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บทคัดยอ 

ปจจุบนัเราอาศยัในยคุดจิิทลั หรือยคุขอมลูขาวสารทีข่อมลูสวนใหญปรากฏใหเห็นในรปูแบบดจิิทลัและ

ขณะเดียวกันแพลตฟอรมดจิิทลักลายเปนชองทางจัดจําหนายสนิคาและใหบรกิาร โดยเฉพาะอยางยิง่

การประกอบกิจการผานแพลตฟอรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดเขามามีบทบาทการจําหนายสินคาสู

ผูบริโภคในสวนการคาปลีกอยางมีนัยสําคัญ แนนอนวาผูประกอบการในยุคดิจิทัลตองการอิสระจาก

การเขากํากับดูแลจากรัฐใหมากที่สุดเพื่อใหเกิดอิสระในการปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลง กลาวคือ 

เปนการเรียกรองใหมีการกํากับดูแลกิจการแพลตฟอรมดิจิทัลที่คลองตัวและยืดหยุน ดวยเหตุน้ี

หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลกิจการแพลตฟอรมดิจิทัลจึงถูกเรียกรองใหตรากฎหมาย

ที่สอดคลองตอการพัฒนาของแพลตฟอรมดิจิทัล ดังน้ัน หลายประเทศรวมทั้งประเทศญี่ปุนซึ่งได

ตราพระราชบัญญัติความโปรงใสของผูใหบริการธุรกรรมทางแพลตฟอรมดิจิทัลออกมาใชบังคับได

ตราบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกลาวโดยแสดงถึงแนวคิดในการกําหนดมาตรการกํากับดูแล

โดยเนนการปกปองผลประโยชนของผูใชบริการแพลตฟอรมดิจิทัล ขณะเดียวกันก็วางแนวทาง

ใหเกิดการกระตุนการแขงขันที่เปนธรรมและเปนอิสระของแพลตฟอรมดิจิทัล ตลอดจนมุงหมาย

ใหเกิดการพัฒนาในการใชชีวิตของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดวยรูปแบบการกํากับ

ดูแลกิจการดานแพลตฟอรมดิจิทัลแบบใหมที่ระบบกฎหมายญี่ปุนวางไวน้ีอาจเปนตนแบบการวาง

มาตรการกํากับดูแลแพลตฟอรมดิจิทัลของประเทศไทยในอนาคต 

คําสําคัญ: แพลตฟอรมดิจิทัล การกํากับดูแล พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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Abstract

Recently, we live in the digital age, also called the information age that most information

is in a digital form, and digital platforms become great significant path to provide products 

and services. Especially, e-Commerce platform also become a necessity for any business 

operating in the consumer retail space. In this era entrepreneur needs more self-

regulation and freely active adoption due to exponential changing social and digital 

media technologies. The economic and societal impact of digital platforms have 

a tendency to require the states or public regulators to legislate to conform to 

development of digital platforms. Thus, some countries like Japan promulgated 

a specific law for digital platform, named the Act on Improving Transparency and 

Fairness of Digital Platforms (TFDPA). According to the law, the regulations focus to 

ensure the protection of the interests of Users Providing Products on digital platforms, 

while also give consideration to the independency and autonomy of Digital Platform 

Providers, and thereby contribute to improving the lives of citizenry and the sound 

development of the national economy through promotion of fair and free competition 

concerning Digital Platforms. This new trend of regulation could be prototype for Thai 

Legal System to design the regulation for digital platforms in the future.

Keywords: digital platform, regulations, e-commerce
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ความนํา

 ปจจุบนัโลกกําลงัเขาสูการเปลีย่นแปลงอยาง

มโหฬารดวยเทคโนโลยีจนกลาวไดวาเปนโลกที่

จินตนาการในนวนิยายวิทยาศาสตรซึ่งเคยปรากฏ

บนจอภาพยนตรตางกําลังปรากฏออกมาสู โลก

ความเปนจริงดวยบรรดานวัตกรรมลํ้าสมัย อาทิ

เชน ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence; 

AI)
1
 อัลกอริธึม (Algorithm)

2
 ฐานขอมูลจํานวน

มหาศาล (Big Data)
3
 โลกเสมอืน (Virtual Reality; 

VR)
4
 เปนตน เทคโนโลยีดังกลาวนํามาซึ่งสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เรียกวา ดิจิทัล นํามา

ซึ่งพัฒนาการชวงที่แพลตฟอรมดิจิทัลเขามามี

บทบาทอยางสูงตอชีวิตของประชาชนทั่วโลก เมื่อ

สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งโลก

เปลี่ยนแปลงไประบบกฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่ง

บทบาทการกํากับดูแลการดําเนินกิจการตาง ๆ  ของ

เอกชนโดยรฐัจะตองเปลีย่นแปลงหรอืไม และสงัคม

ตองการใหรัฐเปลี่ยนแปลงบทบาทไปในทางใด

เมื่อแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) และ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) เขามา

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดํารงชีวิตของประชาชน 

ตลอดจนรูปแบบธุรกิจที่เกิดใหมในลักษณะของ

นวัตกรรมอันสงผลกระทบตอมูลคาของผลิตภัณฑ

และบริการที่มีอยูเดิม เน่ืองจากเปนทางเลือกใหม

ของการทําธุรกรรมที่มีความสะดวก รวดเร็ว และ

มปีระสทิธิภาพโดยสามารถลดขัน้ตอนตาง ๆ  ทีเ่ปน

อุปสรรคตอการทําธุรกิจ และความเปลี่ยนแปลงนี้ 

เปนสิ่งที่กระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ บทความน้ีจึงมุ งเนนนําเสนอแนวทาง

การวางบทบาทในการกํากับดูแลของรัฐสมัยใหม

ในฐานะที่เปนศูนยกลางการใชอํานาจมหาชน

เพือ่ประโยชนสาธารณะของประชาชนและภาคสวน

1
 ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) เปนเทคโนโลยีการสรางความสามารถใหแกเครื่องจักรและเครื่องคอมพิวเตอรดวย

 อัลกอริทึม (Algorithm) และกลุมเครื่องมือทางสถิติ เพื่อสรางซอฟตแวรทรงปญญาที่สามารถเลียนแบบความสามารถของมนุษย

 ที่ซับซอนได เชน จดจํา แยกแยะ ใหเหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ สื่อสารกับมนุษย เปนตน ในบางกรณีอาจไปถึงขั้นเรียนรูไดดวย

 ตวัเอง ทัง้น้ี ปญญาประดษิฐมรีะดับการเรยีนรูอยู 3 ระดบั คอื Machine Learning ทีพ่ฒันาไดงายทีส่ดุ คอื Machine Intelligence 

 ใชเทคนิคขั้นสูงที่พบไดมากในปจจุบัน และ Machine Consciousness ที่เปนการพัฒนาในระดับสูงสุดแตยังไมถูกนํามาใชแพร

 หลายมากนัก (โปรดด ูสาํนักงานพฒันารัฐบาลดจิิทลั (องคการมหาชน), AI For Government Administration and Services: 

 เทคโนโลยีปญญาประดิษฐสําหรับการบริหารงานและบริการภาครัฐ เวอรชัน 1.0 (พฤศจิกายน 2562), 2562, หนา 29.)

2
 อลักอรธึิม (Algorithm) เปนกระบวนการแกปญหาทีส่ามารถเขาใจได มลีาํดับหรอืวธีิการในการแกไขปญหาใดปญหาหน่ึงอยางเปน

 ขั้นตอนและชัดเจน เม่ือนําเขาอะไรแลวจะตองไดรับผลลัพธเชนไร ซึ่งแตกตางจากการแกปญหาแบบสามัญสํานึก (โปรดดู 

 วราภรณ พรหมวิอินทร, Big Data Analytics : เสนทางสูการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลขององคกร (กรุงเทพฯ: คอรฟงกชั่น, 

 2562), หนา 88)

3
 Big Data เปนขอมูลมหาศาลที่ถูกผลิตนาทีตอนาทีบนโลกยุคดิจิทัล (โปรดดู วราภรณ พรหมวิอินทร, เพิ่งอาง, หนา 19)

4
 โลกเสมือน (Virtual reality; VR) เปนการจําลองสภาพแวดลอมจริงและสภาพแวดลอมจากจินตนาการ เชน วิดีโอ ภาพ เสียง 

 ผานระบบเทคโนโลยคีอมพวิเตอร โดยตองใชงานผานอปุกรณนําเขาตาง ๆ  เชน ถุงมอื เมาส แวนตา เปนตน เพือ่รบัรูถึงแรงปอนกลบั

 จากการสัมผัสสิ่งตาง ๆ และทําใหเราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จําลองนั้นได โดยเราสามารถนําเทคโนโลยี VR มาประยุกตใชใน

 หลากหลายดาน เชน ดานการแพทย (การฝกผาตัดแบบเสมือนจริง) การทําเครื่อง VR เพื่อฝกบินเชิง simulation ทางการศึกษา 

 ดานการบันเทิง เกม ทางดานธุรกิจ เปนตน (โปรดดู มหาวิทยาลัยมหิดล, “VR เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง”, (26 ตุลาคม 2561) 

 จาก https://il.mahidol.ac.th/th/i-Learning-Clinic/general-articles/vr (สืบคนขอมูลเมื่อ 20 เมษายน 2564)) 
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ตาง ๆ ในสังคมอันอยูภายใตสภาพความจําเปนที่

ตองปรับตัวใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมในยุค

ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจนกระทั่งมี

ผูเปรียบไววายุคปจจุบันเปนยุคที่เขาสูการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมครั้งที่สี่ของโลก ประเทศญี่ปุนหนึ่งใน

ประเทศผูนําโลกดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ดวยเหตุทีเ่ปนประเทศในภูมภิาคเอเชยีเชนเดยีวกัน

กับประเทศไทย ดังน้ัน การพฒันาทัง้ระบบเศรษฐกิจ 

สังคม วิถีชีวิตของประชาชน ตลอดจนระบบ

กฎหมายมีหลายสิง่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับประเทศไทยและ

เปนไปในลกัษณะทีค่ลายคลงึกัน ในดานพฒันาการ

ของแพลตฟอรมดิจิทัลก็เชนเดียวกัน ในระยะหลัง

ประเทศญี่ปุนใหความสําคัญกับการเขามากํากับ

ดูแลในกิจการแพลตฟอรมดิจิทัลเริ่มจากมีการ

จัดตั้ง “กองบัญชาการสําหรับการแขงขันใน

ตลาดดิจิทัล” (the Headquarters for Digital 

Market Competition) แหงประเทศญี่ปุน ซึ่งมี

บทบาทสําคัญในการตราพระราชบัญญัติความ

โปรงใสของผูใหบริการธุรกรรมทางแพลตฟอรม

ดิจิทัล (the Act on Improving Transparency 

and Fairness of Digital Platforms; TFDPA) 

หรือ “特定デジタルプラットフォームの透明性及
び公正性の向上に関する法律案” ซึง่กฎหมายน้ี

เริ่มบังคับใชเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

ทีผ่านมา อกีทัง้มกีารวางแนวนโยบายใหมโดยคณะ

กรรมการการคาทีเ่ปนธรรมแหงประเทศญีปุ่น หรอื 

New guidelines by the Japan Fair Trade 

Commission หรือ “JFTC” ตลอดจนมีการเรง

เสนอแกไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลในสวนของพระราชบัญญัติวา

ดวยการรักษาขอมูลสวนบุคคล ฉบับแกไขเพิ่มเติม 

(The amendment to the Personal Information 

Protection Act; “PIPA”) โดยเรงดวน เพื่อให

สอดคลองกับการใชงานแพลตฟอรมดิจิทัลที่การ

เขาใชงานมักมีการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย

ขอมูลสวนตัวของผูใชงานแพลตฟอรมดิจิทัล การ

ปรับตัวของรัฐครั้งน้ีนับเปนพัฒนาการกาวสําคัญ

ในการรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมดิจิทัล

โดยรัฐบาลญี่ปุ นสะทอนแนวทางการกํากับดูแล

กิจการแพลตฟอรมดจิทิลัในลกัษณะการกํากับดแูล

ที่คลองตัวและมุงรองรับความฉับไว ลื่นไหล มี

ความยดืหยุนสาํหรับการปรบัตวัของเทคโนโลยแีละ

สําหรับภาคเอกชนที่เปนผูนําเทคโนโลยีไปปรับใช

เปนหลักผาพระราชบัญญัติฉบับน้ี ผู เขียนจึง

ตองการนําพระราชบัญญัติความโปรงใสของผูให

บริการธุรกรรมทางแพลตฟอรมดิจิทัลของญี่ปุนน้ี

มาวิเคราะหเพื่อประโยชนตอการทําความเขาใจ

ในการกําหนดนโยบายและพฒันารปูแบบการกํากับ

ดูแลของรัฐในกิจการสมัยใหมของไทยในอนาคต

สวนที ่1 หลักคดิและทฤษฎีการกํากับดูแล

ของรฐัในกิจการแพลตฟอรมดจิิทลัทีม่ผีลกระทบ

ทางเศรษฐกิจ 

 1. หลักคดิและทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของ

รัฐในการกํากับดูแลกิจการแพลตฟอรมดิจิทัล

 บทบาทของรัฐในการกํากับดูแลกิจการ

แพลตฟอรมดิจิทัลเปนการจัดทําบริการสาธารณะ

ประการหน่ึงแมวาเมื่อพิจารณาจากการใชอํานาจ

อาจแสดงรูปแบบตางไปจากการจัดทําบริการ

สาธารณะแบบดังเดิม อาทิเชน การจัดใหมีระบบ

สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน การรกัษาความปลอดภัย

สาธารณะ หรือการสงเสริมสวัสดิการทางสังคม

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ดอยโอกาส เปนตน เมื่อ
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การใชอํานาจแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในตลาดดิจิทัลของผูประกอบการแพลตฟอรม

เปนการจัดทําบริการสาธารณะจึงมีความจําเปน

ตองทําความเขาใจหลักการทั่วไปของหลักการ

ดังกลาวในเบื้องตน โดยสรุปการจัดทําบริการ

สาธารณะเปนภารกิจหลกัสาํคญัของรฐัในการดแูล

ชีวิตความเปนอยูของประชาชน โดยความหมาย

ของ “บริการสาธารณะ” (service public) เปน

กิจกรรมประเภทหน่ึงซึ่งรัฐมีหนาที่จัดทําขึ้นเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยฝาย

ปกครองจัดหาหรือจัดใหมบีรกิารทีห่ลากหลาย เพือ่

ตอบสนองความตองการดานตาง ๆ  ของประชาชน

ในสังคม เมื่อพิจารณาคําอธิบายทางวิชาการอาจ

จําแนกองคประกอบของบริการสาธารณะได 3 

ประการ
5
 ดังนี้

 1) ดานองคกร บริการสาธารณะเปนกิจกรรม

ที่ฝายปกครองตองดําเนินการจัดทําโดยตรงหรือ

โดยออม กลาวคือ เปนกิจกรรมที่นิติบุคคลใน

กฎหมายมหาชน อันไดแก รัฐ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น องคการมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจเปน

ผูดําเนินการจัดทําดวยตนเองหรือมอบภารกิจใน

การจัดทําบริการสาธารณะน้ันไปใหองคกรเอกชน

เปนผูดําเนินการจัดทําแทน โดยฝายปกครองยังมี

ความสมัพนัธกับบริการสาธารณะน้ันอยู แตจะเปน

ความสัมพันธในลักษณะเปนผูกํากับดูแลไมใชเปน

ผูดําเนินการจัดทํา

 2) ดานวัตถุประสงค การบริการสาธารณะ

ตองเปนกิจกรรมที่ฝ ายปกครองจัดทําขึ้นเพื่อ

ประโยชนสาธารณะ ดงัน้ัน กิจกรรมทีฝ่ายปกครอง

จัดทาํอาจไมเปนบรกิารสาธารณะก็ไดหากกิจกรรม

น้ันไมไดจัดทําขึ้นเพื่อประโยชนสาธารณะ ดังเชน 

กรณีที่ศาลชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลของ

ฝรั่งเศส (Le Tribunal des Conflits) ไดวินิจฉัยไว

ในคดี Epoux Herbelin ลงวันที่ 26 กันยายน 

ค.ศ. 1986 วา นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน

ดําเนินการจัดการเก่ียวกับที่ดินของเอกชนโดยมี

วัตถุประสงคดานการเงินไมถือวาเปนบริการ

สาธารณะ แตในขณะเดยีวกันกิจการทีเ่อกชนจัดทาํ

อาจเปนบริการสาธารณะไดหากกิจการน้ันดําเนิน

การไปเพื่อประโยชนสาธารณะ ดังเชนที่ สภาแหง

รัฐไดวินิจฉัยไวในคดี La ville de Melun et 

L’association Melun-culture-loisirs ลงวันที่ 

20 กรกฎาคม ค.ศ. 1990 ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา 

บริการสาธารณะจะตองเปนการทํากิจการที่มี

วัตถุประสงคเพื่อประโยชนสาธารณะเปนหลัก

 3) ดานระบบกฎหมาย บริการสาธารณะ

เปนกิจการที่ตองอยูภายใตระบบกฎหมายพิเศษ 

กลาวคือ กฎเกณฑของกฎหมายที่ใชบังคับกับ

บริการสาธารณะตองเปนกฎหมายปกครอง ไมใช

กฎหมายทั่วไป ซึ่งก็คือ กฎหมายแพง ดวยเหตุที่รัฐ

มหีนาทีใ่นการประสานประโยชนของรัฐและเอกชน

ดงัน้ัน เรือ่งดงักลาวจึงเปนอาํนาจของฝายปกครอง

ตามกฎหมายปกครอง

 จากพื้นฐานทฤษฎีในกฎหมายมหาชนทาง

เศรษฐกิจรัฐสามารถเขาแทรกแซงและควบคุม

เศรษฐกิจได 2 ระบบ คือ ระบบตลาด (Market 

5
 เยีย่ม อรทุยัววิฒัน, การระงับขอพพิาทในสัญญาทางปกครองโดยอนุญาโตตลุาการ, (วทิยานิพนธหลกัสตูรนิตศิาสตรดษุฎีบณัฑติ 

 คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2562), หนา 21-22. 
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พัลภา นุมนอย

System) และระบบประโยชนสวนรวม (Collectivist

System) ตลาดเสรีมีเสรีภาพในการทําความตกลง

เพื่อประโยชน ของคู สัญญาตามลักษณะการ

แสวงหาประโยชนของปจเจก แตในสงัคมน้ันปจเจก

ยังจะตองรวมมือกันหากตองการไดประโยชน

พื้นฐานในการดําเนินชีวิตของมนุษยที่มากกวาการ

หาประโยชนเพื่อตนเอง ซึ่งจากพัฒนาการระบบ

กฎหมายเกิดเครื่องมือในกฎหมายมหาชนขึ้นที่

กอใหเกิดระบบตลาด (Market System) เน่ืองจาก

จําเปนตองมรีะเบียบระดับหน่ึงในการรกัษาเสรภีาพ 

ชีวิต รางกาย ทรัพยสิน และความสงบ
6
 การที่รัฐ

ภายใตกฎหมายมหาชนมีภารกิจในการแทรกแซง

ระบบเศรษฐกิจเกิดอํานาจในการออกกฎระเบียบ

ในดานเศรษฐกิจ (Economic Regulation) 

นอกเหนือไปจากการที่รัฐสามารถออกกฎระเบียบ

ทางสังคม (Social Regulation) ไดแก กฎระเบียบ

ดานความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

เปนตน สวนของกฎระเบียบในทางเศรษฐกิจ 

(Economic Regulation) โดยพื้นฐานมีความ

เจาะจงมากกวากฎระเบียบทางสังคม เน่ืองจาก

โดยพื้นฐานแลวมักใชกับอุตสาหกรรมที่มีแนวโนม

เปนการผูกขาด (Monopoly) ตอมา ในศตวรรษที่ 

20 และ 21 เมื่อศึกษาประวัติศาสตรทางเศรษฐกิจ

พบวา ประการแรก บทบาทของรัฐเปลี่ยนไปจาก

แนวความคดิ Keynesian Ideas ทีร่ฐัตองทาํหนาที่

ในการกระตุนเศรษฐกิจ ประการที่สอง สังคมสมัย

ใหมเร่ิมเปดกวาง รัฐถูกบีบใหเปดกวางเชนกัน

ในการรับฟงผูอื่นในการตอบสนองตอการแกไข

ปญหาอยางรวดเร็วโดยใชกฎระเบียบ ประการที่

สาม ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 

บางกิจการมีอันตรายตอสุขภาพ ในขณะเดียวกัน

ผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ประการที่สี่ เปน

กระบวนการทางสงัคม ทีส่บืเน่ืองมาจากทศวรรษที่ 

60 และ 70 ที่มีกระแสเรียกรองสิทธิ (Right 

revolution) การมีตัวแทนของกลุมเฉพาะดานเพื่อ

ใหปกปองสิทธิ กฎระเบียบทางสังคมที่ถูกสรางขึ้น

มากมาย แตในขณะเดียวกันในตนศตวรรษที่ 21 

รัฐถูกเรียกรองใหทําหนาที่แทรกแซงมากขึ้น และ

ตอมาภายหลงัวกิฤตกิารเงินของโลกทีเ่กิดในป ค.ศ. 

