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ในปัจจุบันการซื้อ-ขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มาก และเป็นธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะ
ธุรกิจเครื่องสำอางที่มีการจำหน่ายในช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ที่มีผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่
และรายย่อย เหตุที่การซื้อขายเครื่องสำอางทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสบายไม่เสียเวลาเดินทาง  แต่การซื้อขาย
เครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลับพบว่า มีปัญหาในเรื่องของการให้ความคุ้มครอง
ผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ เช่น เมื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่สามารถติดตามตัวผู้ประกอบการ
มาลงโทษได้ เพราะรัฐไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการเหล่านี้ หรือปัญหาในการควบคุมคุณภาพ
เครื่องสำอางที่จำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจดแจ้งต่อพนักงานเจ้ าหน้าที่ ซึ่ง
แม้กฎหมายของประเทศไทยจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้  แต่
ในทางปฏิบัติจริงกลับพบว่าไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายกับกรณีดังกล่าวได้เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นกระทำได้ยาก ดังนั้นผู้เขียนจึงเสนอให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจมีส่วนร่วม
ในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางหรือให้สถานประกอบการส่งผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ทุกปี 

ผู้เขียนได้ศึกษาแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีการซื้อเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นำมาพิจารณาว่ากฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  สามารถใช้แก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนจริงได้หรือไม่ โดยประเด็นที่ได้ศึกษา มีดังนี้ การจดทะเบียนของผู้ประกอบการที่มีการจำหน่าย
สินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาเครื่องสำอางเกินจริง  การรับรู้ข้อมูลของ
ผู้ประกอบการผ่านฉลากเครื่องสำอาง การส่งมอบเอกสารการซื้อขายให้แก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยัง
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ทำการศึกษากฎหมายเชิงเปรียบเทียบกับแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีการซื้อเครื่องสำอางผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และกฎหมายของ
ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งประเทศทั้งสองมีการบัญญัติในเรื่องการคุ้มครองเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เป็น
อย่างดี จนได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก  ไม่ว่าจะเป็นจากการจำหน่ายทางช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางจำหน่ายอ่ืน ๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทยได้แก่ 
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เป็น
ต้น 
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This article mentions purchasing and selling products over the internet (e-

commerce) is becoming increasingly popular. The e-commerce businesses are 

growing quickly, are of greater importance to the economic system and have impact 

on industries, especially cosmetics industry. The cosmetic e-commerce industry 

allows small and large enterprises to sell their cosmetic products via  e-commerce. 

One reason that justifies the popular tendency of cosmetic e-commerce is due to its 

accessibility and convenience. However, the cosmetic e-commerce poses legal 

challenges in relation to consumer protection. When damage arises, it is difficult to 

track and prosecute an enterprise as the authorities have no information concerning 

to the enterprise. In terms of quality control of cosmetic products sold online, after 

registering cosmetic products, Thai law authorizes the competent official to randomly 

inspect the cosmetic products. However, in practice, there is a shortage of 

competent officials and it is difficult to perform the complete inspection. Therefore, 

the Author proposes that the competent official is empowered to take part in the 

cosmetic manufacturing process, or to oblige the enterprises to provide sample 
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products for annual inspection. 

This thesis studies the guideline on consumer protection in relation to 

cosmetic e-commerce. It investigates the contemporary issues in the cosmetic e-

commerce and examines whether the related laws thereon can address such issues. 

The thesis also focuses on the registration of enterprise, the protection of cosmetic 

e-commerce consumer, the consumer protection in advertising and exaggerative 

statement, the indication of the enterprise on the label of the cosmetic product and 

the delivery of documents related to the sale of goods to consumers. Moreover, this 

thesis adopts a comparative approach by studying Thai laws, such as Cosmetic Act 

B.E. 2558 and Direct Sales and Direct Marketing Act B.E. 2545, with Japanese and 

South Korean laws on the guideline on cosmetic e-commerce consumer as these 

countries’ laws are highly regarded for consumer protection in relation to both 

online and offline channels. Since there are no specific Thai laws that set forth the 

protection of cosmetic e-commerce consumer, this poses legal problems thereon as 

follows. 

 
 

 

 



 ช 

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาและเมตตาจากผู้มีพระคุณหลายท่าน  
ผู้เขียนกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพร อำไพ เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และได้ให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเขียนงานฉบับ
นี้ ด้วยความเต็มใจ รวมทั้งได้ช่วยตรวจ แก้ไข ปรับปรุง เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
จนประท่ังวิทยานิพน์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ ที่กรุณาสละ
เวลาอันมีค่าเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และได้ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ในการทำ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ดียิ่งขึ้น และขอกราบขอบพระคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ ที่
กรุณาสละเวลาอันมีค่าเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และได้ให้คำชี้แนะการเขียนวิทยานิพนธ์ที่เป็น
ประโยชน์ยิ่ง ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และเพ่ือน ๆ ที่คอยให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนให้กำลังใจในการศึกษาของผู้เขียนเป็นอย่างดี ขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่คอยให้กำลังใจใน
การทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณท่านอ่ืน ๆ ทุกท่าน ที่มิได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ ซึ่งได้
มีส่วนร่วมในด้านอ่ืนขณะเขียนงานฉบับนี้ด้วย สุดท้ายนี้คุณค่าและความดีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียน
ขอมอบให้แก่ บิดา มารดา ครูอาจารย์ และบุคคลที่คอยให้การช่วยเหลือให้งานนี้สมบูรณ์ทุกท่าน และ
หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียวงผู้เดียว และขออภัยมา ณ 
โอกาสนี้ 
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สิงหาคม 2565 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันผู้หญิงไทยจำนวนมากมีค่านิยมเรื่องผิวขาว ผู้หญิงไทยจำนวนมากมีความใฝ่ฝัน ที่จะ
มีผิวขาว จนถึงขาวอมชมพู เกิดค่านิยมผู้หญิงที่มีผิวขาวคือผู้หญิงสวย ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นครีมโลชั่น อาหารเสริม ที่ผลิตออกมาแล้วโฆษณาว่าช่วยทำให้ผิวขาวใส มียอดขายเพ่ิมขึ้นหลายปี
ติดต่อกันส่วนหนึ่งของค่านิยมผิวขาวอาจมาจาก การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติ การใช้ ดารา
นักแสดงต่างชาติ ดารานักแสดงของไทยที่มีผิวขาวมาเป็นนางแบบโฆษณา ตลอดจนละคร การหล่อ
หลอมจากสื่อโฆษณาต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่มีความเชื่อว่าผู้หญิงขาวคือผู้หญิง
สวย มีชาติตระกูล เป็นผู้มีอันจะกิน เป็นผู้ที่ไม่ต้องตากแดดทำงานหนัก ทำให้ค่านิยมผิวขาวนี้
แพร่หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคม วัยรุ่นในปัจจุบันจำนวนไม่น้อยต้องการมีผิวที่ขาว และต้องการ
เห็นผลไว ทั้งที่ความจริงแล้วสีผิวแต่ละคนล้วนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
กรรมพันธุ์ งานอาชีพ อาหาร สุขภาพอนามัย สุขภาพจิตใจ แต่คนจำนวนกลับไม่เข้าใจในเรื่องดังกล่าว 
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว หรือเครื่องสำอางเสริมความงามมากมายจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
โดยเฉพาะการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือที่ภาษาทางการเรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

จากการศึกษา พบว่า การซื้อขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว หรือเครื่องสำอางเสริมความงามทาง
ช่องทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนั้น สินค้าประเภทความงาม 
เครื่องสำอางต่าง ๆ ล้วนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอันดับต้น ๆ และเป็นสินค้าที่ขายดีตลอดปี 
ตลาด Social Commerce หรือการค้าขายผ่านสื่อ Social ซึ่งเป็นการขายสินค้าโดยอาศัยมวลชน
และสังคมเป็นตัวกระตุ้นความอยากและการซื้อเกิดขึ้นผ่านเทคโนโลยี Social Network มีแนวโน้มจะ
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการประสงค์จะลงทุนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ที่ไม่อยากออกจากบ้านไปเลือกซื้อเพราะเห็นว่าเสียเวลา เสียค่าเดินทาง 
นอกจากนี้การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังมีความสะดวก สามารถเข้าถึงได้
โดยง่ายและมีส่วนลดจูงใจจากผู้ขายอีกมากมาย ทางด้านผู้ จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้นก็มีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจากคนรุ่นใหม่จำนวนมาก อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ
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มากกว่าเป็นลูกจ้าง การทำธุรกิจโดยการขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว หรือเครื่องสำอางเสริมความงาม  
ทางช่องทางออนไลน์ สามารถทำเงินอย่างมาก มีการเชิญชวนให้เป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวเองด้วย
การซื้อครีมชั่งกิโลมาติดฉลากในชื่อของตน และมีคนจำนวนไม่น้อยที่ร่ำรวยจากการขายครีมเหล่านี้  
ที่เห็นตัวอย่างได้ชัดเจน คือตามหน้าเฟซบุ๊ก มีการโฆษณาโดยนำเงินมาวางแสดงเป็นจำนวนมาก และ
แจ้งว่ารับตัวแทนจำหน่าย ขายได้รวยไว เป็นต้น สาเหตุที่ธุรกิจนี้เติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องมากจาก 
ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยหลงเชื่อคำโฆษณาว่า ขาวเร็ว ขาวไว ไปใช้และเห็นผลเร็ว จึงหาซื้อมาใช้ซ้ำ
และยังรับเป็นตัวแทนจำหน่ายต่อไปอีก โดยหารู้ไม่ว่า ผลิตภัณฑ์ที่เห็นผลเร็วนี้มีส่วนประกอบของสาร
อันตรายอะไรบ้าง กว่าจะรู้ว่าครีมดังกล่าวอันตราย ผิวหนังก็สะสมสารอันตรายนั้น จนแสดงผล
ออกมายากที่จะแก้ไขเสียแล้ว ซึ่งเครื่องสำอางที่มีการจำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น 
พบว่ามีการโฆษณาเกินจริง และมีการตรวจพบสารอันตรายในเครื่องสำอางที่มีการจำหน่ายผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าตรวจสอบสินค้าที่จำหน่ายให้
ผู้บริโภคได้ยาก การสุ่มตรวจก็กระทำได้ยาก เพราะมีการขายหลายช่องทาง และการขายสินค้าผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเลิกขายได้โดยง่าย ติดตามตัวยาก อีกทั้งรัฐเองก็ยังมิได้มี
การออกกำหนดอย่างชัดเจนให้ผู้ประกอบการเหล่านี้แจ้งข้อมูลของตนให้รัฐทราบ ซึ่งหากมีความ
เสียหายเกิดขึ้นกับผู้บริโภค รัฐไม่มีข้อมูลของผู้ประกอบการเพียงพอ ทำให้การติดตามผู้ประกอบการ
มารับโทษย่อมกระทำได้ยาก และยังขาดมาตรการในการติดตามตรวจสอบเครื่องสำอางภายหลังการ
ยื่นขอจดแจ้งแล้ว 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว หรือเครื่องสำอางเสริมความงาม ครีมต่าง ๆ ที่มีมาตรฐาน  
ซึ่งวางขายตามห้างสรรพสินค้า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกตรวจสอบได้ง่ายกว่า และถูกควบคุมโดย
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในหลายส่วน และผู้ประกอบการจะเป็นผู้เลือกสินค้าเข้าไปวางขายใน
พ้ืนที่ของตน และจะไม่เลือกสินค้าที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของห้างสรรพสินค้า และก่อนนำสินค้ามา
วางขายจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ที่สินค้า
ประเภทนั้น ๆ ควรจะได้รับทำให้ปัญหาการตรวจพบสารอันตรายในเครื่องสำอางที่วางขายใน
ห้างสรรพสินค้าไม่มีเกิดขึ้น ทั้งในส่วนของการสุ่มตรวจเครื่องสำอางเจ้าหน้าที่ยังสามารถกระทำได้
โดยง่าย และเมื่อตรวจพบก็สามารถดำเนินการเอาผิดกับผู้ประกอบการรายนั้น ๆ ได้โดยง่าย เพราะมี
ชื่อสถานประกอบกิจการที่แน่นอน นอกจากนี้ การวางขายสินค้าในห้างสรรพสินค้านั้น มีค่าใช้จ่าย
แรกเข้าค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ทำให้ผู้ประกอบการขนาดย่อม ไม่นิยมขาย
เครื่องสำอางโดยวิธีดังกล่าว 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
ให้ผู้บริโภคทราบตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ที่มีการ
กำหนดให้มีการให้แจ้งข้อมูลของผู้ประกอบการและรายละเอียดของสินค้า เพ่ือการเสนอขายสินค้า
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หรือบริการต่อผู้บริโภคโดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เพ่ือให้ผู้บริโภคทราบรายละเอียดเบื้องต้น
เกี่ยวกับสินค้า และข้อมูลของผู้ประกอบการ แต่ในปัจจุบันพบว่ายังไม่ได้มีการกำหนดเป็น
กฎกระทรวง เกี่ยวกับการให้รายละเอียดข้อมูลของสินค้า หรือข้อมูลของผู้ประกอบการ ว่าต้องมีสิ่ง
ใดบ้าง ทำให้ผู้ประกอบการที่ขายเครื่องสำอางทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ละเลยการให้ข้อมูลแก่
ผู้บริโภคและผู้บริโภคไม่ทราบข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับสินค้าทั้งเรื่องส่วนประกอบของเครื่องสำอาง 
ทั้งที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยตรง ผู้บริโภคควรทราบข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นอันตรายต่อตนหรือไม่ และกรณีเกิดความเสียหายขึ้นผู้บริโภคจะได้
ทราบข้อมูลใดๆของผู้ขาย เพ่ือใช้ในการเอาผิดหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อผู้บริโภค
ไม่ทราบข้อมูลของผู้ขายการกล่าวโทษดังกล่าวกระทำได้ยากเพราะเมื่อมีผู้ เสียหายเกิดขึ้น 
ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็จะปิดเว็บไซต์ หรือเปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการขายสินค้า ทำให้การหาตัวผู้กระทำผิด
มาลงโทษกระทำได้ยาก 

อีกทั้งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ที่มีการกำหนดให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้า
โดยขายตรงต่อผู้บริโภค ต้องมีการส่งมอบเอกสารการซื้อขายรายการที่กฎหมายกำหนดให้แก่ผู้บริโภค
พร้อมกับสินค้า แต่ปัจจุบันยังพบว่า ผู้ประกอบการเครื่องสำอางที่มีการขายทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีการส่งมอบเอกสารการซื้อขายดังกล่าว ทั้งไม่มีการบังคับใช้เกี่ยวกับการส่งมอบ
เอกสารการซื้อขายดังกล่าวอย่างจริงจังทั้งที่การกระทำดังกล่าวมีโทษปรับ แต่เมื่อผู้บริโภคไม่แจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
อย่างจริงจังทำให้กฎหมายดังกล่าวไม่ได้มีการบังคับใช้จริง ทั้งการกำหนดให้มีการส่งมอบเอกสาร
ดังกล่าวยังไม่มีการระบุชัดแจ้งเกี่ยวกับการขายผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ไลน์ 
ซึ่งในปัจจุบันการขายผ่านทางช่องทางเหล่านี้มีการขายกันอย่างแพร่หลาย ทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบสิทธิ
ของตนเกี่ยวกับการคืนสินค้าหรือการบอกเลิกสัญญา และไม่มีหลักฐานที่นำมาใช้ดำเนินคดีได้  

นอกจากนี้ แม้ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือ
รับจ้างผลิตเครื่องสำอาง ต้องจดแจ้งรายละเอียดของเครื่องสำอางต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา แต่เมื่อมีการจดแจ้งรายละเอียดแล้ว ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว หรือครีมเหล่านี้ ยังมีการตรวจพบสาร
อันตรายอยู่เสมอ สาเหตุหนึ่งก็มาจาก การที่ผู้ประกอบการณ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ขาด
หน่วยงานที่ เข้ามาดูแลตรวจสอบอย่างจริงจังทั้ งในเรื่องการตรวจสอบส่วนประกอบ ต่าง ๆ  
ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ และตรวจสอบในเรื่องของการโฆษณาเกินความจริงการจดทะเบียนแจ้งชื่อที่อยู่
สถานประกอบการ เมื่อมีการตรวจพบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ และมีการสั่งห้ามจำหน่าย
ผู้ประกอบการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ ก็มักจะ ปิดเว็บไซต์ ปิดเฟซบุ๊ก และไม่นานก็กลับมา
ดำเนินการเช่นเดิม โดยใช้ชื่อใหม่อีก เพราะยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้จริงกับผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว หรือเครื่องสำอางเสริมความงาม 
ครีมต่าง ๆ ที่มีการขายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงมักตรวจพบสารประกอบอันตรายอยู่เสมอ  

กฎหมายของไทยที่ เกี่ยวข้องกับการรับผิดในกรณี เกิดความเสียหายจากผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2541 ซึ่งมีการบัญญัติเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเพ่ือให้เป็น ไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติไว้ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ก่อนซื้อสินค้า ได้แก่ 
มีการตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือดูแลเรื่องการโฆษณาสินค้าของผู้ประกอบการ โดยห้ามมิ
ให้ผู้ประกอบการโฆษณาสินค้าเกินจริง เป็นต้น และยังมีการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลากโดยให้มี
การระบุข้อความตามท่ีกฎหมายกำหนดและยังมีการคุ้มครองผู้บริโภคในการเข้าทำสัญญา หากสัญญา
เอาเปรียบผู้บริโภคเกินสมควรคณะกรรมการสามารถเข้ามาช่วยดูแลได้ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคใน
กรณีที่คณะกรรมการสงสัยว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคสามารถให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ดำเนินการทดสอบสินค้าได้ และมีการกำหนดให้ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภคเฉพาะกรณีผู้บริโภคถูกละเมิด
สิทธิโดยการดำเนินการทางศาล กรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ มี อันตราย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลกฎหมายต่างประเทศจะพบว่า ในประเทศเกาหลีและ
ประเทศญี่ปุ่น มีการกำหนดให้ผู้ขายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ต้องมีการส่งมอบ
เอกสารการซื้อขายที่มีการระบุตัวตนของผู้ขายไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดในการบอก
เลิกสัญญา การคืนสินค้า และสิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับภายหลังการคืนสินค้า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
กับกฎหมายประเทศไทยเห็นว่า ประเทศไทยมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
สินค้าให้ผู้บริโภคทราบจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลกฎหมายต่างประเทศจะพบว่า ในประเทศ
เกาหลีและประเทศญี่ปุ่น มีการกำหนดให้ผู้ขายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ต้องมี
การส่งมอบเอกสารการซื้อขายที่มีการระบุตัวตนของผู้ขายไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดใน
การบอกเลิกสัญญา การคืนสินค้า และสิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับภายหลังการคืนสินค้า เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศไทยเห็นว่า ประเทศไทยมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้ผู้บริโภคทราบแต่ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดว่ารายละเอียดดังกล่าวคือ 
เรื่องใดบ้าง จึงควรมีการแก้ไขกฎหมายโดยให้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขาย หลักเกณฑ์ขั้นตอน
การปฏิบัติในการบอกเลิกสัญญา การคืนสินค้า และวิธีการคืนเงิน เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภคดังนั้น จึงกำหนดประเด็นการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่  

1) การขายเครื่องสำอางยังขาดการติดตามตรวจสอบภายหลังยื่นขอจดแจ้งกับรัฐ 
ทำให้เครื่องสำอางที่มีการวางจำหน่ายภายหลังที่ได้ยื่นขออนุญาตจดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่แล้ว โดยเฉพาะ
เครื่องสำอางที่มีการจำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีคุณภาพและและปนเปื้อนสาร
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อันตราย ไม่มีคุณภาพ และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค อีกทั้งเครื่องสำอางที่มีการจำหน่ายผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังมีการโฆษณาเกินจริง และไม่มีเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบที่ตั้งที่ได้
จดแจ้งของสถานประกอบการว่ามีมาตรฐานหรือไม่  

2) ผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องสำอางที่มีการขายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ไม่มีการส่งมอบเอกสารการซื้อขาย เนื่องจากไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจั งทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบข้อ
สัญญาที่ควรทราบ อีกท้ังกฎหมายยังกำหนดเรื่องข้อสัญญาไว้ไม่ครอบคลุมเพียงพอ กฎกระทรวงยังไม่
มีการกำหนดเกี่ยวกับการให้รายละเอียดข้อมูลของเครื่องสำอาง หรือข้อมูลของผู้ประกอบการทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ว่าต้องมีรายละเอียดใดบ้าง ทำให้ผู้ประกอบการที่ขายเครื่องสำอางทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ละเลยการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบข้อมูลที่ควรทราบ
เกี่ยวกับสินค้าและข้อมูลของผู้ประกอบการทั้งเรื่องส่วนประกอบของเครื่องสำอาง 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมการการจำหน่ายเครื่องสำอางที่มีการขาย
ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

2) เพ่ือศึกษารวบรวมและวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศที่ควบคุมการการ
จำหน่ายเครื่องสำอางที่มีการขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

3) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ควบคุมการการจำหน่ายเครื่องสำอางที่มีการขาย
ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมเติมกฎหมายที่ควบคุมการการจำหน่ายเครื่องสำอางที่มี
การขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมสารอันตรายในเครื่องสำอางที่มีการขายผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง  
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 
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1.4 สมมติฐานในการศึกษา 

การจำหน่ายเครื่องสำอางบนอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ ในปัจจุบันยังมีปัญหาเกี่ยวกับการให้
รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และการส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขาย ทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้า โดยในปัจจุบันมีกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับได้แก่ พระราชบัญญัติขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ประกอบกับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2541 แต่ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดกำหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยังขาดการติดตามดูแล
ภายหลังการจดแจ้งผลิตภัณฑ์แล้ว เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค จึงเห็นว่าควรมี กฎหมาย
กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ จึงควรบัญญัติเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 
และในส่วนของการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควรมีการ
บัญญัติกฎหมายเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติขายตรงและและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และยกเลิก
กฎกระทรวงที่เป็นการยกเว้นผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย 

 

1.5 วิธีการศึกษา 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) ซึ่งผู้เขียนจะได้ศึกษาค้นคว้า และดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความ 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสาร เว็บไซต์ ตัวบทกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ และแนว
คำพิพากษาของศาลทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1) ทำให้ทราบเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีกฎหมายที่ ใช้ ในการควบคุมสารอันตรายใน
เครื่องสำอาง ที่มีการขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

2) ได้แนวทางกฎหมายต่างประเทศมาปฏิรูปกฎหมายไทยเกี่ยวกับการบังคับใช้ในการ
ควบคุมสารอันตรายในเครื่องสำอาง ที่มีการขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาของกฎหมายไทยเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดของสินค้าที่
ผู้ประกอบการต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ รวมทั้ง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติในการบอกเลิก
สัญญา การคืนสินค้า และการคืนเงินให้แก่ผู้บริโภค 
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4) เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
 
 
 



บทท่ี 2 
 

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องสำอาง การจำหน่ายสินค้า 
ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องสำอางเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความงามให้แก่ใบหน้า ผิวพรรณ เรือนร่าง ผม และส่วนอ่ืน ๆ
ของร่างกาย ช่วยให้ผู้ที่ใช้เครื่องสำอางมีรูปลักษณ์ท่ีสวยงามน่ามอง ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น ผู้คน
ที่ใช้เครื่องสำอางในปัจจุบันมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย โดยมุ่งหวังให้เครื่องสำอางช่วยดูแลรูปลักษณ์ของตน 
โดยศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง ได้แก่ ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องสำอาง 
ช่องทางในการจำหน่ายเครื่องสำอางทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ แนวคิดและทฤษฎีใน
การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภค และการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับเครื่องสำอาง 
 

2.1 ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับเคร่ืองสำอาง 

เครื่องสำอางมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และประเทศต่าง ๆ มีการให้ความสำคัญ
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเครื่องสำอางด้วย โดยได้ศึกษาความเป็นมาของเครื่องสำอาง 
ความหมายของเครื่องสำอาง คุณลักษณะของเครื่องสำอาง ประโยชน์ของเครื่องสำอางและประเภท
ของเครื่องสำอาง 

 
2.1.1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องสำอาง 
เครื่องสำอางเครื่องสำอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพ่ือใช้บนผิวหนัง ส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ร่างกาย โดยใช้ทา ถู นวด พ่น หรือโรย มีจุดประสงค์เพ่ือทำความสะอาด หรือส่งเสริมให้เกิดความ
สวยงาม หรือเพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ คำว่า Cosmetics มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า 
kosmetikos ซึ่งหมายถึงการตกแต่งให้สวยงามเพ่ือดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็น (คำว่า  komos
แปลว่า เครื่องประดับ) โดยแต่เริ่มนั้น ใช้เครื่องสำอางเนื่องจากความจำเป็น เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติ1 

 
1 Admin, เครื่องสำอาง มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?, ค้นวันที่ 1 มีนาคม 2564 จาก 

http://chem-around.blogspot.com/2015/02/blog-post_16.html 
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ต้นกำเนิด และวิวัฒนาการของเครื่องสำอาง เท่าที่ปรากฏ สันนิษฐานว่ามีการใช้เครื่องหอม
ในพิธีทางศาสนา สำหรับบูชาพระเจ้าโดยการเผา ใช้น้ำมันพืชทาตัวหรือใช้อาบศพเพ่ือไม่ให้เน่าเปื่อย 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันจากประเทศตะวันออก และใช้
เครื่องหอมนี้ไม่ต่ำกว่า 5000 ปี เชื่อกันว่าประเทศอียิปต์เป็นชาติแรกที่รู้จักศิลปะการตกแต่งและการ
ใช้เครื่องสำอางและมีการแพร่ของวัฒนธรรมไปถึงชาว อัสซีเรียนบาบีโลน เปอร์เซียและกรีก เมื่อคราว
ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ยกทัพเข้ายึดประเทศอียิปต์ และประเทศในยุโรปบางส่วน  
ตลอดจนถึงกรีกจึงทำให้ความรู้เรื่องเครื่องสำอางแพร่หลายศูนย์การของความเจริญอยู่ที่ เมือง 
อเล็กซานเดรีย จนถึงสมัยจูเลียส ซีซาร์รบชนะกรีก ก็ได้รับศิลปวิทยาการต่าง ๆ มาจากกรีก 
ศูนย์กลางของศิลปวิทยาการต่าง ๆ ได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงโรม จึงมีวัฒนธรรมการอาบน้ำหอม ในระยะที่
โรมันกำลังรุ่งเรือง ซีซาร์ได้ยกกองทัพไปรบกับอียิปต์ซึ่งมีพระนางคลีโอพัตราเป็นราชินี ที่รู้จัก
วิธีการใช้ศิลปะการตกแต่งใบหน้าและร่างกาย การใช้เครื่องสำอางจึ งเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น  
ในคริสต์ศตวรรษที่ 2 Galen บิดาแห่งเภสัชกรรม กายวิภาค อายุศาสตร์และปรัชญา ได้ประดิษฐ์  
Coldcream ขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมา เมื่อจักรวรรดิโรมันอ่อนกำลังลง ประเทศที่นำหน้าเรื่อง
เครื่องสำอางคือฝรั่งเศส และมีสเปนเป็นคู่แข่ง 

การใช้เครื่องสำอางจัดเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีมาแต่สมัยโบราณ มีการค้นพบว่า มีการใช้
เครื่องสำอางมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ จีน อินเดีย และต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยสันนิษฐานว่า  
ชาวกรีกเป็นชาติแรกที่มีการแยกการแพทย์และเครื่องสำอางออกจากกิจการทางศาสนา และยังถือว่า
การใช้เครื่องสำอางเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติต่อร่างกายให้ถูกต้องสม่ำเสมอ เป็นกิจวัตรประจำวัน 
ศิลปะการใช้เครื่องสำอางและเครื่องหอมได้ถึงจุดสูงสุดในระหว่าง 2 ศตวรรษแรกแห่งอาณาจักรโรมัน 
แล้วจึงค่อย ๆ เสื่อมลง และเมื่ออาณาจักรโรมันเสื่อมอำนาจลง 

ในศตวรรษที่  5 ศิลปะการใช้เครื่องสำอางจึงแพร่หลายเข้าสู่ทวีปยุโรป นอกจากนี้   
ชาวอาหรับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการผลิตเครื่องสำอาง โดยได้มีการ
ดัดแปลง แก้ไขส่วนผสมต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพดีขึ้น เช่น การใช้กรรมวิธี
การกลั่นเพ่ือให้มีความบริสุทธิ์สูง มีการใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย เป็นต้น เมื่อศิลปะการใช้
เครื่องสำอางได้แพร่หลายเข้าสู่ในประเทศฝรั่งเศสมากขึ้น เจ้าหน้าที่ชาวฝรั่งเศสได้พยายามเสนอให้มี
การแยกกิจการด้านเครื่องสำอางไว้เฉพาะ โดยให้แยกออกจากกิจการด้านการแพทย์ เนื่องจากกิจการ
ด้านการแพทย์และเครื่องสำอางต้องอยู่ในการควบคุมของกฎหมาย ในระหว่างปี ค.ศ. 1400 -1500 
และความพยายามก็ประสบความสำเร็จในปี ค.ศ. 1600 ศิลปะการใช้เครื่องสำอางได้แยกออกมาจาก
กิจการด้านการแพทย์อย่างชัดเจน ต่อมาในปี ค.ศ. 1800 ได้มีการรวบรวมและแยกแยะความรู้ในด้าน
ศิลปะการใช้เครื่องสำอางออกเป็นหลาย ๆ ประเภท เช่น เภสัชกร ช่างเสริมสวย นักเล่นแร่แปรธาตุ 
ซึ่งต้องใช้ความรู้ที่ได้มาจากเภสัชกรรมและเครื่องสำอางมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละอาชีพการ
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ผลิตเครื่องสำอางในช่วงแรก ๆ นั้น ยังมีกรรมวิธีการผลิตที่ไม่แน่นอน เครื่องสำอางบางประเภทมีขาย
ในร้านขายยา การผลิตเป็นความรู้ส่วนบุคคลที่ได้รับสืบทอดมาหรือได้จากการศึกษาค้นคว้า ลองผิด
ลองถูก จนถึงปลายศตวรรษที่ 19 ได้มีผู้นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิตแทน
วิธีเก่า และเมื่อผลิตเครื่องสำอางแต่ละชนิดจะมีเครื่องหมายการค้าชัดเจน และมีกรรมวิธีในการผลิตที่
แน่นอน ทำให้เครื่องสำอางที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพ สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ผลิต ทำให้มีการเพ่ิมการ
ผลิต และพยายามปรับปรุงคุณภาพของเครื่องสำอางให้มีคุณภาพสูงขึ้น ต่อมาได้มีการนำความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เข้ามาปรับปรุงคุณภาพของเครื่องสำอาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเคมี ได้มีส่วน
เข้ามาช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้มีคุณภาพสูงขึ้น ในการผลิตแต่ละครั้ง
ต้องมีส่วนประกอบที่คงที่ ได้ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน มีหลักการเลือกใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานในการ
ผลิต และมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ตลอดจนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในปี ค.ศ. 1895  
ได้มีการเปิดสอนวิชาการเครื่องสำอาง ในเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นครั้งแรก ทำให้
นักศึกษาได้รู้จักวิธีการใช้เครื่องสำอางชนิดต่าง ๆ ในการรักษาผิวหนังและเส้นผม ต่อมาการศึกษาวิชา
นี้ได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว 

 
2.1.2 ความหมายของเครื่องสำอาง 
คำจำกัดความของเครื่องสำอาง มีมากมายหลายแบบ ขึ้นอยู่กับผู้ให้ความหมายว่ามีความ

ต้องการสื่อหรือมีวัตถุประสงค์อย่างไรโดยมีหลักการและพ้ืนฐานในการให้คำจำกัดความดังต่อไปนี้ 
1) Edward Sagarin ผู้เขียนหนังสือ Cosmetics Science and Technology  

ได้ให้ความหมายว่า เครื่องสำอางคือสิ่งที่นำมาใช้กับร่างกายมนุษย์ ไม่ว่าจะด้วยการ ฉีด พ่น ถู เท โรย 
หรือใช้ในการทำความสะอาด เพ่ือดึงดูด และทำให้เกิดรูปลักษณ์ใหม่2  

2) หนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ให้คำจำกัดความเครื่องสำอางว่า 
เครื่องสำอางหมายถึงผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพ่ือใช้บนผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ โดยถู 
ทา พ่น หรือ โรย เป็นต้น เช่นในการทำความสะอาดป้องกัน แต่งเสริมเพ่ือความงาม หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ-สิ่งใดๆ ที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงที่กล่าวมาแล้วข้างต้น3 

 
2 Edward Sagarin, Cosmetics: Science and Technology (New York: 

Interscience, 1957), p. 3. 
3 กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 152-2518) (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2518), น. 91. 
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3) หนังสือพิมพ์เภสัชกรรม สมัย ได้ให้คำจำกัดความว่า เครื่องสำอาง หมายถึง 
ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่มีความตั้งใจหรือจงใจผลิตขึ้นมาสำหรับใช้กับบุคคลใดโดยตรง เพื่อความมุ่งหมาย
ในการทำความสะอาด หรือการทำให้เกิดความสวยงามโดยเฉพาะ ภายใต้กฎหมายควบคุมอาหาร ยา 
และเครื่องสำอางของสหรัฐอเมริกา ความหมายรวมไปถึง ยาและสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ด้วย ซึ่งจะต้องถูกควบคุมตามกฎหมาย และในด้านปฏิบัติการหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่จะใช้ในการ
ผลิตเครื่องสำอาง รวมทั้งวิธีรักษาและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการทำความสะอาดร่างกายและการ
ทำให้เกิดความสวยงามที่ใช้ในร้านเสริมสวยด้วย 

4) ความหมายของเครื่องสำอาง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง 
พ.ศ. 2535 หมายถึง  

 (1) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือ กระทำ
ด้วยวิธีอ่ืนใด ต่อส่วนหนึ่งของร่างกายเพ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความ
สวยงาม และรวมตลอดทั้งเครื่องประทินผิวต่าง ๆ ด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับ และเครื่องแต่งตัว
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย  

 (2) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางโดยเฉพาะ 
หรือ  

 (3) วัตถุอ่ืนที่กำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสำอาง  
ดังนั้น เครื่องสำอางนอกจากจะหมายถึงเครื่องแต่งหน้า เครื่องเสริมความงาม 

เครื่องสำอางของผิวพรรณ ใบหน้า รวมทั้งเครื่องหอมที่ให้กลิ่นที่มีเสน่ห์หอมชื่นใจ และกลิ่นหอมที่อยู่
ในเครื่องสำอางทุกชนิด ยังรวมถึงสบู่ แชมพู ที่ใช้ทำความสะอาดร่างกายด้วย4 

5) เครื่องสำอางในความหมายทั่วไป คือ  
 (1) เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะกับผิวกายภายนอกเท่านั้น เช่น 

ผิวหนัง ริมฝีปาก และ ในช่องปาก เส้นผม เล็บ รวมทั้งอวัยวะเพศส่วนนอก 
 (2) ใช้เพ่ือความสะอาดในชีวิตประจำวัน เช่น ขจัดคราบเหงื่อไคล สิ่งสกปรกที่

ผิวกาย เส้นผม 
 (3) ใช้เพื่อระงับกลิ่นกาย แต่งกลิ่นหอม  
 (4) ใช้เพ่ือปกป้องหรือส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี ปรับแต่งให้แลดูดี โดยที่ไม่

สามารถไปมีผลต่อโครงสร้างหรือการทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์  
 
 

 
4 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 
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2.1.3 คุณลักษณะเครื่องสำอาง 
ในการผลิตเครื่องสำอาง มีลักษณะการเตรียมหรือการผลิตเหมือนกับการเตรียมหรือการผสม

ยา แต่ในกรณีของการเตรียมเครื่องสำอางจะมีลักษณะที่เฉพาะเด่นชัดที่แตกต่างจากการผลิตยาอยู่ 3 
ประการ คือ 

1) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมชวนดม 
2) มีลักษณะสวยงาม ทั้งลักษณะของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบรรจุหีบห่อ 
3) ใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการพกพาเครื่องสำอางโดยทั่ วไป จะต้องบอก

คุณลักษณะของเครื่องสำอางนั้น  ๆ ไว้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) เช่น 
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ ข้อควรระวัง ภาชนะและการบรรจุ รวมถึงการทดสอบ การ
ตรวจหาปริมาณ และการวิเคราะห์ต่าง ๆ  

 
2.1.4 ประโยชน์ของเครื่องสำอาง 

1) ช่วยตกแต่งให้ผิวดูเนียนและผุดผ่องขึ้น เช่น แป้งแต่งหน้า ดินสอเขียนคิ้ว ครีม
ต่าง ๆ  

2) ช่วยทำความสะอาดรักษาอนามัยและสุขภาพผิวของปากและฟัน เช่น สบู่และยา
สีฟัน 

3) ช่วยกลบเกลื่อนให้แลดูเป็นธรรมชาติ เช่น กลบฝ้าและไฝต่าง ๆ  
4) ช่วยตกแต่งทรงผมให้อยู่ทรง และสวยงามตามที่ต้องการ 
5) ช่วยทำให้สบายผิว แก้ความอับชื้น เช่น แป้งฝุ่นโรยตัว 
6) ทำให้จิตใจสดชื่น รู้สึกผ่อนคลาย เนื่องจากกลิ่นหอมของเครื่องสำอาง 
 

2.1.5 ประเภทของเครื่องสำอาง 
1) โดยทั่วไปมักจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภทใหญ่ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้5 คือ 
 (1) เค รื่ อ งส ำอ า งที่ ใช้ ท ำค ว าม ส ะอ าด  (Cleansing Cosmetic) ซึ่ งมี

วัตถุประสงค์หลักในการใช้ คือ การนำไปชำระล้างสิ่งสกปรกบนร่างกาย ทำให้ร่างกายสะอาดขึ้น 
ได้แก่ ยาสีฟัน แชมพู เจลล้างหน้า ครีมโกนหนวด น้ำยาทำความสำอาดจุดซ่อนเร้น เป็นต้น 

 
5 กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, คู่มือการพิจารณาการจด

แจ้งเครื่องสำอางควบคุม (นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
2555), หน้า 5. 
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 (2) เครื่องสำอางที่ใช้เพ่ือการบำรุงผิวให้ นุ่ม เนียน ไม่แห้ง ไม่หลุดลอกเป็นขุย 
เช่น ครีมกันแดด ครีมบำรุงผิวหน้า โลชั่นบำรุงผิว ลิปปาล์มที่ไม่มีสี เป็นต้น 

 (3) เครื่องสำอางสำหรับตกแต่ง (Make Up) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการใช้คือเพ่ือ
ตกแต่งผิวหน้าหรือผิวกายให้มีสีที่เปลี่ยนไปชั่วคราว ได้แก่ ลิปสติก ดินสอเขียนคิ้ว ครีมรองพ้ืน แป้ง
ทางหน้า เป็นต้น 

2) เครื่องสำอางที่พบในท้องตลาดอาจจะแบ่งออกเป็น 10 ประเภท6 ดังนี้ 
 (1) เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง ได้แก่ครีมทาผิว, ผลิตภัณฑ์ขจัดสิว, ผลิตภัณฑ์

ขจัดสีผิวและขจัดฝ้า, ผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อและขจัดกลิ่นตัว, ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด, ผลิตภัณฑ์
ป้องกันแมลงกัดต่อย 

 (2) เครื่องสำอางสำหรับผมและขน ได้แก่แชมพูและครีมนวดผม, ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งผม, ผลิตภัณฑ์สำหรับโกนหนวดและกำจัดขน 

 (3) เครื่องสำอางสำหรับแต่งตาและค้ิว 
 (4) เครื่องสำอางสำหรับแต่งใบหน้าได้แก่  ผลิตภัณฑ์พอกและลอกหน้า, 

ผลิตภัณฑ์กลบเกลื่อน, ผลิตภัณฑ์รองพ้ืนแต่งหน้า, แป้งผัดหน้าและแป้งโรยตัว 
 (5) เครื่องสำอางสำหรับแต่งแก้ม 
 (6) เครื่องสำอางสำหรับแต่งปาก 
 (7) เครื่องสำอางสำหรับทำความสะอาดผิวปาก และฟัน a. ครีมล้างหน้าและ

ครีมล้างมือ b. ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปาก 
 (8) เครื่องสำอางสำหรับเล็บ 
 (9) เครื่องสำอางสำหรับเด็ก 
 (10) ผลิตภัณฑ์น้ำหอม 
3) การจำแนกประเภทของเครื่องสำอาง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ

เครื่องสำอาง พ.ศ. 25587 แบ่งเครื่องสำอางได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 (1) เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ 
 เป็นเครื่องสำอางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคจากเคมีภัณฑ์ที่

เป็นส่วนผสม มีการกำกับดูแลที่เข้มงวดด้วยการให้ขึ้นทะเบียนตำรับกับ อย. เมื่อได้รับใบสำคัญการ
ขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอางควบคุมพิเศษแล้ว จึงสามารถผลิตหรือนำเข้ามาจำหน่ายได้ โดยสังเกต

 
6 จันทิมา ทองคำดี, ประวัติเครื่องสำอาง, ค้นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จาก 

http://jantima-117.blogspot.com/2008/08/blog-post.html 
7 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558  
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ได้จาก เลขทะเบียนในกรอบ อย. ตัวอย่างเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ ได้แก่ ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปากที่
มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ เซทิล ไพริดิเนียมคลอไรด์ ผลิตภัณฑ์กำจัดขน หรือทำให้ขนร่วง  

 (2) เครื่องสำอางควบคุม 
 เป็นเครื่องสำอางที่มีผลกระทบหรืออาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายบ้างการ

กำกับดูแลจึงไม่มีความเข้มงวดเท่าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ ผู้ประกอบธุรกิจเพียงแจ้งรายละเอียด
ต่อหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนผลิต หรือนำเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร ดังนั้น 
เครื่องสำอางควบคุมอาจไม่มีเลขทะเบียนในกรอบ อย. กำหนด ได้แก่ แป้งฝุ่ นโรยตัว แป้งน้ำ 
เครื่องสำอางที่มีสารขจัดรังแค มีส่วนผสมของซิงก์ไพริไทโอน และไพรอกโทนโอลามีน ผ้าอนามัยผ้า
เย็น เครื่องสำอางป้องกันแสงแดด หรือกระดาษเย็น 

 (3) เครื่องสำอางทั่วไป 
 เป็นเครื่องสำอางที่ไม่มีส่วนผสมของสารควบคุมพิเศษ หรือสารควบคุม ดังนั้น 

เครื่องสำอางทั่วไปจะไม่มีเลขทะเบียนในกรอบ อย. แต่มีข้อกำหนดในการผลิต หรือนำเข้า ดังนี้  
ก) เครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศ สามารถผลิตได้โดยไม่ต้องแจ้งขอ

อนุญาตจาก อย. แต่มีการกำหนดให้จัดทำฉลากภาษาไทยมีข้อความอันจำเป็นครบถ้วนชัดเจน (ส่วน
ข้อความอ่ืน ๆ บนฉลากต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง และมีเอกสารหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้  

ข) เครื่ องสำอางที่ น ำเข้ าจากต่ างประเทศ ต้องส่ งมอบหลักฐาน
ประกอบการนำเข้า และจัดทำฉลากภาษาไทยให้มีข้อความอันจำเป็นให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน 
หลังจากได้รับการตรวจปล่อยให้นำเข้าฯ (ส่วนข้อความอ่ืน ๆ บนฉลากต้องเป็นข้อมูลจริง และมี
เอกสารหลักฐานพร้อมที่สามารถพิสูจน์ได้) ตัวอย่างเครื่องสำอางทั่วไป ได้แก่ ครีมบำรุงผิวโลชั่นทาตัว 
แป้งทาหน้า สบู่ก้อน สบู่เหลว โฟม น้ำมันทาผิว สีทาเล็บ เป็นต้น8 

 

2.2 ลักษณะการจำหน่ายเครื่องสำอางทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ในปัจจุบัน นอกจากการขายสินค้าที่วางจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อด้วยตนเองแล้ว ยังมี
การจำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้บริโภคมิได้ทดลองสินค้าด้วยตนเอง แต่เป็นการ
ซื้อกับผู้ประกอบการที่มีการเสนอขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ศึกษาลักษณะการ
จำหน่ายเครื่องสำอางทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ การขายผ่านเว็บไซต์  การขายผ่าน Social 
Media การฝากขายโดยผู้ประกอบการเป็นสื่อกลาง  

 
8 หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล, กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสัช

กรรม (เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558), หน้า 10. 
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2.2.1 การขายผ่านเว็บไซต์ 
ช่องทางขายออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของตนเอง ก็คล้ายกับการมีหน้าร้านที่อยู่บน

