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บทนาํ 

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Online Social Network) ที่ได้รับความนิยมในสงัคมไทยเป็น

อย่างมากในปัจจุบันน่ันคือ เฟซบุค๊ (Facebook)
1
 ส่วนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ลาํดับถัดมาที่ได้รับ

ความนิยมในสงัคมไทยไม่แพ้เฟซบุ๊ค น่ันคือ อนิสตาแกรม (Instagram) และไลน์ (LINE) ซ่ึง

อินสตาแกรมได้ถูกคิดค้นขึ้นมาที่ซานฟรานซิสโกโดยเควิน ซิสตรอม และไมเคิล ไมค์ ครีเกอร์
2
 

จากการพัฒนารูปแบบการให้บริการของทั้งเฟซบุ๊ค อินสตาแกรมและไลน์ได้รับความนิยมอย่าง

รวดเร็วทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ง่ายและการกระจาย

ช่องทางในการเพ่ิมบุคคลติดต่อได้มาก ทาํให้ทั้งบุคคลทั่วไปและกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ ใช้

ประโยชน์จากช่องทางเหล่าน้ีมากขึ้น เช่น การประกาศขายสินค้าหรือบริการของบุคคลทั่วไปและ

กลุ่มธุรกจิ การสร้างแฟนเพจ การทาํโฆษณาหรือการตลาดผ่านเฟซบุค๊และอนิสตาแกรม ซ่ึงบุคคล

ทั่วไปและกลุ่มธุรกจิสามารถทาํการโปรโมตสนิค้าหรือบริการได้ง่ายเพราะสามารถกระจายข่าวสาร

ได้อย่างรวดเรว็และประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก
3
 สามารถทาํผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ได้เลย 

ซ่ึงในความเป็นจริงคู่สญัญาทั้งหลายอาจจะไม่เคยเหน็หน้ากนัเลยกไ็ด้ การกระทาํต่างๆ ที่เกดิขึ้น

ต้องอาศัยความเช่ือถอืและเช่ือม่ันระหว่างคู่สญัญา
4
  

 

                                                            
*
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**
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1
 SocialBakers, กรุงเทพเป็นเมืองที่มีคนเล่น Facebook มากที่สดุในโลก, At : http://www. 9tana.com/ 

node/bangkok-most-facebook-user/, (last visited 3 April  2013). 

2
 คอม 5 ดาว, Instagram คืออะไร, ใน : http://www.com5dow.com. (last visited 3 April 2013). 

3
 Joan Godchild. Five hidden dangers of Facebook. At : http://news.cnet.com/8301-1009_3-

20004511-83.html (last visited 5 April  2013). 

4
 นิชธมิา ปะจันทบุตร, “ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในสญัญาพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส”์, วิทยานิพนธป์ริญญา

นิติศาสตรมหาบัณฑติ, (บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 2. 

699



ในปัจจุบันปัญหาในการซ้ือขายผ่านเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมมีเกิดขึ้ นเป็นอย่างมาก 

ผู้บริโภคอาจไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร เช่น การเปิดเผยตัวข้อมูลสินค้าหรือบริการ การ

เปิดเผยตัวผู้ขาย ทาํให้ผู้ที่เสียหายจากการการซ้ือขายผ่านเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมไม่สามารถ

เรียกให้ผู้ขายหรือผู้ประกอบการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ได้ และมีกรณีการหลอกลวงเกิด

ขึ้นมามากมายในปัจจุบัน อย่างกรณีกลุ่มผู้เสยีหายกว่า 40 คน เดินทางเข้าแจ้งความเจ้าหน้าที่

ตาํรวจกองบังคับการปราบปราม หลังถูกหลอกให้โอนเงินสั่งซ้ือตุก๊ตา “เฟอร์บี้” ทางอนิสตาแก

รม แต่ไม่ได้รับสนิค้าตามที่มีการตกลงซ้ือขาย รวมมูลค่าความเสยีหายกว่า 4.2 ล้านบาท
5
 หรือ

หลอกลวงซ้ือเคร่ืองสาํอาง
6
 หรืออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสจ์าํพวกไอโฟนหรือไอแพดทางเฟซบุค๊

7
 ซ่ึง

เม่ือมีกรณีปัญหาเกิดขึ้ นกจ็ะเป็นเร่ืองยากต่อผู้บริโภคในการจับกุมผู้ที่หลอกลวงมารับโทษและ

เรียกค่าเสยีหายกลับคืน  

ผู้เขียนมองว่าการทาํสญัญาพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศไทยยังไม่แพร่หลายและมี

การวางกฎระเบียบที่เข้มงวดมากนัก เหตุอีกประการที่ทาํให้ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ในสังคม

ออนไลน์ของประเทศไทยยังไม่แพร่หลายมากอาจเป็นเพราะการขาดความน่าเช่ือถือของ

ผู้ประกอบการ ดังเช่น การซ้ือขายสนิค้าผ่านทางเฟซบุค๊และอนิสตาแกรมหรืออนิเทอร์เนต็เหล่าน้ี 

ผู้บริโภคขาดความเช่ือม่ันไม่กล้าตัดสนิใจซ้ือสนิค้าผ่านอนิเทอร์เนต็เพราะไม่ไว้ใจผู้ขาย ไม่แน่ใจ

ในตัวสินค้า หรือไม่แน่ใจว่าถ้ามีข้อพิพาทเกดิขึ้นหรือมีปัญหาจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ จะ

สามารถร้องเรียนหรือติดตามดาํเนินการกับบุคคลและกลุ่มธุรกิจต่างๆ หรือผู้ประกอบการได้

เพียงใด 

ในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่กฎหมายให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ 

