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บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีผูบริโภค:  
ศึกษาเฉพาะกรณีการไกลเกลี่ยในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ซ่ึงเปนการไกลเกลี่ย
นอกศาล  เนื่องจากในปจจุบันเมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวของกับหนวยงานหรือองคกรใดแลว  
องคกรหรือหนวยงานนั้น ๆ  สวนใหญจะนําเอาวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทมาใชเพื่อไกลเกลี่ยระงับ
ขอพิพาทระหวางคูกรณี  รวมถึงการดําเนินงานเพื่อคุมครองผูบริโภคของคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดวยไดมีการนําเอาระบบการไกลเกล่ียมาใชเพื่อเปนการระงับขอพิพาทระหวางผูบริโภค
กับผูประกอบธุรกิจดวยเชนกันซึ่งเปนผลดีตอผูบริโภคที่จะไดรับการเยียวยา แกปญหาดวยความ
รวดเร็ว  และเปนประโยชนตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเองในการลดภาระขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน  ลดระยะเวลา  และประหยัดงบประมาณในการดําเนินการเพื่อคุมครองผูบริโภค  และยัง
ชวยลดปริมาณคดีผูบริโภคที่ขึ้นสูศาลเปนจํานวนมากในปจจุบันไดดวย  แตเนื่องจากในปจจุบันยัง
ไมมีกฎหมายบัญญัติโดยชัดแจงที่จะสงเสริมใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจหนาที่ใน
การไกลเกลี่ยขอพิพาทตามที่ผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจรองขอกอนมีการฟองคดีตอศาล  อีกทั้ง
การไกลเกลี่ยในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคถือไดวาเปนการไกลเกลี่ยนอกศาลยังไมมี
การฟองคดีตอศาลจึงมีผลทางกฎหมายเกี่ยวกับอายุความในการฟองรองรวมถึงผลและสภาพบังคับ
ของการไกลเกลี่ยในช้ันของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแตกตางจากการไกลเกลี่ยในชั้นศาล
เปนอยางมาก รวมทั้งการดําเนินงานไกลเกล่ียในปจจุบันการไกลเกล่ียจะสําเร็จหรือไมจะอาศัยแต
เพียงความรู  ความสามารถ  และประสบการณของผูไกลเกล่ียแตเพียงอยางเดียว  จึงไดทําการศึกษา
เพื่อหาแนวทางแกไขใหการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาลในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากการศึกษาหลักการไกลเกลี่ยขอพิพาทตาม กฎหมายแมแบบวาดวยการประนอม 
ขอพิพาท  (UNCITRAL)  และกระบวนการในการไกลเกล่ียขอพิพาทของประเทศออสเตรเลียและ

ฆ 
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ประเทศญี่ปุน  กับการไกลเกลี่ยในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพบวาการไกลเกลี่ยเพื่อ
ระงับขอพิพาทกอนฟองโดยคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคยังไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ในการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท  จึงจําเปนตองบัญญัติเพิ่มอํานาจและหนาที่ในการ
ไกลเกลี่ยไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522   และเปดโอกาสใหผูประกอบธุรกิจ
สามารถขอใหมีการไกลเกลี่ยกอนฟองไดดวย  ผูไกลเกลี่ยมีบทบาทสําคัญตอระบบการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทจึงตองมีกฎหมายมากําหนดคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยใหมีมาตรฐานเดียวกันทั้งการไกล
เกลี่ยในศาลและนอกศาลเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหคูกรณีและสรางมาตรฐานของระบบไกลเกล่ียที่ดี
และเพื่อใหเกิดมาตรฐานเดียวอันจะเปนประโยชนตอการนําระบบการไกลเกล่ียไปใชในทางปฏิบัติ
ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคจําเปนตองมีกฎหมายหรือ
ระเบียบออกมากําหนดขั้นตอนและกระบวนการไกลเกล่ีย  อีกทั้งระหวางไกลเกลี่ยจําเปนตองมี
กฎหมายกําหนดใหอายุความสะดุดหยุดอยูไวกอนในระหวางการไกลเกล่ียเพื่อประโยชนแหงความ
ยุติธรรม  และเพื่อผลและสภาพบังคับของการไกลเกล่ียนอกจะตองมีกฎหมายบัญญัติออกมารับรอง
ผลของการไกลเกลี่ยนอกศาลเพื่อใหมีสภาพบังคับเชนเดียวกับการทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความในศาล 
 จากที่กลาวมาขางตน  ผูเขียนจึงขอเสนอแนะวา  ควรมีการบัญญัติใหอํานาจหนาที่ใน
การไกลเกล่ียขอพิพากษาไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  โดยบัญญัติใหโอกาส 
ผูประกอบธุรกิจที่จะสามารถขอใหมีการไกลเกลี่ยกอนฟองไดดวย  ควรออกกฎหมายมากําหนด
คุณสมบัติผูไกลเกลี่ยใหมีมาตรฐานเดียวกันทั้งการไกลเกลี่ยในศาลและนอกศาล  ควรจะมีการจัดตั้ง
ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและมีการออกขอบังคับหรือ
ระเบียบของศูนยกําหนดถึงขั้นตอนและกระบวนการเพื่อเปนแนวทางในการไกลเกล่ียขอพิพาท  
ควรจะมีกฎหมายกําหนดใหอายุความสะดุดหยุดอยูไวกอนในระหวางการไกลเกลี่ยเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม  และควรจะมีกฎหมายบัญญัติออกมารับรองผลของการไกลเกลี่ยนอกศาลให
สิทธิคูกรณีนําสัญญาประนีประนอมยอมความยื่นตอศาลเพื่อใหตรวจสอบความถูกตองและใหศาล
พิพากษาตามยอมเพื่อใหมีสภาพบังคับเชนเดียวกับการทําสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล
ดวย  ทั้งนี้เพื่อชวยลดปริมาณคดีผูบริโภคที่ขึ้นสูศาลเปนจํานวนมาก  และชวยใหผูบริโภคและ 
ผูประกอบธุรกิจที่ไดรับความเสียหายซึ่งมีเจตนาตองการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหไดรับการชวยเหลือ  
เยียวยา  โดยเร็วแทนการใชสิทธิทางศาล  อีกทั้งยังเปนการลดขั้นตอนในการดําเนินการ ระยะเวลา  
รวมทั้งเปนการประหยัดงบประมาณในการที่จะดําเนินการเพื่อคุมครองผูบริโภค 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this thesis is to study about the problems of the conciliation in 
consumer case : Study on the conciliation of the consumer protection board which conducted 
outside the court. Because today when there is a dispute on any work unit or any organizations, 
those organization or work unit would use the method of conciliation  in order to conciliate the 
disputes between the parties and the operation to protect the consumers of the Consumer 
Protection Board which is a good thing for the consumers to receive the remedy and to solve the 
problem quickly and to be useful to the Consumer Protection Board in reducing the process in the 
work operation and to reduce the time period and to save the budget in the operation to protect 
consumers and it would also help the number of the case that goes to the court in a large amount 
nowadays but due to the fact that there is no law specified this clearly that would promote the 
Consumer Protection Board to have the authorization in the conciliation as the consumers and the 
entrepreneur has asked before taking the case to the court. Moreover, the conciliation in the level 
of the Consumer Protection Board is different from the conciliation in the court level greatly and 
whether the conciliation today  will succeed or not, it will only depend on the knowledge and the 
ability and the experience of the conciliator only. Therefore, the study on the way to conciliate 
outside the court of the Consumer Protection Board has been conducted in order to make it more 
efficient. 
 From the study of the conciliation principle according to the model law on the 
compromise of the dispute (UNCITRAL) and the process in the dispute conciliation of Australia 
and Japan and the conciliation in the level of the Consumers Protection Board it is found that the 
conciliation in order to stop the dispute before taking the case to the court by the Consumer 
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Protection Board is still not clear on the authorization in the conciliation and the compromise of 
the dispute so it is necessary to increase the power and the duty in the conciliation in the 
Consumers Protection Act B.E. 2522 (1999) and open the opportunity for the Business 
Entrepreneur to be able to request for the conciliation before the sue. The conciliator has 
important role for the dispute conciliation so there must be the law to specify the qualification of 
the conciliator to have the same standard of the conciliation inside and outside the court in order 
to create the belief to the parties and to create the standard of a good conciliation system and to 
create the same standard which would be useful to use the conciliation system in practice of the 
Consumer Protection Board. Both in the central and the regional sector must have the laws or 
regulation in order to specify the process and the conciliation procedure and during the 
conciliation there should be the law specifying the time to stop during the conciliation for the 
justice sake and for the effect and the enforcement of the conciliation there should be the law 
supporting the conciliation outside the court so that it would have the same enforcement as the 
compromise agreement in the court. 
 From the details mentioned above, it shall be the establishment of authority to 
compromise the dispute in The Consumer Protection Acts B.E. 2522 by giving the opportunity to 
the business owner to ask for the compromising before sue. There should be a law to state the 
qualification of the negotiator to have the same standard both in and outside the court. There shall 
be a set of conciliation center in the level of the consumer protection board and issue the 
enforcement or rule of the center to establish the process and procedure to be the guideline to 
conciliation the dispute. Also, there shall be a law to set the age of a case to stop for the time 
while being compromised for the benefit of fairness and there shall be the provision of law to 
support the result of conciliation outside the court to give the right for the party to bring the 
compromising contract to submit to the court for checking and to judge as follow to enforce in the 
same way as it done in the court as well. Thus, this is to reduce the amount of consumer cases to 
submit to the court as well as to help the consumer and the entrepreneur that experienced with 
loss and intend to compromise to be supported immediately by employing the right by court. This 
also be the reduction of operational process, time as well as save the budget to protect only the 
consumer. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันสภาพการคาและระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางรวดเร็วประกอบกับมี
การนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิตสินคาและบริการ 
มากขึ้น  ในขณะที่ผูบริโภคสวนใหญยังขาดความรูในเรื่องของคุณภาพสินคาหรือบริการ  และ 
ไมเทาทันเทคนิคการตลาดของผูประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังขาดอํานาจตอรองในการเขาทําสัญญา
เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการทําใหผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยูเสมอ  และเมื่อเกิดขอพิพาท
กระบวนการในการเรียกรองคาเสียหายตองใชเวลานานและสรางความยุงยากใหแกผูบริโภค 
ที่จะตองพิสูจนถึงขอเท็จจริงตางๆ  ซ่ึงไมอยูในความรูเห็นของตนเองและตองเสียคาใชจายในการ
ดําเนินคดีสูงผูบริโภคจึงตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบจนบางครั้งนําไปสูการใชวิธีการที่รุนแรงและ
กอใหเกิดการเผชิญหนาระหวางผูประกอบธุรกิจกับกลุมผูบริโภคที่ไมไดรับความเปนธรรมอัน
สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
 ปญหาดังกลาวทําใหทั้งภาครัฐและเอกชน  เกิดความตื่นตัวในการคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภคทุกภาคสวน  การคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย ไดเดนชัดขึ้นเมื่อมีพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ขึ้นมาคุมครอง
ดูแลสิทธิของผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย โดยใหมีสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
เปนผูรับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิจากสินคาหรือบริการเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  อันเปนการดําเนินงานในเบื้องตนกอนฟองคดีตอศาล  โดยการรับ
เรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่ผานมาในรอบ
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 ปรากฏวา มีผูบริโภคเขารองเรียนเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ผูบริโภค รวมทั้งส้ิน  5,041 ราย  ประกอบไปดวยเรื่องตอไปนี้1 
 1)  เร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการโฆษณา จํานวน  1,001  ราย 
 2)  เร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับสินคาและบริการทั่วไป จํานวน  1,589  ราย 
 3)  เร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับสัญญา/อสังหาริมทรัพย จํานวน  2,190  ราย 
 4)  เร่ืองรองเกี่ยวกับการขายตรงและตลาดขายตรง จํานวน  261     ราย 