2008 เกิดสภาวะ “regulation failure” สงผลให

ในปจจุบันจึงเปนที่ยอมรับวาการจัดทําบริการ

สาธารณะควรแปรรูปใหเอกชนดําเนินการ เพราะ

มคีวามคุมคากวาในกรณีสนิคาและบรกิารยงัตองมี

การควบคมุดานคณุภาพและราคาโดย “regulator” 

ดัง น้ัน รัฐและกฎระเบียบได กลับกลายเป น

“regulatory state” อันเปนการทําใหกฎระเบียบ

ควบคมุกิจกรรมทางสงัคมและเศรษฐกิจถูกควบคมุ

โดยมือที่มองไมเห็น (invisible hand) ความคิด

เก่ียวกับกฎสมัยใหม  น้ันรัฐควรทําหน าที่ เป น

“invisible hand of regulators” คือ ควบคุมโดย

รัฐทํานองเดียวกับมือที่มองไมเห็น
7

 การที่รัฐซึ่งมีภารกิจในการจัดทําบริการ

สาธารณะในที่น้ีหมายรวมถึงการออกกฎระเบียบ

ในดานเศรษฐกิจทัง้ทางแทรกแซงและทางสงเสริม

ใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสนับสนุน

ใหเกิดความเปนธรรมแกทุกภาคสวนในการไดรับ

สินคาและบริการตอประชาชนซึ่งใชบริการใน

6
 ธรรมนิตย สุมันตกุล, ทฤษฎีกฎในทางเศรษฐศาสตร (Theory of Regulation), (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 

 2558), หนา 11-12

7
 ธรรมนิตย สุมันตกุล, เพิ่งอาง, หนา 9-10.



การกํากับดูแลกจิการแพลตฟอรมดจิทิัลที่คลองตัวและยดืหยุนของญี่ปุน:
กรณศีกึษาจากพระราชบัญญัตคิวามโปรงใสของผูใหบรกิารธุรกรรมทางแพลตฟอรมดจิทิัล 

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2564

168

ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสไดรบัความสะดวกปลอดภัย

จากภัยทางอิเล็กทรอนิกส หรือการละเมิดสิทธิใน

ขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนไดรับความเปนธรรม

ในการแขงขันทางการคาในตลาดแพลตฟอรม

ดิจิทัลอันเก่ียวของกับการใชบริการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้เปน

ระยะเริ่มตนที่แพลตฟอรมดิจิทัลเขามามีบทบาท

อยางสําคัญตอประชาชนโดยรวม จึงยังปรากฏ

ประเด็นป ญหาหลายประการในมุมมองด าน

กฎหมายทีร่อการศกึษาทาํความเขาใจและแสวงหา

แนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา 

แนวคิดตลอดจนระบบกฎหมายที่มีความเหมาะสม

ในการรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งเมื่อ

ศกึษาจากระบบกฎหมายตางประเทศก็พบวาปจจุบนั

มีแนวโนมการใชมาตรการทางกฎหมายแบบการที่

รัฐจะไมเขาแทรกแซงกิจการของเอกชน (Self-

regulation) มากขึน้ ทัง้ยงัปรากฏประเดน็ถกเถียง

ทางวิชาการวา “แพลตฟอรมดิจิทัลจะตองกํากับ

ดูแลหรือไมควรกํากับดูแลโดยรัฐ” (Digital 

Platforms : To Regulate or Not To Regulate?) 

ซึ่งเปนประเด็นที่นักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

ของไทยไมควรละเลยซึ่งประเด็นดังกลาว เพื่อที่

จะแกปญหากฎหมายที่มักไดรับการตราออกมา

ไมสอดคลองกับการพฒันาทางเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ

และสังคม หรือไมมีการตรากฎหมายที่จําเปนกับ

การเขาแทรกแซงโดยรัฐเพื่อประโยชนสาธารณะ

อยางเหมาะสม ผูเขียนจึงขออธิบายตัวอยางการ

กํากับดูแลแบบคลองตัวที่สะทอนผานบทบัญญัติ

ของพระราชบัญญัติความโปรงใสของผูใหบริการ

ธุรกรรมทางแพลตฟอรมดิจิทัล (the Act on 

Improving Transparency and Fairness 

of Digital Platforms; TFDPA) ในสวนของ

รปูแบบการกํากับดแูลธุรกิจแพลตฟอรมดจิิทลัของ

ญี่ปุนในสวนที่ 2 บทวิเคราะหกรณีศึกษารูปแบบ

การกํากับดูแลธุรกิจแพลตฟอรมดิจิทัลของญี่ปุน

ภายใตพระราชบญัญตัคิวามโปรงใสของผูใหบรกิาร

ธุรกรรมทางแพลตฟอรมดิจิทัลในบทความน้ี

ในลําดับตอไป

 2. แนวทางกํากับดแูลกิจการแพลตฟอรม

ดิจิทัลของตางประเทศในการรองรับการพัฒนา

การของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

 ในขณะทีป่ระโยชนของเทคโนโลยใีหม ๆ  ไดรบั

การจัดทําโดยเอกชนเปนหลัก คุณภาพและการจัด

สงประโยชนเหลาน้ันผูกพันอยางใกลชิดกับวิธี

การกํากับดูแลเทคโนโลยีเหลาน้ัน ในยุคปจจุบัน

การกํากับดูแลไมใชเพียงเร่ืองของรัฐบาล หรือ

เรื่องโครงสรางทางการที่เรามีไวตรากฎหมายและ

ออกระเบียบตาง ๆ การกํากับดูแลหมายรวมถึง

การพัฒนาและการใชมาตรฐานตาง ๆ การเกิด

บรรทัดฐานทางสังคมที่อาจยับยั้งหรือสนับสนุน

การใชงานได แผนการสรางแรงจูงใจ การออกใบ

รับรอง และการควบคุมโดยองคกรวิชาชีพ เปนตน 

โดยการพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลกิจการ

แพลตฟอรมดิจิทัลควรเปนการแสวงหาวิธีการ

กํากับดูแลใหมที่คลองตัว โดย “วิธีการกํากับดูแล

ใหมที่คลองตัว” อันมีที่มาจากหลักการควบคุมดวย

ความคลองตัว (Agile Governance Principles)
8

8
 World Economic Forum, “A Call for Agile Governance Principles”. Available from http://www3.weforum.org/ 

 docs/IP/2016/ICT/Agile_Governance_Summary.pdf” (Retrieved on 25 April 2021)
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จากรายงานสภาวาระโลกวาดวยอนาคตของ

ซอฟตแวรกับสังคม สภาเศรษฐกิจโลก (World 

Economic Forum 2018) มุงหมายใหรัฐรองรับ

ความฉับไว ความลื่นไหล ความยืดหยุน และความ

สามารถในการปรับตัวของทั้งตัวเทคโนโลยีและ

เอกชนที่นําเทคโนโลยีไปใช
9
 ซึ่งการปรับแนวทาง

การกํากับดแูลของรัฐโดยเฉพาะอยางยิง่การกํากับ

ดูแลแพลตฟอรมดิ จิทัลในทางเศรษฐศาสตร 

การออกกฎระเบียบของทฤษฎี Public Interest 

theories of regulation มีขอสันนิษฐานวา

ผูมีอํานาจออกกฎมีขอมูลเพียงพอในการกําหนด

นโยบายและออกกฎ แตทวาบางกรณีรัฐมิไดมี

ความรูความเขาใจในเรื่องที่ตองเขาแทรกแซง ใน

ความเปนจริงบางเร่ืองรัฐไมได มีข อมูลอยาง

เพียงพอเนื่องจากขอจํากัดของรัฐ และปจจัยอื่น ๆ  

เก่ียวกับพฤติกรรมของผูประกอบการที่รัฐไมรูหรือ

คาดการณไมได ภายใตขอจํากัดน้ีก็ไมไดแปลวา

สุดทายแลวการออกกฎระเบียบจะไมเปนไปเพื่อ

ประโยชนสาธารณะเสมอไป เกิดเปนแนวทางใน

การออกกฎอกีแนวทางทีเ่รยีกวา Private interest 

theories of regulation ที่ใชกติกาหรือพฤติกรรม

ของเอกชนควบคุมกันเอง เชน self-regulation 

และ co-regulation หรือกําหนด Best Practices 

หรือ Guidelines ตาง ๆ
10
 

 กฎหมายสําคัญทางเศรษฐกิจในระดับสากล

น้ันมักกําหนดอยู ที่บทหลักทฤษฎีการจัดการ

โดยมีการเตรียมการลวงหนา (ex ante) อันเปน

การจัดการโดยมกีารเตรียมการลวงหนา มแีนวทาง

จัดการสองลักษณะ ไดแก การปองกันไมใหเกิด

ความเสี่ยงหรือปองกันไมใหความเสี่ยงมากระทบ

กับการจัดการกับความเสี่ยงที่ปองกันไมได หรือ

ไมไดปองกันแตสามารถเตรียมการลวงหนา และ

การจัดการกับความเส่ียงหลังเหตุการณ (ex 

post) เปนการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณจาก

ความเสีย่งตาง ๆ  ทีเ่กิดขึน้แลวจึงนํามาตรการตาง ๆ  

เขาจัดการกับปญหาหรือความเสียหาย
11
 ภายใต

กฎหมายดจิิทลัโดยทัว่ไป พบวา ทีห่นวยงานของรัฐ

ที่เก่ียวของน้ันมีเคร่ืองมือสําคัญที่เปนมาตรการ

ในการดําเนินการกับกิจการที่อยูภายใตการกํากับ

ดูแลซึ่งไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไดหลาย

ลกัษณะ อาทเิชน พระราชกฤษฎีกา (Government 

Ordinance) กฎกระทรวง (the Ordinance of 

the Ministry) กฎหรือระเบียบ (Regulations) 

คาํสัง่ทางปกครอง (Administrative Disposition)

ข อบั งคับ (Rules )  เบี้ ยป รับทางปกครอง 

(Administrative Fine) คําแนะนํา (Guideline) 

ซึ่งควบคุมเศรษฐกิจทางการคาและอุตสาหกรรม

โดยการออกกฎระเบียบโดยรัฐที่ทําหนาที่สงเสริม

9 
เคลาส ชวาบ, และนิโคลัส เดวิส (ศรรวริศา เมฆไพบูลย แปล), ทางรอดในโลกใบใหมแหงการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ส่ี 

 (Shaping the Fourth Industrial Revolution), (กรุงเทพฯ: อมรินทรฮาวทู, 2561), หนา 327-328.

10 
ธรรมนิตย สุมันตกุล, “กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ: การออกกฎและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร (Economic Theories of 

 Regulation) (ตอนที่ 1)”, (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2557), หนา 3-4.

11 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบาง

 ทางสังคม: การวดัภาวะความยากไรและความเปราะบางสังคมสูแนวทางนําไปปฏิบตัไิดในประเทศไทย, (รายงานฉบับสมบูรณ

 เสนอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549), หนา v-vii.
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และกํากับดูแลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ันรัฐมักถูกบีบใหมีบทบาท

ในการดาํเนนินโยบายลดลงเรือ่ย ๆ  อันเปนผลจาก

ระดับการแขงขันที่สูงขึ้น การจัดสรรและกระจาย

อํานาจที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม ๆ  รัฐบาลจะถูก

กําหนดบทบาทใหเปนศนูยบริการสาธารณะมากขึน้ 

และแนนอนวารัฐตองกําหนดนโยบายหรือออกกฎ

ระเบียบที่สนับสนุนการพัฒนาทางเทคโนโลยีโดย

ไมบีบรัดวัฒนธรรมและรักษาประโยชนสาธารณะ

ของประชาชนโดยรวมไวดวย จากกฎหมายที่

ปรากฏในปจจุบัน พบวา เคร่ืองมือสําคัญที่เปน

มาตรการในการกํากับดูแลกิจการแพลตฟอรม

ดิจิทัลที่รัฐใชกับเอกชนผูใหบริการแพลตฟอรม

ดิจิทัลมีทั้งลักษณะการจัดการโดยมีการเตรียมการ

ลวงหนา (ex ante) และลักษณะที่เปนการจัดการ

กับความเสี่ยงหลังเหตุการณ (ex post) ซึ่งใน

บทความน้ีผูเขยีนจะไดสะทอนใหเห็นในบทวเิคราะห

พระราชบญัญตัคิวามโปรงใสของผูใหบรกิารธุรกรรม

ทางแพลตฟอรมดจิิทลัวามาตรการใดเปน ex ante 

และมาตรการใดของกฎหมายฉบับนี้เปน ex post 

จากบทบัญญัติซึ่งสะทอนเจตนารมณรัฐบาลญี่ปุน

ในฐานะผูกํากับดูแลกิจการแพลตฟอรมดิจิทัล 

(regulator) และควบคมุกิจการพาณชิยอเิลก็ทรอนิกส

ของประเทศที่ไดรับการยอมรับวามีความกาวหนา

ของเทคโนโลยีระดับแนวหนาของโลก

 ทั้งน้ี อาจสรุปแนวโนมบทบาทของรัฐดวย

คํากลาวของ เคลาส ชวาบ ผูกอตั้งและประธาน

บริหารสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic 

Forum) ที่วา “ในโลกที่ภาระหนาที่หลัก ๆ ของรัฐ 

การสื่อสารทางสังคม และขอมูลสวนบุคคลยายไป

ยังแพลตฟอรมดิจิทัล รัฐบาลโดยการรวมมือกับ

ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมจําเปนตองสราง

กฎเกณฑตาง ๆ การตรวจสอบและการถวงดุล

เพื่อคงความยุติธรรม ความสามารถในการแขงขัน 

ความเปนธรรม รวมถึงทรัพยสินทางปญญา ความ

ปลอดภัยและความเชื่อถือไววางใจ”
12
 การที่รัฐ

เปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ

กําหนดแนวทางและตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นน้ีเปนไป

ในทางที่สอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตน ไมเฉพาะ

ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทาน้ัน ในระยะหลังน้ี

พบวาแมแตในกระบวนการยุติธรรมที่มีการนําวิธี

การระงับขอพิพาททางเลือกมาใชก็เปนการเนน

บทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชนเชนกัน 

 ป จจุบันหลักการและทิศทางในการใช 

มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลธุรกิจ

แพลตฟอรมดิจิทัล ในระดับสากลที่สะทอนผาน

กฎหมายของตางประเทศระยะหลัง ๆ โดยเฉพาะ

กฎหมายกํากับดูแลธุรกิจดิจิทัล แพลตฟอรม

เปลีย่นแปลงไปอยางมนัียสาํคญั เพือ่เปนประโยชน

ในการหาแนวทางพัฒนาระบบกฎหมายไทย

ดังกลาวในเบ้ืองตนจึงขอยกแนวทางมาตรการ

การกํากับดูแลแพลตฟอรมดิจิทลัจากระบบกฎหมาย

ตางประเทศทั้งจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 

และญี่ปุน ดังตอไปนี้

2.1 ระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกา

 สหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศมหาอํานาจ

ของโลกในดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและ

นวตักรรม เปนทีต่ัง้ของบรษัิทดานเทคโนโลยรีะดบั

โลกมากมาย อาทิ Google, Amazon, Facebook, 

12 
เคลาส ชวาบ, และนิโคลัส เดวิส, เชิงอรรถที่ 10, หนา 88-90.
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twitter, Oracle Apple เปนตน ทําใหการดําเนิน

นโยบายของภาคเอกชนสหรัฐอเมริกาเป นที่

นาจับตามองในเบื้องตนจากการศึกษา พบวา ใน

ระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกามีการใหอิสระกับ

ผูประกอบการธุรกิจแพลตฟอรมดิจิทัลอยางสูง

จนเขาลักษณะเศรษฐกิจเสรีที่ไมคอยกํากับตลาด 

ขณะที่บางธุรกิจ เชน การใหบริการแท็กซี่ของ

บางมลรัฐกลับมีการกํากับดูแลอยางเขมงวดดวย

การนําระบบการขออนุญาตมาใชเปนมาตรการ

กํากับดูแล เมื่อไมนานมาน้ี สภาหอการคาของ

สหรัฐอเมริกาไดออกแถลงการณนโยบายดาน

ดิจิทัลระหวางประเทศ หรือ Global Digital 

Policy Declaration อันมีเปาหมายเพื่อสื่อสาร

มุมมองและความตองการของเอกชนสหรฐัอเมริกา

ไปยังรัฐบาลและผู กําหนดนโยบายดานดิจิทัล

ทั่วโลก และนําไปพิจารณาใชเปนแนวทางพื้นฐาน

ในการออกนโยบายทีเ่ก่ียวของ ประกอบไปดวย 10 

ขอที่สําคัญ
13
 ดังนี้ 

 1) สงเสริมสภาพแวดลอมดานการกํากับ

ดูแลที่เหมาะสม (foster appropriate regulatory 

environment) การออกกฎระเบียบกํากับดูแล

เศรษฐกิจดิจิทัลไมควรเครงครัดเกินความจําเปน

เพื่อไมใหกลายเปนขอจํากัด และตองครอบคลุม

ผลประโยชนตอสังคมและผูบริโภค

 2) สงเสริมการแลกเปลีย่นขอมลูไรพรมแดน 

(commit to cross-border data flows) เพิ่ม

ศักยภาพทางการแขงขันและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจดิจิทัล

 3) เปดรับการแขงขันระหวางประเทศและ

เปดตลาด (embrace international competition 

and open markets) การควบคุมใหเอกชนบริหาร

จัดการหรือจัดเก็บขอมูลเฉพาะในประเทศของตน

เปนการยับยั้งการลงทุน ชะลอการเกิดนวัตกรรม 

และผลประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับจากสินคาและ

การบริการดานดิจิทัล

 4) มีนโยบายปองกันขอมูลที่เหมาะสม (get 

data protection right) ผูบรโิภคควรเปนผูตดัสนิใจ

เรื่องการใหขอมูลและเปนผูอนุญาตใหใชขอมูล

สวนตวั รวมถึงกฎระเบยีบการปกปองขอมลูไมควร

ซบัซอนและตองสอดคลองกัน พรอมมผูีกํากับดแูล

ที่ชัดเจน

 5) ใหความสําคัญกับการเขาถึงอินเทอรเน็ต 

ทางเลือกของผู บริโภคและหลักธรรมาภิบาล 

(prioritize internet access, consumer choice,

and good governance) การเขาถึงอินเทอรเน็ต

และสรางทางเลอืกใหประชาชนในการใชแพลตฟอรม

และบริการมีความสําคัญ และไมควรจํากัดทาง

เลือกการคาออนไลน พรอมมีมาตรการดานความ

ปลอดภัยเพื่อสรางความมั่นใจสําหรับการซื้อ/ขาย

ทางอินเทอรเน็ตที่สอดคลองตามกฎหมาย

 6) ปกปองทรัพยสินทางปญญา (protect 

intellectual property) อาทิ สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ 

เคร่ืองหมายการคาและความลับทางการคา ชวย

ปกปองธุรกิจที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมี

ศักยภาพทางการแขงขัน

13 
ศูนยธุรกิจสัมพันธ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ, “สหรัฐอเมริกากับการผลักดันนโยบายดิจิทัล