อินเทอร์เน็ต ซึ่งเราจะจัดหน้าร้านหรือสไตล์ของร้านอย่างไรก็ได้ อีกทั้งการมีเว็บไซต์ยังสามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถือของเราได้มากขึ้นอีกด้วย (ลงทุนทำเว็บไซต์ของตนเอง คงไม่ปิดหนีง่าย ๆ หรอก)  
แต่ข้อเสียก็คืออาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเว็บ หรือการเช่าโดเมน เป็นต้น 
ตัวอย่างเว็บที่สามารถใช้สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ เป็นต้น ข้อดีของการขายของในเว็บไซต์ของตัวเอง 
คือสามารถปรับเปลี่ยนเว็บได้ตามใจชอบให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าของเราสามารถสร้างระบบการรับชำระ
เงินขึ้นมาเองได้ เช่น สร้างให้ลูกค้าหยิบสินค้าลงตะกร้า คุณพ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องมานั่งคุยเพ่ือรับ  
ออรเ์ดอร์ เพียงแค่ดูว่าลูกค้าคนไหนสั่งซื้ออะไรและรอรับการชำระเงิน แต่การเปิดเว็บไซต์ขายของเอง
ก็มีข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายในระยะเริ่มต้นสูงลูกค้าไม่ชิน เช่น ลูกค้าซื้อของเป็นครั้งแรก จึงยังต้องการให้
แม่ค้าจับมือทีละขั้นตอนอยู่ ถ้าเข้ามาเจอเว็บไซต์ขายของที่ไม่คุ้นตาแล้วใช้ไม่เป็น ก็จะมีความรู้สึกไม่
มั่นใจ ไม่กล้าโอนเงิน ถ้าโชคดีหน่อยก็จะโทรมาสอบถาม หรือโชคร้ายก็จะปิดไปเลย นอกจากนี้การ
เปิดเว็บไซต์เป็นของตนเองยังต้องพบกับการแข่งขันที่สูง เนื่องจากเว็บไซต์นั้นมีอยู่มากแล้ว ถ้าอยาก
ให้ลูกค้าหาเจอ ติดหน้าแรกเวลาค้นหาจาก Google ก็ต้องใช้เวลาสร้างฐานลูกค้าและทำ SEO9 หรือ
หากจะลงโฆษณากับ Google ก็มีเรื่องให้ศึกษาและประเมินความคุ้มค่าอีกเต็มไปหมด และลูกค้าอาจ
ไม่เยอะเพราะคนส่วนมากเขาไปนั่งเล่น Facebook เล่น Instagram เล่น LINE กันอยู่ คนที่มาเข้า
เว็บไซต์ที่มีร้านขายของก็เลยเป็นคนที่ตั้งใจเข้ามาซื้อของจริงๆ ซึ่งก็มีจำนวนน้อย จากจำนวนที่น้อย
อยู่แล้ว ก็ต้องมกีารแข่งขันกับร้านอื่น ๆ  
  

 
9 บริษัท อาอุน ไทย แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด, Marketing Blog: E-Commerce  

(อีคอมเมิร์ซ) คืออะไร? ใช้กลยุทธ์การตลาดโปรโมทสินค้าอย่างไรให้ขายได้, ค้นวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563 จาก https://seo-web.aun-thai.co.th/blog/marketing-blog-ecommerce-
strategy/ 
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2.2.2 การขายผ่าน Social Media 
จากผลสำรวจของ Thailand Zocial Awards 2017 พบว่าการขายสินค้าผ่านทาง Social 

Media ในประเทศไทยมีมูลค่าการซื้อขายสินค้าปลีก-ส่ง มีมูลค่าสูงถึง 269,660.85 ล้านบาท10 โดยมี
การขายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การขายผ่านช่องทาง Facebook 
พบว่า ประเทศไทยมีการขายของผ่านช่องทาง Facebook โดยขายในรูปของการเปิด 

Pages สำหรับธุรกิจ องค์กรหรือสร้าง Groups ขึ้น เพ่ือให้มีสมาชิกได้ไม่จำกัด และสามารถบริหาร
จัดการได้หลายคน และระบบ Facebook และระบบ Facebook ยังมีการเก็บสถิติการเข้าชมของผู้ใช้ 
เพ่ือการโฆษณาสินค้าด้วย และในส่วนของผู้ซื้อสินค้า จากการเก็บข้อมูลผู้หญิงไทยสนใจการซื้อของ
ทาง Facebook สูงถึง 62% โดยผู้ที่สนใจซื้อสินค้ามากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี คิดเป็น 34% 
ของผู้ซื้อสินค้าผ่านทาง Facebook 

การสร้าง Facebook Groups เหมาะกับ การขายของเฉพาะกลุ่ม11 และสินค้ามือ
สอง หรือการขายของให้คนในภูมิภาคเดียวกัน เป็นต้น ส่วนการขายโดยการเปิด Facebook Pages 
สามารถสร้างชื่อให้สินค้าของตนได้ เป็นตราสินค้าของตนโดยเฉพาะ และยังสามารถ Live ขายสินค้า 
ทำให้ผู้ซื้อสินค้ารู้สึกใกล้ชิดผู้ขายสินค้ามากข้ึน และมีการเพ่ิมยอดขายด้วยการลดราคา และเชิญชวน
ให้มีการ Share เพ่ือเป็นการโฆษณา Pages ให้คนรู้จักมากขึ้น ในช่วงเวลาการ Live ดังกล่าว  

จากผลการสำรวจร้านบน Facebook ในประเทศไทยจากข้อมูลกลุ่มร้านค้าตัวอย่าง
ทั่วประเทศ 4,000 ร้าน ซึ่งรวบรวมโดย Sellsuki12-ระบบแคชเชียร์และจัดการออร์เดอร์สำหรับเพจ
Facebook พบว่า อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ทำรายได้มากท่ีสุดโดยร้านค้าออนไลน์ ที่ขายของบน 
Facebook ในประเทศไทย พบว่าสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม อาทิ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ความงาม เป็นสินค้าที่ผู้ขายออนไลน์ได้รายได้มากที่สุดถึง 44% รองมาเป็นสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า 

 
10 ปณชัย อารีเพ่ิมพร, สำรวจภาพรวมตลาดนัดโซเชียลคอมเมิร์ซ ปี 2017 เทรนด์การค้า

แบบไทยๆ ทำไมถึงกำลังมา!?, ค้นวันที่ 11 กันยายน 2563 จาก https://thestandard.co/news-
business-social-commerce-2017/ 

11 Pigabyte, [How to] ใช้ Facebook Groups อย่างไรในธุรกิจของคุณ, ค้นวันที่ 11 
กันยายน 2563 จาก https://www.marketingoops.com/exclusive/how-to/how-to-use-
facebook-groups-for-business/ 

12 Sellsuki Blog, สำรวจร้านบน Facebook ไทย พบ “ขายอาหารเสริมและ
เครื่องสำอาง” รายได้เยอะสุด, ค้นวันที่ 11 กันยายน 2563 จาก https://blog.sellsuki.co.th/
สำรวจร้านบน-facebook/ 
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เครื่องประดับ 34% ตามมาด้วยสินค้าประเภทสื่อสิ่งพิมพ์  (บริการพิมพ์ ถ่ายภาพ สร้างฉลาก  
สติกเกอร์) มี 8% ในขณะที่สินค้ากลุ่ม “ไอทีแอคเซสซอรี่” กลับรั้งท้ายอยู่ที่ 1% จากสถิตินี้แสดงให้
เห็นว่าสินค้าสุขภาพและความงามได้กลายมาเป็นสินค้ายอดนิยมของคนทั้งประเทศ แสดงให้เห็นถึง
กระแสรักสุขภาพและการดูแลตัวเองให้ดูดีโดยใช้เวลาไม่นาน ประกอบกับสินค้าประเภทนี้มักมีระบบ
ตัวแทนจำหน่ายที่แข็งแรง จึงทำให้เกิดเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งระบบตัวแทน
จำหน่ายมีข้อดีคือ ใช้เงินลงทุนน้อย และไม่ต้องสร้างแบรนด์เอง ทำให้ผู้ขายรายใหม่ๆ ตัดสินใจที่จะ
ลงทุนมากขึ้น 

2) การขายผ่านช่องทาง Instagram 
ในประเทศไทยมีการเปิด Instagram เพ่ือขายของ 855,129 ร้านค้า (จากการสำรวจ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560) โดยเป็นสินค้าประเภทเครื่องสำอางประมาณ 2.93% โดยมีเทคนิค
การขายสินค้าใน Instagram13 ได้แก่ การฝากร้านตาม Instagram ของดาราที่มียอดผู้ติดตามสูง และ
โพสต์ขายในเวลาพักของกลุ่มลูกค้า ได้แก่ เวลาบ่ายสอง และหนึ่งทุ่ม สินค้าประเภทสุขภาพและความ
งามมีการฝากขายตาม Instagramของดาราคิดเป็นประมาณ 22% และมีการใช้ Hashtag หรือ #  
ซึ่งประโยชน์ของมันคือสะดวกในการค้นหา รวมทั้งสามารถสื่อถึงแบรนด์หรือสิ่งที่เราต้องการได้ ผู้ขาย
จึงมักใช้ Hashtag ในการช่วยนำเสนอสินค้า การขายสินค้าทาง Instagram ผู้ขายสามารถตั้งเป็นชื่อ
ร้านของตนได้ และสามารถหากลุ่มลูกค้าเฉพาะได้ด้วยการค้นหาจากภาพที่บุคคลนั้น  ๆ ลง หรือการ
ติด Hashtag ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

3) Line@: หลายคนคงเริ่มรู้จักกันบ้างแล้วสำหรับ Line@ เพราะจะต่างจาก Line 
Personal ที่สามารถทำการส่ง Boardcast ให้กับลูกค้าที่เคยแอดมาถาม หรือติดตามเราอยู่ได้ พร้อม
ยังสามารถตั้งค่าหรือมีฟีเจอร์มากมายที่ทาง Line ทำไว้สำหรับธุรกิจหรือร้านค้ามากมาย เช่น Admin 
ช่วยกันตอบ , Promotion, Coupon และอ่ืน ๆ มากมาย ซึ่งเป็นการทำให้ผู้ซื้อรู้สึกใกล้ชิดกับ
ผู้ประกอบการมากขึ้นเพราะสามารถถามตอบ กับผู้ประกอบการได้ตลอด 

ข้อดีของการขายของทาง Social Media โดยสรุปคือ มีความสะดวกเนื่องจากช่องทางเหล่านี้ 
เป็นเว็บไซต์ที่มีมานานแล้ว คนส่วนมากก็ใช้งานเป็น เพราะฉะนั้นการพูดคุยหรืออัพโหลดรูปภาพใน 
Facebook, Instagram, Line ก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับทั้งพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมาก ๆ 
สำหรับการขายสินค้า นอกจากนี้การขายสินค้าทาง Instagramยังหาลูกค้าง่าย จากผลสำรวจประเทศ
ไทยมีผู้ใช้ Facebook เกนิ 35 ล้านคน ซึ่งถือเป็นจำนวนมากและในแต่ละวันคนใช้เวลาไปกับการเล่น 
Facebook หลายชั่วโมง ดังนั้นการขายสินค้าทาง Facebook ถือได้ว่ามีกลุ่มลูกค้าในมือ และที่ดีที่สุด

 
13 Pacy Media, แนะนำ 5 ข้ันตอนการขายของใน IG สุดเบสิค, ค้นวันที่ 11 กันยายน 

2563 จาก https://pacymedia.com/2020/10/03/start-selling-on-instagram/ 
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สำหรับผู้ประกอบการใหม่ คือ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจ การใช้งานนอกจากจะง่ายแล้วยังฟรี
อีกด้วย เพียงแค่เป็นสมาชิก Facebook, Instagram, Line แล้วก็เริ่มใช้งานได้เลย 

ในส่ วนของข้ อ เสี ยของการขายของทาง Social Media โดยสรุปคื อ  มี คู่ แข่ งมาก  
ยิ่ง Facebook, Instagram, Line ให้ใช้ฟรี มีคนใช้เยอะ ก็ยิ่งมีคู่แข่งเยอะขึ้น ดังนั้น การขายสินค้า
ช่องทางนี้จะต้องมีการวางแผนธุรกิจ แผนการตลาด และมีการบริการที่ เหนือกว่าร้านอ่ืน  ๆ 
นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเนื่องจากว่าตลาด Social Media ใน Facebook, Instagram, 
Line เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงมาก ผู้ประกอบการที่ต้องการให้ร้านของตนได้รับการแนะนำบ่อย ๆ 
จากทางสื่อดังกล่าวจะต้องเสียค่าโฆษณา ไม่เช่นนั้นแล้ว ก็มีโอกาสน้อยมากที่คนจะมาเจอร้าน และ
การโฆษณายังมีความยุ่งยาก เพราะจะต้องมีการตั้งค่าหลายระดับ ว่ากลุ่มเป้าหมายผู้ขายเป็นใคร 
และจะต้องคำนวณงบประมาณที่คุ้มทุนสำหรับการโฆษณา  

 
2.2.3 การฝากขายโดยผู้ประกอบการเป็นสื่อกลาง 
เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางการซื้อขาย ขนาดใหญ่ที่เปิดให้ร้านค้าจำนวนมากมาลงขายสินค้า 

คล้ายกับการฝากขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า ซึ่งการขายผ่านช่องทางนี้ค่อนข้างง่าย เพราะช่องทางนี้
สำเร็จรูป อยู่แล้ว รอแค่เรามาฝากขาย และช่วยสามารถลดต้นทุนในการขายสินค้าของเราได้ เพราะ
ส่วนใหญ่เว็บไซต์เหล่านี้จะมีการทำการตลาดอยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาทำการตลาดเอง แต่ก็ต้อง
แลกมาด้วยการแข่งขันใน E-market Place ที่อาจเจอร้านขายสินค้าเหมือนกับเราไม่น้อย ตัวอย่าง
เว็บไซต์ที่ให้บริการ  

1) Weloveshopping-ซื้อของออนไลน์ ขายของออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย เป็น
เว็บไซต์ขายของยุคแรก ๆ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย คงไม่มีใครไม่รู้จัก 
Weloveshopping เป็นอีกเว็บที่พ่อค้าแม่ค้านิยมใช้กันเป็นอย่างมาก ถึงแม่จะมีค่าบริการในการเพ่ิม
สินค้า การทำธีมที่สวยกว่าแบบฟรี และอ่ืน ๆ อีกมากมายในยุคนั้น 

แต่ ปั จ จุ บั น  Weloveshopping ได้ ท ำก าร อั พ เก รด ระบ บ ให ม่  ก ล าย เป็ น 
Marketplace แทน ซึ่งจะมีหน้าร้านที่แสดงสินค้าของเรา และซื้อขายได้ อีกทั้งสินค้าของเราก็จะไป
อยู่ ใน  Shopping Mall อีกด้วยแต่ เมื่ อลูกค้ าสั่ งซื้ อ  เงินทั้ งหมดยั งคงจะอยู่ ใน  Wallet ของ 
Weloveshopping ก่อน จนกว่าพ่อค้าแม่ค้าจะทำการขอถอนเงิน  

ช่องทางการรับชำระเงินของ Weloveshopping ของลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าการ
รับชำระเงินใน Weloveshopping นี้ จะเป็นการรับชำระเงินแล้วยอดเงินจะอยู่ที่ Weloveshopping
ก่อน เพ่ือลูกค้าจะได้เกิดความน่าเชื่อถือ และหากลูกค้าไม่ได้รับสินค้า ก็จะสามารถขอคืนเงินกับทาง 
Weloveshopping ได ้
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ค่าธรรมเนียมการทำรายการจะเกิดขึ้น เมื่อรายการสั่งซื้อมีการยืนยันการรับสินค้า 
และเปลี่ยนสถานะเป็น ดำเนินการเรียบร้อย โดยค่าธรรมเนียมการทำรายการจะคิดจากมูลค่าของการ
ขาย 

ค่าธรรมเนียมการทำรายการ = (มูลค่าการขาย x อัตราค่าธรรมเนียม 3%) + 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (มูลค่าการขาย คือ มูลค่าการขายของรายการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีการยืนยัน
การรับสินค้า และเปลี่ยนสถานะเป็น “ดำเนินการเรียบร้อย”อัตราค่าธรรมเนียม 2.55-3% ขึ้นอยู่กับ
มูลค่าการขายต่อเดือนและภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% คำนวณจากค่าธรรมเนียมการทำรายการเท่านั้น) 

2) Shopee Thailand-ซื้อขายสินค้าผ่านมือถือ หรือออนไลน์ 
สำหรับ Shopee จะเป็นเว็บไซต์ Marketplace ที่ทุกคนสามารถลงขายสินค้าผ่าน

ระบบได้ง่ายมาก ๆ โดยไม่จำกัดจำนวน และทาง Shopee ก็จะมีการจัดแคมเปญ และทำการตลาด
ให้ร้านค้า หรือร้านค้าสามารถส่งสินค้าเข้าร่วมแคมเปญได้มากมาย โดยสามารถซื้อขายได้ผ่าน 
Website และ Mobile Application iOS/Android 

ช่องทางการรับชำระเงินของ Shopeeของลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้า มีการการันตี
โดย Shopee จะช่วยเพ่ิมความมั่นใจในการช้อปของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยทุกยอดการชำระเงินจะเข้า
มาอยู่ที่บัญชีของ Shopee และจะโอนไปยังผู้ขาย หลังจากที่ลูกค้ายืนยันว่าได้รับและยอมรับสินค้า
แล้วเท่านั้น 

การรับเงินจากการขายสินค้าจาก Shopee ของร้านค้าสำหรับ Shopee จะมีข้อดี
ตรงที่ ร้านค้าไม่ต้องทำการทำรายการขอถอนเงินจาก Wallet เอง เพราะทุกการขายหากลูกค้าทำ
การกดยืนยัน หรือระบบตรวจสอบว่าลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว หลังจากนั้น 1-3 วัน ระบบจะทำการโอน
ยอดการขายนั้นเข้าบัญชีของร้านค้าเองอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 

3) Lazada Thailand-ซื้อของออนไลน์ ที่มีสินค้ามากท่ีสุดในไทย 
สำหรับ Lazada คงจะไม่มีใครไม่รู้จักในตอนนี้ เพราะดูแล้วว่าตอนนี้ น่าจะเป็น 

Marketplace ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับ ด้วยสินค้าที่มากมาย หลากหลายสุด ช้อปได้
ผ่าน Website และ Mobile Application iOS/Android ที่ ร้านค้าทุกร้าน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล ก็สามารถนำสินค้ามาวางขายใน Lazada ได้ง่าย ๆ เพียงแค่สมัครเป็นผู้ขาย 
และเข้าร่วมอบรมวิธีการขายกับ Lazadaก็มี Account ให้ผู้ประกอบการสามารถเพ่ิมสินค้าได้ผ่าน
ระบบได้ง่ายๆ 

สำหรับ Lazada จะมีจุดเด่นตรงที่ เมื่อมีออร์เดอร์จากลูกค้า ร้านค้าจะทำการแพค
ของเตรียมไว้ และรอเจ้าหน้าที่จาก Lazada (Kerry Express) มารับที่อยู่ที่ร้านค้าแจ้งไว้ และสินค้า
ของเราทาง Shipping ของ Lazada จะเป็นผู้นำจัดส่งเองจนถึงมือลูกค้า ซึ่งถือว่าครบวงจร 
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การรับเงินจากการขายสินค้าจาก Lazada ของร้านค้าสำหรับการรับเงินนั้น  
ทาง Lazada จะมีรอบการชำระอยู่เดือนละ 2 ครั้ง โดยจะทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารของร้านค้า  
ซึ่งสำหรับการขายสินค้ากับ Lazada จะมีค่าคอมมิชชั่นที่ร้านค้าต้องแบ่งให้กับ Lazada ที่แตกต่างกัน
ตามหมวดหมู่สินค้า ตั้งแต่ 1%-22% ต่อสินค้าชิ้นนั้น ๆ เมื่อขายได้ ซึ่งถ้ามองรวม ๆ แล้วถือว่าคุ้มค่า
มากครับ เพราะว่าเราแทบจะไม่ต้องเสียอะไรเลย จนกว่าจะขายสินค้านั้นได้ 

จะเห็นได้ว่า การขายสินค้าโดยการฝากขายโดยผู้ประกอบการเป็นสื่อกลางนั้น มีข้อดี
และข้อเสียหลายประการ ข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนคือ ไม่ต้องจ้างผู้ทำเว็บไซต์ในการออกแบบหน้าเว็บไซต์
เพ่ือขายสินค้า และไม่ต้องเสียเงินค่าโฆษณาเชิญชวนผู้ซื้อสินค้า ทั้งยังสามารถอาศัยความน่า เชื่อถือ
ของผู้ประกอบการที่เป็นสื่อกลางในการขายสินค้าได้อีกด้วย ส่วนข้อเสียนั้นคือ การที่ผู้ประกอบการ
กลางอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการฝากขายได้ ทำให้สินค้าจะต้องตั้งราคาสูงขึ้น และ
นอกจากนี้ ยังมีคู่แข่งอีกมากมายที่ขายสินค้าประเภท ชนิด เดียวกัน เมื่อผู้ บริโภคค้นหาสินค้า  
หากเป็นสินค้า ประเภท ชนิดเดียวกัน ก็จะมีการเปรียบเทียบราคาจากร้านต่าง ๆ ในคราวเดียว ทำให้
ผู้ประกอบการที่ตั้งราคาไว้สูงก็อาจขายไม่ได้ เพราะผู้ซื้อสินค้าย่อมซื้อสินค้าท่ีมีราคาถูกกว่า 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีการคุ้มครองผู้บริโภคจากการจำหน่ายเคร่ืองสำอาง 

แนวคิดและทฤษฎีในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการจำหน่ายเครื่องสำอางนั้น มีกฎหมายที่ให้
ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคหลายฉบับ โดยได้ศึกษาที่มาของการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภค 
และแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดของผู้ประกอบการต่อผู้บริโภค  

 
2.3.1 ที่มาของการคุ้มครองผู้บริโภค 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2541 ได้ให้ความหมายของผู้บริโภค “ผู้บริโภค” ว่า เป็นผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้
ประกอบธุรกิจหรือผู้ได้รับการเสนอ หรือชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือให้ซื้อสอนค้าหรือรับบริการ 
และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้า หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสีย
ค่าตอบแทนก็ตาม ส่วนผู้ประกอบธุรกิจ หมายถึง ผู้ขาย ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้สั่งหรือนำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือขาย หรือผู้ซื้อเพ่ือขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้
ประกอบกิจการโฆษณาด้วย ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ให้ความหมายผู้บริโภคว่า 
“ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความ รวมถึงผู้เสียหายตามกฎหมาย
เกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย” ด้วย 
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องค์ ก ารต่ า งป ระ เท ศที่ ว่ าด้ ว ยสหภ าพผู้ บ ริ โภ ค  (International Organization of 
Consumer Union) ได้กำหนดสิทธิของผู้บริโภคที่ควรจะได้รับ ได้แก่ ความปลอดภัย ข้อมูลข่าวสาร 
ราคาสินค้าที่ยุติธรรมการเรียกร้องความเป็นธรรม ค่าชดเชยความเสียหาย การบริโภคศึกษา  
ความจำเป็นขั้นพ้ืนฐาน และสิ่งแวดล้อมที่สะอาด สิทธิเหล่านี้ถือเป็นบรรทัดฐานให้แก่ประเทศต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลมิให้ผู้บริโภคผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากการดำเนินชีวิตภายใต้ระบบ
การค้าเสรีตามแนวทางของทุนนิยม ซึ่งปล่อยให้สินค้าหรือบริการถูกซื้อขายกันในตลาดได้อย่างอิสระ
โดยอยู่ภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์ของกฎหมายและมีผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
หลาย ๆ ด้าน เช่น การแข่งขันในด้านการผลิตสินค้า การพัฒนารูปแบบของสินค้า การหาช่องทาง
จำหน่ายสินค้าในรูปแบบใหม่ ๆ รวมทั้งพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ส่วนการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเรื่องระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่รัฐปกป้องเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตัวอย่างเช่น ภาครัฐมี
การให้ภาคธุรกิจเอกชน เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุข 
หรือความปลอดภัย เช่น อาหารสำเร็จรูป ยา ผู้บริโภคต้องเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค
และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ผลิตซึ่งจะทำให้เกิดทางเลือกในการเลือกผลิตภัณฑ์มากขึ้น14 

กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองประชาชน มีมาตั้งแต่สมัยอดีต มีกฎหมายที่ควบคุมการปลอม
แปลงอาหาร การโกงมาตราชั่ง วัด ตวง เช่น กฎหมายต่าง ๆ ที่พบในพระคัมภีร์เก่าของพระคริสต์
ศ าสน า (The Old Testament) ป ระมวลกฎ ห มายของพ ระ เจ้ า ฮั มมู ร าบี  (The Code of 
Hammurabi) และตัวบทกฎหมายของอินเดีย ส่วนในยุโรป กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเริ่มขึ้นใน
ศตวรรษที่ 15 และ 16 โดยอาศัยพ้ืนฐานทางจิตวิทยาง่าย  ๆ ในการข่มขู่ให้เกรงกลัวเพ่ือไม่ให้
ประพฤติผิด เช่น ประเทศออสเตรีย กฎหมายบังคับให้ผู้ขายนมสดที่มีการเจือปน ปลอมแปลง ต้องดื่ม
ผลิตภัณฑ์นมสดตนเองจนหมด หรือในประเทศฝรั่งเศส ให้ผู้บริโภคขว้างปาไข่เน่าใส่ผู้ที่นำมาขาย 
ด้านประเทศสหรัฐอเมริกา มีรัฐธรรมนูญสหรัฐบัญญัติให้รัฐสภามีอำนาจกำหนดมาตรฐานชั่งตวงวัด 
มลรัฐต่าง ๆ มีการออกกฎหมายอนุญาตให้ตรวจสอบสินค้าหลายประเภท รวมทั้งสุรา ยาสูบ  
หนังฟอก ไม้กระดาน และดินปืนด้วย15 

ส่วนการขายที่เป็นการค้าระหว่างประเทศ ตามประวัติศาสตร์ยุคกลาง ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมของศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิคและกฎข้อบังคับที่สมาคมช่างฝีมือสาขาต่าง ๆ ตั้งขึ้น

 
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสังคม, โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนแม่บทการ

คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556),
หน้า 23. 

15 ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (กรุงเทพมหานคร: เจริญดี
มั่นคงการพิมพ์, 2551), หน้า 123. 
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มา เพ่ือดูแลความประพฤติของสมาชิก ต่อมา ในยุโรป ผู้ครองแคว้นต่าง ๆ พยายามสนับสนุนให้มีการ
ค้าขายติดต่อกัน และกำหนดให้ตัวบทกฎหมายเป็นไปในทางเข้าข้างผู้ขาย โดยหากผู้ซื้อกล่าวหาว่า
ผู้ขายกระทำผิด ผู้กล่าวหาต้องแสดงว่า ผู้ขายบิดเบือนสินค้าอย่างไร ซึ่งเป็นการยากที่จะพิสูจน์
สำหรับผู้ซื้อ กฎทั่วไปที่มีการยึดถือกันคือ กฎแคเวียตเอ็มพ์เทอร์ (Caveat Emptor) มีความหมายว่า 
ให้ผู้ซื้อระมัดระวังเอง เพราะเมื่อซื้อสินค้าแล้ว ผู้ขายจะไม่รับคืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในสมัยก่อนยัง
ไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง16 

 
2.3.2 สิทธิของผู้บริโภค 
สิทธิผู้บริโภคมีการพัฒนามาจากปรัชญาสิทธิมนุษยชน (Human Rights) และ สิทธิผู้บริโภค

เป็น Soft Human Rights คำว่า สิทธิมนุษยชน เป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และ
เป็นแนวคิดที่มีวิวัฒนาการมาจากอุดมคติเก่าแก่ของชาวตะวันตก แต่แนวคิดสิทธิมนุษยชนนั้นมีมา
นานตั้งแต่สมัยกรีซ จากความคิดในเรื่องกฎหมายธรรมชาติ และสิทธิธรรมชาติได้วิวัฒนาการมาสู่การ
จัดทำ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human 
Rights of the United Nations) ในปี ค.ศ. 1948 ซึ่งได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิของ
ผู้บริโภคใน ข้อ 23 (3) มีสิทธิที่จะทำงาน และเลือกงานอย่างเสรีและมีสภาวะการทำงานที่ยุติธรรม
และพอใจ ที่จะได้รับการคุ้มครองจากการว่างงาน และข้อ 25 (1) มีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่
เพียงพอสำหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับตนเอง ครอบครัว รวมทั้งอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่
อาศัย การรักษาพยาบาลและบริการทางสังคมที่จำเป็น และสิทธิในความมั่นคงในกรณีว่างงาน 
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ชราภาพ 

ปฏิญญาสากลในข้อ 23 (3) และข้อ 25 (1) นี้มีเป้าประสงค์เพ่ือคุ้มครองสิทธิ ขั้นพื้นฐานของ
ผู้บริโภค ต่อมาสหประชาชาติได้ออกกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economic Social and Culture Rights: ICESCR) ในปี
ค.ศ. 1966 ซึ่งได้ถูกพัฒนามาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับ
การส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนในอนาคต ICESCR ในข้อ 11 ได้เรียกร้องให้มีการปรับปรุง
วิธีการผลิตอาหาร และวิธีการ จัดจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารอย่างถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง
ปรับปรุงวิธีการอื่น ๆ เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค และ ICESCR ในข้อ 12 ได้อธิบายถึงสิทธิผู้บริโภคขั้น
พ้ืนฐานด้านสุขภาพ คือ การป้องกันอันตรายที่มีต่อความปลอดภัย และสุขภาพของผู้บริโภค โดยการ

 
16 วิชช์ จรีะแพทย์, กฎหมายในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการชำระค่าสินค้า และ

บริการล่วงหน้า (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523),
หน้า 16. 
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จัดการสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อม เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ประเทศทั่วโลกได้อ้างอิง
หลักการของปฏิญญาสากลดังกล่าวและพัฒนาแนวความคิดไปสู่หลักการสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ  
ที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายของประเทศ รวมทั้ง ประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมลงมติรับรองปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่เริ่มแรก และได้บัญญัติหลักการสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ ไว้ในกฎหมาย  

กระแสความคิดในการคุ้มครองผู้บริโภคมิได้เกิดขึ้นเฉพาะในระดับนานาชาติเท่านั้น ประเทศ
ไทยมีกฎหมายที่กล่าวถึงสิทธิผู้บริโภคในภาพรวม ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2541 กำหนดให้ผู้บริโภคไทยได้รับสิทธิ 5 ประการ17 คือ 

1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำอธิบายคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการ 

2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 
3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
4) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา 
5) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ดีและมีคุณภาพจากผู้ประกอบการ และ
เพ่ือให้ได้มา ซึ่งสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ผู้บริโภคควรคิดพิจารณาในเรื่องของข่าวสารข้อมูลที่มีมา
กับตัวสินค้าอย่างไรก็ดี มีกรณีศึกษาของสหรัฐอมริกาที่พิจารณาในสถานะที่จอห์นเป็นผู้บริโภคคน
หนึ่ง18 

เมื่อตื่นเช้าขึ้นมาเพ่ือไปทำงาน ก็เห็นว่าบุหรี่ที่สูบอยู่ก่อนที่จะผล็อยหลับได้หลุดมือตกไปอยู่
บนพ้ืนที่นอน แต่การที่บุหรี่มวนนั้นไม่ได้ลุกลามก็เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐกำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ไวไฟของสินค้าไว้อย่างเข้มงวด หลักจากอาบน้ำแล้ว ได้ใช้เครื่องเป่าผมชนิดที่ตัวเครื่องไม่ได้ทำด้วย
วัตถุเจือสาร แอสเบสทอสที่ทำให้เป็นมะเร็งได้ ซึ่งเป็นผลมาจากระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการ
ควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค เมื่อเป่าผมเสร็จก็หยิบยากำจัดกลิ่นตัวมาใช้ด้วยความ
มั่นใจเนื่องจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ (เรียกย่อ ๆ ว่า FDA) ออกกฎหมายควบคุมให้ยากำจัด
กลิ่นปลอดจากสารที่ทำให้เกิดการระคายผิดหนังอย่างรุนแรง เมื่อเดินเข้าห้องครัว ก่อนที่จะดื่มกาแฟ
ก็เห็นหม้อกาแฟใบใหม่ซึ่งแทนที่จะเรียกคืนหม้อกาแฟใบเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการคืนผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลออกกฎหมายบังคับไว้เนื่องจากการผลิตมีปัญหา 

 
17 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
18 คะนึงนิจ บุญบานเย็น, ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. 2522 มาตรา 39 กับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 13. 
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การได้รับประโยชน์จากนโยบายต่าง ๆ ที่รัฐประกาศออกมาคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ว่าจะไป
ธนาคารไปจ่ายอาหาร ไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้า หรือไปสนามบิน จะเห็นประโยชน์ของการ
บังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับแม้จะก่อให้เกิดประโยชน์แต่ก็ทำให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่ถ้าไม่มีกฎหมายบังคับเสียเลย ผู้บริโภคก็ต้องยิ่งเสียเงินและเวลาเพ่ิมยิ่งขึ้น 
เพราะได้สินค้าไม่ปลอดภัยหรือไม่ตรงตามความต้องการ และต้องทนใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยนั้น 

 
2.3.3 แนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดของผู้ประกอบการต่อผู้บริโภค 

1) แนวคิดในการคุ้มครองผู้บริโภคของสหประชาชาติ และในต่างประเทศ 
แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสหประชาชาติเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1979 

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีว่าด้วยเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic 
and Social Council) เห็นถึงความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อ
ผู้บริโภค จึงมีการร้องขอให้เลขาธิการแห่งองค์การสหประชาชาติรวบรวมข้อมูลกฎหมาย และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั่วโลกรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานข้อเสนอแนะเพ่ือ
นำเสนอต่อสหประชาชาติ ต่อมาในปี ค.ศ. 1981 ได้มีการเริ่มจัดทำกรอบนดยบายระหว่างประเทศจน
สำเร็จ เป็นแนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งสหประชาชาติ (The United Nation 
Guidelines for Consumer Protection) ในที่ สุ ด เมื่ อ วันที่  9  เมษายน  1985  สมั ชชาแห่ ง
สหประชาชาติมีฉันทามติ (Resolution 39/85) ต่อแนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคแห่ง
สหประชาชาติ (The United Nation Guidelines for Consumer Protection) และมีการปรับปรุง
อีกครั้งในปี ค.ศ. 1995 ซึ่ งได้บรรจุ เรื่องการบริโภคที่ยังยืนไว้ (Sustainable Consumption) 
(E/1995/32)19  

แนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งสหประชาชาติ (The United Nation 
Guidelines for Consumer Protection) ในปี พ.ศ. 252820 เกิดขึ้นภายหลังจากที่ประเทศไทยได้
ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดยแนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคแห่ง
สหประชาชาตินี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนานำแนวทางนี้
ไปปฏิบัติและเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

 
19 ไพศาล ลิ้มสถิต, วิทยา กุลสมบูรณ์ และวรรณา ศรีวิริยานุภาพ, องค์การอิสระผู้บริโภค

ของต่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ์, 2550), หน้า 3. 
20 สมศักดิ์ จังตระกูล, บทบาทการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาค, ค้นวันที่ 18 มิถุนายน 

2564 จาก http://elibrary.constitutionalcourt.or.th/document/documents/documents/ 
Individual_Study_4pdf 
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ผู้บริโภคในประเทศไทยจึงได้ประโยชน์เนื่องจากการนี้เป็นอย่างมาก เพราะหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ
ภายในประเทศไทยได้นำแนวปฏิบัตินี้เป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายภายในหน่วยงานให้
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล และมีการส่งเสริมให้จัดกลุ่มหรือองค์กรของผู้บริโภคให้มีความอิสระ
จากรัฐ และรัฐให้โอกาสองค์กรในการแสดงทัศนะหรือความเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ทีเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

แนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งสหประชาชาติ (The United Nation 
Guidelines for Consumer Protection) มีแนวทางเก่ียวกับสิทธิของผู้บริโภค 8 ประการ ดังนี้21 

(1) ความปลอดภัยทางร่างกาย (Physical Safety) 
(2) การส่งเสริมและป้องกันผู้บริโภคจากการลงทุนทางเศรษฐกิจ (Promotion 

and Protection of Consumers’ Economic Interests) 
(3) มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าและการบริการ (Standards 

for the Safety and Quality of Consumer Goods and Services) 
(4) การแจกสินค้าและการบริการที่ สำคัญ  (Distribution Facilities for 

Essential Consumer Goods and Services) 
(5) กฎห มายว่ าด้ วยการชด เชย ให้ แก่ ผู้ บ ริ โภ ค  (Measures Enabling 

Consumers to Obtain Redress) 
(6) การศึกษาและการรับรู้ข้อมูลของผู้บริโภค (Education and Information 

Programmes) 
(7) การส่งเสริมบริโภคท่ียั่งยืน (Promotion of Sustainable Consumption) 
(8) มาตรการสสำหรับพื้นที่จำเพาะ (Measures Relating to Specific Areas)  

แนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งสหประชาชาติ (The United Nation 
Guidelines for Consumer Protection) มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ทำให้รัฐบาล
หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมราต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีการให้ความ
คุ้มครองในเรื่องดังนี้ การให้สิทธิแก่ภาคประชาชนในการตั้งกลุ่มองค์กรผู้บริโภค และให้โอกาสองค์กร
เหล่านั้นในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของรัฐบาล ในส่วนที่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้บริโภคโดยสามารถเสนอความเห็นและสร้างกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เสนอต่อรัฐบาล ซึ่งระบุ
ไว้ ใน ข้ อ  3  ข อ ง  United Nations Guideline for Consumer Protection (As Expanded in 

 
21 United Nations, United Nations Guidelines for Consumer Protection (as 

Expanded in 1999), Retrieved June 18, 2021 from http://unctad.org/en/docs/ 
poditcclpm21.en.pdf 
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1999)22 ในส่ วนของรั ฐบาลนั้ นต้องสนับสนุนการบริ โภคที่ ยั่ งยืนตามข้อ 7 Promotion of 
Sustainable Consumption หมายถึง การตอบสนองการบริโภคของคนในยุคปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
ในสภาวะที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยไม่สร้างภาระหรือข้อจำกัดให้คนรุ่นถัดไป และต้องสงวนรักษาไว้ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็น 

ในประเทศญี่ปุ่น กฎหมายความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (The Product Liability 
Act) ออกบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2538 มีมาตรการที่หลากหลายในการควบคุมและส่งเสริม 
รวมถึงระบบทางเลือกในการระงับข้อพิพาท ระบบการค้นหาสาเหตุ การจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ
อุบัติเหตุของผลิตภัณฑ์ และการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยก่อนเกิดภัย23  

ในประเทศสหรัฐอเมริกา การบริการทางสุขภาพมีต้นทุนสูงมาก แม้ว่าเทคโนโลยี
ทางการแพทย์จะพัฒนาไปมากก็ตาม ขณะเดียวกัน กฎหมายและกฎเกณฑ์หลายอย่างเกิดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันพลังของตลาดที่จะลดต้นทุนในคุณภาพและรายการสั่งยา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันอยู่ เพ่ือให้
เกิดความเท่าเทียมกันทางสุขภาพในโครงการประกันสุขภาพเพ่ือคุ้มครองสุขภาพประชาชน อย่างไรก็
ดี หลักการคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไปได้เน้นถึงผู้ขายต้องแจ้งทางเลือกการบริการและสินค้าแก่ผู้บริโภค
เพ่ือการตัดสินใจ สินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยต้องมีคำเตือนถ้าผู้บริโภคต้องตกในฐานะผู้เสี่ยงภัย 
สัญญาต่าง ๆ การโฆษณา การตลาดทางไกล (Telemarketing) การรับประกัน ซองที่ส่งทางไปรษณีย์ 
และสลากผลิตภัณฑ์ ต้องออกแบบไม่ให้สับสนต่อการสื่อสาร หรือเข้าใจผิด รวมถึงพึงระวังเรื่องการ
จ่ายเงิน รวมถึงเรื่องความเสี่ยง ตลาด และร้านค้าต้องให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องแก่ผู้บริโภค  
เพ่ือพิจารณาสินค้าและบริการที่ซื้อ ข้อมูลต้องถูกสื่อสารในรูปที่เข้าใจง่าย และเมื่อใดที่ผู้บริโภคเกิด
ปัญหา การแก้ไขจะต้องให้แนวทางที่สะดวกรวมถึงระบุวิธีการ และสถานที่สามารถเรียกร้อง สิทธิการ
ชดใช้ สินไหมทดแทน (Redress) ต้องมีการระบุเวลาและสิทธิที่ถูกต้อง24 

 
22 General principles 

3. The legitimate needs which the guidelines are intended to meet are 
following: 

(f) freedom to from consumer and other relevant groups or organization 
and the opportunity of such organization to present their views in decision-making 
process affection them. 

23 อนันต์ จันทรโอภากร, โครงการกฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิด
จากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย (Product Liability Law) (กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราและ
วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), หน้า 16. 

