโดยไม่ได้รับความยินยอมให้มีการติดต่อ
ซ้ือขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือการส่งข้อความโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทางช่องทาง
ส่วนตัว เช่น ช่องทางอินบ็อกซ์หรือทางช่องแสดงความคิดเห็น
ของเฟซบุ๊ก การโฆษณาร้านค้าในแอปพลิเคชันอินสตาแกรม 
โดยที่ผู้บริโภคซ่ึงเป็นเจ้าของอินสตาแกรมไม่ได้อนุญาต และ
เกิดความเดอืดร้อนร�าคาญ ประกอบกบัไม่มช่ีองทางให้ผูบ้รโิภค
ปฏเิสธการตอบรบัโฆษณาดังกล่าวได้โดยง่าย ย่อมถอืว่าเป็นการ
กระท�าความผิด

(๔) ประเด็นเกี่ยวกับการช�าระภาษีอากร กล่าวคือ  
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สมควรที่จะต้องให้ความ
ส�าคัญต่อการช�าระภาษีอากรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๐ ที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้เป็น

ไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการ
ช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยมีสาระส�าคัญตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ สัตตรส กล่าวคือ เพื่อประโยชน์ในการ
จดัเกบ็ภาษอีากรตามประมวลรษัฎากร ให้บคุคลดงัต่อไปนีเ้ป็น
ผู ้มีหน้าท่ีรายงานข้อมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีมีธุรกรรมลักษณะ
เฉพาะในปีท่ีล่วงมา เฉพาะท่ีอยู่ในความครอบครองต่อกรม
สรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 

(๒) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(๓) ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย

ระบบการช�าระเงิน 
ทัง้นี ้โดยธรุกรรมลกัษณะเฉพาะดงักล่าว หมายความว่า 

ธุรกรรมที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดในปีที่ล่วงมา ดังต่อไปนี้ 
(๑) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่สามพัน

ครั้งขึ้นไป 
(๒) ฝากหรอืรบัโอนเงนิทกุบญัชรีวมกนัตัง้แต่สีร้่อยคร้ัง

และมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินรวมกันตั้งแต่ 
สองล้านบาทขึ้นไป 

หากผู ้มีหน้าท่ีรายงานผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๓ สตัตรส ดงักล่าว ให้อธบิดกีรมสรรพากรหรอืผูท้ีอ่ธบิดี
กรมสรรพากรมอบหมายมอี�านาจตามมาตรา ๓ อฏัฐารส วรรค
หนึง่ สัง่ให้ผูม้หีน้าทีร่ายงาน ปฏบิตัใิห้ถกูต้องภายในระยะเวลา
ทีก่�าหนด และผูม้หีน้าทีร่ายงานผูใ้ดไม่ปฏบัิตติามค�าสัง่ดงักล่าว 
ให้อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย
มีอ�านาจตามมาตรา ๓ อัฏฐารส วรรคสอง พิจารณามีค�าส่ัง
ลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีก 
ไม่เกนิวนัละหนึง่หมืน่บาท ตลอดเวลาทีย่งัฝ่าฝืนอยูห่รอืจนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่าง ๆ ท้ังหมดดังกล่าว 
แสดงให้เหน็ว่าการด�าเนนิกจิการพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์จะด�ารง
อยู่และพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดี 
ในอนาคตต่อไปได้นั้น ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
จะต้องประกอบกิจการอย่างมจีรรยาบรรณในการประกอบอาชพี 
และต้องประกอบอาชพีให้เป็นไปตามบญัญตัแิห่งกฎหมาย เพือ่
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

๙	พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐,	 ราชกิจจานุเบกษา	 เล่มที่	 ๑๓๔	 ตอนท่ี	 ๑๐	 ก	 
(๒๔	มกราคม	๒๕๖๐):	๑.

๑๐	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	๔๘)	พ.ศ.	๒๕๖๒,	ราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	๑๓๖	ตอนที	่๓๔	ก	(๒๐	มีนาคม	๒๕๖๒):	
๒๔-๒๖.

กฎหมายว่าด้วย

	 			 	 การเปลี่ยนแปลง

      สภาพภูมิอากาศ
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