
 การคุ้มครองผู้บริโภคในการท าสัญญาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ประเด็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
และ 

 การด าเนินการระงบัข้อพพิาท 
ที่เกิดจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 น าเสนอโดย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถริะวัฒน์ 
 ICT Law Center Forum : Open Forum for Public  
 23 กันยายน 2557 
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 1. ข้อพิจารณาเบือ้งต้นเก่ียวกบัข้อสญัญาท่ีไมเ่ป็นธรรม 
 2. การก าหนดรายละเอียดของข้อสญัญาท่ีธรรมในสญัญา 
ซือ้ขายสนิค้าและบริการทางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

 3. ตวัอยา่งของข้อสญัญาท่ีไมเ่ป็นธรรมท่ีส าคญั 
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 ประเด็นปัญหาของข้อสญัญาไม่เป็นธรรม จะเป็นกรณีของสญัญา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหวา่ผู้ประกอบธุรกิจกบัผู้บริโภค (B2C) 

 หลกัการส าคญัในการคุ้มครองผู้บริโภค: สทิธิในการได้รับข้อมลูท่ีถกูต้อง
และเพียงพอ 

 รูปแบบของการท าสญัญาท่ีผู้ประกอบธุรกิจก าหนดข้อสญัญาตา่งๆ 
ไว้ลว่งหน้าแล้วน ามาใช้กบัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ท่ีเป็นผู้บริโภคท่ีเรียกวา่ 
“สญัญาส าเร็จรูป” 

 การมีโอกาสก าหนดข้อสญัญาลว่งหน้าฝ่ายเดียวจงึอาจก าหนด 
ข้อสญัญาท่ีให้ตนได้เปรียบเกินสมควรในลกัษณะหลีกเลี่ยงความรับผิด
ของตน หรือให้ตนมีสทิธิท่ีเหนือกวา่หรือผลกัภาระให้ฝ่ายผู้บริโภค 
เกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดอนัเป็นสาเหตท่ีุมาของการก าหนดข้อสญัญา 
ท่ีไม่เป็นธรรม 
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 การซือ้สินค้าและบริการออนไลน์ ผู้ซือ้จะท าการตดัสินใจโดย
อาศยัข้อมลูที่น าเสนอผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ทางหน้าเวบ็ไซต์
เทา่นัน้ ไม่ได้มีการพบปะหรือติดตอ่กบัตวัผู้ประกอบธุรกิจ
ในทางกายภาพ และไมส่ามารถเห็นหรือสมัผสัตวัสินค้าก่อนที่
จะซือ้เหมือนกบัการซือ้สินค้าตามร้านค้าปกติหรือร้าน
สรรพสินค้าทัว่ไป  

 ผู้บริโภคซึง่เป็นผู้ซือ้มีความเสี่ยงตอ่ปัญหาความไม่เป็นธรรมใน
การท าสญัญาเน่ืองจากการไม่รู้ถงึข้อมลูที่ส าคญัท่ีเป็นข้อ
สญัญาหรือการไม่เข้าใจถงึเนือ้หารายละเอียดของข้อสญัญา 
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 การประกอบธุรกิจขายสนิค้าและบริการทางออนไลน์มีลกัษณะ 
การท าตลาดด้วยการสื่อสารข้อมลูเพื่อการเสนอขาย 
ตามความหมายของ “ตลาดแบบตรง”ตามค านิยามของมาตรา 3 
วรรคสอง พระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545  

 “ตลาดแบบตรง” หมายความวา่ การท าตลาดสนิค้าหรือบริการใน
ลกัษณะของการสื่อสารข้อมลูเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ
โดยตรงตอ่ผู้บริโภคซึง่อยูห่่างโดยระยะทางและมุง่หวงัให้ผู้บริโภค
แตล่ะรายตอบกลบัเพ่ือซือ้สนิค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงนัน้ 
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 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการท าสญัญาแก่ผู้บริโภคตาม 
พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรงฯ ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
มีหน้าที่ที่ส าคญั 2 ประการคือ 

