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บทคัดย่อ 
 

การพัฒนาทางด้านอินเตอร์เน็ตในป๎จจุบันที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างกว้างขวางและ
ง่ายขึ้นผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ ได้ช่วยส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเสนอขายสินค้าหรือบริการในรูปแบบคูปอง
ส่วนลดราคาพิเศษผ่านทางระบบออนไลน์ หรือเรียกว่า “คูปองส่วนลดออนไลน์” (Online Discount 
Coupon) หรือ “ดีล” (Deal) โดยรูปแบบการทําธุรกิจในลักษณะนี้ ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปอง
ส่วนลดออนไลน์ จะขายสินค้าหรือบริการของผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ ใน
รูปแบบคูปองส่วนลดราคาพิเศษผ่านทางเว็บไซต์ของตน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะหักรายได้ส่วน
หนึ่งจากยอดขายคูปองไว้ เมื่อผู้บริโภคได้ซื้อคูปองแล้วจะต้องพิมพ์คูปองดังกล่าวออกมา แล้วนําไป
แสดงกับผู้ค้าเพ่ือรับสินค้าหรือบริการนั้นๆในภายหลัง  

จากการที่ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ฝุาย คือ ผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ และผู้บริโภค 
เมื่อพิจารณาจากลักษณะความสัมพันธ์ พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ทําหน้าที่เป็นตัวแทนค้าต่าง
ให้กับผู้ค้าที่ เป็นตัวการในการขายสินค้าหรือบริการในรูปแบบคูปองให้กับผู้บริ โภคที่ เป็น
บุคคลภายนอก การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ยังมีลักษณะเป็นตัวแทนขายตรงให้แก่
ผู้ค้า อีกทั้งยังมีการเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาด โดยมุ่งหวังให้
ผู้บริโภคเข้ามาซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของตน ซึ่งเป็นลักษณะของการดําเนินธุรกิจตลาดแบบตรงรูปแบบ
หนึ่ง ทั้งนี้ผู้บริโภคต้องประสบป๎ญหาต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นในการซื้อคูปองไปจนถึงการใช้
งานคูปอง ดังนี้ 



(2) 
 

 

1.  ป๎ญหาการนําเสนอข้อมูลที่ไม่โปร่งใส ในเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะมีการ
นําเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกินจริงหรือเป็นเท็จเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การแสดงราคาสินค้าหรือบริการ
ก่อนที่จะทําการลดราคามีการตั้งราคาไว้สูงเกินจริงกว่าราคาตามท้องตลาด  

2.  ป๎ญหาการกําหนดข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและความไม่ชัดเจนของเงื่อนไขในการใช้
งานคูปอง เช่น การให้สิทธิแก่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์แต่เพียงฝุายเดียวในการเปลี่ยนแปลงแก้ ไข
ข้อกําหนดต่างๆโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้บริโภค หรือ ผู้บริโภคต้องถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่ไม่มีการระบุไว้ในเงื่อนไขเม่ือมีการนําคูปองไปใช้  

3.  ป๎ญหาการกําหนดวันหมดอายุในคูปองส่วนลดออนไลน์ ในคูปองแต่ละใบจะมีการ
กําหนดวันหมดอายุไว้ โดยการกําหนดวันหมดอายุนี้จะมีผลกับทั้งราคาที่จ่ายจริง (Cash Value) และ
ราคาที่สามารถใช้ได้จริง (Promotion Value) ซึ่งระยะเวลาที่ผู้บริโภคจะสามารถนําไปใช้ได้ก่อนที่
คูปองจะหมดอายุนั้นมักจะมีระยะเวลาการใช้งานสั้นๆ  

4.  ป๎ญหาการขอเลิกสัญญาและการขอเงินคืน เมื่อผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการที่ไม่
เป็นไปตามที่มีการโฆษณาหรือคุณภาพต่ํากว่าปกติ ย่อมทําให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการไม่เต็ม
ตามสิทธิของตน ผู้บริโภคจะสามารถเลิกสัญญาเพื่อขอเงินคืนได้หรือไม่ หรือเรียกค่าชดเชยได้หรือไม่  

สภาพป๎ญหาต่างๆเหล่านี้  แม้ในประเทศไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ทั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แต่เมื่อนํามาใช้บังคับเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์แล้ว พบว่า 
ยังคงมีป๎ญหาบางประการที่ไม่สามารถใช้คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ 

จากการศึกษาและค้นคว้ากฎหมายของต่างประเทศที่ใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจ
คูปองส่วนลดออนไลน์ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ผู้เขียนพบว่า แต่ละประเทศ
ต่างมีกฎหมายที่สามารถนํามาปรับใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคของตนในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ได้
อย่างเพียงพอ โดยมีการคุ้มครองตั้งแต่การกําหนดลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม การห้าม
กระทําการหลอกลวง ซึ่งครอบคลุมไปจนถึงการนําเสนอด้านราคาของสินค้าหรือบริการด้วย โดยใน
ส่วนของการกําหนดวันหมดอายุนั้น จะเป็นการนํากฎหมายเกี่ยวกับบัตรของขวัญ ใบรับรองของขวัญ 
หรือบัตรที่มีการชําระมูลค่าบัตรล่วงหน้า มาใช้บังคับแทน ในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการที่
ไม่เป็นไปตามโฆษณา ก็มีการให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการเลิกสัญญาไปจนถึงการให้สิทธิในการเรียก
ค่าชดเชยต่างๆด้วย  



(3) 
 

 

จากป๎ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ ผู้ เขียนจึงมี
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขป๎ญหา และเพ่ือให้สามารถนํามาตรการทางกฎหมายที่มีของไทยในการ
คุ้มครองผู้บริโภค มาใช้ได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ป๎ญหาการนําเสนอข้อมูลที่ไม่โปร่งใส ผู้เขียนเสนอให้มีการแก้ไขการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดยกําหนดมาตรการเชิง
ปูองกัน ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งโฆษณาให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
ก่อนเผยแพร่ และให้เพิ่มคําว่า “ราคา” ให้เป็นข้อความเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจเป็นข้อความที่
ไม่เป็นธรรมได้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงกําหนดลักษณะข้อความในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขาย
สินค้าหรือบริการในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนถึงลักษณะของการนําเสนอข้อมูลต่างๆในโฆษณา 

2.  ป๎ญหาการกําหนดข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ผู้เขียนเสนอให้กําหนดมาตรการปูองกัน 
ด้วยการกําหนดให้ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เพ่ือให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสามารถกําหนดข้อสัญญาที่จําเป็นต้องใช้ 
และข้อสัญญาไม่เป็นธรรมที่ห้ามใช้ได้ รวมทั้งออกประกาศกําหนดรายละเอียดในเอกสารซื้อขายสินค้า
หรือบริการในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2545  

3.  ป๎ญหาการกําหนดวันหมดอายุในคูปองส่วนลดออนไลน์ ผู้เขียนเสนอให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องกําหนดวันหมดอายุของคูปองออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายเงินไปจริง
เพ่ือให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลดออนไลน์ (Cash Value) ต้องมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่วนราคาที่
ผู้บริโภคสามารถนําคูปองส่วนลดออนไลน์ไปใช้ได้จริง (Promotion Value) ต้องมีวันหมดอายุไม่น้อย
กว่า 6 เดือน โดยกําหนดไว้ในข้อสัญญาที่จําเป็นต้องใช้ในธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  

4.  ป๎ญหาการขอเลิกสัญญาและการขอเงินคืน ผู้เขียนเสนอให้มีการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับคํารับประกันสินค้าหรือบริการในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ ตามมาตรา 37 แห่ง 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยกรณีที่ผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการไม่
เป็นไปตามท่ีโฆษณา ผู้บริโภคสามารถรับสินค้าหรือบริการไว้และเรียกค่าชดเชยในส่วนที่ต้องเสียหาย
จากการที่สินค้ามีมูลค่าลดลง หรือค่าชดเชยในส่วนของมูลค่าของบริการที่แตกต่างกันได้  ส่วนกรณีที่
ผู้บริโภคไม่ได้รับสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคสามารถขอยกเลิกคูปองส่วนลดออนไลน์กับผู้ ประกอบ
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ABSTRACT 
 

The development of the Internet today, that people have widely 
accessible and more easily across devices causing businesses offering goods or 
services in the form of  special discount coupons via internet called “Online Discount 
Coupon” or “Deal”. The online discount coupon business operators sell goods and 
services of the merchants in form of a special online discount coupon via their 
websites. The website operator will deduct their income from a part of coupon sale 
price. After the consumer has already bought a coupon, they have to print coupon 
from the website to show with the merchant to redeem goods or services. 

Online discount coupon business consists of three relevant parties i.e. 
online discount coupons website operator, merchant and consumer. The website 
operator act as a commission agent for the merchant to sell goods or services in the 
form of coupons to consumers who is a third party. The website operator also is a 
direct sales representative for merchant. In this business, consumers must be face 
problems since the purchase process is begun until coupon is used as follows; 

1. Problem concerning non-transparency disclosure. The website 
operator also provides false or exaggerated information about a product or service 
on the website. Price of goods or services displayed on the website is higher than 
market price. 
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2. Problem concerning determining unfair contract and unclearness of 
terms of use of coupon such as the sole right of the website operator to change 
terms and conditions of coupon without prior consent from the consumer, or 
charging for other expenses that are not specified in the conditions. 

3. Problem concerning expiration of coupon. Each coupon will be 
determined the expiration date which will affect to the price actually paid (Cash 
Value) and the price actually available (Promotion Value). The period that the 
consumers will be able to use coupons before it expires is short time. 

4. Problem concerning termination of contract and refund. When 
consumers get goods or service that is not as describe in advertising or lower quality 
than usual. It makes consumers receive goods or services do not in accordance with 
their rights. Consumers will be able to terminate the contract for a refund or 
compensation or not.  

Although in Thailand, Consumer Protection Act B.E. 2522, Direct Sales and 
Direct Marketing Act B.E. 2545, Unfair Contract Terms Act B.E. 2540, Electronic 
Transactions Act B.E. 2544, and laws about the electronic commerce registration are 
constituted and effective. But when applied for consumer protection in online 
discount coupon business, it found that there are still have some problems that 
cannot protect consumers adequately. 

According to the study and research of international law for the 
protection of consumers in online discount coupons, i.e. USA, Canada and Australia, 
the writer found that there are laws in these countries that can be applied to protect 
consumers in their online discount coupons business adequately by defining the 
nature of the unfair contracts and prohibiting deception that include the price of 
goods or services. To determine expiry date, will apply with law on gift cards, gift 
certificate or pre-paid card. In case the consumer receives goods or services that do 
not conform to the advertising, the consumers will have the right to terminate the 
contract and demand compensation.  

Therefore, the writer suggests to resolve the problems and to be able to 
bring legal measures of Thailand to apply efficiently, i.e. 
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1. Problem concerning non-transparency disclosure. The writer proposes 
to amend the Consumer Protection Act B.E. 2522 in the field of advertising 
consumption by establishing preventive measures for the business operator to 
submit advertising to the Advertising Committee to examine before publishing, and 
add legal term, "price" to be a message about goods or services that could be an 
unfair term. Also, the writer proposes regulating ministerial regulations in order to 
define the offering goods and services messages under Section 28 of Direct Sales and 
Direct Marketing Act B.E. 2545 for clearness in advertisement. 

2. Problem concerning determining unfair contract and unclearness of 
terms of use of coupon. The writer proposes a preventive measure to require the 
online discount coupon business is a business control contract according to 
Consumer Protection Act B.E. 2522 and the amendment in B.E. 2541. Therefore, the 
Board of Contract can determine the required contract terms and prohibitively unfair 
terms, and issue the notification prescribing details in the trade document of goods 
or services in online discount coupons according to Section 31 of Direct Sales and 
Direct Marketing Act B.E. 2545 to clarify each party’s rights and duties, and to 
understand the validity of contract terms. 

3. Problem concerning expiration of coupon. The writer proposes that 
the business operator shall determine the expiration date of the coupon into two 
periods, i.e. price which consumer actually paid to acquire the discount coupon 
online (Cash Value) shall expire not less than five years and price actually available 
(Promotion Value) shall expire not less than six months that will be determined in 
the contract.  

4. Problem concerning termination of contract and refund. The writer 
proposes to determine details about the goods or services warranty in online 
discount coupon business under Section 37 of Direct Sales and Direct Marketing Act 
B.E. 2545. In case the consumer does not receive goods or services as advertised, 
consumer can receive a goods or services, and claims for compensation on the part 
of the damage to its value or compensation in respect of the value of different parts 
if the consumer does not receive the goods or services,  before online discount 
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coupons is expired, consumer is subject to cancel online discount coupon and 
request a refund of paid charges. 

 
Keywords: online discount coupon, consumer protection, website operator 
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บทที่ 1 
บทน า 

  
1.1 ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

 
การพัฒนาทางด้านอินเตอร์เน็ตในป๎จจุบันที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างกว้างขวางและ

ง่ายขึ้นผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) แท็ปเล็ต (Tablet) 
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Smartphone) ทําให้การทําธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นที่
นิยมมากขึ้น และด้วยหลักการที่ว่าการซื้อเป็นจํานวนมากนั้นย่อมควรที่จะได้ราคาต่อหน่วยต่ํากว่าการ
ซื้อเป็นจํานวนน้อยได้เป็นที่รู้จัก ยอมรับและคาดหวังสําหรับคนทั่วไป ตั้งแต่ผู้บริโภคไปถึงนักธุรกิจ ยิ่ง
ซื้อมากก็ยิ่งเป็นการสร้างอํานาจต่อรองให้ผู้ซื้อได้มาก เนื่องจากผู้ขายย่อมต้องการขายสินค้าของตน 
จึงส่งผลให้เกิดแนวคิดในการรวมตัวกันในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ สมาคมการค้า หรือการ
รวมตัวระดับประเทศ แนวคิดนี้ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกับอินเตอร์เน็ตที่สามารถรวบรวมผู้คนที่มี
ความชอบเหมือนกันให้รวมเป็นกลุ่มจนเป็นรูปแบบการค้าที่เรียกว่า “การซื้อแบบกลุ่ม” (Group 
Buying)1 ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์เสนอขายสินค้าหรือบริการในรูปแบบคูปอง
สินค้าหรือบริการในราคาพิเศษ หรืออาจเรียกว่า “คูปองส่วนลดออนไลน์” (Online Discount 
Coupon) หรือ “ดีล” (Deal) ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ข้อเสนอพิเศษนั้นจะต้องมีจํานวนผู้ซื้อขั้นต่ําเป็นไป
ตามข้อกําหนด หากมีผู้ซื้อไม่ถึงจํานวนขั้นต่ําที่ทางเว็บไซต์กําหนดไว้แล้วนั้น ข้อเสนอดังกล่าวก็จะถูก
ยกเลิกไป  

ตัวอย่างเว็บไซต์แบบ “Group Buying” ที่ได้รับความนิยม เช่น เว็บไซต์ Groupon2 ที่
มีแนวความคิดในการเสนอคูปองราคาพิเศษที่ครอบคลุมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ สมาชิกนิตยสาร 
โรงแรม ท่องเที่ยว สถาบันเสริมความงาม สินค้าอุปโภคบริโภค โรงเรียนสอนภาษา เป็นต้น โดยในแต่
ประเทศและแต่ละวันจะมีข้อเสนอที่แตกต่างกันไป ที่เรียกว่า “Deal of the Day” สําหรับประเทศ
ไทยมีเว็บไซต์ที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกับ Groupon คือ Ensogo3 เพียงแต่ไม่มีการกําหนดจํานวน
ยอดผู้ซื้อขั้นต่ํา ทําให้ผู้บริโภคสามารถซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ได้ง่ายขึ้น โดยรูปแบบการทําธุรกิจใน

                                           
1เลอทัด ศุภดิลก, “โมเดลธุรกิจยุค Social Network: Group Buying, Daily Deals 

กับ Social Commerce,” สืบค้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2558, จาก lertad.com/author/lertad 
2www.groupon.com 
3www.ensogo.co.th 
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ลักษณะนี้ จะเริ่มจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ทําการติดต่อกับผู้ค้าที่เป็นผู้
ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการให้มาเสนอราคาสินค้าหรือบริการที่ถูกกว่าปกติ เช่น ให้ส่วนลด
อย่างน้อย 30% หรือ มากกว่า รวมทั้งจะต้องให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์หักรายได้ส่วนหนึ่งจาก
ยอดขายคูปองด้วย ผู้บริโภคจะต้องทําการซื้อคูปองผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์
เท่านั้น โดยเมื่อผู้บริโภคจ่ายเงินแล้วจะได้รับคูปองที่มีรหัสระบุไว้ผ่านทาง E-mail ที่สมัครไว้ ซึ่ง
ผู้บริโภคจะต้องพิมพ์คูปองดังกล่าวออกมาและนําไปแสดงกับผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือ
บริการ เพื่อรับสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยคูปองแต่ละใบนั้นจะประกอบด้วยราคา 2 ส่วน คือ ราคาที่
ผู้บริโภคได้จ่ายเงินไปจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลดออนไลน์นั้น (Cash Value) และราคาที่ผู้บริโภค
สามารถนําคูปองส่วนลดออนไลน์ไปใช้ได้จริง (Promotion Value) ซึ่งราคาดังกล่าวจะเป็นราคาที่
ปรากฏอยู่ทีห่น้าคูปองส่วนลดออนไลน์ เช่น ผู้บริโภคซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ร้านอาหารแบบบุฟเฟต์
แห่งหนึ่งราคา 199 บาท โดยที่หน้าคูปองระบุราคา 450 บาท หมายความว่าผู้บริโภคสามารถใช้
คูปองส่วนลดออนไลน์ดังกล่าวเพ่ือทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ราคา 450 บาท ได้ในราคา 199 บาท ใน
กรณีนี้ ราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลดออนไลน์ (Cash Value) คือ 199 
บาท ส่วนราคา 450 บาท เป็นราคาเต็มค่าอาหารและเป็นราคาที่ผู้บริโภคจะได้รับบริการจริง 
(Promotion Value) เนื่องจากการทําธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์มีต้นทุนการดําเนินการที่ต่ํา 
เช่น ค่าทําเว็บไซต์ ค่าจ้างพนักงานติดต่อผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการให้มาร่วมทํา
ธุรกิจ เป็นต้น และยังได้รับผลตอบแทนที่สูงจากยอดขายคูปองส่วนลดออนไลน์ รวมทั้งมีความเสี่ยงต่ํา 
ทําให้มีผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์เกิดข้ึนเป็นจํานวนมาก 

จากการที่ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์จะต้องประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ฝุาย คือ ฝุาย
ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ ฝุายผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ 
และฝุายผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องประสบกับป๎ญหาต่างๆ ตั้งแต่
กระบวนการเริ่มต้นในการซื้อคูปองไปจนถึงการใช้งานคูปอง ดังนี้ 

1.  ป๎ญหาการนําเสนอข้อมูลที่ไม่โปร่งใส ในเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะมีการ
นําเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกินจริงหรือเป็นเท็จเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ อีกทั้งสินค้าหรืบริการที่มีการ
เสนอขายนั้นมีความหลากหลายมากทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ที่พัก โรงแรม กิจกรรม การให้บริการ 
ส่งผลให้การโฆษณาที่ไม่ถูกต้องนั้นมีขึ้นเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้การแสดงราคาสินค้าหรือบริการ
ก่อนที่จะทําการลดราคานั้นจะมีการตั้งราคาไว้สูงเกินจริงกว่าราคาตามท้องตลาด ทําให้ราคาที่ลดแล้ว
มิใช่ราคาที่ผู้บริโภคควรจะได้รับจริง เช่น ในเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์แสดงราคาห้องพัก
โรงแรมราคาปกติ 4,000 บาท ถ้าซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์จะซื้อได้ในราคา 2,000 บาท ทั้งที่ความ
เป็นจริงแล้วห้องพักของโรงแรมดังกล่าวมีราคาปกติเพียง 2,300 บาทเท่านั้น  การแสดงราคาดังกล่าว
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จึงเป็นการแสดงราคาที่ทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าตนได้ส่วนลดมาก รวมทั้งการกําหนดราคาสินค้าหรือ
บริการให้สูงกว่าปกติยังเป็นการสร้างความคาดหวังให้กับผู้บริโภค (consumer expectation) ว่า
ผู้บริโภคจะได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพตามราคาปกติที่แสดงไว้ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ แต่
เมื่อได้รับสินค้าหรือบริการแล้วกลับไม่เป็นไปตามราคาปกติที่ผู้บริโภคควรจะได้รับ นอกจากนี้ข้อมูล
ต่างๆเก่ียวกับผู้ค้าท่ีเป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ อันเป็นสาระสําคัญที่ผู้บริโภคต้องใช้ใน
การพิจารณาตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆหรือไม่ มักไม่มีการแสดงไว้หรือแสดงไว้เพียงแต่
ชื่อเท่านั้น ทําให้ผู้บริโภคไม่อาจที่จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ค้าดังกล่าว 

2.  ป๎ญหาการกําหนดข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและความไม่ชัดเจนของเงื่อนไขในการใช้
งานคูปอง เช่น การกําหนดข้อจํากัดความรับผิดต่างๆของผู้ประกอบธุรกิจ รูปแบบการแสดงและภาษา
ที่ใช้ทําในรูปแบบของภาษาอังกฤษ หรือการกําหนดให้สิทธิแก่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์แต่เพียงฝุาย
เดียวในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกําหนดต่างๆโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้บริโภค ในส่วนของ
ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขในการใช้งานคูปองนั้น มักจะเกิดขึ้นกับคูปองร้านอาหารหรือโรงแรม 
เช่น ผู้บริโภคต้องถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่ไม่มีการระบุไว้ในเงื่อนไขว่าจะมีการเรียกเก็บเมื่อมีการ
นําคูปองไปใช้ หรือการจํากัดประเภทของอาหารหรือบริการที่จะได้รับเมื่อนําคูปองไปใช้ทั้งที่ไม่มีการ
ระบุไว้หรือระบุไว้อย่างคลุมเครือ 

3.  ป๎ญหาการกําหนดวันหมดอายุในคูปองส่วนลดออนไลน์ ในคูปองแต่ละใบจะมีการ
กําหนดวันหมดอายุไว้ โดยการกําหนดวันหมดอายุนี้จะมีผลกับทั้งราคาที่จ่ายจริง (Cash Value) และ
ราคาที่สามารถใช้ได้จริง (Promotion Value) ซึ่งระยะเวลาที่ผู้บริโภคจะสามารถนําไปใช้ได้ก่อนที่
คูปองจะหมดอายุนั้นมักจะมีระยะเวลาการใช้งานสั้นๆ เช่น 1 เดือน หรือมากกว่านั้นแต่มักจะไม่เกิน 
4 เดือน หากคูปองหมดอายุแล้ว ผลที่ตามมาคือผู้บริโภคไม่สามารถที่ใช้คูปองนั้นได้ ทั้งที่เงินที่
ผู้บริโภคได้จ่ายไปนั้นเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนที่ผู้บริโภคจะได้รับสินค้าหรือบริการ ซึ่งผู้ที่ได้รับ
เงินไปสามารถนําเงินดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ได้ 

4.  ป๎ญหาการขอเลิกสัญญาและการขอเงินคืน จากการซื้อสินค้าหรือบริการในรูปแบบ
คูปองส่วนลดออนไลน์ เป็นการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้บริโภคในการจ่ายเงินที่ต่ํากว่าราคาปกติของสินค้า
หรือบริการนั้นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค แต่อาจเป็นการลดกําไรของผู้ค้า เมื่อผู้บริโภคได้รับ
สินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นไปตามที่มีการโฆษณาหรือคุณภาพต่ํากว่าปกติ ย่อมทําให้ผู้บริโภคได้รับ
สินค้าหรือบริการไม่เต็มตามสิทธิของตน ผู้บริโภคจะสามารถเลิกสัญญาเพ่ือขอเงินคืนได้หรือไม่ หรือ
เรียกค่าชดเชยได้หรือไม่  

จากสภาพป๎ญหาต่างๆเหล่านี้ แม้ในประเทศไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ทั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
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ผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุดโดยพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 รวมทั้งกฎหมายระดับรอง
ต่างๆ หรือแม้กระท่ังกลไกการคุ้มครองผ่านทางสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือการจด
ทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่กฎหมายหรือกลไกดังกล่าวก็ยังไม่มีบทบัญญัติหรือ
กลไกเฉพาะไว้คุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ที่ในป๎จจุบันมีแนวโน้มจะขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง และมีผู้บริโภคจํานวนมากที่ต้องเสียเปรียบและไม่อาจที่จะเรียกร้องสิทธิของตนได้ 
รวมทั้งผู้บริโภคยังละเลยกับสิทธิของตนที่ถูกเอาเปรียบเนื่องจากไม่มีกลไกทางกฎหมายที่ชัดเจนมา
รองรับกับป๎ญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ จึง
เห็นสมควรศึกษากฎหมายต่างๆของไทยในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ว่ามี
ความเหมาะสม เพียงพอแล้วหรือไม่ และสมควรมีการพัฒนากฎหมายในด้านนี้ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ
หรือไม่อย่างไรต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

 
1.  เพ่ือศึกษาถึงสภาพป๎ญหาที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลด

ออนไลน์ 
2. เพ่ือศึกษาถึงกฎเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายไทยเกี่ยวกับคูปอง

ส่วนลดออนไลน์ 
3.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์

ของต่างประเทศ และนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลด
ออนไลน์ของไทย 

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 
มุ่งศึกษาเกี่ยวกับสภาพป๎ญหาที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลด

ออนไลน์ กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคของไทย รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเก่ียวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ของต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย 
และนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ของไทย 
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1.4 วิธีการศึกษา 
 

ศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการศึกษาจากข้อมูล 
หนังสือ รายงานการวิจัย เอกสาร บทความ วารสาร คดีต่างๆและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ทั้งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ  

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1.  ทําให้ทราบถึงสภาพป๎ญหาที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลด

ออนไลน์ 
2.  ทําให้ทราบถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายไทยเกี่ยวกับคูปอง

ส่วนลดออนไลน์ และข้อจํากัดของกฎหมายไทยในการคุ้มครองผู้บริโภค 
3.  ทําให้ทราบถึงแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ของ

ต่างประเทศ เพ่ือนําใช้เป็นแนวทางการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไทย 



6 
 

 

บทที่ 2 
ลักษณะและสภาพการด าเนินธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ 

 
2.1 แนวคิดและพัฒนาการของการเกิดคูปองส่วนลดออนไลน์ 

 
ธุรกิจในป๎จจุบันมีความหลากหลายมากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต การพัฒนาทางด้าน

เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของอินเตอร์เน็ต (Internet) ทําให้ผู้คนสามารถติดต่อกันได้
ง่ายขึ้น การทําธุรกิจได้พัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต จนสามารถทําลายข้อจํากัดต่างๆที่
มีทัง้ข้อจํากัดด้านเวลาที่แต่เดิมร้านค้าต่างๆจะต้องมีเวลาปิดเปิดร้าน ก็สามารถเปิดร้านได้ตลอดเวลา 
ข้อจํากัดด้านเงินทุน ที่แต่เดิมการทําธุรกิจค้าขายต้องมีการเช่าพ้ืนที่เพ่ือเปิดร้านค้าหรือต้องมีการจ้าง
ลูกจ้างเพ่ือช่วยขายของหน้าร้าน ได้เปลี่ยนเป็นการสามารถทําธุรกิจค้าขายจากที่บ้านพักหรือที่ใดก็ได้
โดยไม่จําเป็นต้องเช่าพ้ืนที่อีก ไม่ต้องคํานึงถึงทําเลที่ตั้ง ข้อจํากัดด้านระยะทางที่แต่เดิมการทําธุรกิจ
ต้องมีการพบหน้ากันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ก็ได้พัฒนามาเป็นการสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา ณ 
สถานที่ใดก็ได้โดยไม่จําเป็นที่ผู้ซื้อและผู้ขายต้องมาพบหน้ากันโดยตรง1 ซึ่งการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อ
ออนไลน์ทําธุรกิจนี้เรียก การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ช (E – Commerce) การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์นี้ ในความหมายอย่างแคบ หมายถึง การซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเตอร์เน็ต2 ส่วนใน
ความหมายอย่างกว้างได้มีการให้คํานิยามหลายๆความหมาย เช่น 

“การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อันครอบคลุม
กิจกรรมชนิดต่างๆ ได้แก่ การซื้อขายสินค้าหรือบริการ การส่งข้อมูลดิจิตอลผ่านระบบออนไลน์ การ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การจําหน่ายหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อมูลใบตราส่งสินค้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การประมูลการออกแบบและวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง การขายตรง และการ
บริการหลังการขาย เป็นต้น ซึ่งรวมถึงสินค้าและบริการทุกประเภท ตลอดจนกิจกรรมรูปแบบเดิมและ

                                           
1ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักกฎหมายสํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สัญญา
ต้องเป็นสัญญา การก่อให้เกิดสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองผู้บริโภคในการทําสัญญา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเด็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 1 ( กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2557), น.15. 

2ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, คู่มือ การทําสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้
ประกอบธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พาณิชพระนคร (2535), 2545, น.14. 
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กิจกรรมแบบใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีการประมวลผลและการส่งข้อมูล ในรูปแบบข้อความ เสียง 
และภาพ”3 

“พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การผลิต การจัดจําหน่าย การตลาด การขาย หรือการส่ง
สินค้าและการบริการโดยใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์”4 

“พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ธุรกรรมทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ทั้ งใน
ระดับองค์กรและเอกชนทั่วไป โดยอาศัยการประมวลผลและการส่งข้อมูลดิจิตอลในรูปแบบทั้ง
ข้อความ เสียง และภาพ”5 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หากจําแนกตามประเภทของคู่สัญญาสามารถแบ่งออกได้ 
ดังนี้6 

1.   ผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค (Business to Consumer หรือ B2C) คือ การซื้อขาย
สินค้าหรือให้บริการระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค เช่น การขายสินค้าอุปโภคบริโภค การ
โฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

2.   ผู้ประกอบธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจ (Business to Business หรือ B2B) คือ การค้า
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเอง ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า หรือสาขา หน่วยงานภายใน
องค์กรเดียวกัน ในที่นี้จะครอบคลุมถึงเรื่องการขายส่ง การดําเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain Management) เป็นต้น ซึ่งจะมีความซับซ้อน
ในระดับต่างๆกันไป 

                                           
3COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , “A European Initiative 

in Electronic Commerce”, Retrieved 16 June 2015, from http://eur-lex.europa.eu 
/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51997DC0157&from=EN 

4World Trade Organization, “Developments Implications of Electronic 
Commerce,” Retrieved 16 June 2015, from http://r0.unctad.org/ecommerce/event 
_docss/colombo_wto 

5Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 
Electronic Commerce : Opportunities and Challenges for Government, (Paris : OECD, 
1998), p.20. 

6อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ. “S-COMMERCE : อนาคตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์.” Panyapiwat Journal Vol.5 No.1 (July – December 2013), น.148. 
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3.   ผู้บริ โภคกับผู้บริ โภค (Consumer to Consumer หรือ C2C) คือ การติดต่อ
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค ซึ่งมีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์ เช่น การติดต่อเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสารในกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการบริโภคเหมือนกัน หรืออาจทําการแลกเปลี่ยนสินค้า
ระหว่างกัน เช่น ผู้บริโภคต้องการขายรถจักรยานยนต์ของตนที่ใช้แล้วให้กับผู้บริโภครายอ่ืนที่สนใจ 

4.   ผู้ประกอบธุรกิจกับภาครัฐ (Business to Government หรือ B2G) คือ การ
ประกอบธุรกิจระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ซึ่งมักจะเป็นการดําเนินธุรกิจที่เป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจกับ
หน่วยงานของรัฐ เช่นการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือที่เรียกว่าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E Government Procurement : E-GP) รวมถึงการสร้างระบบให้ภาครัฐสามารถ
ติดต่อกับผู้ประกอบธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การยื่นเอกสารประกวดราคาผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (e-bidding) เป็นต้น 

5. ภาครัฐกับประชาชน (Government to Customer หรือ G2C) เป็นการบริการของ
ภาครัฐผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมักไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้าแต่จะเป็นเรื่องการบริการของ
ภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การคํานวณและเสียภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต การให้บริการข้อมูล
ประชาชนผ่านอินเตอร์ เน็ต ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลการติดต่อการทําทะเบียนต่างๆของ
กระทรวงมหาดไทย ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการทําเรื่อง
นั้นๆ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบางอย่างจากทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้ด้วย  

นอกจากนี้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังอาจจําแนกประเภทออกเพ่ิมได้อีกเป็นภาครัฐ
กับภาครัฐ (Government to Government หรือ G2G)7 คือ การทําสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ด้วยกันเอง เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงการทําสัญญาระหว่างรัฐต่อ
รัฐด้วย 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในป๎จจุบันได้มีการพัฒนาคําเรียกใหม่ที่มีความหมายใกล้เคียง
กันคือ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีบีซีเนส (Electronic Business : E-Business)8 ซึ่งหมายถึง การ
ดําเนินธุรกิจที่อาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทางธุรกิจ โดยธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ อีบีซีเนส มีจุดเด่นที่ประหยัดค่าใช้จ่าย และ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจโดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของอาคารที่ทําการ ห้องจัด
แสดงสินค้า คลังสินค้า พนักงานขายและพนักงานให้บริการต้อนรับลูกค้า อย่างไรก็ตาม ระบบอีคอม

                                           
7อาณั ติ  ลี มั ค เ ด ช ,  เ รี ย นรู้ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ภ าคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ , 

(กรุงเทพมหานคร : เออาร์บิซิเนสเพรส, 2546), น.6. 
8อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น.148. 



9 
 

 

เมิร์ชนั้นยังมีข้อจํากัดหลายประการ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยที่ต้องมีประสิทธิภาพ การซื้อขาย
ระหว่างประเทศจําเป็นต้องมีกฎหมายรองรับ เป็นต้น ในเวลาต่อมาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธด้าน
การซื้อขายแนวทางใหม่ คือ การสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์มือถือในการเจรจาตกลงด้ านธุรกิจกัน 
หรือที่เรียกกันว่า เอ็มคอมเมิร์ช (Mobile Commerce : M- Commerce)9 ซึ่งได้กลายมาเป็นที่นิยม
ในกลุ่มลูกค้าทุกระดับอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว ผู้ขายสามารถนําเสนอสินค้า
หรือบริการที่นําไปสู่การเจรจาต่อรองที่ตรงใจลูกค้าได้ทันที  เมื่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีในด้าน
โทรศัพท์มือถือได้ก้าวเข้าสู่ยุคโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ได้ทุกที่ทุกเวลา ทําให้สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค 
(Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ได้ก่อให้เกิดการทําธุรกิจผ่านสื่ออย่างเฟซบุ๊ค ที่รู้จักกันในชื่อ (F-
Commerce) ซึ่งผู้บริโภคสามารถแบ่งป๎นประสบการณ์ร่วมกับผู้อ่ืนได้ตลอดเวลา (Real Time) ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในเฟซบุ๊คนี้ ส่งผลให้การซื้อขายสินค้าเป็นไปอย่างกว้างขวางและง่ายขึ้น การ
ทําธุรกิจโดยผ่านทางสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นนี้ได้ก่อให้เกิดการขยายตัวของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า Social Commerce ซึ่งเป็นการค้าออนไลน์ที่มีกลไกตามบริบทหรือ
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีอยู่ในสังคมที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม10  

Social Commerce ได้กลายเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ขายปลีกรายย่อยและลูกค้า โดยมี
คุณลักษณะพิเศษคือ ความสามารถในการติดต่อสื่อสารโต้ตอบระหว่างกันได้ในทันที ทั้งนี้เครื่องมือ
ของ Social Commerce สามารถจําแนกได้ออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้11 

1.  การจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Ratings and Reviews) เป็น
เครื่องมือที่ขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อขายที่สูงขึ้นได้โดยผ่านลูกค้าที่เคยใช้สินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจ
เรียกว่า ลูกค้าประจํา ที่เกิดความประทับใจในตัวสินค้าที่ซื้อไปหรือบริการหลังการขาย และเข้ามา
แสดงความคิดเห็นผ่านประสบการณ์การใช้จริง ลูกค้าประจํายังเป็นส่วนหนึ่ งในการช่วยจัดอันดับ
สินค้าส่งผลให้การตัดสินใจซื้อสินค้าจากลูกค้ารายใหม่เป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น การจัดอันดับและ
ความคิดเห็นของลูกค้าเป็นเครื่องมือที่ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ในการทําการตลาด เพราะลูกค้า
ส่วนใหญ่ยินยอมที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ เมื่อได้รับฟ๎งคําแนะนําหรือประสบการณ์การใช้สินค้าหรือ
บริการจากผู้คนรอบข้าง 

                                           
9เพ่ิงอ้าง, น.149. 
10ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ , “Social Commerce กลยุทธ์ใหม่ของพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์,” Executive Journal, (2011), น.104. 
11เพ่ิงอ้าง, น.105-106. 
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2.  ข้อเสนอแนะของผู้ใช้และการแนะนําผลิตภัณฑ์ (User Recommendations and 
Referrals) เป็นแนวความคิดพ้ืนฐานในการนําสื่อดิจิตอลที่มีอยู่มาดึงดูดให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการทํา
ธุรกรรมการซื้อขาย โดยอาจมีข้อเสนอพิเศษให้แก่ผู้ซื้อที่มีการแนะนําหรือบอกต่อเพ่ือน เครื่องมือทาง
การตลาดนี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างสูง เพราะผู้แนะนําไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
และยังมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนจากร้านค้าอีกด้วย จัดเป็นการตลาดรูปแบบหนึ่งที่เน้นการพูดแบบ
ปากต่อปาก (Word of Mouth) หรือ Viral Marketing เช่น การส่งข้อความในทวิตเตอร์ (Twitter) 
การทํา Social Bookmarking หรือ การให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ใช้ที่แนะนําผลิตภัณฑ์ต่อผู้อื่น เป็นต้น 

3.  เครื่องมือการซื้อขายทางสังคม (Social Shopping Tools) เป็นการนําสื่อเทคโนโลยี
ที่ได้รับความนิยมในป๎จจุบันมาดําเนินธุรกรรมการซื้อขายสินค้า ซึ่งเป็นช่องทางในการขายสินค้าอีก
ช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยม เช่น การเปิดร้านค้าบน Facebook และการทําธุรกิจประเภท Group  
Buying ที่มีลักษณะเป็นการซื้อของแบบกลุ่มเพ่ือให้ได้ราคาพิเศษ เป็นต้น 

4. กระทู้และชุมชนออนไลน์ (Forums and Communities) เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่
อยู่คู่อินเตอร์เน็ตมามากกว่า 40 ปี ได้แก่ เว็บไซต์ต่างๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ เช่น การศึกษา การแพทย์ ธุรกิจ เป็นต้น โดยต่างใช้กระทู้และ
ชุมชนออนไลน์เป็นสื่อกลางติดต่อระหว่างผู้ใช้หลายๆคน ทั้งนี้ในบางเว็บไซต์ผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้
จะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปในแต่ละเว็บไซต์ เช่น Pantip 

5. Social Media Optimization (SMO) ในยุคที่ Search Engine เป็นที่นิยมจนได้รับ
การกล่าวถึงเป็นอย่างมาก ร้านค้าออนไลน์ต่างหันมาให้ความสนใจในกลยุทธ์การเพ่ิมจํานวนคนให้เข้า
สู่หน้าเว็บไซต์ร้านค้า โดยใช้ Search Engine เป็นสื่อกลางที่เรียกว่า Search Engine Optimization 
(SEO) มาถึงในยุคป๎จจุบันที่สังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น กลยุทธ์เพ่ือใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในการชักชวนผู้คนให้เข้ามามีส่วนร่วมในเว็บไซต์จนเกิดการทําธุรกรรมซื้อขายจึงได้เกิดขึ้นและเรียก
กันว่า Social Media Optimization (SMO) ตัวอย่างเช่น การแทรกลิงค์เว็บไซต์ของร้านค้าผ่านวีดีโอ
บน Youtube หรือ การ tag ชื่อเพ่ือนที่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook ลงบน
รูปภาพ 

6.  การโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Advertising) ป๎จจุบันผู้ใช้หลายคนเข้าใช้
บริการสื่อสังคมออนไลน์เสมือนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ไม่สามารถขาดได้เมื่อเข้าสู่โลกไซเบอร์ ดังนั้น การ
ลงโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์จึงสามารถผ่านสายตาผู้บริโภคได้ค่อนข้างมาก โดยเงื่อนไขในการ
โฆษณาจะแตกต่างกันออกไป เช่น ผู้ลงโฆษณาบน Facebook สามารถกําหนดค่าโฆษณาได้ โดย
ความถี่ในการแสดงโฆษณาจะแปรผันตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
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จากแนวความคิดของการทําธุรกิจโดยการใช้ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ที่สามารถ
รวบรวมผู้คนที่มีความคิดเหมือนๆกันให้มาอยู่ในกลุ่มที่มีช่องทางการติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว สามารถแบ่งป๎นประสบการณ์ต่างๆร่วมกันได้อย่างไม่มีข้อจํากัด ประกอบกับการเกิด
แนวความคิดจากหลักการที่ว่า การซื้อเป็นจํานวนมากนั้นย่อมควรที่จะได้ราคาต่อหน่วยต่ํากว่าการซื้อ
เป็นจํานวนน้อย เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากคนทั่วไป ตั้งแต่ผู้บริโภคไปจนถึงนักธุรกิจต่างๆ 
ยิ่งซื้อสินค้ามากยิ่งสร้างอํานาจต่อรองให้กับผู้ซื้อได้มาก ซึ่งผู้ขายย่อมต้องการที่จะขายสินค้าของตนให้
มากเข้าไว้ จึงเกิดแนวคิดการรวมตัวในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ สมาคมการค้า หรือแม้แต่
การรวมตัวกันระดับประเทศ แม้โดยหลักแล้วผู้ขายจะต้องลดราคาสินค้าลงกรณีที่ขายสินค้าเป็น
จํานวนมาก แต่ผู้ขายก็ยังคงมีกําไร ส่วนผู้ซื้อแม้จะต้องซื้อสินค้ามากขึ้นแต่จะได้สินค้าในราคาที่ถูกลง 
ทําให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝุาย (Win Win Situation)12 จากแนวความคิดนี้ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้กับ
การดําเนินธุรกิจแบบ Social commerce และได้กลายเป็นรูปแบบการค้าที่ถูกเรียกว่า “Group 
Buying”13 

โมเดลแบบ Group Buying จะปรากฏอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ที่เสนอขายสินค้าหรือ
บริการในรูปแบบคูปองส่วนลดออนไลน์ที่เป็นคูปองสินค้าหรือบริการในราคาพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า
ข้อเสนอพิเศษนั้นจะต้องมีจํานวนผู้ซื้อขั้นต่ําเป็นไปตามข้อกําหนด หากมีผู้ซื้อไม่ถึงจํานวนขั้นต่ําที่ทาง
เว็บไซต์กําหนดไว้ ข้อเสนอดังกล่าวจะถูกยกเลิกไป หากผู้ซื้อสามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือซื้อคูปองส่วนลด
นั้นได้ตามจํานวนที่ทางเว็บไซต์กําหนดไว้ในข้อเสนอแล้ว ผู้ซื้อทุกคนก็จะได้รับคูปองส่วนออนไลน์
ราคาพิเศษนั้นๆไป โดยเว็บไซต์ที่เป็นผู้ริเริ่มและประสบความสําเร็จอย่างมากคือ เว็บไซต์ Groupon14 
ที่เสนอขายคูปองส่วนลดออนไลน์ที่ครอบคลุมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ สถาบันความงาม สินค้า
อุปโภคบริโภค ที่พักโรงแรม เป็นต้น โดยแต่ละประเทศและแต่ละวันจะมีข้อเสนอที่แตกต่างกันออกไป 
ที่เรียกว่า “Deal of the Day”15 ซึ่ง Groupon มีการตลาดในประเทศต่างๆถึง 44 ประเทศทั้งใน
ทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชีย  

                                           
12ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, น.107. 
13เลอทัด ศุภดิลก, “โมเดลธุรกิจยุค Social Network: Group Buying, Daily Deals 

กับ Social Commerce,” สืบค้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2558, จากhttp://lertad.com/author/lertad 
14www.groupon.com 
15ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, น.107. 
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ประวัติความเป็นมาของ Groupon16 
Groupon เป็นเว็บไซต์ที่เสนอขายสินค้าหรือบริการในราคาพิเศษที่มีการลดราคาลงมา

อย่างน้อย 50% ในรูปแบบของคูปองส่วนลดออนไลน์ ผู้ก่อตั้งและ CEO คือ Andrew Mason ใน
เดือนพฤศจิกายน ปี 2008 Andrew Mason และทีมของเขาได้เริ่มก่อตั้งบริษัท Groupon ขึ้นใน 
Chicago โดยเน้นไปที่การรวบรวมกําลังซื้อของผู้บริโภค โดยอาศัยช่องทางการช่วยให้ผู้บริโภคที่อาศัย
อยู่ในเมืองต่างๆสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าหรือบริการต่างได้อย่างง่ายโดยมีตัวเลือกที่หลากหลาย 
Groupon ได้เริ่มดําเนินธุรกิจแบบข้อเสนอที่ดีที่สุดต่อวัน (One deal a day หรือ Deal-of-the-
day)17 ซึ่งในระหว่างปี 2009 ถึง 2010 Groupon มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วโดยสามารถ
สร้างเครือข่ายร้านค้าในท้องถิ่นได้ถึง 150 และอีก 100 ร้านค้าระดับนานาชาติ ความสําเร็จของ 
Groupon ภายในระยะเวลาสั้นๆนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นความสําเร็จจากการให้ความสําคัญในการ
สร้างแรงดึงดูดให้ธุรกิจต่างๆหันมาให้ความสนใจกับการเข้ามีส่วนแบ่งในการออกคูปองส่วนลด
ออนไลน์หรือดีล ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกัน คือ ปี 2009 – 2010 Groupon ต้องพบกับคู่แข่งรายอ่ืนที่
เลียนแบบธุรกิจของ Groupon ไป เช่น LivingSocial, BuyWithMe เป็นต้น  

Groupon ได้เริ่มสร้างแรงดึงดูดกับนักลงทุนรายใหม่ๆทั้งในประเทศและจากนักลงทุน
ทั่วโลก ในเดือนเมษายนปี 2010 Groupon ได้ร่วมกับ Digital Sky Technologies ซึ่งเป็นสถาบัน
การลงทุนจากรัสเซียร่วมลงทุนกันเป็นเงินกว่า 135 ล้านเหรียญสหรัฐเพ่ือยกระดับบริษัทให้เข้าสู่ธุรกิจ
อย่างแท้จริง โดยภายหลังจากการเข้าร่วมลงทุนของสถาบันการลงทุนจากรัสเซีย Groupon ได้เข้า
ครอบครองกิจการของ Darberry.ru ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายคูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีฐานอยู่ในกรุงมอส
โคว (Moscow) ของรัสเซีย และได้เปลี่ยนชื่อเป็น Groupon Russia โดยเว็บไซต์ดังกล่าวดําเนินธุรกิจ
ใน 7 เมืองใหญ่ มีสมาชิกมากกว่า 180,000 คน นอกจากนี้ Groupon ยังซื้อกิจการของ CityDeal ซึ่ง
เป็นเว็บไซต์ขายคูปองส่วนลดออนไลน์ขนาดใหญ่ของยุโรปมีสํานักงานตั้งอยู่ที่กรุงเบอลินของประเทศ
เยอรมันที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจเหมือนกับ Groupon ส่งผลให้ธุรกิจของ Groupon ขยายออก
ไปสู่ประเทศอ่ืนๆอีก เนื่องจาก CityDeal มีการทําตลาดใน 16 ประเทศรวมถึงสหราชอาณาจักร, 

                                           
16Doug Bucher, J.M. Downey, Aron Goldstein, Alana Kheyfets, Lauren 

Monitz and Tuong-Minh Truong, “Groupon: What a Deal,” Retrieved 13 June 2015, 
from http://www.laurenmonitz.com/images/Groupon_final.pdf 

17Deal หรือคูปองส่วนลดออนไลน์ คือ การเสนอขายสินค้าหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์
ที่เป็นผู้ออกคูปองให้กับผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เห็นราคาและส่วนลดที่มากกว่าการซื้อโดยตรงจาก
ร้านค้า 
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เยอรมัน และ ฝรั่งเศส และในปีเดียวกัน Groupon ได้ทุ่มเงินกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐเข้าซื้อกิจการ 
Qpod ซึ่งมีกิจการอยู่ในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุุนและเปลี่ยนชื่อเป็น Groupon Japan ในส่วนของ
ละตินอเมริกา Groupon ได้เข้าซื้อกิจการเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ในประเทศชิลี (Chile) ที่ชื่อ
ว่า ClanDescuento ในขณะที่ประเทศอินเดีย Groupon ก็ได้ซื้อกิจการเว็บไซต์ SoSasta และซื้อ
กิจการของ uBuyiBuy ในฮ่องกง, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน รวมทั้ งซื้อกิจการเว็บไซต์ 
GroupsMore.com ในประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้กิจการของ Groupon มีขนาดใหญ่มากและมี
เครือข่ายทางการตลาดอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ในเดือนสิงหาคมปี 2010 มีการประเมินว่ากิจการ
ของ Groupon มีมูลค่าถึง 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้กลายมาเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ที่สามารถสร้างมูลค่ากิจการได้ถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนธันวาคมปี 2010 
ความสําเร็จในธุรกิจของ Groupon ได้กลายมาเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากเมื่อ Groupon ได้
ปฏิเสธข้อเสนอของบริษัท Google ที่ต้องการที่จะเข้าซื้อกิจการของ Groupon ด้วยเงิน 6,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ต่อมา Groupon ได้เริ่มเตรียมออกขายหุ้น IPO โดยตั้งเปูาหมายไว้ที่ 750 ล้านเหรียญ
สหรัฐ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนได้มีการประเมินธุรกิจของ Groupon ว่าน่าจะมีมูลค่า
ของกิจการอยู่ที่ระหว่าง 20,000 – 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  

การดําเนินธุรกิจของ Groupon นั้นใช้หลักการหนึ่งของทฤษฎีเกม (Game theory) ที่
รู้จักกันว่า Assurance Contract18 เมื่อนําสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ จะต้องมีผู้สนใจซื้อมากกว่าหรือ
เท่ากับจํานวนที่ระบุไว้ทุกคนที่ตกลงใจซื้อจึงจะได้รับการเสนอในราคาพิเศษนี้แต่ถ้าจํานวนผู้สนใจไม่
ถึงจํานวนที่กําหนดภายในระยะเวลาที่จํากัด ทุกคนก็จะหมดสิทธิได้รับข้อเสนอนั้นไป โดย Groupon 
มีแบบแผนการดําเนินธุรกิจด้วยการทําตลาดในพ้ืนที่เฉพาะเจาะจงโดยจะส่งกลุ่มดําเนินงานไปสํารวจ
พ้ืนที่จริงก่อนเมื่อเห็นโอกาสทางธุรกิจก็ปรึกษากับพันธมิตรหรือผู้ค้าที่ต้องการร่วมมือด้านการส่งเสริม
การขายด้วย เป็นการบูรณาการกันระหว่างความทันสมัยของเทคโนโลยีออนไลน์กับบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถด้านการตลาดเป็นอย่างดี ทําให้ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปี หลังจากตั้งบริษัทขึ้น 
Groupon สามารถสร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้ค้าต่างๆโดยมีข้อเสนอมากกว่า 900 ดีลในทุกๆวัน มี
สมาชิกมากกว่า 70 ล้านคนใน 46 ประเทศ และมีการจ้างพนักงานมากกว่า 7,000 คน โดยภายในปีที่
2 ของการดําเนินกิจการ Groupon สามารถทํากําไรได้มากถึง 713.4 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ด้วยความสําเร็จของ Groupon ที่เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดในการทําธุรกิจแบบ Group 
Buying ทําให้แนวคิดนี้ได้ถูกนําไปใช้ในประเทศต่างๆอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย

                                           
18อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น.155. 
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ก็ได้มีผู้นําแนวคิดโมเดลธุรกิจดังกล่าวมาใช้ โดยเว็บไซต์ในประเทศไทยที่เป็นผู้บุกเบิกและประสบ
ความสําเร็จอย่างมาก คือ Ensogo19  

Ensogo เริ่มดําเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการตามกฎหมายในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 
โดยคําว่า Ensogo มาจากคํา 3 คํา คือ Entertainment + Social + Go ลักษณะโมเดลทางธุรกิจ
ของ Ensogo จะมีความคล้ายคลึงกับโมเดลของ Groupon คือ เป็นเว็บไซต์ที่ขายดีลหรือคูปอง
ส่วนลดออนไลน์เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ Ensogo ไม่มีการกําหนดจํานวนผู้ซื้อขั้นต่ําว่า
จะต้องมีการรวมกลุ่มกันซื้อกี่คนจึงจะสามารถซื้อดีลนั้นๆได้ ซึ่งหมายความว่าสมาชิกเพียงคนเดียวก็
สามารถที่จะซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ที่ตนสนใจได้แล้ว โดยภายหลังที่ Ensogo ได้ดําเนินกิจการมา
ไม่ถึงปีได้มีการขยายกิจการไปสู่ประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย และในเดือนกรกฎาคมปี พ.ศ. 
2554 LivingSocial.com ซึ่งเป็นบริษัทออนไลน์ชั้นนําของโลกที่มี Amazon.com เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ได้เข้ามาซื้อกิจการของ Ensogo20 สิ่งที่ได้จากการเข้าซื้อครั้งนี้ คือ เงินทุนที่เพ่ิมเข้ามามากขึ้น
และความรู้ด้านธุรกิจประเภทนี้ที่ทาง LivingSocial.com มีมาก่อน โดยผลประกอบการรวมของ 
Ensogo ในปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผลประกอบการ
เพ่ิมข้ึน 100% ที่มูลค่า 152.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นรายได้ 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่อมาในปี 
2558 Vipshop เว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน์สัญชาติจีนได้เข้าร่วมลงทุนโดยซื้อหุ้นของ Ensogo จํานวน 
12.2% มูลค่ารวม 6.4 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือเสริมสร้างรากฐานใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แข็งแรง ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 

ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างผลกําไรได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากมี
ต้นทุนในการดําเนินการที่ต่ํา ไม่ต้องมีการกักตุนสินค้า มีเพียงต้นทุนในการดําเนินการทําเว็บไซต์ และ
ต้นทุนในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าหรือบริการต่างๆ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งดีล (Deal) หรือข้อเสนอการลดราคาคูปองส่วนลดออนไลน์ที่ดีที่สุดก่อนผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์รายอ่ืนจะได้ไป ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์รายใดได้ข้อเสนอก่อน 
หรือได้ข้อเสนอที่ดีกว่าผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองรายอ่ืน ก็ย่อมที่จะสามารถหาลูกค้าได้ก่อน ซึ่ง
หากผู้บริโภคเลือกที่จะซื้อคูปองจากเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์รายใด ย่อมหมายถึงผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์รายนั้นจะได้รับส่วนแบ่งจากการขายคูปองนั้นๆ หากขายคูปองได้มากย่อม

                                           
19www.ensogo.co.th 
20ภิเษก ชัยนิรันดร์, “กรณีศึกษา Ensogo เว็บดีลเว็บเดียวที่ยังแกร่ง,” สืบค้นเมื่อ 12 

มิถุนายน 2558, จาก http://www.unicornmax.com/กรณีศึกษา-ensogo-เว็บดีล-เว็บเ/ 
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ได้รับส่วนแบ่งที่มากตาม21 ทําให้ธุรกิจการเปิดเว็บไซต์ขายคูปองส่วนลดออนไลน์ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก โดยในประเทศไทยนอกจาก Ensogo ที่นับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการประกอบธุรกิจเว็บไซต์
คูปองส่วนลดออนไลน์แล้ว ยังมีผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์รายอื่นๆอีก ซึ่งสามารถรวบรวมได้ดังนี้22 

 1. www.ensogo.co.th 
 2. www.thaicitydeals.com 
 3. www.idealinthai.com 
 4. www.balloooooon.com 
 5. www.coucafe.com 
 6. www.grantonworld.com 
 7. www.mygroupon.co.th 
 8. www.hotels2thailand.com 
 9. www.mglobemall.com 
 10. www.streetdeal.co.th 
 11. www.xetasale.com 
 12. www.yesijoin.com 
ป๎จจัยสําคัญท่ีทําให้ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ได้รับความนิยม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

ความสําเร็จของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ในการเชื่อมโยงจุดมุ่งหมายหรือ
แรงจูงใจของผู้บริโภค กับจุดมุ่งหมายและความคาดหวังของผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าหรือ
บริการเข้ามาไว้ด้วยกัน23 โดยจุดมุ่งหมายและความคาดหวังของผู้ค้าในการเข้าร่วมออกคูปองส่วนลด
นั้นออนไลน์นั้นเกิดจากการที่ผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่เปิดกิจการได้ไม่นาน หรือแม้เปิด
กิจการมานานแล้วแต่ไม่เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคมากนัก ทําให้ยอดขายสินค้าหรือบริการยังไม่ดีพอ การ
ออกคูปองส่วนลดออนไลน์สามารถทําให้ร้านของตนได้มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แพร่หลาย 

                                           
21พนิดา ชนวิทยาสิทธิกุล, “การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดในธุรกิจขายคูปองส่วนลด

ออนไลน์,” (การศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2556, น.58. 

22รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2558 
23Jonathan Bishop, Deal Of The Day? Consumer Protection In Online 

Group Buying Deals, (Ontario : Public Interest Advocacy Centre, 2014), p.11. 
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ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ที่มีจํานวนสมาชิกที่เป็นผู้บริโภคจํานวนมาก 24 และเป็น
ช่องทางที่สามารถโฆษณาสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของตนได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นเปูาหมาย
ได้มากกว่าช่องทางอ่ืนๆ เช่น โทรทัศน์ ใบปลิว หรือวิทยุ เป็นต้น  

ค่าใช้จ่ายที่ผู้ค้าที่จะต้องเสียไปในการออกคูปองส่วนลดออนไลน์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
คูปองของตนสามารถขายได้เท่านั้น25 ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะประกอบด้วยส่วนลดค่าสินค้าหรือ
บริการของตนที่ต้องลดราคาลงมาอย่างมากถึงร้อยละ 50 ของราคาปกติและยังต้องถูกผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์หักส่วนแบ่งจากจํานวนคูปองทั้งหมดที่ขายได้ซึ่งโดยมากจะอยู่ใน
ระหว่างร้อยละ 30 – 50 ของยอดเงินทั้งหมดท่ีขายได้ รวมถึงการได้รับเงินค่าคูปองส่วนลดออนไลน์ที่
ได้ช้ากว่าปกติอีก ซึ่งหากคูปองส่วนลดออนไลน์ของตนไม่สามารถขายได้ ผู้ค้าก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ ผู้ค้าจึงอาจมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า  

นอกจากนี้คูปองส่วนลดออนไลน์ยังช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าหรือบริการของผู้ค้าได้ 
เนื่องจากคูปองจะมีราคาถูกกว่าปกติ ทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะลองสินค้าหรือบริการใหม่ๆได้ไม่ยาก
นัก26 การออกคูปองส่วนลดออนไลน์ยังสามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆให้กับผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ
ขายสินค้าหรือบริการได้อีกด้วย และอาจทําให้ลูกค้ารายใหม่เหล่านั้นกลับกลายมาเป็นลูกค้าประจํา
ของร้านได้อีกในอนาคต แม้การขายคูปองส่วนลดออนไลน์อาจทําให้ผู้ค้าต้องประสบภาวะการขาดทุน
จากการลดราคาสินค้าหรือบริการของตนลงจํานวนมาก แต่ผู้ค้าก็คาดหวังว่าผู้บริโภคที่นําคูปอง
ส่วนลดออนไลน์มาใช้นั้นจะมีการซื้อสินค้าหรือบริการอ่ืนๆในราคาเต็มนอกเหนือจากที่มีการระบุไว้ใน
คูปองเพ่ิมเติม  

การออกคูปองส่วนลดออนไลน์ในบางกรณีก็อาจเป็นการช่วยให้ผู้ค้าได้รับรายได้เพ่ิมขึ้น
จากปกติ เช่น กรณีของอาหารแบบบุฟเฟุต์ตามห้องอาหารของโรงแรมต่างๆนั้น โดยปกติทางโรงแรม
จะต้องมีการเตรียมอาหารที่ปรุงไว้เป็นจํานวนมาก และถ้ามีอาหารเหลือในแต่ละวันก็จะต้องทิ้งอาหาร
เหล่านั้นไม่สามารถนํากลับมาปรุงได้อีกอันเป็นการเสียเปล่าโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ลูกค้าส่วน
ใหญ่ของห้องอาหารตามโรงแรมต่างๆนั้น โดยหลักแล้วจะเป็นผู้ที่เข้าพักในโรงแรมนั้นๆอยู่แล้ว ซึ่งใน
บางครั้งโดยเฉพาะช่วงที่มิใช่ฤดูการท่องเที่ยวจํานวนผู้เข้าพักจะน้อย ในขณะที่อาหารที่ต้องเตรียมนั้น

                                           
24ธนินี จันทร์สุวรรณ, “การแบ่งป๎นผลประโยชน์ระหว่างเว็บไซต์จําหน่ายคูปองส่วนลด

กับร้านกาแฟพรีเมี่ยม,” (การศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2556, น.55. 

25เพ่ิงอ้าง, น.50. 
26เลอทัด ศุภดิลก, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 13. 
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ยังคงมีปริมาณเท่าเดิม ส่งผลให้ทางโรงแรมต้องทิ้งอาหารที่เหลือในแต่ละวันเป็นจํานวนมาก การที่
โรงแรมได้มีการออกคูปองส่วนลดออนไลน์จึงทําให้มีลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการทาน
อาหารมากข้ึน ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการต้องทิ้งอาหารที่เหลือในแต่ละ
วันได้ หรือในกรณีของโรงภาพยนตร์ ที่โดยปกติแล้วภาพยนตร์ที่ฉายในแต่ละรอบนั้นไม่ว่าจะมีคนซื้อ
ตั๋วชมภาพยนตร์เต็มทุกที่นั่งหรือไม่ ทางโรงภาพยนตร์ก็ยังคงต้องฉายภาพยนตร์เรื่องนั้น อีกทั้งสภาพ
เศรษฐกิจในป๎จจุบันที่ทําให้ผู้บริโภคต้องตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไป ทําให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์
ได้รับผลกระทบ คูปองส่วนลดออนไลน์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่โรงภาพยนตร์นํามาใช้เพ่ือลดความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการฉายภาพยนตร์ที่มีผู้ซื้อตั๋วไม่มาก และทําให้มีรายได้เข้ามาถึงแม้ว่าจะต้องมี
การลดราคาก็ตาม  

นอกจากนี้การออกคูปองส่วนลดออนไลน์ยังสามารถช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
จากสินค้าที่ใกล้หมดอายุได้27 กล่าวคือ ในการทําธุรกิจนั้นผู้ค้าอาจจําเป็นต้องมีการสั่งสินค้าหรือ
วัตถุดิบต่างๆเข้ามาเป็นจํานวนมากทั้งนี้เพ่ือให้ได้ต้นทุนที่ต่ําลง แต่ปรากฏว่าเมื่อมีการสต็อกสินค้า
หรือวัตถุดิบไว้เป็นจํานวนมากกลับไม่สามารถระบายสต็อกสินค้าหรือวัตถุดิบเหล่านั้นได้ทันก่อนที่
สินค้าหรือวัตถุดิบเหล่านั้นจะหมดอายุได้ ทําให้เกิดความเสียหายกับผู้ค้า การออกคูปองส่วนลด
ออนไลน์จึงสามารถเข้ามาแก้ไขป๎ญหาดังกล่าวได้ ถึงแม้ว่าผู้ค้าจะต้องทําการลดราคาสินค้าหรือบริการ
ของตนลงจนทําให้ราคาต่ํากว่าต้นทุนที่แท้จริง แต่อย่างน้อยสินค้าหรือวัตถุดิบที่สต็อกไว้เหล่านั้นก็
ยังคงขายได้ซ่ึงดีกว่าต้องทิ้งไปอย่างสูญเปล่าโดยมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้แม้ผู้ค้า
จํานวนมากที่มีการออกคูปองส่วนลดออนไลน์จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ หรือไม่ได้เป็นที่รู้จักของ
ผู้บริโภคมากนัก ในขณะเดียวกันก็มีผู้ค้าจํานวนหลายรายเช่นกันที่เป็นผู้ค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของ
ผู้บริโภคเป็นการทั่วไป รวมทั้งยังมีสาขาของธุรกิจจํานวนมาก ซึ่งเหตุผลที่ผู้ค้าเหล่านี้มีการออกคูปอง
ส่วนลดออนไลน์ก็เพ่ือกระตุ้นยอดขายสินค้าหรือบริการของตนในช่วงที่ยอดขายสินค้าหรือบริการไม่
เป็นไปตามเปูาหมาย หรือต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการใหม่ๆของตน ประกอบกับผู้ค้าเหล่านี้จะมี
การตั้งงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาอยู่แล้ว จึงมองว่าการออกคูปองส่วนลด
ออนไลน์เป็นช่องทางการโฆษณาช่องทางหนึ่งเช่นกัน รวมทั้งอํานาจในการเจรจาต่อรองส่วนแบ่ง
รายได้ที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จากการขายคูปองก็สามารถต่อรองได้มากกว่าซึ่งอาจทําให้
ต้องเสียส่วนแบ่งรายได้ไม่มากนัก28 

                                           
27ธนินี จันทร์สุวรรณ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 24, น.2. 
28พนิดา ชนวิทยาสิทธิกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, น.37. 
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ในส่วนของแรงจูงใจของผู้บริโภคที่ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นโดยส่วนใหญ่แล้วคือ
เรื่องของราคา29 เนื่องจากการซื้อคูปองนั้นสามารถทําให้ผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่ายได้จํานวนมาก 
คูปองยังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคทําให้ผู้บริโภคกล้าที่จะลองซื้อสินค้าหรือบริการใหม่ๆที่
ผู้บริโภคไม่เคยคิดที่จะซื้อหรือใช้มาก่อน แต่เมื่อเห็นว่าสินค้าหรือบริการต่างๆเหล่านั้นมีการลดราคา
ลงมาจากราคาปกติเป็นจํานวนมากก็ทําให้เกิดความสนใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ตัวอย่างที่
เห็นได้ชัดคือ กรณีของโรงแรมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งมักมีราคาแพงและโดยทั่วไปแล้วผู้บริโภค
ก็จะเลี่ยงที่จะไม่ไปใช้บริการโรงแรมเหล่านั้น แต่เมื่อมีการออกคูปองส่วนลดออนไลน์มาทําให้ผู้บริโภค
ให้ความสนใจที่จะลองเข้าพักโรงแรมเหล่านั้น เพราะเห็นว่าราคาไม่สูงและคาดหวังไว้ว่าจะได้รับ
บริการที่มีคุณภาพเท่ากับราคาเต็มของห้องพักกรณีจ่ายราคาเต็มปกติ นอกจากเรื่องราคาที่มีส่วนทํา
ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อคูปองแล้ว ความสะดวกสบายในการซื้อคูปองก็เป็นป๎จจัยหนึ่งเช่นกัน เนื่องจาก
คูปองสามารถซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ ซึ่งผู้บริโภค
สามารถที่จะเข้าไปซื้อคูปองได้ไม่จํากัดสถานที่หรือเวลาเพียงแค่มีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อสู่
อินเตอร์เน็ตได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟน การจ่ายเงินก็สามารถ
ทําได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินผ่านธนาคารออนไลน์ (Internet banking) หรือโอนผ่านตู้ 
ATM หรือจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต หรือจ่ายเงินผ่านผู้ให้บริการรับชําระเงินค่าสินค้าหรือบริการ เช่น 
เคาเตอร์เซอวิสของ 7-Eleven เมื่อได้ยืนยันจ่ายเงินแล้วก็จะได้รับคูปองส่วนลดออนไลน์ทันทีผ่านทาง 
E-mail ของผู้บริโภคหรือ log in เข้าไปในระบบเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์เพ่ือพิมพ์ออกมา
ใช้งาน รวมทั้งคูปองที่ได้ซื้อมานั้นยังสามารถมอบให้กับผู้อ่ืนที่มิได้เป็นผู้ซื้อนําไปใช้ได้30 

 
2.2 ลักษณะธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ 

 
ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ที่บุกเบิกโดย Groupon โดยใช้โมเดลแบบ Group Buying 

นั้น จะมีลักษณะการดําเนินธุรกิจโดยการเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาขายสินค้าหรือบริการต่างๆในรูปของดีล 
(Deal) หรือคูปองส่วนลดออนไลน์โดยนําเสนอในลักษณะของข้อเสนอที่ดีที่สุดต่อวัน (One deal a 
day หรือ Deal-of-the-day)31 ซึ่งสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ จะต้องมีผู้สนใจซื้อมากกว่าหรือเท่ากับ

                                           
29ธนินี จันทร์สุวรรณ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 24, น.29. 
30ในคูปองส่วนลดออนไลน์จะมีการระบุเงื่อนไขการใช้คูปองว่า “คูปองนี้สามารถมอบให้

ผู้อื่นใช้แทนหรือมอบเป็นของขวัญได้” 
31ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, น.107. 
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จํานวนที่ระบุไว้ทุกคนที่ตกลงใจซื้อจึงจะได้รับคูปองส่วนลดออนไลน์ในราคาพิเศษนี้แต่ถ้าจํานวน
ผู้สนใจไม่ถึงจํานวนที่กําหนดภายในระยะเวลาที่จํากัด ทุกคนก็จะหมดสิทธิได้รับข้อเสนอนั้นไป  โดย
ดีลหรือคูปองส่วนลดออนไลน์ที่นําเสนอมานั้นจะเป็นส่วนลดที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน แม้แต่จาก
ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการนั้นๆเองก็ตาม (เนื่องจากในข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์กับผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการ จะมีข้อกําหนด
ห้ามมิให้ผู้ค้าท่ีเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการนั้นๆทําการเสนอส่วนลดสินค้าหรือบริการแบบ
เดียวกันนี้อีกในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้มีเพียงผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์เท่านั้น
ที่สามารถเสนอราคาพิเศษนี้ได้) หรืออาจเรียกได้ว่า “Deep Discount32”  

สําหรับกระบวนการสั่งซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ในแต่ละเว็บไซต์นอกเหนือจากกรณีการ
ซื้อแบบ Group Buying ที่ต้องร่วมกันซื้อเป็นกลุ่มถึงจะได้คูปองส่วนลดออนไลน์ราคาพิเศษแล้วนั้น 
จะมีกระบวนการที่ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก โดยหลักแล้วจะประกอบด้วยความสัมพันธ์ของบุคคล
สามฝุาย ได้แก่  

1. ฝุายผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ ซึ่งก็คือเว็บไซต์ที่มีการขายคูปอง
ส่วนลดออนไลน์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ  

2. ฝุายผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ 
3. ฝุายผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์แล้วนําไปใช้ 
โดยกระบวนการเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์จะเก่ียวโยงกับความสัมพันธ์ของบุคคลที่

เกี่ยวข้องทั้งสามฝุายโดยเริ่มจาก 
1. ฝุายผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์จะเข้าไปทําการติดต่อกับฝุายผู้ค้า

ที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการต่างๆ เพ่ือหาสินค้าหรือบริการมาขายในรูปแบบคูปอง
ส่วนลดออนไลน์ โดยผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะทําการสรรหา คัดเลือก และติดต่อผู้ค้าเพ่ือเป็นคู่ค้า 
(Partner) ที่สนใจทํา Promotion ในการขายสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์ โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังนี้33 

                                           
32ธิวาพร จูฑะประชากุล, “การรับรู้การสื่อสารการตลาดและทัศนคติต่อธุรกิจร่วมกันซื้อ 

(Groupon Buying) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาบริษัทเอ็นโซโก้ (Ensogo),” 
(การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
, 2554), น.36. 

33พนิดา ชนวิทยาสิทธิกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, น.52. 
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 - พิจารณาสัดส่วนประเภทดีลหรือคูปองส่วนลดออนไลน์ที่เปิดขายบนหน้าเว็บไซต์
ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์แต่ละราย ณ ช่วงเวลานั้น ซึ่งเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์รายใดมี
การประกาศขายดีลหรือคูปองส่วนลดออนไลน์เป็นจํานวนมาก ย่อมมีแนวโน้มที่จะดึงดูดให้ผู้ค้าตกลง
ที่จะนําส่วนลดของตนมาขายในเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์นั้นๆ 

 - พิจารณาแนวโน้มความต้องการของตลาดและผู้บริโภคว่าผู้บริโภคมีความสนใจใน
สินค้าหรือบริการด้านใดเป็นพิเศษ เช่น ร้านอาหาร ท่องเที่ยว เสริมความงาม สินค้า 

 - พิจารณารูปแบบการวางจําหน่ายคูปองส่วนลดออนไลน์ตรงตามเทศกาล เช่น 
ตรุษจีน สงกรานต์ วาเลนไทน์ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น  

นอกจากนี้สิ่งสําคัญท่ีฝุายผู้ค้าจะต้องพิจารณาอีกประการหนึ่ง คือ การพิจารณาเกี่ยวกับ
ป๎จจัยความเสี่ยงต่างๆ ดังนี้ 

 - ผู้บริโภคจํานวนมากที่ซื้อคูปองแล้วนําไปใช้นั้น มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะกลับไป
ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ค้ารายเดิมอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสินค้าหรือบริการของผู้ค้ารายนั้นไม่
สามารถสร้างความประทับใจหรือความรู้สึกคุ้มค่าแก่ผู้บริโภคท่ีใช้คูปอง ในการต้องจ่ายเงินเต็มจํานวน
ตามราคาปกติเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการในภายหลัง34 

 - ความถี่ในการออกคูปอง ถ้าผู้ค้าได้มีการออกคูปองเป็นประจําจะส่งผลให้ความ
น่าเชื่อถือในแบรนด์ (brand) ของผู้ค้าลดน้อยลง เนื่องจากการที่ผู้ค้าได้ออกคูปองบ่อยๆนั้น แสดงให้
เห็นว่ากิจการของผู้ค้าอาจมีผลประกอบการที่ไม่ค่อยดี ทําให้จําเป็นต้องออกคูปองเพ่ือกระตุ้น
ยอดขาย หรือหาลูกค้ารายใหม่ๆอยู่เสมอ35 

 - จํานวนผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีเป็นจํานวนมากย่อมส่งผล
ให้มีการขายคูปองเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่มีธุรกิจลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับสินค้าหรือ
บริการของผู้ค้ารายอ่ืนๆ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการพิจารณาว่าจะซื้อคูปองจากผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์รายใด และซื้อคูปองสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเดียวกันกับผู้ค้ารายอ่ืนๆได้36 

เมื่อตกลงเลือกผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้แล้วว่าจะให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์รายใด
เป็นผู้ออกคูปองให้ ฝุายผู้ค้าท่ีก็จะมาทําข้อตกลงกัน โดยตกลงส่วนแบ่งกันระหว่างผู้ค้าที่กับผู้ประกอบ

                                           
34Jonathan Bishop, supra note 23, p.18. 
35Ibid., p.18. 
36Katie Crowe, “Fishing for a group deal : What you should know about 

deal site websites,” McClatchy-Tribune News Service, November 19, 2010.   
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ธุรกิจเว็บไซต์ว่าจะให้มีการแบ่งส่วนแบ่งจากการขายคูปองเท่าใด ซึ่งส่วนใหญ่จะมีส่วนแบ่งประมาณ
ร้อยละ 30 – 50 ของมูลค่าคูปองส่วนลดออนไลน์ที่จําหน่ายได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับป๎จจัยดังต่อไปนี้37 

 - ความมีชื่อเสียงของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ ผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงมากย่อมสามารถที่จะดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อคูปองได้มาก เนื่องจากผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงจะมีจํานวนสมาชิกของเว็บไซต์จํานวนมาก และสมาชิกเหล่านั้นก็จะมีการ
บอกต่อกันถึงคูปองที่มีการขายอยู่ในเว็บไซต์ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงนั้นจะมีความ
น่าเชื่อถือสูงด้วย ซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภคในการซื้อคูปอง ความมีชื่อเสียงของผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์จึงทําให้อํานาจในการต่อรองของฝุายผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์สูงตามและส่วนแบ่งรายได้
จากยอดขายคูปองจึงมากขึ้นตาม 

 - ชื่อเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อของผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการ 
ถ้าผู้ค้ามีสินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักแพร่หลายของผู้บริโภคเป็นการทั่วไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
แข็งแกร่งและความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆ อํานาจในการ
ต่อรองส่วนแบ่งจะตกอยู่กับฝุายผู้ค้า ที่สามารถต่อรองส่วนแบ่งรายได้ที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์ให้น้อยลงได้ 

ในการเจรจาเพ่ือออกคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นฝุายผู้ค้าจะต้องเสนอราคาส่วนลดในตัว
สินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคและส่วนแบ่งกับทางผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์จะทําการพิจารณาราคาที่ผู้ค้าได้เสนอเข้ามา ซึ่งโดยหลักแล้วจะมีการเจรจาให้ผู้ค้าลดราคา
สินค้าหรือบริการของตนลงอย่างมาก 50% โดยผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์บางรายอาจมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามที่กําหนดไว้ด้วย ซึ่งหากข้อตกลงเป็นที่พอใจของทั้ง 2 ฝุาย ทางผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์จะนําส่วนลดสําหรับค่าสินค้าหรือบริการ ไปประกาศขายเป็นคูปองส่วนลดออนไลน์บน
เว็บไซต์ของตน 

สําหรับรูปแบบการนําเสนอคูปองส่วนลดออนไลน์นั้น ทางเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์จะจัดทําเนื้อหา รูปภาพให้น่าสนใจ และทําการกําหนดเงื่อนไขในการใช้คูปอง สําหรับนําไปใช้
ซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ของผู้ค้า ซึ่งจะประกอบด้วย ระยะเวลาการขายคูปองซึ่งมักจะมีการ
กําหนดระยะเวลาสั้นๆ 1-7 วัน ระยะเวลาการนําคูปองไปใช้ จํานวนคูปองที่สามารถใช้ได้ต่อครั้ง 
รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เช่น อีเมลของสมาชิก (E-mail), เว็บไซต์ต่างๆ, เฟสบุ๊ค 
(Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นต้น 

                                           
37Jonathan Bishop, supra note 23, p.17. 
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2. ฝุายผู้บริโภคที่ต้องการซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์จากเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ จะต้องดําเนินการสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นั้นๆก่อนจึงจะมีสิทธิ
ซื้อคูปองนั้นๆได้ รวมทั้งต้องยอมรับเงื่อนไขข้อกําหนดต่างเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และการใช้คูปอง 
โดยผู้บริโภคที่สิทธิเพียงเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับเท่านั้น เนื่องจากเป็นข้อกําหนดที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์เป็นผู้กําหนดขึ้นฝุายเดียว หากผู้บริโภคไม่ยอมรับเงื่อนไขข้อกําหนดดังกล่าวก็ไม่อาจที่
จะซื้อคูปองได้ เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้บริโภคยังจะได้รับการแจ้งผ่านทาง E-mail ว่ามีคูปองราคาพิเศษ
น่าสนใจ ซึ่งสมาชิกท่ีสนใจสามารถคลิกลิ้งค์ท่ีแนบมาเพ่ือเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์ว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆมีลักษณะเป็นอย่างไร เมื่อผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกต้องการจะซื้อ
คูปองส่วนลดนั้นๆแล้วจะต้องทําการ Log in เข้าไปในระบบของเว็บไซต์ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์เพ่ือ
ทําการยืนยันตัวบุคคลและทําการสั่งซื้อคูปองนั้นๆ รวมทั้งต้องชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด
ให้กับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ ซึ่งรูปแบบการจ่ายเงินสามารถจ่ายได้ทั้งการโอนเงินทางธนาคารหรือ
โอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มหรือจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต หรือจ่ายเงินผ่านผู้ให้บริการรับชําระเงินค่าสินค้า
หรือบริการ เช่น เคาเตอร์เซอวิสของ 7-Eleven เมื่อผู้บริโภคได้ชําระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์จะทําการออกคูปองส่วนลดออนไลน์ให้โดยส่งคูปองไปยัง E-mail ของผู้ซื้อ ซึ่งลําดับ
ขั้นตอนการซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นอาจสรุปขั้นตอนได้ดังนี้38 

 1. ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ 
 2. เลือกหมวดหมู่ของดีล 
 3. คลิก “View” สําหรับดีลที่ต้องการ 
 4. คลิก “ซ้ือ” 
 5. ตกลง √ “ยอมรับเงื่อนไขการขาย” 
 6. เลือกช่องทางการชําระเงิน คลิก “ดําเนินการต่อ” 
 7. ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ยืนยันคําสั่งซื้อไปยังอีเมล์ของผู้ซื้อ 
 8. ชําระเงินตามคําสั่งซื้อ 
 9. ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ส่งอีเมล์ยืนยันการออกคูปอง

ส่วนลดออนไลน์ 
 10. คลิก “คูปองของฉัน” แล้วเลือก “พิมพ์” 

                                           
38อ้างอิงจากการสั่งซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์จาก www.ensogo.co.th (ณ วันที่ 20 

มิถุนายน 2558) 
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 11. นําคูปองส่วนลดออนไลน์ไปใช้กับผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือ
บริการตามเงื่อนไขที่กําหนดในคูปองส่วนลดออนไลน์ 

3. ผู้บริโภคที่ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการนําคูปองไปใช้จะต้อง
พิมพ์คูปองดังกล่าวออกมาผ่านทางเครื่องพิมพ์เพ่ือนําไปใช้ โดยนําคูปองไปแสดงกับผู้ค้าเพ่ือรับสินค้า
หรือบริการตามที่มีการระบุไว้ในคูปองภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ซึ่งหากเกินกําหนดเวลาดังกล่าว
แล้วถือว่าคูปองดังกล่าวหมดอายุลงและไม่สามารถใช้งานได้อีก ทั้งนี้ในคูปองยังอาจมีการระบุเงื่อนไข
การใช้งานอื่นๆท่ีเกี่ยวกับคูปองนั้นๆไว้ด้วย 

จากลักษณะการซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ของผู้บริโภคจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นสัญญา
ซื้อขายประเภทหนึ่ง ซึ่งสัญญาซื้อขายจะเกิดข้ึนได้นั้นต้องมีการทําคําเสนอสนองที่ต้องตรงกัน แต่ทั้งนี้
เนื่องจากการซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นได้กระทํากันในรูปแบบสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องมี
การทําผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคสามารถเข้าตกลงทําสัญญาและ
ถูกผูกมัดโดยข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆได้ใน 2 ลักษณะ39 คือ ข้อตกลงในลักษณะ Clickwrap และ 
ข้อตกลงในลักษณะ Browserwrap หรือ Browserwrap Agreement 

ข้อตกลงในลักษณะ Clickwrap เป็นลักษณะของข้อตกลงที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์เป็นผู้
กําหนดเงื่อนไขต่างๆ สําหรับการใช้งานเว็บไซต์นั้นๆขึ้น โดยกําหนดให้ผู้ใช้งานจะต้องอ่านเงื่อนไข
ดังกล่าวก่อน และผู้ใช้งานจะต้องกดปุุม (Click) ตอบรับหรือตอบตกลงยอมรับว่า ตนประสงค์ที่จะ
ยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขนั้นหรือไม่ หากไม่ตกลงยอมรับเงื่อนไขก็ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาใดๆของ
เว็บไซต์นั้นได้40 ซึ่งในกรณีที่มีการนําวิธีการในลักษณะ Clickwrap มาใช้กับการทําสัญญาแล้วก็จะ
เป็นกรณีที่ผู้ขายได้มีการกําหนดสิทธิและหน้าที่ต่างๆของคู่สัญญาไว้ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดย
รอให้ผู้ซื้อทําหน้าที่เพียงกดยอมรับหรือปฏิเสธ ผลของการที่ผู้ซื้อต้องอ่านเงื่อนไขต่างๆและตัดสินใจว่า
จะยอมรับเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นหรือไม่ แสดงให้เห็นถึงการตกลงในเชิงยืนยัน (affirmative assent) 
หรือการ “สนอง” แม้ในบางครั้งผู้ซื้ออาจจะไม่ได้ทําการอ่านเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ
ตนก็ตาม ซึ่งการที่ข้อสัญญาได้ปรากฏให้เห็นก่อนที่ผู้ซื้อจะดําเนินการสั่งซื้อนั้น จึงไม่มีป๎ญหาว่าข้อ
สัญญาได้เกิดขึ้นหรือไม่ 

ข้อตกลงในลักษณะ Browserwrap หรือ Browserwrap Agreement เป็นการกําหนด
ข้อสัญญาที่ไม่ได้มีการแสดงไว้ให้เห็นในแต่แรก ไม่มีการบังคับให้ผู้ซื้อต้องเข้าไปทําการกดยอมรับหรือ

                                           
39คณาธิป ทองรวีวงศ์, กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2558), น.511. 
40Mark A. Lemley, “Term of Use,” Minnesota Law Review 91, (2006). 
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ปฏิ เสธเช่น เดียวกับในกรณีของข้อตกลงในลักษณะ Clickwrap โดยข้อสัญญาในลักษณะ 
Browserwrap จะมีการทําปุุมเชื่อมโยงที่ผู้ซื้อจะต้องทําการกดปุุมดังกล่าวเพ่ือเชื่อมต่อเข้าไปยัง
รายละเอียดของเงื่อนไขหรือข้อตกลงนั้น ซึ่งผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะกดปุุมเข้าไปอ่านหรือไม่ก็ได้ การ
แสดงเจตนาของผู้ซื้อเก่ียวกับการสนองรับในข้อตกลงในลักษณะ Browserwrap จะเห็นได้ว่าผู้ซื้อมิได้
มีพฤติกรรมที่ชัดเจนใดๆ ในการแสดงการตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ซื้อ
สามารถที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันของข้อตกลงดังกล่าวได้ 41 ในกรณีนี้ได้มีคดีของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ศาลได้มีการวินิจฉัยเป็นคดีที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ฟูองผู้ให้บริการเว็บไซต์ซึ่งอ้างเงื่อนไข
ข้อตกลงดังกล่าวเพ่ือปฏิเสธความรับผิดต่อผู้ใช้บริการ โดยศาลได้วางแนววินิจฉัยว่าความตกลงใน
ลักษณะ Browserwrap ดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับ เช่น คดี Specht v. Netscape42 ซึ่งศาลได้ตัดสิน
ว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์ยังมิได้มีการตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆในข้อตกลงการใช้งาน ศาลเปรียบเทียบ
ข้อตกลงในคดีนี้ที่มีลักษณะของ Browserwrap กับข้อตกลงในลักษณะ Clickwrap ซึ่ งมีการ
กําหนดให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือโปรแกรมใดๆต้องกระทําการตอบรับหรือตอบตกลงที่จะผูกพันใน
ข้อตกลงการใช้งาน อย่างไรก็ตาม สําหรับข้อตกลงการใช้งานในคดีนี้ จําเลยมิได้จัดการใดๆให้โจทก์ได้
แสดงการตอบรับ มีเพียงกล่องข้อความ (text box) ปรากฏที่หน้าเว็บไซต์แจ้งเตือนว่า โจทก์จะต้อง
ผูกพันตามข้อตกลงการใช้งาน ศาลจึงตัดสินว่า ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจยกขึ้นเป็นข้ออ้างเพ่ือใช้ผูกพัน
โจทก์ได้ เนื่องจากข้อตกลงลักษณะ Browserwrap ดังกล่าวมิได้มีการตอบรับหรือสนองรับจากโจทก์ 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงในลักษณะ Clickwrap ที่ผู้ซื้อจะต้องทําการตอบตก
ลงหรือตอบปฏิเสธก่อนที่ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได ้หรือ ข้อตกลงในลักษณะ Browserwrap หรือ 
Browserwrap Agreement ที่ผู้ซื้ออาจจะคลิกเข้าไปอ่านเงื่อนไขข้อหนดต่างๆหรือไม่ก็ได้ หากผู้ซื้อ
ได้มีการให้ความยินยอมประกอบกับการแสดงเงื่อนไขและรายละเอียดของข้อสัญญาหรือข้อตกลงมี
ความชัดแจ้ง สามารถเห็นได้ชัด ผู้ซื้อมีโอกาสได้อ่านเงื่อนไขหรือรายละเอียดของข้อสัญญาได้ก่อน
หรือขณะเข้าทําสัญญาแล้ว ข้อตกลงในลักษณะ Clickwrap และ ข้อตกลงในลักษณะ Browserwrap 
หรือ Browserwrap Agreement ย่อมที่จะมีผลผูกพันผู้ซื้อให้ต้องปฏิบัติตามได้ ดังนั้นหากข้อสัญญา
มีการแสดงไว้อย่างชัดแจ้งและได้มีการแสดงเจตนาทําคําสนองไว้แล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดแล้ว 

                                           
41คณาธิป ทองรวีวงศ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 39, น.513. 
42Specht v Netscape 306 F. 3d 17 (2d Cir, 2002) 
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สัญญาย่อมเกิดขึ้นและมีผลผูกพันผู้แสดงเจตนา แต่การจะบังคับให้เป็นไปตามข้อสัญญาได้มากน้อย
เพียงใดนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาว่าข้อสัญญานั้นมีลักษณะเป็นธรรมหรือไม่อย่างไร43  

กรณีของสัญญาซื้อขายสินค้าหรือบริการในรูปคูปองส่วนลดออนไลน์ ผู้บริโภคสามารถที่
จะเข้าไปดูข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ ซึ่งมีทั้งที่เป็น
ข้อตกลงในลักษณะ Clickwrap ที่ผู้บริโภคจะต้องทําการตอบตกลงหรือตอบปฏิเสธก่อนที่ดําเนินการ
ในขั้นตอนต่อไปได้ และข้อตกลงในลักษณะ Browserwrap หรือ Browserwrap Agreement ที่
ผู้บริโภคอาจจะคลิกเข้าไปอ่านหรือไม่อ่านเงื่อนไขข้อหนดต่างๆหรือไม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้การสั่งซื้อคูปองได้
มีการระบุรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการ รวมทั้งเงื่อนไขข้อกําหนดการใช้งาน 
ซึ่งผู้บริโภคมีโอกาสได้อ่านเงื่อนไขหรือรายละเอียดของข้อสัญญาได้ก่อนหรือขณะเข้าทําสัญญาแล้ว 
เมื่อผู้บริโภคได้มีการแสดงเจตนาทําคําสนองไว้แล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดแล้ว สัญญาย่อมเกิดขึ้นและมี
ผลผูกพันผู้บริโภค 

 
2.3 ประเภทของคูปองส่วนลดออนไลน์ 

 
ในเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์แต่ละรายจะมีความ

คล้ายคลึงกันในส่วนของลักษณะสินค้าและบริการที่มีการขาย แต่ทั้งนี้หากจะแบ่งแยกประเภทหลัก
ของคูปองส่วนลดออนไลน์แล้วก็อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ คูปองส่วนลดออนไลน์สินค้า กับ 
คูปองส่วนลดออนไลน์การให้บริการ โดยคูปองส่วนลดออนไลน์สินค้า จะมีลักษณะเป็นคูปองส่วนลด
ออนไลน์ที่ผู้ซื้อคูปองสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าได้ตามชนิดที่ระบุไว้ในคูปอง ส่วนคูปอง
ส่วนลดออนไลน์การให้บริการเป็นคูปองที่ผู้ซื้อต้องนําไปแสดงต่อผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ
ก่อนที่จะใช้บริการ  

นอกจากนี้คูปองส่วนลดออนไลน์ยังสามารถแบ่งประเภทย่อยของคูปองออกได้โดยใช้
เกณฑห์มวดหมู่ของสินค้าและบริการต่างๆออกได้ ดังนี้44  
 1.  หมวดหมู่อาหาร เครื่องดื่ม เช่น ข้อเสนอพิเศษจากร้านอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นร้านอาหารที่เปิดขึ้นใหม่ เนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากนัก มีฐาน
ลูกค้าน้อย จึงต้องการประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งร้านอาหารนี้จะมีความหลากหลาย

                                           
43ดวงพร เตชะกําธร, “ป๎ญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ Shrink-Wrapped Licensing,” 

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), น.63. 
44พนิดา ชนวิทยาสิทธิกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, น.51. 
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ในชนิดของร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารฝรั่งเศส ร้านอาหารจีน ร้านอาหารไทย ร้านอาหาร
อินเดีย ร้านอาหารนานาชาติ หรือร้านอาหารซีฟููด อย่างไรก็ตามนอกจากร้านอาหารที่เปิดใหม่แล้ว 
ยังมีบางส่วนเป็นร้านอาหารที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป เช่น ร้านไอศกรีม Swensen, ร้านกาแฟ Black 
Canyon, ร้านสเต็ก Sizzler รวมไปถึงห้องอาหารในโรงแรมชื่อดังต่างๆก็มีการนําเสนอคูปองส่วนลด
ออนไลน์เช่นกัน 
 2.  หมวดหมู่กิจกรรม เช่น คูปองส่วนลดสําหรับการเรียนภาษาต่างๆ การเรียนร้องเพลง 
การเรียนการแสดง บัตรเข้าชมการแสดง แพ็กเกจถ่ายภาพในสตูดิโอ แพ็กเกจถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง และ
กิจกรรมยามว่างอ่ืนๆ เป็นต้น 
 3.  หมวดหมู่สุขภาพ เป็นข้อเสนอส่วนลดสําหรับการดูแลสุขภาพ เช่น โปรแกรมตรวจ
สุขภาพในโรงพยาบาล โปรแกรมตรวจรักษาสุขภาพฟ๎น เป็นต้น 
 4.  หมวดหมู่ความงาม เป็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับความงาม เช่น การดูแลรักษาผิวหน้า 
โปรแกรมลดความอ้วน โปรแกรมสปา และโปรแกรมการเสริมความงามในด้านต่างๆ 
 5.  หมวดหมู่ท่องเที่ยว เป็นข้อเสนอส่วนลดเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก รีสอร์ท กิจกรรม
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศหรือแม้กระทั่งต่างประเทศ 
 6.  หมวดหมู่บริการอ่ืนๆ เป็นข้อเสนอด้านบริการในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความ
งาม โดยมักเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับการดูแลรถ เช่น โปรแกรมทําความสะอาดรถยนต์ ขัดเคลือบสี
รถยนต์ 
 7.  หมวดหมู่สินค้า เป็นคูปองส่วนลดสินค้าท่ีมีส่วนลดราคาพิเศษ โดยอาจแบ่งหมวดหมู่
ย่อยของสินค้าออกไปอีกเป็น 

  - แฟชั่น 
  - บ้านและสวน 
  - เครื่องใช้ไฟฟูา 
  - ผลิตภัณฑ์ความงาม 
จะเห็นได้ว่าคูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีการจําหน่ายนั้น จะเป็นคูปองส่วนลดออนไลน์การ

ให้บริการเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากผู้บริโภคจะให้ความนิยมมาก จากการที่ได้ส่วนลดราคาพิเศษ ได้
ลองใช้บริการใหม่ๆ หรือได้ทานอาหารจากร้านอาหารต่างๆในราคาพิเศษ ในขณะที่คูปองส่วนลด
ออนไลน์สินค้าจะได้รับความนิยมรองลงมาเนื่องจากผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าดังกล่าวได้ในราคา
พิเศษจากผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ารายอ่ืนๆอยู่แล้ว ทั้งนี้จากความแตกต่างของหมวดหมู่ของ
สินค้าและบริการของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะมีความแตกต่างกันไม่มากนัก การใช้กลยุทธ์ต่างๆทั้ง
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กลยุทธ์ด้านราคา และกลยุทธ์ด้านที่ไม่ใช่ราคาเพ่ือมาดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาซื้อคูปองกับตน45 จึงเป็น
สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ต้องแข่งขันกัน 

 
2.4 รายละเอียดของคูปองส่วนลดออนไลน์ 

 
ในคูปองส่วนลดออนไลน์ที่ผู้บริโภคได้ซื้อมานั้นจะมีรายละเอียดปรากฏอยู่บนคูปองซึ่ง

สามารถแบ่งรายละเอียดออกได้เป็น 2 ประเภท46 คือ 
1. รายละเอียดที่แปรผันตามลักษณะของสินค้าหรือบริการ หมายถึง รายละเอียดที่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าหรือบริการชนิดนั้น ซึ่งจะกําหนดตามชนิดและลักษณะของสินค้าหรือ
บริการที่ปรากฏในคูปองส่วนลดออนไลน์ ได้แก่ 

  - ชื่อสินค้า หรือบริการ 
  - มูลค่าสูงสุดของคูปอง (มูลค่าสูงสุดของคูปองที่สามารถนําไปใช้ได้ 

(Promotion Value) ไม่ใช่ราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริง (Cash Value)) 
  - หมายเลขบาร์โค้ด 
  - หมายเลขคูปอง 
  - หมายเลขคําสั่งซื้อ 
  - ระยะเวลาในการใช้คูปอง 
  - รายการที่เลือกซื้อ (กรณีมีคูปองหลายราคาให้เลือกซื้อในสินค้าหรือ

บริการเดียวกัน) 
  - สถานที่ที่ใช้ได้ 
  - ชื่อบัญชีผู้ซ้ือ 
  - ชื่อผู้ซื้อ 
  - รายละเอียดโปรโมชัน 
  - วันที่สามารถใช้ได ้
  - เบอร์โทรติดต่อของผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าหรือบริการ 
2. รายละเอียดทั่วไป ซึ่งจะกําหนดเหมือนกันในคูปองส่วนลดออนไลน์แต่ละใบ ได้แก่ 
  - ชื่อเว็บไซต์ผู้ออกคูปองส่วนลดออนไลน์ 

                                           
45เพ่ิงอ้าง, น.51. 
46อ้างอิงจากคูปองส่วนลดออนไลน์ของ www.ensogo.co.th 
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  - รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้คูปอง เช่น  คูปองนี้สามารถมอบ
ให้ผู้อื่นใช้แทนหรือมอบเป็นของขวัญได้, ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว), มูลค่าที่เหลือ
จากการใช้ในคูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้, คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด
หรือโปรโมชันอ่ืนๆได้ เป็นต้น 

 
2.5 คู่สัญญาในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ 

 
ในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นจะต้องประกอบด้วยคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกัน 3 ฝุายเสมอ 

ได้แก่ 
 1.  ฝุายผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ คือ เว็บไซต์ที่มีการจําหน่าย

สินค้าหรือบริการในรูปแบบคูปองส่วนลดออนไลน์ 
 2.  ฝุายผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ 
 3.  ฝุายผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ 
โดยลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์กับผู้ค้า

ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการนั้น มักจะมีการกําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์กับผู้ค้า (Merchant Agreement/Merchant Offer Form & 
Standard Terms & Conditions) ว่าความสัมพันธ์ของคู่กรณีทั้งสองฝุายไม่ใช่กิจการร่วมค้า (joint 
venture), หุ้นส่วน (partnership), เฟรนไชน์ (franchise) หรือ ตัวแทน (agency) ระหว่างกัน47 

 
2.6 สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ 

 
สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นสามารถพิจารณาได้จาก

ข้อกําหนดและเง่ือนไขข้อตกลงที่ปรากฏอยู่ 3 ฉบับ ได้แก่ 

                                           
47Groupon Merchant Agreement, S.7 “Other. The Parties are independent 

contractors. Nothing in this Agreement shall be construed to create a joint venture, 
partnership, franchise, or an agency relationship between the Parties. Neither Party 
has the authority, without the other Party's prior written approval, to bind or commit 
the other Party in any way...”, Retrieved 13 June 2015, from http://www.sec.gov/ 
Archives/edgar/data/1490281/000104746911008303/filename1.htm 
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 1.  ข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์กับผู้ค้าที่เป็น
ผู้ ประกอบการขายสินค้าหรือบริการ  (Merchant Agreement48/Merchant Offer Form & 
Standard Terms & Conditions49) 
 2. ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ ,  เงื่อนไขการขาย (Terms & 
Conditions50/  Voucher Term of sale51) 
 3.  คูปองส่วนออนไลน์ (Online Discount Voucher52) 

 ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆในข้อตกลงทั้ง 3 ฉบับนั้น เป็นเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่มีลักษณะเป็น
การกําหนดเงื่อนไขในข้อตกลงแต่เพียงฝุายเดียว กล่าวคือ ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลด
ออนไลน์จะเป็นฝุายกําหนดเงื่อนไขต่างๆไว้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน โดยภาษาที่ใช้นั้นจะใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ยกเว้นในส่วนของคูปองส่วนลดออนไลน์ที่ใช้ภาษาไทยในการแสดง เมื่อ
พิจารณาจากข้อกําหนดและเงื่อนไขข้อตกลงที่ปรากฏจํานวน 3 ฉบับ รวมทั้งเงื่อนไขในการใช้บริการ
แล้ว สามารถแบ่งสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ออกได้เป็น 3 ลักษณะ 
ดังนี้ 

 

                                           
48Groupon Merchant Agreement, Retrieved 13 June 2015, from http:/ 

/www.sec.gov/Archives/edgar/data/1490281/000104746911008303/filename1.htm 
49Ensogo Merchant Offer Form & Standard Terms & Conditions, Retrieved 

13 June 2015, from http://static.ensogo.com/pd/2015/04april/travel/tokyo-
flowersday-flight-5days-4nights/countersigned-tokyo-flower.pdf 

50ข้อกําหนดและเงื่อนไข (ensogo), สืบค้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2558 ,จาก 
http://www.ensogo.com/thailand/terms_conditions/, และ Thai Groupon Ltd. Terms 
and Conditions, Retrieved 13 June 2015, from www.mygroupon.co.th/terms_and 
_conditions 

51เงื่อนไขการขาย (Ensogo), สืบค้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2558, จาก http://www. 
ensogo.com/thailand/terms_sale/ 

52คูปองส่วนลดออนไลน์ของ www.ensogo.co.th 
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2.6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์กับผู้ค้าที่
เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์กับผู้ค้าที่เป็นผู้
ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการที่นํามาสู่การกําหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันของทั้งสองฝุาย 
จะปรากฎอยู่ในข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์กับผู้ค้าที่เป็น
ผู้ ประกอบการขายสินค้าหรือบริการ  (Merchant Agreement53/Merchant Offer Form & 
Standard Terms & Conditions54) ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

2.6.1.1 สิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ 
ในเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์กับผู้ค้าที่

เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการนั้นจะมีการกําหนดรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับคูปอง
ส่วนลดออนไลน์ ดังนี้  
 1. ชื่อบริษัทผู้ออกคูปองส่วนลดออนไลน์ สถานที่ประกอบการ และรายละเอียด
เกี่ยวกับบริษัท 
 2.  ชื่อผู้ค้าที่จดทะเบียนตามกฎหมาย (Merchant (Legal Business Name)) 
สถานที่ประกอบการ และรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท 
 3.  กําหนดเวลาเริ่มต้นโปรโมชั่น (Promotion Period Start Date) 
 4.  กําหนดเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่น (Promotion Period End Date) 
 5.  ระยะเวลาที่สามารถนําคูปองไปใช้ได้ (Redemption Period) 
 6.  ชื่อของข้อเสนอ (Offer Name/Merchant Offering) 
 7.  รายละเอียดของข้อเสนอ (Offer Description) 
 8. จํานวนสูงสุดของคูปองที่อนุญาตให้ขายได้ (Initial Voucher Allocation) 
 9. มูลค่าของคูปอง ซึ่งหมายถึงราคาตลาดของข้อเสนอนั้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(Voucher Value) 
 10. มูลค่าส่วนลดที่จัดโปรโมชัน (Promotion Saving) 

                                           
53Groupon Merchant Agreement, Retrieved 13 June 2015, from 

www.sec.gov/Archives/edgar/data/1490281/000104746911008303/filename1.htm 

54Ensogo Merchant Offer Form & Standard Terms & Conditions, Retrieved 
13 June 2015, from static.ensogo.com/pd/2015/04april/travel/tokyo-flowersday 
-flight-5days-4nights/countersigned-tokyo-flower.pdf 
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 11. ราคาคูปองที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งคูปองนั้น (Voucher 
Price/Unit Price) 
 12.  ค่าการตลาด (Marketing Fee) คิดเป็น % จากราคา Voucher Price 
 13.  ค่าดําเนินการ (Transaction Fee) คิดเป็น % จากราคา Voucher Price 
 14. ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากค่าธรรมเนียม (Vat on Fees) 
 15.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) 
 16.  จํานวนเงินที่ผู้ค้าจะได้รับจริงจากคูปองแต่ละใบ (Voucher Remittance 
Amount) 
 17. เงื่อนไขการจ่ายเงินคืนแก่ผู้ค้า (Payment Terms) หมายถึง กําหนดเวลาที่
เว็บไซต์ผู้ออกคูปองจะจ่ายเงินคืนแก่ผู้ค้าหลังจากได้รับชําระเงินจากผู้ซื้อคูปองแล้ว เช่น จ่าย 90% 
แรกเมื่อสิ้นสุดกําหนดเวลาโปรโมท และอีก 10% เมื่อ สิ้นสุดกําหนดเวลาใช้คูปอง หรือ จ่าย 1 ใน 3 
ส่วนแรกเมื่อครบ 5 วันหลังจากสิ้นสุดวันจําหน่ายคูปอง และอีก 1 ใน 3 ในอีก 25 วันถัดมา และอีก 
1 ใน 3 ในอีก 30 วันถัดมา 
 18.  หมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ค้าสําหรับจ่ายเงิน (Merchant Account for 
payment) 

ทั้งนี้เงื่อนไขข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์กับผู้ค้าจะมี
ลักษณะเป็นการกําหนดเงื่อนไขในข้อตกลงแต่เพียงฝุายเดียว กล่าวคือ เป็นสัญญาสําเร็จรูปที่ฝุายผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์จะเป็นฝุายกําหนดเงื่อนไขต่ างๆไว้เป็นแบบฟอร์ม
มาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุปสิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีต่อ
ผู้ค้าได้ดังนี้ 

สิทธิหน้าที่ทั่วไป 
- ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์มีสิทธิในการโปรโมทและขายสินค้าและ/หรือบริการ

ของผู้ค้า และออกคูปองในนามของผู้ค้า (on behalf of the Merchant) ในช่วงระยะเวลาใดๆ
ระหว่างเวลาโปรโมชั่น (promotion period) 

- ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์กระทําหน้าที่ ในฐานะตัวแทนด้านการตลาด 
(marketing agent) สําหรับโปรโมทข้อเสนอ (the offer) เท่านั้น 

- ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะจ่ายเงินค่าคูปองที่ได้รับมาจากผู้ ซื้อเมื่อหัก
ค่าบริการแล้วตามระยะเวลาที่ตกลงกัน 

การเลิกข้อตกลง 
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- ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์มีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ
เมื่อได้ส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกข้อตกลงไปยังผู้ค้าแล้ว 

การไม่จ่ายเงินแก่ผู้ค้า 
- ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์มีสิทธิในการตัดสินใจฝุายเดียวที่จะคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ

คูปอง เมื่อผู้ค้าไม่สามารถที่จะดําเนินการตามที่ระบุในคูปองแก่ผู้ซื้อได้ภายในช่วงเวลาที่กําหนดให้
สามารถใช้คูปองได้ 

ข้อจํากัดความรับผิด 
- ความรับผิดเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงของผู้ประกอบธุรกิจ

เว็บไซต์จะถูกจํากัดอยู่แค่ค่าธรรมเนียม (Fee) ที่ได้รับ 
- ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าการให้ข้อเสนอด้าน

บริการผ่านเว็บไซต์จะปราศจากความผิดพลาดหรือไม่มีข้อติดขัด ซึ่งอาจจะทําให้คูปองเกิด
ข้อผิดพลาดขึ้น และไม่รับรองว่าความผิดพลาด, การละเว้น, การใส่ผิดที่ในคูปองจะได้รับการแก้ไขให้
ถูกต้อง หรือคูปองจะสามารถสร้างกําไรให้กับผู้ค้าได้ 

การแจ้งเก่ียวกับการเรียกค่าเสียหาย 
- ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะต้องแจ้งผู้ค้าอย่างทันทีเป็นลายลักษณ์อักษร

เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อให้ผู้ค้าสามารถต่อสู้คดีได้ 
สิทธิในทรัพย์สินทางป๎ญญา 

- ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์มีสิทธิใช้, ผลิตซ้ํา, แสดง, สร้าง, ส่งต่อ  ซึ่งชื่อ, โลโก้, 
เครื่องหมายการค้า ของผู้ค้า รวมถึง รูปภาพ, กราฟฟิค, งานศิลป์, และ คอนเท้นต์ ที่ทําขึ้นโดยผู้ค้า 
เพ่ือการตลาด, โปรโมชั่น, ขายลดราคา, หรือสร้างคูปอง เพ่ือให้คูปองถูกแสดง, โปรโมท, โอน, ขาย, 
หรือสร้าง ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของผู้ออกคูปองส่วนลดออนไลน์   

2.6.1.2 สิทธิและหน้าที่ของผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ 
สิทธิหน้าที่ทั่วไป 

- ผู้ค้ามีหน้าที่ในการชําระหนี้ตามท่ีระบุไว้ในคูปองส่วนลดออนไลน์ 
- ผู้ค้าไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติมหรือกําหนดเงื่อนไขอ่ืนใดกับ

ผู้ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์นอกเหนือจากที่ระบุไว้แบบข้อเสนอ (Offer Form) ที่ เสนอให้กับผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ 

การรับประกันการให้บริการ (service warranties) 
- ผู้ค้าต้องให้การรับรองและรับประกันว่า (ก) มีใบอนุญาตที่จําเป็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน, (ข) ชําระหนี้ตามคูปองส่วนลดออนไลน์ด้วยความปลอดภัยและตาม
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มาตรฐานวิชาชีพ, (ค) ชําระหนี้ตามคูปองส่วนลดออนไลน์ตามที่ระบุไว้ในแบบข้อเสนอ (Offer 
Form), (ง) รูปแบบการนําเสนอ (Merchant Content) ไม่มีการฝุาฝืนหรือไม่เหมาะสมในลิขสิทธิ์ของ
บุคคลที่สาม เครื่องหมายการค้า สิทธิสาธารณะ สิทธิโดยธรรม ความลับทางการค้า หรือสิทธิบัตรอื่นๆ 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
- ผู้ค้าจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน, ปกปูอง, และไม่ทําให้เกิดภยันตรายใดๆ

กับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์รวมถึง กรรมการบริษัท, เจ้าหน้าที่, ลูกจ้าง และ
ตัวแทน จากข้อต่อสู้ฟูองร้องเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหาย, คําเรียกร้อง, ความรับผิด, และ
ค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าทนายความ อันเป็นผลจากการการกระทําหรืองดเว้นกระทําของผู้ค้าหรือตัวแทน 
(นอกเหนือไปจากผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์) ในความเกี่ยวข้องกับข้อเสนอ, 
คูปองส่วนลดออนไลน์, สินค้าและ/หรือบริการของผู้ค้า, การชําระหนี้ให้แต่ละบุคคล, การละเมิดหรือ
ผิดสัญญาของผู้ค้า, การให้การรับรองหรือรับประกันตามข้อตกลง 

การรักษาความลับ 
- ผู้ค้าต้องรักษาความลับในข้อมูลของลูกค้า ซึ่งหากผู้ค้าได้ละเมิดข้อตกลง

รักษาความลับไม่ว่าจากเหตุใดๆก็ตาม ผู้ค้าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ 
- ผู้ค้าจะต้องรักษาความลับเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในข้อตกลงที่ทําขึ้นกับผู้

ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ ข้อเสนอ (the Offer), ราคาที่เสนอ (Offer Price), และช่วงเวลาจัดโปรโมชั่น 
(Promotion Period) จะต้องถูกเก็บเป็นความลับจนกว่าข้อเสนอจะได้ถูกโปรโมทโดยผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์ และผู้ค้าจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับกับบุคคลที่สาม นอกเหนือจาก ผู้ให้
คําแนะนําดา้นกฎหมาย, ภาษี และการบัญชี ซึ่งต้องผูกพันโดยตรงเกี่ยวกับการรักษาความลับในงานที่
ทําหรือตามที่มีกฎหมายระบุไว้ 

การทําประกันภัย 
- ในระหว่างที่ยังผูกพันตามข้อตกลง และระหว่าง 12 เดือนต่อจากนี้ ผู้ค้า

จะต้องดําเนินการติดต่อกับบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงเพ่ือให้มีซึ่ ง ประกันภัยความเสียหาย, 
ประกันภัยความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัยและประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ ที่ครอบคลุม
ความรับผิดทั้งหมดตามที่มีการระบุไว้ในข้อตกลงนี้ โดยมีวงเงินคุ้มครองที่ 25,000,000 บาท/ครั้ง 
และ รวมกันไม่เกิน 50,000,000 บาท ผู้ค้าจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานดังกล่าวหากผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์ได้ร้องขอ 

การไม่แข่งขัน 
- ผู้ค้ามีหน้าที่เสนอข้อเสนอแบบเดียวกันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เสนอ

ให้กับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ ในกรณีที่มีลูกค้าได้ติดต่อไปยังผู้ค้าโดยอ้างถึงข้อเสนอที่ปรากฏใน
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เว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ การกระทําอ่ืนใดนอกเหนือจากนี้ ผู้ค้าจะต้องจ่ายค่าปรับจํานวน 
100,000 บาท 

2.6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์กับ
ผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์  

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์กับผู้บริโภคที่
เป็นผู้ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์จะปรากฎอยู่ในข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์, เงื่อนไข
การขาย (Terms & Conditions55/  Term of sale56) และปรากฎอยู่ในคูปองส่วนออนไลน์ (Online 
Discount Coupon57) เมื่อผู้บริโภคได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ ผู้บริโภค
จะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ซึ่งจะมีลักษณะเป็นเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์เป็นผู้
กําหนดขึ้นแต่เพียงฝุายเดียว ทั้งนี้ในข้อตกลงจะมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่า  

 “ข้อตกลงทั้งหมด เงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ ทั้งหมดนี้เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จ
และเด็ดขาดระหว่างคุณและ เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ เกี่ยวกับการที่ท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์
ของเรา ทั้งคุณและ เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ มิได้ถูกผูกมัด หรือแสดงนัยยะถึงการเป็นตัวแทน 
รับรอง หรือสัญญาใดๆที่ไม่ได้บันทึกไว้ในนี้ นอกเสียจากจะมีการเอ่ยถึงไว้อย่างเป็นพิเศษ ข้อกําหนด
และเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์ของเราเป็นฉบับป๎จจุบันที่ถือเป็นฉบับล่าสุดที่ใช้แทนที่ทุก
ความรับผิดชอบ ภาระผูกพัน หรือ การเป็นตัวแทน ที่แล้วๆมา ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปาก
เปล่าก็ตามที ระหว่างคุณและ เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้งานเว็บไซต์
ของเรา”58  

 ในการซื้อคูปอง ผู้บริโภคต้องยอมรับเงื่อนไขการขาย (Term of Sale) ซึ่งใน
ข้อกําหนดและเง่ือนไขการใช้งานจะมีการระบุว่าหากผู้เข้าใช้งานไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
ที่ระบุไว้ ให้หลีกเลี่ยงหรืออย่าเข้าใช้งานที่เว็บไซต์นี้ การที่ผู้เข้าใช้งานได้ใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูล

                                           
55ข้อกําหนดและเงื่อนไข (ensogo), สืบค้นเมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ,จาก 

http://www.ensogo.com/thailand/terms_conditions/, และ Thai Groupon Ltd. Terms 
and Conditions, Retrieved 13 June 2015, from www.mygroupon.co.th/terms_and 
_conditions 

56เงื่อนไขการขาย (Ensogo), สืบค้นเมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2558, จาก 
http://www.ensogo.com/thailand/terms_sale/ 

57คูปองส่วนลดออนไลน์ของ www.ensogo.co.th 

58ข้อกําหนดและเงื่อนไข (Ensogo) ข้อ 13.1 
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ในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ถือว่ายอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้
บริการนี้59 

2.6.2.1 สิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ 
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ 

- ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ
ในเว็บไซต์มีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลทันเวลา หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใด
โดยเฉพาะ ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะไม่รับผิดสําหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆในข้อมูล
และส่วนประกอบนั้น รวมไปถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆก็ตามที่มีบุคคลที่สามหรือรวมไปถึง ข้อมูลและ
การรับประกันที่มีการนําเสนอขึ้นมา ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ขอสงวนสิท ธิ์ที่จะทําการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือ
ชั่วคราว โดยไม่จําเป็นต้องมีการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก็ได้ ข้อมูลและองค์ประกอบทุกๆส่วนในเว็บไซต์
นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เป็น
การให้คําแนะนํา การวินิจฉัย การให้คําปรึกษาแต่อย่างใด รวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
แลกเปลี่ยน พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณและผู้ติดตามของคุณใช้ข้อมูลที่ประกอบขึ้นในเว็บไซต์ของเราด้วย
ความเสี่ยงของตัวคุณเอง  

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ 
- ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์

และส่วนประกอบอื่นๆท่ีปรากฏในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ผู้ใด หรือบริษัทใด ทําการดัดแปลง 
จัดเก็บในระบบที่สามารถนํามาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใ ช้ข้อมูลและ
ส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ 

การระงับการใช้งาน 
- ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์มีสิทธิที่จะระงับสิทธิในการเป็นสมาชิกชั่วคราว 

ตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ หรือปฏิเสธการสมัครเป็นสมาชิกเพ่ือใช้งานของคุณอีกใน
อนาคต หากพบว่ามีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด 
- ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคําสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หาก

ความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด 

                                           
59ข้อกําหนดและเงื่อนไข (Ensogo) ข้อ 1 
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หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชําระ
เงินสําหรับคําสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ จะทําการคืนเงินให้ท่าน
เต็มจํานวนราคาสินค้า 

การรับประกัน 
- ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ไม่ขอรับประกัน รับรอง หรือ เป็น

ตัวแทน ต่อการนําเสนอเนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือ ความคิดเห็น คําแนะนํา หรือคํารับประกันใดๆที่
ปรากฏ (ไม่ว่าจะแจ้งไว้อย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัยยะทางกฎหมายก็ตามที) ในเว็บไซต์ของเรา โดย
หมายรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือผู้ติดตามของคุณที่มีการส่งผ่านระบบของเราด้วย 

ข้อจํากัดความรับผิด 
- ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึง ความ

เสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดย
บังเอิญ หรือ เป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจาก
อาการบาดเจ็บของคุณหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของคุณด้วย) รวมถึงผลลัพธ์อัน
เนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่
บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลผู้ติดตามของคุณ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการ
ส่งผ่านระบบของเรา กล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือ ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ 
หรือ บุคคลที่สามใดๆ หรือ ข้อมูล เนื้อหาที่มีการนําเสนอขึ้นมา จะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ
ต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใด ทั้งต่อบริษัทใดๆก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือโดยอ้อม การบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดข้ึนจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง 
ความผิดพลาด หรือ การเว้นว่างของข้อมูลด้านราคาที่มีการแบ่งสรรป๎นส่วนกัน หรือ การส่งต่อกัน 
หรือ การกระทําใดๆอันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา หรือ เป็นเหตุให้เกิดการไม่ประสบผลสําเร็จ 
หรือ การหยุดชะงัก หรือ การสิ้นสุด 

- ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อคูปองที่สูญหาย หรือ ถูกขโมย 
หรือ ตัวเลขอ้างอิงของคูปองที่ถูกขโมยไป 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกําหนด 
- ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกําหนด และ 

เงื่อนไขการใช้บริการได้ทุกเวลา 
- ข้อกําหนดและเง่ือนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้ หรือ แม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็

ตาม ทางผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์อาจจะมีการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือ ตัดออก โดยไม่จําเป็นต้องมีการ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกําหนดหรือเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้องกับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การ
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ปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ ข้อจํากัดของความรับผิดชอบ การชดเชย กฎหมายที่นํามาบังคับ
ใช้ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ จะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการยกเลิกหรือ สิ้นสุดส่วน
ใดส่วนหนึ่งไปก็ตามที 

การถือครองสิทธิ์ 
- ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์มีสิทธิขาดในการยกให้ โอนสิทธิ หรือ มอบหมาย

ลิขสิทธิ์และสัญญาผูกมัดทั้งหมด ให้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามคนอ่ืนใดก็ได้ จะเป็นในแง่ของเงื่อนไข
การให้บริการ นโยบายและประกาศใดๆที่เก่ียวข้องกันก็ตามที 

การรักษาความลับ 
- ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์มีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลความลับทั้งปวงของลูกค้า 

และจะสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้เท่าที่บทบัญญัติอนุญาตไว้หรือตามที่กฎหมาย
กําหนดเท่านั้น 

การคืนเงิน (refunds)60 
 - ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนเมื่อ 

   ก) ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการเลิกกิจการและ
ชําระบัญชี – ถ้าผู้ค้าท่ีเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการเลิกกิจการและชําระบัญชีในระหว่างที่
ยังคงอยู่ในช่วงที่สามารถใช้คูปองส่วนลดออนไลน์ได้ และไม่สามารถดําเนินการส่งมอบสินค้าหรือ
บริการตามที่มีการโฆษณาไว้ได้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์จะดําเนินการคืน
เงินให้ 

   ข) ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการล้มเหลวในการ
ดําเนินการส่งมอบสินค้าหรือบริการ – ถ้าผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการล้มเหลวใน
การดําเนินการส่งมอบสินค้าหรือบริการ ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์จะดําเนินการ
สืบสวนหาข้อเท็จจริงว่าเหตุใด ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการจึงไม่สามารถส่งมอบ
สินค้าหรือบริการได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์จะพยายามอย่างเต็มที่ในการ
ทําให้สินค้าหรือบริการสามารถส่งมอบได้ อย่างไรก็ตามถ้าในท้ายที่สุดยังไม่อาจส่งมอบสินค้าหรือ
บริการได้แล้ว จะมีการคืนเงินต่อไป 

                                           
60Thai Groupon Ltd. Terms and Conditions ข้อ 6  (ท้ังนี้เงื่อนไขการคืนเงินนั้นจะ

มีปรากฎในเงื่อนไขการใช้บริการของเพียงบางเว็บไซต์เท่านั้น โดยเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์
คูปองส่วนลดออนไลน์ส่วนใหญ่จะไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการคืนเงินไว้ และมักจะกําหนดไว้ว่าไม่ว่า
กรณีใดๆจะไม่มีการคืนเงิน) 
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   ค) สินค้าหรือบริการที่ดําเนินการโดยผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบการขาย
สินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้ – ถ้าผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์พบว่า
สินค้าหรือบริการมีความแตกต่างจากที่โฆษณาไว้อย่างมีนัยยะสําคัญแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์
คูปองส่วนลดออนไลน์จะดําเนินการคืนเงินให้ 

2.6.2.2 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ 
การหลีกเลี่ยงการใช้งาน 

- ผู้บริโภคมีหน้าที่อ่านข้อตกลงต่างๆที่มีอย่างละเอียด หากไม่ยอมรับข้อตกลง
และเงื่อนไขดังกล่าว กรุณาหลีกเลี่ยงหรืออย่าเข้าใช้งานที่เว็บไซต์นี้ การที่ผู้บริโภคใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้า
ไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้บริโภคยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลง
และเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์กําหนดขึ้น
ด้วย 

การไม่ใช้งานอันไม่เหมาะสม 
- ผู้บริโภคมีหน้าที่ที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ เพ่ือเป็นการส่ง

หรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทําลายชื่อเสียง 
หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทําให้ผู้อ่ืนไม่
พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้หากผู้บริโภคได้ทํา
การส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือ ข้อความ รวมถึง รูปภาพใดๆท่ีกล่าวมาแล้วนั้น และทางผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์ หรือ บุคคลที่สามใดๆก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของ
ผู้บริโภค ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที ผู้บริโภคจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึง
หนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ หรือ บุคคลที่ 3 ต้อง
สูญเสียไป 

การชดใช้ค่าเสียหาย 
- ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิด

จากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกําหนดในการให้บริการหรือการกระทําอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
ผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทําท่ีผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานจะไม่
ยึดให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัท
สาขา บริษัทร่วมทุน ตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึง
ค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย 
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การยอมรับข้อตกลงใหม ่
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข

ข้อกําหนด และ เงื่อนไขเหล่าน  ี้ได้ทุกเวลา พึงตระหนักไว้เสมอว่า การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง ถือว่าผู้บริโภคตกลงยินยอมต่อข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการ
แก้ไขล่าสุดแล้ว และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไขครั้งล่าสุดจะมิได้มีการระบุ
ไว้ก็ตามที แต่ให้ยึดเอาข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับป๎จจุบันเป็นสําคัญ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
ผู้บริโภคในแต่ละครั้งจะต้องถือเอาข้อกําหนดและเงื่อนไขล่าสุดเป็นสําคัญ และเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้บริโภคเองที่ควรจะเยี่ยมชมหน้าดังกล่าวของเว็บไซต์เป็นระยะๆ เพ่ือให้ทราบถึงเนื้อหาล่าสุด
ของข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้งาน 

การยกเลิกคําสั่งซื้อ  
ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์แต่ละรายจะมีนโยบายการให้

สิทธิแก่ผู้บริโภคในการขอยกเลิกคําสั่งซื้อท่ีแตกต่างกันหรืออาจไม่มีการกําหนดไว้เลย ดังนี้ 
- ผู้บริโภคสามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้ หาก eVoucher ของผู้บริโภคยังมิได้ทํา

การส่งไปถึงผู้บริโภค หากเมื่อ eVoucher ได้ทําการส่งไปยังบัญชีผู้ใช้งานของผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว 
ผู้บริโภคจะไม่สามารถทําการยกเลิกคําสั่งซื้อนั้นได้ การขอคืน eVoucher หลังจากนั้นจะมีการ
พิจารณาบนพ้ืนฐานเป็นกรณีๆไป ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิก
อย่างสูงสุด ภายใต้ข้อจํากัดที่มี ทว่าผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ไม่สามารถจะรับคืนได้ ถ้าหากว่ามิได้มีสิ่ง
ใดผิดปกติเกิดขึ้นในการซื้อ61 

หรือ 
- สิทธิในการยกเลิกคําสั่งซื้อ (“cooling off period”) เมื่อผู้ประกอบธุรกิจ

เว็บไซต์ได้ส่งคูปองไปให้ผู้ซื้อแล้ว ผู้ซื้ออาจจะขอยกเลิกคูปองได้ภายในระยะเวลา 7 วันทําการปกติ 
(working day) โดยนับถัดจากวันที่ได้รับคูปอง (วันทําการปกติคือวันใดๆที่มิใช่วันเสาร์, วันอาทิตย์ 
หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์) ถ้าผู้ซื้อต้องการยกเลิกคูปอง ต้องส่ง email มายังผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์
คูปองส่วนลดออนไลน์ หรืออาจส่งทางโทรสาร ทั้งนี้การขอยกเลิกคูปองจะต้องกระทําก่อนที่จะมีการ
นําคูปองไปใช้งาน ทางผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อคําร้องขอยกเลิกคูปองที่มิได้กระทํา
ภายใน 7 วัน62 

 

                                           
61ข้อกําหนดและเงื่อนไข (Ensogo) ข้อ 7  
62Thai Groupon Ltd. Terms and Conditions ข้อ 5.4  
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การเป็นโมฆะของคูปองส่วนลดออนไลน์ 
- การพยายามจะนําคูปองส่วนลดออนไลน์ไปแลกเปลี่ยนที่มิได้สอดคล้องกับ

นโยบายและเงื่อนไขการใช้งานจะถือเป็นการทําให้คูปองส่วนลดออนไลน์นั้นเป็นโมฆะ 
2.6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการกับ

ผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์  
ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคูปองส่วนลดออนไลน์นั้น ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบการขาย

สินค้าหรือบริการจะมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการก็ต่อเมื่อผู้ซื้อที่เป็นผู้บริโภคได้มีการนําคูปอง
ส่วนลดออนไลน์มาแสดงกับผู้ค้าเพ่ือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการตามที่ได้มีการระบุไว้ในคูปอง
เท่านั้น ซึ่งหากผู้บริโภคมิได้มีการนําคูปองมาใช้แล้ว ผู้ค้าก็มิต้องทําการชําระหนี้ตามที่ระบุไว้ในคูปอง 
นอกจากนี้ผู้ที่สามารถนําคูปองไปใช้ได้นั้นนอกจากผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อคูปองโดยตรงแล้ว ยังมีบุคคลที่
ได้รับมอบคูปองจากผู้ซื้อไปอีก เนื่องจากในคูปองจะมีการระบุไว้ว่าสามารถมอบเป็นของขวัญให้กับ
ผู้อ่ืนหรือให้ผู้อ่ืนใช้แทนได้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงที่ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบการขาย
สินค้าหรือบริการมีต่อผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นสามารถพิจารณาได้จาก
รายละเอียดในคูปองส่วนลดออนไลน์และข้อตกลงที่ผู้ค้าทําไว้กับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ 

2.6.3.1 สิทธิและหน้าที่ของผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ 
การส่งมอบสินค้าหรือบริการ 

- ผู้ค้ามีหน้าที่ในส่งการมอบสินค้าหรือบริการตามรายละเอียดเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในคูปองส่วนลดออนไลน์ 

การห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือกําหนดเงื่อนไขอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
- ผู้ค้าต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติมหรือกําหนดเงื่อนไขอ่ืนใดเพ่ิมเติม

อีกเก่ียวกับการใช้งานคูปองส่วนลดออนไลน์ นอกเหนือจากท่ีมีการระบุไว้ในคูปองส่วนลดออนไลน์ 
การคืนเงิน 

- ผู้ค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่หากคูปองที่ไม่มีการนําไปใช้จะมีการนําไป
ขอคืนเงิน63  

- ตามท่ีมีกฎหมายระบุไว้ บริษัทผู้ค้าอาจมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดโอกาสให้
ผู้ซื้อได้แลกเปลี่ยนคูปองส่วนลดออนไลน์ของผู้ซื้อคืนเป็นเงินสดในมูลค่าเท่ากับจํานวนเงินที่จ่ายไป

                                           
63ข้อกําหนดนี้จะปรากฏอยู่ในเงื่อนไขการขาย (Term of Sale) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่าง

ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์กับผู้ซื้อเท่านั้น โดยในส่วนของข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์กับ
ผู้ค้าจะไม่มีการระบุเงื่อนไขการขอคืนเงินของผู้ซื้อไว้ 
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จริงในการซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์นั้น (อาทิเช่น คุณจ่ายเงินซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ไปในราคา 
100 บาท โดยที่คูปองส่วนลดออนไลน์มีมูลค่า 200 บาท มูลค่าเงินสดที่คุณจ่ายไปจริงคือ 100 บาท 
ไม่ใช่ 200 บาท) ในขณะที่วันที่หมดอายุบนคูปองนั้นหมายถึง วันสุดท้ายที่ผู้ซื้อจะสามารถนําคูปองไป
ใช้กับบริษัทผู้ค้านั้นๆ เพ่ือให้ได้ราคาโปรโมชั่นตามที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์เสนอไว้ และกฎหมายที่
บังคับใช้อาจจะมีการระบุเพ่ิมไว้ว่า บริษัทผู้ค้าจะรับผิดชอบในการคืนเงินตามมูลค่าเงินสดที่ผู้ซื้อจ่าย
ไปในการซื้อคูปองอีกระยะหนึ่งที่เกินจากวันที่หมดอายุตามท่ีระบุไว้บนคูปอง 

การชดใช้ค่าเสียหาย 
- ผู้ค้าจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่หากเกิด การบาดเจ็บ เจ็บปุวย ความ

เสียหาย การเรียกร้อง ความรับผิดชอบ อันเกิดจากการที่ลูกค้าผู้ใช้บริการเกิดประสบกับความ
เสียหาย64  

2.6.3.2 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ 
การห้ามเรียกค่าใช้จ่ายหรือกําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม 

- ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับบริการหรือได้รับสินค้าตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคูปอง 
โดยที่ไม่มีการเรียกค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติม หรือกําหนดเงื่อนไขใดๆเพ่ิมเติมจากผู้ค้านอกเหนือจากที่มี
การระบุไว้แล้วในคูปอง 

การใช้คูปองส่วนลดออนไลน์ 
- ผู้บริโภคมีหน้าที่ใช้คูปองตามเงื่อนไขรายละเอียดที่มีการระบุไว้ในคูปอง

เท่านั้น 
สําหรับสิทธิหน้าที่ต่างๆของคู่สัญญาตามที่ได้มีการอธิบายไปข้างต้นนั้นจะเป็นการ

พิจารณาจากข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่างๆที่มีการกําหนดขึ้นเท่านั้น อันเป็นไปตามหลัก
เสรีภาพในการทําสัญญา ซึ่งหากพิจารณาถึงสิทธิหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ยัง
มีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า คู่สัญญาแต่ละฝุายนั้นมีสถานะและความสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งจะ
ได้มีการอธิบายในบทถัดไป 

                                           
64ข้อกําหนดนี้จะปรากฏอยู่ในข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ (Term & 

Condition) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์กับผู้บริโภคเท่านั้น โดยในส่วนของ
ข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์กับผู้ค้าจะไม่มีการระบุเงื่อนไขนี้ไว้ 
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บทที่ 3 
สถานะของคู่สัญญา แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และมาตรการทางกฎหมาย

ในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ของประเทศไทย 
 

3.1 สถานะของคู่สัญญาในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 

จากลักษณะของธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ที่ประกอบด้วยความสัมพันธ์ของบุคคล 3 
ฝุาย อันได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้า
หรือบริการ และผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ของไทยในส่วนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับลักษณะของธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์นั้น  จะ
พบว่า บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ต้องประกอบด้วยบุคคล 3 ฝุาย จะมีทั้งเรื่อง ตัวแทน 
นายหน้า และ ตัวแทนค้าต่าง  

ในกรณีของตัวแทนนั้น ความเป็นตัวแทน (agency) หมายถึง ความสัมพันธ์ทาง
กฎหมายที่บุคคลหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน กระทําการในนามของอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ตัวการ ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพทางกฎหมายของตัวการให้มีความผูกพันกับบุคคลภายนอกในกิจการ
ที่ตัวแทนตกลงทําสัญญาด้วยกับบุคคลภายนอกนั้น ความสัมพันธ์ทางกฎหมายนี้เป็นเรื่องทาง
กฎหมาย ไม่จําต้องอาศัยเจตนาของคู่สัญญาในการสร้างความสัมพันธ์นี้ขึ้น 1 สัญญาตัวแทนจึงเป็น
สัญญาที่ให้บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าตัวแทน มีอํานาจที่จะกระทําการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งที่เรียกว่า
ตัวการ และตกลงจะกระทําการดั่งนั้น2 ตัวแทนจึงประกอบด้วยสัญญา 2 สัญญา คือ สัญญาตั้งตัวแทน 
และสัญญาที่ตัวแทนตกลงทํากับบุคคลภายนอก3 กิจการที่ตัวแทนสามารถจะกระทําได้ไม่จํากัดเฉพาะ
กิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น และการทําการของตัวแทนโดยปกติแล้วก็จะเป็นการทําแทนตัวการใน
นามของตัวการตามที่ตัวการมอบหมายให้ทําการ4 

                                           
1จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน 

นายหน้า จ้างทําของ รับขน, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2550), น.8. 
2ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 797 
3จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.10. 
4ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนค้าต่าง

และนายหน้า, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2556), น.47. 
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นายหน้า คือ ผู้ที่ช่วยจัดให้ได้ทําสัญญากัน5 โดยเป็นคนกลางที่ช่วยชี้ช่องให้บุคคลฝุาย
หนึ่งได้เข้าทําสัญญากับบุคคลอีกฝุายหนึ่ง หรือจัดการให้บุคคลทั้งสองฝุายได้เข้าทําสัญญากัน6 กิจการ
ที่นายหน้าได้กระทําไปจึงเป็นเพียงสะพานทอดหรือเป็นเครื่องมือ เพ่ือติดต่อระหว่างบุคคลสองฝุาย
เท่านั้น โดยนายหน้าเองไม่มีอํานาจทําการแทน นายหน้าจึงไม่มีส่วนในการเข้าไปเป็นคู่สัญญาหรือเข้า
ทําสัญญาในนามของตนเองหรือของผู้ใด7 เมื่อตัวการได้เข้าทําสัญญากับบุคคลภายนอกแล้ว นายหน้า
มีสิทธิได้บําเหน็จจากการทํางาน แต่ถ้าตัวการกับบุคคลภายนอกตกลงกันไม่ได้ ไม่สามารถทําสัญญา
กันได้ นายหน้าก็จะไม่มีสิทธิรับบําเหน็จ8 นายหน้าจึงเกิดจากความตกลงเป็นสําคัญไม่เหมือนสัญญา
ตัวแทนอ่ืนที่เกิดข้ึนได้อย่างกว้างขวาง9 

ตัวแทนค้าต่าง คือ บุคคลซึ่งในทางค้าขายของเขาย่อมทําการซื้อหรือขายทรัพย์สินหรือ
รับจัดทํากิจการค้าขายอย่างอ่ืนในนามของตัวเองต่างตัวการ10 ตัวแทนค้าต่างจึงเป็นตัวแทนโดย
อาชีวะหรือเป็นตัวแทนโดยอาชีพ11 การทําการของตัวแทนค้าต่างจึงเป็นการทําแทนตัวการในนาม
ของตนเอง มิได้กระทําการในนามของตัวการ ตัวแทนค้าต่างจึงมีสิทธิและความรับผิดชอบในกิจการ
นั้นต่อบุคคลภายนอกโดยตรง 

เมื่อพิจารณาลักษณะของตัวแทน นายหน้า และตัวแทนค้าต่างตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์แล้วจะพบว่า จากลักษณะของการประกอบธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ที่ผู้บริโภค
ต้องมาทําสัญญาซื้อสินค้าหรือบริการในรูปแบบของคูปองกับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ และสินค้าหรือ
บริการต่างๆเหล่านั้นเป็นของผู้ค้า อันแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีการทําสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์โดยตรง การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จึงมีลักษณะเป็นการซื้อหรือขาย
ทรัพย์สิน หรือรับจัดทํากิจการค้าขายอย่างอ่ืนในนามของตนเองต่างตัวการ คือ ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ โดยเป็นการกระทําในนามของผู้ประกอบธุ รกิจเว็บไซต์นั้นๆเอง อันมี
ลักษณะเป็น “ตัวแทนค้าต่าง” การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จึงไม่ใช่การกระทําใน

                                           
5เพ่ิงอ้าง, น.42. 
6ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 845 
7ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น.43. 
8จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.87. 
9สถิต เล็งไธสง, กฎหมายลักษณะตัวแทนและนายหน้า, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร 

: ห้างหุ้นส่วนจํากัดพิมพ์อักษร, 2550), น.407. 
10ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 833 
11ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น.4. 
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ฐานะ “นายหน้า” เนื่องจากนายหน้าจะทําหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางหรือคนกลาง หรือเป็นสื่อชี้ช่องให้
ตัวการได้เข้าทําสัญญากับบุคคลภายนอกเท่านั้น12 นายหน้าจึงไม่มีอํานาจทําสัญญาแทนตัวการ
เหมือนอย่างตัวแทน13 คนทําสัญญากับบุคคลภายนอกคือตัวการ ในขณะเดียวกันการประกอบธุรกิจ
ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ก็มิได้เป็นการกระทําในฐานะตัวแทนธรรมดา เนื่องจากได้กระทําในนาม
ของตนเองเสมอ และเป็นการทําหน้าที่ตัวแทนโดยอาชีวะเพ่ือขายสินค้าหรือบริการ ดังนั้น เมื่อ
ลักษณะความสัมพันธ์ของคู่สัญญาต่างๆในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์มีลักษณะเป็นเรื่องตัวแทนค้า
ต่างแล้ว จึงต้องทําการศึกษาลักษณะพ้ืนฐานของตัวแทนค้าต่าง และทําการพิจารณาถึงสิทธิหน้าที่
ของคู่สัญญาฝุายต่างๆว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไร 

 
3.1.1 ตัวแทนค้าต่าง 
ตัวแทนค้าต่างเป็นตัวแทนชนิดหนึ่งจากการที่ต้องทํางานแทนตัวการเหมือนกับตัวแทน

ธรรมดา แต่เนื่องจากมีลักษณะพิเศษบางประการที่แตกต่างออกไปจากหลักตัวแทนธรรมดา กฎหมาย
จึงต้องแยกออกมาเป็นลักษณะเฉพาะอีกเรื่องหนึ่ง14 

3.1.1.1 ลักษณะและความหมายของตัวแทนค้าต่าง 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 833 ได้บัญญัติว่า “อันว่าตัวแทนค้า

ต่าง คือ บุคคลซึ่งในทางค้าขายของเขาย่อมทําการซื้อหรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทํากิจการค้าขาย
อย่างอ่ืนในนามของตนเองต่างตัวการ” 

จากนิยามดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ตัวแทนค้าต่าง คือ บุคคลซึ่งในทางค้าขายของ
เขาย่อมทําการซื้อหรือขายทรัพย์สินหรือรับจัดทํากิจการค้าขายอย่างอ่ืนในนามของตัวเองต่างตัวการ 
ตัวแทนค้าต่างจึงเป็นตัวแทนโดยอาชีวะหรือเป็นตัวแทนโดยอาชีพ การรับทําหน้าที่เป็นตัวแทนค้าต่าง
ในกิจการต่างๆที่ตัวแทนค้าต่างรับทําจึงมีเฉพาะธุรกิจที่เป็นนิติกรรม15  แต่ไม่จํากัดเฉพาะการซื้อหรือ
การขายทรัพย์สินเท่านั้น16 หากแต่รวมถึงกิจการใดๆที่ทําเพ่ือค้ากําไรอันบุคคลทําเป็นปกติธุระหรือ

                                           
12ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 845    
13จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.87. 
14เพ่ิงอ้าง, น.73. 
15ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น.4.  
16เพ่ิงอ้าง, น.5. 
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เป็นอาชีพ17 อันได้แก่ การประกอบการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การให้บริการต่างๆ 
เช่น ตัวแทนโฆษณาสินค้า หรือตัวแทนขนส่งสินค้า (forwarding agent)18 การทําหน้าที่ของตัวแทน
ค้าต่างจึงเป็นการประกอบธุรกิจเพ่ือผลกําไร ซึ่งจากลักษณะหรือโดยสภาพไม่จําเป็นต้องทําเป็น
เวลานานจึงจะกลายเป็นการค้า หากแต่ต้องทําติดต่อกันเป็นประจํามิได้ทําเป็นครั้งคราว อันเป็น
ลักษณะของผู้ประกอบอาชีพเป็นตัวแทนในการซื้อหรือการขายทรัพย์สินหรือรับจัดการกิจการเป็น
ปกติธุระของตน โดยหวังผลประโยชน์ตอบแทนจากการงานที่ตนทํา ตัวอย่างของตัวแทนค้าต่างเช่น ผู้
ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสอง ร้านหนังสือที่รับฝากขายหนังสือ ตัวแทนรับ
อนุญาตซื้อขายเงินตราต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์หรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ ห้างค้าปลีกรับฝากขายสินค้าของผู้ประกอบการอ่ืน ตัวแทนบริการฝากขายหรือเช่า
อสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุด ตัวแทนซื้อขายสัตว์พาหนะ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือรับจัดการกิจการหรือ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่น19 

การทํางานของตัวแทนค้าต่างแม้จะเป็นการทําการแทนตัวการเพ่ือประโยชน์ของ
ตัวการ แต่การทําการนั้นตัวแทนค้าต่างต้องทําการนั้นในนามของตัวเองต่างตัวการ กล่าวคือ ตัวแทน
ค้าต่างทําการแทนตัวการและเพ่ือตัวการ โดยการก่อนิติสัมพันธ์ขึ้นกับบุคคลภายนอกด้วยการใช้ชื่อ
ของตัวแทนค้าต่างเองมิได้ทําในนามของตัวการดังเช่นตัวแทน การทําการของตัวแทนค้าต่างจึงเป็น
การทํากิจการของตัวแทนค้าต่างเอง ส่งผลให้ตัวแทนค้าต่างเป็นคู่สัญญากับบุคคลภายนอกตามมาตรา 
837 ที่บัญญัติว่า “ในการที่ตัวแทนค้าต่างทําการขาย หรือซื้อ หรือจัดทํากิจการค้าขายอย่างอ่ืนต่าง
ตัวการนั้น ท่านว่าตัวแทนค้าต่างย่อมได้ซึ่งสิทธิอันมีต่อคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งในกิจการเช่นนั้น และ
ตัวแทนค้าต่างย่อมเป็นผู้ต้องผูกพันต่อคู่สัญญาฝุายนั้นด้วย”  

การทําการของตัวแทนค้าต่างในนามของตนเองจึงต้องให้ตัวแทนค้าต่างมีทรัพย์สิน
หรือกิจการของตัวการอยู่ในการครอบครองของตัวแทนค้าต่างนั้นๆ เพ่ือที่ตัวแทนค้าต่างจะได้สามารถ
เสนอทรัพย์สินหรือกิจการนั้นให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจดูก่อนได้20 ทั้งนี้เมื่อตัวแทนค้าต่างได้ทํา
การในนามของตนเองแล้ว เมื่อบุคคลภายนอกเข้ามาตกลงทําสัญญาแล้ว ถือว่าตัวแทนค้าต่างเป็น

                                           
17มาโนช สุทธิวาทนพุฒิ, บันทึกคําบรรยายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน

และนายหน้า, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รามคําแหง, 2523), น.232. 
18จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.74. 
19นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, คําอธิบายหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน – 

นายหน้า, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), น.151. 
20เพ่ิงอ้าง, น.153. 
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คู่สัญญาโดยไม่ต้องคํานึงว่าทรัพย์ที่จะซื้อหรือจะขายนั้นเป็นของตัวการคนใด ส่วนตัวแทนค้าต่างจะ
บอกให้บุคคลภายนอกทราบว่าตัวการคือใครหรือไม่ก็ได้ การบอกชื่อตัวการหรือไม่จึงมิได้เป็นข้อ
สาระสําคัญใดๆ บุคคลภายนอกจะรู้หรือไม่ว่าเป็นตัวแทนค้าต่างกําลังทําการในกิจการของตัวการ
หรือไม่จึงไม่สําคัญ 

3.1.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนค้าต่างกับตัวการ 
แม้ว่ากิจการที่ตัวแทนค้าต่างได้กระทําไปนั้นจะเป็นการทํางานแทนตัวการในนาม

ของตัวแทนเอง รวมทั้งตัวแทนค้าต่างก็เป็นคู่สัญญากับบุคคลภายนอกโดยตรง มีสิทธิในการฟูองร้อง
บุคคลภายนอกได้เองโดยไม่ต้องรับมอบอํานาจมาจากตัวการแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ในส่วนของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนค้าต่างกับตัวการนั้น กฎหมายได้กําหนดให้กิจการต่างๆที่ตัวแทนได้ทําลง
ไปนั้น ย่อมมีผลเสมือนดั่งว่าได้ทําให้ตกลงไปในนามของตัวการโดยตรง21 ตัวการจะปฏิเสธไม่ยอมรับ
งานที่ตัวแทนค้าต่างได้กระทําลงไปแม้ในนามของตัวแทนค้าต่างเองไม่ได้ ตัวการจึงต้องจ่ายบําเหน็จ
จะมาอ้างว่างานที่ตัวแทนค้าต่างได้ทําลงไปนั้นเป็นของตัวแทนค้าต่างเองไม่ได้ ตัวการยังต้องช่วย
ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่ตัวแทนได้รับอันเนื่องมาจากการทํางานเป็นตัวแทน 22 ในขณะที่ตัวแทนค้า
ต่างเมื่อได้รับทรัพย์มาก็ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ตัวการ หรือเมื่อขายได้แล้วก็ต้องส่งมอบเงินที่ได้รับมา
หรือโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่ตัวการทั้งหมด23  

จากการที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนค้าต่างกับตัวการเป็นความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจอันเป็นอาชีพของตัวแทนค้าต่าง ทําให้ค่าตอบแทนหรือบําเหน็จเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในทาง
การค้าและต้องมาก่อน24 แม้ว่าจะมีธรรมเนียมประเพณีในกิจการค้าขายนั้นว่า ถ้าผู้ซื้อไม่ชําระเงินแล้ว
ตัวแทนค้าต่างไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จ ก็ไม่เป็นการตัดสิทธิตัวแทนค้าต่างที่จะได้รับบําเหน็จเพียง
เพราะเหตุว่ามีธรรมเนียมประเพณีเช่นว่านั้น25 ส่วนการคิดอัตราค่าบําเหน็จนั้นให้เป็นไปตามที่ตกลง
กัน ถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนก็ให้คิดอัตรากันตามธรรมเนียมในกิจการค้าขายประเภทนั้นๆ นอกจากนี้
การที่ตัวแทนค้าต่างได้จัดการทํากิจการต่างตัวการกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่ง หาก
บุคคลภายนอกไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่ยอมชําระหนี้ตามสัญญากันแล้ว ตัวแทนค้าต่างก็มิต้องรับ
ผิดตามสัญญานั้นต่อตัวการเพ่ือชําระหนี้ เว้นแต่ตัวการกับตัวแทนค้าต่างจะได้มีการทําข้อตกลงไว้ใน

                                           
21ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 844 
22ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 835 
23ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 810 
24ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น.12. 
25มาโนช สุทธิวาทนพุฒิ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 17, น.236. 
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สัญญาให้ตัวแทนค้าต่างต้องรับผิดหากบุคคลภายนอกไม่ชําระหนี้ หรือมีธรรมเนียมประเพณีใน
ท้องถิ่นของตําบลที่ทํากิจการชนิดนั้นว่าตัวแทนค้าต่างต้องรับผิดเพ่ือชําระหนี้เป็นการส่วนตัว อัน
แสดงให้เห็นว่าตัวแทนค้าต่างได้เข้ารับประกันต่อตัวการว่าถ้าบุคคลภายนอกไม่ชําระหนี้ตัวแทนค้า
ต่างจะชําระหนี้นั้นแทน อันเรียกว่า “ตัวแทนฐานประกัน”26 

ภายหลังจากที่ตัวแทนค้าต่างได้กระทําการอย่างใดไปบ้างแล้วต้องแถลงผลการ
ทํางานแก่ตัวการ และเมื่อทําการการค้าเสร็จแล้วต้องรีบแถลงแก่ตัวการโดยไม่ชักช้า 27 ทั้งนี้เพ่ือรับ
บําเหน็จและแถลงบัญชีเพ่ือหักกลบลบหนี้กันต่อไป28 โดยหน้าที่ในการแถลงนี้เป็นสิ่งที่ตัวแทนค้าต่าง
ต้องกระทําไม่ว่าตัวการจะมีความประสงค์ขอทราบหรือไม่ก็ตาม29 

3.1.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนค้าต่างกับบุคคลภายนอก 
ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนค้าต่างกับบุคคลภายนอกนั้น เนื่องจาก

ตัวแทนค้าต่างได้กระทําการต่างๆในนามของตนเอง การที่ตัวแทนค้าต่างทําการขายหรือซื้อหรือจัดทํา
กิจการค้าขายอย่างอ่ืนต่างตัวการนั้น ตัวแทนค้าต่างจึงได้สิทธิอันมีต่อคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งในกิจการ
เช่นว่านั้น และตัวแทนค้าต่างย่อมเป็นผู้ต้องผูกพันต่อคู่สัญญาฝุายนั้นด้วย 30 ตัวแทนค้าต่างจึงเป็น
คู่สัญญากับบุคคลภายนอกโดยตรง31 ส่งผลให้นอกจากตัวแทนค้าต่างจะมีสิทธิตามสัญญาแล้ว ตัวแทน
ค้าต่างยังมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามสัญญาและความรับผิดหากไม่มีการปฏิบัติตามสัญญา และ
บุคคลภายนอกที่เป็นคู่สัญญามีสิทธิฟูองตัวแทนค้าต่างได้เช่นเดียวกัน 32 และในทํานองเดียวกัน
ตัวแทนค้าต่างก็มีสิทธิที่จะฟูองร้องบุคคลภายนอกในนามของตนเองได้33 อาจกล่าวได้ว่า ในระหว่าง
ตัวแทนค้าต่างกับบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกไม่จําต้องคํานึงว่าทรัพย์สินที่ตัวแทนค้าต่างได้ขาย

                                           
26ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 838 
27ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 841 
28จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.84. 
29กุศล บุญยืน, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนและ

นายหน้า, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติบรรณการ, 2541), น.162. 
30ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 837 
31ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น.18. 
32ไผทชิต เอกจริยกร, ตัวแทน-นายหน้า, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

สํานักพิมพ์วิญํูชนจํากัด, 2554), น.301. 
33ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น.19. 
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ให้กับตนเองนั้นเป็นของใครหรือของผู้ใด บุคคลภายนอกก็สามารถที่จะฟูองตัวแทนค้าต่างได้โดยตรง
และตัวแทนค้าต่างก็สามารถฟูองบุคคลภายนอกได้โดยตรงเช่นกัน34 

3.1.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับบุคคลภายนอก 
ในกรณีของตัวแทนโดยปกติแล้ว เมื่อตัวแทนได้กระทําการแทนตัวการไปภายใน

ขอบอํานาจหน้าที่ของตน ตัวการย่อมผูกพันในกิจการที่ตัวแทนได้กระทําต่อบุคคลภายนอก35 แต่กรณี
ของตัวแทนค้าต่าง เมื่อตัวแทนค้าต่างได้กระทําการแทนตัวการในนามของตนเองแล้ว ตัวแทนค้าต่าง
จึงเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับบุคคลภายนอก ทําให้ตัวแทนค้าต่างมีสิทธิและหน้าที่ โดยตรงต่อ
บุคคลภายนอกตามมาตรา 837 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนค้าต่างกับตัวการจึงถือเป็นตัวการ
ตัวแทนกัน โดยถูกกําหนดให้กิจการอันตัวแทนได้กระทําไปนั้นมีผลเป็นกิจการที่ได้ทําไปในนามของ
ตัวการโดยตรง ทําให้ตัวการต้องผูกพันในผลแห่งการกระทําท่ีตัวแทนค้าต่างได้กระทําไปเสมือนตัวการ
เป็นผู้กระทําเอง ตัวการจึงไม่อาจที่จะปฏิเสธสัญญาที่ตัวแทนค้าต่างทํากับบุคคลภายนอกได้36 

อย่างไรก็ดี กฎหมายว่าด้วยตัวแทนค้าต่างมิได้บัญญัติในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวการกับบุคคลภายนอกไว้ ทําให้เกิดป๎ญหาว่าหากบุคคลภายนอกหรือตัวการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
แล้ว ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับบุคคลภายนอก จะสามารถนํามาตรา 820 มาบังคับ
ใช้กับเรื่องตัวแทนค้าต่างได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งได้มีความเห็นออกเป็น 2 ความเห็น ดังนี้ 

ความเห็นแรก เมื่อตัวการไม่มีนิติสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกแล้ว ตัวการจึงไม่มีสิทธิ
ฟูองร้องบุคคลภายนอกได้37 เพราะตัวการไม่ใช่คู่สัญญา การที่มาตรา 844 กําหนดให้กิจการที่ตัวแทน
ค้าต่างได้กระทําลงไปนั้นย่อมมีผลเสมือนดังว่าได้ทําให้ตกลงไปในนามของตัวการโดยตรง ก็เป็นเพียง
การบัญญัติเพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งระหว่างตัวการกับบุคคลภายนอก ทําให้การกระทําของ
ตัวแทนค้าต่างมีผลสมบูรณ์ผูกพันตัวการตามกฎหมายเท่านั้น มาตรา 844 จึงไม่ได้กําหนดเกี่ยวกับ
สิทธิและหน้าที่ความรับผิดระหว่างตัวการกับบุคคลภายนอกและไม่ได้กําหนดให้ตัวการมีสิทธิต่อ
บุคคลภายนอก เมื่อตัวการไม่มีนิติสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก มาตรา 844 จึงไม่ได้ให้สิทธิแก่ตัวการใน
การฟูองร้องบุคคลภายนอกได้  

                                           
34มาโนช สุทธิวาทนพุฒิ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 17, น.229. 
35ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 820 
36ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 844 

37ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น.33. 
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นอกจากนี้การที่ตัวแทนค้าต่างมาจากหลักการว่าด้วยการแบ่งแยก (doctrine of 
separation)38 มีผลทําให้ตัวแทนค้าต่างกระทําการในนามของของตนเองแทนตัวการ ตัวแทนค้าต่าง
จึงเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับบุคคลภายนอก ตัวการไม่ได้มีนิติสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เพราะตัวการ
มิได้เป็นคู่สัญญากับบุคคลภายนอกโดยตรง การที่ผู้ร่างกฎหมายนําหมวด 6 ว่าด้วยตัวแทนค้าต่างมา
ใส่ไว้ในสัญญาตัวแทนตามหมวด 5 ของลักษณะ 15 ผู้ร่างกฎหมายประสงค์จะให้ตัวแทนค้าต่างเป็น
ตัวแทน จึงใช้มาตรา 820 ให้ตัวการกับบุคคลภายนอกเป็นคู่สัญญากันได้ แต่ทั้งนี้เนื่องจาก มาตรา 
820 เป็นเรื่องของตัวแทน ที่กําหนดให้ตัวการต้องรับผิดและผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่
ตัวแทนได้กระทําไปภายในขอบอํานาจหน้าที่ของตน ในขณะที่ตัวแทนค้าต่างนั้น มาตรา 844 ไม่ได้
กําหนดให้ตัวการมีสิทธิหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก ตัวการจึงไม่มีสิทธิที่จะฟูองร้องบุคคลภายนอกได้ 
เมื่อไม่มีนิติสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับบุคคลภายนอกแล้ว จึงไม่สามารถนําหลักทั่วไปตามมาตรา 820 
มาใช้กับตัวแทนค้าต่างได้39 

ความเห็นที่สอง ในระหว่างตัวการกับบุคคลภายนอกนั้น ตัวการย่อมมีความผูกพัน
กับบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนได้กระทําไปภายในขอบอํานาจแห่งฐานตัวแทนตาม
มาตรา 820 หากบุคคลภายนอกไม่ชําระหนี้ตามสัญญาแล้ว ตัวแทนค้าต่างไม่ต้องรับผิดต่อตัวการเพ่ือ
ชําระหนี้เอง ตัวการมีสิทธิที่จะบังคับชําระหนี้เอากับบุคคลภายนอกได้ อีกทั้งหากตัวแทนค้าต่างเป็น
คนล้มละลายในภายหลัง ไม่อาจที่จะจัดการกิจการของตนเองต่อไปได้และไม่สามารถ เข้าดําเนินคดี
ให้แก่ตัวการได้ ยิ่งเห็นความจําเป็นที่ตัวการจะต้องสามารถดําเนินคดีกับบุคคลภายนอกได้เอง40 
นอกจากนี้  แม้มาตรา 837 จะกําหนดให้ตัวแทนค้าต่างต้องผูกพันกับบุคคลภายนอก ก็มิได้
หมายความว่าตัวการมิต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกแต่ประการใด และแม้บทบัญญัติในเรื่องตั วแทน
ค้าต่างจะมิได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ก็สามารถนํามาตรา 835 โยงกับมาตรา 820 ในเรื่องความรับ
ผิดของตัวการต่อบุคคลภายนอกมาใช้ได้41 

                                           
38วรภัทร รัตนาพาณิชย์, “การเป็นตัวแทนค้าต่างตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ของไทย,” ดุษฎีนิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2557, น.34. 