แต่ด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคน้ันไม่ได้คุ้มครองเฉพาะเจาะจงลงไปในการทาํธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกสบ์นอนิเทอร์เนต็ และส่วนกฎหมายด้านธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ม่ได้ให้ความ

คุ้มครองผู้บริโภคเต็มที่ แต่กลับเป็นการคุ้มครองการทาํธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

โดยรวมเท่าน้ัน ประเด็นปัญหาจึงอาจมีหลายกรณี เช่น กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมี

มาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่ ซ้ือสินค้าและบริการทาง

อนิเทอร์เนต็หรือไม่ อย่างไร ควรมีการศึกษาถงึมาตรการที่เหมาะสมเฉพาะเร่ืองไป และอาจอาศัย

มาตรการอื่นๆ เช่น การให้ความรู้หรือคาํแนะนาํแก่ผู้บริโภค, การจัดทาํแนวทางปฏบิัติของผู้

ประกอบธุรกจิ (Best Practice), มาตรการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐ, การตรวจตราหรือเฝ้า

ระวัง (surveillance) ตลอดจนการออกกฎเกณฑห์รือกฎหมายเฉพาะเม่ือมีความจาํเป็น การที่มี

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาใช้เพ่ือรับรองสถานะทาง

                                                            
5
 จับแล้วนกต่อร่วมหลอกขายตุก๊ตาเฟอร์บ้ี,หนังสอืพิมพ์เดลินิวส ์8 กุมภาพันธ ์2556. 

6
 pantip.com/topic/30903381,(last visited 15 February  2014). 

7
 http://www.hedlomnews.com/hot-news/รวบสาวเหนือ หลอกขายไอโฟน 5 ผ่านเฟซบุ๊ค-Mo-May--

.html).(last visited 15 February  2014). 
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กฎหมายของข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ที่ใช้ในการทาํธุรกรรมหรือสัญญาให้มีผลเช่นเดียวกับการทาํ

สัญญาตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาํหนดไว้ ได้แก่ การทาํเป็นหนังสือ 

การมีหลักฐานเป็นหนังสอื การลงลายมือช่ือ กล่าวคือ ถ้ามีการทาํสญัญาระหว่างบุคคลที่ใช้ข้อมูล

อิเลก็ทรอนิกส์หรือลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามความหมายของกฎหมายแล้ว กฎหมายน้ีถือว่า

การทาํสัญญาน้ันได้ทาํตามหลักเกณฑ์ข้างต้นของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว เป็นผลทาํให้

สญัญาน้ันมีผลสมบูรณห์รือใช้บังคับได้ตามกฎหมาย หรือเพราะเฟซบุค๊และอนิสตาแกรมเป็นส่วน

หน่ึงในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านคอมพิวเตอร์จึงทาํให้เข้าไปมีบทบาทในชีวิต

มนุษย์มากขึ้ นทุกวัน จึงเกิดรูปแบบใหม่ของอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็น

เคร่ืองมือในการกระทาํผิดขึ้ น จึงจาํเป็นต้องมีการพัฒนาและนาํกฎหมายอาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law) มาประยุกต์ใช้ด้วยและยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น 

กฎหมายการแลกเปล่ียนข้อมูลทางอเิลก็ทรอนิกส์ กฎหมายการโอนเงินอิเลก็ทรอนิกส์ กฎหมาย

ลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล แต่กฎหมายดังกล่าวกไ็ม่สามารถนาํมาใช้คุ้มครองผู้บริโภคที่ทาํธุรกรรมออนไลน์ผ่าน

ทางเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมได้ดี ยังทําให้ผู้บริโภคเหล่าน้ีได้รับความเสียหายอยู่ ขณะที่

ต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกามีการนาํกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ กฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และกฎหมายเร่ืองการโอนเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้บังคับในปัจจุบัน เป็นกรอบทางกฎหมายของการทําธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกสผ่์านสื่ออนิเทอร์เนต็ที่มีความสอดคล้องกนั 

 เน่ืองจากยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะในการควบคุมการทาํธุรกรรมในส่วนที่

เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น  เฟซบุ๊คและอินสตาแกรม ดังน้ัน ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าควรมี

มาตรการทางกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทาํธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ มาแก้ไข เยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคที่ทาํธุรกรรมออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ค

และอนิสตาแกรมได้อย่างมีประสทิธิภาพ ผู้เขียนจึงมุ่งหวังที่จะศึกษาข้อเทจ็จริงและสภาพปัญหา

ข้างต้นว่า  การคุ้มครองผู้ที่ทาํธุรกรรมออนไลน์ผ่านเฟซบุค๊และอนิสตาแกรมของบุคคลและกลุ่ม

ธุรกิจต่างๆ ซ่ึงเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการกระทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บน

อนิเทอร์เนต็ การทาํธุรกรรมต่างๆ บนอนิเทอร์เนต็จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ เพียงใด 

 

ความจําเป็นทีจ่ะตอ้งใชก้ฎหมายในการคุม้ครองการทําธุรกรรมผ่านทางสงัคมออนไลน ์

 จากการศึกษา พบว่าปัญหาการทาํธุรกรรมผ่านสังคมออนไลน์ทางเฟซบุ๊คและการทาํ

ธุรกรรมผ่านสังคมออนไลน์ทางอินสตาแกรม เกิดขึ้ นมาจากในปัจจุบันการทาํธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์หรือการทาํธุรกรรมออนไลน์ในประเทศไทยขยายตัวเพ่ิมมากขึ้ น การ

รู้ เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้บริโภคที่ปัจจุบันมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กันแพร่หลาย และมักจะ

บันทกึข้อมูลส่วนตัวเพ่ือแสดงตัวตนในเครือข่ายน้ัน ซ่ึงเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวของ
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เจ้าของเคร่ืองเพ่ือนาํไปแอบอ้างทาํธุรกรรมการเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ ทั้งน้ี อาจมีสาเหตุมา

