พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(E-commerce)
1. ภาพรวม
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการ
ดําเนินธุรกิจการคาและการใหบริการที่เพิ่มชองทางการคาใหมีความหลากหลาย และแตกตางไปจากรูปแบบเดิม
และทําใหเกิดคําวา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” หรือที่รูจักกันในชื่อภาษาอังกฤษวา E-Commerce (Electronic
Commerce)
องคการระหวางประเทศไดมีการนิยามความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ E-Commerce โดย
องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) 1 ใหนิยามวา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การผลิต การ
กระจาย การตลาด การขาย หรือการสงสินคาและบริการโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส” องคการเพื่อความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)2
ใหนิยามวา “ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ ที่ดําเนินการผานโครงขาย
คอมพิวเตอร โดยวิธีการที่ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคในการรับสงคําสั่ง แตการชําระเงินของสินคา
หรือบริการนัน้ ไมจําเปนตองดําเนินการผานทางออนไลน ซึ่งสามารถเปนการดําเนินธุรกรรมระหวางบริษัท บุคคล
บานเรือน ภาครัฐ หรือองคกรตางๆ” ทั้งนี้ หากพูดใหเขาใจงาย พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การซื้อขาย สินคาหรือ
บริการผานทางอินเตอรเน็ต หรือทาง online นั่นเอง
การดําเนินธุรกรรมคาขายทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) สามารถจําแนกเปนกลุมใหญๆ ได
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ดังนี้
ผูประกอบการกับผูบริโภค (Business to Consumer: B2C) คือ การคาระหวางผูประกอบการถึง
ผูบริโภค เชน การขายหนังสือ ขายวีดีโอ ขายซีดีเพลง เปนตน แบงออกเปน 5 ระดับคือ
- การโฆษณาและแสดงสินคา (Electronic showcase) หมายถึงการใชเครือขายอินเตอรเน็ต ในการ
โฆษณาสินคาหรือบริการของบริษัท
- การสั่งซื้อสินคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic ordering) หมายถึงการสั่งซื้อสินคาผาน
อินเตอรเน็ต แตการชําระเงินยังคงใชชองทางเดิม
- การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic payment) หมายถึงการใชเครือขาย อินเตอรเน็ตใน
การสั่งซื้อสินคาและชําระเงิน
- การจัดสงและบริการหลังการขายผานอินเตอรเน็ต (Electronic delivery and service) หมายถึง
การใชเครือขายอินเตอรเน็ตในการคาปลีกอยางครอบคลุม ตั้งแตการโฆษณา การรับสั่งสินคา การ
ชําระเงิน ตลอดจนการใหบริการหลังการขาย
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WTO: The Work Programme on Electronic Commerce states that: "Exclusively for the purposes of the work
programme, and without prejudice to its outcome, the term 'electronic commerce' is understood to mean the
production, distribution, marketing, sale or delivery of goods and services by electronic means".
2
OECD: An e-commerce transaction is the sale or purchase of goods or services, conducted over computer
networks by methods specifically designed for the purpose of receiving or placing of orders. The goods or
services are ordered by those methods, but the payment and the ultimate delivery of the goods or services
do not have to be conducted online. An e-commerce transaction can be between enterprises, households,
individuals,
governments, and other public or private organisations.
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ขอมูลจากสมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย

- การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เชน การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ผูประกอบการกับผูประกอบการ (Business to Business: B2B) คือ การคาระหวางผูประกอบการ
ครอบคลุมถึงเรื่อง การขายสง การทําการสั่งซื้อสินคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบหวงโซการผลิต (Supply
Chain Management) เปนตน
- ผูบริโภคกับผูบริโภค (Consumer to Consumer: C2C) คือ การติดตอระหวางผูบริโภค กับผูบริโภค
เชน การแลกเปลี่ยนสินคากันเอง การขายของมือสอง เปนตน
- ผูประกอบการกับภาครัฐ (Business to Government: B2G) คือ การประกอบธุรกิจระหวางภาคเอกชน
กับภาครัฐ ที่เห็นกันมากคือการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ (e-Government Procurement) รัฐบาลจะทําการ
จัดซื้อ/จัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกส เชน การประกาศจัดจางของภาครัฐในเว็บไซต www.mahadthai.com
- ภาครัฐกับประชาชน (Government to Consumer: G2C) ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการคา แตจะเปน
เรื่องการบริการของภาครัฐผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การคํานวณและเสียภาษีผานอินเตอรเน็ต การใหบริการ
ขอมูลประชาชนผานอินเตอรเน็ต เปนตน
2. มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 4
สํ า นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (สพธอ.) หรื อ ETDA (Electronic Transactions
Development Agency) ไดทําการสํารวจมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) ในประเทศไทยพบวาใน
ป 2559 มี มู ล ค า E-Commerce 2,560,103.36 ล า นบาท แบ ง เป น E-Commerceแบบ B2B จํ า นวน
1,542,167.50 ลานบาท หรือรอยละ 60.24 ของมูลคา E-Commerceป 2559 รองลงมาคือ แบบ B2C จํานวน
703,331.91 ลานบาท (รอยละ 27.47) และมูลคาแบบ B2G จํานวน 314,603.95 ลานบาท (รอยละ 12.29)
อัตราการเติบโตของมูลคา E-Commerceป 2559 กับป 2558 พบวามูลคา E-Commerce ประเภท B2B
ของป 2559 ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 15.53 ประเภท B2C ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 37.91 และประเภท B2G ของป
2559 ลดลงรอยละ 21.42
หากแบงมูลคา E-Commerceป 2559 ออกเปนประเภทอุตสาหกรรมทั้ง 8 หมวดอุตสาหกรรม (ไมรวม
การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ) พบวาอุตสาหกรรมที่มีมูลคา E-Commerceมากที่สุด ไดแก
1) อุตสาหกรรมการคาปลีกและการคาสง มีมูลคา 713,690.11 ลานบาท (รอยละ 31.78)
2) อุตสาหกรรมการใหบริการที่พัก มีมูลคา 607,904.89 ลานบาท (รอยละ 27.07)
3) อุตสาหกรรมการผลิต มีมูลคา 428,084.73 ลานบาท (รอยละ 19.06)
4) อุตสาหกรรมขอมูลขาวสารและการสื่อสาร มีมูลคา 384,407.71 ลานบาท (รอยละ 17.12)
5) อุตสาหกรรมการขนสง มีมูลคา 83,929.05 ลานบาท (รอยละ 3.74)
6) อุตสาหกรรมศิลปะ บันเทิง และนันทนาการ มีมูลคา 15,463.46 ลานบาท (รอยละ 0.69)
7) อุตสาหกรรมบริการดานอื่นๆ เชน การจัดหาคนออนไลน และการบริการชําระเงินออนไลน เปนตน มี
มูลคา 9,622.77 ลานบาท (รอยละ 0.43)
8) อุตสาหกรรมการประกันภัย มีมูลคา 2,396.69 ลานบาท (รอยละ 0.11)
จากการคาดการณ พบว า ในป 2560 มูล คา E-Commerce ในประเทศไทยจะมีมูล คาประมาณ
2,812,592.03 ลานบาท สวนใหญเปนมูลคา E-Commerceแบบ B2B จํานวน 1,675,182.23 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 59.56 ของมูลคา E-Commerce รองลงมาเปนแบบ B2C จํานวน 812,612.68 ลานบาท และแบบ
B2G จํานวน 324,797.12 ลานบาท ทั้งนี้ จะเห็นวาธุรกิจ E-Commerce จะมีแนวโนมเติบโตเพิ่มขึ้นทุกป โดยมี
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ที่มา: ขอมูลจาก รายงานผลการสํารวจมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ป 2560 จัดทําโดยสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
2

แรงสนับ สนุ นจาก 4 ปจ จัย หลัก ไดแก 1) การสนับ สนุน และสงเสริมจากภาครัฐ บาล โดยหนว ยงานภาครัฐ ที่
สนั บ สนุ น E-Commerce เช น สพธอ. กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม กระทรวงพาณิช ย กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงการคลัง เปนตน 2) ผูประกอบการเพิ่มชองทางการขาย
สินคาและบริการผานชองทาง E-Commerce มากขึ้น โดยผูประกอบการสามารถเพิ่มชองทางการขายออนไลนได
หลากหลาย เชน Website, Application และ Social Media เปนตน 3) การเติบโตดานตลาด E-Commerce
ของไทย มีแนวโนมและศักยภาพเติบโตไดอีกมากในอนาคต อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตของคน
ไทยที่ เ ปลี่ ย นแปลงและมี แ นวโน ม เพิ่ ม มากขึ้ น และ 4) นั ก ลงทุ น จากต า งประเทศเข า มาลงทุ น ในธุ ร กิ จ
E-Commerce มากขึ้น ทั้งดาน E-Marketplace, E-Logistic และ E-Payment
ภาพที่ 1 มูลคา E-Commerce ในประเทศไทย
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ภาพที่ 2 มูลคา E-Commerce ในประเทศไทยจําแนกตามภาคอุตสาหกรรม

3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ประเทศไทยไดมีการพัฒนากฎหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส เพื่อรองรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแบบใหม และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ รวมทั้งการออก
กฎหมายและกฎระเบียบที่มีความเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย
1. การดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
เพื่อรับรองสถานะทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหเทาเทียมเอกสารกระดาษ และลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส อันเปนการรองรับนิติสัมพันธตางๆ ซึ่งแตเดิมอาจจะจัดทําขึ้นในรูปแบบของหนังสือใหเทาเทียมกับ
นิ ติ สั ม พั น ธ รู ป แบบใหม ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ในรู ป แบบของขอ มูล อิเ ล็ก ทรอนิ กส รวมทั้ง การลงลายมือ ชื่อ ในขอ มู ล
