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กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของการใช้
งานผ่านระบบดิจิทัล (Digital Environmental) ให้เกิดประโยชน์ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบ
ธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนและสังคม อย่างไรก็ตามการสร้างกลไก  Digital 
Environmental มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องกันในมิติต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือการสร้าง
ความเป็นธรรมและเหมาะสมจากการให้บริการของผู้ให้บริการประเภทตัวกลางหรือ 
Service Provider ซึ่ งในปัจจุบันมีความนิยมอย่างมากภายใต้รูปแบบธุรกิจบริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยให้ความ
สนใจในการก ากับดูแลธุรกิจดังกล่าว ซึ่งมีความหลากหลายและแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อภาคส่วนต่าง ๆ ยิ่งขึ้น  
 ในการด าเนินการเพ่ือศึกษาจากกรณีศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ได้รับการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าจากส านัก
วิชาการ สถาบันพระปกเกล้าจนเป็นผลให้การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จบรรลุตาม
เป่าหมายที่ก าหนดไว้ 
 นอกจากนี้ขอขอบคุณคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ได้สนับสนุนการด าเนินงานทั้งในทางตรงและทางอ้อมอย่างดีมาโดย
ตลอด ขอขอบคุณ นายธนาเสฎฐ์ เศรษฐกุลเกียรติ และนายภีมพล ควรสวัสดิ์ ที่ได้สนับสนุน
การจัดท าเอกสารด้วยดี 
 ท้ายสุดนี้  หวังว่างานวิจัยฉบับนี้คงมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยส าหรับผู้ที่สนใจ
ศึกษารายละเอียดของการควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล และน าไปสู่การพัฒนา
กฎหมายเพื่อสร้าง Digital Environmental ได้อย่างสมบูรณ์ 
 
       อาจารย์ ดร.รัฐสภา จุรีมาศ 
               ผู้ศึกษาค้นคว้า 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 
1. หลักการและเหตุผลของการศึกษา 
 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลได้ส่งผลให้สื่อดิจิทัลเข้าถูก
น ามาใช้ในการอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น และท าให้ผู้ประกอบธุรกิจ
หลายรายเลือกใช้แพลตฟอร์ม (platform) ดิจิทัลที่เป็นสื่อออนไลน์เป็นสื่อกลางในการ
ให้บริการมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นจ านวนมาก และท าให้มี
การประกอบธุรกิจเพ่ือให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลตามมาเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
กรณีท่ีมีการประกอบธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มในประเทศไทยโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้มี
สัญชาติไทยเอง หรือเป็นกรณีที่มีการประกอบธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มในต่างประเทศ 
แต่ให้บริการแพลตฟอร์มในประเทศไทย จนอาจกล่าวได้ว่าบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลได้
กลายเป็นส่วนที่มีความส าคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ดังกล่าวและมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
 จึงได้ด าเนินการศึกษากรณีศึกษาและค้นคว้าข้อมูล เรื่อง “การควบคุมธุรกิจ
บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล” เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการ
บังคับใช้ที่ครอบคลุมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาทบทวนกฎหมายของประเทศไทยที่ใช้บังคับกับกรณีของธุรกิจบริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัล 
 2. เพ่ือศึกษาหลักการควบคุมการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลใน
ต่างประเทศท่ีอาจส่งผลต่อการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในประเทศไทย 
 3. เพ่ือให้สมาชิกรัฐสภามีข้อมูลส าหรับการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3. ขอบเขตของโครงการศึกษา 
 งานเอกสารทางวิชาการฉบับนี้ มุ่งเน้นในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการ
ควบคุมและก ากับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล และรวบรวมข้อมูลกฎหมายต่างประเทศที่มี
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การด าเนินการในการออกกฎหมายเพ่ือก ากับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งเอกสารทาง
วิชาการฉบับนี้มุ่งศึกษากฎหมายที่ก ากับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลในสหภาพยุโรปที่มี
การด าเนินการบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและอยู่ในระหว่างการพัฒนากฎหมายเพ่ือให้สอดรับ
การความเปลี่ยนแปลงไปของสังคม เช่น EU E-Commerce Directive 2000/31/EC หรือ 
EU Regulation on Platform-to business relation หรื อ  P2B Regulation ร วมถึ ง 
Proposal for a Digital Service Act และ กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยตลาดที่แข่งขัน
ได้และยุติธรรมในภาคดิจิทัล REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital 
Markets Act) ตลอดจนศึกษาถึงกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการก ากับดูแล
การประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีการบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือก าลังอยู่ระหว่าง
การพัฒนา เช่น ร่างพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้อง
แจ้งให้ทราบพ.ศ. .... เพ่ือน าเสนอความเป็นไปได้ในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย
ในการก ากับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล 
 
4. วิธีการด าเนินการศึกษา 
 ในการศึกษาเอกสารทางวิชาการฉบับนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยท าการวิจัยจากเอกสาร การ
ค้นคว้ารวบรวมจากหนังสือ ต ารา วารสารทางกฎหมาย บทความทางวิชาการจากวารสาร
ทางวิชาการต่าง ๆ ค าพิพากษาศาล หนังสือพิมพ์ รายงานการวิจัย ผลงานการศึกษาวิจัย
ของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยานิพนธ์ และรวมถึงข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งข้อมูล
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมและก ากับดูแลธุรกิจ
แพลตฟอร์มดิจิทัลโดยเฉพาะกฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีการด าเนินการบังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบันและอยู่ในระหว่างการพัฒนากฎหมายเพ่ือให้สอดรับการความเปลี่ยนแปลงไปของ
สั ง ค ม  เ ช่ น  EU E-Commerce Directive 2000/31/EC ห รื อ  EU Regulation on 
Platform-to business relation หรือ P2B Regulation รวมถึง Proposal for a Digital 
Service Act และกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยตลาดที่แข่งขันได้และยุติธรรมในภาค
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ดิจิทัล REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on 
contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) 
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ส่วนที่ 2 ลกัษณะของธุรกิจแพลตฟอร์ม 
 

1. บทน า 
 พฤติกรรมการซื้อขายของผู้บริโภคเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนสินค้าของบุคคลจากผู้มีอุปทาน (Supply) จ านวนมากหรือเหลือจากการบริโภค
แลกเปลี่ยนไปให้แก่ผู้มีอุปสงค์ (Demand) ซึ่งต้องการได้รับสินค้านั้นเกิดเป็นกลไก
แลกเปลี่ยนสินค้าตามห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามด้วยพฤติการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้วยความต้องการที่มีมากขึ้น ก าลังการผลิตที่มีมากขึ้น เทคโนโลยีที่
ทันสมัยตลอดจนช่องทางการค้า (Market Chain) ที่พลันแปรไปตามยุคสมัย ประกอบกับ
เสรีทางการค้าของบุคคลที่มีอิสระในการที่จะท าการซื้อหรือขายรัฐจึงจ าเป็นต้องก าหนด
มาตรการควบคุมไม่ให้การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจทั้งหลายเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค 

ทฤษฎีหลักการค้าขาย ทฤษฎีนี้มีการวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคอดีต โดยรูปแบบ
เริ่มต้นของทฤษฎีนี้เรียกว่าระบบการแลกเปลี่ยนสินค้า หรือ ระบบแลกของต่อของ (Barter 
System) คือข้อตกลงที่จะแลกเปลี่ยนของหรือสินค้ากันระหว่างบุคคลกับบุคคล โดยมีการ
นัดหมายต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน เพ่ือที่ท าให้การแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่าง
ยุติธรรม ไม่มีการพลิกแพลงเกิดขึ้น หมายถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการโดยตรง
ระหว่างผู้ให้และผู้รับ1 

ต่อมาเกิดปัญหาหลายประการในระบบการแลกเปลี่ยนสินค้า เช่น การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลเกิดข้อผิดพลาด ความต้องการไม่ตรงกันสินค้าเป็นคนละชนิดกันไม่สามารถ
ก าหนดปริมาณได้อย่างยุติธรรม หรือเกิดความไม่สะดวกในการน าสินค้าไปแลกกับบุคคล
อ่ืน จึงได้พัฒนามาเป็น ระบบการใช้เงินเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน (Money System) 
โดยทั่วไปแล้วผู้ค้าจะใช้การเจรจาต่อรองด้วยสิ่งแลกเปลี่ยนที่เรียกว่า “เงินตรา” ซึ่งเป็นสื่อ

                                                           

 1 วรลั กษณ์  หิ มะกลั ส , บทน าและความรู้ เ บื้ อ งต้ น ในการศึ กษา เศรษฐศาสตร์ , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ น. 1-7. 
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ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้ซื้อและผู้ขาย และสถานที่ที่ผู้ซื้อ ผู้ขายสามารถท า
การค้าขายเรียกว่า “ตลาด”2 
 โดยการซื้อขายในปัจจุบันที่พัฒนามาจากระบบการใช้เงินเป็นสื่อกลางการ
แลกเปลี่ยน โดยจะใช้ระบบการให้ความเชื่อถือกันโดยผู้ขาย จะให้ผู้ซื้อได้รับสินค้าก่อน 
แล้วช าระเงินในภายหลังตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ระบบนี้เรียกว่า ระบบเครดิต (Credit 
System) ซึ่งในปัจจุบันมีบทบาทมากส าหรับการค้าขายท าให้การค้า คล่องตัวและผู้บริโภค
ยังปลอดภัยไม่ต้องพกเงินสดติดตัวโดยตลาดในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีจึงเกิด 
การซื้อขายผ่านทางออนไลน์ หรือ Application (โปรแกรมประยุกต์) การซื้อขายรูปแบบนี้
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในเรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ หรือใช้ช าระหนี้ใน
ประเทศตามตัวบทกฎหมายในปัจจุบัน3  
 
2. แนวคิดการท าธุรกิจบนแพลตฟอร์มในปัจจุบัน 
 รูปแบบการค้าของโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยปัจจัยส าคัญท่ีอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลกคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง โดยสามารถแบ่งรูปแบบการค้าออกเป็น 3 ยุค4 โดยในยุค
แรก คือประเทศที่พัฒนาแล้วย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่ก าลังพัฒนาที่อยู่ใกล้เคียงกัน 
กล่าวคือเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนการผลิตในประเทศที่พัฒนาแล้ว และการ
ลดลงของต้นทุนในการขนส่ง ซึ่งท าให้เกิดรูปแบบการค้าในลักษณะของกลุ่มการค้า  
 ยุคที่สอง เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆทั้งการติดต่อสื่อสาร ไอที และ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งท าให้เกิดการแบ่งแยกขั้นตอนการผลิตไปด าเนินการผลิตในประเทศต่าง ๆ 
ซึ่งในช่วงของการสิ้นสุดของสงครามเย็นท าให้ประเทศคอมมิวนิสต์เดิม เช่น จีน ยุโรป
                                                           

 2 วรลักษณ์ หิมะกลัส, การเงินการธนาคาร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, น. 1-2. 
 3 วรลักษณ์ หิมะกลัส, อ้างแล้ว. 
 4 กรกรัณย์ ชีวตระกุลพงษ์, ธนะพงษ์ โพธิปิติ, ภาณุทัต สัชฌะไชย, ณัฐ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, 
อาภากร นพรัตยาภรณ, การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลกและผลกระทบต่อรูปแบบการค้า การ
ส่งออกและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศไทย , สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อ๊ึงภากรณ์, 
สืบค้นจาก https://www.pier.or.th/ wp-content/uploads/2015/10/aBRIDGEd_2015_006.pdf. 
สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565. 
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ตะวันออก ที่ได้ท าการเปิดประเทศเกิดการโยกย้ายสถานที่การผลิต และในขั้นตอนการผลิต
ที่เน้นใช้แรงงานสูงไปยังประเทศเหล่านี้ โดยมีประเทศจีนเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ส าคัญ
และประเทศที่ก าลังพัฒนามีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการค้าระหว่างประเทศของโลกเป็นอย่างมาก 

ยุคที่สาม คือยุคปัจจุบันในโลกที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นอย่างมากและกระจายอย่าง
แพร่หลาย เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้มีผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและรูปแบบการค้า
ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทั้ง
สองด้านนี้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปแบบการผลิตและการบริโภค เทคโนโลยีได้เข้า
มามีบทบาทในทุกส่วนของชีวิตมากขึ้น และได้เกิดการพัฒนาสร้างช่องทางดิจิ ทัลผ่าน
ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นลักษณะโปรแกรมประยุกต์  เ พ่ือเข้ามาอ านวยความ
สะดวกสบายในเรื่องของทางการค้ามากยิ่งขึ้น หรือเรียกว่า ตลาดอิเล็กทรอนิกส์จึงมี
อิทธิพลคือตลาดที่มีกลไกที่ทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งานและเข้าถึงมาเป็นสื่อการใน
ช่องทางการซื้อขายสินค้า อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และรวมถึงการเชื่อมโยงเข้าสู่
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้เกิดความสะดวกระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย5 เทคโนโลยีและการใช้
ข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปอย่างรวมเร็ว ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมรวมถึงการประกอบธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภค ท าให้พฤติกรรมของ
คน รวมทั้งด้านพฤติกรรมการรับสื่อต่าง ๆ น าไปสู่ทางด้านพฤติกรรมการรับสื่อจากเดิมที่
เป็นการรับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เพ่ือใช้ในการรับข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ เมื่อเทคโนโลยีมีการก้าวกระโดมากขึ้นรูปแบบการรับข่าวสารก็เปลี่ยนแปลงไป การ
แพร่หลายของอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีจนถึงการ
สร้างพ้ืนที่ผ่านระบบแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งและผู้รับเป็น
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น6 

                                                           

 5 กรกรัณย์ ชีวตระกุลพงษ์, ธนะพงษ์ โพธิปิติ, ภาณุทัต สัชฌะไชย, ณัฐ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, 
อาภากร นพรัตยาภรณ, เรื่องเดิม. 
 6 วริศรา กลมทุกสิ่ง และ ชวินท์ ธัมมนันท์กุล. (2565). แพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์: อาชีพเกิด
ใหม่ในยุคดิจิทัล. Journal of Roi Kaensarn Academi. 7(2): 379-387. 
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 แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นการน าเสนอรูปแบบการจัดการของธุรกิจแบบใหม่ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ7 ซึ่งช่วยขยายการจัดการธุรกิจสมัยใหม่โดยเฉพาะการลดต้นทุนต่าง 
ๆ ในการประกอบธุรกิจที่อาศัยความสามารถผ่านระบบปฏิบัติการของแพลตฟอร์ม 8 เช่น 
แพลตฟอร์ม TripAdvisor และ Expedia ที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ที่
พักอาศัย สถานที่ท่องเที่ยว จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวท าให้สามารถ
ลดต้นทุนในการค้นหาข้อมูลผ่านการใช้บริการของแพลตฟอร์มตัวกลาง9 รวมถึงช่วยในการ
จัดการและประสานงานต่าง ๆ ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและสร้างความสะดวกในการก ากับดูแลอย่าง
เหมาะสม10 
  
3. ลักษณะของธุรกิจแพลตฟอร์ม (Platform)  
 จากยุคปัจจุบันกลไกการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ได้ถูกขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีและ
เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่คุณสามารถเข้าถึงทุกอย่างบนโลกของอินเทอร์เน็ตได้ เมื่อ
ย้อนกลับไปในปลายปี 1999 ต้นปี 2000 เป็นช่วงที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ 
ผู้คนเริ่มสนใจการท าการตลาดบนสื่อออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น การส่งอีเมล การท าเว็บไซต์
แต่ก็ยังหนีไม่พ้นสื่อหลัก คือช่องทางผ่านสื่อโทรทัศน์ ในปี 2004 เมื่อเทคโนโลยีได้มีการ
พัฒนาเข้าสู่ช่วงเฟ่ืองฟูทางด้านเทคโนโลยี จึงเกิดการถือก าเนิด Social Media (สื่อสังคม) 
เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารแต่ยังเป็นการติดต่อสื่อสารเฉพาะกลุ่ม  ต่อมาปี 2006 นักการ

                                                           

 7Ahmad Asadullah, Isam Faik, Atreyi Kankanhalli, Digital Platforms: A Review and 
Future Directions, Twenty-Second Pacific Asia Conference on Information Systems, Japan 
2018 
 8 Pagani, M. ( 2013) .  Digital Business Strategy and Value Creation: Framing the 
Dynamic Cycle of Control Points. MIS Quarterly 37(2): 617–632 
 9  Tiwana, A., Konsynski, B., and Bush, A. A. ( 2010) . Platform evolution: 
Coevolution of platform architecture, governance, and environmental dynamics, 
Information Systems Research. 21(4): 675–687 
 10 Boudreau, K. 2010. Open Platform Strategies and Innovation: Granting Access 
vs. Devolving Control, Management Science. 56(10): 1849–1872. 
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ตลาดได้เริ่มเล็งเห็นถึงความส าคัญของเครื่องมือที่เรียกว่า Social Media และเป็นยุคที่เริ่ม
ลงมือ ท าการตลาด Online อย่างจริงจังกับช่องทางบน Platform (ฐานงาน) ของ Social 
Media11  

โดยปัจจุบันเทคโนโลยีการค้าขายผ่าน Platform กล่าวคือการซื้อขายกันระหว่างผู้
ซื้อและผู้ขายโดยตรง โดยที่การค้าขายแบบดั้งเดิมจะซื้อวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าแล้ว
จ าหน่ายให้กับผู้ซื้อ แต่สินค้าของธุรกิจ Platform คือการน าลูกค้าที่เป็นคนต่างกลุ่มกันมา
พบปะกันใน Platform คือการที่สมาชิกของแต่ละคนสามารถเข้าถึงกันและกันได้โดยตรง 
เปรียบเสมือนการซื้อขายเช่นนี้กับตลาดสดทางออนไลน์ ที่คนซื้อคนขายได้มาพบกันและ
ติดต่อกันได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางในการซื้อค้าสินค้า หรือที่เราเรียกกันว่าการค้า
ในรูปแบบใหม่ ทั้งในรูปแบบ Business to Business (B2B) หรือ Business to Consumer 
(B2C) หรือ Consumer to Consumer (C2C) ในรูปแบบใหม่ที่ เรียกว่า Peer to Peer 
(P2P) ผ่านระบบปฏิบัติการกลาง Platform ต่าง ๆ12 

นอกจากนี้ในปัจจุบันการด าเนินกิจกรรมผ่านระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกลายเป็น
กลไกส าคัญในการติดต่อสื่อสาร ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้คนในสังคมที่หลากหลาย รวมถึง
การมีการใช้บริการต่าง ๆ ทั้งในแง่ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อาทิ การคมนาคมขนส่ง (เช่น Uber, Grab), การติดต่อเพ่ือ
ส ารองที่พัก (เช่น Airbnb, Booking) และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ (เช่น Apple iOS, 
Google android) เป็นต้น กล่าวได้ว่า แพลตฟอร์มดิจิทัลจึงกลายเป็นโมเดลธุรกิจและกล
ยุทธ์ที่น่าดึงดูด และเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีส าหรับภาค
ส่วนต่าง ๆ 

                                                           

 11 SocialPlayyard, Shortcut Digital Marketing (วิวัฒนาการ การท าการตลาดดิจิทัล) , 
สืบค้นจาก https://www.socialplayyard.com/social/shortcut-digital-marketing/ สืบค้นเมื่อ
วันท่ี 18 มิถุนายน 2565. 
 12  Mohammad Nabil Almunawar (Universiti Brunei Darussalam, Brunei), 
Muhammad Anshari Ali (Universiti Brunei Darussalam, Brunei) and Syamimi Ariff Lim 
(Universiti Brunei Darussalam, Brunei) Handbook of Research on Innovation and 
Development of E-Commerce and E-Business in ASEAN (V. 2 ) 2021.  DOI: 10.4018/978-1-
7998-4984-1 P526-548 
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การด าเนินธุรกิจแพลตฟอร์มสามารถด าเนินการได้ทั้งผ่านการ Online หรือ 
Offline ซึ่ งอาศัยข้อมูลสารสนเทศทางเทคโนโลยี เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน ซึ่ ง
ความสามารถของการพัฒนาระบบดิจิทัลท าให้การน าระบบแพลตฟอร์มเข้ามาใช้ในธุรกิจ
เป็นไปอย่างกว้างขวางเพราะสามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่ภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างระบบให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการท าธุรกิจในรูปแบบเดิมหลายเท่าตัว ท าให้ผู้
ปะกอบธุรกิจสามารถด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนตรงตาม
ความต้องการ 

การน าแพลตฟอร์มมาใช้กับการประกอบธุรกิจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัย
ในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในหลายมิติ กล่าวคือ การมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางดิจิทัลการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้
ให้บริการ ซึ่งสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจที่น ารูปแบบธุรกิจแพลตฟอร์มมาใช้เพ่ือขยายโอกาส
ทางธุรกิจให้มีมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค
โดยตรงและสามารถโอกาสของผู้ผลิตให้เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็
ตามมิติที่ส าคัญของการน าระบบธุรกิจแพลตฟอร์มมาปรับใช้นั้น ต้องค านึงถึงการก ากับ
ดูแล หรือ ควบคุม กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ เพ่ือให้เกดิภาวะแวดล้อม
ที่เหมาะสมในการด าเนินธุรกิจให้ปลอดภัยและมีความเป็นธรรมทางการค้า ลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจแฟลตฟอร์มอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยนการควบคุมทรัพยากรทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการเข้าจัดการทรัพยากรข้อมลูทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
การจัดการอย่างเหมาะสม รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
โดยตรงผ่านรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์ม และเปลี่ยนเป้าหมายเฉพาะแต่ลูกค้า
เป็นส าคัญ เป็นการมุ่งเน้นในการใช้ข้อมูลทางสารสนเทศเพ่ือด าเนินการจัดการข้อมูลบน
พ้ืนที่ดิจิทัล13 

 
 

                                                           

 13 พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธุ์. (2020). แพลตฟอร์ม: เปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจ. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี. 14(1): 150-157 
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3.1 ความเป็นมาของแพลตฟอร์ม 
 การด า เนินการของ Platform เป็นการด า เนิน ธุ รกิ จรูปแบบใหม่  ที่ น า
ระบบปฏิบัติการณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกับเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเข้าเชื่อมโยงกันใน
หลายมิติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะประมงผลแบบสองทางอย่างต่อเนื่องท าให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากธุรกิจให้บริการ Platform เช่น 
Airbnb, Uber, Alibaba, Facebook, Shopee, Wikipedia ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแต่ละ 
Platform ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการนั้น ๆ ซึ่งการเกิดขึ้นของระบบปฏิบัติการ
แพลตฟอร์ม ธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์ม (Platform) โดยอาศัยเทคโนโลยียุคดิจิทัลเป็นตัวเชื่อม 
ซึ่งแพลตฟอร์มในที่นี้ท าหน้าที่เหมือนตัวกลาง (Intermediary) ที่เป็นจุดพบกันระหว่าง
ธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียภายใต้ระบบปฏิบัติการ เช่น ลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
โดยมีกระบวนการที่ส าคัญของแพลตฟอร์มคือการน าอุปสงค์และอุปทานที่มีความ
สอดคล้องกันให้เกิดความเชื่อมโยงกัน เช่น การให้บริการแพลตฟอร์มบริการรับส่งสินค้า
อาหาร โดยสร้างกลไกของห่วงโซ่ผู้บริโภคที่ต้องการสั่งอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร ผู้ให้บริการ
รับส่งสินค้า มาเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเดียวกัน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งสามฝ่าย โดยมีแพลตฟอร์มท าให้ที่เป็นผู้สร้างโครงข่ายการเชื่อมโยง เป็นต้น 
 ธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล Airbnb ถือเป็นธุรกิจเริ่มต้นของการเกิดกลไกการ
ประกอบธุรกิจผ่านระบบแพลตฟอร์ม ในเดือนตุลาคมปี 2550 Brian Chesky กับ Joe 
Gebbia ร่วมกับนักออกแบบคอมพิวเตอร์ชื่อ Nathan Blecharczyk คือบุคคลผู้ริเริ่ม
ความคิดธุรกิจของ Airbnb โดยในระยะแรกการท าธุรกิจในเมือง San Francisco นั้นมี
มากมายรวมถึงมกีารประชุมขนาดใหญ่ จึงท าใหห้้องพักตามโรงแรมมักถูกจองหมด Airbnb 
จึงค้นพบว่าความต้องการพักอาศัยของผู้ที่เข้ามาร่วมงานตามบ้านของผู้คนในท้องถิ่นที่
ราคาไม่แพงนั้นมีความต้องการอยู่ตลอดทั้งปีและมีอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้ Airbnb 
จึงเป็นการสร้างระบบการจองห้องพักในประเทศต่าง ๆ ผ่านโลกออนไลน์ โดยผู้ที่ต้องการ
จองห้องพัก สามารถติดต่อกับผู้ให้บริการที่พักผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง เช่น การที่
เจ้าของห้องพักมีห้องคอนโดที่ว่างและไม่ได้ใช้ในการอยู่อาศัย เจ้าของห้องพักก็สามารถ
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สมัครเพ่ือเป็นโฮสต์ใน Airbnb เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการหาห้องพักสามารถติดต่อกับเจ้าของ
ห้องพักไดโ้ดยตรงและก าหนดวันที่จะเข้ามาพักได้ด้วยตัวเองอีกด้วย14  

ระบบนิเวศของแพลตฟอร์มปัจจุบันการบริการรูปแบบธุรกิจแพลตฟอร์มมีความ
แตกต่างไปจากธุรกิจรูปแบบดั้งเดิม ธุรกิจอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมจะมีลักษณะเป็นซื้อ
วัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าแล้วก็ขายให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภค แต่วัตถุดิบของธุรกิจ
แพลตฟอร์ม คือ การน าลูกค้าที่เป็นคนต่างกลุ่มกันมาพบปะและท าการซื้อขายและก
เปลี่ยนกัน ดังนั้นสิ่งที่ธุรกิจรูปแบบแพลตฟอร์มขายคือการที่สมาชิกของแต่ละกลุ่มสามารถ
เข้าถึงกันและกันธุรกิจรูปแบบแพลตฟอร์มจึงมีลักษณะคล้ายกับตลาดสดออนไลน์ที่น าผู้ซื้อ
และผู้ขายได้มาพบกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบนิเวศของธุรกิจแพลตฟอร์มนั้นประกอบด้วย
บุคคลที่หลากหลายกว่าธุรกิจรูปแบบดั้งเดิมเป็นอย่างมาก  ซึ่งผู้ที่อยู่ในแต่ละขั้นตอนของ
วงจรธุรกิจแพลตฟอร์มอาจได้แก่ ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ร้านค้า และลูกค้า โดยผู้ผลิตมีหน้าที่
ผลิตสินค้าแล้วส่งสินค้าไปยังผู้จัดจ าหน่าย ผู้จัดจ าหน่ายกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีก 
ร้านค้าปลีกด าเนินการขายสินค้าให้กับลูกค้า ระบบนิเวศของธุรกิจแพลตฟอร์มจึงประกอบ
ไปด้วย เจ้าของแพลตฟอร์ม (Owners) ที่ควบคุมทรัพย์สินทางปัญญาและการก ากับดูแล ผู้
ให้บริการ (Providers) ท าหน้าที่เชื่อมแพลตฟอร์มกับผู้ใช้ ผู้ผลิต (Producers) ท าหน้าที่
สร้างข้อเสนอ และผู้บริโภค (Consumers) ท าหน้าที่ท าตามข้อเสนอเหล่านั้น โดยประเภท
ของ Digital platform15 กล่าวได้ว่า 