จากการขาดความรู้ ความชาํนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือรู้ ไม่เท่าทนักลโกง จึงทาํให้

เกิดปัญหาในหลาย ๆ เร่ืองทั้งการถูกหลอก การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการก่อ

อาชญากรรม โดยใช้วิธีการก่อกวน ทาํลายข้อมูลด้วยไวรัส (virus) วอร์ม (worm) โทรจัน 

(Trojan Horse) รวมถึงการปล่อยข่าวหลอกลวงต่างๆ และการขาดระบบควบคุมการเข้าถึง
เวบ็ไซต์ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ผลกระทบจากการฉ้อโกงดังกล่าว ได้ทาํให้เกิดปัญหาการ

หลอกลวงเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในการจัดจาํหน่าย จัดส่งสินค้า และชาํระเงินผ่านทางเวบ็ไซต์ หรือ

โดเมนปลอมของบริษัทให้บริการซ้ือ-ขายผ่านอินเตอร์เนต็ที่สร้างขึ้ นเลียนแบบ รวมทั้งผ่าน

ทางการส่งอีเมล์หลอกล่อด้วยรางวัลเพ่ือให้กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ ใช้ระบุตัวตนของบุคคล โดย

วิธีการที่ใช้น้ันจะมีทั้ง e-mail marketing การฟิชช่ิง (Phishing) การสแกมทางคอมพิวเตอร์ 

(Computer-related Scams) การถอดรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 ผู้เขียนวิเคราะห์ถึงความจาํเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายในการคุ้มครองการทาํธุรกรรมผ่าน

ทางสงัคมออนไลน์ทั้งทางเฟซบุค๊และทางอนิสตาแกรมได้ว่า เป็นการซ้ือขายที่แตกต่างในกรณีการ

ซ้ือขายสนิค้าและบริการธรรมดา ที่ผู้ซ้ือสามารถหยิบจับ พิจารณาตัวสนิค้าหรือบริการได้โดยตรง 

ประกอบกบัลักษณะของการทาํธุรกรรมทางออนไลน์มีความแตกต่างจากการทาํธุรกรรมทั่วไป ที่ผู้

ซ้ือและผู้ขายสามารถเหน็หน้ากนั เพ่ือทาํการต่อรองราคากนัได้ ความเช่ือใจกนัระหว่างผู้ซ้ือและ

ผู้ขายที่ว่า สนิค้าที่ซ้ือขายมีคุณภาพ สมกบัราคาและจะได้รับของตรงตามที่ตกลงกนัหรือไม่ ย่อม

เกิดจากการสื่อสารทาํความเข้าใจระหว่างผู้ซ้ือผู้ขายโดยตรง ในทางกลับกันการซ้ือขายสินค้า

ออนไลน์น้ันต้องอาศัยความไว้เน้ือเช่ือใจกันมากกว่า เน่ืองจากผู้ขายและผู้ซ้ือไม่ได้อยู่ในสถานที่

เดียวกนั ไม่อาจทราบได้อย่างไรว่ากาํลังสื่อสารอยู่กบั นาย ก หรือ นาย ข หรือเป็นนาย ก นาย ข 

ตัวจริงหรือไม่ และถึงแม้ว่าในกรณีสินค้าหรือบริการน้ันชุดรุดบกพร่องหรือเสียหายผู้ซ้ือสินค้า

หรือบริการจะได้รับการคุ้มครองตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
8
 หรือกฎหมายว่า

ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะให้การรับรองว่า การซ้ือขายที่เกิดจากกระบวนการทาง

อนิเทอร์เนต็มีผลทางกฎหมายเท่าเทยีมกบัการทาํสัญญาซ้ือขายในรูปกระดาษ โดยห้ามปฏเิสธ

ความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์

                                                            
8
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 456 วรรคสอง และวรรคสาม 

  “สัญญาจะขายหรือจะซ้ือ หรือคาํม่ันในการซ้ือขายทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในวรรคหน่ึง ถ้ามิได้มี

หลักฐานเป็นหนังสอือย่างหน่ึงอย่างใดลงลายมือช่ือฝ่ายผู้ต้องรับผดิเป็นสาํคัญ หรือได้วางประจาํไว้ หรือได้ชาํระ

หน้ีบางส่วนแล้ว จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ 

 บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนน้ี ให้ใช้บังคับถึงสัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย์ซ่ึงตกลงราคากันเป็น

ราคาสองหม่ืนบาท หรือกว่าน้ันขึ้นไปด้วย”             
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ดังกล่าว
9
 เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ซ้ือในฐานะผู้บริโภค ซ่ึงในกรณีการซ้ือสนิค้าหรือบริการ

ออนไลน์ ลายมือช่ืออเิลก็ทรอนิกสโ์ดยทั่วไปกค็ือ ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (password) 

ที่ผู้ซ้ือและผู้ขายจะได้รับเม่ือทาํการลงทะเบียน (registration) หรือสมัครสมาชิกเวบ็ไซต์น้ันๆ   

 จึงต้องมีกฎหมายที่สร้างกระบวนการให้เกิดความเช่ือม่ันแก่ผู้ซ้ือในฐานะผู้บริโภคโดย 

กาํหนดให้มีคนกลางคือ ผู้ให้บริการออกใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส ์(Certification Authority) ซ่ึง

เป็นหน่วยงานที่เช่ือถือได้มารับรองว่า ผู้ขายรายน้ันมีตัวตนจริงในโลกอินเทอร์เนต็ ข้อมูลที่ผู้ซ้ือ

ได้รับมีความถูกต้องครบถ้วนและไม่ถูกเปล่ียนแปลงแก้ไข และมีการรักษาความลับของข้อมูล ซ่ึง