 (1) การให้ข้อมูลก่อนจะเข้าท าสัญญา  
พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรงฯมาตรา 28 ก าหนดให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ีท าการตลาดในลกัษณะของ
การสื่อสารข้อมลูเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการนัน้ จะต้องใช้
ข้อความในการสื่อสารข้อมลูเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการ
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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 ข้อความท่ีจะใช้ในการสื่อสารข้อมลูเพื่อเสนอขายสนิค้าหรือบริการมี
ความส าคญัส าหรับการเข้าท า “สญัญาท่ีอยูห่า่งโดยระยะทาง”(the 
distance selling contract) เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถตดัสินใจได้อยา่ง
ถกูต้องก่อนท่ีจะเข้าท าสญัญากบัผู้ประกอบธรุกิจ  

 การซือ้ขายสินค้าและบริการออนไลน์ผู้บริโภคไม่ได้มีโอกาสเห็นสินค้า
โดยตรง ได้รับเพียงข้อมลู รูปภาพเท่าท่ีผู้ประกอบธุรกิจเสนอให้มา 

 ผู้บริโภคทัว่ไปมีสถานะท่ีด้อยกวา่ในทางความรู้ทางเทคนิค 
 ดงันัน้หลกัการคุ้มครองผู้บริโภคทางสญัญาจงึต้องก าหนดหน้าท่ีของ 
ผู้ประกอบธุรกิจในให้ข้อมลูท่ีส าคญั ท่ีจ าเป็น และเพียงพอแก่ผู้บริโภค 
ก่อนการท าสญัญา(ข้อมลูท่ีให้นีจ้ะต้องตรงกบัข้อสญัญาท่ีจะท ากนัด้วย) 
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  (2) การให้ข้อมูลหลังการท าสัญญา ตามพ.ร.บ.ขาย
ตรงและตลาดแบบตรงฯมาตรา 30และมาตรา 31
ก าหนดให้ผู้ประกอบธรุกิจตลาดแบบตรงมีหน้าท่ี 
สง่มอบ “เอกสารการซือ้ขาย”สนิค้าหรือบริการแก่
ผู้บริโภค โดยก าหนดให้เอกสารการซือ้ขายนัน้ต้องมี
ข้อความภาษาไทยท่ีอา่นเข้าใจงา่ย และต้องมี
รายละเอียดตามท่ี กม.ก าหนด 
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 ช่ือผู้ซือ้และผู้ขาย  
 วนัท่ีซือ้ขายและวนัท่ีสง่มอบสินค้าหรือบริการ  
 สิทธิของผู้บริโภคในการเลิกสัญญาซึง่สิทธิเลกิสญัญาดงักลา่วต้อง
ก าหนดด้วยตวัอกัษรท่ีเห็นเดน่ชดักวา่ข้อความทัว่ไป  

 ก าหนดเวลา สถานท่ี และวิธีการในการช าระหนี ้
 สถานท่ี และวิธีการในการสง่มอบสนิค้าหรือบริการ 
 วิธีการเลกิสญัญา 
 วิธีการคืนสนิค้า 
 การรับประกนัสนิค้า 
 การเปลี่ยนสนิค้าในกรณีมีความช ารุดบกพร่อง 
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1. ปัญหาความไม่ชดัเจนในปรับใช้หลกัการคุ้มครองผู้บริโภค(สิทธิในการได้รับ
ข้อมลู)ท่ีต้องมีการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคก่อนจะเข้าท าสัญญา คือ 

 ยงัไม่มีการออกกฎกระทรวงก าหนดรายละเอียดของข้อความในการสื่อสารข้อมลูเพ่ือเสนอ
ขายสนิค้าหรือบริการ 