                                                 
1  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (2551).  รายงานประจําป.  หนา  29. 

DPU



 2 

 ทั้งนี้  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรวบรวมสถิติเกี่ยวกับผลของการ
ดําเนินงานแกปญหาเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค ไวดังนี้2 

 
ตารางที่  1.1   แสดงผลของการดําเนินงานแกปญหาเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค 
 
ป เร่ือง

รองเรียน 
เร่ืองที่สงใหหนวย
อ่ืนท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการตอ 

เร่ืองยุติโดย
ผูบริโภคเขาใจขอ
ชี้แจงและอธิบาย 

เร่ืองที่ไดรับการ
เจรจาไกลเกล่ีย

ไดขอยตุ ิ

เร่ืองที่มีมติ
ดําเนินคดี

แทนผูบริโภค 
2548 6,902 ไมปรากฏ ไมปรากฏ 361 468 
2549 6,894 692 1,176 936 603 
2550 5,723 1,900 974 1,720 376 
2551 5,041 850 219 911 461 

 
 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา  ปจจุบันมีการรองเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ
ผูบริโภคในแตละปเปนจํานวนมาก   แตบางเรื่องที่ไมไดอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็จะมีการสงเรื่องดังกลาวนั้นเพื่อใหหนวยอ่ืนที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตอ  แตถาเปนเรื่องความขัดแยงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจจะพบวาการ
ดําเนินงานในทางปฏิบัติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดออกระเบียบกําหนดใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบมีอํานาจที่จะเชิญคูกรณีมาพบเจาหนาที่เพื่อทําการเจรจาไกลเกลี่ยหาทางระงับขอพิพาท
ได3  และถาเจรจาไกลเกลี่ยในชั้นเจาหนาที่ไมสําเร็จคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคยังไดออกคําสั่ง
กําหนดใหมีคณะอนุกรรมการไกลเกล่ียเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคมีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
ไกลเกลี่ยไดอีกชั้นหนึ่งดวย4  ซ่ึงจากขอมูลจะเห็นวาเมื่อเรียกผูประกอบธุรกิจมาชี้แจงและเมื่อ
ผูบริโภคเขาใจคําชี้แจงและคําอธิบายจากผูประกอบธุรกิจแลวก็สามารถทําใหยุติขอพิพาทกันได  
หรือเมื่อนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยกันก็สามารถทําใหไดขอยุติกันไดเปนจํานวน
มากพอสมควรในแตละป  จึงเห็นไดวาสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคสามารถนําระบบ

                                                 
2  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (2548-2551).  ขอมูลสถิติผลการดําเนินคดีแทนผูบริโภค,  

