การขายสินคาทางอินเตอรเน็ตเปนธุรกิจตลาดแบบตรงทีต่ องจดทะเบียนตอ สคบ.
นายสุวิทย วิจิตรโสภา*
๑. ความเปนมาและสภาพปญหา
ในยุคแหงโลกาภิวฒั น การซื้อขายสินคาทางอินเตอรเน็ต หรือที่นิยมเรียกวา e-commerce
นั้น นับวาเปนธุรกรรมที่นิยมแพรหลายเปนอยางมาก เนื่องจากอินเตอรเน็ตไดกลายเปนสวนหนึ่งใน
ชีวิตประจําวันของคนจํานวนมากในโลกใบนี้ไปแลว ปจจุบันอินเตอรเน็ตไดขยายวงกวางมากขึ้นทุกวัน
ประกอบกับการซื้อขายสินคาผานอินเตอรเน็ตนั้นเปนวิธีการทําตลาดทีส่ ามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเปน
จํานวนมาก ในเวลาอันรวดเร็ว และใชตนทุนในการลงทุนต่ําอีกดวย
ปญหาที่ตามมาจากการซื้อขายสินคาทางอินเตอรเน็ตที่มีผูบริโภครองเรียนตอสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) เปนจํานวนมาก ก็คือ สั่งซื้อสินคาโดยโอนเงินผานบัญชีธนาคาร
หรือผานบัตรเครดิตแลวแตไมไดรับสินคา ไดรับสินคาชํารุดบกพรอง สินคาไมไดมาตรฐาน สินคาไม
เปนไปตามที่โฆษณา ติดตอผูขายไมได เหลานี้สภาพปญหาที่เกิดขึ้น บางกรณีสั่งซื้อสินคาประเภทยาลด
ความอวนโดยหลงเชื่อคําโฆษณาที่มักโออวด เปนเท็จ เกินจริง แลวไปใชผิดวิธี ไมไดใชตามคําแนะนําของ
แพทย จนใหเสียชีวิตไปดังที่ปรากฏเปนขาวก็มี ดังนั้น ปญหาที่เกิดจากการซือ้ สินคาทางอินเตอรเน็ต
นอกจากที่กลาวมาแลว จึงควบคูมากับการโฆษณาโออวดเกินจริงเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบธุรกิจที่
ไมสุจริต หวังแตเพียงกําไรโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค ดังนั้น ผูบริโภคที่สั่งซื้อสินคาผาน
อินเตอรเน็ตตองระมัดระวังและตระหนักในปญหาเหลานี้ใหจงหนัก

๒. ธุรกิจซื้อขายสินคาทางอินเตอรเน็ตที่ตองจดทะเบียน
ผูประกอบธุรกิจที่ทําการคาขายสินคาผานอินเตอรเน็ต ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมี
หนาที่ตองไปจดทะเบียนตอ สคบ. ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ กอน จึงจะ
ทําการคาได เหตุที่กฎหมายตองบังคับใหตองจดทะเบียนก็เพื่อใหหนวยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบหรือ
ติดตามผูประกอบธุรกิจหรือบุคคลผูคาขายได หากผูบริโภคถูกละเมิดสิทธิ์จากการซื้อสินคาหรือบริการ ขอ
ย้ําวา ผูทําการคาขายสินคาผานสื่อหรืออินเตอรเน็ตที่วานีต้ องไดรับอนุญาตกอนจึงจะทําการคาขายได มิใช
คาขายไปกอนแลวไปจดทะเบียนภายหลัง (จดกอนขายมิใชขายกอนจด) โดยแยกบุคคลที่มีหนาที่ตองจด
ทะเบียนเพื่อทําการคาขายผานอินเตอรเน็ตดังนี้
ผูอ ํานวยการสวนขายตรงและตลาดแบบตรง สคบ., นบ., นม.(ดานกฎหมายมหาชน), เนติบัณฑิตไทย,
ประกาศนียบัตรนักกฎหมายมหาชนภาครัฐ รุนที่ ๑, ประกาศนียบัตรนักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง,
ประกาศนียบัตรหลักกระบวนการยุติธรรม รุนที่ ๑๑
*