39เพ่ิงอ้าง, น.159. 
40จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.81. 
41ไผทชิต เอกจริยกร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 32, น.325. 
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3.1.2 สถานะของคู่สัญญาในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์กับตัวแทนค้าต่าง 
จากลักษณะของการประกอบธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ที่ประกอบด้วยบุคคลที่

เกี่ยวข้อง 3 ฝุาย และในข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์กับผู้ค้าที่เป็น
ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการได้มีการระบุให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์เป็นผู้ขายสินค้าหรือ
บริการแทนผู้ค้า เช่น 

“ผู้ค้าประสงค์ท่ีจะขายสินค้าหรือบริการผ่านทางคูปอง (Voucher) ซึ่งสามารถนําคูปอง
ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการของผู้ค้าได้ในราคาที่ได้รับส่วนลด ที่เสนอขายสู่สาธารณะ
โดย www.groupon.com (Website) … และ Groupon จะขายคูปองของผู้ค้าให้แก่ผู้ซื้อผ่านทาง 
Website ผู้ค้าเป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการ และ Groupon เป็นผู้ขายสิทธิที่จับต้องไม่ได้ (intangible 
rights) ที่ประกอบอยู่ในคูปองของผู้ค้า…”42 

  “ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด Ensogo จะโปรโมทและขาย
สินค้าหรือบริการของผู้ค้า และออกคูปองในนามของผู้ค้า...”43 

                                           
42Groupon Merchant Agreement, Retrieved 13 June 2015, from www. 

sec.gov/Archives/edgar/data/1490281/000104746911008303/filename1.htm 
“Merchant wishes to offer its products or services for sale through 

vouchers (the "Voucher(s)") which can be redeemed for Merchant's goods and/or 
services at a discount, which are offered to the public for purchase 
at www.groupon.com (the "Website") and are activated ("Activated") only upon 
reaching an agreed upon volume of purchasers ("Volume Threshold") and an agreed 
upon discount; and Groupon wishes to sell Merchant's Voucher to the purchasers at 
the Website, the Merchant being the seller of the goods and the services, and 
Groupon being the seller of the intangible rights contained in the Merchant's Voucher 
…”  

43Ensogo Merchant Offer Form & Standard Terms & Conditions, Retrieved 
13 June 2015, from http://static.ensogo.com/pd/2015/04april/travel/tokyo-
flowersday-flight-5days-4nights/countersigned-tokyo-flower.pdf 

“From the Promotion Period Start Date through the Promotion Period 
End Date (the “Promotion Period”), Ensogo will promote and sell the Merchant’s 
goods and/or services and issue Vouchers on behalf of the Merchant …” 
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 จากข้อตกลงที่แสดงลักษณะของการประกอบธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ดังกล่าว 
ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้ขายสินค้าหรือบริการของผู้ค้าในรูปแบบของคูปองส่วนลด
ออนไลน์ และผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้แสดงออกด้วยการระบุในคูปองด้วยชื่อของตนเอง จึงเป็น
กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้ขายสินค้าหรือบริการของผู้ค้าในนามของตนเองแทนผู้ค้าให้กับ
ผู้บริโภค อันมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจของตัวแทนค้าต่าง ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จึงมีสถานะ
เป็น “ตัวแทนค้าต่าง” ส่วนผู้ค้ามีสถานะเป็น “ตัวการ” ในขณะที่ผู้บริ โภคมีสถานะเป็น 
“บุคคลภายนอก” เมื่อนํามาพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว จะสามารถ
พิจารณาถึงสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝุายได้ดังนี้ 

3.1.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์กับ
ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ 

จากการที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์มีสถานะเป็น “ตัวแทนค้าต่าง” ส่วนผู้ค้ามี
สถานะเป็น “ตัวการ” เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวการตัวแทนแล้วจะเห็นได้ว่า กิจการต่างๆ
ที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้กระทําลงไปอันเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ย่อมมีผลเสมือนดังว่าได้ทํา
ให้ตกลงไปในนามของผู้ค้าโดยตรง การที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ขายสินค้าหรือบริการในรูปของ
คูปองส่วนลดออนไลน์จึงมีผลผูกพันผู้ค้าด้วย ผู้ค้าจึงไม่อาจที่จะปฏิเสธการมีผลของคูปองใดๆที่ผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้ขายให้แก่ผู้บริโภคได้ เมื่อผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้ดําเนินการขายคูปองจน
ครบจํานวนที่กําหนดหรือครบตามระยะเวลาที่ตกลงกันแล้ว จึงเป็นกรณีที่ตัวแทนค้าต่างได้ทําหน้าที่
ของตนครบถ้วนแล้ว ผู้ค้าจึงต้องจ่ายบําเหน็จให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ซึ่งจํานวนบําเหน็จหรือ
วิธีการจ่ายก็จะเป็นไปตามท่ีตกลงกันของทั้งสองฝุาย  

นอกจากนี้ตามปกติแล้วกรณีที่ตัวแทนค้าต่างได้จัดการทํากิจการต่างตัวการกับ
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่ง หากบุคคลภายนอกไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่ยอมชําระ
หนี้ตามสัญญากันแล้ว ตัวแทนค้าต่างก็มิต้องรับผิดตามสัญญานั้นต่อตัวการเพ่ือชําระหนี้ เว้นแต่
ตัวการกับตัวแทนค้าต่างจะได้มีการทําข้อตกลงไว้ในสัญญาให้ตัวแทนค้าต่างต้องรับผิดหาก
บุคคลภายนอกไม่ชําระหนี้ หรือมีธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นของตําบลที่ทํากิจการชนิดนั้นว่า
ตัวแทนค้าต่างต้องรับผิดเพ่ือชําระหนี้เป็นการส่วนตัว อันแสดงให้เห็นว่าตัวแทนค้าต่างได้เข้า
รับประกันต่อตัวการว่าถ้าบุคคลภายนอกไม่ชําระหนี้ตัวแทนค้าต่างจะชําระหนี้นั้นแทน อันเรียกว่า 
“ตัวแทนฐานประกัน”44 ซึ่งจากลักษณะของข้อตกลงที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้ทํากับผู้ค้าไม่ได้มี
การระบุให้ต้องรับผิดหากผู้บริโภคผิดสัญญาไม่ชําระหนี้ ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดต่อ

                                           
44ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 838 
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ผู้ค้าหากผู้บริโภคไม่ชําระหนี้ค่าคูปอง นอกจากนี้การที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะออกคูปองให้แก่
ผู้บริโภคได้นั้น จะต้องปรากฎว่าผู้บริโภคได้ชําระหนี้หรือจ่ายเงินค่าคูปองให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์ครบถ้วนแล้วเท่านั้น ซึ่งหากผู้บริโภคไม่ชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด คําสั่งซื้อดังกล่าวก็
จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ กรณีท่ีผู้บริโภคผิดนัดชําระหนี้จึงไม่อาจเกิดข้ึนได้ 

ภายหลังจากที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้ออกคูปองจนครบจํานวนที่กําหนดหรือ
ครบตามระยะเวลาที่ตกลงกันแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะต้องแจ้งผลการดําเนินการทั้งหมดให้แก่
ผู้ค้าทราบโดยไม่ชักช้า45 เพ่ือคํานวณค่าบําเหน็จที่จะได้รับตามที่ตกลงกันไว้  

3.1.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์กับ
ผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ 

ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทนค้าต่างกับ
ผู้บริโภคที่เป็นบุคคลภายนอกนั้น เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้กระทําการต่างๆในนามของ
ตนเอง การที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ทําการขายสินค้าหรือบริการในรูปแบบคูปองแทนผู้ค้านั้น ผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จึงได้สิทธิอันมีต่อคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งในกิจการเช่นว่านั้น และผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์ย่อมเป็นผู้ต้องผูกพันต่อคู่สัญญาฝุายนั้นด้วย46 ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จึงเป็นคู่สัญญากับ
ผู้บริโภคโดยตรง ส่งผลให้นอกจากผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะมีสิทธิตามสัญญาแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์ยังมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามสัญญาและความรับผิดหากไม่มีการปฏิบัติตามสัญญา และ
ผู้บริโภคที่เป็นคู่สัญญามีสิทธิฟูองผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้ และในทํานองเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์ก็มีสิทธิที่จะฟูองร้องผู้บริโภคในนามของตนเองได้  

อย่างไรก็ดี ป๎ญหาที่มักเกิดขึ้นคือการที่ผู้บริโภคไม่สามารถที่จะนําคูปองที่ซื้อจากผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการจากผู้ค้าได้ หรือสามารถนําไปแลกเปลี่ยน
เป็นสินค้าหรือบริการได้แต่สินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในคูปอง ในกรณีเช่นนี้ ผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทนค้าต่างจะต้องรับผิดหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากการที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้บริโภค ทําให้ผูกพันตามสัญญา เมื่อผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้
ขายสินค้าหรือบริการในรูปของคูปองส่วนลดออนไลน์ ที่ผู้บริโภคจะต้องนําคูปองดังกล่าวไป
แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการกับผู้ค้าอีกที โดยในคูปองจะมีการระบุรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการนั้นๆไว้แล้ว การขายคูปองของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ให้แก่ผู้บริโภคจึงมีลักษณะ
เป็นการรับรองว่าคูปองดังกล่าวจะสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้ตามที่ระบุไว้ใน

                                           
45ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 841 
46ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 837 
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คูปอง เมื่อผู้บริโภคนําคูปองไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการแล้ว แต่ได้รับสินค้าหรือบริการไม่
เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในคูปอง ย่อมทําให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ต้องรับผิดในฐานะคู่สัญญาด้วย 

3.1.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ
กับผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์  

ในกรณีของตัวแทนโดยปกติแล้ว เมื่อตัวแทนได้กระทําการแทนตัวการไปภายใน
ขอบอํานาจหน้าที่ของตน ตัวการย่อมผูกพันในกิจการที่ตัวแทนได้กระทําต่อบุคคลภายนอกตาม
มาตรา 820 แต่กรณีของตัวแทนค้าต่าง เมื่อตัวแทนค้าต่างได้กระทําการแทนตัวการในนามของตนเอง
แล้ว ตัวแทนค้าต่างจึงเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับบุคคลภายนอก ทําให้ตัวแทนค้าต่างมีสิทธิและหน้าที่
โดยตรงต่อบุคคลภายนอกตามมาตรา 837 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนค้าต่างกับตัวการจึงถือเป็น
ตัวการตัวแทนกัน โดยความผูกพันระหว่างตัวแทนค้าต่างกับตัวการจึงถูกกําหนดให้กิจการอันตัวแทน
ได้กระทําไปนั้นมีผลเป็นกิจการที่ได้ทําไปในนามของตัวการโดยตรง ทําให้ตัวการต้องผูกพันในผลแห่ง
การกระทําที่ตัวแทนค้าต่างได้กระทําไปเสมือนตัวการเป็นผู้กระทําเอง ตัวการจึงไม่อาจที่จะปฏิเสธ
สัญญาที่ตัวแทนค้าต่างทํากับบุคคลภายนอกได้ตามมาตรา 844 แต่เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยตัวแทน
ค้าต่างมิได้บัญญัติในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับบุคคลภายนอกไว้ ทําให้เกิดป๎ญหาว่าตัวการ
ไม่ชําระหนี้หรือผิดสัญญาแล้ว บุคคลภายนอกจะฟูองตัวการได้หรือไม่ ซึ่งความเห็นมี 2 ความเห็น คือ 

ความเห็นแรก เมื่อตัวการไม่มีนิติสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกแล้ว ตัวการจึงไม่มีสิทธิ
ฟูองร้องบุคคลภายนอกได้47 เพราะตัวการไม่ใช่คู่สัญญา เมื่อไม่มีนิติสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับ
บุคคลภายนอกแล้ว จึงไม่สามารถนําหลักท่ัวไปตามมาตรา 820 มาใช้กับตัวแทนค้าต่างได้48 

ความเห็นที่สอง ในระหว่างตัวการกับบุคคลภายนอกนั้น ตัวการย่อมมีความผูกพัน
กับบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนได้กระทําไปภายในขอบอํานาจแห่งฐานตัวแทนตาม
มาตรา 820 หากบุคคลภายนอกไม่ชําระหนี้ตามสัญญาแล้ว ตัวแทนค้าต่างไม่ต้องรับผิดต่อตัวการเพ่ือ
ชําระหนี้เอง ตัวการมีสิทธิที่จะบังคับชําระหนี้เอากับบุคคลภายนอกได้49 แม้มาตรา 837 จะกําหนดให้
ตัวแทนค้าต่างต้องผูกพันกับบุคคลภายนอก ก็มิได้หมายความว่าตัวการมิต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอก
แต่ประการใด และแม้บทบัญญัติในเรื่องตัวแทนค้าต่างจะมิได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ก็สามารถนํา
มาตรา 835 โยงกับมาตรา 820 ในเรื่องความรับผิดของตัวการต่อบุคคลภายนอกมาใช้ได้50 

                                           
47ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น.33. 
48วรภัทร รัตนาพาณิชย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 38, น.159. 
49จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.81. 
50ไผทชิต เอกจริยกร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 32, น.325. 



54 
 

 

ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นด้วยกับความเห็นที่ 2 ในกรณีที่ผู้บริโภคที่เป็นบุคคลภายนอกได้นํา
คูปองไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการตามที่ระบุในคูปองกับผู้ค้า แล้วได้รับสินค้าหรือบริการไม่
เป็นไปตามท่ีระบุในคูปอง ผู้ค้าซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการจึงควรที่จะต้องรับผิดต่อผู้บริโภค การ
ที่ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าหรือบริการในรูปของคูปองจากผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ซึ่งเป็นตัวแทนค้าต่างที่
ทําการขายสินค้าหรือบริการแทนผู้ค้า ย่อมส่งผลให้ผู้ค้าต้องผูกพันต่อผู้บริโภค แม้จะมิได้เป็นคู่สัญญา
กันโดยตรงก็ตาม โดยเป็นการนํามาตรา 820 ที่กําหนดให้ตัวการย่อมมีความผูกพันกับบุคคลภายนอก
ในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนได้กระทําไปภายในขอบอํานาจแห่งฐานตัวแทน มาใช้บังคับกับตัวแทน
ค้าต่างด้วย 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ความรับผิดของผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ
ที่มีต่อผู้บริโภคจะยังขาดความชัดเจนเมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ทั้งนี้ใน
ข้อตกลงที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ได้ทํากับผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้า
หรือบริการ ได้มีการกําหนดให้ผู้ค้าต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการที่ผู้บริโภคจะนําคูปองไปใช้
แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ51 เมื่อผู้บริโภคได้นําคูปองไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการกับ
ผู้ค้าแล้ว แต่ได้รับสินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามที่ระบุในคูปอง จึงเป็นกรณีที่ผู้ค้าทําผิดหน้าที่ตาม
สัญญาที่ได้ทําไว้กับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์  

จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีลักษณะ
เป็นตัวแทนค้าต่างเมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นเพียงการบัญญัติถึงสิทธิ
หน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ของคู่สัญญาแต่ละฝุายไว้เท่านั้น ซึ่งไม่ได้มีบทบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคให้
ได้รับความเป็นธรรมจากการทําสัญญาในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ ทําให้การคุ้มครองผู้บริโภค
เกี่ยวกับความเป็นธรรมในข้อสัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นจึงต้องทําการศึกษากฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคต่อไป  

 
 
 
 
 

                                           
51Ensogo Merchant Offer Form & Standard Terms & Conditions, s.6, 

Retrieved 13 June 2015, from static.ensogo.com/pd/2015/04april/travel/tokyo-
flowersday-flight-5days-4nights/countersigned-tokyo-flower.pdf 
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3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในด้านสัญญา แนวคิดในทางกฎหมายที่
นํามาใช้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  

 
3.2.1 แนวคิดในด้านสัญญา 

3.2.1.1 หลักความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา 
หลักความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา (the Autonomy of the Will) เป็นหลักกฎหมาย

ที่อาศัยความเป็นเหตุเป็นผลทางนิติปรัชญาว่าด้วยนิติสัมพันธ์ทางหนี้ซึ่งอยู่บนรากฐานของเจตนาของ
บุคคล52 เจตนาเป็นแหล่งกําเนิดและเป็นมาตรการของสิทธิ  โดยการแสดงเจตนาเป็นการกระทําซึ่ง
บุคคลแต่ละคนประสงค์ที่จะก่อให้เกิดผลทางกฎหมายบางประการ และได้มีการแสดงออกซึ่งความ
ประสงค์นั้น การมีอยู่ของเจตนาภายใต้จิตใจของบุคคลใดๆ จึงไม่สามารถก่อให้เกิดผลทางกฎหมายแต่
อย่างใด หากแต่ต้องมีการแสดงออกมาให้ปรากฏเป็นการกระทํา ไม่ว่าจะเป็นการกระทําที่แสดง
ออกมาโดยชัดแจ้งหรือเป็นการแสดงออกมาโดยนิ่งเฉย ถ้าเป็นความประสงค์ของผู้แสดงเจตนาที่จะให้
เกิดผลขึ้นแล้ว ก็ถือว่าบุคคลนั้นได้แสดงเจตนานั้นแล้ว  

หลักความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาเป็นหลักที่ได้รับการยอมรับตามหลักปรัชญา
กฎหมายเรื่อง ป๎จเจกชนนิยม ( Individualism) และระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire) 
ปรัชญากฎหมายดังกล่าวถือว่า ความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาเป็นหลักพ้ืนฐานของเสรีภาพตามธรรมชาติ
ของมนุษย์หรือวิถีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปรัชญาในคริสศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นผลจากความคิดทาง
การเมืองที่ต้องการยืนยันหลักป๎จเจกชนนิยมต่อสู้กับรัฐ โดยยืนยันหลักที่ว่า รัฐจะต้องรับรู้สิทธิส่ วน
บุคคลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้53 รัฐจะต้องรับรองเสรีภาพส่วนบุคคลซึ่งมนุษย์ทุกคนมีอยู่ตาม
ธรรมชาติ รัฐจะต้องไม่ทําลายสิทธิพ้ืนฐานของบุคคล บุคคลทุกคนมีเสรีภาพ เว้นแต่ในบางกรณีอัน

                                           
52ดาราพร ถิระวัฒน์, กฎหมายสัญญา สถานะใหม่ของสัญญาป๎จจุบันและป๎ญหาข้อ

สัญญาที่ไม่เป็นธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), น.
12. 

53ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คําอธิบายนิติกรรม-สัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 17 (กรุงเทพมหานคร 
: สํานักพิมพ์วิญํูชน, 2555), น.287. 
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สมควรจึงอาจมีการจํากัดเสรีภาพได้54 กฎเกณฑ์ท่ีคู่สัญญาที่มีความเท่าเทียมกันมาตกลงกันเองจึงเป็น
กฎเกณฑ์ที่ดีที่สุดที่สังคมควรจะมี55 เนื่องจากกฎเกณฑ์ดังกล่าวเกิดจากการที่คู่สัญญาที่มีความเท่า
เทียมกันเป็นผู้ตกลงขึ้นเพ่ือที่ยอมตนผูกพันภายใต้เจตนาที่ตนได้แสดงออกมาเพ่ือบังคับแก่กรณีของ
ตนโดยเฉพาะ อันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่เอกชนด้วยกันเอง ข้อความคิดนี้ได้นําไปสู่
หลักการที่ว่า คู่กรณีมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการทําสัญญาภายใต้หลักความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา56 รัฐ
จะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยการบัญญัติกฎหมายที่จะไปบีบบังคับการทําสัญญาของเอกชน ปล่อยให้
เอกชนสามารถวางกฎเกณฑ์ที่จะใช้บังคับแก่สัญญาของตนได้โดยลําพัง กฎหมายจะเข้าไปเกี่ยวข้องก็
เฉพาะกรณทีี่เป็นการแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้น  

การที่เจตนามีความศักดิ์สิทธิ์แล้ว เจตนาจึงสามารถแสดงบทบาทออกมาได้ในทาง
ข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็น เจตนาในฐานะตัวก่อให้เกิดสัญญา เจตนาในฐานะตัวกําหนดเนื้อหาของ
สัญญา และในฐานะตัวกําหนดผลของสัญญา โดยเจตนาเป็นกลไกสําคัญประการหนึ่งในขั้นตอนของ
การเจรจาตกลงทําสัญญา ตลอดจนการกําหนดเนื้อหาของสัญญา สัญญาเกิดขึ้นเมื่อคําเสนอสนอง
ต้องตรงกัน การตกลงยินยอมร่วมกันที่จะผูกพันตามสัญญาจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเพ่ือที่จะให้สัญญาเกิดขึ้น 
ซึ่งจะต้องมีการแสดงออกมาให้ปรากฎภายนอกว่ามีความต้องการเช่นไร ไม่ว่าด้วยการแสดงเจตนา
โดยชัดแจ้ง เช่น วาจา กิริยาอาการ ลายลักษณ์อักษร หรือแสดงเจตนาโดยปริยาย 57 เจตนาที่
แสดงออกจะต้องประกอบด้วยความยินยอมสมัครใจของบุคคลที่แสดงออกมา ซึ่งจะต้องไม่มีความ
ผิดพลาดหรือความบกพร่องในการแสดงเจตนานั้น เช่น การสําคัญผิด การถูกข่มขู่ การถูกฉ้อฉล อัน
จะทําให้เจตนานั้นไม่สมบูรณ์58 รวมทั้งเจตนานั้นจะต้องเป็นการแสดงออกที่มาจากบุคคลที่มีเสรีภาพ
ในการทําสัญญา  

เมื่อเจตนาได้ก่อให้เกิดสัญญาแล้ว คู่สัญญาที่มีเสรีภาพในการทําสัญญาย่อมที่จะมี
อิสระในการกําหนดเนื้อหาของสัญญาได้ว่าต้องการให้สัญญาดังกล่าวมีเนื้อหาอย่างไร โดยคู่สัญญา
สามารถตกลงเนื้อหาในสัญญานอกเหนือไปจากที่มีกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ 
ตราบใดที่ข้อตกลงเหล่านั้นไม่มีเนื้อหาที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ

                                           
54ดาราพร ถิระวัฒน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 52, น.15. 
55สมยศ เชื้อไทย, กฎหมายมหาชนเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วิญํูชน, 

2554), น.105. 
56ดาราพร ถิระวัฒน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 52, น.16. 
57เพ่ิงอ้าง, น.12. 
58ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 53, น.125. 
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ประชาชน59 เมื่อคู่สัญญาได้กําหนดเนื้อหาของสัญญาและตกลงเข้าผูกพันกันตามสัญญาแล้วนั้น 
สัญญาที่เกิดขึ้นย่อมที่จะผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝุายตามเจตนาที่แสดงออกมา ผลของสัญญาจึงย่อม
เป็นไปตามเจตนาที่คู่สัญญาตกลงกัน คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติการชําระหนี้ตามข้อผูกพันในสัญญา
ดังกล่าว ความผูกพันที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่อาจถูกกระทบด้วยการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายใหม่ กล่าวคือ 
แม้กฎหมายใหม่ที่มีการออกมาใช้บังคับนั้นอาจมีหลักเกณฑ์ที่จํากัดหรือขัดกับสัญญาที่ได้ทําไว้ก่อนก็
ตาม แต่การจํากัดนั้นก็ไม่อาจที่จะนํามาใช้กับความมีผลของสัญญาที่ถูกผูกพันตามเจตนาของคู่สัญญา
ที่ก่อให้เกิดขึ้น โดยอาศัยหลักความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา เพราะหากยอมรับให้สัญญาต้องถูกบังคับให้
เป็นไปตามกฎหมายใหม่แล้วนั้น ย่อมเท่ากับเป็นการยอมรับให้มีการแก้ไขสัญญากันโดยทางอ้อมอัน
ไม่ได้เกิดจากเจตนาของคู่สัญญา60 และยังขัดกับหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาด้วย อย่างไร
ก็ตามหากกฎหมายใหม่ที่ออกมานั้นเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วนั้น สัญญาที่ถูกทําขึ้นย่อมที่จะต้องถูกบังคับตามกฎหมายใหม่นี้ด้วย 
เว้นแต่ในกฎหมายใหม่นั้นจะมีบทบัญญัติยกเว้นไม่ให้กฎหมายมีผลย้อนหลังไปบังคับแก่สัญญาที่ได้ทํา
ขึ้นก่อนที่กฎหมายจะมีผลใช้บังคับ61 

3.2.1.2 หลักเสรีภาพในการท าสัญญา 
หลักเสรีภาพในการทําสัญญามีความหมายอยู่ 2 ประการ62 คือ เสรีภาพที่จะเข้ามา

ตกลงทําสัญญา กับ เสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซงเมื่อสัญญาเกิดแล้ว 
 1.  เสรีภาพในการก่อให้เกิดสัญญา (formation of contract) หมายถึง เสรีภาพ

ในการเริ่มต้น ดําเนินต่อไป หรือระงับกระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญา หมายถึง ความเป็นไปได้ที่
จะบอกถอนคําเสนอหรือคําสนองในกรณีที่สัญญายังไม่เกิด เป็นเสรีภาพที่ปราศจากบทลงโทษโดยตรง 
เพราะความไม่สุจริตในการเจรจาหรือการคุ้มครองความไว้เนื้อเชื่อใจของอีกฝุายหนึ่งไม่เคยนํามาซึ่ง
ความสําเร็จของสัญญาหรือนํามาซึ่งผลที่ขัดกับการกําหนดโดยอิสระเลย63 

                                           
59ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 151 
60ดาราพร ถิระวัฒน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 52, น.14. 
61เพ่ิงอ้าง, น.15. 
62Wilson N.S., “Freedom of Contract and Adhesion Contracts” in The 

International and Comparative Law Quarterly, vol.14, 1965, p.172 อ้างใน ศนันท์กรณ์ 
โสตถิพันธุ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 53, น.285. 

63ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 53, น.285. 
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 2.  เสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซงภายหลังจากที่สัญญาเกิดแล้ว สําหรับเสรีภาพใน
ความหมายนี้ หมายถึง เสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐตามทฤษฎีป๎จเจกชนนิยม ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะรัฐได้รับรองเสรีภาพที่ป๎จเจกชนมีตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเกิดสัญญาแล้ว ดังนั้นเมื่อสัญญาเกิดขึ้น รัฐ
จะเข้าไปแทรกแซงเพ่ือให้สิ่งที่คู่สัญญาได้กําหนดตกลงกันไว้โดยเสรีภาพจะเปลี่ยนไปเป็นประการอ่ืน
ไม่ได้ เพราะหากปล่อยให้ทําเช่นนั้นได้ ก็เท่ากับเสรีภาพในการทําสัญญาของป๎จเจกชนถูกทําลาย64 

จากความหมายทั้งสองประการของหลักเสรีภาพในการทําสัญญาจึงอาจสรุปได้ว่า 
หลักเสรีภาพในการทําสัญญาเป็นเสรีภาพที่เกิดขึ้นจากแนวคิดแบบเสรีนิยมที่มองว่าป๎จเจกชนเป็นผู้มี
ความสามารถในการใช้เหตุให้ผลในการตัดสินใจ จึงสามารถตัดสินใจกระทําการตามที่ตนเห็นว่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนได้65 บุคคลสามารถกําหนดเจตนาของตนที่จะผูกมัดตนหรือทําสัญญา
อย่างไรก็ได้ตามท่ีต้องการตามแต่เสรีภาพที่บุคคลพึงมีและใช้เพ่ือกําหนดเจตนาของตนเอง ตราบใดที่
สัญญาดังกล่าวไม่ขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน66  

หลักเสรีภาพในการทําสัญญาจึงเป็นหลักท่ีใช้อธิบายว่า หนี้ที่เกิดจากสัญญาจะเป็น
หนี้ที่ยุติธรรมสําหรับคู่สัญญา67 เนื่องจากคู่สัญญามีเสรีภาพมีอิสระที่จะตกลงทําสัญญาหรือไม่ก็ได้ ถ้า
คู่สัญญาฝุายใดฝุายหนึ่งเห็นว่าข้อสัญญาดังกล่าวที่ตนจะต้องเข้าไปผูกพันมีการเอารัดเอาเปรียบมาก
เกินไปแล้ว หรือหนี้ที่ตนจะต้องรับภาระไว้มีมากกว่าหนี้ที่อีกฝุายหนึ่งจะต้องปฏิบัติตอบแทนจนไม่เป็น
ธรรมกับตนเอง ฝุายที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมก็ย่อมที่จะปฏิเสธในการเข้าทําข้อตกลงอันก่อให้เกิดหนี้นั้น
ขึ้นได้ ด้วยการไม่ตกลงทําสัญญา หากแต่เมื่อใดที่คู่สัญญาทั้งสองฝุายตกลงทําสัญญากันแล้วก็ต้องถือ
ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝุายเห็นว่าข้อตกลงนั้นมีความยุติธรรมแล้ว และภายหลังจากที่มีการทําสัญญากัน
แล้ว คู่สัญญาฝุายใดฝุายหนึ่งจะมาอ้างในภายหลังว่าตนไม่ได้รับความยุติธรรมจากสัญญาดังกล่าวมิได้ 
เพราะในขณะทําสัญญาไม่มีใครบังคับให้ทําสัญญา เมื่อคู่สัญญาเห็นว่าสัญญาดังกล่าวไม่มีความ
ยุติธรรมก็ควรที่จะไม่ไปเข้าตกลงผูกพันตามสัญญาตั้งแต่แรก เมื่อตกลงทําสัญญาแล้วสัญญาดังกล่าว
จึงมีความยุติธรรมสําหรับคู่สัญญาทั้งสองฝุาย ฝุายหนึ่งฝุายใดจะอ้างในภายหลังว่าอีกฝุายเอาเปรียบ
มิได้ 

                                           
64จําปี โสตถิพันธุ์ , หลักความรับผิดก่อนสัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์วิญํูชน, 2548), น.180. 
65พินัย ณ นคร, “กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม : แนววิเคราะห์ใหม่เชิง

เปรียบเทียบ,” วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 30, เล่ม 4, (2543), น.550. 
66ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 151 
67ดาราพร ถิระวัฒน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 52, น.17. 
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3.2.2 แนวคิดในทางกฎหมายท่ีน ามาใช้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
สําหรับแนวคิดในทางกฎหมายที่จะนํามาใช้เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น จะศึกษา

หลักการผ่อนคลายความเคร่งครัดของหลักความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาหรือเสรีภาพในการทําสัญญา อัน
เป็นแนวคิดในการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีก่อให้เกิดการปฏิเสธหลักเสรีภาพในการทําสัญญาและหลักความ
รับผิดเฉพาะคู่สัญญา ด้วยการกําหนดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในรูปของการขยายความรับผิดไปสู่
บุคคลอื่นที่มิใช่คู่สัญญาด้วย68  

3.2.2.1 การผ่อนคลายความเคร่งครัดของหลักความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนาหรือ
เสรีภาพในการท าสัญญา 

ในอดีตคู่สัญญามักมีความเท่าเทียมในแง่ของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้า
หรือลักษณะของสัญญาว่าหากทําสัญญาดังกล่าวแล้วผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร อํานาจในการต่อรอง
ระหว่างคู่สัญญาก็อยู่ในฐานะท่ีมีความเท่าเทียมกัน หรือแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่เท่าเทียมกันในแง่ของ
อํานาจต่อรองหากแต่ยังคงอยู่ในสถานะที่สามารถเจรจาต่อรองได้ การทําสัญญาในบางครั้งที่แม้จะ
ไม่ได้ทําให้คู่สัญญาทั้งสองฝุายได้รับประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน แต่ก็เป็นไปตามปกติของสัญญาที่อาจมี
การได้เปรียบเสียเปรียบกันบ้าง การเสียเปรียบดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นการเสียเปรียบที่แสดงออกมาอย่าง
ชัดแจ้งหากแต่ยังคงอยู่ในลักษณะที่สามารถยอมรับได้ของคู่สัญญา การแสดงเจตนาทําสัญญาจึง
เป็นไปตามหลักเสรีภาพในการทําสัญญา แต่เนื่องจากหลักเสรีภาพในการทําสัญญานั้นมีความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีมีความเท่าเทียมกันในอํานาจต่อรองของคู่สัญญา และมีระบบตลาดการค้า
ที่แข่งขันกันค่อนข้างสมบูรณ์69 คือ มีผู้ประกอบธุรกิจจํานวนมากในสินค้าชนิดเดียวกันทําให้เกิดการ
แข่งขันกัน ผู้บริโภคสามารถที่จะเจรจาต่อรองเพ่ือทําสัญญากับผู้ขายที่ตนเห็นว่าเป็นประโยชน์มาก
ที่สุด แต่ด้วยในป๎จจุบันความไม่เสมอภาคในการทําสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบ
ธุรกิจที่อํานาจต่อรองของผู้บริโภคได้ลดน้อยลงไปอย่างมากได้ปรากฎเด่นชัดมากขึ้น อันเป็นผลมาจาก
การที่สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสภาพตลาดที่มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สูงขึ้น ทําให้สินค้ามีความซับซ้อนขึ้นมาก70 กระบวนการผลิตและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าก็มี
ความหลากหลายและเข้าใจได้ยาก ผู้บริโภคต่างใช้ชีวิตอย่างเร่งด่วนในแต่ละวัน สัญญาต่างๆที่แต่เดิม

                                           
68สุษม ศุภนิตย์, คําอธิบายกฎหมายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, พิมพ์ครั้งที่ 9 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วิญํูชน, 2557), น.11. 
69เพ่ิงอ้าง, น.11. 
70ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

วิญํูชน, 2543), น.16. 
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ไม่มีความซับซ้อนในเนื้อหาของสัญญามากนักก็กลับมีความซับซ้อนขึ้น รวมทั้งเกิดสัญญารูปแบบ
ใหม่ๆขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสัญญาสําเร็จรูปที่ฝุายผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ร่างเตรียมไว้แล้วล่วงหน้า โดยไม่มี
การเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ต่อรอง หรือขอแก้ไขได้ 
ผู้บริโภคจึงต้องตกอยู่ในฐานะจํายอมที่จะต้องผูกพันตามข้อสัญญานั้นๆ หรือกรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้
ประกอบธุรกิจอยู่ในฐานะท่ีมีอํานาจในการต่อรองทางตลาดที่สูงกว่าผู้บริโภค ทั้งยังมีความรู้หรือความ
เชี่ยวชาญในตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆดีกว่าผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการผลิตที่ทําให้ผู้บริโภคไม่อาจทําความเข้าใจในลักษณะของสินค้าหรือบริการได้อย่าง
ถี่ถ้วน ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องตกอยู่ในสถานะของผู้ต้องเสียเปรียบทั้งด้านราคาและคุณภาพของสินค้า
และอาจต้องเข้าทําสัญญาโดยที่ยังคงต้องเสียเปรียบให้กับผู้ประกอบธุรกิจ 

หลักเสรีภาพในการทําสัญญาที่ยืนยันหลักการว่าทุกคนมีอิสระและเสรีภาพในการ
ทําสัญญาที่เท่าเทียมกัน คู่สัญญาสามารถเจรจาต่อรองในการเข้าผูกพันตามสัญญาได้จนกว่าจะพอใจ 
หากคู่สัญญาฝุายใดฝุายหนึ่งเห็นว่าข้อสัญญาที่ตนจะต้องเข้าผูกพันนั้นมีความไม่เป็นธรรมหรือทําให้
ตนต้องเสียเปรียบแล้วนั้น คู่สัญญาฝุายดังกล่าวก็สามารถที่จะเลี่ยงไม่เข้าทําสัญญาหรือหาหนทางอ่ืน
ที่ดีกว่านั้นได้71 หากแต่คู่สัญญาได้ตกลงยินยอมสมัครใจเข้าผูกพันกันตามสัญญาแล้วก็จะต้องผูก พัน
กันตามสัญญานั้นตลอดไป การนําหลักเสรีภาพในการทําสัญญาดังกล่าวมาใช้เพ่ือบังคับให้คู่สัญญามี
ความผูกพันกันในป๎จจุบันจึงอาจไม่เหมาะสมกับสภาพของสัญญาในป๎จจุบันที่มีรูปแบบไม่เหมือนใน
อดีต ไม่ว่าจะด้วยป๎จจัยทางด้านสถานภาพทางสังคม สถานะหรืออํานาจในการต่อรองที่ต่างกั น
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบธุรกิจ ได้ส่งผลให้เสรีภาพในการต่อรองระหว่างคู่สัญญา
ลดลง และทําให้คู่สัญญาฝุายที่ต้องเสียเปรียบจําต้องเข้าทําสัญญาด้วยความกดดันทางเศรษฐกิจหรือ
ความบีบคั้นจากสภาพทางสังคม รัฐจึงได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการออกกฎหมายที่จะสามารถ
สร้างสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมที่กฎหมายรองรับให้เกิดขึ้นเป็นจริงได้ โดยการ
เข้ามาแทรกแซงเสรีภาพในการทําสัญญาของเอกชนโดยการห้ามมิให้เอกชนทําสัญญาที่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยของสังคม72 

นอกจากนี้หลักความรับผิดเฉพาะคู่กรณีในสัญญาหรือสัญญามีผลผูกพันเฉพาะ
คู่สัญญาเท่านั้น (Privity of Contract) ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากหลักเสรีภาพในการทําสัญญา ก็ไม่
อาจที่จะนํามาใช้ได้อย่างเหมาะสมในกรณีของการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยเหตุที่การบริโภคของ

                                           
71ดาราพร ถิระวัฒน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 52, น.17. 
72สุรพล นิติไกรพจน์, “ข้อความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ,” 

วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, (กันยายน 2534), น.376. 
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ผู้บริโภคนั้นมิได้จําเป็นต้องเป็นการบริโภคสินค้าหรือบริการโดยอาศัยความสัมพันธ์ในทางสัญญาเสมอ
ไป เนื่องจากการบริโภคเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งมิได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสถานะทาง
สังคม (Status Quo) ความสามารถของบุคคล (Capability) หรือข้อตกลงในทางสัญญาแต่อย่างใด73 
เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์หรือทฤษฎีความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยต้องอาศัยความสัมพันธ์
หรือความผูกพันทางสัญญาที่กฎหมายรับรองจึงเป็นอุปสรรคในการคุ้มครองผู้บริโภคที่มิได้เป็น
คู่สัญญาอย่างมาก ทฤษฎีกฎหมายที่ก่อตั้งสิทธิในการได้รับการเยียวยาเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจาก
การบริโภคจึงไม่คํานึงถึงหลักความสัมพันธ์ทางสัญญาแต่อย่างใด74 เนื่องจากหากยึดหลักดังกล่าวแล้ว 
การเยียวยาความเสียหายย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ แนวคิดในการคุ้มครองผู้บริโภคจึงก่อให้เกิดการปฏิเสธ
ทฤษฎีเสรีภาพในการทําสัญญาและหลักความรับผิดเฉพาะคู่สัญญา การกําหนดกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคจึงต้องออกมาในรูปของการขยายความรับผิดไปสู่บุคคลอ่ืนที่มิใช่คู่สัญญาด้วย75 เช่น การรับ
ผิดในกรณีที่เกิดความเสียหายจากสินค้าที่มีความชํารุดบกพร่องต่อบุคคลในครอบครัวของผู้ซื้อ เป็น
ต้น 

   
3.3 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ 

 
สําหรับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์นี้

เป็นการพิจารณาจากกฎหมายที่มีอยู่ของประเทศไทยว่ามีกฎหมายใดบ้างที่อาจนํามาปรับใช้กับการ
ประกอบธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์เพ่ือที่จะคุ้มครองผู้บริโภค โดยพิจารณาจากลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีการขายคูปองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใน
กฎหมายของไทยที่เก่ียวข้องนั้นก็จะมีทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้
ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

                                           
73สุษม ศุภนิตย์, “ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจในความเสียหายที่เกิดจากการบริโภค

สินค้าและบริการ : ข้อสังเกตบางประการในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พุทธศักราช 2522,” 
วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์, ปีที่ 10, เล่ม 1, (สิงหาคม 2528), น.169. 

74สุษม ศุภนิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 68, น.11. 
75เพ่ิงอ้าง, น.11. 
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3.3.1 การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภคทั่วไปที่ถูกละเมิดสิทธิ แต่เดิมได้ถูกร่างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ การ
คุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณาและฉลาก ต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่ได้เพ่ิมเติมบทบัญญัติในการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา 
และแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ทั้งนี้
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะควบคุมธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ  ในการใช้พระราชบัญญัตินี้จึงต้องใช้ร่วมกับกฎหมายอ่ืน เช่น พระราชบัญญัติยา อาหาร และ
มาตรฐานทางอุตสาหกรรม76  

จากการที่สัญญาที่ผู้บริโภคได้ทํากับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ในธุรกิจคูปองส่วนลด
ออนไลน์มีลักษณะเป็นสัญญาระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ จึงทําให้ต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้วย  

3.3.1.1 สิทธิของผู้บริโภคที่ได้รับการคุ้มครอง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้มีการรับรองสิทธิของผู้บริโภคไว้ 5  

ประการ คือ 
 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร (Right to be Informed) รวมทั้งคําพรรณนํา

คุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการ
แสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่ทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดและตัดสินใจ
ผิดพลาดในการเลือกสินค้าและบริการ77 

 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ (Right to Choose) 
ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจ
อันไม่เป็นธรรม 

 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ (Right to 
Safety) ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสม

                                           
76Sutee Supanit, “The Administration and Enforcement of The Consumer 

Protection Act 1979 in Thailand,” Chulalongkorn Law Review, p.31. 
77ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 70, น.19. 
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แก่การใช้ไม่ก่อให้เกดิอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคําแนะนําหรือระมัดระวัง
ตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้วป๎จจุบันอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สิทธิในสินค้าหรือบริการที่ได้
มาตรฐาน (Right to Standard Goods or Services)78    

 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทํา สัญญา (Right to Fair 
Contract)79 ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 

 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย (Right to be 
Leaded) ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
ตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว 

การที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคบัญญัติรับรองสิทธิของผู้บริโภคดังกล่าวข้างต้นก็
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้80 

 1. สิทธิในการได้รับข่าวสาร (Right to be Informed) การได้รับข่าวสาร
เป็นการเพ่ิมพูนความรู้แก่ผู้บริโภค และทําให้ผู้บริโภคมีข้อมูลพ้ืนฐานไว้ใช้เพ่ือการตัดสินใจในการ
เลือกหาสินค้าและบริการที่ตนต้องการ การได้รับข่าวสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพออาจทําให้
ผู้บริโภคเข้าใจผิด และตัดสินใจผิดพลาดในการเลือกสินค้าและบริการ สิทธิได้รับข่าวสารจึงเป็นการ
ช่วยชดเชยข้อเสียเปรียบในแง่ความรู้ที่ผู้บริโภคมีต่อผู้ประกอบธุรกิจ กฎหมายจึงต้องก้าวเข้ามา
ควบคุมโฆษณา ฉลาก และการให้ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆแก่ผู้บริโภค นอกจากนั้น เมื่อการ
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการบริโภคเป็นสิทธิของผู้บริโภค กฎหมายก็ควรสนับสนุนให้องค์กรของรัฐและ
สมาคมผู้บริโภคให้ข่าวสารเพื่อการศึกษาแก่ผู้บริโภคด้วย 

 2.  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ (Right to Choose) 
อิสระในการเลือกหาสินค้าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของผู้บริโภค ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่ ยึดการ
แข่งขันเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า หากผู้บริโภคขาดอิสระในการเลือกหาสินค้าย่อม
แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามระบบนี้ โดยการขาดอิสระในการเลือกนี้อาจเนื่องมาจาก
การผูกขาดของผู้ประกอบธุรกิจก็ได้ 

 3.  สิทธิได้รับความปลอดภัย (Right to Safety) สินค้าต่างๆที่ผลิตมาขาย
แก่ผู้บริโภคย่อมต้องถือว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ศึกษาและพัฒนาสินค้านั้นขึ้นโดยเห็นว่าเหมาะสมแก่

                                           
78เพ่ิงอ้าง, น.20. 
79พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2541 มาตรา 4 
80ขวัญชัย สันตสว่าง, กฎหมายปูองกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการคุ้มครอง

ผู้บริโภค, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549), น.16. 
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สภาพการใช้งานแล้วจึงจะนําออกมาจําหน่าย ความเหมาะสมของสินค้าที่จําหน่ายได้จะครอบคลุมทั้ง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพราะสินค้าที่อาจเกิดอันตรายได้ย่อมไม่มีผู้บริโภครายใดต้องการ
ซื้อไปใช้ การพิจารณาความปลอดภัยแต่เดิมพิจารณาจากสินค้ากายภาพเป็นหลัก แต่การคุ้มครอง
ผู้บริโภคในป๎จจุบันย่อมรวมถึงความไม่บกพร่องของสินค้าหรือบริการต่างๆด้วย ดังนั้น หลักในป๎จจุบัน
คือ สินค้าและบริการต้องจัดให้มีขึ้นโดยไม่มีความบกพร่อง โดยต้องมีมาตรฐานเพียงพอแก่การใช้งาน
หรือให้บริการ  

 4. สิทธิได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา (Right to Fair Contract) 
ตัวสัญญามี 2 สถานะ ในสถานะหนึ่ง สัญญาจะเป็นการกําหนดคุณภาพของบริการ โดยบริการจะดี
อย่างไรย่อมเป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา ในอีกสถานะหนึ่งสัญญาที่ดีต้องไม่ผูกมัดการซื้อหาสินค้า
อ่ืน ดังนั้น ในกรณีที่สัญญาเป็นส่วนประกอบของสินค้าและบริการเกี่ยวกับเงื่อนไขและความรับผิด
ของคู่สัญญา ได้แก่ ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่างๆนั้น จะเห็นได้ว่า สัญญาเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าและ
บริการที่จะให้แก่ผู้บริโภคเช่นกัน การสร้างความเป็นธรรมไม่ให้ผู้บริโภคต้องถูกเอาเปรียบจากข้อ
สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้กําหนดขึ้นในฐานะที่มีอํานาจต่อรองมากกว่าจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น 

 5.  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย (Right to be 
Leaded) ถ้าสินค้าหรือบริการใดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภค ผู้บริโภคต้องมีหนทางได้รับการ
เยียวยาความเสียหายนั้นเสมอจึงจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่สมบูรณ์ การเยียวยาเป็นเรื่องปกติ
ในทางกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงผู้บริโภคอยู่ในฐานะเสียเปรียบหลายประการ กฎหมายในส่วนนี้
จึงต้องพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม 

สําหรับการศึกษาการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ตามขอบเขตของการศึกษาในวิทยานิพนธ์นี้ จะเป็น
การศึกษาการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากการโฆษณา และสิทธิของ
ผู้บริโภคในการได้รับความเป็นธรรมจากข้อสัญญา 

3.3.1.2 การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา 
ด้วยการพัฒนาทางด้านการโฆษณาที่เริ่มมีการใช้กลยุทธหรือวิธีการต่างๆในการ

ชักชวนหรือจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อหรือบริโภคสินค้าของผู้ประกอบการ ด้วยการปกปิดข้อมูล
บางอย่างที่จําเป็นที่จะต้องแจ้งแก่ผู้บริโภค เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นอาจเป็นข้อมูลด้านลบเกี่ยวกับ
สินค้าที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคได้ ทําให้ผู้บริโภคต้องบริโภคสินค้าโดยเสี่ยงต่อการ
ได้รับอันตรายหากสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงการต้องตัดสินใจซื้อหรือบริโภคสินค้าที่ตน
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มิได้ต้องการหากแต่ถูกจูงใจจากโฆษณา81 ข้อมูลเกี่ยวกับราคา คุณภาพ เงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับสินค้า
เองก็เป็นตัวกําหนดความมีประสิทธิของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า โดยการอาศัยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ 
ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกหนทางที่เหมาะสมและดีที่สุดในการเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการ และ
ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ยังส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจ82  

ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา ต้องทําความเข้าใจความหมายของคําว่า 
“โฆษณา” เพ่ือพิจารณาว่าข้อความนั้นๆเข้าลักษณะเป็นการโฆษณาหรือไม่ โดยคําว่า “โฆษณา” 
หมายความถึง การกระทําไม่ว่าโดยวิธีใดๆให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพ่ือประโยชน์ในทาง
การค้า83จากความหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ข้อความใดที่จะเป็นการโฆษณาได้นั้นต้อง
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ การกระทําไม่ว่าโดยวิธีใดๆให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ 
และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า ถ้าขาดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งแล้วย่อมถือว่าไม่เป็น
การโฆษณา โดยการกระทํานี้กฎหมายไม่ได้กําหนดวิธีการไว้ทําให้สามารถกระทําในรูปแบบใดหรือสื่อ
โฆษณาใดก็ได้ เพียงแต่ต้องให้เห็นหรือทราบข้อความ โดยข้อความนั้นหมายความรวมถึงการกระทํา
ให้ปรากฎด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมาย หรือกระทําการอย่างใดๆที่ทําให้
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้84 เมื่อได้กระทําไปเพ่ือประโยชน์ในทางการค้าแล้วก็จะทําให้
เป็นการโฆษณาได้ การให้ข่าว ให้สัมภาษณ์หรือให้ความเห็นลงหนังสือพิมพ์ซึ่งดูผิวเผินอาจไม่คิดว่า
เป็นโฆษณาเพราะไม่ได้มีการจ้างใครให้ลงโฆษณาและไม่ได้คิดข้อความที่กระตุ้นบริโภคดังโฆษณา
ทั่วไป แต่เมื่อมุ่งหมายให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้าแล้ว ย่อมทําให้
กลายเป็นโฆษณาได้ โฆษณาในความหมายของกฎหมายจึงอาจแตกต่างจากที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจ85 

 

                                           
81David Oughton, John Lowry, Textbook on Consumer Law, 2nd (London : 

Blackstone Press Limited, 2000), p.487. 
82Iain Ramsay, Consumer Law and Policy : Text and Materials on 

Regulating Consumer Markets, 3rd edition, (United Kingdom : Hart Publishing Ltd., 
2012), p.50. 

83พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3 

84พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3 
85สุษม  ศุภนิตย์, คําอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา. (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์นิติบรรณาการ, 2543), น.23. 
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 1) ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือข้อความที่อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม 

 ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคได้กําหนดให้การโฆษณานั้นจะต้องไม่มี
การใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็น
ส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือ
ลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ 86 การ
โฆษณาที่ทําให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถไตร่ตรองได้อย่างถี่ถ้วน
เกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการ เช่น ราคา คุณภาพ ข้อกําหนดในสัญญา ที่ผู้บริโภคจําเป็นจะต้อง
รู้ ย่อมส่งผลต่อความเป็นธรรมได้87 

 สําหรับโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมนั้น ได้แก่ การโฆษณาที่มีลักษณะเป็นเรื่อง
ของความเห็นที่มีความไม่น่าจะเป็นไปได้ โดยผู้ทําโฆษณาไม่อาจพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นความจริงได้แต่
อย่างใด หรืออาจเป็นโฆษณาที่ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ควรเปิดเผย สําหรับโฆษณาที่ไม่เปิดเผย
ข้อเท็จจริงที่ควรเปิดเผยนี้ อาจเป็นความลับของผู้โฆษณาที่ไม่อาจเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นความลับ
ทางการค้า ซึ่งการกระทําดังกล่าวบางครั้งอาจไม่ถึงขนาดเป็นการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิด แต่หากการกระทํานั้นมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็อยู่ในความหมายของโฆษณาที่ไม่
เป็นธรรมด้วย88  

ตัวอย่างข้อความที่ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือ
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม  

(1) ข้อความท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง89 
สําหรับข้อความที่เป็นเท็จ หมายถึง ข้อความที่ไม่มีความจริง หรือเป็นความ

ไม่จริง กรณีใดจะเป็นเท็จหรือไม่ ต้องสามารถนําสืบพิสูจน์ความเป็นจริงได้ ดังนั้นสิ่งที่ไม่อาจพิสูจน์
ความเป็นหรือไม่เป็นดังที่อ้างได้ไม่ถือว่าเป็นเท็จ90 เช่น ข้อความที่อ้างถึงความรู้สึกที่เป็นอัตวิสัยอัน
ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของแต่ละบุคคลไม่มีเกณฑ์พิสูจน์แน่นอน เช่น สวย เท่ห์ อร่อย ซาบซ่า สดชื่น 

                                           
86พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22  

87David Oughton, John Lowry, supra note 81, p.487. 
88ไพโรจน์ อาจรักษา, คําอธิบายกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง, (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักพิมพ์วิญํูชน, 2546), น.81. 
89พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 วรรคสอง (1) 
90สุษม  ศุภนิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 85, น.24. 
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ทันสมัย ความสุขที่ดื่มได้ ไม่ถือว่าเป็นข้อความเท็จ ส่วนข้อความเกินความจริง หมายถึง มีทั้งเท็จทั้ง
จริงอยู่ในข้อความโฆษณาไม่ถึงขนาดเท็จทั้งหมดแต่ก็ไม่เป็นจริงทั้งหมด อาจกล่าวได้ว่าเป็นการ ใช้
ข้อความที่มีความจริงอยู่แต่ก็มีความไม่จริงปะปนอยู่ด้วย  

แนวทางในการพิจารณาว่าโฆษณาใดเป็นโฆษณาเท็จหรือโฆษณาลวง ต้อง
พิจารณาว่าโฆษณาดังกล่าวได้แสดงข้อความแตกต่างจากความเป็นจริงและผลแห่งการแสดงเช่นนั้น 
ทําให้พฤติกรรมการบริโภคหันเหไปในทางที่ข้อความนั้นมุ่งหมาย ข้อความที่แสดงนั้นอาจเป็นเท็จหรือ
ลวงอยู่ในตัวเองหรือแม้ไม่มีสิ่งที่แสดงว่าน่าจะเป็นเท็จแต่ความหมายที่ผู้รับรู้ข้อความนั้นเข้าใจอาจ
เป็นเท็จก็ถือว่าเป็นการลวงได้91 โฆษณาลวงจึงมีลักษณะเป็นโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง
หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคที่ได้รับรู้โฆษณาดังกล่าว และจากลักษณะของโฆษณานั้นได้
ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้บริโภค92 

ในกรณีที่มี เหตุ อันควรสงสัยว่าโฆษณาใดเป็นเท็จหรือเกินความจริง 
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้กระทําการโฆษณาพิสูจน์เพ่ือแสดงความจริง
ได้93ส่วนกรณีท่ีมีการโฆษณาด้วยการอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติการรับรองของสถาบัน
หรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันหนึ่งอันใดในการโฆษณา ถ้าผู้กระทําการโฆษณาไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่า ข้อความท่ีใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้างแล้ว ให้คณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณามีอํานาจออกคําสั่งตามมาตรา 2794ได้ และให้ถือว่าผู้โฆษณารู้หรือควรรู้ว่าได้ว่าข้อความนั้น
เป็นความเท็จ95 

                                           
91สุษม  ศุภนิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 68, น.173. 
92Geraint Howells, Stephen Weatherill, Consumer Protection Law, 2nd 

(Great Britain : Ashgate Publishing Limited, 2005), p.424. 
93พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 28 วรรคหนึ่ง 
94พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 27 ได้ให้อํานาจคณะกรรมการ

ว่าด้วยการโฆษณาออกคําสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
(1) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(2) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 
(3) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา 
(4) ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคท่ีอาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนด 
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(2) ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการ96 

ในการโฆษณา ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ผู้บริโภคได้
ทราบโดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสําคัญมิเช่นนั้นอาจทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้  โดยโฆษณาที่ก่อ
ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดนี้ไม่ใช่ข้อความอันเป็นเท็จ97 แต่โฆษณาดังกล่าวมุ่งหมายที่จะเน้นความสําคัญใน
บางจุด หรือมีจุดมุ่งหมายท่ีจะปกปิดไม่แสดงข้อความบางส่วน เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด การ
โฆษณาที่เคลือบคลุมก็เป็นการโฆษณาที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ รวมทั้งโฆษณาที่อาจทําให้เกิด
ความเข้าใจผิดนี้ ไม่จําเป็นต้องมีผู้หลงผิด หรือต้องมีผู้หลงผิดจํานวนมาก เพียงแต่มีแนวโน้มว่าอาจจะ
เกิดมีผู้เข้าใจผิดขึ้นได้จํานวนหนึ่งก็เพียงพอแล้ว98 

หากผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกําเนิดสภาพ คุณภาพ
ปริมาณหรือสาระสําคัญประการอ่ืนอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อ่ืน
โฆษณา หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดเช่นว่านั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ99 

(3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิด
กฎหมายหรือศีลธรรมหรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ100 

การพิจารณาถึงเกณฑ์การวินิจฉัยในกรณีนี้ที่แน่นอนชัดเจนเป็นเรื่องยาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผิดศีลธรรมและเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ เนื่องจากศีลธรรมเป็นเรื่องที่
ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสังคมในขณะหนึ่งๆ วัฒนธรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ การตัดสินว่าโฆษณาใดขัด
ต่อศีลธรรมหรือนําไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติจึงค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับระดับความรู้สึกนึก

                                                                                                                         
ในการออกคําสั่งตาม (4) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทําของผู้กระทําการ
โฆษณา 

95พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 28 วรรคสอง 

96พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 วรรคสอง (2) 
97ไพโรจน์ อาจรักษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 88, น.99. 
98เพ่ิงอ้าง, น.100. 
99พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 
100พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 วรรคสอง (3) 
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คิดอันเป็นเจตคติ101 เกณฑ์ในการพิจารณาว่าโฆษณาใดขัดต่อศีลธรรมหรือนําไปสู่ความเสื่อมเสียใน
วัฒนธรรมของชาติจึงค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ดังนี้จึงต้องพิจารณาว่าข้อความ
ดังกล่าวมีการเสนอในแนวทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายในสิ่งที่ยังคงดํารงความเป็นวัฒนธรรมหรือ
ศีลธรรมที่สังคมยอมรับหรือไม่ ถ้าไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับปฏิบัติกันในสังคมแล้วไม่ควรนําเสนอในโฆษณา 
และสังคมจะเป็นผู้วินิจฉัยเองว่าจะคล้อยตามโฆษณานั้นๆหรือไม่102 

(4) ข้อความท่ีจะท าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่
ประชาชน 

ข้อความที่เป็นการมุ่งสร้างความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่
ประชาชนนี้ เป็นข้อความโฆษณาที่มุ่งหวังในการชวนเชื่อประชาชนเพ่ือผลในทางการเมืองมากกว่า
ในทางธุรกิจ103 เนื่องจากการสร้างความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีของประชาชนมักเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเลือกข้างหรือเลือกฝุาย หรือเกิดความรู้สึกรังเกียจฝุายตรงข้ามหรือฝุายที่
ไมใ่ช่พวกของตน การใช้ข้อความโฆษณาอันก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่
ประชาชน ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะวัตถุประสงค์ของการโฆษณาเป็นไปเพ่ือให้เกิดการบริโภคมิใช่มุ่ง
หมายให้เกิดความเชื่อหรือศรัทธาในทางการเมืองการปกครอง104 

(5) ข้อความอย่างอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
เนื่องจากการโฆษณามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่รูปแบบ วิธีการ และ

ข้อความ ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปข้อความที่ใช้ในการโฆษณาจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วยเช่นกัน การที่กฎหมายจะกําหนดว่าข้อความใดเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นข้อความที่
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมโดยส่วนรวมไว้เป็นการตายตัวจึงไม่เหมาะสม กฎหมายอาจมีช่องว่างที่ไม่
สามารถควบคุมโฆษณาที่กระทบต่อสิทธิผู้บริโภคได้ในบางสถานการณ์ ทําให้ต้องมีการเปิดช่องให้
สามารถกําหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อความที่ขัดต่อกฎหมายได้ในอนาคตในรูปของกฎกระทรวงซึ่งมี
ความรวดเร็วทันเหตุการณ์มากกว่าออกเป็นกฎหมาย105 โดยกฎกระทรวงที่กําหนดเกี่ยวกับข้อความที่
จะใช้ในการโฆษณาที่เป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมโดย

                                           
101สุษม  ศุภนิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 68, น.183. 
102สุษม  ศุภนิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 85, น.31. 
103เพ่ิงอ้าง, น.31. 
104สุษม  ศุภนิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 68, น.184. 
105ไพโรจน์ อาจรักษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 88, น.104. 
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ส่วนรวมที่มีการออกมานั้นได้แก่ การโฆษณาที่อ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์106 การโฆษณาที่จัดให้มี
การแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค107 การโฆษณาขายที่ดินอาคารชุด108 

2) ผลของข้อความโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม 

การควบคุมการโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการ
ตรวจสอบติดตามหลังจากมีการโฆษณาผ่านสื่อแล้ว อํานาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะมี
ลักษณะที่เรียกว่า กึ่งตุลาการ (Quasi- judicial power)109กล่าวคือ มีอํานาจสั่งให้ผู้โฆษณาระงับ 
แก้ไข ตลอดจนห้ามทําการโฆษณาผ่านสื่อใดๆ อันกระทบถึงพฤติกรรมของผู้โฆษณาโดยตรงและเป็น
การสั่งการโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของศาลเท่ากับเป็นการใช้อํานาจตุลาการโดยฝุายบริหารจึง
เรียกว่าเป็นอํานาจกึ่งตุลาการ ทั้งนี้กรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าโฆษณาใดฝุาฝืน
กฎหมายเนื่องจากมีการใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม110มีการโฆษณาด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือ
จิตใจหรืออันอาจก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผู้บริโภค111 มีการฝุาฝืนคําสั่งคณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณาที่สั่งให้การโฆษณาสินค้าควบคุมฉลากนั้นต้องกระทําไปพร้อมกับคําแนะนําหรือคําเตือน
เกี่ยวกับวิธีใช้หรืออันตราย112 หรือไม่มีการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพฐานะและรายละเอียดอย่าง
อ่ืนเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้กําหนดไว้ 113คณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณามีอํานาจในการออกคําสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ 

 1)  ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา114 โดยการแก้ไขข้อความ
โฆษณาที่ไม่เหมาะสมหรือทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ชัดเจน ซึ่งวิธีการนี้จะใช้กับการโฆษณาที่

                                           
106กฎกระทรวงฉบับที่ 3 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 6 
107กฎกระทรวงฉบับที่ 3 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 5 
108กฎกระทรวงฉบับที่ 4 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 7 
109สุษม  ศุภนิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 85, น.54. 
110พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 

111พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 23 
112พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 24(1) 
113พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 25 
114พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 27(1) 
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สามารถแก้ไขแล้วทําให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ถูกต้อง เช่น กรณีโฆษณาที่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด
หรือคลาดเคลื่อนในสาระสําคัญของสินค้าหรือบริการนั้น 

 2) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฎในการโฆษณา115 การสั่งห้ามใช้
ข้อความบางอย่างในการโฆษณานี้เนื่องจากข้อความนั้นอาจเป็นข้อความเท็จหรือก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิด เช่น ข้อความที่โฆษณาว่า “ฟรี” แต่ในความเป็นจริงต้องชําระราคาบางส่วน 

 3) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา116 เช่น การสั่งห้าม
โฆษณาสุราในสื่อวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ก่อนเวลา 22 นาฬิกา หรือการสั่งห้ามโฆษณา
บุหรี่ในสื่อโฆษณาทุกชนิด 

 4) ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากําหนด117 เช่น กรณีผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกที่
โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง118 หรือกรณีโฆษณาสีทาบ้านที่อ้างว่าปราศจากสารตะกั่ว119 อย่างไรก็ตามใน
การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการโฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดนี้ คณะกรรมการว่าด้วย
การโฆษณาต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทําของผู้กระทํา
การโฆษณา120 ซึ่งกรณีที่เคยเกิดขึ้นมักจะเป็นกรณีโฆษณาที่เกิดผลเสียหายกระทบต่อชีวิต ร่างกาย 
หรือทําให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างจงใจเพ่ือทางการค้าแต่ประการเดียว121 เช่น กรณีผงซักฟอก 
เครื่องมือแพทย์ หรือเครื่องมือที่อวดสรรพคุณว่ารักษาอาการทางร่างกายได้ เป็นต้น 

 3) การโฆษณาลดราคาสินคา้หรือบริการ 
 จากการที่ผู้ประกอบธุรกิจประเภทค้าปลีกและค้าส่งมีการจัดรายการ

ส่งเสริมการขายหรือการให้บริการด้วยการใช้ข้อความโฆษณาลดราคาสินค้าหรือบริการเพ่ือจูงใจ
ผู้บริโภค แต่เมื่อผู้บริโภคได้เดินทางไปซื้อสินค้าหรือรับบริการปรากฏว่ายังมีผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติ
ตามโฆษณา เช่น สินค้าหรือบริการที่ลดราคาไม่มีจําหน่าย ไม่มีการให้บริการหรือมีการจํากัดการซื้อ
หรือรับบริการโดยที่ไม่ได้แจ้งข้อความดังกล่าวไว้ในสื่อโฆษณาให้ทราบ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจัด

                                           
115พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 27(2) 
116พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 27(3) 
117พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 27(4) 
118คําสั่งคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาท่ี 1/2538, 2/2538 
119คําสั่งคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาท่ี 9/2537 
120พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 27 วรรคสอง 
121สุษม  ศุภนิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 85, น.55. 
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รายการลดราคาสินค้าหรือบริการโดยไม่ได้แจ้งระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดและเมื่อผู้บริโภค
สอบถามได้รับแจ้งว่าสินค้าหมดระยะเวลาแล้วจากข้อเท็จจริงดังกล่าวทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าถูก
หลอกลวงและเสียเวลาไปซื้อสินค้าหรือบริการ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจึงได้เข้ามาใช้
อํานาจ122กําหนดแนวทางการโฆษณาลดราคาสินค้าหรือบริการ123 เพ่ือให้การโฆษณาสินค้าหรือ
บริการเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและให้ผู้ประกอบธุรกิจได้มีแนวทางที่ถูกต้องในการโฆษณาสินค้าหรือ
บริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ดังนี้ 

 1. ระบุหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในการลดราคาวันเดือนปีที่
เริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดให้มีการลดราคา 

 2. ระบุจํานวนสินค้าหรือบริการที่มีการลดราคาให้ชัดเจนหากเป็นกรณีที่ผู้
ประกอบธุรกิจมีสาขาของสถานที่จําหน่ายหรือบริการที่ลดราคาหลายสาขาให้ระบุจํานวนและรายการ
ของสินค้าหรือบริการที่มีในแต่ละสาขาด้วย 

 3. ในกรณีมีเงื่อนไขอ่ืนเช่นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง
สินค้าควรแสดงให้ครบถ้วนชัดเจน 

 4. ข้อความต่างๆท่ีระบุไว้ต้องมีลักษณะดังนี้ 
   (1) สื่อหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ให้ใช้ตัวอักษรที่เห็นและอ่านได้

ชัดเจนตัดกับสีพื้นมีขนาดไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของขนาดตัวอักษรข้อความที่เป็นสาระสําคัญทั้งนี้ควรมี
ขนาดไม่เล็กกว่า ๒ มิลลิเมตรและควรอยู่ใกล้ข้อความที่เป็นสาระสําคัญนั้น 

   (2) สื่อปูายโฆษณาให้ใช้ตัวอักษรที่เห็นและอ่านได้ชัดเจนตัดกับ
สีพื้นมีขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของขนาดตัวอักษรสูงสุด 

   (3) สื่อวิทยุกระจายเสียงให้ฟ๎งได้ชัดเจนและเข้าใจได้โดยใช้
ความเร็วและจังหวะในการพูดเช่นเดียวกับการพูดข้อความที่โฆษณา 

   (4) สื่อวิทยุโทรทัศน์และโทรทัศน์ระบบบอกรับการเป็นสมาชิก 
(เคเบิ้ลทีวี) โรงภาพยนตร์และสื่อวีดิทัศน์ให้แสดงอักษรลอย (Superimpose) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ 
วินาที ด้วยตัวอักษรที่เห็นและอ่านได้ชัดเจนตัดกับสี พ้ืนมีขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในยี่สิบห้าส่วนขนาดความสูงของจอภาพและควรให้เห็นได้โดยชัดเจน 

                                           
122พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 20(7) 
123ประกาศสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องแนวทางการโฆษณาลดราคา

สินค้าหรือบริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
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   (5) สื่อประเภทอ่ืนข้อความหรือภาพควรแสดงให้อ่านหรือเห็น
ได้ชัดเจนทําให้บุคคลทั่วไปเข้าใจความหมายได้ 

 5. ในกรณีที่สินค้าหรือบริการที่นํามาลดราคาหมดลงก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาผู้ประกอบธุรกิจควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบทันที ณ ชั้นวางสินค้าหรือจุดจําหน่ายหรือจุด
ให้บริการ โดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 

 6. ไม่ควรใช้ข้อความว่าผู้ประกอบธุรกิจขอสงวนสิทธิ เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของการลดราคาสินค้าหรือบริการเนื่องจากอาจถือได้ว่าเป็นการใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรม
ต่อผู้บริโภค 

 7. ราคาสินค้าหรือบริการที่แสดงหรือปรากฏต่อผู้บริโภคควรเป็นราคาที่
ปรับลดลงแล้วจากราคาขายปกติ มิใช่ปรับราคาขายปกติให้สูงขึ้นแล้วนํามาโฆษณาว่าลดราคาสินค้า
หรือบริการ 

ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นการขายสินค้าหรือบริการที่มีการ
ลดราคาลงมาจากปกติเป็นอย่างมากย่อมต้องปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
กําหนดขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการลดราคาสินค้าหรือบริการ
นั้นๆ และราคาที่แสดงว่าลดแล้วต้องเป็นราคาที่ลดจากราคาปกติของสินค้าหรือบริการชนิดนั้นๆอย่าง
แท้จริง มิใช่ปรับราคาขายปกติให้สูงขึ้นแล้วนํามาโฆษณาว่าราคาลดลงแล้ว รวมทั้งต้องไม่ใช้ข้อความ
ว่าผู้ประกอบธุรกิจขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการลดราคาสินค้าหรือบริการเนื่องจาก
อาจถือได้ว่าเป็นการใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เนื่ องจากผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปอง
ส่วนลดออนไลน์มักมีการกําหนดเงื่อนไขไว้ให้ตนเองมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด
ต่างๆเก่ียวกับราคาสินค้าหรือบริการได้แต่เพียงฝุายเดียว อย่างไรก็ตามการที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์
ได้มีการแสดงราคาส่วนลดสินค้าหรือบริการไว้แต่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง เช่น แสดงราคาสินค้า
หรือบริการก่อนลดราคาลงมานั้นสูงเกินไปว่าที่มีการจําหน่ายหรือให้บริการในท้องตลาด แล้วจึงมาลด
ราคาลงมา อันทําให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดว่าได้ส่วนลดมากทั้งที่จริงแล้วไม่ใช่ ในกรณีเช่นนี้การ
โฆษณาดังกล่าวอาจเข้าลักษณะเป็นการโฆษณาเท็จหรือโฆษณาเกินจริงได้124 รวมทั้งหากกําหนด
เงื่อนไขที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่จะได้รับการลดราคาแล้วก็อาจเข้าลักษณะเป็นการ
โฆษณาท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆได้125 

                                           
124ไพโรจน์ อาจรักษา, คลินิกผู้บริโภค ตอบป๎ญหา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. 2522, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2544), น.47. 
125เพ่ิงอ้าง, น.48. 
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3.3.1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา 
ตามปกตินั้นความผูกพันของบุคคลในการทํานิติกรรมจะอยู่ภายใต้หลักในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่หลักดังกล่าวมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากการที่ถือว่าคู่กรณีที่ตกลงผูกพันกัน
นั้นมีความเท่าเทียมกันในแง่ความรู้ อํานาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ และหลักความศักสิทธิ์แห่งการ
แสดงเจตนา แต่เมื่อสภาวะทางการตลาดได้เปลี่ยนแปลงไป ข้อตกลงที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ
ได้ทําขึ้นมีลักษณะไม่ตั้งอยู่บนความเท่าเทียมกันและมีแนวโน้มในการข้อตกลงที่มีลักษรณะเป็น
ข้อตกลงสําเร็จรูปมากขึ้น สัญญาสําเร็จรูปดังกล่าวได้มีการใช้ข้อความที่ผู้ประกอบธุรกิจกําหนดขึ้น
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ฝุายตนให้มากที่สุดจนถึงขนาดเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคที่เป็นคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งอย่างมาก เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ผู้บริโภคในฐานะ
คู่สัญญาที่เป็นฝุายเสียเปรียบก็ไม่อาจโต้แย้งได้ เนื่องจากข้อสัญญาดังกล่าวมีข้อความชัดเจนและการ
ยอมผูกพันตนเองโดยไม่มีข้อโต้แย้งทําให้จําต้องยอมรับผลในสัญญาทุกประการ126 

การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญานี้เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในการได้รับ
ความเป็นธรรมในการทําสัญญา127 เพ่ือไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบในการเข้าทําสัญญากับผู้
ประกอบธุรกิจ โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์ของสัญญาไว้ล่วงหน้า128 ว่าสัญญาที่จะทําขึ้นนั้นจะต้องมี
ข้อความลักษณะใดบ้าง เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการกําหนดเงื่อนไขและข้อกําหนด
ของสัญญาที่จะทําขึ้นกับผู้บริโภคต่อไป  

1) การก าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
ในการกําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดเป็นธุรกิจที่

ควบคุมสัญญาหรือไม่นั้นเป็นอํานาจของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
ทั้งนี้ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้นั้นไม่จํากัดเฉพาะการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการเท่ านั้น129 
เนื่องจากคําว่า “ขาย” นั้นมีความหมายกว้าง ทําให้ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาจึงรวมถึงการประกอบธุรกิจ
ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาไม่ว่าด้วยประการใดๆ โดยเรียกค่าตอบแทนหรือเป็นเงินหรือผลประโยชน์
อย่างอ่ืนด้วย อย่างไรก็ตามในการใช้อํานาจของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาในการกําหนดให้การ

                                           
126สุษม  ศุภนิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 68, น.261. 
127พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 (3 ทวิ) 
128สรวิศ ลิมปรังษี, สิทธิผู้บริโภค, (กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส, 2552), น.220. 
129ไพโรจน์  อาจรักษา, ครบเครื่องเรื่องคุ้มครองผู้บริโภค ครบเครื่องเรื่องสัญญา, พิมพ์

ครั้งที่ 2 แก้ไขเพ่ิมเติม (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วิญํูชน, 2547), น.58. 
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ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้องปรากฎข้อเท็จจริงในเบื้องต้น
ก่อนว่า ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นๆ สัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการ
ดังกล่าวมีกฎหมายกําหนดให้ต้องทําเป็นหนังสือหรือที่ตามปกติประเพณีเป็นหนังสือ130 นอกจากนี้
การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นยังจะต้องเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
(2) เป็นธุรกิจที่มีการใช้สัญญาสําเร็จรูปอย่างแพร่หลาย 
(3) เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอํานาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค 
ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ ความเข้าใจและความ

สันทัดจัดเจน131 
2) การก าหนดลักษณะของสัญญา 
ก่อนที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะออกประกาศกําหนดให้ธุรกิจใดเป็น

ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา ให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญารับฟ๎งความคิดเห็นจากผู้
ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยคํานึงถึงขอบเขตและสภาพป๎ญหา เช่น จัด
สัมมนา การประชุม หรือให้ประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็น ในการนี้จะรับฟ๎งความคิดเห็นจาก
หน่วยงานของรัฐ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้วยก็ได้132แต่เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้กําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือ
ให้บริการใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาแล้ว ในการกําหนดลักษณะของสัญญานั้น คณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญาต้องกําหนดลักษณะของสัญญาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้133 

 (1)  ให้ผู้บริโภคทราบสิทธิและหน้าที่ของตนตลอดจนข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยชัดเจนตามควรแก่กรณี 

                                           
130พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 35 ทวิ วรรคหนึ่ง 
131พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

และลักษณะของสัญญา พ.ศ.2542 มาตรา 3 
132พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

และลักษณะของสัญญา พ.ศ.2542 มาตรา 5 
133พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

และลักษณะของสัญญา พ.ศ.2542 มาตรา 4 
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 (2)  ไม่เป็นการจํากัดหรือยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนที่
เป็นสาระสําคัญ โดยไม่มีเหตุผลที่สมควรเพียงพอ 

 (3)  ต้องคํานึงถึงความสุจริตในการประกอบอาชีพ 
 (4)  ให้เยียวยาความเสียหายในเวลาอันสมควรในกรณีที่มีการฝุาฝืนสัญญา 
 (5)  จัดให้มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแสดงเจตนาของผู้ประกอบธุรกิจ

ในเรื่องที่เป็นสาระสําคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
ทั้งนี้หากการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดเป็นธุรกิจที่ควบคุม

สัญญาแล้ว สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภคจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้134 
 (1)  ใช้ข้อสัญญาที่จําเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้นจะทําให้ผู้บริโภค

เสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร 
 ในกรณีนี้เป็นบทบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้ข้อสัญญาที่จําเป็น เพ่ือ

ปูองกันมิให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบเกินสมควร ซึ่งในธุรกิจแต่ละแบบที่ถูกควบคุมสัญญาก็จะมี
เนื้อหาของข้อสัญญาที่แตกต่างกันส่งผลให้ข้อสัญญาที่จําเป็นมีความแตกต่างกันตามไปด้วยตามแต่
ลักษณะของการประกอบธุรกิจชนิดนั้นๆ เช่น สัญญาบัตรเครดิต135จะต้องมีการใช้ข้อสัญญาที่มี
สาระสําคัญและเงื่อนไขในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย อัตราเบี้ย
ปรับ อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ การเลิกสัญญาบัตรเครดิต การขอระงับการใช้บัตรเครดิตชั่วคราว  
การแจ้งให้ผู้บริโภคชําระเงิน ข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ การ
ขอรับใบแจ้งรายการใช้บัตร  

 (2)  ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
 กรณีนี้เป็นการห้ามมิให้ใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เช่น สัญญา

บัตรเครดิตจะต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือในทํานองเดียวกัน เช่น ข้อสัญญาที่กําหนดให้
ผู้บริโภคต้องผูกพันตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยผู้บริโภคไม่ได้รับแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิด
สัญญาของผู้ประกอบธุรกิจ ข้อสัญญาที่ให้ผู้บริโภคต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายจากการใช้บัตรเครดิต โดยที่
ไม่ได้เป็นความผิดของผู้บริโภค ข้อสัญญาที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้

                                           
134พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 35 ทวิ วรรคสอง 
135ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุม

สัญญา พ.ศ. 2542 
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ให้บริการแก่ผู้บริโภค โดยไม่ให้ผู้บริโภคยกเหตุใดๆมากล่าวอ้างปฏิเสธความรับผิดชอบกับผู้ประกอบ
ธุรกิจ 

3) ผลของสัญญาที่มีข้อสัญญาไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ในกรณีสัญญาที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้กําหนดให้เป็นสัญญาที่ควบคุม

แล้ว มีการใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
ความสมบูรณ์ของสัญญา สัญญายังคงสมบูรณ์136 แต่จะส่งผลต่อสัญญาและผู้ประกอบธุรกิจดังนี้ 

 (1) ผลที่มีต่อสัญญา 
 ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้กําหนดให้สัญญาของการประกอบ

ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้องใช้ข้อสัญญาใด หรือต้องใช้ข้อสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใช้ข้อสัญญานั้น 
ถ้าสัญญานั้นไม่ใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้ถือว่าสัญญา
นั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวตามเงื่อนไขนั้น แล้วแต่กรณี 137 หากเป็นกรณีที่
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาต้องไม่ใช้ข้อ
สัญญาใดแล้ว ถ้าปรากฏว่ามีการใช้ข้อสัญญาดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญานั้นไม่มีข้อสัญญาเช่นว่านั้น 138 
การใช้สิทธิและการปฏิบัติตามหน้าที่ของคู่สัญญาจึงต้องใช้และปฏิบัติเสมือนว่าไม่มีข้อสัญญาที่
ต้องห้ามเหล่านี้อยู่ด้วย139 

 (2) ผลที่มีต่อผู้ประกอบธุรกิจ 
 ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องส่งมอบสัญญาหรือมีข้อสัญญาและแบบถูกต้อง

ให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่เป็นทางปฏิบัติตามปกติสําหรับการประกอบธุรกิจประเภทนั้นๆ หรือ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วแต่ว่า

                                           
136สรวิศ ลิมปรังษี, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 128, น.235. 
137พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 35 ตรี 
138พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 35 จัตวา 
139สรวิศ ลิมปรังษี, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 128, น.237. 
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ระยะเวลาใดจะถึงก่อน140 หากผู้ประกอบธุรกิจฝุาฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ141 

ป๎จจุบันธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ไม่ได้เป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมสัญญาตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แต่จากลักษณะของการดําเนินธุรกิจที่ผู้บริโภคจะต้อง
ทําการซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ ที่
มีการกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งาน ข้อผูกพันต่างๆที่ผู้บริโภคต้องทํา
การยอมรับเสียก่อนจึงจะสามารถสั่งซื้อคูปองได้ เมื่อสั่งซื้อคูปองเสร็จแล้วผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะ
ทําการส่งคูปองมาให้กับผู้บริโภคผ่านทางระบบอีเมล์และในระบบเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์
นั้นๆ ซึ่งผู้บริโภคสามารถล็อกอินเข้าไปพิมพ์คูปองออกมาใช้ได้ ในคูปองยังมีการระบุรายละเอียด
ต่างๆเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ทั้งวิธีการใช้ ข้อจํากัด ชื่อผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ วัน
เวลาที่ใช้ได้ จากลักษณะของการซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์จึงอาจเข้าลักษณะเป็นสัญญาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยสัญญาที่ทําขึ้นเมื่อได้ทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากข้อความต่างๆที่ทําขึ้นเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่า
ข้อความนั้นได้ทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว ซึ่งเป็นการรับรองโดยพระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 อันแสดงให้เห็นว่าธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์มีลักษณะเป็น
ธุรกิจที่อยู่ในขอบข่ายที่อาจถูกควบคุมสัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้ ซึ่ง
หากมีการควบคุมสัญญาแล้วย่อมส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติต่างๆที่มีทั้งการใช้ข้อสัญญาที่จําเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้นจะทําให้ผู้บริโภค
เสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควรและห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค อันจะช่วย
คุ้มครองให้ผู้บริโภคไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบมากเกินไป  

3.3.2 การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ตามพระราชบัญญัติขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  

การประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้าหรือบริการในป๎จจุบัน ได้ใช้วิธีการทําตลาดในลักษณะ
ที่เข้าถึงผู้บริโภค โดยการนําเสนอขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่

                                           
140พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 35 อัฏฐ 
141พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 57 
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ทํางานของผู้บริโภคหรือบุคคลอ่ืน หรือสถานที่อ่ืนที่ไม่ใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ โดยการ
อธิบายหรือการสาธิตสินค้าผ่านทางผู้จําหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง การเสนอขายสินค้าหรือ
บริการในลักษณะดังกล่าวทําให้ผู้บริโภคอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่อาจตัดสินใจตกลงซื้อสินค้าหรือรับ
บริการได้อย่างอิสระและรอบคอบ นอกจากนี้ยังมีการประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้าหรือบริการใน
ลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค เช่น โดยอาศัยสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคที่อยู่ห่างโดยระยะทางแสดงเจตนาตอบกลับเพ่ือ
ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวนั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวสินค้าหรือบริการนั้นอาจไม่ตรงกับคํากล่าวอ้าง
ตามท่ีได้โฆษณาไว้ ทําให้จําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายที่สามารถใช้คุ้มครองผู้บริโภคได้ และเป็นที่มาของ
กฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง142 

ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ ที่มีลักษณะเป็นการซื้อขาย
สินค้าหรือบริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเสนอขายสินค้า
หรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคที่อยู่ห่างโดยระยะทาง ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคไม่มีโอกาส
ได้เห็นหน้ากันหรือเห็นตัวสินค้าก่อน ส่งผลให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์มี
ลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงประเภทหนึ่ง143 ซึ่งจากลักษณะของการดําเนินธุรกิจ
คูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นการขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตในรูปของคูปอง
ส่วนลด จึงเป็นการทําตลาดสินค้าหรือบริการโดยใช้สื่อโฆษณาในการเสนอขายสินค้าหรือบริการ
โดยตรงต่อผู้บริโภคที่อยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคที่ได้เห็นสื่อโฆษณานั้นตอบกลับเพ่ือ
ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวในรูปแบบของคูปองส่วนลดออนไลน์ ทําให้ธุรกิจคูปองส่ วนลดออนไลน์
เข้าลักษณะเป็นตลาดแบบตรง รวมทั้งการที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้เสนอขายสินค้าหรือบริการผ่าน
ทางระบบอินเตอร์เน็ตโดยที่ผู้บริโภคสามารถเข้ามาซื้อได้ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน
หรือที่ทํางาน การทําหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จึงมีลักษณะเป็นการทําตลาดในเชิงรุก โดยทํา

                                           
142ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เอกสารประกอบการ

พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ... , (กรุงเทพมหานคร : กองการพิมพ์ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2544), น.5.  

143ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักกฎหมายสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สัญญา
ต้องเป็นสัญญา การก่อให้เกิดสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองผู้บริโภคในการทําสัญญา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเด็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 1 ( กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2557), น.87. 
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หน้าที่เป็นตัวแทนผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ อันมีลักษณะเป็นการขายตรง ซึ่ง
การทําธุรกิจทั้งขายตรงและตลาดแบบตรงจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2545 ด้วย 

3.3.2.1 การประกอบธุรกิจขายตรง 
การประกอบธุรกิจขายตรงนั้นเป็นการทําตลาดสินค้าหรือบริการในเชิงรุก144 โดย

การนําสินค้าหรือบริการมาเสนอขายแก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทํางานของ
ผู้บริโภคหรือของผู้อ่ืน ซึ่งในกรณีที่เป็นการขายสินค้าหรือบริการตามปกติแล้วนั้น ผู้บริโภคต้องเป็น
ฝุายเดินทางไปยังสถานที่ประกอบการของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าที่ขาย
สินค้าชนิดนั้นเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่ตนต้องการ แต่การขายตรงนั้นไม่ต้องรอให้ผู้บริโภคเดินทางมาหาผู้
ประกอบธุรกิจ ถือได้ว่าเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างหนึ่ง และสถ านที่
ประกอบการค้าก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยของผู้บริโภค หรือสถานที่
ประกอบการงานของผู้บริโภค หรือสถานที่อ่ืนๆที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ การขาย
ดังกล่าวจึงอาจรู้จักกันในนาม Door-to-door Sales หรือ Direct Selling145 

ทั้งนี้กฎหมายได้ให้นิยามของ “ขายตรง” ว่าหมายถึง การทําตลาดสินค้า146 หรือ 
บริการ147 ในลักษณะของการนําเสนอขาย148ต่อผู้บริโภค149โดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทํางาน

                                           
144ไพโรจน์ อาจรักษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 88, น.58. 
145สุษม ศุภนิตย์, “พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545: ประเด็นข้อ

กฎหมายที่ควรทําความเข้าใจ,” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 141, 
ฉบับที่ 2, ปีที่ 22, น.141 (กุมภาพันธ์ 2547).  

146“สินค้า” หมายความว่า สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพ่ือขาย 
147“บริการ” หมายความว่า การรับจัดทําการงาน การให้สิทธิใดๆ หรือการให้ใช้หรือให้

ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนแต่ไม่รวมถึง
การจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

148“ขาย” หมายความรวมถึง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใดๆโดย
เรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพ่ือการ
ดังกล่าวด้วย 

149“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้จําหน่ายอิสระ ตัวแทนขาย
ตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการ
ชักชวนจากผู้จ าหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรงเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ 
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ของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือสถานที่อ่ืนที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ โดยผ่านตัวแทน
ขายตรง150 หรือผู้จําหน่ายอิสระ151ชั้นเดียวหรือหลายชั้น แต่ไม่รวมถึงนิติกรรมที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

สําหรับนิติกรรมที่ไม่รวมเป็นการขายตรงตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนั้น ป๎จจุบัน
ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงดังกล่าว แต่ทั้งนี้หากพิจารณาจากร่างพระราชบัญญัติที่สํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอนั้น ได้กําหนดตัวอย่างข้อยกเว้นไว้ คือ การซื้อขายที่ดิน การเช่า
ซื้อที่ดิน การจํานอง การขายฝาก การลงทุน การกู้เงิน การประกันภัย หรือการกระทํานิติกรรมอ่ืนใด 
ตามที่จะกําหนดในกฎกระทรวงในอนาคต เหตุผลที่ต้องเปิดช่องว่างให้มีกฎกระทรวงยกเว้นไว้นั้น
เนื่องจากกรณีตัวอย่างเหล่านี้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ152 

1) การจดทะเบียน 
ในการประกอบธุรกิจขายตรงนั้น กฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องไปจด

ทะเบียนการประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน153 เพ่ือการเข้าสู่ระบบควบคุมข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น
ระบบเดียวกันง่ายแก่การกํากับดูแล154 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงได้ยื่นคําขอจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรง คําขอจดทะเบียนให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนดซึ่งอย่าง
น้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้155 

- ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง 
- ภูมิลําเนาของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง 
- ประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ 
- วิธีการขายสินค้าหรือบริการ  

เมื่อได้จดทะเบียนแล้ว การดําเนินกิจการของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงยังต้อง
เป็นไปตามแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้ด้วย156 ซ่ึงผลตอบแทนที่เป็นรายได้หลัก

                                           
150“ตัวแทนขายตรง” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจ

ขายตรงให้น าสินค้าหรือบริการไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค 
151“ผู้จ าหน่ายอิสระ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการ

จากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและน าสินค้าหรือบริการดังกล่าวไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค 
152ไพโรจน์ อาจรักษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 88, น.59. 
153พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 20 
154ไพโรจน์ อาจรักษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 88, น.61. 
155พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 39 
156พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 39 
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ของตัวแทนขายตรงหรือผู้จําหน่ายอิสระจะต้องขึ้นอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค ไม่ใช่
ขึ้นอยู่กับการรับสมัครบุคคลให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรง157  

2) การเสนอขายสินค้าหรือบริการ 
ในการนําสินค้าหรือบริการไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภคนั้น ผู้จําหน่ายอิสระต้อง

ดําเนินการตามเงื่อนไขและแผนการขายที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงกําหนด 158 เช่น ผู้ประกอบธุรกิจ
กําหนดราคาขายของสินค้านั้นๆไว้แล้ว แต่ผู้จําหน่ายอิสระไปขายเท่ากับราคาทุนที่ซื้อมา โดยไม่ให้
ผู้บริโภคสมัครสมาชิก เพียงเพ่ือต้องการให้ยอดขายของตนเป็นไปตามเปูา หรือมีการขายลดราคาต่ํา
กว่าที่ผู้ประกอบธุรกิจกําหนด เพ่ือแย่งลูกค้าระหว่างผู้จําหน่ายอิสระด้วยกันเอง หรือผู้ประกอบธุรกิจ
กําหนดแผนการขายไว้ว่าห้ามนําสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจไปวางขายในร้านค้าเหมือนกับสินค้าอ่ืน
เพราะผิดหลักการขายตรงที่เป็นการขายเชิงรุก โดยต้องเป็นการนําสินค้าไปเสนอขายโดยตรงยังที่อยู่
อาศัย หรือสถานที่ทํางาน หรือสถานที่อ่ืนที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ ดังนั้น ผู้จําหน่าย
อิสระจึงต้องดําเนินการเสนอขายตามเงื่อนไขและแผนการขายที่ผู้ประกอบธุรกิจกําหนดไว้ 

นอกจากนี้ในการเข้าไปติดต่อเพ่ือเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่
อาศัยหรือสถานที่ทํางานของผู้บริโภคหรือของผู้อ่ืน หรือสถานที่อ่ืนที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็น
ปกติธุระ ผู้จําหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริโภคหรือผู้ครอบครอง
สถานที่นั้นก่อนและต้องไม่กระทําการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความรําคาญแก่บุคคลดังกล่าว 
ในการนี้ผู้จําหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวผู้
จําหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงซึ่งออกโดยผู้ประกอบธุรกิจขายตรงด้วย159 

จะเห็นได้ว่า การขายตรงจะมีลักษณะเป็นการขายสินค้าหรือบริการแทนผู้
ประกอบธุรกิจขายตรง ผ่านผู้ขายที่เป็นตัวแทนขายตรงหรือผู้จําหน่ายอิสระ โดยตัวแทนขายตรงหรือ
ผู้จําหน่ายอิสระจะได้รับค่าตอบแทนตามแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่กําหนดไว้แน่นอนตามยอดขาย 
การทําการจําหน่ายในระบบขายตรงจึงมีแผนการจ่ายผลตอบแทนที่เกิดจากการขายเป็นประเด็น
สําคัญ ซึ่งหากไม่มีระบบการจ่ายผลตอบแทนแล้วย่อมมิใช่การขายตรง160 แม้จะมีลักษณะคล้ายขาย
ตรงก็มิใช่การขายตรงตามกฎหมายนี้  

                                           
157พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 21 
158พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 24 
159พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 26 
160สุษม ศุภนิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 145, น.145.  
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เมื่อพิจารณาจากลักษณะของธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์แล้วนั้น ผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนขายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้บริโภคแทนผู้ค้า โดยมีค่าตอบแทนจาก
ยอดขายที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์สามารถทําได้ ยิ่งขายสินค้าหรือบริการได้มากยิ่งทําให้ได้รับ
ค่าตอบแทนที่มากตาม การทําหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จึงมีลั กษณะเป็นตัวแทนขายตรง 
ในขณะที่ผู้ค้าจะมีลักษณะเป็นผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ทําให้ผู้ค้าเป็นผู้มีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียน
ประกอบธุรกิจขายตรง 

3.3.2.2 การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
การประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้าหรือบริการได้ใช้วิธีการทําตลาดโดยโฆษณาขาย

สินค้าและบริการผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ161 โดย
กําหนดให้ผู้บริโภคแสดงเจตนาเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการโดยการติดต่อโดยตรงกับผู้ขาย การทํา
การตลาดวิธีดังกล่าวเป็นการทําตลาดในเชิงรุก มีการใช้วิธีการต่างๆในการโน้มน้าวให้ผู้ บริโภคให้
ความสนใจในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจอาจมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการนั้นๆไม่เป็นไปตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นเพราะต้องการรักษาสถานะที่ได้เปรียบของตนไว้
หรือเพราะต้องการลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายหรืออาจต้องการกระทําการในลักษณะฉ้อฉล
หลอกลวงผู้บริโภค162 ย่อมทําให้ผู้บริโภคต้องเสียเปรียบ  

การทําธุรกิจโดยการทําตลาดโดยใช้วิธีโฆษณาที่รับความนิยมอย่างหนึ่งคือ การทํา
ธุรกิจตลาดแบบตรง โดยคําว่า “ตลาดแบบตรง163” หมายถึง การทําตลาดสินค้าหรือบริการใน
ลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้ บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดย

                                           
161ไพโรจน์ อาจรักษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 88, น.23. 
162ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักกฎหมายสํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อ้าง
แล้ว เชิงอรรถที่ 143, น.88. 

163คําว่า “ตลาดแบบตรง” นี้ อาจเทียบได้กับ “distance contract” ใน Distant 
Selling Regulations ของ EU ซึ่งได้ให้นิยามว่า “any contract concluded between the 
trader and the consumer under an organized distance sales or service-provision 
scheme without the simultaneous physical presence of the trader and the consumer, 
with the exclusive use of one or more means of distance communication up to and 
including the time at which the contract is concluded” ,see also Iain Ramsay, supra 
note 82, pp.206-207. 
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ระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงนั้น164 เช่น การขายทางวิทยุ ทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ต165 จากลักษณะของ
ตลาดแบบตรงที่เป็นการสื่อสารโดยตรงต่อผู้บริโภคท่ีอยู่ห่างโดยระยะทาง ไม่ต้องผ่านตัวแทนขายตรง
หรือผู้จําหน่ายอิสระและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการ แสดงให้เห็น
ว่าผู้บริโภคไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆก่อน หรือกล่าวได้ว่าผู้บริโภคไม่ได้เห็น
สินค้าหรือบริการของจริงก่อนที่จะซื้อหรือใช้บริการ รวมทั้งยังอาจไม่ทราบด้วยว่าผู้ประกอบธุรกิจที่
โฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นๆมีตัวตนจริงๆหรือไม่ ทําให้ผู้บริโภคอาจถูกเอารัดเอาเปรียบได้ จึงมี
ความจําเป็นที่ผู้บริโภคจะต้องได้รับการคุ้มครอง 

อย่างไรก็ตาม การเสนอขายสินค้าโดยผ่านการสื่อสารข้อมูลทุกสื่อต่อผู้บริโภคที่อยู่
ห่างโดยระยะทาง อันมีลักษณะเป็นการทําธุรกิจตลาดแบบตรง จะต้องมีข้อความที่ชัดเจนแน่นอนและ
ผู้บริโภคสามารถตอบกลับเพ่ือซื้อสินค้าได้ทันที แต่ถ้าข้อความโฆษณานั้นจะต้องให้ผู้บริโภคมาตกลง
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากข้อความเดิม จะเป็นกรณีที่เสนอขายสินค้าที่มีการโฆษณาสินค้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา มิใช่การทําธุรกิจตลาดแบบตรง166  

สําหรับธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ ได้มีการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อในการโฆษณา
เพ่ือทําตลาดเสนอขายสินค้าหรือบริการต่างๆในรูปของคูปอง โดยผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าหรือ
บริการได้โดยทันทีผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ส่งผลให้ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์มีลักษณะเป็นการตลาด
แบบตรงอย่างหนึ่ง    

1) การจดทะเบียน 
ผู้ประกอบธุรกิจแบบตรงจะต้องไปจดทะเบียนการประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน 

ทั้งนี้เพ่ือการเข้าสู่ระบบควบคุมข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นระบบเดียวกันง่ ายแก่การดูแล ซึ่งหากผู้
ประกอบธุรกิจรายใดไม่ได้จดทะเบียนก่อนก็ห้ามประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 167ถ้ามีการฝุาฝืนต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่

                                           
164พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 3 

165ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักกฎหมายสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อ้าง
แล้ว เชิงอรรถที่ 143, น.87., สุษม ศุภนิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 145, น.145. 

166ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์, คําอธิบายและสาระสําคัญ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2545, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2549), น.9. 

167พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 27 
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เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนอยู่168อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์
เพียงโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านสื่อเพียงอย่างเดียว โดยมิได้ประสงค์หรือมุ่งที่จะทําการซื้อขาย
สินค้าหรือบริการผ่านสื่อดังกล่าวด้วยแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวก็ไม่มีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแต่อย่างใด169 เนื่องจากการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมุ่งทําการตลาด
ในลักษณะขายสินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่การโฆษณาสินค้าหรือบริการก็เพ่ือให้ผู้บริโภครู้จักมักคุ้น
กับชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าหรือตัวสินค้าเท่านั้น และหากผู้บริโภคต้องการจะซื้อสินค้า
หรือบริการก็สามารถไปเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการดังกล่าวได้จากร้านทั่วไป โดยที่ผู้บริโภคสามารถเห็น
ตัวสินค้า เห็นฉลากสินค้า เห็นรายละเอียดต่างๆที่ตัวผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรง ซึ่งต่างจากการสั่งซื้อสินค้า
หรือบริการผ่านสื่อที่ผู้บริโภคไม่มีโอกาสได้เห็นตัวสินค้าก่อนที่จะทําการซื้อขาย 

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงได้ยื่นคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง คําขอจดทะเบียนให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนดซึ่งอย่างน้อยต้อง
มีรายการดังต่อไปนี้170 

- ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
- ภูมิลําเนาของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
- ประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ 
- วิธีการขายสินค้าหรือบริการ 

ซึ่งในกรณีของธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นมีกรณีต้องพิจารณาว่าใครคือผู้ที่
จะต้องทําการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ระหว่าง ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์หรือ
ผู้ค้า เมื่อพิจารณาจากลักษณะของธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้ทําหน้าที่
เป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ของตนเอง โดยมีการโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการต่างๆ อันเป็นการทําตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขาย
สินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบ
กลับเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ แม้สินค้าหรือบริการต่างๆเหล่านั้นจะเป็น
ของผู้ค้าก็ตาม แต่เมื่อผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้ทําตลาดแบบตรงเอง ทํา ให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์

                                           
168พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 47 
169สุวิทย์ วิจิตรโสภา, “การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตเป็นธุรกิจตลาดแบบตรงที่ต้องจด

ทะเบียนต่อ สคบ.,” เอกสารเผยแพร่ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สืบค้นเมื่อ 25 
มิถุนายน 2558, จาก http://www.ocpb.go.th/show_news.asp?id=1265 

170พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 39 
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เป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่จะต้องไปจดทะเบียน171 ในขณะที่ผู้ค้าซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าหรือ
บริการที่มิได้ทําการตลาดแบบตรงเอง จึงไม่ต้องจดทะเบียน172 

2) ข้อความในการสื่อสารข้อมูล 
ข้อความในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจ

ตลาดแบบตรงให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง173สําหรับข้อความในการสื่อสารข้อมูลในธุรกิจ
ตลาดแบบตรงที่ได้มีการใช้สื่อเพ่ือโฆษณาสินค้าหรือบริการแบบเจาะจงและหวังผลการตอบกลับของ
ผู้บริโภคในการตกลงซื้อสินค้าหรือบริการ จึงจําเป็นต้องมีการระบุให้แสดงอย่างชัดเจนถึงข้อตกลงที่
จําเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเพ่ือเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึ่งในพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ได้กําหนดให้มีการออกเป็นกฎกระทรวง แต่ก็ยังไม่มี
กฎกระทรวงดังกล่าวออกมาใช้บังคับ แต่หากพิจารณาจากร่างพระราชบัญญัติที่สํา นักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอแต่แรกก็อาจอธิบายได้ว่า174 ในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขาย
สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ต้องแสดงข้อความอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

1) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
2) รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ 
3) ราคาของสินค้าหรือบริการ 
4) ค่าใช้จ่ายในการนําส่งและลักษณะของการนําส่งสินค้าหรือบริการ 
5) ระบุเวลาที่แน่นอนในการจัดส่งสินค้าหรือบริการ 
6) ระบุข้อความเกี่ยวกับการรับประกันสินค้าหรือบริการ 
7) วิธีการรับซื้อสินค้าหรือวิธีการคืนเงินค่าบริการ ในกรณีที่ผู้บริโภคใช้สิทธิยกเลิก

การซื้อสินค้าหรือบริการ 
หากข้อความในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบ

ธุรกิจตลาดแบบตรงไม่เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแล้ว ผู้ที่ฝุาฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ175 

 

                                           
171สุวิทย์ วิจิตรโสภา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 169. 
172สุษม ศุภนิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 145, น.149. 
173พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 28 

174ไพโรจน์ อาจรักษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 88, น.72. 
175พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 49 
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3) การน ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคมาใช้บังคับ 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ได้กําหนดให้นําบทบัญญัติ

ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณามา
ใช้บังคับแก่การสื่อสารข้อมูล เพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดย
อนุโลม โดยให้ถือว่าอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี
และให้ถือว่ า อํานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการว่ าด้ วยการโฆษณาเป็น อํานาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการ176การทีพ่ระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 กําหนดให้นํากฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณามาใช้เนื่องจากการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงจะมี
ลักษณะเป็นการโฆษณาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ จึงต้องเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนของการ
โฆษณาเป็นการสําคัญ อีกทั้งเพ่ือให้ไม่ต้องบัญญัติกฎหมายให้เป็นการซ้ําซ้อนกับกฎหมายอ่ืนที่มี
วัตถุประสงค์เหมือนกัน 

3.3.2.3 การคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
จากลักษณะของการประกอบธุรกิจขายตรงที่เป็นการนําสินค้าหรือบริการมาเสนอ

ขายยังผู้บริโภคโดยตรง และลักษณะของตลาดแบบตรงที่เป็นการทําตลาดสินค้าหรือบริการใน
ลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดย
ระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงนั้น ทําให้ผู้บริโภคไม่อาจได้สัมผัสกับสินค้านั้นๆก่อนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร 177 ทําให้
เกิดป๎ญหาสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคได้รับไม่มีคุณภาพ หรือไม่ตรงตามคําพรรณาหรือไม่ตรงตามคํา
โฆษณา178 โดยที่ผู้บริโภคก็ไม่อาจที่จะใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ นอกจากนี้ผู้บริโภคอาจไม่ทราบถึงตัว
บุคคลที่ผู้บริโภคจะสามารถทําการติดต่อเพ่ือใช้สิทธิเรียกร้องในกรณีที่สินค้าหรือบริการมีป๎ญหาได้ 
เนื่องจากไม่ได้มีการพบเห็นหน้ามาก่อนหรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นอาจเป็นข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง ด้วยเหตุต่างๆเหล่านี้ทําให้สิทธิของผู้บริโภคได้รับความเสียหาย ผู้บริโภคไม่สามารถหรือเกิด

                                           
176พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 29 

177ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 166, น.2. 
178ณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล, “ขายตรง ตลาดแบบตรงกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(๒),” 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2559, จาก 
www.etda.or.th/app/webroot/files/69/ files/ธุ รกิ จขายตรงกับพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์%
202(1).pdf 
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ความยุ่งยากในการขอคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า179พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 
2545 จึงได้เข้ามากําหนดกฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงเพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภค ดังนี้ 

1) การส่งมอบเอกสารซื้อขายสินค้าหรือบริการ 
ผู้จําหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหน้าที่ต้องส่ง

มอบเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค โดยต้องปรากฎข้อความภาษาไทยที่อ่านเข้าใจ
ง่าย ระบุรายละเอียดดังนี้ 

 - ชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย 
 - วันที่ซื้อขาย 
 - วันที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ 
 - สิทธิของผู้บริโภคในการเลิกสัญญา  

โดยในส่วนของสิทธิในการเลิกสัญญาของผู้บริโภคนี้ต้องกําหนดด้วยตัวอักษรที่
เด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป180นอกจากนี้ยังได้ให้อํานาจคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงมี
อํานาจกําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ใช้วิธีขายตรงหรือตลาดแบบตรง 
โดยถือเอาราคาสินค้าที่ผู้บริโภคควรได้รับการคุ้มครองและประเภทสินค้าหรือบริการเป็นสําคัญ ทั้งนี้
เพ่ือกําหนดให้มีความเหมาะสมกับสภาวะในตลาดเสรี เพราะสินค้าและบริการอาจมีราคาแตกต่างกัน
มากไม่จําเป็นต้องมีการควบคุมข้อความในเอกสารทุกประเภท181 แต่อย่างน้อยเอกสารการซื้อขายต้อง
มีรายการดังต่อไปนี้182 

1) ชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย วันที่ซื้อสินค้า วันที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ และสิทธิ
ของผู้บริโภคในการเลิกสัญญา183 

2) กําหนดเวลาสถานที่และวิธีการในการชําระหนี้ 

                                           
 179ชัยรัตน์ วงศ์วีรธร, “สาระสําคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ

ตรง พ.ศ. 2545,”เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการสัญจร ปี 2552 ของสํานักกฎหมายและ
วิชาการศาลยุติธรรม. 

 180พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 30 
 181ไพโรจน์ อาจรักษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 88, น.127. 
 182พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 31 
 183รายละเอียดตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 

30 
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3) สถานที่และวิธีการในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ 
4) วิธีการเลิกสัญญา 
5) วิธีการคืนสินค้า 
6) การรับประกันสินค้า 
7) การเปลี่ยนสินค้าในกรณีมีความชํารุดบกพร่อง 

หากผู้จําหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไม่ได้จัด
ให้มีซึ่งเอกสารการซื้อขายที่มีรายละเอียดตามที่กฎหมาย184หรือที่คณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรงกําหนด185ไว้แล้ว ย่อมส่งผลให้การซื้อขายสินค้าหรือบริการนั้นไม่มีผลผูกพันผู้บริโภค186

รวมทั้งการไม่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้บริโภคยังทําให้ผู้ที่ฝุาฝืนต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท187 

2) สิทธิในการเลิกสัญญา 
ในการซื้อสินค้าหรือบริการจากการขายตรงหรือผ่านตลาดแบบตรง ผู้บริโภคมีสิทธิ

เลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลา 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการไปยังผู้
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง สําหรับธุรกิจขายตรงผู้บริโภคจะแจ้งไปยัง
ผู้จําหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่เกี่ยวข้องก็ได้188โดยสิทธิในการเลิกสัญญานี้เป็นสิทธิฝุายเดียว
ของผู้บริโภคที่จะทําการเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุผลใดๆ189 กฎหมายกําหนดแต่เพียงเงื่อนไขบาง
ประการเกี่ยวกับขั้นตอนในการใช้สิทธิและระยะเวลาในการใช้สิทธิเท่านั้น หลักการดังกล่าวอาจเรียก
ได้ว่า “Cooling-off Period”190 ทั้งนี้การให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการเลิกสัญญาตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 นี้จะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่พิเศษแตกต่างไปจากหลัก
กฏหมายซื้อขายที่มีในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องการประกอบธุรกิจแบบตรงที่มีลักษณะ

                                           
184พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 30 
185พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 31 

186พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 32 
187พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 51 
188พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 33 
189ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 166, น.2. 
190ธีระรัตน์ จีระวัฒนา, นภดล เดชสมบูรณ์รัตน์, มณฑิรา อาชวานันทกุล และเอมผกา 

เตชะอภัยคุณ, การพัฒนากฎหมายในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการชําระค่าสินค้าและ
บริการล่วงหน้า, รายงานวิจัย, (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), น.51. 
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เป็นการโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านสื่อต่างๆ ผู้บริโภคไม่มีโอกาสได้สัมผัสหรือเห็นสินค้าหรือบริการ
นั้นก่อนที่จะตกลงปลงใจซื้อ ผู้บริโภคอาศัยเพียงข้อความจากการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น 
เมื่อผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการแล้ว อาจไม่เป็นไปตามที่มีการโฆษณาไว้191 กฎหมายจึงให้สิทธิแก่
ผู้บริโภคในการยกเลิกการซื้อดังกล่าวได้แต่การใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวผู้บริโภคต้องใช้สิทธิภายใน 7 
วัน192นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ แต่ทั้งนี้สินค้าบางอย่างผู้บริโภคไม่อาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ 
ซึ่งจะมีการกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา193 (ป๎จจุบันยังไม่มีการกําหนด) อย่างไรก็ตามได้มีการเสนอ
ให้สินค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคไม่อาจใช้สิทธิเลิกสัญญาตามพระราชบัญญัติขาย
ตรงและตลาดแบบตรงได้  

- สินค้าที่เมื่อเริ่มใช้จะไม่สามารถนําไปจําหน่ายใหม่ได้เนื่องจากใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง 

- สินค้าท่ีเสี่ยงต่อสุขอนามัยของผู้บริโภคเม่ือนํากลับไปใช้อีก 
- สินค้าที่มีการผ่อนชําระเป็นงวดๆและให้โอกาสแก่ผู้บริโภคในการไตร่ตรอง

ก่อนทําสัญญา 
- สินค้าสั่งทําเป็นพิเศษ เป็นต้น194 

ในกรณีที่ผู้บริโภคต้องการเลิกสัญญา เมื่อผู้บริโภคได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยการส่ง
หนังสือแสดงเจตนาภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการไปยังผู้ประกอบธุรกิจแล้วนั้น 
ผู้บริโภคท่ีใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้195 

 1) ส่งคืนสินค้าไปยังผู้จําหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจ
ขายตรงในกรณีการขายตรง หรือส่งคืนสินค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ในกรณีตลาดแบบ
ตรง 

 2)  เก็บรักษาสินค้าไว้ตามสมควรภายในระยะเวลายี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันที่ใช้
สิทธิเลิกสัญญาเว้นแต่สินค้านั้นเป็นของเสียง่ายโดยสภาพไม่อาจเก็บรักษาได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว

                                           
191ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 166, น.2. 
192กรณี Distance Selling Regulations ของ EU ที่ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดย Eu 

Consumer Rights Directive ได้กําหนดระยะเวลา cooling-off period ไว้ 14 วัน, See also Iain 
Ramsay, supra note 82, p.207. 

193พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 33 วรรคสอง 
194ชัยรัตน์ วงศ์วีรธร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 179. 
195พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง 
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ให้เก็บรักษาตามเวลาและวิธีการอันควรแก่สภาพเมื่อพ้นกําหนดนั้นแล้วผู้บริโภคจะเก็บรักษาสินค้า
นั้นไว้หรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้บริโภคเลือกวิธีการเก็บสินค้าไว้ ผู้บริโภคมีหน้าที่ต้องส่งคืนสินค้าให้ผู้
ประกอบธุรกิจมารับคืน ณ ภูมิลําเนาของผู้บริโภค แต่ถ้าผู้ประกอบธุรกิจขอให้ผู้บริโภคส่งคืนสินค้า
ทางไปรษณีย์โดยเรียกเก็บเงินปลายทาง ผู้บริโภคก็ต้องส่งคืนตามคําขอ 196 ถ้าสินค้าเป็นของใช้
สิ้นเปลืองแล้ว เช่น สบู่ ยาสีฟ๎น น้ํายาล้างจาน เป็นต้น ผู้บริโภคมีหน้าที่เพียงคืนเฉพาะส่วนที่เหลือ
จากการใช้งานก่อนที่จะมีการใช้สิทธิเลิกสัญญา197 อันเป็นการคืนตามสภาพที่เหลือ ณ เวลาใช้สิทธิ
เลิกสัญญา มิใช่ว่าเมื่อใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้วจะยังคงใช้สินค้าดังกล่าวต่อไปได้ 198 นอกจากนี้ผู้บริโภค
ยังมีสิทธิยึดหน่วงสินค้าไว้ได้จนกว่าจะได้รับเงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปในการซื้อสินค้านั้น199 

หากสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องทําการส่งคืนนั้นบุบสลายหรือสูญหายเพราะ
ความผิดของผู้บริโภคเองหรือผู้บริโภคได้ทําให้การคืนสินค้าหรือบริการกลายเป็นพ้นวิสัย เช่น 
ผู้บริโภคท้ิงสินค้านั้นไปแล้ว เป็นต้น ให้ผู้บริโภคชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
เว้นแต่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติจากการเปิดการประกอบหรือการผสมเพ่ือใช้สินค้าหรือ
บริการ200 เช่น เครื่องออกกําลังกายมีการประกอบเครื่องทดลองใช้ทําให้มีรอยขูดขีด เป็นต้น 

3) สิทธิในการได้รับเงินคืน 
ภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาภายใน 

7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการไปยังผู้ประกอบธุรกิจแล้วนั้น ผู้จําหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรง 
ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องคืนเงินเต็มจํานวนที่ผู้บริโภคได้จ่าย
ไปเพ่ือการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นภายในกําหนดเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนา
บอกเลิกสัญญา201 ถ้ามีการฝุาฝืนไม่คืนเงินตามจํานวนและภายในเวลาที่กําหนด เช่น มีการหัก
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมโดยคืนเงินให้เพียงบางส่วน หรือส่งเงินคืนล่าช้าถึงสามเดือน202 ผู้จําหน่าย

                                           
196พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 34 วรรคสอง 
197พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 34 วรรคสาม 
198ไพโรจน์ อาจรักษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 88, น.132. 
199พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 34 วรรคห้า 
200พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 35 
201พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง 
202ไพโรจน์ อาจรักษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 88, น.134. 
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อิสระ ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องชําระเบี้ยปรับ
ตามอัตราที่คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงประกาศกําหนดให้แก่ผู้บริโภค203 

4) สิทธิในค ารับประกันสินค้าหรือบริการ 
คํารับประกันสินค้าหรือบริการให้จัดทําเป็นภาษาไทยและระบุถึงสิทธิของผู้บริโภค

ในการเรียกร้องสิทธิตามคํารับประกันที่ชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ถึงเงื่อนไขที่ระบุไว้204รายละเอียด
เกี่ยวกับคํารับประกันสินค้าหรือบริการให้คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงประกาศกําหนด 
ซึ่งได้มีการประกาศรายละเอียดดังกล่าว ได้แก่ ชื่อที่อยู่ของผู้รับประกัน เงื่อนไขในการรับประกัน 
ระยะเวลาในการรับประกัน สําหรับผู้ที่ฝุาฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท205 

จะเห็นได้ว่าการนําพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มา
คุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ เมื่อพิจารณาจากลักษณะของธุรกิจคูปองส่วนลด
ออนไลน์ที่ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ ผู้ค้า และผู้บริโภค ที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ทํา
หน้าที่เป็นตัวแทนในการขายสินค้าหรือบริการในรูปคูปองแก่ผู้บริโภคแทนผู้ค้า โดยได้รับผลตอบแทน
จากผู้ค้าเป็นยอดขายที่ทําได้ ทําให้ผู้ค้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจขายตรง โดยมีผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์เป็น
ตัวแทนขายตรง ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทนขายตรงยังได้เสนอขายสินค้า
หรือบริการโดยการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาด โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้าหรื อ
บริการผ่านทางเว็บไซต์ของตน ซึ่งลักษณะการทําตลาดโดยวิธีดังกล่าวเป็นลักษณะของการทําตลาด
แบบตรง206 ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์มีสถานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 207เพ่ิมอีก
สถานะหนึ่งจากการเป็นตัวแทนขายตรงด้วย  

                                           
203พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 36 วรรคสอง 
204พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 37 
205พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 51 
206ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักกฎหมายสํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อ้าง
แล้ว เชิงอรรถที่ 143, น.87., สุษม ศุภนิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 145, น.145.  

207ณัฐวรรธน์สุขวงศ์ตระกูล, “ขายตรง ตลาดแบบตรงกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (๓),” 
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2559, จาก 
www.etda.or.th/app/webroot/files/69/ files/ธุ รกิ จขายตรงกับพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์%
203(1).pdf 
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3.3.3 การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 

โดยปกติแล้วความได้เปรียบเสียเปรียบในการทําสัญญานั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา เพราะคู่สัญญาแต่ละฝุายย่อมมีอํานาจต่อรองที่มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่สถานการณ์ของ
คู่สัญญาแต่ละฝุาย208 แต่ในกรณีที่ฝุายใดฝุายหนึ่งมีอํานาจต่อรองมากกว่าจนได้เปรียบ จนทําให้
คู่สัญญาฝุายที่ได้เปรียบกําหนดข้อสัญญาที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองเกินสมควร สัญญาดังกล่าวย่อมไม่
เป็นธรรมได้ สัญญาที่ไม่เป็นธรรมจึงเกิดขึ้นเนื่องจากคู่สัญญาฝุายหนึ่งอาศัยความได้เปรียบกว่า
คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งทําให้เกิดความไม่สมดุลในการปฏิบัติการชําระหนี้ตามสิทธิและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝุาย209 สัญญาที่ไม่เป็นธรรมจึงทําให้คู่สัญญาฝุายที่ได้เปรียบกําหนดข้อ
สัญญาที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองเกินสมควร พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 
2540 จึงเป็นกฎหมายที่มุ่งแก้ป๎ญหาความไม่เป็นธรรมของข้อสัญญาให้เบาบางลง โดยมุ่งให้ศาลเข้า
มาตรวจสอบสัญญาว่ามีลักษณะที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบเกินไปหรือไม่ หากเป็นการเอาเปรียบกัน
เกินไปก็ให้อํานาจศาลในการพิพากษาให้มีผลบังคับใช้ได้เท่าท่ีเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี210 ศาล
จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการปรับลดระดับความรุนแรงของการเอารัดเอาเปรียบตามสัญญาได้
ตามท่ีศาลเห็นสมควร 

3.3.3.1 ข้อสัญญาที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
พ.ศ. 2540 

สําหรับข้อสัญญาที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 
2540 ได้มีการให้คํานิยามว่าหมายถึง ข้อตกลง ความตกลง และความยินยอม รวมทั้งประกาศและคํา
แจ้งความเพ่ือยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดด้วย211 ซึ่งศาลสามารถใช้อํานาจเข้าไปตรวจสอบหรือ
ปรับแก้ข้อสัญญาได้ 8 ประเภท212 ดังนี้ 

 1.  สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ213 
 2.  สัญญาสําเร็จรูป214 

                                           
208สรวิศ ลิมปรังษี, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 128, น.211. 
209ดาราพร  ถิระวัฒน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 52, น.48. 
210ไพโรจน์  อาจรักษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 129, น.15. 
211พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 3 
212ไพโรจน์  อาจรักษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 129, น.16. 
213พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 
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 3. สัญญาขายฝาก215 
 4.  ข้อตกลงจํากัดสิทธิประกอบอาชีพการงานและข้อตกลงจํากัดเสรีภาพใน

การทํานิติกรรมที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ ไม่ว่าจะตกลงกันในสัญญาประเภทใด
ก็ตาม216 

 5.  ข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ
วิชาชีพเพ่ือความชํารุดบกพร่องหรือเพ่ือการรอนสิทธิในทรัพย์สินที่ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคตามสัญญาที่
ทําระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ217 

 6.  ข้อสัญญาที่ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจํา218 
 7.  ข้อตกลง ประกาศ หรือคําแจ้งความที่ทําไว้ล่วงหน้าเพ่ือยกเว้นหรือ

จํากัดความรับผิดเพื่อละเมิดหรือผิดสัญญา219 
 8.  ความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายในคดีละเมิด220 
สัญญาที่อยู่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้แม้จะมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรม ศาลก็

ไม่อาจที่จะเข้าปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเป็นธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ได้221  สําหรับ
กรณีของคูปองส่วนลดออนไลน์นั้น ผู้บริโภคจะต้องทําการซื้อคูปองจากเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ สัญญาที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะเป็นสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบ
ธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ เนื่องจากผู้บริโภคได้ซื้อคูปองไปเพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือ
บริการเพ่ือใช้อุปโภคบริโภคเป็นการส่วนตัวหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวแล้ว ผู้บริโภคดังกล่าวจึงมี
ลักษณะเป็นผู้บริโภคตามนิยามของพระราชบัญญัตินี้ด้วย ส่วนผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ก็มีลักษณะเป็น
ผู้เข้าทําสัญญาในฐานะผู้ขาย หรือผู้เข้าทําสัญญาอ่ืนใดเพ่ือจัดให้ซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์
อ่ืนใด โดยการเข้าทําสัญญาเพ่ือการค้าทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใด เป็นทางค้าปกติของตน 
ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยเช่นกัน 

                                                                                                                         
214พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 

215พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 

216พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 5 

217พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 6 

218พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 7 

219พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 8 

220พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 9 
221ไพโรจน์  อาจรักษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 129, น.16. 
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นอกจากนี้สัญญาซื้อคูปองยังมีลักษณะเป็นสัญญาสําเร็จรูปด้วย เนื่องจากมีการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ
ในสัญญาไว้ล่วงหน้าโดยฝุายผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ ผู้บริโภคไม่มีอํานาจในการต่อรองว่า
ต้องการกําหนดเงื่อนไขในสัญญาอย่างไร โดยเฉพาะสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสําคัญนั้นผู้บริโภคไม่อาจ
ที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงได้ และข้อสัญญาที่กําหนดไว้ล่วงหน้าเหล่านั้นก็นํามาใช้บังคับในกิจการธุรกิจ
คูปองส่วนลดออนไลน์ด้วย 

3.3.3.2 ลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
สําหรับการพิจารณาว่าข้อสัญญาใดเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้นจะต้องพิจารณา

ว่าข้อสัญญาดังกล่าวเป็นข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกิน
กว่าที่วิญํูชนจะพึงคาดหมายได้หรือไม่ อาจกล่าวได้ว่าข้อตกลงใดท่ีทําให้คู่สัญญาได้เปรียบกันหรือไม่
นั้นไม่เกี่ยวกับเจตนาของคู่สัญญา หากแต่พิจารณาจากลักษณะหรือผลของข้อตกลงนั้นว่าทําให้
คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งต้องปฏิบัติการใดหรือต้องรับภาระใดที่หนักเกินไปกว่าที่วิญํูชนจะพึงคาดหมาย
ได้ตามปกติหรือไม่222 เนื่องจากการพิจารณาว่ากรณีใดที่ถือว่าเป็นข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้
คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญํูชนจะพึงคาดหมายได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องยาก
ในการพิจารณา จึงมีการให้ตัวอย่างไว้เปรียบเทียบจํานวน 9 ข้อ223 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ ได้แก่  

1) ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา  
โดยปกติแล้วเมื่อคู่สัญญาฝุายใดฝุายหนึ่งผิดสัญญาหรือไม่ชําระหนี้แล้ว ย่อม

เกิดความรับผิดขึ้น เช่น อาจถูกฟูองบังคับให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา ให้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือให้
ชําระดอกเบี้ยในกรณีของหนี้เงิน ความรับผิดอันเกิดจากการผิดสัญญาหรือการไม่ชําระหนี้นี้จึงมีอยู่
ตามบทบัญญัติในมาตรา 213 ถึงมาตรา 225 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อตกลงยกเว้น
หรือจํากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญาของลูกหนี้จึงเป็นการยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของ
ลูกหนี้ให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติดังกล่าวในทางที่เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้เอง เช่น ห้ามมิให้เจ้าหนี้
บังคับชําระหนี้โดยตรงแต่ให้เรียกค่าสินไหมทดแทน หรือให้ลูกหนี้มีสิทธิส่งมอบทรัพย์สินหรือเงินคืน
โดยไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือดอกเบี้ย หรือให้ลูกหนี้รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนน้อยกว่าความ
เสียหายที่แท้จริงและห้ามมิให้เรียกเพ่ิมอีก หรือให้ลูกหนี้พ้นจากความรับผิดชอบในความเสียหายอัน
เกิดขึ้นในระหว่างผิดนัด หรือในกรณีที่การชําระหนี้เป็นการพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ต้อง
รับผิดชอบก็ให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดที่

                                           
222เพ่ิงอ้าง, น.23. 
223พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 วรรคสาม 
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เกิดจากการผิดสัญญานั้น ไม่จําเป็นต้องใช้ถ้อยคําโดยตรงว่ายกเว้นหรือจํากัดความรับผิด จะใช้ถ้อยคํา
อย่างไรก็ได้ที่มีผลให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดหรือให้รับผิดน้อยลง ก็ถือว่ายังคงเป็นข้อตกลงยกเว้นหรือ
จํากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญาอยู่นั่นเอง224 

2) ข้อตกลงให้ตอ้งรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายก าหนด 
การพิจารณาว่าข้อตกลงใดเป็นข้อตกลงที่ทําให้คู่สัญญาได้เปรียบหรือ

เสียเปรียบจากการต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือไม่นั้น จะต้องดูก่อนว่าความ
รับผิดหรือภาระที่คู่สัญญาฝุายที่มีฐานะด้อยกว่ามีอยู่ตามกฎหมายนั้นเป็นอย่างไร หลังจากนั้นจึงจะนํา
ข้อตกลงที่เป็นป๎ญหามาพิจารณาว่า ผลของข้อตกลงนั้นทําให้ความรับผิดหรือภาระของคู่สัญญาฝุาย
นั้นเพ่ิมมากขึ้นเกินไปกว่าที่เป็นอยู่ตามกฎหมายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือไม่225 เช่น กรณีการ
ชําระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้ ซึ่งลูกหนี้ไม่
ต้องรับผิดชอบ ลูกหนี้ย่อมเป็นอันหลุดพ้นจากการชําระหนี้นั้น แต่ในข้อตกลงกลับมีการกําหนดให้
ลูกหนี้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

3) ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือให้สิทธิบอก
เลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญ 

ในกรณีข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจเป็น
ข้อตกลงในสัญญาที่กําหนดไว้ว่าให้สัญญาเลิกโดยไม่ต้องบอกกล่าวแสดงเจตนา หรืออาจเป็นเงื่อนไข
สัญญาที่มีเงื่อนไขบังคับหลัง ซึ่งทําให้นิติกรรมสิ้นผลเมื่อเงื่อนไขนั้นสําเร็จ แต่ไม่ว่าข้อตกลงให้สัญญา
เลิกโดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือให้สัญญาสิ้นสุดเมื่อเงื่อนไขสําเร็จก็จําเป็นต้องมีเหตุผลอันสมควรเสมอมิ
เช่นนั้นก็จะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้226 ส่วนข้อตกลงที่ให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝุายหนึ่ง
มิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสําคัญนั้น เป็นข้อตกลงที่ให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝุายที่มีอํานาจต่อรองเหนือกว่า
ในการบอกเลิกสัญญาได้ โดยที่คู่สัญญาอีกฝุายไม่จําเป็นต้องทําผิดสัญญาในข้อสาระสําคัญแต่อย่างใด 
ทั้งนี้การแบ่งแยกว่ากรณีใดเป็นข้อสัญญาที่เป็นสาระสําคัญหรือมิใช่สาระสําคัญนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับ

                                           
224ศักดิ์ สนองชาติ, คําอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย นิติ

กรรม สัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 10 แก้ไขเพ่ิมเติม (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติบรรณการ, 2551), น.
719. 

225ไพโรจน์  อาจรักษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 129, น.25. 
226ศักดิ์ สนองชาติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 224, น.720. 
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การตีความสัญญาเป็นเรื่องๆไป โดยพิจารณาจากเจตนาของคู่สัญญา วัตถุประสงค์แห่งสัญญา และ 
ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้นประกอบกัน227 

4) ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือปฏิบัติตาม
สัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

โดยหลักแล้วเมื่อสัญญากําหนดไว้อย่างไร คู่สัญญาก็ย่อมต้องปฏิบัติตาม
สัญญานั้น การให้สิทธิพิเศษแก่คู่สัญญาฝุายที่มีอํานาจต่อรองมากกว่าในการมีสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดในสัญญาข้อหนึ่งข้อใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิที่จะปฏิบัติตามสัญญาได้ล่าช้า
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงเป็นการอาศัยสัญญาเอารัดเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่ง ซึ่งมีอํานาจใน
การต่อรองทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า ทั้งนี้การวินิจฉัยว่าเหตุผลของเจ้าหนี้จะเป็นเหตุผลอันสมควร
หรือไม่นั้นคงต้องพิจารณาว่าข้อตกลงนั้นเป็นข้อตกลงที่ทําให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหรือไม่228 

5) ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือก าหนดให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ต้องรับภาระเพิ่มมากกว่าภาระท่ีเป็นอยู่ในเวลาท าสัญญา 

ข้อตกลงในกรณีนี้เป็นกรณีให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝุายที่มีอํานาจต่อรองทาง
เศรษฐกิจเหนือกว่าในการเรียกร้องหรือกําหนดให้คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งซึ่งมีอํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจ
ด้อยกว่าจําต้องรับภาระหน้าที่เพ่ิมข้ึนมากกว่าที่เป็นอยู่ในเวลาทําสัญญา หากไม่ยอมปฏิบัติตามก็อาจ
เป็นการผิดสัญญาซึ่งอาจเป็นเหตุให้ถูกบอกเลิกสัญญาได้ เช่น ข้อตกลงให้สิทธิเจ้าหนี้ที่จะคิดดอกเบี้ย
ในอัตราเพิ่มขึ้นโดยไม่จําต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ หรือให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ในการเรียกให้ลูกหนี้
ทําการเพิ่มทุนหรือเพ่ิมหลักทรัพย์ค้ําประกัน ข้อตกลงเช่นว่านี้ย่อมเห็นได้ว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบ
คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่ง แต่จะถึงขนาดเป็นข้อตกลงที่ทําให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งเกินสมควร
หรือไม่นั้นเป็นป๎ญหาที่ต้องพิจารณาต่อไป ทั้งนี้การเพ่ิมภาระให้คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งอาจกระทํา
โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้229 

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ท่ีนํามาใช้ในการพิจารณาว่าข้อตกลงที่ทําให้ได้เปรียบคู่สัญญา
อีกฝุายหนึ่งนั้น มีลักษณะเป็นการได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่นั้นมีทั้งหมด 13 ป๎จจัย230 คือ 

                                           
227ไพโรจน์  อาจรักษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 129, น.27. 
228ศักดิ์ สนองชาติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 224, น.722. 
229ไพโรจน์  อาจรักษา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 129, น.28. 
230พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 10 
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 1.  พฤติการณ์ทั้งปวงในสัญญาที่พิพาทกันว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนั้น
มีอยู่อย่างไร เป็นการพิจารณาจากพฤติการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสัญญาว่ากรณีใดบ้างที่เป็นธรรมหรือไม่
เป็นธรรม เป็นการพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

 2.  ความสุจริตของคู่สัญญาแต่ละฝุายแตกต่างกันหรือไม่เพียงใดต้อง
พิจารณาจากพฤติการณ์ของคู่สัญญาทั้งก่อนและในขณะทําสัญญาตลอดจนในการปฏิบัติตามสัญญา
หรือการผิดสัญญาด้วย 

 3.  อํานาจต่อรองของคู่สัญญาแต่ละฝุายเหนือกว่ากันอย่างไรโดยหลักแล้ว
ในการทําสัญญาย่อมต้องมีการต่อรองกัน หากคู่สัญญาฝุายใดมีอํานาจต่อรองที่มากกว่าย่อมได้เปรียบ
คู่สัญญาอีกฝุายที่มีอํานาจต่อรองน้อยกว่า 

 4.  ฐานะทางเศรษฐกิจของคู่สัญญาแต่ละฝุายเหลื่อมล้ํากันมากน้อย
เพียงใดโดยหลักแล้วฝุายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าย่อมมีอํานาจในการต่อรองที่มากกว่า หรือ
สามารถกําหนดเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นประโยชน์กับตนได้ดีกว่า อย่างไรก็ตามในบางครั้งอํานาจในการ
ต่อรองอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจเสมอไปเพราะผู้มีอํานาจหรือมีอิทธิพลอาจมีอํานาจ
ต่อรองเหนือกว่า 

 5.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพและผลแห่งสัญญาที่คู่สัญญาแต่ละ
ฝุายมีอยู่แตกต่างกันอย่างไร โดยปกติคู่สัญญาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทําสัญญาเพ่ือก่อสิทธิ
และหน้าที่หรือหนี้ หากไม่รู้ไม่เข้าใจย่อมส่งผลให้ทําสัญญาเสียเปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งได้ และเป็น
ปกติวิสัยของลูกหนี้ที่มักจะทําสัญญาตามใจเจ้าหนี้โดยขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ231 

 6.  ความสันทัดจัดเจนในกิจการที่เป็นพ้ืนฐานแห่งสัญญาที่คู่สัญญาแต่ละ
ฝุายมีอยู่มากน้อยกว่ากันอย่างไร คู่สัญญาฝุายที่มีความสันทัดจัดเจนในกิจการที่เป็นพ้ืนฐานแห่ง
สัญญามากกว่าย่อมได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝุาย ซึ่งโดยปกติแล้วเจ้าหนี้มักมีความสันทัดจัดเจนในกิจการ
ของตนดีกว่าลูกหนี้เป็นปกติอยู่แล้ว 

 7.  ความคาดหมายของคู่สัญญาแต่ละฝุายเป็นอย่างไรข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรมนั้นอาจเกิดจากคู่สัญญาคาดหมายผิดพลาดไป เช่น ลูกหนี้ทําสัญญากับธนาคารยอมให้ธนาคาร
คิดดอกเบี้ยในอัตราที่เพ่ิมขึ้นได้ตามภาวะการเงินโดยไม่จําต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ เมื่อถึง
กําหนดชําระหนี้ ลูกหนี้อาจต้องรับผิดชําระหนี้เพ่ิมจนเกินความคาดหมาย 

 8.  แนวทางที่คู่สัญญาเคยปฏิบัติต่อกันมาแล้วเป็นอย่างไรอาจเป็น
แนวทางที่คู่สัญญาเคยปฏิบัติต่อกันมาก่อนหรือภายหลังจากทําสัญญา เช่น ในสัญญามีกําหนดเวลา

                                           
231ศักดิ์ สนองชาติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 224, น.760. 
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ชําระหนี้ไว้อย่างแน่นอน ถ้าลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ในงวดหนึ่งงวดใด ให้เจ้าหนี้บอกเลิกสัญญาได้โดย
ทันที แต่ทางปฏิบัติเจ้าหนี้ไม่ได้ถือกําหนดเวลาชําระหนี้เป็นสาระสําคัญ แม้ลูกหนี้จะชําระหนี้ไม่ตรง
ตามกําหนดเวลา เจ้าหนี้ก็ยอมรับชําระหนี้มาตลอด ดังนี้ย่อมไม่เป็นธรรมที่จะให้เจ้าหนี้มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาตามข้อตกลงในสัญญา 

 9.  ทางเลือกอย่างอ่ืนของคู่สัญญามีมากน้อยต่างกันหรือไม่ โดยทางเลือก
อย่างอ่ืนนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้อํานาจต่อรองแตกต่างกัน คู่สัญญาที่ไม่มีทางเลือกอ่ืนย่อมจําต้องยอม
ทําสัญญาตามความประสงค์ของคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่ง  

 10.  ทางได้เสียอ่ืนๆทุกอย่างของคู่สัญญาเป็นอย่างไร หมายถึง การได้
ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ของคู่สัญญาในการก่อหนี้และการที่จะต้องชําระหนี้ตอบแทนกัน 
ตลอดจนการผิดสัญญาไม่ชําระหนี้ ทางได้เสียนี้ต้องเป็นทางได้เสียอันชอบด้วยกฎหมาย 232 และ
หมายความรวมถึงทางได้เสียทั้งท่ีเป็นทรัพย์สินและไม่เป็นทรัพย์สินตามสภาพที่เป็นจริง 

 11.  ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้นมิได้มุ่งที่ทางปฏิบัติของคู่สัญญาแต่มุ่ง
ที่ทางปฏิบัติของคนท่ัวไปในสัญญาชนิดเดียวกัน กล่าวคือดูว่าในสัญญาชนิดนั้นบุคคลทั่วไปเขาปฏิบัติ
กันอย่างไร ก็ควรบังคับให้เป็นไปในแนวเดียวกันกับทางปฏิบัติของคนทั่วไปนั้น หากในการทําสัญญา
มักนิยมกําหนดข้อตกลงที่เอาเปรียบกันมากๆ จนเป็นปกติประเพณีของการทําสัญญาชนิดนั้น แต่
ในทางปฏิบัติกลับไม่นิยมบังคับใช้ข้อตกลงที่ได้เปรียบนั้นไปอย่างไร้เหตุผล กรณีเช่นนี้ก็จะต้องนําปกติ
ประเพณีของการบังคับใช้สัญญาชนิดนั้นมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 12.  เวลาและสถานที่ในการทําสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญาต้อง
พิจารณาว่าก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมอย่างไร และจะมีผลบังคับเพียงใดจึงจะเป็นธรรม เช่น ทํา
สัญญากู้เงินในอัตราดอกเบี้ยสูง แต่เวลาชําระเงินคืน อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงต่ํามาก 

 13.  การรับภาระที่หนักกว่ามากของคู่สัญญาฝุายหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่ง เป็นการเปรียบเทียบภาระของคู่สัญญาทั้งสองฝุาย ซึ่งอาจจะต้องลดลงให้บังคับ
ได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี เช่น ลูกหนี้ทําสัญญากับธนาคารยอมให้ธนาคารคิด
ดอกเบี้ยในอัตราเพิ่มขึ้นได้ตามภาวะการเงินโดยไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ ปรากฎว่า
ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นโดยไม่เคยลดไม่ว่าภาวะทางการเงินจะเป็นอย่างไร กรณีเช่นนี้ย่อม
เป็นการรับภาระหนักกว่าของคู่สัญญาฝุายหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับของคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่ง 

 
 

                                           
232เพ่ิงอ้าง, น.761. 
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3.3.3.3 ผลของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
โดยหลักแล้วนิติกรรมสัญญาที่อยู่ภายในขอบเขตที่ศาลสามารถให้ความเป็นธรรม

ได้แล้วตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 นั้น กฎหมายมิได้บัญญัติให้ข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้นต้องตกเป็นโมฆะหรือเสียเปล่าไปทั้งหมด ข้อสัญญาเหล่านั้นยังคงสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย เพียงแต่อาจบังคับได้เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ไม่อาจที่จะบังคับได้เต็มตามข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้น โดยศาลจะเป็นผู้วินิฉัยเองว่าแค่ไหนเพียงใดจึงจะเป็นธรรมและพอสมควรแก่
กรณี ความสําเร็จของพระราชบัญญัตินี้จึงขึ้นอยู่กับบทบาทและสํานึกแห่งความยุติธรรม (sense of 
justice) เป็นสําคัญ233 ซึ่งการใช้ดุลยพินิจของศาลต้องเป็นไปตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรา 10 
อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นอยู่ 3 กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เสียเปล่าไปทั้งหมดเสมือนตกเป็นโมฆะจะ
นํามาอ้างบังคับกันไม่ได้เลย ได้แก่ 

 1) ข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ
วิชาชีพ เพ่ือความชํารุดบกพร่องหรือเพ่ือการรอนสิทธิในทรัพย์สินที่ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค โดย
ผู้บริโภคมิได้รู้ถึงความชํารุดบกพร่องหรือเหตุแห่งการรอนสิทธินั้นในขณะทําสัญญา234 

 2) ข้อตกลง ประกาศ หรือคําแจ้งความที่ได้ทําไว้ล่วงหน้าเพ่ือยกเว้นหรือ
จํากัดความรับผิดในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้อ่ืนอันเกิดจากการกระทําโดยจง
ใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตกลง ผู้ประกาศ ผู้แจ้งความ หรือของบุคคลอ่ืน ซึ่งผู้ตกลง ผู้ประกาศ 
หรือผู้แจ้งความต้องรับผิดด้วย235 

 3) ความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายในคดีละเมิดซึ่งมีลักษณะ
ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน236 

จะเห็นได้ว่าในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ ข้อสัญญาต่างๆที่ผู้บริโภคได้ทํากับผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์  เป็นข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ฝุายผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์เป็นผู้กําหนดขึ้นแต่เพียงฝุายเดียว ซึ่งข้อสัญญาหรือข้อกําหนดบางประการก็อาจเข้าลักษณะ
เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสัญญาที่ ให้สิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อกําหนดและเง่ือนไขในการให้บริการทั้งหมด หรือ แม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม ทางผู้ประกอบธุรกิจ

                                           
233จรัญ  ภักดีธนากุล, พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พิมพ์อักษร, 2541), น.3. 
234พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 6 

235พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง 
236พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 9 
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เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์อาจจะมีการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือ ตัดออก โดยไม่จําเป็นต้องมีการ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า237 หรือการกําหนดให้ผู้บริโภคที่ใช้เว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปอง
ส่วนลดออนไลน์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์ ถือว่าผู้บริโภคยอมรับข้อผูกพันทาง
กฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ ผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองกําหนดขึ้นด้วย238 การกําหนดข้อสัญญาดังกล่าวเมื่อพิจารณาจากสถานะ
ทางเศรษฐกิจ อํานาจต่อรอง ความรู้ความเข้าใจ ความสันทัดจัดเจน ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์แล้ว อาจพิจารณาได้ว่าเป็นข้อสัญญาที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคได้ ทําให้
ผู้บริโภคต้องรับภาระมากกว่าที่พึงจะคาดหมายได้ รวมทั้งต้องเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ใน
การที่จะต้องยอมให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์แก้ไขข้อสัญญาใดๆได้เองฝุายเดียวโดยไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากผู้บริโภคหรือแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้า 

3.3.4 การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ออกมาเพ่ือให้
ความคุ้มครองผู้บริโภคในด้านราคาสินค้าเป็นการเฉพาะ โดยมีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
เป็นผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2542 และมีการวางมาตรการเกี่ยวกับการแสดง
ราคาสินค้าหรือบริการไว้ในมาตรา 28 ของพระราชบัญญัตินี้ด้วย239ซึ่งคณะกรรมการกลางว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ (กกร.)240 จะทําหน้าที่เป็นผู้ใช้อํานาจตามพระราชบัญญัตินี้241 

3.3.4.1 การก าหนดราคาสินค้าและบริการ 
เพ่ือปูองกันการกําหนดราคาซื้อ ราคาจําหน่ายหรือการกําหนดเงื่อนไขและวิธีการ

ปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมีอํานาจในการ

                                           
237ข้อกําหนดและเงื่อนไข (ensogo) ข้อ 2 และ ข้อ 14, สืบค้นเมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 

2558 ,จาก http://www.ensogo.com/thailand/terms_conditions/ 
238ข้อกําหนดและเงื่อนไข (ensogo) ข้อ 1., สืบค้นเมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ,จาก 

http://www.ensogo.com/thailand/terms_conditions/ 
239สุทธิพรรณ อร่ามกุล, การกํากับดูแลราคาสินค้า ป๎ญหานโยบายและโครงสร้าง , 

(นนทบุรี : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, 2544), น.69. 
240พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 
241พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 
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ประกาศกําหนดให้สินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการควบคุมได้242 หากสินค้าหรือบริการใด
เป็นสินค้าหรือบริการที่มีการประกาศกําหนดให้เป็นสินค้าหรือบริการควบคุมแล้ว จะทําให้
คณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดราคาซื้อหรือราคาจําหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม243 กําหนด
อัตรากําไรสูงสุดต่อหน่วยของสินค้าหรือบริการควบคุมที่ผู้จําหน่ายจะได้รับจากการจําหน่ายสินค้า
หรือบริการควบคุม244 นอกจากนี้ในการกําหนดราคาสินค้าหรือบริการนั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่
ดําเนินการใดๆ โดยจงใจที่จะทําให้ราคาต่ําเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทําให้เกิดความป๎่นปุวน
ซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใด245 โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการอาจกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือว่าทําให้ราคาต่ําเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทําให้ป๎่นปุวนซึ่งราคา
ของสินค้าหรือบริการได้246 ในกรณีที่มีการฝุาฝืนต้องระวางจําคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ247 อย่างไรก็ตามในป๎จจุบันคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการยังไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือว่าทําให้ราคาต่ําเกินสมควร หรือสูงเกิน
สมควร หรือทําให้ป๎่นปุวนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการ 

3.3.4.2 การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ 
สําหรับสินค้าหรือบริการที่ต้องมีการแสดงราคานั้นจะต้องเป็นสินค้าหรือบริการที่

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศกําหนดไว้ โดยคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจะมีการพิจารณาทบทวนประกาศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ประกาศ
ดังกล่าวสามารถคุ้มครองผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม248 ซึ่งคณะกรรมการกลางว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีการออกประกาศ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ปี 2556 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 กําหนดประเภทสินค้าท่ีผู้จําหน่ายต้องแสดงราคาจําหน่ายปลีกไว้ในบัญชี 
ก. มีทั้งสิ้น 237 ประเภท แบ่งออกเป็น 10 หมวด ในส่วนประเภทบริการได้มีการกําหนดไว้ในบัญชี ข. 
แบ่งออกเป็น 48 ประเภท ที่ผู้ให้บริการต้องแสดงค่าบริการด้วย 

                                           
242พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 

243พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 (1) 
244พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 (2) 
245พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 29 
246พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (6) 
247พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 
248กรมการค้าภายใน กองนิติการ, คําอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ

บริการ พ.ศ. 2542, (นนทบุรี : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, 2542), น.90. 
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ทั้งนี้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการยังได้กําหนดหลักเกณฑ์ใน
การแสดงราคาสินค้าหรือบริการไว้ดังนี้ 

 1) การแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าหรือบริการให้กระทําโดยการเขียน 
พิมพ์ หรือกระทําให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืนบนแผ่นกระดาษ แผ่นไม้ แผ่นกระจก ผนังหรือวัตถุอ่ืน และ
แสดงไว้ที่สินค้าที่จําหน่ายหรือสถานที่ที่ให้บริการ หรือบริเวณใกล้เคียงสินค้านั้น249 

 2) การแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ ให้แสดง
ราคาต่อหน่วย ราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วยใน
ลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย สําหรับข้อความหรือรายการที่แสดง
ควบคู่กับราคาจําหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอ่ืนอยู่ด้วยก็ได้250 

 3) ในกรณีที่สภาพของสินค้าหรือการให้บริการไม่สามารถแสดงราคา
จําหน่ายปลีกสินค้าหรือบริการที่ให้บริการไว้ที่สินค้าที่จําหน่ายหรือสถานที่ที่ให้บริการ หรือบริเวณ
ใกล้เคียงนั้นได้ ให้จัดทําบัญชีแสดงรายการสินค้าหรือบริการ พร้อมทั้งแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้า
หรือบริการที่ให้บริการ และจัดให้มีไว้ในที่ท่ีเปิดเผยซึ่งผู้บริโภคสามารถดูได้251 

 4) กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากราคาจําหน่ายปลีก
สินค้าหรือค่าบริการ ผู้จําหน่ายหรือผู้ให้บริการจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนและครบถ้วน 
โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ252 

 5) การแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการต้องแสดงให้ตรงกับ
ราคาที่จําหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ253 

                                           
249ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคา

สินค้าและค่าบริการ ปี 2556 ข้อ 5 วรรคหนึ่ง 
250ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคา

สินค้าและค่าบริการ ปี 2556 ข้อ 5 วรรคสอง 

251ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคา
สินค้าและค่าบริการ ปี 2556 ข้อ 8 

252ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่ อง การแสดงราคา
สินค้าและค่าบริการ ปี 2556 ข้อ 9 

253ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคา
สินค้าและค่าบริการ ปี 2556 ข้อ 11 
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จะเห็นได้ว่าสินค้าหรือบริการที่ต้องมีการแสดงราคาไว้นั้นจะต้องเป็นสินค้าหรือ
บริการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีการประกาศกําหนดไว้ ซึ่งในกรณีของ
สินค้าจะอยู่ในบัญชี ก ในขณะที่บริการจะอยู่ในบัญชี ข ลักษณะของราคาที่ผู้จําหน่ายหรือผู้ให้บริการ
จะกําหนดได้นั้น กฎหมายไม่ได้มีการกําหนดไว้ว่าจะต้องมีการกําหนดราคากันอย่างไร มีแต่เพียงการ
กําหนดให้อํานาจคณะกรรมการในการเข้ามาควบคุมหรือกํากับดูแลในบางเรื่องที่เกี่ยวกับการกําหนด
ราคาสินค้าหรือบริการเท่านั้น เช่น หากสินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการที่มีการประกาศ
ควบคุมแล้ว คณะกรรมการย่อมมีอํานาจในการกําหนดราคาซื้อหรือราคาจําหน่ายสินค้าหรือบริการ
นั้นๆได้ ทั้งยังสามารถกําหนดอัตรากําไรสูงสุดที่ผู้จําหน่ายหรือผู้ให้บริการจะได้รับได้ด้วย นอกจากนี้
คณะกรรมการยังมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือว่าทําให้ราคาต่ําเกินสมควร หรือ
สูงเกินสมควร หรือทําให้ป๎่นปุวนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการ ในส่วนของการแสดงราคาสินค้าหรือ
บริการนั้น กฎหมายก็กําหนดแต่เพียงวิธีการแสดงราคาสินค้าหรือบริการเท่านั้น ไม่ได้มีการกําหนด
หลักเกณฑ์ในแง่ของการแสดงราคาท่ีจะต้องถูกต้องแท้จริง ไม่มีการสร้างความเข้าใจผิดหรือหลอกลวง
ผู้บริโภคแต่อย่างใด เนื่องจากกฎหมายระบุเพียงการแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการต้อง
แสดงให้ตรงกับราคาที่จําหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ โดยไม่มีการระบุห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจ
แสดงราคาในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคหรือห้ามมิให้ใช้ข้อความที่อาจทําให้
ผู้บริโภคเข้าใจราคาผิดไป อันก่อให้เกิดป๎ญหาต่างๆตามมา 

จากลักษณะของธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีการจําหน่ายสินค้ าหรือบริการ
ต่างๆในรูปแบบคูปอง ทําให้ต้องมีการแสดงราคาสินค้าหรือบริการนั้นๆด้วย อันจะต้องอยู่ภายใต้
บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากลักษณะ
ป๎ญหาที่เกิดขึ้นจากการที่คูปองส่วนลดออนไลน์เป็นการนําสินค้าหรือบริการมาจําหน่ายในราคาที่ถูก
กว่าปกติมาก ป๎ญหาที่เกิดขึ้นจากการแสดงราคาสินค้าและบริการจึงมีลักษณะเป็นการแสดงราคาไม่
ตรงตามราคาที่แท้จริงของสินค้าหรือบริการนั้นๆก่อนที่จะมีการปรับลดราคาลงมา เช่น แสดงราคา
สินค้า 300 บาท ให้ส่วนลด 50% เหลือเพียง 150 บาท ทั้งที่จริงราคาสินค้าดังกล่าวมีราคาปกติใน
ท้องตลาดเพียง 250 บาท ซึ่งหากมีการลดราคาลง 50% แล้วย่อมทําให้มีราคาเหลือเพียง 125 บาท
เท่านั้น แม้ว่าผู้บริโภคจะยังคงได้ซื้อสินค้านั้นในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดแต่การแสดงราคาดังกล่าวก็
มิได้เป็นราคาที่ได้ส่วนลดตามที่มีการแสดงไว้จริง อันส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดได้ การที่
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ยังไม่มีมาตรการในการรองรับการแสดง
ราคาที่มีลักษณะเป็นการให้ส่วนลดจึงอาจทําให้ผู้บริโภคยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิเท่าที่ควร ถึงแม้
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 จะได้ให้อํานาจแก่คณะกรรมการกลางว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือว่าทําให้ราคาต่ําเกินสมควร หรือ
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สูงเกินสมควร หรือทําให้ป๎่นปุวนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการ254 อันอาจนํามาใช้ในการควบคุม
เกี่ยวกับการกําหนดราคาสินค้าหรือบริการไม่ให้มีการกําหนดราคาที่สูงเกินไปก่อนทําการลดราคาลง
มาได้ แต่ในป๎จจุบันก็ยังไม่มีการใช้อํานาจออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาแต่อย่างใด  

3.3.5 การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ด้วยการจดทะเบียนผู้
ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   

ในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้บริโภคไม่มี
โอกาสในการพูดคุยหรือติดต่อกับผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง ส่งผลให้ผู้บริโภคอาจไม่ทราบว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ตนได้ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นเป็นใคร หากสินค้ามีป๎ญหาแล้ว ผู้บริโภคจะต้องติดต่อ เพ่ือ
เรียกร้องสิทธิในการเคลมสินค้า หรือเรียกค่าเสียหายจากใคร รวมทั้งการที่ผู้บริโภคไม่ได้ติดต่อกับผู้
ประกอบธุรกิจโดยตรงทําให้ไม่มีโอกาสได้สัมผัสหรือได้เห็นสินค้าก่อนที่ตัดสินใจซื้อ ทําให้ในบางครั้ง
หากสินค้าที่ได้รับไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามที่ระบุไว้แล้ว ผู้บริโภคจะดําเนินการอย่างไรได้บ้าง หรือใน
กรณีท่ีมีการจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้า ย่อมเกิดป๎ญหาว่าจะเรียกร้องเอาจากใคร ด้วยเหตุต่างๆ
เหล่านี้ กฎหมายจึงได้เข้ามาควบคุมผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเป็นการขาย
สินค้าหรือบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยกําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจดทะเบียนเพ่ือยืนยันตัว
บุคคล เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถทราบได้ว่าตนเองกําลังซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบุรกิจรายใด 
รวมทั้งยังมีการออกเครื่องหมายรับรองการประกอบธุรกิจที่น่าเชื่อถือเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต จากลักษณะของธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์
ที่เป็นการขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตในรูปของคูปองส่วนลดออนไลน์ จึงทําให้ผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์มีลักษณะเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน สําหรับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้ 

3.3.5.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้มีการกําหนดให้ผู้
ประกอบธุรกิจที่จะต้องทําการจดทะเบียนนั้น เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือที่จะสามารถควบคุมดูแลผลที่อาจเกิดขึ้นต่อส่วนรวมได้ อย่างไรก็ตามมิใช่ว่าธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทจะต้องมีการจดทะเบียน หรือแจ้งให้ทราบ หรือ
ต้องรับใบอนุญาตก่อน หากแต่ต้องพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่าคณะกรรมการธุรกรรมทาง

                                           
254

 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 29 
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อิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาให้ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นธุรกิจที่ต้องมีการ
ควบคุมกํากับดูแลหรือไม่ ซึ่งป๎จจัยที่ ใช้ในการพิจารณาว่าธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นธุรกิจที่ต้องควบคุมกํากับดูแลหรือไม่นั้น จะพิจารณาจาก 

 1) ความจําเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือ 
 2) เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
 3) เพ่ือปูองกันความเสียหายต่อสาธารณชน255 
ทั้งนี้หากธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ส่งผลกระทบต่อ

วัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อาจพิจารณาถึงความ
สมควรที่จะต้องกํากับดูแลธุรกิจนั้นโดยการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้การประกอบธุรกิจนั้นต้อง
มีการแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อนที่จะดําเนินการประกอบธุรกิจ 
สําหรับการกําหนดว่าจะต้องใช้วิธีการใดนั้นต้องพิจารณาจากความเหมาะสมในการปูองกันความ
เสียหายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนั้น ถ้าธุรกิจใดอาจ
ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อวัตถุประสงค์ที่กฎหมายมุ่งที่จะคุ้มครองแล้ว การ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวก็จําเป็นต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเสียก่อน ส่วนธุรกิจที่ส่งผล
กระทบและเกิดความเสียหายที่อาจไม่รุนแรงมากนัก ก็อาจต้องมีการขึ้นทะเบียนหรือแจ้งให้ทราบ
ก่อนการประกอบธุรกิจนั้น256 สําหรับการประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีการให้
ข้อมูลต่างๆแก่ผู้บริโภค ก็อาจพิจารณาได้ว่ามีลักษณะเป็นธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกัน เพราะมีการเปิดช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาทําธุรกรรมซื้อคูปอง
ส่วนลดออนไลน์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่างๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งมีการให้ข้อมูลรายละเอียด
ต่างๆเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ซึ่งหากข้อมูลต่างๆมีการนําเสนอที่ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง มีความไม่
น่าเชื่อถือ หรือมีการให้ข้อมูลหลอกลวงผู้บริโภคให้ตัดสินใจเข้ามาซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์แล้ว ย่อม
เป็นการกระทบต่อความน่าเชื่อถือในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อันจะส่งผลกระทบต่อระบบธุรกิ จ
คูปองส่วนลดออนไลน์ได้ 

                                           
255พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 32 

256สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, คําอธิบาย
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจิรัชการ
พิมพ์จํากัด, 2545), น.129. 
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ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รายใดไม่ได้มี
การแจ้งหรือขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจ ตามที่มีการตรากําหนดให้ธุรกิจนั้นต้องแจ้งหรือขึ้น
ทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกา หรือมีการฝุาฝืนคําสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยธุรกร รมทาง
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ257 

3.3.5.2 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 

กระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกประกาศเกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจ
ต้องมาจดทะเบียน เพ่ือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ รับรองการมีตัวตนของผู้ประกอบการ ยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างความเข้มแข็ง
และการขยายโอกาสการตลาดระดับสากลของธุรกิจไทย258โดยมีการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์  (ฉบับที่11) พ .ศ . 2553 ลงวันที่  10 
พฤศจิกายน 2553 ที่กําหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งในส่วนที่ถือว่าเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่259 

1) การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

2) บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)  
3) ให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)  
4) บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (E-Marketplace)  

                                           
257พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 44 
258สํานักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, “คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์

ประกอบพาณิชยกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการขอใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์”, 2556, น.2. 

259ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ข้อ 5 
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ประโยชน์ของการจดทะเบียนดังกล่าวจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความมี
ตัวตนของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งผู้ประกอบธุรกิจสามารถขอรับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน DBD 
Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified หาก
ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ผู้
ประกอบธุรกิจยังได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนด 260

ทั้งนี้ในกรณีที่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรายใดที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้จด
ทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องเสียก่อน ย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ .ศ. 2499 
มีโทษปรับเป็นรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นการซื้อ
ขายสินค้าหรือบริการในรูปคูปองส่วนลดออนไลน์ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมจะต้องที่จะปฏิบัติ
ตามประกาศดังกล่าวโดยการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจเพ่ือยืนยันตัวบุคคลด้วยเช่นกัน 

3.3.5.3 ข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองการ
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

 
รูปภาพ เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เมื่อผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ได้ทําการจดทะเบียนเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว 
1) การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
2) บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)  
3) ให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)  
4) บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (E-Marketplace) 

                                           
260สํานักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, “คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์

ประกอบพาณิชยกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการขอใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์”, 2556, น. 5. 
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5) การทําธุรกรรมโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าประกาศกําหนด 

ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวสามารถขอใช้เครื่องหมายรับรอง
การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแสดงว่าผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้มีการ
จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองต้องแสดงเครื่องหมาย
รับรองไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และต้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจดังนี้261 

1) ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ  
2) ชื่อทางการค้า (ถ้ามี)  
3) ชื่อเว็บไซต์  
4) เลขทะเบียนพาณิชย์  
5) ที่ตั้งสถานที่ประกอบการ หรือที่ตั้งของตัวแทนหรือบุคคลที่สามารถติดต่อ

ได้  
6) วิธีการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-

mail)  
7) เวลาทําการ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต้องเปิดเผยข้างต้น ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองต้องปรับปรุงข้อมูลให้ตรงต่อความเป็นจริงอยู่เสมอ ทั้งนี้หากผู้
ประกอบธุรกิจรายใดฝุาฝืนไม่ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องหรือไม่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นจริง กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอํานาจสั่งพักใช้เครื่องหมายรับรองได้262 นอกจากนี้กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ายังมีอํานาจในการเพิกถอนการใช้เครื่องหมายรับรอง ในกรณีดังนี้263 

 1) มีพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศหรือไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

                                           
261ข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 
262ข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 7 
263ข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 8 
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 2) นําเครื่องหมายรับรองไปใช้ในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์อันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรอง 

 3) ไม่ยินยอมหรือไม่อํานวยความสะดวกหรือไม่ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เข้าทําการตรวจสอบกํากับดูแลการใช้เครื่องหมายรับรองตามข้อบังคับนี้ 

 4) ถูกเพิกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
 5) ไม่มีการดําเนินการแก้ไขการเปิดเผยข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงภายใน 

15 วัน นับแต่วันที่ถูกสั่งพักการใช้เครื่องหมายรับรอง 
สําหรับผู้ที่ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนการใช้เครื่องหมายรับรอง ต้องเลิกใช้เครื่องหมาย

รับรองในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทันที ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนการใช้
เครื่องหมายรับรองใดฝุาฝืนใช้เครื่องหมายรับรองต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าในอัตราวันละห้าพันบาทจนกว่าจะเลิกใช้264 

3.3.5.4 ข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง
ความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2548 

 
รูปภาพ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ 

นอกจากผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะสามารถใช้เครื่องหมายรับรอง
การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากที่ได้จดทะเบียนแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถขอใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย ซึ่งการขอใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือนี้ไม่ใช่เครื่องหมายบังคับที่ผู้
ประกอบธุรกิจจะต้องมีการขอใช้เสมอ หากแต่เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการเลือกที่จะขอใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือนี้หรือไม่ก็ได้ เนื่องจากการขอ
ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าเสียก่อน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการออกข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วย
การใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2548 ซึ่ง

                                           
264ข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 9 
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ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความ
น่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ในข้อบังคับดังกล่าวได้
กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ผ่านการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นเรื่องขอเข้ารับการตรวจสอบเพ่ือขอใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือได้
เมื่อมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้265 

 1) เป็นนิติบุคคลและได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียน
พาณิชย์ประเภทพาณิชยกิจ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 
180 วัน                        

 2) เป็นเจ้าของชื่อโดเมน 
 3) ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ หรือชื่อทางการค้า ชื่อเว็บไซต์ เลขทะเบียน

พาณิชย์ ที่ตั้งของสถานประกอบการ หรือที่ตั้งของตัวแทนบริษัท แผนก หรือบุคคลที่สามารถติดต่อได้ 
วิธีการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) และเวลาทําการ 

      4) การเสนอซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการใดๆ จะต้องแสดงรายละเอียด
ข้อมูลที่ชัดเจน และเพียงพอซึ่งสภาพลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนเงื่ อนไข วิธีการสั่งซื้อ
หรือขาย และตอบรับหรือข้อมูลอ่ืนที่จําเป็น เพ่ือที่ผู้สั่งซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการจะได้นําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ ตกลงทําธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น ดังนี้ 
          -  ราคาสินค้าหรือบริการที่เสนอซื้อหรือขายต้องระบุให้ชัดเจนว่า เป็นราคา
เท่าใด ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอ่ืนใด เช่น ภาระภาษี ค่าระวางบรรทุกสินค้า หรือค่าบริการจัดส่ง 
ต้องระบุให้ชัดเจน 
           -  วิธีการและระยะเวลาในการชําระราคาค่าสินค้าหรือบริการ ต้อง
กําหนดให้ชัดเจนว่าจะดําเนินการด้วยวิธีการใด อย่างไร ชําระทั้งหมดหรือเป็นงวด ด้วยเงินสกุลใด 
และต้องชําระภายในระยะเวลาเท่าใดนับแต่วันก่อให้เกิดสัญญา รวมทั้งการดําเนินการในกรณีที่มีการ
ผิดนัดชําระราคา 
 -  การส่งมอบสินค้าหรือการให้บริการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาอันควร และต้องระบุให้ชัดเจนว่ามีวิธีการและระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าหรือบริการอย่างไร 

                                           
265ข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือใน

การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ข้อ 5 
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 5) การโฆษณา การเสนอซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ ต้องมีรูปแบบที่
เหมาะสมไม่ขัดต่อบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี 

 6) ต้องมีระบบทบทวนและยืนยันการสั่งซื้อ และมีทางเลือกในการยกเลิก
หรือยืนยันการตกลงทําธุรกรรม ก่อนที่จะมีการตกลงซื้อขาย ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับแบบการสั่งซื้อวีธีการกรอกข้อมูล การยืนยันการสั่งซื้อในแบบการสั่งซื้อ เงื่อนไขและข้อตกลง
ของธุรกรรมที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ และมีรายละเอียดที่ผู้ซื้อหรือ
ผู้ขาย สามารถติดต่อได้ หากต้องการตรวจสอบสถานะของสินค้าหรือบริการที่สั่งไว้ และควรมีระบบ
แจ้งให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายทราบถึงความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าที่เกิดขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ยกเลิกสินค้าได้ 

 7) ต้องจัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยกําหนด
รายละเอียดในการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทําการ
จัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ เทคโนโลยีหรือ วิธีการที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการนําไปใช้ 
หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม หากมีการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามจะต้องมีมาตรการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่นํามาใช้ต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลแล้ว 

 8) ต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกรรมของผู้
ซื้อหรือผู้ขาย โดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เหมาะสมกับข้อมูล
ที่มีการจัดเก็บและส่งผ่าน และมีการปูองกันรักษาความลับของผู้ซื้อหรือผู้ขาย 

 9) ต้องจัดให้มีระบบในการแก้ไขป๎ญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขาย
สินค้า หรือบริการ โดยมีช่องทางที่จะให้ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า 
หรือบริการได้ และเมื่อมีการร้องเรียนหรือสอบถามจะต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือ ผู้สอบถามทราบถึง
การได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อสอบถามและวิธีการดําเนินการ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อ
ร้องเรียนหรือข้อสอบถาม 

 10) กรณีสินค้าหรือบริการอาจมีผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชน จะต้องจัด
ให้มีข้อความเตือนบนเว็บไซต์ เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน เช่น การห้ามจําหน่าย
สุราและบุหรี่ให้แก่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี เด็กและเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะซื้อสินค้าหรือ
บริการต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน ห้ามเด็กและเยาวชนออกไปพบกับคนแปลกหน้า
ตามลําพังโดยไม่มีผู้ปกครองไปด้วย เป็นต้น 

ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการกําหนดเกณฑ์การพิจารณาจํานวน 5 ด้านที่ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์ต้องผ่านเกณฑ์ดังกล่าวเสียก่อนจึงจะสามารถใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือได้ 
ดังนี้ 
   1) ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
   2) ด้านวิธีการยกเลิกหรือคืนสินค้า และวิธีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 
   3) ด้านความปลอดภัย 
   4) ความเป็นส่วนตัว 
   5) การแก้ป๎ญหาข้อร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท 

โดยในเกณฑ์แต่ละด้านก็จะมีการกําหนดรายละเอียดปลีกย่อยของเกณฑ์นั้นๆลงไป
อีกรวมทั้งคําอธิบายต่างๆเกี่ยวกับเกณฑ์ดังกล่าว เกณฑ์ต่างๆที่นํามาใช้ในการกําหนดนี้หากพิจารณา
ลงไปในรายละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นการนํากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดเกณฑ์การประเมิน ซึ่งใน
ป๎จจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จํานวนเพียง 143 รายเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ266 เมื่อเทียบกับจํานวนผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้
มีการจดทะเบียนใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จํานวน 11,276 ราย267 
แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าได้มีการกําหนดขึ้นนั้นมีการกําหนดมาตรฐานที่สูงกว่าการขอใช้เครื่องหมายรับรองการจด
ทะเบียน เนื่องจากมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มเปิดเผยข้อมูลของผู้
ประกอบธุรกิจ กระบวนการในการประกอบธุรกิจ การขอคืนสินค้าหรือยกเลิกคําสั่งซื้อ ไปจนถึงการ
เยียวยาแก้ไขป๎ญหาข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งยังเป็นการนํา
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมาใช้ในลักษณะที่เป็นมาตรการเชิงปูองกันด้วยการกําหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องปฏิบัติให้ครบเกณฑ์ดังกล่าวเสียก่อน โดยผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใดที่
สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวได้ ย่อมเป็นสิ่งที่สามารถใช้รับประกันให้แก่ผู้บริโภคในเบื้องต้น
ได้เป็นอย่างดีว่าจะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญา ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ สามารถคุ้มครอง
สิทธิของผู้บริโภคได้  

                                           
266ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558 
267ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558 โดย

นับจํานวนรวมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 
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ในกรณีของธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลด
ออนไลน์ก็สามารถที่จะขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือนี้ได้ หากปฏิบัติครบเกณฑ์
มาตรฐานที่ถูกกําหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคที่ซื้อคูปองเกิดความมั่นใจได้ว่าคูปองที่ตนได้ซื้อไปนั้น
จะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มตามสิทธิที่ผู้บริโภคพึงมีพึงได้ และหากเกิดป๎ญหาขึ้นก็จะได้รับการแก้ไข
ป๎ญหาได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ณ ป๎จจุบันยังไม่มีผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์รายใดที่มีการใช้
เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือนี้ รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจดังกล่าวก็เป็นเพียง
ทางเลือกหนึ่งให้ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเลือกที่จะเข้ารับการประเมินเพ่ือใช้
เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ ไม่ใช่บทบังคับที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติ
ตามแต่อย่างใด 

จะเห็นได้ว่ามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลด
ออนไลน์ของประเทศไทยที่อาจนํามาปรับใช้กับการประกอบธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์เพ่ือที่จะ
คุ้มครองผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้
ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ต่างก็เป็นกฎหมายที่มีลักษณะใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจ
เป็นการทั่วไป ไม่ได้มีการใช้บังคับโดยเฉพาะกับการประกอบธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์แต่อย่างใด 
ในกรณีที่มีเกิดข้อพิพาทข้ึนหรือเกิดป๎ญหาเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค การปรับใช้กฎหมาย
ต่างๆ ผู้บริโภคจึงต้องทําการศึกษาของแต่ละกฎหมายเอง ซึ่งก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนหรือความไม่
แน่นอนว่ากฎหมายที่นํามาใช้นั้นจะสามารถปรับใช้ได้โดยตรงกับธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์หรือไม่ 
ซึ่งในกรณีดังกล่าว ประเทศอ่ืนๆก็ประสบป๎ญหาที่เกี่ยวกับธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์เช่นเดียวกับใน
ประเทศไทย แต่วิธีการในการบังคับและปรับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลด
ออนไลน์ของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันไป โดยในบทต่อไปจะทําการศึกษามาตรการทาง
กฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา และประเทศออสเตรเลีย ที่ต่างก็มีการหาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายต่างๆที่
เหมาะสมเพ่ือนํามาใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยบางประเทศก็ใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่มาปรับใช้ให้
สอดคล้องกับสภาพป๎ญหาที่เกิดขึ้น ในขณะที่บางประเทศเลือกที่จะใช้การทําข้อตกลงระหว่างผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์เพ่ือใช้บังคับแทนการออกกฎหมายที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน เพ่ือนํามาเป็นแนวทางเปรียบเทียบและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลด
ออนไลน์ของประเทศไทยต่อไป 
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บทที่ 4  
มาตรการทางกฎหมายและแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลด

ออนไลน์ของต่างประเทศ 
 

จากการที่ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ได้เป็นที่แพร่หลายและได้รับความนิยมในหลายๆ
ประเทศ ทําให้หลายๆประเทศเริ่มให้ความสําคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศออสเตรเลีย ที่มีการหา
แนวทางและมาตรการทางกฎหมายต่างๆที่เหมาะสมเพ่ือนํามาใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยบาง
ประเทศใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพป๎ญหาที่เกิดขึ้น ในขณะที่บางประเทศ
เลือกที่จะใช้การทําข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์เพ่ือใช้บังคับแทน
การออกกฎหมายที่มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไรก็ดียังไม่มีประเทศใดที่มีการออกกฎหมายที่ใช้กับ
คูปองส่วนลดออนไลน์เป็นการเฉพาะ แต่ทั้งนี้สามารถศึกษากฎหมายต่างๆที่มีอยู่เดิมของแต่ละ
ประเทศมาเป็นแนวทางในการพัฒนากลไกเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ได้ 
ดังต่อไปนี ้

 
4.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ประเทศสหรัฐอเมริกานับได้ว่าเป็นประเทศที่ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ได้รับความ

นิยมมากเป็นอันดับต้นของโลก เนื่องจากมีประชากรจํานวนมาก รวมทั้ง Groupon ซึ่งเป็นผู้บุกเบิก
การทําธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ก็ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกใน Chicago และได้รับความนิยมจน 
Groupon ได้ขยายตลาดไปในประเทศต่างๆถึง 44 ประเทศทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชีย 
และยังเป็นธุรกิจแม่แบบให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนเข้ามาร่วมแข่งขันอีกจํานวนมาก สําหรับคูปอง
ส่วนลดออนไลน์ของ Groupon จะมีลักษณะเป็นโมเดลแบบ Group Buying ซ่ึงจะปรากฏอยู่ใน
รูปแบบเว็บไซต์ที่เสนอขายคูปองส่วนลดออนไลน์ที่เป็นคูปองสินค้าหรือบริการในราคาพิเศษ ภายใต้
เงื่อนไขที่ว่าข้อเสนอพิเศษนั้นจะต้องมีจํานวนผู้ซื้อขั้นต่ําเป็นไปตามข้อกําหนด หากมีผู้ซื้อไม่ถึงจํานวน
ขั้นต่ําที่ทางเว็บไซต์ตั้งไว้ ข้อเสนอดังกล่าวจะถูกยกเลิกไป หากผู้ซื้อสามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือซื้อคูปอง
นั้นได้ตามจํานวนที่ทางเว็บไซต์กําหนดไว้ในข้อเสนอแล้ว ผู้ซื้อทุกคนก็จะได้รับคูปองส่วนลดออนไลน์
ราคาพิเศษนั้นๆไป ป๎ญหาที่เกิดขึ้นเสมอสําหรับผู้บริโภคที่ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ไปนั้นจะเป็น
ป๎ญหาด้านการใช้งานโดยเฉพาะกรณีที่มีการกําหนดช่วงเวลาการใช้งานที่สั้นทําให้ผู้บริโภคไม่อาจ
ใช้ได้ทัน รวมทั้งไม่สามารถขอเงินคืนได้หากคูปองหมดอายุ หรือป๎ญหาความไม่ชัดเจนของเงื่อนไขการ
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ใช้งาน1 ซึ่งป๎ญหาต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการ
นํากฎหมายที่มีมาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามกระทําการอันไม่เป็นธรรม และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับใบรับรองของขวัญ (gift certificate) ที่มีการให้นิยามที่
ครอบคลุมลักษณะของคูปองส่วนลดออนไลน์ด้วย โดยสามารถศึกษาได้จากกฎหมายกลาง และ
กฎหมายของมลรัฐต่างๆ ดังนี้ 

 
4.1.1 The Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure 

Act of 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
กฎหมาย The Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure Act 

of 2009 เป็นกฎหมายกลางที่มีผลใช้บังคับเมื่อ 31 มกราคม 2011 โดยเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติที่
คุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับบัตรของขวัญ2 อันรวมไปถึงบัตรที่มีการชําระเงินล่วงหน้าทุกชนิด ไม่ว่าจะ
อยู่ในรูปของ บัตร , รหัส หรือ อุปกรณ์อ่ืนใด ซึ่งใช้เป็นการส่วนบุคคล ในครอบครัว หรือ เพ่ือ
จุดมุ่งหมายในการใช้ในครัวเรือนเท่านั้น โดยเป็นการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําเกี่ยวการเปิดเผยข้อมูล 
การกําหนดวันหมดอายุ การกําหนดค่าบริการ และการคิดค่าธรรมเนียม 3 ในมาตรา 4014 ได้
กําหนดให้มีการแก้ไข มาตรา 915 ถึง มาตรา 921 ของ The Electronic Fund Transfer Act5 ซึ่ง
ใช้บังคับกับใบรับรองของขวัญ (gift certificate) ,บัตรของขวัญ (store gift card) หรือ บัตรที่มีการ
ชําระมูลค่าบัตรล่วงหน้าที่ใช้ได้เป็นการทั่วไป (general-use prepaid card) โดยมีการให้คํานิยาม
หรือคําจํากัดความของใบรับรองของขวัญ (gift certificate)6 หมายถึง คํามั่นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ลักษณะดังนี้ 

                                           
1Kuang Muxia, “Legal Issues of Consumer Protection in Group-Buying 

Online,”  Cross-Cultural Communication 120, Vol.10, p.122 (June 2014).   
2The Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure Act of 2009, 

Title IV – Gift Cards 
3Craig J. Knobbe, Nathan M. Hanson, “The new federal gift card 

regulations,” Franchise Law Journal 181, Vol. 30, p.181 (2011). 
4Section 401 General-Use Prepaid Cards, Gift Certificates, and Store Gift 

Cards 
5The Electronic Fund Transfer Act (15 U.S.C. 1693 et seq) 
6The Electronic Fund Transfer Act, Section 915 (a)(2)(B) 
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1. สามารถนําไปใช้แลกเปลี่ยนได้กับผู้ประกอบธุรกิจเพียงรายเดียวหรือธุรกิจในเครือ
เดียวกันของผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นซึ่งมีการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า หรือ สัญลักษณ์ ร่วมกัน 

2. มีการระบุมูลค่าท่ีแน่นอนในบัตรโดยไม่สามารถที่จะทําการเพ่ิมหรือเติมเงินเข้าไปได้ 
3. เป็นการได้มาบนพ้ืนฐานของการชําระเงินล่วงหน้าในการแลกเปลี่ยน 
4. ได้รับการรับรองโดยผู้ประกอบธุรกิจเพียงรายเดียวหรือธุรกิจในเครือเดียวกันของผู้

ประกอบธุรกิจรายนั้นสําหรับการแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ 
โดยใบรับรองของขวัญ (gift certificate) นี้สามารถปรากฏได้ในรูปของบัตร, รหัส หรือ 

อุปกรณ์อ่ืนใด ซึ่งใช้เป็นการส่วนบุคคล ในครอบครัว หรือ เพ่ือจุดมุ่งหมายในการใช้ในครัวเรือน
เท่านั้น สําหรับอุปกรณ์อ่ืนใดนี้รวมถึงอุปกรณ์ที่มีการฝ๎งชิปหรือประกอบด้วยกลไกที่สามารถเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ดังกล่าวเข้ากับเงินที่เก็บสะสมไว้ (stored funds) เช่น โทรศัพท์มือถือหรือสติ๊กเกอร์ที่มีการ
ฝ๎งชิปไว้ภายในให้ผู้บริโภคสามารถทําการเชื่อมต่อเข้าสู่เงินที่เก็บสะสมไว้ได้ รวมถึงในกรณีของรหัส
นั้น หากผู้ประกอบธุรกิจได้ออกรหัสให้แก่ผู้บริโภคเพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการใช้รหัสในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือที่ร้านค้าของผู้ประกอบธุรกิจโดยตรงก็ตามก็อยู่ใน
ขอบข่ายของใบรับรองของขวัญด้วย เช่น ผู้ประกอบธุรกิจได้ส่งรหัสให้แก่ผู้บริโภคทางอีเมล์ ให้
ผู้บริโภคสามารถทําการใช้รหัสดังกล่าวแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้ทางระบบออนไลน์ในทันที
หรือจะนํารหัสดังกล่าวไปแสดงเพ่ือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการที่ร้านของผู้ประกอบธุรกิจใน
ภายหลัง7 สําหรับการระบุมูลค่าที่แน่นอน จะต้องมีการระบุจํานวนเงินที่อยู่ในบัตรและต้องไม่ใช่บัตร
ส่วนลดที่ให้ผู้บริโภคนําบัตรดังกล่าวไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในภายหลัง8 

คํามั่นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (electronic promise) ที่จะเป็นใบรับรองของขวัญได้นั้น
ต้องเป็นข้อผูกพันหรือหนี้ของบุคคลหนึ่งที่มีความผูกพันหรือแสดงออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
การให้ผู้บริโภคจ่ายเงินเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริก ารที่ผู้บริโภคเป็นผู้ เลือก คํามั่นสัญญา
อิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถแสดงออกมาในรูปของบัตร, รหัส หรือ อุปกรณ์อ่ืนใด ที่ถูกออกและรับรอง
โดยบุคคลใดๆ ที่จะสะท้อนให้เห็นว่ามีหนี้หรือข้อผูกพันในการต้องจ่ายเงิน เช่น ผู้ประกอบธุรกิจได้
ออกรหัสที่สามารถนําไปใช้อย่างเช่นของขวัญและสามารถส่งมอบให้กับผู้รับในการนํารหัสดังกล่าวไป

                                                                                                                         
  
 

7The Official Staff Interpretation of § 205.20 (a)(1) 
8John A. Biek, “State Law & State Taxation Corner : Daily Deal Vouchers 

Present Consumer Protection and Unclaimed Property Issues,” Journal of 
Passthrough Entities 35, Vol. 14 Issue 5, p.38 (September – October 2011). 
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แลกเปลี่ยนทางระบบออนไลน์เป็นสินค้าหรือบริการ รหัสดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นคํามั่นสัญญา
อิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบธุรกิจ  

กรณีที่จะถือว่าเป็นการใช้เพ่ือการส่วนบุคคล ในครอบครัว หรือ เพ่ือจุดมุ่งหมายในการ
ใช้ในครัวเรือน ต้องเป็นการขายบัตร, รหัส หรือ อุปกรณ์อ่ืนใด เพ่ือใช้เป็นการส่วนบุคคล ใน
ครอบครัว หรือ เพ่ือจุดมุ่งหมายในการใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ในกรณีที่บัตร, รหัส หรือ อุปกรณ์อ่ืนใด  
ถูกซื้อโดยผู้ประกอบธุรกิจ หากแต่มีการนําไปขายต่อให้กับผู้บริโภคที่นําไปใช้เป็นการส่วนบุคคล ใน
ครอบครัว หรือ เพ่ือจุดมุ่งหมายในการใช้ในครัวเรือน ก็ยังคงถือได้ว่าเป็นการใช้เพ่ือการส่วนบุคคล ใน
ครอบครัว หรือ เพ่ือจุดมุ่งหมายในการใช้ในครัวเรือน การพิจารณาว่ากรณีใดที่จะถือว่าเป็นการใช้เพ่ือ
การส่วนบุคคล ในครอบครัว หรือ เพ่ือจุดมุ่งหมายในการใช้ในครัวเรือนจึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ประกอบ9 เช่น ถ้าผู้จัดการฝุายโปรแกรมซื้อบัตรของขวัญมาจากผู้ประกอบธุรกิจที่ออก
คูปองโดยตรง และนําบัตรของขวัญดังกล่าวมาขายในร้านขายปลีกของตนเอง บัตรของขวัญดังกล่าว
ย่อมอยู่ภายใต้กฎหมายนี้เช่นกัน เนื่องจากบัตรของขวัญดังกล่าวได้ถูกนํามาขายให้กับผู้บริโภคที่ใช้
เพ่ือการส่วนบุคคล ในครอบครัว หรือ เพ่ือจุดมุ่งหมายในการใช้ในครัวเรือน ส่วนกรณีที่ถือว่าเป็นการ
ใช้เพื่อการประกอบธุรกิจ เช่น บัตร, รหัส หรือ อุปกรณ์อ่ืนใด ที่ใช้เพ่ือจ่ายคืนแก่ลูกจ้างหรือพนักงาน
เป็นค่าเดินทาง หรือส่งมอบให้ลูกจ้างหรือพนักงานเพ่ือใช้ซื้ออุปกรณ์มาใช้ในสํานักงานหรืออุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับธุรกิจที่ทํา 

สํ าหรั บธุ รกิ จ ใน เครื อ เดี ยวกันกั บผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ  (an affiliated group of 
merchants) นั้น หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลจํานวนสองรายหรือมากกว่านั้นขึ้นไปที่มีความ
เกี่ยวโยงกัน โดยมีเจ้าของคนเดียวกัน หรือบริษัทผู้ควบคุมรายเดียวกัน และมีการใช้ชื่อ เครื่องหมาย
การค้า หรือสัญลักษณ์ ที่ เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น กรณีข้อบังคับของผู้ ได้รับสิทธิ เฟรนไชน์ 
(franchisees) ที่จะต้องดําเนินธุรกิจตามนโยบายหรือรูปแบบที่ทางบริษัทเจ้าของเฟรนไชน์เป็นผู้
กําหนดภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิเฟรนไชน์ ข้อบังคับดังกล่าวย่อมใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจ
หรือบุคคลอ่ืนๆที่ยอมเข้ามาตกลงทําสัญญาหรือตกลงในการยินยอมให้มีการใช้บัตร, รหัส หรือ 
อุปกรณ์อ่ืน เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้ชื่อ เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ อย่างเดียวกัน  

อย่างไรก็ดี ในกรณีของโรงภาพยนตร์หรือร้านอาหารที่มีการสร้างเครือข่ายเป็นพันธมิตร
ร่วมกันโดยการร่วมกันออกบัตรที่ใช้ชื่อและสัญลักษณ์อย่างเดียวกัน ซึ่งผู้บริโภคที่ซื้อบัตรดังกล่าวไป
สามารถที่จะนําบัตรดังกล่าวไปแลกเป็นบัตรเข้าชมภาพยนตร์หรือใช้แลกเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มได้
ในร้านอาหารที่มีข้อตกลงให้สามารถใช้บัตรดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวดูเหมือนว่าเครือข่ายโรง

                                           
9The Official Staff Interpretation of § 205.20 (a)(1) 
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ภาพยนตร์และเครือข่ายร้านอาหารอาจพิจารณาได้ว่าเป็นธุรกิจในเครือเดียวกัน และบัตรดังกล่าวอาจ
พิจารณาได้ว่าเป็นบัตรของขวัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลใดๆไม่อาจที่จะถูกพิจารณา
ได้ว่าเป็นธุรกิจในเครือเดียวกันเพียงเพราะพวกเขายอมรับให้สามารถใช้บัตรที่มีเครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ หรือยี่ห้อ ของเครือข่ายที่เป็นระบบจ่ายเงินแบบเดียวกัน10 

กฎหมาย The Electronic Fund Transfer Act ยังได้มีการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ
เกี่ยวกับการที่ผู้ประกอบธุรกิจจะทําการออกบัตรที่ต้องมีการชําระมูลค่าบัตรล่วงหน้าด้วย ซึ่งเงื่อนไข
ต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นไปเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้บริโภค การห้ามกําหนดวัน
หมดอายุ การห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เป็นต้น โดยเงื่อนไขต่างๆจะถูกกําหนดไว้ใน Part 205 
Electronic Fund Transfers (Regulation E) ซึ่งเป็นการอธิบายเพ่ิมเติมจากเงื่อนไขที่มีอยู่แล้วใน 
Section 915 ของ The Electronic Fund Transfer Act ทั้งนี้ได้มีการให้อํานาจแก่คณะกรรมการ 
(the Board of Governors of the Federal Reserve System)11 ในการเ พ่ิมเติมข้อกําหนด
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม รวมทั้งการเพ่ิมเติมหรือขยายความนิยามหรือข้อกําหนดใน The Electronic 
Fund Transfer Act หรือ Regulation E ได้ในส่วนที่จะนํามาใช้กับใบรับรองของขวัญ ( gift 
certificate) ,บัตรของขวัญ (store gift card) หรือ บัตรที่มีการชําระมูลค่าบัตรล่วงหน้าที่ใช้ได้เป็น
การทั่วไป (general-use prepaid card)12 

4.1.1.1 การแจ้งข้อมูลแก่ผู้บริโภค 
รูปแบบการให้ข้อมูลต่างๆเก่ียวกับบัตรรับรองของขวัญนั้นจะต้องมีลักษณะดังนี้13 

 1. มีความชัดเจนและเห็นได้อย่างเด่นชัด รูปแบบที่แสดงออกมานั้นหาก
ประกอบด้วยเครื่องหมายหรืออักษรย่อ จะต้องเป็นเครื่องหมายหรืออักษรย่อที่เป็นที่รู้จักเป็นการ
ทั่วไป สามารถเข้าใจได้    
 2. รูปแบบที่ปรากฏจะต้องอยู่ในรูปของแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยการ
เขียน  
 3. การให้ข้อมูลก่อนจําหน่าย บุคคลใดก็ตามที่เป็นผู้ออกบัตรหรือจําหน่ายบัตร
จะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเก่ียวกับข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

                                           
10The Official Staff Interpretation of § 205.20 (a)(2) 
11The Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure Act of 

2009, Section 2. 
12The Electronic Fund Transfer Act, Section 915 (d) 
13Part 205 Electronic Fund Transfers (Regulation E) § 205.20 (c) 
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 เรื่องค่าธรรมเนียม 
- ค่าธรรมเนียมต่างๆที่จะต้องถูกเก็บกรณีบัตรไม่มีการเคลื่อนไหวใน 12 

เดือน ทั้ง ค่าธรรมเนียมกรณีบัตรไม่มีการเคลื่อนไหว (dormancy fee) ค่าธรรมเนียมกรณีไม่มีการใช้
บัตร (inactivity charge) หรือค่าธรรมเนียมการให้บริการ (service fee) 

- จํานวนค่าธรรมเนียมและจํานวนครั้งที่ค่าธรรมเนียมจะต้องถูกเก็บ 
- กรณีใดบ้างที่จะเป็นกรณีไม่มีการใช้บัตรอันจะต้องถูกเก็บค่าธรรมเนียม 
- กรณีนอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมกรณีบัตรไม่มีการเคลื่อนไหว 

(dormancy fee) ค่าธรรมเนียมกรณีไม่มีการใช้บัตร หรือค่าธรรมเนียมการให้บริการ จากบัตรที่ไม่มี
การเคลื่อนไหวใน 12 เดือน ผู้ออกบัตรจะต้องให้ข้อมูลในส่วนของชนิดของค่าธรรมเนียมที่อาจมีการ
เรียกเก็บ จํานวนค่าธรรมเนียม เงื่อนไขท่ีจะต้องถูกเก็บค่าธรรมเนียม 

 เรื่องวันหมดอายุ 
- วันหมดอายุของทุนพ้ืนฐาน14 (underlying funds) หรือถ้าทุนพ้ืนฐานไม่

หมดอายุในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนบัตรหรือใบรับรอง ภายหลังที่บัตรหรือใบรับรองได้หมดอายุลง
แล้วแต่ทุนพ้ืนฐานยังใช้ต่อไปได้ 

- ข้อยกเว้นในกรณีที่บัตรหรือใบรับรองที่ไม่สามารถเติมเงินลงไปได้ (non-
reloadable) ได้แสดงวันหมดอายุไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีนับจากวันที่ได้มีการออกบัตร  

ทั้งนี้การให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ข้อกําหนดเงื่อนไขในวันหมดอายุ จะต้อง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากท่ีมีการจําหน่ายบัตรไปแล้ว 
 4. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรหรือใบรับรองจะต้องประกอบด้วยเอกสารแสดง
ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ประกอบอยู่กับบัตรหรือใบรับรองหรือบนสติ๊กเกอร์หรือแถบอ่ืนๆ 
ผนวกเข้ากับบัตรหรือใบรับรอง สําหรับบัตรหรือใบรับรองที่อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ การให้ข้อมูล
จะต้องทําเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้บริโภค ส่วนผู้ที่ออกบัตรหรือใบรับรองที่ให้รหัสหรือข้อมูล
ยืนยันแก่ผู้บริโภคโดยทางวาจาจะต้องดําเนินการส่งมอบสําเนาข้อมูลหรือรหัสในรูปของสําเนาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรหรืออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้บริโภคโดยไม่ชักช้า 

4.1.1.2 การห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมที่มีการเรียกเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าธรรมเนียมกรณีบัตรไม่มีการ

เคลื่อนไหว (dormancy fee) จะส่งผลให้บัตรมีมูลค่าลดลง15 ทําให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทั้ง

                                           
14เงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปก่อนล่วงหน้า 
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ค่าธรรมเนียมกรณีบัตรไม่มีการเคลื่อนไหว (dormancy fee) ค่าธรรมเนียมกรณีไม่มีการใช้บัตร 
( inactivity charge or fee) 16 หรือค่าธรรมเนียมการให้บริการ (service fee) 17 ในใบรับรอง
ของขวัญ ,บัตรของขวัญ หรือ บัตรที่มีการชําระมูลค่าบัตรล่วงหน้าที่ใช้ได้เป็นการทั่วไป กฎหมายจึงได้
ห้ามบุคคลใดๆก็ตามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 18ที่อาจมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่างๆเหล่านั้นได้ 

 1. บัตร หรือใบรับรอง ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 
เดือน นับแต่วันสุดท้ายที่มีการกําหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

 2.  มีการแสดงข้อมูลไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม อันได้แก่  
 - ค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีจะต้องถูกเก็บกรณีบัตรไม่มีการเคลื่อนไหว

ใน 12 เดือน ทั้ง ค่าธรรมเนียมกรณีบัตรไม่มีการเคลื่อนไหว (dormancy fee) ค่าธรรมเนียมกรณีไม่มี
การใช้บัตร (inactivity charge) หรือค่าธรรมเนียมการให้บริการ (service fee) 

 - จํานวนค่าธรรมเนียมและจํานวนครั้งที่จะต้องถูกเก็บ 
 - กรณีใดบ้างที่จะเป็นกรณีไม่มีการใช้บัตรอันจะต้องถูกเก็บ

ค่าธรรมเนียม 
 - กรณีนอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมกรณีบัตรไม่มีการ

เคลื่อนไหว ค่าธรรมเนียมกรณีไม่มีการใช้บัตร หรือค่าธรรมเนียมการให้บริการ จากบัตรที่ไม่มีการ
เคลื่อนไหวใน 12 เดือน ผู้ออกบัตรจะต้องให้ข้อมูลในส่วนของชนิดของค่าธรรมเนียมที่อาจมีการเรียก
เก็บ จํานวนค่าธรรมเนียม เงื่อนไขที่จะต้องถูกเก็บค่าธรรมเนียม 

 3. ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่า 1 ประเภท ในแต่ละเดือน 

                                                                                                                         
15Lisa M. Thomas, Melissa S. Dillenbeck, “Best Used by Expiration Date,” 

Marketing Management 53, Vol. 53, p.54 (January – February 2004). 
16dormancy fee; inactivity charge or fee คือ ค่าธรรมเนียม, ค่าใช้จ่าย หรือ 

ค่าเสียหาย สําหรับการที่ใบรับรองของขวัญ, บัตรของขวัญ หรือ บัตรที่มีการชําระมูลค่าบัตรล่วงหน้า 
ไม่มีการใช้งาน หรือไม่มีการเคลื่อนไหว 

17service fee คือ ค่าธรรมเนียม, ค่าใช้จ่าย หรือ ค่าเสียหาย เป็นครั้งคราวสําหรับการ
ใช้ใบรับรองของขวัญ,บัตรของขวัญ หรือ บัตรที่มีการชําระมูลค่าบัตรล่วงหน้า แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง
ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้บัตรในครั้งแรก 

18The Electronic Fund Transfer Act, Section 915 (b) 
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 4.  กรณีที่คณะกรรมการ (the Board of Governors of the Federal 
Reserve System) ได้กําหนดกฎเกณฑ์เพ่ิมเติมให้สามารถทําได้ 

4.1.1.3 การห้ามก าหนดวันหมดอายุ19 
ในการจําหน่ายหรือออกใบรับรองของขวัญ, บัตรของขวัญ หรือ บัตรที่มีการชําระ

มูลค่าบัตรล่วงหน้าที่ใช้ได้เป็นการทั่วไป นั้น ผู้ที่จําหน่ายหรือออกบัตรเหล่านั้นห้ามออกหรือจําหน่าย
บัตรที่มีการระบุวันหมดอายุไว้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ที่อาจมีการกําหนดวันหมดอายุได้ 

 1. วันหมดอายุดังกล่าวมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ภายหลังจากที่
ใบรับรองของขวัญได้ถูกออกมา หรือ ภายหลังจากท่ีมีการเติมเงินเข้าไปในบัตรของขวัญ หรือ บัตรที่มี
การชําระมูลค่าบัตรล่วงหน้าที่ใช้ได้เป็นการทั่วไป และ 

 2. ข้อกําหนดของวันหมดอายุแสดงไว้อย่างชัดเจนและเห็นได้อย่าง
เด่นชัด20 

4.1.1.4 ข้อยกเว้นการใช้บังคับ 
สําหรับกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับการห้ามกําหนดวันหมดอายุ การเปิดเผยข้อมูล

แก่ผู้บริโภค และการห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น จะใช้บังคับกับบัตร , รหัส หรือ อุปกรณ์อ่ืนใด ที่
เข้านิยามของใบรับรองของขวัญ, บัตรของขวัญ หรือ บัตรที่มีการชําระมูลค่าบัตรล่วงหน้าที่ใช้ได้เป็น
การทั่วไป ตามที่กําหนดนิยามไว้ใน The Electronic Fund Transfer Act เท่านั้น หากเป็นบัตร, 
รหัส หรือ อุปกรณ์อ่ืนใด ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ จะได้รับยกเว้น21 
 1. ใช้เฉพาะกับการใช้บริการโทรศัพท์เท่านั้น 
 2. สามารถเติมเงินเพ่ิมเข้าไปได้ (reloadable) และไม่ได้ถูกจําหน่ายหรือติด
สัญลักษณ์ว่าเป็นใบรับรองของขวัญ หรือ บัตรของขวัญ ทั้งนี้การสามารถเติมเงินเพ่ิมเข้าไปได้ รวมถึง

                                           
19มลรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกาจะมีการกําหนดวันหมดอายุท่ีแตกต่างกันไป โดยสามารถ

แบ่งออกได้เป็นมลรัฐที่ห้ามมีการกําหนดวันหมดอายุในบัตรอย่างเด็ดขาด เช่น California, 
Connecticut, Florida, Maine, Minnesota, Montana, New Hampshire, Rhode Island, และ 
Washington กับมลรัฐที่อนุญาตให้มีการกําหนดวันหมดอายุได้ เช่น Arizona, Georgia, Nebraska, 
Nevada, New York, North Carolina, Oregon, South Dakota, Texas, Utah, และ Virginia  

20The Electronic Fund Transfer Act, Section 915 (c) 
21The Electronic Fund Transfer Act, Section 915 (a)(2)(D) 
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บัตรที่ไม่สามารถเติมเงินได้ชั่วคราว (a temporary non-reloadable card) ที่ถูกออกเพ่ือใช้กับบัตร, 
รหัส หรือ อุปกรณ์อ่ืนใด ที่สามารถเติมเงินเพ่ิมเข้าไปได้ 
 3. บัตรของขวัญที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการขาย (promotional), เป็น
รางวัล (award), ให้ตอบแทนความซื่อสัตย์ต่อเครื่องหมาย ( loyalty) ทั้งนี้ตามที่กําหนดโดย
คณะกรรมการ 
 4. ไม่ได้ขายแก่บุคคลเป็นการทั่วไป (general public) 
 5. ออกมาในรูปแบบของกระดาษเท่านั้น (ซึ่งรวมถึงตั๋วหรือบัตรเข้างานด้วย) 
หรือ 
 6. สามารถนําไปแลกเปลี่ยนหรือใช้ได้เพียงเป็นบัตรเข้างานกิจกรรมหรือ
สถานที่ที่ถูกจัดขึ้นในบริเวณเฉพาะหรือในกลุ่มสถานที่ที่อยู่ในเครือเดียวกัน หรือใช้แลกเปลี่ยนเป็น
สินค้าหรือบริการที่จะได้ก็ต่อเมื่อเข้าไปในงานกิจกรรมหรือสถานที่แห่งนั้น หรือในงานกิจกรรมหรือ
สถานที่หรือที่เฉพาะที่มีความเชื่อมโยงกันและอยู่ในสถานที่ที่มีที่ตั้งใกล้เคียงกับงานกิจกรรมหรือ
สถานที่แห่งนั้น 

สําหรับบัตรของขวัญที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการขาย (promotional), เป็น
รางวัล (award), ให้ตอบแทนความซื่อสัตย์ต่อเครื่องหมาย (loyalty) จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้22 
 1. ออกมาบนพื้นฐานของการชําระเงินล่วงหน้าสําหรับใช้เพ่ือการส่วนบุคคล, 
ในครอบครัว หรือเพ่ือจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ให้กับผู้บริโภคเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ขาย, เป็นรางวัล, ให้ตอบแทนความซื่อสัตย์ต่อเครื่องหมาย 
 2. ใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการกับผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวหรือ
หลายราย หรือใช้กับเครื่อง ATM และ 
 3. มีการแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

 ก) มีการประกาศหรือแสดงบนบัตร, รหัส หรือ อุปกรณ์อ่ืนใด ว่าเป็นการ
ออกเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย, เป็นรางวัล, ให้ตอบแทนความซื่อสัตย์ต่อเครื่องหมาย ซึ่งจะต้อง
แสดงอยู่บนหน้าบัตร, รหัส หรือ อุปกรณ์อ่ืนใด นั้น ทั้งนี้การบังคับให้ต้องมีการแสดงไว้ที่หน้าบัตรเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจเกิดข้ึนได้23 

 ข)  วันหมดอายุสําหรับเงินทุนพ้ืนฐาน (the underlying funds) ต้องมี
การแสดงอยู่บนหน้าบัตร, รหัส หรือ อุปกรณ์อ่ืนใด นั้น 

                                           
22Part 205 Electronic Fund Transfers (Regulation E) § 205.20 (a)(4) 
23John A. Biek, supra note 8, p.39. 
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 ค)  จํานวนค่าธรรมเนียมใดๆที่อาจจะมีการเรียกเก็บจากบัตร , รหัส หรือ 
อุปกรณ์อ่ืนใด และเงื่อนไขการเก็บค่าธรรมเนียมที่อาจจะถูกกําหนดขึ้น จะต้องแสดงอยู่บนหน้าบัตร , 
รหัส หรือ อุปกรณ์อ่ืนใด นั้น 

 ง)  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อฟรีและเว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียม จะต้องมีการแสดงอยู่ในบัตร, รหัส หรือ อุปกรณ์อ่ืนใด ด้วย 

สํ าหรับตั วอย่ างของกรณีที่ ถือ ได้ว่ ามีลักษณะเป็นการส่ ง เสริมการขาย 
(promotional), เป็นรางวัล (award), ให้ตอบแทนความซื่อสัตย์ต่อเครื่องหมาย (loyalty) นั้น เช่น24 

 - เป็นโปรแกรมรักษาฐานผู้บริโภคที่ดําเนินการโดยผู้ประกอบธุรกิจหรือ
บุคคลใดๆโดยการให้บัตร หรือ คูปอง แก่ผู้บริโภคโดยสามารถนํามาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ
หรือสิ่งที่มีมูลค่าอ่ืนๆได้ในลักษณะเป็นของรางวัลสําหรับการซื้อหรือสําหรับการเข้าเยี่ยมชมผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว 

 - การส่งเสริมการขายที่ดําเนินการโดยผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ผลิตสินค้า
โดยมีการให้คูปองหรือส่วนลดที่สามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการหรือสิ่งที่มีมูลค่าอ่ืนๆ 

 - โปรแกรมส่วนลดที่ดําเนินการโดยผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ผลิตสินค้าโดยมี
การให้บัตรที่สามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการหรือสิ่งที่มีมูลค่าอ่ืนๆแก่ผู้บริโภคเมื่อ
ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าหรือบริการและเข้าเงื่อนไขของการเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว 

 - เป็นฉลากชิงโชคหรือการประกวดที่มีการแจกบัตรที่สามารถใช้
แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการหรือสิ่งที่มีมูลค่าอ่ืนๆให้แก่ผู้บริโภค ในลักษณะเป็นการเชิญชวนให้
เข้ามาร่วมชิงรางวัล 

 - โปรแกรมจัดหางานที่มีการแจกบัตรที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น
สินค้าหรือบริการหรือสิ่งที่มีมูลค่าอ่ืนๆให้แก่ผู้บริโภคในการแลกเปลี่ยนสําหรับการแนะนําผู้บริโภคที่
เป็นไปได้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 

 - โปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจผ่านทางนายจ้างที่มีการแจกบัตรที่สามารถใช้
แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการหรือสิ่งที่มีมูลค่าอ่ืนๆให้แก่ลูกจ้าง เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานเม่ือเพ่ิมยอดขายได้ หรือส่งเสริมให้ลูกจ้างทํางานโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย 

 - โปรแกรมเพ่ือการกุศลหรือการสังคมผ่านทางบริษัทที่มีการแจกบัตรที่
สามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการหรือสิ่งที่มีมูลค่าอ่ืนๆให้แก่ผู้ที่มาร่วมบริจาคหรือ

                                           
24The Official Staff Interpretation of § 205.20 (a)(4) 
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ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของงานดังกล่าว เช่น ให้เป็นรางวัลหรือสมนาคุณสําหรับการบริจาคใน
งานการกุศล 

ทั้งนี้สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่จะถือได้ว่าเป็นบัตรของขวัญที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม
การขาย, เป็นรางวัล, ให้ตอบแทนความซื่อสัตย์ต่อเครื่องหมาย นอกเหนือไปจากลักษณะของบัตร
ข้างต้นแล้ว จะต้องมีการแสดงคําว่า “Reward” หรือ “Promotional” อยู่บนหน้าบัตรดังกล่าว
ด้วย25 ทั้งนี้การแสดงคําดังกล่าวจะทําให้ผู้ที่ได้รับบัตรไปสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นบัตรที่มีลักษณะ
เป็นบัตรที่ให้เป็นรางวัลหรือเป็นการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย อันจะทําให้บัตรของขวัญดังกล่าวไม่
อยู่ภายใต้บังคับที่จะต้องปฏิบัติตาม The Credit Card Accountability Responsibility and 
Disclosure Act of 2009  

สําหรับผู้ที่ฝุ าฝืนบทบัญญัติต่างๆที่คุ้มครองผู้บริ โภคที่กําหนดไว้ ใน  The 
Electronic Fund Transfer Act (15 U.S.C. 1693 et seq) จะต้องรับผิดทางแพ่งเป็นต่อผู้บริโภคที่
ฟูองเพียงลําพังเป็นเงินอย่างน้อย 100 ดอลลาร์ แต่ไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ และอาจต้องรับผิดต่อ
ผู้บริโภคที่ฟูองเป็นคดีแบบกลุ่ม (class action) เป็นเงินถึง 500,000  ดอลลาร์ หรือ ร้อยละ 1 ของ
ยอดเงินที่ต้องรับผิด26 รวมทั้งอาจต้องรับผิดในทางอาญาด้วย27 

ในกรณีของคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นใบรับรองของขวัญ 
(gift certificate) ที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ให้คํามั่นสัญญาว่า 

 1.  คูปองส่วนลดออนไลน์สามารถที่จะนําไปใช้กับผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ขายสินค้าหรือบริการเพียงรายเดียวหรือธุรกิจในเครือเดียวกันของผู้ค้าฯรายนั้น 

 2.  ถูกออกโดยมีการระบุจํานวนเงินที่แน่นอนที่ไม่สามารถเพ่ิมเติมหรือเติม
เงินเข้าไปได้อีก 

 3.  เป็นการจําหน่ายโดยที่ต้องมีการชําระค่าคูปองฯล่วงหน้า 
 4. ได้รับการรับรองโดยผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการเพียง

รายเดียวหรือธุรกิจในเครือเดียวกันของผู้ค้าฯรายนั้น ในการที่จะสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้า
หรือบริการ 

นอกจากนี้คูปองส่วนลดออนไลน์ยังถูกขายและออกให้แก่ผู้บริโภคผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่ได้ออกในรูปแบบของกระดาษเท่านั้น เพราะสามารถส่งคูปองฯผ่านทางอีเมล 

                                           
25The Official Staff Interpretation of § 205.20 (a)(4) 
26United States Code, Title 15, Chapter 41, Subchapter VI, §1693m. 
27United States Code, Title 15, Chapter 41, Subchapter VI, §1693n.  

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-41
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-41
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(email) แจ้งไปยังผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อได้ อย่างไรก็ดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าคูปองส่วนลด
ออนไลน์เข้าลักษณะเป็นการส่งเสริมการขายอันจะทําให้เข้าข้อยกเว้นเป็นใบรับรองของขวัญที่มี
ลักษณะเป็นการส่งเสริมการขาย, เป็นรางวัล หรือ ให้ตอบแทนความซื่อสัตย์ต่อเครื่องหมาย ที่ไม่อยู่
ภ าย ใต้บั งคั บที่ จ ะต้ อ งปฏิบั ติ ต าม  The Credit Card Accountability Responsibility and 
Disclosure Act of 2009 หรือไม่ ในกรณีดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าจากลักษณะของการดําเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์นั้นเอง ได้มีการโฆษณาเชิญชวนให้ผู้บริโภคเข้ามาสมัคร
สมาชิกในเว็บไซต์ของตนเพ่ือที่จะได้รับส่วนลดเป็นพิเศษ ซึ่งการให้ส่วนลดดังกล่าวอาจพิจารณาได้ว่า
มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการขายตามที่มีการอธิบายใน The Official Staff Interpretation of § 
205.20 (a)(4) อย่างไรก็ตามเนื่องจากบัตรของขวัญที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการขาย , เป็นรางวัล 
หรือให้ตอบแทนความซื่อสัตย์ต่อเครื่องหมายได้นั้น จะต้องมีการแสดงคําว่า “Reward” หรือ 
“Promotional” อยู่บนหน้าบัตรดังกล่าวด้วย แต่ในกรณีของคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นจะไม่มีการ
ระบุข้อความดังกล่าวไว้ ส่งผลให้ขาดองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้คูปองส่วนลดออนไลน์เข้าลักษณะ
เป็นการส่ง เสริมการขาย (promotional) อันจะไม่อยู่ภายใต้บั งคับของ  The Credit Card 
Accountability Responsibility and Disclosure Act of 200928  

เมื่อคูปองส่วนลดออนไลน์ไม่เข้าข้อยกเว้นแล้วทําให้ผู้ออกคูปองส่วนลดออนไลน์
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องไม่กําหนดวันหมดอายุของคูปองส่วนลดออนไลน์ หรือ
หากจะกําหนดวันหมดอายุแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี อย่างไรก็ดีเนื่องจากคูปองส่วนลดออนไลน์นั้น
ประกอบไปด้วยราคา ๒ ส่วน คือ ราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายเงินไปจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลด
ออนไลน์นั้นหรือที่เรียกว่า “Cash Value” และราคาที่ผู้บริโภคสามารถนําคูปองส่วนลดออนไลน์ไป
ใช้ได้จริงซึ่งราคาดังกล่าวจะเป็นราคาที่ปรากฏอยู่ที่หน้าคูปองส่วนลดออนไลน์ เรียกว่า “Face 
Value” หรือ “Promotion Value” เมื่อพิจารณาจากกฎหมายแล้วจะเห็นได้ว่าการห้ามกําหนดวัน
หมดอายุหรือหากจะกําหนดวันหมดอายุแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ปีนั้นจะต้องใช้กับราคาที่ปรากฎ
ตามที่หน้าคูปองส่วนลดออนไลน์ซึ่งก็คือ “Face Value” หรือ “Promotion Value”29 แต่ทั้งนี้
ในทางปฏิบัติในกรณีของ Groupon ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์รายใหญ่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กําหนดให้วันหมดอายุของคูปองส่วนลดออนไลน์ไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือไม่มีวัน

                                           
28Benjamin Edelman, Paul Kominers, “Consumer Protection in Online 

Discount Voucher Sales,” Retrieved 28 June 2015, from http://www.benedelman 
.org/voucher-consumer-protection/  

29Ibid. 
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หมดอายุนั้น ใช้กับราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายเงินไปจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นหรือที่
เรียกว่า “Cash Value” เท่านั้น ในขณะที่ราคาที่ปรากฎตามที่หน้าคูปองส่วนลดออนไลน์ซึ่งก็คือ 
“Face Value” หรือ “Promotion Value” นั้นยังคงมีการกําหนดวันหมดอายุที่สั้นตามแต่ที่มีการ
ตกลงกับผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการว่าผู้บริโภคสามารถที่จะใช้คูปองส่วนลด
ออนไลน์ได้เต็มตามมูลค่าที่ปรากฎหน้าคูปองส่วนลดออนไลน์ได้ในระยะเวลานานแค่ไหน ซึ่งหาก
ผู้บริโภคไม่สามารถท่ีจะใช้คูปองส่วนลดออนไลน์ได้ทันในกําหนดเวลาแล้ว ผู้บริโภคก็ยังคงสามารถใช้
คูปองส่วนลดออนไลน์ได้ตามมูลค่าที่ตนได้จ่ายไปจริง กล่าวคือ ผู้บริโภคสามารถใช้คูปองส่วนลด
ออนไลน์แทนเงินสดได้ตามจํานวนเงินที่ตนได้จ่ายไปจริงโดยที่จํานวนเงินดังกล่าวจะไม่มีวันหมดอายุ
หรือหากมีวันหมดอายุก็จะไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ภายหลังจากที่ได้มีการการออกกฎหมาย The Credit Card Accountability 
Responsibility and Disclosure Act of 2009 แล้วนั้น มลรัฐต่างๆก็ได้มีการออกกฎหมายหรือ
เพ่ิมเติมบทบัญญัติที่มีอยู่เดิมให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายกลางที่ออกมา ซึ่งกฎหมาย
ของมลรัฐที่จะทําการศึกษาคือ ประมวลกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนีย (California Civil Code) ของมล
รัฐแคลิฟอร์เนีย และกฎหมายทั่วไปแห่งมลรัฐ Massachusetts 

4.1.2 ประมวลกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนีย (California Civil Code) 
สําหรับมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับใบรับรองของขวัญ (gift 

certificate) ที่มีการให้คํานิยามที่ครอบคลุมถึงคูปองส่วนลดออนไลน์ คือ ประมวลกฎหมายแพ่ง
แคลิฟอร์ เนี ย  (California Civil Code)30 ซึ่ ง เป็นการออกกฎหมายตาม  The Credit Card 
Accountability Responsibility and Disclosure Act of 2009 โดยในประมวลกฎหมายแพ่ง
แคลิฟอร์เนียได้ให้นิยามของ ใบรับรองของขวัญ (gift certificate) หมายความรวมถึงบัตรของขวัญ 
(gift card) แต่ไม่รวมถึงบัตรของขวัญที่สามารถใช้ได้กับผู้ขายสินค้าหรือบริการหลายรายโดยมีการ
กําหนดวันหมดอายุซึง่อาจถูกพิมพ์ลงบนบัตร โดยข้อยกเว้นนี้ไม่ใช้กับบัตรของขวัญที่สามารถใช้ได้กับ
เพียงผู้ขายสินค้าหรือบริการในเครือเดียวกัน31 รวมทั้งมีการกําหนดห้ามกําหนดวันหมดอายุ การห้าม
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขอเงินคืน 

 
 
 

                                           
30California Civil Code, Title 1.4A § 1749.45 – 1749.6 
31California Civil Code, Title 1.4A § 1749.45 (a) 
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4.1.2.1 การห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมต่างๆนั้นไม่สามารถท่ีจะมีการเรียกเก็บได้32 เว้นแต่เป็นค่าธรรมเนียม

ในกรณีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (dormancy fee) ดังต่อไปนี้33 
 1.  บัตรของขวัญมีมูลค่าเพียง 5 ดอลลาร์ หรือน้อยกว่า ในแต่ละครั้งที่มีการ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
 2.  ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1 ดอลลาร์ต่อเดือน 
 3.  บัตรของขวัญไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 24 เดือน ไม่ว่าจะ

เป็นการใช้จ่าย การเติมเงินเข้าไปในบัตร หรือการตรวจสอบยอดในบัตร  
 4.  ผู้ถือบัตรอาจเติมหรือเพ่ิมมูลค่าลงไปในบัตรของขวัญได้ 
 5.  มีการพิมพ์รายละเอียดลงไปบนบัตรอย่างชัดเจนด้วยตัวอักษรขนาดไม่น้อย

กว่า 10 โดยระบุจํานวนค่าธรรมเนียมที่จะมีการเรียกเก็บ, จํานวนครั้งที่ค่าธรรมเนียมจะต้องถูกเรียก
เก็บเมื่อบัตรไม่มีการเคลื่อนไหว และจุดที่ระยะเวลาในการคิดค่าธรรมเนียมจะเริ่มนับ รายละเอียด
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาจจะปรากฏด้านหน้าหรือด้านหลังของบัตรของขวัญก็ได้ แต่จะต้องปรากฏให้
เห็นในที่ที่สามารถเห็นได้ง่ายแก่ผู้ซื้อก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบัตรของขวัญดังกล่าว 

4.1.2.2 การห้ามก าหนดวันหมดอายุ 
ประมวลกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนีย (California Civil Code) ได้ห้ามบุคคลใดๆ 

(any person) ขายใบรับรองของขวัญให้แก่ผู้ซื้อ หากมีการกําหนดวันหมดอายุไว้ด้วย34 ทั้งนี้การห้าม
กําหนดวันหมดอายุนี้เมื่อใช้กับบุคคลใดๆแล้ว ย่อมส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลด
ออนไลน์ต้องปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวด้วย เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์
มักจะเขียนเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆไว้ว่าผู้ที่เป็นคนออกคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นคือผู้ค้าที่เป็นผู้
ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ก็เพ่ือผลักภาระหน้าที่ต่างๆในส่วนที่เกี่ยวกับคูปองส่วนลด
ออนไลน์ให้แก่ผู้ค้าฯ เพ่ือที่ตนจะได้ไม่ต้องรับผิดที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อการห้ามกําหนดวัน
หมดอายุนี้เมื่อใช้กับบุคคลใดๆ แม้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะปฏิเสธว่าตนไม่ได้เป็นผู้ออกคูปอง
ส่วนลดออนไลน์แต่ก็ยังคงเป็นผู้ขายอยู่ดี เนื่องจากผู้บริโภคที่ต้องการที่จะซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์
จะต้องทําการซื้อคูปองจากเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์เท่านั้น ทําให้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ไม่
อาจที่จะขายคูปองที่มีการกําหนดวันหมดอายุได้ 

                                           
32California Civil Code, Title 1.4A § 1749.5 (a)(2) 
33California Civil Code, Title 1.4A § 1749.5 (e) 
34California Civil Code, Title 1.4A § 1749.5 (a)(1) 
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อย่างไรก็ตามการห้ามกําหนดวันหมดอายุนี้จะไม่ใช้บังคับในกรณีที่มีการระบุวัน
หมดอายุไว้อย่างชัดเจนด้วยตัวอักษรขนาด 10 บนด้านหน้าของใบรับรองของขวัญ (gift certificate) 
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้35 

 1.  เป็นใบรับรองของขวัญออกมาในการจูงใจผู้บริโภคเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ขาย, เป็นรางวัล, ให้ตอบแทนความซื่อสัตย์ต่อเครื่องหมาย โดยที่ผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือให้
สิ่งตอบแทนใดๆในการทําให้ได้มาซึ่งใบรับรองของขวัญนั้น 

 2.  เป็นใบรับรองของขวัญที่ได้รับการบริจาคมาหรือถูกขายต่ํากว่าราคาที่
ปรากฎหน้าบัตรเพ่ือเป็นส่วนลดให้แก่ลูกจ้างหรือให้แก่องค์กรสาธารณะกุศลหรือองค์กรที่ไม่แสวงหา
กําไร เพ่ือจุดมุ่งหมายในการสาธารณะ ถ้าวันหมดอายุของใบรับรองของขวัญนั้นมีระยะเวลาไม่เกิน 
30 วันหลังจากวันที่จําหน่าย 

 3.  เป็นใบรับรองของขวัญที่ออกมาเพ่ือสินค้าประเภทอาหารที่เน่าเสียง่าย 
สําหรับอาหารที่เน่าเสียง่ายนี้หมายถึงสินค้าประเภทอาหารสดที่อยู่ในร้านขายของชําหรือในตลาด
เท่านั้น ไม่รวมไปถึงอาหารที่จําหน่ายในร้านอาหารหรือภัตตาคาร36 

4.1.2.3 การคืนเงินแก่ผู้บริโภค 
การขอเงินคืนนี้จะใช้ได้ในกรณีที่มีการใช้บัตรไปแล้วแต่ยังคงมีเงินเหลืออยู่ในบัตร 

ซึ่งกรณีที่จะขอเงินคืนได้นั้นจะต้องเป็นใบรับรองของขวัญที่ถูกจําหน่ายไปหลังจากวันที่ 1 มกราคม 
1997 โดยการคืนเงินจะใช้กับจํานวนเงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริง (cash value) เท่านั้น นอกจากการ
คืนเงินแล้วผู้ซื้อหรือผู้ที่ถือบัตรอาจนํามาเปลี่ยนเป็นใบรับรองของขวัญใบใหม่ได้โดยไม่มีการคิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ37 สําหรับกรณีที่จะมาขอคืนเป็นเงินได้นั้นจะต้องเป็นกรณีที่มูลค่าคงเหลือในบัตรน้อย
กว่า 10 ดอลลาร์เท่านั้น38 ทั้งนี้การขอเงินคืนนี้อาจคืนเป็นเงินสดหรือเช็ค หรือหากคู่สัญญาตกลงกัน
ได้การคืนเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือในระบบที่สามารถตรวจสอบยอดเงินได้ก็สามารถที่จะกระทําได้39 

เนื่องจากการคืนเงินนั้นใช้กับจํานวนเงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริงเท่านั้น ทําให้
จํานวนเงินที่ผู้บริโภคสามารถท่ีจะขอคืนได้นั้นจึงต้องพิจารณาจากเงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริงๆเท่านั้น 
ในกรณีของคูปองส่วนลดออนไลน์ที่ประกอบไปด้วยราคา ๒ ส่วน คือ ราคาท่ีผู้บริโภคได้จ่ายเงินไปจริง

                                           
35California Civil Code, Title 1.4A § 1749.5 (d) 
36Lisa M. Thomas, Melissa S. Dillenbeck, supra note 15, p.54. 
37California Civil Code, Title 1.4A § 1749.5 (b)(1) 
38California Civil Code, Title 1.4A § 1749.5 (b)(2) 
39California Civil Code, Title 1.4A § 1749.5 (h) 
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เพ่ือให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นหรือที่เรียกว่า “Cash Value” และราคาที่ผู้บริโภคสามารถ
นําคูปองส่วนลดออนไลน์ไปใช้ได้จริงซึ่งราคาดังกล่าวจะเป็นราคาที่ปรากฏอยู่ที่หน้าคูปองส่วนลด
ออนไลน์ เรียกว่า “Face Value” หรือ “Promotion Value” เงินที่ขอคืนได้ภายหลังจากที่มีการใช้
คูปองในครั้งเดียวแล้วยังมีเงินเหลือจึงต้องคิดจากเงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริง ไม่คิดรวมกับส่วนลดที่
ผู้บริโภคได้รับมาด้วย เช่น หากผู้บริโภคจ่ายเงินไป 20 ดอลลาร์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลดออนไลน์
มูลค่า 40 ดอลลาร์ ในกรณีนี้ราคา 20 ดอลลาร์ คือราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายเงินไปจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
คูปองส่วนลดออนไลน์นั้นหรือที่เรียกว่า “Cash Value” ส่วน 40 ดอลลาร์ คือ ราคาที่ผู้บริโภค
สามารถนําคูปองส่วนลดออนไลน์ไปใช้ได้จริงที่เรียกว่า “Face Value” หรือ “Promotion Value” 
หากผู้บริโภคใช้คูปองส่วนลดออนไลน์ดังกล่าวไปเพียง 12 ดอลลาร์แล้ว ผู้บริโภคย่อมสามารถขอคืน
เงินได้จํานวน 8 ดอลลาร์  

นอกจากมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้มีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่ง
แคลิฟอร์เนีย (California Civil Code) ในส่วนที่เกี่ยวกับบัตรของขวัญแล้ว มลรัฐ Massachusetts ก็
ได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับใบรับรองของขวัญ (gift certificate) ไว้ในกฎหมายทั่วไปแห่งมลรัฐ 
Massachusetts เช่นกัน 

4.1.3 กฎหมายทั่ว ไปแห่งมลรัฐ  Massachusetts  ( the General Laws of 
Massachusetts) 

มลรัฐ Massachusetts ได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับใบรับรองของขวัญ (gift 
certificate) ซึ่งได้ให้ความหมายที่ครอบคลุมไปถึงลักษณะของคูปองส่วนลดออนไลน์ ในกฎหมาย
ทั่วไปแห่งมลรัฐ Massachusetts โดยได้ให้ความหมายของใบรับรองของขวัญ (gift certificate) ว่า
เป็นสิ่งที่ถูกใช้อย่างเช่นใบรับรองของขวัญที่ถูกซื้อโดยผู้ซื้อสําหรับใช้โดยบุคคลอ่ืนได้นอกเหนือไปจาก
ตัวผู้ซื้อเอง โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ แต่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการกับผู้ขาย
ตามมูลค่าที่ปรากฎบนใบรับรองของขวัญนั้น ใบรับรองของขวัญนี้รวมถึงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic card) ที่ได้รับการรับรองว่ามีค่าเป็นเงินดอลลาร์, เป็นการให้เครดิตสินค้า, เป็นใบรับรอง
ซึ่งผู้ที่ออก (the issuer) ได้รับชําระเงินเต็มตามจํานวนที่ปรากฎอยู่ด้านหน้าของบัตรสําหรับการซื้อ
หรือส่งมอบสินค้าหรือบริการในอนาคต และสื่อกลางใดๆที่มีหลักฐานที่สามารถชี้ได้ว่าสามารถให้สิทธิ
ในการแลกเปลี่ยนใบรับรอง, บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อกลางอื่นๆ เป็นสินค้า, การให้บริการ, อาหาร, 
เครดิตหรือเงินสด ที่มีมูลค่าที่เท่าเทียมกัน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใช้ได้กับ
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ผู้ขายสินค้าหรือบริการหลายรายที่ไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกัน40 รวมทั้งยังมีการกําหนดห้ามกําหนดวัน
หมดอายุ การห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขอเงินคืน 

4.1.3.1 การห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
การห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ครอบคลุมทั้งค่าธรรมเนียมกรณีที่ไม่มีการ

เคลื่อนไหว (dormancy fee), ค่าธรรมเนียมแฝง (latency fee), ค่าธรรมเนียมในการบริหาร 
(administrative), ค่าธรรมเนียมที่เก็บเป็นครั้งคราว (periodic fee), ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
(service fee) หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ซึ่งมีผลเป็นการลดมูลค่าโดยรวมในการใช้ใบรับรองของขวัญ
ของผู้ถือลง โดยการห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ใช้บังคับกับบุคคลใดๆก็ตามที่ขายหรือเสนอขาย
ใบรับรองของขวัญ ทั้งนี้หากผู้ใดฝุาฝืนมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแล้วจะต้องถูกลงโทษโดยการถูก
ปรับเป็นเงินไม่เกิน 300 ดอลลาร์ต่อครั้ง จะเห็นได้ว่าการห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้มีผลกับ
ค่าธรรมเนียมทุกประเภทโดยเป็นการห้ามที่เด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้น หากมีการฝุาฝืนจะต้องถูกลงโทษ
โดยการปรับเงิน41 

4.1.3.2 การห้ามก าหนดวันหมดอายุ 
General Laws of Massachusetts ได้กําหนดให้ใบรับรองของขวัญที่ถูกขายหรือ

เสนอขายต้องกําหนดวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 7 ปีนับจากวันที่ถูกออกมา โดยวันที่ออกและวัน
หมดอายุจะต้องมีการระบุไว้อย่างชัดเจนบนใบรับรองของขวัญ ในกรณีที่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่
ได้รับการรับรองว่ามีคา่เป็นเงินดอลลาร์ ความชัดเจนของข้อความจะขึ้นอยู่กับใบเสร็จรับเงินของผู้ซื้อ
ว่าได้ซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือในกรณีอ่ืนๆอาจเป็นการซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ทางเว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์ สําหรับใบรับรองของขวัญที่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับวันหมดอายุหรือ
วันหมดอายุไม่สอดคล้องกับที่กฎหมายกําหนดแล้วนั้นให้ยังคงใช้ใบรับรองของขวัญนั้นต่อไปได้ตาม
ระยะที่กฎหมายนี้กําหนด42  

ในกรณีที่มีบุคคลใดก็ตามฝุาฝืนด้วยการขายหรือเสนอขายใบรับรองของขวัญที่มีวัน
หมดอายุน้อยกว่า 7 ปีที่ใบรับรองของขวัญนั้นจะสามารถใช้การได้ จะต้องถูกลงโทษโดยการถูกปรับ
เป็นเงินไม่เกิน 300 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามข้อห้ามนี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้ซื้อใบรับรองของขวัญไม่
มีหนี้ที่จะต้องชําระค่าใบรับรองของขวัญจนกว่าจะถึงเวลาที่จะได้ใช้งานจริง ทั้งนี้บุคคลใดก็ตามภาย

                                           
40General Laws of Massachusetts, Chapter 255D, § 1 
41General Laws of Massachusetts, Chapter 266, § 75D 
42General Laws of Massachusetts, Chapter 200A, § 5D 
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หลังจากที่ได้ขายใบรับรองของขวัญไปแล้ว ปฏิเสธที่จะให้ใช้ใบรับรองของขวัญดังกล่าวก่อนที่จะ
หมดอายุ จะต้องถูกลงโทษโดยการถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน 300 ดอลลาร์43 

4.1.3.3 การคืนเงินแก่ผู้บริโภค 
ในกรณีของการขอเงินคืนนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ เป็น

ใบรับรองของขวัญที่ไม่สามารถเติมเงินเข้าไปได้อีกกับใบรับรองของขวัญที่สามารถเติมเงินเข้าไปได้อีก 
 - กรณีที่เป็นใบรับรองของขวัญที่ไม่สามารถเติมเงินเข้าไปได้อีก ผู้ซื้อหรือผู้

ถือใบรับรองของขวัญ ที่ถูกห้ามโดยเงื่อนไขการใช้ไม่ให้เติมเงินเข้าไปได้และได้ใช้ใบรับรองของขวัญ 
ดังกล่าวไปในการแลกเปลี่ยนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของมูลค่าที่ปรากฏของบัตร ผู้ซื้อหรือผู้ถือสามารถ
เลือกที่จะขอเงินคืนได้หรือใช้ใบรับรองของขวัญนั้นต่อไปก็ได้  

 - กรณีใบรับรองของขวัญที่สามารถเติมเงินเข้าไปได้อีก ผู้ซื้อหรือผู้ถือ
ใบรับรองของขวัญที่ได้รับอนุญาตให้สามารถเติมเงินเข้าไปได้และได้มีการใช้งานจนเหลือเงินในบัตร
เพียง 5 ดอลลาร์หรือน้อยกว่า สามารถเลือกที่จะขอเงินคืนได้หรือใช้ใบรับรองของขวัญนั้นต่อไปก็ได้  

ทั้งนี้ในกรณีที่ใบรับรองของขวัญที่ไม่มีเงินเหลือแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเติมเงินได้หรือ
เติมเงินไม่ได้ให้ถือว่าใช้การไม่ได้แล้วทั้งสองกรณี44 

จะเห็นได้ว่าในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นแม้จะไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเพ่ือบังคับ
ใช้กับธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ดีกฎหมาย The Credit Card 
Accountability Responsibility and Disclosure Act of 2009 ที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับใบรับรอง
ของขวัญ (gift certificate) ได้มีการให้นิยามที่มีความหมายครอบคลุมไปถึงคูปองส่วนลดออนไลน์
ด้วย ส่งผลให้การห้ามกําหนดวันหมดอายุ การห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การแจ้งข้อมูลแก่ผู้บริโภค 
อาจนํามาใช้กับคูปองส่วนลดออนไลน์ได้ นอกจากนี้ในมลรัฐต่างๆก็ได้บัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับ 
The Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure Act of 2009 ด้วย โดยจาก
การศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนีย (California Civil Code) และ กฎหมายทั่วไปแห่งมล
รัฐ Massachusetts ต่างก็มีบทบัญญัติห้ามกําหนดวันหมดอายุ การห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
รวมทั้งการแจ้งข้อมูลแก่ผู้บริโภค แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากกฎหมายเหล่านี้ อาจมีประเด็นต้อง
พิจารณาว่าบุคคลที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้คือใคร ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปอง
ส่วนลดออนไลน์ หรือผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ เนื่องจากในกฎหมายมักจะไม่
กําหนดความชัดเจนว่าใครต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ก็

                                           
43General Laws of Massachusetts, Chapter 266, § 75C 
44General Laws of Massachusetts, Chapter 200A, § 5D 
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มักจะกําหนดเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างตนเองกับผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ ให้
ผู้ค้าเป็นผู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ทั้งถือว่าคูปองที่ออกและจําหน่ายได้ออกและ
จําหน่ายโดยผู้ค้าเพียงคนเดียวไม่เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ แต่ทั้งนี้ในกรณีของ  California 
Civil Code ในส่วนของการห้ามกําหนดวันหมดอายุได้ใช้บังคับนี้ใช้กับบุคคลใดๆ (any person) แล้ว 
ย่อมส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวด้วย  

อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่ากฎหมายที่มีจะขาดความชัดเจนในแง่ของผู้ที่ต้องปฏิบัติก็ตาม แต่ก็
ได้มีการฟูองร้องระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ โดยผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ที่ถูกฟูองร้องได้แก่ LivingSocial และ Groupon ประเด็นหลักที่
มีการฟูองร้องคือ การกําหนดวันหมดอายุในคูปองส่วนลดออนไลน์ทําให้ผู้บริโภคไม่สามารถใช้คูปอง
ได้ภายหลังจากที่คูปองหมดอายุแล้ว อย่างเช่นในคดีแบบ Class action ที่มีการฟูอง LivingSocial45 
โดยศาลได้รวมการพิจารณาคดีจํานวน 6 คดี46ที่มีการฟูองร้องในรัฐต่างๆไว้ด้วยกัน ซึ่งได้ฟูองให้ 
LivingSocial รับผิดจากการฝุาฝืนกฎหมายด้วยการกําหนดวันหมดอายุลงไปในคูปองส่วนลดออนไลน์ 
และกําหนดเงื่อนไขการใช้งานที่ไม่เป็นธรรมด้วยการกําหนดให้ต้องใช้คูปองให้หมดภายในครั้งเดียว 
หากใช้ไม่หมดก็ไม่สามารถนําไปแลกคนืได้ ซึ่งในท้ายที่สุดได้มีการทําข้อตกลงต่อศาลระหว่างโจทก์กับ
จําเลย โดย LivingSocial ตกลงจะตั้งกองทุนจํานวน 4.5 ล้านดอลลาร์เพ่ือจ่ายเงินคืนให้กับคูปอง
ส่วนลดออนไลน์ที่หมดอายุ กับคูปองส่วนลดออนไลน์ที่ไม่ได้ใช้ให้หมดภายในครั้งเดียว แต่ในการจ่าย
คืนนี้จะจ่ายให้เฉพาะจํานวนเงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลดออนไลน์นั้น
เท่านั้น ซึ่งจะทําการจ่ายคืนภายใน 30 – 45 วันนับแต่ข้อตกลงได้จัดทําเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมี
การกําหนดเงื่อนไขการปฏิบัติที่จะบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย โดย
กําหนดให้ LivingSocial ต้องปฏิบัติดังนี้ 

                                           
45Case 1 : 11 – mc – 00472 – ESH - AK 
46Abbott v. LivingSocial, Inc., No. 11-0253 (W.D. Wash. filed Feb. 14, 2011) 
Miller v. LivingSocial, C.A., 11-60519 (S.D. Fla. filed Mar. 11, 2011) 
Forshey v. LivingSocial, Inc., No.11-0745 (D.D.C. filed Apr. 19, 2011) 
Pullman v. Hungry Machine, Inc., No. 11-0846 (S.D.Cal. filed Apr. 21, 2011)  
Gosling v. Hungry Machine, Inc., No. 11-2094 (N.D. Cal. filed Apr.28, 2011) 
Schultz v. Hungry Machine, Inc., No. 11-1136 (D.M.N. filed Apr. 29, 2011 
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 1.  สําหรับคูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีการระบุวันหมดอายุทั้งราคาที่ผู้บริโภคได้จ่าย
จริง (paid value) กับราคาที่ใช้ได้จริง (promotion value) LivingSocial จะต้องมีการกําหนดไว้
อย่างชัดเจนถึงวันหมดอายุดังกล่าวทั้งบนคูปองและบนเว็บไซต์ของ LivingSocial เอง 

 2.  กรณีที่ LivingSocial มีการกําหนดวันหมดอายุทั้งราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายจริง 
(paid value) กับราคาที่ใช้ได้จริง (promotion value) นั้น ในส่วนของวันหมดอายุในราคาที่
ผู้บริโภคได้จ่ายจริง (paid value) จะต้องมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าที่มีการกําหนดไว้ใน The Credit 
Card Accountability Responsibility and Disclosure Act of 2009 หรือภายใต้กฎหมายของรัฐ
ต่างๆซึ่งอาจมีกําหนดเวลาที่ยาวนานกว่านั้น 

 3.  LivingSocial ต้องกําหนดเงื่อนไขการคืนเงินแก่ผู้บริโภคไว้ในข้อกําหนดและ
เงื่อนไข (terms and conditions) ให้ผู้บริโภคท่ีซื้อคูปองไปสามารถขอคืนคูปองส่วนลดออนไลน์ที่ยัง
ไม่มีการใช้งานได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ซื้อคูปองไป โดยมีการทําปุุมเชื่อมต่อ (hyperlink) ในการกด
เข้าไปหน้าขอคืนเงินได้ 

 4.  LivingSocial จะต้องจัดให้มีแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ที่อํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้บริโภคในการขอเงินคืนกรณีที่ไม่สามารถใช้คูปองส่วนลดออนไลน์ได้เนื่องจากผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือบริการได้เลิกกิจการไปก่อนที่ระยะเวลาการใช้คูปองจะสิ้นสุดลง 

ความชัดเจนในการบังคับใช้ของประเทศสหรัฐอเมริกากรณีคูปองส่วนลดออนไลน์จึง
ยังคงไม่มีคําพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานหรือแนวทางที่ชัดเจนว่าศาลจะตัดสินอย่างไร เนื่องจากคดีที่
ขึ้นสู่ศาลนั้นมักจะมีการเจรจายอมความกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์
ก่อนที่ศาลจะมีคําพิพากษา นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ใบรับรองของขวัญที่อาจนํามาใช้เป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์
ได้แล้ว ประเทศออสเตรเลียก็เป็นอีกประเทศหนี่งที่มีการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่สามารถ
นํามาศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ได้ 

 
4.2 ประเทศออสเตรเลีย 

 
ประเทศออสเตรเลียนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคได้ดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ โดยกฎหมายต่างๆที่มีอยู่เดิม
นั้นสามารถที่จะนํามาใช้คุ้มครองผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีความครอบคลุมในหลายด้าน ทั้ง
การห้ามการโฆษณาที่เป็นการหลอกลวง การรับประกันแก่ผู้บริโภคในคุณภาพของสินค้าหรือบริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย Competition and Consumer Act of 2010 ที่ใช้บังคับกับทุกๆรัฐของ
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ออสเตรเลีย นอกจากนี้รัฐต่างๆ เช่น รัฐ Victoria รัฐ Queensland ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจ
คูปองส่วนลดออนไลน์เป็นการเฉพาะ โดยมีการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจคูปองส่วนลด
ออนไลน์ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง กรณีที่เกิดป๎ญหาขึ้นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะดําเนินการอย่างไรบ้าง 
อย่างไรก็ตามออสเตรเลียก็ไม่ได้มีการออกกฎหมายที่ใช้บังคับกับธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์เป็นการ
เฉพาะ แต่ใช้วิธีการจัดทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์
ด้วยกันเองเพ่ือกําหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีในออสเตรเลียและ
ยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้สูงขึ้น เกิดเป็น Australian Group buying Code of Practice 2013  ซึ่ง
มี the Association for Data-driven Marketing and Advertising (ADMA) เป็นองค์กรหลักใน
การทําข้อตกลงนี้ขึ้นมา 

 
4.2.1 Competition and Consumer Act of 2010 
ในการคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ของประเทศออสเตรเลียนั้นไม่ได้

มีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใช้เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ หากแต่ใช้กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่ เดิม คือ กฎหมาย Competition and Consumer Act of 2010 โดย
กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มกราคม 2011 เป็นกฎหมายที่เกิดจากความตกลงร่วมกันระหว่าง
รัฐบาลกลาง (federal government) และ รัฐต่างๆของออสเตรเลียที่ลงนามร่วมกันในข้อตกลง
ระดับชาติว่ าด้วยผู้บริ โภคชาวออสเตรเลีย (The Intergovernmental Agreement for the 
Australian Consumer)47 ซึ่งมีบทบัญญัติที่สามารถนํามาใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปอง
ส่วนลดออนไลน์ได้ เช่น ห้ามผู้ประกอบธุรกิจรับเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ตนไม่สามารถดําเนินการส่ง
มอบได้48 ห้ามผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาหลอกลวงเกี่ยวกับชนิดของสินค้าและราคาของสินค้า49 
นอกจากนี้ยังมีรวมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแห่งออสเตรเลีย (The Australian Consumer Law 
หรื อ  ACL) มาไว้ ใน  Schedule 2 ของ  Competition and Consumer Act of 2010 โ ดยมี

                                           
47ประกอบไปด้วยคอมมอนเวลท์ (Commonwealth of Australia), นิวเซาเวลส์ (the 

State of New South Wales), วิคตอเรีย (State of Victoria), ควีนแลนด์ (State of 
Queensland), ออสเตรเลียตะวันตก (State of Western Australia), ออสเตรเลียใต้ (State of 
South Australia), ทาสมาเนีย (State of Tasmania), the Australian Capital Territory and 
the Northern Territory of Australia    

48Competition and Consumer Act 2010, Vol. 3, Ch. 3, Part 3-1, Div.1, 36 (1)   
49Competition and Consumer Act 2010, Vol. 3, Ch. 3, Part 3-1, Div.1, 29 (1)   
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คณะกรรมการกํากับดูแลการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภค (Australian Competition and 
Consumer Commission หรือ ACCC) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเป็นผู้ทําหน้าที่
ควบคุมและกํากับดูแลการแข่งขันทางการค้า และพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจมิให้มีการหลอกลวง
ผู้บริโภค ซึ่งใน The Australian Consumer Law มีบทบัญญัติที่สามารถนํามาใช้กับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการห้ามการกระทําการหลอกลวงหรือทําให้
เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค การห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม การรับประกันสินค้าและบริการ 

4.2.1.1 การห้ามกระท าการหลอกลวงหรือท าให้เข้าใจผิด 
The Australian Consumer Law (ACL) ได้กําหนดห้ามมิให้บุคคลใดๆขายหรือ

ทําการค้าที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง (deceptive) หรือทําให้เข้าใจผิด (misleading) หรืออย่าง
อ่ืนที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน50 เนื่องจากการหลอกลวงหรือทําให้เข้าใจผิดนี้ จะส่งผลให้ผู้บริโภคไม่
อาจที่จะตัดสินใจได้อย่างอิสระจากการที่ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง51 นอกจากนี้ยังห้ามมิให้บุคคลใดๆ
ขายหรือทําการค้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือส่งเสริมการขายด้วยการนําเสนอข้อมูลที่มีลักษณะ
เป็นการหลอกลวงหรือทําให้เข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค เช่น52 

 1. สินค้ามีความเป็นพิเศษในมาตรฐาน (standard), คุณภาพ (quality), 
คุณค่า (value), ระดับ (grade), ส่วนประกอบ (composition), ลักษณะ (style) หรือ รูปแบบ 
(model) หรือ มีประวัติความเป็นมาที่พิเศษ หรือถูกใช้มาอย่างพิเศษ หรือ 

 2. บริการมีความเป็นพิเศษในมาตรฐาน (standard), คุณภาพ (quality), 
คุณค่า (value), ระดับ (grade) หรือ 

 3.  สินค้าเป็นของใหม่ หรือ 
 4.  มีคนต้องการที่จะเอาสินค้าหรือบริการนั้นไว้แล้ว หรือ 
 5.  เป็นสินค้าหรือบริการที่ได้รับการรับรองโดยบุคคลใดๆ หรือ 
 6. สินค้าหรือบริการมีการสนับสนุน, การยอมรับ, มีลักษณะที่มีประสิทธิภาพ, 

มีส่วนประกอบ, มีการใช้ หรือมีประโยชน์ หรือ 
 7.  มีความพร้อมในการช่วยซ่อมแซมสินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้า หรือ 

                                           
50The Australian Consumer Law, Chapter 2, Part 2-1, section 18 
51Josef Drexl, Warren S. Grimes, Clifford A. Jones, Rudolph J.R. Peritz, and 

Edward T. Swaine, More Common Ground for International Competition Law, (United 
Kingdom : Edward Elgar Publish Limited, 2011), p.38. 