Transaction platforms ระบบที่ส่งเสริมสนับสนุนความสะดวกในการซื้อขาย
แบบออนไลน์ เช่น กรณีของ Uber หรือ Airbnb แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เกี่ยวกับการเช่าที่พัก
อาศัย ที่มีคนเอาที่พักของตนมาลงทะเบียนในบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งเป็นสื่อกลาง
เกี่ยวกับการบริการค้นหาที่พักอาศัยและคนที่ต้องการจะเช่าเข้าไปดู  ก็เป็นเสมือนตลาด
กลางที่ช่วยให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายได้มีโอกาสเจอกัน 

                                                           

 14 ปรีดี บุญซื่อ, (2559), ยุคสมัยของธุรกิจแบบPlatformภัยคุกคามที่อันตรายสุดต่อธุรกิจ
แบบดั้งเดิม, สืบค้นจาก https://thaipublica.org/2016/12/pridi19. (16 มิถุนายน 2565) 
 15 พสุ เดชะรินทร์. (2559). กลยุทธ์ Platform. สืบค้นจาก http://www.bangkokbiznews. 
com/blog/ detail/639621. (16 มิถุนายน 2565). 
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Innovation platforms ระบบที่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อน าไปสร้างนวัตกรรม สินค้า
และบริการ เช่น Apple iOS หรือ Google Android ที่เป็นระบบปฏิบัติการที่เปิดโอกาสให้
ผู้อื่นได้พัฒนาแอพแล้วน ามาปรับใช้ให้ลูกค้าได้ใช้ผ่านแพลตฟอร์มตนเอง 

Integrated platforms ระบบที่ส่งเสริมสนับสนุน Transaction และ Innovation 
platform เช่น Apple กับ Google เน้นนวัตกรรม แต่ขณะเดียวกันก็เป็นตลาดกลางให้ผู้
ซื้อผู้ขายมาเจอกัน 

Investment platforms ระบบที่ส่งเสริมสนับสนุนให้กับธุรกิจต่าง ๆ ในลักษณะ 
holding vehicles เช่น Priceline Group ที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวและเดินทางก็เข้าไป
ลงทุนทั้งใน Priceline, Kayak, Open Table เป็นต้น 

ธุรกรรมจ านวนมากเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและแพลตฟอร์มดิจิทัลพัฒนา
รูปแบบการประกอบทางเศรษฐกิจอย่างหลากหลาย โดยอาจอยู่ในรูปแบบของธุรกรรมข้าม
พรมแดนซึ่งเป็นการยากที่ผู้ใช้บริการทั่วไปจะใช้สิทธิทางศาลเพ่ือบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในทางกลับกันอาจเป็นการสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้นที่จะก าหนดหน้าที่ให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ในฐานะตัวกลางซึ่งมี
อ านาจจัดการเป็นผู้คอยประสานข้อเรียกร้อง ตรวจสอบและบังคับ  การให้นิติสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่าที่จะสามารถท าได้
ในชั้นต้น โดยใช้มาตรการบังคับการให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล อีกทั้งพบว่ามีผู้
ประกอบกิจการบางรายประกอบธุรกิจ ในฐานะตัวกลางที่ผูกขาดอ านาจเหนือตลาดอย่างที่
ไม่เคยปรากฏมาก่อนจนเสี่ยงที่จะก่อ พฤติกรรมที่เป็นการประกอบธุรกิจที่เอาเปรียบอย่าง
การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้บริการอย่าง ไม่เป็นธรรมและกระทบต่อสิทธิ
ของผู้บริโภค ซึ่งบุคคลผู้ประกอบธุรกิจบนแพลตฟอร์มนั้นอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่
น้อยกว่า ซึ่งการก ากับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นประเด็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในต่างประเทศมีแนวทางการพัฒนามาตรการทางกฎหมายเพ่ือก าหนดทิศทางในการ
ก ากับดูแลในประเด็นต่าง ๆ โดยพิจารณาประเด็นที่ส าคัญ คือ การจัดการระบบดิจิทัล, 
ลิขสิทธิ์, ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data), ความปลอดภัยและอาญากรรมทางไซเบอร์ 
(Cyber Crime and security), การแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้าง
สภาพแวดล้อมทางดิจิทัล (Digital Environmental) ที่เหมาะสม นอกจากนี้ปัจจัยอีก
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ประการหนึ่งของการให้บริการแพลตฟอร์มโดยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นธุรกิจแพลตฟอร์ม
ข้ามชาติที่มีสถานประกอบกิจการถาวรในสถานที่อ่ืนที่ไม่ใช้ที่ตั้งของธุรกิจแพลตฟอร์มนั้น ๆ 
ฉะนั้นการที่จะก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการก ากับดูแลนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พิจารณาร่วมกับแนวทางและยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ของรัฐที่มีต่อธุรกิจแพลตฟอร์มเป็น
ประกาศส าคัญ 
 นอกจากนี้จากการศึกษารูปแบบการประกอบกิจการภายใต้กฎหมายของประเทศ
ไทยที่มีลักษณะรูปแบบการประกอบกิจการบุคคลต่อบุคคล หรือ Peer to Peer (P2P) 
โดยตรง แม้เดิมการขายสินค้าของบุคคลต่อบุคคลจะมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจอย่าง
การซื้อมาขายไปของผู้บริโภคซึ่งมีหลักกฎหมายทั่วไปในการควบคุมทั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันการ
ประกอบกิจการมีวิวัฒนาการก้าวกระโดดผ่านโครงข่ายอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และรวมถึง
การประกอบธุรกิจในลักษณะผ่านกลไกการประกอบธุรกิจในลักษณะ P2P มีลักษณะ
แตกต่างไปจากการซื้อขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปแต่เป็นกลไกผ่านทางพ้ืนที่
ให้บริการ (Marketplace Platform)16 โดยอาจมีผู้ควบคุมก ากับดูแล (Regulator) ผู้
ให้บริการพื้นท่ีอีกระดับหนึ่ง 
 ในปัจจุบันกฎหมายของประเทศไทยที่รองรับกลไกการประกอบกิจการ P2P ผ่าน
รูปแบบการให้บริการ Platform ที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม กล่าวคือ กฎหมายเกี่ยวกับ
ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ กฎหมายเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  อย่างไนก็ตาม
กลไกทางกฎหมายที่น ามาปรับใช้กับการประกอบธุรกิจประเภทแพลตฟอร์มดิจิทัลนั้น 
ประเทศไทยยังไม่มีการตรากฎหมายที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะเพ่ือใช้ในการก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการในลักษณะนี้ ซึ่งปัจจุบันจะเป็นการอาศัยมาตรการทางกฎหมายใกล้เคียง
ตามบริบทข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในการบังคับใช้แก่กรณีท่ีเกิดปัญหาขึ้นที่มีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจ
แพลตฟอร์ม ซึ่งกล่าวได้ว่ายังไม่ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ อาทิ มาตรการในการคุ้มครอง

                                                           

 16 Model ธุรกิจที่เราจับผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันบนสิ่งที่เรียกว่า Platform 
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ผู้ใช้บริการ การวางแนวทางของกฎหมายเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ หรือการก าหนดวิธีการในการชดใช้หรือเยียวยาในความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการใช้บริการผ่านธุรกิจแพลตฟอร์ม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยควรมีกลไกในการ
ก ากับดูแลบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา (ร่าง) พระราช
กฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. …. เพ่ือเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ในการให้บริการ ซึ่งมีโครงร่างส าคัญใน
แนวทางเพ่ือก ากับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์ม เช่น 
 1. บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ต้องมีความโปร่งใสและเป็นธรรม  
 2. บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลมุ่ ง เน้น ก ากับดูแลบริการแพลตฟอร์มซึ่ งมี
ลักษณะเฉพาะ 1. บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลในราชอาณาจักรเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็น
บุคคลธรรมดา 2. บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลในราชอาณาจักรเกิน 50 ล้านบาทต่อปี ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติ
บุคคล และ 3. บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีจ านวนผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลใน
ราชอาณาจักรเกิน 5,000 รายต่อเดือน โดยค านวณจากการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลัง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานประกาศก าหนด  
 3. ก าหนดหน้าที่ให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของขนาด หรือประเภทความ
เสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจนอกจากลักษณะทั่วไปของธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็น
บุคคลธรรมดามีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายเกิน 1.8 ล้านบาท หรือมีผู้ใช้บริการเกิน 5,000 คน
ต่อเดือน หรือถ้าเป็นนิติบุคคล รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายเกิน 50 ล้านบาท หรือมีผู้ใช้บริการ
เกิน 5,000 คนต่อเดือน หรือบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่และบริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายได้จากการให้บริการในไทย แต่ละประเภทบริการเกิน 
300 ล้านบาทต่อปี หรือรวมทุกประเภทบริการเกิน 1,000 ล้านบาทต่อปี หรือมียอดคนใช้
งานแพลตฟอร์มต่อเดือนเกินร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรไทย 
 จากการศึกษาในเบื้องต้นในหลายประเทศได้มีการพัฒนามาตรการในการก ากับ
ดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยพาะอย่างยิ่งการพัฒนากฎหมายของสหภาพยุโรปซึ่งถือ
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เป็นกฎหมายแม่บทของประเทศสมาชิกในการวางมาตราการก ากับดูแลกิจการซึ่งใช้
แพลตฟอร์มในการประกอบธุรกิจ อาทิ กฎหมายกฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-Commerce 
Directive 2000/31/EC ซึ่งมีวัตถุประสงค์การควบคุมผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์
ปฏิบัติตามในลักษณะเดียวกัน ทั้งเรื่องของความรับผิด เนื้อหาผิดกฎหมาย การละเมิดสิทธิ 
การลอกเลียนแบบ และความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มออนไลน์ และเพ่ือ
การผลักดันให้เกิดตลาดดิจิทัลร่วมกันภายในสหภาพ ที่รวมธุรกิจทางด้านดิจิทัลในประเทศ
สมาชิกต่าง ๆ เข้าไว้ในตลาดเดียวกันเพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขันทัดเทียมกับตลาดของ
ประเทศที่มีขนาดใหญ่ หรือในกรณีของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
แพลตฟอร์มออนไลน์ (EU Regulation on Platform-to business relation หรือ P2B 
Regulation) ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะฉบับแรกของสหภาพยุโรปที่ใช้ในการก ากับดูแล
แพลตฟอร์ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยุติธรรมและโปร่งใส
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจของแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือจัดการกับสถานการณ์ความไม่สมดุล
ของอ านาจต่อรองของแพลตฟอร์มออนไลน์กับผู้ประกอบธุรกิจ โดยการควบคุมธุรกิจ
แพลตฟอร์มและคุ้มครองผู้บริโภค และก าหนดแนวทางปฏิบัติสร้างกฎเกณฑ์ให้แก่ผู้
ประกอบธุรกิจ เพ่ือจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มออนไลน์
หรือปัญหาที่ขัดต่อความสุจริตและข้อตกลงที่เป็นธรรม 
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสหภาพยุโรปอยู่ระหว่างการปรับแก้และประกาศบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแพลตฟอร์มซึ่งมีจุดเกาะเกี่ยวกับผู้บริโภคในร่ างกฎหมาย 2 
ฉบับ กล่าวคือร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (Proposal of a Digital Service Act) ก าหนด
กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนมากขึ้นอันเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ผู้ใช้บริการทุกคน การก าหนดมาตรการตอบโต้เนื้อหาที่ผิดกฎหมายทางออนไลน์ รวมถึง
สินค้าและการบริการที่ผิดกฎหมาย การก าหนดภาระหน้าที่ส าหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ใน
การติดตามผู้ขาย การสร้างกรอบความโปร่งใสส าหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าธุรกิจจะมี
การแข่งขันที่เท่าเทียมกัน และความรับผิดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล
ข้อมูล เป็นการเฉพาะแทนข้อบังคับกฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-Commerce Directive 
2000/31/EC ที่ยังบังคับใช้อยู่ รวมถึงการวางกรอบในเชิงควบคุมตลาดดิจิทัล กฎระเบียบ
สหภาพยุโรปว่าด้วยตลาดที่แข่งขันได้และยุติธรรมในภาคดิจิทัล REGULATION OF THE 
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EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair 
markets in the digital sector (Digital Markets Act) ซึ่งเป็นการวางกรอบการก ากับ
ดูแลเพ่ือสร้างระบบนิเวศน์ทางดิจิทัลในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม และสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคได้อีกระดับหนึ่ง  
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ส่วนที่ 3 การด าเนินการธุรกิจบริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล 
 

1. การด าเนินการธุรกิจบริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันของ
ประชาชน ทั้งยังตอบสนองต่อรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  มีผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่ เป็นสื่อกลางทางออนไลน์เพ่ิมขึ้น ครอบคลุมลักษณะและประเภทธุรกิจที่
หลากหลาย จึงท าให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลมีความส าคัญ ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
มากขึ้น อีกทั้งในสังคมปัจจุบันได้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการท าธุรกิจมากขึ้นเป็นจ านวน
มาก ซึ่งหากพูดถึงค านิยามของค าว่าแพลตฟอร์มดิจิทัล กล่าวคือ บริการสื่อกลางที่ท าให้
บุคคล 2 ฝ่ายขึ้นไป อาทิ ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้บริโภค และผู้ใช้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัล ได้มาท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันเพ่ือให้เกิดการเชื่อมต่อกัน
โดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เกี่ยวกับการเช่าที่พักอาศัย ที่มีคน
เอาที่พักของตัวเองมาลงทะเบียนในบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งเป็นสื่อกลางเกี่ยวกับการ
บริการค้นหาที่พักอาศัยและคนที่ต้องการจะเช่าเข้าไปดู หรือโปรแกรมค้นหา Search 
Engine อย่าง Google ก็นับเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล เพราะมีทั้งฝ่ายที่มีข้อมูลหรือคอน
เทนต์บนเว็บไซต์ และฝ่ายที่ต้องการข้อมูลแล้วเข้าไปสืบค้นจนท าให้บุคคลสองฝ่ายนี้มาเจอ
กันบนแพลตฟอร์ม หรือบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลประเภท Video หรือ Content sharing 
ก็จะมีฝ่ายผู้ใช้บริการที่เป็นคนอัปโหลดเนื้อหา และอีกฝ่ายเป็นผู้ใช้บริการที่เป็นคนรับชม
เนื้อหา เป็นต้น 

การใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันจะด าเนินธุรกิจใน
เรื่องของการซื้อขายสินค้ากันทางออนไลน์หรือแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ (Amazon, 
Alibaba) และแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ให้บริการค้นหาข้อมูลหรือเว็บไซต์ (Google) โซเชียล
มีเดีย (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) รวมไปถึงบริการมัลติมีเดีย จอง
สถานที่ พัก หรือบริการขนส่ง (Netflix, Agoda, Grab) จึงท าให้เกิดประเด็นการใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลในการด าเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เช่น การใช้อัลกอริทึมในการบิดเบือน
ข้อมูล หรือโฆษณา การโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย รวมไปถึงการถูกน าข้อมูล
จากแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไปใช้โดยที่ เจ้าของข้อมูลไม่ได้รู้หรือให้ค ายินยอมมาก่อน ดังนั้น 
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เมื่อมีการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลอ่ืนแล้ว สิ่งที่จะท าให้การใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลด าเนินต่อไปได้
อย่างมั่นคงและปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายมาก ากับดูแล 

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการให้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลจึงมีความจ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัล โดยการก าหนดขอบเขตของการประกอบธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้
ทราบ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลและท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจบริการส าหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลบางลักษณะหรือ
บางประเภทเพ่ือให้การประกอบธุรกิจดังกล่าวมีความโปร่งใสและเป็นธรรมอันจะท าให้เกิด
ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ มีการคุ้มครองผู้ ใช้บริการซึ่งรวมถึงผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างเหมาะสม และหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ
บริการส าหรับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่หรือแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเฉพาะ 

ตลอดจนก าหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีหรือมี
กลไกในการก ากับดูแลตนเองที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริม
กลไกการบังคับใช้ของกฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็น การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้
ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลอยู่นอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ เพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงิน
และการพาณิชย์ หรือเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน 

 
2. กฎหมายไทยที่ใช้บังคับกับการด าเนินกิจการด าเนินธุรกิจบริการแพลตฟอร์ม 

ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการจ านวนมากที่ประสบปัญหาจากการใช้งาน
แพลตฟอร์ม ดิจิทัลในประเด็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ตรงต่อความเป็นจริงตามที่
ผู้บริโภคได้มุ่งหมาย โดนหลอกให้โอนเงินแต่ผู้ขายไม่ท าการส่งสินค้า การใช้อัลกอริทึมใน
การบิดเบือนข้อมูลหรือโฆษณา การโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสหภาพยุโรปเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ เช่น 
Facebook Google Instagram และ Twitter เห็นว่ากฎหมายเดิมที่มีอยู่นั้นไม่ครอบคลุม
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ถึงการก ากับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแพลตฟอร์มข้างต้นมี
บทบาทและจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันของประชาชนมากขึ้น จึงได้ยกร่างกฎหมายทั้งสอง
ฉบับดังกล่าวขึ้น โดยมุ่งหวังจะเพ่ิม มาตรการก ากับดูแลเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับ
ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ในขณะเดียวกันก็สร้างความเท่าเทียม  ในการแข่งขันให้กับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลรายย่อย ๆ อ่ืนด้วย  โดยล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม พ .ศ. 2565 ร่าง
กฎหมายทั้งสองฉบับได้ผ่านคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เรียบร้อย
แล้ว17 

ประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่รองรับธุรกรรมในการซื้อขายสินค้าทาง
ออนไลน์ที่เป็นหนึ่งในการด าเนินธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้หากมีการซื้อขายกันในลักษณะดังกล่าว 
จึงต้องอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่ควบคุมการซื้อขาย
สินค้า เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองการขายออนไลน์และสิทธิ
การคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย และหลักการประกอบธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น  

จากที่กล่าวไว้ในข้างต้นประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมในเรื่องของการ
ด าเนินธุรกิจแพลตฟอร์มเป็นการเฉพาะแต่อาศัยการน าหลักกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการท าธุรกรรมทางการเงินในการซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือการน าหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและ
บริการมาปรับใช้ เพ่ือให้สามารถก ากับดูแลการประกอบธุรกิจในระบบดิจิทัลได้ในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตามการก ากับดูแลต่าง ๆ ยังไม่สามารถครอบคลุมการด าเนินงานของตัวกลางใน
การท าธุรกรรมทางดิจิทัล (Service Provider) ได้อย่างมีประสิทธิที่ภาพด้วยขาดกฎหมาย
อันมีลักษณะเป็นการเฉพาะท าให้ขาดนิติสัมพันธ์ในการจะน ากฎหมายทั่วไป หรือใกล้เคียง
อย่างยิ่งมาปรับใช้ได้ ซึ่งปัจจุบันหากเป็นกรณีพิพาทด้วยการซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 

                                                           

 17 ยุวจุฑา แก้วประทีป. (2564). จ าเป็นแค่ไหนท่ีต้องควบคุมการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล, 
น .1 -2  สืบค้นจาก https://api.dtn.go.th/files/v3/623d8a41ef4140cc6a564892/download. 
สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2565. 
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ผ่านระบบดิจิทัลอาจจะสามารถน ากฎหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้มาปรับใช้แก่กรณีพิพาท
ดังกล่าวได ้

 
2.1 หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องการซื้อ

ขายมาปรับใช้และควบคุมในเรื่องการซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 453  บัญญัติว่า “อันว่าซื้อขายนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า

ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อและผู้ซื้อตกลงว่าจะ
ใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย” 

ในชีวิตประจ าวันของบุคคลธรรมดาจะต้องมีการท าสัญญากัน อันได้แก่ สัญญาซื้อ
ขาย จะเห็นได้ว่าการซื้อขายที่ท ากันโดยปกติทั่วไปไม่ได้มีปัญหาหรือความสลับซับซ้อนที่
ต้องท าให้ค านึงถึงกฎหมายในเรื่องของสัญญาซื้อขาย แต่เนื่องจากการซื้อขายทรัพย์สิน
บางอย่างในปัจจุบันอาจเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาค่างวดหรือมีความส าคัญต่อชีวิตของบุคคล 
กฎหมายจึงก าหนดวิธีการในการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ กล่าวคือ สัญญาซื้อ
ขายทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือการ
ซื้อขายที่จะไม่พบปัญหาในทางกฎหมายกันภายหลัง เนื่องจากมีหลักฐานในการซื้อขายกัน
อย่างชัดเจน อีกทั้งยังสามารถระบุได้ว่าบุคคลใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวการซื้อขาย
ทรัพย์สิน ยกตัวอย่างเช่น การซื้อขายบ้านและท่ีดินที่ เป็นต้น 

สัญญาซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสังหาริมทรัพย์ มาตรา 
456 วรรคสาม “การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 20,000 บาทหรือกว่านั้น หากไม่มี
หลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับผิดหรือวางประจ า หรือช าระหนี้บางส่วน จะฟ้องร้อง
บังคับคดีไม่ได้ ในทางกลับกันนั้น หากการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาน้อยกว่า 20,000 
บาท ลงมา แม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับผิด หรือวางประจ า หรือช าระหนี้
บางส่วนก็สามารถฟ้องบังคับกันได้  

การโอนความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน ที่ซื้อขายนั้นให้แก่ผู้ซื้อ และเมื่อผู้ซื้อได้เป็น
เจ้าของในทรัพย์สินนั้นก็สามารถที่จะใช้และรับผลประโยชน์หรือจะขายต่อไปอย่างไรก็ได้ 
ส าหรับเรื่องราคาทรัพย์สินจะช าระเมื่อไรนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ซื้อผู้ขายจะต้องตกลงกันถ้าหากตก
ลงกันให้ช าระราคาทันทีก็จะเป็นการซื้อขายเงินสด หรือหากตกลงกันช าระราคาในภายหลัง
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ในเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวตามที่ตกลงกันก็เป็นการซื้อขายเงินเชื่อ หรือถ้าผ่อนช าระ
ให้กันเป็นครั้งคราวก็เป็นการซื้อขายเงินผ่อน 

อย่างไรก็ตาม โดยปกติในการท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินนั้นทันทีที่ท าสัญญา
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชิ้นนั้นก็จะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีแม้ว่าจะยังไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินชิ้นนั้น
ให้ผู้ซื้อหรือแม้ผู้ซื้อจะยังไม่ได้ช าระเงินค่าทรัพย์สินนั้นก็ตามผู้ซื้อก็ได้ความเป็นเจ้าของไป
แล้ว ยกเว้นแต่ในกรณีของการซื้อเงินผ่อนนั้นผู้ซื้อและผู้ขายอาจจะต้องตกลงกันว่าเมื่อผ่อน
ช าระเงินกันเสร็จแล้วกรรมสิทธิ์ค่อยโอนไปเช่นนี้ก็ท าได้ แต่เนื่องจากการซื้อเงินผ่อนนี้ผู้ซื้อ
มักได้ทรัพย์สินนั้นไปใช้ก่อนแล้วค่อยช าระผ่อนใช้ในราคาของทรัพย์สินที่จะต้องช าระจึง
จะต้องรวมดอกเบี้ยไปด้วยท าให้ผู้ซื้อซื้อทรัพย์สินนั้นในราคาท่ีแพงกว่าท้องตลาด 
 
 2.2 การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    
 การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้นเนื่องมาจากในปัจจุบันการท า
ธุรกรรมออนไลน์และการท าธุรกิจออนไลน์เป็นไปอย่างแพร่หลาย ดังนั้นความน่าเชื่อถือ
และความน่าเชื่อมั่นของเจ้าของธุรกิจออนไลน์ จึงมีความส าคัญในการด าเนินธุรกิจการที่
สามารถตรวจสอบได้ ถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญในการท าธุรกิจออนไลน์ โดยปัจจุบันในประเทศ
ไทยยังไม่ค่อยมีกฎหมายที่รองรับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและ
สนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ 
จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังไม่เป็นที่
แพร่หลายมากนักในประเทศ สาเหตุหนึ่งเกิดจากการขาดความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ
ท าให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจ เพราะไม่สามารถรู้หรือทราบได้ว่าผู้ประกอบการเป็นใครอยู่
ที่ ไหน กรณีมีปัญหาหรือข้อพิพาทต่าง ๆ ไม่สามารถตรวจสอบการมีตั วตนของ
ผู้ประกอบการได้ ดังนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์
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เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้ว่า ผู้ประกอบการมี
ตัวตนจริงหรือไม่ เป็นใคร อยู่ที่ไหน ท าธุรกรรมอะไรบ้าง18 

ประโยชน์ของการจดทะเบียน จากที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ชัดว่าการสร้างความ
น่าเชื่อถือและความน่าเชื่อมั่นของเจ้าของธุรกิจออนไลน์ มีความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 
ดังนั้น กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะจัดท าเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และจัดส่ง
ให้แก่ผู้ประกอบการ (ส่งทางe-Mail ในรูปแบบ Source Code (รหัสต้นฉบับ) เพ่ือให้
ผู้ประกอบการน าไปแสดงไว้บน Web Site (เว็บไซต์) หรือ Home Page (เว็บเพจหน้าหลัก
ซึ่งเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์) เพ่ือแสดงว่าได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว 
และเม่ือผู้บริโภคเห็นเครื่องหมายแล้ว จะท าให้เกิดความม่ันใจในการท าธุรกรรมเพิ่มมากข้ึน 
 ซึ่งโดยธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
  1. การซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
  2. ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) 
  3. ให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting) 
  4. ให้บริการเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต 
(E-Marketplace)  
 
 2.3 กฎหมายคุ้มครองการขายออนไลน์และสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อ
สินค้าผ่านเว็บไซต์ 
 ในปัจจุบันช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ถูกน ามาใช้ในการซื้อขายสินค้าและอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิต ทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีการโฆษณาบอกสรรพคุณทาง
เว็บไซต์ โดยที่ผู้บริโภค สามารถเปิดชมจากที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นจากคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ที่
ท างาน รวมถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ จึงเป็นอีกทางเลือกให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ซื้อขาย สินค้าในระบบออนไลน์ ที่มีความสะดวกและมีประโยชน์หลายประการ แต่

                                                           

