การคุม้ ครองการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสังคมออนไลน์
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บทนํา
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ที่ได้ รับความนิยมในสังคมไทยเป็ น
อย่างมากในปัจจุบันนั่นคือ เฟซบุค๊ (Facebook)1 ส่วนเครือข่ายสังคมออนไลน์ลาํ ดับถัดมาที่ได้ รับ
ความนิยมในสังคมไทยไม่แพ้ เฟซบุ๊ค นั่นคือ อินสตาแกรม (Instagram) และไลน์ (LINE) ซึ่ง
อินสตาแกรมได้ ถูกคิดค้ นขึ้นมาที่ซานฟรานซิสโกโดยเควิน ซิสตรอม และไมเคิล ไมค์ ครีเกอร์2
จากการพัฒนารูปแบบการให้ บริการของทั้งเฟซบุ๊ค อินสตาแกรมและไลน์ได้ รับความนิยมอย่าง
รวดเร็วทั้งในประเทศไทยและต่ างประเทศ มีช่องทางการติดต่ อสื่อสารที่ง่ายและการกระจาย
ช่ องทางในการเพิ่มบุคคลติดต่ อได้ มาก ทําให้ ท้ังบุคคลทั่วไปและกลุ่มผู้ประกอบการต่ างๆ ใช้
ประโยชน์จากช่องทางเหล่านี้มากขึ้น เช่น การประกาศขายสินค้ าหรือบริการของบุคคลทั่วไปและ
กลุ่มธุรกิจ การสร้ างแฟนเพจ การทําโฆษณาหรือการตลาดผ่านเฟซบุค๊ และอินสตาแกรม ซึ่งบุคคล
ทั่วไปและกลุ่มธุรกิจสามารถทําการโปรโมตสินค้ าหรือบริการได้ ง่ายเพราะสามารถกระจายข่าวสาร
ได้ อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้ จ่ายเป็ นอย่างมาก3 สามารถทําผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เลย
ซึ่งในความเป็ นจริงคู่สญ
ั ญาทั้งหลายอาจจะไม่เคยเห็นหน้ ากันเลยก็ได้ การกระทําต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ต้ องอาศัยความเชื่อถือและเชื่อมั่นระหว่างคู่สญ
ั ญา4
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ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
1
SocialBakers, กรุงเทพเป็ นเมืองที่มีคนเล่น Facebook มากที่สดุ ในโลก, 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_320004511-83.html (last visited 5 April 2013).
4
นิชธิมา ปะจันทบุตร, “ปัญหาการบังคับใช้ กฎหมายในสัญญาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้ า 2.
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ในปั จ จุ บั น ปั ญ หาในการซื้ อขายผ่ า นเฟซบุ๊ค และอิน สตาแกรมมีเกิด ขึ้ น เป็ นอย่ า งมาก
ผู้บริโภคอาจไม่ ได้ รับความคุ้มครองเท่าที่ควร เช่ น การเปิ ดเผยตัวข้ อมูลสินค้ าหรือบริการ การ
เปิ ดเผยตัวผู้ขาย ทําให้ ผ้ ูท่ีเสียหายจากการการซื้อขายผ่ านเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมไม่ สามารถ
เรียกให้ ผ้ ูขายหรือผู้ประกอบการรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายให้ ได้ และมีกรณีการหลอกลวงเกิด
ขึ้นมามากมายในปัจจุบัน อย่างกรณีกลุ่มผู้เสียหายกว่า 40 คน เดินทางเข้ าแจ้ งความเจ้ าหน้ าที่
ตํารวจกองบังคับการปราบปราม หลังถูกหลอกให้ โอนเงินสั่งซื้อตุก๊ ตา “เฟอร์บ้ ี” ทางอินสตาแก
รม แต่ไม่ได้ รับสินค้ าตามที่มีการตกลงซื้อขาย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 4.2 ล้ านบาท5 หรือ
หลอกลวงซื้อเครื่องสําอาง6 หรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์จาํ พวกไอโฟนหรือไอแพดทางเฟซบุค๊ 7 ซึ่ง
เมื่อมีกรณีปัญหาเกิดขึ้นก็จะเป็ นเรื่องยากต่อผู้บริโภคในการจับกุมผู้ท่หี ลอกลวงมารับโทษและ
เรียกค่าเสียหายกลับคืน
ผู้เขียนมองว่าการทําสัญญาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังไม่แพร่ หลายและมี
การวางกฎระเบียบที่เข้ มงวดมากนัก เหตุอีกประการที่ทาํ ให้ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในสังคม
ออนไลน์ ข องประเทศไทยยั ง ไม่ แ พร่ ห ลายมากอาจเป็ นเพราะการขาดความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
ผู้ประกอบการ ดังเช่น การซื้อขายสินค้ าผ่านทางเฟซบุค๊ และอินสตาแกรมหรืออินเทอร์เน็ตเหล่านี้
ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นไม่กล้ าตัดสินใจซื้อสินค้ าผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะไม่ไว้ ใจผู้ขาย ไม่แน่ใจ
ในตัวสินค้ า หรือไม่แน่ใจว่าถ้ ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นหรือมีปัญหาจะได้ รับความเป็ นธรรมหรือไม่ จะ
สามารถร้ องเรียนหรือติดตามดําเนินการกับบุคคลและกลุ่มธุรกิจต่ างๆ หรือผู้ประกอบการได้
เพียงใด
ในประเทศไทยถือได้ ว่าเป็ นประเทศที่กฎหมายให้ ความคุ้มครองผู้บริโภคในด้ านต่ างๆ
แต่ ด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนั้นไม่ ได้ ค้ ุมครองเฉพาะเจาะจงลงไปในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต และส่วนกฎหมายด้ านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ม่ได้ ให้ ความ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคเต็ม ที่ แต่ ก ลั บ เป็ นการคุ้ ม ครองการทํา ธุ ร กรรมทางพาณิชย์ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
โดยรวมเท่ า นั้ น ประเด็น ปั ญ หาจึง อาจมี ห ลายกรณี เช่ น กฎหมายที่ใ ช้ บั งคั บ อยู่ ใ นปั จ จุ บั น มี
มาตรการที่เ หมาะสมและเพี ย งพอที่จ ะคุ้ ม ครองสิท ธิข องผู้ บ ริ โ ภคที่ซ้ ื อสิน ค้ า และบริ ก ารทาง
อินเทอร์เน็ตหรือไม่ อย่างไร ควรมีการศึกษาถึงมาตรการที่เหมาะสมเฉพาะเรื่องไป และอาจอาศัย
มาตรการอื่นๆ เช่น การให้ ความรู้หรือคําแนะนําแก่ผ้ ูบริโภค, การจัดทําแนวทางปฏิบัติของผู้
ประกอบธุรกิจ (Best Practice), มาตรการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐ, การตรวจตราหรือเฝ้ า
ระวัง (surveillance) ตลอดจนการออกกฎเกณฑ์หรือกฎหมายเฉพาะเมื่อมีความจําเป็ น การที่มี
พระราชบัญญัติว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาใช้ เพื่อรับรองสถานะทาง
5

จับแล้ วนกต่อร่วมหลอกขายตุก๊ ตาเฟอร์บ้ ,ี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 8 กุมภาพันธ์ 2556.
