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แถลงการณ์ “ค าแนะน าการซื้อสินค้าทางออนไลน์อย่างไรให้มั่นใจ” 
 โดย 

สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 
 
 เนื่องด้วยตอนนี้มีคนไทยจ ำนวนมำก นิยมซื้อสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์กันมำกขึ้น อีกทั้งจ ำนวน
ผู้ประกอบกำรที่ค้ำขำยสินค้ำทำงออนไลน์ก็เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน จำกเหตุกำรณ์กำรฉ้อโกงกำรซื้อขำย
สินค้ำทำงออนไลน์ที่เกิดขึ้นล่ำสุดกับกำรสั่งซื้อสินค้ำแล้วไม่ได้รับสินค้ำอย่ำงตุ๊กตำเฟอร์บี้ (Furby) ผ่ำนทำง 
Social Media ดังนั้นทำงสมำคมผู้ประกำรอิเล็กทรอนิกส์ไทย ที่เป็นศูนย์กลำงของผู้ประกอบกำรพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) จึงได้มีค ำแนะน ำในกำรซื้อสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ดังนี้ 

ค าแนะน าการซื้อสินค้าทางออนไลน์อย่างไรให้ม่ันใจ 

1. หำกเจอสินค้ำท่ีรำคำถูกกว่ำรำคำท้องตลำดมำกๆ จนผิดสังเกต ให้ตรวจสอบกับผู้ซื้อให้มั่นใจเสียก่อน 
อย่ำเห็นแก่ของรำคำถูกและรีบโอนเงินไปให้ก่อน เพรำะผู้ร้ำยมักตั้งรำคำสินค้ำให้ถูกกว่ำท้องตลำด 
เพ่ือโน้มน้ำวให้คุณสนใจและซื้อ  

2. หลีกเลี่ยงกำรจ่ำยเงินจ ำนวนมำกๆ ให้กับคนที่เรำไม่เคยซื้อของด้วยมำก่อน หำกต้องกำรท ำจริง ขอให้
ไปเจอหน้ำ แล้วมอบเงินให้กันดีกว่ำ เนื่องจำกส่วนใหญ่ผู้ร้ำยมักหลีกเลี่ยงกำรพบหน้ำกันจริงๆ จะมี
เทคนิคกำรโน้มน้ำวให้คุณโอนเงินไปให้ก่อนจึงควรระมัดระวัง 

3. เมื่อพบหน้ำในกรณีที่ได้พบหน้ำกันจริงให้ขอเอกสำรยืนยันกำรซื้อ หรือติดต่อ เช่น ส ำเนำบัตร
ประชำชน หรือเอกสำรยืนยันกำรซื้อสินค้ำ หรืออย่ำงน้อยขอถ่ำยภำพของผู้ขำยไว้ 

4. ทดลองสั่งซื้อของจ ำนวนน้อยๆ ก่อน เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจว่ำผู้ค้ำคนนั้น ส่งของจริง และมีตัวตนจริงซึ่ง
ในรำยที่ต้องกำรฉ้อโกงจะพยำยำมให้คุณสั่งของครำวละมำกๆ ต้องระมัดระวังอย่ำงมำก 

5. อย่ำไว้ใจ Social Network ของผู้ขำย เพรำะบำงคนมีหลำยบัญชีผู้ใช้ พยำยำมขอบัญชีผู้ใช้งำนจริง
ที่ใช้ในกำรติดต่อ  ท ำให้สำมำรถตรวจสอบกลุ่มเพ่ือนหรือผู้ติดตำมและพฤติกรรมของกำรใช้งำนจริง
ได้  โดยถ้ำผู้ขำยผ่ำน Social Network มีควำมจริงใจก็ต้องยินดีในกำรให้บัญชีผู้ใช้งำนจริง 

6. ควรตรวจสอบว่ำ ผู้ขำยมีชื่อจริง นำมสกุลจริง หรือชื่อของเจ้ำของร้ำนแสดงอยู่หรือไม่ หำกมีชื่อจริง 
หรือเลขบัญชีธนำคำรที่ต้องโอนเงินช ำระค่ำสินค้ำให้ ควรค้นหำตรวจสอบชื่อ นำมสกุลใน Google 
เสียก่อนก่อนว่ำมีประวัติอย่ำงไรมำบ้ำง เพรำะหำกเป็นชื่อหรือบัญชีที่เคยมีกำรโกงมำก่อน ก็อำจจะ
เจอคนอ่ืนๆ แสดงควำมเห็นไว้ในที่อ่ืนๆ เช่นกัน และหำกเป็นบัญชีธนำคำรในรูปแบบบริษัทหรือนิติ
บุคคล ก็จะมีควำมน่ำเชื่อถือมำกข้ึน 

7. ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ ว่ำชื่อเว็บนี้ตั้งมำนำนแล้วหรือไม่ ตรวจสอบได้ที่ http://dawhois.com 
ส ำหรับ .com และส ำหรับชื่อเว็บที่ลงท้ำยด้วย .th ตรวจสอบได้ที่ http://thnic.co.th/whois 
หำกเว็บที่เปิดมำนำนแล้วเกิน 6 เดือนขึ้นไป ก็จะมีควำมน่ำเชื่อมำกกว่ำเว็บที่เพ่ิงเปิดมำเพียงไม่กี่
เดือน เพรำะส่วนใหญ่เว็บที่หลอกลวงจะเปิดได้ในช่วงเวลำสั้นๆ เท่ำนั้น 

8. หำกเป็นผู้ที่ขำยกับผู้ให้บริกำรที่มีชื่อเสียงก็จะมีควำมน่ำเชื่อถือระดับหนึ่ง เพรำะผู้ให้บริกำรจะมีกำร
ตรวจสอบร้ำนค้ำมำก่อน 

http://dawhois.com/
http://thnic.co.th/whois
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9. ตรวจสอบจำกกำรพูดคุยและโต้ตอบกันก่อนหน้ำนี้ ของผู้ขำยหรือเว็บนั้นๆ เช่น ในเว็บบอร์ด หรือ 
Social Network ดูว่ำมีคนเข้ำไปเขียนตอบอะไรบ้ำง หรือกระทู้ล่ำสุดที่ตอบคือเมื่อไร เพรำะหำก
ค ำถำมถูกทิ้งไม่ได้ตอบไว้นำนจะมีควำมน่ำเชื่อถือน้อยกว่ำ และต้องตรวจสอบว่ำมีผู้เคยได้รับสินค้ำ
แล้วหรือไม่ด้วย เพรำะจะสำมำรถตรวจสอบตัวตนของเจ้ำของนั้นได้ และควรระวังบัญชีผู้ใช้ที่เพ่ิง
สร้ำงข้ึนมำใหม ่

10. ตรวจสอบดูควำมใหม่ของสินค้ำหน้ำเว็บไซต์และกำรอัพเดทเว็บไซต์ หำกเว็บไซต์มีกำรอัพเดทเป็น
ประจ ำ เช่น มีสินค้ำใหม่ๆ  มีกำรเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น กำรเปลี่ยนแปลงข่ำวสำรหน้ำเว็บเป็นประจ ำ 
ก็แสดงให้เห็นว่ำเจ้ำของร้ำนดูแลหน้ำเว็บไซต์เป็นประจ ำ ท ำให้เรำมั่นใจได้มำกขึ้น 

11. ตรวจสอบดูว่ำมีลูกค้ำที่เคยซื้อสินค้ำกับร้ำนนี้หรือไม่ ลองตรวจสอบทำงเว็บบอร์ดของทำงร้ำน หำกมี
หรือลองอีเมลติดต่อไปหำคนที่เคยซื้อไปว่ำบริกำรของร้ำนค้ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง เรำจะได้มั่นใจมำกขึ้น 

12. ตรวจสอบเบอร์ติดต่อของร้ำนค้ำที่มีเบอร์ที่เป็น 02 หรือเบอร์บ้ำน จะมีควำมน่ำเชื่อถือมำกกว่ำ 
เพรำะมีที่อยู่หลักแหล่งแน่นอน ในเว็บไซต์ควรมีที่อยู่ของธุรกิจแสดงอยู่ เพ่ือบ่งบอกว่ำร้ำนค้ำหรือ
เจ้ำของร้ำนอยู่ที่ไหน จะดีกว่ำเว็บไซต์ที่ไม่แสดงข้อมูล 

13. หำกเว็บไซต์นั้นๆ มีกำรจดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจ กระทรวงพำณิชย์ก็จะน่ำเชื่อถือมำกขึ้น โดย
และตรวจสอบได้ที่ http://www.dbd.go.th/edirectory 

14. ส ำหรับกำรช ำระเงินด้วยบัตรเครดิตหำกร้ำนค้ำนั้นรองรับกำรจ่ำยเงินประเภทนี้ ถ้ำเกิดปัญหำเรำ
สำมำรถดึงเงินกลับได้เพรำะเป็นช ำระเงินแบบ “เครดิต” ซึ่งแตกต่ำงกับกำรจ่ำยเงินสดหรือโอนเงิน 
เพรำะหำกจ่ำยไปแล้ว เมื่อผู้ขำยเบิกเงินไปก็ยำกที่จะไปเอำเงินคืน  