 ยงัไมมี่การก าหนดรายละเอียดของข้อสญัญาท่ีเหมาะสมและจ าเป็นส าหรับกรณีสญัญาซือ้
ขายออนไลน์ 

 ท่ีส าคญัคือ ไมมี่ก าหนดหน้าท่ีของผู้ประกอบธุรกิจในการแจ้งข้อสญัญาท่ีจะใช้ให้ผู้บริโภค
ได้รับรู้ก่อนการตกลงท าสญัญา 

2. ปัญหาการก าหนดภาระหน้าท่ีแก่ผู้ประกอบธรุกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องสง่มอบเอกสารการซือ้ขายหลงัท าสญัญา ไม่
สอดคล้องกบัการติดตอ่สื่อสารทางข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
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 (1) ช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ประกอบธุรกิจเช่น ช่ือ และ 
ที่อยูส่ถานประกอบกิจการที่จดทะเบียน หมายเลขทะเบียนธุรกิจ
และเลขทะเบียนใบอนญุาต รวมทัง้ข้อมลูในการติดตอ่สื่อสาร เช่น 
หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร อีเมล์ และวิธีการท่ีผู้บริโภคจะสามารถ
ติดตอ่ผู้ประกอบธุรกิจได้ในทนัที ด้วยข้อความในลกัษณะที่ชดัเจน 
ถกูต้อง งา่ยตอ่การติดตอ่ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจจะต้องไม่ใช้
ลกัษณะพิเศษของการอิเลก็ทรอนิกส์ในการปกปิดตวัตนหรือ
สถานประกอบการท่ีแท้จริง 
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 (2) รายละเอียดเก่ียวกบัสินค้าหรือบริการ  
 (3)รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการและสถานท่ีการจดัสง่สนิค้าหรือบริการ 
 (4)รายละเอียดเก่ียวกบัราคาสินค้าหรือคา่บริการและคา่ใช้จ่ายทัง้หมด
ท่ีผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บ วิธีการช าระราคา และเง่ือนไขในการช าระ
ราคา  

 (5)รายละเอียดและเง่ือนไขในการคืน หรือเปลี่ยนสนิค้ากรณีสนิค้า
ช ารุดบกพร่อง รวมทัง้ข้อมลูและวิธีการคืนเงิน ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกบัท่ี
กฎหมายเก่ียวกบัการตลาดแบบตรงได้ก าหนดไว้ในเร่ืองการสง่คืน
สนิค้าแตล่ะประเภท เช่น สนิค้าท่ีเป็นของเสียง่าย ฯลฯ 
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 (6)สิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายในการเลิกสญัญาโดยไม่ต้อง
อ้างเหตผุลใดๆด้วยการแสดงเจตนาไปยงัผู้ประกอบธุรกิจ
ภายใน 7 วนันบัแตว่นัที่ได้รับสินค้าหรือบริการ 

 (7)ก าหนดระยะเวลาที่สญัญามีผลบงัคบั  ข้อจ ากดั หรือเงื่อนไข
ในการซือ้สินค้าหรือรับบริการท่ีเป็นธรรม  

 (8)ค าเตือนในการใช้งานสินค้าตามปกติอย่างเหมาะสม ทัง้ใน
เร่ืองความปลอดภยัและผลข้างเคียงที่อาจมีตอ่สขุภาพ 