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).
6

700

กฎหมายของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ ในการทําธุรกรรมหรือสัญญาให้ มีผลเช่ นเดียวกับการทํา
สัญญาตามหลักเกณฑ์ท่ปี ระมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์กาํ หนดไว้ ได้ แก่ การทําเป็ นหนังสือ
การมีหลักฐานเป็ นหนังสือ การลงลายมือชื่อ กล่าวคือ ถ้ ามีการทําสัญญาระหว่างบุคคลที่ใช้ ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความหมายของกฎหมายแล้ ว กฎหมายนี้ถือว่า
การทําสัญญานั้นได้ ทาํ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้ นของกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์แล้ ว เป็ นผลทําให้
สัญญานั้นมีผลสมบูรณ์หรือใช้ บังคับได้ ตามกฎหมาย หรือเพราะเฟซบุค๊ และอินสตาแกรมเป็ นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้ านคอมพิวเตอร์ จึงทําให้ เข้ าไปมีบทบาทในชีวิต
มนุ ษย์มากขึ้นทุกวัน จึงเกิดรูปแบบใหม่ ของอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้ คอมพิวเตอร์เป็ น
เครื่องมือในการกระทําผิดขึ้น จึงจําเป็ นต้ องมีการพัฒนาและนํากฎหมายอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law) มาประยุกต์ใช้ ด้วยและยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ เช่น
กฎหมายการแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และ กฎหมายคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล แต่กฎหมายดังกล่าวก็ไม่สามารถนํามาใช้ ค้ ุมครองผู้บริโภคที่ทาํ ธุรกรรมออนไลน์ผ่าน
ทางเฟซบุ๊ ค และอิ น สตาแกรมได้ ดี ยั ง ทํา ให้ ผู้ บ ริ โ ภคเหล่ า นี้ ได้ รั บ ความเสี ย หายอยู่ ขณะที่
ต่างประเทศ เช่ น สหรัฐอเมริกามีการนํากฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และกฎหมายเรื่องการโอนเงินทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มาใช้ บั ง คั บ ในปั จ จุ บั น เป็ นกรอบทางกฎหมายของการทํา ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีความสอดคล้ องกัน
เนื่องจากยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะในการควบคุมการทําธุรกรรมในส่วนที่
เป็ นโซเชี ย ลเน็ต เวิ ร์ ค เช่ น เฟซบุ๊ค และอิน สตาแกรม ดั ง นั้ น ผู้ เ ขีย นจึ ง มี ค วามเห็น ว่ า ควรมี
มาตรการทางกฎหมายเฉพาะเกี่ย วกับ การทํา ธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ กส์แ ละทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาแก้ ไข เยียวยาความเสียหายให้ แก่ผ้ ูบริโภคที่ทาํ ธุรกรรมออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ค
และอินสตาแกรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนจึงมุ่งหวังที่จะศึกษาข้ อเท็จจริงและสภาพปั ญหา
ข้ างต้ นว่า การคุ้มครองผู้ท่ที าํ ธุรกรรมออนไลน์ผ่านเฟซบุค๊ และอินสตาแกรมของบุคคลและกลุ่ม
ธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ นการคุ้ มครองผู้ บริ โ ภคจากการกระทํา ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ บ น
อินเทอร์เน็ต การทําธุรกรรมต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตจะได้ รับความคุ้มครองหรือไม่ เพียงใด
ความจํ าเป็ นทีจ่ ะต้องใช้กฎหมายในการคุม้ ครองการทําธุรกรรมผ่านทางสังคมออนไลน์
จากการศึกษา พบว่ าปั ญหาการทําธุรกรรมผ่ านสังคมออนไลน์ทางเฟซบุ๊คและการทํา
ธุ ร กรรมผ่ า นสัง คมออนไลน์ ท างอิน สตาแกรม เกิด ขึ้ นมาจากในปั จ จุ บั น การทํา ธุ ร กรรมทาง
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ห รื อ การทํา ธุ ร กรรมออนไลน์ ใ นประเทศไทยขยายตั ว เพิ่ ม มากขึ้ น
การ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้บริโภคที่ปัจจุบันมีการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์กันแพร่หลาย และมักจะ
บันทึกข้ อมูลส่วนตัวเพื่อแสดงตัวตนในเครือข่ายนั้น ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้ อมูลส่วนตัวของ
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เจ้ าของเครื่องเพื่อนําไปแอบอ้ างทําธุรกรรมการเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมา
จากการขาดความรู้ ความชํานาญในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือรู้ไม่เท่าทันกลโกง จึงทําให้
เกิดปั ญหาในหลาย ๆ เรื่องทั้งการถูกหลอก
การใช้ คอมพิ วเตอร์เป็ นเครื่องมือในการก่ อ
อาชญากรรม โดยใช้ วิธีการก่อกวน ทําลายข้ อมูลด้ วยไวรัส (virus) วอร์ม (worm) โทรจัน
(Trojan Horse) รวมถึงการปล่อยข่าวหลอกลวงต่างๆ และการขาดระบบควบคุมการเข้ าถึง
เว็บไซต์ท่ีไม่ เหมาะสม เป็ นต้ น
ผลกระทบจากการฉ้ อโกงดังกล่ าว ได้ ทาํ ให้ เกิดปั ญหาการ
หลอกลวงเพิ่มมากขึ้น ทั้งในการจัดจําหน่าย จัดส่งสินค้ า และชําระเงินผ่านทางเว็บไซต์ หรือ
โดเมนปลอมของบริษัทให้ บริการซื้อ-ขายผ่านอินเตอร์เน็ตที่สร้ างขึ้นเลียนแบบ รวมทั้งผ่าน
ทางการส่งอีเมล์หลอกล่อด้ วยรางวัลเพื่อให้ กรอกข้ อมูลส่วนตัวที่ ใช้ ระบุตัวตนของบุคคล โดย