-๒๑. กรณีเจาของเว็บไซตที่จดทะเบียนเว็บไซตไวเพื่อขายสินคาของตนเองก็ดี หรือเปนคนกลางใน
การนําสินคาของบุคคลอื่นมาขายผานหนาเว็บไซตก็ดี มีหนาที่โดยตรงในการตองไปจดทะเบียนตอ สคบ.
ตัวอยางเชน บริษัท เอ จํากัด จดทะเบียนเว็บไซต ชื่อ www.I Love Shopping.com
โดยทําหนาที่เปนสื่อกลางในการนําสินคาของบุคคล จํานวน ๑๐๐ รายการ มาขายใหแกบุคคลทั่วไป กรณี
เชนนี้ บริษัท เอ จํากัด มีหนาที่ตองไปจดทะเบียนตอ สคบ.กอนจึงจะทําการคาขายได สวนบุคคลที่เปน
เจาของผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนผูผลิต หรือผูนําเขา ที่เปนเจาของสินคาจํานวน ๑๐๐ รายการ นั้น หากเจาของ
เวบไซตดังกลาว ไดจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรงตอ สคบ.แลว ก็ไมจําเปนตองไปจดทะเบียนตอ สคบ.
อีก ทั้งนี้ เจาของเว็บไซตจะตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดหรือประเภทของสินคา ชื่อที่อยูของเจาของ
ผลิตภัณฑ วิธีการซื้อขาย เงื่อนไขตางๆ ใหนายทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงทราบดวย หากมี
ปญหาการผิดสัญญาก็ดี สินคาไมไดมาตรฐานหรือไมปลอดภัยก็ดี สคบ.ยอมสามารถตรวจสอบและติดตาม
ผูตองรับผิดได
๒. กรณีบริษัท หางราน หรือบุคคลธรรมดา ที่เปนเจาของผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนผูผลิต ผูนําเขา
หรือผูแทนจําหนาย หรือผูขาย หากจดทะเบียนเว็บไซตเพื่อคาขายสินคาผานอินเตอรเน็ตเปนของตนเอง
โดยไมผานเว็บไซตที่เปนสื่อกลางดังที่กลาวมาในขอ ๑. เปนผูมีหนาที่ตองไปจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงตอ สคบ.โดยตรง
ตัวอยางเชน บริษัท เอ จํากัด เปนผูผลิตสินคาเครื่องสําอางเพื่อจําหนาย โดยมีการจําหนายผานสื่อ
ตางๆ เชน สื่ออินเตอรเน็ต เปนตน บริษัท เอ จํากัด ตองยื่นจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรง (ขายสินคาผาน
สื่อ) กอน จึงจะทําการจําหนายสินคาผานสื่อดังกลาวได
๓. ธุรกิจตลาดแบบตรง ที่มีหนาที่ตองจดทะเบียนตอ สคบ. ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ นั้น หมายรวมถึง บุคคลทีท่ ําการคาขายสินคาผานสื่ออื่นๆ ดวย เชน สื่อโทรศัพท
โทรสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอื่นๆ
ตัวอยางเชน (๑) บริษัท บี จํากัด เปดสายดวนหมายเลข 9999 เพื่อเปนสื่อกลางหรือเปนหนาตัวแทน
นายหนาในการซื้อขายสินคาไมวาเปนผลิตภัณฑของตนเองหรือผลิตภัณฑของบุคคลอื่นใหแกผูบริโภค
กรณีเชนนี้บริษัท บี จํากัด มีหนาที่ตองไปจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตอ สคบ.ดวยเชนกัน
(๒) นางสาวสวย รูปงาม เปนเจาของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง รวมทั้งผลิตภัณฑเสริม
อาหารหลายรายการ จัดใหมีการโฆษณาสินคาดังกลาวผานโทรทัศนดาวเทียม โดยจัดใหมีการโทรศัพท

-๓สั่งซื้อสินคาผานรายการดวย กรณีเชนนี้ นางสาวสวยฯ มีหนาที่ตองจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรงกอนจึง
จะทําการคาขายสินคาผานสื่อโทรศัพทได
๓. บทกําหนดโทษสําหรับผูก ระทําการฝาฝน
ผูใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (คาขายสินคาผานสื่อ) โดยไมจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับรายวันอีกวันละไม
เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู (มาตรา ๔๗ แหง พระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ศ.๒๕๔๕)

๔. ธุรกิจที่ไมอยูในขายตองจดทะเบียน
บริษัท หางราน หรือบุคคลธรรมดา ที่เปนเจาของผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนผูผลิต ผูนําเขาหรือผูแทน
จําหนาย หรือผูขาย ที่ทําการโฆษณาสินคาผานสื่อตางๆ รวมทั้งสื่ออินเตอรเน็ตดวย นั้น หากประสงคเพียง
โฆษณาสินคาหรือบริการผานสื่อเพียงอยางเดียว โดยมิไดประสงคหรือมุงที่จะทําการซื้อขายสินคาหรือ
บริการผานสื่อดวย แลว ไมมีหนาที่ตองไปจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตอ สคบ.แตอยางใด
ธุรกิจประเภทนี้มุงที่จะทําการตลาดในลักษณะคาปลีกหรือคาสงเทานัน้ แตการโฆษณาสินคาหรือบริการก็
เพื่อใหบริโภครูจักมักคุนกับชื่อทางการคาหรือเครื่องหมายการคา หรือตัวสินคาเทานั้น และหากผูบริโภค
ตองการจะซื้อสินคาก็สามารถไปเลือกซื้อไดที่รานจําหนายทั่วไป โดยผูบริโภคสามารถเห็นตัวสินคา เห็น
ฉลากสินคา เห็นรายละเอียดตางๆ ที่ตัวผลิตภัณฑนั้นโดยตรง ซึ่งตางจากการสั่งซื้อสินคาผานสื่อที่ผูบริโภค
ไมมีโอกาสไดเห็นตัวสินคากอนที่จะทําการซื้อขาย
ขอสังเกต
(๑) ผูประกอบธุรกิจที่ทําการคาขายสินคาผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมทั้งสื่ออินเตอรเน็ต นั้น
นอกจากมีหนาที่ตองจะทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตอ สคบ.ตาม พระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ แลว ยังมีหนาที่ตองจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตามพระราชบัญญัติวา
ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๔ ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาดวย เพื่อใหผูบริโภคสามารถ
ตรวจสอบการมีตัวตนของผูประกอบการได มีตัวตนจริงหรือไม อยูที่ไหน ทําธุรกิจอะไรบาง (ตองจด
ทะเบียนทั้งตอ สคบ. และกรมพัฒนาธุรกิจการคา)
(๒) กรณีมีขอสงสัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สคบ. หมายเลขโทรศัพท
๐-๒๑๔๓ - ๐๓๖๔- ๗ หรือสายดวน ๑๑๖๖
------------------------