 (9)รายละเอียดเก่ียวกบัการให้บริการหลงัการขาย  
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 (10)ข้อสญัญาเก่ียวกบัการรับประกนัสินค้า 
 (11)ข้อสญัญาท่ีผู้ประกอบธุรกิจให้ความยินยอมไว้ลว่งหน้าวา่ 
หากเกิดข้อพิพาทระหวา่งคูส่ญัญาและผู้บริโภคประสงค์จะใช้
การระงบัข้อพิพาททางเลือก ผู้ประกอบธุรกิจตกลงยินยอมที่จะ
ใช้วิธีการระงบัข้อพิพาททางเลือกท่ีผู้บริโภคเลือกใช้ได้ด้วย 
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 1. ตวัอยา่งของข้อสญัญาท่ีไมเ่ป็นธรรมท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
 2. ตวัอย่างของข้อสญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นข้อสญัญาท่ีไมเ่ป็น
ธรรมตามข้อตกลง 
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หลักการของพระราชบัญญัตว่ิาด้วยข้อสัญญาไม่
เป็นธรรม พ.ศ.2540 คือ ข้อตกลงท่ีมีลกัษณะได้เปรียบ
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เกินสมควร หรือข้อตกลงท่ีมี
ลกัษณะหรือมีผลให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ปฏิบตัิหรือ
รับภาระเกินกวา่วิญญชูนจะพงึคาดหมายได้ตามปกติ 
เป็นข้อสญัญาท่ีไมเ่ป็นธรรม 
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 เหตุผลของพระราชบญัญัตว่ิาด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม 
พ.ศ.2540 เน่ืองจากมีลกัษณะของความไม่เทา่เทียมกนัหรือ
ความไม่เสมอภาคกนัระหวา่งคูส่ญัญาสองฝ่าย คูส่ญัญาฝ่าย
หนึง่มีอ านาจทางเศรษฐกิจเหนือกวา่ใช้ข้อสญัญาท่ีตนได้
ก าหนดไว้ลว่งหน้ากบัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ให้ตกลงด้วย การท า
สญัญาขาดการเจรจาตอ่รองกนัจงึท าให้การแสดงเจตนาไมไ่ด้
เป็นไปอยา่งอิสระ การท่ีคูส่ญัญาฝ่ายหลงัที่เข้ามาท าสญัญา
ด้วยต้องยอมรับเอาข้อสญัญาท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้าโดยไม่
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 
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 1.ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของผู้ประกอบ
ธุรกิจ ในความรับผิดที่เกิดจากการผิดสญัญาของผู้ประกอบ
ธุรกิจ (มาตรา 4 วรรค 3 (1))   

 ความรับผิดในความช ารุดบกพร่องหรือความรับเพื่อการรอนสิทธิ
ในสินค้าหรือบริการ (มาตรา 6)  

 ความรับผิดเพื่อละเมิดหรือผิดสญัญาในความเสียหายตอ่ชีวิต 
ร่างกาย อนามยั หรือทรัพย์สินของผู้อื่น (มาตรา 8) 
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 2.ข้อตกลงให้ผู้บริโภคหรือคูส่ญัญาฝ่ายท่ีรับเอาข้อสญัญา
ส าเร็จรูปต้องรับผิดหรือรับภาระมากว่าที่กฎหมายก าหนด 
(มาตรา4 วรรค 3(2)) 

 3.ข้อตกลงให้สัญญาสิน้สุดลงโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยผู้บริโภคหรือคูส่ญัญาฝ่าย 
ที่รับเอาข้อสญัญาส าเร็จรูปมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญ 
(มาตรา4 วรรค 3(3)) 

      มีข้อสงัเกต กรณีสิทธิเลิกสญัญามีกม.ใหสิ้ทธิของผูบ้ริโภคเลิกสญัญา
ไดฝ่้ายเดียวโดยไม่ตอ้งอา้งเหตใุดๆ 
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 4.ข้อตกลงที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกจิที่จะไม่ปฏบิตัติาม
สัญญาข้อหน่ึงข้อใด หรือปฏบิัตติามสัญญาในระยะเวลา
ที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร (มาตรา4 วรรค 3(4)) เช่น 
การสง่มอบสินค้าลา่ช้า 