วิธีการที่ใช้ น้ันจะมีท้งั e-mail marketing การฟิ ชชิ่ง (Phishing) การสแกมทางคอมพิวเตอร์
(Computer-related Scams) การถอดรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
ผู้เขียนวิเคราะห์ถึงความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ กฎหมายในการคุ้มครองการทําธุรกรรมผ่าน
ทางสังคมออนไลน์ท้งั ทางเฟซบุค๊ และทางอินสตาแกรมได้ ว่า เป็ นการซื้อขายที่แตกต่างในกรณีการ
ซื้อขายสินค้ าและบริการธรรมดา ที่ผ้ ูซ้ ือสามารถหยิบจับ พิจารณาตัวสินค้ าหรือบริการได้ โดยตรง
ประกอบกับลักษณะของการทําธุรกรรมทางออนไลน์มีความแตกต่างจากการทําธุรกรรมทั่วไป ที่ผ้ ู
ซื้อและผู้ขายสามารถเห็นหน้ ากัน เพื่อทําการต่อรองราคากันได้ ความเชื่อใจกันระหว่างผู้ซ้ ือและ
ผู้ขายที่ว่า สินค้ าที่ซ้ ือขายมีคุณภาพ สมกับราคาและจะได้ รับของตรงตามที่ตกลงกันหรือไม่ ย่อม
เกิดจากการสื่อสารทําความเข้ าใจระหว่ างผู้ซ้ ือผู้ขายโดยตรง ในทางกลับกันการซื้อขายสินค้ า
ออนไลน์น้ันต้ องอาศัยความไว้ เนื้อเชื่อใจกันมากกว่า เนื่องจากผู้ขายและผู้ซ้ ือไม่ได้ อยู่ในสถานที่
เดียวกัน ไม่อาจทราบได้ อย่างไรว่ากําลังสื่อสารอยู่กบั นาย ก หรือ นาย ข หรือเป็ นนาย ก นาย ข
ตัวจริงหรือไม่ และถึงแม้ ว่าในกรณีสินค้ าหรือบริการนั้นชุดรุดบกพร่ องหรือเสียหายผู้ซ้ ือสินค้ า
หรือบริการจะได้ รับการคุ้มครองตามหลักประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์8 หรือกฎหมายว่ า
ด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะให้ การรับรองว่ า
การซื้อขายที่เกิดจากกระบวนการทาง
อินเทอร์เน็ตมีผลทางกฎหมายเท่าเทียมกับการทําสัญญาซื้อขายในรูปกระดาษ โดยห้ ามปฏิเสธ
ความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ ทางกฎหมายของข้ อความที่อยู่ในรูปของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสอง และวรรคสาม
“สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือคํามั่นในการซื้อขายทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ ในวรรคหนึ่ง ถ้ ามิได้ มี
หลักฐานเป็ นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ ายผู้ต้องรับผิดเป็ นสําคัญ หรือได้ วางประจําไว้ หรือได้ ชาํ ระ
หนี้บางส่วนแล้ ว จะฟ้ องร้ องให้ บังคับคดีหาได้ ไม่
บทบัญญัติท่กี ล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ให้ ใช้ บังคับถึงสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ซ่ึงตกลงราคากันเป็ น
ราคาสองหมื่นบาท หรือกว่านั้นขึ้นไปด้ วย”
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ดังกล่าว9 เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นให้ แก่ผ้ ูซ้ ือในฐานะผู้บริโภค ซึ่งในกรณีการซื้อสินค้ าหรือบริการ
ออนไลน์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปก็คือ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (password)
ที่ผ้ ูซ้ ือและผู้ขายจะได้ รับเมื่อทําการลงทะเบียน (registration) หรือสมัครสมาชิกเว็บไซต์น้ันๆ
จึงต้ องมีกฎหมายที่สร้ างกระบวนการให้ เกิดความเชื่อมั่นแก่ผ้ ูซ้ ือในฐานะผู้บริโภคโดย
กําหนดให้ มีคนกลางคือ ผู้ให้ บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) ซึ่ง
เป็ นหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มารับรองว่า ผู้ขายรายนั้นมีตัวตนจริงในโลกอินเทอร์เน็ต ข้ อมูลที่ผ้ ูซ้ ือ
ได้ รับมีความถูกต้ องครบถ้ วนและไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ ไข และมีการรักษาความลับของข้ อมูล ซึ่ง
นําไปสู่การห้ ามผู้ขายปฏิเสธความรับผิดว่า ตนไม่ได้ เป็ นผู้ส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน โดยผู้
ให้ บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งจะต้ องมี
ระบบ วิธีการ และบุคลากรที่เชื่อถือได้ ในการให้ บริการดังกล่าว ทั้งนี้เป็ นการใช้ อาํ นาจตาม
กฎหมายกําหนดให้ การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็ นกิจการที่
ต้ องแจ้ งให้ ทราบ
หรือต้ องขึ้นทะเบียน ผู้ท่ีประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่ าวยื่นคําขอรั บ
ใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา10 ผู้ท่ปี ระสงค์จะประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา11
9

พระราชบัญญัติว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7 “ห้ ามมิให้ ปฏิเสธความมีผลผูกพัน
และการบังคับใช้ ทางกฎหมายของข้ อความใดเพียง เพราะเหตุท่ขี ้ อความนั้นอยู่ในรูปของข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์”
10
พระราชบัญญัติว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 33 ในกรณีท่มี ีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็ นกิจการที่ต้องแจ้ งให้ ทราบ หรือ
ต้ องขึ้นทะเบียน ให้ ผ้ ูท่ปี ระสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้ องแจ้ งหรือขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาก่อนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น
หลักเกณฑ์และวิธกี ารแจ้ งหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
และเมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกาได้ รับแจ้ งหรือรับขึ้นทะเบียนให้ ออกใบรับแจ้ งหรือ
ใบรับขึ้นทะเบียนเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ งหรือการขึ้นทะเบียนในวันที่ได้ รับแจ้ งหรือรับขึ้นทะเบียน และให้ ผ้ ู
แจ้ งหรือผู้ข้ ึนทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นได้ ต้ังแต่วันที่ได้ รับแจ้ งหรือรับขึ้นทะเบียน แต่ถ้าพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้ งหรือขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้ องหรือไม่ครบถ้ วน ให้
มีอาํ นาจสั่งผู้แจ้ งหรือผู้ข้ นึ ทะเบียนแก้ ไขให้ ถูกต้ องหรือครบถ้ วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ รับคําสั่งดังกล่าว
ในการประกอบธุรกิจ ผู้แจ้ งหรือผู้ข้ ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่งต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดใน
พระราชกฤษฎีกาและตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
11
พระราชบัญญัติว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 34 ในกรณีท่มี ีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กรณีใดเป็ นกิจการที่ต้องได้ รับใบอนุญาต
ให้ ผ้ ูท่ปี ระสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามที่กาํ หนดในพระราช
กฤษฎีกา
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธกี ารขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดใน
พระราชกฤษฎีกา
ในการประกอบธุรกิจ ผู้ได้ รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดในพระราช
กฤษฎีกา ประกาศที่คณะกรรมการกําหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต
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ในส่ ว นของมาตรการความปลอดภั ย ป้ องกั น อาชญากรรมหรื อ การฉ้ อโกง จะมี
พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อมุ่งปราบปรามการ
กระทําความผิดที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และข้ อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่นื เช่น โจมตีระบบ
เครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์
การเข้ าล่ วงรู้ข้อมูลแก้ ไขหรื อทําลายข้ อมูลของบุคคลอื่นในระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งเผยแพร่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็ นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจารซึ่ง
ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายกระทบกระเทื อ นต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คมและความมั่ น คงของประเทศ
ตลอดจนความสงบเรียบร้ อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่กม็ ีลักษณะของมาตรการป้ องกัน
การเข้ าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้ มีไว้ สาํ หรับตน12 ทั้งนี้ได้ กาํ หนดโทษให้ หนักขึ้นกับผู้ท่ี
ล่วงรู้มาตรการป้ องกันการเข้ าถึงระบบคอมพิวเตอร์ท่บี ุคคลอื่นได้ จัดทําขึ้นเป็ นการเฉพาะที่ได้ นาํ
มาตรการดังกล่ าวไปเปิ ดเผยโดยมิชอบในประการที่น่ าจะเกิดความเสียหายแก่เจ้ า ของระบบ
คอมพิวเตอร์13 ป้ องกันการเข้ าถึงโดยมิชอบซึ่งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ท่มี ีมาตรการป้ องกันการเข้ าถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้ มีไว้ สาํ หรับตน เช่น การเข้ าระบบฐานข้ อมูลลูกค้ า14 กําหนดโทษ
แก่บุคคลที่กระทําโดยมิชอบด้ วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ ซ่ึงข้ อมูลคอมพิวเตอร์ของ
ผู้อ่ ืนที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์มิว่าโดยวิธีใดและข้ อมูลคอมพิวเตอร์น้ันมิได้ มีไว้
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้ บุคคลทั่วไปใช้ ประโยชน์ได้ เช่น การดักจับข้ อมูลเกี่ยวกับเลขที่
บัญชี เลขบัตรเครดิต รหัสผ่าน เป็ นต้ น15 กําหนดโทษแก่บุคคลที่ทาํ ให้ เสียหายทําลายแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่นื โดยมิชอบ เช่น
การแก้ ไขรายการซื้อขายของคู่ค้า การส่งไวรัสทําลายข้ อมูล16 กําหนดโทษแก่บุคคลที่กระทําโดยมิ
ชอบไม่ ว่าวิธีใดเพื่ อให้ การทํางานของระบบคอมพิ วเตอร์ ของผู้ อ่ ืน ถูกระงับชะลอขัดขวางหรื อ
รบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ เช่น การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ท่มี ีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ขัดขวางการให้ บริการของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบการ (Denial of service)17 กําหนด
โทษแก่บุคคลที่ส่งข้ อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิ ด หรือ
ปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้ อมูลดังกล่าวอันเป็ นการรบกวนการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ของ
บุคคลอื่นโดยปกติสขุ เช่น การส่งสแปมเมล์ท่ไี ม่ระบุช่ือผู้ส่งที่แท้ จริง18

12

พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 5.
พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 6.
14
พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 7.
15
พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 8.
16
พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 9.
17
พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 10.
18
พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 11.
13
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สํา หรั บ ในต่ า งประเทศ สหรั ฐ อเมริ ก ามี ค วามพยายามที่จ ะควบคุ ม การส่ ง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือข้ อความโดยที่ผ้ ูรับมิได้ เรียกร้ องจากผู้รับที่เรียก
กันว่า สแปมเมล์ นั้นถือเป็ นการรบกวนสิทธิส่วนบุคคลโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ประการหนึ่ง ซึ่งส่วน
ใหญ่มักมีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ เช่น ขายสินค้ าหรือบริการ หรือชักชวนให้ เข้ าร่ วมเครือข่าย
ธุรกิจขายตรง ซึ่งก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนรําคาญต่อผู้ใช้ อนิ เทอร์เน็ตเป็ นอย่างมากโดยในปี ค.ศ.
1998 คณะกรรมาธิการค้ าสหรัฐ (Federal Trade Commission : FTC) ได้ ใช้ กฎหมายว่าด้ วย
การค้ าที่ไม่เป็ นธรรมในการควบคุมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่มี ีลักษณะหลอกลวงหรือทําให้ ผ้ ูรับ
เข้ าใจผิด โดยถือว่าจดหมายดังกล่าวเป็ นการปฏิบัติทางการค้ าที่ไม่เป็ นธรรมและหลอกลวง จะ
เห็นได้ ว่า การที่ FTC นํากฎหมายว่าด้ วยการค้ าที่ไม่เป็ นธรรม มาปรับใช้ กบั การส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ มิได้ จาํ กัดอยู่เฉพาะกรณีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมีลักษณะหลอกลวงในเนื้อหา
ของการซื้อขายสินค้ าหรือบริการ แต่รวมถึงกรณีท่กี ารซื้อขายสินค้ าหรือบริการที่มีหัวข้ อหรือ
ลักษณะการส่งที่มีลักษณะเป็ นสแปมเมล์ ซึ่งทําให้ ผ้ ูรับเข้ าใจผิดในแหล่งที่มาหรือที่อยู่ของผู้ส่ง ก็
ถือว่าเป็ นการปฏิบัติทางการค้ าที่ไม่เป็ นธรรมและหลอกลวงเช่นกัน
ส่วนในประเทศสิงคโปร์ มีกฎหมายที่สร้ างมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่บี ัญญัติความผิดทางอาญาเอาไว้ เป็ นการเฉพาะ โดยมี
บทบัญญัติท่เี กี่ยวข้ องกับความปลอดภัยป้ องกันอาชญากรรมหรือการฉ้ อโกง ได้ แก่19 ป้ องกันการ
ฉ้ อโกง เช่น การส่ง scam20 ป้ องกันการฉ้ อโกงโดยบุคคล เช่น การปลอมแปลงตัวตน21 หรือ
ป้ องกันการปลอมเอกสารหรือหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับประเทศญี่ปุ่น กฎหมายสําคัญที่ส่งเสริมธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น คือ Act
on the Protection of Personal Information 2003 ซึ่งเป็ นกฎหมายที่ค้ ุมครองความเป็ นส่วนตัว
เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล ถือเป็ นกฎหมายที่สามารถสร้ างแนวทางในการป้ องกันและลดปั ญหา
ฉ้ อโกงหรือการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลได้ โดยนิสยั ส่วนตัวของชาวญี่ปุ่นที่ไม่ชอบความเสี่ยงและ
รักความเป็ นส่วนตัวสูง การเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลจึงมีความสําคัญมาก การคุ้มครองความเป็ น
ส่วนตัวจะช่ วยสร้ างความมั่นใจให้ กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้ าและบริการออนไลน์ กฎหมาย
คุ้ มครองข้ อมู ลส่ ว นบุ คคลยั งได้ กาํ หนดให้ ภ าคธุ รกิจ มี การจัดเก็บข้ อมู ลอย่ า งเป็ นระบบไม่ ใ ห้
เสียหาย สูญหาย หรือผิดพลาด ตัวอย่างของการใช้ กฎหมาย เช่น การป้ องกันการใช้ ข้อมูลที่มีอยู่
ในสมาร์ทการ์ดในการซื้อสินค้ าออนไลน์

19

สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา. กฎหมายด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสิงคโปร์. 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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ฉะนั้นในประเทศไทย ประเด็นสิ่งต่างๆ อันเนื่องมาจากผู้ประกอบการไม่ ทาํ การค้ าขาย
โดยสุจริต โดยเฉพาะการหลอกลวงในเรื่องราคาซื้อขายสินค้ าหรือบริการ เรื่องเจ้ าของออนไลน์ท่ี
แท้ จริง การโฆษณาที่ก่อให้ เกิดความหลงผิด หรือการฉ้ อโกงออนไลน์ เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับต่างประเทศ ล้ วนเป็ นการแก้ ไขปั ญหาที่ปลายเหตุ หาได้ มีการรับรอง คุ้มครองผู้ซ้ ือสินค้ าหรือ
บริการ ตั้งแต่หรือ ณ ขณะกําลังพิจารณาเลือกดูสนิ ค้ าหรือบริการผ่านทางสังคมออนไลน์ จึงควรที่
จะต้ องมีการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการให้ บริการออกใบรับรองการควบคุม
การประกอบธุรกิจการให้ บริการออกใบรับรอง รวมทั้งการใช้ ใบรับรองลายมือชื่อในธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้ างความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
การซื้ อขายออนไลน์ เ ป็ นการซื้ อขายตามคํา พรรณนาตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์ มาตรา 503 วรรคสอง คือ การซื้อขายที่ผ้ ูซ้ ือไม่ได้ เห็น หรือไม่ได้ ตรวจสอบทรัพย์สนิ ที่
ซื้อขายกันก่อน แต่ตกลงซื้อโดยเชื่อถึงคําบรรยายถึงลักษณะรูปพรรณสัณฐาน และคุณภาพของ