ค าแนะน าส าหรับผู้ประกอบการค้าขายออนไลน์ ในการสร้างความม่ันใจให้กับผู้ซื้อ 

1. ออกแบบหน้ำร้ำนออนไลน์ของท่ำนให้ดูเป็นมืออำชีพ แสดงที่อยู่ติดต่อชัดเจน ส่วนใหญ่จะมีหน้ำ
เว็บไซต์ที่เรียกว่ำ "ติดต่อเรำ" หรือ 'Contact us' มีแผนที่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ หำกมีเบอร์โทรศัพท์
พ้ืนฐำน (เบอร์บ้ำน) จะแสดงถึงกำรมีหลักแหล่งที่อยู่ที่น่ำเชื่อถือมำกข้ึน  

2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรที่มำกเพียงพอ ทั้งข้อมูลและรูป แสดงรำคำที่ชัดเจน ตั้งรำคำอย่ำง
มีเหตุผล ถ้ำรำคำต่ ำมำกกว่ำท้องตลำดแม้จะเป็นสินค้ำเดียวกัน ต้องมีกำรอธิบำยที่เหมำะสม 

3. มีหน้ำแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ขำยให้มำกขึ้น ควรมีหน้ำเว็บไซต์ที่เรียกว่ำ "เกี่ยวกับเรำ" ให้แสดง
ประวัติควำมเป็นมำของผู้ขำย เช่น รูปร้ำนค้ำ Offline (ถ้ำมี) ประวัติกำรท ำธุรกิจพร้อมรูปในอดีตถึง
ปัจจุบัน (ถ้ำมี) พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมำยกำรรับรองจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
ท่ำน (Certificated) เช่น เครื่องหมำยแสดงควำมเป็นสมำชิกของสมำคม ชมรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของท่ำน เช่น เป็นสมำชิกล ำดับที่ a ของสมำคมโรงแรมไทย เป็นต้น  

4. ในข้อมูล เกี่ยวกับเรำ สำมำรถแสดง ภำพออฟฟิศ ทีมงำน ผู้บริหำร พนักงำน เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ควำมมีตวัตนอยู่จริงของธุรกิจออนไลน์นั้นๆ  

5. จดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำซึ่งจะได้เครื่องหมำยรับรอง Registered และ Verified 
ตำมล ำดับขั้น  

http://www.dbd.go.th/edirectory/
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6. ให้ข้อมูลตัวอย่ำงลูกค้ำที่มำใช้บริกำร โดยคัดเลือกลูกค้ำที่ได้รับควำมเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ มีชื่อเสียง
ทั่วไปมำแสดง (ถ้ำมี) หรือเป็นข้อคิดเห็น บทสัมภำษณ์จำกลูกค้ำทั่วไปที่ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับท่ำน
อย่ำงเป็นควำมจริง ดูน่ำเชื่อถือ แสดงรูป ชื่อ หรือองค์กร ของผู้ให้สัมภำษณ์อย่ำงชัดเจน (ถ้ำมี) 

7. มีเงื่อนไขและนโยบำยกำรใช้บริกำรที่ชัดเจน เช่น นโยบำยกำรเปลี่ยนคืนสินค้ำ นโยบำยกำรคืนเงิน 
นโยบำยกำรจัดกำรกรณีสินค้ำช ำรุดระหว่ำงกำรจัดส่ง นโยบำยกำรจัดกำรกรณีไม่ได้รับควำมพึงพอใจ
จำกกำรใช้สินค้ำ ฯลฯ ผู้ประกอบกำรออนไลน์ที่มีกำรแสดงเงื่อนไขและนโยบำยต่ำงๆ เหล่ำนี้ จะ
แสดงถึงควำมจริงจังในกำรท ำธุรกิจและกำรบริหำรจัดกำรกับลูกค้ำจ ำนวนมำกตลอดระยะเวลำที่
ยำวนำน รวมถึงนโยบำยส่วนบุคคล (Privacy Policy) ที่เป็นกำรรักษำข้อมูลของลูกค้ำที่ดีอีกด้วย 

8. หำกมี บัญชีธนำคำรในรูปแบบบริษัท ส ำหรับกำรรับช ำระเงิน จะได้รับควำมน่ำเชื่อถือมำกกว่ำ บัญชี
ชื่อบุคคลธรรมดำ  

9. ดูแล Webboard อย่ำให้มี Spam เข้ำมำโพสต์ เช่น ขำยตรงอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่ำน 
มีกำรตอบ Webboard อย่ำงสม่ ำเสมอ รวมไปถึงมีกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในระดับหนึ่ง 

 ทั้งหมดนี้ เป็นข้อแนะน ำของทำงสมำคมผู้ประกอบกำรณ์พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไทย ที่ต้องกำรเห็น
กำรค้ำขำยทำงออนไลน์เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในประเทศไทย  หำกต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติมสำมำรถติดต่อได้ที่ 

www.ThaiECommerce.org 
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