 ในเวทีระหวางประเทศ”. Available from https://globthailand.com/ usa_0034/ (Retrieved on 15 April 2021)
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 7) ยอมรับมาตรฐานสากล (abide by market-

driven international standards) พิจารณาใช

มาตรฐานสากลแทนการกําหนดมาตรฐานทีซ่บัซอน

มากเกินไปจนทําใหเปนอุปสรรคทางการคา

 8) มองความมั่นคงทางไซเบอรใหเปนเรื่อง

ความเปนหุนสวน (view cyber security as 

a partnership) โดยนโยบายความปลอดภัยทาง

ไซเบอรควรเนนดานการปองกัน และใหภาคเอกชน

มีสวนรวมในการรวมมือปองกันความปลอดภัย

ทางไซเบอรใหกับระบบเศรษฐกิจและประชาชน

 9) ปรับพิธีการทางศุลกากรใหทันสมัยตอบ

รับยุคดิจิทัล (modernize customs for the 

digital era) โดยควรปรับปรุงกระบวนการทาง

ศุลกากรที่ซับซอนและลาสมัยซึ่งเปนอุปสรรคตอ

การแขงขันใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะชวย

สรางประสิทธิภาพใหกับ supply chain และเพิ่ม

ศักยภาพการแขงขันใหกับธุรกิจ

 10) ขยายความรวมมอืและความรบัผิดชอบ

ระหว างรัฐบาล (seek cooperation and 

accountability among governments) รัฐบาล

ควรรวมมอืกับตางประเทศเพือ่สรางมาตรฐานและ

กําหนดจุดยืนความรับผิดชอบรวมกัน โดยอาจ

ดาํเนินการผาน กลุม G7 กลุม G20 APEC OECD 

รวมทั้งการจัดทําความตกลงทวิภาคี

 แนนอนวาสิ่งที่มาพรอมกับการพัฒนาอยาง

รวดเร็วของแพลตฟอรมดิจิทัลมาพรอมกับปญหา

ความไมเปนธรรมของแพลตฟอรมดิจิทัลที่เกิดขึ้น

บอยคร้ังในหลายประเทศ ตวัอยางกรณทีีแ่พลตฟอรม

ดิจิทัลสรางความไมเปนธรรมในสังคม ไดแก กรณี

ศึกษาของ Uber หรือแพลตฟอรมดิจิทัลในบริการ

การขนสงในสหรฐัอเมริกา เคทลนี เธเลน (Kathleen

Thelen) ศาสตราจารยดานรัฐศาสตรแหง MIT 

มองวาการจะกํากับ Uber หรือแพลตฟอรมดิจิทัล

ในบริการการขนสงตาง ๆ ในแตละประเทศก็ไมใช

เรื่องงาย ขึ้นอยู กับโครงสรางเชิงสถาบันและ

การตอสูของผลประโยชนภายในประเทศเพราะใน

แงหน่ึงแพลตฟอรมดจิิทลัเหลาน้ีก็เปนธุรกิจรปูแบบ

ใหมที่ไดเขามาเอารัดเอาเปรียบจากชองวางการ

กํากับระบบเศรษฐกิจแบบเดิมที่ยังหาขอยุติเรื่อง

นโยบายและการกํากับไมได
14
 จากบทเรียนโดย

คราวของสหรัฐอเมริกาสะทอนวาการกํากับดูแล

แพลตฟอรมใหอยูในระดับที่ทั้งคุมครองประโยชน

สาธารณะและเอื้อตอการพัฒนาอยางรวดเร็วของ

เทคโนโลยีน้ันเปนเรื่องที่ทาทายรัฐในการกําหนด

มาตรการตาง ๆ อยางสูงแมแตในสหรัฐอเมริกา

ก็ยังตองศึกษาคนควาและลองผิดลองถูกอยูเสมอ

2.2 ระบบกฎหมายสหภาพยุโรป

 นับตั้งแตป ค.ศ. 2018 (2560) เปนตนมา 

สหภาพยุโรป (EU) ไดบรรลุความตกลงเพื่อออก

มาตรการใหม ๆ ในการบริหารจัดการสินคาทาง

พาณิชยอิเล็กทรอนกิส (e-commerce) โดยเฉพาะ

อยางยิง่การจัดเก็บภาษีมลูคาเพิม่ การจัดสงสนิคา

และการทําลายกําแพงทางการคา e-Commerce 

ดวยขอจํากัดทางถ่ินที่อยูทางภูมิศาสตร (geo-

blocking) เพื่อใหสหภาพยุโรปกาวเขาสู Digital 

Single Market ซึง่แผนยทุธศาสตร Digital Single 

14 
TheMomentum, “เปรียบเทียบการกํากับแพลตฟอรมดิจิทัล เพื่อไมใหฉวยโอกาสในยามวิกฤติ”, (April 6, 2020. Available from 

 https://themomentum.co/digital-platform-regulation-debates/ (Retrieved on 25 April 2021)
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พัลภา นุมนอย

Market ประกอบดวยนโยบายหลัก 2 นโยบาย 

ไดแก (1) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย

ตอเครือขายและบริการดิจิทัลดวยการสราง

โครงสรางพื้นฐานความเร็วสูง ปลอดภัย และ

เชื่อถือได โดยมีกฎระเบียบที่เกี่ยวของรองรับ และ 

(2) เศรษฐกิจและสังคม Digital Single Market 

Strategy ตั้งเปาหมายในการใชศักยภาพที่เติบโต

อยางตอเน่ืองของเศรษฐกิจดิจิทัลในสหภาพยุโรป 

(European Digital Economy) ใหเกิดประโยชน

สูงสุด เพื่อใหประชาชนของสหภาพยุโรปไดรับ

ประโยชนอยางเต็มที่ในอีกไมก่ีปขางหนา โดยมี

การประมวลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสแหง

ยโุรป (The European Electronic Communica-

tions Code; EECC) เพื่อเปนรากฐานสําคัญ

ในการดําเนินการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใน

แนวทางที่เปนเศรษฐกิจดิจิทัลอันเปนหน่ึงเดียวใน

สหภาพยโุรป (Digital Single Market in Europe) 

ภายใตแนวทางน้ีไดมกีารวางขอบญัญตัสิาํหรับชาติ

สมาชกิสหภาพยโุรป (The EU Directive) เพิม่เตมิ 

หลายฉบับในเวลาตอมาเพื่อเปนแผนองครวมใน

การรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค

นี้นับตั้งแตป ค.ศ. 2009 เปนตนมา และการสราง

ฐานการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลดังกลาวเปนการ

กําหนดรูปแบบอยู บนพื้นฐานสภาพที่แทจริงใน

ปจจุบันของตลาดที่มีสงเสริมการติดตอสื่อสารใน

การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและการคาการ

ลงทุนผานเครือขายที่มีประสิทธิภาพเปนสําคัญ
15 

 แตเดิมมาน้ันระบบกฎหมายของสหภาพ

ยุโรปไมมีการตรากฎหมายเฉพาะเพื่อกํากับดูแล

แพลตฟอรมดิจิทัลอยางครอบคลุมทุกมิติ แตจะใช

การกํากับดูแลตามกฎหมายกลางฉบับตาง ๆ ที่

เก่ียวของกับลักษณะเน้ือหาของการใหบริการของ

ตัวแพลตฟอรมดิจิทัลเปนรายกรณีไป เน่ืองจาก

เห็นวาแทจริงแลวตัวแพลตฟอรมดิจิทัลเองก็เปน 

Digital Service หรือ Information Society 

Services รูปแบบหนึ่งในตัวเอง กลาวคือ เปนการ

ใหบริการดานดิจิทัลประเภทสื่อกลางหรือชองทาง

ของสาธารณชนในการเขาถึงขอมูล อันอยูภายใต

กฎหมายกลางที่เก่ียวของดานตาง ๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งกฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยูแลว

อยางไรก็ดี เน่ืองจากลักษณะเฉพาะที่มีพลวัต
16

ดังน้ัน ปจจุบันกลุ มประเทศสหภาพยุโรปเร่ิมมี

การพัฒนากฎหมายเฉพาะสําหรับใชในการกํากับ

ดูแลแพลตฟอรมดิจิทัลทั้งในสวนที่ประกาศใชและ

มีผลเปนกฎหมายแลว เชน กฎระเบียบระหวาง

แพลตฟอรมกับธุรกิจของสหภาพยโุรป (Regulation

(EU) 2019/1150; P2B Regulation) ซึ่งปรากฏ

มาตรการปองกันการเอาเปรียบผูใชบริการทั้ง

ในสวนผูขายหรือผูใหบริการและผูซื้อที่ใชงาน

ดาํเนินธุรกรรมผานดจิทิลัแพลตฟอรม, The Digital 

Services Act; DSA) ซึ่งเปนกฎหมายที่สรางขึ้น

รองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภายใต 

the e-Commerce Directive ตลอดจนมีกฎหมาย

เฉพาะทีม่กีารประกาศใชแลวแตยงัไมมผีลใชบงัคบั 

15
 สํานักงานที่ปรึกษาศุลกากร ณ กรุงบรัสเซล, CPMU News, ปที่ 2 ฉบับที่ 12 ประจําเดือนธันวาคม 2560. จาก http://brussels.

 customs.go.th/data_files/1f7edc4c6d5895137c15131a9ae551cd.pdf (สืบคนขอมูลเมื่อ 2 มิถุนายน 2564)

16 
Commission Communication. “Online Platforms and the Digital Single Market Opportunities and Challenges for 

 Europe” COM (2016), p. 288. Available from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=

 CELEX:52016DC0288 (Retrieved on 15 April 2021)
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เชน Crowd funding for Business Regulation 

และรางกฎหมายฉบับตาง ๆ ที่ยังอยูในระหวาง

พิจารณาขององคกรฝายนิติบัญญัติ ที่เรียกชื่อโดย

ยอรวมกันวา Digital Service Act Packages
17

 2.3 ระบบกฎหมายญี่ปุน

 ประเทศญีปุ่นมพีฒันาการทางกฎหมายเก่ียวกับ

แพลตฟอรมดิจิทัลที่สําคัญจากการตราพระราช-

บัญญัติความโปรงใสของผูใหบริการธุรกรรมทาง

แพลตฟอรมดิจิทัล ซึ่งไดรับการพิจารณาผาน

รัฐสภาของญี่ปุน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 

2020 (2563) และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่

วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2020 (2563) อันจะทําให

รางกฎหมายดังกลาวออกมามีผลบังคับเมื่อวันที่ 

1 กุมภาพันธ ค.ศ. 2021 (2564) โดยพระราช-

บัญญัติน้ีมิไดใชกับแพลตฟอรมดิจิทัลทุกประเภท 

หากแตมกีารตรากฎหมายเพื่อควบคุมแพลตฟอรม

ดิจิทัล ในประเภทที่มีการกํากับดูแลผูใหบริการ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ (specified digital 

platform provider; “SDPP”) ภายใตการกําหนด

รายละเอียดโดยคําสั่งของคณะรัฐมนตรี (Cabinet 

Order)
18
 โดยกําหนดขนาดธุรกิจที่จะเขาเง่ือนไข

การทีอ่าจไดรับการประกาศเปนแพลตฟอรมดจิิทลั

จําเพาะ โดยจําแนกเปน 2 ประเภทธุรกิจ ไดแก 

ธุรกิจบนแพลตฟอรมดิจิทัลที่เปนหางสรรพสินคา

ที่ใหบริการซื้อขายสินคาออนไลน (online-mall) มี

การกําหนดยอดขายขั้นตํ่าตอปเปนจํานวน 3 แสน

ลานเยนขึ้นไปของจํานวนรวมของยอดขายภายใน

ประเทศที่เก่ียวของกับการนําเสนอบรรดาสินคา

ของผูใชบริการการนําเสนอบรรดาสินคา สวน

รานคาผานแอปพลเิคชนั (AppStore) มกีารกําหนด

ยอดขายขัน้ตํา่ตอปเปนจํานวน 2 แสนลานเยนขึน้ไป

จากยอดขายภายในประเทศในสวนที่เก่ียวของกับ

การใหบริการและการจําหนายสิทธิของซอฟตแวร

โดยผูใชบริการการนําเสนอบรรดาสินคา
19

 ทั้งน้ี ลาสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่

ผานมาแพลตฟอรมดิจิทัลที่มีการกํากับดูแลอยาง

ใกลชดิในฐานะแพลตฟอรมดิจิทลัจําเพาะ (specified

digital platform provider; “SDPP”) ไดแก 

Amazon.co.jp Rakuten, Yahoo! Shopping, 

App Store และ Google Play Store โดยกฎหมาย

ของญี่ปุ นน้ีมีลักษณะเนนการคํานึงถึงความเปน

อิสระและการควบคุมตนเองของผู ให บริการ

แพลตฟอรมดิจิทัลไปพรอมกับการกํากับดูแลของ

รัฐ และกฎหมายฉบับน้ีมีมาตรการกํากับดูแลที่

คลองตัวและยืดหยุนหลายประการที่นาศึกษาชวน

ใหผูสนใจติดตามในรายละเอียดในสวนที่ 3 ใน

ลําดับตอไป

17 
European Commission, “Shaping Europe’s digital future: Policy on The Digital Services Act Package”. Available from 

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package (Retrieved on 15 April 2021)

18 
Ministry of Economy Trade and Industry, “Digital Platforms”, (16 April 2021). Available from https://www.meti.go.jp/

 english/policy/mono_info_service/information_economy/digital_platforms/index.html (Retrieved on 25 April 2021)

19
 Ministry of Economy Trade and Industry, “Cabinet Decision on the Bill for the Act on Improving Transparency 

 and Fairness of Digital Platforms”, (18 February 2021). Available from https://www.meti.go.jp/english/press /

 2020/0218 _002.html (Retrieved on 25 April 2021)
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 3. แนวทางกํากับดแูลกิจการแพลตฟอรม

ดิจิทัลของของไทยในการรองรับการพัฒนาการ

ของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

 นโยบายเศรษฐกิจปจจุบันยุครัฐบาล 4.0 

สะทอนผานแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ

ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2560) สวนที ่4 ยทุธศาสตร

พัฒนาประเทศ ในยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เปาหมาย

การพัฒนาขอที่ 3.5.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ โดยขอหนึ่ง

กําหนดใหสงเสรมิการพฒันาผูประกอบการใหปรบั

เปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจใหเปนระบบดิจิทัล 

โดยจัดทําแพลตฟอร มธุรกิจดิ จิทัล พาณิชย 

อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนใหมีการสรางรานคา และ

มาตรฐานสินคาออนไลน ตอมาเมื่อมีการตรา

กฎหมายพระราชบัญญัติว าด วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ไดมีการจัดตั้งโดย

หลักมีการกําหนดอํานาจหนาที่ ให สํานักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) หรือ 

ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการ

เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการสงเสริมสนับสนุนการ

ประกอบกิจการเก่ียวกับธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส 

ทั้งยังปรากฏการมอบหมายอํานาจหนาที่ในเชิง

สงเสริมสนับสนุนและกํากับดูแลธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกสและพาณิชยอเิลก็ทรอนิกสอกีหลาย

ประการ ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติสํานัก

งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2562 

โดยมุงหมายใหหนวยงานรัฐแหงนี้พัฒนา สงเสริม 

และสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ของประเทศใหเปนไปตามนโยบายและยทุธศาสตร

ระดับชาติโดยสอดคลองกับมาตรฐานสากล ทั้งน้ี 

ลาสุดสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(สพธอ.) หรอื ETDA กระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจ

และสังคมกําลังดําเนินการเตรียมการจัดใหมี

กฎหมายเก่ียวกับการกํากับดแูลแพลตฟอรมดจิิทลั

ซึง่จะเปนการกํากับดแูลในลกัษณะใดน้ันอยูระหวาง

การศึกษา และวางแนวทางตลอดจนมาตรการให

สอดคลองกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ

และสังคมไทยใหมากที่สุด ซึ่งเปนพัฒนาการ

ทางกฎหมายที่พึงใหความสนใจและเฝาติดตาม

กฎหมายใหมที่กําลังออกมากันตอไป

สวนที่ 2 บทวิเคราะหกรณีศึกษารูปแบบ

การกํากับดแูลธุรกิจแพลตฟอรมดจิิทลัของญีปุ่น

ภายใตพระราชบัญญัติความโปรงใสของผูให

บริการธุรกรรมทางแพลตฟอรมดจิิทลั (the Act 

on Improving Transparency and Fairness 

of Digital Platforms; TFDPA)  

 1. หลักคดิพืน้ฐานในการกํากับดแูลของรฐั

ในกิจการแพลตฟอรมดจิิทลัภายใตพระราชบญัญตัิ

ความโปรงใสของผู ให บริการธุรกรรมทาง

แพลตฟอรมดิจิทัลของญี่ปุน

 สืบเน่ืองจากการที่รัฐบาลญี่ปุ นเห็นความ

สําคัญของการเขามากาํกบัดูแลแพลตฟอรมดิจิทัล

โดยรัฐ เพื่อรองรับการเติบโตของการใชงาน

แพลตฟอรมดจิิทลัทีมี่ผลกระทบประโยชนสาธารณะ

และความเปนอยูของประชาชนมากขึ้นเรื่อย ๆ 

รัฐบาลญี่ปุนจึงดําริใหมีการตั้งกลุมศึกษาและการ

เตรียมการเพื่อออกพระราชบัญญัติความโปรงใส

ของผูใหบริการธุรกรรมทางแพลตฟอรมดิจิทัล
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ซึ่งเปนพระราชบัญญัติเฉพาะสําหรับกํากับกิจการ

แพลตฟอรมดิจิทัลมาตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 

ค.ศ. 2019 จากการที่คณะรัฐมนตรีของญี่ปุนมีการ

ตดัสนิใจกําหนดยทุธศาสตรเพือ่รองรบัแพลตฟอรม

ดิจิทัล จากนั้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2019 

มีการจัดตั้ง “กองบัญชาการสําหรับการแขงขัน

ในตลาดดิจิทัล” (the Headquarters for Digital 

Market Competition) แหงประเทศญี่ปุน ซึ่งมี

บทบาทสําคัญในการตราพระราชบัญญัติความ

โปรงใสของผูใหบริการธุรกรรมทางแพลตฟอรม

ดิจิทัล (the Act on Improving Transparency 

and Fairness of Digital Platforms; TFDPA) 

หลังจากน้ันมีการก อตั้ ง  Digita l Market 

Competition และ Digital Market Competition 

Working Group โดยมีการระดมความรู จาก

ผูเชีย่วชาญ นักวชิาการ ผูประกอบการ และประชาชน

ในวงกวางจนกระทัง่พระราชบัญญตัน้ีิไดประกาศใช

จรงิและมผีลบังคบัใชจรงิมาต้ังแตวนัที ่1 กุมภาพนัธ 

ค.ศ. 2021 ที่ผานมา นอกจากกฎหมายฉบับน้ี

กําหนดกรอบการกํากับดแูลแพลตฟอรมดจิิทลัแลว 

พระราชบัญญัติน้ีไดกําหนดนิยาม “แพลตฟอรม

ดิจิทัล” (Digital Platform) ไวอยางนาสนใจใน

มาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติดังกลาววา “แพลต-

ฟอรมดิจิทลั” ตามกฎหมายน้ี หมายถึง พืน้ทีท่ีส่ราง

ขึ้นมาจากการจัดการขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร

เพื่อใหบุคคลจํานวนมากใชบริการ และเปนการ

บริการที่มีการแสดงขอมูลที่เก่ียวกับสินคาน้ันของ

บุคคลที่นําเสนอสินคา หนาที่ หรือสิทธิ (จากน้ี

ตอไป เรียกวา “บรรดาสนิคา”) ในพืน้ทีน้ั่นเปนปกติ 

(เฉพาะกรณีที่ใชบริการความสัมพันธที่จะกลาวถึง

ในแตละหัวขอถัดไปเทาน้ัน) ใหแกบคุคลจํานวนมาก

ผานทางอินเทอรเน็ต และเน็ตเวิรคการสื่อสาร

ขอมูลความเร็วสูงอื่น ๆ (ยกเวนเน็ตเวิรคที่ใชใน

การออกอากาศตามที่กําหนดไวในมาตรา 2 ขอ 

1 แหงกฎหมายการออกอากาศ (กฎหมายลําดับ

ที่ 132 ปโชวะที่ 25 (ค.ศ. 1951)) 