รายงานประจําป  2548-2551. 
3  ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2551, ขอ 12. 
4  คําสั่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ที่  6/2548. 
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การเจรจาไกลเกลี่ยมาระงับขอพิพาทไดสงผลทําใหจํานวนปริมาณคดีที่มีมติดําเนินคดีแทน
ผูบริโภคแตละปมีจํานวนนอยลง  ซ่ึงการแกปญหาขอพิพาทในลักษณะการฟองรองคดีนั้นจะมี
ระยะเวลาในการดําเนินการคอนขางยาวนานตลอดจนสิ้นเปลืองงบประมาณในการดําเนินการอยาง
มาก  แตในทางกลับกันการแกปญหาปญหาโดยนําวิธีการเจรจาการไกลเกล่ียมาใชนั้น  จะสงผลดี
ในหลาย ๆ  ทั้งในดานตอผูบริโภคเองที่จะไดรับการเยียวยาและแกปญหาดวยความรวดเร็ว เปน
ธรรม  ยังสงผลดีตอองคกรในการลดขั้นตอนในการดําเนินการ  ระยะเวลา  รวมทั้งเปนการประหยดั
งบประมาณในการที่จะพิจารณาเพื่อมีมติดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจแทนผูบริโภคแตเพียง 
อยางเดียว 
 ดวยเหตุที่การระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทเปนการระงับขอพิพาทโดย
ความสมัครใจและเปนวิธีหาขอเท็จจริงโดยการปฏิบัติที่ชอบธรรม อีกทั้งผูไกลเกล่ียไมจําเปนตอง
ใชหลักกฎหมายเพียงอยางเดียวในการไกลเกล่ีย  แตตองใชความเปนธรรม  ความเปนกลาง ความมี
เมตตา และความสุจริตจริงใจมีเจตนาที่แทจริงตอการไกลเกลี่ย ซ่ึงการไกลเกล่ียขอพิพาทคดี
ผูบริโภคในปจจุบันนั้น มีทั้งรูปแบบที่เปนการไกลเกลี่ยนอกศาลและในศาล แตการไกลเกลี่ยนอก
ศาล จะเปนทางเลือกที่รวดเร็ว ประหยัด เปนธรรม  รักษาชื่อเสียง  รักษาความลับในทางธุรกิจ
การคา รักษาสัมพันธในทางธุรกิจไดดีและมีผลลัพธเปนที่พึงพอใจแกทุกฝายมากกวาบทบาทการ
ไกลเกลี่ยในศาล  และการไกลเกลี่ยในศาล  ยังตองนําคดีขึ้นฟองรองตอศาลแลวจึงทําใหคดียังตอง
ขึ้นสูศาลอยูนั้นเอง  แมผูพิพากษาจะมิไดเปนผูมีภาระหนาที่ในการเปนผูไกลเกลี่ยก็ตาม  แตก็มิได
ทําใหปริมาณคดีผูบริโภคลดนอยลงกลับยิ่งเพิ่มภาระและงานแกศาลมากขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาวจึง
ควรปรับปรุงแกไขใหมีการสนับสนุนการไกลเกลี่ยคดีผูบริโภคนอกศาลโดยคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อชวยลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลเปนจํานวนมาก  และ
ชวยใหผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจที่ไดรับความเสียหายซ่ึงมีเจตนาตองการไกลเกล่ียขอพิพาทให
ไดรับการชวยเหลือ  เยียวยา  โดยเร็วแทนการระงับขอพิพาทโดยการใชสิทธิทางศาล 
 เมื่อในปจจุบันประเทศไทยไดใหความสําคัญตอผูบริโภคเปนอยางมาก  โดยพยายามหา
มาตรการมาชวยเหลือคุมครองผูบริโภคใหไดรับการเยียวยาและแกปญหาดวยความสะดวก  รวดเร็ว  
และเปนธรรม  ซ่ึงขอพิพาทระหวางผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจสวนใหญจะเปนขอพิพาทที่
เรียกรองใหชดใชคาเสียหายกันเปนตัวเงิน  หรือในบางครั้งผูตองเสียหายเพียงแตตองการคําอธิบาย  
คําขอโทษ  หรือเหตุผล  การไกลเกล่ียขอพิพาทจึงเปนวิธีการที่เหมาะสมที่จะใชระงับขอพิพาท
ระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ  แตกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคในปจจุบัน ยังไมมี
บัญญัติโดยชัดแจงที่จะใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจและหนาที่ไกลเกลี่ยและ
ประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค  ในทางปฏิบัติ อํานาจและหนาที่ในการ
ไกลเกลี่ยของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคยังเปนเพียงการปฏิบัติตามระเบียบหรือคําส่ังภายใน
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ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเทานั้น ทําใหไมเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในการไกลเกลี่ย 
 นอกจากนี้ประเภทคดี ผูบ ริโภคที่ จะ เข าสูกระบวนการไกล เกลี่ ยในชั้นของ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคนั้นยังมีการจํากัดใหสํานักงานคณะกรรมคุมครองผูบริโภคมีอํานาจ
รับเรื่องราวรองทุกขไดเฉพาะจากผูบริโภคซึ่งเปนฝายที่ไดรับความเสียหายจากสินคาหรือบริการ
เทานั้น  จึงทําใหในทางปฏิบัติการนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  จึงมีไดแตเฉพาะจากฝาย
ผูบริโภคเทานั้น  ซ่ึงหลังจากประกาศใชพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาแลว
ตั้งแต 24 สิงหาคม 2551 จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2551  มีสถิติคดีผูบริโภคฟองตอศาลจังหวัด
และศาลแขวงทั่วราชอาณาจักรเปนจํานวน 85,584 คดี5 โดยสวนใหญขอพิพาทคดีผูบริโภคที่เกิดขึ้น
นั้นจะเปนคดีที่ผูบริโภคเปนโจทกฟองใหผูประกอบธุรกิจรับผิดนั้นมีเพียง 4 % เทานั้น  นอกนั้น
เปนเปนคดีที่ ผูประกอบธุรกิจใช สิทธิตามวิ ธีพิจารณาคดี ผูบริโภคฟองผูบริโภค  ถึง  96% 
ซ่ึงโดยสวนใหญสามารถเจรจาไกลเกลี่ยใหระงับไดโดยงาย6 โดยจากสถิติของสํานักงานศาล
ยุติธรรมตั้งแตเดือน  มกราคม – เมษายน  ป พ.ศ. 2552  สถิติคดีผูบริโภคที่มีการยื่นฟองสูงสุดไดแก  
อันดับที่ 1 เปนคดีเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคล กูยืม และค้ําประกัน จํานวน 33,266 คดี อันดับที่ 2  
บัตรเครดิต  จํานวน  29,005  คดี  อันดับที่ 3  เชาซ้ือ (รถยนต) จํานวน 10,133 คดี อันดับที่ 4  เชาซื้อ 
(อ่ืนๆ)  จํานวน  3,508  คดี7  ดังนั้นเมื่อกฎหมายไมเปดชองใหสิทธิแกผูประกอบธุรกิจที่ประสงค 
จะขอใหมีการไกลเกลี่ยกอนฟองในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดวยเชนนี้ จึงทําใหคดี
ผูบริโภคประเภทนี้มีการฟองคดีตอศาลเปนจํานวนมาก 
 ปญหาอีกประการหนึ่ง คือ เมื่อมีการนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียนอกศาล
นั้นไมทําใหอายุความในการใชสิทธิเรียกรองสะดุดหยุดอยู  ถาขอพิพาทสามารถตกลงกันไดก็จะมี
การทําบันทึกขอตกลงเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ  ซ่ึงมีผลบังคับตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  มาตรา  850  และทําใหอายุความสิ้นสุดเริ่มนับใหมตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ แตถาไมสามารถตกลงกันไดอายุความก็คงยังดําเนินตอไปจนกระทั่งขาดอายุความ
เนื่องจากการไกลเกล่ียนอกศาลยังไมมีการฟองคดี  อีกทั้งปญหาผลและสภาพบังคับของการ 

                                                 
5  ขอมูลสถิติจํานวนคดีคางมา รับใหม เสร็จไป และคงคาง ของศาลทั่วราชอาณาจักร  พ.ศ.  2551.  

สืบคนเมื่อ  15  มีนาคม  2552,  จาก  http://www.coj.go.th/oppb/userfiles/file/Statistic/JanToDecLegal08.pdf.  
6  กรุงเทพธุรกิจออนไลน.  (2552, 3 กุมภาพันธ).  เผยธุรกิจใชก.ม.ผูบริโภคฟองประชาชน.  สืบคนเมื่อ  

15  มีนาคม  2552,  จาก  http://www.bangkokbiznews.com/home/news/business/policy/2009/02/03/ 
news_12911.php. 

7  ขอมูลสถิติขอหาสูงสุด 4  อันดับของศาลชั้นตนจําแนกตามประเภทคดี  (ชวงระยะเวลา  มกราคม - 
เมษายน 2552).  สืบคนเมื่อ 15 มีนาคม 2552, จาก  http://www.coj.go.th/oppb/userfiles/file/April2009.xls. 
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ไกลเกลี่ยนอกศาลยังไมมีกฎหมายออกมารับรองผลของการไกลเกลี่ย  ทําใหคูกรณีไมเชื่อมั่นใน
ระบบการไกลเกลี่ยนอกศาลเนื่องจากกลัวจะเสียเปรียบและไมมั่นใจในผลและสภาพบังคับหลังจาก
ตกลงไกลเกลี่ยไปแลว เพราะเหตุวาถามีการปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว  ขอพิพาทนั้นก็ถือวา
เปนอันจบลง  ไมตองไปฟองรองเปนคดีกันใหม  แตถามีการผิดสัญญาตอกัน ก็ตองฟองรอง เสีย
เงิน  เสียเวลา เสียความรูสึกที่ดีตอกันตอไปอีก ทั้งนี้เพราะขอตกลงนอกศาลมิไดทําตอหนาศาล จึง
ตองมีการฟองรองเปนคดีกันใหม  และเมื่อนําคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรมก็ตองปฏิบัติตามลําดับ
ขั้นตอนของศาล  ทําใหผูเสียหายยิ่งเสียหายมากขึ้น 
 นอกจากนี้ปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ย  และขั้นตอน กระบวนการไกลเกล่ีย  
ก็ถือวาเปนปญหาที่สําคัญตอการไกลเกลี่ย  แมการไกลเกล่ียขอพิพาทจะเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ
ของคูกรณี  ซ่ึงการไกลเกลี่ยจะสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับความรู  ความสามารถ  และประสบการณของ
ผูไกลเกลี่ยแตละคนก็ตาม  แตกระบวนการไกลเกลี่ยถามีการกําหนดคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ย  
ขั้นตอน  กระบวน  และหลักปฏิบัติหรือขอหามพื้นฐานในการไกลเกล่ีย ไวใหเปนมาตรฐานนั้น 
ก็จะสามารถชวยใหการไกลเกลี่ยมีกระบวนการและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ดังเชนใน
ประเทศออสเตรเลียที่บัญญัติ  Mediation Act 1997 กําหนดคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยและหลักเกณฑ
พื้นฐานในการไกลเกลี่ย  หรือในประเทศญี่ปุนแมจะไมกฎหมายออกมากําหนดถึงคุณสมบัติ  และ
กระบวนการไกลเกลี่ยเปนการเฉพาะเชนเดียวกับประเทศไทย แตผูไกลเกลี่ยในประเทศญี่ปุน 
จะเนนวาตองเปนผูมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่ดําเนินการขจัดความ
ขัดแยงเปนสําคัญ  สวนขั้นตอนและวิธีการไกลเกลี่ยนอกศาลของญี่ปุน จะเนนใหมีการจัดตั้งองคกร
ตางๆ  โดยในแตละองคกรจะไปกําหนดขั้นตอนและกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยหรือการระงับ 
ขอพิพาทดวยวิธีตาง ๆ กันเอง 
 จากความสําคัญของปญหาดังกลาวเมื่อคดีผูบริโภคเปนคดีที่จะตองระงับขอพิพาทดวย
ความรวดเร็ว เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอผูบริโภคและประชาชนเพิ่มมากขึ้น  จึงจําเปนตองศึกษาถึง
ปญหาการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลโดยคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  เพื่อมาชวยในการระงับ
ขอพิพาทดังกลาว  เนื่องจากการฟองคดีตอศาลตองใชเวลานาน เสียเวลา และกระทบตอความ
เสียหายตอผูบริโภคเปนสวนใหญและจะยังชวยลดปริมาณคดีที่ขึ้นสูศาลเปนจํานวนมากในแตละป 
และยังเปนประโยชนตอองคกรคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่จะเปนการลดขั้นตอนในการที่จะ
พิจารณาเพื่อมีมติดําเนินคดีแทนผูบริโภคแตเพียงอยางเดียว  ผูวิจัยจึงเห็นความหยิกยกขึ้นทําการ
วิจัย  เพื่อคนควาวิเคราะหถึงปญหาการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีผูบริโภค  โดยหาแนวทางที่เหมาะสม
ในการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีผูบริโภคใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา  
 1.2.1  เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
    1.2.2  เพื่อศึกษาถึงหลักการเกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาทในตางประเทศและการไกลเกล่ีย 
ขอพิพาทคดีผูบริโภคของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 
      1.2.3  เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงปญหาการไกลเกล่ียขอพิพาทในคดีผูบริโภคของ  คณะกรรมการ 
คุมครองผูบริโภค 
 1.2.4  เพื่อศึกษา  คนหาขอเสนอแนะ ที่เหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการไกลเกล่ียขอพิพาท
คดีผูบริโภคของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