 18 เอกสารประกอบการบรรยายการจดทะเบียนพาณิชย์ ผ่านระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
ทะเบียนพาณิชย์ทางอินเทอร์ เน็ต, กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ, สืบค้นจาก 
https://regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/regis_manual_fulles.pdf, 
สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2563. 
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ขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภค จึงจ าเป็นต้องมีหลักประกันสิทธิของ
ผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าจากผู้ขาย โดยปรากฎหลักประสิทธิผู้บริโภคและกฎหมาย
คุ้มครองสิทธิจากการซื้อขายออนไลน์ ดังนี้ 
 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ มีบทบัญญัติออกมาเพ่ือป้องกันสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนแต่ละคน เพ่ือมิให้ใครคนอ่ืนมาละเมิดสิทธิที่มีอยู่  รวมไปถึงการป้องกัน
ผลประโยชน์อันจะเกิดแก่ประชาชน ดังนั้นในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้แยก ‘สิทธิผู้บริโภค’ ไว้สอง
ส่วน ส่วนแรกอยู่ใน ‘หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย’ มาตรา 46 ซึ่งระบุว่า 
“สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับการคุ้มครอง” นอกจากนี้แล้วก็ให้สิทธิในการรวมตัวจัดตั้ง
องค์กรเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค แม้ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง และมีสิทธิในการรวมตัว
กันจัดตั้งองค์กรอิสระ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค แต่ยังต้องท าโดยรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน
หลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้ง อ านาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค 
  ส่วนที่สองอยู่ใน ‘หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ’ มาตรา 61 ก าหนดให้รัฐต้องมี
มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านการรับรู้ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัย ด้านความ
เป็นธรรมในการท าสัญญา หรือด้านอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ดังนั้นการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคในด้านต่างๆ ตามมาตรา 61  ไม่ว่าจะเป็นด้านการซื้อสินค้าทุก
ประเภท และสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านการที่ผู้บริโภคควรจะได้รู้ ถึงข้อมูลที่เป็น
จริง รวมถึงข้อมูลที่ควรจะรู้ ด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญา หรือ
ด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค  
 
  2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคมีลักษณะเป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคและหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีองค์กรภาครัฐเข้ามาท าหน้าที่ควบคุมและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติและมีผลทั้งทางแพ่งและอาญา จึงกล่าวได้ว่า
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคมีลักษณะเป็นกฎหมายกึ่งมหาชน เพราะเป็นหน้าที่ของ
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เอกชนในการดูแลและอยู่ในการควบคุมของภาครัฐ 19 โดยมีรายละเอียดสาระส าคัญ 
กล่าวคือ 
  การคุ้มครองผู้บริโภคหรือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการก าหนด
หน้าที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตาม ซึ่งในบางกรณีมีกฎหมายอ่ืนก าหนดหน้าที่ของผู้
ประกอบธุรกิจในเรื่องนั้นโดยเฉพาะอยู่แล้ว เพ่ือมิให้เป็นการซ้ าซ้อนกับมาตรการให้ความ
คุ้มครองตามกฎหมายอื่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคมาตรา 21 ได้บัญญัติว่า 
  “ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใด ได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้
บังคับตามบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้น าบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้
เท่าท่ีไม่ซ้ าหรือขัดกับบทบัญญัติดังกล่าว  
  ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติ ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจตามกฎหมายออกค าสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอ านาจออกค าสั่งตามความในหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมาย
ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายอยู่แล้ว คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอาจ
มอบอ านาจให้ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ ใช้อ านาจตาม
พระราชบัญญัตินี้แทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้ นอกจากนี้การมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่
ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้นๆ ตามวรรคสองให้ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา”
การก าหนดสิทธิของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งถูกตราไว้
ในมาตรา 4 โดยก าหนดสิทธิของบริโภคที่จะดีรับการคุ้มครอง 5 ประการ 20 ซึ่งสามารถ

                                                           

 19 มานิตย์ สุธาพร, ลักษณะบางประการของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, ดุลพาห เล่มที่ 5 ปีที่ 
32, (กันยายน – ตุลาคม, 2528) น. 51. 
 20 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
ดังต่อไปนี้ 
  (1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการ 
  (2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 
  (3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
  (3 ทวิ) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
  (4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
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รวมกลุ่มสิทธิดังกล่าวออกเป็น 2 ประการกล่าวคือ สิทธิในการได้รับความปลอดภัย และ
สิทธิในการไดร้ับข้อมูล21  
  โดยหลักแล้วผู้ขายหรือผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้ค าแนะน าในระดับหนึ่งเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความส าคัญผิดที่จะท าให้การแสดงเจตนาบกพร่องขึ้น ต่อมามีการพัฒนาให้เป็น
หน้าที่หลักของผู้ขายหรือผู้ให้บริการในการที่ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหรือบริการที่
กฎหมายก าหนดเป็นหน้าที่แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องให้ข้อมูลเป็นเพราะ 1.สินค้าหรือ
บริการมีความซับซ้อนเกินกว่าความรู้ที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจในการเลือกใช้ได้ตามที่เขา
ต้องการ 2.มีความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างพ่อค้าผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคมากขึ้นข้อ
สัญญาทางธุรกิจเข้าใจยากส าหรับผู้บริโภค เพราะฉะนั้นจึงต้องให้ข้อมูลแก่ฝ่ายที่เสียเปรียบ
ว่าให้เขารู้และเข้าใจ จึงจะเป็นสัญญาที่เกิดจากความตกลงกันอย่างแท้จริง22 
 
  3. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
  พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มีเจตนารมณ์ในการ
ควบคุมผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเองและควบคุมผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ซึ่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือป้องกันการ
ผูกขาดทางการค้า ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงได้ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการ
ผูกขาดทางการค้าซึ่งอยู่ในหมวด 3 ของพระราชบัญญัตินี้โดยมีสาระส าคัญคือการกระท า
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดทางการค้า หมายถึง การที่ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดหรือรักษา
ระดับราคาซ้ือหรือขายสินค้าหรือบริการอย่างไม่เป็นธรรม ก าหนดเงื่อนไขอย่างไม่เป็นธรรม
ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งลูกค้าของตนต้องจ ากัดการบริการ การผลิต การซื้อ หรือการจ าหน่าย
สินค้าหรือต้องจ ากัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือขายสินค้า ระงับ ลด จ ากัดการบริการ การ
ผลิต การซื้อ การจ าหน่าย การส่งมอบ การน าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร และการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อ่ืนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

                                                           

 ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้ 
 21 ดาราพร ถิระวัฒน์, “สัญญาผู้บริโภค”, อ้างแล้ว, น. 31-34. 
 22 ดาราพร ถิระวัฒน์, เรื่องเดียวกัน. 
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  ในกรณีดังกล่าวข้างต้น พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าจึงก าหนด
มาตรการเพ่ือป้องกันการผูกขาดทางการค้าโดยห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือ
ตลาดก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจใดซึ่งร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรก็ดี กระท าการใดๆอันเป็นการผูกขาด ลด
การแข่งขัน จ ากัดการแข่งขันในตลาดสินค้าหรือบริการหรือกระท าการอ่ืนใดอันมิใช่การ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งกระท าการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาด 
หรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและมีผลเป็นการท าลาย ท าให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน 
จ ากัดการประกอบธุรกิจ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
  จากหลักกฎหมายในข้างต้นกล่าวมานั้นเป็นหลักกฎหมายที่ประเทศไทย
น ามาปรับใช้และควบคุมการท าธุรกรรมทางออนไลน์ในการซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม 
ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่น ามาควบคุมหรือก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจ
ดิจิทัลจึงน าไปสู่ปัญหาที่ในปัจจุบันผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มพบปัญหาจากการซื้อขายบน
แพลตฟอร์มดิจิทัลจ านวนมาก จากข้อมูลสถิติการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ ศูนย์บริการ
ประชาชน ศูนย์บังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี ช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2564 พบว่าประเด็นที่มีการแจ้งความด าเนินมากที่สุดคือ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท อันดับที่สองคือประเด็นเรื่องการถูกขโมย/ปรับเปลี่ยน หรือ
ท าลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ และอันดับที่ 3 คือประเด็นเรื่องการหลอกขายบริการ โดยในปี
พ.ศ. 2564 มีผู้แจ้งความจ านวน 445 ราย ความเสียหายประมาณ 45 ล้านบาท ทั้งนี้ 
ช่องทางที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด  คือ Facebook และ Line จากปัญหาการใช้ งาน
แพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าวที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยเองก็ก าลังจะมี
กฎหมายเพ่ือควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นเดียวกันกับสหภาพยุโรป โดย
ล่าสุด ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลทีjต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. ....   
  ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับดูแลธุรกิจบริการ
แพลตฟอร์มที่ให้บริการในไทย ทั้งที่ตั้งอยู่ในไทยและต่างประเทศ โดยได้ก าหนดหน้าที่ให้
แพลตฟอร์มดิจิทัลต้องแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจก่อนการให้บริการในประเทศแก่ 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
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แพลตฟอร์มต่อผู้ใช้บริการ อาทิ การแจ้งข้อก าหนดหรือเงื่อนไขก่อนการให้บริการ การแจ้ง
ข้อมูลช่องทางการติดต่อ รวมถึงการมีมาตรการก ากับดูแลเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบน
แพลตฟอร์มด้วย นอกจากนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวได้มีการก าหนดหน้าที่ของแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลขนาดใหญ่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัลกอริทึมที่ใช้ส าหรับการเสนอสินค้าหรือบริการ
ต่อผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจและเป็นธรรม
ต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืน ๆ จะเห็นได้ว่า โดยร่างพระราชกฤษฎีกานี้ ได้อ้างอิงหลักการ
จากกฎหมายของสหภาพยุโรป คือ ร่างพระราชบัญญัติการบริการดิจิทัล (DSA)  
 

 4. ร่างพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่
ต้องแจ้งให้ทราบพ.ศ. ... 

 ปัจจุบันรูปแบบการให้บริการของแพลตฟอร์มดิจิทัลได้มีการพัฒนาใน
หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ส าหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ พ้ืนที่ส าหรับการ
โฆษณาสินค้าและบริการ และพ้ืนที่ส าหรับผู้ผลิตคอนเทนต์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบธุรกิจ
ของแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ขยายขอบเขตกว้างขึ้นส่งผลให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่สามารถ
ดูแลข้อมูลที่เข้าสู่แพลตฟอร์ม รวมถึงผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มได้อย่างทั่วถึง และในปัจจุบัน
ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่การด าเนินชีวิตต้องรักษาระยะห่าง กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันของเราถูกย้ายไปอยู่บนโลกเสมือนจริ ง บทบาทของโลกออนไลน์มี
ความส าคัญมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสังคมปัจจุบัน เช่น การซื้อของ สั่งอาหาร หรือท า
ธุรกรรมทางการเงิน จึงน าไปสู่ความพยายามของภาครัฐที่จะเข้ามาจัดระเบียบและควบคุม
สิ่งที่เกิดข้ึนในพรมแดนใหม่นี้ อย่างไรก็ดี การออกกฎหมายเพ่ือควบคุมแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้
จะต้อง "หาจุดสมดุล" ระหว่างความปลอดภัยของผู้ใช้งานกับความสะดวกในการด าเนิน
ธุรกิจและสิทธิเสรีภาพ ข้อมูลส่วนบุคคล จึงท าให้เกิดการร่างกฎหมายพระราชกฤษฎีกา
แพลตฟอร์มดิจิทัลฯ นี้ขึ้นในประเทศไทยซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกฎหมายของสหภาพยุโรป
ที่มีการร่างกฎหมายเพ่ือควบคุมการด าเนินธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล 

 “บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล” หมายความว่า การให้บริการสื่อกลางทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ท าการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือให้เกิดการเชื่อมต่อกันโดยการใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ระหว่างผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริ การ
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แพลตฟอร์มดิจิทัลอ่ืน เพ่ือให้เกิดธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะคิดค่าบริการ
หรือไม่ก็ตาม23 

 ซึ่งเป็นนิยามที่ร่างพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบพ.ศ. . . . . ได้บัญญัติไว้ในมาตราที่  5 เมื่อพิจารณาบริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลอาจให้ค านิยามได้คือ บริการสื่อกลางที่ท าให้บุคคล 2 ฝ่ายขึ้นไป อาทิ 
ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้บริโภค และผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ได้มาท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันเพ่ือให้เกิดการเชื่อมต่อกันโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เช่น แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เกี่ยวกับการเช่าที่พักอาศัย ที่มีคนเอาที่พักของตนมาลงทะเบียน
ในบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งเป็นสื่อกลางเกี่ยวกับการบริการค้นหาที่พักอาศัยและคนที่
ต้องการจะเช่าเข้าไปดู หรือโปรแกรมค้นหา Search Engine อย่าง Google ก็นับเป็น
แพลตฟอร์มดิจิทัล เพราะมีทั้งฝ่ายที่มีข้อมูลหรือคอนเทนต์บนเว็บไซต์ และฝ่ายที่ต้องการ
ข้อมูลแล้วเข้าไปสืบค้นจนท าให้บุคคลสองฝ่ายนี้มาเจอกันบนแพลตฟอร์ม หรือบริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลประเภท Video หรือ Content sharing ก็จะมีฝ่ายผู้ใช้บริการที่เป็นคน
อัปโหลดเนื้อหา และอีกฝ่ายเป็นผู้ใช้บริการที่เป็นคนรับชมเนื้อหา เป็นต้น 

 จากนิยามข้างต้นนี้มีลักษณะที่เปิดให้มีการตีความได้กว้างขวาง ซึ่งหาก
แพลตฟอร์มท าหน้าที่เป็นพื้นที่กลางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค หรือคนซื้อกับคนขายมา
เจอกัน แม้ว่าจะไม่มีกาจ่ายเงินหรือการท าธุรกรรมใดๆ เกิดขึ้น ก็สามารถเข้าข่ายการเป็น 
“บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล” ได้ และไม่จ ากัดขนาดของกิจการว่า จะต้องมีเงินลงทุนมาก
น้อยเท่าใด มีผู้ใช้บริการเท่าใด มีรายได้จากการด าเนินธุรกิจมากน้อยเท่าใด ผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์สามารถเข้าข่ายนิยามของพระราชกฤษฎีกาการ
ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบพ.ศ. .... นี้ได้หมด ซึ่งขอบเขต
นิยามของ “บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล” ของพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบพ.ศ. .... มีดังนี้ 

 1. การให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในลักษณะที่เป็นสื่อกลางที่ 

                                                           
23 มาตรา 5 ของร่างพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้ง

ให้ทราบพ.ศ. .... 
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 2. มีพ้ืนที่ให้ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและผู้บริโภคเชื่อมต่อกัน 
โดยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว 
(E-tailer) จะไม่อยู่ภายใต้การก ากับของกฎหมายนี้ เช่น Brand.com อย่างไรก็ตามถ้าหาก
มีการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจโดยให้บุคคลภายนอกสามารถเป็นผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์ม
ได้ ก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี้  

 
  4.1 การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล 

 ในการประกอบธุรกิจหรือด าเนินธุรกิจดิจิทัลนั้นตามร่างพระราชกฤษฎีกา
การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบพ.ศ. .... ได้ระบุวิธีการหรือ
กฎเกณฑ์ไว้ตามมาตรา 8 ว่าการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ส านักงานทราบก่อนการประกอบธุรกิจ 

 1.บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลในราชอาณาจักรเกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี ในกรณีที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจเป็นบุคคลธรรมดา 

 2.บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลในราชอาณาจักรเกินห้าสิบล้านบาทต่อปี ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็น
นิติบุคคล 

 3. บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีจ านวนผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลใน
ราชอาณาจักรเกินห้าพันรายต่อเดือนโดยค านวณจากการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานประกาศก าหนด 

 หากผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ไม่ต้องแจ้งให้ส านักงานทราบ
ก่อนการประกอบธุรกิจได้โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ความ
เหมาะสมในการควบคุมดูแล และการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบดังกล่าวซึ่ง
เป็นกรณีที่มาตรา 8 วรรคสอง24 ให้การยกเว้นให้แก่ผู้ด าเนินธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล แต่

                                                           
24 มาตรา 8 ของร่างพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้ง

ให้ทราบพ.ศ. ... 
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การยกเว้นนี้มีเงื่อนไขโดยการที่จะต้องแจ้งให้ส านักงานทราบก่อน โดยรายละเอียดในการ
แจ้งต่อสักงานจะระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 1125 ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของร่างพระราช
กฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบพ.ศ. .... อีกทั้ง
ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลต้อง "แจ้ง" ให้ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทราบก่อนการด าเนินธุรกิจในไทยผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมาตรา 926 ระบุ
ว่าบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลใดก็ตามที่ “มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการแก่ผู้บริโภคใน
ราชอาณาจักรไทย” ไม่ว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะอยู่ในไทยหรือไม่ ก็ต้องด าเนินการแจ้งการ
ด าเนินธุรกิจของตนเอง หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้มีส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย ร่างพระ
ราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบพ.ศ. .... 
แพลตฟอร์มดิจิทัลฯ ก็ยังต้องการที่จะครอบคลุมให้ถึงด้วย โดยก าหนดไว้ใน มาตรา 9 วรรค
สอง ให้แพลตฟอร์มที่เข้าข่ายมีวัตถุประสงค์ด าเนินงานในไทย รวมถึงแพลตฟอร์มที่
ประกอบกิจกรรมโดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

 1.มีการแสดงผลโดยแพลตฟอร์มทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นภาษาไทย 
 2.มีการจดทะเบียนชื่อโดเมน “.th” หรือ “.ไทย” หรือชื่ออ่ืนที่หมายถึง

ประเทศไทย หรือใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย 
 3. มีการก าหนดโดยแพลตฟอร์มให้ช าระเงินหรือสามารถเลือกช าระเงิน

เป็นสกุลเงินไทย 
 4. มีเงื่อนไขให้ใช้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ธุรกรรมซื้อขาย

สินค้าหรือบริการที่ได้ท าบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล 
 5 .  มีการจ่ ายค่ าตอบแทนแก่ผู้ ให้ บริ การสื บค้นแหล่ งที่ ตั้ ง ของ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในราชอาณาจักรเข้าถึงบริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะ 

                                                           
25  มาตรา 11 ของร่างพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้อง

แจ้งให้ทราบพ.ศ. ... 
26 มาตรา 9 ของร่างพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้ง

ให้ทราบพ.ศ. ... 
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 6. มีการจัดตั้งส านักงาน หน่วยงาน หรือมีบุคลากรเพ่ือให้การสนับสนุน
หรือช่วยเหลือผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในราชอาณาจักร 

 7. มีลักษณะอ่ืนใดที่คณะกรรมการก าหนด 
 แต่อย่างไรก็ตามร่างพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการ

แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบพ.ศ. ... ตามมาตรา 1027 นั้นได้ก าหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยต้องแต่งตั้งตัวแทนของตนเองในประเทศไทย โดยตัวแทนนี้
จะต้องได้รับมอบอ านาจโดย “ไม่มีข้อจ ากัดความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลตามร่างพระราชกฤษฎีกานี้” กล่าวคือ หากมีปัญหาในทางกฎหมาย
เกิดขึ้น ตัวแทนของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่อยู่ในไทยก็จะต้องเป็นผู้รับผิดแทนผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในประเทศ ซึ่งเป็นกรณีท่ีปัจจุบันเกิดปัญหาจากการก าหนดหลักเกณฑ์เช่นนี้ 
ท าให้บางแพลตฟอร์มตัดสินใจหยุดให้การสนับสนุนการด าเนินงานในไทย ตัวอย่างเช่น 
กรณีของ Binance ผู้ให้บริการเป็นสื่อกลางในการซื้อ Cryptocurrency ออกแถลงการณ์
ว่าทางบริษัทจะหยุดให้การสนับสนุนภาษาไทยในเว็บไซต์ของตนเอง ซึ่งจะท าให้ไม่เข้า
หลักเกณฑ์ต้องแจ้งด าเนินธุรกิจในไทยกับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์28 

 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดกรอบเวลาในการแจ้งต่อส านักงานดังที่ได้
กล่าวไว้ในข้างต้น เป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจยังคงด าเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่จะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ร่างพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบพ.ศ. .... ฉบับนี้ก าหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราช
กฤษฎีกาฯ นี้มีผลใช้บังคับ (มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม 180 + 30 = 210 วัน)  
และหากผู้ประกอบธุรกิจต้องการที่จะประกอบธุรกิจต่อไป ก็จ าเป็นที่จะต้องแจ้งให้
ส านักงานทราบภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

 

                                                           
27 มาตรา 10 ของร่างพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้ง

ให้ทราบพ.ศ. ... 
 28 เปิด “ร่าง พ.ร.ฎ. แพลตฟอร์มดิจิทัลฯ” บังคับบริษัทแพลตฟอร์มต้องมีตัวแทนในไทย ต้อง
แจ้งการท าธุรกิจ, iLaw , สืบค้นจาก https://ilaw.or.th/node/6028, สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2565. 
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 4.2 บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่อยู่ภายใต้ร่างพระราชกฤษฎีกาการ
ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลท่ีต้องแจ้งให้ทราบพ.ศ. .... 

 ส าหรับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทราบก่อนประกอบธุรกิจ และอยู่ภายใต้ร่างพระราชกฤษฎีกาการ
ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. …. นั้น จะมีลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 8 ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น  

 1. บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการ
ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในราชอาณาจักรเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ในกรณีที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจเป็นบุคคลธรรมดา  

 2. บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลในราชอาณาจักรเกิน 50 ล้านบาทต่อปี ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติ
บุคคล 

 3. บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีจ านวนผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลใน
ราชอาณาจักรเกิน 5,000 รายต่อเดือน โดยค านวณจากการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลัง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานประกาศก าหนด 

 โดยบริการแพลตฟอร์มเหล่านี้มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นให้ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจ 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสานงานในราชอาณาจักร ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจอยู่นอกราชอาณาจักร เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ก็ได้ยกเว้นบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ โดยแบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่  

 1. บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เช่น e-Payment Platform ต่างๆ เป็นต้น  

 2. บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ  
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 3. บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ให้บริการโดยหน่วยงานของรัฐที่ไม่เกี่ยวกับ
ธุรกิจการค้าโดยตรง หรือไม่เป็นการให้บริการที่มีลักษณะเพ่ือแสวงหาก าไรเป็นหลักและได้
แจ้งให้ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทราบแล้ว เช่น แพลตฟอร์มในการ
บริการยื่นภาษี เป็นต้น แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐได้ท าแพลตฟอร์มขึ้นมาและเกี่ยวกับธุรกิจ
การค้าโดยตรงหรือเป็นการให้บริการที่มีลักษณะแสวงหาก าไรเป็นหลัก ก็จะกลายเป็น
บริการแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ 

 
 4.3 มาตรการป้องกันและก ากับดูแล 
 ตามร่างพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่

ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. …. ได้ระบุมาตรการป้องกันในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ได้ระบุไว้ในหมวด 2 ของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ 
กล่าวคือ หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและการควบคุมดูแลซึ่งใน
มาตรา 2929 ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในหมวดที่ 2 จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ซึ่งเป็นการก ากับดูแลเพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้เป็นหลักเกณฑ์
เดียวกัน หากเกิดกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ได้
ระบุไว้ในหมวด 2 ของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ กล่าวคือ หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและการควบคุมดูแลซึ่งในมาตรา 29  ได้ก าหนดว่าหากผู้ประกอบ
ธุรกิจฝ่าฝืน พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีค าสั่งห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นให้บริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 ของ
ร่างพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 
…. และในกรณีที่เจ้าหน้าที่พนักงานได้ออกค าสั่งหากผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ภายใน 90 วัน นับแต่วันออกค าสั่ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะด าเนินการถอนการรับแจ้งขอผู้
นั้นออกจากทะเบียนการรับแจ้งและแจ้งเป็นหนังสือ ซ่ึงลักษณะดังกล่าวเป็นการก ากับดูแล
แบบบังคับหรือที่เรียกว่ามาตรการก ากับดูแลภายหลังซึ่งเป็นข้อก าหนดผู้ให้บริการ

                                                           
29 มาตรา 29 ของร่างพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้ง

ให้ทราบพ.ศ. ... 
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แพลตฟอร์มที่เข้าลักษณะเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้นั้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของกฎหมายนั้น 

 นอกจากนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. .... ได้ก าหนด “มาตรการป้องกัน” กล่าวคือตามร่างพระราช
กฤษฎีกานี้ได้ระบุมาตรการป้องกันผลกระทบหากเกิดการเลิกประกอบธุรกิจไว้โดยผู้
ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะด าเนินการเลิกประกอบธุรกิจซึ่ งอาจ
ผลกระทบจากการเลิกประกอบธุรกิจบริการบนแพลตฟอร์มร่างพระราชกฤษฎีกาการ
ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนั้นได้ก าหนดมาตราการป้องกัน ตามมาตรา 24 
โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีการแจ้งเลิกประกอบธุรกิจด้วยร่างพระราชกฤษฎีกาการ
ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. .... จึงได้ก าหนดให้ผู้
ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยบริการแพลตฟอร์มที่มีลักษณะทั่วไปจะต้อง
แจ้งต่อส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อน
วันที่คาดว่าจะเลิกประกอบธุรกิจ แต่หากเป็นบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางใน
การ เสนอสิ นค้ าหรื อบริ การ  (Marketplace) หรื อ เป็ น  Search engine หรื อ เป็ น
แพลตฟอร์มขนาดใหญ่หรือแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องแจ้งให้ ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันที่คาดว่าจะเลิก
ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มที่เป็น Marketplace หรือ Search engine 
หรือแพลตฟอร์มขนาดใหญ่หรือแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเฉพาะจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย 
หรือการอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือคุ้มครองผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ิมเติมด้วย นอกจากนี้ ผู้
ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลตามกฎหมายฉบับนี้จะต้องประกาศให้ผู้ใช้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลทราบถึงการแจ้งเลิกการประกอบธุรกิจทันทีที่ได้แจ้งให้ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทราบ จากนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจได้ด าเนินการตามแผนและมาตรการที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนแล้วหรือไม่ หากได้
ด าเนินการโดยครบถ้วนแล้ว หรือหากไม่พบผู้ ได้รับความเสียหายหรือผู้ ใช้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งได้รับความเสียหายไม่ติดใจที่จะให้ด าเนินการแก้ไขเยียวยาความ
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เสียหาย พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะออกใบรับแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ และให้ถือว่าเลิกประกอบธุรกิจเมื่อออกใบรับแจ้งดังกล่าว 

 
  4.4 สถานการณ์การใช้กฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลในปัจจุบัน 

 จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยแม้มีกฎหมายมาดูแลก็อาจจะยังไม่
ครอบคลุมในประเด็นที่จ าเป็น โดยเฉพาะการมีข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการก ากับดูแลธุรกิจ
บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมทั้งการดูแลคุ้มครองผู้ใช้บริการ ทั้งในด้านการให้ข้อมูลที่
จ าเป็นเพ่ือดูแลความโปร่งใสและเป็นธรรม และการมีมาตรการชดใช้เยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดจากการให้บริการ อีกทั้งบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล มีทั้งผู้ให้บริการอยู่ในประเทศไทย
และในต่างประเทศ ท าให้พบอุปสรรคในด้านต่างๆ เช่น การติดต่อประสานงาน การแจ้งข้อ
ร้องเรียนต่างๆ ไปยังผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์ม การติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ
การชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นต้น ซึ่งหากยกตัวอย่างจากข้างต้นอาจเป็น
กรณีที่มีการท าธุรกรรมระหว่างนาย A ซึ่งมีสินค้าแล้วอัพโหลดสินค้าขึ้นไปขายบนเว็บไซต์
ของตนฝ่ายหนึ่ง กับมีลูกค้าอีกฝ่ายหนึ่ง  โดยมีการพูดคุยและซื้อขายสินค้ากันบน
แพลตฟอร์มดังกล่าว กรณีนี้จะเห็นได้ว่าไม่มี “สื่อกลาง” ที่ให้บริการสื่อกลางทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ท าการบริหารจัดการข้อมูลที่แยกออกต่างหากจากผู้ประกอบการ ตาม
ตัวอย่างนาย A เป็นบุคคลคนเดียวกับเจ้าของแพลตฟอร์มซึ่งก็คือเว็บไซต์ที่ อัพโหลดสินค้า 
ลักษณะนี้จึงไม่ถือเป็น “บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล” ตามนิยามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 ดังนั้น เมื่อมีการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 
ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นแล้ว สิ่งที่จะท าให้การใช้บริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลด าเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายมา
ก ากับดูแล อีกท้ังผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้ประกอบการ
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป และหน่วยงานของรัฐ)กับการประกอบ
ธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลยังได้รับปัญหาผละผลกระทบมากมายที่กฎหมายในปัจจุบันของ
ประเทศไทยนั้นไม่สามารถคลอบคลุมถึงเนื้อหาหรือประเด็นปัญหากฎหมายที่ส าคัญ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลได้  ซึ่งกรณีปัญหาของกฎหมายในปัจจุบันกับ
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การประกอบธุรกิจของประชาชน หรือภาคธุรกิจ อาจยกตัวอย่างกรณีปัญหาที่ เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันกับการประกอบธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ดังนี้ 

 1. อาชญากรรมทางออนไลน์ ถูกหลอกลวงหรือถูกฉ้อโกง มีการท าธุรกิจ 
หรือธุรกรรมแล้วไม่เป็นไปตามข้อตกลง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนทางออนไลน์ในปี 
64 ที่ผ่านมากสูงถึง 5 หมื่นครั้ง เป็นเรื่องการซื้อขายออนไลน์กว่า 3 หมื่นครั้ง ซึ่งธุรกรรมที่
มีปัญหาส่วนหนึ่งเกิดบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่มีทั้งผู้ให้บริการอยู่ในไทย และต่างประเทศ 
ซึ่งพบปัญหาในการติดต่อประสานงาน หรือเงื่อนไขในการให้บริการ ท าให้เกิดปัญหาในด้าน
การซื้อขายที่กฎหมายซื้อขายตามประมวลแพ่งและพาณิชย์คุ้มครองอยู่30  

 2. กฎหมายพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าที่ควบคุมการประกอบ
ธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหารที่ยังมีบางองค์ประกอบของการประกอบ
ธุรกิจดังกล่าว ยังไม่มีความชัดเจนในด้านกฎหมาย เช่นปัญหาของร้านอาหารเนื่องจาก
ราคาอาหารร้านอาหารนั้นจะก าหนดราคาอาหารซึ่งการน าร้านอาหารเข้าสู่ธุรกิจของผู้
ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหารนั้นท าให้ต้นทุนของร้านอาหาร
เพ่ิมขึ้นซึ่งที่เห็นได้ชัด กล่าวคือ ส่วนแบ่งจากการขายที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจ
ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหารซึ่งหากคิดเป็นร้อยละ 25-35 ในราคาที่ยังไม่
รวมภาษีมูลค่าอีกร้อยละ 7 ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ในส่วนของผู้ซื้อหรือ
ผู้บริโภคนั้นได้มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาก ากับดูแล31 

 3. ปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของกรณีเงินหายจากบัญชีซึ่งไม่มีระบบแจ้ง
เตือนแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงให้กับผู้บริโภค ซึ่งควรต้องคุ้มครองผู้บริโภคมากกว่าให้
ผู้บริโภคดูแลกันเองซึ่งปัจจุบันยังพบปัญหาถูกหลอกลวงซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าผ่าน
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่างประเทศ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม ที่มีผู้ประกอบธุรกิจขาย
                                                           

 30 ETDA.  ดีอีเอส เผย ผู้บริโภคออนไลน์ ถูกหลอก โดนโกง สินค้าไม่ตรงปก รายวัน.  e-
Commerce.  สื บ ค้ น จ า ก  https://www.etda.or.th/th/pr-news/1212-Online-Complaint-
Center-Proactive-Response.aspx. สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2564. 

31อุรวี เพ็ชรมณี. ปัญหากฎหมายการควบคุมการประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม
รับและส่งอาหาร, น.1-2 , สืบค้นจากhttp://www.lawgrad.ru.ac.th/AbstractsFile/6224014409 
/163289964108b09f5996aaf5e31e747e0e199a104f_abstract.pdf, สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 
2565. 
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สินค้าออนไลน์มากมาย แต่รัฐไม่สามารถตรวจสอบผู้ประกอบการได้ และไม่มีระบบแจ้ง
เตือนผู้บริโภคว่าแพลตฟอร์มใดมีความเสี่ยง ทั้งท่ี แพลตฟอร์มเหล่านี้มาท าธุรกิจในประเทศ
ไทย ซึ่งขณะนี้ไม่มีระบบหรือกฎหมายที่ควบคุมธุรกิจดังกล่าว ฉะนั้นจึงต้องคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ในการซื้อสินค้ามากกว่าออกมาบอกในเชิงให้ผู้บริโภคดูแลกันเอง อีกทั้งในกรณี
เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่การดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองผู้บริโภคที่
เกิดปัญหาในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และจากปัญหาต่างๆนี้
ท าให้ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีให้เลือกใช้งานมากมายเกิดความไม่น่าเชื่อถือมากขึ้น และไม่
สามารถสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานอีกทั้งผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของธุรกิจก็ได้รับ
ผลกระทบในเรื่องนี้อีกด้วย 

 ดังนั้นพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้อง
แจ้งให้ทราบดังกล่าว อาจท าหน้าที่เป็นกลไกส าคัญในการประสานระหว่างผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดปัญหา
ทางออนไลน์ได้ รวมถึงอาจช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการให้บริการทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการบูร
ณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็ง 
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ส่วนที่ 4 กรณีศึกษากฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ
บริการแพลตฟอร์ม 

 
ปัจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับ

อดีต ซึ่งการพัฒนานั้นท าให้ส่งผลถึงลักษณะการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ทั้งด้านวัฒนธรรม หรือด้านการค้าที่ปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบดิจิทัล การใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าวได้เปลี่ยนวิธีการขายและซื้อสินค้าและการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากอดีตเป็นอย่างมาก 
จึงท าเกิดกลไกทางเทคโนโลยีในลักษณะที่เรียกว่าสื่อกลางของการส่งข้อมูลหรือตัวกลางผู้
ใหบริการอินเทอรเน็ตที่เรียกว่า “แพลตฟอร์มออนไลน์” โดยมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สู่ผู้ใช้บริการอีกคน หรือรวบรวม ร้านค้า สินค้า เข้าไว้ด้วยกันท าให้
ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เป็นต้น 
ซึ่งเมื่อมีลักษณะของแพลตฟอร์มออนไลน์เกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องค านึงถึงมาตรการการควบคุม
แพลตฟอร์มออนไลน์หรือการก าหนดความรับผิดต่อเนื้อหาที่เผยแพร่ของแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากว่าการที่ผู้ใหบริการอินเทอรเน็ตในลักษณะแพลตฟอร์ม
ออนไลน์นั้นเป็นพ้ืนที่เปิด หากเปรียบเหมือนแล้วก็อาจคล้ายกับพ้ืนที่สาธารณะ เช่น 
สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นพ้ืนที่ส าหรับการท ากิจกรรม
สาธารณะและเปิดโอกาสในซื้อขายหรือการแสดงออกในเรื่องต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล 

แต่ประเทศไทยในปัจจุบันนั้นยังไม่มีกฎหมายที่รองรับธุรกรรมในการซื้อขายสินค้า
ทางออนไลน์หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์ม โดยในปัจจุบันจะ
เห็นได้ว่าในประเทศไทยเองประชาชนมีจ านวนในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งขึ้นใน
ทุก ๆ ปี ท าให้ผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาจากการใช้งานแพลตฟอร์มก็มีจ านวนมากยิ่งขึ้น
เช่นกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ตรงกับค าโฆษณา มีการหลอกลวงในการโอนเงิน การใช้
อัลกอริทึมในการบิดเบือนข้อมูล หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย รวมไปถึง
การที่ผู้ใช้บริการถูกน าข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไปใช้โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ทราบ
หรือให้ค ายินยอมมาก่อน ด้วยเหตุนี้หากมีการใช้งานแพลตฟอร์มในลักษณะดังกล่าว จึง
ต้องอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่ควบคุมเป็นกรณีไป เช่น  
หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องการซื้อขาย  กฎหมาย
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คุ้มครองการขายออนไลน์และสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และหลักการประกอบธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น 

แต่เมื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มใน
ต่างประเทศแล้วจะเห็นว่าสหภาพยุโรปได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มดิจิทัล 
โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่มีขนาดใหญ่ เช่น  Facebook Google Instagram และ Twitter 
เห็นว่ากฎหมายเดิมที่มีอยู่นั้นไม่ครอบคลุมถึงการก ากับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากก่อนที่สหภาพยุโรปจะริเริ่มการร่างพระราชบัญญัติบริการดิจิทัล 
(Digital Service Act, DSA) ในอดีตสหภาพยุโรปนั้นใช้พระราชบัญญัติอีคอมเมิร์ซ EU E-
Commerce Directive 2000/31/EC ในการควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มมาก่อน ซึ่ง
ถูกน ามาใช้ในปี พ.ศ. 2543 ที่เป็นกรอบกฎหมายหลักส าหรับการให้บริการดิจิทัลในสหภาพ
ยุโรปที่เป็นรากฐานที่ส าคัญส าหรับการควบคุมบริการดิจิทัลในตลาดของยุโรป แต่เนื่องจาก
บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลได้กลายเป็นปัจจัยความส าคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจ และผู้ประกอบธุรกิจหลายรายเลือกใช้แพลตฟอร์ม (platform) ดิจิทัลที่เป็นสื่อ
ออนไลน์เป็นสื่อกลางในการให้บริการมากยิ่งขึ้น สหภาพยุโรปจึงเห็นถึงความส าคัญที่ต้อง
ปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ ถึงแม้ว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อ
ผู้บริโภคและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนใหม่ และเพ่ืออ านวยความสะดวกในการซื้อขายข้าม
พรมแดนภายในและภายนอกสหภาพยุโรป และเปิดโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจและผู้ค้าในยุโรป
ที่หลากหลาย แต่ในขณะเดียวกันแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีการน าไปใช้ในทางที่ผิด เช่น ใน
การเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือขายสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมายทางออนไลน์ สิ่ง
เหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยเฉพาะต่อสิทธิของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้พระราชบัญญัติอี
คอมเมิร์ซไม่ได้ระบุกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ร่างพระราชบัญญัติบริการดิจิทัล 
(DSA) จึงถูกร่างขึ้นจากกฎเกณฑ์ของกฎหมายอีคอมเมิร์ซ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ ในการสร้างภาระการรับผิดชอบต่อการให้บริการ
ของแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือท าการแก้ไขอุปสรรคส าหรับแพลตฟอร์มขนาดเล็กที่ต้องการ
ขยายขนาดทั่วทั้งสหภาพยุโรป และสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ ความปลอดภัย 
และปกป้อง ให้กับผู้บริการทั้งหมดในสหภาพยุโรปอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในเรื่องความ
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ปลอดภัยจากสินค้า เนื้อหา หรือบริการที่ผิดกฎหมาย และก าหนดมาตรการลงโทษ เช่น 
การปรับเงินสูงสุดร้อยละ 10 ของรายได้ต่อปีทั้งหมดที่บริษัทได้รับจากการท าธุรกิจ 32 
ดังนั้น ร่างกฎหมายพระราชบัญญัติบริการดิจิทัล (DSA) จึงเป็นตัวก าหนดภาระหน้าที่ของผู้
ให้บริการดิจิทัลที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อผู้บริโภคกับสินค้า บริการ และ
เนื้อหา รวมถึงตลาดออนไลน์อ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นกฎหมายที่ปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานทาง
ออนไลน์ของผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยการสร้างกรอบความโปร่งใสและความ
รับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพส าหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ และวางแนวทางเป็นกฎหมายใน
สหภาพยุโรป 
 
1. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มภายในสหภาพยุโรป 

1.1 กฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-Commerce Directive 2000/31/EC 
 ในอดีตจนปัจจุบันมนุษย์มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาโดยตลอดเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการมนุษย์หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ือการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น โดยน าเอาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม และกลไก
ทางเทคโนโลยีในลักษณะที่เรียกว่าสื่อกลางของการส่งข้อมูลหรือตัวกลางผู้ใหบริการอินเท
อรเน็ตที่มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการและเผยแพร่สู่ผู้ใช้บริการอีกคนก็เริ่มมี
มากขึ้น สหภาพยุโรปได้จึงคิดหลักการส าคัญส าหรับการก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการ
ทางอินเทอร์เน็ตและการความคุ้มครอง ในกรณีความผิดอันเกิดจากผู้ใช้บริการในพ้ืนที่
ให้บริการ หรือการก าหนดการควบคุมดูแล รวมทั้งการก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในเรื่อง
ของสิทธิและหน้าที่ของตัวกลางหรือผู้ใหบริการอินเทอรเน็ตขึ้นในปี พ.ศ. 2543 คือ 
กฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-Commerce Directive 2000/31/EC โดยลักษณะของการ
ให้บริการดังกล่าวก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นการให้บริการ “แพลตฟอร์มออนไลน์” เนื่องจาก
การบริการแพลตฟอร์มออนไลน์มีลักษณะในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการและเผยแพร่
สู่ผู้ใช้บริการอีกคน ซึ่งแต่เดิมสหภาพยุโรปไม่มีการออกกฎหมายเป็นการเฉพาะเพ่ือก ากับ

                                                           
32  Europa commission.  Questions and Answers: Digital Services Act, Europa 

commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2348 
accessed 1 May 2022. 
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ดูแลธุรกิจการให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างครอบคลุมในทุกด้าน แต่จะใช้มาตรการ
ก ากับดูแลตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเนื้อหาของการให้บริการของ
แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นรายกรณีไป กฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-Commerce Directive 
2000/31/EC จึงมีจุดประสงค์หลัก คือ การควบคุมผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ปฏิบัติ
ตามในลักษณะเดียวกัน ทั้งเรื่องของความรับผิด เนื้อหาผิดกฎหมาย การละเมิดสิทธิ การ
ลอกเลียนแบบ และความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มออนไลน์ และเพ่ือการ
ผลักดันให้เกิดตลาดดิจิทัลร่วมกันภายในสหภาพ ที่รวมธุรกิจทางด้านดิจิทัลในประเทศ
สมาชิกต่าง ๆ เข้าไว้ในตลาดเดียวกันเพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขันทัดเทียมกับตลาดของ
ประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ 

กฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-Commerce Directive 2000/31/EC เป็นกฎหมาย
ในการวางระบบการก ากับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์แบบบังคับหรือที่เรียกว่ามาตรการ
ก ากับดูแลภายหลังซึ่งเป็นข้อก าหนดผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เข้าลักษณะเงื่อนไขตามที่
ก าหนดไว้นั้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายนั้น เช่น หากแพลตฟอร์ม
ออนไลน์มีลักษณะการด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น Social Media 
ก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการ
เฉพาะ หรือถ้ามีการขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้บริโภค  ก็อาจจะต้องตกอยู่ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้า33 
 

1.2 กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ 
(EU Regulation on Platform-to business relation หรือ P2B Regulation) 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2020 Platform to Business Regulation (P2B) (ระเบียบ 
P2B) ได้มีมีผลบังคับใช้ในสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Digital Single Market 
Strategy ของสหภาพยุโรปที่มีเสนอครั้งแรกในเดือนธันวาคม ปี 2015 ซึ่งเป็นกฎหมาย
เฉพาะฉบับแรกของสหภาพยุโรปที่ใช้ในการก ากับดูแลแพลตฟอร์ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

                                                           
33 กรณ์ อรรถเนติ. (2020). มาตรการทางปกครองในการก ากับดูแล Digital Platform : 

ศึกษากฎหมายของ สหภาพยุโรป. วารสารกฎหมายปกครอง. 34(1):79. 



42 
 

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยุติธรรมและโปร่งใสส าหรับผู้ประกอบธุรกิจของ
แพลตฟอร์มออนไลน์ และจากการศึกษาล่าสุดของคณะกรรมาธิการยุโรป 46% ของ
ผู้ใช้บริการทางธุรกิจทั้งหมดประสบปัญหากับแพลตฟอร์มออนไลน์จึงท าให้ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปถึง 2 พันล้านยูโรต่อปี34 อีกทั้งปัญหาที่แพลตฟอร์มออนไลน์นั้น
มีความส าคัญในเชิงพาณิชย์ของบริษัทต่าง ๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อเข้าถึงผู้บริโภค จึง
ท าให้ผู้ ให้บริการของแพลตฟอร์มมักมีอ านาจต่อรองที่ เหนือกว่าผู้ประกอบธุรกิจ 
ตัวอย่างเช่น การที่แพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Google ที่เป็นแพลตฟอร์มลักษณะ Online 
Search Engine ได้ตกลงธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ ท าให้เมื่อมีการค้นหาหรือ
สืบค้นข้อมูลจากผู้บริโภคผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นจะขึ้นมาเป็นอันดับแรกหรือที่เรียกว่า การ
เรียงล าดับผลการค้นหา (Search Ranking) แม้ว่าบางทีจากผู้ประกอบธุรกิจรายดังกล่าว
อาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการสืบค้นก็ตาม ซึ่งนั้นจึงเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบของผู้บริโภคเนื่องจากผู้บริโภคควรมีสิทธิในการใช้บริการอย่างเสรี รวมทั้งยังส่งผล
ต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนอีกด้วย ด้วยสาเหตุดังกล่าวกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการ
ประกอบธุ รกิจแพลตฟอร์มออนไลน์  ( EU Regulation on Platform-to business 
relation หรือ P2B Regulation) จึงเป็นกฎหมายระเบียบเพ่ือจัดการกับสถานการณ์ความ
ไม่สมดุลของอ านาจต่อรองของแพลตฟอร์มออนไลน์กับผู้ประกอบธุรกิจ โดยการควบคุม
ธุรกิจแพลตฟอร์มและคุ้มครองผู้บริโภค และก าหนดแนวทางปฏิบัติสร้างกฎเกณฑ์ ให้แก่ผู้
ประกอบธุรกิจ เพ่ือจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มออนไลน์
หรือปัญหาที่ขัดต่อความสุจริตและข้อตกลงที่เป็นธรรม  

โดยขอบอ านาจของกฎหมายนี้บังคับใช้กับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น 
แพลตฟอร์มเครื่องมือการค้นหาออนไลน์ที่ ให้บริการกับผู้ป ระกอบธุรกิจ ซึ่งไม่ว่า
แพลตฟอร์มจะมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ใด แต่หากมีการให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใน
สหภาพยุโรปผู้ให้บริการก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ และไม่ว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจจะมีสถานที่ตั้งท าการหลักอยู่นอกสหภาพยุโรปก็ตามแต่หากผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว

                                                           
34  Dentons, The P2B Regulation - New EU Rules for Platform Providers. 

https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/november/6/the-p2b-regulation-
new-eu-rules-for-platform-providers. accessed 1 May 2022. 
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มีการให้สินค้าหรือบริการซึ่งให้บริการภายใต้สหภาพยุโรปก็จ าเป็นที่ต้องผูกพันตาม
กฎหมายนี้เช่นกัน เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ เว็บไซต์เปรียบเทียบราคา และเครื่องมือค้นหา
ออนไลน์ ผู้ให้บริการตัวกลางออนไลน์ทั้งหมด Amazon, Google, Facebook เป็นต้น 
อย่างไรก็ดีระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับบริการช าระเงินออนไลน์หรือการโฆษณาออนไลน์ที่ไม่ได้
จัดท าขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมโดยตรงและไม่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ตามสัญญากับผู้บริโภค  

ซึ่งก็มีข้อสังเกตบางประการ ว่าลักษณะของกฎหมายดังกล่าวเป็นการก ากับดูแล
แบบบังคับหรือที่เรียกว่ามาตรการก ากับดูแลภายหลังไม่ได้ใช้ระบบการจดทะเบียนหรือ
ระบบอนุญาตแต่อย่างใด แต่มีลักษณะเป็นข้อก าหนดผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เข้าลักษณะ
เงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้นั้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายนั้น อันเป็น
การก าหนดธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์รายนั้น ๆ ไป หากการบริการดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อน
ตามที่กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (EU 
Regulation on Platform-to business relation หรือ P2B Regulation) ก าหนดไว้ใน
ประเภทนั้น ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วย
การประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (EU Regulation on Platform-to business 
relation หรือ P2B Regulation) ฉบับนี้ ทั้งนี้ระเบียบนี้จะไม่กระทบต่อกฎหมายแพ่งใน
ประเทศของรัฐสมาชิก โดยเฉพาะกฎหมายสัญญา เช่น การบอกเลิกสัญญา เป็นต้น 

 
 1.3 ร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (Proposal of a Digital Service Act) 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ภายหลังจากการน ากฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-Commerce 
Directive 2000/31/EC มาใช้จนถึงปัจจุบัน การบริการในลักษณะดิจิทัลมีการพัฒนาและ
สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตประจ าวันของพลเมืองในสหภาพยุโรป เช่น การ
เปลี่ยนรูปแบบของ วิธีการสื่อสาร การบริโภค การท าธุรกิจ โดยการบริการในลักษณะ
ดิจิทัลดังกล่าวมีส่วนอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป
และท่ัวโลก ในขณะเดียวกันการใช้บริการเหล่านี้ได้กลายเป็นที่มาของปัญหาหรือความเสี่ยง
รูปแบบใหม่ ทั้งต่อสังคมโดยรวมและบุคคลที่ใช้บริการดังกล่าว อันจะเห็นได้ชัดเจนในช่วง
วิกฤตการณ์โคโรนาไวรัสที่ได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกด้านของ
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ชีวิตสมัยใหม่ คณะกรรมาธิการของสภาพยุโรปจึงเห็นถึงความส าคัญที่จะปรับปรุงกฎหมาย
ที่ก าหนดความรับผิดและภาระผูกพันของผู้ให้บริการดิจิทัลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของการบริการแพลตฟอร์มออนไลน์ เพ่ือลดช่องว่างของกฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-
Commerce Directive 2000/31/EC ซึ่งก็คือร่างกฎหมายบริการดิจิทัล Digital Services 
Act (DSA) โดยมีเป้าหมายเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนมากข้ึนอันเกี่ยวกับความปลอดภัย
และการปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ใช้บริการทุกคน การก าหนดมาตรการตอบโต้เนื้อหาที่
ผิดกฎหมายทางออนไลน์ รวมถึงสินค้าและการบริการที่ผิดกฎหมาย การก าหนด
ภาระหน้าที่ส าหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ในการติดตามผู้ขาย การสร้างกรอบความโปร่งใส
ส าหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าธุรกิจจะมีการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน และความรับผิดผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตที่ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลข้อมูล เป็นการเฉพาะแทนข้อบังคับกฎหมายอี
คอมเมิร์ซ EU E-Commerce Directive 2000/31/EC ที่ยังบงัคับใช้อยู่ 
 

1.4 กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยตลาดที่แข่งขันได้และยุติธรรมในภาคดิจิทัล 
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on 
contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) 

การบริการในรูปแบบดิจิทัลได้น าประโยชน์เชิงนวัตกรรมที่ส าคัญมาสู่ผู้ใช้บริการ
และมีส่วนสนับสนุนตลาดภายในสหภาพยุโรปด้วยการเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และ
อ านวยความสะดวกในการซื้อขายข้ามพรมแดนในปัจจุบัน บริการดิจิทัลเหล่านี้ครอบคลุม
กิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการบริการผู้ให้บริการตัวกลางออนไลน์ เช่น ตลาดออนไลน์ 
เครื่องมือค้นหาออนไลน์ ระบบปฏิบัติการ หรือร้านค้าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ด้วยเหตุนี้  
Gatekeepers จึงมีบทบาทหน้าที่ส าคัญที่เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมส่วนใหญ่ระหว่าง
ผู้ใช้บริการและผู้ใช้งานทางธุรกิจ ซึ่งการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและการขาดความสามารถใน
การแข่งขัน จะส่งผลน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพในภาคดิจิทัลในแง่ของราคาที่สูงขึ้น 
คุณภาพที่ต่ ากว่า ตลอดจนทางเลือกและนวัตกรรมที่น้อยลงซึ่งส่งผลเสียต่อผู้บริโภคของ
สหภาพยุโรป จากสาเหตุดังกล่าวสภายุโรปจึงได้มีการประกาศใช้กฎระเบียบสหภาพยุโรป
ว่าด้วยตลาดที่แข่งขันได้และยุติธรรมในภาคดิจิทัล (REGULATION OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the 
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digital sector (Digital Markets Act)) โดยมีวัตถุประสงค์ในการก าหนดกฎเกณฑ์ทาง
กฎหมายของตลาดภายในสหภาพยุโรปในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอและสินค้าหรือบริการ
ผ่านช่องทางบริการออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ให้บริการทางดิจิทัลขนาดใหญ่ หรือที่
เรียกว่าเป็น Gatekeeper อยู่ในตลาดด้วยนั้นยังจะคงมีความสามารถในการแข่งขันอย่าง
เสรีและเป็นธรรม35 