52The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-1, Div. 1, section 29 (1) 
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 8.  ราคาของสินค้าหรือบริการ หรือ 
 9.  ความต้องการหรือความนิยมในตัวสินค้าหรือบริการ หรือ 
 10. ข้อจํากัดหรือความมีผลของเงื่อนไขใดๆ การรับประกัน สิทธิในการเรียก

ค่าเสียหาย 
ทั้งนี้ การทําให้เข้าใจผิด (misleading) จะมีลักษณะเป็นการถ่ายทอดข้อเท็จจริงที่

ขัดแย้งกับความเป็นจริง และนําไปสู่ความเข้าใจผิดหรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด 53 ในขณะที่
การหลอกลวง (deceptive) จะมีความหมายที่แคบกว่าการทําให้เข้าผิด54 ในการพิจารณาว่ากรณีใด
จะเป็นการขายหรือทําการค้าที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือทําให้เข้าใจผิดหรือไม่นั้น ศาลจะต้อง
พิจารณาทั้งจาก ทัศนคติ ความเชื่อ การบริโภค ความรู้ ทักษะ ระดับความระมัดระวัง ของผู้เสียหาย 
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี55 ทั้งนี้อาจมีการแบ่งระดับของผู้บริโภคออกเป็นระดับต่างๆ
ตามลักษณะของผู้บริโภคก็ได้56 ในบางกรณีศาลอาจใช้เกณฑ์วิญํูชน (ordinary purchaser) มาเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินได้57 

4.2.1.2 การห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
The Australian Consumer Law (ACL) ได้กําหนดบทบัญญัติที่มุ่ งคุ้มครอง

ผู้บริโภคจากการต้องทําสัญญาที่มีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม โดยสัญญาดังกล่าวต้องเป็น
สัญญาผู้บริโภค (consumer contract)58 ที่มีลักษณะเป็นสัญญามาตรฐาน (a standard form 
contract)59 ซึ่งหากสัญญาดังกล่าวมีข้อสัญญาที่มีลักษณะที่ไม่เป็นธรรม (unfair) แล้วจะทําให้ข้อ

                                           
53Colin Lockhart, The Law of Misleading or Deceptive Conduct, 3rd 

(Australia : LexisNexis Butterworths, 2011), p.66. 
54Ibid, p.66. 
55Colin Lockhart, supra note 53, p.79. 
56Russell V Miller, Trade Practices Act, 14th (Sydney : The Law Book 

Company Limited, 1993), p.217. 
57Colin Lockhart, supra note 53, p.80. 
58The Australian Consumer Law, Chapter 2, Part 2-3, section 23(3) 
59The Australian Consumer Law, Chapter 2, Part 2-3, section 23(1)(b) 
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สัญญาดังกล่าวตกเป็นโมฆะ60 ทั้งนี้ข้อสัญญาที่จะถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจะต้องมีลักษณะ
ดังนี้61 

 1.  ข้อสัญญานั้นก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาภายใต้สัญญาดังกล่าว 

 2. ข้อสัญญานั้นมีลักษณะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของฝุายที่จะได้เปรียบ
จากข้อสัญญานั้นอย่างไม่สมเหตุสมผล 

 3. ข้อสัญญานั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งถ้าหากมีการ
ใช้ข้อสัญญานั้น ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นตัวเงินหรือไม่ก็ตาม 

ทั้งนี้ในการพิจารณาว่าข้อสัญญามีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น ศาลจะต้อง
พิจารณาถึงความโปร่งใสของสัญญาประกอบด้วย กล่าวคือ ข้อสัญญานั้นมีการนําเสนอที่ชัดเจน ใช้
ภาษาท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถเข้าถึงได้โดยคู่สัญญาฝุายใดฝุายหนึ่ง62 
รวมทั้งต้องพิจารณาสัญญาทั้งหมดในภาพรวมด้วย63 สําหรับตัวอย่างกรณีของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
เช่น64 

 1. ข้อสัญญาที่ให้สิทธิคู่สัญญาฝุายที่มีอํานาจต่อรองมากกว่าหลีกเลี่ยงหรือ
จํากัดความรับผิดได้ 

 2. ข้อสัญญาที่ให้สิทธิคู่สัญญาฝุายที่มีอํานาจต่อรองมากกว่ามีสิทธิในการเลิก
สัญญาฝุายเดียว 

 3.  ข้อสัญญาที่ให้สิทธิคู่สัญญาฝุายที่มีอํานาจต่อรองมากกว่าในการละเมิดหรือ
ยกเลิกสัญญาได้ 

 4.  ข้อสัญญาที่ ให้สิทธิคู่สัญญาฝุายที่มี อํานาจต่อรองมากกว่าสามารถ
เปลี่ยนแปลงข้อสัญญาได้ฝุายเดียว 

 5.  ข้อสัญญาที่ ให้สิทธิคู่ สัญญาฝุ ายที่ มี อํานาจต่อรองมากกว่ า ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าโดยไม่ให้สิทธิแก่คู่สัญญาอีกฝุายในการเลิกสัญญา 

                                           
60The Australian Consumer Law, Chapter 2, Part 2-3, section 23(1)(a) 
61The Australian Consumer Law, Chapter 2, Part 2-3, section 24(1) 
62The Australian Consumer Law, Chapter 2, Part 2-3, section 24(3) 
63The Australian Consumer Law, Chapter 2, Part 2-3, section 24(2)(b) 
64The Australian Consumer Law, Chapter 2, Part 2-3, section 25(1) 
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 6.  ข้อสัญญาที่ ให้สิทธิคู่ สัญญาฝุ ายที่ มี อํานาจต่อรองมากกว่ า ในการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ตนเป็นฝุายจัดหา 

 7.  ข้อสัญญาที่ให้สิทธิคู่สัญญาเพียงฝุายเดียวมีสิทธิกําหนดว่ากรณีใดที่ถือว่ามี
การผิดสัญญาเกิดขึ้นหรือสามารถตีความสัญญาได้เพียงฝุายเดียว 

 8.  ข้อสัญญาที่จํากัดสิทธิคู่สัญญาอีกฝุายไม่ให้ฟูองคู่สัญญาอีกฝุายได้ 
 9.  ข้อสัญญาที่จํากัดสิทธิไม่ให้คู่สัญญาอีกฝุายแสดงพยานหลักฐานในชั้นศาล

เมื่อมีการดําเนินคดีเกิดข้ึนระหว่างคู่สัญญา 
หากปรากฏว่าข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจได้กําหนดขึ้นนั้นมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรม

แล้ว ข้อสัญญาดังกล่าวนอกจากจะตกเป็นโมฆะได้แล้ว ยังอาจถูกมองว่าเป็นข้อสัญญาที่มีลักษณะเป็น
การหลอกลวงผู้บริโภคอันอาจส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องชดใช้ค่าเสียหายที่คาดเห็นได้เมื่อมี
ข้อบกพร่องเกิดข้ึนแก่สินค้าหรือบริการ (consequential loss)65 

4.2.1.3 การให้การรับประกันแก่ผู้บริโภค (Consumer Guarantee) 
การให้การรับประกันแก่ผู้บริโภคนี้เป็นบทบังคับอัตโนมัติแก่ผู้จําหน่าย (suppliers) 

และผู้ผลิต (manufacturers) ที่จะต้องให้การรับประกันสินค้าหรือบริการต้องมีลั กษณะตามที่
กฎหมายกําหนดไว้ โดยผู้จําหน่าย (suppliers) ที่จะต้องปฏิบัติตามหมายถึง บุคคลใดๆรวมถึงผู้ทํา
การค้า (trader) ผู้ค้าปลีก (retailer) หรือ ผู้ให้บริการ (service provider) ที่ได้ขายสินค้าหรือ
ให้บริการแก่ผู้บริโภคในทางการค้าหรือทางธุรกิจของตน66 การให้การรับประกันแก่ผู้บริโภคนี้จึง
สามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

1) การรับประกันสินค้า 
The Australian Consumer Law (ACL) ได้กําหนดบทบัญญัติที่คุ้มครอง

ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า โดยให้ผู้จําหน่ายให้การรับประกันสินค้าที่ผู้บริโภคได้ซื้อหรือได้รับมานั้นต้องมี
ลักษณะดังนี้ 

1. มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ (acceptable quality)67 
ผู้จําหน่ายและผู้ผลิตต้องให้การรับประกันว่าสินค้าที่ตนได้ขายหรือผลิตนั้นมี

คุณภาพเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ไม่ต้องพิจารณาว่าผู้จําหน่ายและผู้ผลิตจะได้ใช้ความ

                                           
65The Australian Consumer Law, Section 82. See also, Marks V. GIO 

Australia Holdings Ltd (1998) 196 CLR 494 at 503 [15-17]. 
66The Australian Consumer Law, Chapter 1, Section 2. 
67The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2. Section 54. 



140 
 

 

ระมัดระวังหรือไม่ในการทําให้สินค้าดังกล่าวมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ68 โดยลักษณะของสินค้าที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับได้นี้จะต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้69 

 1)  ต้องใช้การได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามลักษณะของสินค้าชนิดนั้นๆ 
เช่น เครื่องปิ้งขนมป๎งต้องสามารถใช้ปิ้งขนมป๎งได้ 

 2)  ต้องมีลักษณะและการประกอบเป็นที่ยอมรับได้ เช่น เครื่องปิ้งขนมป๎ง
เครื่องใหม่ควรที่จะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนที่ตัวเครื่อง 

 3)  ต้องปราศจากความชํารุดบกพร่อง เช่น ตัวจับเวลาของเครื่องปิ้งขนม
ป๎งไม่ควรชํารุดเมื่อใช้งานครั้งแรก 

 4)  ต้องปลอดภัยในการใช้งาน เช่น ต้องไม่มีไฟฟูาช๊อตเมื่อใช้งานเครื่องปิ้ง
ขนมป๎ง 

 5)  มีความคงทน เช่น เครื่องปิ้งขนมป๎งต้องสามารถใช้การได้เป็นระยะ
เวลานานพอตามสมควรภายหลังจากท่ีซื้อโดยไม่เสีย 

 ทั้งนี้ป๎จจัยที่นํามาใช้ในการพิจารณาว่าสินค้ามีลักษณะที่ถือได้ว่ามีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับหรือไม่จะต้องพิจารณาจากป๎จจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้70 

 1)  ลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้าชนิดนั้น เช่น ตู้เย็นย่อมได้รับการ
คาดหมายว่าสามารถใช้งานได้นานกว่าเครื่องปิ้งขนมป๎ง 

 2)  ราคาของสินค้าชนิดนั้น เช่น เครื่องปิ้งขนมป๎งราคาถูกย่อมไม่ได้รับการ
คาดหวังว่าจะสามารถใช้งานได้นานเท่าเครื่องที่มีราคาแพงกว่า 

 3)  การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าชนิดนั้นบนบรรจุภัณฑ์ หรือ
เครื่องหมายใดๆบนสินค้านั้น เช่น บนกล่องบรรจุเครื่องปิ้งขนมป๎งแสดงคุณลักษณะพิเศษในการลด
ความร้อนของเครื่อง 

 4)  การแสดงออกใดๆที่ เกี่ยวกับสินค้าชนิดนั้นโดยผู้ประกอบธุรกิจ 
(supplier) เช่น ผู้ประกอบธุรกิจบอกว่าถาดเทเศษขนมป๎งสามารถล้างและทําความสะอาดได้ง่าย 

 5)  พฤติการณ์แวดล้อมอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับสินค้าชนิดนั้น 

                                           
68R B Vermeesch, K E Lindgrren, Business Law of Australia, 6th (Australia : 

Butterworths pty Limited, 1990), p.711. 
69The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 54(2) 
70The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 54(3) 
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 อย่างไรก็ตามในบางกรณีสินค้าอาจมีข้อบกพร่องได้จากลักษณะของสินค้า
นั้นเอง หรือมีเหตุอ่ืนๆที่ทําให้สินค้ามีคุณภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจไม่ใช่ความผิดของผู้จําหน่ายหรือ
ผู้ผลิต กฎหมายจึงได้ยกเว้นให้ไม่นําหลักเรื่องสินค้ามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมาใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 1)  ผู้จําหน่าย (supplier) ได้ให้คําเตือนถึงความบกพร่องใดๆที่แฝงอยู่ใน
สินค้านั้นแล้ว71 สินค้าบางชนิดอาจไม่มีคุณภาพที่ยอมรับได้เนื่องจากป๎ญหาที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รู้อยู่
แล้ว เช่น สินค้าประเภทเครื่องสําอางค์ที่ชํารุดบกพร่องที่นํามาขายเป็นของชั้นที่สอง สินค้าที่บกพร่อง
นั้นสามารถนํามาขายในราคาที่ต่ํากว่าปกติได้ ถ้าผู้บริโภคได้รับการแจ้งเตือนถึงความบกพร่องของ
สินค้าดังกล่าวก่อนขาย และมีการแสดงไว้บนสินค้านั้นแล้ว โดยการแสดงนั้นจะต้องมีความชัดเจน 
สังเกตุได้ และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย72 อย่างไรก็ตามลําพังแต่การแสดงว่าเป็นสินค้าชั้นสอง เป็นสินค้า
ลดราคา หรือขายตามสภาพที่เป็นอยู่ ยังไม่ถือว่าเป็นการเพียงพอในการแจ้งเตือนถึงความบกพร่อง
ของสินค้า เมื่อผู้บริโภคได้รับการแจ้งเตือนถึงความบกพร่องของสินค้านั้นๆแล้วก่อนที่จะซื้อ ผู้บริโภค
จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หากภายหลังความบกพร่องดังกล่าวได้เป็นเหตุให้สินค้าเกิดป๎ญหาขึ้น 
อย่างไรก็ดีผู้บริโภคยังคงมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้หากเป็นความผิดอ่ืนๆของผู้จําหน่าย เช่น 
ผู้บริโภคซื้อรองเท้าที่มีการระบุว่าเป็นรองเท้าเกรดชั้นสอง โดยระบุว่ามีป๎ญหาเกี่ยวกับรอยเย็บของ
รองเท้า หากภายหลังรองเท้าดังกล่าวได้ขาดเนื่องจากรอยเย็บไม่ดีแล้ว ผู้บริโภคย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ให้ผู้ขายรับผิดชอบได้ แต่ทั้งนี้หากรองเท้าดังกล่าวเสียหายจากกรณีอ่ืนที่ไม่ได้แจ้งไว้ ผู้บริโภคยังคง
เรียกให้ผู้ขายรับผิดชอบได้ 

 2)  ผู้บริโภคได้ทดสอบสินค้าแล้ว73 เมื่อผู้บริโภคได้มีโอกาสในการทดสอบ
สินค้าก่อนซื้อและไม่ได้สังเกตุเห็นความบกพร่องที่ควรจะเห็น เช่น กรณีสินค้ามือสองและวัตถุโบราณ
ที่ขายตามสภาพที่เป็นอยู่อยู่ กรณีเช่นนี้ผู้ค้าวัตถุโบราณไม่จําต้องรับผิดชอบต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้น
หากความบกพร่องนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคควรจะสังเกตเห็นเองได้แต่แรก เช่น พ้ืนผิวที่ขรุขระ หรือ สีที่
ทาไม่เรียบ เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากความบกพร่องนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจสังเกตเห็นได้แม้จะได้ใช้ความ
ระมัดระวังอย่างดีแล้ว ผู้บริโภคจึงยังคงเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบได้ 

 3) ผู้บริโภคใช้สินค้าในลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามปกติ (abnormal)74 โดย
ปกติแล้วสินค้าไม่ได้ถูกคาดหมายว่าจะต้องใช้ได้อย่างคงทนไม่มีวันบุบสลาย การใช้งานของผู้บริโภค

                                           
71The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 54(4) 
72The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 54(5) 
73The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 54(7) 
74The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 54(6) 



142 
 

 

ย่อมส่งผลถึงความคงทนของสินค้าเหล่านั้นเสมอ ในกรณีที่ผู้บริโภคได้ใช้งานสินค้าในลักษณะที่ไม่
ถูกต้องตามปกติจนเป็นเหตุให้สินค้าเกิดความบกพร่อง ทั้งที่ผู้บริโภคสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการ
กระทําดังกล่าวได้แล้ว กรณีเช่นนี้สินค้าดังกล่าวย่อมไม่ถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่ยอมรับไม่ได้ 
ตัวอย่างเช่น75 ใช้โทรศัพท์มือถือในน้ําหรือตากฝน โทรทัศน์เสียหายเนื่องจากถูกตีที่หน้าจอ ใช้เครื่อง
ตัดหญ้าขนาดเล็กตัดหญ้าเป็นบริเวณกว้างมากโดยไม่หยุดพักเครื่องเลย 

2. สามารถใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 
การที่สินค้าสามารถใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากผู้

ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค ในกรณีที่เกิดจากวัตถุประสงค์ที่ผู้ผลิตได้แจ้งไว้76 คือ การที่ผู้จําหน่ายได้
ให้การรับประกันว่าสินค้าสามารถใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่ได้บอกแก่ผู้บริโภค เช่น นักดําน้ําได้ซื้อ
นาฬิกาข้อมือซึ่งผู้ขายได้แจ้งว่าเหมาะแก่การดําน้ํา แต่เมื่อนํานาฬิกาดังกล่าวไปใช้ดําน้ํากลับพบว่าน้ํา
สามารถเข้าไปในนาฬิกาได้ กรณีเช่นนี้ผู้ซื้อสามารถเรียกให้ผู้ขายรับผิดได้ เป็นต้น  

ส่วนกรณีที่เกิดจากวัตถุประสงค์ที่ผู้บริโภคได้แจ้งไว้77 เป็นกรณีที่ผู้บริโภค
ต้องการสินค้าที่มีคุณลักษณะเฉพาะเพ่ือนําไปใช้งานในลักษณะที่แตกต่างจากปกติ และผู้จําหน่ายได้
ให้การรับประกันว่าสินค้าดังกล่าวสามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริโภคต้องการ โดยผู้บริโภคได้มี
การแจ้งแก่ผู้จําหน่ายก่อนทําการซื้อสินค้า หรือผู้จําหน่ายสามารถคาดเดาได้จากความรู้หรือ
ประสบการณ์ของตนเมื่อได้เลือกสินค้าว่าเหมาะสมกับความต้องการของผู้ซื้อหรือไม่ 78 เช่น ผู้บริโภค
ได้แจ้งแก่ผู้ขายรถยนต์ว่าต้องการซื้อรถยนต์ที่สามารถนําไปใช้ลากจูงเรือได้ ผู้ซื้อจึงได้ซื้อรถยนต์ที่
ผู้ขายได้แจ้งว่าสามารถใช้ลากจูงเรือได้ โดยปกติแล้ววัตถุประสงค์ของรถยนต์คือการใช้โดยสาร แต่
เมื่อผู้ซื้อได้แจ้งแล้วว่าต้องการนํารถยนต์ไปใช้ใช้ลากจูงเรือ ดังนั้นรถยนต์คันดังกล่าวต้องสามารถใช้
ลากจูงเรือได้ แต่หากผู้ซื้อไม่ได้แจ้งแก่ผู้ขายว่าต้องการนํารถยนต์คันดังกล่าวไปใช้ลากจูงเรือแล้ว 
ผู้ขายย่อมขายรถยนต์ที่ใช้เพื่อการโดยสารได้ 

 อย่างไรก็ตามหากผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสนใจถึงทักษะหรือการตัดสินใจ
ของผู้จําหน่ายเมื่อได้ซื้อสินค้า และภายใต้พฤติการณ์แวดล้อมมีความไม่สมเหตุสมผลในการที่ผู้บริโภค

                                           
75“Consumer Guarantees, A guide for businesses and legal practitioners”, 

Australian Consumer Law, 2010, p. 14. 
76The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 55(1) 
77The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 55(2) 
78R B Vermeesch, K E Lindgrren, supra note 68, p.708. 
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ต้องให้ความสนใจถึงทักษะหรือการตัดสินใจของผู้จําหน่ายแล้ว กรณีนี้ผู้จําหน่ายก็ไม่ต้องรับผิด79 
ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภครายหนึ่งได้บอกกับเพ่ือนที่ไปด้วยกันขณะอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าว่าตนต้องการซื้อ
โทรทัศน์ที่สามารถแสดงช่องดิจิตอลได้ทุกช่อง ปรากฎว่ามีผู้บริโภคอีกรายได้บอกกับผู้บริโภครายนี้ว่า
โทรทัศน์รุ่นนี้เหมือนกับรุ่นที่พ่อของเขาได้ซื้อไปซึ่งเขาคิดว่าสามารถใช้ได้อย่างที่คุณต้องการ ภายหลัง
จากที่ผู้บริโภครายนี้ได้ซื้อโทรทัศน์ไปแล้วกลับพบว่าไม่สามารถใช้รับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้ จะเห็นได้
ว่าผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสนใจหรือสอบถามผู้จําหน่ายเมื่อมีการซื้อสินค้าเลย ทําให้ผู้จําหน่ายไม่ต้อง
รับผิดจากการที่โทรทัศน์ไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริโภค 

 3. มีลักษณะตรงตามค าบรรยาย  
 ผู้จําหน่ายและผู้ผลิตต้องให้การรับประกันว่าคําบรรยายเกี่ยวกับสินค้า 

(เช่น ในแคตตาล็อกหรือโทรทัศน์) มีความถูกต้อง (accurate)80 แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงสินค้าที่ซื้อมาจาก
การประมูล81 เมื่อผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่ไม่ตรงกับคําบรรยาย เช่น สีหรือขนาดไม่ตรง ย่อมสามารถ
เรียกร้องให้รับผิดได้ ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ผลิตไม่สามารถอ้างได้ว่าผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกสินค้า
นั้นเองก่อนซื้อและสามารถเห็นข้อผิดพลาดในคําบรรยายได้82 นอกจากนี้สินค้ายังต้องมีลักษณะตรง
ตามตัวอย่างหรือของที่นํามาแสดงโชว์แก่ผู้บริโภคด้วย83 

 4. มีลักษณะตรงตามตัวอย่างหรือโมเดลสาธิต  
 ผู้จําหน่ายต้องรับประกันว่าเมื่อผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าตามตัวอย่างหรือโมเดล

ที่นํามาแสดงโดยผู้จําหน่าย สินค้านั้นต้องมีลักษณะตรงตามตัวอย่างหรือโมเดลสาธิตและคําบรรยาย
ใดๆที่มี84 เช่น สีผ้าที่ใช้ทําโซฟาที่ได้จัดส่งมามีสีที่แตกต่างจากตัวอย่างที่แสดงไว้ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ไม่
รวมถึงสินค้าที่ซื้อมาจากการประมูล85 โดยสินค้าที่ถูกขายตามตัวอย่างหรือโมเดลสาธิตต้องไม่มีความ
ชํารุดบกพร่องแฝงไว้ที่ทําให้สินค้ามีคุณภาพไม่ดีและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ า86 นอกจากนี้
ในกรณีที่ความแตกต่างเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากมีการผลิตเป็นจํานวนมาก หากสินค้าได้

                                           
79The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 55(2) 
80The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 56 
81The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 56(1)(b) 
82The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 56(2) 
83The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 56(3) 
84The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 57 
85The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 57(1)(b) 
86The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 57(1)(e) 
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ขายโดยมีการแสดงตัวอย่างหรือโมเดลสาธิตแล้ว หากสินค้านั้นไม่ตรงตามตัวอย่างหรือโมเดลสาธิต
แล้ว ผู้บริโภคก็สามารถเรียกให้รับผิดได้87 อย่างไรก็ตามผู้บริโภคต้องทําการเปรียบเทียบสินค้ากับ
ตัวอย่างต้นแบบภายในเวลาอันสมควร88 (กรณีนี้ไม่ใช้กับโมเดลสาธิต) เช่น ผู้บริโภคซื้อรถยนต์จาก
การดูตัวอย่างโมเดลสาธิตที่นํามาแสดงโดยผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ ผู้แทนจําหน่ายย่อมสามารถขาย
รถยนต์คันตัวอย่างให้แก่ผู้อื่นได้ โดยที่ไม่จําเป็นต้องเก็บรถยนต์นั้นไว้ให้ผู้บริโภคทําการเปรียบเทียบ  

5. เป็นไปตามท่ีให้การรับรองโดยชัดแจ้ง (express warranties) 
ในหลายๆครั้งผู้จําหน่ายและผู้ผลิตอาจให้คํามั่นสัญญาที่มากกว่าปกติ (extra 

promises) ซึ่ งในบางครั้ งเรียกว่า การรับรองโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับคุณภาพ สภาพ ลักษณะ 
ประสิทธิภาพ หรือคุณลักษณะของสินค้า ซึ่งหากผู้จําหน่ายหรือผู้ผลิตได้ให้การรับรองเช่นนั้นแล้ว 
สินค้านั้นย่อมต้องเป็นไปตามที่ได้ให้การรับรองไว้89 เช่น ผู้จําหน่ายแจ้งแก่ผู้บริโภคว่า เตียงนอนนี้
สามารถใช้งานได้ไม่ต่ํากว่า 10 ปี หากผู้บริโภคใช้เตียงนอนดังกล่าวได้เพียง 6 ปี เตียงก็ชํารุดแล้ว 
กรณีเช่นนี้ผู้บริโภคย่อมสามารถเรียกให้ผู้จําหน่ายรับผิดได้  

2) การรับประกันบริการ 
นอกจากการรับประกันสินค้าว่าต้องมีลักษณะที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ มี

ลักษณะตรงตามคําบรรยาย และอ่ืนๆ แล้ว The Australian Consumer Law (ACL) ยังได้กําหนด
บทบัญญัติที่คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนของบริการ (services) ด้วย โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจให้การ
รับประกันบริการที่ผู้บริโภคได้รับต้องมีลักษณะดังนี้ 

1. กระท าด้วยความเอาใจใส่และมีทักษะท่ีดี  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้การรับประกันว่าบริการที่ให้นั้นได้ดําเนินการด้วย

ความเอาใจใส่และใช้ทักษะที่ดี90 ซึ่งหมายถึงใช้ระดับทักษะความสามารถหรือความรู้ด้านเทคนิคใน
ระดับท่ีเป็นที่ยอมรับ91 และใช้ความเอาใจใส่หรือความระมัดระวังที่จําเป็นทั้งหมดเพ่ือหลีกเลี่ยงความ

                                           
87“Consumer Guarantees, A guide for businesses and legal practitioners”, 

Australian Consumer Law, 2010, p.16. 
88The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 57(1)(d) 
89The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 59 
90The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 60 
91Russell V Miller, supra note 56, p.333. 
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เสียหายหรือความสูญเสีย92 ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคจ้างช่างทาสีมาทาสีบ้าน ก่อนที่จะเริ่มทาสี ช่างทาสี
ไม่ได้ทําการกําจัดสีเก่าที่มีออกก่อนทําให้หกเดือนต่อมาสีที่ทาใหม่จึงได้หลุดร่อนออกมา กรณีเช่นนี้
เห็นได้ว่าช่างทาสีไม่ได้ใช้ความเอาใจใส่และทักษะที่ดีในการทํางาน 

2. ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้การรับประกันว่าบริการที่ให้มีความถูกต้องตรงตาม

จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ใดๆที่ระบุไว้โดยผู้บริโภคหรือจากลักษณะสินค้านั้น93 เช่น ผู้บริโภคได้ให้
ช่างไม้สร้างกันสาดสําหรับคลุมรถยนต์ที่กว้าง 2 เมตร ถ้าช่างไม้สร้างกันสาดกว้าง 1.8 เมตร ซึ่งไม่
สามารถคลุมรถยนต์ได้ทั้งหมด ช่างไม้ย่อมสร้างไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เป็นต้น ผู้
ประกอบธุรกิจยังต้องให้การรับประกันด้วยว่าบริการและผลผลิตสุดท้ายที่ทําขึ้น (any resulting 
products) เป็นไปตามมาตรฐานความคาดหวังที่ต้องการที่ผู้บริโภคได้ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รู้แล้ว94 
เช่น ผู้บริโภคให้ช่างซ่อมประตูโรงจอดรถ เนื่องจากประตูมีป๎ญหาส่งเสียงดังเวลาเปิด ผู้บริโภคได้แจ้ง
ช่างแล้วว่าต้องการให้เสียงดังกล่าวหายไป ช่างได้ซ่อมให้แล้วแต่เสียงดังก็กลับมาอีกในสองวัน ช่างจึง
ต้องซ่อมแซมให้ใหม่โดยไม่คิดค่าแรงเนื่องจากบริการไม่เป็นไปตามผลลัพท์ที่ต้องการ แต่การ
รับประกันว่าบริการต้องตรงตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้จะไม่นํามาใช้ในกรณีที่ผู้บริโภคไม่มีความ
สมเหตุสมผลที่จะให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการบางชนิดด้วยทักษะหรือความสามารถที่มี95 เช่น ความ
ไม่สมเหตุสมผลในการให้พนักงานต้อนรับในบริษัทที่รับให้บริการขนาดใหญ่ทําการให้คําปรึกษา
เกี่ยวกับบริการว่าบริการไหนมีความเหมาะสม นอกจากนี้หากเป็นกรณีที่เป็นการให้บริการที่ต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษจากสถาปนิกหรือวิศวกรแล้ว การรับประกันว่าบริการต้องตรงตาม
จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ก็จะไม่นํามาใช้ 96 อย่างไรก็ตามหากสถาปนิกหรือวิศวกรได้ให้บริการ
นอกเหนือไปจากการใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้นแล้ว การให้บริการดังกล่าวก็ยังคงต้อง
ให้บริการตรงตามจุดมุ่งหมายอยู่97 

                                           
92“Consumer Guarantees, A guide for businesses and legal practitioners”, 

Australian Consumer Law, 2010, p. 18. 
93The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 61(1) 
94The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 61(2) 
95The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 61(3) 
96The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 61(4) 
97“Consumer Guarantees, A guide for businesses and legal practitioners”, 

Australian Consumer Law, 2010, p. 19. 
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3. ให้บริการส าเร็จภายในเวลาอันสมควร (reasonable time) 
หากสัญญาหรือข้อตกลงมีการกําหนดเวลาที่ผู้ให้บริการต้องให้บริการกําหนด

ไว้แล้ว การให้บริการก็ต้องกระทําให้สําเร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว หากไม่มีกําหนดเวลาไว้ผู้
ให้บริการต้องให้บริการแล้ว ผู้ให้บริการต้องให้บริการให้สําเร็จภายในเวลาอันสมควร 98 ทั้งนี้เวลาอัน
สมควรนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการนั้นๆ เช่น ระยะเวลาในการสร้างบ้านย่อมนานกว่า
ระยะเวลาในการตัดต้นไม้ 

3) ผลของการท าผิดการรับประกันแก่ผู้บริโภค 
ในกรณีที่สินค้าหรือบริการไม่เป็นตามการให้การรับประกันแก่ผู้บริโภคแล้ว 

ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้มีการเยียวยาชดใช้ได้  
กรณีสินค้า99 
ถ้าสินค้าไม่เป็นไปตามการรับประกันแก่ผู้บริโภคแล้ว ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะ

เรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ผลิตรับผิดได้ หากป๎ญหาที่เกิดขึ้นเป็นกรณีเล็กน้อย ผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถเลือกได้ระหว่างซ่อมแซมสินค้าหรือเสนอให้ผู้บริโภคเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้ 100 หาก
ป๎ญหาที่เกิดเป็นกรณีเสียหายมาก (major failures) ผู้บริโภคสามารถเลือกที่จะปฏิเสธการรับสินค้า
และขอเงินคืน หรือปฏิเสธการรับสินค้าและขอให้เปลี่ยนเป็นของชิ้นใหม่หรือเป็นของที่มีมูลค่าเท่า
เทียมกัน หรือเก็บสินค้านั้นไว้และให้จ่ายค่าชดเชยในส่วนที่เสียหายในการทําให้สินค้ามีมูลค่าลดลง101 
โดยสิทธิดังกล่าวนี้ผู้บริโภคแต่เพียงฝุายเดียวที่มีสิทธิเลือกในขณะที่ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตไม่
สามารถเลือกได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้บริโภคต้องการคืนสินค้าและขอเงินคืนเนื่องจากเปลี่ยนใจ
โดยที่สินค้าดังกล่าวไม่ได้มีป๎ญหาใดๆ ผู้ประกอบธุรกิจไม่จําต้องคืนเงินให้แก่ผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ผู้
ประกอบธุรกิจสามารถกําหนดนโยบายของตนเกี่ยวกับการขอคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าได้หาก
ผู้บริโภคเปลี่ยนใจ ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจได้กําหนดนโยบายเช่นนั้นแล้วย่อมต้องผูกพันตาม
ข้อกําหนดดังกล่าวของตน102 

                                           
98The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-2, Section 62 
99The Australian Consumer Law, Chapter 5, Part 5-4, Subdivision A. 
100The Australian Consumer Law, Chapter 5, Part 5-4, Section 259(2) 
101The Australian Consumer Law, Chapter 5, Part 5-4, Section 259(3) 
102“Consumer Guarantees, A guide for businesses and legal practitioners”, 

Australian Consumer Law, 2010, p.22. 
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กรณีบริการ103 
ถ้าบริการไม่เป็นไปตามการรับประกันแก่ผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิ

เรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดได้ โดยกรณีที่เป็นป๎ญหาเล็กน้อย ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเลือกได้
ระหว่างซ่อมแซมหรือเสนอคืนเงินให้แก่ผู้บริโภค ถ้าผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธหรือใช้เวลานานเกินควร 
ผู้บริโภคสามารถให้ผู้อ่ืนมาดําเนินการแทนได้และเรียกร้องค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้ประกอบธุรกิจที่
ผู้บริโภคได้จ่ายไปตามสมควร หรือยกเลิกการให้บริการดังกล่าวแล้วขอเงินคืน104 หากป๎ญหาที่เกิดเป็น
กรณีเสียหายมาก (major failures) ผู้บริโภคสามารถเลือกที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวแล้วขอ
เงินคืน หรือยังคงรักษาสัญญาไว้แล้วค่อยเรียกค่าชดเชยในส่วนของมูลค่าของบริการที่แตกต่างกัน105 
เช่น ผู้บริโภคได้ทําสัญญาจ้างสร้างบ้านตามแบบที่กําหนดไว้ ปรากฏว่าเมื่อบ้านสร้างแล้ว หน้าต่าง
ของบ้านกลับไม่เป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้เพราะผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านไม่ได้ใช้มาตรฐานการ
ก่อสร้างตามที่กําหนดในสัญญา กรณีนี้ผู้บริโภคสามารถเรียกให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายได้ อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีผู้บริโภคไม่ต้องการใช้บริการและขอเงินคืนเนื่องจากเปลี่ยนใจ ผู้
ประกอบธุรกิจไม่จําต้องคืนเงินให้แก่ผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกําหนดนโยบายของตน
เกีย่วกับการขอเงินคืนได้หากผู้บริโภคเปลี่ยนใจ ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจได้กําหนดนโยบายเช่นนั้นแล้ว
ย่อมต้องผูกพันตามข้อกําหนดดังกล่าวของตน106 

ในกรณีของธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์นั้น คณะกรรมการกํากับดูแลการแข่งขันและ
การคุ้มครองผู้บริโภค (Australian Competition and Consumer Commission หรือ ACCC) ได้มี
การใช้อํานาจ107เข้ามากํากับการกระทําที่มีลักษณะเป็นการฝุาฝืน The Australian Consumer Law 
(ACL) โดย ACCC ได้ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจของ LivingSocial108 ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์

                                           
103The Australian Consumer Law, Chapter 5, Part 5-4, Subdivision B. 
104The Australian Consumer Law, Chapter 5, Part 5-4, Section 267(2) 
105The Australian Consumer Law, Chapter 5, Part 5-4, Section 267(3) 
106“Consumer Guarantees, A guide for businesses and legal practitioners”, 

Australian Consumer Law, 2010, p.26. 
107Competition and Consumer Act of 2010, section 87B 
108Undertaking to the Australian Competition and Consumer Commission 

for the purposes of section 87B by Living Social Pty Ltd can 141 684 684, 17th 
December 2014. 
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คูปองส่วนลดออนไลน์รายใหญ่รายหนึ่งของออสเตรเลีย โดยพบว่า LivingSocial ได้มีการกระทําที่
อาจเป็นการขัดกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้ 

สิทธิในการขอเงินคืน 
จากการสังเกตการณ์ของ ACCC ในระหว่างปี 2011 ถึง 2012 LivingSocial ได้มีการ

กระทําที่เป็นการหลอกลวงและทําให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคที่ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์
เกี่ยวกับเงื่อนไข การรับประกัน สิทธิ หรือการเรียกร้องค่าเสียหาย โดยการทําให้ผู้ซื้อคูปองเข้าใจว่า
ตนไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินคืน เนื่องจาก 

 ก)  ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาที่ถูกสังเกตการณ์ไม่
สามารถที่จะให้การรับรองคูปองที่จะนํามาใช้กับข้อเสนอได้ 

 ข)  ข้อเสนอ (deal) ยังคงสามารถใช้ได้ และ/หรือ 
 ค) ผู้ซื้อคูปองได้ติดต่อ LivingSocial ใกล้กับเวลาที่คูปองจะหมดอายุมากเกินไป

หรอืเลยเวลาหมดอายุไปแล้ว 
 จากพฤติการณ์ทั้งหมดผู้ซื้อคูปองจะได้รับเงินคืนเมื่อ 
 ง) นโยบายการคืนเงินของ LivingSocial เอง ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไข 

(terms and conditions) ในช่วงเวลาที่ถูกสังเกตการณ์ และ/หรือ 
 จ) บทบัญญัติเกี่ยวกับการรับประกันแก่ผู้บริโภค (the consumer guarantee 

provisions) ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (ACL) ได้กําหนดไว้ 
ราคาของคูปองส่วนลดออนไลน์ 
ACCC พบว่าในช่วงเวลาที่สังเกตการณ์ LivingSocial ได้ 

 ก) กระทําการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาคูปองส่วนลด
ออนไลน์บนเว็บไซต์ของ LivingSocial โดย 

- โฆษณาโดยเน้นที่ราคาที่ถูกท่ีสุดทั้งที่ราคาดังกล่าวไม่ใช่ราคาที่สามารถใช้ได้กับ
สินค้าหรือบริการทั้งหมดของผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการรายเดียวกันที่ได้มีการ
โฆษณาไว้ 

- ทําการเปรียบเทียบราคาระหว่างราคาของ LivingSocial และราคาขายปลีก
ปกติโดยที่ไม่มีความชัดเจนของที่มาของราคาปกติท่ีเพียงพอ 

ข) ทําการหลอกลวงหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งแก่ผู้ซื้อคูปองเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมที่สูงเกินควรที่อาจจะต้องจ่ายให้กับผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการใน
การนําคูปองไปใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ 
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ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
จากการสังเกตการณ์ของ ACCC ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2012 ถึง พฤศจิกายน 2014 

พบว่า ข้อกําหนดและเงื่อนไข (terms and conditions) ของ LivingSocial มีการใช้ข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรมโดยการให้สิทธิแก่  LivingSocial ในการแก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไข (terms and 
conditions) โดยไม่จําเป็นที่จะต้องแจ้งเตือนแก่ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์แต่อย่างใด 
และกําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริโภคเองแต่เพียงลําพังในการที่จะคอยหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอว่า
ข้อกําหนดและเง่ือนไขมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือไม่ ในกรณีที่ผู้บริโภคไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข ให้
ผู้บริโภคหยุดการใช้งานและบริการของ LivingSocial  

จากการกระทําของ LivingSocial จึงเป็นการกระทําท่ีฝุาฝืนกฎหมายดังนี้ 
 1. The Australian Consumer Law, section 18 กําหนดห้ามมิให้บุคคลใดๆขาย
หรือทําการค้าที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือทําให้เข้าใจผิดหรืออย่างอ่ืนที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน 
 2. The Australian Consumer Law, section 23 กําหนดให้ข้อสัญญาในสัญญา
ผู้บริโภคท่ีไม่เป็นธรรมต้องตกเป็นโมฆะ  
 3.  The Australian Consumer Law, section 29(1)(i) กําหนดห้ามมิให้บุคคลใดๆ
ขายหรือทําการค้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือส่งเสริมการขายด้วยการนําเสนอข้อมูลที่มีลักษณะ
เป็นการหลอกลวงหรือทําให้เข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคเก่ียวกับราคาของสินค้าหรือบริการ 
 4. The Australian Consumer Law, section 29(1)(m) กําหนดห้ามมิให้บุคคลใดๆ
ขายหรือทําการค้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือส่งเสริมการขายด้วยการนําเสนอข้อมูลที่มีลักษณะ
เป็นการหลอกลวงหรือทําให้เข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคเก่ียวกับข้อจํากัดหรือความมีผลของเงื่อนไขใดๆ การ
รับประกัน สิทธิในการเรียกค่าเสียหาย (รวมถึง consumer guarantee ตาม ACL ด้วย) 

ซึ่งต่อมา LivingSocial ได้มีการแก้ไขการฝุาฝืนต่างๆที่ ACCC ได้ตรวจพบ โดยมีการ
ออกประกาศแก้ไข (corrective notice) แจ้งไปยังผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ของ LivingSocial 
ดังนี้ 
 1. LivingSocial จะทําการส่งอีเมลแจ้งเตือนแก่ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกอยู่เสมอหากมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไข (terms and conditions) ที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิ
และหน้าที่ของสมาชิก 
 2. กําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ที่ เป็นการให้บริการ 
(services) เพ่ือให้สอดคล้องกับ consumer guarantee ตาม ACL โดยคูปองส่วนลดออนไลน์ของ 
LivingSocial ที่เป็นการให้บริการ จะต้อง 
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 -  ดําเนินการด้วยความระมัดระวัง มีความเอาใจใส่ มีมาตรฐาน ด้วยความรู้ ใน
ระดับท่ีสมควรที่ยอมรับได้ หรือกระทําด้วยความจําเป็นเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสีย
ที่อาจเกิดข้ึน 
 -  ต้องเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์หรือให้ผลลัพท์ตรงตามที่ผู้บริโภคและผู้ค้าที่
เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการได้ตกลงกัน 
 -  ต้องดําเนินการให้บริการภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีที่ ไม่มีการ
กําหนดเวลาสิ้นสุดไว้ 
 3. ผู้บริโภคสามารถขอเงินคืนได้หากพบว่ามีการฝุาฝืน consumer guarantee 
โดยรวมถึงกรณีที่การให้บริการ 
 -  มีป๎ญหาถึงขนาดที่ว่าจะทําให้บุคคลอื่นท่ีรู้ถึงป๎ญหาดังกล่าวหยุดการซื้อคูปอง 
 -  ไม่เหมาะสมตามจุดมุ่งหมายทั่วไปของการให้บริการนั้นและไม่สามารถแก้ไขได้
โดยง่ายภายในระยะเวลาอันสมควร 
 4. ภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไข (terms and conditions) ผู้บริโภคสามารถขอเงินคืน
ได้ในกรณีที ่
 -  มีการร้องขอเงินคืนภายใน 5 วันนับจากวันซื้อ (เว้นเสียแต่ว่าคูปองได้มีการ
กําหนดวันใช้เป็นการเฉพาะแล้ว (เช่น บัตรชมคอนเสิร์ต) หรือ ไม่มีคูปองที่จะใช้ได้และสินค้าได้ถูก
นํามาแทนที่แล้ว) 
 - ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการได้เลิกกิจการแล้ว 
 -  ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการไม่สามารถที่จะส่งมอบสินค้าหรือ
ให้บริการได ้
 -  ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการไม่มีความสามารถเพียงพอในการ
ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการภายในระยะเวลาที่สามารถใช้คูปองได้ (ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องไม่มีการ
จองหรือใช้คูปองนอกเหนือเวลาที่ยังสามารถใช้ได้) 
 - สินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามท่ีมีการโฆษณาไว้ 
 - สินค้าได้รับความเสียหาย ชํารุดบกพร่อง หรือไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ระบุไว้ 
 - สินค้าไม่ถูกส่งมาภายในระยะเวลาอันสมควรหรือไม่ส่งมาเลย 

นอกจากนี้ ACCC ยังได้ให้คําแนะนําแก่ผู้บริโภคในการใช้ซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์จาก
ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ ดังนี้109 

                                           
109Retrieved 5 July 2015, from https://www.accc.gov.au/consumers/online 
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 1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่มีการขายให้รอบคอบ โดย
ดูว่ามีข้อเสนอว่าอย่างไร มีสินค้าหรือบริการใดท่ีไม่รวมอยู่ในข้อเสนอดังกล่าวบ้าง 

 2. อ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานคูปองทั้งจากในคูปองเอง
และในเว็บไซต์ด้วยความระมัดระวัง ซึ่งรวมไปถึงวันหมดอายุบนคูปองและระยะเวลาที่สามารถนํา
คูปองไปใช้ได ้

 3. ตรวจสอบกับเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์เสมอว่ามีการ
คืนเงินให้หรือไม่ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการได้เลิกกิจการไปก่อนที่คูปองจะได้ใช้
งาน 

 4. เตรียมเผื่อเวลาไว้กรณีที่มีการจองที่อาจจะล่าช้า เนื่องจากการขายคูปอง
ส่วนลดออนไลน์มักจะมีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมาก 

หากผู้บริโภคพบป๎ญหาเกี่ยวกับการใช้งานคูปองส่วนลดออนไลน์ก็สามารถที่จะร้องเรียน
ไปยัง ACCC ได้ โดยมีการเตรียมระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของ ACCC 

อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีกฎหมาย The Australian Consumer Law หรือ ACL และ  
Competition and Consumer Act of 2010 ที่ใช้คุ้มครองผู้บริโภคได้แล้ว แต่เนื่องจากกฎหมาย
ดังกล่าวนี้เป็นกฎหมายกลางที่รัฐต่างๆสามารถนําไปใช้ได้เองส่งผลให้ในบางครั้งเกิดป๎ญหาการใช้งาน
หรือการตีความที่แตกต่างกันรวมทั้งป๎ญหาความชัดเจนของกฎหมายที่จะนํามาใช้บังคับว่าจะมี
กฎหมายใดบ้าง จึงทําให้มีการจัดทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลด
ออนไลน์ด้วยกันเองเพ่ือกําหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีใน
ออสเตรเลียและยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้สูงขึ้น เกิดเป็น Australian Group buying Code of 
Practice 2013  ซึ่งมี the Association for Data-driven Marketing and Advertising (ADMA)110 
เป็นองค์กรหลักในการทําข้อตกลงนี้ขึ้นมา 

                                                                                                                         
-shopping/online-group-buying 

110the Association for Data-driven Marketing and Advertising (ADMA) เป็น
องค์กรภาคเอกชนที่ทําหน้าที่รวบรวมและให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการตลาดและการโฆษณาใน
ออสเตรเลีย โดยสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มจะได้รับการช่วยเหลือหากมีการถูกฟูองร้องหรือมีการเรียกร้อง
ใดๆกับทางรัฐบาล รวมทั้งยังมีการให้ข้อมูลด้านการศึกษา กิจกรรม จัดงานแจกรางวัลแก่องค์กรดีเด่น 
จัดทําคู่มือการปฏิบัติที่เก่ียวธุรกิจนั้นๆเพ่ือให้สามารถทํางานได้สอดคล้องกับกฎหมายที่มี สมาชิกของ 
ADMA มีจํานวนมากกว่า 600 องค์กร ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่, บริษัทด้านการสื่อสาร, 
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4.2.2 Australian Group buying Code of Practice 2013 
Australian Group buying Code of Practice 2013 นี้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจ

เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์111ที่ลงนามร่วมกัน112โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. ให้สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่มีของออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็น 

Competition and Consumer Act of 2010, the Privacy Act 1988 และ the Spam act113  
 2. ให้ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม  
 3.  สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริโภคในการที่จะซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ 
 4. สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่าง

เพียงพอก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ 
สําหรับแนวทางในการปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์จะต้อง

ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
4.2.2.1 การไม่กระท าการหลอกลวงหรือท าให้เข้าใจผิด114 
 1. ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ควรเสนอข้อเสนอ (offer)115 

ด้วยภาษาท่ีสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย 

                                                                                                                         
ผู้ให้บริการด้านพลังงาน,  บริษัทชั้นนําด้านสื่อ, บริษัทท่องเที่ยว, สายการบิน, องค์กรการกุศล, บริษัท
เกี่ยวกับกฎหมาย, สถาบันการศึกษา และ ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการโฆษณา โปรแกรมและอินเตอร์เน็ต 

111ใน Australian Group buying Code of Practice 2013 จะใช้คําว่า “Group 
buying” โดยให้นิยามว่า ข้อเสนอขายสินค้าหรือบริการที่จะมีการลดราคาลงเป็นพิเศษหากมีผู้ซื้อ
รวมกลุ่มกันซื้อครบตามจํานวนขั้นต่ําที่กําหนด โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะมีการให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดต่อวัน 
(Deal of the day) ส่งไปยังกลุ่มคนที่ได้ตกลงซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้ซื้อสามารถพิมพ์คูปองออก
มาแล้วนําไปใช้กับผู้ค้าท่ีเป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการนั้นๆได้โดยตรง  

112ผู้ประกอบธุรกิจ เว็บไซต์คูปองส่ วนลดออนไลน์ที่ ร่ วมลงนามได้แก่  Cudo, 
Deals.com.au, Groupon Australia, Livingsocial, Ouffer, Our Deal และ Scoopon ซึ่งผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์เหล่านี้ล้วนเป็นผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ฯรายใหญ่ของ
ออสเตรเลีย 

113Australian Group buying Code of Practice 2013, ss. 3.1 

114Australian Group buying Code of Practice 2013, ss. 4.1 
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 2.  ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องไม่กระทําการฉ้อฉลหรือ
หลอกลวงผู้บริโภค 

 3.  ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับข้อเสนอไม่ว่าจะเป็น  
 -  ราคารวมทั้งหมดของสินค้าหรือบริการ (รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ทั้งหมดแล้ว)  
 - คําอธิบายเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและ 
 - ส่วนลด (discount) เช่น ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์
เสนอขายคูปองส่วนลดออนไลน์ร้านอาหารราคา 29 ดอลลาร์ โดยเป็นราคาที่ลด 50% จากราคาปกติ
แล้ว ปรากฏว่าในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ค้าที่เป็นเจ้าของร้านอาหารดังกล่าวได้ขายอาหารในราคาเพียง 
35 ดอลลาร์ กรณีนี้ถือว่าส่วนลดดังกล่าวไม่ใช่ส่วนลดที่ลดจากราคาที่เป็นป๎จจุบัน อันจะเป็นส่วนลดที่
ถูกต้อง 

 4. ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ควรรวมรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อกําหนดหรือเงื่อนไข (terms and conditions) ไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอ (offer) ด้วย โดยอาจ
ทําเป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเงื่อนไขพิเศษของข้อเสนอนั้นในรูปแบบการสื่อสารทางการตลาด 
(marketing communication)116 อย่างไรก็ตามข้อกําหนดหรือเงื่อนไข (terms and conditions) 
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อเสนอต้องสามารถเข้าถึงได้ในที่แห่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นทางการสื่อสารทางการ
ตลาด (marketing communication) หรือโดยการคลิ๊กเพียงครั้งเดียว (one-click) จากข้อเสนอ 

 5. ข้อกําหนดหรือเงื่อนไข (terms and conditions) ของแต่ละข้อเสนอต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆดังนี้ 

 - ระยะเวลาที่ข้อเสนอมีผลและระยะเวลาหรือกําหนดเวลาล่วงหน้าว่า
ข้อเสนอจะสิ้นผล 

                                                                                                                         
115ข้อเสนอ (offer) ที่ใช้ใน Australian Group buying Code of Practice 2013 

หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ถูกเสนอขายโดยผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ 
(merchant) ให้กับผู้บริโภคผ่านทางผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ 

116การสื่อสารทางการตลาด (marketing communication) สามารถปรากฏได้ในรูป
ของจดหมาย (mail), อีเมล์ (email), ตัวอักษร (text) และ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social media) 
ที่ถูกส่งโดยผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์เพ่ือโปรโมทข้อเสนอ 
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 - ข้อจํากัดหรือข้อห้ามใดๆของข้อเสนอหรือเงื่อนไขใดๆในการซื้อที่จะทําให้
ข้อเสนอนั้นแตกต่างจนเกินไปกว่าสิ่งที่ผู้บริโภคทั่วไปจะสามารถคาดหมายได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์เสนอขายดีลราคา 29 ดอลลาร์ สําหรับอาหาร 3 อย่าง ใน
ภัตตาคาร ซึ่งเป็นราคาที่ลดลงมา 30 % จากราคาปกติ ปรากฏว่าเมื่อผู้บริโภคได้นําคูปองไปใช้ ผู้ค้าที่
เป็นเจ้าของภัตตาคารแจ้งว่าคูปองดังกล่าวใช้ได้อาหารชุดเท่านั้น (set menu) ไม่สามารถใช้ได้กับ
อาหารจานเดี่ยว (a la carte) โดยที่เงื่อนไขดังกล่าวนี้ไม่มีการระบุไว้ในการสื่อสารทางการตลาด 
(marketing communication) แต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการสร้างเงื่อนไขที่ทําให้ข้อเสนอนั้นแตกต่าง
จนเกินไปกว่าสิ่งที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถคาดหมายได้ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลด
ออนไลน์ควรที่จะระบุให้ชัดเจนถึงเงื่อนไขหรือข้อจํากัดดังกล่าว 

 - วันที่ที่ผู้บริโภคสามารถที่จะจองใช้ข้อเสนอนั้นได้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
แตกต่างไปจากวันหมดอายุ) 

 - ลําดับเวลาการจัดส่งและกําหนดระยะเวลา 
 6. ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องยืนยันแก่ผู้ค้าที่เป็นผู้

ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการในความถูกต้องของข้อเรียกร้องใดๆ (any claims) เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ มูลค่า หรือลักษณะของข้อเสนอ และดําเนินการอย่างสมเหตุสมผลในการทําให้ถูกต้อง
เกี่ยวกับข้อเรียกร้องเหล่านั้น 

 7. ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องทําให้แน่ใจว่าราคาดั้งเดิม
ของสินค้าหรือบริการที่ปรากฎในข้อเสนอนั้นเป็นราคาที่เป็นจริงที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายไปเพ่ือซื้อสินค้า
หรือบริการถ้าหากมีการซื้อสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกันนั้นจากผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขาย
สินค้าหรือบริการโดยตรง ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ได้เสนอขาย
คูปองส่วนลดออนไลน์ชุดอุปกรณ์ทําเล็บในราคา 50 ดอลลาร์ จากราคาปกติ 150 ดอลลาร์ โดยราคา
ปกติของชุดอุปกรณ์เล็บดังกล่าวจะเป็นราคาที่อ้างอิงจากชุดอุปกรณ์ทําเล็บยี่ห้อดังและมีโคมไฟอบ
เล็บให้แห้งขนาด 150 วัตต์ ปรากฎว่าหากผู้บริโภคไปซื้อชุดอุปกรณ์ทําเล็บดังกล่าวโดยตรงจากผู้ค้าที่
เป็นผู้ขายสินค้าดังกล่าว ผู้บริโภคจะได้รับชุดอุปกรณ์ทําเล็บยี่ห้อที่ต่างออกไปและมีโคมไฟอบเล็บให้
แห้งขนาด 60 วัตต์ กรณีดังกล่าวจึงเป็นการเสนอราคาสินค้าที่แตกต่างไปจากที่มีการจําหน่ายจริ ง 
และส่วนลดดังกล่าวก็ไม่ใช่ส่วนลดที่ลดจากราคาปกติที่แท้จริง 

 8.  ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องไม่แสดงสินค้าว่าฟรีเมื่อมี
การซื้อผลิตภัณฑ์อ่ืนๆเพื่อที่รักษาความนิยมในสินค้าหรือบริการแต่ให้ใช้การชมเชยแทน 

 9.  ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องดําเนินการอย่าง
สมเหตุสมผลเพ่ือทําให้แน่ใจว่า 
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 ก) จะไม่มีการขายคูปองจํานวนมากเกินไป 
 - ขายคูปองสินค้าปริมาณมากเกินไปกว่าที่ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ขายสินค้าจะสามารถรับมือได้ 
 - ขายคูปองบริการที่ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการจะสามารถ
ให้บริการได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดในข้อเสนอ 

 ข)  ไม่มีการขายคูปองเกินไปกว่าจํานวนคูปองที่ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ขายสินค้าได้มีการตกลงไว้กับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ 

4.2.2.2 การโฆษณาสินค้า117 
ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องทําการตรวจสอบกฎหมายที่ใช้

บังคับอยู่เสมอว่า สินค้าที่ตนโฆษณาในข้อเสนอนั้นเป็นสินค้าที่กฎหมายกําหนดห้ามมิให้มีการโฆษณา
หรือไม่ ได้แก่ 
   - Tobacco Advertising Prohibition Act 1992 (Cth) 
   - Therapeutic Goods Act 1989 (Cth) 
   - กฎหมายเกี่ ยวกับ  the Liquor Licensing Act 1997 (SA), Liquor 
Control Reform Act 1998 (VIC), Liquor Act 2007 (NSW), Liquor Control Act 1988 (WA) 
   - Interactive Gambling Act 2001 (Cth) และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายการพนัน 

 - The Health Practitioner Regulation National Law 
4.2.2.3 การแจ้งข้อมูลแก่ผู้บริโภค 
การแจ้งข้อมูลแก่ผู้บริโภคนี้เป็นกรณีที่ผู้บริโภคได้สมัครสมาชิกในเว็บไซต์ของผู้

ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์แล้วจะต้องมีการใช้อีเมล (e-mail) ในการสมัครเพ่ือที่จะ
รับการแจ้งข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโปรโมชันหรือข้อเสนอต่างๆ ทั้งนี้การแจ้งข่าวสารต่างๆเหล่านั้น
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย the Spam act ดังนี้ 

การให้ความยินยอม (consent)118 
1. ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์จะส่งอีเมล (e-mail) เพ่ือโปรโมท

หรือโฆษณาข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภคได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจาก
ผู้บริโภคแล้วเท่านั้น 

                                           
117Australian Group buying Code of Practice 2013, ss. 4.2 

118Australian Group buying Code of Practice 2013, ss. 5.1 
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2. ความยินยอมจะยังคงมีอยู่เมื่อ 
- ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกท่ีจะให้มีการส่งข้อเสนอมาให้ 
- ผู้บริโภคมีธุรกิจร่วมกันหรือกรณีอ่ืนๆที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจ

เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์  
- มีบุคคลส่งอีเมล์ส่งเสริมการขายไปยังเพ่ือน คนใกล้ชิดหรือสมาชิกใน

ครอบครัวที่สอดคล้องกับ ADMA eMarketing Code of Practice 
3. ข้อความเกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงิน (bills), ข้อความแจ้งให้บริการ (service 

messages) และการคืนเงิน สามารถแจ้งไปได้โดยไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอม 
การระบุตัวบุคคล (identification)119 
ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องมีการให้ข้อมูลที่สามารถระบุ

ตัวตนได้ ได้แก่ ชื่อองค์กร หมายเลขทะเบียนพาณิชย์ ที่อยู่หรือเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจ หมายเลข
โทรศัพท์หรืออีเมล 

การยกเลิกการรับข่าวสาร120 
ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องระบุวิธีการในการขอยกเลิกการ

รับข่าวสารในช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ทําปุุมกดแจ้งยกเลิกการรับข่าวสารในอีเมล  รวมทั้งต้อง
จัดให้สามารถขอยกเลิกการรับข่าวสารได้ภายใน 30 วันนับแต่มีการยินยอมให้ส่งข่าวสารมาได้ ใน
กรณีท่ีมีขอยกเลิกการรับข่าวสารจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน 

4.2.2.4 การคืนเงินแก่ผู้บริโภค121  
ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์จะต้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับ

การคืนเงิน (refund) ดังนี้ 
1. มีการกําหนดนโยบายการคืนเงิน (refund policy) ที่มีความชัดเจนและไม่

กํากวม กล่าวคือ 
 ก)  มีการแสดงไว้และสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากการสื่อสารทางการตลาด 
(marketing communication)122 

                                           
119Australian Group buying Code of Practice 2013, ss. 5.2 

120Australian Group buying Code of Practice 2013, ss. 5.3 

121Australian Group buying Code of Practice 2013, ss. 4.3 
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 ข)  สามารถเข้าถึงได้ด้วยการคลิ๊กเพียงครั้งเดียวของข้อกําหนดหรือเงื่อนไข 
(terms and conditions) ที่จะเชื่อมต่อไปยังข้อเสนอใดๆ และ 
 ค)  มีการแสดงไว้และสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากหน้าจอหลักของเว็บไซต์ 
(home page) ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ เช่น มีการทําลิ้งค์เชื่อมต่อบริเวณ
ด้านล่างของหน้าจอหลักของเว็บไซต์แสดงนโยบายการคืนเงินซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังรายละเอียดเกี่ยวกับ
การคืนเงิน 

2. นโยบายการคืนเงินแก่ผู้บริโภค (refund policy) ต้องมีการกําหนดว่าจะกรณี
ใดบ้างท่ีจะมีการคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคและจะคืนในรูปแบบใด โดยจะต้องมีการแสดงตัวอย่างให้เห็นถึง
กรณีท่ีขอคืนเงินได้ ได้แก่ 
 -  ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ (merchant) เลิกกิจการ 
(liquidation) 
 -  ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ (merchant) ไม่สามารถส่ง
มอบสินค้าหรือให้บริการได้ 
 -  ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ (merchant) ไม่มีศักยภาพ
เพียงพอที่จะส่งมอบสินค้าหรือให้บริการภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อเสนอ 
 -  สินค้าหรือบริการที่ผู้ค้าที่ เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ 
(merchant) ได้ส่งมอบให้นั้นไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอ 

3. ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องทําให้มั่นใจว่านโยบายการคืน
เงินสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใดของการซื้อคูปอง 

4.2.2.5 การร้องเรียน123 
ในกรณีที่ผู้บริโภคต้องการที่จะร้องเรียนนั้น ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลด

ออนไลน์จะต้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการร้องเรียนดังนี้ 
1.  มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการในการติดต่อกับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์

คูปองส่วนลดออนไลน์ ด้วยการแสดงไว้ในอีเมลยืนยันคําสั่งซื้อที่แจ้งกลับไปยังผู้บริโภคเมื่อมีการซื้อ
คูปองและที่หน้าเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่จะต้องแสดงนั้นอย่างน้อยต้องมีหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล 

                                                                                                                         
122การสื่อสารทางการตลาด (marketing communication) เป็นการโปรโมทข้อเสนอ

ที่ถูกส่งโดยผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ในรูปของจดหมาย (mail), อีเมล์ (email), 
ตัวอักษร (text) และ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social media)  

123Australian Group buying Code of Practice 2013, ss. 7 



158 
 

 

และอย่างน้อยควรมีช่องทางติดต่อทางใดทางหนึ่งเช่น ทางโซเชียลมีเดีย ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ออนไลน์
แชท (online chat) หรือ แบบฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลออนไลน์ 

2.  จัดให้มีคู่สายโทรศัพท์ที่มากเพียงพอที่จะรองรับการร้องเรียนทางโทรศัพท์ และ
หากผู้บริโภคต้องถือสายรอเป็นเวลานานกว่า 5 นาที จะต้องมีระบบฝากข้อความไว้เพ่ือให้มีการโทร
กลับ และผู้บริโภคจะต้องได้รับการติดต่อกลับภายในหนึ่งวันทําการเว้นเสียแต่ว่าจะมีการระบุไว้เป็น
อย่างอ่ืน 

3.  ต้องสามารถรับรู้ถึงการร้องเรียนที่กระทําผ่านทางอีเมลหรือแบบฟอร์มที่มี
ลักษณะแบบเดียวกัน ภายใน 1 วันทําการที่มีการร้องเรียน 

4. ต้องมีวิธีดําเนินการในการจัดการกับเรื่องร้องเรียนด้วยโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเป็นลายลักษณ์อักษร 

5. ต้องดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทําการ เว้นแต่
กรณีมีเหตุอันสมควรอาจขยายเวลาออกไปได้แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 30 วัน 

6. มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัตินี้ 
4.2.2.6 ผลของการฝ่าฝืน 
ในกรณีที่มีการพบว่าผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ที่ได้ลงชื่อ

ยอมรับในการปฏิบัติตาม Australian Group buying Code of Practice 2013 นี้ได้ฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว้ เมื่อมีการร้องเรียนหรือได้รับแจ้งถึงการฝุาฝืนดังกล่าวแล้ว ทาง The 
Code Authority officer จะดําเนินการแจ้งไปยังผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ราย
นั้นให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกลับมาภายใน 15 วัน124 หากคําชี้แจงสามารถรับฟ๎งได้ก็จะยุติเรื่องดังกล่าว 
หากไม่สามารถรับฟ๎งได้ Code Authority125 ก็จะมีมาตรการในการลงโทษดังนี้126 
 1. กําหนดให้ทําเป็นหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการในการที่ได้กระทําการฝุาฝืน 
 2.  กําหนดให้ทําการแก้ไขโฆษณาหรือเพิกถอนโฆษณาหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิด 
 3.  กําหนดให้แก้ไขหรือลบบันทึกท่ีเกี่ยวข้องหรือข้อมูลส่วนบุคคล 

                                           
124Australian Group buying Code of Practice 2013, ss. 8.4 
125Code Authority ประกอบด้วยตัวแทนจากฝุายธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์และฝุาย

ผู้บริโภคในจํานวนที่เท่ากัน ซึ่งถูกเลือกโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ 
มีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฝุาฝืน Group buying Code of Practice ของผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ที่เป็นสมาชิก 

126Australian Group buying Code of Practice 2013, ss. 8.5.1 
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 4.  แนะนําให้คืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม 
 5.  กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ที่ลงนามกระทําการ
เยียวยาความเสียหายเป็นการเฉพาะเพ่ือแก้ไขการฝุาฝืนและหลีกเลี่ยงการกระทําดังกล่าวซ้ําอีก 
 6.  ให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ที่ลงนามทําการรับรองอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่เกิดการฝุาฝืนดังกล่าวขึ้นอีก 
 7.  แนะนําให้ผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนๆในสายงานที่เกี่ยวกับธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์รายที่มีการฝุาฝืน ทําการยกเลิกหรือยุติการร่วมงานกับผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์รายนั้น จนกว่าผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์รายนั้นจะ
ได้ทําการแก้ไขความผิดที่เกิดขึ้น 
 8. แนะนําให้คณะกรรมการ (Group buying Code Committee) ทําการพัก
สถานะหรือยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิก 

ในแต่ละปี ADMA จะมีการทํารายงานประจําปีโดยมีการระบุถึงจํานวนเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับที่เกี่ยวกับการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม Group buying Code of Practice นี้ จํานวน
การฝุาฝืนที่เกิดข้ึนจริง บทวิเคราะห์การบังคับใช้ในระหว่างปี และการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนของแต่ละบริษัท127 

จะเห็นได้ว่าในกรณีของ  Australian Group buying Code of Practice 2013 ที่
ดําเนินการจัดทําโดย ADMA แม้ว่าจะมีสถานะเป็นเพียงข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์กับ ADMA อันมิใช่กฎหมายที่จะใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์
คูปองส่วนลดออนไลน์ทุกรายในประเทศออสเตรเลีย หากแต่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลด
ออนไลน์ที่ได้เข้าร่วมลงนามผูกพันในการที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์รายใหญ่ของออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็น Cudo, Deals.com.au, 
Groupon Australia, Livingsocial, Ouffer, Our Deal และ Scoopon โดยเนื้อหาของข้อตกลงก็
เป็นการกําหนดแนวทางการทําธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของ
ออสเตรเลีย ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์รายใดที่ได้เข้าร่วมลงนามในการปฏิบัติ
ตามแนวทางนี้ย่อมที่จะสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภคว่าผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์
คูปองส่วนลดออนไลน์รายนั้นจะดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้ง
ผู้บริโภคก็สามารถเข้าไปศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ เนื้อหาของข้อตกลงก็เป็นการ
กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องกระทําการหรืองดเว้นกระทําการ

                                           
127Australian Group buying Code of Practice 2013, ss. 8.8 
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เกี่ยวกับกรณีที่จะทําให้ผู้บริโภคได้รับความไม่เป็นธรรม หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการนําบทบัญญัติ
ของกฎหมาย Competition and Consumer Act of 2010, the Privacy Act 1988 และ the 
Spam act ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์มารวบรวม
ไว้และกําหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติให้กับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์  

อย่างไรก็ตามเนื่องจาก Australian Group buying Code of Practice 2013 ไม่ใช่
กฎหมาย ทําให้การบังคับใช้และบทลงโทษในกรณีที่มีการฝุาฝืนนั้นไม่ได้เข้มงวดมากนัก อย่างไรก็ดีใน
แต่ละปี ADMA จะต้องทํารายงานประจําปีซึ่งในรายงานดังกล่าวจะมีการรวบรวมผลการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการฝุาฝืนของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ ซึ่งจะมีการ
เผยแพร่เอกสารดังกล่าวสู่สาธารณชน ทําให้ผู้บริโภคสามารถที่จะรับรู้รับทราบได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์รายใดบ้างที่มีการฝุาฝืนหรือเอาเปรียบผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด การ
เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ต้องตระหนักถึงผลที่จะตามมาหาก
ผู้บริโภคได้ทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว เพราะการประกอบธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์นั้น สิ่งสําคัญ
อย่างหนึ่งคือความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์นั้นๆ ยิ่งผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์รายใดมี
ความน่าเชื่อถือมาก มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคว่ามีการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส ไม่มีการ
เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์รายนั้นย่อมที่จะสามารถขายคูปองส่วนลดออนไลน์
ได้เป็นจํานวนมากอันจะนํามาซึ่งผลกําไรที่มากตาม หากผู้บริโภคเห็นว่ามีการร้องเรียนผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์รายใดเป็นจํานวนมาก ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์รายนั้นย่อมที่จะประสบกับป๎ญหาการ
ขาดความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคที่จะเข้ามาซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์จากตน และจะส่งผลไปถึงความ
เชื่อมั่นของผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ ที่จะนําสินค้าหรือบริการของตนมาขาย
เป็นคูปองส่วนลดออนไลน์ผ่านทางผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์รายนั้น และการแก้ภาพลักษณ์หรือกู้
ชื่อเสียงหรือความม่ันใจให้กลับคืนมาจากผู้บริโภคก็นับได้ว่าเป็นเรื่องยากอีกด้วย 

ประเทศออสเตรเลียสามารถนํากฎหมายที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้เพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหน่วยงานที่คุ้มครอง
ผู้บริโภคได้ให้ความสําคัญกับธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ โดยมีทั้งการสอดส่อง ตรวจสอบการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ว่ามีการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรมหรือไม่ 
หากตรวจพบก็จะมีการแจ้งให้มีการแก้ไขหรือออกคําสั่งให้ดําเนินการให้ถูกต้อง ในขณะที่ภาคเอกชน
ก็ได้มีการรวมกลุ่มกันออกเป็นคู่มือการปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลด
ออนไลน์ ที่ใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งยังมีการกําหนดมาตรการ
ในการลงโทษกรณีที่มีการฝุาฝืนด้วย นอกเหนือจากประเทศออสเตรเลียจะมีมาตรการการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ประเทศแคนาดาก็เป็นอีกประเทศหนึ่ง
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เช่นกันที่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่สามารถนํามาใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลด
ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับบัตรของขวัญ (gift card) กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามกระทํา
การที่ไม่เป็นธรรม 

 

4.3 ประเทศแคนาดา 
 

สําหรับประเทศแคนาดานั้นกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับคูปอง
ส่วนลดออนไลน์นั้นไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ แต่ทั้งนี้ในมลรัฐต่างๆได้มีการบัญญัติ
กฎหมายที่ใช้บังคับในแต่ละมลรัฐเป็นของตนเอง ซึ่งมีการบัญญัติกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคเป็นการ
ทั่วไปทั้งในเรื่องการห้ามการกระทําท่ีเป็นการหลอกลวงหรือทําให้เข้าใจผิดอันจะทําให้ผู้บริโภคถูกเอา
เปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมไปถึงยังมีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรของขวัญ128ซึ่งได้

                                           
128ทั้งนี้ในมลรัฐต่างๆของประเทศแคนาดา ได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับบัตร

ของขวัญ (gift card) ได้แก่  
มลรัฐ British Columbia, Business Practices and Consumer Protection Act, 

S.B.C. 2004, c. 2, and Prepaid Purchase Cards Regulation, B.C. Reg. 292/2008 (effective 
November 1, 2008);  

มลรัฐ Alberta, Gift Card Regulation 146/2008 under Fair Trading Act, R.S.A. 
2000, Ch. F-2 (in effect November 1, 2008);  

มลรัฐ Saskatchewan, Consumer Protection Act, Ch. C-30.1, amended 2008, 
c.4 at Part IV.6 "Prepaid Purchase Cards" (effective November 10, 2008);  

มลรัฐ Manitoba, The Consumer Protection Act, C.C.S.M. c. C200 and 
Prepaid Purchase Cards Regulation, 98/2007 (in effect November 1, 2007);  

มลรัฐ Ontario, Consumer Protection Act, 2002, S.O. 2002, Ch. 30 and 
Ontario Regulation 17/05 at ss. 25.1 to 25.5 (in effect October 1, 2007);  

มลรัฐ Quebec, Bill 60, Act Modifying the Consumer Protection Act 
(effective June 30, 2010);  

มลรัฐ Nova Scotia, Gift Card Regulations, N.S. Reg. 325/2009 under 
Consumer Protection Act, R.S.N.S. 1989, c. 92 (effective February 1, 2010);  
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มีการให้นิยามความหมายที่ครอบคลุมถึงลักษณะของคูปองส่วนลดออนไลน์ด้วย โดยเน้นไปที่การห้าม
กําหนดวันหมดอายุและการกําหนดค่าธรรมเนียม129 ซึ่งกฎหมายในแต่ละมลรัฐก็จะมีความคล้ายคลึง
กัน ทําให้กฎหมายที่สามารถนํามาใช้ในการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ
คูปองส่วนลดออนไลน์นั้นจึงมีการเลือกศึกษากฎหมายของมลรัฐต่างๆ ดังนี้  

 1. Consumer Protection Act, 2002 ของมลรัฐ Ontario  
 2. Consumer Protection Act ของมลรัฐ Nova Scotia 
 3. Fair Trading Act ของมลรัฐ Alberta 
 

4.3.1 Consumer Protection Act, 2002 ของมลรัฐ Ontario 
กฎหมาย Consumer Protection  Act, 2002 ของมลรัฐ Ontario เป็นกฎหมายที่มี

ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2005 โดยกําหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจใน มล
รัฐ Ontario สําหรับการซื้อขาย เช่าทรัพย์ เครื่องมือและการบริการทางการเงิน และผู้บริโภคที่อยู่ใน
มลรัฐ Ontario กฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติขึ้นเพ่ือมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคที่อยู่ในมลรัฐ Ontario ใน
ธุรกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ  

4.3.1.1 การห้ามกระท าการที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม (unfair practice) 
Consumer Protection Act, 2002 ของมลรัฐ Ontario ได้มีบทบัญญัติห้ามการ

กระทําที่มีลักษณะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม (unfair practice)130ที่มีลักษณะเป็นการแสดงออก 

                                                                                                                         
มลรัฐ Prince Edward Island, Gift Cards Act, Ch. G-4.1 (effective September 

1, 2010);  
มลรัฐ New Brunswick, Gift Cards Act, R.S.N.B. c. 165 and General 

Regulation, NB Reg 2008-152 (effective September 1, 2011);  
มลรัฐ Newfoundland and Labrador, Gift Card Regulation under the 

Consumer Protection and Business Protection Act, Newfoundland and Labrador 
Regulation 14/11 (effective April 1, 2011).   

129Jonathan Bishop, Deal Of The Day? Consumer Protection In Online 
Group Buying Deals, (Ontario : Public Interest Advocacy Centre, 2014), p.64.     