อิเล็กทรอนิกส และรับฟงพยานหลักฐานที่อยูในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของคือ
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งมี
ประเด็นเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส การกํากับธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายรองอื่นๆ เชน
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพออก พ.ศ. 2555
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง หนวยงานรับรองสิ่งพิมพออก พ.ศ. 2555
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการในการ จัดทําหรือ
แปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553
2. การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
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เพื่อกําหนดมาตรการทางอาญาในการลงโทษผูกระทําผิดตอระบบการทํางานของคอมพิวเตอร ระบบ
ขอมู ล และระบบเครื อขาย โดยมี กฎหมายที่กํากับดูแล คือ พระราชบัญญัติวาดว ยการกระทําผิด เกี่ย วกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และยังมี กฎหมายรองที่เกี่ยวของ เชน
กฎกระทรวงกํ า หนดแบบหนั ง สื อแสดงการยึ ดหรื ออายั ด ระบบคอมพิ ว เตอร พ.ศ. 2551 ประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ
พ.ศ. 2550 ระเบียบวาดวยการจับ ควบคุม คน การทําสํานวน สอบสวนและ ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด ตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เรื่อง ลักษณะและวิธีการสง และลักษณะและปริมาณของขอมูลความถี่และวิธีการสงซึ่งไมเปนการ
กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ พ.ศ. 2560 เปนตน
3. การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส เปนธุรกิจที่ตองใชเทคโนโลยีที่มีความซับซอน
หลากหลาย และเปนธุรกิจที่มีมูลคาโดยรวมทางเศรษฐกิจคอนขางสูง จึงมีกฎหมายเพื่อกํากับดูแลธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหเกิดประสิทธิภาพ ประกอบดวยกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน
- พระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. 2560
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาลงโทษปรับทาง
ปกครองสําหรับผูประกอบธุรกิจใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 3/2559 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขวาดวย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
- ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สรข. 1/2552 เรื่อง การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสตามบัญชี
ก ที่ไมตองแจงใหทราบกอนใหบริการ
- ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สรข.2/2552 เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขวาดวยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
- ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สรข. 3/2552 เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความ
มั่ น คงปลอดภั ย ทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุ ร กิ จ ของผู ใ ห บ ริ ก ารการชํ า ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส
4. การจดทะเบียนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
1. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 และประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบการ
พาณิช ยกิจ ต องจดทะเบี ย นพาณิช ย (ฉบับ ที่ 11) พ.ศ. 2553 กําหนดใหผูป ระกอบพาณิช ยกิจ ทั้งที่เปน บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลตองจดทะเบียนพาณิชย โดยธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่เขาขายตองจดทะเบียนพาณิชย
ไดแก
1) การซื้อขายสินคา/บริการ โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (ครอบคลุม
ถึง website รานคาใน e-Marketplace รานคาใน Social Media และ Application)
2) การใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet Service Provider: ISP) เชน ไอเน็ต ล็อคอินโฟ ทรูคอรปอเรชั่น เปนตน
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3) การใหเชาพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Web hosting) คือ เปนบริการ ใหเชาพื้นที่ใน
การนํ า เว็ บ ไซต ม าฝาก เพื่ อ ให เ ว็ บ ไซต ส ามารถออนไลน บ นอิ น เตอร เ น็ ต ได เช น chaiuohosting.com,
jaideehosting.com เปนตน
4) การบริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคา/บริการ โดยวิธีใชสื่ออิเล็กทรอนิกส ผานระบบ
อินเตอรเน็ต (e-Marketplace) เชน tarad.com, weloveshopping.com เปนตน
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาจะออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (DBD