 5.ข้อตกลงให้สิทธิผู้ประกอบธุรกจิเรียกร้องหรือ
ก าหนดให้ผู้บริโภคหรือคูส่ญัญาฝ่ายท่ีรับเอาข้อสญัญา
ส าเร็จรูปต้องรับภาระเพิ่มขึน้มากกว่าที่เป็นอยู่ในเวลาท า
สัญญา (มาตรา4 วรรค 3(5)) เช่น ภาระของคา่ใช้จ่ายตา่งๆ 
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 1. ข้อสญัญาท่ีให้ระยะเวลานานเกินสมควรแก่ผู้ประกอบธรุกิจในการ
ตดัสนิใจยืนยนัการตอบรับของผู้บริโภค 

 2. ข้อสญัญาท่ีเก่ียวกบัการสง่มอบสินค้าท่ีก าหนดให้สิทธิแก่ผู้
ประกอบธรุกิจเป็นผู้ก าหนดวา่จะสง่มอบในสภาพเชน่ไร หรือให้สิทธิท่ี
จะสง่มอบสินค้าในสภาพท่ีไมต่รงกบัท่ีตกลงในสญัญา หรือผิดไปจาก
ท่ีตกลงไว้ได้ 

 3. ข้อสญัญาเก่ียวกบัราคาท่ีต้องช าระตามสญัญา โดยก าหนดราคา
ไว้ไมแ่น่นอนซึง่ให้สิทธิแก่ผู้ประกอบธรุกิจมีสิทธิเปลี่ยนแปลงราคาได้ 
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 4. ข้อจ ากดัเวลาในการแจ้งให้ทราบถงึความช ารุดบกพร่อง โดย 
ผู้ประกอบธรุกิจจะก าหนดการแจ้งความช ารุดบกพร่องท่ีไมเ่ห็น
ประจกัษ์ภายในระยะเวลาท่ีสัน้กวา่ระยะเวลาของสิทธิเรียกร้องใน
การแก้ไขความช ารุดบกพร่องตามกฎหมาย 

 5. การก าหนดเง่ือนไขในการแก้ไขความช ารุดบกพร่อง โดยผู้ประกอบ
ธรุกิจจะก าหนดเง่ือนไขวา่จะแก้ไขความช ารุดบกพร่องให้ตอ่เม่ือมี
การช าระราคาครบถ้วนก่อนหรือช าระราคาสว่นใหญ่แล้วในลกัษณะ
ท่ีไมไ่ด้สดัสว่นกบัความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง 
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 ตามพระราชบญัญตัิว่าด้วยข้อสญัญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 
จะต้องมีข้อพิพาทเป็นคดีขึน้สูศ่าลและมีการกลา่วอ้างถึงข้อ
สญัญาท่ีมีการตกลงไปนัน้วา่เป็นข้อสญัญาที่ไม่เป็นธรรม 
และศาลจะเป็นผู้วินิจฉยัให้ข้อสญัญานัน้ว่ามีปัญหาไม่เป็น
ธรรมหรือไม่อย่างไร 

 สภาพบงัคบัของข้อสญัญาท่ีไม่เป็นธรรม  
 1. กรณีข้อสญัญาท่ีต้องห้ามตามกม.จะไม่มีผลบงัคบั 
 2. กรณีข้อสญัญาท่ีมีผลบงัคบัเท่าท่ีเป็นธรรมและพอสมควร
แก่กรณี 
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 1.การระงบัข้อพิพาทด้วยวิธีการระงบัข้อพิพาททางเลือก 
(ADR and ODR)ส าหรับกรณีข้อพิพาทระหวา่งผู้บริโภค
กบัผู้ประกอบธรุกิจ (B2C) 

 2. ปัญหาเก่ียวกบัเขตอ านาจศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี 
อนัเก่ียวกบัสญัญาพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

  2.1 คดีแพง่ท่ีไมใ่ชค่ดีผู้บริโภค 
  2.2  คดีบริโภค 
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 เม่ือมีข้อพิพาทในทางแพง่เกิดขึน้ ผู้ เสียหายหรือโจทก์มีสิทธิท่ีจะ
ฟอ้งร้องขอให้ศาลท่ีมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเกิดขึน้ได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่  