 (1) ความสมัพนัธของการเพิม่ขึน้ของบคุคล

ที่ใชบริการที่เขาขายเพื่อนําเสนอบรรดาสินคา 

(จากน้ีตอไป ในขอน้ีและขอถัดไป เรียกวา “ผูนํา

เสนอ”) ทําใหผลประโยชนของบุคคลที่จะรับ

ขอเสนอของบรรดาสินคา (จากน้ีตอไป ในขอน้ี 

เรียกวา “ผูรบัขอเสนอ”) เพิม่ขึน้อยางมาก จนทาํให

ผู  รั บข อ เสนอมี จํ านวนมากขึ้ น  และทํ า ให 

ผลประโยชนของผูนําเสนอสูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้น

ดังกลาว ซึ่งสงผลใหผูนําเสนอมีจํานวนเพิ่มขึ้น

ยิ่งขึ้นไป

 (2) ความสมัพนัธของการเพิม่ขึน้ของบคุคล

ที่ใชบริการ (ยกเวนผูนําเสนอ จากน้ีตอไปในขอน้ี

ใหใชความหมายเดียวกัน) ทําใหผลประโยชนของ

ผูใชบรกิารอืน่เพิม่ขึน้ จนทาํใหผูใชบรกิารทีเ่ขาขาย

เพิม่ขึน้ และทาํใหผลประโยชนของผูนําเสนอสงูขึน้

จากการเพิ่มขึ้นดังกลาว ซึ่งสงผลใหผูนําเสนอ

มีจํานวนเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นไป” 

 การกําหนดนิยามแพลตฟอรมดิจิทัลไวเชนน้ี

เปนการสะทอนลกัษณะเฉพาะของความเปนตลาด

หลายดาน (Multi-side Market) โดยธรรมชาตขิอง

ดิจิทัลแพลตฟอรม หมายถึง สิ่งที่สามารถสราง

ตลาดหลายดาน (Multi-sided Markets) หลาย

ดิจิทัลแพลตฟอรมสรางตลาดหลายดาน เชน 

Amazon สรางตลาดซึ่งผูใชบริการการนําเสนอ

บรรดาสินคาขายสินคาใหแกผูบริโภคไดโดยตรง 

และยังสรางตลาดของผูตองการขายสินคา ยก

ตวัอยางเชน เมือ่เราตองการเปนผูจาํหนายสนิคาใน 
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Amazon เราตองเสยีคาธรรมเนียมใหกับ Amazon 

อกีตวัอยางทีน่าสนใจ ไดแก Apple iPhone บรษัิท 

Apple ขายมือถือใหกับผูบริโภคถือเปนตลาดแรก 

และ Apple ยังมีอีกตลาดที่สอง คือ ตลาด

แอปพลเิคชนั ใน App Store โดยผูใชสามารถเลอืก

ติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือของตนเองได โดย 

Apple ไดสวนแบงในการขายแอปพลิเคชัน ดังนั้น 

ตลาดหลายดานมกัจะมคีวามสมัพนัธกับผลกระทบ

เครือขาย และตลาดหลายดานน้ีจะสรางสิ่งที่

เรียกวา ระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) 

โดยที่ดิจิทัลแพลตฟอรม คือ โครงสรางพื้นฐาน

ของระบบนิเวศดจิทิลั ดจิิทลัแพลตฟอรมจึงเสมอืน

เปนการสรางการผูกขาดขึ้น เพราะวาผลกระทบ

เครอืขายและตลาดหลายดานชวยใหบริษัททีเ่หนือ

กวาครอบงําอตุสาหกรรมเกือบทัง้หมด ยกตัวอยาง

เชน อุตสาหกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ

สหรัฐอเมริกาถูกครอบงําโดย Amazon หรือ 

Social media ทีถู่กครอบงําโดย Facebook ดงัน้ัน 

รัฐบาลในหลายประเทศโดยเฉพาะสหภาพยุโรป

พยายามออกมาตรการป องกันการผูกขาด

(Antitrust) ขึน้มาเพือ่ใชควบคมุดจิิทลัแพลตฟอรม

เหลาน้ีไมใหผูกขาดทางการคา นอกจากน้ัน ใน

บางประเทศเสนอใหจัดเก็บภาษีดิจิทัล (Digital

Tax) เพื่อทําการสกัดก้ันการผูกขาดและขยายตัว

ของแพลตฟอรมดิจิทัล
20
 และบทบัญญัติไดสะทอน

เรื่องการมีผลกระทบจากเครือขาย (Network 

effect) ของแพลตฟอรมดิจิทัลไวอยางชัดเจน ซึ่ง

การตราบทบัญญัติที่ละเอียดเชนน้ีไมปรากฏใน

บทบัญญัติเก่ียวกับแพลตฟอรมดิจิทัลของประเทศ

อื่นอยาง จีน หรือสหภาพยุโรป หรือแมแต

สหรัฐอเมริกา

 เน่ืองจากระบบกฎหมายญี่ปุนมีแพลตฟอรม

ดจิิทลับางสวนเทาน้ันทีถู่กกําหนดเปน “แพลตฟอรม

ดิ จิทัลเฉพาะเจาะจง” (Specified Digital 

Platform)
21
 โดยคําสั่งคณะรัฐมนตรี (Cabinet 

Order) น้ันใหอยูภายใตการกํากับดแูลตามพระราช

บัญญัติความโปรงใสของผูใหบริการธุรกรรมทาง

แพลตฟอรมดจิิทลัของญีปุ่น ยอมสะทอนเจตนารมณ

20 
วทัญู สุขเสงี่ยม, “แพลตฟอรมดิจิทัลคืออะไร”, (10 กุมภาพันธ 2563) ที่ https://medium.com/@watanyoo.suksangiam/ 

 cb8d455b23c (สืบคนขอมูลเมื่อ 15 มกราคม 2564)

21 
แพลตฟอรมดิจิทัลเฉพาะเจาะจง (specified digital platform) มีลักษณะตามพระราชบัญญัติความโปรงใสของผูใหบริการ

 ธุรกรรมทางแพลตฟอรมดิจิทัลของญี่ปุน ดังตอไปนี้ 

 1) เปนแพลตฟอรมในประเภทซึ่งระดับของการใหบริการมีผลกระทบชีวิตความเปนอยูของประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวม

  ของประเทศ 

 2) เปนแพลตฟอรมในประเภทซึ่งระดับของการใชงานมีความเขมขน 

 3) มคีวามจําเปนในการคุมครองผูจัดจําหนายสนิคาบนแพลตฟอรมดิจิทลับนพืน้ฐานของเง่ือนไขตามความเปนจรงิและบรบิทโดยรวม

 4) สถานการณปจจุบันของมาตรการกํากับดูแลอื่นหรือมาตรการเชิงนโยบาย 

 5) ขนาดในปจจุบัน (เชน ยอดขาย) ที่ขึ้นถึงระดับที่ตองกํากับดูแล ปจจุบันกฎหมายฉบับน้ีมุ งกํากับดูแลผูใหบริการธุรกิจ

  บนแพลตฟอรมดจิิทลัทีเ่ปนหางสรรพสนิคาทีใ่หบริการซือ้ขายสนิคาออนไลนและรานคาผานแอปพลเิคชนั ซึง่เมือ่มกีารตรวจสอบ

  อยางชดัเจนแลวพบวาการทาํธุรกรรมควรอยูภายใตการกํากับดแูลตามกฎหมายน้ี (See Kantei, “Summary of a Bill on Improving 

  Transparency and Fairness of Specified Digital Platforms (Provisional Translation)”. Available from https://

  www.kantei.go.jp/jp/singi/digitalmarket/pdf_e/documents_200218.pdf (Retrieved on 15 April 2021)
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ของรัฐในการกํากับดูแลแพลตฟอรมดิจิทัลบาง

ประเภทอยางรอบคอบเปนพิเศษ จึงอาจกลาวได

วาญีปุ่นมีนโยบายแบบใหรฐัเขากํากับดแูลบางสวน

เทาที่จําเปน (Partial Regulation) ดังบทบัญญัติ

มาตรา 1 ของพระราชบัญญัติความโปรงใสของ

ผูใหบริการธุรกรรมทางแพลตฟอรมดิจิทัล บัญญัติ

วา “ความกาวหนาของนวัตกรรมเทคโนโลยีดาน

เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลในชวงที่ผานมา ทําให

เกิดอุตสาหกรรมใหมที่ใชประโยชนจากขอมูล

เกิดความเปลี่ยนแปลงของโครงสรางสังคมและ

เศรษฐกิจในระดับโลก และความสําคัญของหนาที่

ของแพลตฟอรมดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น จนทําใหอยูใน

สถานการณที่มีประเด็นการวางแผนเพื่อปกปอง

ผลประโยชนของผูใชบริการการนําเสนอสินคา 

โดยคาํนึงถึงความเปนอสิระและการควบคมุตนเอง

ของผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลไปพรอมกัน 

กฎหมายฉบับน้ีจะกําหนดผูใหบริการแพลตฟอรม

ดจิิทลัจําเพาะ การแสดงบรรดาเง่ือนไขการนําเสนอ

ของผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ การ

ประเมินความโปรงใสและความเปนธรรมของ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ และขอบังคับอื่น ๆ 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงความโปรงใสและ

ความเปนธรรมของแพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะ เพือ่

กระตุนใหเกิดการแขงขันที่ยุติธรรมและเปนอิสระ

ของแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ และทําใหเกิดการ

พัฒนาการใชชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนา

เศรษฐกิจในภาคประชาชนอยางมั่นคง” มาตราน้ี

เปนบทบัญญัติที่สะทอนเจตนารมณในการตรา

กฎหมายฉบับน้ีในลักษณะที่ตองการเนนความเปน

อิสระและการควบคุมตนเองของผู ให บริการ

แพลตฟอรมดิจิทัล ภายใตพระราชบัญญัติ น้ี

จึงกําหนดใหมีการกํากับดูแลแพลตฟอรมดิจิทัล

อยางเปนระบบใน 2 ระดบั คอื “แพลตฟอรมดจิิทลั

ทั่วไปที่มิใชแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะแตมีขนาด

ธุรกิจที่อาจไดรับการประกาศเปนแพลตฟอรม

ดิจิทัลจําเพาะ” กับแพลตฟอรมดิจิทัลอีกประเภท

หน่ึงที่เปน “แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ” ที่เปน

การประกาศรายชือ่โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคา 

และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade 

and Industry หรือ METI หรือ 経済産業省)

สวนหลักการพื้นฐานของพระราชบัญญัติความ

โปรงใสของผูใหบริการธุรกรรมทางแพลตฟอรม

ดิจิทัลของญี่ปุ นปรากฏในมาตรา 3 บัญญัติวา 

“เน่ืองจากแพลตฟอรมดจิิทลักอใหเกิดผลประโยชน

ที่เพิ่มขึ้นของผูใชบริการ มีหนาที่สําคัญในการ

พัฒนาความมีกําลังของเศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศ และมหีนาทีส่าํคญัทีจ่ะทาํใหเกิดการพฒันา

ที่ยั่งยืน การกําหนดมาตรฐานใหผู  ให บริการ

แพลตฟอรมดจิิทลัดาํเนินการปรบัปรงุความโปรงใส

และความเปนธรรมของแพลตฟอรมดิจิทัลดวย

ตนเองและเปนการดําเนินการเชิงรุก และใหมี

ความเชือ่มโยงกับประเทศรวมถึงขอบงัคบัอืน่ ๆ  ให

นอยที่สุดเทาที่จําเปน จะสงผลใหความริเริ่มและ

ความสรางสรรคของผูใหบรกิารแพลตฟอรมดจิิทลั

ถูกนําออกมาใชไดอยางเตม็ที ่และจะเปนการกระตุน

ใหเกิดความเขาใจของทั้งสองฝายในความสัมพันธ

ทางธุรกิจระหวางผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัล

กับผูใชบริการการนําเสนอสินคา จึงตองดําเนิน

นโยบายที่เก่ียวของกับการปรับปรุงความโปรงใส

และความเป นธรรมของแพลตฟอรมดิ จิทัล” 

บทบัญญัติดังกลาวสะทอนวาระบบกฎหมายญี่ปุน

เนนการกํากับดูแลใหนอยที่สุด เพื่อเปดโอกาสให

เห็นความคิดสรางสรรคและความเฉลียวฉลาด

ของผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลอยางเต็มที่และ
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พัลภา นุมนอย

สงเสริมความเขาใจซึ่งกันและกันในความสัมพันธ

ทางธุรกิจระหวางผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัล

และผูใชบริการ

 ดงัทีก่ลาวมาแลววาพระราชบัญญตัน้ีิกําหนด

ให  จําแนกประเภทและขนาดธุรกิจโดยคําสั่ง

รัฐมนตรีที่ 17 ปเรวะที่ 3 (ค.ศ. 2021) ซึ่งกําหนด

การจําแนกประเภทและขนาดของธุรกิจตามมาตรา

4 วรรคหน่ึง แหงกฎหมายวาดวยความโปรงใสและ

ความเปนธรรมของแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ 

การจําแนกประเภทธุรกิจตามที่กําหนดไวในคําสั่ง

คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง แหงกฎหมาย

วาดวยความโปรงใสและความเปนธรรมของ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะที่จะเขาเง่ือนไขการเปน

แพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะโดยจําแนกเปน 2 ประเภท

ธุรกิจ ไดแก 

 1) ธุรกิจบนแพลตฟอรมดิจิทัลที่เปนหาง

สรรพสินคาที่ใหบริการซื้อขายสินคาออนไลน 

(online-mall) มีการกําหนดยอดขายขั้นตํ่าตอป

เปนจํานวน 3 แสนลานเยนขึ้นไปของจํานวนรวม

ของยอดขายภายในประเทศที่เก่ียวของกับการนํา

เสนอบรรดาสินคาของผูใชบริการการนําเสนอ

บรรดาสินคา 

 2) ธุรกิจรานคาผานแอปพลเิคชนั (AppStore)

มกีารกําหนดยอดขายขัน้ตํา่ตอปเปนจํานวน 2 แสน

ลานเยนขึ้นไปจากยอดขายภายในประเทศในสวน

ที่เก่ียวของกับการใหบริการและการจําหนายสิทธิ

ของซอฟตแวรโดยผูใชบริการการนําเสนอบรรดา

สินคา
22
 

 โดยมกีารกําหนดการแบงแยกประเภทธุรกิจ

ในการกํากับดูแลแพลตฟอรมดิจิทัลไวเปนประเภท

ตามมาตรา 4 วรรคหน่ึงแหงพระราชบญัญติัเดยีวกัน 

ความวา “ในบรรดาแพลตฟอรมดิจิทัลทั้งหมด

ใหจําแนกประเภทธุรกิจที่กําหนดไวในคําสั่งคณะ

รัฐมนตรีที่เก่ียวของกับพื้นที่ที่แพลตฟอรมดิจิทัล

ใหบริการ และหากขนาดของธุรกิจนั้น เชน ยอด

การจําหนายรวมของบรรดาสินคาบนแพลตฟอรม

ดิจิทัลที่เขาขาย จํานวนผูใชบริการ หรือตัวชี้วัดอื่น

ที่แสดงถึงขนาดของธุรกิจมีขนาดใหญกวาที่คําสั่ง

คณะรฐัมนตรกํีาหนดไวใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมกําหนดให

ผูใหบริการแพลตฟอรมดจิิทลัน้ันเปนผูทีจํ่าเปนตอง

ใหความรวมมือเปนพิเศษในการปรับปรุงความ

โปรงใสและความเปนธรรมของแพลตฟอรมดิจิทัล

ดวยตัวเอง” 

 และมาตรา 4 วรรคสอง บญัญตัวิา “ในเวลาที่

แพลตฟอรมดิจิทัลที่ผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัล

ใหบรกิารเขาขายเปนแพลตฟอรมดจิิทลัทีกํ่าหนดไว

ในวรรคกอนหนา ใหรายงานเน้ือหาตามทีกํ่าหนดไว

ในกฎกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอตุสาหกรรม

ที่จําแนกตามประเภทธุรกิจที่กําหนดไวในคําสั่ง

คณะรฐัมนตรใีนวรรคเดยีวกันในสวนทีเ่ก่ียวของกับ

แพลตฟอรมดิจิทัลน้ันตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม ตามที่กําหนด

ไวในกฎกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอตุสาหกรรม 

ทั้งน้ี หากแพลตฟอรมดิจิทัลที่ใหบริการน้ันเปน

แพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะ ไมตองดาํเนินการตามน้ี”

22 
Ministry of Economy Trade and Industry, “Cabinet Decision on the Bill for the Act on Improving 

 Transparency and Fairness of Digital Platforms”, (18 February 2021). Available from https://www.meti.go.jp/english/

 press/2020/0218_002.html (Retrieved on 25 April 2021)
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มาตราน้ีเปนการกําหนดใหแพลตฟอรมดิจิทัลที่มี

ขนาดธุรกิจตรงตามทีกํ่าหนดในคาํสัง่คณะรฐัมนตรี

ยื่นรายงานตอกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ

อุตสาหกรรมเพื่อใหกระทรวงผูกํากับดูแลสามารถ

ประเมินวาแพลตฟอรมดิจิทัลน้ันควรไดรับการ

ประกาศเปนแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะในลําดับ

ตอไปเพื่อการกํากับดูแลในอีกระดับหนึ่งหรือไม 

 นอกจากน้ัน มาตรา 4 วรรคทาย แหง

พระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา “การจําแนก

ประเภทและขนาดของธุรกิจทีกํ่าหนดไวในวรรคหน่ึง

ใหพิจารณาขอเท็จจริงและแนวโนมของการทํา

ธุรกิจระหวางผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลกับ

ผูใชบริการการนําเสนอบรรดาสินคา รวมถึงความ

จําเปนของการรักษาผลประโยชนของผูใชบริการ

การนําเสนอบรรดาสินคาตามกฎหมายน้ี (รวมถึง

ขอบังคับของธุรกิจที่เก่ียวของกับพื้นที่ที่ใหบริการ

โดยแพลตฟอรมดิจิทัลตามกฎหมายอื่น ขอบังคับ

เพือ่ใหเกิดความถูกตองและเหมาะสม และสถานการณ

การดําเนินนโยบายอื่นที่เก่ียวของกับธุรกิจที่เขา

ขาย) โดยตองคํานึงถึงสถานการณที่แพลตฟอรม

ดิจิทลัไดถูกใชบริการอยางกวางขวางในการใชชวีติ

ของประชาชน รวมถึงสถานการณที่แพลตฟอรม

ดิจิทัลสวนหน่ึงถูกใชบริการอยูอยางมากประกอบ

ดวย โดยใหบัญญัติใหการกําหนดขอบังคับของ

มาตราเดียวกันเกิดขึ้นในขอบเขตนอยที่สุดเทาที่

จําเปน และใหเปนไปตามหลักการพื้นฐานของ

มาตรากอนหนา” โดยเน้ือความวรรคน้ีสะทอน

องคประกอบของกําหนดใหแพลตฟอรมดจิทิลัใด ๆ

เปนแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ

 จากบทบัญญัติทั้งสามมาตราขางตนน้ียอม

สะทอนแนวทางกํากับดูแลที่รัฐมุ งหมายเขามา

กํากับดูแลกิจการแพลตฟอรมดิจิทัลใหนอยที่สุด

เพื่อกระตุนใหเกิดการแขงขันที่ยุติธรรมและเปน

อิสระของแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ และทําให

เกิดการพัฒนาการใชชีวิตของประชาชนรวมถึง

การพัฒนาเศรษฐกิจในภาคประชาชนอยางมั่นคง 

ซึ่งเปนลักษณะการวางแนวนโยบายและหลักการ

กํากับที่มีความคลองตัว สอดคลองกับแนวทาง

ที่ยกขึ้นกลาวไวในการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก 

(World Economic Forum) จากรายงานสภาวาระ

โลกวาดวยอนาคตของซอฟตแวรกับสังคม สภา

เศรษฐกิจโลก (World Economic Forum 2018) 

ที่มุงหมายใหรัฐรองรับความฉับไว ความลื่นไหล 

ความยดืหยุน และความสามารถในการปรบัตวัของ

ทั้งตัวเทคโนโลยีและเอกชนที่นําเทคโนโลยีไปใช
23

ซึ่งรัฐบาลยอมมีการรวมมือกับภาคธุรกิจและภาค

ประชาสงัคมในการสรางกฎเกณฑตาง ๆ  การตรวจ

สอบและการถวงดุลเพื่อคงความยุติธรรม ความ

สามารถในการแขงขนั ความเปนธรรม ความโปรงใส

ในการประกอบการและความสัมพันธระหวาง

ผู ใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลและผูใชงานทั้ง

ระดับการทําธุรกรรมแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) 