24 Consumer Protection Principles of the Consumer Federation of America 
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2) แนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยมีการตราขึ้นเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. 2470 

คือพระราชบัญญัติหางน้ำนม พ.ศ. 2470 ในขณะที่ตราพระราชบัญญัตินี้ ประเทศไทยยังคงปกครอง
ภายใต้ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 โดยเนื้อหาของกฎหมายเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายอันเกิด
จากการบริโภคหางนม และต่อมาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย จึงมีการตราพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติควบคุมการขายยา 
พ.ศ 2493 และมีพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2517 นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองผู้บริโภคอีกหลายฉบับ เห็นได้ว่าประเทศไทยมีการคุ้มครองผู้บริโภคมายาวนาน  
โดยรัฐเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในประเทศ จึงได้มีการตรากฎหมาย
เพ่ือใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้  
แต่ในขณะนั้นไม่มีการบัญญัติเรื่องการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภค มีเพียงการกำหนด
เพียงบทลงโทษผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น 

ต่อมา มีการให้ความคุ้มครองของผู้บริโภคปรากฎอีกหลายครั้ง เช่น สมัยหม่อม
ราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช และสมัย ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นรัฐบาล ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการผู้บริโภคขึ้น แต่เมื่อพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการผู้บริโภคก็ไม่มีการสานต่อ ซึ่งใน
ระยะต่อมามีการยกร่างกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและให้มีผลบังคับใช้เมื่อ พ.ศ. 2522 คือ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และมีการแก้ไขโดยให้ความคุ้มครองกับผู้บริโภคมากขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2541 ดังที่กล่าวมานี้เป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคมนทางสารบัญญัติ เพ่ือเป็นการ
รับรองสิทธิของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 
2551 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ ฉบับแรกของประเทศไทย ที่มีการกำหนดวิธีดำเนินคดีเพ่ือ
พิจารณาคดีผู้บริโภคในศาล สำหรับการดำเนินคดีโดยผู้บริโภคเองไว้โดยเฉพาะ โดยมีการกำหนด
วิธีการดำเนินคดีที่มุ่งเน้นความประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา และให้มีความง่ายต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
สำหรับผู้บริโภค โดยที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ 
มีการกำหนดวิธีพิจารณาคดีที่รวดเร็วและเป็นธรรม เพ่ิมสิทธิของผู้บริโภคให้สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหายได้ ตลอดจนสร้างมาตรฐานในการผลิตหรือขายสินค้าของผู้บริโภคให้ดีขึ้นไป25 

 

 
25 อนุรัตน์ ฤกษ์วิชานันท์, ปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาคดีผู้บริโภค กรณีผู้ประกอบ

ธุรกิจเป็นโจทก์ (รายงานส่วนบุคคล หลักสูตร “ผู้พิพากษาในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, 2552), หน้า 5-6. 
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3) แนวคิดความรับผิดของผู้ประกอบการต่อผู้บริโภค  
ในส่วนของความรับผิดทางละเมิดในระบบกฎหมาย Common Law มี 2 แนวคิด 

กล่าวคือ แนวคิดแรกเกิดก่อนศตวรรษที่ 19 มีพ้ืนฐานมาจากหลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในอันที่
จะไม่ถูกทำให้เสียหาย เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น ต้องมีผู้ชดใช้ความเสียหาย เท่ากับเป็นการคุ้มครอง
สิทธิผู้ เสียหาย แนวคิดนี้ เน้นความเสียหาย ไม่ได้เน้นความผิด เป็นความรับผิดเด็ดขาด  (Strict 
Liability) ส่วนอีกเป็นความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) แนวคิดหนึ่ง เกิดปลายศตวรรษที่ 19  
ซึ่งอธิบายความรับผิดทางละเมิดชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ จะต้องมีความผิดจึงจะมีความรับผิดได้  (No 
Liability without Fault) เชื่อกันว่าแนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลจากการค้าเสรี (Laissez Faire) และการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป 

ในปัจจุบัน ประเทศอุตสาหกรรมในยุโรปและอเมริกาต่างมองเห็นว่า เมื่อมีความ
เสียหายจากการ ดำรงชีวิตประจำวัน เช่น อุบัติเหตุรถยนต์ ความเสียหายจากการบริโภคสินค้าและ
บริการ กรณีเหล่านี้ผู้เสียหายต้องพิสูจน์ความผิดของผู้ทำละเมิด แต่เป็นการยากมากที่ผู้เสียหายจะ
พิสูจน์ได้ว่า ผู้ใดจะต้องรับผิดเพราะจงใจทำให้เสียหายหรือประมาทเลินเล่อในการผลิตสินค้าและ
บริการ26 

แนวคิดเชิงป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการบริโภคสินค้าและบริการในประเทศ
ไทย จะเห็นได้จากพระราชบัญญัติอาหารและยาซึ่งเน้นบทบาทของภาครัฐในการควบคุมและกำกับ
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความปลอดภัยก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยเชื่อว่าเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคโดยทางอ้อม 
ซึ่งกฎหมายจะไม่มีการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในระดับต่าง ๆ ปัจจุบันแนวคิด
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคที่ยังดำรงอยู่ เพราะว่าไม่สามารถคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้จริง 

อย่างไรก็ตาม สภาพการตลาดการค้าเสรีในปัจจุบัน ได้เน้นอิสรภาพในการซื้อขาย
เป็นหลักทำให้มีกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ ๆ จากผู้ประกอบการเกิดข้ึนมากมาย ซึ่งในบางครั้งผู้บริโภค
อาจตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบจากการประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้
มาตรฐาน หรือการกักตุนสินค้าหรือการสร้างกระแส จนทำให้สินค้าขาดแคลนและมีราคาแพง ดังนั้น 
ผู้บริโภคจำเป็นต้องปกป้องสิทธิตามที่กฎหมายคุ้มครอง และหากละเลยไม่ใช่สิทธิอันชอบธรรมนั้น ก็
เท่ากับเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบได้ 

 
26 European Commission, Consumer Protection Policy Consumer Protection 

Policies, Strategies and Statistics, Retrieved June 18, 2021 from http://ec.europa.eu/ 
consumers/consumer_rights/index_en.htm 



 29 

โดยหลักกฎหมาย การใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
กระทำด้วยความสุจริตโดยคำนึงถึงมาตรฐานทางการค้าที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม 
แนวคิดเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนใหญ่เน้นหนักไปที่แนวทางเพ่ือป้องกันความเสียหาย อันเกิดจาก
การบริโภคสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติเกี่ยวกับอาหาร ยา วัตถุ
อันตราย เครื่องสำอาง และการป้องกันการกระทำทางธุรกิจอันเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค เช่น 
บทบัญญัติเกี่ยวกับธนาคาร ประกันชีวิต ประกันภัย และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541 ในหมวด 2 การคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีการคุ้มครองในด้านการโฆษณา ฉลาก ข้อสัญญา พบว่า เป็นมาตรการในทางอาญาที่เน้น
เรื่องการป้องกัน มากกว่าการชดใช้ความเสียหาย27 

ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  
ตามมาตรา 11 นั้น การใด ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจ อันทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ในขณะทำสัญญาว่าผู้
ประกอบธุรกิจตกลงจะมอบให้ หรือจัดหาให้ซึ่งสิ่งของบริการ หรือสาธารณูปโภคอ่ืนใด หรือจะ
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้บริโภคเพ่ือเป็นการตอบแทนที่ผู้บริโภคเข้าทำสัญญา หรือกรณี
ข้อตกลงใด ๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจจะให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้บริโภคเพ่ิมเติมขึ้นจากท่ีได้ทำสัญญาไว้ ให้ถือ
ว่าข้อความ การกระทำ หรือข้อตกลงดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งผู้บริโภคสามารถนำสืบพยานบุคคล หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวได้ ถึงแม้ว่า
การทำสัญญาเช่นว่านั้นกฎหมายจะกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือและไม่
ปรากฏข้อตกลงนั้นในหนังสือที่ได้ทำขึ้นก็ตาม ในคดีผู้บริโภค เมื่อศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือจำหน่วย
คดีเสียจากสารระบบความ หากข้อเท็จจริงปรากฏแก่ศาลว่า ยังมีสินค้าที่ได้จำหน่ายไปแล้วหรือที่
เหลืออยู่ใน ท้องตลาดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู้บริโภคโดยส่วนรวม 
และไม่อาจใช้วิธีป้องกันอย่างอ่ืนได้ ให้ศาลมีอำนาจ ออกคำสั่ง (มาตรา 43 ของพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค) โดยสรุป ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ประกอบธุรกิจต้องประกาศให้ผู้บริโภคทราบและรับสินค้าดังกล่าวซึ่งอาจ
เป็นอันตรายคืนจากผู้บริโภคเพ่ือทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ ภายในเวลาที่กำหนดโดยค่าใช้จ่าย
ของผู้ประกอบธุรกิจเอง แต่กรณีที่ไม่อาจแก้ไขหรือดำเนินการได้ ก็ให้ใช้ราคาตามที่ศาลเห็นสมควร
โดยคำนึงถึงลักษณะและสภาพของสินค้าขณะรับคืน รวมทั้งความสุจริตของผู้ประกอบธุรกิจ
ประกอบด้วย 

 
27 สุษม ศุภนิตย์, คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค , พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557); สุษม ศุภนิตย์, องค์การเอกชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2544), หน้า 8. 
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(2) ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่จำหน่วยสินค้าที่เหลืออยู่ และต้องเรียกเก็บสินค้าที่
ยังไม่ได้จำหน่ายแก่ผู้บริโภคกลับคืนจากผู้บริโภค จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสินค้าที่มีปัญหาให้
มีความปลอดภัย แต่กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ศาลจะมีคำสั่งห้ามผู้ประกอบธุรกิจผลิต
หรือนำเข้าสินค้านั้นก็ได้ และกรณีเป็นที่สงสัยว่า ผู้ประกอบธุรกิจมีการเก็บสินค้าที่เหลือไว้เพ่ือ
จำหน่ายต่อไป ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจทำลายสินค้าที่เหลือนั้นด้วย 

กรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ศาลมีอำนาจสั่งจับกุมและกักขังผู้
ประกอบธุรกิจหรือผู้มีอำนาจทำการแทนของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคล
ไว้จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือศาลจะสั่งให้เจ้าพนักงานคดีหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดดำเนินการ 
โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจ เป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย และหากผู้ประกอบธุรกิจไม่ชำระให้บุคคลนั้นมี
อำนาจบังคับคดีกับผู้ประกอบธุรกิจเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา 

ในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้มีการจัดทำแบบสัญญามาตรฐานขึ้นและมีการแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ แต่ยังพบว่ามี
ผู้บริโภคจำนวนมากร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในการทำสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ กรณีการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผู้ประกอบธุรกิจ กรณีการซื้อ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ได้จัดทำสัญญาสำเร็จรูป โดยบางสัญญามีการ
กำหนดข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองผู้บริโภคไม่อาจบังคับได้เพราะการเข้าทำสัญญาเป็นเสรีภาพระหว่างบุคคลตามหลักกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา ซึ่งถือตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาและหลัก
เสรีภาพในการทำสัญญาโดยเคร่งครัด กล่าวคือ เมื่อคู่สัญญาได้ทำนิติกรรมสัญญากันโดยชอบด้วย
กฎหมายและด้วยความสมัครใจแล้ว คู่กรณีต้อง(กพันและปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ตกลงกันย่างเคร่งครัด 
แม้ผลของสัญญาจะทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบก็ตาม ในอดีตหลักดังกล่าวได้รับการ
ยอมรับว่าถูกต้องเป็นธรรม แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักแห่งความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของบุคคล 

ในสภาพสังคมปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันว่าบุคคลไม่มีความเสมอภาคกัน บุคคลไม่มี
ความเท่าเทียมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สติปัญญา โดยเฉพาะผู้บริโภคย่อมอยู่ในฐานะที่ไม่เท่า
เทียมกับผู้ประกอบธุรกิจ ไม่มีอำนาจในการเจรจาต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือเป็นการแก้ไขและ
ป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ จึงมีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 โดยตราเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541 มีการกำหนดสิทธิของผู้บริโภค
เพ่ิมขึ้นคือ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ด้านสัญญาขึ้นเพ่ิมเติม ในมาตรา 35 ทวิ ถึงมาตรา 35นว โดยกำหนดให้ การประกอบธุรกิจขายสินค้า
หรือบริการ ถ้าการขายสินค้าหรือบริการมีกฎหมายกำหนดให้ทำเป็นหนังสือ หรือตามปกติประเพณี
ทำเป็นหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอำนาจกำหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือ
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บริการนั้น ๆ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ โดยการประกอบธุรกิจที่มีการควบคุมด้านสัญญา จะต้องใช้
ข้อสัญญาที่จำเป็น หมายถึง หากไม่มีข้อสัญญานั้น จะทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกิน
สมควร 

4) แนวคิดความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (Product Liability Law) 
ในประเทศที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งในสหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น หรือ

สหรัฐอเมริกา ต่างอธิบายเกี่ยวกับ ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (Product Liability) หมายถึง ความรับ
ผิดทางแพ่งของผู้ประกอบการเพ่ือความเสียหายในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล อันเกิดจาก
สินค้าไม่ปลอดภัย ประเทศที่กล่าวมานี้จึงไม่นำกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (Product 
Liability) มาใช้กับความเสียหายที่เกิดจากความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้า28 แต่กฎหมายใน
เรื่องนี้จะใช้กับความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ชีวิต ร่างกาย 
หรือทรัพย์สินของผู้บริโภค 

แนวคิดที่เน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ถูกอ้างถึงความรับผิดชอบของสถานประกอบการ
องค์กรเอกชนต่าง ๆ ว่าอาจเข้าไปมีบทบาทรับผิดชอบต่อการจัดการด้านมาตรฐานของสินค้า กา ร
แข่งขันการตลาด โดยเน้นความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้า รวมทั้งการจัดอันดับหรือระดับของ
สินค้าและบริการ เช่น การจัดอันดับความปลอดภัยด้านอาหารของภัตตาคารในโรงแรมต่าง ๆ จะไม่
เคยใช้สินค้าหรือบริการนั้นมาก่อน การให้ประกาศนียบัตรหรือรับรองความสะอาดของภัตตาคารและ
ร้านอาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มสำเร็จรูปทั้งหลาย แม้ว่าจะมีการควบคุมมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ แต่ก็ยังมีการร้องเรียนจากผู้บริโภคในจำนวนมาก ต่อการได้รับอันตราย
จากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีบทบาทความรับผิดชอบใน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ คือ 

(1) หน้าที่ยินยอมให้แสดงออกอย่างชัดแจ้ง โดยเฉพาะเรื่องอายุของการบริการ 
การดูแลรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ เพราะผู้ซื้อต้องตัดสิน
ในได้ว่าจะซื้อหรือไม่ในผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น 

(2) หน้าที่ ในการเปิดเผย ผู้ประกอบการควรเปิดเผยส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนผสมหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการบริการ อันดับที่ของผลิตภัณฑ์ และสิ่ง
ซึ่งแสดงถึงมาตรฐาน ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม มีข้อโต้แย้งว่า การเปิดเผยถึงสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ซื้อได้รับ
ความรู้และความเป็นธรรมในการเลือกผลิตภัณฑ์มีเฉพาะบางกรณีและบางกรณีก็เป็นความลับของ
องค์กร เช่น ส่วนประกอบหรือสูตรลับของผลิตภัณฑ์ หรือต้นทุนการบริการ 

 
28 อนันต์ จันทรโอภากร, เรื่องเดิม, หน้า 16. 
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(3) หน้าที่การไม่บิดเบือน การบิดเบือนมีหลายรูปแบบ เช่น การตั้งชื่อหรือตรา
ผลิตภัณฑ์ให้สับสน การอ้างสรรพคุณที่ไม่ชัดเจน ผู้ประกอบการต้องไม่บิดเบือนข้อมูลหรือจูงใจให้
ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของจน และการตั้งใจบิดเบือนเหมือนกับการปกปิดไม่ให้ทราบว่า 
ผลิตภัณฑ์นั้นมีความผิดพลาดหรือบกพร่องอย่างไร 

(4) หน้าที่ในการไม่บังคับ ผู้ประกอบการควรให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการ
ด้วยความเต็มใจ หรือโดยเหตุผลของตน ไม่ควรบังคับผู้บริโภค การบังคับหมายถึงกรณีที่ผู้บริโภคตก
อยู่ภายใต้อิทธิพลของความกลัว หรือความกดดันทางอารมณ์ ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการต้องให้
ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเพ่ือแสวงหาทางเลือกของผู้บริโภคเอง เช่น การให้ยากับการผ่าตัด การใช้ทางเลือก
ในการรักษากับการใช้เคมีบำบัด เป็นต้น 

ปัญหาของแนวคิดที่เน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แนวคิดนี้ได้รับการวิพากษ์ว่า เป็นการ
ตั้งข้อสมมติไว้ล่วงหน้าว่า ผู้บริโภคและผู้ประกอบการมีความชำนาญในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์โดยเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปได้ยากเชิงปฏิบัติ และอีกประการหนึ่งก็คือ การให้ข่าวสารข้อมูล
แก่ผู้บริโภคมาก หรือมากเกินไป เมื่อผู้บริโภคทราบแล้ว อาจจะไม่ซื้อเลยก็ได้ เท่ากับเป็นการเสี่ยงต่อ
การจำหน่ายไม่ได้ 

แนวคิดที่เน้นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนความคิดพ้ืนฐานที่ว่า 
ผู้ผลิตและผู้ขายมีความเชี่ยวชาญ ในขณะที่ผู้บริโภคไม่มี ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงมีหน้าที่ดูแลในสิ่งที่
ผู้บริโภคให้ความสนใจ โดยเฉพาะ 3 ด้าน ได้แก่ การที่ผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัย และมีงานวิจัยตรวจสอบผลิตภัณฑ์  
ส่วนความรับผิดชอบด้านการผลิต ต้องมีการควบคุมกระบวนการ ขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการ
ควบคุมคุณภาพการผลิต ข่าวสาร ต้องมีสลากกำกับ ระบุส่วนประกอบ วิธีใช้ และผลข้างเคียงที่
ก่อให้เกิดอันตรายและปัญหา 

แนวคิดที่เน้นต้นทุนทางสังคม ซึ่งธุรกิจควรตระหนักและควบคุมไม่ให้ผลกระทบอัน
เกิดจากการผลิตมามีผลต่อสังคมโดยรวม การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการบางชนิดที่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือการผลิตสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค เช่น สุรา ยาสูบ ซึ่งหน่วยธุรกิจ
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือภาษี เพ่ือเยียวยาสังคม เนื่องจากผลเสียที่ตามมาจากการผลิตและการ
บริโภคคือก่อให้เกิดผลต่อภายนอก (Externality) ซึ่งเมื่อประเมินค่าออกมาเป็นตัวเงินก็จะเป็นต้นทุน
ทางสังคม (Social Costs) 
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2.3.4 ทฤษฎีการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภคใน
สัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้านั้น จำต้องให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งในสัญญาที่เข้าทำกับผู้ประกอบการซึ่งมีการซื้อขายสินค้าตามปกติ และผู้ประกอบการที่
เสนอขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบถ้วนครอบคลุม จึงได้ศึกษา ทฤษฎีการให้
ความคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับสัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภคในสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

2.3.4.1 ทฤษฎีการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับสัญญา 
จากแนวความคิดด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ก่อให้เกิดทฤษฎีกฎหมายในการคุ้มครอง

ผู้บริโภคดังต่อไปนี้  
1) การไม่ให้ความสำคัญกับความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา29 (Freedom of 

will or Private Autonomy) หรือเสรีภาพในการทำสัญญา (Freedom of Contract) ทฤษฎี
ดังกล่าวเหมาะสมในสภาพสังคมที่เท่าเทียมกัน คู่สัญญามีอำนาจต่อรองและมีระบบการค้าที่แข่งขัน
กันค่อนข้างสมบูรณ์ ทฤษฎีความรับผิดเฉพาะคู่สัญญา (Privity of Contract) ที่เป็นผลสืบเนื่องจาก
การมีเสรีภาพในการทำสัญญานั้น ก็เหมาะสมกับกรณีที่คู่สัญญามีความสามารถในการต่อรองเท่ากัน 
แต่ในการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องบริโภคสินค้าหรือบริการโดยการทำสัญญาเสมอ
ไป เนื่องจากการบริโภคเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งมิได้อยู่กับเงื่อนไขในสถานะทาง
สังคม (Status Quo) ความสามารถของบุคคล (Capability) หรือข้อตกลงในทางนิติกรรมสัญญา 
เพราะฉะนั้น หลักเกณฑ์หรือทฤษฎีความรับผิดชอบในความเสียหายที่พิจารณาจากสัญญาที่กฎหมาย
รับรองจึงเป็นอุปสรรคในการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มิใช่คู่กรณีในสัญญา ทฤษฎีกฎหมายที่ให้สิทธิในการ
ได้รับการเยียวยา ชดใช้เมื่อมีความเสียหาย เกิดข้ึนจากการบริโภคจึงไม่คำนึงถึงหลักความสัมพันธ์ทาง
สัญญา (Privity Rule) แต่อย่างใด ดังนั้นการกำหนดว่า ผู้บริโภคคือใคร จึงไม่ ได้อาศัยหลัก
ความสัมพันธ์ทางสัญญา แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเป็นการปฏิเสธทฤษฎีเสรีภาพ
ในการทำสัญญา และความรับผิดเฉพาะคู่กรณีโดยสิ้นเชิง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีลักษณะ
ขยายความรับผิดของผู้ขาย ไปสู่บุคคลอ่ืน ๆ ที่มิใช่ผู้ซื้อ เช่น ให้รับผิดในความชำรุดบกพร่องของ
สินค้าท่ีเกิดอันตรายต่อบุคคลในครอบครัวของผู้ซื้อ เป็นต้น 

2) ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิด ซึ่ งใช้บทสันนิษฐานความผิด 
(Presumption of Fault) หลักความรับผิดในทางละเมิดนั้น มีทฤษฎีความรับผิดที่เป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปอยู่ 2 หลัก คือ ความรับผิดเมื่อมีความผิด กล่าวคือ ผู้กระทำละเมิดจงใจหรือประมาท
เลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหาย และหลักความรับผิดโดยกฎหมายสันนิษฐานว่า มีความผิดแม้มิได้มี

 
29 สุษม ศุภนิตย์, องค์การเอกชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค, หน้า 11. 
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การจงใจหรือประมาทเลินเล่อ บางกรณีเป็นการสันนิษฐานเด็ดขาด ไม่มีข้อยกเว้นในการนำสืบหักล้าง 
(Absolute Liability) หรือ No Fault Liability บางกรณีก็ยกเว้นให้มีการนำสืบหักล้างบทสันนิษฐาน
ที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้หลักความรับผิดชอบแบบที่สองนี้เรียกโดยทั่วไปว่าความรับผิดเด็ดขาด (Strict 
Liability) หลักความรับผิดเด็ดขาดได้รับการยอมรับมากขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ความเสียหายเกิด
จากผลิตภัณฑ์ที่มีความสลับซับซ้อนในการผลิต ผู้ใช้ได้รับความเสียหายไม่อาจพิสูจน์ถึงเหตุแห่งความ
เสียหายได้ว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ใด เหตุผลของการนำเอาทฤษฎีความรับผิดชอบเด็ดขาดในทาง
ละเมิดมาปรับใช้กับคดีที่ฟ้องให้ชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการบริโภค ก็เพราะว่าความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการบริโภคนั้น เป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากความรับผิดของฝ่ายใด  
ยิ่งกระบวนการในการบริโภค อันประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก ผู้บริโภค เป็นกระบวนการ
ที่กว้างยากแก่การพิสูจน์ว่าความบกพร่องเกิดขึ้น ในช่วงใด ขณะใด ในกรณีที่การผลิต มีเทคนิคที่
สลับซับซ้อน การพิสูจน์ความบกพร่องในการผลิตยังไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้บริโภคจะพิสูจน์ได้ง่ายว่าผู้ผลิต
สินค้ากระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มีความชำรุด บกพร่องในผลิตภัณฑ์ การกำหนดให้ผู้ผลิต
หรือผู้ขายต้องรับผิดโดยปราศจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อจึงเป็นการเหมาะสม ทั้งนี้
ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ผลิตหรือผู้ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรับผิดนี้อาจพิสูจน์เพ่ือพ้นความรับผิดได้ เช่น 
ผู้บริโภคใช้สินค้าโดยไม่ถูกวิธี ในกรณีที่มีคำอธิบายวิธีใช้หรือคำเตือนแล้ว หรือความเสียหายเกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อของผู้บริโภคเองหรือความชำรุดบกพร่อง ไม่ได้อยู่ในขณะที่ผู้บริโภค ซื้อสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์นั้น หากแต่เกิดความชำรุดบกพร่องขึ้น เพราะการกระทำของบุคคลอ่ืนซึ่งผู้ผลิตหา
จำต้องรับผิดชอบด้วยไม่  

แนวความคิดด้านสังคม ในสมัยที่การค้าและเศรษฐกิจของโลกอยู่ในลักษณะจำกัดใน
วงแคบ ๆ สภาพของสินค้าและบริการยังไม่มีความสลับซับซ้อนมากนักกระบวนการผลิตยังเป็นแบบ
เรียบง่าย ตลาดเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน (Barter Trade) ไม่มีความจำเป็นที่รัฐ
จะต้องหาเครื่องมือหรือมาตรการเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค เพราะอิทธิพล แนวคิดในระบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยตั้งอยู่บนความอิสระและเสรีภาพในการดำรงชีวิตของคนเท่าเทียมกัน ยังผลให้
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (Laissez-faire) เกิดขึ้นด้วยโดยมีสมมุติฐานว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถ
ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการเท่ากัน แต่เมื่อโลกเจริญมากขึ้นทำให้ระบบเศรษฐกิจการค้า
ขายและการบริการต่าง ๆ มีกระบวนการที่สลับซับซ้อนมากขึ้น เกินกว่าผู้บริโภคโดยทั่วไปจะตามได้
ทัน ทำให้ประเทศต่าง ๆ มาพิจารณาถึงความเป็นธรรมในสังคมและเพ่ือประโยชน์ของสาธารณชน
โดยทั่วไป สิทธิของผู้บริโภคจึงควรที่จะได้รับความคุ้มครอง ก่อนที่มาตรการจะได้รับการยอมรับได้มี
ข้อแย้งกันในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้30  

 
30 เรื่องเดียวกัน, หน้า 3-10. 



 35 

1) การคุ้มครองผู้บริโภคควรมีหรือไม่ แม้จะเป็นที่ยอมรับกันว่าสังคม
ปัจจุบันจำเป็นที่รัฐต้องควบคุมการประกอบธุรกิจและคุ้มครองผู้บริโภค แต่ปัญหาที่ถกเถียงกันในอดีต 
คือ ควรมีการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่จำเป็น เพราะถือว่าสิทธิในการบริโภคเป็น
เรื่องของเอกชนทั่วไปซึ่งรัฐไม่ควรแทรกแซง แต่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างว่าผู้บริโภคไม่ มีอำนาจต่อรอง 
กระบวนการผลิตมีความสลับซับซ้อนเกินกว่าที่ผู้บริโภคจะใช้ความรู้ความสามารถ หยั่งทราบถึง
คุณภาพของสินค้าได้ จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

2) คุ้มครองอะไร เป็นที่ยอมรับว่าผู้บริโภคขาดอำนาจต่อรองในทาง
เศรษฐกิจจึงควรได้รับการคุ้มครอง จากข้อเท็จจริงในการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้บริโภคได้รับความ
เสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ผลเสียหายที่เป็นตัวเงิน คือ ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเกินกว่าราคา
ที่แท้จริงของสินค้านั้น มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การควบคุมราคา การป้องกันการ
ผูกขาด การส่งเสริมให้มีการแข่งขันโดยเสรี ผลเสียหายที่ไม่เป็น ตัวเงิน คือ ผู้บริโภคได้รับผลเสียหาย
ต่อสุขภาพ อนามัย หรือการถูกจูงใจให้เข้าใจผิดในคุณภาพและที่มา ซึ่งผู้ผลิตมีหน้าที่กระทำการ
ป้องกันเหตุหรือต้องรับผิดชอบชดใช้ผลเสียหายเหล่านี้ด้วย 

3) คุ้มครองอย่างไร โดยทฤษฎีแล้วการคุ้มครองผู้บริโภคกระทำได้หลาย
ทาง ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการตามกฎหมายแล้ว การกระตุ้นให้ผู้บริโภคเองมีการตื่นตัวในการ
ป้องกันส่วนได้ส่วนเสียของตนโดยวิธีการเผยแพร่ความรู้ การรวมตัวกันเป็นสมาคมมีการบริการข้อมูล
ข่าวสาร การเสนอข้อมูลสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่ เป็นธรรม มีความปลอดภัยในการบริโภค 
รวมทั้งบัญชีสินค้าอันตรายก็เป็นทางหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองผู้บริโภค โดยอาจแบ่งการคุ้มครองออกได้เป็น 
2 ระดับ คือ 

 (1) การป้องกันความเสียหาย โดยกฎหมายกำหนดให้รัฐมีอำนาจ
ควบคุมและกำกับให้เกิดความปลอดภัยหรือเกิดความเป็นธรรม 

 (2) การเยียวยาชดใช้หากเกิดความเสียหาย โดยร่วมกันจัดตั้งองค์กร
ของรัฐหรือเอกชน เป็นสมาคม มูลนิธิ ให้ดำเนินการแทนผู้บริโภค วิธีการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ว่า
มาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอื่น ๆ ของประเทศใดย่อมต้องอาศัยหลักเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์
และสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ เป็นแนวทาง 

2.3.4.2 การคุ้มครองผู้บริโภคในสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน มิได้มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

คุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ การพิจารณาในเรื่องการ
คุ้มครองผู้บริโภคจึงต้องพิจารณากฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 2560 เป็นต้น โดยพิจารณาในประเด็นเหล่านี้ 
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การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา 
ตามที่กล่าวมาแล้วว่า กฎหมายของประเทศไทยมิได้มีการบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคที่

ซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือว่าเป็นการทำสัญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้
เป็นการเฉพาะ จึงต้องพิจารณากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีทำสัญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

โดยที่ในการทำสัญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้อ่านและทำความ
เข้าใจก่อนตัดสินใจทำสัญญา โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องให้ข้อมูลของตนด้วย เช่น ผู้ประกอบการต้อง
แสดงเงื่อนไขของการเข้าทำสัญญาให้ผู้บริโภคและทำความเข้าใจก่อนตกลงทำสัญญา ผู้ประกอบการ
ต้องแจ้งขั้นตอนและวิธีการที่ถือว่าได้เข้าทำสัญญา ผู้ประกอบการต้องมีการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบใน
ส่วนของการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคที่เข้าทำสัญญาผู้ประกอบการต้องแจ้งเรื่องของการรับชำระเงิน 
ตลอดจนความปลอดภัยในการชำระเงิน ผู้ประกอบการต้องแจ้งเรื่องการบอกเลิกสัญญา การส่งคืน
สินค้า การขอรับเงินคืน หรือระยะเวลาในการรับประกันสินค้า  

ในทางปฏิบัติผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มี
การสร้างเว็บไซต์ของตน จะมีการสร้างระบบให้ผู้บริโภคได้อ่านเงื่อนไขของสัญญา เช่น เมื่อผู้บริโภค
เลือกซื้อสินค้า และกดชำระเงิน ซึ่งถือเป็นการตกลงเข้าทำสัญญา ระบบจะแสดงเงื่อนไขของสัญญาให้
ผู้บริโภคอ่านและทำความเข้าใจก่อนที่จะตกลงชำระเงิน โดยหากผู้บริโภคเห็นว่าเงื่อนไขของสัญญาไม่
เป็นธรรมต่อตน ผู้บริโภคสามรถยกเลิกคำสั่งซื้อและเลือกที่จะไม่ชำระเงินซึ่งถือเป็นการยกเลิกคำ
สนองของตนได้ ซึ่งทำให้กระบวนการการทำสัญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สิ้นสุดลง แต่หาก
ผู้บริโภคอ่านเงื่อนไขของสัญญาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ สามารถยอมรับเงื่อนไขของสัญญา
ได้ ระบบจะพาไปในขั้นตอนการชำระเงิน หากเป็นการชำระด้วยเงินสด ก็ถือได้ว่าสัญญาซื้อขายทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นแล้ว แต่หากผู้บริโภคเลือกที่จะชำระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต ระบบ
จะพาผู้บริโภคไปในหน้าที่ผู้บริโภคต้องกรอกข้อมูลชื่อสกุลและรายละเอียดของบัตรเครดิต ซึ่งหาก
ผู้บริโภคเห็นว่าไม่อยากซื้อสินค้าแล้วก็ยังสามารถยกเลิกในขั้นตอนนี้ได้ แต่หากยินยอมตามเงื่อนไข
เมื่อกรอกข้อมูลบัตรเครดิตจนเสร็จสิ้นแล้ว และระบบได้ทำการตัดชำระเงินจากบัตรเครดิตเรียบร้อย
แล้ว สัญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่าได้เกิดข้ึนแล้ว 
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2.4 การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 

เครื่องสำอางถือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทอ่ืนตรงที่ว่า
สามารถโฆษณาได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพราะนโยบายการค้าเสรีของประเทศทำให้มีการโฆษณาเสรี
ตามไปด้วย แต่ผลจากการที่เครื่องสำอางสามารถโฆษณาโดยไม่ต้องขออนุญาตนั้น ทำให้เครื่องสำอาง
บางอย่างมีการโฆษณาเกินจริงมากขึ้นเป็นลำดับ ตัวอย่างของข้อความต่อไปนี้ถือเป็นข้อความที่ทำให้
เข้าใจได้ว่า เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการทำงานของระบบภายในร่างกายหรือเป็นการมุ่ง
หมายให้เกิดผลต่อสุขภาพ ซึ่ งเข้าข่ายเป็นสรรพคุณทางยา มิใช่เป็นเครื่องสำอางซึ่งหน้าที่ของ
เครื่องสำอางนั้นเป็นเพียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือความสะอาด และเพ่ือความสวยงามแก่ร่างกาย ไม่ได้
ทำให้เกิดผลต่อโครงสร้างหรือการกระทำที่ใด ๆ ของร่างกาย เช่น เร่งการสลายไขมัน กระตุ้นให้ทรวง
อกใหญ่ขึ้น ช่วยกระชับช่องคลอด ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ลบริ้วรอย เสริมสร้าง คอลลาเจนขึ้นใหม่ 
เพ่ิมการไหลเวียนเลือด หรือ ซ่อมแซม เซลล์ผิวหน้าให้มีความสมบูรณ์ซ่อมแซมและปกป้องเซลล์ผิว 
กระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิว ช่วยสร้างคอลลาเจนให้ผิวหน้า เต่งตึง เป็นต้น การโฆษณาในลักษณะ
ดังกล่าว อาจทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ได้ถือเป็นการโฆษณา
เครื่องสำอางเกินจริง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงกำหนดแนวทางในการโฆษณา
เครื่องสำอาง เพ่ือให้ผู้ประกอบการยึดถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ต้องไม่โฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความที่เป็นเท็จเกินความจริง 
2) ต้องไม่โฆษณาสรรพคุณในทางยา เช่น บำบัด บรรเทา รักษาโรค หรืออ้างว่า

สามารถมีผลต่อโครงสร้าง หรือการทำหน้าที่ต่าง ๆ ของร่างกาย 
3) ห้ามโฆษณาสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับสรรพคุณที่ขึ้นทะเบียน/

หรือ จดแจ้งสูตรตำรับเครื่องสำอาง หรือแจ้งไว้กับกองควบคุมเครื่องสำอาง 
4) ห้ามโฆษณาด้วยข้อความที่กองควบคุมเครื่องสำอางไม่อนุญาตให้แสดงบนฉลาก 

รวมทั้งห้ามนำชื่อหน่วยงานไปรับรองผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานนั้น ๆ 
กรณีต่าง ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบการระงับการ

โฆษณาข้อความ หรือให้ผู้กระทำการโฆษณาพิสูจน์เพ่ือแสดงความจริง หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ตามที่
กล่าวอ้างก็จะมีความผิด 

ในส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศมีหน้าที่สอดส่องดูแลการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกจังหวัดและ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวด
เกินจริงอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาจากการยึดหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนว่า สินค้ามีความ
ปลอดภัย การโฆษณาต้องไม่อวดอ้างเกินจริง สรรพคุณที่อ้างต้องมีข้อมูลมายืนยันได้ การกำกับดูแล
การโฆษณาเครื่องสำอางใช้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ เครื่อง สำอาง พ.ศ. 2535 และ



 38 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2541 เป็นหลัก พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางไว้ 
ดังนี้ 

ในบทบัญญัติมาตรา 37 ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนของการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในด้านการโฆษณามาใช้บังคับแก่การโฆษณาเครื่องสำอางโดยอนุโลม โดยถือว่าอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี และให้ถือว่าอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ว่าด้วยการโฆษณาเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่องสำอาง 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2541 ในมาตรา 22 มีการกำหนดให้การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรม
ต่อผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะ
เป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการ
ส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ 

ตามมาตรา 23 ได้กำหนดให้การโฆษณาจะต้องไม่กระทำด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพร่างกายหรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้ความรำคาญแก่ผู้บริโภค ทั้ งนี้ตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

ตามมาตรา 27 ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าโฆษณาใด ฝ่าฝืนมาตรา 22 
มาตรา 23 มาตรา 24 (1) หรือมาตรา 25 ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจออกคำสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

1) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
2) ห้ามใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 
3) ห้ามโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา 
4) ให้ โฆษณ าเพ่ื อแก้ ไขความ เข้ า ใจผิ ดของผู้ บ ริ โภ คที่ อ าจ เกิ ดขึ้ น แล้ ว  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากำหนด 
ในการออกคำสั่งตาม (4) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการมีอำนาจออกคำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภค ประกอบกับความสุจริตใจในการกระทำของมีอำนาจ
ออกคำสั่ง 

มาตรา 28 ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีเหตุอันสมควรสงสัยว่า 
1) ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา 22 วรรค

สอง (1) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำการโฆษณาพิสูจน์เพ่ือ
แสดงความจริงได้ 
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2) ในกรณีที่ผู้กระทำการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติการ
รับรองของสถาบัน หรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันหนึ่งอันใดในการโฆษณา 

3) ถ้าผู้กระทำการโฆษณาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็น
ความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจออกคำสั่งตามมาตรา 27 ได้ 
และให้ถือว่าผู้กระทำการโฆษณารู้หรือควรรู้ได้ว่าข้อความนั้นเป็นเท็จ 

มาตรา 29 ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาให้
ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนทำการโฆษณาได้ ในกรณีนี้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะต้องให้
ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้รับ
คำขอ ถ้าไม่แจ้งภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณากำหนด ค่าป่วยการที่ได้รับให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

การให้ความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือเป็นการตัดอำนาจ
ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอ่ืนเมื่อมีเหตุผลอันสมควร 

การใดที่ได้กระทำไปตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่ให้ตามวรรคหนึ่งมิ
ให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดทางอาญา รายละเอียดเกี่ยวกับการขอความเห็นเกี่ยวกับการ
โฆษณาเครื่องสำอาง ปรากฏอยู่ใน 

1) ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการใน
การให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณา พ.ศ. 2536 

2) ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการพิจารณา 
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเครื่องสำอาง และแนวทางในการแสดงหลักฐานเพ่ือพิสูจน์หรือสนับสนุน
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเครื่องสำอาง 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเครื่องสำอางนั้น มุ่งเน้นไปที่การควบคุม
การโฆษณา ทั้งเมื่อมีการขายทางช่องทางออนไลน์ การควบคุมโฆษณาก็ทำได้ยากขึ้น ทำให้เกิดการ
โฆษณาเกินจริงอย่างแพร่หลาย ทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากต้องตกเป็นเหยื่อการโฆษณาเกินจริงเหล่านี้ 



บทท่ี 3 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมจำหน่ายเครื่องสำอางทาง 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสข์องประเทศไทยกับรัฐต่างประเทศ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมจำหน่ายเครื่องสำอางทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย กับรัฐต่างประเทศ นั้น มีหลายฉบับด้วยกัน โดยในการศึกษากฎหมายของประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องสำอางได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมด้านการโฆษณาได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่ควบคุมด้านการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบ
กับกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ และกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการ
จำหน่ายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

3.1 กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจำหน่ายเครื่องสำอางทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเทศไทยมีการออกกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคหลายฉบับ และแม้ว่าประเทศไทยจะมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการจำหน่ายเครื่องสำอางทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังมีส่วนที่
ไม่ครอบคลุม และเป็นช่องว่างให้ผู้ประกอบการหลบเลี่ยงกฎหมาย ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับความ
คุ้มครองเท่าที่ควร โดยได้ศึกษาถึงความเป็นมาและการกำกับดูแลเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ความเป็นมา และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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3.1.1 ความเป็นมา และการกำกับดูแลเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง 
พ.ศ. 2535…………………………….. 

ในประเทศไทยการควบคุมกำกับดูแลเครื่องสำอางของรัฐมีความเข้มงวดน้อยกว่ายา โดยรัฐ
มองว่าเครื่องสำอางก่อให้เกิดอันตรายน้อยกว่ายา การควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในปัจจุบันจึง
เน้นการกำกับดูแลหลังวางตลาด ไม่ได้มีการเน้นให้ผู้ประกอบการต้องมีการขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้ง
รายละเอียดของผู้ประกอบการ แต่ต้องมีรายละเอียดของส่วนประกอบ (จดแจ้งรายละเอียด) มีการ
กำกับดูแลหลังออกสู่ท้องตลาด สำหรับสินค้าที่สามารถสุ่มตรวจตามท้องตลาดได้  เช่น มีการตรวจ
สถานที่ การเก็บตัวอย่างในการตรวจสถานที่ผลิต การตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเป็นต้น แต่สำหรับ
สินค้าท่ีตรวจสอบได้ยากอย่างการขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายไม่ได้มีการบัญญัติ
ไว้โดยเฉพาะเจาะจง 

การควบคุมดูแลเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 และบทบัญญัติ
เครื่องสำอางแห่งอาเซียน 

เดิมในการออกกฎหมายควบคุมเครื่องสำอาง รัฐมีความเข้มงวดน้อยกว่าการดูแลกำกับและ
ควบคุมยา โดยรัฐมองว่าเครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้ใช้น้อยกว่า 
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในปัจจุบันจึงเน้นควบคุมดูแลภายหลังจากท่ีได้มีการวางจำหน่ายแล้ว ไม่เน้นให้
ผู้ประกอบการต้องมาขออนุญาตก่อนผลิต แต่ต้องมีการจดแจ้งรายละเอียดที่พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
การกำกับดูแลภายหลังออกสู่ท้องตลาด เช่น การตรวจสถานที่ผลิต การเก็บตัวอย่างในการตรวจ
สถานที่ผลิต การสุ่มตรวจสอบสินค้าที่ได้วางขายอยู่ในท้องตลาด การนำเข้า และการติดตามการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 
2535 

นอกจากนั้นยังมีบทบัญญัติแห่งอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive; ACD) ซึ่งประเทศ
ไทยลงนามร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เมื่อวันที่  2 กันยายน 2546 โดยทั้ง 10 
ประเทศตกลงที่จะใช้กฎระเบียบในการควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางร่วมกันเป็นผลให้ประเทศไทย
นำ ACD ในส่วนที่ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
ภายในประเทศ มาใช้บังคับด้วยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นมา 

เหตุผลในการบัญญัติกฎแห่งอาเซียนขึ้นมานั้น เพราะ กฎหมายที่บังคับใช้แต่ละประเทศมี
ความแตกต่างกัน ตลอดจนความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม ตลอดจนพฤติกรรมการ
บริโภค แต่ละประเทศจึงมีความแตกต่างกันในการกำหนดสูตร บรรจุภัณฑ์ สารต้องห้ามใช้ ตลอดจน
การโฆษณาต่าง ๆ ทำให้เกิดการกีดกันทางการค้าโดยปริยาย ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่สูงขึ้นไป
ด้วย ซึ่งส่งผลให้การเจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางระหว่างประเทศเติบโตอย่างช้า ๆ 
ซึ่งจากการที่ประเทศไทยนำ ACD มาใช้ ทำให้ข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องสำอางเปลี่ยนไปจากเดิม มีการ
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ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน หลักการสำคัญของ ACD 
คือ รัฐต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชนิดที่มีการวางจำหน่าย และมีการนำรายการ
สารต้องห้ามของสหภาพยุโรปมาใช้ ด้านผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องมีข้อมูลด้านความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ทำให้ประเทศไทยมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535  

ในปัจจุบัน การควบคุมกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตาม ACD โดยมีการแก้ไข
รายละเอียด ให้มีการจดแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องสำอางก่อนมีการผลิต เพ่ือปรับปรุงมาตรการ
คุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอาง การห้ามผลิต การนำเข้าหรือจำหน่ายเครื่องสำอาง
บางประเภท การกำหนดสารอันตรายต้องห้ามผสมในเครื่องสำอางเพ่ิมเติม ตลอดจนการกำหนด
มาตรฐานของสถานที่ผลิต บรรจุภัณฑ์ และการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง มาตรการการ
ควบคุมฉลากและการโฆษณา กำหนดมาตรการควบคุมเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย เครื่องสำอางปลอม 
เครื่องสำอางที่ผิดมาตรฐาน รวมทั้งปรับปรุงเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมด้วย 

นอกจากนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังมีการกำหนดในเรื่องการคุ้มครอง
ผู้บริโภคไว้ในหลายส่วน ดังนี้ 

1) ความรับผิดเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะหน้าที่และการมีทรัพย์สินบาง
ประเภท 

กระแสการบริโภคแนวใหม่ได้นำแนวคิดการควบคุมตนเอง (Self Regulation)  
มาใช้ เมื่อพิจารณาจากการคุ้มครองผ่านตลาด การพิพาทกันผ่านสื่อมวลชน ภาครัฐ และรวมถึงคดีที่
นำไปสู่ศาล กว่าสามทศวรรษที่มีการละเมิดการคุ้มครองผู้บริโภค ในบางประเทศ ภาครัฐได้ยึดมั่นต่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้กลไกผ่านทางตลาด เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งภาครัฐพยายามที่จะให้
หน่วยธุรกิจควบคุมตนเองมากกว่าที่จะให้รัฐเป็นฝ่ายควบคุม การควบคุมตนเองจะทำให้การปฏิบัติ
ของหน่วยธุรกิจโดยใช้การต่อรองและการปรึกษามากกว่าที่จะเป็นการกระทำตามระเบียบบังคับใช้
กฎหมาย ผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์จากการเน้นการให้บริการอย่างรับผิดชอบจากผู้ผลิต  
การควบคุมตนเองเป็นส่วนที่ผสมผสานระหว่างนโยบายภาครัฐที่จะทำให้เกิดการค้าที่ยุติธรรมและ
หน้าที่ที่หน่วยธุรกิจต้องปฏิบัติทางการค้าอย่างถูกต้องมีจริยธรรม อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจการค้าที่ขาด
จริยธรรม เพราะความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับกลวิธีทางการตลาดจากหลายกรณีที่ผ่านมา 
ในช่วงที่มีการพัฒนาสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยต่อต้านความละโมบของพ่อค้าและธุรกิจ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกำหนดให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องรับผิดแม้ว่า
ตนเองมิใช่เป็นผู้กระทำละเมิดโดยตรง เพราะผู้นั้นเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกิจการงานของผู้กระทำ
ละเมิด หรือผู้นั้นมีหน้าที่ดูแลผู้กระทำละเมิด คือ 
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(1) นายจ้างต้องรับผิดชอบต่อการกระทำละเมิดของลูกจ้าง ถ้าลูกจ้างกระทำ
ละเมิดในทางที่จ้าง 

(2) ตัวการต้องรับผิดต่อการกระทำละเมิดของตัวแทน 
(3) ผู้ว่าจ้างทำของ “ไม่ต้องรับผิด” ต่อการละเมิดของผู้รับจ้าง เว้นแต่ ผู้ว่า

จ้างทำของผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำ หรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง 
(4) บิดามารดา หรือผู้อนุบาล ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำละเมิดของผู้เยาว์

หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง 
(5) ครู อาจารย์ นายจ้าง หรือผู้รับดูแล ต้องรับผิดต่อการกระทำของผู้เยาว์ 

หรือบุคคลไร้ความสามารถ 
เนื่องจากทรัพย์สินบางประเภทมีลักษณะที่เป็นอันตรายหรือมีอันตรายที่อาจจะเกิด

ขึ้นกับบุคคลอ่ืนได้ โดยไม่สามารถรู้ได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ดังนั้น ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการที่
ทรัพย์สินนั้นอยู่ คือผู้ครอบครอง ย่อมมีภาระที่จะต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากทรัพย์สิน
ดังกล่าว ซึ่งมีกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ความเสียหายเกิดขึ้นนั้นเพราะสัตว์ เจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรักษาต้อง
รับผิดชอบ 

(2) ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ก่อสร้างไว้
ชำรุดบกพร่อง หรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอ ผู้ครอบครองต้องรับผิดชอบ 

(3) ความเสียหายเกิดเพราะยานพาหนะ รถยนต์ทรัพย์ที่สามารถเกิดอันตราย
โดยสภาพ เช่น เครื่องจักร วัตถุระเบิด เป็นต้น ผู้ครอบครองหรือควบคุมต้องรับผิดชอบ 

2) การเยียวยาความเสียหาย 
หลักการเยียวยาความเสียหายนั้นเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนดซึ่งมี 3 วิธีการ ดังนี้ 

(1) ให้กระทำการ ตัวอย่าง เช่น การกล่าวถ้อยคำหมิ่นประมาทผู้อ่ืน ศาลอาจ
สั่งให้ผู้ละเมิดประกาศคำขอโทษลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 

(2) งดเว้นกระทำการ การใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนมาประกอบธุรกิจโดย
ไม่มีอำนาจ การเปิดวิทยุเสียงดังรบกวนเพ่ือนบ้านข้างเคียง ศาลอาจสั่งให้ผู้ละเมิด งดเว้นกระทำการ
ดังกล่าว 

(3) ค่าสินไหมทดแทน คือ การเรียกให้ผู้ละเมิดชำระเงินเพ่ือความเสียหายที่
เกิดข้ึนในลักษณะ ดังนี้ 

 ก) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และเสรีภาพ สามารถเรียกค่า
รักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรักษาพยาบาล เช่น ค่าเดินทาง ค่าขาดรายได้จากการประกอบ
อาชีพขณะบาดเจ็บ ค่าเสียหายทางจิตใจ กรณีถูกกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง หรือสูญเสีย
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อวัยวะ กรณีตายสามารถเรียกค่าทำศพ ค่าเสียหายที่ไม่อาจคำนวณได้แน่นอน เช่น การละเมิดต่อ
เสรีภาพ ชื่อเสียง ศาลก็จะคำนวณตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิด 

 ข) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน เรียกค่าซ่อมแซมตามที่จำเป็น ถ้าสูญเสีย
หมดสิ้นไปก็เรียกให้ชำระราคาทั้งหมดได้ 

เมื่อพิจารณาตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
แล้วเห็นว่ากรณีผู้ประกอบธุรกิจถูกฟ้องโดยมีเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภค โดยไม่เป็นธรรม หรือจงใจให้
ผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่สนใจความเสียหายที่จะเกิดแก่
ผู้บริโภคหรือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่
ไว้วางใจของประชาชน เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าเสียหายแก้ผู้บริโภค ศาลมี
อำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่
ศาลกำหนดได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความเสียหายที่ผู้บริโภค
ได้รับ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับ สถานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจ การที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผู้บริโภคมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหาย
ด้วย การกำหนดค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษให้ศาลมีอำนาจกำหนดได้ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่
แท้จริงที่ศาลกำหนด แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำหนดมีจำนวนเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้ศาลมี
อำนาจกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้ไม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำหนด 
 