 
2. กฎหมายที่ควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มภายในสหภาพยุโรปก าหนดการก ากับ
ดูแลฉพาะเรื่อง 
 2.1 พระราชบัญญัติอีคอมเมิร์ซ EU E-Commerce Directive 2000/31/EC 
ก าหนดการก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
 ลักษณะขอบเขตของการก ากับควบคุมของกฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-
Commerce Directive 2000/31/EC กฎหมายนี้มีหน้าที่ก ากับดูแลในเรื่องของการบริการ
ข้อมูลออนไลน์ภายในสังคมของผู้ให้บริการ โดยจะเป็นการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางออนไลน์ และเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนเกี่ยวกับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การขายสินค้าออนไลน์ แต่อาจไม่ครอบคลุมถึงการส่งมอบ
สินค้าหรือการให้บริการแบบออฟไลน์ (services off-line) จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายอี
คอมเมิร์ซ EU E-Commerce Directive 2000/31/EC นี้ไม่ได้มีการควบคุมเรื่องใดไว้เป็น
การเฉพาะเป็นการพิเศษ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะการควบคุมการบริการข้อมูล
ในทางออนไลน์ในภาพรวมหลายประการ เช่น การควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การ
คุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย การควบคุมความรับผิดและข้อยกเว้น
ความรับผิดของผู้ให้บริการ เป็นต้น อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ไม่ได้เป็นการบังคับให้ประเทศ
สมาชิกในสภาพยุโรปต้องใช้กฎหมายนี้เพียงกฎหมายเดียว ประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ สามารถ
ก าหนดมาตรการควบคุมผู้ให้บริการได้เป็นการเฉพาะ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอ่ืน
ภายในประเทศนั้น ๆ เป็นการเฉพาะอย่างกฎหมายแพ่งและอาญาของแต่ละประเทศที่
สถานบริการนั้นตั้งอยู่  

                                                           
35 กรณ์ อรรถเนติ. (2020). มาตรการทางปกครองในการก ากับดูแล Digital Platform : 

ศึกษากฎหมายของ สหภาพยุโรป. วารสารกฎหมายปกครอง. 34(1):101-102. 
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ด้วยเหตุนี้ผู้ให้บริการตามกฎหมายฉบับนี้จึงมีหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นผู้ดูแล
ทางเข้าทางออกของข้อมูลของอินเทอร์เน็ต และมีการแบ่งลักษณะของผู้ให้บริการออกเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ Mere conduit (มาตรา 12) , Caching (มาตรา 13) และ Hosting 
(มาตรา 14) ซึ่งผู้ให้บริการเหล่านี้มีบทบาทในการพิจารณาเนื้ อหาทางออนไลน์ภายใต้
แพลตฟอร์ม เช่น การคุกคาม การล่วงละเมิดทางออนไลน์ การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม
รวมถึงการใช้วาจาสร้างความเกลียดชัง การฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การ
เผยแพร่เนื้อหารุนแรง การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และภัยอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นต้น 
  

1. ค านิยามหรือค าอธิบายตามกฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-Commerce 
Directive 2000/31/EC 
 ในกรณีตามมาตรา 12, มาตรา 13 และมาตรา 14 ของร่างกฎหมายอีคอมเมิร์ซ 
EU E-Commerce Directive 2000/31/EC ได้ก าหนดค านิยามหรือค าอธิบายเกี่ยวกับผู้
ให้บริการไว้ ดังนี้ 

Mere conduit ภายใต้มาตรา 12 ของกฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-Commerce 
Directive 2000/31/EC หมายถึง การบริการข้อมูลที่ประกอบด้วย “การส่งข้อมูลใน
เครือข่ายการสื่อสารให้แก่ผู้รับบริการ” (บริการส่ง) และ “การอนุญาตในการเข้าถึง
เครือข่ายการสื่อสาร” (บริการการเข้าถึง) และไม่อาจเลือกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
สาระของข้อมูลได3้6 
 Caching ภายใต้มาตรา 13 ของกฎหมายอีคอมเมิ ร์ ซ  EU E-Commerce 
Directive 2000/31/EC หมายถึง การให้บริการในรูปแบบอัตโนมัติ โดยไม่ได้มีการแก้ไข
ข้อมูล เพ่ือหลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลด (overloading) ของอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้บริการมีความ
ต้องการสูง หรือเนื้อหาที่มีความนิยมมาก โดยจะท าการจัดเก็บส าเนาของข้อมูลดังกล่าวไว้
ภายในเซิร์ฟเวอร์ และยังเป็นการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการอีก
ด้วย37 

                                                           
36 Article 12, EU E-Commerce Directive 2000/31/EC. 
37 Article 13, EU E-Commerce Directive 2000/31/EC. 
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Hosting ภายใต้มาตรา 14 ของกฎหมายอีคอมเมิ ร์ ซ  EU E-Commerce 
Directive 2000/31/EC หมายถึง เป็นการบริการรูปแบบสื่อกลางในการจัดเก็บข้อมูล (ท่ีผู้
ให้บริการได้จัดเก็บฐานข้อมูล และไฟล์อื่น ๆ ไว้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการที่ได้รับจาก
ผู้ใช้บริการ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลแบบ extended หรือเป็นการถาวรตามค าขอ38 

ข้อสังเกต อย่างไรก็ดีภายใต้มาตรา 15 ของกฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-
Commerce Directive 2000/31/EC เป็นการก าหนดภาระหน้าที่ให้กับผู้ ให้บริการที่
เฉพาะเจาะจงมากข้ึน โดยก าหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ
เกี่ยวกับพ้ืนที่ให้บริการของตนที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย 
เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ผิดกฎหมาย โดยทันที39 
 
 2. การก าหนดความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการตาม
กฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-Commerce Directive 2000/31/EC 

กฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-Commerce Directive 2000/31/EC เป็นกฎหมายที่
มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดกรอบกฎหมายร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกภายในสหภาพ
ยุโรปและเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ให้บริการและผู้ใช้บริการในสหภาพยุโรป 
กฎหมายนี้จึงได้มีการออกมาในลักษณะที่ เป็นการควบคุมภาพรวมของการใช้ง าน
อินเทอร์เน็ตภายในสหภาพยุโรป รวมทั้งการก าหนดความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิด
ของผู้ให้บริการ มาตรการในการควบคุมเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อ
สังคม และการสร้างตลาดดิจิทัลหนึ่งเดียว โดยใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วสหภาพยุโรป โดยมี
แนวคิดในเพ่ือสร้างความมั่นใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้รับบริการ หากผู้รับบริการ
ตกเป็นผู้ถูกกระท าต่อการท าละเมิด กฎหมายก็มีการก าหนดให้สิทธิแก่ผู้รับบริการด้วยการ
สามารถแจ้งต่อผู้ให้บริการที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ให้บริการทราบถึงการที่ตนถูกละเมิดหรือแจ้ง
ว่ามีสิ่งผิดกฎหมายที่พบเจอ และผู้ให้บริการมีหน้าที่ลบหรือปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหาที่ผิด

                                                           
38 Article 14, EU E-Commerce Directive 2000/31/EC. 
39 Rosa Julia-Barcelo, (2002). Intermediary Liability in The E-Commerce Directive 

So Far So Good, But It's Not Enough (Digitalcommons.law.scu.edu). http://digitalcommon 
s.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1315&context=chtlj. accessed 1 May 2022.  
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กฎหมายหรือการกระท าละเมิดใด ๆ ที่ผู้ให้บริการสามารถรับรู้ได้ว่าข้อมูลดังกล่าวควรที่จะ
มีการลบอย่างทันท่วงทีมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการหรือบุคคลอ่ืน หากผู้
ให้บริการไม่กระท าการลบหรือปิดกั้นข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งจากผู้รับบริการหรือได้รับค าสั่ง
จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ผู้ให้บริการนั้นก็อาจมีความผิดร่วมด้วยกับเนื้อหา
ที่ผิดกฎหมายเหล่านั้น อย่างไรก็ดีผู้ให้บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์ม และ
บริการโฮสติ้งอ่ืน ๆ มีหน้าส่งข้อมูลจ านวนมากระหว่างผู้ใช้ กฎหมายจึงไม่ได้ก าหนดว่าผู้ให้
บริการจ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเพ่ือตรวจจับเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ทั้งเพ่ือให้
โมเดลธุรกิจแพลตฟอร์มจ านวนมากสามารถอยู่รอดได้ เว้นแต่จะมีค าสั่งให้ด าเนินการเป็น
กรณี ๆ ไป เช่น ค าสั่งศาลให้ต้องยุติหรือป้องกันการละเมิด40 

 
 3. ตัวอย่างของข้อมูลที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

 ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ต่อต้านสังคม 
ตัวอย่าง เน้ือหาเกี่ยวกับการก่อ

การร้าย การล่วงละเมิด
ทางเพศเด็ก การคุกคาม
ของความรุนแรง การ
ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

เน้ือหาท่ีไม่ผิดกฎหมาย
แต่ไม่เหมาะสมกับเด็ก 
หรือ เ น้ือหา ท่ีส่ ง เสริ ม
ความรุนแรงหรือการท า
ร้ายตนเองและการกลั่น
แกล้งทางอินเทอร์เน็ต 

เ น้ื อ ห า ท่ี เ ป็ น ก า ร ใ ช้
ถ้ อ ยค า ไ ม่ เ หม า ะ ส ม 
หยาบคาย รบกวนหรือ
ท าให้เข้าใจผิด 

มาตราในการควบคุม ควบคุมโดยกฎหมาย
อาญาและกฎหมายแพ่ง
และค าสั่งอีคอมเมิร์ซ 

อยู่ภายใต้ข้อก าหนดใน
การให้บริการ 

อยู่ภายใต้ข้อก าหนดใน
การให้บริการ 

 
ซึ่ งในมาตรา 12-15 ของกฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-Commerce Directive 

2000/31/EC อันเป็นลักษณะของการก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการและข้อยกเว้น
ความรับผิดของผู้ให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ว่าผู้ให้บริการจะต้องรับผิดอย่างไร เพราะเหตุ
ใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ผู้ให้บริการอาจต้องรับผิดส าหรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายที่

                                                           
40 Platform Liability in the EU: A Need for Reform?, kommerskollegium, 2020, 

p.14. 
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เกี่ยวข้องกับการบริการ แต่ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการก็อาจสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้อง
การยกเว้นจากความรับผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายที่จัดเก็บหรือส่งผ่านแพลตฟอร์มได้ 
หากการบริการดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการที่กฎหมายระบุไว้ โดยสามารถแยกได้ตาม
ประเภทของการให้บริการ41 

 
4. ข้อยกเว้นความรับผิดในรูปแบบการบริการ Mere conduit42 
ในรูปแบบการบริการ Mere conduit ผู้ให้บริการจะได้รับการยกเว้นจากความรับ

ผิดในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ได้กระท าการใด ๆ โดยผู้ให้บริการเป็นเพียงแค่ช่องทางในการส่ง
ข้อมูลในเครือข่ายการสื่อสาร หรือเพียงแค่ให้สิทธิในการเข้าถึงเครือข่ายการสื่อสาร 43 ซึ่ง
ประเทศสมาชิกนั้นจะต้องรับประกันว่าผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดและมีผลบังคับใช้ต่อผู้
ให้บริการ หากเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นความรับผิด ดังนี้44 
 (a) ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นในการถ่ายโอนข้อมูล กล่าวคือผู้ให้บริการไม่ได้
เป็นผู้ตัดสินใจที่จะด าเนินการส่งข้อมูลดังกล่าว 
 (b) ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้เลือกผู้รับข้อมูล  
 (c) ผู้ให้บริการไม่ได้เลือก หรือแก้ไขข้อมูล หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่ในการส่ง 

การกระท าของผู้ให้บริการที่อ้างถึงในข้างต้นอาจรวมถึงการจัดเก็บฐานข้อมูล
อัตโนมัติและการเก็บฐานข้อมูลชั่วคราวที่ส่งเข้ามา ตราบเท่าที่ข้อมูลที่ส่งมาดังกล่าวมีขึ้น
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการด าเนินการส่งในข้อมูลให้แก่ผู้รับบริการและมีเงื่อนไขว่าข้อมูล
ดังกล่าวที่ส่งผ่านผู้ให้บริการจะไม่ถูกเก็บไว้เป็นเวลานานเกินความจ าเป็นอย่างไม่เหตุอัน
สมควรผู้ให้บริการก็อาจไม่ต้องรับผิดต่อข้อมูลที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย45 

                                                           
41 รัฐสภา จุรีมาศ, (2564) การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดของตัวกลางทางอินเทอร์เน็ต

ของกฎหมายประเทศไทยและต่างประเทศ, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
42 Article 12, EU E-Commerce Directive 2000/31/EC. 
43 CMS-law now. The E-commerce Directive, https://www.cms-lawnow.com/eale 

rts/2002/04/the-ecommerce-directive?cc_lang=en#:~:text=The%20E%2Dcommerce%20 
Directive%202000,Union%20(%22EEA%22). accessed 1 May 2022. 

44 Article 12 (1), EU E-Commerce Directive 2000/31/EC. 
45 Article 12 (2), EU E-Commerce Directive 2000/31/EC. 
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ข้อสังเกต ของข้อยกเว้นความรับผิดมาตรา 12 นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบศาล
หรือหน่วยงานทางปกครอง ตามกฎหมายของประเทศสมาชิกในการก าหนดให้ผู้ให้บริการ
ยุติหรือกระท าการป้องกันการละเมิด46  
 
 5. ข้อยกเว้นความรับผิดในรูปแบบการบริการ Caching 47 

ในรูปแบบการบริการ  Caching ผู้ ให้บริการนั้นจะไม่รับผิดต่อการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลอัตโนมัติ และฐานข้อมูลชั่วคราวภายในเซิร์ฟเวอร์ หากข้อมูลนั้นถูกด าเนินการ
จัดเก็บโดยมีเพียงสาเหตุเดียว คือ เพ่ือท าให้การส่งข้อมูลไปยังผู้รับบริการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แต่การเก็บฐานข้อมูลในระยะยาวโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้ให้บริการอาจมีความผิด
และไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อยกเว้นความรับผิดนี้ ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับกรณีของ 
Mere conduit ในมาตรา 12 ซึ่งประเทศสมาชิกนั้นจะต้องรับประกันว่าผู้ให้บริการไม่ต้อง
รับผิดและมีผลบังคับใช้ต่อผู้ให้บริการ หากเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นความรับผิด ดังนี้48 
  (a) ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้แก้ไขข้อมูลที่ได้ท าการจัดเก็บเอาไว้ 
  (b) ผู้ให้บริการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลที่ได้ก าหนดไว้ 
  (c) ผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลที่ได้
ก าหนดไว้ 
  (d) ผู้ให้บริการไม่ท าการแทรกแซงข้อมูลโดยผิดกฎหมาย เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลนั้น 
  (e) ผู้ให้บริการจะต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว เพ่ือลบหรือปิดการเข้าถึง
ฐานข้อมูลที่เก็บไว้ เมื่อได้รับรู้ว่าข้อมูลที่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นต้นทางของการส่งข้อมูลได้ลบ
ข้อมูลดังกล่าวออกจากเครือข่าย หรือการเข้าถึงข้อมูลนั้นถูกปิดการใช้งาน โดยศาลหรือ
หน่วยงานทางปกครองที่ได้มีค าสั่งให้ถอดถอนไม่ให้มีสิทธิ์ในการเก็บฐานข้อมูลดังกล่าว 

                                                           
46 Article 12 (3), EU E-Commerce Directive 2000/31/EC. 
47 Article 13, EU E-Commerce Directive 2000/31/EC. 
48 Article 13 (1), EU E-Commerce Directive 2000/31/EC. 
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 ซึ่งมาตรานี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับในมาตรา 12 คือจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบศาลหรือหน่วยงานทางปกครอง ตามกฎหมายของประเทศสมาชิกในการก าหนดให้
ผู้ให้บริการยุติหรือกระท าการป้องกันการละเมิด49 

 
6. ข้อยกเว้นความรับผิดในรูปแบบการบริการ Hosting50 
ในรูปแบบการบริการ Hosting กรณีที่ผู้ให้บริการให้บริการในลักษณะ Hosting 

ที่เป็นลักษณะการจัดเก็บฐานข้อมูล และไฟล์อื่น ๆ ที่ได้รับจากผู้รับบริการ เช่น การบริการ
ในลักษณะการจัดหาพ้ืนที่เซิร์ฟเวอร์ส าหรับเว็บไซต์ ผู้ให้บริการนั้นอาจไม่ต้องรับผิดใน
ความเสียหายที่เกิดข้ึนโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
  (a) เมื่อผู้ให้บริการไม่ได้ทราบหรือควรทราบได้ว่าแท้จริงข้อมูลดังกล่าวที่
เก็บนั้น เป็นข้อมูลที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายใด ๆ และในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกร้อง
ค่าเสียหายเช่นกัน หากผู้ให้บริการไม่อาจทราบได้ว่าข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะที่ผิดกฎหมาย
ผู้ให้บริการก็ไม่จ าต้องชดใช้ค่าเสียหาย 
  (b) เมื่อผู้ให้บริการได้ทราบหรือควรจะทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะที่
ผิดกฎหมาย หากผู้ให้บริการ ได้ด าเนินการลบข้อมูลดังกล่าวหรือได้ปิดการเข้าถึงข้อมูล
อย่างรวดเร็วแล้ว ผู้ให้บริการก็ย่อมพ้นความรับผิดอันเกิดข้ึน 
 

2.2 การก าหนดการก ากับดูแลของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (EU Regulation on Platform-to business relation 
หรือ P2B Regulation) 

ลักษณะขอบเขตของการก ากับควบคุมของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการ
ประกอบธุ รกิจแพลตฟอร์มออนไลน์  ( EU Regulation on Platform-to business 
relation หรือ P2B Regulation) นี้มุ่งเน้นไปที่การก ากับดูแลแพลตฟอร์มที่มีลักษณะ
ส าคัญของบริการ ในรูปแบบของการให้บริการในลักษณะสื่อกลางหรือที่เรียกว่าผู้ให้บริการ
ตัวกลางอินเทอร์เน็ตแก่ทั้งผู้ ใช้งาน  ซึ่งภาระผูกพันที่ก าหนดโดยระเบียบ P2B บน

                                                           
49 Article 13 (2), EU E-Commerce Directive 2000/31/EC. 
50 Article 14, EU E-Commerce Directive 2000/31/EC. 
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แพลตฟอร์มออนไลน์นี้มีการควบคุมอยู่ด้วยกันหลายประการ51 เช่น การเพ่ิมมาตรการ
ความโปร่งใสที่เกี่ยวกับข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับผู้ใช้ทางธุรกิจของแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ภาระหน้าที่ในการให้ค าชี้แจงและเหตุผลโดยละเอียดส าหรับการตัดสินใจระงับ
หรือยุติบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ ภาระผูกพันส าหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นผู้ขาย
สินค้า ภาระหน้าที่ส าหรับแพลตฟอร์มในการอธิบายการเข้าถึงต่อผู้ประกอบธุรกิจต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่ืน ๆ ผ่านการให้บริการของแพลตฟอร์ม ภาระผูกพันในการจัดตั้ง
ระบบการจัดการข้อร้องเรียนภายในที่มีประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการระงับ
ข้อพิพาทนอกศาล การห้ามการกระท าที่ไม่เป็นธรรมบางอย่างของแพลตฟอร์ม เช่น การ
ระงับ การยกเลิก หรือการจ ากัดบัญชีโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน เช่นเดียวกับการไม่แจ้งการ
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไข เป็นต้น 

ซึ่งระเบียบ P2B ดังกล่าวมีลักษณะที่ใช้กับทุกแพลตฟอร์มที่ให้บริการแก่ผู้
ประกอบธุรกิจในสหภาพยุโรป โดยไม่ค านึงถึงต าแหน่งที่ตั้งของแพลตฟอร์มในความเป็น
จริง หากผู้ใช้งานหรือผู้ประกอบธุรกิจจัดตั้งขึ้นหรืออาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปและใช้
แพลตฟอร์มเพ่ือเสนอสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคในสหภาพยุโรป แพลตฟอร์มดังกล่าวจะ
ถูกกับก าดูแลโดยระเบียบ P2B52 อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับระเบียบ P2B 
กับความสัมพันธ์กับกฎหมายอื่น เนื่องจากระเบียบ P2B มีผลบังคับใช้เพ่ิมเติมจากกฎหมาย
ประเทศสมาชิกหรือกฎหมายยุโรปที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายสัญญา กฎหมายการแข่งขัน 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น ในบางกรณีอาจ
ต้องมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพ่ือก าหนดว่าระเบียบ  P2B 
สามารถใช้ได้ในขอบเขตใด เช่น กฎหมายสัญญา จะได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบ P2B 
หรือไม ่
 

                                                           
51 Debandt, The EU Platform-to-Business Regulation now applies, https://www. 

debandt.eu/en/node/396. accessed 1 May 2022. 
52 Dacbeachcroft. The Platform to Business Regulation (the “P2B Regulation”) – 

why worry? https://www.dacbeachcroft.com/en/gb/articles/2020/august/the-platform-
to-business-regulation-the-p2b-regulation-why-worry/. accessed 1 May 2022. 
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1. ค านิยามหรือค าอธิบายตามกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (EU Regulation on Platform-to business relation 
หรือ P2B Regulation) 

ภายใต้กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ 
(EU Regulation on Platform-to business relation หรือ P2B Regulation) ซึ่ ง เป็น
ระเบียบฉบับแรกของสหภาพยุโรปที่ใช้ในการก ากับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยเหตุนี้
ระเบียบดังกล่าวจึงมีการก าหนดค านิยามต่าง ๆ เอาไว้เพ่ือใช้ในการตีความต่าง ๆ และ
ก าหนดให้ถือตามความหมายดังท่ีได้อธิบายไว้ ดังนี้53 

 (1) ผู้ประกอบทางธุรกิจ หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่ท าหน้าที่ในเชิงพาณิชย์ 
หรือทางวิชาชีพ หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เสนอสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคผ่านบริการ
แพลตฟอร์มตัวกลางออนไลน์ เพ่ือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการค้า ธุรกิจ หรืออาชีพของ
ตน 

 (2) บริการแพลตฟอร์มตัวกลางออนไลน์ หมายถึง บริการตามข้อก าหนด
ทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นบริการข้อมูลออนไลน์ตามความหมายของข้อ (b) ของมาตรา 
1(1) ของ Directive (EU) 2015/1535 ซึ่งหมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่
จัดหาหรือเสนอให้บริการในลักษณะที่เป็นตัวกลางในทางออนไลน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 

(ข) ผู้ที่อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจเสนอสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นการท าธุรกรรมโดยตรงระหว่างผู้
ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคโดยไม่ค านึงถึงว่าธุรกรรมเหล่านั้นจะสิ้นสุดที่ใด 

(ค) ผู้ให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ตาม
สัญญาระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งน าเสนอสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภค 
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2. ข้อก าหนดและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (EU Regulation on Platform-to business 
relation หรือ P2B Regulation) 

ภายใต้กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ 
(EU Regulation on Platform-to business relation หรื อ  P2B Regulation) ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการใช้งานที่เหมาะสมของตลาดภายใน โดยการวางกฎเกณฑ์
เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ประกอบธุรกิจของบริการแพลตฟอร์มตัวกลางออนไลน์และผู้ใช้เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือค้นหาออนไลน์ จะได้รับความโปร่งใส ความยุติธรรม และการแก้ไขที่
เหมาะสม ซึ่งการบริการแพลตฟอร์มระหว่างผู้ประกอบกิจการจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการของกฎหมายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องการก าหนดภาระต่าง ๆ ของ
แพลตฟอร์ม หากแพลตฟอร์มออนไลน์กระท าการใด ๆ อันมีลักษณะที่ต้องห้ามตาม
กฎหมายก็ย่อมมีความผิดตามที่กฎหมายก าหนด  

โดยจะพิจารณาตามมาตรา 3 ในประเด็น “ข้อก าหนดและเงื่อนไข” 54 กฎหมาย
นั้นก าหนดว่าในการให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ หากผู้ให้บริการต้องการก าหนด
ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ข้อก าหนดและเง่ือนไขเหล่านั้น 

 1. จะต้องถูกร่างด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย  
 2. ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการได้ง่ายในทุกขั้นตอน

ของความสัมพันธ์ทางการค้ากับผู้ให้บริการ รวมถึงในระยะก่อนท าสัญญา 
 3. ผู้ให้บริการต้องก าหนดเหตุผลส าหรับการตัดสินใจระงับหรือยุติหรือ

ก าหนดข้อจ ากัดประเภทอ่ืนใด ทั้งหมดหรือบางส่วน ในการให้บริการออนไลน์แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจอย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ดีหากผู้ให้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ผู้
ให้บริการก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ
ในข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้น ซึ่งระยะเวลาการแจ้งนั้นต้องไม่น้อยกว่า  15 วัน หากผู้
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ประกอบธุรกิจต้องการที่บอกเลิกสัญญากับผู้ให้บริการก็สามารถท าได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา
ที่แจ้งให้ทราบ เว้นแต่จะมีสัญญาเป็นการเฉพาะที่มีระยะเวลาสั้นกว่านั้น และกฎหมายยัง
ก าหนดอีกว่าข้อก าหนดและเง่ือนไขซึ่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดตามที่กล่าวมา ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ด าเนินการโดยผู้ให้บริการซึ่งขัดต่อบทบัญญัติจะเป็น
โมฆะ 

ประกอบกับมาตรา 4 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับ “ข้อจ ากัด การระงับ และการยกเลิก”55 
ในกรณีที่ผู้ให้บริการตัดสินใจที่จะจ ากัดหรือระงับการให้บริการของตนแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ผู้ให้บริการมีหน้าที่จะต้องชี้แจงเหตุผลก่อนการยกเลิก ให้ผู้
ประกอบธุรกิจทราบอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการยกเลิกจะมีผล ซึ่งในกรณีของการจ ากัด 
การระงับ หรือการยกเลิก ผู้ให้บริการจะต้องเปิดโอกาสให้ประกอบธุรกิจชี้แจงข้อเท็จจริง
และสถานการณ์ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนภายในตามมาตรา 1156 เนื่องจากใน
มาตรา 11 เป็นข้อก าหนดที่ก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีระบบภายในส าหรับข้อ
ร้องเรียนของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งระบบการจัดการข้อร้องเรียนภายในนั้นจะต้องสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งจะต้องอยู่บนหลักการของความโปร่งใสและการ
ปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น การร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ผู้ประกอบธุรกิจถูกกล่าวหา
ว่าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือปัญหาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการ
ออนไลน์และที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ร้องเรียน เป็นต้น  

รวมถึงในกรณีมาตรา 8 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับ “เงื่อนไขในสัญญาโดยเฉพาะ”57 
เพ่ือให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้ประกอบธุรกิจได้รับการ
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ด าเนินการโดยสุจริตและอยู่บนพ้ืนฐานของข้อตกลงที่เป็นธรรม ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องไม่
ท าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังในข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญา เว้นแต่การปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับอ่ืน หรือเมื่อการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังเป็นประโยชน์ส าหรับผู้
ประกอบธุรกิจ และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อก าหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
เงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยุติความสัมพันธ์ตามสัญญากับผู้ให้บริการได้ 
 

2.3 การก าหนดการก ากับดูแลของร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) 
ร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) ก าหนดว่าบริการดิจิทัลนั้นครอบคลุมการบริการ