นาํไปสู่การห้ามผู้ขายปฏเิสธความรับผิดว่า ตนไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อมูลอิเลก็ทรอนิกสน้ั์น โดยผู้

ให้บริการออกใบรับรองอเิลก็ทรอนิกสจ์ะต้องดาํเนินการตามที่กฎหมายกาํหนด รวมทั้งจะต้องมี

ระบบ วิธีการ และบุคลากรที่เช่ือถือได้ในการให้บริการดังกล่าว ทั้งน้ีเป็นการใช้อาํนาจตาม

กฎหมายกาํหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่

ต้องแจ้งให้ทราบ หรือต้องขึ้ นทะเบียน ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวย่ืนคาํขอรับ

ใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา
10

 ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกจิ

ดังกล่าวย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา
11

 

                                                            
9
 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 มาตรา 7 “ห้ามมิให้ปฏเิสธความมีผลผูกพัน

และการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียง เพราะเหตุที่ข้อความน้ันอยู่ในรูปของข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส”์ 
10

 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 33 ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกา

กาํหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสใ์ดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือ

ต้องขึ้นทะเบียน ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องแจ้งหรือขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่

กาํหนดในพระราชกฤษฎีกาก่อนเร่ิมประกอบธุรกจิน้ัน 

 หลักเกณฑแ์ละวิธกีารแจ้งหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 

และเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎีกาได้รับแจ้งหรือรับขึ้นทะเบียนให้ออกใบรับแจ้งหรือ

ใบรับขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งหรือการข้ึนทะเบียนในวันที่ได้รับแจ้งหรือรับขึ้นทะเบียน และให้ผู้

แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจน้ันได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับขึ้นทะเบียน แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งหรือขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้

มีอาํนาจสั่งผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจด็วันนับแต่วันที่ได้รับคาํสั่งดังกล่าว 

 ในการประกอบธุรกิจ ผู้แจ้งหรือผู้ขึ้ นทะเบียนตามวรรคหน่ึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่กาํหนดใน

พระราชกฤษฎีกาและตามที่คณะกรรมการประกาศกาํหนด 
11

 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 34 ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกา

กาํหนดให้การประกอบธุรกจิบริการเกี่ยวกบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสก์รณีใดเป็นกจิการที่ต้องได้รับใบอนุญาต 

ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กาํหนดในพระราช

กฤษฎีกา 

 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑแ์ละวิธกีารขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ

ใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กาํหนดใน

พระราชกฤษฎีกา 

 ในการประกอบธุรกจิ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ต้องปฏบัิติตามหลักเกณฑท์ี่กาํหนดในพระราช

กฤษฎีกา ประกาศที่คณะกรรมการกาํหนดหรือเง่ือนไขในใบอนุญาต 
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 ในส่วนของมาตรการความปลอดภัยป้องกันอาชญากรรมหรือการฉ้อโกง จะมี

พระราชบัญญัติการกระทาํความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพ่ือมุ่งปราบปรามการ

กระทาํความผิดที่เกี่ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น เช่น โจมตีระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเข้าล่วงรู้ ข้อมูลแก้ไขหรือทาํลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบ

คอมพิวเตอร์ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็หรือมีลักษณะอนัลามกอนาจารซ่ึง

ก่อให้เกิดความเสียหายกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจสังคมและความม่ันคงของประเทศ 

ตลอดจนความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน แต่กมี็ลักษณะของมาตรการป้องกนั

การเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการน้ันมิได้มีไว้สาํหรับตน
12

 ทั้งน้ีได้กาํหนดโทษให้หนักขึ้นกบัผู้ที่

ล่วงรู้มาตรการป้องกนัการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่บุคคลอื่นได้จัดทาํขึ้นเป็นการเฉพาะที่ได้นาํ

มาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่เจ้าของระบบ

คอมพิวเตอร์
13

 ป้องกนัการเข้าถึงโดยมิชอบซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกนัการเข้าถึง

โดยเฉพาะและมาตรการน้ันมิได้มีไว้สาํหรับตน เช่น การเข้าระบบฐานข้อมูลลูกค้า
14

 กาํหนดโทษ

แก่บุคคลที่กระทาํโดยมิชอบด้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พ่ือดักรับไว้ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ

ผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์มิว่าโดยวิธีใดและข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันมิได้มีไว้

เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การดักจับข้อมูลเกี่ยวกบัเลขที่

บัญชี เลขบัตรเครดิต รหัสผ่าน เป็นต้น
15

  กาํหนดโทษแก่บุคคลที่ทาํให้เสยีหายทาํลายแก้ไข

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ เช่น 

การแก้ไขรายการซ้ือขายของคู่ค้า การส่งไวรัสทาํลายข้อมูล
16

 กาํหนดโทษแก่บุคคลที่กระทาํโดยมิ

ชอบไม่ว่าวิธีใดเพ่ือให้การทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับชะลอขัดขวางหรือ

รบกวนจนไม่สามารถทาํงานตามปกติได้ เช่น การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

ขัดขวางการให้บริการของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบการ (Denial of service)
17

 กาํหนด

โทษแก่บุคคลที่ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิด หรือ

ปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าวอนัเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ

บุคคลอื่นโดยปกติสขุ เช่น การส่งสแปมเมล์ที่ไม่ระบุช่ือผู้ส่งที่แท้จริง
18

  

                                                            
12

 พระราชบัญญัติการกระทาํความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 5. 

13
 พระราชบัญญัติการกระทาํความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 6. 

14
 พระราชบัญญัติการกระทาํความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 7. 

15
 พระราชบัญญัติการกระทาํความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 8. 

16
 พระราชบัญญัติการกระทาํความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 9. 