การไกลเกล่ียเพื่อระงับขอพิพาทกอนฟองโดยคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคยังไมมี
ความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท  จึงจําเปนตองบัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  และเปดโอกาสใหผูประกอบธุรกิจสามารถขอใหมี
การไกลเกล่ียกอนฟอง  อีกทั้งตองมีการกําหนดรูปแบบและกระบวนการไกลเกล่ียใหชัดเจน กอปร
กับใหมีการบัญญัติกฎหมายใหเอื้อประโยชนแกการไกลเกลี่ยนอกศาลวาดวยเรื่องอายุความใน
ระหวางการไกลเกลี่ยขอพิพาทและสภาพบังคับในการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล  อันเปนการชวย
แกปญหาคดีผูบริโภคลนศาลไดอีกทางหนึ่ง   

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้  เปนการศึกษาถึงวิวัฒนาการ  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ไกลเกล่ียขอพิพาท  รวมทั้งหลักการไกลเกล่ียขอพิพาทระหวางประเทศ  ตางประเทศ  และการไกล
เกลี่ยขอพิพาทคดีผูบริโภคในประเทศไทย  โดยศึกษาจากพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 
2522, พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551, ระเบียบและคําส่ังของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เพื่อวิเคราะหถึงปญหาการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีผูบริโภคของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคใหไดมาซึ่งขอเสนอแนะที่เหมาะสมในการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีผูบริโภคของ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 

เปนการศึกษาวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคนควาและรวบรวม
ขอมูลจากหนังสือตํารากฎหมาย  บทความ  วารสาร งานวิจัย บทบัญญัติกฎหมาย เอกสารอื่นๆ และ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ เกี่ยวของทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ  รวมทั้งเว็บไซตตางๆ  
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ขณะเดียวกัน  ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth  Interview) บุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อนํามา
วิเคราะหโดยอาศัยหลักเกณฑและแนวทางที่เหมาะสมตางๆ  เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปทางกฎหมาย 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงวิวัฒนาการ  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
 1.6.2  ทําใหทราบถึงหลักการเกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาทในตางประเทศและการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทคดีผูบริโภคของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 
 1.6.3  ทําใหทราบถึงปญหาการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีผูบริโภคของ  คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค 
 1.6.4  ทําใหทราบถึงขอเสนอแนะมาใชเปนแนวทางในการไกลเกล่ียขอพิพาทคดีผูบริโภคของ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

DPU



 
บทที่  2 

วิวัฒนาการ  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท  
 

 ในปจจุบันการระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกลี่ยไดนํามาเปนกระบวนการระงับ 
ขอพิพาท  โดยเปนทางเลือกหนึ่งนอกจากการพิจารณาตามปกติของศาล   เพื่อใหเกิดการ
ประนีประนอมยอมความอันเปนการแบงเบาภาระหนาที่ของศาล และเพื่อใหขอพิพาทระงับเสร็จ
ส้ินไปดวยดวยความรวดเร็ว เปนประโยชนตอประชาชนมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับคดีผูบริโภคที่
สงผลกระทบแกประชาชนโดยรวมและตองการการแกไขเยียวยาอยางเรงดวน  จึงสมควรที่จะตอง
ศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อที่จะนําไปใชในการพิจารณา
แกไขปรับปรุงกฎหมายใหเหมาะสมกับคดีผูบริโภค 
 
2.1  แนวความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการระงับขอพิพาท 
 ในปจจุบันจํานวนประชากรของแตละประเทศเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก  ตลอดจนสังคม
โลกมีความเจริญเติบโตในทางการคาและเศรษฐกิจ  จึงสงผลใหเกิดปญหาอาชญากรรมและขอ
พิพาทเพิ่มมากขึ้น  สงผลทําใหขอพิพาทตางๆ  หล่ังไหลเขาสูกระบวนการยุติธรรมเปนจํานวนมาก  
ซ่ึงวิธีการระงับขอพิพาทที่ไดรับการยอมรับเปนอยางมาก  ก็คือ  การฟองรองคดีตอศาล  แตการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมโดยองคกรศาลนั้นมีกฎเกณฑขึ้นตอนที่ตองปฏิบัติและรายละเอียด
ขั้นตอนวิธีการที่ซับซอนมาก  จึงตองใชเวลาในการดําเนินการที่ยาวนาน  และสิ้นเปลืองคาใชจาย
เปนจํานวนมาก  สงผลทําใหทายที่สุดการปองกันและแกไขปญหาขอพิพาทในสังคมก็ไมอาจแกไข
เยียวยาคูกรณีไดแตกลับยิ่งทําใหสรางความขัดแยงใหมีมากขึ้นไปอีก  ดังนั้นจึงจําเปนที่รัฐจะตอง
พยายามแสวงหาเครื่องมือและกลไกขึ้นมาเพื่อระงับขอพิพาทใหสอดคลองกับความตองการของ
สังคมในปจจุบันที่ตองการความรวดเร็วและเปนธรรมบรรลุวัตถุประสงคในอันที่จะคุมครองสังคม
ใหมีความสงบ  กระบวนการยุติธรรมในปจจุบันจึงมีการหาวิธีการระงับขอพิพาทดวยวิธีอ่ืนๆ 
นอกจากวิธีการทางศาล (Alternative Dispute Resolution หรือ ADR) ซ่ึงมีดวยกันหลายวิธี แตวิธี 
การระงับขอพิพาทและรูปแบบการระงับขอพิพาทนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับความตองการและ
ความจําเปนของสังคมในประเทศนั้นๆ ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 
 1)  การเจรจาตอรอง  (Negotiation)  การระงับขอพิพาทที่เปนธรรมประหยัด รวดเร็ว 
สามารถรักษาความลับและสัมพันธภาพระหวางคูความตลอดจนมีสภาพบังคับที่ดีที่สุด เห็นจะเปน
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การเจรจาตอรอง เพื่อตกลงกันในระหวางคูความดวยกันเอง1  วิธีการแบบนี้ของไทยเราเรียกวาการ
ประนีประนอมยอมความ ซ่ึงเปนวิธีการระงับขอพิพาทนอกศาลวิธีหนึ่ง  ซ่ึงคูกรณีทั้งสองฝายทํา
การเจรจาตกลงกันเอง การตัดสินใจตางๆ ขึ้นอยูกับคูกรณี โดยไมมีบุคคลที่สามารถชี้แนะชี้นําใน
การตัดสินใจ แตเกิดจากความสมัครใจของคูกรณีที่จะเจรจาตกลงระงับขอพิพาทกันเอง ซ่ึงการ
ประนีประนอมยอมความนี้จําทําใหคูกรณีทั่งสองฝายสามารถรักษา สัมพันธภาพที่มีตอกันไวได
หากตกลงกันสําเร็จ2  เชนกันและเนื่องจาก  คูความเจรจากันเองโดยไมมีบุคคลที่สามจึงมีความ
ประหยัด รวดเร็ว สามารถรักษาความลับและสงวนสัมพันธภาพระหวางคูความดวยกันไดเปน 
อยางดี  
  เหตุที่ถือวาการแกปญหาโดยวิธีนี้มีความเปนธรรมเนื่องจากวา คูกรณีเปนผูเจรจาตก
ลงกันเอง เปนผูเลือกผลแหงการเจรจาเองจึงตองถือวาเปนธรรมและใหความรูสึกแกคูกรณี 
ทั้งสองฝายวาตนเปนผูชนะ (Win/Win)  ไมใชฝายหนึ่งชนะและอีกฝายหนึ่งเปนผูแพ  (Win/Lose)  
อยางเชนการพิจารณาพิพากษาโดยศาลหรือการพิจารณาชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ การบังคับตาม
สัญญาประนีประนอมก็ทําไดงายเนื่องจากเกิดจากความสมัครใจของคูความเอง3 
 2)  การไกลเกลี่ยหรือการประนอมขอพิพาท  (Mediation or Conciliation)  การระงับขอ
พิพาท โดยวิธีไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาทเปนการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางคูกรณี โดย
ที่คูพิพาทตกลงกันใหบุคคลที่สามเขาชวยไกลเกล่ียเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความกัน 
โดยคูพิพาททั้งสองฝายยอมผอนผันขอเรียกรองของตนและแตละฝายจะไดสิทธิตามที่ไกลเกลี่ย
หรือประนีประนอมยอมความกันนั้น ผูที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาทไมมีอํานาจ
บังคับใหคูพิพาทตกลงกัน ไมมีอํานาจใหคําตัดสินหรือกําหนดผลลัพธแหง  การเจรจาใหแกคูความ
แตจะชวยลดความตึงเครียดและสรางบรรยากาศที่ดีในการเจรจา โดยในบางครั้ง ผูไกลเกลี่ยหรือ 
ผูประนอมขอพิพาท อาจเสนอแนวทางในการตกลงใหแกคูพิพาทได4 
  การระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยหรือการประนอมขอพิพาท มีสวนคลายกันการ
ประนีประนอมยอมความโดยที่ผูประนอมขอพิพาทจะเปนผูทําการเจรจาไกลเกลี่ยใหคูกรณี         
ทําความตกลงกันแตจะมุงเนน สําหรับการระงับขอพิพาทอันเกิดจากสัญญาในทางแพงและพาณิชย  