 แตอ่ยา่งไรก็ดีในกรณีการระงบัข้อพิพาทท่ีเกิดจากการท าสญัญา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สว่นใหญ่ท่ีเกิดในการท าสญัญาซือ้ขายสนิค้า
และบริการระหวา่ผู้บริโภคกบัผู้ประกอบธุรกิจ วิธีท่ีจะช่วยจดัการหรือ
ระงบัข้อพิพาทได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการระงับ
ข้อพิพาททางเลือกด้วยการใช้ระบบออนไลน์จะเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม
ท่ีสดุในการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัผู้บริโภค 
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 ด้วยลกัษณะการซือ้ขายใช้ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) การเยียวยาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทน่าจะใช้
วิธีการออนไลน์ 

 การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์  
Online Dispute Resolution (ODR) 
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 ODR คือ ADR online เป็นการระงบัข้อพิพาททางเลือกนอก
ศาลด้วยระบบออนไลน์  

 การระงบัข้อพิพาทด้วย ODR คูก่รณีพิพาทต้องตา่งสมคัรใจ
เลือกใช้วิธีระงบัข้อพิพาทในรูปแบบนี ้

 การระงบัข้อพิพาทในรูปแบบนีเ้รียกวา่ Consensual ODR 
ซึง่หมายถงึ การเจรจา การไกลเ่กลี่ย การประนอมข้อพิพาท
ออนไลน์ ท่ีคูก่รณีสื่อสารกนัทางอินเทอร์เน็ตผา่นซอฟแวร์พดู
กนัได้  
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 ต้องมีการก าหนดรายละเอียดของข้อสญัญามาตรฐานข้อหนึง่
ในสญัญาพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในการซือ้ขายสินค้าและ
บริการออนไลน์วา่ “ผู้ประกอบธุรกิจให้ความยินยอมไว้ลว่งหน้า 
หากเกิดข้อพิพาทระหวา่งคูส่ญัญาและผู้บริโภคประสงค์จะใช้
การระงบัข้อพิพาททางเลือก ผู้ประกอบธุรกิจตกลงยินยอมที่จะ
ใช้วิธีการระงบัข้อพิพาททางเลือกที่ผู้บริโภคเลือกใช้ได้ด้วย” 
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 กรณีที่มีข้อพิพาทกนัและต้องการน าคดีไปสูก่ารพิจารณา
พิพากษาคดีโดยทางศาล ปัญหาเก่ียวกบัเขตอ านาจศาล 
(Territorial jurisdiction)ที่จะมีอ านาจพิจารณาคดีอนั
เก่ียวกบัสญัญาพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ แบง่พิจารณาได้ 2 กรณี 

  1. กรณีคดีแพง่ที่ไมใ่ช่คดีผู้บริโภค  
  2. กรณีคดีผู้บริโภค 
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 คดีมีข้อพิพาทในสญัญาทางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งผู้
ประกอบธุรกิจกบัผู้ประกอบธุรกิจ (business to business - 
B2B) ตามบทบญัญตัิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง่มาตรา 2 และมาตรา 4(1) ศาลที่มีเขตอ านาจรับค าฟอ้งคือ  

 - ศาลที่จ าเลยมีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตศาล หรือ 
 - ศาลที่มีมูลคดเีกดิขึน้ในเขตศาลไม่วา่จ าเลยจะมีภมิูล าเนา
ในราชอาณาจกัรหรือไม่ 
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 ภมูิล าเนาของบุคคลธรรมดาได้แก่ถ่ินอนับคุคลนัน้มีสถานที่
ที่อยูเ่ป็นแหลง่ส าคญั ถ้ามีถ่ินที่อยูห่ลายแหง่สบัเปลี่ยนกนัไป 
หรือมีที่ท างานปกติหลายแหง่ ให้ถือเอาแหง่ใดแหง่หนึง่เป็น
ภมิูล าเนา ถ้ามีเจตนาใช้ถ่ินใดเป็นภมิูล าเนาเฉพาะการเพื่อท า
การใด ให้ถือวา่ถ่ินนัน้เป็นภมิูล าเนาเฉพาะการส าหรับการนัน้  