17
 พระราชบัญญัติการกระทาํความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 10. 

18
 พระราชบัญญัติการกระทาํความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 11. 
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 สําหรับในต่างประเทศ สหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะควบคุมการส่งจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์หรือไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์หรือข้อความโดยที่ผู้รับมิได้เรียกร้องจากผู้รับที่เรียก

กนัว่า สแปมเมล์ น้ันถอืเป็นการรบกวนสทิธส่ิวนบุคคลโดยทางอเิลก็ทรอนิกสป์ระการหน่ึง ซ่ึงส่วน

ใหญ่มักมีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ เช่น ขายสนิค้าหรือบริการ หรือชักชวนให้เข้าร่วมเครือข่าย

ธุรกจิขายตรง ซ่ึงก่อให้เกดิความเดือดร้อนราํคาญต่อผู้ใช้อนิเทอร์เนต็เป็นอย่างมากโดยในปีค.ศ.

1998 คณะกรรมาธกิารค้าสหรัฐ (Federal Trade Commission : FTC) ได้ใช้กฎหมายว่าด้วย

การค้าที่ไม่เป็นธรรมในการควบคุมจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ที่มีลักษณะหลอกลวงหรือทาํให้ผู้รับ

เข้าใจผิด โดยถือว่าจดหมายดังกล่าวเป็นการปฏบิัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและหลอกลวง จะ

เหน็ได้ว่า การที่ FTC นาํกฎหมายว่าด้วยการค้าที่ไม่เป็นธรรม มาปรับใช้กบัการส่งจดหมาย

อเิลก็ทรอนิกส ์ มิได้จาํกดัอยู่เฉพาะกรณีจดหมายอเิลก็ทรอนิกสซ่ึ์งมีลักษณะหลอกลวงในเน้ือหา

ของการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ แต่รวมถึงกรณีที่การซ้ือขายสินค้าหรือบริการที่มีหัวข้อหรือ

ลักษณะการส่งที่มีลักษณะเป็นสแปมเมล์ ซ่ึงทาํให้ผู้รับเข้าใจผิดในแหล่งที่มาหรือที่อยู่ของผู้ส่ง ก็

ถอืว่าเป็นการปฏบิัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและหลอกลวงเช่นกนั 

 ส่วนในประเทศสิงคโปร์ มีกฎหมายที่สร้างมาตรการเกี่ยวกบัความปลอดภัยเกี่ยวกับการ

ประกอบธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่บัญญัติความผิดทางอาญาเอาไว้เป็นการเฉพาะ โดยมี

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกบัความปลอดภัยป้องกนัอาชญากรรมหรือการฉ้อโกง ได้แก่
19

 ป้องกนัการ

ฉ้อโกง เช่น การส่ง scam
20

 ป้องกนัการฉ้อโกงโดยบุคคล เช่น การปลอมแปลงตัวตน
21

 หรือ

ป้องกนัการปลอมเอกสารหรือหลักฐานอเิลก็ทรอนิกส ์

 สาํหรับประเทศญ่ีปุ่น กฎหมายสาํคัญที่ส่งเสริมธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสข์องญ่ีปุ่น คือ Act 

on the Protection of Personal Information 2003 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่คุ้มครองความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นกฎหมายที่สามารถสร้างแนวทางในการป้องกนัและลดปัญหา

ฉ้อโกงหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยนิสยัส่วนตัวของชาวญ่ีปุ่นที่ไม่ชอบความเสี่ยงและ

รักความเป็นส่วนตัวสงู การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีความสาํคัญมาก การคุ้มครองความเป็น

ส่วนตัวจะช่วยสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภคในการซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์ กฎหมาย 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังได้กาํหนดให้ภาคธุรกิจมีการจัดเกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบไม่ให้

เสยีหาย สญูหาย หรือผิดพลาด ตัวอย่างของการใช้กฎหมาย เช่น การป้องกนัการใช้ข้อมูลที่มีอยู่

ในสมาร์ทการ์ดในการซ้ือสนิค้าออนไลน์ 

  

                                                            
19

 สถาบันนานาชาติเพ่ือเอเชียแปซิฟิกศึกษา. กฎหมายด้านพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ของสิงคโปร์. ใน : 

 http://www.insaps.org/index.php. (last visited 13 October 2013). 

20
 The Penal Code of Singapore (Chapter 224) หมวด 17 มาตรา 415. 

21
 The Penal Code of Singapore (Chapter 224) หมวด 17 มาตรา 416. 
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 ฉะน้ันในประเทศไทย ประเดน็สิ่งต่างๆ อันเน่ืองมาจากผู้ประกอบการไม่ทาํการค้าขาย

โดยสจุริต โดยเฉพาะการหลอกลวงในเร่ืองราคาซ้ือขายสนิค้าหรือบริการ เร่ืองเจ้าของออนไลน์ที่

แท้จริง การโฆษณาที่ก่อให้เกดิความหลงผิด หรือการฉ้อโกงออนไลน์ เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทยีบ

กบัต่างประเทศ ล้วนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ หาได้มีการรับรอง คุ้มครองผู้ซ้ือสนิค้าหรือ

บริการ ตั้งแต่หรือ ณ ขณะกาํลังพิจารณาเลือกดูสนิค้าหรือบริการผ่านทางสงัคมออนไลน์ จึงควรที่

จะต้องมีการกาํหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการประกอบธุรกจิการให้บริการออกใบรับรองการควบคุม

การประกอบธุรกจิการให้บริการออกใบรับรอง รวมทั้งการใช้ใบรับรองลายมือช่ือในธุรกรรมทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเช่ือม่ันในการทาํธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์

 การซ้ือขายออนไลน์เป็นการซ้ือขายตามคําพรรณนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 503 วรรคสอง คือ การซ้ือขายที่ผู้ซ้ือไม่ได้เหน็ หรือไม่ได้ตรวจสอบทรัพย์สนิที่

