
 

“แนวทางการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์” 
 

การสัมมนาทางวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
เรื่อง แนวทางการจัดตั้งศนูย์รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดจากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

จัดโดย ศูนย์วิจัยและใหค้ าปรึกษาคณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 

เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ ชั้น ๑  ห้อง Convention Hall C   

๑.  หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบหนึ่งที่ส่งผลกระทบอย่างส าคัญ
ต่อความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการเพิ่มมูลค่าการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยคือในด้านการท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ซื้อขายสินค้าและการรับบริการทางออนไลน์ ที่มีการกระท าธุรกรรมระหว่างผู้ประกอบการกับ
ผู้บริโภค  เมื่อผู้บริโภคท าการซื้อสินค้าหรือเข้ารับบริการโดยผ่านทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อาจเกิด
ปัญหาที่มีการส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามโฆษณา การขาดการรับประกันคุณภาพสินค้า หรือการไม่รับผิด
ในความช ารุดบกพร่องของสินค้าหลังการขายหรือหลังให้บริการของผู้ประกอบการ 

จากข้อมูลทางสถิติภัยคุกคามประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) พบว่ามีสถิติการกระท าความผิดในลักษณะของ
การฉ้อโกง (Fraud) สูงถึงร้อยละ ๕๑.๖ เมื่อเปรียบเทียบกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ใน
ลักษณะอื่น  

สถิติภัยคุกคาม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 



 

๒ 

 

สาเหตุที่ท าให้ปริมาณการฉ้อโกงเกิดขึ้นมากในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก
เหล่ามิจฉาชีพอาศัยช่องทางที่ไม่ต้องอยู่ต่อหน้ากับผู้บริโภคในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
การปิดบังตัวตนและสร้างเว็บไซตห์ลอกลวงประชาชนผู้บริโภค  

กรณีตัวอย่างของปัญหาข้างต้นได้ปรากฏเป็นข่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชาชนซึ่งเป็น
ผู้บริโภคจ านวนมากมีความหวั่นวิตกและขาดความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   
ดังแสดงให้เห็นไดจ้ากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งพบว่าอุปสรรคของธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยในส่วนของผู้บริโภคมีหลายสาเหตุ  ดังนี ้

 
พฤติกรรมของลูกค้า ร้อยละ 

กลัวปัญหาการฉ้อโกง  ๖๑.๒ 

กลัวได้รับสินค้าไม่ตรงตามทีโ่ฆษณา  ๕๘.๒ 

ไม่มีความเช่ือมัน่ในการช าระเงิน  ๕๗.๗ 

ไม่เห็นสินค้ากอ่นสัง่ซือ้หรือสัง่จอง  ๔๖.๖ 

กลัวการขโมยข้อมูลบัตรเครดิต  ๒๗.๓ 

ต้องการให้ผู้ขายพูดคุยมากกว่าการติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ต ๒๒.๗ 

กลัวการขโมยข้อมูลใช้ระบุตัวบุคคล  ๒๒.๕ 

กลัวผลผูกพันทางกฎหมาย  ๑๒.๖ 

อื่นๆ  ๐.๓ 

 
เพื่อเป็นการขจัดอุปสรรคของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยอันเกิดจากสาเหตุข้างต้น  

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ในฐานะองค์กรที่มีบทบาท
หลักในการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศซึ่งได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”ขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการคุ้มครองผู้บริโภคจาก
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อพิพาทในการซื้อขายสินค้าและการรับบริการทางออนไลน์ 
โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์
การรับเรื่องร้องเรียน และกระบวนการในการติดตามหรือจัดการเรื่องรับร้องเรียนดังกล่าว เพื่อให้
ผู้บริโภคมีช่องทางในการจัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านกลไกที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีการ
ติดตามผลการด าเนินการอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเป็นการลดภาระในการน าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสข์ึ้นสู่ศาล  

เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นในประเทศ
ไทยมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 



 

๓ 

 

สพธอ. จึงมอบหมายให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท าการวิจัยศึกษาวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาของการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการประกอบการโดยภาครัฐ และรูปแบบการจัดตั้ง 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางที่สามารถคุ้มครอง
ผู้บริโภคจากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