130Consumer Protection Act, 2002, S.O. 2002, CHAPTER 30, SCHEDULE A, 
PART III, section 17(1) 
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(representation) ที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิด (false) หลอกลวง (misleading) หรือ มีเจตนาลวง 
(deceptive)131ตัวอย่างเช่น132 

 1) การแสดงออกว่าสินค้าหรือบริการมีผู้สนับสนุน  (sponsorship), ได้รับ
ความเห็นชอบ (approval),  มีลักษณะที่มีประสิทธิภาพ  (performance characteristic),  มี
ส่วนประกอบ (accessories), มีการใช้ประโยชน์ (uses), มีส่วนผสม (ingredients), มีประโยชน์ 
(benefits) หรือ มีคุณภาพ (qualities) ทั้งท่ีสินค้าหรือบริการนั้นไม่มี 

 2) แสดงออกว่าบุคคลผู้ที่เป็นผู้จัดหา (supply) สินค้าหรือบริการมีผู้สนับสนุน 
(sponsorship), ได้รับความเห็นชอบ (approval), มีสถานะ (status), มีความสัมพันธ์ (affiliation) 
หรือเป็นสาขา (connection) ทั้งท่ีบุคคลนั้นไม่ม ี

 3) แสดงออกว่าสินค้าหรือบริการทําด้วยมาตรฐาน คุณภาพ เกรด รูปแบบ 
หรือลักษณะ ที่เป็นการเฉพาะ ทั้งท่ีสินค้าหรือบริการนั้นไม่มี 

 4) แสดงออกว่าสินค้าถูกเพ่ิมขนาดหรือปริมาณด้วยส่วนผสมที่แตกต่างไปจาก
ข้อเท็จจริง 

 5) แสดงออกว่าสินค้าหรือบริการที่ถูกส่งหรือจัดหามีความสอดคล้องกับที่
แสดงออกก่อนหน้านี้ทั้งที่จริงแล้วไม่มี 

 6) แสดงออกว่าสินค้าหรือบริการหรือส่วนประกอบใดๆสามารถจัดหาหรือ
จัดส่งหรือดําเนินการได้ทั้งท่ีบุคคลนั้นก็รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถทําตามนั้นได้ 

 7) แสดงออกว่าสินค้าหรือบริการหรือส่วนประกอบใดๆสามารถจัดหาหรือ
จัดส่งหรือดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้เฉพาะ ทั้งที่บุคคลนั้นก็รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าไม่
สามารถทําตามนั้นได้ 

 8)  แสดงออกว่าราคาพิเศษยังคงมีอยู่ทั้งที่ไม่มี 
 9)  แสดงออกโดยการหลอกว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจําหน่าย เป็นผู้แทน 

เป็นลูกจ้าง หรือตัวแทน ในการเจรจาข้อตกลงในข้ันสุดท้าย 
 10) แสดงออกว่าธุรกรรมที่ทํามีผลหรือไม่มีผลต่อสิทธิ การเรียกค่าเสียหาย 

หรือภาระหนี้ ถ้าการแสดงออกนั้นเป็นไปโดยการหลอกลวง ทําให้เข้าใจผิด หรือมีเจตนาลวง 

                                           
131Consumer Protection Act, 2002, S.O. 2002, CHAPTER 30, SCHEDULE A, 

PART III, section 14(1) 
132Consumer Protection Act, 2002, S.O. 2002, CHAPTER 30, SCHEDULE A, 

PART III, section 14(2) 
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 11) แสดงออกโดยการโอ้อวด การเสียดสี หรือทําให้กํากวม เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงหรือหลอกในข้อเท็จจริงเพื่อที่จะหลอกลวงหรือต้มตุ๋น 

 12) แสดงออกโดยการหลอกลวงในจุดมุ่งหมายหรือเจตนาเกี่ยวกับการจูงใจ
หรือการติดต่อใดๆกับผู้บริโภค 

 13) แสดงออกโดยการหลอกลวงเพ่ือจุดมุ่งหมายในการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ  
 นอกจากนี้ในมลรัฐ Ontario ยังได้มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรของขวัญ 

(gift card) ใน Ontario Regulation 17/05 ซึ่งอาจนํามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ได้ โดยมีการให้ความหมายของบัตรของขวัญ (gift card) ว่า 
บัตร (voucher) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ รวมถึงใบรับรองที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจให้แก่ผู้บริโภค 
โดยผู้บริโภคสามารถนําบัตรดังกล่าวไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการตามที่กําหนดในบัตรได้ ทั้งนี้บัตร
ของขวัญดังกล่าวถือเป็นสัญญาที่ผู้บริโภคจะต้องทําการชําระค่าบัตรจนเต็มจํานวนตามที่ระบุไว้ก่อนที่
ผู้ประกอบธุรกิจจะทําการออกบัตรให้133หากเป็นบัตรของขวัญชนิดที่ให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการซื้อ
สินค้าหรือบริการได้จากผู้ประกอบการหลายรายจะเรียกว่าบัตรของขวัญแบบ “open loop”134 ทั้งนี้ 
Ontario Regulation 17/05 จะไม่นํามาใช้กับบัตรของขวัญที่ออกเพ่ือการกุศล หรือ บัตรของขวัญที่
ออกเพ่ือใช้กับสินค้าหรือบริการบางอย่างเป็นการเฉพาะเท่านั้น135 

 4.3.1.2 การแจ้งข้อมูลแก่ผู้บริโภค 
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่จะมีการเรียก

เก็บได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่เนื่องจากบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือค่าธรรมเนียมในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัตร  หรือค่าธรรมเนียมในกรณีที่บัตรไม่มีการใช้บัตร รวมถึงข้อจํากัด ข้อกําหนด 
และเงื่อนไขทั้งปวงที่ผู้ประกอบธุรกิจจะนํามาใช้กับบัตรของขวัญ136 

 
 

                                           
133Ontario Regulation 17/05, s.23 
134Ontario Regulation 17/05, s.23 amended by Ontario Regulation 202/08, 

s.1 
135Ontario Regulation 17/05, s.25.1 amended by Ontario Regulation 

187/07, s.3 
136Ontario Regulation 17/05, s.25.4(5) amended by Ontario Regulation 

187/07, s.3 
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 4.3.1.3 การห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
 ผู้ประกอบธุรกิจในสัญญาบัตรของขวัญที่ไม่ใช่แบบ open loop จะต้องไม่ออกบัตร

ของขวัญที่มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริง หรือคิดค่าธรรมเนียมกับผู้ถือบัตรในทุก
กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับบัตร นอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิมที่ถูกลักหรือ
สูญหาย หรือค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัตร137 ในกรณีที่เป็นสัญญาบัตรของขวัญแบบ 
open loop ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องไม่ออกบัตรของขวัญที่มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที่ผู้บริโภคได้
จ่ายไปจริง โดยผู้บริโภคจะเสียค่าธรรมเนียมในการออกบัตรครั้งแรกไม่เกิน 1.50 เหรียญต่อบัตร 1 ใบ 
รวมทั้งไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรได้เว้นแต่เป็นค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่
เนื่องจากบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัตร  หรือค่าธรรมเนียมใน
กรณีท่ีไม่มีการใช้บัตร138  

ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ไม่มีการใช้บัตรในสัญญาบัตรของขวัญแบบ open loop 
นั้น ผู้ประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้หากผู้บริโภคไม่ขอต่ออายุบัตรเมื่อพ้น 15 
เดือนหลังจากที่ผู้บริโภคได้รับบัตรแล้ว หรือเมื่อพ้นระยะเวลา 18 เดือนหลังจากที่ผู้บริโภคได้รับบัตร
และได้ขอต่ออายุบัตรภายใน 15 เดือนในครั้งก่อนแล้ว โดยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกรณีนี้จะต้อง
ไม่เกิน 2.5 เหรียญต่อเดือน และต้องมีการแจ้งไว้ที่หน้าบัตรด้วยตัวอักษรขนาด 10 ว่ามีรายละเอียด
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่ด้านหลังของบัตร ซึ่งข้อความที่ปรากฏที่ด้านหลังบัตรต้องมีความชัดเจน 
สามารถเห็นได้ชัด และเป็นข้อความตามที่กฎหมายระบุเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
จํานวนค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมให้
ผู้บริโภคได้รับทราบตั้งแต่ในครั้งแรกที่ผู้บริโภคได้เข้ามาทําสัญญา139 ทั้งนี้หากผู้ประกอบธุรกิจรายใด
คิดค่าธรรมเนียมโดยฝุาฝืนกฎหมายแล้ว ผู้บริโภคสามารถเรียกเงินค่าธรรมเนียมคืนได้โดยการยื่นคํา
บอกกล่าว (notice) ไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นได้ ภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่มีการเรียก

                                           
137Ontario Regulation 17/05, s.25.4(1) amended by Ontario Regulation 

202/08, s.2(2) 
138Ontario Regulation 17/05, s.25.4(2) amended by Ontario Regulation 

202/08, s.2(2) 
139Ontario Regulation 17/05, s.25.4(2.1) amended by Ontario Regulation 

202/08, s.2(2) 
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เก็บค่าธรรมเนียมที่ฝุาฝืนกฎหมายนั้น140 และเมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้รับคําบอกกล่าวในการเรียกเงิน
ค่าธรรมเนียมคืนจากผู้บริโภคแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้รับคําบอกกล่าว141 

 4.3.1.4 การห้ามก าหนดวันหมดอายุ 
 ผู้ประกอบธุรกิจจะออกบัตรของขวัญที่มีการกําหนดวันหมดอายุไม่ได้ และหากมีการ

ออกบัตรของขวัญที่มีการกําหนดวันหมดอายุในอนาคตไว้ ให้บัตรของขวัญดังกล่าวสามารถใช้ต่อไปได้
โดยถือว่าไม่มีการกําหนดวันหมดอายุ142 การที่กฎหมายได้ห้ามไม่ให้สามารถออกบัตรของขวัญที่มีวัน
หมดอายุได้นั้น เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถใช้บัตรของขวัญได้เต็มตามมูลค่าในระยะเวลาใดก็ได้143 

จากการที่มลรัฐ Ontario ได้มีการบัญญัติกฎหมาย Consumer Protection Act, 
2002 ที่กําหนดเกี่ยวกับการห้ามการกระทําที่ไม่เป็นธรรมรวมทั้งการออกกฎหมายลําดับรองเกี่ยวกับ
บัตรของขวัญ ซึ่งสามารถนํามาใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ได้ ในมลรัฐ  
Nova Scotia  ก็ได้มีกฎหมาย Consumer Protection  Act ที่สามารถนํามาใช้ศึกษาเพ่ือเป็น
แนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ได้เช่นกัน 

4.3.2 Consumer Protection Act, 1989 ของมลรัฐ Nova Scotia 
กฎหมาย Consumer Protection  Act ของมลรัฐ Nova Scotia ได้มีการแก้ ไข

บทบัญญัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคใน Chapter 92 of The Revised Statutes, 1989 
ซึ่งมีการแก้ไขล่าสุดในปี 2012 โดยกฎหมายดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความ
เป็นธรรมจากการได้รับการเปิดเผยและให้ข้อมูลที่เป็นธรรมในการซื้อสินค้าผู้บริโภค ทั้งนี้ในกฎหมาย 
Consumer Protection  Act ของมลรัฐ Nova Scotia ไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับบัตร
ของขวัญหรือคูปองส่วนลดออนไลน์ไว้โดยตรง แต่ได้ให้อํานาจแก่สภา (The Governor in Council) 

                                           
140Ontario Regulation 17/05, s.25.4(3) amended by Ontario Regulation 

187/07, s.3 
141Ontario Regulation 17/05, s.25.4(4) amended by Ontario Regulation 

187/07, s.3 
142Ontario Regulation 17/05, s.25.3 amended by Ontario Regulation 

187/07, s.3 
143Nicky Jones, “Gift vouchers and expiry dates: when the gift stops 

giving,” Queensland University of Technology Law and Justice Journal 213, Vol.9 
Issue 2, p.216, (Oct 2009). 
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ในการออกกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่มีการกําหนดไว้ใน Chapter 92 
of The Revised Statutes, 1989 ได้144 ซึ่ง The Governor in Council ได้มีการออกกฎหมาย
ลําดับรองเกี่ยวกับบัตรของขวัญ (gift card) คือ Gift Card Regulation, Reg. 325/2009145ที่ใช้
บังคับกับผู้จําหน่าย (supplier)146ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ
คูปองส่วนลดออนไลน์ได้โดยบัตรของขวัญ (gift card) หมายถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (electronic 
card), ใบรับรอง (written certificate) หรือ คูปองอ่ืนๆ หรือ อุปกรณ์ที่ใช้จ่ายเงินได้ (payment 
device) รวมถึง ใบรับรองของขวัญ (gift certificate)  ซึ่งแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่ามี
มูลค่าทางการเงิน และถูกออกหรือจําหน่ายเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนสําหรับการซื้อขายในอนาคตหรือ
แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ แต่ไม่รวมถึงบัตรเงินสด (cash card) ที่กําหนดใน Payday 
Lenders Regulation147 จากความหมายนี้ส่งผลให้ครอบคลุมถึงคูปองส่วนลดออนไลน์ด้วยเนื่องจาก
เป็นคูปองที่มีมูลค่าทางการเงินที่ได้มาเพ่ือนําไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้ 

4.3.2.1 การแจ้งข้อมูลแก่ผู้บริโภค 
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับข้อจํากัด ข้อกําหนด และ

เงื่อนไขทั้งปวงในการใช้ การแลกเปลี่ยนบัตรของขวัญ รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่จะมีการเรียกเก็บที่ผู้
ประกอบธุรกิจจะนํามาใช้กับบัตรของขวัญ148 รวมทั้งต้องให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับวิธีการในการ
ขอข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของขวัญ รวมถึงยอดเงิน149 

ทั้งนี้ข้อมูลดังต่อไปนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงไว้ที่บัตรของขวัญโดยตรง150 
   - วันหมดอายุ 
   - ค่าธรรมเนียมใดๆ 

                                           
144Consumer Protection Act, RSNS 1989, Chapter 92, Section 33. 
145ประกาศใช้เมื่อ 2 ธันวาคม 2009 มีผลใช้บังคับ 1 กุมภาพันธ์ 2010 
146ผู้จําหน่าย (supplier) หมายถึง บุคคลใดๆ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่ได้ออก, จําหน่าย, 

หรือ เสนอข้อเสนอ เพ่ือจําหน่ายบัตรของขวัญตามธุรกิจของตน รวมถึงตัวแทนจําหน่าย ลูกจ้าง 
ผู้แทน หรือตัวแทนของบุคคลใดๆ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน (Gift Card Regulation, Reg. 
325/2009, section 2(c)) 

147Gift Card Regulation, Reg. 325/2009, section 2(b) 
148Gift Card Regulation, Reg. 325/2009, section 7(1)(a) 
149Gift Card Regulation, Reg. 325/2009, section 7(1)(b) 
150Gift Card Regulation, Reg. 325/2009, section 7(2) 
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   - นโยบายการคืนเงินที่อาจจะนํามาใช้กับผู้ซื้อบัตรของขวัญ 
   - ข้อมูลติดต่อสําหรับผู้บริโภคในการขอรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับบัตร
ของขวัญ รวมถึงยอดเงินคงเหลือ 

4.3.2.2 การห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องไม่ออกหรือจําหน่ายบัตรของขวัญที่มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวน

เงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริง หรือคิดค่าธรรมเนียมใดๆเกี่ยวกับบัตรของขวัญเว้นแต่ ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับบัตรการกุศล หรือบัตรที่ออกเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการตลาด การโฆษณา หรือส่งเสริมการ
ขาย หรือค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่เนื่องจากบัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือค่าธรรมเนียมในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัตร151 ในกรณีที่มีการฝุาฝืนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยไม่ได้รับอนุญาติ ผู้บริโภค
สามารถเรียกเงินค่าธรรมเนียมคืนได้โดยการยื่นคําบอกกล่าว (notice) ไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายนั้น
ได้152และเมื่อผู้ประกอบุรกิจได้รับคําบอกกล่าวในการเรียกเงินค่าธรรมเนียมคืนจากผู้บริโภคแล้ว ผู้
ประกอบธุรกิจจะต้องคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคําบอกกล่าว153 

4.3.2.3 การห้ามก าหนดวันหมดอายุ 
ห้ามผู้ประกอบธุรกิจออกหรือจําหน่ายบัตรของขวัญที่มีการกําหนดวันหมดอายุ 

หากบัตรของขวัญใดมีการกําหนดอายุไว้ให้บัตรของขวัญดังกล่าวสามารถใช้ได้เสมือนไม่เคยมีกําหนด
วันหมดอายุ รวมทั้งให้วันหมดอายุดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับได้154 อย่างไรก็ตามหากเป็นบัตรของขวัญที่
ออกหรือจําหน่ายเพ่ือการกุศลหรือออกเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการตลาด การโฆษณา หรือส่งเสริมการ
ขาย สามารถกําหนดวันหมดอายุได้ รวมถึงบัตรของขวัญที่ออกเพ่ือสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างที่ถูก
ออกก่อนที่กฎหมายนี้จะใช้บังคับ155 

นอกจากมลรัฐ Nova Scotia  ที่มีกฎหมาย Consumer Protection  Act ที่
สามารถนํามาใช้ศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ได้แล้ว
นั้น มลรัฐ Alberta ก็มีกฎหมายที่สามารถนํามาใช้ศึกษาเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปอง
ส่วนลดออนไลน์ได้เช่นกัน 

                                           
151Gift Card Regulation, Reg. 325/2009, section 5 
152Gift Card Regulation, Reg. 325/2009, section 6(1) 
153Gift Card Regulation, Reg. 325/2009, section 6(2) 
154Gift Card Regulation, Reg. 325/2009, section 3 
155Gift Card Regulation, Reg. 325/2009, section 4 
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4.3.3 Fair Trading Act ของมลรัฐ Alberta 
กฎหมาย Fair Trading Act ของมลรัฐ Alberta เป็นกฎหมายที่มุ่งสร้างความเป็นธรรม

ในการทําธุรกิจ มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคจากการกระทําอันไม่เป็นธรรม โดยใน Fair Trading Act, 
Revised Statues of Alberta 2000, Chapter F-2  ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการกระทําที่ไม่เป็น
ธรรม (unfair practices) ที่ใช้กับผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ใน Alberta หรือ ธุรกรรมที่ได้เกิดหรือส่งจาก 
Alberta หรือ เกิดจากตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจใน Alberta156นอกจากนี้ยังได้มีการออกกฎหมาย
ที่เก่ียวกับบัตรของขวัญใน Gift Card Regulation, Reg. 146/2008 ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็นแนวทาง
ในการคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ได้ 

4.3.3.1 การห้ามกระท าการที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม (unfair practice) 
Fair Trading Act,  Revised Statues of Alberta 2000, Chapter F-2 ไ ด้

กําหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทําการที่ไม่เป็นธรรมในการทําสัญญาผู้บริโภค (consumer 
transaction)157เช่น 

 1.  ใช้อํานาจกดดันหรือชักจูงให้ผู้บริโภคเข้ามาทําสัญญาผู้บริโภค 
 2.  อาศัยความได้เปรียบที่มีต่อผู้บริโภคอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจของ

ผู้บริโภคในลักษณะ (character), คุณสมบัติ (nature), ภาษา (language) หรือ ผลของสัญญา
ผู้บริโภค หรือผลกระทบใดๆท่ีจะมีจากสัญญานั้น 

 3.  ใช้วิธีการโอ้อวด เสียดสี หรือทําให้กํากวมในข้อเท็จจริง (material 
fact)158เกี่ยวกับสัญญาผู้บริโภค 

                                           
156Fair Trading Act, Revised Statues of Alberta 2000, Chapter F-2, s.5 
157สัญญาผู้บริโภค (consumer transaction) หมายถึง 
 ก) การจัดหาสินค้าหรือบริการโดยผู้ประกอบธุรกิจให้แก่ผู้บริโภค เนื่องจากการซื้อ 

การเช่า การให้ของขวัญ การประกวด หรือ โดยการอ่ืนๆ  
 ข) ข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคอันเนื่องมาจากการซื้อ การเช่า 

การให้ของขวัญ การประกวด หรือ โดยการอ่ืนๆ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้จัดหาสินค้าหรือบริการ
ให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้บริโภคอ่ืนๆที่ระบุให้ข้อตกลง 

158ข้อเท็จจริง (material fact) หมายถึง ข้อมูลใดๆที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
ในการเข้าทําสัญญาผู้บริโภค 
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 4.  เรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการสูงเกินไปกว่าราคาสินค้าหรือบริการที่มี
ลักษณะอย่างเดียวกันที่สามารถหาได้ง่าย โดยปราศจากแจ้งให้ทราบแก่ผู้บริโภคถึงความแตกต่างของ
ราคาและเหตุผลที่ทําให้เกิดความแตกต่าง 

 5.  เรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการมากกว่า 10% จนถึง 100% ซึ่งสูงเกินไป
กว่าราคาประเมินของสินค้าหรือบริการเหล่านั้น เว้นแต่ ผู้บริโภคได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งถึง
ราคาที่สูงก่อนที่สินค้าหรือบริการจะถูกจัดหา หรือถ้าผู้บริโภคได้เรียกร้องให้มีการเพ่ิมเติมหรือจัดหา
สินค้าหรือบริการที่มีความแตกต่างจากปกติ และผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจได้มีการตกลงกันไว้แล้ว 

 6.  ทําสัญญาผู้บริโภคโดยที่ผู้ประกอบธุรกิจรู้หรือควรรู้ว่าผู้บริโภคจะไม่
สามารถแสวงหาประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้นได้ 

 7.  กําหนดข้อกําหนดหรือเงื่อนไขในสัญญาที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบ 
กดข่ี หรือได้ประโยชน์มากเกินไปแต่เพียงฝุายเดียว 

 8. แสดงให้เห็นว่าสัญญาผู้บริโภคมีสิทธิ การเรียกค่าเสียหาย หรือ ภาระ
หนี้ที่แตกต่างจากข้อเท็จจริง159 

นอกจากนี้หากผู้ประกอบธุรกิจได้กระทําการดังต่อไปนี้โดยตรงต่อผู้บริโภคคนหนึ่ง
คนใดหรือหลายคน ถือว่าเป็นการกระทําการอันไม่เป็นธรรม160 

 1. กระทําการหรือพูดสิ่งใดๆซึ่งอาจจะเป็นการหลอกลวงหรือทําให้เกิด
ความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค 

 2.  หลอกลวงโดยการให้ความเห็นที่ผู้บริโภคจะเชื่อว่ามีผลเสียต่อผู้บริโภค 
 3. แสดงออกว่าสินค่าหรือบริการมีผู้สนับสนุน ได้รับการอนุมัติ มี

ประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติ มีส่วนประกอบ มีปริมาณ มีการใช้ มีประโยชน์ หรือมีลักษณะ ทั้งที่จริง
แล้วไม่มี 

 4.  แสดงออกว่าสินค้าเป็นของใหม่ทั้งที่จริงแล้วเป็นของที่ถูกใช้แล้ว หรือ
ถูกปรับปรุงใหม่ หรือถูกซ่อมแซม 

 5.  แสดงออกว่าสินค้ามีประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์หรือเป็น
วัตถุโบราณ ซึ่งต่างจากความเป็นจริง 

 6.  แสดงออกว่าสินค้าหรือบริการสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ซึ่ง
ต่างจากความเป็นจริง 

                                           
159Fair Trading Act, Revised Statues of Alberta 2000, Chapter F-2, s. 6(2)-(3) 
160Fair Trading Act, Revised Statues of Alberta 2000, Chapter F-2, s. 6(4) 
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 7.  แสดงออกว่าสินค้ามีปริมาณพิเศษทั้งที่จริงแล้วไม่มี 
 8.  แสดงออกว่าสินค้าหรือบริการสามารถดําเนินการส่งมอบได้ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดไว้ทั้งท่ีจริงผู้ประกอบธุรกิจรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถทําได้จริง 
 9.  แสดงออกว่ามีการให้ราคาพิเศษทั้งที่จริงแล้วไม่มี 
 10.  เมื่อราคาของส่วนหนึ่งส่วนใดในสินค้าหรือบริการที่แสดงออกโดยผู้

ประกอบธุรกิจ ไม่ได้แสดงราคารวมทั้งหมดของสินค้าหรือบริการนั้น หรือแสดงราคารวมทั้งหมดของ
สินค้าหรือบริการนั้นเด่นชัดน้อยกว่าราคาเพียงบางส่วน 

 11.  เมื่อราคารวมที่ต้องจ่ายเป็นงวดๆของสินค้าหรือบริการที่แสดงออก
โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้แสดงราคารวมทั้งหมดของสินค้าหรือบริการนั้น หรือแสดงราคารวมทั้งหมด
ของสินค้าหรือบริการนั้นเด่นชัดน้อยกว่าราคารวมที่ต้องจ่ายเป็นงวดๆ 

 12. แสดงออกเกี่ยวกับสัญญา (agreement) สําหรับการใช้บริการ
ต่อเนื่อง โดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่สําคัญหรือรายละเอียดทั้งหมดของสัญญา ซึ่งรวมถึง
ระยะเวลาการใช้บริการ ราคาที่เปลี่ยนแปลง การขยายระยะเวลาใช้บริการ การต่อสัญญา หรือไม่มี
การให้ผู้บริโภคได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งว่าต้องการที่จะต่อสัญญาหรือเข้าผูกพันตามสัญญาต่อไป 

 13.  แสดงราคาสินค้าหรือบริการที่ทําให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างสมควรว่าตน
จะได้รับสินค้าหรือบริการมากมายเกินกว่าความเป็นจริง 

 14.  แสดงออกเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความสามารถ หรือความยืนยาว
ของอายุของสินค้าหรือบริการ เว้นแต่ ได้แสดงออกโดยมีผลการทดสอบที่เป็นอิสระ มีความเหมาะสม
และเพียงพอรองรับ ถ้าได้กระทําก่อนที่จะมีการแสดงออกเช่นว่านั้น และการทดสอบได้ทําขึ้นหลายๆ
ครั้ง และได้แสดงออกด้วยความเป็นกลาง ถูกต้องแม่นยําในผลการทดสอบ 

 15.  แสดงออกว่าสินค้าหรือบริการมีการคิดราคาลดพิเศษทั้งที่จริงแล้วมี
การจัดเตรียมสินค้าหรือบริการที่ให้ราคาดังกล่าวไว้เพียงน้อยนิด เว้นเสียแต่ว่าจะได้มีการแสดงไว้แต่
แรกถึงจํานวนของสินค้าหรือบริการที่จะได้ราคาพิเศษดังกล่าว 

 16.  แสดงออกโดยทําในรูปของบทบรรณาธิการ สารคดี หรือรายงานผล
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือขายสินค้าหรือบริการ เว้นแต่จะได้มีการระบุ ไว้ว่า
เป็นการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย 

การห้ามกระทําการอันไม่เป็นธรรมนี้ยังห้ามไปถึงผู้โฆษณา (advertiser) ไม่ให้มี
การตีพิมพ์ เผยแพร่ จัดทํา กระจายเสียง หรือออกอากาศทางโทรทัศน์ ซึ่งโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าหรือ
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บริการที่ประกอบไปด้วยการกระทําอันไม่เป็นธรรม (unfair practice)161 แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้
โฆษณาได้กระทําไปด้วยเจตนาดีหรือได้กระทําภายใต้มาตรฐานวิชาชีพทางธุรกิจ162 

ในกรณีที่มีการกระทําอันไม่เป็นธรรม (unfair practice) เกิดขึ้น ผู้บริโภคสามารถ
ที่จะขอเลิกสัญญาผู้บริโภค (consumer transaction) ได้ โดยปราศจากค่าใช้จ่ายหรือบทลงโทษ 
ด้วยการแจ้งเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา ไปยังผู้ประกอบธุรกิจที่ทําให้เกิดการกระทําอันไม่เป็นธรรมขึ้น 
ไม่ว่าการกระทําอันไม่เป็นธรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อน ระหว่าง หรือภายหลังเวลาที่สัญญาผู้บริโภคได้
เกิดขึ้นแล้ว นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสามารถเรียกค่าชดเชย รวมทั้งค่าเสียหายได้ด้วย163 อย่างไรก็ตาม
หากการเลิกสัญญาผู้บริโภคไม่อาจจะกระทําได้เนื่องจาก การคืนหรือการส่งคืนสินค้าหรือการยกเลิก
บริการไม่สามารถเป็นไปได้ หรือ การยกเลิกขึ้นอยู่กับบุคคลที่สามที่ได้กระทําไปโดยสุจริตและเสีย
ค่าตอบแทน ผู้บริโภคสามารถเรียกค่าชดเชยได้โดยคิดจากมูลค่าส่วนเกินที่ผู้บริโภคต้องจ่ายไปเกิน
กว่าที่ควรจะจ่ายเป็นค่าสินค้าหรือบริการ หรือเป็นการเรียกค่าเสียหาย หรือทั้งสองอย่าง164 

การแจ้งยกเลิกสัญญาผู้บริโภคหรือการเรียกค่าชดเชยในกรณีที่ไม่สามารถยกเลิก
สัญญาผู้บริโภคได้นั้น ต้องกระทําภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้บริโภคได้พบว่าผู้ประกอบธุรกิจได้กระทํา
การอันไม่เป็นธรรมขึ้น โดยการแจ้งไปยังผู้ประกอบธุรกิจที่ได้กระทําการอันไม่เป็นธรรมนั้นขึ้น ซึ่งหาก
ผู้ประกอบธุรกิจมิได้ให้การตอบรับภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามสมควรแล้ว ผู้บริโภคสามารถนํา
คดีข้ึนสู่ศาลได้165 

เมื่อผู้บริโภคได้ทําการยกเลิกสัญญาผู้บริโภค (consumer transaction) แล้ว การ
ยกเลิกดังกล่าวให้มีผลเสมือนดังไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนต่อ 

 1.  สัญญาผู้บริโภค (consumer transaction) 
 2. สัญญาผู้บริโภคอ่ืนๆที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
 3.  การรับประกันทั้งหมดที่จ่ายเป็นตัวเงินภายใต้สัญญาผู้บริโภค 
 4.  การคํ้าประกันที่กระทําโดยผู้บริโภคหรือผู้ค้ําประกันที่สามารถจ่ายเป็น

ตัวเงินภายใต้สัญญาผู้บริโภค 

                                           
161Fair Trading Act, Revised Statues of Alberta 2000, Chapter F-2, s. 9(1) 
162Fair Trading Act, Revised Statues of Alberta 2000, Chapter F-2, s. 9(2) 
163Fair Trading Act, Revised Statues of Alberta 2000, Chapter F-2, s. 7(1) 
164Fair Trading Act, Revised Statues of Alberta 2000, Chapter F-2, s. 7(3) 
165Fair Trading Act, Revised Statues of Alberta 2000, Chapter F-2, s. 7.1 
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 5. ข้อตกลงการให้สินเชื่อหรือเครื่องมือทางการเงินอ่ืนๆรวมไปถึงตั๋ว
สัญญาใช้เงิน ที่เป็นผลมาจากสัญญาผู้บริโภค166 

สําหรับ Gift Card Regulation, Reg. 146/2008167 ที่ออกภายใต้กฎหมาย Fair 
Trading Act ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์
ได้นั้น ได้ให้ความหมายของ บัตรที่มีการชําระมูลค่าบัตรล่วงหน้า (prepaid purchase card) ให้
รวมถึงบัตรของขวัญ (gift card) และ ใบรับรองของขวัญ (gift certificate) ที่มีลักษณะเป็นใบรับรอง, 
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือคูปองอ่ืนๆ หรือ อุปกรณ์ที่สามารถใช้จ่ายเงินได้ ซึ่งมีมูลค่าทางการเงิน 
สําหรับให้ผู้ซื้อนําไปใช้ โดยอาจเพ่ิมหรือไม่อาจเพ่ิมเงินเข้าไปได้อีก หรือเป็นการซื้อหรือเติมเงินบน
พ้ืนฐานของการจ่ายเงินล่วงหน้าในจํานวนเฉพาะเจาะจงสําหรับการซื้อสินค้าหรือบริการในอนาคต 
และได้รับการรับรองโดยผู้ประกอบธุรกิจ168 สําหรับผู้ประกอบธุรกิจนี้จะเป็นบุคคลใดก็ได้ที่ขายหรือ
เสนอขายหรือให้การรับรองบัตรที่มีการชําระมูลค่าบัตรล่วงหน้า ซึ่งรวมไปถึงผู้แทนจําหน่าย ลูกจ้าง 
ผู้แทนหรือตัวแทนด้วย169  

4.3.3.2 การแจ้งข้อมูลแก่ผู้บริโภค 
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องให้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับบัตรที่มีการ

ชําระมูลค่าบัตรล่วงหน้า บัตรของขวัญ และ ใบรับรองของขวัญ ทั้งข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งาน
บัตรเหล่านั้น รวมทั้งข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งานส่วนประกอบอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับบัตร
เหล่านั้น170 โดยรายละเอียดของข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีต้องให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเสมอ ได้แก่  

- ข้อมูลติดต่อสําหรับการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัตรหรือการตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลือ  

- ข้อจํากัด ข้อห้าม หรือข้อกําหนดที่ผู้ประกอบธุรกิจกําหนดไว้สําหรับการใช้งาน
บัตร ซึ่งรวมถึง ข้อกําหนดห้ามมิให้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ข้อห้ามใช้จ่ายผ่านบัญชีเครดิต และ
นโยบายการคืนเงิน171 

 

                                           
166Fair Trading Act, Revised Statues of Alberta 2000, Chapter F-2, s. 7(4) 
167แก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด โดย Alberta Regulation 173/2013 
168Gift Card Regulation, Reg. 146/2008, section 1(b) 
169Gift Card Regulation, Reg. 146/2008, section 1(c) 
170Gift Card Regulation, Reg. 146/2008, section 5(1) 
171Gift Card Regulation, Reg. 146/2008, section 5(2) 
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4.3.3.3 การห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ผู้ประกอบธุรกิจไม่อาจที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆเกี่ยวกับบัตรได้172 เว้นแต่

ค่าธรรมเนียมในการเปิดใช้บัตรครั้งแรก173 ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่เนื่องจากบัตรสูญหาย 
ถูกขโมย174 หรือค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัตร175 

4.3.3.4 การห้ามก าหนดวันหมดอายุ 
ผู้ประกอบธุรกิจจะเสนอขายหรือขายบัตรที่มีการชําระมูลค่าบัตรล่วงหน้า 

(prepaid purchase card) บัตรของขวัญ (gift card) และ ใบรับรองของขวัญ (gift certificate) ที่มี
การกําหนดวันหมดอายุไม่ได้176 หากมีการฝุาฝืนกําหนดวันหมดอายุแล้ว ให้วันหมดอายุที่กําหนดนั้น
ไม่มีผลใช้ได้177 

จะเห็นได้ว่าแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ของ
ประเทศแคนาดานั้น จะแบ่งออกเป็นมลรัฐต่างๆซึ่งในแต่ละมลรัฐก็จะมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ
บัตรของขวัญ ที่มีการให้คํานิยามที่ครอบคลุมถึงลักษณะของคูปองส่วนลดออนไลน์ด้วย ส่งผลให้การ
ห้ามกําหนดวันหมดอายุ การห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การแจ้งข้อมูลแก่ผู้บริโภค อาจนํามาใช้
บังคับกับคูปองส่วนลดออนไลน์ได้ แต่ทั้งนี้เนื่องจากยังไม่มีคําพิพากษาของศาลที่ตัดสินเป็นบรรทัด
ฐานไว้ จึงทําให้ความชัดเจนในการนํากฎหมายเกี่ยวกับบัตรของขวัญมาปรับใช้ในคูปองส่วนลด
ออนไลน์ยังมีไม่มากนัก178 อย่างไรก็ตามการที่กฎหมายในหลายๆมลรัฐได้มีการห้ามกระทําการที่
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นแก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการห้ามแสดงราคาสินค้าหรือบริการที่ทําให้
ผู้บริโภคเข้าใจอย่างสมควรว่าตนจะได้รับสินค้าหรือบริการมากมายเกินกว่าความเป็นจริง การห้าม
แสดงออกว่าสินค้าหรือบริการมีการคิดราคาลดพิเศษทั้งที่จริงแล้วมีการจัดเตรียมสินค้าหรือบริการที่
ให้ราคาดังกล่าวไว้เพียงน้อยนิด เว้นเสียแต่ว่าจะได้มีการแสดงไว้แต่แรกถึงจํานวนของสินค้าหรือ
บริการที่จะได้ราคาพิเศษดังกล่าว การห้ามเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการสูงเกินไปกว่าราคาสินค้าหรือ
บริการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่สามารถหาได้ง่าย โดยปราศจากการแจ้งให้ทราบแก่ผู้บริโภคถึง

                                           
172Gift Card Regulation, Reg. 146/2008, section 3(4) 
173Gift Card Regulation, Reg. 146/2008, section 3(1) 
174Gift Card Regulation, Reg. 146/2008, section 3(2) 
175Gift Card Regulation, Reg. 146/2008, section 3(3) 
176Gift Card Regulation, Reg. 146/2008, section 2(1) 
177Gift Card Regulation, Reg. 146/2008, section 2(2) 
178Jonathan Bishop, supra note 129, p.62. 
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ความแตกต่างของราคาและเหตุผลที่ทําให้เกิดความแตกต่าง ซึ่งการห้ามการกระทําที่ไม่เป็นธรรมนี้
สามารถใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลด
ออนไลน์179 หรือผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการก็ตาม นอกจากนี้ในส่วนของการห้ามกําหนด
วันหมดอายุในคูปองส่วนลดออนไลน์นั้น ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ของประเทศ
แคนาดาไม่ว่าจะเป็น Groupon, DealFind/TeamBuy, WagJag หรือ LivingSocial ต่างกําหนดวัน
หมดอายุออกเป็น 2 ส่วนเช่นเดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ราคาที่ผู้บริโภคสามารถนําคูปอง
ส่วนลดออนไลน์ไปใช้ได้จริงซึ่งราคาดังกล่าวจะเป็นราคาที่ปรากฏอยู่ที่หน้าคูปองส่วนลดออนไลน์ 
เรียกว่า “Face Value” หรือ “Promotion Value” จะมีการกําหนดวันหมดอายุไว้ ในขณะที่ราคาที่
ผู้บริโภคได้จ่ายเงินไปจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นหรือที่เรียกว่า “Cash Value” นั้น
จะไม่มีการกําหนดวันหมดอายุไว้หรือกําหนดไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ทําให้ผู้บริโภคยังคงสามารถใช้คูปอง
ส่วนลดออนไลน์ตามจํานวนเงินที่ตนได้จ่ายไปจริงภายหลังที่คูปองหมดอายุแล้วได้180  
  

                                           
179Ibid, p.77. 
180Ibid, p.51. 
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บทที่ 5 
สภาพปัญหาและวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายของไทยในการคุ้มครองผู้บริโภคใน

ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ 
 

ตามท่ีได้กล่าวถึงสภาพป๎ญหาที่เกิดกับผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ในบทที่ 1 
ไปแล้วนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพป๎ญหาที่ชัดเจนมากขึ้น ในบทนี้จึงเป็นการอธิบายขยาย
ความสภาพป๎ญหาที่กระทบกับสิทธิของผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ และวิเคราะห์ถึง
ป๎ญหากฎหมายของไทยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ เพ่ือวิเคราะห์ว่า
กฎหมายไทยที่สามารถนํามาใช้คุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นมีเพียงพอแล้ว
หรือไม่อย่างไร 

  
5.1 สภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ 

 
ในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นจะเริ่มจากผู้ประกอบ

ธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์กับผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการจะทําข้อตกลง
กันโดยให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์สามารถที่จะนําสินค้าหรือบริการของผู้ค้าไปประกาศขายในเว็บไซต์
ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ในราคาที่ตกลงกันไว้ซึ่งมักจะมีราคาต่ํากว่าราคาตลาดมาก ในรูปแบบของ
คูปองส่วนลดออนไลน์หรือ ดีล (Deal)  เมื่อได้ประกาศขายแล้วผู้บริโภคที่สนใจจะซื้อสินค้าหรือ
บริการนั้นจะต้องทําการสมัครสมาชิกและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อน จึงจะสามารถซื้อสินค้าหรือ
บริการในรูปของคูปองส่วนลดออนไลน์จากผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้ โดยการจ่ายเงินโดยตรงให้กับผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ หลังจากนั้นผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะออกคูปองส่วนลดออนไลน์ซึ่งมีการระบุ
เงื่อนไขการใช้คูปองนั้นไว้ให้กับผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคต้องการใช้คูปองเพ่ือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือ
บริการนั้นก็จะต้องไปติดต่อกับผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการนั้นอีกทีโดยการแสดง
คูปองที่พิมพ์ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะระบุหมายเลขรหัสไว้ก่อนรับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ 
ซึ่งผู้ค้าจะได้รับเงินจากผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคได้นําคูปองไปใช้แล้ว จาก
กระบวนการต่าง ๆ ที่กล่าวมา ผู้บริโภคต้องพบกับป๎ญหาต่างๆที่ทําให้ผู้บริโภคต้องเสียเปรียบ ดังนี้ 

 
5.1.1 การน าเสนอข้อมูลที่ไม่โปร่งใส 
ในเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์จะมีการนําเสนอข้อมูลต่าง 

ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โดยมีการโฆษณารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้น ๆ เพ่ือ
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ดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจเข้ามาซื้อคูปองสินค้าหรือบริการนั้น อีกทั้งสินค้าและบริการที่มีการขายเป็น
คูปองส่วนลดออนไลน์นั้น มีหลายประเภทมากทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ที่พัก โรงแรม กิจกรรม การ
ให้บริการต่างๆ ส่งผลให้การโฆษณาที่ไม่ถูกต้องนั้นเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก ในการโฆษณาสินค้าหรือ
บริการต่าง ๆ เหล่านั้นมักมีการใช้ข้อความที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ หรือภาพที่ใช้แสดงไม่ตรงกับสินค้า
หรือบริการที่ผู้บริโภคจะได้รับ รวมไปถึงไม่มีการอธิบายรายละเอียดที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการนั้น เช่น ในกรณีของร้านอาหาร ภาพอาหารที่ใช้โฆษณาจะมีการตกแต่งภาพให้ดูสวยงาม
เกินจริง อาหารที่แสดงมีปริมาณมากเกินกว่าที่ผู้บริโภคจะได้รับจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เป็น
อาหารแบบบุฟเฟุต์ จะมีการนําภาพที่มีจํานวนรายการอาหารที่หลากหลายมาใช้ในการโฆษณา โดย
ไม่มีการให้รายละเอียดว่าภาพที่นํามาใช้โฆษณานี้เป็นภาพรายการอาหารที่จัดให้มีในวันใด เนื่องจาก
ในแต่ละวันรายการอาหารที่จะมีการจัดเตรียมไว้นั้นจะมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า
หากตนได้ซื้อคูปองแล้วนําไปใช้จะได้ทานอาหารที่มีรายการตามที่แสดงไว้ตามภาพที่มีการโฆษณา แต่
ในความเป็นจริงเมื่อผู้บริโภคได้นําคูปองไปใช้แล้วกลับพบว่ารายการอาหารไม่เป็นไปตามที่มีการ
โฆษณาไว้หรือรายการอาหารดังกล่าวมีเพียงแค่วันอาทิตย์เท่านั้น หรือการใช้ภาพที่แสดงอาหารแบบ
ชุด แต่กลับมีเงื่อนไขไม่ให้ใช้คูปองกับอาหารแบบชุดได้ การใช้ภาพดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอข้อมูลที่
ไม่โปร่งใส ทําให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด นอกจากนี้ในกรณีของโรงแรมหรือที่พัก  ได้มีการใช้
ภาพถ่ายที่แสดงรายละเอียดของห้องพักที่ไม่ตรงกับความจริง โดยใช้ภาพถ่ายห้องพักที่มีวิวเห็นทะเล 
ทําให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าจะได้พักห้องพักริมทะเลที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้ แต่ในความเป็นจริงหาก
ใช้คูปองจะเป็นห้องพักอีกด้านที่มองไม่เห็นวิวทะเล ในกรณีของบริการต่างๆก็มีการใช้ภาพหรือ
ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคด้วย เช่น แพคเกจถ่ายภาพพรีเวดดิ้งมีการให้
รายละเอียดเกี่ยวกับแพคเกจที่ผู้บริโภคจะได้รับว่าจะได้ถ่ายภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ มี
ทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับเป็นสตูดิโอถ่ายภาพขนาดเล็ก มีช่างภาพ
เพียงคนเดียว ในการดูแลจัดการ ไม่มีทีมงานคอยจัดการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ หรือใน
กรณีของบริการขัดเคลือบสีรถยนต์ก็ไม่มีการอธิบายรายละเอียดที่ชัดเจนถึงชนิดหรือประเภทของ
น้ํายาที่จะนํามาใช้ในการเคลือบสีรถ ไม่อธิบายวิธีการในแต่ละขั้นตอนของการขัดเคลือบสีรถว่า
ผู้บริโภคจะได้รับบริการอะไรบ้าง 

ในส่วนของการนําเสนอข้อมูลด้านราคาของสินค้าหรือบริการก็มีการแสดงราคาสูงเกิน
ความเป็นจริง กล่าวคือ ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการต่างๆในเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์
นั้น จะมีการแสดงราคาปกติของสินค้าหรือบริการนั้นๆและราคาของคูปองส่วนลดออนไลน์ ซึ่ง
หมายความว่า ถ้าผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าหรือใช้บริการดังกล่าวแล้วจะต้องจ่ายเงินในราคาปกติเป็น
จํานวนเงินเท่าใด แต่หากซื้อเป็นคูปองแล้วจะซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าในราคาเท่าใด ในการโฆษณาขาย
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สินค้าหรือบริการมักมีการแสดงราคาปกติที่สูงเกินจริง เช่น ในเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์
แสดงราคาห้องพักโรงแรมราคาปกติ 4,000 บาท ถ้าซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์จะซื้อได้ในราคา 2,000 
บาท ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วห้องพักของโรงแรมดังกล่าวมีราคาปกติเพียง 2,300 บาทเท่านั้น การ
กําหนดราคาสินค้าหรือบริการให้สูงกว่าปกติยังเป็นการสร้างความคาดหวังให้กับผู้บริโภค 
(consumer expectation) ว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพตามราคาปกติที่แสดงไว้
ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ แต่เมื่อได้รับสินค้าหรือบริการแล้วกลับไม่เป็นไปตามราคาปกติที่ผู้บริโภค
ควรจะได้รับ 

5.1.2 การก าหนดข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและความไม่ชัดเจนของ
เงื่อนไขในการใช้คูปองส่วนลดออนไลน์ 

ในการสมัครสมาชิกนั้นผู้บริโภคจะต้องยอมรับข้อกําหนดต่างๆเกี่ยวกับการใช้งาน
เว็บไซต์และคูปองส่วนลดออนไลน์ ซึ่งข้อกําหนดดังกล่าวจะถูกกําหนดขึ้นโดยผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ 
เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้บริโภคยังต้องพบกับข้อกําหนดอีกหลายประการในขณะที่ทําการซื้อคูปอง 
ผู้บริโภคมีสิทธิเพียงเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับเท่านั้น ข้อกําหนดต่างๆมีลักษณะที่สร้างความไม่
เป็นธรรมขึ้นกับผู้บริโภค เช่น การให้สิทธิแก่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์แต่เพียง
ฝุายเดียวที่จะทําการแก้ไขข้อกําหนดและเง่ือนไขในการให้บริการทั้งหมด หรือ แม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็
ตาม1 หรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ โดยไม่จําเป็นต้องมี
การแจ้งให้ผู้บริโภคล่วงหน้าให้ทราบ2 หรือข้อกําหนดที่ปฏิเสธความรับผิดจากการนําเสนอข้อมูลที่
ผิดพลาด 

การแก้ไขข้อกําหนดหรือเงื่อนไขต่างๆได้แต่เพียงฝุายเดียว ส่งผลให้เกิดป๎ญหาในการใช้
งานคูปองได้ เมื่อมีการแก้ไขในส่วนของเงื่อนไขการใช้งานคูปองที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทําให้เงื่อนไขที่
ระบุไว้ในคูปองที่ผู้บริโภคได้ซื้อมากับเงื่อนไขที่มีการระบุไว้ในเว็บไซต์ไม่ตรงกัน เมื่อนําคูปองไปใช้แล้ว
ก็ไม่อาจใช้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ นอกจากนี้คูปองมักมีการระบุเงื่อนไขที่มีความคลุมเครือหรือขาด
ความชัดเจน เช่น ในคูปองร้านอาหารไม่มีการจํากัดชนิดหรือประเภทของอาหารที่สามารถสั่งโดยใช้
คูปองได้ แต่เมื่อนําคูปองไปใช้ ทางร้านอาหารกลับแจ้งว่าคูปองดังกล่าวสามารถใช้กับอาหารแบบชุด  
เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับเมนูอาหารแบบจานเดี่ยว (a la carte) ได้ หรือมีการจํากัดเวลาการใช้งาน

                                           
1ข้อกําหนดและเงื่อนไข (ensogo) ข้อ 14., สืบค้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2558 ,จาก 

http://www.ensogo.com/thailand/terms_conditions/ 

2ข้อกําหนดและเงื่อนไข (ensogo) ข้อ 2., สืบค้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2558 ,จาก 
http://www.ensogo.com/thailand/terms_conditions/ 
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คูปองว่าสามารถใช้ได้เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์เท่านั้น ทั้งที่ไม่มีการระบุไว้ในคูปอง หรือในกรณีของ
โรงแรมที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืนนอกเหนือจากที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปแล้วในการซื้อคูปองโดยที่ไม่มี
การระบุไว้ หรือกรณีของการใช้บริการถ่ายรูปแต่งงานที่มีการระบุไว้ว่าจะได้รูปถ่ายจํานวน 10 รูป 
เมื่อนําคูปองไปใช้กลับพบว่ารูปถ่ายที่ได้จํานวนดังกล่าวยังไม่รวมค่าตกแต่งภาพอีก ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพ่ิม หากไม่ยอมเสียก็จะไม่ได้ภาพถ่ายดังกล่าว  

5.1.3 การก าหนดวันหมดอายุในคูปองส่วนลดออนไลน์ 
คูปองส่วนลดออนไลน์แต่ละใบจะมีการกําหนดวันหมดอายุไว้ โดยการกําหนดวัน

หมดอายุนี้จะมีผลกับทั้งคูปอง คือ หมดอายุทั้งราคาที่จ่ายจริง (Cash Value) และราคาที่สามารถ
ใช้ได้จริง (Promotion Value) ซึ่งระยะเวลาที่ผู้บริโภคจะสามารถนําคูปองไปใช้ได้ก่อนที่จะหมดอายุ
นั้นมักจะมีระยะเวลาการใช้งานสั้นๆ เช่น 1 เดือน หรือมากกว่านั้นแต่มักจะไม่เกิน 4 เดือน เป็นต้น 
ผู้บริโภคจํานวนมากจึงอาจไม่สามารถใช้คูปองได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งผลที่ตามมาคือ
ผู้บริโภคไม่สามารถท่ีจะขอเงินค่าคูปองคืนได้ ทั้งที่เงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปนั้นเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า
ก่อนที่ผู้บริโภคจะได้รับสินค้าหรือบริการ การกําหนดให้ราคาที่จ่ายจริง (Cash Value) และราคาที่
สามารถใช้ได้จริง (Promotion Value) ของคูปองส่วนลดออนไลน์หมดอายุพร้อมกันจึงอาจเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคท่ีมากเกินไป  

5.1.4 การขอเลิกสัญญาและการขอเงินคืน 
การซื้อสินค้าหรือบริการในรูปแบบคูปองส่วนลดออนไลน์เป็นการให้สิทธิพิเศษแก่

ผู้บริโภคในการจ่ายเงินที่ต่ํากว่าราคาปกติของสินค้าหรือบริการนั้นๆ เช่น ชุดอาหาร 5 อย่าง ราคา
ปกติ 600 บาท แต่ถ้าซื้อเป็นคูปองส่วนลดออนไลน์จะจ่ายเพียง 250 บาท นั่นหมายความว่าสิทธิของ
ผู้บริโภคที่ใช้คูปองส่วนลดออนไลน์จะต้องได้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้บริโภคทั่วไปที่จ่ายราคาเต็ม 600 
บาท ทั้งสิทธิในการได้รับคุณภาพและปริมาณที่เท่าเทียมกัน ป๎ญหาที่เกิดขึ้นคือ เมื่อผู้บริโภคได้นํา
คูปองดังกล่าวไปใช้แล้วอาจได้รับสินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามท่ีโฆษณา หรือได้รับสินค้าหรือบริการ
ที่มีปริมาณและคุณภาพต่ํากว่าปกติ3 หรืออาจเรียกว่าเป็นลูกค้าชั้นสอง เช่น ได้คุณภาพและปริมาณ
อาหารที่ลดลงจากปกติ ได้รับบริการที่แย่ลง แต่หากเทียบกับจํานวนเงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริง
เพ่ือให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นๆแล้ว อาจถือได้ว่าคุณภาพและปริมาณอาหารที่ลดลงยังคง
สูงกว่าจํานวนเงินที่จ่ายไปจริง เช่น จากตัวอย่างข้างต้น ชุดอาหาร 5 อย่าง ราคาปกติ 600 บาท ซื้อ
เป็นคูปองส่วนลดออนไลน์เพียง 250 บาท เมื่อผู้บริโภคนําไปใช้ที่ร้านอาหารกลับได้คุณภาพและ

                                           
3Jonathan Bishop, Deal Of The Day? Consumer Protection In Online Group 

Buying Deals, (Ontario : Public Interest Advocacy Centre, 2014), p.65. 
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ปริมาณอาหารที่ลดลง ซึ่งอาจจะมีมูลค่าเพียง 400 บาท เมื่อนําไปเทียบกับเงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายเป็น
ค่าคูปองอาจถือได้ว่าไม่ขาดทุน แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากสิทธิของผู้บริโภคที่ซื้อคูปองควรจะ
ได้รับ และการโฆษณาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์แล้วนั้น ผู้บริโภคต้องได้รับ
อาหารที่มีคุณภาพและปริมาณ ในราคา 600 บาทตามที่ระบุไว้ในคูปอง ในกรณีนี้ผู้บริโภคจะสามารถ
ขอยกเลิกคูปองและขอเงินคืนได้หรือไม่ หรือผู้บริโภคจะขอเรียกค่าชดเชยในส่วนที่ตนได้รับสินค้าหรือ
บริการไม่เต็มตามสิทธิของตนแทนได้หรือไม่  

 
5.2 วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายของไทยในการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลด
ออนไลน์ 

 
จากป๎ญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภคได้รับความไม่เป็น

ธรรมหรือถูกเอาเปรียบเกินสมควร ซึ่งในส่วนของกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่มี 
ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ. 2542 กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็
ยังไม่มีบทบัญญัติไว้คุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์เป็นการเฉพาะ  

 
5.2.1 ปัญหามาตรการในการควบคุมการโฆษณาและการน าเสนอข้อมูล 
กฎหมายไทยที่คุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการนําเสนอข้อมูลนี้ ในส่วนของการคุ้มครอง

ด้านการโฆษณา ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่ได้ให้อํานาจแก่คณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณาในการควบคุมโฆษณาไม่ให้มีลักษณะที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกําเนิด สภาพ 
คุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สิ นค้าหรือ
บริการ4 โดยการใช้อํานาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณานี้จะครอบคลุมการตรวจสอบตั้งแต่
กระบวนการเริ่มต้นในการทําโฆษณาก่อนที่จะมีการเผยแพร่แก่สาธารณชน ไปจนถึงภายหลังที่มีการ
โฆษณาเผยแพร่แล้ว ซึ่งในขั้นตอนของการตรวจสอบก่อนที่จะมีการโฆษณานั้น การใช้อํานาจของ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้สมัครใจขอให้คณะกรรมการ

                                           
4พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 
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เข้ามาตรวจสอบการโฆษณาเท่านั้น5 ทั้งนี้แม้ในภายหลังที่โฆษณาได้มีการนําเสนอเผยแพร่สู่
สาธารณชนแล้ว ผู้บริโภคสามารถที่จะร้องเรียนให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเข้าไปตรวจสอบ
โฆษณาดังกล่าวได้ก็ตาม ซึ่งหากมีการตรวจพบว่าโฆษณาใดฝุาฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 แล้ว คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาสามารถออกคําสั่งให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการ
โฆษณา ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฎในการโฆษณา ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นใน
การโฆษณา หรือให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคได้6  

แต่จากลักษณะของธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีการโฆษณาเก่ียวกับสินค้าและบริการ
ที่มีความหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟูา กิจกรรมต่างๆ โรงแรม ที่
พัก ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สถาบันเสริมความงาม ฯลฯ ซึ่งจากความหลากหลายที่มีนี้ได้มารวมอยู่ใน
เว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ เนื้อหาหรือข้อมูลหรือข้อความต่างๆที่มีการโฆษณานั้น มีทั้งที่
ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการเป็นผู้คิดขึ้นเองและบางส่วนเป็นข้อความที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์จัดทําขึ้น แต่ทั้งข้อความหรือเนื้อหาหรือรูปภาพทุกอย่างจะต้องถูกนําเสนอผ่านทาง
เว็บไซต์โดยผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์เท่านั้น และจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะได้รับส่วนแบ่ง
รายได้จากจํานวนยอดขายสินค้าหรือบริการ ส่งผลให้มีการใช้ข้อความ รูปภาพ เนื้อหา ในการโฆษณา
ที่มีลักษณะที่อาจไม่ถูกต้องเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจเข้ามาซื้อสินค้า
หรือบริการ ซึ่งผลที่ตามมาคือผู้บริโภคต้องเผชิญกับป๎ญหาสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นไปตามที่มีการ
โฆษณาไว้ ซึ่งผู้บริโภคจะทราบได้ว่าสินค้าหรือบริการไม่ตรงตามที่มีการโฆษณาไว้ก็ต่อเมื่อได้มีการนํา
คูปองไปใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือได้รับบริการนั้นๆมาแล้ว การกําหนดมาตรการในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของโฆษณาก่อนที่จะมีการเผยแพร่โดยอาศัยความสมัครใจของผู้ประกอบธุรกิจ ที่จะ
ขอให้มีการพิจารณาก่อนทําการโฆษณาหรือไม่ก็ได้7 ย่อมไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจ
คูปองส่วนลดออนไลน์ได้อย่างทันกาล 

ในขณะที่กระบวนการตรวจสอบภายหลังจากโฆษณาแล้ว กระบวนการในการร้องเรียน
ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเข้าไปตรวจสอบโฆษณาที่อาจไม่ถูกต้องดังกล่าวไปจนถึงการที่
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้พิจารณาและออกคําสั่งให้ดําเนินการใด ๆ ก็ใช้เวลานานเกินไปจน
ล่วงเลยเวลาที่มีการเผยแพร่โฆษณานั้นแล้ว เพราะการโฆษณาขายสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ของผู้

                                           
5พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 29 
6พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 27 
7สุษม ศุภนิตย์, คําอธิบายกฎหมายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, พิมพ์ครั้งที่ 9 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วิญํูชน, 2557), น.224. 
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ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะมีการจํากัดเวลาในการขายเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น ซึ่งหากคูปองได้ถูก
ขายไปครบจํานวนแล้วก็จะไม่มีการโฆษณานั้นๆอีก หมายความว่าระยะเวลาโฆษณาคือช่วงเวลาที่
ผู้บริโภคจะสามารถซื้อคูปองได้ เมื่อกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้อง ความไม่เป็นธรรมของ
โฆษณาใช้เวลาในการตรวจสอบที่นานเกินกว่าช่วงที่มีการโฆษณาแล้วนั้น ทําให้ผู้ที่ทําการโฆษณา
ยังคงมีการนําเสนอข้อความที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้องอยู่เสมอ 

นอกจากนี้การควบคุมโฆษณาไม่ให้มีลักษณะที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 กําหนดเฉพาะข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือ
บริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ แต่ไม่ได้บัญญัติรวมถึง “ราคา” 
ด้วย ทําให้เกิดความไม่ชัดเจนว่ากรณีของการแสดงราคาที่ไม่ถูกต้องจะถือเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรม
หรือไม่ เนื่องจากการแสดงราคาสินค้าและบริการในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์มักมีลักษณะเป็นการ
แสดงราคาไม่ตรงตามราคาที่แท้จริงของสินค้าหรือบริการนั้นๆก่อนที่จะมีการปรับลดราคาลงมา เช่น 
แสดงราคาสินค้า 300 บาท แล้วให้ส่วนลด 50% เหลือเพียง 150 บาท ทั้งที่จริงราคาสินค้าดังกล่าวมี
ราคาปกติในท้องตลาดเพียง 250 บาท ซึ่งหากมีการลดราคาลง 50% แล้วย่อมทําให้มีราคาเหลือเพียง 
125 บาทเท่านั้น แม้ว่าผู้บริโภคจะยังคงได้ซื้อสินค้านั้นในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดแต่การแสดงราคา
ดังกล่าวก็มิได้เป็นราคาที่ได้ส่วนลดตามท่ีมีการแสดงไว้จริง อันส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดได้ 

ในส่วนของการควบคุมการโฆษณาการลดราคาสินค้าหรือบริการ ที่ได้มีการออก
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง แนวทางการโฆษณาลดราคาสินค้าหรือ
บริการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 โดยกําหนด
แนวทางในการโฆษณาลดราคาสินค้าหรือบริการไว้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะนํามาใช้คุ้มครองผู้บริโภค
ในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ได้ แม้จะมีการกําหนดว่าไม่ควรใช้ข้อความว่าผู้ประกอบธุรกิจขอสงวน
สิทธิเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการลดราคาสินค้าหรือบริการ เนื่องจากอาจถือได้ว่าเป็นการใช้
ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค8 รวมทั้งกําหนดให้ราคาสินค้าหรือบริการที่แสดงหรือปรากฏต่อ
ผู้บริโภคควรเป็นราคาที่ปรับลดลงแล้วจากราคาขายปกติ มิใช่ปรับราคาขายปกติให้สูงขึ้นแล้วนํามา
โฆษณาว่าลดราคาสินค้าหรือบริการ9 แต่ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนี้ก็

                                           
8ประกาศสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องแนวทางการโฆษณาลดราคา

สินค้าหรือบริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, ข้อ 6  
9ประกาศสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องแนวทางการโฆษณาลดราคา

สินค้าหรือบริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, ข้อ 7 
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เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ไม่มีสภาพบังคับที่มีการกําหนดบทลงโทษของการฝุาฝืนไว้ ทั้งการกําหนด
ข้อความว่าผู้ประกอบธุรกิจขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการลดราคาสินค้าหรือบริการ ก็
ไม่ได้กําหนดให้การใช้ข้อความสงวนสิทธิดังกล่าวเป็นการใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือ
กําหนดห้ามใช้ข้อความดังกล่าวแต่อย่างใด หากแต่กําหนดไว้เพียงว่าอาจถือได้ว่าเป็นการใช้ข้อความที่
ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคเท่านั้น  

อย่างไรก็ดี จากการที่ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์มีลักษณะเป็นธุรกิจขายตรงและตลาด
แบบตรง เนื่องจากลักษณะของธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ 
ผู้ค้า และผู้บริโภค โดยผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการขายสินค้าหรือบริการในรูป
คูปองแก่ผู้บริโภคแทนผู้ค้า โดยได้รับผลตอบแทนจากผู้ค้าเป็นยอดขายที่ทําได้ ทําให้ผู้ค้า เป็นผู้
ประกอบธุรกิจขายตรง โดยมีผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์เป็นตัวแทนขายตรง ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทนขายตรงยังได้เสนอขายสินค้าหรือบริการโดยการใช้อินเตอร์เน็ตเป็น
ช่องทางการตลาด โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางเว็บ ไซต์ของตน ซึ่ง
ลักษณะการทําตลาดโดยวิธีดังกล่าวเป็นลักษณะของการทําตลาดแบบตรง 10 ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์มีสถานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง11เพ่ิมอีกสถานะหนึ่งจากการเป็นตัวแทนขายตรง 

                                           
10ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักกฎหมายสํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สัญญา
ต้องเป็นสัญญา การก่อให้เกิดสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองผู้บริโภคในการทําสัญญา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเด็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 1 ( กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2557), น.87., สุษม ศุภนิตย์, “พระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545: ประเด็นข้อกฎหมายที่ควรทําความเข้าใจ,” วารสารกฎหมาย 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 141, ฉบับที่ 2, ปีที่ 22, น.145 (กุมภาพันธ์ 2547), สุษม 
ศุภนิตย์, คําอธิบายการจําหน่ายในระบบขายตรงและการทําตลาดแบบส่งข้อมูลถึงตัวผู้บริโภคโดยตรง 
ภายใต้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วิญํู
ชน, 2547), น.79. 

11ณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล, “ขายตรง ตลาดแบบตรงกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (๓),” 
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2558, จาก 
www.etda.or.th/app/webroot/files/69/ files/ธุ รกิ จขายตรงกับพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์%
203(1).pdf, สุวิทย์ วิจิตรโสภา, “การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตเป็นธุรกิจตลาดแบบตรงที่ต้องจด
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การประกอบธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์จึงอยู่ภายใต้บังคับ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2545 ด้วย 

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ได้มีการควบคุมโฆษณาและการ
นําเสนอข้อมูลแก่ผู้บริโภคในกรณีของตลาดแบบตรง เนื่องจากใช้สื่อเพ่ือโฆษณาสินค้าหรือบริการแบบ
เจาะจงและหวังผลการตอบกลับของผู้บริโภคในการตกลงซื้อสินค้าหรือบริการนั้น โดยกําหนดใน
มาตรา 28 ให้ข้อความในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง อันเป็นมาตรการเชิงปูองกันที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ใน
ป๎จจุบันยังไม่มีการออกกฎกระทรวงดังกล่าวแต่อย่างใด จึงทําให้ขาดความชัดเจนว่าผู้ ประกอบธุรกิจ
จะต้องกําหนดข้อความที่ใช้ในการโฆษณาอย่างไรบ้าง แม้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. 2545 จะได้กําหนดในมาตรา 29 ให้นําบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณามาใช้บังคับแก่การสื่อสารข้อมูล เพ่ือเสนอขาย
สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยอนุโลม โดยให้ถือว่าอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีและให้ถือว่าอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง แต่
ในส่วนของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ก็ยังคงมีป๎ญหาบางประการดังที่ได้กล่าวไป
ข้างต้นแล้ว 

จะเห็นได้ว่า มาตรการควบคุมการโฆษณาและการนําเสนอข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้า
และบริการในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ตามกฎหมายไทย อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคใน
การได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 12 ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ยังคงขาดมาตรการบังคับให้ต้องมีการตรวจสอบโฆษณา
ก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชน และยังขาดความชัดเจนว่ากรณีของการแสดงราคาที่ไม่ถูกต้องจะถื อ
เป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ จากการที่โฆษณาขายสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ของผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์มีการโฆษณาเป็นจํานวนมากและโฆษณาเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น รวมทั้งเน้นโฆษณา
ราคาส่วนลดเป็นจุดขายหลัก ในขณะที่มาตรการในการควบคุมการแสดงราคาสินค้าหรือบริการที่ เป็น
ส่วนลด ยังคงไม่มีบทบัญญัติที่รองรับไว้โดยเฉพาะ ทั้งประกาศสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เรื่อง แนวทางการโฆษณาลดราคาสินค้าหรือบริการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

                                                                                                                         
ทะเบียนต่อ สคบ.,” เอกสารเผยแพร่ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สืบค้นเมื่อ 25 
มิถุนายน 2558, จาก http://www.ocpb.go.th/show_news.asp?id=1265 

12พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (1)  
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พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ก็เป็นเพียงแนวทางที่ขาดสภาพบังคับ หรือประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ปี 2556 
ได้กําหนดเพียงวิธีการแสดงราคาสินค้าหรือบริการที่จะต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จําหน่ายหรือ
ค่าบริการที่ให้บริการเท่านั้น13 ในขณะที่การควบคุมข้อความในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้า
หรือบริการด้วยการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
ยังคงไม่มีการออกกฎกระทรวงมาแต่อย่างใด 

5.2.2 ปัญหาการควบคุมข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค   
กฎหมายของไทยที่ใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยทั่วไปเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

นั้นจะปรากฎอยู่ในกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.  2522 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่ควบคุมข้อสัญญาที่ใช้กับ
ผู้บริโภคในธุรกิจที่ได้มีการประกาศให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญา
ที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ที่ใช้ควบคุมสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบ
ธุรกิจเป็นการทั่วไป  

การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.  2522 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2541 ได้ให้ อํานาจแก่
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาในการเข้ามาควบคุมสัญญาให้มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด คือ ใช้ข้อ
สัญญาที่จําเป็นซึ่งหากมิได้มีการใช้ข้อสัญญาเช่นนั้นจะทําให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกิน
สมควร14 และกําหนดห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค15 โดยสัญญาที่จะถูกควบคุมได้นั้น
จะต้องเป็นสัญญาที่ใช้ในธุรกิจที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้า
หรือบริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ซึ่งหมายความว่าธุรกิจใดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามิ ได้
ประกาศให้เป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมสัญญาแล้ว การทําสัญญานั้นก็จะไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 นี้ อีกท้ังการที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะประกาศให้การประกอบธุรกิจใด

                                           
13ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคาสินค้า

และค่าบริการ ปี 2556 ข้อ 11 
14พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 35 ทวิ วรรคสอง (1) 
15พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 35 ทวิ วรรคสอง (2) 
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เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาจะต้องปรากฎข้อเท็จจริงว่า ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการนั้น
มีกฎหมายกําหนดให้ต้องทําเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทําเป็นหนังสือ16  

หากพิจารณาจากลักษณะของธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์แล้วนั้น การที่ผู้บริโภคจะซื้อ
สินค้าหรือบริการได้นั้นจะต้องยอมรับเงื่อนไขต่างๆทั้งเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ เงื่อนไขในการใช้
งานคูปอง โดยเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งในสัญญาที่ผู้บริโภคจะต้องผูกพัน 
แม้กฎหมายจะไม่ได้กําหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการในรูปแบบคูปองส่วนลด
ออนไลน์ต้องทําเป็นหนังสือ แต่ในการทําสัญญากันนั้นจะมีลักษณะเป็นปกติประเพณีที่ทําเป็นหนังสือ 
เนื่องจากการซื้อสินค้าหรือบริการในรูปแบบของคูปองจะมีลักษณะเป็นการซื้อขายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้บริโภคจะต้องใช้รหัสส่วนตัวในการยืนยันตัวบุคคล
ในการซื้อ สัญญาที่ทําขึ้นเมื่อได้ทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากข้อความต่างๆที่ทําขึ้นเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความ
นั้นได้ทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว17 ซึ่งเป็นการรับรองโดยพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255118 ทําให้ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์มีลักษณะเป็นธุรกิจที่อยู่ใน
ขอบข่ายที่อาจถูกควบคุมสัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้ ซึ่งป๎จจุบันธุรกิจ
คูปองส่วนลดออนไลน์ยังมิได้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาแต่อย่างใด ส่งผลให้คณะกรรมการว่าด้วย
สัญญาไม่อาจที่จะเข้ามากําหนดลักษณะของข้อสัญญาที่จะสามารถใช้ได้ ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จึง
ยังคงสามารถกําหนดข้อสัญญาที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคได้ เช่น การสงวนสิทธิแต่เพียง
ฝุายเดียวของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ในการแก้ไขเงื่อนไขข้อกําหนดต่างๆเกี่ยวกับคูปอง รวมทั้งการใช้

                                           
16พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 35 ทวิ วรรคหนึ่ง 
17เทียบเคียง คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8089/2556 ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่า การที่จําเลยนํา

บัตรกดเงินสดควิกแคชไปถอนเงินและใส่รหัสส่วนตัวเปรียบได้กับการลงลายมือชื่อตนเอง ทํารายการ
เบิกถอนเงินตามที่จําเลยประสงค์ และกดยืนยันทํารายการพร้อมรับเงินสดและสลิป การกระทํา
ดังกล่าวถือเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินจากโจทก์ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2544 มาตรา 7, 8 และ มาตรา 9 

18พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 7, 8 และ มาตรา 9 
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งานเว็บไซต์โดยไม่จําเป็นต้องมีการขอความยินยอมจากผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกหรือไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

แต่ทั้งนี้การนําการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาใช้กับสัญญา
ในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ได้นั้น ต้องพิจารณาก่อนว่า มีกฎหมายอ่ืนที่บัญญัติคุ้มครองในด้าน
สัญญาที่ใช้บังคับกับธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์เป็นการเฉพาะแล้วหรือไม่ เนื่องจากมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้กําหนดให้กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติ
เรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นก่อน และให้นํา
บทบัญญัติในหมวด 2 ซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้ําหรือขัดกับบทบัญญัติ
ดังกล่าว ซึ่งในกรณีของธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์นั้น มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจขายตรงและ
ตลาดแบบตรง ซึ่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ได้มีการบัญญัติคุ้มครอง
เกี่ยวกับเอกสารซื้อขายไว้ โดยมาตรา 30 กําหนดให้ ตัวแทนขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรงมีหน้าที่ส่งมอบเอกสารซื้อขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค และมาตรา 31 กําหนดให้เอกสารซื้อ
ขายนั้นต้องมีข้อความภาษาไทย และต้องมีข้อความอย่างน้อย คือ ชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย วันที่ซื้อขายและ
วันที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ สิทธิของผู้บริโภคในการเลิกสัญญาซึ่งสิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวต้อง
กําหนดด้วยตัวอักษรที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป กําหนดเวลาสถานที่และวิธีการในการชําระหนี้ 
สถานที่และวิธีการในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ วิธีการเลิกสัญญา วิธีการคืนสินค้า การรับประกัน
สินค้า การเปลี่ยนสินค้าในกรณีมีความชํารุดบกพร่อง นอกจากนี้ยังให้อํานาจคณะกรรมการขายตรง
และตลาดแบบตรงมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดในเอกสารซื้อขายสินค้าหรือบริการได้ โดย
ถือเอาราคาหรือประเภทของสินค้าหรือบริการเป็นสําคัญ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

โดยรายละเอียดที่สําคัญที่ต้องมีในกรณีของการซื้อสินค้าหรือบริการในธุรกิจคูปอง
ส่วนลดออนไลน์ คือ รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ราคาของสินค้าหรือบริการ วันหมดอายุ
ของคูปองส่วนลดออนไลน์ ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวไม่มีในพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. 2545 มาตรา 30, 31 รวมทั้งคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงยังไม่เคยใช้อํานาจออก
ประกาศกําหนดรายละเอียดในเอกสารซื้อขายสินค้าหรือบริการในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์แต่
อย่างใด ทั้งนี้หลักการของการส่งมอบเอกสารซื้อขายตามที่พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. 2545 เป็นการดําเนินการภายหลังจากที่สัญญาเกิดแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การเป็นเอกสารหลักฐานยืนยันสิทธิหน้าที่และความรับผิดในกรณีฟูองศาล เนื่องจากรายละเอียดใน
เอกสารซื้อขายที่มีการกําหนดใน มาตรา 30, 31 นั้น จะมีบทบัญญัติรองรับในเรื่องนั้นๆไว้แล้ว 



188 
 

 

มาตรการนี้จึงเป็นมาตรการในเชิงเยียวยามากกว่าที่จะเป็นมาตรการในเชิงปูองกัน19 ซึ่งกรณีของการ
คุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.  2522 จะมีลักษณะเป็น
มาตรการเชิงปูองกันความเสียหาย20 มิใช่เยียวยาความเสียหาย ในกรณีนี้จึงทําให้สามารถนํามาตรการ
คุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.  2522 มาใช้ควบคู่ไปกับ
การกําหนดรายละเอียดในเอกสารซื้อขายพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ได้ 

ในการควบคุมข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ยังมีพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ ไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 ที่ใช้ควบคุมข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ
เป็นการทั่วไป โดยเป็นกฎหมายที่มุ่งแก้ป๎ญหาความไม่เป็นธรรมของข้อสัญญาให้เบาบางลง โดยมุ่งให้
ศาลเข้ามาตรวจสอบสัญญาว่ามีลักษณะที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบเกินไปหรือไม่ หากเป็นการเอา
เปรียบกันเกินไปก็ให้อํานาจศาลในการพิพากษาให้มีผลบังคับใช้ได้เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่
กรณี21 การคุ้มครองผู้บริโภคจากข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 จึงเป็นการคุ้มครองภายหลังที่เกิดข้อโต้แย้งขึ้นระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค
ที่ต้องอาศัยศาลเป็นผู้พิจารณาตัดสิน  

สําหรับกรณีของคูปองส่วนลดออนไลน์นั้น ผู้บริโภคจะต้องทําการซื้อสินค้าหรือบริการ
ในรูปแบบคูปองส่วนลดออนไลน์จากเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์  สัญญาที่เกิดขึ้นจึงมี
ลักษณะเป็นสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ เนื่องจากผู้บริโภคได้ซื้อ
คูปองไปเพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการเพ่ือใช้อุปโภคบริโภคเป็นการส่วนตัวหรือเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวแล้ว ผู้บริโภคดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นผู้บริโภคตามนิยามของพระราชบัญญัตินี้
ด้วย22 ส่วนผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ก็มีลักษณะเป็นผู้เข้าทําสัญญาในฐานะผู้ขาย หรือผู้เข้าทําสัญญา

                                           
19ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักกฎหมายสํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อ้าง
แล้ว เชิงอรรถที่ 10, น.90. 

20สุษม ศุภนิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 7, น.264., ไพโรจน์ อาจรักษา, คลินิกผู้บริโภค 
ตอบป๎ญหา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติธรรม, 
2544), น.99. 

21ไพโรจน์  อาจรักษา, ครบเครื่องเรื่องคุ้มครองผู้บริโภค ครบเครื่องเรื่องสัญญา, พิมพ์
ครั้งที่ 2 แก้ไขเพ่ิมเติม (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วิญํูชน, 2547), น.15. 

22“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้เข้าทําสัญญาในฐานะผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้เข้าทําสัญญาอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มา ซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมี
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อ่ืนใดเพ่ือจัดให้ซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยการเข้าทําสัญญาเพ่ือการค้าทรัพย์สิน 
บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใด เป็นทางค้าปกติของตน ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
การค้าหรือวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยเช่นกัน23 นอกจากนี้สัญญาซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ยังมี
ลักษณะเป็นสัญญาสําเร็จรูปด้วย24 เนื่องจากมีการกําหนดเงื่อนไขต่างๆในสัญญาไว้ล่วงหน้าโดยฝุายผู้
ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ ผู้บริโภคไม่มีอํานาจในการต่อรองว่าต้องการกําหนดเงื่อนไขใน
สัญญาอย่างไร โดยเฉพาะสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสําคัญนั้นผู้บริโภคไม่อาจที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงได้ 
และข้อสัญญาที่กําหนดไว้ล่วงหน้าเหล่านั้นก็นํามาใช้บังคับในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ด้วย หาก
สัญญาที่ทําขึ้นมีข้อสัญญาใดที่ไม่เป็นธรรมแล้ว ศาลก็สามารถที่จะเข้ามาพิจารณาให้ข้อสัญญานั้น
สามารถใช้บังคับได้เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ไม่อาจที่จะบังคับได้เต็มตามข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรมนั้น25  

แต่ทั้งนี้การที่ศาลจะพบว่าข้อสัญญาใดมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น ข้อเท็จจริง
ดังกล่าวต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้บริโภคได้มีการนําขึ้นมาสู่ศาล ซึ่งหมายความว่าผู้บริโภคต้องมีการ
ฟูองร้องต่อศาลก่อนว่าข้อสัญญานั้นมีความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคอย่างไรเพ่ือให้ศาลได้วินิจฉัย26 ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
มูลค่าคูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีราคาไม่สูงนักที่ผู้บริโภคได้ทําการซื้อมาแล้วกับค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีและระยะเวลาที่ต้องเสียไป ผู้บริโภคอาจเลือกที่จะยอมรับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้นไว้

                                                                                                                         
ค่าตอบแทน ทั้งนี้การเข้าทําสัญญานั้นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพ่ือการค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์
อ่ืนใดนั้น และให้หมายความรวมถึงผู้เข้าทําสัญญาในฐานะผู้ค้ําประกันของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิได้
กระทําเพ่ือการค้าด้วย 

23“ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ” หมายความว่า ผู้เข้าทําสัญญาในฐานะผู้ขาย 
ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้กู้ผู้รับประกันภัย หรือผู้เข้าทําสัญญาอ่ืนใดเพ่ือจัดให้ซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือ
ประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้การเข้าทําสัญญานั้นต้องเป็นไปเพ่ือการค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือ ประโยชน์อ่ืน
ใดนั้นเป็นทางค้าปกติของตน 

24“สัญญาสําเร็จรูป” หมายความว่า สัญญาที่ทําเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการกําหนด
ข้อสัญญาที่เป็นสาระสําคัญไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะทําในรูปแบบใด ซึ่งคู่สัญญาฝุายหนึ่งฝุายใดนํามาใช้ใน
การประกอบกิจการของตน 

25พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 
26ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คําอธิบายนิติกรรม-สัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 17 (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักพิมพ์วิญํูชน, 2555), น.512. 
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ดีกว่าต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในชั้นศาลอีก รวมทั้งผลของคําพิพากษาก็มีผลผูกพันเฉพาะคู่ความใน
คดีเท่านั้น ผู้บริโภครายอ่ืนที่ได้รับผลกระทบจากข้อสัญญาแบบเดียวกันแต่มิได้ฟูอง จึงไม่ได้รับการ
คุ้มครองด้วย อีกทั้งการให้ศาลมีดุลยพินิจในการที่จะกําหนดว่าแค่ไหนเพียงไรจึงจะเป็นธรรมและ
พอสมควรแก่กรณีนั้น อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นมาได้ เนื่องจาก ในข้อเท็จจริงเดียวกัน ผู้
พิพากษาแต่ละท่านหรือแต่ละศาลอาจมีการตัดสินที่แตกต่างกันไป 27 ตามลักษณะอัตวิสัย 
(subjective) ของผู้พิพากษาแต่ละคน ทําให้การอํานวยความยุติธรรมเฉพาะคดี อาจกลายเป็นการ
สร้างความไม่ยุติธรรมแก่ประชาชนโดยส่วนรวมได้28  

จะเห็นได้ว่าจากการที่ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์มิได้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาทําให้ไม่
มีการกําหนดลักษณะของข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถนํามาใช้ได้ ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์จึงยังคงสามารถกําหนดข้อสัญญาที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคได้  เช่น การสงวน
สิทธิแต่เพียงฝุายเดียวของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ในการแก้ไขเงื่อนไขข้อกําหนดต่างๆเกี่ยวกับคูปอง
ส่วนลดออนไลน์รวมทั้งการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่จําเป็นต้องมีการขอความยินยอมจากผู้บริโภคที่เป็น
สมาชิกหรือไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือการจํากัดความรับผิดจาก
การนําเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ส่วนการกําหนดรายละเอียดในเอกสารซื้อขายตาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงก็ยัง
ไม่เคยใช้อํานาจออกประกาศกําหนดรายละเอียดในเอกสารซื้อขายสินค้าหรือบริการในธุรกิจคูปอง
ส่วนลดออนไลน์แต่อย่างใด ในขณะที่การใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 
มาควบคุมข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเป็นการทั่วไป ที่ให้
ศาลเข้ามาตรวจสอบสัญญาว่ามีลักษณะที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบเกินไปหรือไม่ ก็เป็นมาตรการที่
จะต้องอาศัยศาลในการวินิจฉัย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย จึงอาจไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภค
ได้ทันท่วงทีหากผู้บริโภคไม่ได้มีการนําคดีมาสู่ศาล  

5.2.3 ปัญหากฎหมายในการก าหนดวันหมดอายุในคูปองส่วนลดออนไลน์ 
กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการกําหนดวันหมดอายุในคูปองส่วนลดออนไลน์ยัง

ไม่มีการบัญญัติกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด รวมไปถึงยังไม่มีกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องที่สามารถจะ
นํามาใช้บังคับได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากคูปองส่วนลดออนไลน์มีลักษณะเป็นการชําระมูลค่าบัตร

                                           
27ดาราพร ถิระวัฒน์, กฎหมายสัญญา สถานะใหม่ของสัญญาป๎จจุบันและป๎ญหาข้อ

สัญญาที่ไม่เป็นธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), น.
101. 

28ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 26, น.512.  
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ล่วงหน้าก่อนที่ผู้บริโภคจะได้นําคูปองไปใช้ จึงมีลักษณะคล้ายกับบัตรเติมเงินโทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการ
ต้องชําระเงินล่วงหน้าเป็นค่าโทรศัพท์ก่อนใช้บริการ ซึ่งมีกฎหมายกําหนดเกี่ยวกับวันหมดอายุไว้ที่
สามารถใช้นํามาศึกษาเป็นแนวทางได้ คือ ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ทีก่ําหนดห้ามมิให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่มี
การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้ากําหนดข้อกําหนดอันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้
บริการภายในเวลาที่กําหนด29 เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติแล้วเท่านั้น เมื่อพิจารณาจากประกาศดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า แม้กฎหมายจะมุ่งคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ได้ชําระค่าบริการล่วงหน้า ด้วยการกําหนดห้ามมิให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมกําหนดวัน
หมดอายุได้ รวมทั้งกําหนดโทษปรับทางปกครองกรณีที่มีการฝุาฝืนเอาไว้ด้วย 30 แต่ทั้งนี้การห้าม
กําหนดวันหมดอายุของบัตรเติมเงินกลับมีการกําหนดข้อยกเว้นให้ผู้ให้บริการสามารถกําหนดวัน
หมดอายุได้หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว ซึ่งในทาง
ปฏิบัติก็พบว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมยังคงไม่ยอมปฏิบัติตามและยอมถูกปรับ เนื่องจากรายได้ที่จะได้
จากค่าบริการที่ได้เรียกเก็บมาแล้วและผู้บริโภคไม่อาจใช้ได้ทัน เทียบกับค่าปรับจํานวนเล็กน้อยที่ผู้
ให้บริการโทรคมนาคมต้องถูกปรับมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มาตรการทางกฎหมายที่จะนํามาใช้ในการ
กําหนดเกี่ยวกับวันหมดอายุในคูปองส่วนลดออนไลน์ของไทยจึงยังคงไม่มี ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจยังคง
สามารถกําหนดวันหมดอายุที่สั้นตามที่ต้องการได้ อันทําให้ผู้บริโภคต้องเสียเปรียบจากการที่คูปอง
หมดอายุทั้งราคาท่ีจ่ายจริง (Cash Value) และราคาที่สามารถใช้ได้จริง (Promotion Value) 

5.2.4 ปัญหากฎหมายในการให้สิทธิเลิกสัญญาและคืนเงินแก่ผู้บริโภค 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไทยที่เกี่ยวกับการให้สิทธิเลิกสัญญาแก่ผู้บริโภคนั้น คือ 

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยมาตรา 33 กําหนดให้การซื้อสินค้าหรือ
บริการจากการขายตรงหรือการขายผ่านตลาดแบบตรง ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือ
แสดงเจตนาภายในเวลา 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ ไปยังผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และตัวแทนขายตรงได้ โดยสิทธิในการเลิกสัญญานี้เป็นสิทธิฝุายเดียว
ของผู้บริโภคที่จะทําการเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุผลใดๆ กฎหมายกําหนดแต่เพียงเงื่อนไขบางประการ
เกี่ยวกับขั้นตอนในการใช้สิทธิและระยะเวลาในการใช้สิทธิเท่านั้น อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่พิเศษ

                                           
29ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของสัญญา

ให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ข้อ 11 
30พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 66 
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แตกต่างไปจากหลักกฏหมายซื้อขายที่มีในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 31 เนื่องจากการ
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่มีลักษณะเป็นการโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านสื่อต่างๆ ผู้บริโภคไม่มี
โอกาสได้สัมผัสหรือเห็นสินค้าหรือบริการนั้นก่อนที่จะตกลงปลงใจซื้อ ผู้บริโภคอาศัยเพียงข้อความ
จากการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น เมื่อผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการแล้ว อาจไม่เป็นไป
ตามที่มีการโฆษณาไว้32 กฎหมายจึงให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการยกเลิกการซื้อดังกล่าวได้แต่การใช้สิทธิ
เลิกสัญญาดังกล่าวผู้บริโภคต้องใช้สิทธิภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ  

 เนื่องจากการซื้อสินค้าหรือบริการในรูปแบบคูปองส่วนลดออนไลน์ เป็นการให้สิทธิ
พิเศษแก่ผู้บริโภคในการจ่ายเงินที่ต่ํากว่าราคาปกติของสินค้าหรือบริการนั้นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค แต่อาจเป็นการลดกําไรของผู้ค้า ทําให้มีป๎ญหาเกิดขึ้นเสมอคือ เมื่อผู้บริโภคได้นําคูปอง
ดังกล่าวไปใช้แล้วมักจะได้รับสินค้าหรือบริการที่มีปริมาณและคุณภาพต่ํากว่าปกติ หรืออาจเรียกว่า
เป็นลูกค้าชั้นสอง เช่น ได้คุณภาพและปริมาณอาหารที่ลดลงจากปกติ ได้รับบริการที่แย่ลง หรือได้รับ
สินค้าหรือบรกิารไม่เป็นไปตามที่โฆษณา กรณีได้รับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่เป็นไปตามโฆษณานั้น 
ผู้บริโภคอาจใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ขอเลิกสัญญาโดยการ
ส่งหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลา 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ ไปยังผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพ่ือขอเงินคืนได้ เนื่องจากสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่
เป็นไปตามโฆษณานั้น ผู้บริโภคย่อมสามารถท่ีจะส่งสินค้าดังกล่าวคืนแก่ผู้ประกอบธุรกิจได้ แต่ในกรณี
ที่เป็นการให้บริการนั้น หากผู้บริโภคได้ใช้บริการแล้วพบว่า บริการไม่เป็นไปตามโฆษณาหรือไม่ได้
คุณภาพตามที่กําหนดไว้ อาจเกิดป๎ญหาว่าผู้บริโภคจะสามารถใช้สิทธิเลิกสัญญาตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และคืนบริการได้หรือไม่ 

ในกรณีของบริการนั้น มีผู้เสนอว่า การคืนบริการตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2545 หมายถึง การยุติความผูกพันต่อสัญญาในอนาคต กล่าวคือ ผู้ขายไม่มีหน้าที่ต้อง
ให้บริการแก่ผู้บริโภคอีกต่อไป การคืนบริการภายหลังจากบอกเลิกสัญญาจึงเป็นการที่ผู้บริโภคส่งคืน
อุปกรณ์เครื่องมือในการรับบริการใดๆ (ถ้ามี) คืนแก่ผู้ขาย เช่น กรณีของการรับสัญญาณโทรทัศน์
ดาวเทียม หากมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ให้บริการก็มีสิทธิตัดสัญญาณได้ ซึ่งเท่ากับเป็นการยุติความ

                                           
31ไพโรจน์ อาจรักษา, คําอธิบายกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง, (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักพิมพ์วิญํูชน, 2546), น.129. 
32ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์, คําอธิบายและสาระสําคัญ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด

แบบตรง พ.ศ. 2545, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2549), น.2. 
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ผูกพันในการให้บริการในอนาคต สิ่งที่ต้องคืนแก่กันในการบอกเลิกสัญญาจึงมีเพียงกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมแค่นั้น33 

ทั้งนี้ ในกรณีของการรับบริการจากการใช้คูปองส่วนลดออนไลน์ จะมีการให้บริการ
หลากหลายประเภท เช่น ร้านอาหาร ร้านทําผม โรงแรม ถ่ายภาพ ฯลฯ ซึ่งผู้บริโภคมักต้องใช้บริการ
ภายในครั้งเดียว และจะทราบว่าบริการดังกล่าวมีลักษณะหรือคุณภาพไม่เป็นไปตามโฆษณาหรือไม่ ก็
ต่อเมื่อได้ใช้บริการแล้วเท่านั้น เว้นแต่ในบางกรณีที่ผู้บริโภคอาจทราบได้ก่อนหรือในขณะใช้บริการ 
เช่น ซื้อคูปองทําสีผมไว้ ในขณะที่ไปใช้บริการที่ร้านทําผม พบว่า ยี่ห้อสีย้อมผมไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้
ในคูปองหรือที่โฆษณา จึงไม่ยินยอมให้มีการย้อมผม ในกรณีดังกล่าว ผู้บริโภคจึงอาจใช้สิทธิเลิก
สัญญาตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ได้ ดังนั้น หากผู้บริโภคได้มีการใช้
บริการนั้นๆแล้ว แม้ต่อมาจะพบว่าบริการดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่มีการโฆษณาไว้หรือไม่ได้คุณภาพ
ตามที่กําหนด โดยสภาพของบริการเอง ผู้บริโภคอาจเกิดป๎ญหาที่จะใช้สิทธิขอเลิกสัญญาตาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ได้ เนื่องจากผู้บริโภคได้มีการรับประโยชน์
จากบริการนั้นๆไปแล้ว 

นอกจากนี้การใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 กรณี
สินค้าหรือบริการไม่ได้คุณภาพหรือไม่เป็นไปตามโฆษณา หากผู้บริโภคยินยอมที่จะรับสินค้านั้นๆไว้ 
หรือผู้บริโภคได้ใช้บริการแล้วจึงได้พบว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่โฆษณาหรือไม่ได้
คุณภาพ กฎหมายดังกล่าวไม่ได้กําหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคในการเรียกร้องค่าชดเชยในส่วนที่
ต้องเสียหายจากการที่สินค้ามีมูลค่าลดลง หรือค่าชดเชยในส่วนของมูลค่าของบริการที่แตกต่างกัน 
เช่น ผู้บริโภคซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ 250 บาท ซึ่งสามารถใช้ที่ร้านอาหาร แลกชุดอาหาร 5 อย่าง 
จากราคาปกติ 600 บาท แต่เมื่อผู้บริโภคนําไปใช้ที่ร้านอาหารกลับได้คุณภาพและปริมาณอาหารที่
ลดลง ซึ่งอาจจะมีมูลค่าเพียง 400 บาทเท่านั้น กรณีเช่นนี้ผู้บริโภคย่อมเสียสิทธิที่ไม่ได้รับอาหารตาม
สิทธิของตนที่ควรจะได้ จํานวน 200 บาท ซึ่งหากผู้บริโภคประสงค์จะเรียกร้องค่าชดเชยในส่วนต่าง
ของบริการที่ได้รับ ผู้บริโภคต้องดําเนินการฟูองร้องเรียกค่าเสียหายโดยอาศัยบทบัญญัติตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เอง ซึ่งสินค้าหรือบริการที่ขายในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์มักมีราคาไม่สูง
มาก ผู้บริโภคอาจเลือกท่ีจะไม่ฟูองเพราะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไปในการดําเนินคดี  

                                           
33ศิริทิพย์ แสงทอง, “การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ

ตรง พ.ศ. 2545,” (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2549), น.106-107. 



194 
 

 

นอกจากพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 แล้ว ในการขอใช้สิทธิ
เลิกสัญญาและการขอเงินคืนนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการออกข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความ
น่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ที่กําหนดเกี่ยวกับการ
ขอใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในเกณฑ์การ
ประเมินเพ่ือขอใช้เครื่องหมายรับรองในแต่ละด้านก็จะมีการกําหนดรายละเอียดปลีกย่อยของเกณฑ์
นั้นๆลงไปอีกรวมทั้งคําอธิบายต่างๆเกี่ยวกับเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีการกําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
ให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการยกเลิก การคืนสินค้าและนโยบายการคืนเงิน รวมทั้งช่วงระยะเวลา
หลังการเข้ามามีภาระผูกพันในสัญญา ซึ่งอาจจะมีการยกเลิก การคืนสินค้า หรือการขอเงินคืน 
กระบวนการที่ผู้บริโภคปฏิบัติตามและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ
นั้น ผู้ประกอบธุรกิจสามารถที่จะกําหนดได้อย่างอิสระตามที่หลักเกณฑ์กําหนดเท่าที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย โดยจะต้องผูกพันตามที่ตนเองได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามการขอใช้เครื่องหมายรับรองความ
น่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเลือกที่จะเข้ารับการประเมินเพ่ือใช้เครื่องหมายรับรองความ
น่าเชื่อถือดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ ไม่ใช่บทบังคับท่ีผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด  

จากการศึกษาและวิเคราะห์ถึงป๎ญหาที่เกิดขึ้นทั้งในแง่มุมของป๎ญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
สิทธิของผู้บริโภคและป๎ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ 
จะเห็นได้ว่า มาตรการทางกฎหมายที่มีนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นมาตรการเชิงปูองกันและมาตรการ
เชิงเยียวยา โดยมาตรการเชิงปูองกันจะมีลักษณะเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
ปฏิบัติตามให้ถูกต้องก่อนที่จะดําเนินการประกอบธุรกิจ เช่น การจดทะเบียน การใช้ข้อสัญญาตามที่
กฎหมายกําหนด ในขณะที่มาตรการเชิงเยียวยานั้นจะเป็นกรณีที่ผู้บริโภคได้รับผลกระทบหรือได้ รับ
ความเสียหายจากการประกอบธุรกิจแล้วหรือเกิดข้อพิพาทขึ้น จึงต้องพิจารณาถึงการเยียวยาความ
เสียหายให้กับผู้บริโภคหรือต้องระงับข้อพิพาทต่างๆ ซึ่งกระบวนการระงับข้อพิพาทหรือเยียวยาความ
เสียหายนี้ ในที่สุดอาจต้องนําคดีขึ้นสู่ชั้นศาลเพ่ือให้ศาลตัดสิน เนื่องจากการเกิดข้อพิพาทขึ้นย่อม
หมายความว่า ฝุายผู้ประกอบธุรกิจและฝุายผู้บริโภคไม่อาจที่จะตกลงกันได้ กระบวนการในชั้นศาล
อาจต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าเดินทาง ค่าทนายความ ค่าเสียเวลา ทั้งผลของคําพิพากษามี
ผลผูกพันแค่คู่ความเท่านั้น ผู้บริโภครายอ่ืนๆที่อาจได้รับผลกระทบหรือมีป๎ญหากับผู้ประกอบธุรกิจ
รายเดียวกันจําต้องดําเนินการฟูองเป็นคดีข้ึนใหม่อีก สําหรับมาตรการทางกฎหมายของไทยที่มีในการ
คุ้มครองผู้บริโภคนั้นจะมีลักษณะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจเป็นการทั่วไป 
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เนื่องจากการที่จะออกกฎหมายเพ่ือให้เหมาะสมและใช้กับการประกอบธุรกิจใดเป็นการเฉพาะย่อม
เป็นไปได้ยาก ทําให้เมื่อมีการนํากฎหมายเหล่านั้นมาปรับใช้เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปอง
ส่วนลดออนไลน์จึงอาจมีป๎ญหาในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมในบางประการ ในส่วนของ
มาตรการเชิงปูองกันที่ยังไม่มีการกําหนดแนวทางมาตรฐานในการประกอบธุรกิจคูปองส่วนลด
ออนไลน์ แม้ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมีการออกข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการใช้
เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการ
ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ที่กําหนดเกี่ยวกับการขอใช้เครื่องหมาย
รับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่การใช้เครื่องหมายรับรองความ
น่าเชื่อถือนี้ก็มิได้เป็นบทบังคับที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตาม ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเลือกที่ขอ
ใช้เครื่องหมายรับรองดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดในข้อบังคับนี้ก็เป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่ใช้กับผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการทั่วไป ซึ่งหากนํามาใช้กับธุรกิจคูปอง
ส่วนลดออนไลน์อาจไม่สามารถใช้คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างรอบด้านพอ จึงจําเป็นต้องมีการแก้ไข
กฎหมายหรือกําหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะ
ได้มีการเสนอแนะในบทถัดไป 
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บทที่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรุป 
  

ป๎จจุบันธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้บริโภค จากการ
ที่ผู้บริโภคจะได้รับส่วนลดในสินค้าหรือบริการต่างๆ ทําให้มีโอกาสได้ลองสินค้าหรือบริการใหม่ๆ โดย
ผู้บริโภคจําต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเพ่ือซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์หลังจากนั้นจึงนําคูปองดังกล่าวไป
แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการในภายหลัง ในขณะเดียวกันการที่ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์เป็น
ธุรกิจที่สามารถสร้างผลกําไรได้อย่างมาก เนื่องจากมีต้นทุนในการดําเนินการต่ํา ไม่ต้องกักตุนสินค้า มี
เพียงต้นทุนในการจัดทําเว็บไซต์ และต้นทุนในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือบริการต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งดีล ( Deal) หรือข้อเสนอการลดราคาคูปองส่วนลด
ออนไลน์ที่ดีที่สุดก่อนผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์รายอ่ืนจะได้ไป ซึ่งหากได้ข้อเสนอก่อน หรือได้ข้อเสนอ
ที่ดีกว่าผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์รายอ่ืน ก็จะสามารถหาลูกค้าได้ก่อน และได้ ส่วนแบ่งที่มากตาม
ยอดขาย1 ทําให้ธุรกิจการเปิดเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนนําไปสู่
การใช้กลยุทธเพ่ือดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาซื้อคูปอง ทําให้ผู้บริโภคต้องพบกับป๎ญหาต่างๆ ที่กระทบ
สิทธิของผู้บริโภคและไม่ได้รับความเป็นธรรม  

จากลักษณะของธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ที่ประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 ฝุาย 
ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ 
และผู้บริโภค ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนจึงสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์กับผู้ค้า เป็นไปในลักษณะของตัวแทน
ค้าต่าง โดยผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ทําหน้าที่เป็นตัวแทนค้าต่างให้กับผู้ค้าที่เป็นตัวการในการขาย
สินค้าหรือบริการในรูปแบบคูปองส่วนลดออนไลน์ เมื่อตัวแทนค้าต่างได้กระทําในนามของตนเอง จึง
ต้องรับผิดต่อผู้บริโภคในฐานะบุคคลภายนอกด้วยตัวเอง 

                                           
1พนิดา ชนวิทยาสิทธิกุล, “การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดในธุรกิจขายคูปองส่วนลด

ออนไลน์,” (การศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2556, น.58. 
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 2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์กับผู้บริโภค มีลักษณะเป็นคู่สัญญากัน 
โดยผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์เป็นคู่สัญญากับผู้บริโภคโดยตรง ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์มีหน้าที่ใน
การปฏิบัติตามสัญญาและความรับผิดหากไม่มีการปฏิบัติตามสัญญา 
 3. ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ ค้ ากั บผู้ บริ โภค เป็นความสัมพันธ์ ของตัวการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งผู้ค้าจะต้องรับผิดตามข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีระบุไว้ในคูปองส่วนลด
ออนไลน์ 

นอกจากนี้การประกอบธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ทําหน้าที่
เป็นตัวแทนในการขายสินค้าหรือบริการในรูปคูปองให้แก่ผู้บริโภคแทนผู้ค้า โดยได้รับผลตอบแทนจาก
ผู้ค้าเป็นยอดขายที่ทําได้ อันมีลักษณะเป็นการทําตลาดสินค้าหรือบริการ โดยผ่านตัวแทนซึ่งเป็น
ลักษณะของการขายตรง ทําให้ผู้ค้าซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการเป็นผู้ประกอบธุรกิจขายตรง โดยมี
ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์เป็นตัวแทนขายตรง ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทน
ขายตรงได้เสนอขายสินค้าหรือบริการโดยการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาด โดยมุ่งหวังให้
ผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ของตน ซึ่งลักษณะการทําตลาดโดยวิธีดังกล่าว
เป็นลักษณะของการทําตลาดแบบตรง2 ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์มีสถานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง3เพ่ิมอีกสถานะหนึ่งจากการเป็นตัวแทนขายตรง การประกอบธุรกิจคูปองส่วนลด

                                           
2ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักกฎหมายสํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สัญญา
ต้องเป็นสัญญา การก่อให้เกิดสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองผู้บริโภคในการทําสัญญา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเด็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2557), น.87., สุษม ศุภนิตย์, “พระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545: ประเด็นข้อกฎหมายที่ควรทําความเข้าใจ,” วารสารกฎหมาย 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 141, ฉบับที่ 2, ปีที่ 22, น.145 (กุมภาพันธ์ 2547), สุษม 
ศุภนิตย์, คําอธิบายการจําหน่ายในระบบขายตรงและการทําตลาดแบบส่งข้อมูลถึงตัวผู้บริโภคโดยตรง 
ภายใต้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วิญํู
ชน, 2547), น.79. 

3ณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล, “ขายตรง ตลาดแบบตรงกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (๓),” 
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2558, จาก 
www.etda.or.th/app/webroot/files/69/ files/ธุ รกิ จขายตรงกับพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์%
203(1).pdf., สุวิทย์ วิจิตรโสภา, “การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตเป็นธุรกิจตลาดแบบตรงที่ต้องจด
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ออนไลน์จึงอยู่ภายใต้บังคับ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่
มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านการขายตรงและการตลาด
แบบตรง4 

กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคนอกจากพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 แล้ว ยังมีกฎหมายอ่ืน ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ. 2542 กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีการ
นํากฎหมายต่างๆเหล่านี้มาใช้เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ ยังมีประเด็นความ
ไม่เหมาะสม ความไม่ชัดเจน และขาดบทบัญญัติหลักเกณฑ์บางประการ ที่ทําให้ไม่สามารถคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ
ออสเตรเลีย ต่างมีกฎหมายที่สามารถนํามาปรับใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลด
ออนไลน์ในประเทศของตน ซึ่งสามารถนํามาใช้ศึกษาเปรียบเทียบกับของประเทศไทย เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขป๎ญหาบางประการที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไทยอาจยังไม่สามารถใช้
คุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ 

 
6.1.1 การควบคุมการโฆษณาและการน าเสนอข้อมูล 
จากการที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้มีการนําเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ

เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การแสดงราคาสินค้าหรือบริการก่อนที่จะทําการลดราคา มีการตั้งราคาไว้
สูงเกินจริงกว่าราคาตามท้องตลาด ทําให้ราคาที่ลดแล้วมิใช่ราคาที่ผู้บริโภคควรจะได้รับจริง  เมื่อ
พิจารณาตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองโฆษณาและการนําเสนอข้อมูล ได้แก่ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้ให้อํานาจแก่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตาม
มาตรา 22 ในการควบคุมโฆษณาไม่ให้มีลักษณะที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพ
หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ ยังคง
ขาดความชัดเจนกรณีของการแสดง “ราคา” ที่ไม่ถูกต้องจะถือเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

                                                                                                                         
ทะเบียนต่อ สคบ.,” เอกสารเผยแพร่ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สืบค้นเมื่อ 25 
มิถุนายน 2558, จาก http://www.ocpb.go.th/show_news.asp?id=1265 

4สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค, พิมพ์ครั้งที่ 
9 (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรุณการพิมพ์, 2550), น.39. 
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หรือไม่ รวมทั้งการใช้อํานาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณานี้จะครอบคลุมการตรวจสอบตั้งแต่
กระบวนการเริ่มต้นในการทําโฆษณาก่อนที่จะมีการเผยแพร่แก่สาธารณชน5 ไปจนถึงภายหลังที่มีการ
โฆษณาเผยแพร่แล้ว แต่ขั้นตอนของการตรวจสอบก่อนที่จะมีการโฆษณาตามมาตรา 29 อันเป็นการ
ตรวจสอบโฆษณาที่เหมาะสมจะนํามาใช้กับธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ ที่มีการโฆษณาเพียง
ระยะเวลาสั้นๆ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้สมัครใจขอให้คณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบ
การโฆษณาเท่านั้น จึงไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ได้อย่างทันกาล 

ในส่วนของการควบคุมการโฆษณาการลดราคาสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์ใช้เป็นจุดเด่นในการขายสินค้าหรือบริการ ได้มีการออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง แนวทางการโฆษณาลดราคาสินค้าหรือบริการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 กําหนดแนวทางในการโฆษณาลดราคาสินค้าหรือ
บริการไว้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะนํามาใช้คุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ได้ จากการที่
ขาดสภาพบังคับ ในขณะที่การควบคุมโฆษณาและการนําเสนอข้อมูลแก่ผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 28 ที่กําหนดให้ข้อความในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอ
ขายสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง อัน
เป็นมาตรการเชิงปูองกันที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ในป๎จจุบันยังไม่มีการออกกฎกระทรวงดังกล่าวแต่อย่าง
ใด จึงทําให้ขาดความชัดเจนว่าผู้ประกอบธุรกิจจะต้องกําหนดข้อความท่ีใช้ในการโฆษณาอย่างไรบ้าง  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศในประเด็นของการควบคุมการ
โฆษณาและการนําเสนอข้อมูล ประเทศออสเตรเลียได้กําหนดห้ามกระทําการหลอกลวงหรือทําให้
เข้าใจผิดไว้ใน The Australian Consumer Law (ACL)6 ซึ่งกําหนดห้ามมิให้บุคคลใดๆขายหรือทํา
การค้าที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือทําให้เข้าใจผิดหรืออย่างอ่ืนที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน7 
รวมทั้งห้ามมิให้บุคคลใดขายหรือทําการค้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือส่งเสริมการขายด้วยการ
นําเสนอข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือทําให้เข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค อันเป็นการห้ามผู้
ประกอบธุรกิจมิให้นําเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ที่จะส่งผลให้ผู้บริโภคไม่อาจ

                                           
5พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 29  
6โปรดดู บทที่ 4 หัวข้อ 4.2.1.1 การห้ามกระทําการหลอกลวงหรือทําให้เข้าใจผิด, น.

136-137. 
7The Australian Consumer Law, Chapter 2, Part 2-1, section 18 
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ตัดสินใจได้อย่างอิสระถี่ถ้วน8  โดยบัญญัติครอบคลุมไปถึง “ราคา” ของสินค้าหรือบริการด้วย9 อีกทั้ง
คณะกรรมการกํากับดูแลการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภค (ACCC) ได้เคยมีหนังสือแจ้งไปยังผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ถึงการกระทําที่เป็นการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาคูปองบนเว็บไซต์10 จากการที่โฆษณาโดยเน้นราคาที่ถูกที่สุดทั้งที่ราคาดังกล่าว
ไม่ใช่ราคาที่สามารถใช้ได้กับสินค้าหรือบริการทั้งหมดของผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือ
บริการรายเดียวกันที่ได้มีการโฆษณาไว้ และทําการเปรียบเทียบราคาระหว่างราคาของผู้ประกอบ
ธุรกิจเว็บไซต์และราคาขายปลีกปกติโดยที่ไม่มีความชัดเจนของที่มาของราคาปกติที่เพียงพอ 

นอกจากนี้ ในส่วนที่ เกี่ยวกับธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์โดยตรงได้มีการจัดทํา 
Australian Group buying Code of Practice 2013 โดย  the Association for Data-driven 
Marketing and Advertising (ADMA)11 กําหนดรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ ทั้งในส่วนของการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการว่าจะต้อง
ใช้ข้อความที่มีลักษณะอย่างไร การแจ้งข้อมูลแก่ผู้บริโภค การห้ามกระทําการหลอกลวงหรือทําให้เกิด
ความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค การกําหนดลักษณะของโฆษณาจะต้องมีลักษณะไม่ขัดต่อกฎหมายต่างๆที่
กําหนด ที่สําคัญยังมีการกําหนดสภาพบังคับด้วยการกําหนดบทลงโทษผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ที่มี
การฝุาฝืน Code of Practice นี้ไว้ อีกทั้งในแต่ละปี ADMA จะต้องทํารายงานประจําปีซึ่งในรายงาน
ดังกล่าวจะมีการรวบรวมผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการฝุาฝืนของผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ ซึ่งจะมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวสู่สาธารณะชน ทําให้ผู้บริโภค
สามารถที่จะรับรู้รับทราบได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์รายใดบ้างที่มีการฝุาฝืนหรือเอาเปรียบ
ผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด  

                                           
8Josef Drexl, Warren S. Grimes, Clifford A. Jones, Rudolph J.R. Peritz, and 

Edward T. Swaine, More Common Ground for International Competition Law, (United 
Kingdom : Edward Elgar Publish Limited, 2011), p.38. 

9The Australian Consumer Law, Chapter 3, Part 3-1, Div. 1, section 29 (1)(i) 
10Undertaking to the Australian Competition and Consumer Commission 

for the purposes of section 87B by Living Social Pty Ltd can 141 684 684, 17th 
December 2014. 

11โปรดดู บทที่ 4 หัวข้อ 4.2.2 Australian Group buying Code of Practice 2013, 
น.151-156. 
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ในขณะที่ประเทศแคนาดาได้มีการออกกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนของการ
นําเสนอข้อมูลและการโฆษณาทั้งใน Consumer Protection Act, 2002 ของมลรัฐ Ontario12 และ 
Fair Trading Act ของมลรัฐ Alberta13 ต่างกําหนดห้ามเกี่ยวกับการทําให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ
เป็นการหลอกลวง โดยกําหนดห้ามไม่ให้มีการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวตัวสินค้าหรือบริการที่ไม่ถูกต้อง 
รวมไปถึงการนําเสนอด้าน “ราคา”14 ของสินค้าหรือบริการจะต้องไม่มีลักษณะที่เป็นหลอกลวง
ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วิธีการลดราคาสินค้าหรือบริการ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการโฆษณาและการนําเสนอ
ข้อมูลของไทยกับของต่างประเทศแล้ว ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ป๎ญหาข้อบกพร่อง ดังนี้ 
 1. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลียและแคนาดา ต่างกําหนดห้าม
บุคคลใดขายหรือทําการค้าที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือทําให้เข้าใจผิดหรืออย่างอ่ืนที่มีลักษณะ
อย่างเดียวกันโดยบัญญัติครอบคลุมไปถึง “ราคา” สินค้าหรือบริการด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ควบคุมโฆษณาไม่ให้มีลักษณะที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อสังคมส่วนรวม ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กําหนดเฉพาะ
ข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่ง
มอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ เท่านั้น ไม่มีการระบุถึงราคาด้วย เพ่ือให้การควบคุมการ
โฆษณาและการนําเสนอข้อมูลที่สามารถใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ของ
ไทยเกิดความชัดเจนและเหมาะสม จึงควรเพ่ิม “ราคา” ในมาตรา 22 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ให้เป็นข้อความเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจเป็นข้อความที่ไม่เป็น
ธรรมได้  
 2. จากลักษณะของธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีการโฆษณาเพียงระยะเวลาสั้นๆ 
เท่านั้น จึงควรกําหนดมาตรการเชิงปูองกันเพื่อให้มีการตรวจสอบโฆษณาก่อนที่ทําการเผยแพร่ทุกครั้ง 
โดยแก้ไขมาตรา 29 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เพ่ือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องทําการส่งโฆษณาให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาทําการตรวจสอบโฆษณาก่อนที่จะทํา

                                           
12โปรดดู บทที่ 4 หัวข้อ 4.3.1.1 การห้ามกระทําการที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม 

(unfair practice), น.162-164. 
13โปรดดู บทที่ 4 หัวข้อ 4.3.3.1 การห้ามกระทําการที่ก่อให้เกิดความไม่ เป็นธรรม 

(unfair practice), น.169-173. 
14Consumer Protection Act, 2002, S.O. 2002, CHAPTER 30, SCHEDULE A, 

PART III, s.14(2), Fair Trading Act, Revised Statues of Alberta 2000, Chapter F-2, s.9(1) 
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การเผยแพร่ทุกครั้ง ซึ่งภายหลังที่แก้ไขแล้วย่อมทําให้สามารถนํามาตรการดังกล่าวมาใช้กับธุรกิจ
คูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นตลาดแบบตรงได้ โดยใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 29 ที่ให้นําบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณามาใช้บังคับแก่การสื่อสารข้อมูล เพ่ือเสนอขายสินค้า
หรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยอนุโลม อันทําให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ต้องส่ง
โฆษณาให้คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงตรวจสอบก่อนเผยแพร่ทุกครั้ง 
 3. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนถึงลักษณะของการนําเสนอข้อมูลต่างๆในโฆษณา อันจะช่วย
ให้ผู้บริโภคได้รู้ถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการและสิทธิหน้าที่ต่างๆ15และปูองกันการโฆษณาที่ไม่
ถูกต้อง จึงสมควรออกกฎกระทรวงกําหนดลักษณะข้อความในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้า
หรือบริการในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2545 โดยนํา Australian Group buying Code of Practice 2013 ของออสเตรเลียมา
เป็นแบบอย่าง 
 4. การควบคุมการแสดงการลดราคาสินค้าหรือบริการ ที่ยังขาดกฎหมายที่มีสภาพ
บังคับและมีบทลงโทษ เพ่ือให้การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณาลดราคาสินค้าหรือบริการ 
สามารถบังคับใช้ได้จริง จึงควรนําหลักเกณฑ์ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
เรื่อง แนวทางการโฆษณาลดราคาสินค้าหรือบริการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
มาใช้เป็นแนวทางส่วนหนึ่งกําหนดข้อความในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการใน
กฎกระทรวง ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

6.1.2 การควบคุมข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
การกําหนดข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ที่ให้สิทธิแก่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์แต่

เพียงฝุายเดียวในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกําหนดต่างๆโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้บริโภค 
หรือการกําหนดข้อจํากัดความรับผิดต่างๆ รวมทั้งความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขในการใช้งานคูปอง 
ที่ผู้บริโภคต้องถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือถูกจํากัดการใช้งานคูปองทั้งที่ไม่มีการระบุไว้ จากการที่
ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ไม่ได้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามมาตรา 35 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2541 ส่งผลให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาไม่อาจที่จะเข้ามากําหนดลักษณะของข้อสัญญาที่จะ
สามารถใช้ได้  

                                           
15Kuang Muxia, “Legal Issues of Consumer Protection in Group-Buying 

Online,” Cross-Cultural Communication 121, Vol.10, p.123 (June 2014). 
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ในขณะที่การกําหนดรายละเอียดในเอกสารซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ต้องส่งมอบให้
ผู้บริโภค ตามมาตรา 30, 31 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ได้แก่ ชื่อผู้
ซื้อและผู้ขาย วันที่ซื้อขายและวันที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ สิทธิของผู้บริโภคในการเลิกสัญญา 
กําหนดเวลาสถานที่และวิธีการในการชําระหนี้ สถานที่และวิธีการในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ 
วิธีการเลิกสัญญา วิธีการคืนสินค้า การรับประกันสินค้า การเปลี่ยนสินค้าในกรณีมีความชํารุด
บกพร่อง ยังขาดรายละเอียดที่สําคัญที่ต้องมีในกรณีของการซื้อสินค้าหรือบริการในธุรกิจคูปองส่วนลด
ออนไลน์ คือ รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ราคาของสินค้าหรือบริการ วันหมดอายุของ
คูปองส่วนลดออนไลน์ รวมทั้งในป๎จจุบันคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงยังไม่ออกประกาศ
กําหนดรายละเอียดในเอกสารการซื้อขายในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์แต่อย่างใด ทําให้การควบคุม
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ต้องอาศัยพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการทางศาลเป็นผู้พิจารณาว่าข้อสัญญาใดเป็นข้อสัญญาที่
ไม่เป็นธรรมหรือไม่ กระบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่าคูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีราคาไม่สูงที่ผู้บริโภคได้ทําการซื้อมาแล้วกับ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีและระยะเวลาที่ต้องเสียไป ผู้บริโภคอาจเลือกที่จะยอมรับข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรมนั้นไว้ดีกว่าต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในชั้นศาลอีก 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการควบคุมข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของประเทศออสเตรเลีย 
The Australian Consumer Law (ACL) ได้กําหนดห้ามการใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม16 ซึ่งหาก
ปรากฏว่าข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจได้กําหนดขึ้นมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมแล้ว ข้อสัญญาดังกล่าว
นอกจากจะตกเป็นโมฆะ ยังอาจเป็นข้อสัญญาที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค ที่ส่งผลให้ผู้
ประกอบธุรกิจต้องชดใช้ค่าเสียหายที่คาดเห็นได้เมื่อมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นแก่สินค้าหรือบริการ 
(consequential loss)17 นอกจากนี้ ในส่ วนของธุ รกิ จ เว็บไซต์คูปองส่ วนลดออนไลน์  ทาง
คณะกรรมการกํากับดูแลการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภค (ACCC) ได้ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ
เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์โดยมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ที่ตรวจพบว่ามีการ

                                           
16โปรดดู บทที่ 4 หัวข้อ 4.2.1.2 การห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม, น.137-139. 
17The Australian Consumer Law, Section 82. See also, Marks V. GIO 

Australia Holdings Ltd (1998) 196 CLR 494 at 503 [15-17]. 
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ดําเนินการที่ขัดกับกฎหมาย18 เช่น มีการใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม โดยห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์กําหนดให้สิทธิตัวเองในการแก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไขโดยไม่มีการแจ้งเตือนแก่ผู้บริโภค ซึ่ง
การเข้ามาใช้อํานาจของคณะกรรมการกํากับดูแลการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคนี้ จะช่วยให้
การดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลมากกว่ารอศาลตัดสิน อีกทั้งใน
ภาคเอกชนเองได้มีการจัดทํา Australian Group buying Code of Practice 201319 กําหนดข้อมูล
ที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์จะต้องแจ้งให้ผู้บริโภคได้ทราบก่อนที่จะทําการซื้อคูปองและผูกพันเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญา 

ส่ วนประเทศแคนาดา Fair Trading Act, Revised Statues of Alberta 2000, 
Chapter F-2 ของมลรัฐ Alberta ได้กําหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทําการที่ไม่เป็นธรรมในการ
ทําสัญญาผู้บริโภค20 โดยกรณีท่ีพบว่ามีการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกิดข้ึน ผู้บริโภคสามารถที่จะขอเลิก
สัญญาผู้บริโภคได้ โดยปราศจากค่าใช้จ่ายหรือบทลงโทษ ด้วยการแจ้งเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา ไปยัง
ผู้ประกอบธุรกิจที่ทําให้เกิดการกระทําอันไม่เป็นธรรมขึ้น ไม่ว่าการกระทําอันไม่เป็นธรรมดังกล่าวจะ
เกิดข้ึนก่อน ระหว่าง หรือภายหลังเวลาที่สัญญาผู้บริโภคได้เกิดขึ้นแล้ว นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสามารถ
เรียกค่าชดเชย รวมทั้งค่าเสียหายได้ด้วย21  

จะเห็นได้ว่า มาตรการควบคุมข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของไทยและต่างประเทศ จะมี
ลักษณะคล้ายกัน เพ่ือให้การคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ของไทยในประเด็นการ
ควบคุมข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เป็นไปอย่างเพียงพอและรอบด้าน ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. กําหนดมาตรการปูองกัน โดยกําหนดให้ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์เป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ซึ่งจะทําให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสามารถกําหนดข้อ
สัญญาที่จําเป็นต้องใช้ และข้อสัญญาไม่เป็นธรรมที่ห้ามใช้ได้ โดยลักษณะของข้อสัญญาที่ควรใช้หรือ

                                           
18Undertaking to the Australian Competition and Consumer Commission 

for the purposes of section 87B by Living Social Pty Ltd can 141 684 684, 17th 
December 2014. 

19โปรดดู บทที่ 4 หัวข้อ 4.2.2 Australian Group buying Code of Practice 2013, 
น.151-155. 

20โปรดดู บทที่ 4 หัวข้อ 4.3.3.1 การห้ามกระทําการที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
(unfair practice), น.169-173. 

21Fair Trading Act, Revised Statues of Alberta 2000, Chapter F-2, s. 7(1) 
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ห้ามใช้นั้น สามารถนําคําวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ของ
คณะกรรมการกํากับดูแลการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภค (ACCC) ของประเทศออสเตรเลียมา
เป็นแบบอย่างได้ 
 2. ออกประกาศกําหนดรายละเอียดในเอกสารซื้อขายสินค้าหรือบริการในธุรกิจคูปอง
ส่วนลดออนไลน์ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนถึงสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝุาย และมีความเป็นธรรม โดยเพ่ิมรายละเอียด
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ราคาของสินค้าหรือบริการ วันหมดอายุของคูปองส่วนลดออนไลน์ 

6.1.3 การก าหนดวันหมดอายุในคูปองส่วนลดออนไลน์ 
จากการกําหนดให้อายุการใช้งานคูปองมีกําหนดระยะเวลาที่สั้น ผู้บริโภคจํานวนมากจึง

มักไม่สามารถใช้คูปองได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด ทําให้ราคาที่จ่ายจริง (Cash Value) และ
ราคาที่สามารถใช้ได้จริง (Promotion Value) ของคูปองหมดอายุพร้อมกัน อันเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคที่มากเกินไป ซึ่งผลที่ตามมาคือผู้บริโภคไม่สามารถที่จะขอเงินค่าคูปองคืนได้ กฎหมายของ
ประเทศไทยที่เกี่ยวกับการกําหนดวันหมดอายุในคูปองส่วนลดออนไลน์ยังไม่มีการบัญญัติกฎหมาย
ดังกล่าวแต่อย่างใด  

การควบคุมเกี่ยวกับการกําหนดวันหมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
แคนาดาต่างมีกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับการกําหนดวันหมดอายุในบัตรที่มีการชําระมูลค่าบัตร
ล่วงหน้า โดยคูปองส่วนลดออนไลน์นั้นจะมีลักษณะเป็นใบรับรองของขวัญ ซึ่งกฎหมาย The Credit 
Card Accountability Responsibility and Disclosure Act of 2009 ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
กําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา22 ห้ามกําหนดวันหมดอายุน้อยกว่า 5 ปี23 ซึ่งมลรัฐต่างๆ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้มีการออกกฎหมายเพ่ือรองรับกับกฎหมายดังกล่าว โดยมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีการ
บัญญัติห้ามกําหนดวันหมดอายุไว้ใน California Civil Code24 โดยห้ามบุคคลใดๆ ขายใบรับรอง
ของขวัญให้แก่ผู้ซื้อหากมีการกําหนดวันหมดอายุไว้25 ส่วนมลรัฐ Massachusetts ได้มีการบัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับใบรับรองของขวัญใน General Laws of Massachusetts26 กําหนดให้ใบรับรอง

                                           
22Craig J. Knobbe, Nathan M. Hanson, “The new federal gift card 

regulations,” Franchise Law Journal 181, Vol. 30, p.181 (2011). 
23โปรดดู บทที่ 4 หัวข้อ 4.1.1.3 การห้ามกําหนดวันหมดอายุ, น.122. 
24โปรดดู บทที่ 4 หัวข้อ 4.1.2.2 การห้ามกําหนดวันหมดอายุ, น.128-129. 
25California Civil Code, Title 1.4A § 1749.5 (a)(1) 
26โปรดดู บทที่ 4 หัวข้อ 4.1.3.2 การห้ามกําหนดวันหมดอายุ, น.131-132. 
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ของขวัญที่ถูกขายหรือเสนอขายต้องกําหนดวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 7 ปีนับจากวันที่ถูกออกมา27 โดย
วันที่ออกและวันหมดอายุจะต้องมีการระบุไว้อย่างชัดเจนบนใบรับรองของขวัญ ผู้ที่ฝุาฝืนจะถูกปรับ
เป็นเงินไม่เกิน 300 ดอลลาร์28  

ส่วนประเทศแคนาดานั้น มลรัฐ Ontario ได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับบัตร
ของขวัญ ใน Ontario Regulation 17/0529 โดยให้ความหมายของบัตรของขวัญครอบคลุมไปถึง
ลักษณะของคูปองส่วนลดออนไลน์ด้วย30 และกําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจะออกบัตรของขวัญที่มีการ
กําหนดวันหมดอายุไม่ได้ และหากมีการออกบัตรของขวัญที่มีการกําหนดวันหมดอายุในอนาคตไว้ ให้
บัตรของขวัญดังกล่าวสามารถใช้ต่อไปได้โดยถือว่าไม่มีการกําหนดวันหมดอายุ31 นอกจากนี้มลรัฐ 
Nova Scotia ได้มีการออกกฎหมายลําดับรองเกี่ยวกับบัตรของขวัญ คือ Gift Card Regulation, 
Reg. 325/200932 ที่มีการให้คํานิยามที่ครอบคลุมไปถึงลักษณะของคูปองส่วนลดออนไลน์ด้วย
เช่นกัน33 โดยกําหนดห้ามผู้ประกอบธุรกิจออกหรือจําหน่ายบัตรของขวัญที่มีการกําหนดวันหมดอายุ 
หากบัตรของขวัญใดมีการกําหนดวันหมดอายุไว้ ให้บัตรของขวัญดังกล่าวสามารถใช้ได้เสมือนไม่เคยมี
กําหนดวันหมดอายุไว้34 ส่วนมลรัฐ Alberta ได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรของขวัญใน Gift 
Card Regulation, Reg. 146/200835 ที่ได้ให้นิยามของบัตรที่มีการชําระมูลค่าบัตรล่วงหน้าไว้
ครอบคลุมถึงลักษณะของคูปองส่วนลดออนไลน์36เช่นเดียวกับของมลรัฐ Ontario และมลรัฐ Nova 

                                           
27General Laws of Massachusetts, Chapter 200A, section 5D 
28General Laws of Massachusetts, Chapter 266, section 75C. 
29โปรดดู บทที่ 4 หัวข้อ 4.3.1.4 การห้ามกําหนดวันหมดอายุ, น.165-166. 
30Ontario Regulation 17/05, section 23 
31Ontario Regulation 17/05, section 25.3 amended by Ontario Regulation 

187/07, section 3 
32โปรดดู บทที่ 4 หัวข้อ 4.3.2.3 การห้ามกําหนดวันหมดอายุ, น.168. 
33Gift Card Regulation, Reg. 325/2009, section 2(b) 
34Gift Card Regulation, Reg. 325/2009, section 3 
35โปรดดู บทที่ 4 หัวข้อ 4.3.3.4 การห้ามกําหนดวันหมดอายุ, น.173. 
36Gift Card Regulation, Reg. 146/2008, section 1(b) 
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Scotia โดยห้ามมิให้มีการกําหนดวันหมดอายุในบัตร37 หากมีการฝุาฝืนกําหนดวันหมดอายุแล้ว ให้วัน
หมดอายุที่กําหนดนั้นไม่มีผลใช้ได้38  

จะเห็นได้ว่าการกําหนดเกี่ยวกับวันหมดอายุของคูปองส่วนลดออนไลน์นี้ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาจะมีความเหมือนกันจากการที่มีการห้ามกําหนดวันหมดอายุใน
บัตรของขวัญ หรือกําหนดวันหมดอายุได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลา 5 ปี หรือมากกว่านั้นตามแต่ที่
กฎหมายกําหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิได้เต็มตามมูลค่าในระยะเวลาใดก็ได้ 39 แต่
เนื่องจากคูปองส่วนลดออนไลน์ประกอบไปด้วยราคา 2 ส่วน คือ ราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายเงินไปจริง
เพ่ือให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลดออนไลน์ (Cash Value) และราคาที่ผู้บริโภคสามารถนําคูปองส่วนลด
ออนไลน์ไปใช้ได้จริง (Promotion Value) จึงมีนักวิชาการบางท่านเห็นว่า กําหนดเวลาที่ต้องไม่น้อย
กว่า 5 ปี นั้น ควรใช้กับราคาทั้ง 2 ส่วน40 แม้การกําหนดวันหมดอายุแบบดังกล่าวจะทําให้ผู้บริโภคได้
ประโยชน์สูงสุด41 แต่อาจไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบธุรกิจได้ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์
จํานวนหลายรายต่างได้มีการกําหนดให้ราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายเงินไปจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลด
ออนไลน์ (Cash Value) นั้นจะมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่วนราคาที่ผู้บริโภคสามารถนําคูปอง
ส่วนลดออนไลน์ไปใช้ได้จริง (Promotion Value) จะมีการกําหนดวันหมดอายุที่สั้นลงตามแต่ที่จะมี
การตกลงกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์กับผู้ค้าอันสามารถหมดอายุได้ก่อน ซึ่งระยะเวลาที่
เหมาะสมที่มีการศึกษาแล้ว คือ ต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน42 โดยภายหลังที่คูปองหมดอายุในช่วงแรก
แล้ว ผู้บริโภคย่อมสามารถใช้คูปองเสมือนเป็นบัตรเงินสดตามจํานวนเงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริง
จนกว่าจะหมดอายุในช่วงหลัง เพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการอื่นๆของผู้ค้ารายเดียวกันนั้นได้ 

                                           
37Gift Card Regulation, Reg. 146/2008, section 2(1) 
38Gift Card Regulation, Reg. 146/2008, section 2(2) 
39Nicky Jones, “Gift vouchers and expiry dates: when the gift stops 

giving,” Queensland University of Technology Law and Justice Journal 213, Vol. 9 
Issue 2, p.216, (Oct 2009). 

40Benjamin Edelman, Paul Kominers, “Consumer Protection in Online 
Discount Voucher Sales,” Retrieved 28 June 2015, from www.benedelman.org/ 
voucher-consumer-protection/  

41Nicky Jones, supra note 39, p.216. 
42Jonathan Bishop, Deal Of The Day? Consumer Protection In Online 

Group Buying Deals, (Ontario : Public Interest Advocacy Centre, 2014), p.76. 
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จากการที่กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการกําหนดวันหมดอายุในคูปองส่วนลด
ออนไลน์ ยังคงไม่มีการบัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงอาจต้องอาศัยการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับบัตร
ของขวัญ ใบรับรองของขวัญ หรือบัตรที่มีการชําระมูลค่าล่วงหน้า43 โดยให้คํานิยามที่ครอบคลุมไปถึง
ลักษณะของคูปองส่วนลดออนไลน์เช่นเดียวกับของประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา อย่างไรก็ดี
การกําหนดวันหมดอายุในคูปองจะมีลักษณะเป็นข้อสัญญาอย่างหนึ่งที่กําหนดเกี่ยวกับสิทธิของ
ผู้บริโภคในการใช้คูปอง ซึ่งการกําหนดระยะเวลาการใช้งานคูปองที่สั้นเกินไป และหมดอายุทั้งคูปอง 
ย่อมทําให้ผู้บริโภคได้รับความไม่เป็นธรรมและถูกเอาเปรียบเกินสมควร ทําให้สามารถใช้หลักการ
คุ้มครองผู้บริโภคในการได้รับความเป็นธรรมจากข้อสัญญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาใช้คุ้มครอง
ได้ โดยกําหนดให้ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา และกําหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องกําหนดวันหมดอายุของคูปองออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายเงินไปจริง
เพ่ือให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลดออนไลน์ (Cash Value) ต้องมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่วนราคาที่
ผู้บริโภคสามารถนําคูปองส่วนลดออนไลน์ไปใช้ได้จริง (Promotion Value) ต้องมีวันหมดอายุไม่น้อย
กว่า 6 เดือน  

6.1.4 การให้สิทธิเลิกสัญญาและคืนเงินแก่ผู้บริโภค 
จากการซื้อสินค้าหรือบริการในรูปแบบคูปองส่วนลดออนไลน์ เป็นการให้สิทธิพิเศษแก่

ผู้บริโภคในการจ่ายเงินที่ต่ํากว่าราคาปกติของสินค้าหรือบริการนั้นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค44 
แต่อาจเป็นการลดกําไรของผู้ค้า เมื่อผู้บริโภคได้นําคูปองดังกล่าวไปใช้แล้วมักจะได้รับสินค้าหรือ
บริการที่มีปริมาณและคุณภาพต่ํากว่าปกติ หรือไม่เป็นไปตามโฆษณา45 ซึ่งผู้บริโภคอาจใช้สิทธิตาม
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ขอเลิกสัญญาโดยการส่ง
หนังสือแสดงเจตนาภายในเวลา 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ ไปยังผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพ่ือขอเงินคืนได้ อย่างไรก็ตามกรณีบริการไม่เป็นไปตามที่มี
การโฆษณาไว้หรือไม่ได้คุณภาพตามท่ีกําหนด โดยสภาพของบริการ หากผู้บริโภคใช้สิทธิขอเลิกสัญญา
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ย่อมก่อให้เกิดป๎ญหาได้ เนื่องจาก

                                           
43โปรดดู ธีระรัตน์ จีระวัฒนา, นภดล เดชสมบูรณ์รัตน์, มณฑิรา อาชวานันทกุล และ

เอมผกา เตชะอภัยคุณ, การพัฒนากฎหมายในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการชําระค่าสินค้า
และบริการล่วงหน้า, รายงานวิจัย, (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553) 

44Kuang Muxia, supra note 15, p.122. 
45See also, Jonathan Bishop, supra note 42, p.53. 
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ผู้บริโภคได้มีการรับประโยชน์จากบริการนั้นๆไปแล้ว อีกท้ังกรณีสินค้าหรือบริการไม่ได้คุณภาพหรือไม่
เป็นไปตามโฆษณา หากผู้บริโภคยินยอมที่จะรับสินค้านั้นๆไว้ หรือผู้บริโภคได้ใช้บริการแล้วจึงได้
พบว่าบริการดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่โฆษณาหรือไม่ได้คุณภาพ กฎหมายดังกล่าวไม่ได้กําหนดเกี่ยวกับ
สิทธิของผู้บริโภคในการเรียกร้องค่าชดเชยในส่วนที่ต้องเสียหายจากการที่สินค้ามีมูลค่าลดลง หรือ
ค่าชดเชยในส่วนของมูลค่าของบริการที่แตกต่างกัน ทําให้ผู้บริโภคต้องดําเนินการฟูองร้องเรียก
ค่าเสียหายโดยอาศัยบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เอง ซึ่งสินค้าหรือบริการที่ขาย
ในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์มักมีราคาไม่สูงมาก ผู้บริโภคอาจเลือกที่จะไม่ฟูองเพราะไม่คุ้มกับ
ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไปในการดําเนินคดี 

ในขณะที่ประเทศออสเตรเลีย กฎหมาย The Australian Consumer Law (ACL) ได้
บัญญัติกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะในส่วนของการรับประกันสินค้าหรือบริการ 46 โดยระบุ
ไว้อย่างชัดเจนถึงสิทธิต่างๆของผู้บริโภคในกรณีที่ได้รับสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่เป็นไป
ตามท่ีมีการโฆษณาไว้ โดยกรณีสินค้าไม่เป็นไปตามการรับประกันแก่ผู้บริโภคแล้ว ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะ
เรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดได้ หากป๎ญหาที่เกิดขึ้นเป็นกรณีเล็กน้อย ผู้ประกอบธุ รกิจสามารถ
เลือกได้ระหว่างซ่อมแซมสินค้าหรือเสนอให้ผู้บริโภคเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้ 47 หากป๎ญหาที่เกิด
เป็นกรณีเสียหายมาก ผู้บริโภคสามารถเลือกที่จะปฏิเสธการรับสินค้าและขอเงินคืน หรือปฏิเสธการ
รับสินค้าและขอให้เปลี่ยนเป็นของชิ้นใหม่หรือเป็นของที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน หรือเก็บสินค้านั้นไว้และ
ให้จ่ายค่าชดเชยในส่วนที่เสียหายในการทําให้สินค้ามีมูลค่าลดลง48 โดยสิทธิดังกล่าวนี้ผู้บริโภคแต่
เพียงฝุายเดียวที่มีสิทธิเลือกในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถเลือกได้ ส่วนกรณีบริการไม่เป็นไป
ตามการรับประกันแก่ผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดได้ โดยกรณี
ที่เป็นป๎ญหาเล็กน้อย ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเลือกได้ระหว่างซ่อมแซมหรือเสนอคืนเงินให้แก่
ผู้บริโภค49 ถ้าผู้ประกอบธุรกิจปฏิเสธหรือใช้เวลานานเกินควร ผู้บริโภคสามารถให้ผู้อ่ืนมาดําเนินการ
แทนได้และเรียกร้องค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้ประกอบธุรกิจที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปตามสมควร หรือยกเลิก
การให้บริการดังกล่าวแล้วขอเงินคืน หากป๎ญหาที่เกิดเป็นกรณีเสียหายมาก ผู้บริโภคสามารถเลือกที่

                                           
46โปรดดู บทที่ 4 หัวข้อ 4.2.1.3 การให้การรับประกันแก่ผู้บริโภค (Consumer 

Guarantee), น.139-151. 
47The Australian Consumer Law, Chapter 5, Part 5-4, Section 259(2) 
48The Australian Consumer Law, Chapter 5, Part 5-4, Section 259(3) 
49The Australian Consumer Law, Chapter 5, Part 5-4, Section 267(2) 
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จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวแล้วขอเงินคืน หรือยังคงรักษาสัญญาไว้แล้วค่อยเรียกค่าชดเชยในส่วน
ของมูลค่าของบริการที่แตกต่างกัน50 

นอกจากนี้ คณะกรรมการกํากับดูแลการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภค (ACCC) ของ
ออสเตรเลีย ยังได้ใช้อํานาจเข้ามากํากับการกระทําที่มีลักษณะเป็นการฝุาฝืน The Australian 
Consumer Law (ACL) โดยกําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์แก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดย
จะต้องคืนเงินแก่ผู้บริโภค หากสินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามที่มีการโฆษณาไว้ หรือสินค้าได้รับความ
เสียหาย ชํารุดบกพร่อง หรือไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ระบุไว้ รวมไปถึงกรณีผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ขายสินค้าหรือบริการได้เลิกกิจการแล้ว หรือไม่สามารถที่จะส่งมอบสินค้าหรือให้บริการได้ หรือไม่มี
ความสามารถเพียงพอในการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการภายในระยะเวลาที่สามารถใช้คูปองได้51  

ส่วนแนวทางปฏิบัติตาม Australian Group buying Code of Practice 201352 ได้
กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินแก่ผู้บริโภคในกรณีท่ีผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ
ได้เลิกกิจการแล้ว หรือไม่สามารถที่จะส่งมอบสินค้าหรือให้บริการได้ หรือไม่มีความสามารถเพียงพอ
ในการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการภายในระยะเวลาที่สามารถใช้คูปองได้ หรือส่งมอบสินค้าหรือ
บริการไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในข้อเสนอ53  

จะเห็นได้ว่าประเทศออสเตรเลีย ได้ให้สิทธิเรียกค่าชดเชยในส่วนที่ต้องเสียหายจากการ
ที่สินค้ามีมูลค่าลดลง หรือค่าชดเชยในส่วนของมูลค่าของบริการที่แตกต่างกัน โดยบัญญัติไว้ใน
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนของการรับประกันสินค้าหรือบริการ ซึ่งพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคํารับประกันสินค้าหรือบริการในมาตรา 37 โดยให้
อํานาจคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคํารับประกันสินค้าหรือ
บริการได้ ซึ่งหากมีการฝุาฝืนคํารับประกันสินค้าหรือบริการย่อมต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่น
บาท54 แต่ป๎จจุบันยังคงไม่มีการกําหนดรายละเอียดดังกล่าว ผู้ เขียนจึงมีข้อเสนอแนะ  ให้

                                           
50The Australian Consumer Law, Chapter 5, Part 5-4, Section 267(3) 
51Undertaking to the Australian Competition and Consumer Commission 

for the purposes of section 87B by Living Social Pty Ltd can 141 684 684, 17th 
December 2014. 

52โปรดดู บทที่ 4 หัวข้อ 4.2.2.4 การคืนเงินแก่ผู้บริโภค, น.156-157. 
53Australian Group buying Code of Practice 2013, ss. 4.3 
54

 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 51 
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คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคํารับประกันสินค้าหรือบริการ
ในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ ดังนี้ 

1. กรณีที่ผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามที่โฆษณา ผู้บริโภคสามารถรับ
สินค้าหรือบริการไว้และเรียกค่าชดเชยในส่วนที่ต้องเสียหายจากการที่สินค้ามีมูลค่าลดลง หรือ
ค่าชดเชยในส่วนของมูลค่าบริการท่ีแตกต่างกัน จากผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ได้ 

2. กรณีที่ผู้บริโภคไม่ได้รับสินค้าหรือบริการ เนื่องจากผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขาย
สินค้าหรือบริการ เลิกกิจการ ล้มละลาย หรือแจ้งว่าไม่สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้บริโภค
ได้ ก่อนที่คูปองส่วนลดออนไลน์จะหมดอายุ ผู้บริโภคสามารถขอยกเลิกคูปองส่วนลดออนไลน์กับผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ เพ่ือขอเงินคืนตามจํานวนเงินที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริง 

โดยเหตุผลที่ให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้บริโภคในการเรียกร้องจากผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์
เท่านั้น เนื่องจากเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่เป็นคู่สัญญากับผู้บริโภค และยังเป็นผู้ที่ได้รับ
เงินจากผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ได้จ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ย่อมมีศักยภาพในการใช้สิทธิไล่เบี้ยหรือเรียกร้องเอากับผู้ค้าต่อไปเองได้ ใน
กรณีท่ีผู้บริโภคมีป๎ญหาในการเรียกร้องสิทธิดังกล่าวกับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ ยังสามารถร้องทุกข์ไป
ยังคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงในฐานะผู้กํากับดูแลได้55 

 
6.2 ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิเคราะห์ป๎ญหากฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ

คูปองส่วนลดออนไลน์ และแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับคูปองส่วนลดออนไลน์ของ
ต่างประเทศแล้ว ผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายไทยที่ใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นมีหลายฉบับ แต่จาก
ลักษณะของธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการประกอบธุรกิจทั่วไป เมื่อ
ต้องนํากฎหมายที่มีมาปรับใช้กับธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์จึงก่อให้เกิดป๎ญหาบางประการในการ
คุ้มครองผู้บริโภค ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้น และเพ่ือให้สามารถนํามาตรการ
ทางกฎหมายที่มีของไทยในการคุ้มครองผู้บริโภค มาใช้ได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือแก้ป๎ญหาความไม่ชัดเจนในบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อความโฆษณาที่เป็นการไม่เป็น
ธรรมต่อผู้บริโภค จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมคําว่า “ราคา” ในมาตรา 22 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ให้เป็นดังนี้ 

                                           
55พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 13 (1) 
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 “การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความ
ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับ
แหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพ ราคา หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การ
จัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ” 

2. เพ่ือแก้ป๎ญหาการควบคุมการโฆษณาและการนําเสนอข้อมูลที่ขาดมาตรการเชิง
ปูองกัน จึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในส่วนของการควบคุมการโฆษณาและการนําเสนอ
ข้อมูล ตามมาตรา 29 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ด้วยการกําหนดให้
ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งโฆษณาให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาให้ความเห็นก่อนทําการ
โฆษณาทุกครั้ง ดังนี้ 

 “ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งโฆษณาของตนให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
พิจารณาให้ความเห็นว่าโฆษณาดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ จึงจะท าการ
โฆษณาได้ ในกรณีนี้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้รับคําขอ ถ้าไม่แจ้งภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาให้ความเห็นชอบแล้ว” 

3.  เพ่ือแก้ป๎ญหาเกี่ยวกับการโฆษณาและการนําเสนอข้อมูล ให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูล
เสนอขายสินค้าหรือบริการที่ถูกต้อง รวมถึงการแสดงราคาที่ถูกต้อง จึงสมควรออกกฎกระทรวง
กําหนดลักษณะข้อความในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการในธุรกิจคูปองส่วนลด
ออนไลน์ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยต้องแสดง
ข้อความอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

 1)  ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์และผู้ค้าที่ เป็นผู้
ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ชื่อทางการค้า ชื่อบุคคลที่ดําเนินธุรกิจ ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ 
ที่ตั้งอ่ืนหรือที่ตั้งสาขานอกเหนือที่ตั้งสํานักงานใหญ่ที่ผู้บริโภคสามารถติดต่อได้สะดวก เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร เวลาทําการ 

 2)  รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ รูปภาพประกอบ ต้องตรงกันกับสินค้าหรือ
บริการที่ผู้บริโภคจะได้รับ    

 3)  ราคาของสินค้าหรือบริการที่แสดง ต้องเห็นได้ชัดเจน และ แบ่งออกเป็น 2 ราคา 
ดังนี้  

 (1)  ราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายไปจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลดออนไลน์ 
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 (2)  ราคาที่ผู้บริโภคสามารถนําคูปองส่วนลดออนไลน์ไปใช้ได้จริง โดยเป็น
ราคารวมทั้งหมดของสินค้าหรือบริการก่อนทําการลดราคา ที่เป็นราคาป๎จจุบัน และเป็นราคาที่
ผู้บริโภคจะต้องจ่ายจริงถ้าหากมีการซื้อสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกันนั้นจากผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าหรือบริการโดยตรง 

 4)  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายเพิ่มหากมีการนําคูปองส่วนลดออนไลน์ไป
ใช้ เช่น ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า  

 5)  ระยะเวลาในการเสนอขายคูปองส่วนลดออนไลน์ 
 6)  ระยะเวลาในการใช้คูปองส่วนลดออนไลน์ โดยกําหนดวันหมดอายุแบ่งออกเป็น 

2 ช่วงเวลา คือ วันหมดอายุของราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริงในการซื้อคูปองส่วนลดออนไลน์ ต้องไม่
น้อยกว่า 5 ปี และวันหมดอายุของราคาท่ีผู้บริโภคสามารถใช้ได้จริง ต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 7)  ข้อจํากัดหรือข้อห้ามใดๆในการใช้คูปองส่วนลดออนไลน์  เช่น จํานวนคูปองที่
สามารถใช้ได้ต่อคน/ต่อครั้ง วันที่ห้ามใช้ 

 8)  ลําดับเวลาการจัดส่งและกําหนดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 
 9)  รายละเอียดเกี่ยวกับคํารับประกันสินค้าหรือบริการ 
 10) สิทธิในการเลิกสัญญา 

4. เพ่ือแก้ป๎ญหาผู้บริโภคในการได้รับความเป็นธรรมจากข้อสัญญา และการกําหนดวัน
หมดอายุคูปองในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ จึงสมควรกําหนดให้ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์เป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามมาตรา 35 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 1)  ให้ธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
 2)  สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ทํากับผู้บริโภคต้องมี

ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน และต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสําคัญและ
มีเงื่อนไขอย่างน้อย ดังนี้ 

 (1)  วันหมดอายุของคูปองส่วนลดออนไลน์ ต้องแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา 
คือ ราคาที่ผู้บริโภคสามารถนําคูปองส่วนลดออนไลน์ไปใช้ได้จริง ต้องมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 
เดือน และราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายเงินไปจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลดออนไลน์ ต้องมีวันหมดอายุไม่
น้อยกว่า 5 ปี   

 (2)  ภายหลังจากราคาที่ผู้บริโภคสามารถนําคูปองส่วนลดออนไลน์ไปใช้ได้
จริงหมดอายุแล้ว ผู้บริโภคสามารถใช้คูปองส่วนลดออนไลน์เสมือนเป็นบัตรเงินสดตามจํานวนเงินที่
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ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริง เพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการอ่ืนๆของผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือ
บริการรายเดียวกันนั้นได้ 

 3)  สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ทํากับผู้บริโภคต้องไม่ใช้
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ดังนี้ 

 (1)  ข้อสัญญาสงวนสิทธิแต่เพียงฝุายเดียวของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์
คูปองส่วนลดออนไลน์ในการแก้ไขเงื่อนไขข้อกําหนดต่างๆเก่ียวกับคูปองส่วนลดออนไลน์รวมทั้งการใช้
งานเว็บไซต์โดยไม่จําเป็นต้องมีการขอความยินยอมจากผู้บริโภคหรือไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 (2)  ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์จากการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีระบุในคูปองส่วนลดออนไลน์ 

 (3)  ข้อสัญญายกเว้นหรือจํากัดความรับผิดจากการนําเสนอข้อมูลที่
ผิดพลาดของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใดๆที่ได้มีการ
นําเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของตน 

5. เพ่ือแก้ป๎ญหาความไม่เป็นธรรมและขาดความชัดเจนในสัญญา ให้ผู้บริโภคได้ทราบ
ถึงสิทธิต่างๆของตน และรายละเอียดในสัญญาในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ เพ่ิมเติมจากที่มาตรา 
31 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 กําหนดให้ต้องระบุ ชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย 
วันที่ซื้อขายและวันที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ สิทธิของผู้บริโภคในการเลิกสัญญา กําหนดเวลาสถานที่
และวิธีการในการชําระหนี้ สถานที่และวิธีการในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ วิธีการเลิกสัญญา 
วิธีการคืนสินค้า การรับประกันสินค้า การเปลี่ยนสินค้าในกรณีมีความชํารุดบกพร่อง จึงสมควรออก
ประกาศกําหนดรายละเอียดในเอกสารซื้อขายสินค้าหรือบริการในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์  ตาม
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยเพ่ิมรายการที่ไม่มีกําหนด
ไว้ในมาตรา 31 ดังนี้ 

 1)  รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ รูปภาพประกอบ ต้องตรงกันกับสินค้าหรือ
บริการที่ผู้บริโภคจะได้รับ 

 2)  ราคาของสินค้าหรือบริการที่แสดง ต้องเห็นได้ชัดเจน และ แบ่งออกเป็น 2 ราคา 
คือ ราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลดออนไลน์ และ ราคาที่ผู้บริโภคสามารถ
นําคูปองส่วนลดออนไลน์ไปใช้ได้จริง  

 3)  ระยะเวลาในการใช้คูปองส่วนลดออนไลน์ โดยกําหนดวันหมดอายุแบ่งออกเป็น 
2 ช่วงเวลา คือ วันหมดอายุของราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลดออนไลน์ 
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ต้องกําหนดไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และวันหมดอายุของราคาที่ผู้บริโภคสามารถนําคูปองส่วนลดออนไลน์
ไปใช้ได้จริง ต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

6. เพ่ือแก้ป๎ญหาการให้สิทธิเลิกสัญญาและขอเงินคืน ให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง
เพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากสิทธิในการเลิกสัญญาตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.  
2545 ในการเรียกค่าชดเชยกรณีได้รับสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นไปตามโฆษณา จึงสมควรกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับคํารับประกันสินค้าหรือบริการในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์ ตามมาตรา 37 
แห่ง พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ดังนี้ 

 1)  กรณีที่ผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามที่โฆษณา ผู้บริโภคสามารถ
รับสินค้าหรือบริการไว้และเรียกค่าชดเชยในส่วนที่ต้องเสียหายจากการที่สินค้ามีมูลค่าลดลง หรือ
ค่าชดเชยในส่วนของมูลค่าของบริการที่แตกต่างกันจากผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ 

 2)  กรณีที่ผู้บริโภคไม่ได้รับสินค้าหรือบริการ เนื่องจากผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ขายสินค้าหรือบริการ เลิกกิจการ ล้มละลาย หรือแจ้งว่าไม่สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่
ผู้บริโภคได้ ก่อนที่คูปองส่วนลดออนไลน์จะหมดอายุ ผู้บริโภคสามารถขอยกเลิกคูปองส่วนลด
ออนไลน์กับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ เพ่ือขอเงินคืนตามจํานวนเงินที่ผู้บริโภคได้
จ่ายเงินไปจริงได ้

7. เนื่องจากกฎหมายที่สามารถนํามาใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจคูปองส่วนลด
ออนไลน์นั้นมีอยู่หลายฉบับ จึงอาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ประกอบธุรกิจได้ และเพ่ือให้การ
ประกอบธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์เป็นไปในมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน มีความถูกต้องและเป็น
ธรรมแก่ผู้บริโภค จึงสมควรจัดทํา Code of Practice ในการประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลด
ออนไลน์ขึ้นเป็นการเฉพาะสําหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสมาชิก โดยนํา Australian Group buying 
Code of Practice 2013 และคําวินิจฉัยของ ACCC มาเป็นแบบอย่าง และจัดตั้งองค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์เป็นผู้กํากับดูแล ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในภาครัฐได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือดึงดูดให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปอง
ส่วนลดออนไลน์ต่างๆของไทยเข้ามาเป็นสมาชิก รวมทั้งกําหนดเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือเพ่ือ
รับรองให้กับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ที่เป็นสมาชิกและดําเนินการได้ครบเกณฑ์ที่กําหนดใน Code of 
Practice เมื่อผู้บริโภคได้เห็นเครื่องหมายรับรองดังกล่าวแล้วจะเป็นสิ่งที่ช่วยรับรองความน่าเชื่อถื อ
และรับรองในเบื้องต้นได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครอง Code of Practice จึงสมควรกําหนดให้มี
เนื้อหาดังต่อไปนี้ 
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1)  ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องนําเสนอข้อมูลที่มีความถูกต้อง 
ชัดเจน และไม่กระทําการหลอกลวงหรือทําให้เข้าใจผิด ดังนี้ 

 1.1)  ต้องแสดงข้อเสนอขายคูปองส่วนลดออนไลน์และรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อกําหนดหรือเงื่อนไข (terms and conditions) ด้วยภาษาที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย โดยใช้
ภาษาไทยเป็นหลัก 

 1.2)  ต้องไม่กระทําการฉ้อฉลหรือหลอกลวงผู้บริโภค 
 1.3)  ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน

เกี่ยวกับข้อเสนอขายคูปองส่วนลดออนไลน์ ได้แก่  
 - ราคารวมทั้งหมดของสินค้าหรือบริการก่อนทําการลดราคา (รวม

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมดแล้ว) ต้องเป็นราคาป๎จจุบันและเป็นราคาที่เป็นไปตามท้องตลาด 
และเป็นราคาที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายจริงถ้าหากมีการซื้อสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกันนั้นจากผู้ค้าที่
เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการโดยตรง 

 -  คําอธิบายเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ รูปภาพประกอบต้องตรงกันกับสินค้า
หรือบริการที่ผู้บริโภคจะได้รับ 

 -  ส่วนลด (discount)  
 -  ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ชื่อทางการค้า ชื่อ

บุคคลที่ดําเนินธุรกิจ ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ ที่ตั้งอ่ืนหรือที่ตั้งสาขานอกเหนือที่ตั้งสํานักงานใหญ่ที่
ผู้บริโภคสามารถติดต่อได้สะดวก เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ เลขประจําตัวผู้
เสียภาษีอากร เวลาทําการ 

 -  ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่ผู้บริโภคจะต้องเสียเพ่ิมหากมีการนําคูปองไปใช้ เช่น 
ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า (กรณีที่ผู้บริโภคไม่ไปรับสินค้าด้วยตนเอง) 

 1.4)  ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ควรรวมรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อกําหนดหรือเงื่อนไข (terms and conditions) ในการใช้คูปองส่วนลดออนไลน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อเสนอขายคูปองส่วนลดออนไลน์ด้วย โดยแสดงไว้ในหน้าเดียวกันกับข้อเสนอ หรือโดยการคลิ๊ก
เพียงครั้งเดียว (one-click) จากข้อเสนอ  

 1.5) ข้อกําหนดหรือเงื่อนไข (terms and conditions) ในการซื้อและใช้คูปอง
ส่วนลดออนไลน์ของแต่ละข้อเสนอต้องประกอบด้วยข้อมูลต่างๆดังนี้ 

 -  ระยะเวลาในการเสนอขายคูปองส่วนลดออนไลน์ 
 -  จํานวนคูปองส่วนลดออนไลน์ที่สามารถนํามาขายได้ตามจํานวนคูปองที่

ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าได้มีการตกลงไว้กับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ 
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 -  ระยะเวลาในการใช้คูปองส่วนลดออนไลน์ โดยกําหนดวันหมดอายุแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ วันหมดอายุของราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลด
ออนไลน์ (Cash Value) ต้องกําหนดไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่วนวันหมดอายุของราคาที่ผู้บริโภคสามารถ
ใช้ได้จริง (Promotion Value) ต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 -  ข้อจํากัดหรือข้อห้ามใดๆในการใช้คูปองส่วนลดออนไลน์ เช่น จํานวน
คูปองที่สามารถใช้ได้ต่อครั้ง/ต่อคน วันที่ห้ามใช้ หรือใช้กับอาหารชุดเท่านั้น (set menu) ไม่สามารถ
ใช้ได้กับอาหารจานเดี่ยว (a la carte) ฯลฯ 

 -  ลําดับเวลาการจัดส่งและกําหนดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า  
 1.6) ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องมีการยืนยันจากผู้ค้าที่เป็นผู้

ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการในความถูกต้องของข้อมูลต่างๆที่มีการนําเสนอ โดยมีการแสดง
การเครื่องหมายรับรองข้อมูลเหล่านั้น 

 1.7) ผู้ประกอบธุรกิจ เว็บไซต์คูปองส่ วนลดออนไลน์ต้องดํ าเนินการ อย่ าง
สมเหตุสมผลเพ่ือทําให้แน่ใจว่าจะไม่มีการขายคูปองสินค้าปริมาณมากเกินไปกว่าที่ผู้ค้าที่เป็นผู้
ประกอบธุรกิจขายสินค้าจะสามารถรับมือได้  หรือขายคูปองบริการที่ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ให้บริการจะสามารถให้บริการได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดในข้อเสนอ และต้องไม่มีการขายคูปอง
เกินไปกว่าจํานวนคูปองที่ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าได้มีการตกลงไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ 

 1.8) ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องส่งอีเมล์แจ้งเตือนแก่
ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกทุกครั้งหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไข (terms and 
conditions) ที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

2)  ในการแจ้งข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือข้อเสนอต่างๆแก่ผู้บริโภคทางอีเมล์ 
(e-mail) จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 2.1)  ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์จะส่งอีเมล์ (e-mail) เพ่ือ       
โปรโมทหรือโฆษณาข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภคได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
จากผู้บริโภคแล้วเท่านั้น 

 2.2)  ข้อความเกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงิน (bills), ข้อความแจ้งให้บริการ (service 
messages) และการคืนเงิน สามารถแจ้งไปได้โดยไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอม 

 2.3)  ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องมีการให้ข้อมูลที่สามารถระบุ
ตัวตนได้ ได้แก่ ชื่อองค์กร หมายเลขทะเบียนพาณิชย์ ที่อยู่หรือเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจ หมายเลข
โทรศัพท์หรืออีเมล์ 
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 2.4)  ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องระบุวิธีการในการขอยกเลิก
การรับข่าวสารในช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ทําปุุมกดแจ้งยกเลิกการรับข่าวสารในอีเมล์  รวมทั้ง
ต้องจัดให้สามารถขอยกเลิกการรับข่าวสารได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการยินยอมให้ส่งข่าวสารมา
ได้ ในกรณีที่มีขอยกเลิกการรับข่าวสารจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน 

3)  ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์จะต้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับ
การคืนเงิน (refund) ดังนี้ 

 3.1)  มีการกําหนดนโยบายการคืนเงิน (refund policy) ที่มีความชัดเจนและไม่
กํากวม กล่าวคือ 

 ก)  มีการแสดงไว้และสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากอีเมล์ที่มีการแจ้งข่าวสาร 
 ข)  สามารถเข้าถึงได้ด้วยการคลิ๊กเพียงครั้งเดียวของข้อกําหนดหรือเงื่อนไข 

(terms and conditions) ที่จะเชื่อมต่อไปยังข้อเสนอใดๆ 
 ค)  มีการแสดงไว้และสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากหน้าจอหลักของเว็บไซต์ 

(home page) ของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ เช่น มีการทําลิ้งค์เชื่อมต่อบริเวณ
ด้านล่างของหน้าจอหลักของเว็บไซต์แสดงนโยบายการคืนเงินซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังรายละเอียดเกี่ยวกับ
การคืนเงิน 

 3.2)  ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไข (terms and conditions) ผู้บริโภคสามารถขอ
เงินคืนได้ในกรณีที ่

 -  มีการร้องขอเงินคืนภายใน 7 วันนับจากวันซื้อ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล 
(เว้นเสียแต่ว่าคูปองได้มีการกําหนดวันใช้เป็นการเฉพาะแล้ว (เช่น บัตรชมคอนเสิร์ต)  หรือมีการใช้
คูปองไปแล้ว) 

 -  ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการเลิกกิจการ  
 - ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการไม่สามารถส่งมอบสินค้า

หรือให้บริการได้ 
 -  ผู้ค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะ

ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อเสนอ 
 -  สินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามท่ีมีการโฆษณาไว้ 
 -  สินค้าได้รับความเสียหาย ชํารุดบกพร่อง หรือไม่ตรงตามคุณลักษณะที่

ระบุไว้ 
 -  สินค้าไม่ถูกส่งมาภายในระยะเวลาอันสมควรหรือไม่ส่งมาเลย 
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 3.3)  ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องทําให้มั่นใจว่านโยบายการ
คืนเงินสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใดของการซื้อคูปอง 

 3.4) ราคาคูปองส่วนลดออนไลน์ที่ผู้บริโภคจะขอเงินคืนได้นั้นจะใช้กับราคาที่
ผู้บริโภคได้จ่ายไปจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งคูปองส่วนลดออนไลน์ (Cash Value) เท่านั้น 

4) ในกรณีที่ผู้บริโภคต้องการที่จะร้องเรียน ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลด
ออนไลน์จะต้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการร้องเรียนดังนี้ 

 4.1) ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องมีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการในการติดต่อกับผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ ด้วยการแสดงไว้ในอีเมล์ยืนยัน
คําสั่งซื้อที่แจ้งกลับไปยังผู้บริโภคเมื่อมีการซื้อคูปองและที่หน้าเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่จะต้องแสดงนั้น
อย่างน้อยต้องมีหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ และอย่างน้อยควรมีช่องทางติดต่อทางใดทางหนึ่งเช่น 
ทางโซเชียลมีเดีย ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ออนไลน์แชท หรือ แบบฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลออนไลน์ 

 4.2) ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องจัดให้มีคู่สายโทรศัพท์ที่มาก
เพียงพอที่จะรองรับการร้องเรียนทางโทรศัพท์ และหากผู้บริโภคต้องถือสายรอเป็นเวลานานกว่า 5 
นาที จะต้องมีระบบฝากข้อความไว้เพ่ือให้มีการโทรกลับ และผู้บริโภคจะต้องได้รับการติดต่อกลับ
ภายใน 1 วันทําการเว้นเสียแต่ว่าจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 4.3) ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์จะต้องสามารถรับรู้ถึงการ
ร้องเรียนที่กระทําผ่านทางอีเมลหรือแบบฟอร์มที่มีลักษณะแบบเดียวกัน ภายใน 1 วันทําการที่มีการ
ร้องเรียน 

 4.4) ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ต้องมีวิธีดําเนินการในการจัดการ
กับเรื่องร้องเรียนด้วยโปร่งใส มีประสิทธิภาพและเป็นลายลักษณ์อักษร 

 4.5) ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์จะต้องดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทําการ เว้นแต่กรณีมีเหตุอันสมควรอาจขยายเวลาออกไปได้แต่
ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 30 วัน 

 4.6) ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ตกลงที่จะมีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติตาม Code of Practice นี้ 

5) ในกรณีที่พบว่าผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ที่ได้ลงชื่อยอมรับใน
การปฏิบัติตาม Code of Practice นี้ได้ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว้ เมื่อมีการ
ร้องเรียนหรือได้รับแจ้งถึงการฝุาฝืนดังกล่าวแล้ว องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลด
ออนไลน์จะดําเนินการแจ้งไปยังผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์รายนั้นให้ชี้แจง
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ข้อเท็จจริงกลับมาภายใน 15 วัน หากคําชี้แจงสามารถรับฟ๎งได้ก็จะยุติเรื่องดังกล่าว หากไม่สามารถ
รับฟ๎งได้จะมีมาตรการในการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 

 5.1) กําหนดให้ทําเป็นหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการในการที่ได้กระทําการฝุาฝืน 
 5.2) กําหนดให้ทําการแก้ไขโฆษณาหรือเพิกถอนโฆษณาหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิด 
 5.3) ให้คืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม 
 5.4) กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ที่ลงนามกระทําการ

เยียวยาความเสียหายเป็นการเฉพาะเพ่ือแก้ไขการฝุาฝืนและหลีกเลี่ยงการกระทําดังกล่าวซ้ําอีก 
 5.5) ให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ที่ลงนามทําการรับรองอย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่เกิดการฝุาฝืนดังกล่าวขึ้นอีก 
 5.6) แนะนําให้ผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนๆในสายงานที่เกี่ยวกับธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ

เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์รายที่มีการฝุาฝืน ทําการยกเลิกหรือยุติการร่วมงานกับผู้ประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์รายนั้น จนกว่าผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์รายนั้นจะ
ได้ทําการแก้ไขความผิดที่เกิดขึ้น 

 5.7) ทําการพักสถานะหรือยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิก 
นอกจากนี้องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์อาจกําหนดให้ผู้

ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจระหว่างกันเอง 
เพ่ือที่จะอาศัยการแข่งขันทางการค้ามาเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาของผู้
ประกอบธุรกิจแต่ละราย รวมไปถึงในแต่ละปีองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจคูปองส่วนลดออนไลน์
จะต้องจัดทํารายงานประจําปีโดยมีการระบุถึงจํานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับที่เกี่ยวกับการฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตาม Code of Practice นี้ ผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี จํานวนการฝุาฝืนที่เกิดขึ้น
จริง บทวิเคราะห์การบังคับใช้ในระหว่างปี และการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้
ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์แต่ละราย แล้วเผยแพร่สู่สาธารณะชนให้ผู้บริโภคได้
ทราบถึงการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลนี้
เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์คูปองส่วนลดออนไลน์ให้ความสําคัญในการปฏิบัติ
ตาม Code of Practice จากการที่ธุรกิจดังกล่าวต้องอาศัยความเชื่อมั่นและความไว้ใจจากผู้บริโภค
ในการที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจ 
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