หลายประการไม่ว่าจะเป็น บริการออนไลน์ขนาดใหญ่ตั้งแต่ เว็บไซต์ธรรมดาไปจนถึงการ
บริการโครงสร้างทางอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น ตลาดออนไลน์ 
แพลตฟอร์มแบ่งปันเนื้อหา แอปสโตร์ แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวออนไลน์ แพลตฟอร์มที่
พัก ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้รับจดทะเบียนโดเมน บริการคลาวด์ เว็บโฮสติ้ง แพลตฟอร์ม
เศรษฐกิจความร่วมมือ และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ดังนั้นการบริการดิจิทัลทั้งหมดที่
ด าเนินธุรกิจในสหภาพยุโรปต้องอยู่ภายใต้กฎหมายบริการดิจิทัล ไม่ว่าธุรกิจจะก่อตั้งขึ้นที่
ใด แต่อย่างไรก็ดีร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) ดังกล่าว ไม่ได้ก าหนดวิธีการควบคุมใน
ลักษณะขึ้นทะเบียนหรือระบบการขออนุญาตเป็นการเฉพาะ แต่เป็นการก าหนดธุรกิจ
แพลตฟอร์มออนไลน์รายนั้น ๆ ไป หากการบริการดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนตามที่ร่าง
กฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) ก าหนดไว้ในประเภทนั้น ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นก็ต้อง
ปฏิบัติตามร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) ฉบับนี้ โดยแพลตฟอร์มออนไลน์ในลักษณะ
ทั่วไปนั้นมีลักษณะ คือผู้ให้บริการในลักษณะโฮสติ้ง (hosting) ตามมาตรา 2(d) ที่ได้ท า
ตามค าขอของผู้รับบริการ โดยจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลไปยังสาธารณะเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ี
ได้ก าหนดไว้58 นอกจากนี้ยังได้มีการก าหนดค านิยามของอุปกรณ์เชื่อมต่อกับการบริการ
แพลตฟอร์มออนไลน์ (online interface) ให้หมายถึงซอฟต์แวร์ใด ๆ รวมถึงเว็บไซต์หรือ
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ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน รวมถึงแอปพลิเคชันมือถือ59 อีกท้ังค าว่า “ผู้ค้า” ที่
อยู่ในการบริการแพลตฟอร์มนั้น หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยไม่ค านึงถึง
ว่าเป็นกิจการส่วนตัวหรือสาธารณะ รวมถึงการกระท าผ่านบุคคลที่ได้กระท าการแทนในชื่อ
ของเจ้าของกิจการ เพ่ือวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องกับการค้าหรือธุรกิจ60 

แฟลตฟอร์มออนไลน์ที่ เข้าลักษณะของแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ คือ
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยมีการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนในสหภาพ
เท่ากับหรือสูงกว่า 45 ล้านคน ซึ่งค านวณตามวิธีการที่ก าหนดของคณะกรรมาธิการ ซึ่งผู้
ประสานงานบริการดิจิทัลของสถานประกอบการต้องตรวจสอบอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือนว่า
จ านวนผู้รับบริการที่ใช้งานรายเดือนโดยเฉลี่ยในแพลตฟอร์มออนไลน์ของตนเท่ากับหรือสูง
กว่า 45 ล้านคน61 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะดังกล่าวเป็นการก ากับดูแลแบบบังคับหรือที่เรียกว่า
มาตรการก ากับดูแลภายหลังซึ่งเป็นข้อก าหนดผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เข้าลักษณะเงื่อนไข
ตามท่ีก าหนดไว้นั้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายนั้น 
 กฎหมายเกี่ยวกับการบริการแพลตฟอร์มออนไลน์ของสหภาพยุโรป62 เกิดขึ้นจาก
หลักการปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการในทางออนไลน์ เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส ความยุติธรรมเพ่ือสร้างการแข่งขันที่เท่าเทียมกันส าหรับธุรกิจ และการ
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ก าหนดความรับผิดส าหรับผู้ให้บริการดิจิทัล ด้วยเหตุนี้สหภาพยุโรปจึงเห็นถึงความจ าเป็น
ในการให้ความชัดเจนทางกฎหมายส าหรับแพลตฟอร์มออนไลน์และผู้ใช้บริการในการ
เคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐานอันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการที่
ผู้ใช้บริการเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายที่สอดคล้องเพ่ือจัดการกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
ในทางออนไลน์ การควบคุมเนื้อหา และการก าหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนส าหรับ
แพลตฟอร์มต่อหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) ใน
ประเด็นของการก าหนดหลักการควบคุมของการบริการแพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่ว่าจะทั้ง
ด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค แพลตฟอร์มแบ่งปันเนื้อหา แอปพลิเคชัน และ
แพลตฟอร์มการเดินทางและที่พักออนไลน์ ร่างกฎหมายนี้ไม่ได้มีการควบคุมเรื่องใดไว้เป็น
การเฉพาะเป็นการพิเศษ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะการควบคุมแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ในภาพรวมหลายประการ เช่น การควบคุมเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย การควบคุมความ
รับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของแพลตฟอร์มออนไลน์ การควบคุมสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
หรือของปลอม การควบคุมแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีต่อผู้ค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ของตน 
การควบคุมในการรายงานความโปร่งใสส าหรับผู้ให้บริการตัวกลาง ระบบจัดการเรื่ อง
ร้องเรียนภายใน การระงับข้อพิพาทนอกศาล เขตอ านาจศาล ผู้มีอ านาจในการบังคับใช้
กฎหมายและผู้ประสานงาน บทลงโทษ เป็นต้น โดยจะครอบคลุมแพลตฟอร์มออนไลน์
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ 
 

1. ค านิยามหรือค าอธิบายตามร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) 
 ในกรณีตามมาตรา 2 ของร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) ที่จะมีการบังคับใช้ทั่ว
สหภาพยุโรป ได้ก าหนดค านิยามหรือค าอธิบายของค าศัพท์ตามกฎหมายนี้เอาไว้ ซึ่งในการ
ตีความต่าง ๆ ตามร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) ก าหนดให้ถือตามความหมายดังที่ได้
อธิบายไว้ ดังนี้63 
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 ค านิยามในส่วนของผู้ให้บริการหรือตัวกลางที่ถูกอธิบายไว้ใน มาตรา 2 (d) ตาม
ร่างกฎหมายบริการดิจิทัล หมายถึง “ผู้ให้บริการตัวกลาง” การบริการอย่างหนึ่งอย่างใดใน
บริการต่อไปนี้64 

 1. การบริการในรูปแบบ “mere conduit” หมายถึง การบริการที่
ประกอบด้วย “การส่งข้อมูลในเครือข่ายการสื่อสารให้แก่ผู้รับบริการ” (บริการส่ง) และ 
“การอนุญาตในการเข้าถึงเครือข่ายการสื่อสาร” (บริการการเข้าถึง) 

 2. การบริการในรูปแบบ “caching” หมายถึง การบริการส่งข้อมูลใน
เครือข่ายที่ได้รับจากผู้รับบริการ โดยจะท าการจัดเก็บส าเนาของข้อมูลดังกล่าวไว้ภายใน
เซิร์ฟเวอร์ และยังเป็นการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ 

 3. การบริการในรูปแบบ “hosting” หมายถึง การบริการรูปแบบที่ผู้
ให้บริการได้จัดเก็บฐานข้อมูล และไฟล์อื่น ๆ ไว้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการที่ได้รับจาก
ผู้ใช้บริการ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร (extended) 
 ในส่วนการบริการลักษณะ “แพลตฟอร์มออนไลน์” ตามมาตรา 2 (h) หมายถึงผู้
ให้บริการในลักษณะโฮสติ้ง (hosting) ตามมาตรา 2(d) ที่ได้ท าตามค าขอของผู้รับบริการ 
โดยจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลไปยังสาธารณะเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้65 นอกจากนี้
ยังได้มีการก าหนดค านิยามของอุปกรณ์เชื่อมต่อกับการบริการแพลตฟอร์มออนไลน์ 
(online interface) ให้หมายถึงซอฟต์แวร์ใด ๆ รวมถึงเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ 
และแอปพลิเคชัน รวมถึงแอปพลิเคชันมือถือ66 อีกทั้งค าว่า “ผู้ค้า” ที่อยู่ในการบริการ
แพลตฟอร์มนั้น หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยไม่ค านึงถึงว่าเป็นกิจการ
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ส่วนตัวหรือสาธารณะ รวมถึงการกระท าผ่านบุคคลที่ได้กระท าการแทนในชื่อของเจ้าของ
กิจการ เพ่ือวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องกับการค้าหรือธุรกิจ67 
 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) ได้ก าหนดเกี่ยวกับค า
นิยามของผู้ให้บริการและลักษณะของการให้บริการอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์ไว้อย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ตามกฎหมายนั้นหมายถึงใคร
และมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างไร ซึ่งจะสอดคล้องกับการตรวจสอบวิเคราะห์ผู้ให้บริการ
ประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกระท าที่ผิดกฎหมายว่าบุคคลหรือองค์กรนั้น ถือเป็นผู้
ให้บริการที่มีบทก าหนดเรื่องความรับผิดหรือไม่ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ความยุติธรรม
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจในทางออนไลน์ 
 
 2. มาตรการในการควบคุมเนื้อหาที่ผิดกฎหมายของแพลตฟอร์มออนไลน์ 
 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมแพลตฟอร์มออนไลน์ตามร่างกฎหมายบริการ
ดิจิทัลจะถูกบัญญัติจะถูกระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 และ 3 ของกฎหมายนี้ในหัวข้อ “ข้อก าหนด
เพ่ิมเติมที่บังคับใช้กับผู้ให้บริการโฮสติ้ง รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์” และ“ข้อก าหนด
เพ่ิมเติมที่ใช้กับแพลตฟอร์มออนไลน์” ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังจะอธิบายไว้ในมาตรา 17 ประเด็นเรื่องของระบบจัดการเรื่อง
ร้องเรียนภายใน ร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) ก าหนดว่าแพลตฟอร์มออนไลน์จะต้อง
จัดให้มีการเข้าถึงระบบการข้อร้องเรียนภายในที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถ
ยื่นเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์และไม่มีค่าใช้จ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกในการส่งข้อ
ร้องเรียนที่มีความแม่นย าเพียงพอและมีหลักฐานเพียงพอ และแพลตฟอร์มออนไลน์ต้อง
จัดการข้อร้องเรียนที่ส่งมาผ่านระบบจัดการข้อร้องเรียนภายในของตนอย่างทันท่วงทีและ
เป็นกลาง อีกทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์จะต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้าถึงการ
ตัดสินใจที่ได้ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน อย่างเช่นการตัดสินใจ
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ลบหรือปิดการเข้าถึงข้อมูล การตัดสินใจระงับหรือยุติการให้บริการ ทั้งหมดหรือบางส่วน
แก่ผู้ใช้บริการ ตัดสินใจระงับหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ68  
 นอกจากนี้ประเด็นในเรื่องของมาตรการและการป้องกันตามมาตรา  20 โดย
แพลตฟอร์มออนไลน์จะต้องระงับการให้บริการต่อเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้งตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ได้ออกค าเตือนล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการแล้ว และค านึงถึง
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและสถานการณ์ที่ชัดเจนจากข้อมูลที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ เช่น จ านวนที่แน่นอนของรายการที่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้งหรือข้อ
ร้องเรียน ความรุนแรงของการใช้ในทางที่ผิดและผลที่ตามมา ความตั้งใจของผู้ใช้บริการ
หรือผู้ร้องเรียน เป็นต้น69 รวมทั้งประเด็นของการแจ้งความสงสัยว่าการกระท าผิดกฎหมาย
ดังกล่าวมีความผิดทางอาญา ในกรณีที่แพลตฟอร์มออนไลน์รับรู้ถึงข้อมูลใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความสงสัยว่ามีความผิดทางอาญาร้ายแรงที่เกี่ยวข้อง เช่น ภัยคุกคามต่อชีวิตหรือความ
ปลอดภัยของบุคคลเกิดขึ้น ก าลังเกิดขึ้น หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น แพลตฟอร์มออนไลน์มี
หน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับใช้กฎหมายทราบโดยทันที หรือหน่วยงานตุลาการของประเทศ
สมาชิกหรือประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับความสงสัยนั้นและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มี
อยู่70 
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 3. การก าหนดความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของแพลตฟอร์ม
ออนไลน์71 
 ภายใต้ร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) ในการบริการทางดิจิทัลทั้งหมดที่ด าเนิน
ธุรกิจในสหภาพยุโรปไม่ว่าธุรกิจจะก่อตั้งขึ้นที่ใด หรือแม้แต่บริษัทขนาดเล็กและบริษัท
ขนาดใหญ่ จ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของร่างกฎหมายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเด็นเรื่องการก าหนดความรับผิด หากแพลตฟอร์มออนไลน์กระท าการใด ๆ อันมี
ลักษณะที่ต้องห้ามตามกฎหมายก็ย่อมมีความผิดตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเมื่อกล่าวถึง
ลักษณะของการบริการรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าการบริการในรูปแบบใดที่มีลักษณะ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด โดยจะพิจารณาตามมาตรา 2 (h) ของร่างกฎหมายบริการ
ดิจิทัลว่ารูปแบบของแพลตฟอร์มออนไลน์ หมายถึงผู้ให้บริการในลักษณะโฮสติ้ง (hosting) 
ด้วยเหตุนี้อาจกล่าวได้ว่าผู้ให้บริการในรูปแบบโฮสติ้งหรือการบริการรูปแบบแพลตฟอร์ม
ออนไลน์มีลักษณะของการบริการเช่นเดียวกับท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้  
 การบริการดังกล่าวนั้นมีลักษณะของข้อก าหนดความรับผิดที่ถูกระบุไว้ในมาตรา 5 
อธิบายได้ว่าเมื่อมีการให้บริการอันประกอบด้วยการจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ 
โดยทั่วไปผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อข้อมูลที่เก็บไว้ตามค าขอของผู้ใช้บริการ แต่หาก
แพลตฟอร์มผู้ให้บริการรู้เกี่ยวกับการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือเนื้อหาในแพลตฟอร์มมี
ลักษณะที่ผิดกฎหมายและยังปล่อยให้มีการกระท าดังกล่าวเกิดขึ้น เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ 
การมีลักษณะเนื้อหาของผู้ก่อการร้ายในแพลตฟอร์ม เนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทาง
เพศเด็ก หรือค าพูดแสดงความเกลียดชังที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ผิด
กฎหมายในแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มออนไลน์ก็อาจมีความรับผิด แต่ก็ต้องประกอบกับการ
ที่ผู้ให้บริการนั้นต้องทราบถึงเท็จจริงหรือสถานการณ์ในการกระท าความผิดมีลักษณะที่เห็น
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ได้ชัดเจนอีกด้วย72 รวมถึงหากมีการกระท าที่ผิดกฎหมายตามข้างต้นและผู้ให้บริการไม่ได้
ด าเนินการอย่างรวดเร็วเพ่ือลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย73 ผู้ให้บริการที่มี
ลักษณะที่เข้าหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดผู้ให้บริการก็ย่อมมีความรับผิดต่อการกระท า
ความผิดของผู้ที่กระท าความผิด 
 นอกจากนี้ ในประเด็นเรื่องของมาตรการการปกป้องผู้รับบริการจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยหรือของปลอมซึ่งเป็นหนึ่งในความรับผิดของผู้ให้บริการตามร่างกฎหมายบริการ
ดิจิทัล (DSA) โดยกฎหมายนี้ก าหนดให้มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพส าหรับผู้ด าเนินการทั้งหมด
ในแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือต่อต้านสินค้าผิดกฎหมาย โดยจะก าหนดให้แพลตฟอร์มมี
ขั้นตอนเกี่ยวกับการบังคับส าหรับการน าสินค้าผิดกฎหมายออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ด้วยเหตุนี้จะท าให้แพลตฟอร์มดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โปร่งใส และน่าเชื่อถือ
ส าหรับผู้บริโภค และกีดกันผู้ค้าที่ใช้แพลตฟอร์มอย่างไม่เหมาะสมจากการขายสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยหรือสินค้าลอกเลียนแบบ และแพลตฟอร์มออนไลน์จะต้องมีการจัดการระบบการ
ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือจัดระเบียบในแพลตฟอร์มออนไลน์ของตน เช่น ระบบของ
ผู้รายงานปัญหา ส าหรับเจ้าของแบรนด์ที่รายงานเกี่ยวกับสินค้าลอกเลียนแบบตน ระบบ
ดังกล่าวอาจท าเครื่องหมายต่อสินค้าที่ต้องสงสัย ซึ่งจะเป็นการก าจัดสินค้าลอกเลียนแบบ
ได้เร็วและง่ายขึ้น หรือการสุ่มตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการได้รับการระบุว่าผิด
กฎหมายในฐานข้อมูลและด าเนินการตามความเหมาะสม รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์
จะต้องได้รับการประเมิน ซึ่งจะรวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสินค้าผิดกฎหมายบน
แพลตฟอร์มของตน และการตรวจสอบประจ าปี 
 ข้อสังเกต ตามท่ีได้กล่าวไว้นอกจากความรับผิดที่เกิดจากเนื้อหาที่ผิดกฎหมายแล้ว
นั้นก็อาจมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่บังคับใช้กับผู้ให้บริการโฮสติ้งหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่
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อธิบายไว้ในมาตรา 14 ประเด็นในเรื่องของกลไกการแจ้งและการด าเนินการ ผู้ให้บริการ
จะต้องวางกลไกเพ่ือให้บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ สามารถแจ้งเกี่ยวกับการรายการข้อมูลที่
เห็นว่าเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย โดยกลไกเหล่านั้นจะต้องเข้าถึงได้ง่ายและอนุญาตให้ยื่นค า
บอกกล่าวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้74  
 โดยจะเก่ียวเนื่องกับมาตรา 19 ที่แพลตฟอร์มออนไลน์ต้องใช้มาตรการทางเทคนิค
ตามท่ีมีการระบุไว้เพ่ือให้แน่ใจว่าค าบอกกล่าวที่ส่งโดยผู้รายงานปัญหาผ่านกลไกท่ีอ้างถึงใน
มาตรา 14 และผู้ประสานงานบริการแพลตฟอร์มจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงชื่อ 
ที่อยู่ และที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานที่ได้รับจากผู้รายงาน และ
คณะกรรมการต้องเผยแพร่ข้อมูลในฐานข้อมูลที่ได้รับมาโดยเปิดเผยต่อสาธารณะและท าให้
ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน75  
 กรณีของการแจ้งความสงสัยว่ามีความผิดทางอาญาตามที่ระบุไว้ในมาตรา 21 ใน
กรณีที่แพลตฟอร์มออนไลน์รับรู้ถึงข้อมูลใดที่ก่อให้เกิดความสงสัยว่ามีความผิดทางอาญา
ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล ทั้งเกิดขึ้นแล้ว ก าลัง
เกิดขึ้น หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น กฎหมายก าหนดให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่แจ้งให้ผู้บังคับใช้
กฎหมายทราบโดยทันที หรือหน่วยงานตุลาการของประเทศสมาชิกหรือประเทศสมาชิกที่
เกี่ยวข้องกับความสงสัยผู้ให้บริการและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่76 
 อย่างไรก็ตามกฎหมายก็ไม่ได้มีเพียงการระบุว่าการกระท าใดที่มีลักษณะที่ผิด
กฎหมาย แต่กฎหมายก็ได้มีมาตรการคุ้มครองผู้ให้บริการ โดยการมีเงื่อนไขบางประการใน
การยกเว้นความรับผิดที่เกิดขึ้นของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เอาไว้ในมาตรา 5 
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กล่าวคือ หากผู้ให้บริการนั้นแสดงให้เห็นได้ว่าตนไม่ทราบหรือไม่รู้เกี่ยวกับการกระท าที่ผิด
กฎหมายหรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
เป็นการกระท าที่ไม่ได้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน หรือเมื่อผู้ให้บริการได้รับรู้หรือความ
ทราบเกี่ยวกับการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายดังกล่าว แต่ได้มีการ
ด าเนินการอย่างรวดเร็วเพ่ือลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายนั้น ผู้ให้บริการก็อาจ
หลุดพ้นความรับผิดดังกล่าว77 และนอกจากการที่ผู้ให้บริการได้เห็นถึงการกระท าที่ผิด
กฎหมายหรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายดังกล่าว หากมีค าสั่งให้ด าเนินการกับเนื้อหาที่ผิด
กฎหมายผู้ให้บริการก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นเช่นกันตามมาตรา 8 เมื่อผู้
ให้บริการได้รับค าสั่งให้ด าเนินการกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายซึ่งออกโดยหน่วยงานตุลาการ
หรือผู้บริหารระดับประเทศที่เก่ียวข้องบนพื้นฐานของสหภาพยุโรปหรือกฎหมายในประเทศ
โดยสอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพยุโรป ผู้ให้บริการก็ต้องปฏิบัติตามค าสั่งที่มอบให้โดย
ไม่ชักช้าตามที่ระบุและภายในช่วงเวลาที่ก าหนดให้ด าเนินการ โดยในค าสั่ งอาจ
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ ค าชี้แจงและเหตุผลที่อธิบายว่าเหตุใดข้อมูลดังกล่าวจึง
เป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย โดยอ้างอิงถึงข้อก าหนดเฉพาะของสหภาพยุโรปหรือกฎหมาย
ระดับประเทศที่มีการละเมิด ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ช่วยให้สามารถระบุเนื้อหาที่ผิดกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการชดใช้ส าหรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่ให้เนื้อหา ขอบเขต
ของค าสั่งบนพ้ืนฐานของกฎหมายที่ใช้บังคับของสหภาพยุโรปและกฎหมายภายในประเทศ 
ตามหลักการทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องไม่เกินความจ าเป็น
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นต้น78  
 ทั้งนี้ในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการการจัดการกับเนื้อหาที่เป็นอันตรายแต่ไม่ผิด
กฎหมาย โดยหลักการแล้วเนื้อหาที่เป็นอันตรายไม่ควรได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับเนื้อหา
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ที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายนี้จะก าหนดมาตรการเพ่ือลบหรือสนับสนุนการลบเนื้อหา
ที่ผิดกฎหมายเท่านั้น โดยค านึงถึงเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเต็มที่  เช่น การบิดเบือน
ข้อมูล การหลอกลวง ข้อมูลที่เป็นภัยอันตรายแก่สังคมซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ 

 
 4. หน้าที่ของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีต่อผู้ค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ของตน 
 นอกจากร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) จะมีการก าหนดมาตรการในการ
ควบคุมเนื้อหาที่ผิดกฎหมายของแพลตฟอร์มออนไลน์ ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังมีการก าหนด
วิธีการควบคุมเกี่ยวกับหน้าที่ของแพลตฟอร์มออนไลน์ในการตรวจสอบผู้ค้าในแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ของตนที่ระบุไว้ในมาตรา 22 กล่าวคือ ในกรณีที่แพลตฟอร์มออนไลน์จะอนุญาต
ให้ผู้ค้าท าสัญญาทางไกลกับผู้บริโภคได้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ค้าในแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ของตนมีรายละเอียดครบถ้วน เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
ของผู้ค้า ส าเนาเอกสารระบุตัวตนของผู้ค้าหรือบัตรประจ าตัวอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดตามที่
ก าหนดไว้ รายละเอียดบัญชีธนาคาร ในกรณีที่ผู้ค้าจดทะเบียนในทะเบียนการค้าหรือ
ทะเบียนสาธารณะจะต้องมีหมายเลขทะเบียน เป็นต้น และเมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าว 
แพลตฟอร์มออนไลน์จะต้องประเมินตามสมควรว่าข้อมูลที่อ้างนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ ผ่านการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ หากข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากผู้ ค้านั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
แพลตฟอร์มออนไลน์จะต้องขอให้ผู้ค้าแก้ไขข้อมูลใหม่เท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูล
ทั้งหมดถูกต้องและครบถ้วน โดยไม่ชักช้าหรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด และในกรณีท่ีผู้ค้า
ไม่แก้ไขหรือไม่กรอกข้อมูลนั้นให้ครบถ้วน แพลตฟอร์มออนไลน์มีหน้าที่จะต้องระงับการ
ให้บริการแก่ผู้ค้าจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามค าขอ นอกจากนี้แพลตฟอร์มออนไลน์จะต้อง
จัดเก็บข้อมูลที่ได้รับมาอย่างปลอดภัยตลอดระยะเวลาของสัญญากับผู้ค้า และต้องไม่
เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สามหรืออาจเปิดเผยข้อมูลได้แต่เพียงเท่าที่จ าเป็นเท่านั้นตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับท่ีออกโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจของประเทศ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวของ
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ผู้ค้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นความลับ หากไม่มีเหตุผลตามกฎหมายอันสมควร
แพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาเอาไว้โดยไม่เผยแพร่ต่อบุคคลอ่ืนใด79 
 