registered) ใหแกผูประกอบการที่จดทะเบียน เพื่อนําไปแสดงไวบนเว็บไซตของตนเอง
2. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 กําหนดใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่
ประสงคจะประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 5 ตองยื่นคําขอตอนายทะเบียน ณ สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค โดยเหตุที่กฎหมายตองบังคับใหตองจดทะเบียนก็เพื่อใหหนวยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบหรือ
ติด ตามผู ป ระกอบธุ รกิ จหรือบุ คคลผูคา ขายได หากผูบ ริโ ภคถูกละเมิดสิทธิ์จากการซื้อสินคาหรื อบริการ โดย
หลักเกณฑการจดทะเบียน เปนไปตามประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ และ
วิธีการยื่นคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง และการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. 2550
5. การคุมครองผูบริโภค
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 กําหนด
หลักการสําคัญในเรื่องการคุมครองสิทธิของผูบริโภค 5 ประการ ไดแก 1) สิทธิที่จะไดรับขาวสาร ไดรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับสินคาและบริการตางๆ อยางถูกตอง ทั้งการโฆษณา คําพรรณนาคุณภาพ หรือการแสดงฉลากตามความ
เปนจริ ง 2) สิทธิที่จ ะมีอิส ระในการเลือกหาสิน คา หรือบริการ ผูบริ โภคมีสิ ทธิที่จ ะเลือกซื้อดวยความสมัครใจ
มีอิสระในการตัดสินใจ โดยปราศจากการชักจูงอยางไมชอบธรรม 3) สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคา
หรือบริการ ผูบริโภคมีสิทธิที่จะไดรับสินคาหรือบริการที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ไมกอใหเกิดอันตราย
ใดๆ 4) สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา การทําสัญญาใดๆ ของผูบริโภคจะตองไมโดนเอารัดเอา
เปรียบจากผูประกอบธุรกิจ ขอความในสัญญาจะตองเปนธรรมแกผูบริโภค และ 5) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณา
และชดเชยความเสียหาย ผูบริโภคมีสิทธิจะไดรับการคุมครองและชดเชยคาเสียหาย เมื่อผูประกอบธุรกิจละเมิดใน
4 ขอที่ผานมา โดยเจตนารมณของกฎหมาย คือการใหความคุมครองแกผูบริโภคในทุกกรณี แมวาจะเปนการซื้อ
สินคาออนไลนก็ตาม
6. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดยกรางพระบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ... โดยอยู
ระหวางการหารือกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งอาจถูกประมวลผล
เปดเผย หรือเผยแพรถึงบุคคลจํานวนมากไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยอาศัยพัฒนาการทางเทคโนโลยี จนอาจ
กอใหเกิดการนําขอมูลนั้นไปใชในทางมิชอบอันเปนการละเมิดตอเจาของขอมูล ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการรักษาดุลย
ภาพระหวางสิทธิขั้นพื้นฐานในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการติดตอสื่อสาร
อย า งไรก็ ตาม ยั งมี กฎหมายเฉพาะรายสาขาที่มี การระบุ เรื่ องการคุ มครองข อมู ล สว นบุค คล เช น
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เปนตน
4
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ผูประกอบการที่ตองจดทะเบียนตลาดแบบตรง หมายถึงธุรกิจที่เปนการตกลงซื้อขายไมซึ่งหนาโดยอาศัยผานสื่อตางๆ เชน
รายการโทรทัศน โทรศัพท โทรสาร เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต ซึ่งมีระบบการสั่งซื้อสินคาไดทันที ระบบการ
ชําระเงิน ระบบการขนสงสินคา
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4. พาณิชยอิเล็กทรอนิกสภายใตความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศ
 WTO
ประเทศต า งๆ หั น มาให ความสํ า คั ญและความสนใจประเด็น พาณิช ยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)
ในชว งไม กี่ปที่ผ านมา แตประเด็น ดังกล าวไดถูกหยิบยกขึ้น หารือภายใตองคการการคาโลก (World Trade
Organization: WTO) เปนครั้งแรก ตั้งแตในการประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลก ครั้งที่ 2 เมื่อเดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2541 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งที่ประชุมมีมติสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง E-Commerce
2 ประการ คือ
1) ใหคณะมนตรีทั่วไปของ WTO จัดทําแผนงานในรายละเอียดเพื่อพิจารณาเรื่อง E-Commerce
2) ให ป ระเทศสมาชิ ก ยกเว น ภาษี ศุ ล กากรเป น การชั่ ว คราวสํ า หรั บ สิ น ค า ที่ ส ง ผ า น electronic
transmission
หลังจากการประชุมรัฐมนตรี WTO ณ นครเจนีวา คณะมนตรีทั่วไปจึงไดมอบหมายใหองคกรยอยของ
WTO 4 องคกร ทําหนาที่หารือเรื่อง E-Commerce และรายงานผลตอคณะมนตรีทั่วไป เพื่อนําเสนอตอที่ประชุม
รัฐมนตรี WTO ไดแก
1) คณะมนตรีวาดวยการคาบริการ (Council for Trade in Services: CTS) พิจารณาประเด็นความ