 ภมูิล าเนาของนิตบุิคคลได้แก่ถ่ินที่ตัง้ส านกังานแหง่ใหญ่หรือ
ถ่ินอนัเป็นที่ท าการหรือถ่ินที่ได้เลือกเอาเป็นภมิูล าเนาเฉพาะ
การ 
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 คดีท่ีเกิดจากมลูหนีส้ญัญา “ท่ีมลูคดีเกิดขึน้”คือสถานท่ี
เกิดสญัญาขึน้ สญัญาย่อมเกิดขึน้ในเวลาและสถานท่ีท่ี
ค าเสนอสนองต้องตรงกนั (ค าพิพากษาฎีกาท่ี 534/2540,
ท่ี 2586/2540) หรือสถานท่ีท่ีท าสญัญาซือ้ขายกนั  
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4896/2543)  
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 พระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 “คดีผู้บริโภค” หมายความวา่ 

 (1) คดีแพง่ระหวา่งผู้บริโภคหรือผู้ มีอ านาจฟอ้งคดีแทนผู้บริโภคตาม
มาตรา 19 หรือตามกฎหมายอ่ืน กบัผู้ประกอบธุรกิจซึง่พิพาทกนั
เก่ียวกบัสิทธิหรือหน้าท่ีตามกฎหมายอนัเน่ืองมาจากการบริโภคสนิค้า
หรือบริการ 

 (2) คดีแพง่ตามกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดตอ่ความเสียหายที่เกิดขึน้จากสินค้าไม่
ปลอดภยั 

 (3) คดีแพง่ท่ีเก่ียวพนักนักบัคดีตาม(1) หรือ (2) 
 (4) คดีแพง่ท่ีมีกฎหมายบญัญตัิให้ใช้วิธีพิจาณาตามพระราชบญัญตัินี ้
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 คดีแพ่งผู้บริโภค : ศาลแพง่ ศาลจงัหวดั หรือศาลแขวง 
 ศาลที่มีอ านาจรับค าฟอ้งคดีผู้บริโภคไว้พิจารณาพิพากษาได้ 
อาจแบง่ได้ตามลกัษณะคดีผู้บริโภควา่ใครเป็นโจทก์ดงันี ้

 (1) กรณีผู้บริโภคหรือผู้ มีอ านาจฟอ้งคดีแทนผู้บริโภคเป็น
โจทก์ บงัคบัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่
มาตรา 4 (1) ผู้บริโภคหรือผู้ มีอ านาจฟอ้งคดีแทนผู้บริโภคมีสิทธิ
จะเลือกยื่นฟ้องต่อศาลที่จ าเลยซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกจิมี
ภมูิล าเนา หรือ ศาลที่มีมูลคดเีกดิขึน้ในเขตอ านาจก็ได้ 
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 ข้อสังเกต  กรณีที่มีข้อพิพาทเน่ืองจากสญัญาซือ้ขายสินค้า
หรือบริการทางออนไลน์กบัผู้ประกอบธุรกจิในต่างประเทศที่
เป็นคดีผู้บริโภคซึง่ผู้บริโภคเป็นโจทก์  

 ถ้ามลูคดีเกิดขึน้นอกราชอาณาจกัรและจ าเลยซึง่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
มิได้มีภมูิล าเนาอยูใ่นราชอาณาจกัร  