ทรัพย์สนิ นั้นตามที่ผ้ ูขายบอก หรือตามที่ได้ บรรยายเอาไว้ และแม้ บางกรณีผ้ ูซ้ ือจะได้ เห็นทรัพย์สนิ
นั้นแล้ ว แต่กย็ ากที่จะทําตรวจสอบถึงคุณภาพได้ และผู้ซ้ ือตกลงซื้อโดยอาศัยคําบรรยายของผู้ขาย
เป็ นหลัก ประกอบกับการตรวจสอบบุคคลที่ขายสินค้ าออนไลน์ เป็ นเรื่องที่ค่อนข้ างยุ่งยาก บาง
รายมีการจดทะเบียนในต่างประเทศ ไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทําให้ ยากในการยืนยันตัวผู้กระทํา
ความผิด ถึงแม้ จะรู้ว่าเป็ นผู้กระทําความผิด แต่กม็ ีข้อสงสัยว่า อาจไม่ใช่ผ้ ูกระทําความผิดตัวจริงก็
เป็ นได้
เมื่ อ ถู ก หลอกลวงจากการขายสิน ค้ า หรื อ บริ ก ารผ่ า นทางสัง คมออนไลน์ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบหมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอร์ (Internet Protocol : IP) หรือ
ยืนยันข้ อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กระทําความผิด มีบุคลากรไม่เพียงพอ ทั้งจํานวน ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ไม่เท่าทันคนร้ าย รวมถึงความล่าช้ าในการเข้ าถึงข้ อมูลที่ทาํ ให้ ช้ากว่าคนร้ ายเสมอ
กว่ า จะตรวจสอบได้ ก ไ็ ม่ อ าจจะทํา การจั บ กุ ม ผู้ ก ระทํา ความผิด มาลงโทษได้ การร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ
พนักงานสอบสวน ในประเทศไทยพนักงานสอบสวนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการค้ า
ขายออนไลน์กม็ ีน้อย และส่วนใหญ่กไ็ ม่เข้ าใจวิธกี ารทําธุรกิจบนออนไลน์
สําหรับการควบคุมการประกอบพาณิชยกิจนั้น ถึงแม้ ว่าจะได้ มีการออกพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้ วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการค้ าขายในสื่อออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ ผ้ ูประสงค์จะ
เป็ นผู้ ให้ บ ริ การค้ า ขายในสื่อออนไลน์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้ องยื่นแบบการขอใบอนุ ญ าตการ
ให้ บริการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการ
รวบรวมสถิติและทราบหลั กฐานของผู้ ประกอบพาณิชยกิจบางประเภท มีการกํา หนดให้ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ าเป็ นสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ เพื่อรับจดทะเบียนพาณิชยกิจตามประเภทที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด22 มาตรา 92 และยังกําหนดให้ ผ้ ูประกอบพาณิชยกิจแสดงใบทะเบียน
22

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499, มาตรา 9 วรรคสี่ “เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมสถิติและทราบ
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พาณิชย์ หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สํานักงานในที่เปิ ดเผยซึ่งอาจเห็นได้ ง่าย23 หากแต่
ทว่าในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องให้ ผ้ ูประกอบพาณิชยกิจต้ องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่
11) พ.ศ. 2553 ในข้ อ 3 มีการกําหนดไว้ เฉพาะการซื้อขายสินค้ าหรือบริการ โดยวิธีการใช้ ส่ อื
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่ ได้ มีการครอบคลุมไปถึงการซื้อขาย
สินค้ าหรือบริการในสื่อออนไลน์ด้วย จึงควรที่จะมีการแก้ ไขประกาศฉบับนี้ เพื่ อให้ ผ้ ูประกอบ
พาณิชยกิจในสื่อออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชยกิจด้ วย เพื่อเป็ นการรวบรวมข้ อมูลไว้ จะได้ ง่าย
ต่อการรวบรวมหลักฐานหากมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ าขายสินค้ าหรือบริการผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ นอกจากนี้ควรกําหนดให้ ต้องระบุข้อความการได้ รับอนุญาตให้ ทาํ การซื้อขายสินค้ าหรือ
บริการ โดยวิธีการใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและในสื่อออนไลน์ ให้
ผู้บริโภคเห็นเด่นชัดด้ วย
นอกจากนี้ การยึดหรื ออายัด ทรั พย์ สินของผู้ กระทํา ความผิดฐานฉ้ อโกงตามประมวล
กฎหมายอาญาก็เป็ นเรื่องที่ค่อนข้ างยุ่งยาก ต้ องใช้ อาํ นาจศาล พนักงานสอบสวนก็ไม่กล้ าที่จะไป
อายัดบัญชี กลัวเสี่ยงที่จะถูกฟ้ องกลับ ดังนั้น ถึงแม้ จะร้ องทุกข์ดาํ เนินคดีกบั พวกผู้กระทําความผิด
ได้ แต่กจ็ ะไม่สามารถได้ ทรัพย์สนิ เงินทองกลับคืนมาได้ อีกทั้งความยุ่งยากในการพิสจู น์ความผิด
ของผู้กระทําความผิด พวกหลอกลวงจากการขายสินค้ าหรือบริการผ่านทางสังคมออนไลน์ จะมี
ทีมงานหรือตัวการร่วมกับผู้กระทําความผิดหลายคน แบ่งหน้ าที่กนั ทํา บางคนอาจไม่ร้ จู ักกัน หรือ
รู้จักกันเพียงชื่อเล่น หรือรู้จักกันทางออนไลน์ ไม่เคยเห็นหน้ ากัน จึงเป็ นการยากในการแสวงหา
ข้ อ เท็จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานเพื่ อ พิ สูจ น์ ค วามผิด ของผู้ ก ระทํา ความผิด คํา ซั ด ทอดระหว่ า ง
ผู้กระทําความผิดด้ วยกัน ไม่สามารถรับฟังเป็ นพยานหลักฐานพิสจู น์ความผิดจําเลยได้ โดยลําพัง
ต้ องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบ และการหาพยานหลักฐานอื่นประกอบก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
ในส่ วนของความผิด ฐานฉ้ อ โกงตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่ ว่า จะเป็ นการฉ้ อ โกง