ซึ่งหมายถึง การทําธุรกรรมระหวางบริษัทผูให

บริการโดยไมมีคูสัญญา (party) เขาเปนผูบริโภค

ลําดับสุดทายมีความเก่ียวของกับบุคคลนอยราย

และคูสัญญาใดที่จะเขาเก่ียวของจะตองผานการ

อบรมในการใชระบบและตองเขาใจในกระบวนการ

ของธุรกิจเปนอยางดีกอนและธุรกรรมแบบธุรกิจ

23
 เคลาส ชวาบ, และนิโคลัส เดวิส (ศรรวริศา เมฆไพบูลย แปล), เชิงอรรถที่ 10, หนา 327-328.
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พัลภา นุมนอย

กับผูบริโภค (Business-to-Consumer; B2C) 

ซึ่งหมายถึง การทําธุรกรรมระหวางบริษัทผูให

บริการกับผูบริโภคโดยตรง
24
 และการกํากับดูแล

แบบเนนความอสิระของผูประกอบธุรกิจแพลตฟอรม

ดิจิทัลน้ียังสอดคลองกับหลักกฎหมายมหาชนทาง

เศรษฐกิจที่เนนบทบาทของเอกชนในแนวทางที่

เรยีกวา Private interest theories of regulation

ทีใ่ชกตกิาหรอืพฤตกิรรมของเอกชนควบคมุกันเอง 

เชน self-regulation และ co-regulation หรือ

กําหนด Best Practices หรือ Guidelines ตาง ๆ 

โดยมาตรการการกํากับดูแลที่ปรากฏในพระราช

บัญญัตินี้ จะพบวา ตามมาตรา 4 วรรคหนึ่งของ

กฎหมายน้ีกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมกําหนดใหผูให

บริการแพลตฟอรมดิจิทัลที่เปนผูประกอบธุรกิจ

แพลตฟอรมดจิทิลัจาํเพาะนัน้เปนผูทีจ่าํเปนตองให

ความรวมมอืเปนพเิศษในการปรบัปรุงความโปรงใส

และความเปนธรรมของแพลตฟอรมดิจิทัลดวย

ตัวเอง (self-regulation) โดยนอกจากมาตรการ

กํากับดแูลแพลตฟอรมดิจิทลัจะกําหนดโดยพระราช

บัญญัติดังกลาว และโดยกฎกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรม พรอมทั้งคําสั่งรัฐมนตรี

ที่ 17 ปเรวะที่ 3 (ค.ศ. 2021) ยังมีการกําหนดเปน

คําแนะนําโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ

อุตสาหกรรม (Guideline) ซึ่งจะกําหนดเก่ียวกับ

แนวทางปรับปรุงมาตรฐานของตลาดดิจิทัลโดย

รวม ซึง่อาจสรปุคาํแนะนําแนวปฏิบัติสาํหรับกิจการ

แพลตฟอรมดิจิทัลภายใตกฎหมายเก่ียวกับความ

โปรงใสและความเปนธรรมของแพลตฟอรมดิจิทัล 

(TFDPA) โดยสรุป ดังนี้ 

 (1) มาตรการอนัจําเปนในการสงเสรมิความ

เขาใจอันดีทางธุรกิจระหวางแพลตฟอรมดิจิทัล

จําเพาะกับผู  จําหน ายสินค าหรือสิ่งอื่นใดบน

แพลตฟอรมดิจิทัล

 (2) ระบบและกระบวนการที่จําเปนในการ

สรางความเชื่อมั่นในแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะวา

จะดําเนินการดวยความเปนธรรมตอผูจําหนาย

สินคาหรือสิ่งอื่นใดบนแพลตฟอรมดิจิทัลตามที่

บทบัญญัติกําหนด

 (3) ระบบและกระบวนการทีจํ่าเปนในการยตุิ

ขอเรียกรองจากผูจําหนายสินคาหรือสิ่งอื่นใดบน

แพลตฟอรมดิจิทัล รวมทั้งการระงับขอพิพาท

ระหวางแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะกับผูจําหนาย

สินคาหรือสิ่งอื่นใดบนแพลตฟอรมดิจิทัล

 (4) การมอบหมายหนาที่ผูทําหนาที่จัดการ

งานที่ จําเป นในญี่ปุ นกรณีมีความจําเป นเพื่อ

สามารถติดตอกับผูจําหนายสินคาหรือสิ่งอื่นใดบน

แพลตฟอรมดิจิทัลอยางใกลชิด

 (5) มาตรการอืน่ ๆ  สาํหรบัแพลตฟอรมดจิทิลั

จําเพาะที่เปนเกณฑการพิจารณาตอขอเสนอหรือ

ขอเรียกรองของผูจําหนายสินคาหรือสิ่งอื่นใดบน

แพลตฟอรมดิจิทัล

 อยางไรก็ตาม ภายใตพระราชบญัญตัวิาดวย

ความโปรงใสและความเปนธรรมของแพลตฟอรม

24
 Winwin Yodiati, and Meiryani, “The Role of Information Technology in E-commerce”, International Journal Of 

 Scietific & Technology Research, Volume 8, Issue 01, (January 2019): 55, Available from https://www.ijstr.org/

 final-print/jan2019/TheRole-Of-Information-Technology-In-E-commerce.pdf (Retrieved on 15 April 2021)
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ดจิิทลัจาํเพาะมุงเนนปรับปรงุสภาพแวดลอมในการ

ซื้อขายระหวางผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลและ

ผูใชงานโดยเฉพาะอยางยิง่ผูใหบริการแพลตฟอรม

ดิจิทัลของ GAFA (Google, Apple, Facebook, 

Amazon) ซึง่มีขนาดธุรกิจขนาดยกัษและเปนความ

สัมพันธระหวางผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลและ

ผูใชงานระดับการทําธุรกรรมแบบธุรกิจกับธุรกิจ 

(B2B) เทาน้ัน จากการที่มีขอเท็จจริงปรากฏ

ประเด็นปญหาตางๆ ในอดีตที่ผานมา อาทิเชน 

ปญหาการแขงขันทางการคา และปญหาการไดมา

ซึ่งขอมูลสวนบุคคล เปนตน อีกฟากหน่ึงเปน

ประเด็นลักษณะเดียวกับที่เคยปรากฏมาแลวใน

สหภาพยุโรปที่มีการแกไขกฎระเบียบในสหภาพ

ยุโรปมากอนหนาน้ี จนอาจกลาวไดว าความ

เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายจากสหภาพยุโรปเปน

ตนแบบการวางแนวทางกํากับดูแลแพลตฟอร

มดิจิทัลใหกับรัฐบาลญี่ปุ นในเวลาตอมา สวน

แพลตฟอรมดิจิทัลขนาดเล็กกวาที่มีขนาดธุรกิจที่

กําหนดในคําสั่งคณะรัฐมนตรีดังกลาวโดยหลัก

ยงัไมมีกฎหมายเฉพาะกํากับดแูลยอมตองพจิารณา

กํากับดูแลไปตามกฎหมายทั่วไปสําหรับเรื่องที่

แพลตฟอรมดิจิทัลนั้นเกี่ยวของ อาทิเชน พระราช

บัญญัติสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Contract Act; Act No. 95 of 29 June 2001) 

พระราชบัญญัติวาดวยสัญญาสําหรับผูบริโภค 

(Consumer Contracts Act; Act No. 61 of 12 

May 2000) พระราชบญัญตัวิาดวยการทาํธุรกรรม

การคาเฉพาะเจาะจงทางอิเล็กทรอนิกส (Act on 

Specified Commercial Transactions; Act No. 

57 of 4 June 1976) พระราชบัญญัติวาดวยการ

คุมครองขอมลูสวนบคุคล (Act on the Protection 

of Personal Information; Act No. 57 of 30 May 

2003 หรือ APPI) พระราชบญัญตัวิาดวยการกํากับ

ดูแลจดหมายอิเล็กทรอนิกสในลักษณะเฉพาะ

(Act on Regulation of Transmission of 

Specified Electronic Mail; Act No. 26 of 17 

April 2002) พระราชบัญญัติบริการการชําระเงิน 

(Payment Services Act; Act No. 59 of 24 June 

2009) และพระราชบัญญัติหามการผูขาดทาง

การคาของเอกชนและรักษาการคาที่เปนธรรม”

(Act on Prohibition of Private Monopolization 

and Maintenance of Fair Trade; Act No. 54 

of April 14, 1947 หรือ “AMA”) มีการประกาศ

ใชวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1947 เปนตน โดยใน

อนาคตเปนไปไดวารัฐบาลญี่ปุ นจะมีการพัฒนา

กฎหมายเฉพาะสําหรับการกํากับดูแลแพลตฟอรม

ดจิิทลัทัว่ไปทีไ่มใชแพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะออกมา

 2. มาตรการกํากับดูแลของรัฐในกิจการ

แพลตฟอรมดิจิทัลภายใตพระราชบัญญัติความ

โปรงใสของผูใหบรกิารธุรกรรมทางแพลตฟอรม

ดิจิทัลของญี่ปุน

 เน่ืองจากระบบกฎหมายญีปุ่นกําหนดจําแนก

ระดับการกํากับดูแลแพลตฟอรมดิจิทัลภายใต

พระราชบญัญตัคิวามโปรงใสของผูใหบรกิารธุรกรรม

ทางแพลตฟอรมดิจิทัล (TFDPA) มีแพลตฟอรม

ดิจิทัลที่ถูกกําหนดเปน 2 ระดับ คือ “แพลตฟอรม

ดจิทิลัทัว่ไป” ทีเ่ขาเง่ือนไขตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง
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พัลภา นุมนอย

และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติน้ี
25
 ซึ่งมีขนาด

ธุรกิจตรงตามที่กําหนดในคําสั่งคณะรัฐมนตรีที่ 

17 ปเรวะที่ 3 (ค.ศ. 2021) มีหนาที่ตองจดแจง

รายละเอียด (Notification) ตามที่กําหนดรายการ

ไวในกฎกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอตุสาหกรรม

สวนกิจการแพลตฟอรมดิจิทัลที่เปนเปาหมายหลัก

ของการกํากับดูแลของพระราชบญัญตัคิวามโปรงใส

ของผูใหบริการธุรกรรมทางแพลตฟอรมดิจิทัล 

(TFDPA) คือ “ผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัล

จําเพาะ” (specified digital platform providers”;

”SDPP”) ดังปรากฏรายชื่อที่ประกาศไวโดย

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมเมื่อ

วันที่ 1 เมษายน 2564 ภายใตพระราชบัญญัติน้ี 

ได แก Amazon.co.jp, Rakuten, Yahoo! 

Shopping, App Store และ Google Play Store 

โดยระบบกฎหมายของญี่ปุ นมีลักษณะเนนการ

คาํนึงถึงความเปนอสิระและการควบคมุตนเองของ

ผูใหบริการแพลตฟอรมดจิิทลัไปพรอมกับการกํากับ

ดูแลของรัฐ ดังปรากฏภาพรวมการกํากับดูแลตาม

กฎหมายเก่ียวกับความโปรงใสและความเปนธรรม

ของแพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะ (TFDPA) ทีกํ่าหนด

มาตรการหลกั ๆ  สาํหรับแพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะ 

3 ประการ ดังตอไปนี้

 1) กําหนดใหผู ประกอบการแพลตฟอรม

ดจิิทลัจําเพาะเปดเผยขอกําหนดและเง่ือนไขการให

บริการลวงหนา (Disclosure of terms and 

conditions, etc.) โดยกําหนดใหมีการแจงขอ

กําหนดและเง่ือนไขและการแจงใหทราบลวงหนา

เก่ียวกับการแกไขเปลีย่นแปลงสญัญาหรือสิง่อืน่ใน

ลกัษณะเดยีวกันใหกับผูใชบริการแพลตฟอรมดจิิทลั 

เวนแตเขาเง่ือนไขกรณีไมอาจแจงไดเน่ืองจาก

เหตุผลดานความปลอดภัย
26

25 
พระราชบัญญัติความโปรงใสของผูใหบริการธุรกรรมทางแพลตฟอรมดิจิทัล มาตรา 4 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ในบรรดาแพลตฟอรม

 ดิจิทัลทั้งหมด ใหจําแนกประเภทธุรกิจที่กําหนดไวในคําสั่งคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับพื้นที่ที่แพลตฟอรมดิจิทัลใหบริการ และหาก

 ขนาดของธุรกิจนั้น เชน ยอดการจําหนายรวมของบรรดาสินคาบนแพลตฟอรมดิจิทัลที่เขาขาย จํานวนผูใชบริการ หรือตัวชี้วัดอื่น

 ที่แสดงถึงขนาดของธุรกิจมีขนาดใหญกวาที่คําสั่งคณะรัฐมนตรีกําหนดไว ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ

 อุตสาหกรรมกําหนดใหผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลน้ันเปนผูที่จําเปนตองใหความรวมมือเปนพิเศษในการปรับปรุงความโปรงใส

 และความเปนธรรมของแพลตฟอรมดิจิทัลดวยตัวเอง 

 พระราชบัญญัติความโปรงใสของผูใหบริการธุรกรรมทางแพลตฟอรมดิจิทัล มาตรา 4 วรรคสอง บัญญัติวา ในเวลาที่แพลตฟอรม

 ดิจิทัลที่ผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลใหบริการเขาขายเปนแพลตฟอรมดิจิทัลที่กําหนดไวในวรรคกอนหนา ใหรายงานเน้ือหาตาม

 ที่กําหนดไวในกฎกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมที่จําแนกตามประเภทธุรกิจที่กําหนดไวในคําสั่งคณะรัฐมนตรีในวรรค

 เดียวกันในสวนที่เกี่ยวของกับแพลตฟอรมดิจิทัลนั้นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม ตามที่กําหนด

 ไวในกฎกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม ทั้งน้ี หากแพลตฟอรมดิจิทัลที่ใหบริการน้ันเปนแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ

 ไมตองดําเนินการตามนี้

26 
พระราชบัญญัติความโปรงใสของผูใหบริการธุรกรรมทางแพลตฟอรมดิจิทัล มาตรา 5 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ในการเปดเผยเงื่อนไข

 ของการใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ (จากนี้ตอไปในมาตรานี้และมาตราถัดไปวรรคหนึ่ง เรียกวา “เงื่อนไขการใหบริการ”) 

 ตอผูใชบริการ (เฉพาะผูใชบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะเทานั้น จากนี้ตอไปในวรรคนี้ มาตรา 9 วรรคสี่ มาตรา 10 วรรคหนึ่ง

 และวรรคสองใหใชความหมายเดียวกัน) ใหผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะเปดเผย เพื่อใหผูใชบริการเขาใจเง่ือนไขการให

 บริการที่เขาขายมากขึ้น ตามวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม
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 2) กําหนดใหผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัล

จําเพาะมีระบบการใชบริการที่มีประสิทธิภาพ

(Establishment of Procedures and Systems) 

ทัง้น้ี กฎหมายกําหนดใหมกีารวางกระบวนการและ

ระบบทางความพยายามทีเ่ปนอสิระ (Establishment

of procedures and systems through 

independent efforts)
27

 3) กําหนดใหผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัล

จําเพาะยื่นรายงานประจําปเก่ียวกับการดําเนิน

กิจการทุกป
28
 โดยกําหนดรอบปในกรณีนี้ หมายถึง 

ระยะเวลาตัง้แตวนัที ่1 เมษายน จนถึงวนัที ่31 มนีาคม

ของปถัดไป จากน้ีตอไปใหใชความหมายเดียวกัน

ตามที่กําหนดรายละเอียดขนาดและประเภทธุรกิจ

ในคําสั่งคณะรัฐมนตรี (Submission of reports

and assessment of operations) โดยเปนลกัษณะ

การรายงานและการเฝาติดตามสถานการณให

บริการ (Reporting and monitoring of 

operational status) ซึง่แพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะ

แตละรายตองสงรายงานประจําปตอกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม หรือ METI 

ทั้งน้ี สถานะในการเปนแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ 

ขึ้นอยูกับ ขอ 1) และ 2) นอกจากน้ี ขึ้นอยูกับ

รายงานที่ผนวกเขามาโดยการประเมินตนเองของ

ผูใหบริการ (a report affixed with self-evaluation)

ในทุก ๆ ปงบประมาณ เมื่อไดรับรายงานดังกลาว

แลวรัฐมนตรีผูรับผิดชอบตองพิจารณาทบทวน

สถานการณใหบริการ (review the operational 

status) ของแพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะและประกาศ

การประเมินสูสาธารณะ เพื่อการน้ีรัฐมนตรีผูรับ

ผิดชอบจะตองสนับสนุนในการเผยแพรประเด็น

และความเขาใจระหวางกันระหวางคูคา บนพืน้ฐาน

ของปรัชญาพืน้ฐานในการรบัฟงทัง้ฝายผูใหบรกิาร

แพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะ ผูจัดจําหนายสนิคาและ

ผูบรโิภค หรือประการอืน่ในลกัษณะทาํนองเดียวกัน 

รัฐมนตรีตองควบคุมใหเปนไปในทางปฏิบัติอยางดี

ที่สุด

 ในสวนแนวทางเลือกใชมาตรการการกํากับ

ดูแลน้ัน จากการศึกษา พบวา ประเด็นเก่ียวกับ

การจัดการโดยมกีารเตรยีมการลวงหนา (ex Ante) 

ในการกํากับดูแลผูประกอบการดานแพลตฟอรม

ดิจิทัลของญี่ปุน นั้น Kentaro Toda ซึ่งเปน TMI 

Associates เคยอธิบายในบทความเรื่อง “Japan: 

Latest Developments On The Regulation 

Of Digital Platformers From A Competition 

Law Perspective” มีใจความวา เมื่อไมนานมานี้

เกิดกรณศีกึษาทีน่าสนใจจากการที ่the Japan Fair 

Trade Commission (“JFTC”) ประกาศวาเมื่อ

วนัที ่11 เมษายน ค.ศ. 2019 คณะกรรมการ JFTC 

27 
พระราชบัญญัติความโปรงใสของผูใหบริการธุรกรรมทางแพลตฟอรมดิจิทัล มาตรา 7 วรรคหน่ึงถึงวรรคสาม (2) มีใจความวา 

 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมกําหนดแนวทางที่จําเปนในการดําเนินงานที่เหมาะสมและ

 มปีระสทิธิภาพ (จากน้ีตอไป ในมาตราน้ีและมาตรา 9 ซึง่จะเรยีกสัน้ ๆ  วา “คาํแนะนํา”) ของมาตรการทีผู่ใหบรกิารแพลตฟอรมดิจิทลั

 จําเพาะควรดําเนินการตามขอบังคับในวรรคกอนหนา โดยคําแนะนําตองกําหนดเน้ือหาที่เก่ียวกับระบบที่จําเปนรวมถึงการเตรียม

 การการดําเนินงานเพื่อรักษาความเปนธรรมของการใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะตอผูใชบริการการนําเสนอบรรดาสินคา

28 
พระราชบัญญัติความโปรงใสของผูใหบริการธรุกรรมทางแพลตฟอรมดิจิทัล มาตรา 9 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ผูใหบริการแพลตฟอรม

 ดิจิทัลจําเพาะตองสงรายงานที่มีเน้ือหาตามที่จะกลาวถึงตอไปตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม

 เปนประจําทุกป ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม
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ไดมีการทําการสอบสวนขอกําหนดของบริษัท 

Amazon ที่กําหนดใหผูจําหนายสินคาประเภท

บคุคลทีส่าม (third-party sellers) ทีจํ่าหนายสนิคา

แกผูบริโภค ตองชําระเงิน 1% จากยอดซื้อใหทาง

แพลตฟอรมดิจิทัล ซึ่งตอมา Amazon ก็ยอมแกไข

ขอกําหนดดังกลาว จากกรณีดังกลาวยอมสะทอน

บทบาทเชิงรุกที่เปนการใชมาตรการกํากับแบบ

การจัดการเมือ่เกิดเหตกุารณแลว (ex post) ภายใต

กฎหมายปองกันการผูกขาดทางการคาของญี่ปุน

หรือ the AMA กรณีระบบกฎหมายญี่ปุนนั้นตาง

จากของประเทศอื่น Japanese competition law 

กําหนดขอหามกรณทีีผู่ประกอบการจะมอีาํนาจเขา

ครอบงําเหนือผูประกอบการอื่น ภายใตหลัก The 

doctrine of abuse of a dominant position 

อันเปนกลไกมุงหมายปกปองกิจการขนาดเล็กและ

ขนาดกลาง ในระดับ business-to-business 

อยางไรก็ตาม ภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลสวน

บคุคล พบวา ผูเปนลกูคามขีอมลูสวนบคุคลอนัเปน

สวนที่มีมูลคามหาศาลทางธุรกิจ เมื่อไดปอนขอมูล

สวนบุคคลในการใชงานแพลตฟอรมดิจิทัล ดังน้ัน 

เม่ือกลาวถึงการทําธุรกรรมระดับ business-to-

consumer the JFTC มีแผนที่จะใชขอหามกรณี

ที่ผู ประกอบการจะมีอํานาจเขาครอบงําเหนือ

ผูประกอบการอื่น (the prohibition of abuse of 

a dominant position as a means of regulating 

business-to-consumer transactions) อาทิเชน 

การไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบ โดยลาสุด 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2019 the JFTC เผย

แพรแนวปฏิบตั ิหรือ guidelines กรณทีีผู่ประกอบ

การจะมีอํานาจตอรองเหนือผูประกอบการอื่น

ในการใชงาน digital platforms ภายใตกฎหมาย

ปองกันผูกขาดทางการคา หรือ the AMA.