 ตามหลกัเกณฑ์พิเศษของการฟอ้งคดีก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่มาตรา 4 ตรี ให้โจทก์ซึง่เป็นผู้บริโภคผู้ มีสญัชาติ
ไทยหรือมีภมูิล าเนาอยูใ่นราชอาณาจกัร ให้ผู้บริโภคมีสิทธิท่ีจะย่ืนฟอ้ง
คดีตอ่ศาลแพ่ง หรือศาลท่ีโจทก์ซึง่เป็นผู้บริโภคมีภมูิล าเนาอยูใ่นเขต
ศาล หรือศาลท่ีทรัพย์สนิของจ าเลยซึง่เป็นผู้ประกอบธุรกิจตัง้อยูใ่นเขต
ศาลก็ได้ 
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 (2) กรณีผู้ประกอบธุรกจิเป็นโจทก์  
ตามพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
มาตรา 17 ก าหนดจ ากดัสทิธิของผู้ประกอบธรุกิจ โดยให้
ผู้ประกอบธุรกจิเสนอค าฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมี
ภมูลิ าเนาอยู่ในเขตศาลได้เพยีงแห่งเดียวเท่านัน้ จะ
ฟ้องตอ่ศาลท่ีมลูคดีเกิดขึน้ในเขตศาลไมไ่ด้ 
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 การใช้หลกัของ “เขตศาลที่มลูคดีเกิดขึน้” ไม่วา่กรณีของ
สญัญาท่ีท าเป็นข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่ง B2B หรือกรณี
ของสญัญาระหวา่ง B2C (เฉพาะในคดีที่ผู้บริโภคเป็นผู้ฟอ้งคดี
เทา่นัน้) ค าวา่ “มลูคดีเกิดขึน้” หมายถึง เหตอุนัเป็นที่มาแหง่
การโต้แย้งสิทธิอนัท าให้โจทก์มีอ านาจฟอ้ง(ค าพิพากษาฎีกาที่ 
7212/2545)หรือต้นเหตอุนัเป็นที่มาของค าฟ้อง(ค าพิพากษา
ฎีกาที่ 4443/2546) 
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 เขตอ านาจศาลในการฟ้องคดีสญัญาท่ีคูส่ญัญาสื่อสาร
ด้วยข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีท าการตดิต่อเหน็หน้ากัน
และกันหรือติดตอ่กนัรู้ถึงกนัได้ทนัที เขตศาลท่ีมลูคดี
เกิดขึน้ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัเช่นนีค้ือ ฟ้องได้สองเขตศาลท่ีเป็น
ท าการงานของผู้สง่ข้อมลูและท่ีท าการของผู้ รับข้อมลู
ตัง้อยู่ 
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 เขตอ านาจศาลในการฟ้องคดีกรณีการท าสญัญาท่ี
คูส่ญัญาสื่อสารด้วยข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ซึง่ไม่ได้อยู่
เฉพาะหน้ากันตามความหมายของสญัญาที่อยู่ห่าง
โดยระยะทาง (ตลาดแบบตรงตามพ.ร.บ.วา่ด้วยการ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545) มลูคดีจงึเกิดขึน้ 
ณ ท่ีท าการงานของผู้ท าค าเสนอท่ีรับข้อมลูสนองรับที่ตรง
กบัค าเสนอ  
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 การวินิจฉยัถึงเขตอ านาจศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีอนั
เก่ียวกบัสญัญาตามหลกัของ “ศาลที่มีมลูคดีเกิดขึน้”มีการ
พิจารณาถึงสถานที่เกิดมลูคดีไว้อย่างกว้างโดยถือวา่สถานที่ทกุ
แหง่ที่เก่ียวข้องกบัต้นเหตอุนัเป็นที่มาแหง่การโต้แย้งสิทธิของ
โจทก์เป็นสถานที่ที่มลูคดีเกิดด้วย (ค าพิพากษาฎีกาที่ 
4472/2551) 

 สถานที่ที่เกิดสญัญา , สถานที่สง่มอบสินค้า, สถานที่ที่ผิด
สญัญาสามารถน ามาพิจารณาเป็นสถานที่ที่มลูคดีเกิดขึน้ได้ 
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    จบการน าเสนอ 
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