ธรรมดาตามมาตรา 34124 การฉ้ อโกงโดยการแสดงตนเป็ นบุคคลอื่นตามมาตรา 34225 หรือการ

หลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจบางประเภท ให้ รัฐมนตรีมีอาํ นาจกําหนดให้ กรมพั ฒนาธุรกิจการค้ าเป็ น
สํานั กงานทะเบี ยนพาณิช ย์ เพื่ อรั บ จดทะเบีย นพาณิช ยกิจ ตามประเภทที่รัฐ มนตรี ป ระกาศกํา หนดได้ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
23
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499, มาตรา 14 วรรคสาม “ให้ ผ้ ูประกอบพาณิชยกิจแสดงใบ
ทะเบียนพาณิชย์ หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สํานักงานในที่เปิ ดเผยซึ่งอาจเห็นได้ ง่าย”
24
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อ่นื ด้ วยการแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จ หรือ
ปกปิ ดข้ อความจริงซึ่งควรบอกให้ แจ้ ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ ไปซึ่งทรัพย์สนิ จากผู้ถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลที่สาม หรือทําให้ ผ้ ูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ ผู้น้ันกระทําความผิด
ฐานฉ้ อโกง ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
25
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 342 ถ้ าในการกระทําความผิดฐานฉ้ อโกง ผู้กระทํา
(1) แสดงตนเป็ นคนอื่น หรือ
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ฉ้ อโกงประชาชนตามมาตรา 34326 ปัญหาที่เกิดการฉ้ อโกงในการซื้อขายผ่านทางสื่อออนไลน์ใน
ช่องทางเฟซบุค๊ และอินสตาแกรมนั้น จึงเป็ นเรื่องที่ผ้ ูกระทําความผิดแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จเพื่อ
ขายสินค้ าหรือบริการ เป็ นปัญหาที่ยากต่อการป้ องกัน เพราะการโพสต์ข้อความลงในระบบสื่อ
ออนไลน์ดังกล่าว ผู้ท่โี พสต์ข้อความสามารถโพสต์เข้ ามาในชื่อของตนเองหรือสร้ างในชื่อของคน
อื่น และเสนอขายสินค้ าและบริการโดยที่ผ้ ูบริโภคหรือผู้ซ้ ือไม่อาจทราบได้ ว่า การเสนอขายสินค้ า
ดังกล่ าวเป็ นความจริงเพียงใด ซึ่งต่างจากการขายสินค้ าหรือบริการที่มีร้านค้ าหรือตัวแทนที่
ถูกต้ อง ผู้ซ้ ือสามารถติดตามตัวผู้ขายได้ หรือบริษัทที่ให้ บริการได้ การตรวจสอบว่าใครเป็ น
ผู้ดาํ เนินการ เพราะการซื้อขายทางสื่อออนไลน์น้ัน การใช้ ช่ือหรือข้ อมูลในทางสื่อออนไลน์มักจะ
ไม่ได้ ใช้ ช่ือจริง ดังนั้น การตรวจสอบของพนักงานสอบสวนจึงต้ องแกะรอยจากบัญชีของผู้ขายที่
ระบุให้ โอนเงินไป แล้ วจึงติดตามตัวผู้ท่กี ระทําความผิด แต่ในบางกรณีการติดตามเจ้ าของบัญชีก ็
ไม่อาจได้ ตัวผู้กระทําความผิดที่แท้ จริงได้ เพราะบางคนมีการรับจ้ างเปิ ดบัญชีธนาคาร เพื่อให้ มี
การโอนเงินเข้ าบัญชีดังกล่าว พนักงานสอบสวนจึงได้ แต่เจ้ าของบัญชีแต่ไม่ได้ ผ้ ูกระทําความผิดที่
แท้ จริง และถึงแม้ จะสามารถนําผู้กระทําความผิดมาลงโทษได้ กต็ าม แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจ
ไม่ได้ รับการเยียวยา เพราะเมื่อมีการชําระเงินไปแล้ วและผู้กระทําความผิดได้ นาํ เงินไปใช้ หมดแล้ ว
ก็ไม่สามารถที่จะนํามาคืนให้ แก่ผ้ ูเสียหายที่ถูกหลอกเป็ นจํานวนมากได้

บทสรุป
การซื้ อขายสิน ค้ า และบริ ก ารผ่ า นเฟซบุ๊ค และอิน สตาแกรมมี ปั ญ หาเกิด ขึ้ น เป็ นอย่ า ง
มากมายที่ผ้ ูบริโภคอาจไม่ ได้ รับความคุ้มครองเท่าที่ควร เช่ น การเปิ ดเผยตัวข้ อมูลสินค้ าหรื อ
บริการ การเปิ ดเผยตัวผู้ขาย ทําให้ ผ้ ูท่เี สียหายจากการการซื้อขายผ่านเฟซบุค๊ และอินสตาแกรมไม่
สามารถเรี ย กให้ ผ้ ู ข ายหรื อ ผู้ ป ระกอบการรั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่ า เสีย หายให้ ไ ด้ และมี ก รณี ก าร
หลอกลวงเกิดขึ้นมามากมายใน
เฟซบุ๊ค และอิน สตาแกรมเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางด้ า น
คอมพิวเตอร์จึงทําให้ เข้ าไปมีบทบาทในชีวิตมนุ ษย์มากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในยุคแห่ งข้ อมูล
(2) อาศัยความเบาปั ญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็ นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่ งจิตของผู้ถูก
หลอกลวง
ผู้กระทําต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้ าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
26
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ถ้ าการกระทําความผิดตามมาตรา 341 ได้ กระทําด้ วยการแสดง
ข้ อความอันเป็ นเท็จต่อประชาชน หรือด้ วยการปกปิ ดความจริงซึ่งควรบอกให้ แจ้ งแก่ประชาชน ผู้กระทําต้ อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินห้ าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้ าการกระทําความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้ องด้ วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่ง
อนุมาตราใดด้ วย ผู้กระทําต้ องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่
พันบาท
708

ข่าวสารอย่างในปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ ว่ามีพัฒนาการเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
พัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้ วย แต่ถึงแม้ ว่าพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะถูก
นํามาประยุกต์ใช้ และก่อให้ เกิดประโยชน์มากมายก็ตาม หากนําไปใช้ ในทางที่ไม่ดีไม่ชอบแล้ วก็
อาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ดังนั้น จึงเกิดรูปแบบใหม่
ของอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้ คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่องมือในการกระทําผิดขึ้น จึงจําเป็ นต้ องมี
การพัฒนาและนํากฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law) มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ด้ ว ยและยั ง มี ก ฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ งอื่น ๆ เช่ น กฎหมายการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค แต่
กฎหมายดังกล่าวก็ไม่สามารถนํามาใช้ ค้ ุมครองผู้บริโภคที่ทาํ ธุรกรรมออนไลน์ผ่านทางเฟซบุค๊ และ
อิน สตาแกรมได้ ดี ยั ง ทํา ให้ ผ้ ู บ ริ โ ภคเหล่ า นี้ ได้ รั บ ความเสีย หายอยู่ ขณะที่ต่ า งประเทศ เช่ น
สหรัฐอเมริกามีการนํากฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคล กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และกฎหมายเรื่องการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้
บั ง คั บ ในปั จ จุ บั น เป็ นกรอบทางกฎหมายของการทํา ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นสื่ อ
อินเทอร์เน็ตที่มีความสอดคล้ องกัน
เนื่องจากยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะในการควบคุมการทําธุรกรรมในสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟซบุค๊ และอินสตาแกรม ผู้เขียนมีความเห็นว่าควรมีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะ
เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาแก้ ไข เยียวยาความ
เสี ย หายให้ แก่ ผ้ ู บ ริ โ ภคที่ท ํา ธุ ร กรรมออนไลน์ ผ่ า นทางเฟซบุ๊ ค และอิ น สตาแกรมได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ คุ้มครองผู้ท่ที าํ ธุรกรรมออนไลน์ผ่านเฟซบุค๊ และอินสตาแกรมของบุคคลและกลุ่ม
ธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ นการคุ้ มครองผู้ บริ โ ภคจากการกระทํา ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ น
อินเทอร์เน็ต โดยแก้ ไขเพิ่มเติมจากกฎหมายที่เกี่ยวข้ องที่บังคับใช้ อยู่ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้ วย
ธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2545 พระราชบั ญ ญั ติ ท ะเบี ย นพาณิช ย์
พ.ศ.2499
พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 โดยอาศัยการออกพระราชกฤษฎีกา ประกาศ
กระทรวง ซึ่งจะมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่รวดเร็ว หรือโดยการออกกฎหมายใหม่ท่เี น้ นเกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายในสื่อออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใน
กรณีน้ ีจะมีกระบวนกระบวนการทางนิติบัญญัติหลายขั้นตอนอาจมีความล่าช้ า

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัญหาจากการทําธุรกรรมออนไลน์ผ่านเฟซบุค๊ และอินสตาแกรม เพื่อเป็ นการ
ควบคุมและให้ ความคุ้มครองธุรกิจบริการค้ าขายในสื่อออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ ครอบคลุม
ยิ่งขึ้น ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะดังนี้
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1. สมควรมีการเพิ่มเติมประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ ผ้ ูประกอบพาณิชยกิจต้ องจด
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ข้ อ (3) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ.2499 โดยใช้ ข้อความดังนี้ “การซื้อขายสินค้ าหรือบริการ โดยวิธกี ารใช้ ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และในสื่อออนไลน์”
2. สมควรมีการออก “ประกาศคณะกรรมการว่าด้ วยการโฆษณา เรื่อง การโฆษณาสินค้ า
หรือบริการในสื่อออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์” ตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
โดยกําหนดให้ ข้อความในสื่อโฆษณาบริการค้ าขายในสื่อออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์มีรายละเอียด
สาระสํา คัญ คือ “ต้ องระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับ การได้ รับ อนุ ญ าตให้ ผ้ ู ใ ห้ บ ริ การค้ า ขายในสื่อ
ออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ “
3. สมควรมีการออกกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ ความคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคล กรณีมีการกรอกข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ที่อยู่ ภาพถ่าย
ประจําตัว อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ทาํ งาน เลขบัญชีธนาคาร
รายละเอียดการเดินทาง ตําแหน่งที่ต้ัง ที่กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของสื่อออนไลน์
อินเทอร์เน็ต โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการเก็บรวบรวม การนําไปใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อปกป้ องคุ้มครองสิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
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