เกี่ยวของของ E-Commerce กับการคาบริการ เชน จะจัดการคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนการใหบริการ หรือไม
2) คณะมนตรีวาดวยการคาสินคา (Council for Trade in Goods: CTG) พิจารณาประเด็นความ
เกี่ยวของของ E-Commerce ในสวนการคาสินคา เชน หากจัดการคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนการคาสินคา จะ
จําแนกพิกัดศุลกากรสินคานั้นอยางไร จะถือวาสินคานั้นมีแหลงกําเนิดสินคามาจากไหน
3) คณะมนตรีวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญา (Council for Trade-Related Aspect of
Intellectual Property Rights: TRIPs) พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา เชน จะใหการ
คุมครองเครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ และทรัพยสินทางปญญาตางๆ ที่สงผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอยางไร
4) คณะกรรมการวาดวยการคาและการพัฒนา (Committee on Trade and Development: CTD)
พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนา เชน ผลกระทบของ E-Commerce ตอการคาและเศรษฐกิจของ
ประเทศกําลังพัฒนา การเพิ่มบทบาทและการมีสวนรวมของประเทศกําลังพัฒนาในเรื่อง E-Commerce เปนตน
โดยประเด็นสําคัญในเรื่อง E-Commerce ที่ยังไมชัดเจน คือ การแยกประเภท (classification) ของ
สินคาที่มีการคาทั้งในรูปแบบที่จับตองได (products delivered physically) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
(products delivered electronically: digitized products) วาควรเปนสินคาหรือบริการ ทั้งนี้ ความแตกตาง
ระหวางการเปนสินคาหรือบริการ คือ
1) กรณีสินคา จะใชหลักการของ GATT ทั้งการประติบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Mostfavoured Nation Treatment: MFN) และการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment: NT) โดยไม
สามารถหามนําเขาหรือจํากัดปริมาณนําเขา แตอาจเก็บภาษีนําเขาไดตามพันธกรณี และจะตกอยู ภายใตความ
ตกลงดานสินคาอื่นๆ อาทิ มาตรการเยียวยาทางการคา การอุดหนุน กฎแหลงกําเนิดสินคา
2) กรณีบริการ จะใชหลักการของความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการขององคการการคาโลก (GATS)
โดยสมาชิกสามารถยกเวนหลักการ MFN (MFN Exemption) และมีขอจํากัดดานการเขาสูตลาด (Market
Access) และการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (NT) ได ทั้งนี้ GATS ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามนําเขา หรือการเก็บภาษี
แตจ ะมี มาตรการข อจํ ากั ดการเขา สูตลาด 6 ขอ เชน กําหนดสัดส วนผูถือหุ น จํานวนผูใหบ ริการ รู ปแบบการ
ใหบริการ มูลคาการใหบริการ จํานวนพนักงานตางชาติ เปนตน
ลาสุด ในการประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 10-13 ธันวาคม พ.ศ.
2560 ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอารเจนตินา ไดมีมติขยายระยะเวลาการยกเวนการเก็บภาษีศุลกากรสิ่งที่
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สงผานทางอิเล็กทรอนิกส (electronic transmission) เปนการชั่วคราวออกไปอีก 2 ป (พ.ศ. 2561-2562) และ
ใหคงการดําเนินงานเกี่ยวกับ Work Programme on E-Commerce
แมการดําเนินการดาน E-Commerce ภายใต WTO จะยังไมไดมีผลเปนรูปธรรมในแงของการมีกรอบ
กฎระเบี ยบ หรือข อตกลงที่ ป ระเทศสมาชิ กจะดําเนิน การรวมกัน มีแตเพียงเรื่องของการยกเวน การเก็บ ภาษี
ศุลกากรสิ่งที่สงผาน electronic transmission แตประเทศสมาชิก WTO ไดมีการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนเรื่อง
E-Commerce ใหมีความคืบหนา โดยมีการจัดประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในเวทีตางๆ ซึ่งมีการหารือใน
หลายประเด็น ทั้งในเรื่องของภาษีศุลกากร การคุมครองผูบริโภค การโอนขอมูล การคุมครองขอมูล และการ
พัฒนา SMEs เปนตน ไทยในฐานะประเทศสมาชิก WTO ซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนาที่ผูประกอบการยังไมมี
ความสามารถในการแข งขั น ในธุ ร กิ จ E-Commerce ในตลาดโลก และอยูร ะหวางการพั ฒ นา หรือพิจ ารณา
ปรั บ ปรุ งกฎระเบี ย บ หรื อมาตรการต างๆ ที่เกี่ย วกับ ดาน E-Commerce จึงตองติดตามความคืบ หนาการ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางใกลชิด
 APEC
ประเทศสมาชิกกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟค หรือเอเปค (Asia-Pacific Economic
Cooperation: APEC) มีการดําเนินความรวมมือในดานตางฯ ซึ่งรวมถึงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สวนใหญเนน
ความรวมมือในการอํานวยความสะดวกพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การสงเสริมใหเกิดกฎระเบียบเดี ยวกันภายใน
ภูมิภาค สงเสริมใหภาคเอกชนใชประโยชนจากพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการมุงสูการคาไรกระดาษ โดยประเทศ