3.1.2 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ถือเป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการให้ความคุ้มครอง

ผู้บริโภคในการซื้อเครื่องสำอางต่าง ๆ โดยผู้ เขียนจะศึกษาการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคตาม
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านความหมายของเครื่องสำอางว่าได้มี
การให้ความหมายไว้ครอบคลุมแล้วหรือไม่ ความรับผิดชอบของผู้ผลิตและผู้ขายต่อผู้บริโภคในกรณีที่
ใช้สินค้าและได้รับความเสียหาย การคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านฉลากและการโฆษณากรณีที่ผู้ขายมี
การโฆษณาเกินจริง ตลอดจนบทลงโทษต่อผู้ผลิตสินค้าและผู้ขายสินค้าที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

3.1.2.1 การให้ความหมายของเครื่องสำอาง 
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และยา ตามกฎหมายมีความแตกต่างอย่างชัดเจน หลักการที่

เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งสองจึงแตกต่างกัน โดยที่ เครื่องสำอาง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 กำหนดไว้ว่า 

1) วัตถุท่ีมุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำ
ด้วยวิธีอ่ืนใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุใน
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ช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือ
ระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่าง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิน 
ต่าง ๆ สำหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย 

2) วัตถุที่มุ่ งหมายสำหรับใช้ เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
โดยเฉพาะ หรือ 

3) วัตถุอ่ืนที่กำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสำอาง 
ส่วนนิยามของยา ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ยา หมายถึง วัตถุ

ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของ
มนุษย์หรือสัตว์ วัตถุที่มุ่งหมายให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใดๆ ของร่างกาย
มนุษย์ หรือสัตว์ 

กล่าวคือเครื่องสำอางไม่สามารถบำบัด บรรเทา รักษา ป้องกันโรค หรือมีผลต่อ
โครงสร้าง หรือการทำหน้าที่ใดๆ ของร่างกายมนุษย์ ซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์ใดมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นจะ
ถูกกำหนดให้เป็นยา 

เครื่องสำอางต้องห้ามผลิต นำเข้า และขาย 
เครื่องสำอางที่ห้ามผลิตเพ่ือขาย หรือนำเข้าเพ่ือขาย ได้แก่ เครื่องสำอางที่ไม่

ปลอดภัยในการใช้ เครื่องสำอางปลอม และเครื่องสำอางผิดมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ได้กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางดังกล่าวไว้ดังนี้ 

เครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ได้แก่ เครื่องสำอางที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

1) เครื่องสำอางที่มีสารที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เจือปนอยู่ด้วย 
2) เครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ห้ามใช้ตามที่รัฐมนตรีประกาศเป็นสารห้ามใช้

เครื่องสำอาง 
3) เครื่องสำอางที่ผลิตหรือใช้ภาชนะบรรจุไม่ถูกสุขลักษณะอันอาจเป็น

อันตรายต่อผู้ใช้ 
4) เครื่องสำอางที่มีสารอันสลายตัวทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายหลังที่

บรรจุภาชนะแล้วและทำให้เกิดเป็นพิษอันอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 
เครื่องสำอางปลอม ได้แก่ เครื่องสำอางที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 

1) เครื่องสำอางที่ใช้วัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำเทียมขึ้นเป็นสาระสำคัญ
ของเครื่องสำอางนั้น หรือเป็นเครื่องสำอางที่ไม่มีสาระสำคัญตามที่ได้แจ้งไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

2) เครื่องสำอางที่แสดงไว้ว่าได้ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งมิใช่ความจริง 
3) เครื่องสำอางที่ใช้ฉลากแจ้งชื่อผู้ผลิต หรือแหล่งผลิตที่มิใช่ความจริง 
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4) เครื่องสำอางซึ่งมีสาระสำคัญขาด หรือเกินกว่าร้อยละยี่สิบตามที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ หรือตามท่ีแจ้งไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือตามท่ีระบุไว้ในฉลาก 

เครื่องสำอางผิดมาตรฐาน คือ เครื่องสำอางซึ่งมีสาระสำคัญน้อยหรือมากกว่าที่ขึ้น
ทะเบียนเครื่องสำอางไว้ หรือที่ได้แจ้งไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือที่ระบุไว้ในฉลากเกินเกณฑ์ค่า
คลาดเคลื่อนที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ไม่ถึงขนาดที่กำหนดใน
เครื่องสำอางปลอม 

3.1.2.2 ความรับผิดชอบของผู้ผลิตและผู้ขาย 
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือรับจ้าง

ผลิตเครื่องสำอาง ต้องจดแจ้งรายละเอียดของเครื่องสำอางต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยใบรับจดแจ้งมีอายุ 3 ปี แต่สามารถขอต่ออายุใบรับจดแจ้งได้ เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นผู้รับจดแจ้งห้ามรับจดแจ้งเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ หรือ 
เครื่องสำอางที่ใช้ชื่อไปในทางโอ้อวด ไม่สุภาพ หรืออาจทำให้เข้าใจผิดจากความจริง เครื่องสำอางที่มี
ชื่อไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย หรือส่อไปในทางทำลายคุณค่าของภาษาไทย และผู้จดแจ้งต้องผลิต
หรือนำเข้าเครื่องสำอางตามที่ตนได้จดแจ้งไว้31 

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ได้กำหนดห้ามไม่ให้ผู้ ใดขายสำอาง
ดังต่อไปนี้32 เครื่องสำอางที่ไม่ได้มีการจดแจ้งตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง เครื่องที่ไม่มีการติดฉลากตาม
มาตรา 22 วรรคหนึ่ง เครื่องสำอางที่มีฉลากซ่ึงไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เครื่องสำอางที่มีฉลาก
ซึ่งเลขาธิการสั่งเลิกใช้ เครื่องสำอางที่หมดอายุตามที่ได้แสดงไว้ในฉลาก 

3.1.2.3 ฉลากและการโฆษณาเครื่องสำอาง 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลากเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 

สรุปได้ดังนี้ 
เครื่องสำอางทุกประเภท ทุกชนิด และทุกชิ้น ต้องมีฉลากภาษาไทยข้อความที่ฉลาก

ต้องเป็นความจริง และไม่ก่อให้ เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอางเมื่อ
คณะกรรมการเครื่องสำอางมีความเห็นว่า ฉลากใดไม่ เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในกฎหมาย 
คณะกรรมการเครื่องสำอางมีอำนาจสั่งให้ผู้ผลิตเพ่ือขาย/หรือผู้นำเข้าเพ่ือขายเลิกใช้ ฉลากดังกล่าว 
หรือดำเนินการแก้ไขฉลากนั้นได ้

ในการทำเพ่ือข้อความอันจำเป็นบนฉลากภาษาไทยสอดคล้องกับข้อกำหนดของ
อาเซียน คณะกรรมการเครื่องสำอางได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และปรับปรุงข้อกำหนดดังนี้ ชื่อ

 
31 มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558  
32 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558  
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เครื่องสำอางและชื่อทางการค้าของเครื่องสำอางต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้ อความอ่ืน ต้องระบุ
รายละเอียดดังนี้ ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องสำอาง ซึ่งจะต้องเป็นชื่อตามที่สำนักงานอาหารและยากำหนด และต้องเรียงตามลำดับปริมาณ
ของสารจากมากไปหาน้อย ต้องระบุวิธีใช้เครื่องสำอาง ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตกรณีที่เป็นเครื่องสำอาง
ที่ผลิตภายในประเทศ และชื่อและที่ตั้งของผู้นำเข้าและผู้ผลิตรวมทั้งประเทศที่ผลิตกรณี เป็น
เครื่องสำอางที่ผลิตนำเข้า ปริมาณสุทธิ เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต เดือน ปี ที่หมดอายุ คำ
เตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออนามัยของบุคคล(ถ้ามี) เลขที่ใบรับแจ้ง โดยเลขที่ใบรับแจ้งนี้ 
จะประกอบด้วยเลข 10 หลัก ซึ่งเลขรับแจ้งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ว่า เครื่องสำอาง ได้แจ้งรายละเอียด
ต่อรัฐตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้เกี่ยวข้อง (ทั้งภาครัฐและเอกชน) สามารถใช้ตัวเลขเหล่านี้ในการ
สื่อสาร ร้องเรียน สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้  

ในส่วนของการโฆษณาเครื่องสำอาง เครื่องสำอางนั้นก่อนโฆษณาไม่ต้องมีการขอ
อนุญาตก่อนการโฆษณา ต่างจากการโฆษณายาซึ่งต้องมีการขออนุญาตก่อนทำการโฆษณา  
แต่กฎหมายได้มีการกำหนดขอบเขตในการโฆษณาเครื่องสำอางไว้ตามมาตรา 41-46 โดยมีการ
ควบคุมในการโฆษณาโดยสรุปดังนี้ 

ห้ามโฆษณาโดยใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคม โดยได้ยกตัวอย่างข้อความที่ถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเกิด
ผลเสียต่อสังคมส่วนรวม ได้แก่ ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอางไม่ว่าจะกระทำโดยใช้การอ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
สิ่งใดที่ไม่เป็นความจริง ข้อความที่แสดงสรรพคุณรักษาโรคหรือที่มิใช่มีจุดมุ่งหมายเป็นเครื่องสำอาง 
ข้อความที่ทำให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบำรุงกาม ข้อความที่สนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการ
กระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม นำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ ข้อความที่ทำให้เกิด
ความแตกแยกในหมู่ประชาชน ข้อความอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้ การโฆษณาต้องไม่กระทำด้วยวิธีการซึ่งอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
รำคาญแก่ผู้บริโภค ในกรณีท่ีเลขาธิการเห็นว่าเครื่องสำอางใดอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอาจกำหนด
เงื่อนไขการโฆษณาแตกต่างกับเครื่องสำอางอ่ืนได้ เช่น กำหนดให้การโฆษณาต้องกระทำไปพร้อมกับ
คำแนะนำหรือคำเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้หรืออันตราย จำกัดการใช้สื่อโฆษณาสำหรับเครื่องสำอางนั้น 
หรือห้ามการโฆษณาเครื่องสำอาง  

ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนกฎหมายอาจให้ผู้จดแจ้งหรือผู้โฆษณา
ดำเนินการแก้ไขข้อความหรือวิธีการโฆษณา ห้ามการใช้ข้อความบางอย่าง ห้ามการโฆษณาหรือใช้
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วิธีการนั้นโฆษณา ห้ามการโฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า 
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเกินความจริง คณะกรรมการมีอำนาจให้ผู้จดแจ้งหรือโฆษณาเป็นผู้พิเศษ 

3.1.2.4 บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน 
สำหรับบทลงโทษของการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 นั้นอาจ

แบ่งได้เป็นกรณี ดังต่อไปนี้  
1) ตามมาตรา 36 ของพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 กำหนด

กรณีฝ่าฝืนบทบัญญัติในกรณีนำเข้าเครื่องสำอางที่ห้ามผลิตและนำเข้า หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใน
เรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคหรือเป็นเครื่องสำอางไม่ปลอดภัยในการใช้ หรือเครื่องสำอางที่ ผู้จด
แจ้งได้เปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในการใช้จากเครื่องสำอางเป็นยา อาหาร หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อ 
จิตประสาท ยาเสพติดให้โทษ วัตถุอันตราย หรือเครื่องมือแพทย์ โทษของการฝ่าฝืนบทบัญญัติในเรื่อง
นี้บทลงโทษคือ การเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง นอกจากนั้นยังมีการกำหนดโทษทั้งโทษจำคุก
และโทษปรับอยู่ในมาตรา 60 ของพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 อีกด้วย  

2) ตามมาตรา 47 ของพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 กำหนด
กรณีเครื่องสำอางไม่ได้มีการจดแจ้งตามกฎหมาย หรือมีการผลิต นำเข้ารับจ้างผลิตหรือขาย
เครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เครื่องสำอางผิดมาตรฐาน เครื่องสำอางที่รัฐมนตรีประกาศ
ห้าม หรือเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบจดแจ้ง เครื่องสำอางที่ไม่มีฉลาก หรือใช้ฉลากที่ฝ่าฝืนต่อ
กฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกเก็บเครื่องสำอาง และทำลายเครื่องสำอางนั้น ทั้งยังมี
โทษจำคุกและโทษปรับกำหนดอยู่ในมาตรา 72 และ 73 ของพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 
อีกด้วย 

 
3.1.3 ความเป็นมา และการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ในปี พ.ศ. 2539 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับแรก (IT 

2000) และในปี พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อการจัดทำโครงการพัฒนากฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง และ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือดำเนินการร่างกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ
ที่เกี่ยวข้อง33 ซึ่งต่อมามีการจัดทำกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศในระยะที่สอง  

 
33 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, โครงการพัฒนา

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: เดือนตุลา, 2543), หน้า 16. 
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ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2553 หรือ IT 201034 โดยให้
ความสำคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ 

3.1.3.1 กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยการซื้อขายสินค้าผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นนิติกรรมสัญญาประเภทหนึ่งจึงได้รับความคุ้มครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 149 บัญญัติว่า นิติกรรม 
หมายความว่า การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติ
สัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพ่ือจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอนสงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ องค์ประกอบของนิติ
กรรมที่จะเกิดขึ้นได้จึงต้องมี การกระทำลงที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยใจสมัคร มุ่งผูกนิติสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำนิติกรรมนั้น กล่าวคือ ในนิติกรรมสัญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้น จะต้องมี
ฝ่ายที่เสนอ และอีกฝ่ายเป็นผู้สนองรับการแสดงเจตนานั้น สัญญาย่อมเกิดขึ้นทันทีเพราะถือว่าคู่กรณี
มีเจตนาถูกต้องตรงกันตามที่ตกลงกันไว้ 

ในส่วนของ คำเสนอ นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้มีการนิยาม
ความหมายไว้ แต่นักกฎหมายหลายท่านให้ความเห็นไว้ พอสรุปได้โดยสังเขปดังนี้ คำเสนอ คือ  
การแสดงเจตนาขอทำสัญญา35 โดยการแสดงเจตนาต้องแสดงออกโดยชัดแจ้งไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือ
เป็นลายลักษณํอักษร หรือโดยการแสดงกิริยาอาการใด ๆ แต่คำเสนอนั้น ต้องมีความชัดเจนแน่นอน 
เพียงพอที่จะทำให้เกิดสัญญาขึ้นได้ หากผู้รับคำเสนอตอบกลับ 

ดังจะเห็นได้ว่า คำเสนอต้องมีความชัดเจนแน่นอน และมีความครบถ้วนเพียงพอ  
เมื่อฝ่ายหนึ่งมีคำสนองรับ ตามที่ผู้เสนอได้มีคำเสนอเมื่อใดสัญญาจะเกิดได้ทันที หากสัญญาไม่เกิดขึ้น 
คำเสนอนั้นอาจเป็นเพียง คำโฆษณาหรือคำเชิญเท่านั้น36 

ในกรณีของ คำสนอง ก็เช่นกัน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่มีการให้คำ
นิยามไว้เช่นเดียวกัน แต่นักกฎหมายหลายท่านได้ให้ความเห็นไว้สามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้   

 
34 กรอบนโยบาย IT 2010 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แห่งชาติในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และจากคณะรัฐมนตรีในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2545, หน้า 2. 
35 จำปี โสตถิพันธุ์, คำอธิบายหลักกฎหมาย นิติกรรม-สัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 5 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2543), หน้า 212. 
36 อภิชัย ทองประสม, สัญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544), หน้า 217. 
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คำสนอง หมายถึง การแสดงเจตนาของผู้สนองที่มีต่อผู้เสนอ ในการตอบตกลงเข้าทำสัญญาตามที่ผู้
เสนอได้ทำคำเสนอไว้ หรืออาจสรุปได้ว่า คำสนอง คือ นิติกรรมของการแสดงเจตนา หรือการกระทำ
ที่ส่อเจตนาตอบรับคำเสนอ37 

อาจสรุปได้ว่า คำสนอง เป็นกระบวนการแสดงออกอันเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว
ที่ประสงค์ให้เกิดสัญญา ผูกนิติสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตามกฎหมายลักษณะหนี้ และเมื่อการแสดง
เจตนาไปถึงผู้ให้คำเสนอ โดยที่การแสดงเจตนาทำคำสนองต้องแสดงออกซึ่งความยินยอมตรงตามที่
กำหนดไว้ในคำเสนอทุกประการ แต่หากการแสดงเจตนาที่จะเข้าทำคำสนองนั้น มีข้อความแก้ไข 
เพ่ิมเติม หรือมีข้อจำกัดที่ต่างไปจากคำเสนอ อาจถือได้ว่าคำสนองนั้นเป็นคำเสนอขึ้นใหม่แล้ว 
นอกจากนั้นหากพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่า ไม่มีการกำหนด หรือระบุใน
ส่วนของการทำคำเสนอหรือคำสนองไว้ ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าวิธีการทำคำเสนอหรือคำสนอง ไม่ใช่
เงื่อนไขสำคัญในการเกิดนิติกรรมสัญญาขึ้นแต่ประการใด หากเกิดจากเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาข้างต้นที่
เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดคำเสนอหรือคำสนอง ดังนั้น ในทางปฏิบัติการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แม้จะมีการใช้ สื่อ ในการทำคำเสนอ หรือ คำสนอง หากแต่เมื่อเข้าตามเงื่อนไขแล้ว  
ก็เกิดคำเสนอหรือคำสนอง ขึ้นได้ 

จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอาจสรุปได้ว่า หากคำเสนอและคำสนองมีลักษณะตามที่กล่าว
มาจะเกิดสัญญาขึ้น ส่งผลให้คู่สัญญาต้องมีหน้าที่ความรับผิด สิทธิต่าง ๆ ต่อกัน แม้ว่าในปัจจุบันจะ
ปรากฏว่า มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเป็นสื่อ ในการแสดงเจตนา หรืออาจเรียกว่าเป็นการ
ทำคำเสนอหรือคำสนองแบบออนไลน์ (Online Offer and Acceptance) หรือที่เรียกกันว่า เป็นการ
แสดงเจตนาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต แต่การดังกล่าวไม่ได้มีผลทำให้ คำเสนอ คำสนอง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เปลี่ยนไปหรือไม่สามารถใช้บังคับได้แต่อย่างใด กล่าวคือ คำเสนอ คำสนอง 
ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังคงต้องมีความชัดเจน แน่นอน และถูกต้องครบถ้วน และคำ
สนองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตยังคงต้องแสดงเจตนาของผู้สนองต่อผู้เสนอ ในการรับทำสัญญาตามคำ
เสนอ เพียงแต่การแสดงเจตนาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นการแสดงเจตนาที่มิได้อยู่ต่อหน้ากันเท่านั้น  

เมื่อพิจารณาการทำสัญญาระหว่างผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับผู้บริโภคที่ซื้ อสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่าสองฝ่ายมี
ความสัมพันธ์ในฐานะที่ ผู้ประกอบธุรกิจเป็น ผู้ขาย ส่วนผู้บริโภคเป็น ผู้ซื้อ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องด้วย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ซื้อ-ขาย38 มาปรับใช้กับกรณีดังกล่าว ดังนั้น ในเรื่องสิทธิ 

 
37 เสนีย์ ปราโมท, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม และหนี้ เล่ม 1 

(ภาค 1-2) (กรุงเทพมหานคร: อักษรสาสน์, 2509), หน้า 163-164. 
38 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 1 ซื้อขาย 
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หน้าที่ และความรับผิด ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ซื้อ และผู้ขายต้องนำมาใช้ฝนการซื้อขายแบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

3.1.3.2 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยที่มีการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ซื้อสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
1) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้นิยามความหมายของ

ธุรกรรมที่จะได้รับความคุ้มครองไว้ ตามมาตรา 4 ธุรกรรม หมายความว่า การกระทำใดๆที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือในการดำเนินงานของรัฐตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 4 จากนิยาม
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ากฎหมายบัญญัติไว้อย่างกว้างๆ หากธุรกรรมใดที่อาจบังคับได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็อาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ โดยพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 6 หมวด ประกอบด้วย 

หมวดที่  1 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวถึง การทำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องของการแสดงเจตนาในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 8  
วางหลักไว้ว่า ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าการใดต้องทำเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมี
เอกสารมาแสดง ถ้าได้จัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้
โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว ซึ่ง
แสดงว่า การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถฟ้องบังคับได้เช่นเดียวกับการทำธุรกรรมที่มี
หลักฐานเป็นหนังสือ การซื้อขายผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จึงสามารถฟ้องบังคับได้ตาม
กฎหมาย และในบทบัญญัติหมวดที่ 1 ยังกล่าวถึง เจตนารมณ์ของผู้ส่งสาร การเก็บรักษาข้อมูลและ
ความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจนำมาใช้เป็นหลักฐานได้ 

หมวดที่ 2 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในบทบัญญัติหมวดนี้กล่าวถึงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งให้ถือว่าเชื่อถือได้ และให้มีผลตามกฎหมาย และเพ่ือให้คู่สัญญาสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้นอกจากนี้ยังมีการให้มีบริการออกใบรับรองเพ่ือสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้มีผลทางกฎหมายเสมือนการลงลายมือชื่อ โดยคู่กรณีผู้เกี่ยวข้องต้องสามารถตรวจสอบตัวตนของ
เจ้าของลายมือชื่อได้ และลายมือชื่อที่ได้ออกใบรับรองในต่างประเทศก็ให้มีผลได้เช่นเดียวกันกับ
ใบรับรองท่ีออกในประเทศ 

หมวดที่ 3 ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในบทบัญญัตินี้
เป็นการกำหนดโดยกว้าง ว่าการประกอบธุรกิจเกี่ ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อาจต้องจด
ทะเบียน หรือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่มิได้มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจไว้ ว่าธุรกิจ
ประเภทใดบ้าง จะต้องจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเป็นการบัญญัติไว้ว่าจะประกาศในพระ
ราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 33 และมีการกำหนดโทษกรณีไม่จดทะเบียนหรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องไว้ด้วย 
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ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการบัญญัติเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าธุรกิจประเภทใดบ้างที่ต้องจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

หมวดที่ 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ในบทบัญญัติหมวดนี้ ได้
กำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆที่กระทำต่อภาครัฐ เช่นการขออนุญาต การขอจดทะเบียนการ
ชำระเงิน เป็นต้น ถ้าได้กระทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผล โดยชอบด้วยกฎหมาย
เช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้แล้ว  

หมวดที่ 5 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในบทบัญญัติหมวดนี้ 
ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือทำหน้าที่ด้านการบรารนโยบาย การติดตามดูแล
การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

หมวดที่ 6 บทกำหนดโทษ ในบทบัญญัติหมวดนี้ มีการกำหนดโทษกรณีไม่
แจ้งหรือขึ้นทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 33 และมาตรา 34 ซึ่งผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษท้ังโทษจำ
และโทษปรับ และกรณีเป็นนิติบุคคล ผู้จัดการนิติบุคคลจะต้องได้รับโทษด้วย แต่ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ว่า ในปัจจุบันยังไม่ได้มีการออกพระราชกฤษฎีการกำหนดว่า ธุรกิจประเภทใดที่ต้องแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย บทกำหนดโทษดังกล่าวจึงเป็นการร่างเผื่อกรณีอนาคต
เท่านั้น 

อาจกล่าวได้ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   
พ.ศ. 2544 เป็นบทกฎหมายที่ยังไม่ได้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง ทั้งยังไม่มีการคุ้มครองผู้บริโภคอย่าง
จริงจัง เกี่ยวกับตัวผู้ประกอบธุรกิจ การไม่กำหนดให้ธุรกิจใดบ้างที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หลายรายไม่ไปจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ รัฐไม่มีข้อมูลของผู้ประกอบการ ส่วนผู้บริโภคก็ไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้ขายได้ 

2) พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 นี้   
ออกภายหลังจากที่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยเป็น
การแก้ไข นิยามของคำว่า ตลาดแบบตรง โดยตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  
พ.ศ. 2545 ได้ให้นิยามของคำว่า ตลาดแบบตรงไว้ดังนี้ ตลาดแบบตรง หมายความว่า การทำตลาด
สินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค
ซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น เมื่อพิจารณาตามนิยามดังกล่าวแล้ว ทำให้เข้าใจได้ว่า การขายสินค้า
ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าองค์ประกอบของการขายแบบ ตลาดแบบตรง ตามบทบัญญัติ
นี้ ซึ่งอาจได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติขายตรง
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และตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการแก้ไขบทบัญญัติ โดยแก้ไขนิยามของ ตลาดแบบ
ตรง ในมาตรา 3 ดังนี้ ตลาดแบบตรง หมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของ
การสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและ
มุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น 
ส่วนการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จะเห็นได้ว่า การซื้อขายทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้นเข้าลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด คือ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้บริโภคท่ีอยู่ห่างโดย
ระยะทาง ไม่ว่าอยู่ที่มุมใดของประเทศไทยก็สามารถเลือกซ้ือสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ได้ และผู้ประกอบการขายยสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นก็มุ่งหวังให้ผู้บริโภคตอบกลับ
เพ่ือซื้อสินค้า การขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

ต่อมามีการออกกฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายหรือบริการโดยวิธีพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. 256139 ซึ่งมีการกำหนดให้การขายสินค้าหรือบริการ
ของบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และมีรายได้จากการขาย
สินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี ไม่ถือว่าเป็น
ตลาดแบบตรง ซึ่งทำให้ธุรกิจบางประเภทได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องถูกบังคับภายใต้พระราชบัญญัติขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าเงื่อนไข
ตามที่กฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายหรือบริการโดยวิธีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2561 กำหนด หรือผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีรายได้จากการขายไม่ถึงตามที่
กฎกระทรวงกำหนด ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 ทำให้เกิดการหลบเลี่ยงหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

หมวดที่  2 การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตามมาตรา 27 ของ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มีการห้ามมิให้มีการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรง เว้นแต่จะได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และมาตรา 28 มีการกำหนดให้ข้อความที่
ใช้ในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ต้องเป็นไป
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับการขายสินค้าของ

 
39 "กฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือ

ว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561," ราชกิจจานุเบกษา 135, no. 96 ก (2561).กฎกระทรวง
กำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง 
พ.ศ. 2561 



 54 

ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางแต่อย่างใด และตามมาตรา 29 มีการให้นำกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณามาใช้บังคับแก่การให้ข้อมูลแก่
ผู้บริโภค นอกจากนี้ตามมาตรา 24/1 มีการกำหนดให้ผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายอิสระต้องร่วมรับ
ผิดต่อผู้บริโภคในความชำรุดบกพร่องของสินค้า ซึ่งการบัญญัติไว้ในกรณีดังกล่าวย่อมเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริโภค โดยหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากผู้ประกอบการที่ได้มีการฝากขายสินค้าของตนผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผู้ประกอบการเหล่านั้นยังต้องรับโทษ ตลอดจนผู้ที่รับฝากขาย
ยังต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภคตามที่กฎหมายกำหนดด้วย  

หมวดที่ 3 การคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 30 มีการกำหนดให้ผู้จำหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรงหรือผู้ประกอบ
ธุรกิจมีหน้าที่จัดทำเอกสารการซื้อขายสินค้า และต้องส่งมอบเอกสารซื้อขายสินค้าและบริการแก่
ผู้บริโภคพร้อมกับสินค้า ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการซื้อขายตามมาตรา 30 วรรคสาม 
มีการกำหนดไว้โดยกว้าง โดยให้มีข้อความภาษาไทยที่อ่านเข้าใจง่าย มีการระบุชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย 
วันที่ซื้อขาย และวันที่ส่งมอบสินค้า ที่ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองและประเภทสินค้า  และตามมาตรา 
31 มีการกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายละเอียดเอกสารการซื้อขายสินค้า รายละเอียด
เกี่ยวกับสินค้าตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยมีการกำหนดให้มีรายการอย่างน้อยตามมาตรา 30 และแจ้ง
สิทธิของผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญา กำหนดเวลา สถานที่ และวิธีการรับชำระหนี้ สถานที่และ
วิธีการในการส่งมอบสินค้า วิธีการเลิกสัญญา วิธีการคืนสินค้า การรับประกันสินค้า การเปลี่ยนสินค้า
กรณีชำรุดบกพร่อง และรายละเอียดอ่ืน ๆ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยในส่วนของ
รายละเอียดอ่ืน ๆนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามมาตรา 30 และมาตรา 31 นี้ ปัจจุบันยังมิได้มีการ
กำหนดรายละเอียดอ่ืน ๆเพ่ิมเติมแต่อย่างใด และตามมาตรา 32 มีการกำหนดกรณีไม่มีการส่งมอบ
เอกสารการซื้อขายให้แก่ผู้บริโภค กฎหมายให้การซื้อขายสินค้านั้นไม่มีผลผูกพันผู้บริโภค และหาก
ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายอิสระ หรือตัวแทน ไม่ส่งมอบเอกสารในการซื้อขาย มาตรา 51 กำหนดให้มี
โทษปรับด้วย 

นอกจากนี้ ในมาตรา 33 ยังมีการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่ งซื้อสินค้าผ่าน
การตลาดแบบตรง โดยผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาภายใน 7 วันนับ
จากวันที่ได้รับสินค้า ไปยังผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกรณีดังกล่าวย่อมเป็นภาระให้ผู้บริโภคต้องส่งสินค้าคืน
โดยด่วน และผู้ประกอบการอาจมีข้ออ้างปฏิเสธความรับผิดต่อผู้บริโภคโดยอ้างว่าผู้บริโภคบอกเลิก
สัญญาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด 

ตามมาตรา 34 มีการกำหนดให้ผู้บริโภคท่ีใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาตาม
มาตรา 33 ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งคืนสินค้าไปยังผู้จำหน่ายหรือผู้ประกอบการ 
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(2) เก็บรักษาสินค้าไว้ตามสมควรภายในระยะเวลา 21 วันนับแต่วันที่
ใช้สิทธิเลิกสัญญา เว้นแต่สินค้าเป็นของที่เสียง่ายไม่อาจเก็บรักษาไว้ได้ ให้เก็บรักษาตามเวลาและ
วิธีการอันสมควร และผู้ประกอบการจะต้องมารับตามภูมิลำเนาของผู้บริโภค หรือหากให้ส่งโดย
ไปรษณีย์จะต้องให้เก็บเงินปลายทาง หากสินค้าเป็นของใช้สิ้นเปลือง ผู้บริโภคมีหน้าที่คือเฉพาะส่วนที่
เหลือจากการใช้ และผู้บริโภคมีสิทธิยึดหน่วงสินค้าไว้จนกว่าจะได้รับเงินจากผู้ประกอบการคืน  

การกำหนดไว้ในกรณีดังกล่าวย่อมทำให้ผู้บริโภคมีภาระต้องปฏิบัติตามที่
กฎหมายกำหนด โดยผู้ประกอบการมิต้องดำเนินการใดๆ 

ในส่ วนของมาตรการภายหลั งการคืนสิ นค้ าตาม มาตรา 36 ของ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 กำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องคืนเงินให้แก่
ผู้บริโภคเต็มจำนวนหากผู้บริโภคได้ใช้สิทธิเลิกสัญญา หากผู้ประกอบการไม่คืนเงินเต็มจำนวนจะต้อง
เสียเบี้ยปรับตามที่คณะกรรมการกำหนด ให้แก่ผู้บริโภค แม้ว่าตามกฎหมายจะได้มีการกำหนดให้
ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคเต็มจำนวนภายหลังที่ผู้บริโภคได้คืนสินค้าแล้ว  
แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ยังมิได้มีหน่วยงานเข้ามาดูแลจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง ผู้บริโภคจึง
อาจไม่ได้รับความคุ้มครองในกรณีดังกล่าว 

สำหรับกรณีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามในเรื่องการไม่จัดทำเอกสารซื้อขาย
หรือไม่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายให้แก่ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  
พ.ศ. 2545 มีการกำหนดไว้ในมาตรา 51/2 มีการกำหนดโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท กรณีจัดทำ
เอกสารการซื้อขายสินค้ามีข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีข้อสังเกตว่า การไม่จัดทำเอกสารการซื้อขายหรือไม่ส่งมอบเอกสารการ
ซื้อขายให้แก่ผู้บริโภคมีเพียงโทษปรับ แต่การจัดทำเอกสารการซื้อขายที่มีข้อความอันเป็นเท็จมีทั้งโทษ
ปรับและโทษจำคุก ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจทำให้ผู้ประกอบการละเลยในการจัดทำเอกสารการซื้ อขาย 
และไม่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายให้แก่ผู้บริโภค 

นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  
มีการกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ มีการกำหนดไว้ในหมวดที่ 4 
มาตรา 38 มีการกำหนดให้ผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
ขายตรงหรือตลาดแบบตรง ให้มีการยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด และมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงไว้อย่างกว้างๆ ตามมาตรา 38/1 คือ เป็นห้างหุ้นส่ วนที่มีทุน  
จดทะเบียนไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท หรือเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้าน
บาท และมาตรา 38/2 มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ 
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้  คือ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
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ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอ่ืนที่จด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และไม่เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เคยถูกเพิก
ถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นคำขอ
จดทะเบียน และตามมาตรา 39 มีการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงต้องมี
รายการได้แก่ ชื่อ ภูมิลำเนา ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ประเภท
ของสินค้า วิธีการขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งมีข้อสังเกตว่า กฎหมายมิได้มีการกำหนดให้มีการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าที่ผู้ประกอบการจะเสนอขายต่อผู้บริโภคแต่อย่างใด 

ในส่วนของบทลงโทษสำหรับการไม่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มีการกำหนดไว้ในมาตรา 51/1 โดยมีการ
กำหนดโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ งจำทั้ งปรับ จะเห็นได้ว่า 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มีการกำหนดโทษสำหรับผู้ประกอบการที่มิได้
มีการจดทะเบียนไว้แล้ว แต่เนื่องจากมีการกำหนดยกเว้นธุรกิจบางประเภทตามกฎกระทรวง
กำหนดการซื้อขายหรือบริการโดยวิธีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 
จึงทำให้ผู้บริโภคอาจไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร 

ประเด็นในการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้าทำสัญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นั้น มีกฎหมายที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มีการกำหนดให้

อำนาจคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ให้มีอำนาจในการกำหนดว่า ธุรกิจการค้า หรือบริการใด ต้องมี
การทำสัญญาเป็นหนังสือ หรือตามปกติประเพณีต้องทำเป็นหนังสือต่อกัน ให้ถือว่าธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญา40 เช่น ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ เป็นต้น 

ในธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบการจะทำกับผู้บริโภคต้อง
มีลักษณะต่อไปนี้41 

 
40 มาตรา 35 ทวิ วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541  
41 มาตรา 35 ทวิ วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541  
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ก) มีข้อสัญญาที่จำเป็น โดยที่หากมิได้มีข้อสัญญาเช่นว่านั้น  
จะทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประการเกินสมควร 

ข) ห้ามมิให้ใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
เมื่อพิจารณาการซื้อขายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือว่าเป็น

การทำสัญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถือเป็นธุรกิจที่คุมสัญญา จึงไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับของ
บทบัญญัติดังกล่าว 

(2) พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงได้กำหนดให้ผู้ประกอบการ

ให้รายละเอียดในเอกสารการซื้อขาย โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้42 ชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย วันที่
มีการซื้อขาย วันที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ และสิทธิของผู้บริโภคในการเลิกสัญญา ซึ่งสิทธิ ดังกล่าว
กฎหมายกำหนดให้ต้องมีอักษรที่เด่นชัดกว่าข้อความอ่ืน ๆ43 กำหนดเวลา สถานที่ และวิธีการชำระ
หนี้ สถานที่และวิธีการส่งมอบสินค้า วิธีการเลิกสัญญา วิธีการคืนสินค้า เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 
การเปลี่ยนสินค้ากรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่อง หากเอกสารในการซื้อขายไม่มีรายละเอียดดังที่ได้กล่าว
มานี้ จะมีผลทำให้ไม่ผูกพันผู้บริโภค44 ปัญหาที่พบคือ ผู้บริโภคไม่ได้รับเอกสารการซื้อขายดังกล่าว 
หรือไม่ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของสัญญา และตัวอักษรที่แสดงเงื่อนไขในการบอกเลิกสินค้า 
หรือรับประกันสินค้ามักมีการใช้ตัวอักษรที่มีขนาดเล็กกว่าข้อมูลสินค้า ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้สนใจข้อ
สัญญาที่สำคัญ 

3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้บริโภคในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ 
สินค้าและผู้ประกอบการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้บริโภคในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
และผู้ประกอบการ ได้แก่ ประกาศประทรวงพาณิชย์ เรื่องให้ผู้ประกอบการพาณิชย์ต้องมีการจด
ทะเบียน (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องจดทะเบียนเว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งมีการบัญญัติเรื่องการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณา 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยกฎหมายแต่ละฉบับมีการให้ สิทธิของ
ผู้บริโภคในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ สินค้าและผู้ประกอบการ ดังนี้ 

 
42 มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  
43 มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  
44 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  
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(1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องให้ผู้ประกอบการพาณิชย์ต้องจด
ทะเบียน (ฉบับที่4) พ.ศ. 2546 โดยประกาศฉบับดังกล่าวออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2549 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ต้องจดทะเบียนเพ่ือให้รัฐทราบข้อมูลของผู้ประกอบการว่าเป็นใคร อยู่ที่ใดประกอบ
ธุรกิจใด โดยนอกจากจะให้รัฐทราบตัวตนของผู้ประกอบการแล้ว ยังมีการนำมากำหนดแนวทางใน
การส่งเสริมธุรกิจของผุ้ประกอบการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง และรัฐ
สามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น 

หลักเกณฑ์ตามประกาศ ได้กำหนดให้บังคับใช้กับ บุคคลธรรมดา  
นิติบุคคลที่ตั้งสถานประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งได้ประกอบกิจการพาณิชย์เป็นอาชีพปกติ ดังนี้ 

 ก) ซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ได้แก่ บุคคลที่มีเว็บไซต์เพ่ือการซื้อขายสินค้าหรือบริการ 

 ข) บริการอินเทอร์เน็ต (ISP; Internet Service Provider) 
 ค) ให้เช่าพ้ืนที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting) 
 ง) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ  

โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace) 
ประกาศดังกล่าวส่งผล ให้ผู้ประกอบการซื้อขายผ่านช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในข่ายที่ต้องจดทะเบียนธุรกิจ เพ่ือให้รัฐรับรู้การมีอยู่ของผู้ประกอบการ และสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับหนึ่ ง ซึ่ งหาก
ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียน ไม่ยินยอมมาจดทะเบียนตามประกาศ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสองพันบาท และกรณีไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ อันเป็นความผิดต่อเนื่องกัน ต้องระวาง
โทษปรับไม่ เกินหนึ่ งร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 45 ผู้ประกอบการตาม
พระราชบัญญัติที่มีการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องจดทะเบียนยกตัวอย่าง
เช่น 

 ก) การขายผ่านเว็บไซต์ที่มีระบบการสั่งซื้อ เช่น ระบบที่ให้
ผู้บริโภคกรอกแบบฟอร์ม ระบบ e-Mail หรือระบบอ่ืน ๆ 

 ข) การขายผ่านเว็บไซต์ที่มีระบบการชำระเงิน เช่น การรับชำระ
เงินด้วยบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านระบบบัญชี เป็นต้น 

 ค) เว็บไซต์ที่มีการรับสมัครสมาชิก เพ่ือรับบริการข้อมูล อ่ืน ๆ 
โดยมีการคิดค่าใช้จ่าย เป็นการขายบริการให้แก่ผู้บริโภคแบบหนึ่ง เช่น เว็บไซต์รับสมัครงาน เป็นต้น 

 
45 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  
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โดยมีการกำหนดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการจดทะเบียนไว้ได้แก่ 
 ก) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ และรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่

ดำเนินการทางช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ข) สำเนาบัตรประจำตัว กรณีบุคคลธรรมดา กรณีเป็นนิติบุคคล 

ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกรณีที่
เป็นบริษัท 

 ค) หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน 
 ง) หนังสือชี้แจง กรณีที่ยื่นขอจดทะเบียนล่าช้าหรือเกินกำหนด 
การที่กฎหมายกำหนดให้เอกสารในการจดทะเบียนต้องใช้สำเนาบัตร

ประชาชนของผู้ประกอบการทั้งกรณีบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการทราบตัวตน
ของผู้ประกอบการ ในกรณีที่ผู้บริโภคเกิดความเสียหายและต้องการติดตามผู้ประกอบการ นอกจากนี้
ยังเป็นไปเพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อมีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าแล้ว จะมีการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ และยังทำให้รัฐได้ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการเก็บภาษีเข้ารัฐอีกทางหนึ่ง
ด้วย 

แต่ในเรื่องการให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนกลับไม่สามารถแก้ปัญหาใน
เรื่องการฉ้อโกงทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากไม่มีโทษที่รุนแรง และขาดสภาพบังคับอย่าง
จริงจัง เมื่อเกิดความเสียหายกับผู้บริโภค เช่น กรณีที่ผู้บริโภคชำระเงินแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้า หรือ
ได้รับสินค้าไม่ตรงตามสัญญากลับไม่สามารถติดตามผู้ประกอบการได้ ทำให้ผู้บริโภคได้รับความ
เสียหาย  

(2) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 25 บัญญัติว่า 

“ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่า สินค้าหรือบริการใดผู้บริโภคจำเป็นต้องทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอ่ืนเกี่ ยวกับผู้ ประกอบธุรกิจด้วย 
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจกำหนดให้การโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นต้องให้
ข้อเท็จจริงดังกล่าวตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากำหนดได้” 

โดยในเรื่องดังกล่าวได้มีบทกำหนดโทษในกรณีฝ่าฝืนไว้ในมาตรา 48 
ซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ จะเห็นได้ว่า ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคทั้งที่ซื้อสินค้าโดยปกติทั่วไปและให้ความ
คุ้มครองครอบคลุมแก่ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย โดยเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาว่า การโฆษณาสินค้าหรือบริการประเภทใดที่ผู้บริโภค
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จำต้องทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สภาพ ฐานะ และรายละเอียดอ่ืน ๆเกี่ยวกับผู้ประกอบ
ธุรกิจ46 โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาว่าสินค้าประเภทใดไม่มีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลของ
ผู้ประกอบการก็ได้ สิทธิในการได้รับข้อมูลของผู้ประกอบการของผู้บริโภค จึงอาจเกิดขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้บริโภคจึงอาจไม่ได้รับความคุ้มคาองในเรื่อง
ดังกล่าวเท่าท่ีควร 

(3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีผู้บริโภค 
ลักษณะคดีผู้บริโภค คือ คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภค หรือผู้มีอำนาจฟ้อง

คดีแทนผู้บริ โภคตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญั ติ วิธี พิจารณาคดีผู้ บริ โภค  พ.ศ. 2551  
กับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้า
หรือบริการ หรือคดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย ตามที่พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
พ.ศ. 2551 บัญญัติไว้ หรือคดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีตามที่ได้กล่าวมาแล้ว หรือคดีแพ่งที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็น คดีแพ่ง โดยไม่รวมคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
โดยคดีผู้บริโภคอยู่ในอำนาจของศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั่วไป ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลจังหวัด และศาลแขวง แต่ถ้าเป็นคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลชำนัญ
พิเศษตามวิธีพิจารณาที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ก็ต้องบังคับวิธีพิจารณาของศาลชำนัญพิเศษนั้น เช่น  
คดีเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศ ก็ต้องบังคับตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2539 เป็นต้น  

คดีแพ่งเรื่องใดจะเป็นคดีผู้บริโภคหรือคดีแพ่งทั่วไป ย่อมมีความสำคัญ
มากต่อระบบวิธีพิจารณาที่จะนำมาใช้และสิทธิหน้าที่ของคู่ความในคดี เพราะคดีผู้บริโภคตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มีการบัญญัติให้คดีผู้บริโภคมีความสะดวก 
ประหยัด รวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และมีความแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไปหลายประการ เนื่องจากผู้
บัญญัติกฎหมายเล็งเห็นว่า คู่ความท้ังสองฝ่ายอยู่ในฐานะที่ไม่เท่าเทียมกัน  

ฉะนั้น กรณีเกิดปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ ภายในวันนัด
พิจารณาหรือในวันชี้สองสถานหรือวันสืบพยาน คู่ความอาจขอหรือศาลอาจเห็นสมควรให้คู่ความส่ง

 
46 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ผู้ประกอบธุรกิจ หมายความ

ถึงผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผู้ซื้อเพ่ือขายต่อสินค้า หรือผู้
ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย  
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เอกสารที่จำเป็น ได้แก่ คำฟ้อง คำให้การ รายงานกระบวนพิจารณา ไปยังศาลอุทธรณ์ทางโทรสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเจ้าหน้าที่ศาลชั้นต้นที่ได้รับมอบหมายนำส่งโดยตรง หากดำเนินการได้
รวดเร็วกว่า เพ่ือขอให้ ประธานศาลอุทธรณ์กลาง เป็นผู้วินิจฉัยและแจ้งผลไปยังศาลชั้นต้นโดยเร็ว  
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ใน
ระหว่างรอคำวินิจฉัยศาลชั้นต้นจะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป ที่ได้กระทำไปก่อนที่จะมีคำวินิจฉัย 
ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

กระบวนพิจารณาคดีผู้ บ ริ โภค จะเป็ น ไปตามบทบัญญั ติ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 แต่ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนด
ดังกล่าว ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม สำหรับ
กระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภคที่มีข้อแตกต่างจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง ได้แก่ ศาลมีอำนาจสั่งให้คู่ความทำการแก้ไขข้อผิดระเบียบหรือผิดหลงในการดำเนินกระบวน
พิจารณาให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกำหนด เว้นแต่ข้อผิดระเบียบหรือ
ผิดหลงดังกล่าวเกิดจากความไม่สุจริตของคู่ความฝ่ายนั้น ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  