ซ้ือขายกนัก่อน แต่ตกลงซ้ือโดยเช่ือถึงคาํบรรยายถึงลักษณะรูปพรรณสณัฐาน และคุณภาพของ

ทรัพย์สนิน้ันตามที่ผู้ขายบอก หรือตามที่ได้บรรยายเอาไว้ และแม้บางกรณผู้ีซ้ือจะได้เหน็ทรัพย์สนิ

น้ันแล้ว แต่กย็ากที่จะทาํตรวจสอบถงึคุณภาพได้ และผู้ซ้ือตกลงซ้ือโดยอาศัยคาํบรรยายของผู้ขาย

เป็นหลัก ประกอบกับการตรวจสอบบุคคลที่ขายสินค้าออนไลน์ เป็นเร่ืองที่ค่อนข้างยุ่งยาก บาง

รายมีการจดทะเบียนในต่างประเทศ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทาํให้ยากในการยืนยันตัวผู้กระทาํ

ความผดิ ถงึแม้จะรู้ ว่าเป็นผู้กระทาํความผดิ แต่กมี็ข้อสงสยัว่า อาจไม่ใช่ผู้กระทาํความผิดตัวจริงก็

เป็นได้ 

 เม่ือถูกหลอกลวงจากการขายสินค้าหรือบริการผ่านทางสังคมออนไลน์ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบหมายเลขประจาํเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Internet Protocol : IP) หรือ

ยืนยันข้อมูลเกี่ยวกบัตัวผู้กระทาํความผิด มีบุคลากรไม่เพียงพอ ทั้งจาํนวน ความรู้ความสามารถ  

ประสบการณ์  ไม่เท่าทนัคนร้าย รวมถึงความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูลที่ทาํให้ช้ากว่าคนร้ายเสมอ  

กว่าจะตรวจสอบได้กไ็ม่อาจจะทาํการจับกุมผู้กระทาํความผิดมาลงโทษได้ การร้องทุกข์ต่อ

พนักงานสอบสวน ในประเทศไทยพนักงานสอบสวนมีความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกบัเร่ืองการค้า

ขายออนไลน์กมี็น้อย และส่วนใหญ่กไ็ม่เข้าใจวิธกีารทาํธุรกจิบนออนไลน์  

 สาํหรับการควบคุมการประกอบพาณิชยกจิน้ัน ถึงแม้ว่าจะได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกจิบริการค้าขายในสื่อออนไลน์ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ โดยให้ผู้ประสงค์จะ

เป็นผู้ให้บริการค้าขายในสื่อออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์  ต้องย่ืนแบบการขอใบอนุญาตการ

ให้บริการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ

รวบรวมสถิติและทราบหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจบางประเภท มีการกาํหนดให้กรม

พัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสาํนักงานทะเบียนพาณิชย์ เพ่ือรับจดทะเบียนพาณิชยกิจตามประเภทที่

รัฐมนตรีประกาศกาํหนด
22

 มาตรา 92 และยังกาํหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกจิแสดงใบทะเบียน

                                                            
22

 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499, มาตรา 9 วรรคสี่ “เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมสถิติและทราบ
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พาณิชย์ หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สาํนักงานในที่เปิดเผยซ่ึงอาจเหน็ได้ง่าย
23

 หากแต่

ทว่าในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 

11) พ.ศ. 2553 ในข้อ 3 มีการกาํหนดไว้เฉพาะการซ้ือขายสนิค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่าน้ัน ไม่ได้มีการครอบคลุมไปถึงการซ้ือขาย

สินค้าหรือบริการในสื่อออนไลน์ด้วย จึงควรที่จะมีการแก้ไขประกาศฉบับน้ีเพ่ือให้ผู้ประกอบ

พาณิชยกิจในสื่อออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชยกจิด้วย เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลไว้จะได้ง่าย

ต่อการรวบรวมหลักฐานหากมีการกระทาํความผดิเกี่ยวกบัการค้าขายสนิค้าหรือบริการผ่านทางสื่อ

ออนไลน์ นอกจากน้ีควรกาํหนดให้ต้องระบุข้อความการได้รับอนุญาตให้ทาํการซ้ือขายสนิค้าหรือ

บริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็และในสื่อออนไลน์ ให้

ผู้บริโภคเหน็เด่นชัดด้วย 

 นอกจากน้ี การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทาํความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวล

กฎหมายอาญากเ็ป็นเร่ืองที่ค่อนข้างยุ่งยาก ต้องใช้อาํนาจศาล พนักงานสอบสวนกไ็ม่กล้าที่จะไป

อายัดบัญชี กลัวเสี่ยงที่จะถูกฟ้องกลับ ดังน้ัน ถงึแม้จะร้องทุกขด์าํเนินคดีกบัพวกผู้กระทาํความผดิ

ได้ แต่กจ็ะไม่สามารถได้ทรัพย์สนิเงินทองกลับคืนมาได้ อกีทั้งความยุ่งยากในการพิสจูน์ความผิด

ของผู้กระทาํความผิด พวกหลอกลวงจากการขายสินค้าหรือบริการผ่านทางสังคมออนไลน์ จะมี

ทมีงานหรือตัวการร่วมกบัผู้กระทาํความผดิหลายคน แบ่งหน้าที่กนัทาํ บางคนอาจไม่รู้จักกนั หรือ

รู้จักกันเพียงช่ือเล่น หรือรู้จักกันทางออนไลน์ ไม่เคยเหน็หน้ากัน จึงเป็นการยากในการแสวงหา

ข้อเทจ็จริงและพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิดของผู้กระทาํความผิด คําซัดทอดระหว่าง