 สวนประเด็นการเปน Ex Ante ในการกํากับ

ดูแลแพลตฟอรมดิจิทัลซึ่งมีความกังวลถึงกรณีที่

อาจมกีารฝาฝนกฎหมายปองกันผูกขาดทางการคา

หรือ the AMA. เพื่อรองรับกับความคลองตัว

ของกิจการบนแพลตฟอรมดิจิทัลเปนการยากที่

จะกําหนดมาตรการผอนคลายเฉพาะกรณี ดังน้ัน 

ภายหลังมีการอภิปรายแลวรัฐบาลญี่ปุนเห็นความ

จําเปนในการออกกฎหมายเฉพาะที่เปนการกํากับ

ดูแลแพลตฟอรมดิจิทัลในลักษณะจัดการโดยมี

การเตรียมการลวงหนา (ex ante) ตอผูใหบริการ

แพลตฟอรมดิจิทัล (digital platformers) และใน

ที่สุดนโยบายดังกลาวปรากฏออกมาเปนพระราช

บัญญัติความโปรงใสของผูใหบริการธุรกรรมทาง

แพลตฟอรมดิจิทัล (กฎหมายลําดับที่ 38 ปเรวะที่ 

2 (ค.ศ. 2020)) ซึ่งมุงเนนกํากับดูแล “ผูใหบริการ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ” (specified digital 

platform providers”; ”SDPP”) ตามที่กําหนด

รายละเอยีดในคาํสัง่คณะรัฐมนตร ี(Cabinet Order) 

ภายใตบทบาทการกํากับดูแลหลักของ METI
29

 ดงัน้ัน โดยสรุปพระราชบญัญตัคิวามโปรงใส

ของผูใหบริการธุรกรรมทางแพลตฟอรมดิจิทัล

มีแนวนโยบายการกํากับดูแลที่เนนการใหความ

29 
Kentaro Toda (TMI Associates), “Japan: Latest Developments On The Regulation Of Digital Platformers 

 From A Competition Law Perspective”, (08 July 2020). Available on https://www.mondaq.com/antitrust-eu-

 competition-/963068/latest-developments-on-the-regulation-of-digital-platformers-from-a-competition-law-

 perspective (Retrieved on 21 April 2021)
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รวมมือจากผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลในการ

ปรับปรุงความโปรงใสและความเปนธรรมของ

แพลตฟอรมดจิิทลัในลกัษณะมาตรการทีเ่นนจัดการ

โดยมีการเตรียมการลวงหนา (ex ante) ตอผูให

บริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ (specified 

digital platform providers) อยางไรก็ตาม หาก

ในที่สุดแลวผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ

ไมใหความรวมมือหรือไมปฏิบัติตามที่กฎหมาย

กําหนดไว ก็มีการกําหนดโทษปรับไวคอนขางสูงใน

สวนทายของพระราชบัญญัตินี้
30
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ

 ในระบบเศรษฐกิจและสงัคมยคุดจิิทลัน้ันเมือ่

แพลตฟอรมดิจิทลัเขามามบีทบาทในการทาํธุรกรรม

ในทุกดานของประชาชน ไมวาจะเปนการอุปโภค

บริโภคสินคาและบริการในชีวิตประจําวัน การ

สาธารณสุขหรือสุขภาพ การศึกษา การเดินทาง 

เปนตน ดังน้ัน การกําหนดมาตรการกํากับดแูลตอง

มกีารพจิารณาอยางรอบคอบโดยเริม่จากการเขาใจ

เง่ือนไข สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม

ของไทยอยางลึกซึ้งก อนจากน้ันนํามาตรการ

การกํากับดูแลที่เปนสากลมาประยุกตใหเหมาะสม

กับบริบทของสังคมไทย อยางไรก็ตาม ผูเขียนเชื่อ

วานับตั้งแตน้ีเปนตนไปแนวโนมการกํากับดูแลใน

กิจการทีส่าํคญัทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะแพลตฟอรม

ดิจิทัลจะตองเนนความคลองตัว ใหเอกชนมีอิสระ

และมสีวนรวมมากขึน้กวาทีเ่คยเปนมา ดงัทีเ่คลาส 

ชวาบ ในฐานะผูกอตั้งและประธานบริหาร World 

Economic Forum เคยแสดงทัศนะวา “การหา

ทางออกสาํหรับสิง่ทาทายดานการกํากับดแูลในการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่จะตองเรียกรองให

รัฐบาล ธุรกิจ และบุคคล ตัดสินใจเชิงกลยุทธที่

ถูกตองวาจะพัฒนาและใชเทคโนโลยีใหมอยางไร 

และจะตองมีจุดยืนมั่นคงเร่ืองคุณคาทางสังคม

และหาวิธีที่ดีขึ้นในการสรางกลไกความรวมมือ

ระหวางกัน บุคคลและองคกรจะตองเชื่อมตอกัน

และคํานึงถึงทัศนคติของผูมีสวนไดเสียที่หลาก

หลาย ความรวมมือระหวางประเทศตาง ๆ จะตอง

มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสรางความตกลง

ระหวางประเทศ ทั้งที่เปนทางการและไมเปน

ทางการ”
31
 จึงอาจกลาวในตอนทายนี้วาการรับมือ

กับความเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบันน้ีความ

รวมมือระหวางรัฐและเอกชนโดยเห็นเปาหมาย

ในทิศทางเดียวกันเพื่อความวัฒนาถาวรของสังคม

30 
พระราชบัญญัติความโปรงใสของผูใหบริการธุรกรรมทางแพลตฟอรมดิจิทัล มาตรา 23 บัญญัติวา ในกรณีที่ละเมิดคําสั่งตาม

 ขอบังคับในมาตรา 6 วรรคสี่ ใหผูที่มีพฤติกรรมละเมิดนั้นจายคาปรับไมเกิน 1 ลานเยน

 พระราชบญัญตัคิวามโปรงใสของผูใหบริการธุรกรรมทางแพลตฟอรมดิจิทลั มาตรา 24 บญัญติัวา ในกรณขีองแตละขอทีจ่ะกลาวถึง

 ตอไป ใหผูที่มีพฤติกรรมละเมิดนั้นจายคาปรับไมเกิน 5 แสนเยน

 (1) เมื่อไมยื่นเอกสารตามขอบังคับในมาตรา 4 วรรคสอง หรือยื่นเอกสารที่เปนเท็จ

 (2) เมื่อไมยื่นรายงานตามขอบังคับในมาตรา 9 วรรคหน่ึง หรือไมบันทึกเน้ือหารายละเอียดที่ควรบันทึกในรายงาน หรือยื่น

  สงรายงานที่มีความเท็จบันทึกเอาไวอยู

 (3) เมื่อไมรายงานตามขอบังคับในมาตรา 12 ตั้งแตวรรคหน่ึงถึงวรรคสาม หรือรายงานความเท็จ หรือปฏิเสธ ขัดขวาง หรือ

  หลบเลี่ยงการตรวจสอบตามขอบังคับในมาตราเดียวกันวรรคหนึ่งและวรรคสอง

31 
เคลาส ชวาบ, และนิโคลัส เดวิส (ศรรวริศา เมฆไพบูลย แปล), เชิงอรรถที่ 10, หนา 341-342.
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พัลภา นุมนอย

เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได และการกํากับดูแลที่

คลองตัวน้ีไดสะทอนผานพระราชบัญญัติความ

โปรงใสของผูใหบริการธุรกรรมทางแพลตฟอรม

ดจิิทลัของญีปุ่นในหลายประการดงัทีก่ลาวมา และ

ผูที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทาง

การกํากับดูแลแพลตฟอรมดิจิทัลของญี่ปุ นจาก

บทบญัญตัทิัง้หมดของพระราชบญัญตัฉิบบัดงักลาว

ซึ่งผูเขียนขอนํามาแนบทายบทความฉบับน้ีเพื่อ

ประโยชนตอการคนควาอยางกวางขวางตอไป
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สารบัญ

 หมวด 1 ขอบังคับทั่วไป (มาตรา 1 ถึง

  มาตรา 3)

 หมวด 2 ขอบังคับเก่ียวกับการปรับปรุง

  ความโปรงใสและความเปนธรรม

  ของแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ 

  (มาตรา 4 ถึงมาตรา 16)

 หมวด 3 ขอบังคับอื่น ๆ (มาตรา 17 ถึง

  มาตรา 22)

 หมวด 4 ขอบังคับเก่ียวกับการลงโทษ 

  (มาตรา 23 ถึงมาตรา 25)

 ขอบังคับเพิ่มเติม

หมวด 1 ขอบังคับทั่วไป

(วัตถุประสงค)

มาตรา 1

ความกาวหนาของนวัตกรรมเทคโนโลยีดาน

เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลในชวงที่ผานมา ทําให

เกิดอุตสาหกรรมใหมที่ใชประโยชนจากขอมูล 

เกิดความเปลี่ยนแปลงของโครงสรางสังคมและ

เศรษฐกิจในระดับโลก และความสําคัญของหนาที่

ของแพลตฟอรมดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น จนทําใหอยูใน

สถานการณที่มีประเด็นการวางแผนเพื่อปกปอง

ผลประโยชนของผูใชบริการการนําเสนอสนิคา โดย

คํานึงถึงความเปนอิสระและการควบคุมตนเอง

ของผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลไปพรอมกัน 

กฎหมายฉบับน้ีจะกําหนดผูใหบริการแพลตฟอรม

ดจิิทลัจําเพาะ การแสดงบรรดาเง่ือนไขการนําเสนอ

ของผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ การ

ประเมินความโปรงใสและความเปนธรรมของ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ และขอบังคับอื่น ๆ 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงความโปรงใสและ

ความเปนธรรมของแพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะ เพือ่

กระตุนใหเกิดการแขงขันที่ยุติธรรมและเปนอิสระ

ของแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ และทําใหเกิดการ

พัฒนาการใชชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนา

เศรษฐกิจในภาคประชาชนอยางมั่นคง

(นิยาม)

มาตรา 2

 “แพลตฟอรมดจิิทลั” ตามกฎหมายน้ี หมายถึง

พื้นที่ที่สรางขึ้นมาจากการจัดการขอมูลโดยใช

คอมพวิเตอรเพือ่ใหบคุคลจํานวนมากใชบริการ และ

เปนการบรกิารทีม่กีารแสดงขอมลูทีเ่ก่ียวกับสนิคา

น้ันของบคุคลทีนํ่าเสนอสนิคา หนาที ่หรอืสทิธิ (จาก

นี้ตอไป เรียกวา “บรรดาสินคา”) ในพื้นที่นั้นเปน

ปกติ (เฉพาะกรณีที่ใชบริการความสัมพันธที่จะ

กลาวถึงในแตละหัวขอถัดไปเทาน้ัน) ใหแกบุคคล

จํานวนมากผานทางอนิเทอรเน็ต และเน็ตเวริคการ

สื่อสารขอมูลความเร็วสูงอื่น ๆ (ยกเวนเน็ตเวิรค

ที่ใชในการออกอากาศตามที่กําหนดไวในมาตรา 2 

ขอ 1 แหงกฎหมายการออกอากาศ (กฎหมายลาํดบั

ที่ 132 ปโชวะที่ 25 (ค.ศ. 1951)) 

คําแปลอยางไมเปนทางการ

พระราชบัญญัติความโปรงใสของผูใหบริการธุรกรรมทางแพลตฟอรมดิจิทัลของ

ญี่ปุน (กฎหมายลําดับที่ 38 ปเรวะที่ 2 (ค.ศ. 2020))
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 ความสัมพันธของการเพิ่มขึ้นของบุคคลที่ใช

บริการที่เขาขายเพื่อนําเสนอบรรดาสินคา (จากน้ี

ตอไป ในขอนี้และขอถัดไป เรียกวา “ผูนําเสนอ”) 

ทําใหผลประโยชนของบุคคลที่จะรับขอเสนอของ

บรรดาสินคา (จากนี้ตอไป ในขอนี้ เรียกวา “ผูรับ

ขอเสนอ”) เพิม่ขึน้อยางมาก จนทาํใหผูรับขอเสนอ

มีจํานวนมากขึ้น และทําใหผลประโยชนของผูนํา

เสนอสงูขึน้จากการเพิม่ขึน้ดังกลาว ซึง่สงผลใหผูนํา

เสนอมีจํานวนเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นไป

 ความสัมพันธของการเพิ่มขึ้นของบุคคลที่ใช

บริการ (ยกเวนผูนําเสนอ จากนี้ตอไปในขอนี้ใหใช

ความหมายเดียวกัน) ทําใหผลประโยชนของผูใช

บริการอืน่เพิม่ขึน้ จนทาํใหผูใชบรกิารทีเ่ขาขายเพิม่

ขึน้ และทาํใหผลประโยชนของผูนําเสนอสงูขึน้จาก

การเพิม่ขึน้ดงักลาว ซึง่สงผลใหผูนําเสนอมจํีานวน

เพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นไป

 “ผูใชบริการ” ตามกฎหมายน้ี หมายถึง บุคคล

ที่ใชบริการแพลตฟอรมดิจิทัล

 “ผูใชบริการการนําเสนอบรรดาสินคา” ตาม

กฎหมายน้ี หมายถึง บคุคลทีใ่ชบรกิารแพลตฟอรม

ดิจิทัลโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอบรรดาสินคา

 “ผูใชบริการทั่วไป” ตามกฎหมายนี้ หมายถึง 

ผูใชบริการอืน่ทีไ่มใชผูใชบรกิารการนําเสนอบรรดา

สินคา”

“ผูใหบรกิารแพลตฟอรมดจิิทลั” ตามกฎหมาย

น้ี หมายถึง บริษัทเพียงบริษัทเดียวหรือบริษัทที่

รวมกับบริษัทอืน่ในการใหบริการแพลตฟอรมดจิิทลั

 “แพลตฟอรมดจิทิลัจําเพาะ” ตามกฎหมายน้ี 

หมายถึง แพลตฟอรมดจิทิลัซึง่เก่ียวกับการกําหนด

ทีเ่ขาขายของผูใหบรกิารแพลตฟอรมดจิิทลัทีกํ่าหนด

ไวตามขอบังคับตามมาตรา 4 ขอ 1 (จากนี้ตอไป

เรียก “ผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ”) 

(หลักการพื้นฐาน)

มาตรา 3

เน่ืองจากแพลตฟอรมดจิิทลัทาํใหผูใชบรกิาร

ไดรับผลประโยชนเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีหนาที่

สําคัญในการพัฒนาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

สังคมของประเทศ และมีหนาที่สําคัญที่จะทําให

เกิดการพฒันาทีย่ัง่ยนื การกําหนดมาตรฐานใหผูให

บรกิารแพลตฟอรมดจิิทลัดาํเนินการปรบัปรุงความ

โปรงใสและความเปนธรรมของแพลตฟอรมดิจิทัล

ดวยตนเองโดยดําเนินการเปนเชิงรุก และการ

กําหนดใหมาตรฐานน้ันมคีวามเชือ่มโยงกับประเทศ

รวมถึงขอบังคับอื่น ๆ ใหนอยที่สุดเทาที่จําเปน จะ

สงผลใหความริเริ่มและความสรางสรรคของผูให

บริการแพลตฟอรมดิจิทัลถูกนําออกมาใชไดอยาง

เต็มที่ และจะเปนการกระตุนใหเกิดความเขาใจ

ในความสัมพันธทางธุรกิจของทั้งสองฝายระหวาง

ผูใหบรกิารแพลตฟอรมดจิิทลักับผูใชบรกิารการนํา

เสนอสินคา จึงตองดําเนินนโยบายที่เก่ียวของกับ

การปรับปรุงความโปรงใสและความเปนธรรมของ

แพลตฟอรมดิจิทัล

หมวด 2

ขอบังคับเกี่ยวกับการปรับปรุง

ความโปรงใสและความเปนธรรม

ของแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ
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(การกําหนดผูใหบริการแพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะ)

มาตรา 4

 ในบรรดาแพลตฟอรมดิจิทัลทั้งหมด ให

จําแนกประเภทธุรกิจที่กําหนดไวในคําสั่งคณะ

รัฐมนตรีที่เก่ียวของกับพื้นที่ที่แพลตฟอรมดิจิทัล

ใหบริการ และหากขนาดของธุรกิจนั้น เชน ยอด

การจําหนายรวมของบรรดาสินคาบนแพลตฟอรม

ดิจิทัลที่เขาขาย จํานวนผูใชบริการ หรือตัวชี้วัดอื่น

ที่แสดงถึงขนาดของธุรกิจมีขนาดใหญกวาที่คําสั่ง

คณะรฐัมนตรีกําหนดไว ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมกําหนดให

ผูใหบริการแพลตฟอรมดจิิทลัน้ันเปนผูทีจํ่าเปนตอง

ใหความรวมมือเปนพิเศษในการปรับปรุงความ

โปรงใสและความเปนธรรมของแพลตฟอรมดิจิทัล

ดวยตัวเอง 

 ในเวลาที่แพลตฟอรมดิจิทัลที่ผู ใหบริการ

แพลตฟอรมดจิทิลัใหบรกิารเขาขายเปนแพลตฟอรม

ดิจิทัลที่กําหนดไวในวรรคกอนหนา ใหรายงาน

เน้ือหาตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรมที่จําแนกตามประเภท

ธุรกิจที่กําหนดไวในคําสั่งคณะรัฐมนตรีในวรรค

เดียวกันในสวนที่เก่ียวของกับแพลตฟอรมดิจิทัล

น้ันตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา

และอุตสาหกรรม ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม ทั้งน้ี หาก

แพลตฟอรมดิจิทัลที่ใหบริการน้ันเปนแพลตฟอรม

ดิจิทัลจําเพาะ ไมตองดําเนินการตามนี้

 การจําแนกประเภทและขนาดของธุรกิจที่

กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาขอเท็จจริงและ

แนวโนมของการทําธุรกิจระหวางผู ใหบริการ

แพลตฟอรมดิจิทัลกับผู ใชบริการการนําเสนอ

บรรดาสินคา รวมถึงความจําเปนของการรักษา

ผลประโยชนของผูใชบริการการนําเสนอบรรดา

สินคาตามกฎหมายนี้ (รวมถึงขอบังคับของธุรกิจที่

เก่ียวของกับพืน้ทีท่ีใ่หบรกิารโดยแพลตฟอรมดจิิทลั

ตามกฎหมายอื่น ขอบังคับเพื่อใหเกิดความถูกตอง

และเหมาะสม และสถานการณการดาํเนินนโยบาย

อื่นที่เก่ียวของกับธุรกิจที่เขาขาย) โดยตองคํานึง

ถึงสถานการณที่แพลตฟอรมดิจิทัลไดถูกใชบริการ

อยางกวางขวางในการใชชีวิตของประชาชน รวม

ถึงสถานการณที่แพลตฟอรมดิจิทัลสวนหน่ึงถูกใช

บริการอยูอยางมากประกอบดวย โดยใหบัญญัติ

ใหการกําหนดขอบังคับของมาตราเดียวกันเกิดขึ้น

ในขอบเขตนอยทีส่ดุเทาทีจ่าํเปน และใหเปนไปตาม

หลักการพื้นฐานของมาตรากอนหนา

(การเปดเผยเง่ือนไขการใหบรกิารของแพลตฟอรม

ดิจิทัลจําเพาะ)