บทบัญญัติกฎหมายที่บังคับให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงชื่อฝ่ายที่
ต้องรับผิด มิให้นำมาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจชำระหนี้  รวมทั้งหาก
ผู้บริโภคได้วางมัดจำหรือชำระหนี้บางส่วนแล้ว ให้ผู้บริโภคมีอำนาจฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจ
จัดทำสัญญาให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกำหนดหรือชำระหนี้เป็นการตอบแทนได้ โดยมิให้นำมาตรา 
94 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งบัญญัติห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลแทน
พยานเอกสาร หรือเพ่ิมเติมตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร มาใช้แก่ผู้บริโภคและ
การพิสูจน์ถึงนิติกรรมหรือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 10 ของ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  

ผู้บริโภคสามารถนำสืบพยานบุคคลเกี่ยวกับข้อความหรือข้อตกลงตาม
ประกาศ โฆษณา คำรับรอง หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งตกลงจะมอบให้
หรือจัดหาให้ซึ่งสิ่งของ บริการ หรือสาธารณูปโภค หรือที่จะให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้บริโภคเพ่ิมเติมขึ้น
จากที่ได้ทำสัญญาไว้ได้ ตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัย 
โดยผลของสารที่สะสมอยู่ในร่างกายของผู้บริโภค หรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ 
ผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคต้องใช้สิทธิเรียกร้องใน 3 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย
และรู้ตัวผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย ตามมาตรา 13 
ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
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กรณีมีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
กับผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าจะได้บอกเลิกการเจรจา ตามมาตรา 
14 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ปละเมื่อศาลเห็นสมควรหรือคู่ความร้อง
ขอ ศาลมีอำนาจย่นหรือขยายระยะเวลาได้ตามความจำเป็นและเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม  
ตามมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีผู้บริโภคมีลักษณะที่ไม่
เคร่งครัดต่อระเบียบพิธีการดังเช่นคดีแพ่งทั่วไป และเพ่ือมิให้เอาชนะกันโดยอาศัยเทคนิคทาง
กฎหมาย ตามหลักไม่เป็นทางการในการดำเนินกระบวนพิจารณา การฟ้องคดีผู้บริโภค การยื่นคำฟ้อง
หรือคำให้การ คู่ความอาจกระทำด้วยวาจาผ่านเจ้าพนักงานคดี ก็ได้ โดยให้เจ้าพนักงานคดีดำเนินการ
เพ่ือให้มีการจดบันทึกรายละเอียดแห่งคำฟ้อง และให้โจทก์ลงลายมือชื่อ ทั้งนี้  ให้โจทก์เสนอ
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเท่าท่ีทำได้มาพร้อมกับคำฟ้อง  

สำหรับการฟ้องเป็นหนังสือ ให้เจ้าพนักงานคดีช่วยเหลือในการจัดทำ
คำฟ้องตามสมควรแก่กรณี รวมทั้งให้ตรวจสอบสถานะการเป็นนิติบุคคลหรือภูมิลำเนาของคู่ความ 
โดยให้ระบุสถานที่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวกและหมายเลขโทรศัพท์ของคู่ความไว้ด้วย  แต่การ
กระทำนี้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการกำหนดรูปคดีทำนองเดียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ  

ในกรณีที่โจทก์ยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือ หากคำฟ้องไม่ถูกต้องหรือขาด
สาระสำคัญในบางเรื่อง เจ้าพนักงานคดีอาจให้คำแนะนำโจทก์เพ่ือจัดทำคำฟ้องให้ถูกต้องครบถ้วน 
และศาลก็อาจสั่งให้แก้ไขคำฟ้องให้ถูกต้องหรือชัดเจนขึ้นก็ได้  

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภคเป็นคดีผู้ บริโภค และ 
ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลอ่ืนได้ด้วย 
เช่น กรณีศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล หรือศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาล ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลได้เพียงแห่งเดียว ตามมาตรา 17 ของ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

ผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค สามารถฟ้องคดีโดยได้รับ
ยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง รวมทั้งค่านำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ซึ่งเจ้าพนักงานศาลผู้ส่ง
หมายจะไปเบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแทน แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรม
เนียมในชั้นที่สุด ทั้งนี้ ถ้าผู้บริโภค นำคดีมาฟ้องโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือเรียกร้องค่าเสียหาย
เกินสมควร หรือประพฤติตนไม่เรียบร้อย หรือดำเนินกระบวนพิจารณาอันมีลักษณะเป็นการประวิงคดี
หรือที่ไม่จำเป็น ศาลอาจมีคำสั่งให้ชำระค่าฤชาธรรมที่ได้รับการยกเว้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายใน
เวลาที่กำหนดก็ได้ หากไม่ปฏิบัติตามให้ศาลมีอำนาจสั่งจำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ ตาม
มาตรา 18 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
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การนัดพิจารณา เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องแล้ว ให้ศาลกำหนดวันนัด
พิจารณาโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน แล้วออกหมายเรียกจำเลยให้มาศาลตามกำหนดนัดเพ่ือการ
ไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยานในวันเดียวกัน และสั่งให้โจทก์มาศาลในวันนัดพิจารณานั้นด้วย   

กรณีที่คู่ความไม่มาศาลในวันนัดพิจารณา ถ้าโจทก์ไม่มาในวันนัด
พิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี  ไม่ว่าจำเลยจะมาศาลหรือไม่ ให้ถือว่าโจทก์ไม่
ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้ศาลสั่งจำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ เว้นแต่ตามพฤติการณ์
ศาลเห็นสมควรให้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียวโดยให้ถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา  

กรณีหากจำเลยได้รับหมายเรียกแล้วไม่มาศาลในวันนัดพิจารณา และ
ถ้าไม่ได้ยื่นคำให้การ ให้ถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ จำเลยมีสิทธิเพียงถามค้านพยานโจทก์ที่ยัง
สืบไม่บริบูรณ์ในขณะที่ตนมาศาล แต่จะนำเสนอพยานหลักฐานของตนไม่ได้  

ในกรณีหากจำเลยยื่นคำให้การแล้ว แต่ไม่มาศาลในวันนัดพิจารณา  
ให้ถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา และให้ศาลพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียว โดยห้ามไม่ให้ศาล
อนุญาตให้จำเลยนำพยานเข้าสืบหากจำเลยมาศาลเมื่อเวลาที่จะนำพยานของตนเข้าสืบแล้ว และห้าม
ไม่ให้ศาลยอมให้จำเลยคัดค้านพยานหลักฐานของโจทก์ที่สืบไปแล้วด้วยการถามค้น คัดค้านการระบุ
เอกสารของโจทก์ คัดค้านคำขอที่ให้ศาลไปทำการตรวจหรือให้ตั้งผู้เชี่ยวชาญของศาล แต่หากโจทก์นำ
พยานหลักฐานเข้าสืบยังไม่บริบูรณ์ ให้ศาลอนุญาตให้จำเลยหักล้างได้แต่เฉพาะพยานหลักฐานที่นำสืบ
ภายหลังที่ตนมาศาล ตามมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

ในกรณีที่คู่ความไม่มาศาลในวันนัดอ่ืนที่มิใช่วันนัดพิจารณา ให้ถือว่า
สละสิทธิดำเนินกระบวนพิจารณาของตน และทราบกระบวนพิจารณาในนัดนั้นด้วยแล้ว ตามมาตรา 
28 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

การดำเนินกระบวนพิจารณาในวันนัดพิจารณา ในวันนัดพิจารณาเมื่อ
คู่ความมาพร้อมกัน ให้เจ้าพนักงานคดี ผู้ประนีประนอมประจำศาล หรือบุคคลที่คู่ความตกลงกัน  
ทำการไกล่เกลี่ยช่วยเหลือให้คู่ความได้เจรจาบรรลุถึงข้อตกลงร่วมกัน  

กรณีหากคู่ความยังไม่สามารถตกลงกันได้  โดยเห็นควรเลื่อนการนัด
พิจารณา ก็ให้ทำรายงานเสนอต่อศาลเพ่ือขออนุญาตเลื่อนการนัดพิจารณาได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละไม่
เกิน 7 วัน และหากคู่ความฝ่ายใดประสงค์จะยื่นคำให้การหรือบัญชีระบุพยาน ศาลอาจมอบหมายให้
เจ้าพนักงานคดีช่วยเหลือคู่ความฝ่ายนั้นในการจัดทำคำให้การหรือบัญชีระบุพยานให้เรียบร้อย ทั้งนี้ 
จำเลยจะยื่นคำให้การเป็นหนังสือด้วยตนเองในวันนัดพิจารณาหรือก่อนวันนัดพิจารณาก็ได้  

ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการกำหนดประเด็นข้อพิพาทและสืบพยาน  
ศาลอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีสอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้นจากคู่ความ แล้วจัดทำรายงานสรุป
ข้อเท็จจริงและประเด็นข้อพิพาทเสนอต่อศาลโดยเร็ว ตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา



 64 

คดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ผู้ประกอบธุรกิจมี ภาระการพิสูจน์ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิต การประกอบ 
การออกแบบ ส่วนผสม การให้บริการ หรือการดำเนินการใด ๆ ที่อยู่ในความรู้เห็นโดยเฉพาะของ
คู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 
2551 

ในส่วนของการสืบพยานหลักฐาน ก่อนสืบพยานให้ศาลแจ้งประเด็นข้อ
พิพาท ภาระการพิสูจน์ในแต่ละประเด็น และลำดับก่อนหลังให้คู่ความทราบ ตามมาตรา 32 ของ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

ทั้ งนี้  เพ่ื อประโยชน์แห่ งความยุติ ธรรม  ให้ ศาลมีอำนาจเรียก
พยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่ เห็นสมควร โดยอาจสั่งให้เจ้าพนักงานคดีตรวจสอบรวบรวม
พยานหลักฐานอันเป็นประเด็นแห่งคดี ตรวจสอบกระบวนการผลิต ตรวจพิสูจน์สินค้าหรือความ
เสียหายอันเกิดจากการบริโภค รายละเอียด ฯ เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งประสานงานหรือเรียก 
สคบ. หน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือส่งพยานหลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณา
พิพากษาได้ โดยไม่ตัดสิทธิคู่ความที่จะทราบและโต้แย้งพยานหลักฐานดังกล่าว ตามมาตรา 33 ของ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551   

ในกรณีถ้ามีการฟ้องผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวกันเป็นคดีผู้บริโภค  
โดยข้อเท็จจริงที่พิพาทเป็นอย่างเดียวกับคดีก่อนที่ศาลได้วินิจฉัยพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ศาลในคดีหลัง
อาจมีคำสั่ งให้ถือว่าข้อเท็จจริงในประเด็นนั้นเป็นอันยุติ เช่นเดียวกับคดีก่อนโดยไม่ต้องสืบ
พยานหลักฐานก็ได้ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในคดีก่อนนั้นยังไม่เพียงพอ หรือเพ่ือให้โอกาสแก่คู่ความที่
เสียเปรียบต่อสู้คดี ตามมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

ในการสืบพยาน ให้ศาลเป็นผู้ซักถามพยาน โดยอาจใช้ข้อมูลจาก
รายงานของเจ้าพนักงานคดีเป็นแนวทางในการซักถามพยาน และคู่ความหรือทนายจะซักถามพยาน
ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล ให้ศาลนั่งพิจารณาคดีสืบพยานติดต่อกันไปโดยไม่เลื่อนคดีจนกว่าจะ
เสร็จการพิจารณา เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ ศาลจะมีคำสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกิน 15 
วัน โดยศาลอาจให้เจ้าพนักงานคดีตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อความที่บันทึกภาพหรือเสียง
การเบิกความ จัดทำสำเนาเป็นลายลักษณ์อักษร และให้เจ้าพนักงานคดีช่วยตรวจสอบและดูแลให้
คู่ความดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมาย หากพบข้อบกพร่องก็ให้รายงานศาลพร้อมด้วยแนว
ทางแก้ไขโดยเร็ว ตามมาตรา 34-35 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  

ในส่วนของวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา การสั่งวิธีการชั่วคราวก่อนยื่น
ฟ้องคดี ศาลอาจให้เจ้าพนักงานคดีตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำความเห็นเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวที่
เหมาะสม โดยนอกจากวิธีการชั่วคราวตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้ว  
ศาลอาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการหรือห้ามกระทำการ เพ่ือบรรเทาความเสียหาย ป้องกันเหตุที่
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ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่ความหรือผู้บริโภคเป็นส่วนรวม ไม่ใช่เฉพาะแต่คู่ความเท่านั้น เช่น 
ประกาศให้ผู้บริโภคทราบข้อมูลโดยถูกต้องครบถ้วน ให้จำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้เงื่อนไขท่ีศาล
เห็นสมควร ทั้งนี้  ให้ศาลสั่งเท่าที่จำเป็นและไม่เกินสมควรแก่กรณี  โดยคำนึงถึงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยรวม ตามมาตรา 56-63 ของพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

ในคดีที่ผู้บริโภคเป็นโจทก์ ถ้าโจทก์เรียกร้องจำนวนค่าเสียหายไม่
ถูกต้อง หรือวิธีการบังคับตามคำขอของโจทก์ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขเยียวยาความเสียหายตามฟ้อง 
ศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยให้ถูกต้องหรือกำหนดวิธีการบังคับให้เหมาะสมได้ แม้จะเกินกว่าที่ปรากฏ
ในคำขอบังคับของโจทก์ก็ตาม หากเป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความยกขึ้นมาว่ากล่าวกันแล้วโดยชอบ  
ตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัย และใน
เวลาที่พิพากษาคดีเป็นการพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นมีแท้จริงเพียงใด ศาลอาจกล่าว
ในคำพิพากษาหรือคำสั่งว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น ภายในระยะเวลาที่
กำหนดแต่ไม่เกิน 10 ปี ตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

ในกรณีที่ความชำรุดบกพร่องมีอยู่ในขณะส่งมอบสินค้า และไม่อาจ
แก้ไขให้กลับคืนสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ หรือถึงแม้จะแก้ไขแล้วแต่หากนำไปใช้แล้วอาจเกิดอันตราย
แก่ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู้บริโภค ศาลมีอำนาจพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้า
ใหม่ให้ผู้บริโภค แทนการแก้ไขซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุดบกพร่องนั้นก็ได้  ตามมาตรา 41 ของ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

ถ้าผู้ประกอบธุรกิจเจตนาเอาเปรียบโดยไม่ เป็นธรรม  จงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำการ ฝ่าฝืนต่อฐานะผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของ
ประชาชน ศาลมีอำนาจพิพากษาสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้ไม่
เกิน 2 เท่าจากจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริง หรือ 5 เท่า ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริงไม่เกิน 50,000 บาท 
ตามมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

กรณีหากยังมีสินค้าที่ได้จำหน่ายแล้ว หรือที่เหลืออยู่ในท้องตลาดอาจ
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจประกาศรับสินค้าซึ่งอาจเป็นอันตรายจาก
ผู้บริโภค เพ่ือแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ หรือให้ใช้ราคาตามสมควร หรือห้ามผู้ประกอบธุรกิจจำหน่าย
สินค้าที่เหลืออยู่และให้เรียกเก็บสินค้ากลับคืน หรือสั่งห้ามผลิตหรือนำเข้าสินค้านั้นก็ได้ และหากจะ
เก็บสินค้าที่ เหลือไว้ เพ่ือจำหน่ ายต่อไปศาลก็มีอำนาจสั่ งให้ทำลายสินค้าที่ เหลื อนั้ นด้ วย  
ถ้าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม ศาลมีอำนาจสั่งจับกุมและกักขังผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้มีอำนาจทำการ
แทนได้ ตามมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  
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เมื่อคู่ความร้องขอหรือศาลเห็นสมควร ศาลมีอำนาจพิพากษาให้
หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของนิติบุคคล หรือผู้รับมอบทรัพย์สิน
จากนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ร่วมรับผิดชอบในหนี้ที่นิติบุคคลมีต่อผู้บริโภคได้ด้วย เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำดังกล่าว หรือตนได้รับทรัพย์สินมาโดยสุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน แต่ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบทรัพย์สินจากนิติบุคคลร่วมรับผิดไม่เกินทรัพย์สินที่ได้รับจากนิติ
บุคคลนั้น ตามมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

การอุทธรณ์และฎีกา ให้อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีผู้บริโภคไป
ยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภค ภายในกำหนด 1 เดือน  
แต่ห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีผู้บริโภคที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000 บาท ในกรณีท่ีเห็น
ว่าเป็นคดีต้องห้ามอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์อาจยื่นคำร้องขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ฯ ไปพร้อมกับ
อุทธรณ์ก็ได้ หรือในกรณีที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ ก็อาจยื่นคำร้องขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาล
อุทธรณ์ฯ ภายในกำหนด 15 วันก็ได้ แต่จะอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ไม่ได้ ทั้งนี้  ศาลอุทธรณ์ฯ  
ต้องพิจารณาพิพากษาคดีผู้บริโภคให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ฯ  
ให้เป็นที่สุด ตามมาตรา 46-50 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้คู่ความอาจยื่นฎีกาไปพร้อมกับคำร้องต่อ
ศาลฎีกา เพ่ือขอให้พิจารณาอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีที่มีทุนทรัพย์เกิน 200,000 บาท 
หรือในปัญหาข้อกฎหมาย ภายในกำหนด 1 เดือน โดยศาลฎีกาจะพิจารณาอนุญาตให้ฎีกาได้เมื่อเห็น
ว่าเป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะหรือเป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีก าควรวินิจฉัย  
ตามมาตรา 51-55 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

 

3.2 กฎหมายของประเทศเกาหลีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการขายเครื่องสำอางผ่าน
ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตและส่งออกเครื่องสำอางอย่างกว้างขวาง 
และได้รับการเชื่อถือและยอมรับจากหลายประเทศ โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่
ประเทศเกาหลี สิ่งที่นิยมซื้อกลับมาฝากคือเครื่องสำอาง สิ่งที่ทำให้เครื่องสำอางของประเทศเกาหลี
เป็นที่ยอมรับคือคุณภาพของสินค้า ซึ่งจากการศึกษาทำให้ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
จำหน่ายเครื่องสำอางที่มีส่วนทำให้เครื่องสำอางของประเทศเกาหลีเป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพ โดยมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
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3.2.1 มาตรการและกลไกของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่ายเครื่องสำอางใน
ประเทศเกาหลีใต้  Cosmetics Act [Enforcement Date 29. May, 2016] 
[Act No.14264, 29. May, 2016, Partial Amendment] 

Cosmetic ACT ของประเทศเกาหลี แบ่งเครื่องสำอางออกเป็น 3 ประเภท ตาม Chapter I 
General Provisions Article 2 (Definitions) ได้แก่ 

1) Cosmetic เครื่องสำอาง ตาม Cosmetic ACT ของประเทศเกาหลี หมายถึง 
วัตถุที่ใช้โดยการ ถู ฉีด พ่น หรือใช้เพ่ือทำความสะอาด ทำให้ดึงดูดใจหรือทำให้ผิวสว่างขึ้น หรือเพ่ื อ
ปรับปรุงสุขภาพผิว และเส้นผม หากสินค้ามีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ให้ถือว่าเป็นยา47 

2) Functional Cosmetic เป็นเครื่องสำอางที่มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ เวชสำอาง 
มีความหมายถึงเครื่องสำอางที่ออกฤทธิ์ หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผิวหนังได้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มี
ผลในการเปลี่ยนสีผิว ลดริ้วรอยบนใบหน้า ช่วยในการเปลี่ยนสีผิวอย่างอ่อนโยนหรือปกป้องผิวจาก
แสงอัลตราไวโอเลต ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการเปลี่ยนสีผม หรือช่วยในการป้องกันเปลี่ยนแปลงความแห้ง
กร้าน ลดการสูญเสียของผิวหนังหรือเส้นผม48 

 
47 Cosmetics Act [Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 

2016, Partial Amendment] Chapter I General Provisions Article 2 (Definitions), The 
term “cosmetic” means any item intended to be used by means of spreading, 
rubbing, spraying on or otherwise applied to the human body for cleansing, 
beautifying, promoting attractiveness or brightening the appearance, or maintaining or 
improving the health of skin and hair, which have light effects on the human body: 
Provided, That goods constituting medicines defined in subparagraph 4 of Article 2 of 
the Pharmaceutical Affairs Act shall be excluded here from 

48 Cosmetics Act 
[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 

Amendment] Chapter I General Provisions Article 2 (Definitions), The term “functional 
cosmetics” means cosmetics prescribed by Ordinance of the Prime Minister, falling 
under any of the following: 

(a) Products aiding in the whitening of the skin; 
(b) Products aiding in improving wrinkles in the skin; 
(c) Products aiding in tanning skin gently or protecting skin from ultraviolet 

rays; 
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3) Organic Cosmetic คือเครื่องสำอางที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ โดยต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยากำหนด49 

การกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าเครื่องสำอางจะต้องมีการจดทะเบียนต่อกระทรวงความ
ปลอดภัยด้านอาหารและยา และมีการกำหนดว่าลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ไม่สามารถผลิตหรือจด
ทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ ได้แก่ บุคคลที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช ผู้ไร้ความสามารถ บุคคลล้มละลาย 
ผู้ติดยาเสพติด ผู้ถูกคุมขัง บุคคลที่ยังไม่พ้นกำหนดหนึ่งปี นับจากวันที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน 
และมีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบสถานที่ที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางและมีการ
ควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยหลังการผลิตและการขายด้วยและเครื่องสำอางจะผลิตหรือจำหน่าย 
หรือนำเข้า ต้องผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพและผลกระทบ จากกระทรวงความปลอดภัยด้าน
อาหารและยา โดยผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือนำเข้าต้องส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่50 

3.2.1.2 ความรับผิดชอบของผู้ผลิตและผู้ขาย 
ผู้ผลิตและผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหลังการผลิต

และการควบคุมความปลอดภัยในการขายเครื่องสำอาง รวมทั้งต้องรายงานข้อมูลเช่นประวัติการผลิต
และการนำเข้าเครื่องสำอาง รายการวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางให้กระทรวงความ
ปลอดภัยด้านอาหารและยา ผู้ผลิตและผู้ขายต้องได้รับการอบรมเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของ
เครื่องสำอางทุกปี51 

 
(d) Products aiding in changing or removing the color of hair, or nourishing 

hair; 
(e) Products aiding in preventing or improving dryness, splits, loss, 

cornification, etc. resulting from weakened functions of skin or hair 
49 Cosmetics Act 

[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 
Amendment] Chapter I General Provisions Article 2 (Definitions), The term “organic 
cosmetics” means cosmetics manufactured from organic materials, plants and 
animals, or materials, etc. derived therefrom, which comply with standards 
prescribed by the Minister of Food and Drug Safety 

50 Cosmetics Act 
[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 

Amendment] Article 3 (Registration, etc. of Manufacture or Sales Business) 
51 Cosmetics Act 
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หากผู้ขายเครื่องสำอางปิดกิจการหรือระงับการดำเนินธุรกิจ หรือกลับมาดำเนินธุรกิจ
เครื่องสำอางต่อหลังจากถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือกรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎหมาย จะต้องแจ้ง
ต่อกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยาภายใน 20 วัน52 

กฎหมายเครื่องสำอางของประเทศเกาหลี มีการควบคุมวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิต
เครื่องสำอาง โดยมีการจำกัดปริมาณการใช้ และกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยาเป็นผู้
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในส่วนประกอบต่าง ๆ หลังจากตรวจสอบแล้วหากพบว่ามีสาร
ใดบ้างที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน รัฐอาจประกาศให้ประชาชนทราบว่ามีสาร
ใดบ้างที่ต้องห้ามใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง นอกเหนือจากสารเคมีต่าง ๆ แล้ว ยังมีการควบคุมถึง
วัตถุดิบที่มาจากสัตว์หรือพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ด้วย 

นอกจากควบคุมวัตถุดิบแล้วยังมีการควบคุมบรรจุภัณฑ์ โดยกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้
นำเข้า ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับเด็ก และมีการกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องระบุข้อความ
บนบรรจุภัณฑ์ตามท่ีกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยากำหนด ได้แก่ 

1) ชื่อเครื่องสำอาง 
2) ชื่อทางการค้าและที่อยู่ของผู้ผลิตหรือผู้ขาย 
3) ส่วนประกอบของเครื่องสำอางทั้งหมด 
4) ปริมาณหรือน้ำหนักของเครื่องสำอาง 
5) หมายเลขการผลิต 
6) วันหมดอาย ุ
7) ราคา 
8) ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ต้องมีการระบุไว้ด้วย 
9) ข้อควรระวังในการใช้งาน 
10) เรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดในราชกิจจานุเบกษา53 

 
[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 

Amendment] Article 5 (Obligations, etc. of Manufacturer-Sellers, etc.) 
52 Cosmetics Act 

[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 
Amendment] Article 6 (Reporting on Business Closure, etc.) 

53 Cosmetics Act 
[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 

Amendment] Article 10 (Matters Required to be Stated in Packages of Cosmetics) 
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3.2.1.3 การกำหนดเกี่ยวกับฉลากและการโฆษณา 
ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย ติดฉลากโฆษณาหรือโฆษณาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้54  

1) การติดฉลากหรือโฆษณาที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเครื่องสำอางเป็น
ยา55 

2) การติดฉลากหรือโฆษณาที่เกินขอบเขตจากที่ตรวจสอบและเกินกว่า
ประสิทธิภาพของเครื่องสำอางนั้น หรือโฆษณาท่ีแตกต่างจากผลการตรวจสอบ56 

3) การติดฉลากหรือโฆษณาที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นเครื่องสำอาง
ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ57 

4) การติดฉลากหรือโฆษณาที่อาจเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค โดยการ
บิดเบือนข้อเท็จจริง58 

5) เรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดโดยกฎกระทรวง59 

 
54 Cosmetics Act 

[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 
Amendment] Article 13 (Prohibition of Wrongful Labeling and Advertisements) 

55 Cosmetics Act 
[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 

Amendment] Article 13 (Prohibition of Wrongful Labeling and Advertisements) (1) 
56 Cosmetics Act 

[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 
Amendment] Article 13 (Prohibition of Wrongful Labeling and Advertisements) (2) 

57 Cosmetics Act 
[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 

Amendment] Article 13 (Prohibition of Wrongful Labeling and Advertisements) (3) 
58 Cosmetics Act 

[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 
Amendment] Article 13 (Prohibition of Wrongful Labeling and Advertisements) (4) 

59 Cosmetics Act 
[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 

Amendment] Article 13 (Prohibition of Wrongful Labeling and Advertisements) (4) 
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6) ถ้ารัฐมนตรีกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยาเห็นว่าจำเป็น
อาจให้ผู้ผลิตหรือผู้ขาย ส่งข้อมูลเครื่องสำอางตามที่ได้มีการโฆษณา แต่หากผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่ส่ง
ข้อมูลให้ตรวจสอบภายในระยะเวลา 15 วัน และยังคงติดฉลากหรือโฆษณาต่อไป รัฐมนตรีอาจสั่งให้
ระงับการติดฉลากหรือโฆษณาจนกว่าจะมีการส่งข้อมูลให้ตรวจสอบดังกล่าว60  

การลงโทษผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย โดยไม่ให้มีการผลิต นำเข้า หรือขายอีก ได้แก่
กรณี เครื่องสำอางที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ เครื่องสำอางที่เสื่อมสภาพ เครื่องสำอางที่มีการปนเปื้อน
จากเชื้อโรค เครื่องสำอางที่ผสมกับสารอ่ืนนอกจากที่กำหนด เครื่องสำอางที่ไม่ผ่านมาตรฐานการ
ควบคุมด้านความปลอดภัย เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสัตว์เช่นกระดูกเสือ เครื่องสำอางที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือสถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน เครื่องสำอางที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
เพราะบรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอางที่ปลอมแปลงวันที่ผลิต และวันหมดอายุ61  

เครื่องสำอางที่ห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายโดยเด็ดขาดได้แก่ เครื่องสำอางที่ผลิตหรือ
นำเข้าโดยไม่มีการจดทะเบียน เครื่องสำอางที่ห้ามมีการโฆษณาหรือติดฉลากที่อาจทำให้ผู้บริโภค
เข้าใจผิดว่าเครื่องสำอางเป็นยา เครื่องสำอางที่ผลิตหรือนำเข้าเพ่ือให้ผู้บริโภคทดสอบ โดยไม่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือขาย เครื่องสำอางที่มีการปลอมแปลงฉลาก62  

3.2.1.4 บทลงโทษตามกฎหมายเครื่องสำอางของประเทศเกาหลี 
1) การเรียกคืนเครื่องสำอางที่ เป็นอันตรายในกรณีที่ เครื่องสำอางที่

วางขายอยู่ในท้องตลาดอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศ ผู้ขายอาจใช้
มาตรการเรียกคืนเครื่องสำอางนั้น โดยแจ้งให้กระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารทราบล่วงหน้า  
โดยรัฐสามารถกำหนดมาตรการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการเรียกคืนเพ่ิมเติมได้เครื่องสำอางที่อาจก่อให้เกิด

 
60 Cosmetics Act 

[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 
Amendment] Article 14 (Demonstration of Contents of Labeling and Advertisements) 
(2) 

61 Cosmetics Act 
[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 

Amendment] Article 15 (Prohibition of Manufacture-Sale) 
62 Cosmetics Act 

[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 
Amendment] Article 16 (Prohibition of Sale, etc.) 
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อันตรายต่อประชาชนในประเทศ63 นอกจากมีมาตรการเรียกคืนแล้วรัฐยังอาจมีการตีพิมพ์ลงใน 
ราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชนทราบด้วย64  

2) การเพิกถอนการจดทะเบียนและระงับการผลิตการนำเข้า และ
จำหน่าย ในกรณีที่สถานที่ผลิตของผู้ประกอบการไม่มีมาตรฐาน หรือเม่ือมีการผลิตเครื่องสำอางที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค หรือไม่ยอมยื่นขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ หรือเป็น
เครื่องสำอางที่ไม่ผ่านการตรวจ หรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือมีการติดฉลากหรือโฆษณาที่มี
การฝ่าฝืนต่อข้อบังคับของกฎหมาย หรือเมื่อไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเก็บข้อมูล65  

3) โทษทางอาญาและโทษปรับ มีการกำหนดโทษทางอาญาสำหรับ
ผู้ฝ่าฝืนทั้งในเรื่องการจดทะเบียน การผลิตหรือจำหน่ายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย หรือเครื่องสำอาง
ที่ติดฉลากปลอม นอกจากจะกำหนดโทษจำคุก66 แล้วยังมีการกำหนดโทษปรับไว้อีกด้วย67  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กฎหมายในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเครื่องสำอางนั้น 
แตกต่างจากกฎหมายในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเครื่องสำอางในประเทศไทย ตั้งแต่ในส่วน
ของการให้ความหมายของเครื่องสำอาง กล่าวคือ ประเทศไทยมีการให้ความหมายของเครื่องสำอางไว้
โดยกว้าง ๆ แต่ในส่วนของประเทศเกาหลีนั้น มีการให้ความหมายของเครื่องสำอางโดยการแบ่งตาม

 
63 Cosmetics Act 

[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 
Amendment] Article 23 (Orders, etc. to Recall or Discard Goods) 

64 Cosmetics Act 
[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 

Amendment] Article 23-2 (Publication of Hazardous Cosmetics)  
65 Cosmetics Act 

[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 
Amendment] Article 24 (Revocation of Registration and Suspension, etc. of 
Manufacturing Products)  

66 Cosmetics Act 
[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 

Amendment] Article 26-2 (Succession to Effects of Administrative Sanctions)  
67 Cosmetics Act 

[Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial 
Amendment] Article 28 (Penalty Surcharges) 
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ประเภทของวัตถุดิบทที่นำมาผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งย่อมเป็นผลดีกับผู้บริโภคมากกว่า กล่าวคือ  
เป็นการทำให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าประเภทเครื่องสำอางนั้นมีส่วนประกอบใดบ้าง ซึ่งผู้บริโภคที่มี
สภาพผิวแพ้ง่าย สามารถเลือกเครื่องสำอางประเภทออแกนิคได้ และในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้ผลิตหรือผู้ขายเครื่องสำอางนั้น กฎหมายของประเทศเกาหลียังมีการกำหนดผู้ผลิตต้องมีการส่ง
เครื่องสำอางของตนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกปี ซึ่งแม้กฎหมายของประเทศไทยจะมีการกำหนดให้
เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางได้ตลอดแล้ว แต่ในทางปฏิบัตินั้นเจ้าหน้าที่
ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางได้ทุกปีเพราะไม่มีกำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอ  
การบัญญัติให้ผู้ประกอบการส่งสินค้าของตนมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศ
เกาหลีย่อมทำให้ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังในการผลิตเครื่องสำอางไม่ใส่สารอันตรายลงใน
เครื่องสำอาง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทำให้ได้ซื้อสินค้าที่ปลอดภัย นอกจากนั้นในส่วนของฉลาก
เครื่องสำอางนั้น กฎหมายของประเทศเกาหลียังให้ความสำคัญกับการแยกประเภทของเครื่องสำอางที่
มีฤทธิ์เป็นยา กล่าวคือ ในกรณีท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางจะต้องมีการระบุบนฉลากอย่างชัดเจน แต่ใน
กฎหมายของประเทศไทยมิได้มีการกำหนดในกรณีดังกล่าวไว้ ซึ่งการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ใดเป็นเวช
สำอางไว้บนฉลากย่อมเป็นผลดีกับผู้บริโภคมากกว่า เพราะทำให้ทราบว่าเครื่องสำอางดังกล่าวออก
ฤทธิ์ต่อผิวหนังได้ ในส่วนของบทลงโทษผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชนนั้น กฎหมายของประเทศเกาหลีให้โอกาสผู้ประกอบการในการเรียกคืนสินค้าของตนก่อน 
ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสนำสินค้านั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องได้รับความเสียหายน้อยกว่า
การเรียกคืนและนำมาทำลายโดยเจ้าหน้าที่ทันที และให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการเรียกคืนสินค้า
ตลอดจนประกาศให้ประชาชนทราบโดยประกาศเช่น เดียวกับการประกาศใช้กฎหมาย  
ว่าเครื่องสำอางใดมีส่วนประกอบของสารอันตราย ซึ่งตามกฎหมายของประเทศไทยมีการบัญญัติให้
เจ้าหน้าที่สามารถเรียกคืนเครื่องสำอางที่เป็นอันตรายต่อประชาชนแต่มิได้ให้อำนาจเจ้าของผลิตภัณฑ์
ที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนในการเรียกคืนสินค้าของตนมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อน อีกทั้งแม้จะมี
การบัญญัติให้เจ้าหน้าที่สามารถประกาศให้ประชาชนทราบถึงความไม่ปลอดภัยของเครื่องสำอาง  
แต่ก็มิได้มีการบัญญัติโดยแน่ชัดว่ามีการประกาศในช่องทางใด 
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3.2.2 มาตรการและกลไกของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่ายสินค้าทาง
พ าณิ ช ย์ อิ เล็ ก ท รอนิ กส์ ใน ป ระ เท ศ เก าห ลี ใต้  Act on the Consumer 
Protection in Electronic Commerce, etc. [Enforcement Date 29. 
Nov, 2013] [Act No.11841, 28. May, 2013] 

กฎหมายประเทศเกาหลีใต้เกี่ยวกับการขายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้นิยามการ
ขายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของ
ผู้บริโภค มีการกำหนดเรื่องการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์68  

ธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ด้วยการใช้
อิเล็กทรอนิกส์ 

Mail Order หมายถึง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการทาง e-Mail ทั้งนี้ไม่
รวมถึงกรณีขายสินค้าแบบขายตรงกับผู้บริโภค 

ผู้แทนจำหน่าย หมายถึง ผู้ ที่ เป็นคนกลางในการซื้อขายกับผู้บริ โภคทางพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์69 

กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเกาหลีมีการบัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์70 การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ ทั้งทางการซื้อ

 
68 Act on the Consumer Protection in Electronic Commerce, etc. [Enforcement 

Date 29. Nov, 2013] [Act No.11841, 28. May, 2013] Article 2 (Definitions) 
69 Act on the Consumer Protection in Electronic Commerce, etc. [Enforcement 

Date 29. Nov, 2013] [Act No.11841, 28. May, 2013, Partial Amendment] Article 2 
(Definitions) 

70 Act on the Consumer Protection in Electronic Commerce, etc. [Enforcement 
Date 29. Nov, 2013] [Act No.11841, 28. May, 2013] Article 5 (Utilization of Electronic 
Documents)  
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ขายและการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลของผู้บริโภค71 การสร้างความเชื่อมั่นในการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์72  

3.2.2.1 การกำหนดให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลของตนให้รัฐและผู้บริโภคทราบ 
 1) มีการกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องรายงานข้อมูลต่อไปนี้ให้รัฐทราบ 
  (1) ชื่อทางการค้า และท่ีอยู่ของผู้ประกอบการ 
  (2) อีเมล ชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตและตำแหน่งของคอมพิวเตอร์

เซิร์ฟเวอร์โฮสต์ 
  (3) เรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีประธานาธิบดีกำหนด  
 2) การกำหนดให้ผู้ประกอบการและตัวแทนต้องระบุข้อมูลเหล่านี้ให้

ผู้บริโภคทราบ 
  (1) ชื่อทางการค้าและชื่อของตัวแทน 
  (2) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล 
  (3) ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้เช่น ข้อมูลที่ได้ส่งให้คณะกรรมการ 
 3) การกำหนดให้ผู้ประกอบการแจ้งเงื่อนไขในสัญญาให้ผู้บริโภคทราบใน

การโฆษณา 
ในการโฆษณาขายสินค้าผู้ประกอบการต้องแจ้งเงื่อนไขในการซื้อขาย ก่อน

ตกลงซื้อขาย และเรื่องต่อไปนี้ให้ผู้บริโภคทราบก่อนทำธุรกรรมเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการซื้ อ
ขาย  

  (1) ชื่อทางการค้าของผู้จัดจำหน่ายและผู้ขายสินค้าและชื่อที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทน 

  (2) ชื่อประเภทและข้อมูลสินค้า  
  (3) ราคา และวิธีการชำระเงิน 
  (4) วันที่ในการจัดส่งสินค้า 

 
71 Act on the Consumer Protection in Electronic Commerce, etc. [Enforcement 

Date 29. Nov, 2013] [Act No.11841, 28. May, 2013] Article 4 (Relationship with Other 
Acts)  

72 Act on the Consumer Protection in Electronic Commerce, etc. [Enforcement 
Date 29. Nov, 2013] [Act No.11841, 28. May, 2013] Article 8 (Securing Confidence in 
Electronic Payment)  
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  (5) การรับประกันสินค้า เงื่อนไขและขั้นตอนการคืนเงินและการ
จ่ายเงินชดเชยกรณีคืนเงินล่าช้า 

  (6) เรื่องทางเทคนิคเช่นการติดตั้ง กรณีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า 
  (7) เรื่องเก่ียวกับการระงับข้อพิพาทเก่ียวกับสินค้า 
  (8) วิธีการชำระเงิน โดยวิธีการฝากเงินจนกว่าจะได้รับสินค้า กรณี

เป็นการสั่งสินค้าล่วงหน้า 
กฎหมายมีการกำหนดเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ซื้อสินค้าที่เป็นผู้เยาว์ด้วย โดยให้

ผู้ประกอบการแจ้งผู้ซื้อที่เป็นผู้เยาว์ว่า หากผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ไม่เห็นด้วยกับสัญญา 
ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาว์สามารถบอกเลิกสัญญาได้ และกำหนดเรื่องการส่งสินค้าให้แก่ผู้บริโภค 
และกำหนดเรื่องการยกเลิกรายการคำสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีการกำหนดให้
ผู้ขายจ่ายค่าชดเชยกรณีผู้ขายผิดสัญญา นอกจากนี้มีการกำหนดความรับผิดของตัวแทนด้วย  

3.2.2.2 ความรับผิดของผู้ประกอบการต่อผู้บริโภค 
กฎหมายของประเทศเกาหลีมีการบัญญัติ  ห้ามผู้ประกอบธุรกิจทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์กระทำการ โฆษณากับผู้บริโภคเกินกว่าความจริงหรือใช้วิธีหลอกลวง การเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์หรือโดเมนอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแทรกแซงการยกเลิกคำสั่ง  
การละเลยในการแก้ปัญหาข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนซึ่งส่งผลเสียต่อผู้บริโภค การรับคำสั่งซื้ อจาก
ผู้บริโภคและไม่ยอมจัดส่งสินค้า บังคับให้ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าทั้งที่ผู้บริโภคระบุว่าไม่ประสงค์จะซื้อ
สินค้าหรือบริการ ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคโดยไม่ได้รับความยินยอมจากจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเว้นแต่
ได้ทำความตกลงกับผู้บริโภคไว้ หรือการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการชำระบัญชี หรือกรณี
ที่ประธานาธิบดีกำหนดเพื่อการยืนยันตัวบุคคล กรณีท่ีมีสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตามกฎหมาย73 

3.2.2.3 การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
กฎหมายของประเทศเกาหลีมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ให้

ผู้ประกอบการทำตามคำสั่งซื้อของผู้บริโภค ในกรณีที่ผู้ประกอบการกำหนดสัญญาทำให้ผู้บริโภค
เสียเปรียบ ผู้ประกอบการต้องประกาศเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวเพ่ือให้ผู้บริโภคเห็นได้ง่ายนอกจากนี้

 
73 Act on the Consumer Protection in Electronic Commerce, etc. [Enforcement 

Date 29. Nov, 2013] [Act No.11841, 28. May, 2013, Partial Amendment] Article 21 
(Prohibitions) 
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มีการกำหนดเรื่องการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคกรณีที่การสั่งสินค้าถูกยกเลิกโดย
ผู้ประกอบการด้วย74 

3.2.2.4 บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน 
กฎหมายของประเทศเกาหลีตาม Chapter IV Investigation and Supervision  

ได้บัญญัติเกี่ยวกับการไม่รายงานข้อมูลของผู้ขาย ได้แก่โทษจำคุกและโทษปรับ ส่วนกรณีที่มีการ
ละเมิดต่อผู้บริโภคคณะกรรมการอาจมีคำสั่งให้ระงับกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งมีโทษปรับ
ด้วย75  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง กำกับดูแล 
ธุรกิจที่มีการจำหน้ายผ่านช่องทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์นั้น มีการบัญญัติไว้แตกต่างจาก
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมไว้หลายประการ ได้แก่ 
ประเทศเกาหลี ใต้มีกฎหมายที่บัญญัติ เพ่ือควบคุมการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ โดยมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องแจ้งข้อมูลของตน แจ้งข้อมูลของ
สินค้าที่นำมาจำหน่าย ตลอดจนโดเมนที่ตั้งเว็บไซต์ เพ่ือให้รัฐมีข้อมูลของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
สามารถติดตามตัวผู้ประกอบการมาชดใช้ได้ในกรณีที่เกิดความเสียหาย ส่วนพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เดิมเป็นกฎหมายที่มุ่งกำกับดูแลกับธุรกิจประเภทการขายตรง  
ซึ่งต่อมาจึงมีการแก้ไขให้ครอบคลุมถึงการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และแม้จะมี
การกำหนดให้ผู้ประกอบการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ใน
ส่วนของรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้รัฐทราบ มิได้มีการกำหนดเรื่องการให้รายละเอียดเกี่ยวกับโดเมน
เว็บไซต์ไว้ และในเรื่องของการแจ้งรายละเอียดของข้อมูลสินค้าก็มิได้กำหนดไว้ด้วย และกฎหมายของ
ประเทศเกาหลีใต้ยังมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการสินค้าทุกชนิดต้องแจ้งข้อมูลของผู้ประกอบการเอง 
รายละเอียดของสินค้า เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ตลอดจนการชดเชยและการคืนเงินให้ผู้บริโภค
ทราบในการทำสัญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารการซื้อขายที่ส่งมอบให้แก่ผู้ บริโภค  
ซึ่งตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มีการกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องแจ้ง
รายละเอียดในระบุชื่อผู้ขาย วันที่ซื้อขาย วันที่ส่งมอบสินค้า สถานที่และวิธีการส่งมอบสินค้า การเลิก

 
74 Act on the Consumer Protection in Electronic Commerce, etc. [Enforcement 

Date 29. Nov, 2013] [Act No.11841, 28. May, 2013, Partial Amendment] Article 
19(Restriction, etc. on Amount of Compensation for Damage) 

75 Act on the Consumer Protection in Electronic Commerce, etc. [Enforcement 
Date 29. Nov, 2013] [Act No.11841, 28. May, 2013, Partial Amendment] Article 26 
(Investigation, etc. of Violations)  
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สัญญา การคืนสินค้า การรับประกันสินค้า การเปลี่ยนสินค้ากรณีมีความชำรุดบกพร่อง โดยมิได้มีการ
กำหนดให้แจ้งรายละเอียดของสินค้าและการชดเชยคืนเงินให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็น
ประโยชน์ของผู้บริโภคที่จะได้ทราบรายละเอียดของสินค้าในเอกสารการซื้อขาย โดยเฉพาะสินค้า
ประเภทเครื่องสำอางที่สามารถส่งผลต่อสภาพผิวของผู้บริโภคได้ 

 

3.3 กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการขายเครื่องสำอางผ่าน
ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการจำหน่ายเครื่องสำอางอย่างแพร่หลาย ไม่แพ้
ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วว่า เครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นได้มาตรฐาน และมี
ความปลอดภัยสูง ผู้เขียนจึงเห็นควรศึกษากฎหมายของประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย
เครื่องสำอางผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ศึกษาทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต
และจำหน่ายเครื่องสำอาง และกฎหมายที่ควบคุมการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
3.3.1 มาตรการและกลไกของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่ายเครื่องสำอางใน

ป ร ะ เท ศ ญี่ ปุ่ น  Japan Pharmaceutical Affairs Law (Law No.145 of 
August 10, 1960)………………………………….. 

วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ คือการควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ของ
ยา เครื่องสำอาง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพ่ือปรับปรุงสุขอนามัย ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายา 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติทางการแพทย์ 

3.3.1.1 ความหมายของเครื่องสำอาง 
ตาม Article 2 ข้อ 3 ได้นิยามความหมายของเครื่องสำอางไว้ว่า เป็นสิ่งที่ไม่ทำ

อันตรายต่อร่างกายมนุษย์และมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำไปใช้กับร่างกายมนุษย์ โดยวิธีถู โรย และเพ่ือ
ประโยชน์ในการทำความสะอาด หรือรักษาสภาพผิวหรือเส้นผมให้อยู่ในสภาพดีโดยไม่คำนึงถึงการใช้
งาน 

3.3.1.2 ความรับผิดของผู้ผลิตและผู้ขาย 
มีการบัญญัติให้ผู้ผลิตเครื่องสำอางต้องได้รับใบอนุญาตให้ผลิต และมีการกำหนด

คุณสมบัติของโรงงานผลิตที่จะขอรับใบอนุญาต โดยมีการควบคุมทั้งในส่วนของโครงสร้างหรือสิ่ง
อำนวยความสะดวกของโรงงาน ควบคุมขั้นตอนการผลิตและคุณภาพของวัตถุดิบให้เป็นไปตามที่รัฐ



 79 

กำหนด ตาม Article 1376 และ ตาม Article 14 ยังกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องถูกตรวจสอบ
ว่า มีสารอันตรายเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางหรือไม่ และต้องมีผลการทดลองทางการแพทย์ 
ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพชองส่วนผสมและปริมาณวิธีการใช้เครื่องหมายบ่งชี้สมรรถนะ77 
และตาม Article 15 ยังกำหนดให้ภายในโรงงานผลิตต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐ
ควบคุมการผลิตเครื่องสำอางด้วย และผู้นำเข้าเครื่องสำอางจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อน78 

3.3.1.3 การกำหนดเกี่ยวกับฉลากและโฆษณา 
ในส่วนของการควบคุมฉลากและบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางตาม Article 61 ระบุ

ให้บนบรรจุภัณฑ์ จะต้องมีรายการต่อไปนี้ระบุไว้ 
1) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ผลิต ผู้นำเข้า 
2) ชื่อผลิตภัณฑ์ 
3) หมายเลขหรือรหัสการผลิต 
4) ชื่อและจำนวนของส่วนประกอบ 
5) วันหมดอาย ุ
6) เรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจกำหนดโดยคำสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 

และใน Article 62 ยังมีการกำหนดให้นำบทบัญญัติใน Article 51-57 ซึ่งเป็น
บทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมข้อความบนบรรจุภัณฑ์ของยามาใช้บังคับโดยอนุโลมกับเครื่องสำอาง
ด้วย79 ได้แก่ 

1) Article 51 ประกอบ Article 44 ประกอบ Article 53 กำหนดว่า 
หากในสินค้าที่มีส่วนประกอบที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นอันตราย80 ให้แสดงให้ชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์81  

 
76 Japan Pharmaceutical Affairs Law (Law No.145 of August 10, 1960) Article 13 

(Marketing and Manufacturing of Pharmaceuticals, Quasi-Pharmaceutical Products and 
Cosmetics) 

77 Japan Pharmaceutical Affairs Law (Law No.145 of August 10, 1960) Article 14 
(Marketing and Manufacturing of Pharmaceuticals, Quasi-Pharmaceutical Products and 
Cosmetics) 

78 Japan Pharmaceutical Affairs Law (Law No.145 of August 10, 1960) Article 15 
(Marketing and Manufacturing of Pharmaceuticals, Quasi-Pharmaceutical Products and 
Cosmetics) 

79 Japan Pharmaceutical Affairs Law (Law No.145 of August 10, 1960) Article 62 
(Handling of Cosmetics) 
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โดยต้องเป็นข้อความที่ผู้อ่านสามารถเห็นได้ชัดเจน และสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย82 จากภายนอก
บรรจุภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ และต้องวางขายแยกจากสินค้าอ่ืน ๆ 

2) ตาม Article 54 มีการกำหนดห้ามมิให้ระบุรายการต่อไปนี้ ลงบน
บรรจุภัณฑ์และหีบห่อ83 

(1) ข้อมูลเท็จที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
(2) ข้อบ่งชี้หรือผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรีให้ระบุไว้ 
(3) ปริมาณหรือระยะเวลาการใช้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

ประชาชน (เนื่องจากเป็นสินค้าท่ีห้ามจำหน่ายทั่วไป) 
3) Article 55-57 มีการระบุห้ามมิให้มีการจำหน่ายสินค้าต่อไปนี้84 

(1) ห้ามขายสินค้าที่ไม่เป็นไปตาม article 50-54 
(2) สินค้าปลอม และผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
(3) สินค้าที่มีคุณสมบัติหรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐ

กำหนด 
(4) สินค้าท่ีมีส่วนประกอบหรือปริมาณแตกต่างจากที่ได้รับอนุญาต 
(5) สินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงหีบห่อ ที่ เป็นพิษหรืออาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 
การควบคุมการโฆษณา ตาม Article 66 มีการห้ามมิให้โฆษณา หรือเผยแพร่

ข้อความที่เกินจริง และห้ามโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดว่าเครื่องสำอางมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับยา และ
ห้ามโฆษณาในลักษณะลามกอนาจาร85 

 
80 Japan Pharmaceutical Affairs Law (Law No.145 of August 10, 1960) Article51 

(Handling of Pharmaceuticals) 
81 Japan Pharmaceutical Affairs Law (Law No.145 of August 10, 1960) Article53 

(Handling of Pharmaceuticals) 
82 Japan Pharmaceutical Affairs Law (Law No.145 of August 10, 1960) 

Article43(Standards and Official Verification of Pharmaceuticals, etc.) 
83 Japan Pharmaceutical Affairs Law (Law No.145 of August 10, 1960) 

Article54(Handling of Pharmaceuticals, etc.) 
84 Japan Pharmaceutical Affairs Law (Law No.145 of August 10, 1960) Article55-

57 (Handling of Pharmaceuticals, etc.) 
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3.3.1.4 บทลงโทษตามกฎหมายเครื่องสำอางของประเทศญี่ปุ่น 
กรณีเจ้าหน้าที่พบว่า เครื่องสำอางที่จำหน่ายอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอามัยของ

ประชาชน อาจให้มีการทำลาย เครื่องสำอางหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการนำเข้าหรือใบอนุญาตใน
การผลิต86 ตาม Article 69-70 หรืออาจให้มีการปรับปรุงการผลิตโดยระงับการผลิตจนกว่าจะ
สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน87 ตาม Article 72-3 และ Article 74-2 

ตาม Article 84 มีการกำหนดโทษทางอาญา สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ขออนุญาตผลิตเครื่องสำอาง การขายเครื่องสำอางปลอม ซึ่งผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  
โดยกำหนดโทษจำคุกไว้ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000,000 เยน (ประมาณ 600,000 บาท) หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ และมีการกำหนดโทษสำหรับ ผู้ที่โฆษณาคุณสมบัติเกินจริง หรือโฆษณาในลักษณะ
ลามกอนาจารไว้โดยกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 300,000 เยน (ประมาณ 90,000 
บาท) หรือทั้งจำท้ังปรับ88 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเครื่องสำอางของประเทศ
ญี่ปุ่น มีการบัญญัติที่แตกต่างจากการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 
ไว้หลายประการได้แก่ ในการยื่นคำขอผลิต หรือจำหน่ายเครื่องสำอางกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีผลการทดสอบทางการแพทย์มาแสดง ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ของประเทศไทยมิได้มีการกำหนดไว้ ซึ่งกรณีดังกล่าวบ่อมเป็นมาตรการที่
เข้มงวดกว่า ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้มากกว่า ว่าเครื่องสำอางที่ตนซื้อนั้นปลอดภัยผ่านการทดสอบ
ทางการแพทย์แล้ว ในส่วนของการควบคุมเครื่องสำอางภายหลังที่มีการยื่นคำขอหรือได้รับอนุญาต
แล้ว แม้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้มีการกำหนดมาตรการในการตรวจสอบภายหลังการจด
ทะเบียนไว้โดยเฉพาะ แต่ได้มีการบัญญัติให้มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐ ให้ควบคุมการผลิต
ภายในโรงงาน ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มิได้มีการบัญญัติไว้ การที่กฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดไว้เช่นนี้ ย่อมทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า เครื่องสำอางที่ผลิตนี้ได้รับการควบคุม

 
85 Japan Pharmaceutical Affairs Law (Law No.145 of August 10, 1960) 

Article66(Advertisement of Pharmaceuticals, etc.) 
86 Japan Pharmaceutical Affairs Law (Law No.145 of August 10, 1960) Article69-

70(Supervision) 
87 Japan Pharmaceutical Affairs Law (Law No.145 of August 10, 1960) Article72-

3,74-2(Supervision) 
88 Japan Pharmaceutical Affairs Law (Law No.145 of August 10, 1960) 

Article84(Penalties) 
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จากผู้เชี่ยวชาญของรัฐ และในส่วนของการควบคุมด้านฉลากกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นให้นำ
บทบัญญัติในเรื่องของฉลากยามาใช้บังคับซึ่งประเทศไทยได้บัญญัติฉลากของเครื่องสำอางไว้
โดยเฉพาะ ซึ่งมิได้เข้มงวดเท่ากับการกำกับฉลากยา ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ปรากฏบนฉลาก
บอกส่วนประกอบของเครื่องสำอางไว้อย่างครบถ้วน ในส่วนของการโฆษณากฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่นมีการกำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบการโฆษณาเครื่องสำอางทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่ามีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับยา ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มีการกำหนดห้ามโฆษณาที่มีข้อความ
ที่แสดงสรรพคุณเป็นการรักษาโรคหรือมิใช่จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องสำอาง89 ซึ่งคล้ายคลึงกับกฎหมาย
ของประเทศญี่ปุ่นแต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมเท่า การจำกัดในเรื่องการโฆษณา ย่อมทำให้ผู้บริโภคไ ม่
หลงเชื่อต่อคำโฆษณาต่าง ๆ ได้ง่ายย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ตามกฎหมายของของ
ประเทศญี่ปุ่นยังมีการให้โอกาสผู้ประกอบการในการปรับปรุงการผลิตเครื่องสำอางที่ไม่ได้ตาม
มาตรฐานที่ได้ขอจดแจ้งไว้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มิได้มีการกำหนดในกรณี
ดังกล่าว ซึ่งการที่ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงเครื่องสำอางของตนก่อนที่รัฐจะมีการทำลาย ย่อม
ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการได้มากกว่า 

 
3.3.2 มาตรการและกลไกของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่ายสินค้าทาง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศญี่ปุ่น 
ผู้เขียนเห็นว่า การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็น

ธุรกิจที่มีการเติบโตมาอย่างยาวนาน ก่อนที่จะมีแพลตฟอร์มจากประเทศจีนเข้ามาลงทุนในประเทศ
ไทยเสียอีก ซึ่งที่ผ่านมาจากประสบการณ์การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในแพลตฟอร์มของ
ประเทศญี่ปุ่น (rekuten) ซึ่งผู้ขายสินค้าเป็นคนญี่ปุ่น มีการจำหน่ายสินค้าทุกประเภท ผู้เขียนเห็นว่ามี
ปัญหาในการจำหน่ายตลอดจนคืนสินค้าน้อยมาก เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ค่อนข้างได้มาตรฐาน และ
หากเราซื้อสินค้าและไม่พอใจสามารถส่งคืนสินค้าได้รวดเร็ว และได้รับเงินคืนอย่างครบถ้วน ผู้เขียนจึง
สนใจศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศญี่ปุ่น โดยจะศึกษาพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Basic Act on Formation an Advanced Information and Telecommunication Network 
Society (Act No.144 of 2000) และพระราชบัญญัติพิเศษแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เกี่ยวกับสัญญาผู้บริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์และการออกใบแจ้งการรับทางอิเล็กทรอนิกส์ Act on 
Special Provisions to the Civil Code Electronic Consumer Contract and Electronic 

 
89 มาตรา 41 (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558  
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Acceptance Notice (Act No.95 June 29 , 2001) และพระราชบัญ ญั ติ สัญ ญ าผู้ บ ริ โภ ค 
Consumer Contract Act (Act No. 61 of 2000) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.3.2.1 พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Basic 
Act on Formation an Advanced Information and 
Telecommunication Network Society (Act No.144 of 2000) 

วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือการกำหนดพ้ืนฐานนโยบายเกี่ยวกับการ
พัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมและการพัฒนาการสื่อสาร ด้านอินเทอร์เน็ต การส่งเสริมให้มีการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและเครือข่าย
โทรคมนาคม ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการ และปรับปรุงกฎระเบียบ
ใหม่เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายดังกล่าว เน้นการวางนโยบายเพ่ือส่งเสริม และดูแลการค้าขาย
ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้มีการกำหนดมาตรการในการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์90 

3.3.2.2 พระราชบัญญัติพิเศษแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับ
สัญญาผู้บริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์และการออกใบแจ้งการรับทาง
อิเล็กทรอนิกส์ Act on Special Provisions to the Civil Code 
Electronic Consumer Contract and Electronic Acceptance 
Notice (Act No.95 June 29, 2001) 

วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีการซื้อขายผ่าน
ทางช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเรียกมีข้อกำหนดคือ ต้องเป็นสัญญาที่ทำโดยช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และห่างโดยระยะทางระหว่างผู้ขายและผู้บริโภค91 

สัญญาผู้บริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ คือ สัญญาที่ทำข้ึนระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ โดยวิธีการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นกรณี

 
90 Basic Act on the Formation of an Advanced Information and 

Telecommunications Network Society 
[Enforcement Date 06. Jan, 2001] [Act No.144, of 2000, Partial Amendment] 

91 Act on Special Provisions to the Civil Code Concerning Electronic Consumer 
Contracts and Electronic Acceptance Notice 

[Enforcement Date 29. Jun, 2001] [Act No.95, 2001, Partial Amendment] 
Article 1 (Purpose) This Act shall provisions to the Civil Code 
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ที่ผู้บริโภคเจตนาที่จะเสนอหรือรับข้อเสนอโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนที่ถูกออกแบบไว้ใน
เบราว์เซอร์ 

ผู้บริโภค ที่จะได้รับความคุ้มครอง หมายถึง บุคคลธรรมดา (ยกเว้นกรณีที่บุคคล
ธรรมดาเป็นผู้ซื้อเพ่ือธุรกิจของตน) และ “ผู้ประกอบธุรกิจ หมายถึง นิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจเพ่ือ
ตน92 

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การใช้อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประมวลผลข้อมูลหรือ
การสื่อสารข้อมูลประเภทอื่น ๆ ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยี 

หนังสือตอบรับทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือตอบรับข้อเสนอสัญญาโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายหนึ่งส่งหนังสือตอบรับข้อเสนอจนเกิดสัญญาขึ้น 

กรณีที่ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้แก่กรณีที่ผู้บริโภคซึ่ง
ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับนิติบุคคล และแสดงเจตนาตอบรับโดยแสดงว่าตนเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
และแสดงออกดังนี้ 

1) กรณีที่ผู้บริโภคไม่ได้แสดงเจตนาที่จะทำข้อเสนอหรือยอมรับข้อเสนอ
ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2) กรณีที่ผู้บริโภคแสดงเจตนาแตกต่างจากที่ปรากฏในการเสนอหรือรับ
ข้อเสนอ โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ 

Article 4 ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 526 วรรค 1 และ
มาตรา 527 มาบั งคับใช้  และไม่ ใช้กับกรณีที่ มีการส่งหนั งสือแจ้งการยอมรับทางพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง 

3.3.2.3 พระราชบัญญัติสัญญาผู้บริโภค93 Consumer Contract Act (Act No. 61 
of 2000) 

วัตถุประสงค์ในการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้คือการปกป้องผลประโยชน์ของ
ผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคในการแสดงเจตนา ความรับผิดของผู้ประกอบการจากความเสียหายที่

 
92 Act on Special Provisions to the Civil Code Concerning Electronic Consumer 

Contracts and Electronic Acceptance Notice 
[Enforcement Date 29. Jun, 2001] [Act No.95, 2001, Partial Amendment] 

Article 2 (Definitions) 
93 Consumer Contract Act (Act No. 61 of 2000) 
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เกิดกับผู้บริโภค การสั่งห้ามผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าที่เป็นอันตราย เพ่ือป้องกันการเกิดความ
เสียหายกับผู้บริโภคอ่ืน ๆ94 

ผู้บริโภค หมายถึง บุคคลธรรมดา และจะไม่ใช้บังคับในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้
ประกอบธุรกิจ 

ผู้ประกอบธุรกิจ หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่ทำสัญญาเพื่อการดำเนินธุรกิจ 
สัญญาผู้บริโภค หมายถึง สัญญาระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
องค์การเพื่อผู้บริโภค หมายถึง องค์กรซึ่งผ่านการรับรองจากรัฐมนตรี  
สัญญาผู้บริโภคที่ร่างโดยผู้ประกอบการ จะต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคอย่าง

ชัดเจน และข้อกำหนดอ่ืน ๆ ในสัญญาเมื่อผู้บริโภคจะเข้าทำสัญญากับผู้ประกอบการ และ
ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งข้อมูลของผู้บริโภค95 

การเพิกถอนคำเสนอหรือยอมรับคำสนอง 
กรณีแรกที่ผู้บริโภคสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาได้คือ หากผู้บริโภคทำสัญญาโดย

ผิดพลาด ซึ่งความผิดพลาดนั้นเกิดจากผู้ประกอบธุรกิจชักชวนให้เข้าทำสัญญาหรือ กรณีที่ผู้บริโภค
แสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในตัวแทนของผู้ประกอบการและเข้าทำสัญญา 

กรณีที่สอง คือ กรณีที่ผู้บริโภคสำคัญผิดในข้อเท็จจริงของสัญญา แต่ทั้งนี้ผู้บริโภคจะ
ไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากผู้ประกอบการได้แจ้งข้อเท็จจริงนั้นให้ผู้บริโภคทราบแล้ว 

กรณีที่สาม ผู้บริโภคอาจยกเลิกการแสดงเจตนาได้ กรณีที่การทำสัญญาเกิดขึ้นจาก
ผลของการกระทำของผู้ประกอบการ โดยขณะทำสัญญาผู้บริโภคถูกให้ทำสัญญาภายในสถานที่ของ
ผู้ประกอบการ 

ระยะเวลาที่ผู้บริโภคสามารถขอเพิกถอนการแสดงเจตนาได้คือ 6 เดือนนับแต่ทราบ
ข้อเท็จจริง แต่ไม่เกิน 5 ปีนับแต่มีการลงนามในสัญญา และในกรณีที่ผู้บริโภคทำสัญญาซื้อหุ้น หรือ
เสนอขายหุ้นไม่สามารถขอเพิกถอนได้เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาโดยถูกกลฉ้อฉลหรือ
ถูกข่มขู9่6 

 
94 The Consumer Contract Act 

[Enforcement Date 1. Apr, 2001] [Act No.61, 2000, Partial Amendment] 
Article 1 (Purpose) 

95 The Consumer Contract Act 
[Enforcement Date 1. Apr, 2001] [Act No.61, 2000, Partial Amendment] 

Article 3 (Efforts of Business Operators and Consumers) 
96 The Consumer Contract Act 
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ข้อสัญญาระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่อไปนี้ให้ถือเป็นโมฆะ ได้แก่ข้อสัญญา
ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการพ้นจากความรับผิดทั้งหมดและไม่ต้องชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้บริโภค 
ทั้งท่ีความผิดของผู้ประกอบการ 

ข้อสัญญาที่ไม่ถือเป็นโมฆะ ได้แก่ ข้อสัญญาผู้ประกอบการจะได้ทำสัญญากับผู้บริโภค
ไว้ ที่ไม่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้บริโภคให้สามารถใช้บังคับได้ แต่หากเป็นข้อสัญญาที่จำกัดสิทธิของ
ผู้บริโภค แม้เป็นการจำกัดสิทธิเพียงเล็กน้อยก็ให้ถือเป็นโมฆะ97 

นอกจากนี้ กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาผู้บริโภคยังมีเรื่องของการให้ความรับรองสำหรับ
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเรียกร้องสิทธิให้แก่ผู้บริโภค นอกจากองค์กรของรัฐ โดยองค์กรดังกล่าว ต้องมี
วัตถุประสงค์ในลักษณะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่
ผู้บริโภค หรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดี กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสี ยหาย หรือเพ่ือ
เรียกร้องสิทธิให้แก่ผู้บริโภคด้วย โดยอาจเป็นที่ปรึกษาในการฟ้องคดีให้แก่ผู้บริโภคที่ได้รับความ
เสียหาย 

ดังนั้น เมื่อพิจารณากฎหมายของประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อ
สินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วพบว่ามีการบัญญัติที่แตกต่างจากพระราชบัญญัติขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ในหลายประเด็นได้แก่ กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นมีการบัญญั ติ
กฎหมายเพ่ือใช้บังคับกับผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ แต่พระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เดิมบัญญัติไว้เพ่ือใช้บังคับกับธุรกิจขาย
ตรง แม้ต่อมาจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมถึงธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ตามแต่ก็มิได้เป็น
กฎหมายเฉพาะจึงมีรายละเอียดในหลายส่วนที่ยังต้องเพ่ิมเติมสำหรับการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่
ซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยที่กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นมีการกำหนดห้ามมิให้
ผู้ประกอบการทางพาณิ ชย์ อิ เล็กทรอนิกส์ห้ ามขายสินค้าที่ อาจเป็น อันตรายต่อผู้ บริ โภค  
ซึ่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มิได้มีการกำหนดไว้ นอกจากนี้กฎหมาย
ของประเทศญี่ปุ่นยังกำหนดให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุก
รายต้องแจ้งข้อมูลของผู้ประกอบการให้ผู้บริโภคทราบในเอกสารการซื้อขาย และมีการการกำหนด

 
[Enforcement Date 1. Apr, 2001] [Act No.61, 2000, Partial Amendment] 

Article 4 (Rescission of the Manifestation of Intention to Offer or Accept a Consumer 
Contract) 

97 The Consumer Contract Act  
[Enforcement Date 1. Apr, 2001] [Act No.61, 2000, Partial Amendment] 

Article 10 (Nullity of Clauses that Impair the Interests of Consumers One-sidedly) 
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ด้วยว่าต้องแจ้งรายละเอียดในส่วนใดบ้าง แต่ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  
พ.ศ. 2545 กำหนดให้รายละเอียดที่ผู้ประกอบการต้องแจ้งให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการโฆษณาว่า
ธุรกิจใดบ้างที่ต้องให้ข้อมูลของตนและข้อมูลสินค้าต่อผู้บริโภคในเอกสารการซื้อขายที่มอบแก่ผู้บริโภค 
ซึ่งการกำหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายต้องแจ้งข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบย่อมเป็นการให้ความคุ้มครอง
ผู้บริโภคมากกว่าทำให้ผู้บริโภคทราบถึงรายละเอียดของผู้ประกอบการและสินค้า และกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่นยังมีการระบุว่า หากในเอกสารการซื้อขายที่มอบให้แก่ผู้บริโภคมีข้อสัญญาที่เป็นการ
จำกัดสิทธิของผู้บริโภค ข้อสัญญานั้นถือเป็นโมฆะ ซึ่งตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ. 2545 มิได้กำหนดไว้ 

 

3.4 การสรุปเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมจำหน่ายเครื่องสำอางทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
จำหน่ายเคร่ืองสำอางทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ 

เมื่อศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่านช่ องทางพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเกาหลี และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย
เครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่นแล้วจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกัน
ในหลายส่วน 

ในส่วนของการให้ความหมายของเครื่องสำอางนั้น กฎหมายของประเทศไทยจะมีการกำหนด
ไว้โดยกว้าง มุ่งเน้นถึงวิธีการที่นำไปใช้กับร่างกาย ส่วนกฎหมายของประเทศเกาหลีนั้นจะแบ่ง
เครื่องสำอางออกโดยพิจารณาจากวัตถุดิบที่มีการนำมาผลิตเป็นเครื่องสำอาง แต่กฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่นจะบัญญัติไว้กว้างที่สุด คือกล่าวรวมถึงสิ่งที่นำมาใช้กับร่างกายของมนุษย์ จัดเป็น
เครื่องสำอางโดยทั้งสิ้น 

ในส่วนของขั้นตอนการขออนุญาตผลิตเครื่องสำอางนั้น กฎหมายของประเทศไทยประเทศ
ไทย ประเทศเกาหลี และประเทศญี่ปุ่นบัญญัติไว้ค่อนข้างแตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปคือ กฎหมายของ
ประเทศไทยกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้ขายมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบ
สถานที่ผลิตได้ กฎหมายของประเทศเกาหลีนั้นนอกจากมีการกำหนดไว้เช่นเดียวกันกับกฎหมายของ
ประเทศไทยแล้ว ยังมีการกำหนดให้ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานเกี่ ยวกับวัตถุดิบที่นำมาผลิต
เครื่องสำอางให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกปีอีกด้วย ส่วนกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้นนอกจากในเรื่องการ
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ขออนุญาตแล้ว ยังมีการกำหนดให้โรงงานที่ขออนุญาตผลิตต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญนี้ต้อง
ได้รับอนุญาตจากรัฐด้วย  

การควบคุมด้านฉลากและการโฆษณานั้น เมื่อศึกษากฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับกฎหมายของประเทศเกาหลี และกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า กฎหมายของ
ประเทศไทยมีการกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  
ซึ่งมีความแตกต่างกับกฎหมายของประเทศเกาหลี ที่มีการระบุชัดเจนว่ากรณีที่เครื่องสำอางใดมี
ลักษณะเป็นเวชสำอางต้องระบุไว้ในฉลากด้วย ส่วนกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการควบคุม
ด้านฉลากและการโฆษณานั้นมีการกำหนดให้นำบทบัญญัติที่ใช้บังคับในการควบคุมการโฆษณาและ
ด้านฉลากของยามาใช้บังคับ  

ในส่วนของบทลงโทษผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องสำอางที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น 
เมื่อศึกษากฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศเกาหลี และกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า มีบทบัญญัติในการลงโทษที่คล้ายกันคือมีทั้งโทษปรับและโทษ
จำคุก แต่อาจมีการบัญญัติที่แตกต่างกันในส่วนที่มีสินค้าไม่ปลอดภัยออกสู่ท้องตลาด โดยกฎหมาย
ของประเทศไทยมีการกำหนดให้เก็บและทำลายสินค้า กฎหมายของประเทศเกาหลีมีการกำหนดให้
เจ้าของสินค้าเรียกคืนสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ส่วนกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นมีการกำหนดให้ระงับการ
ผลิตสินค้าท่ีไม่ปลอดภัยทันที 

การควบคุมการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบกฎหมายของ
ประเทศไทยกับกฎหมายของประเทศเกาหลี และกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นแล้วเห็นว่า กฎหมายของ
ประเทศไทยมีการกำหนดให้ผู้ที่จำหน่ายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องขอจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันกับกฎหมายของประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น แต่แตกต่างกันที่ของ
ประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นมิได้มีการกำหนดยกเว้นว่าธุรกิจประเภทใดที่มิต้องจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เช่นประเทศไทยที่มีการกำหนดไว้ ให้ธุรกิจที่มูลค่าไม่ถึง 1,800,000 บาท ต้องจด
ทะเบียน  

โดยผู้เขียนได้จัดทำตารางเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
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บทท่ี 4 
 

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม การจำหน่ายเครื่องสำอาง  
และความรับผดิของผูป้ระกอบการที่จำหน่ายเครื่องสำอาง 

ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า เครื่องสำอางถือเป็นปัจจัยสำคัญของผู้หญิง หรือแม้กระท่ังผู้ชายก็ตาม 
อาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของหลาย ๆ คน ทำให้ธุรกิจการผลิต และจำหน่ายเครื่องสำอางเติบโต
ขึ้นอย่างกว้างขวาง มีการแข่งขันทางการตลาดสูง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอขายต่อ
ผู้บริโภคมีหลากหลายช่องทาง มิได้จำกัดแต่การเสนอขายผ่านสื่อโทรทัศน์เช่นแต่ก่อนเท่านั้น 
ผู้ประกอบการในปัจจุบันยังนำเสนอขายเครื่องสำอางแกผู้บริโภคโดยการเสนอผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะมีความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงสามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กลับไม่ทราบ
สิทธิของตน หรือแม้จะอยากร้องเรียนผู้ประกอบการก็สามารถดำเนินการอย่างยากลำบาก เพราะไม่
สามารถระบุตัวตนของผู้ขายสินค้าให้แก่ตนได้ 

ดังนั้น ในบทนี้จะทำการศึกษาและวิเคราะห์ว่ากฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
จำหน่ายเครื่องสำอางทางพาณิชอิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสม ครอบคลุม หรือสามารถใช้บังคับ
ผู้ประกอบการได้เพียงใด รวมทั้งให้ความคุ้มครองต่อผู้บริโภคได้อย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ 
การศึกษาและวิเคราะห์นี้จะทำโดยการเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศในเรื่องเดียวกัน  
โดยจำกัดขอบเขตการวิเคราะห์ในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2560 โดยศึกษาประเด็นปัญหาทางกฎหมายได้แก่ ปัญหาการขาด
มาตรการทางกฎหมายในควบคุมและการตรวจสอบการขายเครื่องสำอางภายหลังกระบวนการขอ
อนุญาตจากสำนักงานอาหารและยา และในประเด็นปัญหากฎหมายขาดมาตรการในการกำหนดให้
ผู้ประกอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางในเอกสารซื้อขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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4.1 ปัญหาการขาดมาตรการทางกฎหมายในควบคุมและการตรวจสอบการขาย
เครื่องสำอางภายหลังกระบวนการขออนุญาตจากสำนักงานอาหารและยา 

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบขายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ภายหลังกระบวนการขออนุญาตจากสำนักงานอาหารและยา ในปัจจุบันยังไม่มี การ
กำหนดมาตรการไว้แน่ชัด แม้ว่าตามมาตรา 47 ของพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 จะมีการ
กำหนดเป็นการทั่วไปให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบหรือควบคุมการผลิตเครื่องสำอาง98 
และสามารถนำเครื่องสำอางหรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นเครื่องสำอางซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติใน
ปริมาณที่พอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบหรือวิเคราะห์ แต่ในทางปฏิบัติกลับดำเนินการได้
ยาก 

ดังนั้น จะได้ศึกษาประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและการ
ตรวจสอบการขายเครื่องสำอางภายกระบวนการขออนุญาตจากสำนักงานอาหารและยา โดยมี
ประเด็นหลักในการศึกษา 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการให้ความหมายของ
เครื่องสำอาง ประเด็นปัญหาการขาดมาตรการทางกฎหมายในการกำหนดขั้นตอนการขออนุญาตผลิต 
ขาย นำเข้า เครื่องสำอาง และการควบคุมภายหลังการขออนุญาต ประเด็นปัญหาการขาดมาตรการ
ทางกฎหมายในการควบคุมด้านฉลากและการโฆษณา และประเด็นปัญหาการกำหนดบทลงโทษกรณี
จำหน่ายเครื่องสำอางไม่ปลอดภัยไม่เหมาะสมเพียงพอ  

 
4.1.1 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดคำนิยามคำว่าเครื่องสำอาง 
ในประเด็นปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความหมายของเครื่องสำอางของประเทศไทย

นั้น ถ้อยคำตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเห็นว่ามีการให้คำนิยามไว้อย่างกว้าง ๆ โดยมุ่งเน้นถึงวิธีการที่
ผู้บริโภคนำมาใช้ และไม่มีการบัญญัติให้มีความเฉพาะสำหรับเครื่องสำอางที่อาจส่งผลต่อสภาพผิวของ
ผู้บริโภค ซึ่งกรณีดังกล่าวทำให้สินค้าที่ส่งผลต่อสภาพผิว หรือสุขภาพของผู้บริโภค ดังกล่าวออกสู่
ตลาดได้โดยง่าย ผู้บริโภคซึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว การให้
ความหมายของเครื่องสำอางตามกฎหมายของประเทศไทยจึงยังไม่ครอบคลุม และไม่ได้คุ้มครอง
ผู้บริโภคอย่างเหมาะสมเพียงพอ 

จากการศึกษาพบว่า กฎหมายประเทศเกาหลีที่ เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องสำอาง 
( Cosmetics Act [Enforcement Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, 

 
98 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558  
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Partial Amendment]) ได้ มี ก ารให้ นิ ย ามของเครื่ อ งส ำอาง 3  ป ระเภท  ได้ แก่  Cosmetic 
เครื่องสำอาง ซึ่งมีลักษณะเป็นเครื่องสำอางที่มีลักษณะเป็นเครื่องช่วยเพ่ิมความงามโดยทั่วไปที่ไม่
ส่งผลใด ๆ ต่อร่างกายมนุษย์ ประเภทถัดมาคือ Functional Cosmetic เป็นเครื่องสำอางที่มีลักษณะ
เป็นผลิตภัณฑ์ เวชสำอาง หมายถึง เครื่องสำอางที่ช่วยเพ่ิมความงาม และอาจส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางผิวหนัง เช่นครีมลดเลือนริ้วรอยต่าง ๆ ครีมกันแดด เป็นต้น และประเภทสุดท้ายคือ 
Organic Cosmetic คือเครื่องสำอางที่ช่วยส่งเสริมความงามโดยต้องเป็นวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ
เท่านั้น จะเห็นได้ว่าประเทศเกาหลีให้ความสำคัญกับเครื่องสำอางประเภทต่าง ๆ โดยมีการแบ่งแยก
เพ่ือให้ผู้บริโภคทราบส่วนประกอบของเครื่องสำอางตั้งแต่ขั้นตอนการจดแจ้ง กล่าวคือหากเป็น
เครื่องสำอางที่ปราศจากสารเคมี ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ จะต้องแสดงประเภทของเครื่องสำอาง
เป็น Organic Cosmetic หรือหากเครื่องสำอางประเภทใดก่อให้เกิดผลใดๆต่อผิวจะมีการจัดประเภท
เครื่องสำอางเป็น Functional Cosmetic ซึ่งแตกต่างกับพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 
ดังนี้ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 กำหนดความหมายของเครื่องสำอาง
ไว้ 3 ข้อเช่นกันคือ หมายถึง วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำ
ด้วยวิธีอ่ืนใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุใน
ช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือ
ระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่าง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทินต่าง 
ๆ สำหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย และ
วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางโดยเฉพาะ หรือ  วัตถุอ่ืนที่กำหนดโดย
กฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสำอาง จะเห็นได้ว่า แม้พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 จะมีการให้
ความหมายของเครื่องสำอางไว้ 3 ข้อเช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศเกาหลี แต่การแบ่งประเภท
ของเครื่องสำอางนั้นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ กฎหมายของประเทศเกาหลีจะมีการแบ่งประเภท
ของเครื่องสำอางจากวัตถุดิบที่นำมาใช้ในเครื่องสำอาง และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่ องสำอาง 
แต่พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ได้ให้ความหมายไว้กว้าง ๆ และไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจง
ถึงวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำเครื่องสำอาง ซึ่งการระบุเฉพาะเจาะจงถึงวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิต
เครื่องสำอางย่อมมีความละเอียดกว่า และทำให้ถูกแบ่งประเภทและตรวจสอบได้ง่ายกว่า 

ส่วนกฎหมายประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องสำอาง Japan Pharmaceutical 
Affairs Law (Law No.145 of August 10, 1960) ได้ให้ความหมายของเครื่องสำอางตาม Article 2 
ข้อ 3 ได้ให้ความหมายไว้สั้น ๆ ว่า เป็นสิ่งที่ไม่ทำอันตรายต่อร่างกายมนุษย์และมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
นำไปใช้กับร่างกายมนุษย์ โดยวิธีถู โรย และเพ่ือประโยชน์ในการทำความสะอาด หรือรักษาสภาพผิว
หรือเส้นผมให้อยู่ในสภาพดีโดยไม่คำนึงถึงการใช้งาน จะเห็นว่ากฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้ให้
ความหมายของเครื่องสำอางไว้โดยกว้างๆ หมายรวมถึงสิ่งที่นำมาใช้กับร่างกายของมนุษย์ทุกประเภท 
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โดยไม่มีการแบ่งแยกว่านำไปใช้เพ่ืออะไร และโดยวิธีการใด ซึ่งทำให้การตีความเครื่องสำอางย่อมกว้าง
ออกไปโดยมิได้จำกัด ซึ่งมีการให้ความหมายคล้ายกับ พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 คือ
เป็นการให้ความหมายของเครื่องสำอางไว้โดยกว้าง มุ่งเน้นถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกร่างกาย  
ตามมาตรา 4 กำหนดความหมายของเครื่องสำอางไว้ หมายถึง วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด 
โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธี อ่ืนใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้
หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุ ในช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความสะอาด  
ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่าง ๆ นั้น 
ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทินต่าง ๆ สำหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและ
เครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย และวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
เครื่องสำอางโดยเฉพาะ หรือวัตถุอ่ืนที่กำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสำอาง จะเห็นได้ว่า 
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มีการให้ความหมายของเครื่องสำอางไว้โดยกว้างเพ่ือให้
ความคุ้มครองกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีวิธีการใช้นอกเหนือจากที่ได้ให้ความหมายไว้ เช่นเดียวกับ
กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โดยกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นมิได้มีการ
แบ่งแยกตามประเภทของส่วนประกอบที่นำมาใช้ในการผลิตแต่อย่างใด ในส่วนดีคือสามารถตีความได้
โดยกว้างทำให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่อาจจะมีการผลิตออกมาในรูปแบบใหม่ๆ ที่แตกต่าง  
แต่อาจมีข้อเสียคือทำให้ ไม่สามารถควบคุมเครื่องสำอางที่มีการใส่สารเคมี ต่าง ๆ ได้อย่าง
เฉพาะเจาะจง 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การให้ความหมายของเครื่องสำอางตามกฎหมายของประเทศไทยนั้น ยังมี
ปัญหา การให้ความหมายโดยกว้างนี้แม้จะตีความได้หลายทาง แต่ การกำหนดคำนิยามคำว่า
เครื่องสำอาง ตามกฎหมายของประเทศไทยนั้น ไม่มีความละเอียดเพียงพอ มิได้มีการให้ความหมาย
โดยเฉพาะให้เป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ดังเช่นกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ หรือให้ความคุ้มครองต่อ
ผู้บริโภคเป็นพิเศษแต่อย่างใด ทั้งที่เครื่องสำอางประเภทเวชสำอางอาจส่งผลประทบต่อผู้บริโภคได้ 
ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องสำอางที่มีการจำหน่ายผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่าที่ควร 

 
4.1.2 ปัญหาการขาดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดขั้นตอนการขออนุญาต

ผลิต ขาย นำเข้า เครื่องสำอาง และการควบคุมภายหลังการขออนุญาต 
ประเด็นปัญหาการขาดมาตรการทางกฎหมายในการกำหนดขั้นตอนการขออนุญาตผลิต  

ขาย นำเข้า เครื่องสำอาง และการควบคุมภายหลังการขออนุญาต ตามกฎหมายของประเทศไทยนั้น 
เห็นว่า กฎหมายมีการกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายสินค้า ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ 
แต่มิได้มีการกำหนดเฉพาะถึงคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นขอ ตลอดจนการดำเนินกระบวนการผลิตว่าต้อง
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ประกอบไปด้วยบุคคลใดบ้าง อีกทั้งแม้จะกำหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ภายหลังยื่น
ขออนุญาตแล้วได้ แต่ในทางปฏิบัติกลับกระทำได้ยาก และไม่มีการกำหนดไว้ในกฎหมายถึงมาตรการ
ที่เป็นการบังคับให้ผู้ประกอบการต้องส่งสินค้ามาตรวจคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ หรือการกำหนดให้มีผู้
เชียวชาญที่ได้รับความอนุญาตจากรัฐอยู่ในสถานที่ผลิต ทำให้ที่ผ่านมาจะพบว่า ปัญหาที่ผู้บริโภคต้อง
ประสบคือ สินค้าภายหลังที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาแล้วไม่ได้มาตรฐาน  
มีคุณภาพแตกต่างจากที่ยื่นขออนุญาต กฎหมายของประเทศไทยที่มีการกำหนดไว้ในกรณีดังล่าวจึงยัง
ไม่ครอบคลุมเพียงพอในการคุ้มครองผู้บริโภค 

จากการศึกษาพบว่า กฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตผลิต ขาย นำเข้า เครื่องสำอาง
ตามกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับเครื่องสำอางของประเทศเกาหลี (Cosmetics Act [Enforcement 
Date 29. May, 2016] [Act No.14264, 29. May, 2016, Partial Amendment]) ได้กำหนดให้
ผู้ผลิตและผู้นำเข้าเครื่องสำอางจะต้องมีการจดทะเบียนต่อกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยา 
อีกทั้งยังกำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดำเนินการต้องไม่เป็นบุคคลที่รัฐกำหนดห้ามคือ บุคคลที่
เป็นผู้ป่วยจิตเวช ผู้ไร้ความสามารถ บุคคลล้มละลาย ผู้ติดยาเสพติด ผู้ ถูกคุมขัง บุคคลที่ยังไม่พ้น
กำหนดหนึ่งปี นับจากวันที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน และในส่วนขั้นตอนการออกใบอนุญาตยัง
กำหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบสถานที่ที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง และมีการควบคุม
คุณภาพ ความปลอดภัยหลังการผลิตและการขายด้วย นอกจากนี้ เครื่องสำอางที่จะผลิตหรือจำหน่าย 
หรือนำเข้า ต้องผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพและผลกระทบ จากกระทรวงความปลอดภัยด้าน
อาหารและยา โดยผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือนำเข้าต้องส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่99 
เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสถานที่ผลิตและจำหน่าย หรือนำเข้าสินค้ าได้ตลอด แม้ภายหลังจด
ทะเบียนแล้ว รวมทั้งควบคุมวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต จากพืชและสัตว์ด้วย ซึ่งกฎหมายของ
ประเทศเกาหลีมีการกำหนดไว้คล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 14 
กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง ต้องจดแจ้งรายละเอียดของเครื่องสำอางต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยมาตรา 15 กำหนดให้ ใบรับจดแจ้งมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่
ออกใบรับจดแจ้ง และสามารถขอต่ออายุใบรับจดแจ้งได้ แต่ไม่ได้มีการกำหนดในขั้นตอนการ
ตรวจสอบก่อนออกใบรับจดแจ้ง ว่าเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบสิ่งได้บ้าง ดังเช่นที่กฎหมายของประเทศ
เกาหลีกำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางของผู้ขออนุญาต แต่ในส่วนของการ
เข้าตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง หรือเก็บเครื่องสำอาง พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558  
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ได้มีการกำหนดไว้เช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศเกาหลี คือในส่วนของอำนาจของเจ้าหน้าที่ไว้โดย
กว้างตามมาตรา 47 สามารถเข้าไปในสถานที่ผลิตสถานที่นำเข้า สถานที่เก็บ หรือสถานที่ขาย
เครื่องสำอาง ในเวลาทำการของสถานที่นั้น หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุกเครื่องสำอาง ทั้งนี้  
เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  

ส่วนกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตผลิต ขาย นำเข้า เครื่องสำอางตามกฎหมายที่
ควบคุมเกี่ยวกับเครื่องสำอางของประเทศญี่ ปุ่น  (Japan Pharmaceutical Affairs Law (Law 
No.145 of August 10, 1960) ได้กำหนดให้ผู้ผลิตเครื่องสำอางต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต และยัง
กำหนดไปถึงมาตรฐานของโรงงานที่ขอรับใบอนุญาตผลิต โดยมีการควบคุมทั้งในส่วนของโครงสร้าง
หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงงาน ควบคุมขั้นตอนการผลิตและคุณภาพของวัตถุดิบให้เป็นไป
ตามที่รัฐกำหนด นอกจากนี้ ตาม Article 13 และ ตาม Article 14 ยังกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
จะต้องถูกตรวจสอบว่า มีสารอันตรายเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางหรือไม่ และต้องมีผลการ
ทดลองทางการแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของส่วนผสมและปริมาณวิธีการใช้
เครื่องหมายบ่งชี้สมรรถนะ และใน Article 15 ยังกำหนดให้ภายในโรงงานผลิตต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่
ได้รับใบอนุญาตจากรัฐควบคุมการผลิตเครื่องสำอางด้วย ในส่วนของผู้นำเข้าเครื่องสำอางจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตในการนำเข้าจากรัฐก่อน  ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้คล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 14 ที่กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง 
ต้องจดแจ้งรายละเอียดของเครื่องสำอางต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยมาตรา 15 
กำหนดให้ ใบรับจดแจ้งมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบรับจดแจ้ง และสามารถขอต่ออายุใบรับจดแจ้ง
ได้ แต่มิได้กำหนดไปถึงกรณีมาตรฐานของโรงงานที่ขอรับใบอนุญาตผลิต และการควบคุมทั้งในส่วน
ของโครงสร้างหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงงาน การควบคุมขั้นตอนการผลิตและคุณภาพของ
วัตถุดิบให้เป็นไปตามที่รัฐกำหนดดังเช่นกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และตามพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 17 (1) กำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รับจดแจ้งเครื่องสำอางที่ไม่
ปลอดภัย ซึ่งเหมือนกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ตาม Article 13 และ ตาม Article 14 คือ
ผลิตภัณฑ์ต้องถูกตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของส่วนผสมว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค แต่ตาม
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มิได้มีการกำหนดไว้เช่นกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นที่
กำหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องมีผลการทดลองทางการแพทย์มาแสดงด้วย 