5. ภาระหน้าที่ในการรายงานความโปร่งใสส าหรับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ 
 ภายใต้หลักการตามร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) ที่จะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริการแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วทั้งสหภาพยุโรป ซึ่งเกิดขึ้นจากหลักการปกป้องสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการในทางออนไลน์ และเพ่ือให้ เกิดความโปร่งใส ความ
ยุติธรรมส าหรับผู้ประกอบธุรกิจในทางออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ร่างกฎหมายนี้จึงได้มีมาตรการ
ก าหนดภาระหน้าที่ในการรายงานความโปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับการลบและการปิดการใช้งาน
ข้อมูลที่เป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อข้อก าหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ โดยใช้
บังคับกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกรายตามมาตรา 13 และยังรวมถึงภาระหน้าที่
ในการรายงานส าหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาออนไลน์เพ่ือให้มี
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตามมาตรา 24 แม้ว่าโดยหลักการแล้วการเคารพเสรีภาพ
ในการท าสัญญาของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นสิ่งที่ควรพึงปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามควร
จะต้องมีการก าหนดกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับเนื้อหา การใช้งาน และการบังคับใช้
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของผู้ให้บริการเหล่านั้น เพ่ือความโปร่งใสในการคุ้มครองผู้รับบริการ
และการหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ อย่างไรก็ดีในแง่ของความรับผิดและ
ภาระผูกพันเฉพาะของแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่อาจมีประเด็นเพ่ิมเติมบางอย่างที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่และการสื่อสารข้อมูลภายใต้ร่างกฎหมายนี้ 
 ดังปรากฏในมาตรา 13 ซึ่งอธิบายภาระผูกพันในการรายงานความโปร่งใสส าหรับ
ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้ว่า ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องเผยแพร่รายงานที่ชัดเจน เข้าใจได้
ง่าย และมีรายละเอียดอย่างน้อยปีละครั้ง เกี่ยวกับการกลั่นกรองเนื้อหาที่ผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยรายงานนั้นจะต้องรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
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จ านวนค าสั่งที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐสมาชิก จ าแนกตามประเภทของเนื้อหาที่ผิด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวนค าบอกกล่าวที่ส่งมาตามมาตรา 14 จ าแนกตามประเภทของ
เนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย การด าเนินการใด ๆ ที่ด าเนินการตามค าบอกกล่าวโดย
แยกความแตกต่างว่าการกระท านั้นได้ด าเนินการตามกฎหมายหรือข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของผู้ให้บริการ และเวลาเฉลี่ยที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ80 
 นอกจากนี้ ตามมาตรา 24 ซึ่งอธิบายความโปร่งใสในการโฆษณาออนไลน์ได้ว่า 
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่แสดงโฆษณาบนอินเทอร์เฟซออนไลน์ ( Interface) จะต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับบริการสามารถระบุได้ ส าหรับโฆษณาเฉพาะแต่ละรายการท่ีแสดง
ต่อผู้รับแต่ละราย ในลักษณะที่ชัดเจนและชัดเจนและในเวลาจริง ว่าข้อมูลที่แสดงเป็น
โฆษณา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่แสดงโฆษณา ข้อมูลที่มีความหมายเกี่ยวกับ
พารามิเตอร์หลักท่ีใช้ในการก าหนดผู้รับที่จะให้โฆษณาปรากฏ81 
 จากที่กล่าวมาร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) มีการแบ่งการก ากับดูแลใน 2 
กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์ม กล่าวคือ ธุรกิจแพลตฟอร์มทั่วไปซึ่งได้อธิบายในข้างต้น ส่วนธุรกิจ
แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) มีการก าหนดวิธีการและการก ากับ
ดูแลซึ่งในประเด็นและมีสาระส าคัญเพ่ิมเติมที่แตกต่างกัน 
 ธุรกิจแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ภายใต้มาตรา 25 หมายถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่
ให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยมีการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนในสหภาพเท่ากับหรือสูงกว่า 45 ล้าน
คน ซึ่งค านวณตามวิธีการที่ก าหนดของคณะกรรมาธิการ ซึ่งผู้ประสานงานบริการดิจิทัล
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ของสถานประกอบการต้องตรวจสอบอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือนว่าจ านวนผู้รับบริการที่ใช้งาน
รายเดือนโดยเฉลี่ยในแพลตฟอร์มออนไลน์ของตนเท่ากับหรือสูงกว่า 45 ล้านคน82  
 ในส่วนของภาระหน้าที่ในการรายงานความโปร่งใสส าหรับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ขนาดใหญ่ ดังปรากฏในมาตรา 33 แพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่มากจะต้อง
เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการกลั่นกรองเนื้อหาที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
รายงานนั้นจะต้องรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนค าสั่งที่ได้รับจากหน่วยงาน
ของรัฐสมาชิก จ าแนกตามประเภทของเนื้อหาที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับที่อ้าง
ถึงในมาตรา 13 ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่สมัครที่ผู้ประสานงานบริการดิจิทัลของสถาน
ประกอบการต้องตรวจสอบทุก ๆ 6 เดือนตามมาตรา 25 แต่นอกเหนือจากรายงานที่ระบุ
ไว้ในมาตรา 13 แล้ว แพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่จะต้องเผยแพร่สู่สาธารณะและส่งไป
ยังผู้ประสานงานบริการดิจิทัลของสถานประกอบการและคณะกรรมาธิการ อย่างน้อยปีละ
ครั้งและภายใน 30 วัน หลังการน ารายงานการด าเนินการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
รายงานก าหนดผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง83 
 มาตรา 30 ซ่ึงอธิบายความโปร่งใสในการโฆษณาออนไลน์ส าหรับแพลตฟอร์ม
ขนาดใหญ่ได้ว่า แพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ที่แสดงโฆษณาบนอินเทอร์เฟซออนไลน์
ของตนจะต้องรวบรวมและเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านอินเทอร์เฟซในรูปแบบแอปพลิเคชัน 
ซึ่งเป็นที่เก็บ ข้อมูล เนื้อหาของการโฆษณา ช่วงเวลาที่โฆษณาปรากฏ และไม่ว่าโฆษณาจะ
ตั้งใจให้แสดงต่อกลุ่มผู้รับบริการหนึ่งกลุ่มหรือหลายกลุ่มจนครบ 1 ปี หลังจากที่โฆษณาได้
มีการแสดงเป็นครั้งสุดท้ายบนอินเทอร์เฟซออนไลน์ของผู้ให้บริการ84 
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 6. มาตรการเพิ่มเติมในการก ากับดูแลแพลตฟอร์มขนาดใหญ่85 
 โดยหลักการแล้วมาตรการในการควบคุมแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ่จะใช้มาตรการควบคุมที่เป็นลักษณะบททั่วไปของร่างกฎหมายบริการดิจิทัล 
(DSA) เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีตามที่กล่าวมาร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) มีการแบ่ง
การก ากับดูแลใน 2 กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์ม คือ ธุรกิจแพลตฟอร์มทั่วไปและธุรกิจ
แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ โดยธุรกิจแพลตฟอร์มขนาดใหญ่จะปรากฎอยู่ในส่วนที่ 4 เรื่อง
ข้อก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับภาระผูกพันเพ่ิมเติมส าหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
ธุรกิจแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ภายใต้มาตรา 25 หมายถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการแก่
ผู้รับบริการโดยมีการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนในสหภาพเท่ากับหรือสูงกว่า 45 ล้านคน ซึ่ง
ค านวณตามวิธีการที่ก าหนดของคณะกรรมาธิการ ซึ่งผู้ประสานงานบริการดิจิทัลของสถาน
ประกอบการต้องตรวจสอบอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือนว่าจ านวนผู้รับบริการที่ใช้งานรายเดือน
โดยเฉลี่ยในแพลตฟอร์มออนไลน์ของตนเท่ากับหรือสูงกว่า 45 ล้านคน86 และเนื่องจากการ
ที่เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่จึงมีโอกาสในการเข้าถึงผู้รับบริการในสหภาพยุโรปในวงกว้าง 
หากเกิดปัญหาหรือเกิดการกระท าผิดกฎหมายขึ้นก็อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวง
กว้าง ร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการออกข้อก าหนด
เพ่ิมเติม ดังปรากฏในมาตรา 26 ประเด็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยง แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ขนาดใหญ่จะต้องระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงเชิงระบบที่ส าคัญอันเกิด
จากการท างานและการใช้บริการของตน เช่น การเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายผ่านบริการ
ของผู้ให้บริการ รวมทั้งผลกระทบทางด้านลบที่ส่งผลต่อการใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล 
หรือต่อชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัว เสรีภาพในการแสดงออก การห้ามการเลือกปฏิบัติ
และสิทธิของเด็ก ที่เกิดขึ้นหรือที่คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อ
ท าการประเมินความเสี่ยง แพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ยังต้องค านึงถึง การจัดท าระบบ
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การควบคุมเนื้อหา ระบบผู้แนะน า และระบบส าหรับการเลือกและแสดงโฆษณามีอิทธิพล
ต่อความเสี่ยงอีกด้วย87 
 นอกจากนี้ภาระผูกพันเพ่ิมเติมส าหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ยังมี
ข้อสังเกตอีกหลายประการดังปรากฏในมาตรา 31 ที่อธิบายในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูล
และการตรวจสอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ จะต้องมีแต่งตั้งผู้ประสานงานหรือ
คณะกรรมการในการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีเหตุอันสมควรผู้ประสานงานหรือ
คณะกรรมการมีหน้าที่ในการให้การเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมายก าหนด88 และ
ในมาตรา 32 แพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่จะต้องแต่งตั้งผู้ประสานข้อเรียกร้องท าหน้าที่
ก ากับดูแลการตรวจสอบตามกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งจะท างานร่วมกับผู้ประสานงานหรือ
คณะกรรมการตามที่กล่าวไว้ข้างต้น89 
 

7. ประโยชน์จากร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) ต่อผู้รับบริการ 
 แพลตฟอร์มออนไลน์มีบทบาทส าคัญมากขึ้นในชีวิตประจ าวันของประชาชนใน
สหภาพยุโรป ร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) ดังกล่าวจะเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์
ควบคุมแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นส าหรับประชาชนทุกคนทั้งด้านการแสดง
ความคิด การสื่อสาร และการซื้อสินค้าทางออนไลน์โดยเสรี ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะช่วยแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและสินค้าอันตรายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและรับประกัน
การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เช่น การติดตามและการตรวจสอบผู้ค้าในแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ หรือปกป้องผู้รับบริการออนไลน์จากผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย อย่างสินค้า

                                                           
87 Article 26, REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 
2000/31/EC 

88 Article 31, REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 
2000/31/EC 

89 Article 32, REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 
2000/31/EC 
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ลอกเลียนแบบและสินค้าอันตราย นอกจากนี้ผู้รับบริการยังสิทธิในการยื่นค าร้องต่อเนื้อหา
ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการละเมิดหรือผิดกฎหมายที่ผู้รับบริการได้พบเจอหรือ
ถูกละเมิด ดังที่ปรากฎไว้ในมาตรา 43 ที่ว่าผู้รับบริการมีสิทธิยื่นค าร้องต่อผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์ม ว่ามีการละเมิดตามระเบียบของกฎหมายนี้กับผู้ประสานงานของประเทศ
สมาชิกท่ีผู้รับบริการอาศัยอยู่หรือจัดตั้งข้ึน และผู้ประสานงานบริการจะต้องท าการประเมิน
การร้องเรียนและ หากมีความเหมาะสมผู้ประสานงานจะท าการส่งต่อค าร้องเรียนนั้นไปยัง
แพลตฟอร์มออนไลน์ ส่วนในกรณีที่การร้องเรียนตกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานที่มีอ านาจอ่ืนในประเทศสมาชิก ผู้ประสานงานที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องส่งเรื่อง
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานนั้น90 เพ่ือให้เนื้อหาดังกล่าวถูกลบหรือปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูล 

นอกจากนี้ผู้รับบริการยังจะได้รับข้ อมูลเ พ่ิมเติมเกี่ยวกับโฆษณาที่ เห็นบน
แพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เหตุใดโฆษณาจึงก าหนดเป้าหมายไปยังผู้รับบริการโดย
เฉพาะเจาะจง อีกทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์จะไม่แสดงโฆษณาที่ก าหนดเป้าหมายตาม
พฤติกรรมส าหรับผู้เยาว์อีกต่อไป นอกจากนี้ยังท าให้มีความชัดเจนต่อการที่ผู้รับบริการ
สามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มส าหรับความเสียหาย
หรือความสูญเสียที่ได้รับจากการละเมิดภายใต้ร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) อีกด้วย 
 

2.4 การก าหนดการก ากับดูแลของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยตลาดที่
แ ข่ ง ขั น ไ ด้ แ ล ะ ยุ ติ ธ ร ร ม ใ น ภ า ค ดิ จิ ทั ล  REGULATION OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in 
the digital sector (Digital Markets Act) 
 Digital Markets Act ที่มีวัตถุประสงค์ในการก าหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายของ
ตลาดภายในสหภาพยุโรปในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอและสินค้าหรือบริการผ่านช่องทาง
บริการออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ให้บริการทางดิจิทัลขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่าเป็น 

                                                           
90 Article 43, REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 
2000/31/EC 
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Gatekeeper อยู่ในตลาดด้วยนั้นยังจะคงมีความสามารถในการแข่งขันอย่างเสรีและเป็น
ธรรม ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายการแข่งขัน แต่เป็นส่วนหนึ่งของ
กรอบการท างานของกฎหมายก ากับดูแลของสหภาพยุโรป ซึ่งกฎหมายนี้มีแนวทางการ
ก ากับดูแลสองขั้นตอนที่ส าคัญ คือ ประการแรก Digital Markets Act จะก าหนดเกณฑ์
ข้อบังคับเกี่ยวกับ “Gatekeepers” ประการที่สอง Digital Markets Act  จะก าหนด
กฎเกณฑ์เฉพาะส าหรับ "บริการแพลตฟอร์มหลัก" ของ  “Gatekeepers” อย่างไรก็ดี
กฎเกณฑ์นั้นไม่ได้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับทุกผู้ให้บริการ Digital Platform ที่ต้องตาม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดทุกราย หากกล่าวโดยสรุปขอบเขตการก ากับควบคุมของ Digital 
Markets Act จะมีลักษณะเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขององค์กรก ากับดูแล
เพ่ือระบุว่าเป็น Gatekeeper หรือไม่ ซึ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็น “แพลตฟอร์มดิจิทัลหลัก
(core platform services)” กฎหมายก าหนดว่ามีอยู่ด้วยกัน 10 ลักษณะ ได้แก่ Online 
intermediation services (e.g., online marketplaces), Online search engines, 
Online social networking services, Video-sharing platform services, Number-
independent interpersonal communication services (e.g., messengers), 
Operating systems, Web browsers, Virtual assistants, Cloud computing 
services, Online advertising services ดังนั้น Gatekeepers ตามกฎหมายฉบับนี้จึงมี
หน้าที่เปรียบเสมือนเป็นผู้ให้บริการที่เป็นประตูสู่ข้อมูลข่าวสาร Digital Markets Act จึง
ก าหนดกรอบการท างานหรือภาระผูกพันที่เฉพาะเจาะจง และในกรณีการใช้งานกฎหมายนี้
ภาระหน้าที่เหล่านั้นจะด าเนินการด้วยตนเอง กล่าวคือ ไม่จ าเป็นต้องก ากับดูแลโดย
หน่วยงานใด ๆ 
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1. ค า นิ ย า มห รื อ ค า อ ธิ บ า ยต า ม  REGULATION OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in 
the digital sector (Digital Markets Act) 

ในกรณีตามมาตรา 2 ของ Digital Markets Ac ได้ก าหนดค านิยามหรือค าอธิบาย
ไว้ ดังนี้91  

ดังปรากฏในมาตรา (1) ได้ให้ค านิยามลักษณะของ “Gatekeepers” หมายถึงผู้
ให้บริการแพลตฟอร์มหลักที่ก าหนดตามมาตรา 3 กล่าวคือ92ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
หลักจะถูกก าหนดให้เป็น Gatekeepers หาก (1) การให้บริการมีผลกระทบอย่างมากต่อ
ตลาดภายในหรือกล่าวอีกนัยคือมีอิทธิพลส าคัญในตลาดสหภาพยุโรป (2) ด าเนินการ
ให้บริการแพลตฟอร์ม โดยท าหน้าที่เป็นประตู (gateway) ที่ส าคัญส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ในการเข้าถึงผู้ใช้บริการ และ (3) มีสถานะที่มั่นคงไม่ว่าในปัจจุบันหรือเป็นที่เห็นได้ใน
ระยะเวลาอันใกล้ ตามมาตรา 3 

ดังปรากฏในมาตรา (2) ได้ให้ค านิยามลักษณะของ “ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล” หมายถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลต่อไปนี้: 

(a) online intermediation services; (บริการตัวกลางออนไลน์) 
(b) online search engines; (เครื่องมือค้นหาออนไลน์) 
(c) online social networking services; (บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์) 
(d) video-sharing platform services; (บริการแพลตฟอร์มแบ่งปันวิดีโอ) 
(e) number-independent interpersonal communication services; 

(บริการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยไม่ขึ้นกับจ านวน) 
 (f) operating systems; (ระบบปฏิบัติการ) 
 (g) cloud computing services; (บริการคลาวด์) 

                                                           
91 Article 2, REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) 
92 Article 3, REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) 
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 (h) advertising services, including any advertising networks, advertising 
exchanges and any other advertising intermediation services, provided by a 
provider of any of the core platform services listed in points (a) to (g); (บริการ
โฆษณา รวมถึงเครือข่ายโฆษณา การแลกเปลี่ยนโฆษณา และบริการตัวกลางการโฆษณา
อ่ืน ๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลใด ๆ ที่ระบุไว้ในจุด (a) ถึง (g)) 

ดังปรากฏในมาตรา (16) ได้ให้ค านิยามลักษณะของ “ผู้ใช้บริการ” หมายถึงบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการแพลตฟอร์มหลักนอกเหนือจากผู้ประกอบธุรกิจ และ
มาตรา (17) “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ท าหน้าที่ในเชิง
พาณิชย์หรือทางวิชาชีพโดยใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือวัตถุประสงค์หรือในการจัดหา
สินค้าหรือบริการแก่ผู้ใช้บริการ 
 
 2. การก าหนดภาระผูกพันของผู้ให้บริการตามกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วย
ตลาดที่แข่งขันได้และยุติธรรมในภาคดิจิทัล REGULATION OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in 
the digital sector (Digital Markets Act) 

การก าหนดหลักเกณฑ์พิจารณาเกี่ยวการก ากับดูแลหรือข้อก าหนดภาระผูกพัน
ของผู้ให้บริการ ประการแรกจะต้องพิจารณาว่าผู้ให้บริการลักษณะใดที่จะต้องบังคับตาม
กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยตลาดที่แข่งขันได้และยุติธรรมในภาคดิจิทัลนี้ เพ่ือระบุว่าผู้
ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าวเป็น “Gatekeepers” หรือไม่ ซึ่งในการพิจารณานั้นมี
หลักเกณฑ์ตามมาตรา 3 วรรค 1 กล่าวคือ (1) จะพิจารณาจากขนาดของกิจการหรือการ
ให้บริการที่มีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดภายใน เมื่อกิจการที่เข้าร่วมได้รับมูลค่าการซื้อ
ขาย EEA ประจ าปีเท่ากับหรือสูงกว่า 6.5 พันล้านยูโรในช่วงสามปีการเงินล่าสุด หรือใน
กรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย ซึ่งมีมูลค่าอย่างน้อย 65 พันล้านยูโรในปี
การเงินที่ผ่านมา และให้บริการแพลตฟอร์มในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลใน
ประเทศสมาชิกอย่างน้อยสามประเทศ (2) การพิจารณาจากความส าคัญของการประกอบ
กิจการที่ผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลท าหน้าที่เป็นประตู (gateway) ที่ให้บริการมี
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ผู้ใช้บริการที่ใช้งานมากกว่า 45 ล้านคนต่อเดือน ซึ่งจัดตั้งขึ้นหรือตั้งอยู่ในสหภาพ และมี
สมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้งานมากกว่า 10,000 รายต่อปี ในปีการเงินที่ผ่านมา  

ใ นกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร แพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล มี คุณสมบั ติ ต ร ง ต าม เ กณฑ์  
“Gatekeepers” ทั้งหมดในข้อ (1) และ (2) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลจะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการทราบภายในสามเดือนหลังจากผ่านเกณฑ์ดังกล่าวและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และเพ่ือการพิจารณาคณะกรรมการต้องค านึงถึงองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ (1) ขนาด รวมถึงมูลค่าการซื้อขายและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด การ
ด าเนินงาน และต าแหน่งของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล  (2) จ านวนผู้ประกอบธุรกิจ
ขึ้นอยู่กับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในการเข้าถึงผู้ใช้บริการและจ านวนผู้ใช้บริการ (3) 
อุปสรรคในการเข้าจากผลกระทบของเครือข่ายและข้อได้เปรียบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าถึงของผู้ให้บริการและการรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลและที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือความสามารถในการวิเคราะห์ (4) ขนาดและ
ขอบเขตมีผลต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ (5) ผู้ใช้ประกอบธุรกิจหรือการล็อคอินของ
ผู้ใช้บริการ (6) ลักษณะตลาดโครงสร้างอ่ืน ๆ และภายหลังจากคณะกรรมาธิการสหภาพ
ยุโรปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่น า เสนอคณะกรรมาธิการจะตัดสินใจก าหนดสถานะ 
“Gatekeepers” อย่างเป็นทางการโดยไม่ชักช้าภายใน 45 วัน ผู้และผู้ ให้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็น “Gatekeepers” นี้ จะต้องอยู่ภายใต้ภาระผูกพันของกฎระเบียบ
สหภาพยุโรปว่าด้วยตลาดที่แข่งขันได้และยุติธรรมในภาคดิจิทัล (Digital Markets Act) 

กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยตลาดที่แข่งขันได้และยุติธรรมในภาคดิจิทัล 
Digital Markets Act ก าหนดให้ “Gatekeepers” มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติหลาย
ประการ เช่น  

 
3. กรณีการเข้าถึงข้อมูลและการใช้ข้อมูล  
Digital Markets Act ตระหนักว่าข้อมูลเป็นทรัพยากรหลักในการแข่งขันในตลาด

ดิจิทัลและเป็นแหล่งอ านาจทางการตลาดส าหรับ “Gatekeepers” ตัวอย่างเช่น 
Gatekeepers ต้องละเว้นการรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากบริการ
แพลตฟอร์มของตนร่วมกับข้อมูลที่ได้จากแหล่งอ่ืน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
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ผู้ใช้บริการจากบริการของบุคคลที่สามและจากการลงชื่อเข้าใช้ของผู้ใช้บริการจากแหล่งอ่ืน
ที่ตนเองให้บริการอยู่เองด้วย93 Gatekeepers ต้องไม่จ ากัดสิทธิผู้ประกอบธุรกิจในการท า
สัญญาหรือเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตนให้บริการหรือ
สร้างขึ้น94 Gatekeepers ต้องให้การบริการเสิร์ชเอ็นจิ้นหรือเครื่องมือค้นหาออนไลน์แก่
บุคคลที่สามในการเข้าถึงข้อมูลการค้นหา เช่น การจัดอันดับ การสืบค้น การเสนอล าดับผล
การสืบค้น โดยไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสินค้าหรือบริการของตนเอง 95 เมื่อมี
การร้องขอในการเคลื่อนย้ายข้อมูล Gatekeepers จะต้องจัดเตรียมเครื่องมือเพ่ืออ านวย
ความสะดวกที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องและต้องให้มีการเข้าถึงแบบ
เรียลไทม9์6 

 
4. Self-preferencing and bundling  
Digital Markets Act ต้องการลดความเสี่ยงที่  Gatekeepers ใช้อ านาจทาง

การตลาดของการบริการแพลตฟอร์มของตน เพ่ือน าไปสนับสนุนบริการแพลตฟอร์มอ่ืน  ๆ 
ของตน ในการแข่งขันทางการตลาด อันเป็นการท าให้ผู้ใช้บริการเสียเปรียบ ด้วยเหตุนี้ผู้
ให้บริการเสิร์ชเอ็นจิ้นที่มีสถานะเป็น Gatekeepers ต้องไม่จัดอันดับการบริการของตนเอง
และผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอโดย Gatekeepers เองให้สูงกว่าบริการในลักษณะเดียวกันที่
แข่งขันกันเมื่อแสดงผลการค้นหา97 Gatekeepers ต้องไม่เรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจต้อง

                                                           
93  Article 5 (a), REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) 
94 JDSUPRA. The EU Digital Markets Act – The Holy Grail of Big Tech Regulation?, 

Morrison & Foerster LLP. https://www.jdsupra.com/legalnews/the-eu-digital-markets-act-
the-holy-5056954/. accessed 19 September 2022. 

95  Article 6 (j), REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) 

96  Article 6 (h), REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) 

97  Article 6 (d), REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) 
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ใช้ เสนอหรือให้บริการภายใต้ระบบการยืนยันตัวตนของ  Gatekeepers เช่น เว็บ
เบราว์เซอร์ การช าระเงิน หรือบริการทางเทคนิคอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ที่ท าให้เกิดการ
ผูกขาดภายใต้การบริการแพลตฟอร์มของตน98 ห้ามมิให้ Gatekeepers ชักจูงหรือท าให้
ผู้ใช้บริการยกเลิกการสมัครใช้บริการแพลตฟอร์มของ Gatekeepers โดยไม่จ าเป็น และ 
Gatekeepers ต้องไม่ระบุข้อก าหนดการจ ากัดสิทธิของผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจใน
การใช้สิทธิตามกฎหมายต่อองค์กรของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่99 Gatekeepers ต้องอนุญาตให้
ผู้ประกอบธุรกิจท าโฆษณาข้อเสนอผลิตภัณฑ์ของตนหรือบริการผ่านช่องทางอ่ืนในเงื่อนไข
ที่แตกต่างหรือคล้ายกัน โดยไม่ค านึงว่าผู้ประกอบธุรกิจจะใช้บริการแพลตฟอร์มของ 
Gatekeepers หรือไม่100 Gatekeepers ต้องแสดงให้ เห็นถึงความโปร่งใส ยุติธรรม 
สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ เกี่ยวกับการโฆษณา101 

 
5. การบังคับใช้กฎหมายของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยตลาดที่แข่งขันได้

และยุติธรรมในภาคดิจิทัล REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector 
(Digital Markets Act) 

ภาระผูกพันที่ส าคัญของ Digital Markets Act จะเป็นลักษณะการด าเนินการด้วย
ตนเอง Gatekeepers ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดตามกฎหมาย ซึ่ งควบคุมบริการ
แพลตฟอร์มที่เก่ียวข้องโดยไม่ต้องมีหน่วยงานก ากับดูแลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามการบังคับใช้
กฎระเบียบนี้เอาจน าไปสู่ปัญหาที่ว่า Gatekeepers นั้นไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามที่ 

                                                           
98  Article 6 (e), REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) 
99 The DMA, a landmark law for the digital space, Jan-Jan Lowijs, 

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/risk/articles/digital-markets-act.html/. accessed 
19 September 2022. 