สมาชิกไดจัดทํา APEC Blueprint for Action on Electronic Commerce และมีการจัดตั้ง E-Commerce
Steering Group (ECSG) มาตั้งแตป พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนการดําเนินการภายใตคณะกรรมการวาดวยการคาและ
การลงทุน (Committee on Trade and Investment: CTI) เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวของกับ E-Commerce
และดําเนินกิจกรรมตางๆ ใน Blueprint การดําเนินงานที่ผานมามีการจัดทํา APEC Privacy Framework เปน
กรอบเกี่ยวกับการรักษาความลับขอมูลสวนบุคคล และการจัดทําระบบ Cross-Border Privacy Rules (CBPR)
และระบบ Privacy Recognition for Processors (PRP)
ลาสุด ECSG ไดมีการจัดทํา APEC Cross-border E-Commerce Facilitation Framework โดยไดรับ
การรับรองจากที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปคเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อเปนฐานในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขามพรมแดน ครอบคลุมประเด็น 1) สงเสริมกฎระเบียบที่มีความโปรงใส
คาดการณได เพื่ออํานวยความสะดวก E-Commerce ขามพรมแดนภายในภูมิภาค 2) สงเสริมการเสริมสราง
ความสามารถเพื่ อใหป ระเทศสมาชิกเอเปคสามารถชวย MSMEs ให มีสวนรวมในตลาดภูมิภ าคและตลาดโลก
3) เสริมสรางความเขมแข็งของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขามพรมแดน 4) อํานวยความสะดวกการคาไร
กระดาษภายใน ภูมิภาค และ 5) การพิจารณาประเด็นใหมๆ เกี่ยวกับ E-Commerce ขามพรมแดน
 ASEAN
ผูนําอาเซียนไดรับรองแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2568 (AEC Blueprint 2025) ซึ่งไดมี
การบรรจุเรื่อง E-Commerce เปนหนึ่งในแผนงานที่อาเซียนตองดําเนินความรวมมือ โดยมีเปาหมายเพื่อการ
จัดทํามาตรการที่เกี่ยวของในการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดีตอการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เชน การ
คุมครองผูบริโภค การคุมครองขอมูลสวนบุคคล การระงับขอพิพาทออนไลน เปนตน โดยใชกรอบความตกลง
อิเล็กทรอนิกสอาเซียน (e-ASEAN Framework Agreement) เปนพื้นฐาน ซึ่งเปนกรอบความตกลงที่ไดรับการ
รับรองจากผูนําอาเซียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543
เมื่ อเดื อนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 อาเซีย นไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานดานพาณิช ย
อิเล็กทรอนิกสของอาเซียน (ASEAN Coordinating Committee on Electronic Commerce: ACCEC) เพื่อ
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ดําเนินการจัดทําแผนงานดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน ที่จะนําไปสูเปาหมายใน AEC Blueprint 2025
รวมทั้งยังมีเปาหมายในการจัดทําความตกลงวาดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอาเซียนดวย
แผนงานด า นพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องอาเซี ย น แบ ง ออกเป น ส ว นต า งๆ โดยมี ก ารระบุ เ กี่ ย วกั บ
องคป ระกอบการดําเนินงานดานพาณิชยอิเล็กทรอนิ กสของอาเซียน พร อมระบุคณะทํางานรายสาขา ซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในแตละดาน โดยไดกําหนดกรอบการดําเนินการที่มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. โครงสรางพื้นฐาน การเขาถึงโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนด และการสรางสภาพแวดลอม ที่ชวยกระตุน
ใหเกิดการเติบโตของตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace)
2. สมรรถนะดานการศึกษาและเทคโนโลยี การจัดทําโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการ
สงเสริมสมรรถนะดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของบุคลากรที่เกี่ยวของ การใชอินเตอรเน็ตในการพัฒนา ธุรกิจของ
MSMEs เปนตน
3. การคุมครองผูบริโภค การตระหนักถึงหลักการเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภคในการซื้อขายออนไลน และ
การขยายความรวมมือระหวาง ประเทศ/ความรวมมือภายในภูมิภาค
4. การมีกรอบกฎระเบียบที่ทันสมัย การปรับปรุงกฎระเบียบดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการสราง
ความโปรงใสเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศ
5. ความปลอดภั ย ของธุ ร กรรมอิ เ ล็กทรอนิกส การคุ มครองขอมูล สว นบุคคล การมี กลไกที่ ป ลอดภั ย
สําหรับ การยื นยันตั วบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส และการมีความรวมมือระหวางประเทศที่ดูแลเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร
6. ระบบชําระเงิน การพัฒนาระบบชําระเงินที่มั่นคง ปลอดภัย โดยการพัฒนากรอบแนวทางสําหรับ การ
แกปญหาดานการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