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบขายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ภายหลังกระบวนการขออนุญาตจากสำนักงานอาหารและยา ตามกฎหมายที่ควบคุม
เกี่ยวกับเครื่องสำอางของประเทศเกาหลี มีการกำหนดผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือนำเข้าต้องส่งข้อมูลที่
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จำเป็นต่อการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่100 และเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสถานที่ผลิตและจำหน่าย 
หรือนำเข้าสินค้าได้ตลอด แม้ภายหลังจดทะเบียนแล้ว และมีการกำหนดให้ผู้จดทะเบียนควบคุม
คุณภาพและความปลอดภัยต้องรายงานข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกปี รวมทั้งควบคุมวัตถุดิบที่
นำมาใช้ในการผลิต จากพืชและสัตว์ และกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหลังการผลิตและการ
ควบคุมความปลอดภัยในการขายเครื่องสำอาง โดยให้รายงานข้อมูลเช่นประวัติการผลิตและการ
นำเข้าเครื่องสำอาง รายการวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางให้รัฐทราบ นอกจากนี้
ผู้ประกอบการยังต้องได้รับการอบรมเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของเครื่องสำอางทุกปี 101  
แต่ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มิได้มีการกำหนดให้ผู้ขอจดแจ้งต้องส่งรายงงาน
ข้อมูลทุกปี หรือกำหนดให้ผู้จดแจ้งต้องได้รับการอบรมเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของ
เครื่องสำอางจากรัฐ ดังเช่นกฎหมายของประเทศเกาหลี  

ในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบขายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ภายหลังกระบวนการขออนุญาตจากหน่วยงานที่รัฐกำหนด ตามกฎหมายที่ควบคุม
เกี่ยวกับเครื่องสำอางของประเทศญี่ปุ่น มิได้มีการกำหนดในเรื่องการตรวจสอบสินค้าภายหลังการขอ
อนุญาตผลิตหรือจำหน่ายจากรัฐไว้ แต่ได้มีการกำหนดให้ภายในโรงงานผลิตต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากรัฐควบคุมการผลิตเครื่องสำอางด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวย่อมเหมือนกับเป็นการให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปอยู่ในสถานที่ผลิตเพ่ือควบคุมดูแลการผลิต ผู้ผลิตจึงต้องใช้ความระมัดระวังใน
การตรวจสอบสินค้าของตนอยู่ตลอด มิเช่นนั้นอาจถูกรายงานต่อรัฐได้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 47 มีการกำหนดให้อำนาจเจ้าหน้าที่ ในการเข้าไปในที่ผลิต
เครื่องสำอางเพ่ือตรวจเครื่องสำอางภายหลังการขออนุญาตแล้ว แต่ในทางปฏิบัติย่อมสามารถกระทำ
ได้ยากโดยเฉพาะสินค้าท่ีมีการจำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มิได้มีการกำหนดในขั้นตอนการ
ตรวจสอบก่อนออกใบรับจดแจ้ง ว่าเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบสิ่งได้บ้าง เช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ 
และมิได้มีการกำหนดไปถึงกรณีมาตรฐานของโรงงานที่ขอรับใบอนุญาตผลิต ตลอดจนการควบคุม
ขั้นตอนการผลิตและคุณภาพของวัตถุดิบให้เป็นไปตามที่รัฐกำหนด และมิได้มีการกำหนดให้ผู้ขอ
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อนุญาตต้องมีผลการทดลองทางการแพทย์มาแสดงด้วยเช่นเดียวกับกฎหมายประเทศญี่ปุ่น ทำให้
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่มีมาตรฐานในการผลิตเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และยากที่จะควบคุมได้
ทั่วถึง ซึ่งการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบให้มากขึ้น หรือการให้ผู้ประกอบการมีภาระการพิสูจน์
คุณภาพของเครื่องสำอางที่ตนยื่นขอจดแจ้ง ย่อมทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ เครื่องสำอางที่ออกสู่
ท้องตลาดย่อมมีคุณภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 

 
4.1.3 ปัญหาการขาดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมด้านฉลากและการโฆษณา

เครื่องสำอางภายหลังการจดแจ้งต่อคณะกรรมการอาหารและยา 
ในเรื่องปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมด้านฉลากและการโฆษณานั้น เห็นว่า กฎหมาย

ของประเทศไทยนั้นมีการกำหนดเรื่องรายละเอียดที่ควรกำหนดให้ผู้บริโภคทราบหรือมิได้มีการ
กำหนดให้ผู้บริโภคทราบไว้โดยเฉพาะว่าเครื่องสำอางดังกล่าวสามารถส่งผลต่อสภาพผิวของผู้ใช้ได้  
อีกทั้งในส่วนของการโฆษณายังมิได้มีการกำหนดไว้โดยเฉพาะแต่มีการกำหนดให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการด้านการโฆษณา ซึ่งเครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถส่งผลต่อผู้ใช้ได้ แต่กลับมิได้มี
การกำหนดไว้โดยเฉพาะ จึงทำให้มีการติดฉลากโฆษณาโดยมิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบที่
ผู้บริโภคควรทราบ หรือมีการโฆษณาเกินจริงเมื่อมีการโฆษณาขายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย 

กฎหมายของประเทศเกาหลีได้มีการควบคุมด้านฉลาก โดยมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการ
ต้องระบุรายละเอียดของเครื่องสำอางบนบรรจุภัณฑ์ตามที่รัฐกำหนด ได้แก่ ชื่อเครื่องสำอาง ชื่อของ
ผู้ผลิตหรือผู้ขาย ส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องสำอาง ปริมาณหรือน้ำหนักของเครื่องสำอาง 
หมายเลขการผลิต วันหมดอายุของสินค้า ราคา หากเครื่องสำอางมีลักษณะเป็นเวชสำอางต้องมีการ
ระบุลงบนฉลากข้อควรระวังในการใช้งาน นับว่าประเทศเกาหลีให้ความสำคัญกับส่วนประกอบใน
เครื่องสำอางเป็นอย่างมาก รวมถึงการควบคุมเครื่องสำอางประเภทที่ต่างกันก็จะควบคุมในระดับที่
ต่างกัน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเกี่ยวกับฉลากและการโฆษณาในระดับเดียวกัน  กล่าวคือ  
ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย กระทำการหลายประการ เช่น ห้ามติดฉลากหรือโฆษณาที่อาจทำให้
ผู้บริโภคเข้าใจว่าเครื่องสำอางเป็นยา ห้ามติดฉลากหรือโฆษณาที่ เกินกว่าประสิทธิภาพของ
เครื่องสำอางนั้น หรือโฆษณาแตกต่างจากผลการตรวจสอบของรัฐ เป็นต้น ซึ่งกฎหมายของประเทศ
เกาหลีมีการควบคุมคล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 คือ มีการควบคุมทั้งด้าน
ฉลากและการโฆษณา แต่ในส่วนของระดับการให้ความคุ้มครองแตกต่างกับกฎหมายของประเทศ
เกาหลี กล่าวคือ ในส่วนของพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มีการแยกการควบคุมด้านฉลาก
เครื่องสำอาง และโฆษณาไว้ต่างหากจากกัน ในส่วนของการควบคุมด้านฉลากเครื่องสำอางจะอยู่ใน
หมวดที่ 3 มาตรา โดยมีการกำหนดเพียงว่าให้ใช้ข้อความที่ตรวกับความจริง ไม่มีข้อความที่อาจ
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ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง และไม่ใช้ข้อความที่ขัดต่อศีลธรรม หรือ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และกำหนดเรื่องข้อความที่ใช้ในฉลาก และชื่อเครื่องสำอาง ชื่อผู้ผลิต 
และรายละเอียดที่จำเป็น รวมทั้งส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตทุกชนิด ส่วนในส่วนของการโฆษณาจะมีการ
บัญญัติไว้ในหมวดที่ 6 มาตรา 41 ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามโฆษณาที่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมหรือ
อาจเกิดผลเสียต่อผู้บริโภค หรือจ้อความที่เกินความจริง หรือข้อความอ่ืน ๆที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจ
ว่ามีสรรพคุณเช่นเดียวกับยารักษาโรคหรือกรณี อ่ืน ๆ จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านฉลากและเครื่องสำอางโดยแยกกัน ในขณะที่กฎหมายของประเทศเกาหลีมีการควบคุม
ด้านฉลากและการโฆษณาเหมือนกัน ห้ามติดฉลากหรือโฆษณาที่ เกินกว่าประสิทธิภาพของ
เครื่องสำอางนั้น หรือโฆษณาแตกต่างจากผลการตรวจสอบของรัฐ ในขณะที่พระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 รวมถึงประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง มิได้มีการกำหนดในเรื่ อง
ดังกล่าว 

กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมด้านฉลากและการโฆษณา โดยใน
ด้านฉลากต้องมีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ในส่วนของเครื่องสำอางต้องมีการระบุ
ส่วนประกอบต่าง ๆ รวมทั้งปริมาณที่ใช้ และใน Article 62 ยังมีการกำหนดให้นำบทบัญญัติใน 
Article 51-57 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมข้อความบนบรรจุภัณฑ์ของยามาใช้บังคับโดย
อนุโลมกับเครื่องสำอางด้วย จะเห็นได้ว่าการควบคุมด้านฉลากของเครื่องสำอางตามกฎหมายประเทศ
ญี่ปุ่นจะมีความเคร่งครัดเช่นเดียวกับการควบคุมด้านฉลากยา ในส่วนของการโฆษณา ตาม Article 
66 ห้ามมิให้โฆษณา หรือเผยแพร่ข้อความที่เกินจริง และห้ามโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดว่าเครื่องสำอาง
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับยา และห้ามโฆษณาในลักษณะลามกอนาจาร หากฝ่าฝืนโฆษณาคุณสมบัติเกิน
จริง หรือโฆษณาในลักษณะลามกอนาจารไว้โดยกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 
300,000 เยน (ประมาณ 90,000 บาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้คล้ายคลึงกับ
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 หมวด 3 มาตรา 22 มีการกำหนดลักษณะของข้อความบน
ฉลากเครื่องสำอาง และการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ชื่อของผู้ผลิต ปริมาณ วิธีใช้ ชื่อ
ของสารทุกชนิดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง แต่ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 
มิได้มีการกำหนดเช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นที่ให้นำบทบัญญัติเรื่องฉลากของยามาใช้
บังคับด้วย การกำหนดให้นำบทบัญญัติเรื่องฉลากของยามาใช้บังคับกับฉลากของเครื่องสำอาง ย่อม
เป็นการเคร่งครัดกว่า เนื่องจากฉลากของยาจำเป็นต้องให้รายละเอียดในส่วนของผลที่เกิดกับร่างกาย
ของผู้บริโภครวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนของการโฆษณาตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง 
พ.ศ. 2558 หมวด 6 มาตรา 41 ได้กำหนดในเรื่องของการโฆษณาเครื่องสำอางไว้คล้ายคลึงกับ
กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นคือ ห้ามมิให้โฆษณา หรือข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง และห้ามโฆษณา
ข้อความที่แสดงสรรพคุณที่เป็นการรักษาโรคหรือที่มิใช่จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องสำอาง และห้ามโฆษณา
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ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือนำไปสู่
ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ  หากฝ่าฝืนโฆษณาที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดตาม
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 กำหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกให้ผู้ประกอบการแก้ไข
ข้อความโฆษณา และตามมาตรา 84 ยังกำหนดโทษทางแพ่งและทางอาญาไว้คือ โทษจำคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัญหาภายหลังกระบวนการผู้ประกอบการจดแจ้งต่อสำนักงานอาหารและ
ยา ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 แล้ว กฎหมายมิได้มีการกำหนดให้ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย 
หรือนำเข้าต้องส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ และมิได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถ
เข้าตรวจสถานที่ผลิตและจำหน่าย หรือนำเข้าสินค้าได้ตลอด ดังเช่นกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ 
อีกทั้งไม่มีการกำหนดในเรื่องการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ขอจดแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบทุกปี และมิได้มีการกำหนดให้ภายในโรงงานผลิตต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต
จากรัฐควบคุมการผลิตเครื่องสำอาง ดังเช่นกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกรณีดังกล่าวย่อม
เหมือนกับเป็นการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปอยู่ในสถานที่ผลิตเพ่ือควบคุมดูแลการผลิต การกำหนดใน
เรื่องดังกล่าวไว้ เป็นการเพิ่มขั้นตอนต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ ย่อมทำให้สินค้าที่ออกสู่ตลาด
มีคุณภาพและเป็นผลดีกับผู้บริโภคยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเห็นว่า กฎหมายของประเทศไทยยังมิได้มีการ
กำหนดให้ผู้บริโภคทราบไว้โดยเฉพาะว่าเครื่องสำอางดังกล่าวสามารถส่งผลต่อสภาพผิวของผู้ใช้ได้  
ในส่วนของการโฆษณาผู้ประกอบการมีการติดฉลากและโฆษณาโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเครื่องสำอางมี
ลักษณะเป็นเวชสำอางต้องมีการระบุลงบนฉลาก หรือการกำหนดให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุม
ข้อความบนบรรจุภัณฑ์ของยามาใช้บังคับโดยอนุโลมกับเครื่องสำอาง ดังเช่นกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่น ย่อมทำให้ผู้บริโภคทราบข้อมูลที่อาจส่งผลต่อสภาพผิวของตน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องสำอาง อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค  

 
4.1.4 ปัญหาการกำหนดบทลงโทษที่ไม่เหมาะสมเพียงพอกับการกระทำความผิดจาก

กรณีจำหน่ายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยไม่เหมาะสมเพียงพอ 
ในเรื่องปัญหากฎหมายกำหนดบทลงโทษกรณีจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ปลอดภัยไม่เหมาะสม

เพียงพอของไทยนั้น เห็นว่า กฎหมายของประเทศไทยมีการกำหนดโทษไว้แล้ว  แต่ยังมีการกำหนด
โทษไว้ไม่เพียงพอ ทำให้พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เกรงกลัว และปฏิบัติฝ่าฝืนบทบัญญัติของ
กฎหมายเสมอ ด้วยเห็นว่ามีอัตราโทษไม่ร้ายแรง และเม่ือเวลาผ่านไปก็กลับมากระทำผิดซ้ำอีก 

กฎหมายของประเทศเกาหลีได้กำหนดโทษกรณีขายเครื่องสำอางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน รัฐอนุญาตให้ผู้ขายเป็นผู้เรียกคืนเครื่องสำอาง และแจ้งให้รัฐทราบ โดยรัฐอาจ
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มีการแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย แต่ในกรณีที่สถานที่ผลิตสินค้าของผู้ประกอบการไม่มีมาตรฐาน หรือ
เครื่องสำอางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน หรือไม่ยอมยื่นขอจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ หรือเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ผ่านการตรวจ หรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย  หรือมีการติด
ฉลากหรือโฆษณาที่มีการฝ่าฝืนต่อข้อบังคับของกฎหมาย หรือเมื่อไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ใน
การเก็บข้อมูล ผู้ประกอบการอาจโดนเพิกถอนใบอนุญาตได้ นอกจากนี้กรณีผู้ประกอบการฝ่าฝืนเรื่อง
การขออนุญาต หรือมีการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ปลอดภัย หรือมีการใช้ฉลากปลอม 
กฎหมายได้กำหนดทั้งโทษทางแพ่งและทางอาญา คือมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ ซึ่งการกำหนดโทษ
คล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 กรณีขายเครื่องสำอางไม่ปลอดภัยอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ตามมาตรา 37 (2) กำหนดให้คณะกรรมการเครื่องสำอาง
มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางได้ และตามมาตรา 48 ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมีอำนาจสั่งให้ผู้จดแจ้ง ผู้ขาย หรือผู้ครอบครองเครื่องสำอางเรียกคืนเครื่องสำอางและนำส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งตามมาตรา 67 มีการกำหนดโทษจำคุก โทษปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับไว้ด้วย ซึ่งคล้าย
กับกฎหมายของประเทศเกาหลีที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ขายเป็นผู้เรียกคืนเครื่องสำอาง และแจ้งให้รัฐ
ทราบ แต่อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เพราะกฎหมายของประเทศเกาหลีมีการกำหนดว่ารัฐจะมี
การแจ้งให้ประชาชนทราบถึงเครื่องสำอางที่อาจเกิดอันตรายต่อประชาชน และมีการกำหนดโทษทั้ง
ทางแพ่งและทางอาญา คือมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับเช่นเดียวกัน ในกรณีท่ีผู้ประกอบการไม่ยอมยื่น
จดแจ้งผลิตภัณฑ์ และขายสินค้าดังกล่าวตามมาตรา 62 กำหนดโทษจำคุกและโทษปรับ หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ เช่นเดียวกันกับกฎหมายของประเทศเกาหลี ในส่วนของบทลงโทษด้านการใช้ฉลากไม่เป็นไป
ตามที่กฎหมายกำหนด และการโฆษณาที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตามหมวด 9 ของพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ได้มีการกำหนดทั้งโทษทางแพ่งและทางอาญา เช่นเดียวกันกับกฎหมายของ
ประเทศเกาหลี  

ส่วนกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดโทษกรณีพบว่า เครื่องสำอางที่จำหน่ายอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพอามัยของประชาชน เป็นเครื่องสำอางไม่ปลอดภัย ตาม Article 69-70 กำหนดให้
ทำลาย เครื่องสำอางที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชน หรือเพิกถอนใบอนุญาตในการนำเข้าหรือ
ใบอนุญาตในการผลิต Article 72-3 และ Article 74-2 คือให้มีการปรับปรุงการผลิตโดยระงับการ
ผลิตจนกว่าจะสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี้ ตาม Article 84 
การกำหนดโทษทางอาญา สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตเครื่องสำอาง  
การขายเครื่องสำอางปลอม ซึ่งผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยกำหนดโทษจำคุกไว้ไม่เกิน  
3 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000,000 เยน (ประมาณ 600,000 บาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหลักเกณฑ์
กำหนดไว้คล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 กรณีขายเครื่องสำอางไม่ปลอดภัย
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ตามมาตรา 37 (2) กำหนดให้คณะกรรมการ
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เครื่องสำอางมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางได้ และตามมาตรา 48 ให้อำนาจพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจสั่งให้ผู้จดแจ้ง ผู้ขาย หรือผู้ครอบครองเครื่องสำอางเรียกคืนเครื่องสำอาง
และนำส่งต่อเจ้าหน้าที่ รวมทั้งตามมาตรา 67 มีการกำหนดโทษจำคุก โทษปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับไว้
ด้วย ซึ่งคล้ายกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นคือ กรณีพบว่า เครื่องสำอางที่จำหน่ายอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอามัยของประชาชน เป็นเครื่องสำอางไม่ปลอดภัย ตาม  Article 72-3 ให้เพิกถอน
ใบอนุญาตในการนำเข้าหรือใบอนุญาตในการผลิต  และตาม Article 74-2 รัฐสามารถให้มีการ
ปรับปรุงการผลิตโดยระงับการผลิตจนกว่าจะสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ส่วนกฎหมายประเทศญี่ปุ่นมิได้ให้ผู้ประกอบการเรียกคืนเครื่องสำอาง แต่ตาม Article 69-70 
กำหนดให้รัฐทำลาย เครื่องสำอางที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนเลย ซึ่งในส่วนนี้ อาจเป็นการใช้
บังคับกฎหมายที่มีโทษรุนแรงกว่ากฎหมายของประเทศไทย โดยที่การเรียกคืนเครื่องสำอางนี้ หาก
ผู้ประกอบการเรียกคืนเครื่องสำอางกลับมาแล้วสามารถนำมาปรับปรุงสูตรหรือแก้ไขให้ได้มาตรฐาน 
สินค้าก็อาจจะกลับมาสู่ตลาดให้ผู้บริโภคซื้อได้ แต่การกำหนดให้นำมาทำลาย สินค้าย่อมไม่สามารถ
กลับมาสู่ตลาดได้อีกในส่วนของการขออนุญาตผลิต นอกจากนี้ ตาม Article 84 การกำหนดโทษทาง
อาญา สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตเครื่องสำอาง การขายเครื่องสำอาง
ปลอม ซึ่งผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 
62 มีการกำหนดโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา คือมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับเช่นเดียวกันกับ
กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายของประเทศไทยได้กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ประกอบการ
จำหน่ายเครื่องสำอางไม่ปลอดภัยไว้แล้ว แต่ได้กำหนดไว้ไม่เพียงพอ ภายหลังที่ผู้ประกอบการได้รับ
บทลงโทษแล้วก็มักกลับมากระทำความผิดซ้ำในลักษณะเดียวกันอีก อีกท้ังในส่วนของการกำหนดให้มี
การเรียกคืนเครื่องสำอางสำหรับเครื่องสำอางที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนของประเทศไทยนั้น 
อาจทำให้สินค้าดังกล่าววนกลับมาสู่ตลาดให้ผู้บริโภคซื้ออีก กรณีดังกล่าวจึงควรมีการบัญญัติไว้โดย
ชัดเจน 
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4.2 ปัญหาการขาดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่ของ
ผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองสำอางที่ต้องระบุไว้ในเอกสารซือ้ขาย
ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………….. 

ในเรื่องปัญหากฎหมายขาดมาตรการในการกำหนดให้ผู้ประกอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องสำอางในเอกสารซื้อขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนั้น ปรากฏว่า ยังไม่
มีมาตรการหรือกฎหมายใดกำหนดให้ผู้ประกอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางในเอกสารการซื้อ
ขาย อีกทั้งผู้ประกอบการไม่มีการส่งเอกสารการซื้อขายให้แก่ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือผู้ประกอบการ เมื่อเกิดความเสียหายก็ยากที่จะติดตามหรือเรียกร้อง
สิทธิของตนได้ ปัญหากฎหมายขาดมาตรการในการกำหนดให้ผู้ประกอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องสำอางในเอกสารซื้อขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่าง
มาก 

 
4.2.1 ปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายในการกำหนดขอบเขตในการบังคับใช้

กฎหมาย............................... 
ในเรื่องปัญหากฎหมายที่ไม่ชัดเจนในการกำหนดขอบเขตในการบังคับใช้กฎหมายของ

ประเทศนั้น จากการศึกษาจะพบว่า ยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือใช้บังคับกับการขาย
สินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ แต่เป็นการออกกฎหมายโดยให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง ซึ่งกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มิได้มีการขายสินค้าใน
รูปแบบเช่นเดียวกัน การขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ ผู้ซื้อสินค้าไม่อาจ
ทราบได้เลยว่าผู้ประกอบการที่ขายสินค้าให้เป็นใคร โดยเฉพาะการขายสินค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน ควรที่จะมีการกำหนดขอบเขตในการบังคับใช้กฎหมายไว้โดยชัดเจน  
การบัญญัติกฎหมายเพ่ือควบคุมธุรกิจที่ประกอบการขายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงมี
ความสำคัญ 

กฎหมายประเทศเกาหลีที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(Act on The Consumer Protection in Electronic Commerce, ETC) มุ่งหมายใช้กับธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคที่ทำการซื้อชายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จุดมุ่งหมายของ
กฎหมายฉบับนี้  เพ่ือเป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ เพ่ือให้เกิดความเป็น
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ธรรมต่อผู้บริโภค ทั้งด้านการเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบการ การโฆษณา และการเปิดเผยลักษณะ
ธุรกิจของตนให้ผู้บริโภคทราบ มีหลักเกณฑ์คล้ายคลึงกับกฎหมายที่บัญญัติไว้ของประเทศไทย ได้แก่ 

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมีการบัญญัติ
ให้ใช้กับการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
กำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นการตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2561 ตาม (1) มีการบัญญัติว่า การขายสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้จด
ทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจแบบตรง และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี 102 การขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า หนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปีจึงต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจตลาดแบบตรง และอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าว 

ดังที่ได้กล่าวมา จะเห็นว่าประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่นำมาบังคับใช้เกี่ยวกับการ
จำหน่ายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการซื้อ
เครื่องสำอางทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลับไม่สามารถนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้มาใช้บังคับได้ 
เพราะมิได้มีการกำหนดไว้ชัดเจน ซึ่งกฎหมายของประเทศเกาหลีที่เกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่าย
สินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีเพียงฉบับเดียว และนำไปใช้กับการจำหน่ายสินค้าทุกประเภท  
จึงสามารถใช้บังคับได้มากกว่า 

 ในส่วนของกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีกฎหมาย 3 ฉบับที่ เกี่ยวข้องได้แก่ Basic Act on Formation an Advanced 
Information and Telecommunication Network Society (Act No. 144  of 2000 ) มี ก าร
กำหนดขอบเขตในการบังคับใช้กฎหมายคือการกำหนดพ้ืนฐานนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย
โทรคมนาคมและการพัฒนาการสื่อสาร ด้านอินเทอร์เน็ต การส่งเสริมให้มีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและเครือข่ายโทรคมนาคม 
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการ และปรับปรุงกฎระเบียบใหม่เพ่ือการ
คุ้มครองผู้บริโภค อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ เน้นการวางนโยบายเพ่ือส่งเสริม และดูแลการ
ค้าขายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้มีการกำหนดมาตรการในการขายสินค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Act on Special Provisions to the Civil Code Electronic Consumer 
Contract and Electronic Acceptance Notice (Act No. 95 June 29, 2001) มีขอบเขตในการ
บังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคที่มีการซื้อขายผ่านทางช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

 
102 กฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็น

ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 
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ใช้บังคับกับสัญญาที่ทำโดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และห่างโดยระยะทางระหว่างผู้ขายและผู้บริโภค 
ผู้บริโภคที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้คือผู้บริโภคที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับ 
นิติบุคคล และ Consumer Contract Act (Act No. 61 of 2000) มีขอบเขตวัตถุประสงค์เพ่ือ
คุ้มครองปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคในการแสดงเจตนา ความรับผิดของ
ผู้ประกอบการจากความเสียหายที่เกิดกับผู้บริโภค การสั่งห้ามผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าที่เป็น
อันตราย เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายกับผู้บริโภคอ่ืน ๆ103 ซึ่งหลักเกณฑ์คล้ายคลึงกับกฎหมายที่
บัญญัติไว้ของประเทศไทย ได้แก่ 

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ให้คำนิยามของการ
ขายตรงและตลาดแบบตรงไว้ ตามมาตรา 3 คือ การขายสินค้าสินค้าหรือบริการในลักษณะของการ
สื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้
ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น   
แต่กฎหมายของประเทศไทยไม่ได้มีการกำหนดในเรื่องการห้ามขายสินค้าใดให้แก่ผู้บริโภคทาง
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แต่ในกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น  (Contract Act (Act No. 61 of 
2000)) ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค ตลอดจน
มีสั่งห้ามผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าที่เป็นอันตราย เพ่ือป้องกันการเกิดความเสียหายกับผู้บริโภคไว้
ด้วย  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กฎหมายของประเทศไทยมิได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขต
การบังคับใช้กฎหมายที่มีการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ ทั้งที่การขาย
สินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ไม่เหมือนการขายสินค้าแบบตลาดแบบตรงที่ผู้ซื้อและ
ผู้ขายยังสามารถพบหน้ากันได้ การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงควรมีการ
บัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ 

 
4.2.2 ปัญหาการขาดมาตรการทางกฎหมายในการกำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ

ต้องให้ข้อมูลกับผู้บริโภค 
ในเรื่องปัญหาการขาดมาตรการทางกฎหมายในการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้ข้อมูล

กับผู้บริโภคนั้น เห็นว่า การขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้ซื้อไม่มีโอกาสทราบ
ข้อมูลที่แท้จริงของผู้ประกอบการ ทำให้เมื่อเกิดความเสียหายจากสินค้าผู้ซื้อติดตามผู้ประกอบการมา

 
103The Consumer Contract Act 

[Enforcement Date 1. Apr, 2001] [Act No.61, 2000, Partial Amendment] 
Article 1 (Purpose) 
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รับผิดได้ยาก ซึ่งกฎหมายของประเทศไทยนั้น มิได้มีการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้ข้อมูลของ
ตนกับผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องสำอางซึ่งผู้ซื้ออาจได้รับความเสียหายจากสินค้า แต่ไม่
สามารถติดตามผู้ประกอบการเพ่ือมารับผิดได้ การบัญญัติให้ผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลของตนจึงถือ
ว่าเป็นปัญหาสำคัญหนึ่งที่ควรมีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย  

กฎหมายของประเทศเกาหลี มีการกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลของตนแก่รัฐ เพ่ือให้
รัฐทราบถึงการมีอยู่ของผู้ประกอบการ เพ่ือให้รัฐสามารถติดตามผู้ประกอบการได้ ซึ่งข้อมูลที่
ผู้ประกอบการต้องให้แก่รัฐ ได้แก่ ชื่อบริษัท หรือชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และที่อยู่ของตน  
e-Mail Address หรือโดเมนที่ตั้งตำแหน่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และยังกำหนดไว้กว้างๆว่า เป็นข้อมูล อ่ืน ๆที่รัฐอาจขอเพ่ิมเติม นอกจากนี้ยัง
กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงตัวตนของ
ผู้ประกอบการได้ และสามารถรับรู้ได้ว่าผู้ประกอบการทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งใด ข้อมูลดังกล่าวได้แก่  
ชื่อบริษัท หรือชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอ่ืน  ๆ ที่สามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซึ่งมีการวางหลักเกณฑ์ให้ผู้
ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องจดทะเบียนแจ้งข้อมูลของผู้ประกอบการต่อรัฐ แต่มิได้มี
การกำหนดรายละเอียดที่ต้องแจ้ง และยังมีการออกกฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการ
โดยวิธีทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นการตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 มีการกำหนดว่าการ
ขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใดที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ตาม (1) ที่มี
การกำหนดว่า “การขายสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกินหนึ่ง
ล้านแปดแสนบาทต่อปี” ธุรกิจขนาดย่อมซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงจึง
อาจไม่อยู่ภายในบังคับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงตามนัยประกาศดังกล่าว  ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่ากฎหมายของประเทศไทยที่ตราออกมาใช้ในปัจจุบัน ยังไม่ได้มีการกำหนดให้ธุรกิจใดบ้างที่
ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีตามกฎหมายฉบับนี้จึงยังไม่มีการบังคับใช้ในกรณีดังกล่าว 
ผู้บริโภคที่ซื้อเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากกฎหมาย
ฉบับนี้ 

กฎหมายประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
พระราชบัญญัติสัญญาผู้บริโภค (Consumer Contract Act (Act No. 61 of 2000) มีการกำหนด
สัญญาผู้บริโภคที่ร่างโดยผู้ประกอบการ จะต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคอย่างชัดเจน และ
ข้อกำหนดอ่ืน ๆ ในสัญญาเมื่อผู้บริโภคจะเข้าทำสัญญากับผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการจะต้อง
แจ้งข้อมูลของผู้ประกอบการให้ผู้บริ โภคทราบ แต่ไม่มีการกำหนดว่าข้อมูลใดบ้างที่ต้องแจ้ง  
ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของประเทศไทยที่มีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการให้ข้อมูลของผู้ประกอบการ
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ไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กฎหมายของประเทศไทยได้มีการรับรองหลักการ
รับรู้ข้อมูลของผู้ประกอบการ ถูกรับรองโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 
25104 ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าโดยทั่วไปและย่อมครอบคลุมถึงผู้ซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรณีดังกล่าวมีการกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วย
การโฆษณาที่จะพิจารณาว่า การโฆษณาสินค้าชนิดใดที่ผู้บริโภคต้องทราบรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับ สภาพ ฐานะ และรายละเอียดอ่ืน ๆ เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ105 และคณะกรรมการว่าด้วย
การโฆษณาอาจพิจารณาว่า สินค้าประเภทใดที่ไม่มีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ 
ทำให้สิทธิของผู้บริโภคในกรณีดังดล่าว อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็เป็นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ผู้บริโภคจึงอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในกรณีดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัตินี้  ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดหน้าที่ผู้ประกอบการโดยตรงในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภค และใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 25 ไมม่ีการกำหนดให้ผู้บริโภคให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีการและแหล่งข้อมูลในการตรวจสอบว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้บริโภคหรือไม่  
ซึ่งในกรณีที่มีการซื้อขายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์ผู้บริโภคจำเป็นต้องทราบข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์และข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชัดเจน และเป็นปัจจัยในการสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้บริโภคที่จะตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงควรมีการ
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ ที่ประกอบธุรกิจผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องเป็น
ผู้ให้ข้อมูลสินค้า และข้อมูลการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชัดเจน โดยไม่ต้องให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นผู้พิจารณาว่าเครื่องสำอางเป็นธุรกิจที่ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า 
หรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการก็ตาม กรณีดังกล่าวจึงควรมีการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจให้ข้อมูล
ของตน ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและแหล่งในการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ประกกอบการได้ให้ไว้ว่า
มีความถูกต้องหรือไม่เพียงใด และตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 27 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เว้นแต่จะได้จด
ทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงกำหนด 

 
104 มีการกำหนดโทษ ในมาตรา 48 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา 22 

(3) หรือ (4) หรือข้อความที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 หรือมาตรา 26 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

105 ผู้ประกอบธุรกิจ หมายความถึง ผู้ขาย ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้สั่ง หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร
เพ่ือขายหรือผู้ซื้อเพ่ือขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการ
โฆษณาด้วย ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
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 กฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่า
เป็นการตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 มีการกำหนดว่าการขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ใดที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ตาม (1) ที่มีการกำหนดว่า การขายสินค้าหรือบริการ
ของบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และมีรายได้จากการขาย
สินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี ธุรกิจขนาด
ย่อมซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงจึงอาจไม่อยู่ภายในบังคับพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรงตามนัยประกาศดังกล่าว เพ่ือให้การบังคับใช้หลักเกณฑ์เรื่องการจะ
ทะเบียนของผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงสามารถบั งคับใช้กับ
ผู้ประกอบการทุกรายได้  

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายของประเทศไทยนั้นยังมีการกำหนดยกเว้นให้ธุรกิจบางประเภท
ไม่ต้องจดทะเบียน ทำให้ผู้ประกอบการไม่ เห็นความสำคัญในการจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนหลบเลี่ยงการจดทะเบียนโดยถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องจด
ทะเบียนตามกฎหมาย เนื่องจากมีช่องว่างของกฎหมาย อีกทั้งยังมิได้มีการกำหนดโทษไว้สำหรับ
ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนไม่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงควรแก้ไขกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว
เพ่ือให้สามารถบังคับใช้กับผู้ประกอบการทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน และเพ่ือคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภคในเรื่องดังกล่าว 

 
4.2.3 ปัญหาการขาดมาตรการทางกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา

ที่ทำกับผู้บริโภค 
ในเรื่องปัญหากฎหมายขาดมาตรการกำหนดให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาผู้บริโภคนั้น 

เห็นว่า กฎหมายของประเทศไทยยังมิได้มีการกำหนดมาตรการการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลใน
สัญญากับผู้บริโภค โดยในปัจจุบันกฎหมายมีการกำหนดไว้โดยกว้างโดยยังมิได้มีการกำหนดไว้
โดยเฉพาะให้ผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลที่สำคัญของตน ตลอดจนข้อมูลของสินค้า ให้ผู้บริโภคทราบ 
การบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในกรณีดังกล่าวจึงถือได้ว่ามีความสำคัญเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภค 

กฎหมายของประเทศเกาหลีมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องแจ้งเงื่อนไขในการซื้อขาย 
ก่อนทำการตกลงซื้อขาย ให้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทราบก่อนมีการซื้อ
ขาย ซึ่งข้อมูลที่ผู้ประกอบการต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบได้แก่ ชื่อทางการค้าของผู้ประกอบการ ข้อมูล
สินค้า ราคา และวิธีการชำระเงิน วันที่ในการจัดส่งสินค้า การรับประกันสินค้า เงื่อนไขและขั้นตอนใน
การคืนเงินและการจ่ายเงินชดเชยกรณีคืนเงิน เรื่องทางเทคนิค กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสินค้าต้อง
ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีใด นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดขั้นตอนการทำธุรกรรมกับผู้ซื้อสินค้าที่เป็นผู้เยาว์ 
โดยให้สิทธิแก่ผู้แทนโดยชอบธรรมในการบอกเลิกสัญญาได้ หากไม่เห็นชอบกับการซื้อสินค้าผ่าน
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ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เยาว์ นอกจากนี้มีการกำหนดความรับผิดของตัวแทนของ
ผู้ประกอบการด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศเกาหลี เป็นไปในลักษณะมุ่งหมายให้ผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดของสัญญา และข้อมูลที่
สามารถติดตามผู้ประกอบการ ให้แก่ผู้บริโภคทราบ และยังคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นผู้เยาว์อีกด้วย ซึ่งมี
หลักเกณฑ์คล้ายคลึงกับกฎหมายที่บัญญัติไว้ของประเทศไทย พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2545 ซึ่งมีการวางหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องจดทะเบียนแจ้ง
ข้อมูลของผู้ประกอบการต่อรัฐ แต่มิได้มีการกำหนดรายละเอียดที่ต้องแจ้ง และยั งมีการออก
กฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็น
การตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 มีการกำหนดว่าการขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ใดที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ตาม (1) ที่มีการกำหนดว่า “การขายสินค้าหรือบริการ
ของบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และมีรายได้จากการขาย
สินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี” ธุรกิจขนาด
ย่อมซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงจึงอาจไม่อยู่ภายในบังคับพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรงตามนัยประกาศดังกล่าว ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากการกำหนดยกเว้นธุรกิจบางประเภทเช่นนี้ นอกจากนี้
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ยังมิได้มุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องการให้
ผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดของสัญญา หรือการกำหนดความรับผิดของตัวแทนผู้ประกอบการไว้
โดยเฉพาะด้วย ซึ่งกฎหมายของประเทศเกาหลีมีความมุ่งหมายใช้กับการขายสินค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ 

กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นในส่วนของการกำหนดให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ บริโภค 
Consumer Contract Act (Act No. 61 of 2000) พระราชบัญญัติสัญญาผู้บริโภค มีการกำหนดให้
ผู้ประกอบการแจ้งสิทธิตามสัญญาให้ผู้บริโภคทราบ และแจ้งสิทธิกรณีที่ผู้บริโภคต้องการบอกเลิก
สัญญาด้วยโดยระยะเวลาที่ผู้บริโภคสามารถบอกเลิกสัญญาได้คือ 6 เดือนนับแต่ทราบข้อเท็จจริง แต่
ไม่ เกิน 5 ปีนับแต่มีการลงนามในสัญญา นอกจากนี้ยังมีการกำหนดว่าสัญญาที่กำหนดให้
ผู้ประกอบการพ้นจากความรับผิดทั้งหมดและไม่ต้องชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคท้ังที่เป็นความ
รับผิดของผู้ประกอบการ และข้อสัญญาที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้บริโภคแม้เพียงส่วนใด
ส่วนหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นโมฆะ ซึ่งมีหลักเกณฑ์คล้ายคลึงกับกฎหมายที่บัญญัติไว้ของประเทศไทย  
ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีการกำหนดว่า
ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำสัญญาให้ผู้บริโภคทราบ และมี
การกำหนดรายละเอียดที่ควรระบุไว้ในสัญญา ซึ่งมีการกำหนดไว้ ได้แก่ รายชื่อ ราคาของสินค้า
ทั้งหมดท่ีผู้ประกอบการเรียกเก็บจากผู้บริโภค ข้อสัญญาเรื่องการจัดส่งสินค้า และการปฏิบัติให้เป็นไป
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ตามสัญญา เงื่อนไขรวมทั้งวิธีการชำระเงิน ข้อสัญญารวมทั้งเงื่อนไขในการคืนเงิน การยกเลิกสัญญา 
การส่งของคืน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงวิธีการยกเลิกหรือการส่งของคืน และเรียกเงินคืนจาก
ผู้ประกอบการ106 โดยไม่มีการกำหนดเป็นการเฉพาะว่า ได้ให้สิทธิผู้บริโภคในการเลิกสัญญาที่ต่างจาก
การทำสัญญาซื้อขายโดยทั่วไป  

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 หมวดที่ 3 การคุ้มครองผู้บริโภค 
มาตรา 30 ได้กำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดทำเอกสารการซื้อขายสินค้า และหน้าที่ใน
การส่งมอบเอกสารซื้อขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคพร้อมสินค้า โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนด
รายละเอียดเอกสารการซื้อขายสินค้า รายละเอียดสินค้าตามที่กฎหมายกำหนดต้องมีข้อความ
ภาษาไทยที่อ่านเข้าใจง่าย มีการระบุชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย วันที่ซื้อขายและวันที่ส่งมอบสินค้า รวมทั้งแจ้ง
สิทธิของผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญา กำหนดเวลา สถานที่ และวิธีการรับชำระหนี้ สถานที่และ
วิธีการในการส่งมอบสินค้า วิธีการเลิกสัญญา วิธีการคืนสินค้า การรับประกันสินค้า การเปลี่ยนสินค้า
กรณีชำรุดบกพร่อง และรายละเอียดอ่ืน ๆ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตามมาตรา 32 
กำหนดว่า กรณีไม่มีการส่งมอบเอกสารการซื้อขายย่อมไม่มีผลผูกพันผู้บริโภค และหากผู้ประกอบการ 
ผู้จำหน่ายอิสระ หรือตัวแทน ไม่ส่งมอบเอกสารในการซื้อขายบอกเลิกสัญญา และมาตรา 33 ได้ระบุ
เกี่ยวกับสิทธิในการเลิกสัญญาฝ่ายเดียวของผู้บริโภคโดยไม่จำต้องมีเหตุในการเลิกสัญญา แต่ต้องทำ
ตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ แต่มิได้มีการกำหนดเช่นเดียวกับกฎหมายประเทศญี่ปุ่นที่มีการระบุว่าหากมี
ข้อสัญญาที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้บริโภค ข้อสัญญานั้นจะเป็นโมฆะ ซึ่งกรณีดังกล่าวย่อมเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคและเป็นการกำหนดให้เป็นโทษต่อผู้ประกอบการ 

ดังนั้น ปัญหาการขาดมาตรการทางกฎหมายในการกำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจต้องให้
ข้อมูลกับผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2560 มีการวางหลักเกณฑ์ให้
ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องจดทะเบียนแจ้งข้อมูลของผู้ประกอบการต่อรัฐ แต่มิได้มี
การกำหนดรายละเอียดที่ต้องแจ้ง ทำให้ผู้ประกอบการมิได้มีการแจ้งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้บริโภคให้
รัฐทราบ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นผู้บริโภคไม่สามารถขอข้อมูลเหล่านี้ จากรั ฐเพ่ือมาดำเนินคดีกับ
ผู้ประกอบการได้ และยังมีการออกกฎกระทรวงกำหนด การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นการตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 มีการกำหนดยกเว้นธุรกิจรายย่อย 
ซึ่งอาจไม่อยู่ภายในบังคับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงตามนัยประกาศดังกล่าว ทำให้
ผู้ประกอบการรายย่อยเกิดขึ้นได้ง่าย แต่การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาด และสู่
ผู้บริโภคกระทำได้ยาก เนื่องจากผู้ประกอบการรายย่อยมิต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และกฎหมายยังมิได้
มีการกำหนดสัญญาผู้บริโภคที่ร่างโดยผู้ประกอบการ จะต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคอย่าง

 
106 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
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ชัดเจนดังเช่นกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มิได้แจ้งสิทธิให้ผู้บริโภคทราบ
เนื่องจากเห็นว่ากฎหมายมิได้มีการกำหนดรายละเอียดดังกล่าวไว้ นอกจากนี้ยังมิได้มีการกำหนดเป็น
การเฉพาะว่า ได้ให้สิทธิผู้บริโภคในการเลิกสัญญา ที่ต่างจากการทำสัญญาซื้อขายโดยทั่วไป ทั้งที่การ
ซื้อขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างจากการซื้อขายโดยทั่วไป เพราะผู้เสนอและ  
ผู้สนองอยู่ห่างโดยระยะทาง อีกทั้งผู้บริโภคมิได้เห็นสินค้า หรือได้ทดลองใช้สินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ 
ระยะเวลาในการเปลี่ยนคืนสินค้าย่อมแตกต่างจากการซื้อขายโดยทั่วไป การกำหนดให้การซื้อขาย
สินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีเงื่อนไขเดียวกับการซื้อขายสินค้าโดยทั่วไปจึงอาจไม่เป็น
ธรรมกับผู้บริโภคได้ 

 
4.2.4 ปัญหาการขาดสภาพบังคับและบทลงโทษจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการทาง

กฎหมาย…………………………….. 
ในเรื่องปัญหาการขาดสภาพบังคับและบทลงโทษจากการไม่ปฏิบัติตามาตรการทางกฎหมาย

ของประเทศไทยนั้น เห็นว่า ประเทศไทยมีการกำหนดโทษสำหรับผู้ประกอบการทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มิได้จดทะเบียนต่อรัฐไว้น้อยมาก และยังไม่มีการใช้บังคับ กล่าวคือ ในปัจจุบันเราจะ
พบว่าผู้ประกอบการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากไม่ได้มีการจดทะเบียนต่อรัฐ และไม่มี
บทลงโทษสำหรับกรณีดังกล่าว โดยจากการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศเกาหลีและ
กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย พบว่า 

กฎหมายประเทศเกาหลีมีการกำหนดสภาพบังคับและมาตรการทางกฎหมายผู้ประกอบการที่
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนด เรื่องการแจ้งข้อมูลของผู้ประกอบการให้ผู้บริโภคทราบ รวมทั้ง
แจ้งข้อสัญญาให้ผู้บริโภคทราบ ผู้ประกอบการอาจต้องโทษท้ังทางแพ่งและทางอาญา กล่าวคือ มีการ
กำหนดโทษทั้งจำคุกและโทษปรับ และหากรัฐเห็นว่า การกระทำของผู้ประกอบการเป็นการละเมิดต่อ
ผู้บริโภค รัฐมีอำนาจระงับการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการอีกด้วย 107 ซึ่งมีหลักเกณฑ์คล้ายคลึง
กับกฎหมายที่บัญญัติไว้ของประเทศไทย ได้แก่ 