ผู้กระทาํความผิดด้วยกนั ไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานพิสจูน์ความผิดจาํเลยได้โดยลาํพัง 

ต้องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบ และการหาพยานหลักฐานอื่นประกอบกไ็ม่ใช่เร่ืองง่าย  

  ในส่วนของความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกง

ธรรมดาตามมาตรา 341
24

 การฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นตามมาตรา 342
25

 หรือการ

                                                                                                                                                                          

หลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจบางประเภท ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจกาํหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น

สาํนักงานทะเบียนพาณิชย์ เพ่ือรับจดทะเบียนพาณิชยกิจตามประเภทที่ รัฐมนตรีประกาศกาํหนดได้ โดย

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา” 

23
 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499, มาตรา 14 วรรคสาม “ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจแสดงใบ

ทะเบียนพาณชิย์ หรือใบแทนใบทะเบียนพาณชิย์ไว้ ณ สาํนักงานในที่เปิดเผยซ่ึงอาจเหน็ได้ง่าย” 

24
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอนัเป็นเทจ็ หรือ

ปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่าน้ันได้ไปซ่ึงทรัพย์สนิจากผู้ถูกหลอกลวงหรือ

บุคคลที่สาม หรือทาํให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทาํ ถอน หรือทาํลายเอกสารสทิธ ิ ผู้น้ันกระทาํความผิด

ฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสามปี หรือปรับไม่เกนิหกพันบาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ 

25
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 342 ถ้าในการกระทาํความผดิฐานฉ้อโกง ผู้กระทาํ 

 (1) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ 
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ฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 343
26

 ปัญหาที่เกดิการฉ้อโกงในการซ้ือขายผ่านทางสื่อออนไลน์ใน

ช่องทางเฟซบุค๊และอนิสตาแกรมน้ัน จึงเป็นเร่ืองที่ผู้กระทาํความผดิแสดงข้อความอนัเป็นเทจ็เพ่ือ

ขายสนิค้าหรือบริการ เป็นปัญหาที่ยากต่อการป้องกนั เพราะการโพสต์ข้อความลงในระบบสื่อ

ออนไลน์ดังกล่าว ผู้ที่โพสต์ข้อความสามารถโพสต์เข้ามาในช่ือของตนเองหรือสร้างในช่ือของคน

อื่น และเสนอขายสนิค้าและบริการโดยที่ผู้บริโภคหรือผู้ซ้ือไม่อาจทราบได้ว่า การเสนอขายสนิค้า

ดังกล่าวเป็นความจริงเพียงใด  ซ่ึงต่างจากการขายสินค้าหรือบริการที่มีร้านค้าหรือตัวแทนที่

ถูกต้อง ผู้ซ้ือสามารถติดตามตัวผู้ขายได้ หรือบริษัทที่ให้บริการได้ การตรวจสอบว่าใครเป็น
ผู้ดาํเนินการ เพราะการซ้ือขายทางสื่อออนไลน์น้ัน  การใช้ช่ือหรือข้อมูลในทางสื่อออนไลน์มักจะ
ไม่ได้ใช้ช่ือจริง ดังน้ัน การตรวจสอบของพนักงานสอบสวนจึงต้องแกะรอยจากบัญชีของผู้ขายที่

ระบุให้โอนเงินไป แล้วจึงติดตามตัวผู้ที่กระทาํความผิด  แต่ในบางกรณีการติดตามเจ้าของบัญชีก็
ไม่อาจได้ตัวผู้กระทาํความผิดที่แท้จริงได้ เพราะบางคนมีการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร เพ่ือให้มี

การโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว พนักงานสอบสวนจึงได้แต่เจ้าของบัญชีแต่ไม่ได้ผู้กระทาํความผิดที่

แท้จริง และถงึแม้จะสามารถนาํผู้กระทาํความผดิมาลงโทษได้กต็าม แต่ความเสยีหายที่เกดิขึ้นอาจ

ไม่ได้รับการเยียวยา เพราะเม่ือมีการชาํระเงินไปแล้วและผู้กระทาํความผดิได้นาํเงินไปใช้หมดแล้ว 

กไ็ม่สามารถที่จะนาํมาคืนให้แก่ผู้เสยีหายที่ถูกหลอกเป็นจาํนวนมากได้ 

  

บทสรุป 

 การซ้ือขายสินค้าและบริการผ่านเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมมีปัญหาเกิดขึ้ นเป็นอย่าง

มากมายที่ผู้บริโภคอาจไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร เช่น การเปิดเผยตัวข้อมูลสินค้าหรือ

บริการ การเปิดเผยตัวผู้ขาย ทาํให้ผู้ที่เสยีหายจากการการซ้ือขายผ่านเฟซบุค๊และอนิสตาแกรมไม่

สามารถเรียกให้ผู้ขายหรือผู้ประกอบการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ได้ และมีกรณีการ

หลอกลวงเกดิขึ้นมามากมายใน 

 เฟซบุ๊คและอินสตาแกรมเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน

คอมพิวเตอร์จึงทาํให้เข้าไปมีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในยุคแห่งข้อมูล

                                                                                                                                                                          

 (2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซ่ึงเป็นเดก็ หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูก

หลอกลวง 

 ผู้กระทาํต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิห้าปี หรือปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

26
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ถ้าการกระทาํความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทาํด้วยการแสดง

ข้อความอันเป็นเทจ็ต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซ่ึงควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทาํต้อง

ระวางโทษจาํคุกไม่เกนิห้าปี หรือปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 ถ้าการกระทาํความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหน่ึง

อนุมาตราใดด้วย ผู้กระทาํต้องระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หกเดือนถงึเจด็ปี และปรับตั้งแต่หน่ึงพันบาทถึงหน่ึงหม่ืนสี่