๒.  วัตถุประสงค์การศึกษาวจิัย 
      ๒.๑  เพื่อศึกษาแนวทางการให้มีกลไกหรือมาตรการในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อพิพาท
จากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อประโยชน์ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคออนไลน ์

๒.๒  เพื่อศึกษาแนวทางความเป็นไปได้และรูปแบบที่เหมาะสมของการจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการจัดการหรือ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้บริโภค 

๓.  การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
 ตามขอบเขตการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยจะมีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในประเด็นที่ศึกษา  และผลกระทบที่มีความเกี่ยวข้องของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยในส่วนของภาครัฐ ประกอบด้วยผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานอาหารและยา เป็นต้น และในส่วนของภาคเอกชนประกอบด้วยผู้แทน
ของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ  
กลุ่มประชาชนผู้บริโภคทั่วไปเพื่อเป็นข้อมูลประกอบข้อเสนอแนวทางการจัดท ารูปแบบของกลไก 
ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับแนวทางการแก้ไข
หรือระงับข้อพิพาทจากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพส าหรับประเทศไทยต่อไป 
ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมพาณิชยท์างอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ
การเพิ่มมูลค่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยการจัดให้มีกลไกหรือมาตรการในการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อพิพาทอันเกิดจากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคุ้มครอง
ดูแลผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ 

๔.  วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี ้
๑) ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วนของ

ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการประกอบการโดยภาครัฐ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สาเหตุหรือปัจจัยในการเกิดข้อพิพาทจากการท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การซื้อขายสินค้าและการรับบริการทางออนไลน ์ 



 

๔ 

 

๒) ข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผู้บริโภค
ได้มาติดต่อขอด าเนินการกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค หรือสมาคมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต่าง ๆ เป็นต้น  

๓) ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดการแก้ไข  และหรือกลไกการรับเรื่องร้องเรียนหรือการ
จัดการหรือการระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ในประเทศไทยของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือสมาคมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ เป็นต้น รวมทั้ง
ประเด็นอื่น ๆ ที่ส่งผลอย่างส าคัญต่อการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในประเด็นสัญญาไม่เป็นธรรมที่เกิดจากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์ต่อไป 

๕.  ผู้รับผิดชอบการจัดสัมมนา 
 ศูนยว์ิจัยและให้ค าปรึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

“โครงการวิจัยการจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
อันเกิดจากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส”์ 

หัวหน้าผู้วิจัย ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร  ถิระวัฒน์ และ 
    ๒. รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ 

๖.  จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทุกภาคส่วน ประมาณ 80 คน 

๗.  วัน เวลา และสถานที่ 
 วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 
          ณ. โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ ห้อง Convention Hall C ชั้น ๑ 

๘.  ก าหนดการสัมมนา 
 ตามเอกสารแนบ 



 

๕ 

 

 

ก าหนดการสัมมนารับฟงัความคิดเห็น 

“แนวทางการจัดตั้งศูนยค์ุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์” 

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ ชั้น ๑  ห้อง Convention Hall C   
 

เวลา 
๙.๐๐ - ๙.๑๕ น. กล่าวเปิดการสัมมนา 
    โดย - รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ 
            (คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 - นางสุรางคณา วายุภาพ 
            (ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ 

           (องค์กรมหาชน)) 

๙.๑๕ - ๙.๔๕ น.       เสนอรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น  
      -  สภาพปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการร้องเรียน

หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้น และกลไกหรือมาตรการสากลในการรับเรื่อง
ร้องเรียนหรือข้อพิพาทจากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

        โดย - รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร  ถิระวัฒน์ และ 
             - รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ 

(รับประทานอาหารว่าง - บริการในห้องสัมมนา) 

๙.๔๕ – ๑๐.๔๕ น.   อภิปราย ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
       โดย - เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
                (นายจิรชัย มูลทองโร่ย)   หรือผู้แทน  อยู่ระหว่างทาบทาม 

             - นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 
                 (นายภาวุธ พงษ์วิทยภาน)ุ   หรือผู้แทน อยู่ระหว่างทาบทาม 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ 

๑๒.๐๐ น. ปิดการสัมมนา 

(รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน) 

------------------------------------------------------ 
 