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2560 มีการกำหนดไว้ตามหมวด 6 มาตรา 
44 หากผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แจ้งหรือขึ้นทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง จะได้รับโทษทั้งทาง
แพ่งคือโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และโทษทางอาญาคือโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี จะเห็นได้ว่า 

 
107 Act on the Consumer Protection in Electronic Commerce, etc. 

[Enforcement Date 29. Nov, 2013] [Act No.11841, 28. May, 2013, Partial 
Amendment] Article 26 (Investigation, etc. of Violations)  
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พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มีการกำหนดโทษทั้งทางแพ่ง
และทางอาญา เช่นเดียวกันกับ Act on The Consumer Protection in Electronic Commerce, 
ETC 

กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับการขายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุกฉบับมิได้มี
การกำหนดโทษกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด แต่เป็นลักษณะของการออก
นโยบาย หรือกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยใน Consumer Contract Act (Act No. 61 
of 2000) มีการรับรองสำหรับองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเรียกร้องสิทธิให้แก่ผู้บริโภค นอกจากองค์กรของ
รัฐ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค หรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดี กรณี
ที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย หรือเพ่ือเรียกร้องสิทธิให้แก่ผู้บริโภคด้วย โดยอาจเป็นที่ปรึกษาในการ
ฟ้องคดีให้แกผู่้บริโภคท่ีได้รับความเสียหาย 

ตามกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ลักษณะเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2544 ซึ่งมีการบัญญัติให้มีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือทำหน้าที่ด้านการ
บริหารนโยบาย การติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  แต่ก็
มิได้มีการบัญญัติเรื่องการรับรองให้มีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเรียกร้องสิทธิให้แก่ผู้บริโภคดังเช่นกฎหมาย
ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเห็นได้ว่า กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับสิทธิของ
ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก  

กล่าวโดยสรุปคือ กฎหมายของประเทศไทยยังมิได้กำหนดในเรื่องการระงับการดำเนินกิจการ
ของผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งการกำหนดโทษร้ายแรงขึ้นย่อมทำ
ให้ผู้ประกอบการเกรงกลัวและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ทำให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองมาก
ขึ้น และกฎหมายของประเทศไทยมิได้มีการบัญญัติเรื่องการรับรองให้มีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเรียกร้อง
สิทธิให้แก่ผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วย ทำให้ผู้บริโภคต้องดำเนินการ
กรณีเกิดปัญหาด้วยตนเอง 

ดังจะเห็นได้ว่า การซื้อเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก แต่กลับพบปัญหาเรื่องคุณภาพของเครื่องสำอาง เนื่องจากเครื่องสำอางที่
จำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น รัฐเข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ยาก และอาจดูแลได้ไม่
ทั่วถึง รวมถึงพบปัญหาการผู้ประกอบการ ที่มีการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีการส่งมอบเอกสารในการซื้อขายให้แก่ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับข้อมูลของผู้ประกอบการ 
และสินค้า ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคควรทราบ ผู้เขียนจึงเห็นว่าประเทศไทยควรมีการบัญญัติ
กฎหมายเพ่ิมเติมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
โดยได้ศึกษาในประเด็น ปัญหาในการควบคุมการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจให้มีการจดทะเบียนธุรกิจเครื่องสำอางที่
จำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการจด
ทะเบียนการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน พบว่ามีกฎกระทรวง
กำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นการตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2561 ซึ่งบัญญัติยกเว้นการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินกว่า หนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปีไม่จำต้องจดทะเบียน ทำให้รัฐไม่มีข้อมูลของผู้ประกอบการที่
ได้รับการยกเว้นเหล่านี้ เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับสินค้ารัฐไม่สามารถติดตามผู้ประกอบการมารับโทษได้ 
และผู้ประกอบการเองเห็นว่ามีโทษของการฝ่าฝืนไม่จดทะเบียนมีโทษเพียงเล็กน้อย  

ในส่วนของปัญหาการควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอางที่จำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว พบว่า 
เครื่องสำอาง ทุกประเภทที่จะจำหน่ายต้องมีการจดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้ าหน้าที่สามารถเข้า
ตรวจสอบสถานที่ผลิตได้ รวมทั้งภายหลังจดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สามารถสุ่มตรวจ
เครื่องสำอางที่จดแจ้งไว้ได้ แต่เมื่อพิจารณาปัญหาที่ เกิดขึ้นต่อผู้บริโภคในปัจจุบัน จะพบว่า 
เครื่องสำอางที่มีการจำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการยื่นขอจดแจ้งกับทางรัฐ แต่ใน
ส่วนของการตรวจสอบกลับพบว่ามีเพียงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เท่านั้น ทำให้พบปัญหาในที่อยู่ของ  
ผู้จดแจ้งกับผู้ผลิตสินค้าจริงเป็นคนละที่กัน ทั้งภายหลังจากจดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากมาตรการที่ไม่
สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว โทษที่ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้รับเป็นโทษน้อย ทำให้มี
การกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก  

ปัญหาด้านฉลากบนเครื่องสำอางและการโฆษณาขายเครื่องสำอางทางช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เกินจริงที่พบในปัจจุบัน คือฉลากของเครื่องสำอางที่มีการจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคไม่ได้
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องสำอางอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด บางรายมีเพียงชื่อของ
ผลิตภัณฑ์ และเลขที่จดแจ้ง โดยมิได้ให้รายละเอียดใด ๆ ไว้เลย และพบว่าผู้ประการโฆษณาสรรพคุณ
สินค้าอวดอ้างเกินจริง โฆษณาสรรพคุณที่มิได้มีจุดมุ่งหมายให้เป็นเครื่องสำอาง แต่เป็นการโฆษณา
สรรพคุณในลักษณะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพผิวของผู้ใช้ เมื่อผู้บริโภคใช้สินค้าและเกิดความ
เสียหายจึงมีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบและดำเนินการกับผู้กระทำ
ผิด ซึ่งเป็นการกระทำภายหลังจากเกิดความเสียหายกับผู้บริโภคแล้ว มิใช่เป็นการป้องกันก่อนเกิด
ความเสียหาย ซึ่งเป็นผลร้ายต่อผู้บริโภค  

ปัญหาการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการ สำหรับสินค้าประเภทเครื่องสำอางยังไม่มี
กฎหมายกำหนดในเรื่องดังกล่าวไว้ และการไม่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายนี้ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
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การไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาของผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบสิทธิในการบอกเลิก
สัญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่แตกต่างจากกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป 

กฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการที่
ดำเนินการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างกว้าง ๆ และมิได้มีสภาพบังคับอย่างจริงจัง มิได้มีการ
กำหนดโทษอย่างเข้มงวดทำให้ผู้ประกอบการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ละเลยที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการจดทะเบียนแจ้งข้อมูลของผู้ประกอบการให้รัฐทราบมิได้มีกฎหมายบัญญัติโทษไว้อย่าง
เพียงพอ ทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบข้อมูลของผู้ประกอบการ จึงควรมีการบัญญัติโทษเพ่ิมเติมสำหรับ
ผู้ประกอบการทีม่ิได้จดแจ้งข้อมูลของตนต่อรัฐ 



บทท่ี 5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

ในปัจจุบันการซื้อเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากเป็นช่องทางที่สะดวก สามารถพูดคุย สอบถามผู้ขายได้ง่าย ประหยัดเวลา และมีรีวิว
จากผู้ใช้ให้ดู แต่สิ่งที่เป็นปัญหาในการซื้อเครื่องสำอางผ่านช่องทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือกรณีที่
ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้เครื่องสำอาง จะทราบได้อย่างไรว่าใครมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ 
เนื่องจากเครื่องสำอางที่ขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ยาก และ
อาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง รวมถึงการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันยังไม่มีการส่ง
มอบเอกสารในการซื้อขายให้แก่ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับข้อมูลของผู้ประกอบการ และอาจ
ไม่ได้รับความเป็นธรรม เราจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร โดยจะศึกษาในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

 
5.1.1 ปัญหาในการควบคุมการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 
1) ปัญหาการควบคุมผู้ประกอบธุรกิจให้มีการจดทะเบียนธุรกิจเครื่องสำอางที่

จำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการจด
ทะเบียนการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน ซึ่งพบว่าเกิดปัญหา
เนื่องจากการซื้อขายเครื่องสำอางทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น หากเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าการขายไม่ถึง 
1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) ต่อปี กฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดย
วิธีการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นการตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 ตาม (1) มีการบัญญัติ
ว่า การขายสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้จดทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจแบบตรง และมี
รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสน
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บาทต่อปี108 การขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินกว่า หนึ่งล้านแปด
แสนบาทต่อปีจึงไม่จำต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจตลาดแบบตรง ทำให้ทางภาครัฐไม่มี
ข้อมูลของผู้ประกอบการเหล่านี้ เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับสินค้ารัฐอาจไม่สามารถติดตามผู้ประกอบการ
มารับโทษได้ยาก ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถเรียกร้องสิทธิของตนได้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจที่มี
มูลค่าเกินกว่า 1,800,000 บาท อีกหลายรายก็เพิกเฉยไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรงแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติว่าด้วย ธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2544 มาตรา 32 มีการกำหนดให้สิทธิในการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่จะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นธุรกิจที่ต้องจดทะเบียน แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่มีการจดทะเบียนจาก
ผู้ประกอบการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่าที่ควร เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นการยุ่งยาก 
และการจะบังคับใช้กฎหมายติดตามผู้ประกอบการทั้งหมดให้มาจดทะเบียนเป็นการยากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เพราะมีผู้ประกอบการทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นทุกวัน และผู้ประกอบการเองเห็นว่ามีโทษของการฝ่าฝืนไม่จดทะเบียนมีโทษ
เพียงเล็กน้อย และไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการปรับอย่างจริงจัง เมื่อเกิดปัญหากับผู้บริโภคขึ้นจึงมี
การใช้บังคับกฎหมายจากเจ้าหน้าที่ จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการเพิกเฉย ไม่จดทะเบียนแต่อย่างใด 

2) ปัญหาการควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอางที่จำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว พบว่า 
เครื่องสำอาง ทุกประเภทที่จะจำหน่ายต้องมีการจดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่สามารถเข้า
ตรวจสอบสถานที่ผลิตได้ รวมทั้งภายหลังจดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สามารถสุ่มตรวจ
เครื่องสำอางที่จดแจ้งไว้ได้ แต่เมื่อพิจารณาปัญหาที่ เกิดขึ้นต่อผู้บริโภคในปัจจุบัน จะพบว่า 
เครื่องสำอางที่มีการจำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีเลขที่ได้จดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่จริง 
โดยในแต่ละวันมีผู้ประกอบการที่ขอจดแจ้งเครื่องสำอางเป็นจำนวนมาก และมีขั้นตอนในการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด แต่ด้วยจำนวนของเจ้าหน้าที่ ทำให้ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ไม่
สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ถึงสถานที่ผลิตสินค้า ทำให้สามารถตรวจสอบได้แต่เพียงผลิตภัณฑ์ที่ส่งมา
ขอจดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ทำให้มีปัญหาในเรื่องการจ้างผลิตสินค้า แต่กลับใช้ที่อยู่ของผู้ขอจดแจ้งเป็น
สถานที่ในการผลิตสินค้า ตามที่เป็นข่าวดังในช่วงที่ผ่านมา ทั้งภายหลังจากจดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่แล้ว 
เมื่อผู้ประกอบการนำสินค้ามาจำหน่ายทางช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสุ่ม

 
108 กฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็น

ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 
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ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำมาวางจำหน่ายได้ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากต้อง
ใช้งบประมาณจำนวนมากในการซื้อสินค้าเหล่านี้มาสุ่มตรวจ เพราะหากแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ขอทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการอาจทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่นำมาส่งให้เจ้าหน้าที่
ตรวจ การสุ่มตรวจจึงทำได้ยาก การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
ภายหลังการจดแจ้งแล้ว จึงจะมีการกระทำต่อเมื่อผู้บริโภคได้ใช้สินค้า และเกิดความเสียหาย และมี
การแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตรวจสอบ และมีการเข้าเก็บทำลายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ดังที่ได้พบเห็นในข่าวอยู่เสมอ นอกจากมาตรการที่ไม่สามารถใช้บั งคับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 
โทษที่ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้รับก็เป็นโทษน้อย ผู้ประกอบการเหล่านี้จึงไม่เกรงกลัว และมักจะ
กลับมาทำซ้ำอีก โดยเปลี่ยนชื่อสินค้าไปเรื่อย ๆ การตรวจสอบเครื่องสำอางภายหลังที่ได้ยื่นขอจดแจ้ง
จึงถือได้ว่ามีความสำคัญ ทำให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองจากรัฐอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ต้องเสี่ยง
ใช้สินค้าด้วยตนเอง และเป็นการดำเนินการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการกับผู้ประกอบการด้วย
ตนเอง 

3) ปัญหาด้านฉลากบนเครื่องสำอางและการโฆษณาขายเครื่องสำอางทางช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกินจริง เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 จะเห็นได้ว่า 
มาตรา 22 มีการกำหนดลักษณะของข้อความบนฉลากเครื่องสำอาง และการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
เครื่องสำอาง ชื่อของผู้ผลิต ปริมาณ วิธีใช้ ชื่อของสารทุกชนิดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง แต่
ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือฉลากของเครื่องสำอางที่มีการขายให้แก่ผู้บริโภคไม่ได้ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับเครื่องสำอางอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด บางรายมีเพียงชื่อของผลิตภัณฑ์ และ
เลขที่จดแจ้ง แต่มิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในส่วนนี้
ยังขาดเจ้าหน้าที่ในการเข้ามาสอดส่องดูแลการขายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อย่างจริงจัง เพราะขาดเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานในการดูแลจัดการผู้ประกอบธุรกิจทางด้านนี้
โดยเฉพาะ ซึ่งต้องใช้เวลาและเจ้าหน้าที่จำนวนมาก ทำให้มีการขายเครื่องสำอางที่มีการผสมสาร
อันตรายให้แก่ผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคได้ใช้สินค้าและเกิดความเสียหายจึงมีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบและดำเนินการกับผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นการกระทำภายหลังจากเกิด
ความเสียหายกับผู้บริโภคแล้ว มิใช่เป็นการป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นผลร้ายต่อผู้บริโภค  

ในส่วนของการโฆษณาตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 หมวด 6 มาตรา 41  
ได้กำหนดในเรื่องของการโฆษณาเครื่องสำอางไว้คือ ห้ามมิให้โฆษณา หรือข้อความที่เป็นเท็จหรือเกิน
จริง และห้ามโฆษณาข้อความที่แสดงสรรพคุณที่ เป็นการรักษาโรคหรือที่มิใช่จุดมุ่งหมายเป็น
เครื่องสำอาง และห้ามโฆษณาข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิด
กฎหมายหรือศีลธรรมหรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ ปัญหาในการโฆษณาขาย
เครื่องสำอางที่มีการขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พบคือ ผู้ประกอบการมักโฆษณา
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สรรพคุณอวดอ้างเกินจริง เช่น ผิวขาวคูณสิบ โลชั่นหัวเชื้อเร่งผิวขาว ลดผิวแห้งกร้านแตกลาย ซึ่งการ
โฆษณาในลักษณะดังกล่าวเป็นการโฆษณาสรรพคุณที่มิได้มีจุดมุ่งหมายให้ เป็นเครื่องสำอาง แต่เป็น
การโฆษณาสรรพคุณในลักษณะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพผิวของผู้ใช้ ซึ่งในความเป็นจริงไม่มี
เครื่องสำอางใหที่สามารถเปลี่ยนสภาพสีผิวของผู้ใช้ได้ หากเปลี่ยนสีผิวของผู้ใช้ได้ ย่อมต้องมีสาร
อันตรายเป็นส่วนประกอบ เช่น สารตะกั่ว เป็นต้น ซึ่งในส่วนของการควบคุมด้านการโฆษณา
เครื่องสำอางที่มีการจำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ทำได้ยากเช่นกัน เนื่องจากมี
ผู้ประกอบการเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และในส่วนของรัฐก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะมาทำหน้าที่ดังกล่าวได้
เพียงพอ จึงเป็นลักษณะเช่นเดียวกับกรณีอ่ืน ๆ คือเมื่อเกิดความเสียหายกับผู้บริโภคแล้วจึงมีการ
ลงโทษผู้ประกอบการเหล่านี้ 

 
5.1.2 สิทธิการได้รับข้อมูล 

1) ปัญหาการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการ เมื่อพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำหนด
รายละเอียดเอกสารการซื้อขายสินค้า ซึ่งกรณีดังกล่าวมิใช่เป็นการกำหนดสำหรับธุรกิจทุกประเภท 
คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดว่าสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งอาจไม่จำต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้
ประการก็ได้ ผู้บริโภคจึงอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องดังกล่าวเท่าที่ควร เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
ผู้บริโภคไม่สามารถหาข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อติดตามความเสียหายได้ 

2) ปัญหาเกี่ยวกับการส่งมอบเอกสารการซื้อขายให้แก่ผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 30 กำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดทำ
เอกสารการซื้อขายสินค้า และหน้าที่ในการส่งมอบเอกสารซื้อขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคพร้อมสินค้า  
แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ การขายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลับไม่ค่อยมี
การส่งมอบเอกสารในการซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ เว้นแต่เป็นการซื้อขายแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ประกอบการเข้า
ไปจำหน่ายเช่น Shopee Lazada เป็นต้น ที่จะมีการส่งมอบเอกสารการซื้อขาย หากเป็นการซื้อ
สินค้าผ่านทางเฟซบุ๊ก จากผู้ประกอบการโดยตรง ผู้บริโภคก็มักจะไม่ได้รับเอกสารในการซื้อขาย  
อีกทั้งผู้บริโภคเองก็อาจไม่ทราบว่าตนควรได้รับเอกสารในการซื้อขาย ซึ่งในส่วนนี้แม้มีกฎหมาย
กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องส่งมอบเอกสารในการซื้อขาย แต่หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเสียหาย 
หรือได้รับสินค้าโดยไม่ถูกโกง ก็มักจะไม่กล่าวโทษต่อผู้ประกอบการในเรื่องดังกล่าว ทำให้กฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งมอบเอกสารในการซื้อขายให้แก่ผู้บริโภคมิได้มีการใช้บังคับอย่างจริงจัง ผู้บริโภคอาจ
ไม่ได้ประโยชน์ในส่วนดังกล่าว  

3) ปัญ หาเกี่ ย วกับการไม่ท ราบข้ อมู ล เกี่ ย วกับการบอกเลิ กสัญ ญ า ตาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 30 มีการกำหนดให้ผู้ประกอบการต้อง
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แจ้งสิทธิในการบอกเลิกสัญญา และจัดส่งเอกสารที่มีรายละเอียดในเรื่องการบอกเลิกสัญญา ส่ งมอบ
ให้แก่ผู้บริโภคเมื่อมีการส่งมอบสินค้า แต่เมื่อไม่มีการส่งมอบเอกสารดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบ
รายละเอียดในการบอกเลิกสัญญา และแม้จะมีผู้ประกอบการที่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาให้กับผู้บริโภค แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักไม่อ่านเอกสาร
ดังกล่าว หรือไม่ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญาที่กำหนดไว้และตัวอักษรที่
กำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขมักใช้ตัวอักษรที่มีขนาดเล็กกว่าข้อมูล อ่ืน ๆ ทำให้ผู้บริโภคไม่สนใจที่จะอ่าน
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อสัญญาที่มีความสำคัญ ทำให้ผู้บริโภค ไม่ทราบว่าการซื้อเครื่องสำอางผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายกำหนดเรื่องการเลิกสัญญาไว้แตกต่างจากการบอกเลิก
สัญญาทางกฎหมายแพ่งทั่วไป โดยการบอกเลิกสัญญาที่มีการซื้อผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สามารถบอกเลิกภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด หากสินค้ามีปัญหา หรือผู้บริโภคไม่พอใจในสินค้า
สามารถบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อผู้บริโภคไม่ได้รับมอบเอกสารการซื้อขาย หรือแม้แต่ได้รับเอกสารการ
ซื้อขายแล้ว แต่มิได้อ่านเอกสารก็จะไม่ทราบถึงสิทธิในการบอกเลิกสัญญานี้ 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

ตามที่ผู้เขียนได้ศึกษากฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศแล้วเห็นว่า กฎหมายของ
ประเทศไทยในปัจจุบันในเรื่องดังกล่าวยังมิได้มีการบัญญัติไว้ครอบคลุมโดยเฉพาะ จึงทำให้ผู้บริโภคที่
ซื้อเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุม ทั่วถึง  
จึงขอเสนอแนะในด้านกฎหมายและด้านนโยบาย ดังนี้ 

 
5.2.1 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย 

1) การแก้ปัญหาเรื่องการควบคุมการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มิได้มีการจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคที่ซื้อเครื่องสำอางไม่ทราบข้อมูลของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ จึงไม่สามารถติดตามผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือเรียกค่าเสียหายกรณีที่เครื่องสำอางที่ซื้อมา
ก่อให้เกิดความเสียหาย เห็นว่า รัฐควรตรากฎหมายที่บังคับใช้กับการขายสินค้าทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นโดยเฉพาะ เพราะธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถติดตาม
ผู้ประกอบการมารับผิดได้ยาก พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงยังมีการบังคับใช้เป็นการไม่
เฉพาะครอบคลุมกับการขายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรให้มีการตรากฎหมายขึ้นใหม่
เป็น  
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พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 โดยมีการ
กำหนดหมวดเรื่องการจดทะเบียนของผู้ประกอบการที่มีการขายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุก
ราย ให้ต้องจดทะเบียนต่อภาครัฐ และต้องแสดงโดเมนเว็บไซต์ และให้รายละเอียดถิ่นที่อยู่ของ
ผู้ประกอบการ การกำหนดหมวดธุรกิจเฉพาะที่อาจส่งผลต่อผู้บริโภคโดยตรงประเภทเครื่องอุปโภค
บริโภคให้ต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เช่น เครื่องสำอาง หรืออาหารเสริมต่าง ๆ เพ่ือให้รัฐมี
ข้อมูลของผู้ประกอบการทุกราย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ โดยหากภาครัฐเห็นว่าจะ
ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องมีรายจ่ายในการยื่นคำขอจดทะเบียน อาจลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนให้กับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยเข้ามา
จดทะเบียนกันมากขึ้น และเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยเพ่ือให้สามารถแข่งขัน
กับผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ได้  

2) ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ได้มีการตรา
กฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็น
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 ตาม (1) การขายสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้จดทะเบียนจด
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี กรณีดังกล่าวจึงมีผลเป็นการยกเว้นธุรกิจ
บางประเภทให้ไม่ต้องอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยขายเครื่องสำอางต้นทุนต่ำหรือที่คนทั่วไปเรียกว่า ครีมกวน ครีมกิโล ไม่อยู่ในบังคับต้อง      
จดทะเบียนหรืออยู่ภายใต้บทบังคับตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง ผู้ เขียนจึงเสนอให้
มีการตรากฎกระทรวงฉบับใหม่ดังนี้ 

กฎกระทรวงกำหนดการซื้ อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการทางพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. 2564 โดยยกเลิกความใน (1) ของกฎกระทรวง
กำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2561 และกำหนดให้การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุก
ประเภทต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันมีการกำหนดยกเว้นให้กับธุรกิจที่มีมูลค่าการขาย ไม่ถึง 
1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) ต่อปี จึงควรมีการกำหนดมาตรฐานในการจดทะเบียนให้
เท่าเทียมกันทั้งผู้ประกอบการขายเครื่องสำอางทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่และรายย่อย โดย
ไม่มีการกำหนดมูลค่าการขายขั้นต่ำของธุรกิจที่ต้องจดทะเบียน แม้ว่า การกำหนดเช่นนี้อาจทำให้
ผู้ประกอบการรายย่อยเสียเปรียบ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเพ่ิมขึ้น การแข่งขันอาจสู้กับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ยากและเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องไปดำเนินการ 
แต่เนื่องจากธุรกิจการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้มีการลงทุนสูง 
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อีกทั้งมูลค่าการขายทั้งปีอาจไม่ถึง 1,800,000 บาทต่อปี ซึ่งมูลค่าในการขายนี้ ค่อนข้างจะตรวจสอบ
ยาก เนื่องจากต้องตรวจสอบหลายแหล่งที่มา และผู้ประกอบการบางรายอาจไม่ได้ใช้บัญชีของตนใน
การทำธุรกรรมเพ่ือเป็นการหลบเลี่ยงภาษี และการตรวจสอบจากภาครัฐ ซึ่งการกำหนดยกเว้นให้
ธุรกิจประเภทดังกล่าว ย่อมทำให้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการรายนี้ ไม่ได้รับความคุ้มครอง
เพราะไม่ทราบข้อมูลของผู้ประกอบการ เมื่อเกิดความเสียหาย รัฐอาจไม่สามารถติดตาม
ผู้ประกอบการเหล่านี้ ให้มารับผิดชอบได้ จึงเห็นควรให้ยกเลิกกฎกระทรวงดังกล่าว เพ่ือประโยชน์
ของผู้บริโภค 

3) ปัญหาการควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอางภายหลังจดแจ้งแล้ว และนำออกมา
จำหน่ายให้ผู้บริโภคนั้น เห็นว่ากฎหมายมีการกำหนดในเรื่องการสุ่มตรวจสอบเครื่องสำอางภายหลังที่
มีการจดแจ้งและจำหน่ายแล้วตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 14 ซึ่งบัญญัติว่า 
ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพ่ือขาย นําเข้าเพ่ือขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องสําอางต้องจดแจ้งรายละเอียดของ
เครื่องสําอางต่อผู้รับจดแจ้ง และเมื่อผู้รับจดแจ้งออกใบรับจดแจ้งให้แล้ว จึงจะผลิตหรือนําเข้า
เครื่องสําอางนั้นได้  

การจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

ผู้จดแจ้งตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต 
นําเข้าหรือการรับจ้างผลิตเครื่องสําอางที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 6 (5) (6) (7) และ (8)  

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายแล้วเห็นว่ามีการกำหนดในเรื่องการขออนุญาต
เพ่ือผลิตหรือจำหน่ายเครื่องสำอางไว้ แต่ปัจจุบันเครื่องสำอางที่จำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลับไม่พบว่าในทางปฏิบัติสามารถสุ่มตรวจสอบได้ เนื่องจากผู้ประกอบการขาย
เครื่องสำอางทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนเพ่ิมขึ้นทุกวัน แต่จำนวนเจ้าหน้าที่มีเท่าเดิม ปัญหา
ของการบังคับใช้กฎหมายจึงเกิดจากเจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอ และไม่มีงบประมาณมากพอในการ
สุ่มตรวจเครื่องสำอางที่มีการจำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการจำหน่าย
เครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีช่องทางจำหน่ายมากมาย ยากที่จะสุ่มตรวจสอบได้
ทุกช่องทาง และหากขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เมื่อผู้ประกอบการทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐขอตรวจสอบสินค้าของตน ก็อาจจะไม่นำส่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค แต่นำสินค้าที่ถูก
กฎหมายส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จะเห็นได้ว่า แม้มีกฎหมายกำหนดในเรื่องการสุ่มตรวจสอบ
เครื่องสำอางภายหลังจดแจ้งแล้ว แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถใช้บังคับได้จริง จึงควรมีการบัญญัติ
กฎหมายเพ่ิมเติมเช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศเกาหลี คือให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต
ให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกปี และผู้ประกอบการต้องเข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องความปลอดภัยของ
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เครื่องสำอางทุกปี เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสินค้าภายหลังมีการจดแจ้งแล้วมีคุณภาพเช่นเดียวกันกับสินค้าที่
มีการยื่นขอจดแจ้งต่อรัฐ ผู้เขียนจึงเสนอว่าควรให้มีการตรากฎหมายเพิ่มเติมคือ  

พระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 เพ่ือแก้ไขความในพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 โดยเพ่ิมความหมวด 2 การจดแจ้งและการรับจดแจ้งเครื่องสำอาง มาตรา 
14 โดยเพ่ิมความในวรรคสาม ให้มีข้อความดังนี้ ผู้จดแจ้งตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การอบรมและรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ในสถานที่ผลิต และให้ผู้จดแจ้งส่ง
เครื่องสำอางที่จดแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่นั้น เพ่ือส่งให้คณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบคุณภาพทุกปี  

โดยเห็นว่ากรณีดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความระวังระวังในเรื่อ งการผลิต
สินค้ามากขึ้น และเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการที่คิดจะใช้สารอันตรายที่ส่งผลกับผู้บริโภค 
โดยหวังทำกำไรจากสินค้าในระยะสั้น เข้ามาทำธุรกิจเครื่องสำอาง เนื่องจากต้องมีการรายงานให้รัฐ
ทราบทุกปี หรืออาจมีการกำหนดกฎหมายเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น คือผู้ประกอบการที่สามารถขอ
อนุญาตผลิตเครื่องสำอางได้ จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากรัฐอยู่ในสถานที่ผลิตนั้น  ๆ  
ซึ่งถือเป็นการที่รัฐควบคุมคุณภาพการผลิตโดยให้บุคคลซึ่งรัฐให้การรับรองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้
ควบคุมการผลิต ในส่วนนี้น่าจะช่วยให้เครื่องสำอางที่มีสารอันตรายออกมาสู่ผู้บริโภคได้น้อยลง  

4) การแก้ไขปัญหาการควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอางที่จำหน่ายผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของการเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตในขณะที่ยื่นจดแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 วรรคแรกมีการกำหนดไว้ดังนี้ ผู้ใด
ประสงค์จะผลิตเพ่ือขาย นําเข้าเพ่ือขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องสําอางต้องจดแจ้งรายละเอียดของ
เครื่องสําอางต่อผู้รับจดแจ้ง และเมื่อผู้รับจดแจ้งออกใบรับจดแจ้งให้แล้ว จึงจะผลิตหรือนําเข้า
เครื่องสําอางนั้นได้  

จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการจำหน่ายเครื่องสำอางต้องมีการขออนุญาตจาก
รัฐ และต้องได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ด้วยจำนวนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวในปัจจุบันมีจำนวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทั่วประเทศ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางยื่นขอจดแจ้งใหม่ทุกวัน ส่วนเจ้าหน้าที่มีภาระงานมากต้องตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องสำอางที่จดแจ้ง และไปดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิตด้วย ในการปฏิบัติจริงจึง
พบว่า ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิต จึงทำให้เกิดปัญหาที่ปรากฏ
ตามข่าว เช่น คดีเมจิกสกิน ที่สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และสถานที่ที่มีการจดแจ้งไว้กับองค์การ
อาหารและยา เป็นคนละที่กัน กรณีดังกล่าวจึงเห็นว่าควรบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมดังเช่นกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันของประเทศไทยที่เจ้าหน้าที่มีจำนวน
ไม่เพียงพอสำหรับการออกตรวจเมื่อมีการยื่นขออนุญาต คือให้มีการส่งผลการทดสอบทางการแพทย์
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มาประกอบการขออนุญาต ผู้เขียนจึงขอเสนอว่า ให้มีการตรากฎหมายขึ้นใหม่เพ่ิมเติมจากกฎหมาย
ฉบับเดิม ดังนี้  

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ให้ยกเลิกความในมาตรา 14 วรรคแรก ของ
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพ่ือขาย 
นำเข้าเพ่ือขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องสำอางต้องจดแจ้งรายละเอียดของเครื่องสำอางต่อผู้รับจดแจ้ง 
และให้นำผลการทดสอบทางการแพทย์มาแสดง และเมื่อผู้รับจดแจ้งออกใบรับจดแจ้งให้แล้วจึงจะ
ผลิตเครื่องสำอางนั้นได้  

โดยผู้ เขียนขอเสนอว่า ควรเพ่ิมอำนาจให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  โดยตราเป็น
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

พระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ให้ยกเลิกความในพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 หมวด 7 มาตรา 47 (1) และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน มอบหมายหรือมอบ
อำนาจให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปในสถานที่ผลิต นำเข้า สถานที่เก็บ หรือสถานที่ขาย
เครื่องสำอาง ในเวลาทำการของสถานที่นั้น หรือเข้าไปในยานพาหนะบรรทุกเครื่องสำอาง ทั้งนี้  
การบัญญัติกฎหมายเพิ่มนี้เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  

ทั้งนี้ การบัญญัติกฎหมายเพ่ิมเติมในกรณีดังกล่าวเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้าไป
ตรวจสอบในสถานที่ผลิตเครื่องสำอางว่ามีมีมาตรฐานหรือไม่ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่ปลอดภัย
และกรณสีินค้าก่อให้เกิดความเสียหายสามารถติดตามผู้ผลิตได้ตามสถานที่ที่ได้จดแจ้งไว้ 

5) การแก้ไขปัญหาในส่วนของการใช้ฉลากเครื่องสำอางที่มีการจำหน่ายผ่าน
ช่องทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ไม่ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และโฆษณาสรรพคุณของ
เครื่องสำอางเกินจริง เห็นว่า กฎหมายของประเทศไทยมีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง 
พ.ศ. 2558 มาตรา 22 ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้นําเข้าเพ่ือขาย และผู้รับจ้างผลิตเครื่องสําอางต้องจัดให้มี
ฉลาก ฉลากของเครื่องสําอางตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (3) ต้องระบุข้อความ
ดังต่อไปนี้ ชื่อเครื่องสําอางและชื่อทางการค้า ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต กรณีที่ผลิตในประเทศ ชื่อและ
ที่ตั้งของผู้นําเข้า และชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต กรณีที่นําเข้า ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนํา คําเตือน 
เดือน ปีที่ผลิตและที่หมดอายุ เลขที่หรืออักษร แสดงครั้งที่ผลิต และชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้ เป็น
ส่วนผสมในการผลิต ข้อความอ่ืนเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

จะเห็นได้ว่าในส่วนของฉลากเครื่องสำอาง กฎหมายมีการกำหนดรายละเอียดที่
ผู้ประกอบการต้องระบุไว้ในฉลากของเครื่องสำอางที่ผลิตและจำหน่ายไว้แล้ว รวมทั้งมีบทลงโทษ
สำหรับกรณีดังกล่าวด้วย แต่ปัจจุบันมีเครื่องสำอางหลายยี่ห้อที่มีการโฆษณาและติดฉลากในลักษณะ
ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเครื่องสำอางนั้นมีฤทธิ์ทำให้ผิวขาวขึ้นได้ หรือมีการออกฤทธิ์รักษาฝ้า กระที่
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เกิดขึ้นบนผิวหนัง ซึ่งการติดฉลากและโฆษณาเหล่านี้ย่อมเป็นการนำเสนอให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า
เครื่องสำอางมีลักษณะเป็นยาซึ่งเครื่องสำอางนั้นจะเข้าลักษณะของเวชสำอาง แต่ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ยังมิได้มีการกำหนดไว้แน่ชัดเกี่ยวกับฉลากของผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ผู้เขียน
จึงขอเสนอว่า ควรมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ิมเติมในกรณีดังกล่าว โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

พระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ให้ยกเลิกความในพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 หมวดที่ 3 มาตรา 22 (3) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โดยเพ่ิม (จ) ให้มี
ข้อความดังนี้ กรณีที่เครื่องสำอางส่งผลต่อสภาพผิวของผู้บริโภคได้ไม่ว่าอย่างใด ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า 
แล้วแต่กรณี ระบุข้อความว่า ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง  

ทั้งนี้ การบัญญัติกฎหมายดังกล่าวเพ่ือให้ผู้บริโภคทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวอาจส่งผลต่อสภาพผิวของตนได้  

ผู้เขียนขอเสนอเพ่ิมเติมให้มีการบัญญัติกฎหมายเช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่นเพ่ือให้ผู้บริโภคได้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางโดยละเอียด โดยบัญญัติเป็นพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 เพ่ือเพ่ิมเติมเนื้อหาตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ที่ยังมิได้
บัญญัติครอบคลุมไว้ในกรณีดังกล่าว ดังนี้  

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ยกเลิกความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง 
พ.ศ. 2558 มาตรา 22 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน มาตรา 22 ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้นำเข้าเพ่ือขาย 
และผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางต้องจัดให้มีฉลาก โดยรายละเอียดที่ต้องระบุไว้ในฉลากให้นำบทบัญญัติ
ว่าด้วยฉลากของยามาใช้บังคับ ซึ่งหากกำหนดไว้ตามนี้จะทำให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามีความจำเป็นต้อง
ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องสำอาง ตลอดจนผลข้างเคียงของเครื่องสำอางที่อาจส่งผลต่อ
ผู้บริโภค และข้อควรระวังในการใช้ ทำให้ผู้บริโภคได้ทราบรายละเอียดของเครื่องสำอางมากขึ้นและ
ระมัดระวังในการใช้เครื่องสำอางนั้นด้วย ดังจะเห็นว่า เครื่องสำอางของประเทศญี่ปุ่นมีการจำหน่าย
ในร้านขายยาเป็นเรื่องปกติ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคสามารถวางใจได้ว่าเครื่องสำอางนั้นมีความปลอดภัย 
นอกจากนี้ในทางนโยบาย รัฐอาจต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงอันตรายจากการใช้
เครื่องสำอางที่ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยได้ 

ในส่วนของปัญหาเรื่องเครื่องสำอางที่จำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่
โฆษณาเกินความจริงนั้น เห็นว่า กฎหมายมีการกำหนดกรณีโฆษณาเกินจริงไว้ ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มาตรา 41 การโฆษณาเครื่องสําอางต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้น
จะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือลักษณะของเครื่องสําอางแต่ยัง
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มิได้มีการกำหนดห้ามโดยเฉพาะว่า ห้ามโฆษณาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเครื่องสำอางมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับยา (3) ข้อความที่แสดงสรรพคุณที่ เป็นการรักษาโรคหรือที่มิ ใช่จุดมุ่ งหมายเป็น
เครื่องสําอาง ซึ่งผู้เขียนขอเสนอแนะให้มีการบัญญัติกฎหมายเพ่ิมเติมจากเดิม ดังนี้ 

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ยกเลิกความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง 
พ.ศ. 2558 หมวด 6 มาตรา 41 (3) และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ข้อความที่แสดงสรรพคุณท่ีเป็น
การรักษาโรคหรือข้อความแสดงสรรพคุณว่าเครื่องสำอางให้ผลเช่นเดียวกับยารักษาโรค หรือที่มิใช่
จุดมุ่งหมายเป็นเครื่องสำอาง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และในการบังคับใช้กฎมาย 
เจ้าหน้าที่ควรมีการบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่มีการโฆษณาที่มีลักษณะผิดกฎหมายอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะดารานักแสดงผู้มีชื่อเสียงเพ่ือให้เป็นกรณีตัวอย่างของสังคม และเป็นการป้องปรามไม่ให้
ผู้ประกอบการโฆษณาเกินจริง การลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจังจึงอาจเป็นทางที่ช่วยบรรเทาความ
เสียหายที่อาจเกิดกับผู้บริโภคได้ 

6) การแก้ปัญ หาเรื่องการให้ รายละเอียดของผู้ ประกอบการแก่ผู้ บ ริ โภค  
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 31 มีการกำหนดให้คณะกรรมการ
เป็นผู้มีอำนาจกำหนดว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุรายละเอียดเรื่องใดบ้างในเอกสารการซื้อขายสินค้า 
แต่ในส่วนของธุรกิจเครื่องสำอางที่มีการจำหน่ายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เห็นว่าควรมีการ
บัญญัติไว้โดยเฉพาะเนื่องจากสามารถส่งผลต่อผู้บริโภคได้ จึงเห็นว่า ควรมีการตราเป็นกฎหมายลำดับ
รองเช่น กฎกระทรวงกำหนดการให้รายละเอียดในเอกสารการซื้อขายเครื่องสำอางโดยวิธีการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 โดยให้มีการระบุรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ผู้เขียนขอเสนอให้มีการบัญญัติรายละเอียด
ต่อไปนี้เพิ่มเติม 

(1) ส่วนประกอบของเครื่องสำอาง 
(2) ปริมาณของเครื่องสำอาง 
(3) ข้อควรระวังในการใช้เครื่องสำอาง 
(4) คำเตือนสำหรับผู้มีอาการแพ้ 
(5) รายละเอียดของผู้ประกอบการที่สามารถติดต่อได้ 

เหตุที่ควรมีการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสำอางที่มีการจำหน่ายผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ และรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องสำอางให้
ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควรทราบ เนื่องจากเครื่องสำอางบางประเภท
อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เช่น ครีมที่มีส่วนประกอบของสารอันตรายที่ทำให้ผิวของผู้บริโภคขาว
ขึ้น แต่เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดผิวแตกลาย ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือผู้บริโภค
รายที่แพ้ส่วนประกอบบางประการในเครื่องสำอาง อาจส่งผลทันที ซึ่งผู้บริโภคที่ซื้อเครื่องสำอางผ่าน
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ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าตนแพ้ส่วนประกอบใดในเครื่องสำอาง หรือ
อาจไม่ทราบถึงรายละเอียดของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ซึ่งทำให้การติดตามตัวผู้ประกอบการมา
ลงโทษเป็นไปโดยลำบาก การให้ผู้ประกอบการระบุรายละเอียดดังกล่าวลงในเอกสารการซื้อขายย่อม
ส่งผลดีต่อผู้บริโภค 

7) ปัญหาเรื่องการกำหนดรายละเอียดของสัญญาที่อยู่ในเอกสารการซื้อขายไม่
เพียงพอในการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ประกอบการ
ไม่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการที่ผู้บริโภคไม่ทราบข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องสัญญาทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เขียนขอเสนอว่า ควรมีการกำหนดเพ่ิมเติมใน
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 31 โดยเพ่ิม (8) เงื่อนไขในการชดเชย
คืนเงินให้แก่ผู้บริโภค และบัญญัติเพ่ิมในมาตรา 33 โดยเพ่ิมข้อความ ในกรณีที่สัญญามีการระบุข้อ
สัญญาใดทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบจะต้องมีการแสดงให้ผู้บริโภคเห็นโดยชัดแจ้ง หรือกรณีที่มีข้อ
สัญญาจำกัดสิทธิของผู้บริโภคให้ข้อสัญญานั้นเป็นโมฆะ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายที่เพ่ิมข้ึน อีกท้ัง ผู้เขียนขอเสนอแนะให้มีการกำหนดเพ่ิมเติมในมาตรา 31 ตอนท้าย โดยให้มี
ข้อความดังนี้ ให้ผู้ประกอบการมีข้อความแจ้งสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่มี
ขนาดเท่ากับข้อมูลสินค้าไว้ในเอกสารการซื้อขายผู้บริโภคทราบด้วย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการย้ำเตือนให้
ผู้บริโภคทราบสิทธิในการบอกเลิกสัญญาของตน และบังคับให้ผู้ประกอบการไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการ
จัดทำข้อความในการบอกเลิกสัญญา ที่มีข้อความเล็กกว่าข้อความอ่ืน ๆ 

 
5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) การแก้ปัญหาในส่วนของผู้ประกอบการขายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายให้แก่ผู้บริโภค ทั้งที่มีกฎหมายกำหนด และมีบทลงโทษ
สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายให้แก่ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับเอกสารการ
ซื้อขาย จึงไม่ทราบสิทธิของตนที่ระบุในเอกสารการซื้อขาย ผู้เขียนขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้รัฐมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบว่าควรขอเอกสารในการซื้อขายจากผู้บริโภค และ
มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างจริงจัง หากผู้ประกอบการขายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายให้แก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการต้องได้รับโทษ โดยอาจ
กำหนดให้ผู้บริโภคช่วยกันแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทราบ โดยจะมีส่วนแบ่งจากการปรับผู้
ผู้ประกอบการที่ไม่มีการส่งมอบเอกสารการซื้อขายให้แก่ผู้บริโภคที่แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วยก็ได้ 
ดังเช่นที่กรมขนส่งออกมาตรการให้ผู้ขับขี่ท้องถนนช่วยสอดส่องผู้กระทำผิดกฎจราจร เป็นต้น ทั้งนี้ 
เนื่องจากหากจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ติดตามผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องสำอางผ่านช่องทาง
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พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งมอบเอกสารการซื้อขายให้แก่ผู้บริโภค ย่อมต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่จำนวน
มาก เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐได้  

2) การแก้ไขปัญหาการควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอางที่จำหน่ายผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของการเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตในขณะที่ยื่นจดแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ผู้เขียนขอเสนอแนะว่า ในเรื่องของจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสถานที่ผลิตไม่
เพียงพอเห็นควรให้มีการแก้ไข ในด้านนโยบายโดยอาจมีการเพ่ิมจำนวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวให้มากขึ้น เพ่ือให้เพียงพอต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ  

3) ปัญหาเรื่องการกำหนดรายละเอียดของสัญญาที่อยู่ในเอกสารการซื้อขายไม่
เพียงพอในการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ประกอบการ
ไม่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการที่ผู้บริโภคไม่ทราบข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องสัญญาทางพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ ผู้เขียนขอเสนอว่าในด้านนโยบาย รัฐควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบด้วยว่าการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถ
บอกเลิกสัญญาได้ แต่การบอกเลิกสัญญาที่มีการซื้อขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นั้นมี
ระยะเวลาที่แตกต่างจากสัญญาทั่วไป รวมทั้ง อาจให้ผู้ประกอบการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของ
ตน เพ่ือให้ผู้บริโภคทราบถึงสิทธิดังกล่าวด้วย  

ดังที่ได้นำเสนอมานี้ น่าจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองในการซื้อเครื่องสำอาง
ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่ปลอดภัยต่อร่างกาย และการขายเครื่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์ของ
ผู้ประกอบการน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ธุรกิจประเภทนี้จะได้มีการขยายตัวไปสู่ต่างประเทศได้ 
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