7. การอํ านวยความสะดวกทางการคา การมีน โยบายอํ านวยความสะดวกทางการคาที่ชว ยสนั บสนุ น
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาเว็บไซตขอมูลที่ครบถวนเกี่ยวกับดานศุลกากร เปนตน
8. การแขงขัน สงเสริมการแขงขันที่เทาเทียมกันในสาขาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
9. โลจิส ติ กส การพัฒ นาบริการดานโลจิส ติกสของอาเซียน เพื่ออํานวยความสะดวกดานพาณิช ย
อิเล็กทรอนิกส
10. กรอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดทําความตกลงวาดวยพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอาเซียน
 FTA
ในการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ในปจจุบันที่มีความ
ครอบคลุมรอบดาน (comprehensive) นอกจากจะรวมประเด็นเกี่ยวกับการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน
มาตรการเยียวยาทางการคา กฎแหลงกําเนิดสินคา ทรัพยสินทางปญญา ฯลฯ เรื่อง E-Commerce ยังไดถูกรวม
เปนประเด็นหนึ่งของการจัดทํา FTA ดวย
การจัดทํา FTA ที่ผานมาระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกัน ความครอบคลุมของ E-Commerce สวน
ใหญจะเนนเรื่องของความรวมมือระหวางกัน เพื่อนําไปสูการสรางความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกรรมออนไลน แตก็
มีบางประเทศที่ไดรวมเรื่องการไมเก็บภาษีศุลกากรของสิ่งที่สงผานทาง electronic transmission ตามที่ไดตกลง
ภายใต WTO มาผูกพันใน FTA ดวย เชน FTA ทวิภาคีระหวางไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด อินเดีย-สิงคโปร
เปนตน
หากเปนความตกลงระหวางประเทศพัฒนาแลวดวยกัน เรื่อง E-Commerce มักจะรวมถึงประเด็นอื่นๆ
โดยเฉพาะการไมเก็บภาษีศุลกากรของสิ่งที่สงผานทางอิเล็กทรอนิกสเปนการถาวร การมีกฎระเบียบ มาตรการ
หรือกรอบกฎหมายที่ตองใหการคุมครองผูบริโภคที่ใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การคุมครองขอมูลสวนบุคคล การ
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ดําเนินการไปสูการคาไรกระดาษ เปนตน โดยความตกลงพหุภาคีฉบับลาสุดที่ไดมีการสรุปผล ไดแก ความตกลง
Trans-Pacific Partnership (TPP) นับเปนความตกลงที่การจัดทําบท E-Commerce ครอบคลุมประเด็นเพิ่มเติม
ใหมๆ ซึ่งมีขอบเขตมากกวาแคการซื้อขายสินคาหรือบริการผานสื่อ อิเล็กทรอนิกสเทานั้น แตรวมไปถึงการดําเนิน
ธุรกิจดวย เชน การหามมีการปฏิบัติที่แตกตางตอสินคาดิจิทัลของประเทศภาคี การหามกําหนดใหมีการจัดตั้ง หรือ
ใช server ในประเทศ การตองอนุญาตใหมีการโอนขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยเสรี หากเปนไปเพื่อการ ดําเนินธุรกิจ
เปนตน (ประเทศสมาชิก TPP เดิม ไมรวมสหรัฐฯ อยูระหวางการจัดทํา Comprehensive and Progressive
Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) ทําใหประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศไดนํา TPP มาใช
เปนขอมูลอางอิง และนํามาเสนอ ในการเจรจาความตกลงอื่นๆ ที่มีการเจรจาในปจจุบนั
5. บทบาทของภาครัฐตอการสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในไทย
ธุรกิจ E-Commerce ไดเขามาเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจในไทยเปนระยะเวลานานแลว แตยิ่งมี
บทบาทสําคัญตอผูประกอบการทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก หรือแมแตผูที่กําลังจะเริ่มดําเนินธุรกิจ ในชวง
ระยะไมกี่ปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่ social media ถูกใชเปนสื่อกลางสําคัญในการติดตอ สื่อสาร
ผูใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขนาดใหญ ที่เปนที่รูจักทั่วโลกมีจํานวนไมนอย เชน Lazada, Rakuten,
Amazon, Alibaba ในขณะที่ผูใหบริการของไทยยังเปนที่รูจักแตเพียงตลาดในประเทศ ดังนั้น ผูประกอบการ
โดยเฉพาะ SMEs จึงยังตองเผชิญความทาทาย ทั้งการทําตลาดภายในประเทศ และเพื่อขยายตลาดสูผูบริโภคใน
ตางประเทศดวย ดังนั้น การจะสรางให platform ขายสินคาออนไลนมีความนาเชื่อถือ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
ปจจัยสําคัญสวนหนึ่งมาจากการที่ผปู ระกอบการจะตองมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการ
ดําเนินการในรูปแบบ E-Commerce พรอมทั้งการสรางความนาเชื่อถือ ใหกับสินคาและบริการของตน ภาครัฐจึง
ต อ งมี ก ารเสริ ม สร า งและพั ฒ นาทั ก ษะของผู ป ระกอบการ รวมไปถึ ง การวางโครงสร า งพื้ น ฐานสํ า คั ญ ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีมาตรฐานและทั่วถึงทุกพื้นที่ และการมีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัย มาตรการที่จะสรางความเชื่อมั่นตอผูบริโภค ซึ่งจะเปน สวนหนึ่งที่ชวยให E-Commerce ของไทยเติบโต
และแขงขันได