พันบาท 
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ข่าวสารอย่างในปัจจุบันน้ี จะเหน็ได้ว่ามีพัฒนาการเทคโนโลยีใหม่ๆ เกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ รวมทั้ง

พัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย แต่ถึงแม้ว่าพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศน้ันจะถูก

นาํมาประยุกต์ใช้และก่อให้เกดิประโยชน์มากมายกต็าม หากนาํไปใช้ในทางที่ไม่ดีไม่ชอบแล้วก ็

อาจก่อให้เกิดความเสยีหายอย่างร้ายแรงทางเศรษฐกจิและสงัคมได้ ดังน้ัน จึงเกิดรูปแบบใหม่

ของอาชญากรรมที่เกดิจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการกระทาํผิดขึ้น จึงจาํเป็นต้องมี

การพัฒนาและนาํกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law) มา

ประยุกต์ใช้ด้วยและยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น กฎหมายการแลกเปล่ียนข้อมูลทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์กฎหมายการโอนเงินอิเลก็ทรอนิกส์ กฎหมายลายมือช่ืออเิลก็ทรอนิกส ์กฎหมาย

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค แต่

กฎหมายดังกล่าวกไ็ม่สามารถนาํมาใช้คุ้มครองผู้บริโภคที่ทาํธุรกรรมออนไลน์ผ่านทางเฟซบุค๊และ

อินสตาแกรมได้ดี ยังทาํให้ผู้บริโภคเหล่าน้ีได้รับความเสียหายอยู่ ขณะที่ต่างประเทศ เช่น 

สหรัฐอเมริกามีการนาํกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และกฎหมายเร่ืองการโอนเงินทางอเิลก็ทรอนิกส ์มาใช้

บังคับในปัจจุบัน เป็นกรอบทางกฎหมายของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่ อ

อนิเทอร์เนต็ที่มีความสอดคล้องกนั 

 เน่ืองจากยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะในการควบคุมการทาํธุรกรรมในสงัคม

ออนไลน์ เช่น  เฟซบุค๊และอนิสตาแกรม ผู้เขยีนมีความเหน็ว่าควรมีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะ

เกี่ยวกับการทาํธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์และทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาแก้ไข เยียวยาความ

เสียหายให้แก่ผู้บริโภคที่ทําธุรกรรมออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ คุ้มครองผู้ที่ทาํธุรกรรมออนไลน์ผ่านเฟซบุค๊และอินสตาแกรมของบุคคลและกลุ่ม

ธุรกิจต่างๆ ซ่ึงเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการกระทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บน

อนิเทอร์เนต็ โดยแก้ไขเพ่ิมเติมจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้อยู่ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 โดยอาศัยการออกพระราชกฤษฎีกา ประกาศ

กระทรวง ซ่ึงจะมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่รวดเรว็ หรือโดยการออกกฎหมายใหม่ที่เน้นเกี่ยวกบั

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกบัการซ้ือขายในสื่อออนไลน์ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ซ่ึงใน

กรณน้ีีจะมีกระบวนกระบวนการทางนิติบัญญัติหลายขั้นตอนอาจมีความล่าช้า 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัญหาจากการทาํธุรกรรมออนไลน์ผ่านเฟซบุค๊และอนิสตาแกรม เพ่ือเป็นการ

ควบคุมและให้ความคุ้มครองธุรกจิบริการค้าขายในสื่อออนไลน์ทางอิเลก็ทรอนิกสใ์ห้ครอบคลุม

ย่ิงขึ้น  ผู้เขยีนมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
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 1. สมควรมีการเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกจิต้องจด

ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ข้อ (3) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ.2499 โดยใช้ข้อความดังน้ี “การซ้ือขายสนิค้าหรือบริการ โดยวิธกีารใช้สื่ออเิลก็ทรอนิกสผ่์าน

ระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ และในสื่อออนไลน์” 

2. สมควรมีการออก “ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เร่ือง การโฆษณาสนิค้า

หรือบริการในสื่อออนไลน์ทางอเิลก็ทรอนิกส”์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 

โดยกาํหนดให้ข้อความในสื่อโฆษณาบริการค้าขายในสื่อออนไลน์ทางอเิลก็ทรอนิกสมี์รายละเอยีด

สาระสาํคัญ คือ “ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้ผู้ให้บริการค้าขายในสื่อ

ออนไลน์ทางอเิลก็ทรอนิกส ์“  

 3. สมควรมีการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล กรณีมีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ช่ือ สกุล เลขประจาํตัวประชาชน ที่อยู่ ภาพถ่าย

ประจาํตัว อเีมล หมายเลขโทรศัพท ์ หมายเลขโทรศัพท ์ สถานที่ทาํงาน เลขบัญชีธนาคาร 

รายละเอยีดการเดินทาง ตาํแหน่งที่ตั้ง ที่กระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ ของสื่อออนไลน์

อนิเทอร์เนต็ โดยมีการกาํหนดหลักเกณฑใ์นการเกบ็รวบรวม การนาํไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคล เพ่ือปกป้องคุ้มครองสทิธขิองเจ้าของข้อมูล 

 

 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

 

ประมวลกฎหมายอาญา. 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์. 

พระราชบัญญัติการกระทาํความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550. 

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ.2499. 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2544. 

คอม 5 ดาว, Instagram คืออะไร, ใน : http://www.com5dow.com. (last visited 3 April 

 2013). จับแล้วนกต่อร่วมหลอกขายตุก๊ตาเฟอร์บี้ ,หนังสอืพิมพ์เดลินิวส ์8 กุมภาพันธ ์

 2556. 

นิชธมิา ปะจนัทบุตร, “ปัญหาการบังคบัใช้กฎหมายในสญัญาพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส”์, 
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