                                                 
1  วิชัย  อริยะนันทกะ.  (2540).  “การระงับขอพิพาทที่เกิดจากสัญญาการคาระหวางประเทศ.”  รวม

บทความขอบังคับ ขอตกลงระหวางประเทศ กฎหมายและคําพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการ เลม  2 
(พิมพครั้งที่ 2).  หนา  309. 

2  ชาญณรงค  ปราณีจิตต และคณะ.  (2543).  การวิจัยเพื่อหาวิธีลดปริมาณคดีท่ีมาสูศาล  (รายงานวิจัย). 
หนา 122. 

3  วิชัย  อริยะนันทกะ.  เลมเดิม.  หนา  3. 
4  ชาญณรงค  ปราณีจิตต และคณะ.  เลมเดิม.  หนา 140-141. 
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ซ่ึงเกี่ยวของกับธุรกิจเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศโดยอาศัยพื้นฐานของขอตกลงระหวาง        
คูกรณีในสัญญา5 
 3) อนุญาโตตุลาการ  (Arbitration)  การระงับขอพิพาท โดยวิธีอนุญาโตตุลาการเปน
การตกลง เพื่อยุติขอพิพาทโดยการตัดสินใจของคนกลาง ซ่ึงจะตองไมใชเปนฝายในขอพิพาทคือ 
เปนบุคคลภายนอกจะมีจํานวนหนึ่งคนหรือหลายคนก็ได โดยไดรับเลือกจากผูเปนฝายในขอพิพาท 
หรือไดรับแตงตั้งตามวิธีการที่ผูเปนฝายในขอพิพาทไดตกลงไวหรือตามที่กฎหมายกําหนดใหทํา
การพิจารณา ช้ีขาดขอพิพาทเรื่องใดๆ โดยเฉพาะคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้น โดยทั่วไปแลว
จะถือวาถึงที่สุดหมายความวามีผลเปนการยุติขอพิพาท ทั้งปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และ
คูกรณีจะตองผูกพันตามคําชี้ขาดนั้นเมื่อคูกรณีเปนผูแพคดีไมปฏิบัติตามคําชี้ขาดอีกฝายหนึ่ง 
ก็สามารถอาศัยองคการของรัฐ  โดยเฉพาะอยางยิ่งคือศาลใหทําการบังคับตามที่ไดช้ีขาดนั้นได6    
 4) การพิจารณาพิพากษาโดยศาล  (Litigation)  กลไกระงับขอพิพาทที่มีมาตรฐานที่สุด  
คือ การระงับขอพิพาทโดยศาล เนื่องจากเปนกระบวนการที่มีหลักเกณฑและขั้นตอนที่เขมงวดเปน
อยางมาก  โดยการพิจารณาคดีของศาลจะเปนการคนหาขอเท็จจริงในประเด็นสําคัญที่คูความ
โตแยงกันหรือเปนการคนหาความเสียหายที่แทจริง  โดยผูพิพากษาซึ่งอยูในระบบราชการที่มีการ
พัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมมาเปนเวลานานเปนที่ยอมรับของ  ประชาชนทั่วไป เปนที่พึ่ง
สุดทายที่ทุกคนยอมรับในการระงับขอพิพาทศาลจะทําการตัดสินใหเกิดการแพชนะระหวางคูความ 
โดยทําเปนคําพิพากษาของศาลนั้นมีผลผูกพันไมเฉพาะเพียงแตคูกรณีเทานั้นแตยังผูกพันไปถึง
บุคคลภายนอกดวยในบางกรณี รวมทั้งเมื่อคูความไมพอใจคําพิพากษาของศาลชั้นตนก็สามารถ
สามารถที่จะยื่นอุทธรณหรือยื่นฎีกาตอศาลสูงได ตามลําดับชั้นศาล   
  การระงับขอพิพาทดังที่ไดกลาวมาทั้งหมดไมวาดวยวิธีใดก็ตาม วัตถุประสงคที่
สําคัญเหนือส่ิงอ่ืนใดในการระงับขอพิพาทใหสําเร็จผลและเปนประโยชนแกสาธารณชนมากที่สุด 
จะตองประกอบไปดวยคุณลักษณะดังตอไปนี้ดวย  คือ 
  (1)  เปนธรรม  (Fair)  การสรางความเปนธรรม คือ ไมวาจะเปนความเปนธรรมที่
เกิดจากคูกรณีตกลงกันเอง หรือ มีคนกลางเขามาดําเนินการใหเกิดขอตกลงขึ้นก็ตาม  จะตองมีความ
สมดุลลงตัวทุกดานเปนกลางอยางแทจริง  เปนที่พอใจของทุกฝาย ทําใหทุกฝายเกิดการปรองดอง
กันไดและระงับขอพิพาททั้งหมดไมวาจะเปนเรื่องในอดีต  ปจจุบัน  หรือแมแตในอนาคตก็ตาม 
 
 
                                                 