มาตรา 5

 ในการเปดเผยเง่ือนไขของการใหบริการ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ (จากนี้ตอไปในมาตรานี้

และมาตราถัดไปวรรคหนึ่ง เรียกวา “เงื่อนไขการ

ใหบริการ”) ตอผูใชบริการ (เฉพาะผูใชบริการ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะเทาน้ัน จากน้ีตอไปใน

วรรคนี้ มาตรา 9 วรรคสี่ มาตรา 10 วรรคหนึ่ง

และวรรคสองใหใชความหมายเดียวกัน) ใหผูให

บริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะเปดเผย เพื่อให

ผูใชบริการเขาใจเง่ือนไขการใหบริการที่เขาขาย

มากขึ้น ตามวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม

 เมื่อผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะให

บริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะแกผูที่จะกลาว

ถึงในขอถัดไป จะตองแสดงเง่ือนไขการใหบริการ



191วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2564
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แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะนั้น โดยใหมีเนื้อหาตาม

ที่กําหนดไวในแตละขอ ดังนี้

 (1) ผูใชบริการการนําเสนอบรรดาสินคา 

(เฉพาะผูใชบรกิารแพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะ จากน้ี

ตอไปในมาตราน้ี มาตรา 7 วรรคหน่ึงและวรรคสาม

มาตรา 12 วรรคสาม และมาตรา 13 วรรคหนึ่ง

และวรรคสองใหใชความหมายเดยีวกัน) ใหมเีน้ือหา

ดังตอไปนี้

  ก. มาตรฐานในการตดัสนิการปฏิเสธใน

กรณทีีม่กีารปฏิเสธการใหบรกิารแพลตฟอรมดจิิทลั

จําเพาะนั้น

  ข. เน้ือหาและเหตุผลในกรณีการซื้อ

สินคาหรือสิทธิซึ่งกําหนดดวยตัวเองจากผู ใช 

บรกิารการนําเสนอบรรดาสนิคาผานการใหบริการ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะนั้น หรือการที่เรียกรอง

ใหไดรับบริการที่มีมูลคาของการใหบริการอื่นซึ่ง

กําหนดดวยตัวเอง

  ค. เน้ือหาสาํคญัทีใ่ชในการกําหนดลาํดบั 

(ในกรณีที่การชําระคาโฆษณาหรือการชําระเงิน

อื่น ๆ ขอผูใชบริการการนําเสนอบรรดาสินคาให

แกผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ มีโอกาส

ที่จะสงผลกระทบตอลําดับน้ัน โดยใหรวมถึง

เน้ือหาน้ันดวย) ในกรณีที่การแสดงขอมูลในพื้นที่

ที่แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะใหบริการมีการจัด

ลําดับขอมูลที่เก่ียวกับบรรดาสินคาที่ผูใชบริการ

ทัว่ไป (เฉพาะผูใชบรกิารแพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะ

เทาน้ัน จากน้ีตอไปในมาตราน้ีใหใชในความหมาย

เดยีวกัน) คนหา รวมถึงเน้ือหาทีเ่ก่ียวของกับสนิคา

อื่น ๆ 

  ง. เง่ือนไขทีเ่ก่ียวกับเน้ือหาของขอมลูให

บรกิารของบรรดาสนิคา รวมถึงการจัดเก็บหรอืการ

ใชขอมูลเหลานั้น ในกรณีที่ผูใหบริการแพลตฟอรม

ดิจิทัลจําเพาะจัดเก็บหรือใชขอมูลใหบริการของ

บรรดาสินคา (หมายถึง ขอมูลที่เก่ียวของกับการ

ประมาณการยอดขายของบรรดาสินคาที่ผู ใช

บริการการนําเสนอสินคานําเสนอ และขอมูลอื่น ๆ  

ทีเ่ก่ียวของกับบรรดาสนิคาทีผู่ใชบริการการนําเสนอ

บรรดาสินคา จากน้ีตอไปใน ง. และ จ. น้ีใหใช

ความหมายเดียวกัน)

  จ. วิธีการและเง่ือนไขที่เก่ียวของกับ

รายละเอียดของขอมูลใหบริการของบรรดาสินคา 

รวมถึงการจัดเก็บและการใหบริการ ในกรณีที่ผูใช

บรกิารการนําเสนอบรรดาสนิคาไดรับขอมลูการให

บริการของบรรดาสินคาที่ผูใหบริการแพลตฟอรม

ดิจิทัลจําเพาะเก็บรักษา หรือในฐานะผูใหบริการ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะแลวมีโอกาสที่จะเห็น

ชอบหรือปฏิเสธการใหขอมูลใหบริการของบรรดา

สนิคาน้ันใหกับบคุคลอืน่ รวมถึงไดรบัหรอืใหบรกิาร

ขอมูลใหบริการของบรรดาสินคานั้น

  ฉ. วิธีการที่ ผู ใช บริการการนําเสนอ

บรรดาสินคาจะแจงการรองทุกข หรือการแจงขอ

ใหหารือรวมกันตอผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัล

จําเพาะ

  ช. เน้ือหาที่จําเปนเปนพิเศษในการเปด

เผยเง่ือนไขการใหบริการของแพลตฟอรมดิจิทัล

จําเพาะตอผูใชบริการการนําเสนอบรรดาสินคา

ซึ่งกําหนดไวในกฎกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ

อตุสาหกรรม นอกจากทีไ่ดกลาวถึงใน ก. ถึง ฉ. แลว

ซ. เนื้อหาที่ไดกลาวถึงใน ค. กอนหนานี้
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  ฌ. เง่ือนไขที่เก่ียวของกับเน้ือหาของ

ขอมูลการซื้อบรรดาสินคา รวมถึงการจัดเก็บและ

การใชงาน ในกรณีที่ผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัล

จําเพาะจัดเก็บขอมลูการซือ้บรรดาสนิคา (หมายถึง

การคนหาหรือเขาชมขอมูลที่เก่ียวของกับบรรดา

สินคา หรือขอมูลการซื้อบรรดาสินคาโดยผูใช

บรกิารทัว่ไป ในขอ ฌ. น้ี ใหใชความหมายเดยีวกัน) 

หรือใชงานขอมูลนั้น

  ญ. เน้ือหาที่จําเปนเปนพิเศษในการเปด

เผยเง่ือนไขการใหบริการของแพลตฟอรมดิจิทัล

จําเพาะตอผูใชบริการทั่วไป ซึ่งกําหนดไวในกฎ

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม 

นอกจากที่ไดกลาวถึงใน ก. ถึง ฌ. แลว

 (2) ผูใชบริการทั่วไป ใหมีเนื้อหา ดังตอไปนี้

  ก. เน้ือหาตามที่ไดกลาวถึงใน ค. ของ

ขอกอนหนา

  ข. เง่ือนไขที่เก่ียวของกับขอมูลการซื้อ

บรรดาสินคา รวมถึงการจัดเก็บและการใชงาน ใน

กรณีทีผู่ใหบริการแพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะจัดเก็บ

ขอมลูการซือ้บรรดาสนิคา (หมายถึง การคนหาหรอื

เขาชมขอมลูทีเ่ก่ียวของกับบรรดาสนิคา หรอืขอมลู

การซื้อบรรดาสินคาโดยผูใชบริการทั่วไป ในขอ ข. 

นี้ ใหใชความหมายเดียวกัน) หรือใชงานขอมูลนั้น

ค. เนื้อหาที่จําเปนเปนพิเศษในการเปดเผยเงื่อนไข

การใหบริการของแพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะตอผูใช

บริการทัว่ไป ซึง่กําหนดไวในกฎกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรม นอกจากที่ไดกลาวถึง

ใน ก. และ ข.

 ในเวลาที่ ผู  ให บริการแพลตฟอรมดิจิทัล

จําเพาะดาํเนินการตามแตละขอทีจ่ะกลาวถึงตอไป 

ตองเปดเผยเน้ือหาที่กําหนดในแตละขอใหแกฝาย

ตรงขาม ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปด

เผยดังกลาวทําใหเกิดความเสียหายตอผูใชบริการ

ทั่วไป หรือในกรณีที่กําหนดไวในกฎกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม ไมตองดําเนิน

การตามนี้

 (1) การเรียกรองใหมีการคาขายที่ไมไดเปน

ไปตามเง่ือนไขการใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัล

จําเพาะตอผูใชบริการการนําเสนอบรรดาสินคา

ทั้งเนื้อหารายละเอียดและเหตุผล

 (2) การปฏิเสธการใหบรกิารของแพลตฟอรม

ดิจิทัลจําเพาะตอผูใชบริการการนําเสนอบรรดา

สินคาที่ใชบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะน้ัน

อยางตอเน่ือง (ยกเวนกรณีที่ปฏิเสธการใหบริการ

ทั้งหมด) ทั้งเนื้อหารายละเอียดและเหตุผล

 (3) พฤติกรรมที่จําเปนเปนพิเศษในการเปด

เผยเน้ือหา เหตุผล และรายละเอียดอื่น ๆ ที่

เก่ียวของ ซึ่งกําหนดไวในกฎกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรม เมื่อบรรดาการดําเนิน

การที่ เป นไปตามเ ง่ือนไขการให บริการของ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะน้ัน อาจทําใหฝาย

ตรงขามเสียผลประโยชนจากการดําเนินการน้ัน 

นอกจากที่ไดกลาวถึงในขอกอนหนา ทั้งเน้ือหา

รายละเอียด เหตุผล รวมทั้งรายละเอียดตามที่

กําหนดไวในคําสั่งอื่นของกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรม 

 ในเวลาที่ ผู  ให บริการแพลตฟอรมดิจิทัล

จําเพาะดาํเนินการตามแตละขอทีจ่ะกลาวถึงตอไป 

ตองเปดเผยเน้ือหาที่กําหนดไวในแตละขอใหแก
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พัลภา นุมนอย

ฝายตรงขาม ภายในวันที่กระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรมกําหนดไว กอนวันที่จะมี

การดําเนินการนั้น ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่

การเปดเผยดังกลาวทาํใหเกิดความเสยีหายตอผูใช

บรกิารทัว่ไป หรอืในกรณีทีกํ่าหนดไวในกฎกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม ไมตองดําเนิน

การตามนี้

 (1) การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการใหบริการ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะของผูใชบริการการนํา

เสนอบรรดาสินคา ทั้งเน้ือหารายละเอียดและ

เหตุผล

 (2) การปฏิเสธการใหบรกิารของแพลตฟอรม

ดิจิทัลจําเพาะทั้งหมดตอผูใชบริการการนําเสนอ

บรรดาสนิคาทีใ่ชบรกิารแพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะ

น้ันอยางตอเน่ือง ทัง้เน้ือหารายละเอยีดและเหตผุล

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ

อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงเศรษฐกิจ การคา 

และอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง วรรคสองขอสอง 

วรรคสองขอสอง ค. และวรรคสาม หรือเปลีย่นแปลง

กฎกระทรวงน้ี ทั้งน้ี ตองหารือรวมกับรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร

เปนการลวงหนา

(การชี้แนะ การสั่งการที่เกี่ยวของกับการเปดเผย)

มาตรา 6

 เมื่อยอมรับไดวา ผูใหบริการแพลตฟอรม

ดิจิทัลจําเพาะไมไดดําเนินการตามขอบังคับตั้งแต

ขอ 1 จนถึงขอ 4 ของมาตรากอนหนา ใหรัฐมนตรี

วาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอตุสาหกรรม 

สามารถชีแ้นะใหเปดเผยเง่ือนไขการใหบริการตาม

วธีิการทีกํ่าหนดไวในวรรคหน่ึงของมาตรากอนหนา

อยางเรงดวน โดยใหเปดเผยรายละเอียดของ

เน้ือหาตามที่กําหนดไวในแตละขอของวรรคสอง 

แตละขอของวรรคสาม และแตละขอของวรรคสี่

ของมาตรากอนหนา รวมถึงมาตรการอื่นที่จําเปน

ตอผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะที่เขาขาย

เมือ่การชีแ้นะตามวรรคกอนหนามรีายละเอยีด

เน้ือหาการชีแ้นะทีเ่ขาขายเก่ียวของกับการสือ่สาร

ขอมูลทางแมเหล็กไฟฟา ใหรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอตุสาหกรรมหารอื

รวมกับรัฐมนตรวีาการกระทรวงกิจการภายในและ

การสื่อสารเปนการลวงหนา

 เมื่อรัฐมนตรีว าการกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอตุสาหกรรมชีแ้นะตามวรรคหน่ึง ตอง

เปดเผยเนื้อหานั้นตอสาธารณะ

 เมื่อผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะที่

ไดรับการชี้แนะตามวรรคหนึ่ง ไมดําเนินมาตรการ

ที่เก่ียวของจากการชี้แนะน้ันโดยไมมีเหตุผลอัน

สมควร รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา 

และอุตสาหกรรมสามารถสั่ งการให ดํา เ นิน

มาตรการที่เขาขายและควรดําเนินการตอผูให

บริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ

 ในกรณีที่การสั่งการตามวรรคกอนหนามี

รายละเอียดเน้ือหาการสั่งการที่เก่ียวของกับการ

สื่อสารขอมูลทางแมเหล็กไฟฟา ใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอตุสาหกรรมหารอื

รวมกับรัฐมนตรวีาการกระทรวงกิจการภายในและ

การสื่อสารเปนการลวงหนา
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 เมือ่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา 

และอุตสาหกรรมสั่งการตามขอบังคับตามวรรคสี่ 

ตองเปดเผยเนื้อหานั้นตอสาธารณะ

(มาตรการที่ผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ

ควรดําเนินการ)

มาตรา 7

 ผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะตอง

ดาํเนินการตามมาตรการทีจํ่าเปนเพือ่กระตุนใหเกิด

ความเขาใจในทัง้สองฝายบนความสมัพนัธทางการ

คาขายระหวางผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลกับ

ผูใชบริการการนําเสนอบรรดาสินคา

 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา 

และอุตสาหกรรมกําหนดแนวทางที่จําเปนในการ

ดําเนินงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (จากน้ี

ตอไป ในมาตราน้ีและมาตรา 9 วรรค จะเรยีกสัน้ ๆ

วา “คําแนะนํา”) ของมาตรการที่ผู ใหบริการ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะควรดําเนินการตาม

ขอบังคับในวรรคกอนหนา

 สําหรับแนวทางคําแนะนํา ใหกําหนดเนื้อหา

ดังตอไปนี้

 1) เน้ือหาโดยพืน้ฐานทีเ่ก่ียวของกับมาตรการ

ที่จําเปนเพื่อกระตุ นใหเกิดความเขาใจในความ

สัมพันธทางการคาขายของทั้งสองฝาย ระหวาง

ผูใหบรกิารแพลตฟอรมดจิิทลักับผูใชบรกิารการนํา

เสนอบรรดาสินคา

 2) เน้ือหาที่เก่ียวกับระบบที่จําเปนรวมถึง

การเตรียมการการดําเนินงานเพื่อรักษาความเปน

ธรรมของการใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ

ตอผูใชบริการการนําเสนอบรรดาสินคา

 3) เน้ือหาที่เก่ียวกับระบบที่จําเปนรวมถึง

การเตรียมการการดําเนินงานเพื่อจัดการขอรอง

เรียนจากผูใชบริการการนําเสนอบรรดาสินคา

ที่มีต อแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ รวมถึงการ

แกไขความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางผูใหบริการ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะกับผูใชบริการการนํา

เสนอบรรดาสินคา

4) เน้ือหาเก่ียวกับการคดัเลอืกและมอบหมาย

ผู ควบคุมการทําธุรกรรมที่ จําเป นในประเทศ 

เพื่อใหผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะติดตอ

กับผูใชบริการการนําเสนอบรรดาสินคา และ

ผูเกี่ยวของอื่น ๆ ไดอยางใกลชิด

 5) เน้ือหาที่เก่ียวของกับมาตรการที่จําเปน

สําหรับใหผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ

คํานึงถึงความเห็นของผูใชบริการการนําเสนอ

บรรดาสินคา และสถานการณอื่น ๆ ไดอยาง

พอเพียง นอกเหนือจากที่กําหนดไวในแตละขอ

กอนหนา

 เมื่อรัฐมนตรีว าการกระทรวงเศรษฐกิจ

การคา และอตุสาหกรรม กําหนดแนวทาง ใหหารอื

รวมกันกับรัฐมนตรีที่มีอํานาจควบคุมกิจการที่

เก่ียวของกับพืน้ทีท่ีใ่หบรกิารโดยแพลตฟอรมดจิิทลั

จําเพาะ คณะกรรมการการทําธุรกรรมที่เปนธรรม 

รวมถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการภายในและ

การสื่อสารเปนการลวงหนา

 เมื่อรัฐมนตรีว าการกระทรวงเศรษฐกิจ

การคา และอตุสาหกรรม กําหนดแนวทางแลว ตอง

เปดเผยแนวทางดงักลาวตอสาธารณะโดยไมรอชา

 ขอบงัคบัตามสองวรรคกอนหนา ใหถือบงัคบั

กับการเปลี่ยนแปลงแนวทาง
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(การชี้แนะเ ก่ียวกับมาตรการที่ ผู  ให บริการ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะควรดําเนินการ)

มาตรา 8

 เมือ่ยอมรบัไดวา การวางแผนการดาํเนินการ

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีความจําเปนเปน

พิเศษในสวนที่เก่ียวของกับมาตรการที่ผูใหบริการ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะควรดําเนินการตาม

ขอบังคับของมาตรากอนหนาวรรคหน่ึง รัฐมนตรี

วาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอตุสาหกรรม 

สามารถชี้แนะเน้ือหาของมาตรการที่จําเปนและ

ควรดําเนินการตอผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัล

จําเพาะนั้น

 ขอบังคับตามมาตรา 6 วรรคสองและวรรค

สาม ใหถือบังคับกับการชี้แนะในวรรคกอนหนา

(การสงรายงาน การประเมินผลโดยผูใหบริการ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ)

มาตรา 9

 ผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะตอง

สงรายงานที่มีเน้ือหาตามที่จะกลาวถึงตอไปตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ

อุตสาหกรรม เปนประจําทุกป ตามที่กําหนดไวใน

กฎกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม

 (1) เน้ือหารายละเอยีดเก่ียวกับภาพรวมโดย

สรุปของแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ

 (2) เน้ือหารายละเอียดเก่ียวกับการจัดการ

ขอรองเรียน รวมถึงการแกไขความขัดแยงที่

เกี่ยวของกับแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ

 (3) เน้ือหารายละเอยีดทีเ่ก่ียวกับการเปดเผย

ตามขอบังคับตั้งแตมาตรา 5 วรรคหน่ึง จนถึง

วรรคสี่

 (4) เน้ือหารายละเอียดที่เก่ียวกับมาตรการ

ที่ดําเนินการตามขอบังคับตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง

 (5) เน้ือหารายละเอียดเก่ียวกับการประเมิน

ผลดวยตนเองตามหัวขอที่ไดกลาวถึงในขอ 3 กอน

หนา

 เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การ

คา และอุตสาหกรรม ไดรับรายงานขอบังคับใน

วรรคกอนหนาแลว ใหเสนอแนวทางจากเน้ือหาของ

รายงาน รวมถึงขอเท็จจริงที่ไดรับการแจงตาม

ขอบงัคบัของมาตราถัดไปวรรคหน่ึง และขอเทจ็จริง

อื่น ๆ ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา 

และอุตสาหกรรมรับรู และใหประเมินผลเก่ียวกับ

ความโปรงใสและความเปนธรรมของแพลตฟอรม

ดิจิทัลจําเพาะ

 ในเวลาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรม ประเมินผลตามความใน

วรรคกอนหนา ใหหารอืกับรฐัมนตรวีาการกระทรวง

กิจการภายในและการสื่อสารเปนการลวงหนา

 ในเวลาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรม ประเมินผลตามความ

ในวรรคสอง สามารถสอบถามความเห็นของผูใช

บริการหรือกลุมองคกรนั้น ผูที่มีประสบการณดาน

วิชาการ หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา และอตุสาหกรรมเห็นวาจําเปนได

