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จากสัปดาหกอนเราทราบกันแลววาสัญญาอิเล็กทรอนิกสมีความสัมพันธกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ชวย
ใหการคาประสบความสําเร็จ แตอยางไรก็ตาม ในทางปฏิบั ติก็ยังคงมีป ญหาเกิดขึ้นซึ่ งมี ผลกระทบกั บพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส ในสัปดาหนี้จะกลาวถึงขอควรระวังในการใชสัญญาอิเล็กทรอนิกสและการแนวทางแกไขปญหา
ดังกลาว
การพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสโดยใชสัญญาทางอิเล็กทรอนิกสนี้ยังคงมีขอที่ควรระวัง กลาวคือ ขอแรก
ความแตกตางของกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางอิเล็กทรอนิกสในแตละประเทศ เชน ประเด็นการเกิดและความ
สมบู รณ ของสัญ ญา, สถานที่ ทํา สั ญ ญา, การเลือกหากฎหมายมาใชบังคับ กับ สัญ ญาระหวางประเทศ, การหา
ตน ฉบับเอกสาร, การแสดงถึงตัวบุ คคลผูทําสัญญา หรือการยืนยันตัวบุคคล เป นตน และขอที่สอง การทําลาย
พยานหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อขายของคูสัญญา เชน การปดเว็บไซต การลบฐานขอมูล เปนตน
จุดออนดังกลาวนี้ คณะกรรมาธิการแหงสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ (United
Nations Commission on International Trade Law: UNCITRAL) ได เ สนอแนวทางแก ไ ข ซึ่ ง กํ า หนดไว ใ น
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการใชขอความสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสในสัญญาระหวางประเทศ ค.ศ. 2005
(United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts
2005) มีจุ ดประสงคเพื่อสรางกฎเกณฑทางการคาระหวางประเทศใหเปน แบบแผนเดียวกัน และสอดคลองกั น
เพื่อใหประเทศสมาชิกทําธุรกรรมการคาไดอยางมั่นใจวา ไมวาจะทําธุรกรรมกับ ประเทศสมาชิกใดก็ตามจะอยู
ภายใตกฎเกณฑ เดี ยวกัน ทั้ งนี้ คณะกรรมาธิการแหงสหประชาชาติฯ ได สนับ สนุน ให ประเทศสมาชิกปรับปรุง
กฎหมายภายในของตน (Domestic Law) ใหสอดคลองกับกฎหมายแมแบบ (Model Law) ตัวอยางเชน ประเทศ
สิ งค โปร มี การเตรีย มความพร อ มในเรื่ อ งนี้ แล ว โดยการออกกฎหมายธุร กรรมทางอิเล็ กทรอนิก ส ค.ศ. 2010
(Electronic Transaction Act 2010) โดยนําเอาหลั กการของอนุ สัญ ญาสหประชาชาติวาดวยการใชขอความ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสในสัญญาระหวางประเทศ ค.ศ. 2005 มาปรับใชกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
นอกจากนี้ อั งค ถั ด (The United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD)
ยังสนับสนุนใหประเทศสมาชิกอาเซียนพยายามพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหมีความสอดคลอง
กัน โดยเสนอคํ าแนะนํ าว า ประการแรก อาเซี ย นควรมีแ นวทางรว มกั น ในการวางกฎเกณฑ เกี่ ย วกั บ พาณิ ช ย

อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จภายในป 2015 ประการที่สอง แตละประเทศควรสรางมาตรการความปลอดภัยในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคในดานความปลอดภัยในการทําธุรกรรม ประการที่
สาม แตละประเทศควรออกกฎหมายตอตานอาชญากรรมคอมพิวเตอรขามชาติ ประการที่สี่ แตละประเทศควรมี
กฎหมายคุมครองผูบริโภคและมีวธิ ีการสืบสวนการกระทําความผิดที่เหมาะสม ประการที่หา ประเทศสมาชิกควรมี
เครือขายใหความรวมมือระหวางประเทศในการคุมครองผูบริโภค และประการที่หก ประเทศสมาชิกควรยอมรับ
การใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสและการพัฒนาขอตกลงที่เกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในสวนของกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาพาณิ ชยอิเล็กทรอนิกสนั้น อังคถัดไดจัดงานสัมมนาและไดมีการประกาศปฏิญญาการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตรวมกันระหวางประเทศสมาชิก
จากที่ ก ล าวมานี้ เพื่ อ เป น การพั ฒ นาการพาณิ ช ย อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส จึ งมี ข อ เสนอแนะว า ประการที่ ห นึ่ ง
ผูป ระกอบการตองให ความมั่น ใจแก ผูบ ริโภคเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามสัญ ญาและผลของสัญ ญา ประการที่ส อง
หน วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนของอาเซียนควรประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อแกไขอุป สรรคในการทํ า
สัญ ญาอิ เล็กทรอนิ กส และพั ฒ นาให กาวหนายิ่งขึ้น โดยเชิญ บุคคลหลายอาชีพที่เกี่ย วของ เชน นักธุรกิจ , นั ก
เศรษฐศาสตร, นักกฎหมาย, บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เปนตน ซึ่งอาจ
ศึกษาไดจากประเทศสหรัฐอเมริกา อันเปนประเทศที่ผานประสบการณดานสัญญาอิเล็กทรอนิกสมาอยางยาวนาน
และประการที่สาม การจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาระหวางประเทศในการทําสัญญาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาจขยายไปถึง
การระงับขอพิพาทที่เกิดจากสัญญาทางอิเล็กทรอนิกสดวย
ดังนั้น จะเห็นไดวาสัญญาทางอิเล็กทรอนิกสเปนกลไกอยางหนึ่งของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีบทบาท
อยางมากในการคาระหวางประเทศ จึงมีความจําเปนที่ผูประกอบการ คูคา และผูบริโภคควรใหความสําคัญในการ
ทํ าความเขาใจ การส งเสริ มและพั ฒ นาให มีความสมบูรณ ยิ่งขึ้น ซึ่งถาการดําเนิ น ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมี
ประสิทธิภาพ ยอมสงผลดีตอการคาในระยะยาวที่จะเปนคูคาหรือพันธมิตรทางธุรกิจกันตอไปในอนาคต
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