100 Article 5 (c), REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) 

101 Article 5 (k), REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) 
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Digital Markets Act ก าหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เพราะว่า 
Digital Markets Act ระบุว่าการไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดอาจมีบทลงโทษตาม
กฎระเบียบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการละเมิดที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริง ในกรณีที่พบว่า  
Gatekeepers ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาระผูกพันในการให้บริการแพลตฟอร์ม 
คณะกรรมาธิการจะด าเนินการพิจารณาและก าหนดมาตรการชั่วคราวระหว่างการสอบสวน
ข้อเท็จจริงภายใน 12 เดือน นับแต่เริ่มกระบวนพิจารณา โดยคณะกรรมาธิการจะสั่งให้  
Gatekeepers ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดจะต้องเปลี่ยนแปลงการด าเนิน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ภายในก าหนดเวลาที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมาธิการมีค าสั่งหรือ
ก าหนดให้มีการเยียวยาความเสียหาย หรือออกค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองต่อผู้จงใจฝ่า
ฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
3. ข้อก าหนดเกี่ยวกับเขตอ านาจศาล 

3.1 ข้อก าหนดเกี่ยวกับเขตอ านาจศาลภายใต้กฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-
Commerce Directive 2000/31/EC 

นอกจากที่กฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-Commerce Directive 2000/31/EC จะ
ก าหนดประเด็นของเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ให้บริการแล้ว ประเด็นเกี่ยวกับเขต
อ านาจของศาลภายใต้กฎหมายนี้ก็ถูกระบุไว้ในมาตรา 17 ซึ่งก าหนดว่าประเทศสมาชิกต้อง
รับประกันว่า ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการกฎหมายของ
ประเทศสมาชิกจะไม่ขัดขวางการใช้อ านาจของศาล ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศ
ส าหรับการระงับข้อพิพาท และประเทศสมาชิกจะต้องสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การระงับข้อพิพาทนอกศาล102 อีกทั้งในมาตรา 18 เกี่ยวกับการด าเนินการของศาล 
ประเทศสมาชิกนั้นต้องประกันว่าการด าเนินการของศาลภายใต้กฎหมายภายในประเทศ
เกี่ยวกับกิจกรรมการบริการ จะอนุญาตให้น ามาตรการบางอย่างมาใช้อย่างรวดเร็ว รวมถึง
มาตรการชั่วคราว ซึ่งออกแบบมาเพ่ือยุติการละเมิดที่ถูกกล่าวหา และเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบที่เก่ียวข้อง103 

                                                           
102 Article 17, EU E-Commerce Directive 2000/31/EC. 
103 Article 18, EU E-Commerce Directive 2000/31/EC. 
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3.2 ข้อก าหนดเกี่ยวกับอ านาจศาลภายใต้กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (EU Regulation on Platform-to business 
relation หรือ P2B Regulation) 
 นอกจากที่กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ 
(EU Regulation on Platform-to business relation หรือ P2B Regulation) จะก าหนด
ประเด็นของเรื่องเกี่ยวกับข้อก าหนดและเงื่อนไขหรือการด าเนินงานของแพลตฟอร์ม
ออนไลน์แล้ว กฎหมายนี้ก็ยังก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอ านาจของศาล การไกล่เกลี่ย 
การพิจารณาคดีเอาไว้อีกด้วย ซึ่งจะถูกระบุไว้ในมาตรา 12 ในประเด็นเรื่องของการไกล่
เกลี่ย กฎหมายนั้นระบุว่าผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีผู้ไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะและต้องระบุใน
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของผู้ไกล่เกลี่ยตั้งแต่สองคนขึ้นไปว่าหากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ระหว่าง
ผู้ให้บริการและผู้ประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดหาบริการ รวมถึงการร้องเรียนที่ไม่
สามารถแก้ไขได้โดยใช้ระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่อ้างถึงในมาตรา 11 ผู้ไกล่เกลี่ย
เหล่านั้นจะเข้ามาจัดการเกี่ยวกับข้อตกลงภายนอกศาล ซึ่งคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยตาม
กฎหมายนี้ก าหนดว่าผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีความเป็นกลางและเป็นอิสระ ผู้ไกล่เกลี่ยสามารถ
ให้บริการไกล่เกลี่ยในภาษาตามข้อก าหนดและเงื่อนไขซึ่งควบคุมความสัมพันธ์ตามสัญญา
ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างธุรกิจ นอกจากนี้ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดเหล่านั้นและจะถูกก าหนดโดยผู้ไกล่เกลี่ย โดยค านึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดของคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีท่ีเกี่ยวข้องของการเรียกร้องของคู่กรณีในข้อพิพาท104 

ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้ในศาลกฎหมายก าหนดให้องค์กรหรือสมาคมที่มี
ส่วนได้เสีย โดยชอบด้วยกฎหมายสามารถเป็นตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจที่จะด าเนินคดี
ต่อศาลระดับประเทศได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบของ P2B แต่ก็มีการก าหนด
บทบัญญัติของหน่วยงานอิสระที่สามารถด าเนินการได้เมื่อมีการละเมิดอย่างใด ๆ เกิดขึ้น
เป็นกรณี เช่นในกรณี CCPC ของ Ireland ก็ได้ระบุว่าเป็นหน่วยงานอิสระที่สามารถ

                                                           
104 Article 12, REGULATION (EU) 2019/1150 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL of 20 June 2019 on promoting fairness and transparency for business 
users of online intermediation services. 
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ด าเนินคดีได้ ซึ่ง CCPC จะดูแลในเรื่องของการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่าง ๆ 
ข้อสังเกต เจ้าหน้าที่องค์กรของ OIP หรือ search engine พบว่ามีการกระท าความผิด
ละเมิดระเบียบ P2B โดย Ireland ได้สรุปว่าจะปรับไม่เกิน 5,000 ยูโร หรือจ าคุกไม่เกิน 12 
เดือน หรือทั้งจ าท้ังปรับ105 

 
3.3 ข้อก าหนดเกี่ยวกับเขตอ านาจศาลภายใต้ร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) 
นอกจากที่ร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) จะก าหนดประเด็นของเรื่องเกี่ยวกับ

การด าเนินงานของแพลตฟอร์มออนไลน์แล้ว ประเด็นเกี่ยวกับเขตอ านาจของศาลภายใต้
กฎหมายนี้ก็ถูกระบุไว้ในมาตรา 40 ซึ่งก าหนดว่ารัฐสมาชิกในสหภาพยุโรปอันมีสถาน
ประกอบการหลักของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งอยู่ จะต้องใช้เขตอ านาจศาลตาม
ส่วนที่ 3 “ข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่ใช้กับแพลตฟอร์มออนไลน์” และ ส่วนที่ 4 “ภาระผูกพัน
เพ่ิมเติมส าหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่” ภายใต้ร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) 
นี้ ส่วนผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่มีสถานประกอบการในสหภาพยุโรป แต่
ให้บริการในสหภาพยุโรปให้ถือว่าอยู่ภายใต้เขตอ านาจของรัฐสมาชิกที่ตัวแทนทางกฎหมาย
นั้นอาศัยอยู่ ในกรณีที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่สามารถแต่งตั้งตัวแทนทาง
กฎหมายได้ก็ให้ใช้เขตอ านาจศาลตามส่วนที่ 3 “ข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่ใช้กับแพลตฟอร์ม
ออนไลน์” และ ส่วนที่ 4 “ภาระผูกพันเพ่ิมเติมส าหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่” 
อย่างไรก็ดีข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้นอาจมีข้อยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมาธิการผู้มีอ านาจมี
ค าสั่งเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการก าหนดเขตอ านาจศาล106 

 

                                                           
105  New EU Regulation for Online Platforms – the P2B Regulation, McCann 

Fitzgerald, https://www.mccannfitzgerald.com/knowledge/disputes/New-EU-Regulation-
for-Online-Platforms-the-P2B-Regulation. accessed 1 May 2022. 

106  Article 40, REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act) and amending 
Directive 2000/31/EC 
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3.4 ข้อก าหนดเกี่ยวกับเขตอ านาจศาลภายใต้กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วย
ตลาดที่แข่งขันได้และยุติธรรมในภาคดิจิทัล REGULATION OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in 
the digital sector (Digital Markets Act) 

ส าหรับกฎหมายของประเทศสมาชิกที่จะน าไปใช้กับ “Gatekeepers” ยังคงมี
ข้อจ ากัดบางประการในการบังคับใช้ ในกรณีของหน่วยงานด้านการแข่งขันของประเทศ
สมาชิก ก าหนดว่าจะต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมาธิการในระหว่างการด าเนินการ
กับ  Gatekeepers หน่ วยงานด้ านการแข่ ง ขั นของประ เทศสมาชิ กต้ อ งแจ้ ง ให้
คณะกรรมาธิการทราบเมื่อมีเริ่มการสอบสวน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะ
ยับยั้งมาตรการใด ๆ ที่เจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิกใช้กับ Gatekeepers ส่วนในกรณีศาล
ของประเทศสมาชิก เมื่อมีค าสั่งด าเนินกับ Gatekeepers บนพื้นฐานของ Digital Markets 
Act จะไม่ให้ค าตัดสินที่ขัดแย้งกับค าตัดสินของคณะกรรมาธิการที่น ามาใช้ภายใต้ Digital 
Markets Act ส่วนการตัดสินใจที่อาจขัดแย้งกับการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการในการ
สอบสวน ศาลของประเทศสมาชิกสามารถขอค าตัดสินจากศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรปได้ 
แต่อย่างไรก็ดีหลักเกณฑ์นี้ยังคงเป็นการแทรกแซงต่อความเป็นอิสระของศาลของประเทศ
สมาชิก 
 
4. ผลการบังคับใช้กฎหมาย 

4.1 ผลการบังคับใช้กฎหมายของสหภาพยุโรป EU E-Commerce Directive 
2000/31/EC 

กรณีตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายอีคอมเมิร์ซ EU E-Commerce Directive 
2000/31/EC ต่อเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบและค าสั่ง
ห้ า ม  ในกรณี ศึ กษา  CJEU 3  October 2019 , C-18 /18 , ECLI:EU:C:2019 : 821 
(Glawischnig-Piesczek/Facebook)107 Eva Glawischnig-Piesczek เป็นสมาชิกสภา

                                                           
107  CJEU 3 October 2019, C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821 (Glawischnig-

Piesczek/Facebook). https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid= 
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แห่งชาติในออสเตรีย ซึ่งเป็นประธานของพรรครัฐสภา 'The Greens' และโฆษกรัฐบาล
กลางของพรรค ซึ่งผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์ความคิดเห็นที่เป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของ 
Glawischnig-Piesczek ด้วยเหตุนี้  Glawischnig-Piesczek จึงได้สั่งให้ Facebook ลบ
ความคิดเห็นดังกล่าว รวมถึงข้อกล่าวหาอ่ืน ๆ ที่เหมือนกันและ/หรือเนื้อหาที่เทียบเท่า 
อย่างไรก็ดี Facebook นั้นไม่ยอมลบความคิดเห็นรวมถึงข้อกล่าวหาอ่ืน ๆ ที่เหมือนกัน
และ/หรือเนื้อหาที่เทียบเท่า  

ค าพิพากษาของศาล CJEU ได้พิจารณาว่าค าสั่งอีคอมเมิร์ซพยายามสร้างสมดุล 
การห้ามภาระผูกพันในการตรวจสอบทั่วไปส าหรับแพลตฟอร์ม (มาตรา 15 ของค าสั่งอี
คอมเมิร์ซ) ไม่ได้กีดกันศาลระดับประเทศจากการสั่งแพลตฟอร์มเช่น Facebook ให้ลบ
เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงเนื้อหา (ในอนาคต) ที่ 'เหมือนกัน' หรือ 'เทียบเท่า' กับเนื้อหา
ที่ได้รับการประกาศว่าผิดกฎหมายก่อนหน้านี้ การลบหรือค าสั่งห้ามของเนื้อหานี้จะมีผล
บังคับใช้ทั่วโลกเช่นกัน ด้วยการใช้ค ากว้าง ๆ ว่า 'เหมือนกัน' และ 'เทียบเท่า' ศาลจึงออก
จากพ้ืนที่ส าหรับการอภิปรายเกี่ยวกับขอบเขตของค าดังกล่าว 
 หรื อ ใ นกรณี ศึ ก ษ า  CJEU 9 July 2020, C-264/19, ECLI:EU:C:2020:542 
(Constantin Film Verleih/YouTube) 108 Constantin Film Verleih เป็นผู้จัดจ าหน่าย
ภาพยนตร์สัญชาติเยอรมันถือเป็นเอกสิทธิ์ในภาพยนตร์สองเรื่อง ในช่วงปี 2013 และ 
2014 ผลงานเหล่านี้ถูกอัปโหลดไปยัง YouTube โดยไม่ได้รับอนุญาตและด้วยเหตุนี้จึงมี
ผู้ชมในคลิปพิพาทดังกล่าวหลายหมื่นครั้ ง Constantin Film Verleih เรียกร้องให้  
YouTube และบริษัทแม่ของ Google ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่อัปโหลดภาพยนตร์
เหล่านั้น แต่หลังจากการเพิกเฉยต่อค าร้องเรียนดังกล่าว Constantin Film Verleih ได้เริ่ม

                                                           

218621&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9841998. 
accessed 1 May 2022. 

108  Constantin Film Verleih/YouTube. CJEU 9 July 2020, C-264/19, 
ECLI:EU:C:2020:542, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5EC 
0AC32EDFBBF58C8CDE48CFBC9AE37?text=&docid=228366&pageIndex=0&doclang=EN&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5723938. accessed 1 May 2022. 
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กระบวนการพิจารณาคดีในศาลโดยอ้างว่า YouTube และ Google จ าเป็นต้องให้
หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และท่ีอยู่ IP ของผู้ใช้ที่เก่ียวข้องแต่ละรายตามที่ร้องขอ 

ค าพิพากษาของศาล CJEU ได้อธิบายว่าขึ้นอยู่กับการตีความมาตรา 8 วรรค 2 
ภายใต้ a) ของค าสั่งบังคับใช้ (Directive 2004/48) จะเป็นการอธิบายได้ว่าข้อมูลประเภท
นี้อยู่ภายใต้ขอบเขตของบทบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ ศาลยุโรปปฏิบัติตามข้อสรุปของ 
Advocate-General และระบุว่าค าว่า “ที่อยู่” ไม่รวมที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้ใช้และท่ีอยู่ IP ที่ใช้ในการอัปโหลดไฟล์ ศาลจึงค านึงถึงความหมายตามปกติของค าว่า 
“ที่อยู่” และวัตถุประสงค์ทั่วไปของค าสั่ง สรุปได้ว่าผู้ถือสิทธิ์อาจต้องการให้ผู้ประกอบการ
ระบุท่ีอยู่ทางไปรษณีย์ของผู้ใช้ที่เก่ียวข้อง แต่ไม่ใช่ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ 
 
 4.2 ผลก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ หมา ยขอ ง  EU Regulation on Platform-to 
business relation หรือ P2B Regulation 

ประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
แพลตฟอร์มออนไลน์ (EU Regulation on Platform-to business relation หรือ P2B 
Regulation) ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นแต่ละประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปจะต้องก าหนด
หรือตัดสินใจว่าจะรับประกันการปฏิบัติตามระเบียบ P2B นี้อย่างไร ดังนั้นจึงมีความ
แตกต่างที่ เกี่ยวข้องกับเครื่องมือบังคับใช้ที่ด า เนินการโดยสมาชิกสหภาพยุโรป 
ตัวอย่างเช่น109 

 สเปน : การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ P2B อาจถูกปรับสูงสุด 150,000 ยูโร 
นอกจากนี้ ผู้ใช้ทางธุรกิจอาจยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอให้มีการบังคับใช้หรือ
ค่าชดเชยในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย 

 ฝรั่งเศส : การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ P2B อาจต้องเสียค่าปรับทางแพ่งไม่
เกิน 3 จ านวนต่อไปนี้ นอกเหนือจากการถือเป็นโมฆะและการชดใช้ผลประโยชน์ที่ได้รับ
อย่างไม่เหมาะสม 

                                                           
109  Main features and sanctioning regime of the P2B Regulation for online 

intermediation and business users, Hogan Lovells. https://www.jdsupra.com/legalnews 
/main-features-and-sanctioning-regime-of-7686318/. accessed 1 May 2022. 
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1. 5,000,000 ยูโร 
2. สามเท่าของจ านวนเงินผลประโยชน์ที่ไม่ได้รับ; หรือ 
3. 5% ของมูลค่าการซื้อขายไม่รวมภาษีที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศส 

 นอกจากนี้ กระทรวงเศรษฐกิจมีอ านาจเพ่ิมเติมในกรณีที่มีการละเมิด
พันธกรณี P2B ตัวอย่างเช่น บังคับใช้ค าเตือนด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม การออกค่าปรับ
ทางปกครองจ านวนไม่เกิน 15,000 ยูโรส าหรับนิติบุคคล และหากได้รับแจ้งค าสั่งห้าม
เนื่องจากการฝ่าฝืนที่มีโทษปรับทางแพ่ง ให้สั่งปรับโทษรายวันให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม
ไม่เกิน 0.1% ของมูลค่าการซื้อขายทั่วโลก (รวมสูงสุด 1%) 

 อิตาลี : เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ P2B แม้ว่ากฎหมายที่เก่ียวข้อง
จะยังไม่ได้รับการรับรองก็ตาม แต่ร่างกฎหมายยุโรปของอิตาลีปี 2019-2020 ระบุว่าใน
กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ P2B จะมีการลงโทษแบบเดียวกันที่ก าหนดไว้ส าหรับการ
ละเมิด 

 โปแลนด์ : ในกรณีที่มีการละเมิด ผู้ใช้ทางธุรกิจอาจขอค่าเสียหายตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งของโปแลนด์และกฎหมายในท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

 
 4.3 ผลการบังคับใช้กฎหมายตามร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) และร่าง
กฎหมายตลาดดิจิทัล (DMA) 

กรณีเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมายดิจิทัลใหม่ 2 ฉบับของสหภาพยุโรป ที่มีวัตุ
ประสงค์เพ่ือป้องกันการผูกขาดบริการออนไลน์ โดยร่างกฎหมายใหม่นี้เป็นการปฏิรูป
กฎระเบียบควบคุมธุรกิจออนไลน์ของสหภาพยุโรปภายในรอบ 20 ปี เนื่องจาก กฎหมาย 
E-Commerce ฉบับปัจจุบันเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (Directive 2000/31/EC on E-
commerce) ซึ่งมีความล้าหลังและตามการเปลี่ยนแปลงของโลกออนไลน์ในปัจจุบันไม่ทัน 
ซึ่งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมานี้มีธุรกิจออนไลน์รูปแบบใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา รวมถึงบริการบน
ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สหภาพยุโรปจึงต้องมีการ
ออกกฎระเบียบดิจิทัลใหม่ที่สามารถควบคุมการให้บริการและตลาดดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้นการที่ร่างกฎหมายดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับยังไม่มีการบังคับใช้ในปัจจุบัน จึงส่งผลท าให้ไม่
มีกรณีการบังคับใช้ภายในสหภาพยุโรปเกิดขึ้น 
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ซึ่งร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (DSA) เมื่อวันที่  23 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
คณะกรรมธิการของสหภาพยุโรปและสภายุโรปเห็นชอบร่างกฎหมายบริการดิจิทัล (Digital 
Services Act (DSA)) ที่มีบทบาทในการควบคุมให้แพลตฟอร์มออนไลน์ให้มีความปลอดภัย
ส าหรับผู้ใช้บริการและก าหนดให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งก าหนดว่าผู้ให้บริการต้องมีเครื่องมือในการตรวจสอบและลบข้อมูลที่ไม่
เหมาะสม ข้อมูลที่มีการบิดเบือนความจริง และเพ่ิมความโปร่งใสในการท างานของ
แพลตฟอร์ม ซึ่งสหภาพยุโรปนั้นคาดการณ์ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะสมบูรณ์และมีผลบังคับ
ใช้อย่างเร็วที่สุดในวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือ 15 เดือนภายหลังหลังการประกาศ
กฎหมาย110 

นอกจากนี้กรณีของกฎหมายตลาดดิจิทัล (DMA) ที่มีวัตุประสงค์ในการแก้ไข
ปัญหาจากการร้องเรียนอย่างมากในเรื่องของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของผู้ให้บริการทาง
ออนไลน์ เมื่อกฎหมายฉบับนี้มีการบังคับใช้สหภาพยุโรปคาดว่าจะท าให้ป้องกันการผูกขาด
บริการออนไลน์และส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
กฎหมายนี้มีลักษณะในการควบคุมและก าหนดภาระหน้าที่ให้แก่บริษัทที่เป็นผู้คุมประตู
ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการจ านวนมาก (Gatekeeper) เช่น การก าหนดห้ามน าข้อมูล
การใช้บริการของผู้ใช้แพลตฟอร์มของ Gatekeeper ไปใช้ประโยชน์เพ่ือแข่งขันของกับ
บริษัทคู่แข่ง หรือห้ามปิดกั้นผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ที่อยู่นอก
แพลตฟอร์มของ Gatekeeper อย่างไรก็ตามปัจจุบันร่างกฎหมายนี้อยู่ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบโดยนักกฎหมายและนักภาษาศาสตร์อยู่ และเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากทั้งรัฐสภาและสภาของสหภาพยุโรปเสียก่อน ซึ่งเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น
สหภาพยุโรปคาดว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในอีก 6 เดือนต่อมา111 

                                                           
110 กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ, EU เตรียมเริ่มใช้กฎหมายการให้บริการดิจิทัล (DSA) 

ควบคุมอินเตอร์ เน็ตให้ เป็นพื้นที่ปลอดภัย , https://europetouch.mfa.go.th/th/content/eu-
dsa?page=5d6ac39e15e39c3f300018e0&menu=5d6ac39e15e39c3f300018e1, สื บ ค้ น เ มื่ อ 
22 กันยายน 2565. 

111 Deal on Digital Markets Act: EU rules to ensure fair competition and more 
choice for users, Isabel Teixeira NADKARNI, https://www.europarl.europa.eu/news/ 
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ส่วนที่ 5 สรุป 

 
 จากการศึกษาระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกลายเป็นกลไกส าคัญในการติดต่อสื่อสาร 
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้คนในสังคมทั้งในแง่ทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อาทิ การคมนาคมขนส่ง การติดต่อเพ่ือส ารองที่ พัก และ
ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นต้น แพลตฟอร์มดิจิทัลจึงกลายเป็นโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ที่น่า
ดึงดูด และเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีส าหรับภาคส่วนต่าง ๆ 
ธุรกิจแพลตฟอร์มมีลักษณะที่โดดเด่น อาทิ การเปลี่ยนจากการควบคุมทรัพยากร เป็นการ
จัดการทรัพยากรให้เหมาะสม หรือการเปลี่ยนจากการเพ่ิมประสิทธิภาพภายในองค์กร เป็น
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคภายนอก ตลอดจนการเปลี่ยนจากการมุ่งเน้น
คุณค่าที่ลูกค้า เป็นมุ่งเน้นที่คุณค่าของระบบและปัจจัยแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงาน
ผ่านระบบปฏิบัติการ ซึ่งสอดรับรูปแบบการค้าของโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดย
ปัจจัยส าคัญที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลกคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง 
 อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ของการด าเนินธุรกิจแพลตฟอร์มจะเป็นที่ได้รับความ
นิยมส าหรับการด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก แต่ปัจจัยส าคัญคือการด าเนินการ
อย่างไรในระบบนิเวศน์ทางดิจิตอลที่มีโครงข่ายขนาดใหญ่เป็นการด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ตลอดจนลดช่องว่างความไม่เป็นธรรมในระบบแพลตฟอร์มทั้งระหว่าง
ผู้ประกอบการในระบบเดียวกัน หรือต่อลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภค ปัจจุบันประเทศไทยมีกลไก
การพยายามด าเนินการเพ่ือก ากับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มโดยเริ่มแรกใช้ระบบขึ้นทะเบียนผ้า
การจดทะเบียนพาณิชย์ การใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาก ากับดูแลในขั้นต้น ซึ่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลในประเทศไทย พบว่าปัจจุบัน
ในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการจ านวนมากที่ประสบปัญหาจากการใช้งานแพลตฟอร์ม ดิจิทัล
ในประเด็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ตรงต่อความเป็นจริงตามที่ผู้บริโภคได้มุ่ งหมาย 

                                                           

en/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-
and-more-choice-for-users. accessed 22 May 2022. 
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โดนหลอกให้โอนเงินแต่ผู้ขายไม่ท าการส่งสินค้า การใช้อัลกอริทึมในการบิดเบือนข้อมูล
หรือโฆษณา การโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย  
 ประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่รองรับธุรกรรมในการซื้อขายสินค้าทาง
ออนไลน์ที่เป็นหนึ่งในการด าเนินธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้หากมีการซื้อขายกันในลักษณะดังกล่าว 
จึงต้องอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่ควบคุมการซื้อขาย
สินค้า เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองการขายออนไลน์และสิทธิ
การคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย และหลักการประกอบธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น  
 จากที่กล่าวไว้ในข้างต้นประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมในเรื่องของการ
ด าเนินธุรกิจแพลตฟอร์มเป็นการเฉพาะแต่อาศัยการน าหลักกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการท าธุรกรรมทางการเงินในการซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือการน าหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและ
บริการมาปรับใช้ เพ่ือให้สามารถก ากับดูแลการประกอบธุรกิจในระบบดิจิทัลได้ในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตามการก ากับดูแลต่าง ๆ ยังไม่สามารถครอบคลุมการด าเนินงานของตัวกลางใน
การท าธุรกรรมทางดิจิทัล (Service Provider) ได้อย่างมีประสิทธิที่ภาพด้วยขาดกฎหมาย
อันมีลักษณะเป็นการเฉพาะท าให้ขาดนิติสัมพันธ์ในการจะน ากฎหมายทั่วไป หรือใกล้เคียง
อย่างยิ่งมาปรับใช้ได ้
 จากการศึกษากฎหมายของสหภาพยุโรปซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเพ่ือรองรับการ
ประกอบธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มซึ่งปรากฎในรูปแบบของ EU E-Commerce 
Directive 2000/31/EC และ EU Regulation on Platform-to business relation หรือ 
P2B Regulation และร่วมถึงการพัฒนากฎหมายที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะในการก ากับ
ดูแลธุรกิจแพลตฟอร์ม Proposal of a Digital Service Act ซึ่งกฎหมายของสหภาพยุโรป
ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมากและเป็นกฎหมายที่น่าจะน ามาพิจารณาประกอบการร่าง
กฎหมายของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กฎหมายของสหภาพยุโรปยังอยู่ใน
ระหว่างการวางโครงสร้างในเรื่อง Digital Market Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมกับ 
Digital Service Act ในอีกมุมหนึ่งของการก ากับดูแลตลาดดิจิทัลด้วย โดยวางหลักการ
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ก ากับดูแลในรูปแบบลักษณะของกฎหมายดังกล่าวเป็นการก ากับดูแลแบบบังคับหรือที่
เรียกว่ามาตรการก ากับดูแลภายหลังไม่ได้ใช้ระบบการจดทะเบียนหรือระบบอนุญาตแต่
อย่างใด แต่มีลักษณะเป็นข้อก าหนดผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เข้าลักษณะเงื่อนไขตามที่
ก าหนดไว้นั้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายนั้น 
 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าปัจจุบันรูปแบบการให้บริการของแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลได้มีการพัฒนาในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ส าหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ 
พ้ืนที่ส าหรับการโฆษณาสินค้าและบริการ และพ้ืนที่ส าหรับผู้ผลิตคอนเทนต์ต่าง ๆ ประเทศ
ไทยจึงได้ริเริ่มจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้อง
แจ้งให้ทราบพ.ศ. ... เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลในประเทศไทยได้
อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีความเห็นว่าในการพิจารณาเพ่ือสร้างกลไกในการ
ก ากับดูแลระบบดิจิทัลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดสภาวะ
แวดล้อมดิจิทัลที่ดี (Digital Environmental) ซึ่งหากได้มีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็น
ดังกล่าวจะไม่ใช่เพียงแค่การสร้างกลไกในการก ากับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท าธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
จากการที่ได้ศึกษามานั้นพบว่าแม้ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องและอาจจะน ามาปรับ
ใช้กับการกระท าในระบบดิจิทัลได้อยู่ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าการก ากับดูแลธุรกิจหรือ
กิจกรรมในระบบดิจิทัลเป็นเรื่องเฉพาะที่จ าเป็นต้องมีการออกกฎหมายเพ่ือการก ากับดูแล
เป็นการเฉพาะ และเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาของกฎหมายที่อาจมีความขัดกันในบางบริบท
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาโดยประเมินและตรวจสอบความจ าเป็นประกอบการ
ร่างและพิจารณากฎหมายด้วยอีกประการหนึ่ง 
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