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ

อุตสาหกรรม ตองเปดเผยผลการประเมินตาม

ขอบงัคบัในวรรคสอง พรอมกับเน้ือหาโดยสรปุของ

รายงานตามความในวรรคหนึ่งตอสาธารณะ

 ผูใหบริการแพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะตองนํา

ผลการประเมินผลที่เปดเผยตอสาธารณะตาม
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ขอบงัคบัทีกํ่าหนดไวในวรรคกอนหนา ไปใชประกอบ

การใหความรวมมือในการปรับปรุงความโปรงใส

และความเปนธรรมของแพลตฟอรมดิจิทัลดวย

ตัวเอง 

(การแจงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรม)

มาตรา 10

 เมื่อยอมรับไดวา ผูใหบริการแพลตฟอรม

ดิจิทัลจําเพาะไมไดดําเนินการมาตรการที่ควรตอง

ดําเนินการตามขอบังคับในมาตรา 5 ตั้งแตวรรค

หน่ึง จนถึงวรรคสี่ รวมถึงมาตรา 7 วรรคหน่ึง 

ผูใชบรกิารสามารถแจงเรือ่งนัน้ตอรฐัมนตรวีาการ

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม เพื่อ

เรียกรองใหดําเนินมาตรการที่เหมาะสมและควร

ดําเนินการได

 หามไมใหผู ใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัล

จําเพาะนําเร่ืองทีผู่ใชบริการแจงหรือเรยีกรองตาม

วรรคกอนหนามาเปนเหตุผลในการปฏิเสธการให

บริการแพลตฟอรมดิจิทัลน้ันตอผูใชบริการ รวม

ถึงหามไมใหกระทําการอื่น ๆ ที่ทําใหเสียประโยชน

 เมื่อยอมรับไดวา ผูใหบริการแพลตฟอรม

ดิจิทลัจําเพาะมพีฤตกิรรมทีข่ดัตอขอบังคบัในวรรค

กอนหนา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรม สามารถชี้แนะตอผูให

บรกิารแพลตฟอรมดิจิทลัจําเพาะใหหยดุการกระทาํ

ที่ทําใหเสียประโยชนน้ัน และควรดําเนินการ

มาตรการอื่นที่จําเปนโดยเร็ว 

(การยกเลิกการกําหนดให  เป นผู  ให บริการ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ)

มาตรา 11

 เมือ่เกิดเหตกุารณตามแตละขอทีจ่ะกลาวถึง

ตอไป ผูใหบริการแพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะสามารถ

แจงขอใหยกเลิกการกําหนดตามขอบังคับของ

มาตรา 4 วรรคหนึ่ง ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมได ตามที่

กําหนดไวในกฎกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ

อุตสาหกรรม

 (1) เมื่อไมไดใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัล

จําเพาะแลว

 (2) ในกรณีที่ขนาดธุรกิจของแพลตฟอรม

ดิจิทัลจําเพาะมีขนาดเล็กกวาตามที่กําหนดไวใน

คาํสัง่คณะรัฐมนตรใีนมาตรา 4 วรรคหน่ึง และเปน

ที่ยอมรบัไดอยางชัดแจงวา ไมมโีอกาสที่จะมขีนาด

ใหญกวาขนาดนั้นไดอีกครั้ง

 ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรม ไดรับการแจงขอตาม

วรรคกอนหนา และยอมรับไดว าการแจงขอ

ดังกลาวมีเหตุผล ใหยกเลิกการกําหนดตามขอ

บังคับของมาตรา 4 วรรคหน่ึงโดยไมชักชา ตาม

ที่กําหนดไวในกฎกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ

อุตสาหกรรม ในกรณีที่ไมมีการแจงขอตามวรรค

กอนหนา แตหากยอมรับไดวามีเหตุการณตาม

ที่กลาวถึงในวรรคเดียวกันแตละขอเกิดขึ้น ให

ดําเนินการเชนเดียวกัน

(รายงานและการตรวจสอบ)

มาตรา 12

 ภายใตขอบเขตที่จําเปนในการกําหนดตาม

ขอบังคับในมาตรา 4 วรรคหน่ึง และการยกเลิก

การกําหนดตามขอบังคับในมาตรากอนหนาวรรค

สอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา 
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และอตุสาหกรรม สามารถใหผูใหบริการแพลตฟอรม

ดิจิทัลจําเพาะรายงานสถานการณของธุรกิจที่

เก่ียวของกับพืน้ทีท่ีใ่หบรกิารโดยแพลตฟอรมดจิิทลั 

หรอืสามารถใหเจาหนาทีเ่ขาไปในทีท่าํการของผูให

บริการแพลตฟอรมดจิิทลั และสถานทีด่าํเนินธุรกิจ

อื่น เพื่อตรวจสอบบัญชี เอกสาร และสิ่งของอื่นได 

 ภายใตขอบเขตที่จําเปนในการดําเนินการ

ตามขอบังคับในมาตรา 6 ตั้งแตวรรคหนึ่ง จนถึง

วรรคสี่ มาตรา 8 วรรคหน่ึง และมาตรา 10 

วรรคสาม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรม สามารถใหผูใหบริการ

แพลตฟอรมดจิิทลัจําเพาะรายงานในสวนทีเ่ก่ียวกับ

การทําธุรกรรมน้ัน หรือสามารถใหเจาหนาที่

เขาไปในทีท่าํการของผูใหบริการแพลตฟอรมดจิิทลั 

และสถานที่ดําเนินธุรกิจอื่น เพื่อตรวจสอบบัญชี 

เอกสาร และสิ่งของอื่นได

 ภายใตขอบเขตที่จําเปนในการดําเนินการ

ตามขอบังคับในมาตรา 6 ตั้งแตวรรคหนึ่ง จนถึง

วรรคสี่ มาตรา 8 วรรคหนึ่ง และมาตรา 10 วรรค

สาม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา 

และอุตสาหกรรม สามารถใหผูใชบริการการนํา

เสนอบรรดาสนิคารายงานในสวนทีเ่ก่ียวกับการทาํ

ธุรกรรมนั้นได

 เจาหนาที่ที่เขาตรวจสอบตามขอบังคับใน

วรรคหน่ึงและวรรคสอง ตองพกเอกสารยืนยัน

ตัวตน และแสดงตอผูที่เกี่ยวของ

 สิทธิในการเขาตรวจสอบตามขอบังคับใน

วรรคหน่ึงและวรรคสอง หามไมใหตีความวาเปน

ที่ยอมรับวาเปนการตรวจสอบการกระทําที่ผิด

กฎหมาย

(การเรียกร องมาตรการไปยังคณะกรรมการ

การคาขายที่เปนธรรม)

มาตรา 13

 เมื่อยอมรับไดวา ผูใหบริการแพลตฟอรม

ดจิิทลัจําเพาะมพีฤตกิรรมทีล่ะเมดิความโปรงใสรวม

ถึงความเปนธรรมของแพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ 

และขอเท็จจริงน้ันขัดตอขอบังคับของกฎหมาย

ปองกันการผูกขาดโดยเอกชนและกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมที่เปนธรรม (กฎหมาย

ลําดับที่ 54 ปโชวะที่ 22 (ค.ศ. 1947)) มาตรา 19 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ

อุตสาหกรรม สามารถเรียกรองใหคณะกรรมการ

การทําธุรกรรมที่เปนธรรมดําเนินมาตรการที่

สมควรตามขอบังคับของกฎหมายดังกลาว ทั้งน้ี 

ในเวลาที่จะกลาวถึงตอไป ใหสามารถเรียกรอง

ตามนั้นได

 (1) เมื่อยอมรับไดวา พฤติกรรมน้ันเกิดขึ้น

กับผูใชบรกิารการนําเสนอบรรดาสนิคาเปนจํานวน

มาก

 (2) เมือ่ยอมรบัไดวา พฤตกิรรมน้ันทาํใหเกิด

ความเสียหายอันใหญหลวงตอผูใชบริการการนํา

เสนอบรรดาสินคา

 (3) เมื่อยอมรับไดวา มีขอเท็จจริงที่สําคัญ

ในการละเมดิความโปรงใสและความเปนธรรมของ

แพลตฟอรมดิจิทัลจําเพาะ นอกจากที่ไดกลาวถึง

ในสองขอขางตนแลว

(ขอยกเวน)

มาตรา 14

 ขอบังคับต้ังแตมาตรา 4 จนถึงมาตรากอน

หนา ไมใหใชกับการใหบริการที่กําหนดโดยคําสั่ง
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คณะรัฐมนตรีซึ่งยอมรับไดวาสามารถรักษาผล

ประโยชนของผูใชบรกิารการนําเสนอบรรดาสนิคา

อื่นโดยขอบังคับของกฎหมายอื่น จากในบรรดา

การใหบริการที่เขาขายของแพลตฟอรมดิจิทัล

(การรองขอใหจัดสงเอกสาร)

มาตรา 15

ภายใตขอบเขตทีจํ่าเปนในการยกรางกฎหมาย

เพื่อตราและแกไขคําสั่งคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุง

แกไขตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม 

สามารถเรียกขอใหผูใหบริการแพลตฟอรมดิจิทัล

จําเพาะหรือผูใชบริการการนําเสนอบรรดาสินคา

จัดสงเอกสารที่จําเปนหรืออธิบายได

 ในเวลาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรมเรียกขอใหจัดสงเอกสาร

หรือการอธิบายตามมาตราเดียวกันวรรคกอนหนา 

ตองหารือรวมกับรัฐมนตรีที่ควบคุมดูแลธุรกิจที่

เก่ียวของกับพืน้ทีท่ีใ่หบรกิารโดยแพลตฟอรมดจิิทลั

ที่เกี่ยวของกับการเรียกขอนั้น และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารเป น

การลวงหนา

(การยกรางคําสั่งคณะรัฐมนตรี)

มาตรา 16

 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา 

และอุตสาหกรรมใชเอกสารและการอธิบายตาม

มาตรากอนหนาวรรคหน่ึง ยกรางกฎหมายเพือ่ตรา

หรือแกไขคําสั่งคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 4 วรรค

หนึ่ง และดําเนินมาตรการจําเปนที่ทําใหการบังคับ

ใชกฎหมายนี้เปนไปอยางราบรื่น

 ในเวลาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรมดําเนินการมาตรการใน

วรรคกอนหนา ตองหารือรวมกับรัฐมนตรีทีค่วบคมุ

ดูแลธุรกิจที่เ ก่ียวของกับพื้นที่ที่ ให บริการโดย

แพลตฟอรมดิจิทัล และรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กิจการภายในและการสื่อสารเปนการลวงหนา

 ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ตองคํานึง

ถึงแนวโนมในระดับนานาชาติที่ เ ก่ียวของกับ

แพลตฟอรมดิจิทัล และความเห็นของผูใหบริการ

แพลตฟอรมดิจิทัลและผูใชบริการอยางพอเพียง

หมวด 3 ขอบังคับอื่น ๆ

(ความสัมพันธกับมาตรการอื่น ๆ)

มาตรา 17

 ในการดําเนินการมาตราตามขอบังคับของ

กฎหมายฉบบัน้ี รฐัมนตรวีาการกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรมตองคํานึงถึงขอบังคับ

ที่ เ ก่ียวของกับธุรกิจของพื้นที่ที่ ให บริการโดย

แพลตฟอรมดิจิทัลตามกฎหมายฉบับอื่น ความ

เหมาะสมของมาตรการ และสถานการณการ

ดาํเนินนโยบายอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวของกับธุรกิจทีเ่ขาขาย 

และตองดําเนินการใหนอยที่สุดเทาที่จําเปน

(มาตรการผลักดันกฎหมาย)

มาตรา 18

 ในการตรา หรือแกไขยกเลิกคําสั่งตาม

กฎหมายฉบับน้ี ภายใตขอบเขตความจําเปนที่

สมควรในการตราหรือแกไขยกเลิกกฎหมายน้ัน 

สามารถกําหนดมาตรการผลักดันกฎหมาย (รวม

ถึงมาตรการการผลักดันกฎหมายที่เก่ียวของกับ

บทลงโทษ) ในคําสั่งนั้นได
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พัลภา นุมนอย

(เอกสารที่ควรจัดสง)

มาตรา 19

 การกําหนดตามขอบังคับในมาตรา 4 วรรค

หนึ่ง การชี้แนะตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และการ

ออกคําสั่งตามขอบังคับในมาตราเดียวกันวรรคสี่ 

รวมถึงการรายงานตามขอบังคับในมาตรา 12 

ตั้งแตวรรคหนึ่ง จนถึงวรรคสาม ใหจัดสงเอกสาร

ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงเศรษฐกิจ การคา 

และอุตสาหกรรม

 การแจงตามขอบังคับในมาตรา 30 แหง

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (กฎหมาย

ลําดับที่ 88 ปเฮเซที่ 5 (ค.ศ. 1993)) ที่เกี่ยวของ

กับการกําหนดตามขอบงัคบัในมาตรา 4 วรรคหน่ึง 

และการออกคาํสัง่ตามขอบังคบัในมาตรา 6 วรรคสี่ 

ใหดําเนินการจัดสงเอกสารในมาตราเดียวกัน ใน

กรณีน้ี ไมถือวาเขาขายขอบังคับตามมาตรา 15 

วรรคสามของกฎหมายฉบับเดียวกันซึ่งอนุโลมให

ตีความตามมาตรา 31 ของกฎหมายฉบับเดียวกัน

(การอนุโลมให บังคับใช ประมวลกฎหมายวิ ธี

พิจารณาความแพงที่เกี่ยวกับการจัดสง)

มาตรา 20

 ในการจัดสงเอกสารตามมาตรากอนหนา 

อนุโลมใหบังคับใชขอบังคับของประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง (กฎหมายลําดับที่ 109 

ปเฮเซที่ 8 (ค.ศ. 1996)) มาตรา 99 มาตรา 101 

มาตรา 103 มาตรา 105 มาตรา 106 มาตรา 108 

และมาตรา 109 ในกรณีน้ี “เจาพนักงาน” ใน

มาตรา 99 วรรคหน่ึงของกฎหมายฉบับเดียวกัน 

ใหหมายความถึง “เจาหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม” 

นอกจากน้ี “ประธานผูพิพากษา” ในมาตรา 108 

ของกฎหมายฉบับเดียวกัน และ “ศาล” ในมาตรา 

109 ของกฎหมายฉบับเดียวกัน ใหหมายความถึง 

“รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ

อุตสาหกรรม”

(การจัดสงโดยประกาศตอสาธารณะ)

มาตรา 21

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา 

และอุตสาหกรรม สามารถจัดสงโดยประกาศตอ

สาธารณะไดในกรณีที่จะกลาวถึงตอไปนี้

 (1) ในกรณีที่ไมสามารถทราบที่อยู สถานที่

อยูอาศยั หรือสถานทีอ่ืน่ทีค่วรจัดสงใหของผูทีค่วร

ไดรับการจัดสง

 (2) สําหรับการจัดสงที่ควรดําเนินการใน

ตางประเทศ ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการตาม

ขอบังคับในมาตรา 108 ของประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพงที่อนุโลมใหตีความในมาตรา

กอนหนา หรือไมสามารถจัดสงไดแมจะดําเนินการ

ตามนั้นแลว

 (3) ในกรณีที่หลังจากมอบหมายหนวยงาน

ควบคุมปกครองของตางประเทศตามขอบังคับใน

มาตรา 108 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงที่อนุโลมใหตีความในมาตรากอนหนา 

ผานไปแลว 6 เดอืน ยงัไมมกีารจัดสงเอกสารรบัรอง

การจัดสงนั้น

 การจัดสงโดยประกาศตอสาธารณะใหติด

ประกาศที่กระดานปายปดประกาศของกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา และอตุสาหกรรม เพือ่ใหสามารถ

สงมอบเอกสารที่ควรจัดสงใหแกผู ที่ควรไดรับ

การจัดสงเอกสารไดรับไดทุกเวลา
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 การจัดสงโดยประกาศตอสาธารณะใหมีผล

ต้ังแตวันที่เริ่มติดประกาศตามขอบังคับในวรรค

กอนหนา เปนเวลาสองสัปดาห

 สําหรับการจัดสงโดยประกาศตอสาธารณะ

ของการจัดสงที่ควรดําเนินการในตางประเทศ ให

กําหนดระยะเวลาในวรรคกอนหนาเปนหกสัปดาห

(การใชระบบจัดการขอมูลอิเล็กทรอนิกส)

มาตรา 22

 ในเวลาที่เจ าหนาที่ของรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม

ดําเนินการตามหนาที่โดยพยายามจัดสงเอกสาร

ตามขอบังคับในมาตรา 19 ตามการแจงจัดการที่

กําหนดในมาตรา 3 ขอ 9 แหงกฎหมายวาดวยการ

สนับสนุนการใชประโยชนจากเทคโนโลยกีารสือ่สาร

ขอมูลในวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (กฎหมาย

ลาํดับที ่151 ปเฮเซที ่14 (ค.ศ. 2004)) และใชระบบ

จัดการขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่กําหนดในมาตรา 6 

วรรคหน่ึงของกฎหมายฉบับเดียวกันตามขอบังคับ

ในมาตรา 7 วรรคหนึ่งของกฎหมายฉบับเดียวกัน 

ตองจัดทําและสงเอกสารที่บันทึกเน้ือหาราย

ละเอียดเก่ียวกับการจัดสงตามขอบังคับในมาตรา 

109 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

ที่อนุโลมใหตีความตามมาตรา 20 นอกจากนี้ ตอง

จดบันทึกในไฟลในคอมพิวเตอร (รวมถึงอุปกรณ

ที่ใชกรอกขอมูล) เก่ียวกับเน้ือหารายละเอียดที่

เก่ียวกับการใชระบบจัดการขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ที่เ ก่ียวของกับการใชงานของรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม 

หมวด 4 ขอบังคับเกี่ยวกับการลงโทษ

มาตรา 23

 ในกรณทีีล่ะเมดิคาํสัง่ตามขอบงัคบัในมาตรา 

6 วรรคสี่ ใหผูที่มีพฤติกรรมละเมิดนั้นจายคาปรับ

ไมเกิน 1 ลานเยน

มาตรา 24

 ในกรณีของแตละขอที่จะกลาวถึงตอไป 

ใหผูที่มีพฤติกรรมละเมิดน้ันจายคาปรับไมเกิน 5 

แสนเยน

 (1) เมือ่ไมยืน่เอกสารตามขอบงัคบัในมาตรา 

4 วรรคสอง หรือยื่นเอกสารที่เปนเท็จ

 (2) เมือ่ไมยืน่รายงานตามขอบงัคบัในมาตรา 

9 วรรคหน่ึง หรือไมบันทึกเน้ือหารายละเอียด

ที่ควรบันทึกในรายงาน หรือยื่นสงรายงานที่มี

ความเท็จบันทึกเอาไวอยู

 (3) เมื่อไมรายงานตามขอบังคับในมาตรา 

12 ตัง้แตวรรคหน่ึงถึงวรรคสาม หรอืรายงานความ

เท็จ หรือปฏิเสธ ขัดขวาง หรือหลบเลี่ยงการตรวจ

สอบตามขอบังคับในมาตราเดยีวกันวรรคหนึง่และ

วรรคสอง

มาตรา 25

 ในเวลาที่ผูแทนของนิติบุคคล หรือนิติบุคคล 

หรือผูแทน ลูกจาง หรือพนักงานอื่น ๆ ของบุคคล 

มีพฤติกรรมละเมิดความในสองมาตรากอนหนา

ในสวนที่เก่ียวของกับธุรกิจของนิติบุคคลหรือ

บุคคลนั้น นอกจากลงโทษผูกระทําแลว ใหลงโทษ

นิติบุคคลหรือบุคคลนั้นตามแตละมาตราดวย 
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ขอบังคับเพิ่มเติม

(ระยะเวลาดําเนินการ)

 กฎหมายฉบับน้ีใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่

กําหนดไวในคําสั่งคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ตองเปน

ระยะเวลาภายในหน่ึงปนับตั้งแตวันประกาศตอ

สาธารณะ

(การทบทวน)

 หลังจากที่กฎหมายฉบับน้ีมีผลบังคับแลว

ประมาณ 3 ป ใหรัฐบาลทบทวนเกี่ยวกับขอบังคับ

ของกฎหมายฉบับน้ี โดยพิจารณาถึงสถานการณ

การบังคับใชขอบังคับตามกฎหมายฉบับน้ีรวมถึง

ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม และ

ใหดําเนินมาตรการที่จําเปนจากผลการทบทวนนั้น 