ป จ จุ บั น จึ ง มี ห ลายหน ว ยงานจากภาครั ฐ ที่ได เขา มาดู แลเรื่องพาณิช ยอิเ ล็กทรอนิก ส ยกตัว อยา งเช น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ที่เนนการ พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานโครงขายและการใชอินเตอรใหทุกพื้นที่สามารถเขาถึงได สํานักงานพัฒนาธุรกรรม ทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือ สพธอ. มีการดําเนินงานที่สงเสริมและสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ใหมีความ
นาเชื่อถือ โดยมุงสรางสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความเชื่อมั่น ความไววางใจในการทําธุรกรรม ออนไลน และยังได
มีการจัดทํา Online Complaint Center (OCC) โดยความรวมมือจากหนวยงาน ที่เกี่ยวของ ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และสํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา เปนตน เพื่อให
OCC เปนศูนยกลางในการรองรับปญหาอันเกิดจากการ ทําธุรกรรมออนไลน กลั่นกรองและแกปญหาเบื้องตน
กอนสงเรื่องตอใหหนวยงานที่มีอํานาจดําเนินการตอไป และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม มีการดําเนินโครงการดาน
การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการ E-Commerce โดยมุงเนนผูประกอบการที่เปนผูผลิต เปนตน
ในส วนของการดํ า เนิ น การของกระทรวงพาณิช ย ไดมีการบูร ณาการและสงเสริมการดําเนิน งานดาน
E-Commerce ภายในหนวยงานตางๆ 6 ในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ โดยมีกรมพัฒนา
ธุร กิจ การค า (พค.) ทํ าหนา ที่กํากั บ ดูแลเรื่องการจดทะเบีย นพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการสงเสริมพาณิช ย
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ขอมูลจากรายงานความคืบหนาการบูรณาการความรวมมือดานตลาดกลางพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสของกระทรวงพาณิชย
(บันทึก กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ที่ พณ 0922.2/5926 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559)
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อิเล็กทรอนิกส และกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (สค.) ที่สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ ไทยในการคา
ขายผานชองทางออนไลน รวมทั้งสรางโอกาสในการขยายการคาสูตลาดโลก โดยชองทางออนไลน ซึ่งไดมีแนวทาง
การบูรณาการความรวมมือระหวางกันใน 3 ดาน ดังนี้
- การพัฒนาศักยภาพในการทําการคาออนไลนทั้งในและตางประเทศ
 พค. เสริมสรางศักยภาพดานการคาออนไลนใหแกผูประกอบการที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ และคัดเลือก
ผูประกอบการที่มีศักยภาพในการสงออกมาพัฒนาและเตรียมความพรอมสูการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
 สค. เสริมสรางศักยภาพและความสามารถทางการแขงขันดานการคาออนไลน แกผูประกอบการ
ที่ตองการขยายชองทางการคาสูตลาดโลก และนําผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกจาก พค. มาพัฒนาตอยอดให
สามารถสงออกไดผานชองทางการคาออนไลน รวมทั้งฝกสอนซื้อขายจริงบนเว็บไซต Thaitrade.com และมีระบบ
ติดตามผลการซื้อขาย
 ทั้งสองหนวยงานจะเนนการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาดานการคาออนไลน พรอมตอยอด การ
ดําเนินงานภายใตโครงการบูรณาการการพัฒนาศักยภาพ SMEs ดานการคาออนไลนอยางครบวงจร (Smart
Online SMEs: S.O.S.) และรวมกันประชาสัมพันธและรับสมัครเขารวมโครงการผานเว็บไซตกระทรวง พาณิชย
(moc.go.th) พค. (dbd.go.th) และ สค. (ditp.go.th)
- การพัฒนาตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงพาณิชยใหเปนตลาดเดียว
 รวมเว็ บ ไซต Thaicommercestore.com ภายใตการกํากับ ดูแลของ พค. เขากับ เว็บ ไซต
Thaitrade.com ของ สค. โดยไดวางแผนการเชื่อมฐานขอมูล การรวมศูนยบริการใหคําปรึกษาไว ณ จุดเดียว
(Thaitrade.com Center) ตลอดจนประชาสัมพันธใหผูประกอบการและประชาชนรับทราบชองทางการรับ
บริการ
- การสรางความนาเชื่อถือใหตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงพาณิชย
 พค.รับผิดชอบการจดทะเบียนประกอบธุรกิจและเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส อาทิ DBD Registered และ DBD Verified ใหแกผูขายไทย เพื่อยืนยันการมีตัวตนอยูจริง และ
รับรองวามีระบบการซื้อขายตามรูปแบบ E-Commerce ที่ถูกตองตามกฎหมาย
 สค.รับผิดชอบดานการสรางความนาเชื่อถือและประชาสัมพันธตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของกระทรวงพาณิชยใหเปนที่รูจักและยอมรับในตลาดโลก
 ทั้งสองหนวยงานจะรวมกันสงเสริมและประชาสัมพันธการจดเครื่องหมายรับรอง การจดทะเบียน
พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ ห เ ป น ที่ รู จั ก ในวงกว า ง และยกระดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ของผู ข ายไทย บนเว็ บ ไซต
Thaitrade.com ซึ่งผานการรับรองจากหนวยงานที่กํากับดูแลการจดทะเบียนพาณิชย อิเล็กทรอนิกส
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