5  แหลงเดิม.  หนา 183-184. 
6  แหลงเดิม.  
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  (2) รวดเร็ว  (Speedy)  ความรวดเร็วมีสวนสําคัญยิ่งในการะงับขอพิพาท  เพราะ
หากลาชาอาจทําใหพยานหลักฐานตางๆ ไมวาจะเปนบุคคล เอกสาร วัตถุ และขอมูลตางๆ 
สูญหายไปได  หรือการจดจําเหตุการณของคนตองเลื่อนลางจางหายไปดวยระยะเวลาที่ยาวนานของ
การพิจารณาคดี  และเปนเหตุใหการสืบพยานหลักฐานตองประสบกับปญหาของความไมถูกตอง
แทจริงแหงการพิจารณาคดี  
  (3) ประหยัด (Cheap) ความหมายในที่นี้หมายถึง  ประหยัดเวลา  ประหยัดคาใชจาย
ของคูความในการเขามาดําเนินการระงับขอพิพาท เปนการรักษาประโยชนสูงสุดของคูความทําให
เกิดความเสียหายนอยที่สุด และไดรับความคุมคามากที่สุดในการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกล
เกลี่ยขอพิพาทในศาล 
  (4) การรักษาความลับหรือการปองกันความอื้อฉาวที่ เกิดขึ้นจากขอพิพาท   
(Measure- against Bad Publicity)   การระงับขอพิพาทที่ดีที่สุดควรจะรักษาความลับของคูพิพาทไว
ไดโดยไมกอใหเกิดความเสียหายตอช่ือเสียงไมวาจะเปนตัวบุคคลหรือเสียชื่อเสียงทางธุรกิจการคา
และไมทําใหเสียอํานาจการตอรองในอนาคต  โดยเฉพาะความลับในทางธุรกิจการคาแลวใน
บางครั้งจะมีความลับสุดยอดเสียยิ่งกวาส่ิงใดๆ  ทั้งปวง  ถาเปดเผยออกไปอาจนํามาซึ่งความเสียหาย
หรือเสียเปรียบทางธุรกิจได 
  (5) มีกลไกการบังคับที่มีประสิทธิภาพ  (Effective Enforcement Mechanism) เปน
กรณีที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการระงับขอพิพาทเสร็จส้ินลงแลว  จึงมีการบังคับใหเปนไปตาม
ขอตกลงของการระงับขอพิพาทนั้นซึ่ง  หมายถึง  การบังคับคดีใหคูกรณีปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดทํา
กันไวในการระงับขอพิพาทจะตองมีสภาพบังคับที่เปนไปไดมีผลบังคับใชที่เปนรูปธรรมและทุก
ฝายยอมรับได  โดยจะทําใหสงผลถึงความเชื่อมั่นในระบบและในการปฏิบัติตามขอตกลงนั้นดวย 
  (6) การรักษาสัมพันธภาพระหวางคูความ (Preservation of Relationship) การระงับ
ขอพิพาทที่เปนอุดมคติควรจะมุงสงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพอันดีระหวาง  คูความควบคูกันไป  โดย
การสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง เรียบงาย  และเปนมิตร  ไมสรางความกดดันแตทุกฝายความอาศัย
ความอะลุมอลวยตอกัน  และสรางโอกาสใหมีการตกลงกันอยางอิสระไมเครงครัดตัวบทกฎหมาย
มากนักและทําใหงายแกการตัดสินใจในการระงับขอพิพาทจะเปนการดีตอสังคม  
  สํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม  ไดเปรียบเทียบกระบวนการในการ
แกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นพื้นฐานไวดังรายละเอียดตาราง  ดังนี้7 

 
 

                                                 
7  วันชัย  วัฒนศัพท.  (2544).  ความรูเบื้องตนกระบวนการแกปญหาขอพิพาทท่ีเหมาะสม.  หนา  13. 
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ตารางที่  2.1  เปรียบเทียบกระบวนการการแกไขปญหาความขัดแยงในรูปแบบตาง ๆ 
 

ตารางเปรียบเทียบกระบวนการแกไขปญหาความขัดแยงในรปูแบบตาง  ๆ 

 
ลักษณะ 

การเจรจา 
(Negotiation) 

การเจรจาไกลเกล่ีย
โดยคนกลาง 
(Mediation) 

อนุญาโตตุลาการ 
(Arbitration) 

การพิจารณา
ตัดสินคด ี

(Adjudication) 

สมัครใจ/ไม
สมัครใจ 

สมัครใจ สมัครใจ สมัครใจ/ไม
สมัครใจ 

ไมสมัครใจ 

ใชบุคคล 
ท่ีสาม 

ไมมีฝายที่สาม ฝายที่สามกํากบั
กระบวนการเจรจา 

ฝายที่สามตัดสิน ฝายที่สามตัดสิน 

ความเปน
ทางการ 

ไมเปนทางการ ไมเปนทางการ เปนทางการนอย
กวา 

เปนทางการ 

ธรรมชาติ
ของ

กระบวนการ 

ยืดหยุน ยืดหยุน วิธีการที่มีการ
พัฒนา 

วิธีการทาง
เทคนิคอยาง
เครงครัด 

ผลของ
กระบวนการ 

มีความพอใจ
รวมกัน 

มีความพอใจ 
รวมกัน 

มีความผูกพันอาจ
ไมผูกพันในการ
ปฏิบัติตามผลการ

ช้ีขาด 

ใชบังคับกับ
คูกรณีทั้งหลาย 

การมี
สวนรวม 

โดยตรง โดยตรง โดยตรง/ออม ทางออม 

 
2.2  วิวัฒนาการ  แนวคิด  และทฤษฎีเก่ียวกับการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ีย 

การไกลเกล่ียขอพิพาทเปนวิธีการระงับขอพิพาทวิธีการหนึ่งที่จะมีคนกลางซึ่งเรียกวา
เปน “ผูไกลเกลี่ย” (Mediator)  เขามาชวยคูพิพาทในการหาหนทางที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นที่เปนที่
ยอมรับของบรรดาคูพิพาททุกฝายได  ผูไกลเกลี่ยจะไมมีอํานาจในการบังคับหรือกําหนดให 
“ผลลัพธ”  ที่จะเกิดขึ้นตองเปนไปในแนวทางหนึ่งแนวทางใดโดยเฉพาะโดยปราศจากความ
เห็นชอบหรือความยินยอมของผูพิพาทที่เกี่ยวของ  วิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนวิธีการหนึ่งที่มีการ
นํามาใชเปนเวลานานในชุมชนหรือสังคมไทยเพียงแตรูปแบบและการดําเนินการอาจจะมีลักษณะ 
ที่แตกตางกันไปตามชุมชนหรือสังคมที่เกิดปญหาขอพิพาทขึ้น 
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 2.2.1  วิวัฒนาการของการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ีย 
   ในประเทศไทย  ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาไดนําระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทมาใช
ระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมตั้งแตเมื่อใด  แตตามประวัติศาสตรของแตละยุค  ตั้งแต
ลานนาไทยมาสูยุคสุโขทัยจนถึงปจจุบันเชื่อวาเปนหลักธรรมชาติของมนุษยที่ใชขนบธรรมเนียม
ประเพณีคานิยมทองถ่ินในการทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยแกชุมชน  
โดยเริ่มจากสังคมปฐมภูมิ  ไดแก  ครอบครัว  ไปสูสังคมทุติยภูมิ  ไดแก  ชุมชน  และหมูบานโดย
ยอมรับผูอาวุโส  พระสงฆ  เปนผูไกลเกล่ียขอพิพาท  คร้ันเปนราชธานี  ตั้งแตสมัยลานนาไทยและ
สมัยสุโขทัย  เปนตนมา  วัดและวังมีอิทธิพลตอความเปนอยูของสังคมไทย  กษัตริยและพระสงฆจึง
มีบทบาทในการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหแกคนในสมัยโบราณเปนอยางมาก 
 ในยุคกอนสุโขทัย  ยุคนี้เร่ิมมีกฎหมายที่พระเจามังรายตราขึ้นที่เรียกวา “มังรายศาสตร”  
เปนกฎหมายที่มาจากรัฐาธิปตย  กําหนดสิทธิหนาที่พลเมือง  เนื้อหากฎหมายกําหนดคําสอนทาง
ศาสนา  และจารีตประเพณีไวในธรรมนูญกัณฑไตร 203  เปนคําสอนจาเมืองซึ่งเปนผูปกครองหัว
เมือง “การประนีประนอมยอมความใหใชหลักบัวอยาใหชํ้า  น้ําอยาใหขุน  งูอยาใหเคียด  เขียดอยา
ใหตาย  ไมอยาใหตัด  คอนอยาใหหัก  ฝงอยาใหพังทลายลงมา”  นับวาเปนหลักชี้ใหเห็นวา  การ
ไกลเกลี่ยประนีประนอมไดมีการใชระงับขอพิพาทในการปกครองบานเมืองมานานแลว 
 ในสมัยสุโขทัย  เปนระบบการปกครองแบบพอปกครองลูก (Paternalistic  Society) ซ่ึง
สถาบันพระมหากษัตริยไดมีบทบาทในการประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมดวยพระมหากษัตริย
โดยตรงในหลักการและเนื้อหาไดรับอิทธิพลจากพระธรรมศาสตรเขากับพระราชศาสตรนํามา
วินิจฉัยใหความเปนธรรม  ในทางปฏิบัติดังปรากฏเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร  คือ  หลักศิลา
จารึกที่บงบอกวาพอขุนรามคําแหงทรงรับเรื่องราวรองทุกขจากไพรฟาประชาชนและทรงรับฟง
เร่ืองราวขอพิพาทดวยพระองคเองดังถอยคําจารึกในแทงศิลาวา  “ถาไพรฟาลูกขุนผิดแผกแตกตาง  
ไตสวนดูแทแลจริงเล็งความแกเขาดวยซ่ือ บเขา ผูลัก”  และอีกตอนหนึ่งมีความวา  “ในปากประตู  
มีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว  ไพรฟาหนาปกกลางบานกลางเมืองมีถอยมีความเจ็บฟองของใจ มันจะ
กลาวถึงเจาเถิง ขุนบไร ไปสั่นกระดิ่งอันทานแขวนไว พอขุนรามคําแหงเจาเมืองไดยินเรียก เมื่อถาม
สวนความแกมันดวยช่ือ ไพรในเมืองสุโขทัยจึงชม” 
 จากศิลาจารึกแสดงถึงสังคมในสมัยนั้นวา  การยื่นเรื่องราวรองทุกขยื่นตอเจาขุนมูลนาย
ได  แตหากเกินอํานาจของเจามูลนายใหยื่นถวายฎีกาตอพอขุนรามคําแหงซึ่งเปนลักษณะปกครอง
แบบพอปกครองลูก  นาจะเปนสิ่งพิสูจนไดวาระบบการไกลเกล่ียประนอมขอพิพาทเปนวิธีที่ระงับ
ขอพิพาทที่ตรงกับความตองการของสังคมสมัยนั้นมากกวาจะตัดสินใหชนะคดีกัน  นอกจากนี้ยังได
นําหลักศาสนาผสมผสานกับหลักการปกครอง  เพื่อใหสมาชิกหาทางปรองดองกัน  ไมเบียดเบียน
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และใหอภัยกันจะนํามาซึ่งความสงบสุขของสังคมซึ่งเปนกรณีสนับสนุนวาสมัยสุโขทัยไดนําวิธีการ
ไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทมาใชในชีวิตของคนในยุคนั้นไดเปนอยางดี 
 สมัยอยุธยา  มีศาลเกิดขึ้นโดยกฎหมายตาง ๆ ออกมาภายใตพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริยอันเปนรัฐาธิปตย  ตั้งแตแผนดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระเจา
ปราสาททอง  สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  มีกฎหมายเรียกชื่อตาง ๆ กันไป เชน พระอัยการ  
พระราชกําหนด  พระธรรมนูญ 
 ในจุลศักราช 1166 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ไดทรงตั้งขาราชการชําระสะสางกฎหมาย
ที่วิปลาสไมชอบดวยความยุติธรรม เรียกวา  กฎหมายตราสามดวง8 หมวดแรก เร่ิมดวยพระ
ธรรมศาสตร  ถัดมาเปนหลักอินทภาษ  และกฎหมายลักษณะตางๆ ที่พระมหากษัตริยรัชกาลตางๆ 
ทรงบัญญัติขึ้น  คัมภีรพระธรรมศาสตรแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนแรกกลาวถึงตํานานกําเนิดแหง
คัมภีร  ตอนที่สองเปนตัวบทพระธรรมศาสตร  อธิบายถึงลักษณะผูที่จะเปนตระลาการ9 และยังมี
พระไอยการกําหนดคุณสมบัติตระลาการอีก  ดังนี้ 
 1)   ตระลาการที่นับถือศาสนาเดียวกันหรือในประเภทเดียวกัน 
 2)   ตระลาการที่เปนนายรอย  หรือนายแขวงในหัวเมืองสวนนอก 
 3)   ตระลาการที่มีใจไมลําเอียงเขาขางฝายใด 
 4)   ตระลาการที่ไดรับแตงตั้งใหเปนตระลาการผูใหญ 
 5)   ตระลาการที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง 
 6)   ตระลาการผูไกลเกลี่ยที่ไดรับเลือกเขามาดวยความยินยอมของคูความทั้งสองฝาย 
 ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา  ตระลาการมิไดหมายถึงผูพิพากษาเทานั้น  แตยังมีบุคคลอื่นที่
เปนตระลาการไดเชนกัน  ไดแกนายรอย  นายแขวง  หรือบรรดาพระสงฆที่มีความรูกฎหมาย
นอกจากนี้ผูไกลเกลี่ยก็เรียกวาตระลาการ 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร  ในยุคตนสมัยกรุงธนบุรีมีเวลา 15 ป  ไมปรากฏวาไดปรับปรุง
ดานปกครองและกฎหมาย  เนื่องจากการศึกสงครามยังมีอยู  จนกระทั่งสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกไดทรงชําระกฎหมายใหเปนหมวดหมูที่เรียกวากฎหมายตราสามดวง  โดยพระกรุณาโดยพระ
กรุณาโปรดเกลาใหฝายอาลักษณ  ฝายลูกขุน  ฝายราชบัณฑิต รวมกันชําระพระราชกําหนดบทพระ
อัยการอันมีอยูในหอหลวงตั้งแตพระธรรมศาสตรเปนตนไปใหถูกตองตามพระบาลี   ดังนั้นการ
วินิจฉัยช้ีขาดตัดสินและการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทตามหลักพระธรรมศาสตรและพระราช
ศาสตรคงยึดถือกันอยู 

                                                 
8  เธียร  เจริญวัฒนา.  (2528).  ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ.  หนา  556. 
9  ควอริช  เวลล.  (2527).  การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ.  หนา  155. 
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 สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนกลาง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีการ
ปฏิรูปกฎหมายและระบบศาลยุติธรรม  โดยทรงตั้งกระทรวงยุติธรรม  มีการปรับปรุงวิธีพิจารณา
อยางตะวันตกทําใหกฎหมายที่ใชแตพระธรรมศาสตรหมดไปเขาสูระบบประมวลกฎหมายที่เทียบ
ทันอารยประเทศการประนอมขอพิพาทไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพวา
ดวย  เอกเทศสัญญามาตรา 850  ในเรื่องสัญญาประนีประนอมยอมความอันเปนบทบัญญัติที่ตราไว  
เปนวิธีการหนึ่งในระบบการระงับขอพิพาทที่ทําใหคูพิพาทตกลงผอนผันใหแกกัน10 
 สังคมในปจจุบัน  แมวารัฐจะใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติ
และขอพิพาทของคนในสังคมโดยมีกระบวนการยุติธรรม  อันประกอบไปดวยองคกรของรัฐ  คือ  
ตํารวจ  อัยการ  และศาลยุติธรรม  เปนกลไกในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย  ซ่ึง
แตละองคกรมีภาระหนาที่ที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามพิธีการ แตการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมโดยองคกรตางๆ มีกฎเกณฑขั้นตอนที่จะตองปฏิบัติไปตามตัวบทกฎหมาย   ซ่ึงมี
รายละเอียดขั้นตอนวิธีการที่ซับซอนมาก  ดังนั้น  จึงตองใชเวลาในการดําเนินการที่ยาวนาน  และ
ส้ินเปลืองคาใชจายเปนจํานวนมาก  โดยทายที่สุดแลวการปองกันและแกไขปญหาขอพิพาทใน
สังคมก็ไมไดลุลวงไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย  ดังนั้น  จึงจําเปนที่รัฐจะตองพยายามแสวงหา
เครื่องมือและกลไกขึ้นมาเพื่อใชระงับขอพิพาทใหสอดคลองกับความตองการของสังคมในปจจุบัน
ที่ตองการความสะดวกรวดเร็วและเปนธรรมบรรลุถึงวัตถุประสงคในอันที่จะคุมครองสังคมใหมี
ความสงบและพัฒนาแนวทางเขาหาชุมชนเพื่อหาแนวรวมมาชวยแกปญหาอีกทางหนึ่งโดยการให
ประชาชนสวนใหญมีสวนชวยในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 

 2.2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการไกลเกล่ียขอพิพาท 
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในสังคมปจจุบัน นักสังคมวิทยาจะมองปญหาความ

ขัดแยงในสังคมในมุมที่กวางกวานักกฎหมาย  เนื่องจากมองวา  มนุษยนั้นดํารงอยูภายใตอิทธิพล
ของ  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  ตลอดจนคานิยมของทองถ่ิน  ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนมี
ผลตอพฤติกรรมของมนุษยดังจะเห็นไดจากเมื่อเกิดขอพิพาทหรือขอขัดแยงขึ้นในชุมชนชนบท  
คูพิพาทมีแนวโนนที่จะเลือกวิธีการระงับขอพิพาทในแบบที่ตนมีความคุนเคยและมีความสะดวก
มากกวาวิธีการที่มีความยุงยากสลับซับซอนที่มีบัญญัติไวเปนกฎหมาย 

                                                 
10  ดําริห  สุตเตมีย.  (2541).  การไกลเกล่ียขอพิพาทโดยองคกรฝายบริหารศึกษาเฉพาะกรณีการไกล

เกล่ียประนอมขอพิพาทของสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  สํานักงานอัยการ
สูงสุด.  หนา  24-28. 
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 ในเรื่องนี้ไดมีผลการวิจัยของ  William  Chambliss  และ  Robert  Seidman  เกี่ยวกับ
วิธีการระงับขอพิพาทของชาวชนบทและชาวเมือง11  สรุปวาสังคมที่มีความแตกตางของชนชั้นนอย
มักจะใชวิธีการระงับขอพิพาทโดยบังคับการใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย  เหตุที่เปน
เชนนี้เพราะในสังคมชนบท  ประชาชนมีความแตกตางทางเศรษฐกิจนอยจึงมีโอกาสที่จะรูจักกัน
พึ่งพาอาศัยกันมาก  เมื่อเกิดขอพิพาทขึ้นก็ตองอะลุมอลวยตอกัน  พยายามที่จะปรองดองกัน หากทํา
อะไรที่รุนแรงก็อาจจะทําใหอยูรวมกันตอไปไดลําบาก  ตางจากคนในเมืองใหญๆ ซ่ึงมีการแบงชน
ช้ันทางสังคม  เมื่อเกิดขอพิพาทผูไดเปรียบทางเศรษฐกิจก็หวังแตประโยชนของตน  จึงมุงเพียงจะ
ใหกระบวนการทางกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิของตนใหไดมากที่สุด  เมื่อแพหรือชนะคดีก็ไม
จําเปนตองอยูเห็นหนาหรือพึ่งพาอาศัยกันอยางคนในชนบท  ดังนั้นคนในเมืองใหญ  จึงนิยมที่จะ
บังคับการใหเปนไปตามกฎหมายยิ่งกวาการประนีประนอม 
 ผลการวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ David M.Engel12 ซ่ึง
ทําการคนควาพฤติกรรมในการระงับขอพิพาทในชนบทภาคเหนือของไทยในเขตจังหวัดเชียงใหม
วา  คนไทยในชนบทนิยมที่จะระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียประนีประนอมยอมความมากกวา
การฟองรองคดี  เมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นหากคูกรณีตกลงกันไมไดก็จะใหบุคคลที่แตละฝายเคารพ
นับถือในหมูบาน  โดยเฉพาะผูใหญบานชวยไกลเกลี่ยประนีประนอม  และหากตกลงกันไมไดอีก  
ก็จะขอใหกํานันหรือนายอําเภอชวยทําการไกลเกล่ีย  เวนแตจะเปนเรื่องรายแรง  หรือคูกรณีพิพาท
ไมเชื่อฟง ไมเคารพผูใหญบาน  หรือเจาพนักงานฝายปกครอง  จึงนําขอพิพาทนั้นเขาสูกระบวนการ
ตามกฎหมายตอไป 
 สวนในทางนิติศาสตร  มองวา  เมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้นวิธีการจัดการความขัดแยงหรือ
ขอพิพาท  ในอดีตมักถือความตองการและความคิดของตนเปนเปาหมายในการจัดการกับความ
ขัดแยงนั้น  โดยจัดการกับความขัดแยงดวยวิธีการมุงเอาชนะกันเพื่อใหไดมาเพื่อชัยชนะ  ตอมา
วิธีการจัดการกับความขัดแยงไดถูกพัฒนารูปแบบเรื่อยมาจากการใหผูนําในสังคมเปนผูจัดการและ
พัฒนาไปสูในรูปแบบของศาลโดยมีผูพิพากษาเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาท จนกระทั่งพัฒนา 
ไปสูรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเต็มรูปแบบอันประกอบดวยการสืบพยาน  สอบสวน 
กระบวนการฟองคดี  กระบวนการคนหาขอเท็จจริงในศาล กระบวนการพิจารณาและพิพากษาคดี 
กระทั่งกระบวนการลงโทษผูกระทําผิด 
 แมการจัดการกับความขัดแยงโดยกระบวนการทางศาลจะสามารถจัดการกับปญหา 
ขอพิพาทได แตการนําความขัดแยงหรือขอพิพาทไปสูศาลไมใชวิธีการจัดการกับปญหาความ 

                                                 
11  William  Chambliss  and  Robert  Seidman.  (1971).  Law  Order  and  Power.  pp.  29-30. 
12  David  M.Engel.  (1978).  Code  and  Custom  in  a Thai  Provincial  Count.  pp.  55-96. 
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ขอแยงที่ดีที่สุด และยิ่งไปกวานั้นกระบวนการทางศาลไมอาจแกไขปญหาความขัดแยงของผูคนใน
สังคมใหหมดไปไดเพราะคําตัดสินของศาลยอมตองมีฝายหนึ่งเปนผูชนะและอีกฝายหนึ่งเปนผูแพ 
(Win/Lose)  คําตัดสินของศาลจึงไมใชทางออกที่ดีที่สุดของการจัดการกับความขัดแยงเสมอไป 
 ดวยเหตุนี้แนวคิดในการหาทางออกรวมกันเพื่อระงับขอขัดแยงหรือจัดการกับปญหา
ขอพิพาทจึงเกิดขึ้น  โดยมีเปาหมายใหคูพิพาทสามารถทําความเขาใจในปญหาที่เกิดขึ้นและ
สามารถดําเนินชีวิตรวมกันได  อันจะสงผลตอความสงบสุขของสังคมโดยรวม  การไกลเกลี่ยขอ
พิพาทจึงเปนกระบวนการระงับขอพิพาทที่มีบุคคลที่สามารถเขามาทําหนาที่เปนคนกลาง  ในการ
ชวยเหลือชักจูงใหคูพิพาทยอมเจรจาผอนผันเขาหากันอันจะนําไปสูการทําความตกลงกันไดดวย
ความพอใจทั้งสองฝาย ดวยเหตุนี้การไกลเกลี่ยขอพิพาทจึงเปนทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ระงับขอพิพาทแทนการนําคดีไปฟองรองตอศาล  การไกลเกล่ียขอพิพาทจึงมีแตชนะไมมีแพ  (win-
win)13 

 2.2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการระงับขอพพิาทดวยการไกลเกล่ีย 
ในทางสังคมวิทยา ไดใหความหมายของความขัดแยงวาเปนกระบวนการทางสังคม 

(Social  Process) อยางหนึ่ง โดยทฤษฎีที่อธิบายถึงความพฤติกรรมความขัดแยงและการจัดการ
ความขัดแยงนั้น  ไดแก 
 1) ทฤษฎีทั่วไปดานความขัดแยง (General  Theory) โดยทฤษฎีทั่วไปดานความขัดแยง
จะอธิบายถึง  พฤติกรรมของความขัดแยง (Conflict  Behavior) วา มาจาก 2 แนวทางดวยกัน ไดแก  
จากความขัดแยงที่สะสม  ทวีจํานวนมากขึ้นรุนแรง และจากสาเหตุของความขัดแยงประเภทตางๆ  
ไดแก 
  (1)  เปาหมายที่ไมสอดคลองกัน  (Incompatible  goals) 
   (2)   การเหนียวแนนหรือผนึกเกาะกลุมของปญหาที่ชัดเจนรุนแรงขึ้น  (Solidarity) 
   (3)   การขัดแยงในโครงสรางตางๆ  (Organization) 
   (4)   การเคลื่อนไหวของกลุมหรือปจจัยตางๆ  (Mobilization) 
   (5)   ความรุนแรง  (Hostility) 
   (6)   ความขัดแยงดานทรัพยากรหรือผลประโยชนตางๆ  (Resouces) 
 2) ทฤษฎีปฎิสัมพันธความขัดแยง  (Theories  of  Conflict  Interaction)  เกิดขึ้นในชวง  
ค.ศ.  1940  และ  ค.ศ.  1950  ซ่ึงเปนชวงของการทํางานนายจาง  ผูบริการ  และเปนความเกี่ยวของ
รูปแบบและกลวิธี  และไดรับการยอมรับ  นํามาจัดการกับปญหาความขัดแยง โดยใหความสําคัญ

                                                 
13  สุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย.  (2539).  แนวคิดการไกลเกล่ียขอพิพาท.  หนา  1-3. 
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เกี่ยวกับเรื่องปฏิสัมพันธ  โดยมี  Ruble  และ Thomas  อธิบายบนพื้นฐานองคประกอบพฤติกรรม
ความขัดแยงไว  2  ประการ  คือ14 
   (1) การปกปองตนเอง  (Assertiveness)  คือ  ปฎิสัมพันธที่มุ งหมายใหบรรลุ
ประโยชนของตนเอง 
   (2)  การรวมมือ  (Cooperativeness)  คือ  มุงที่จะบรรลุผลประโยชนของอีกฝายดวย 
   จาก   2  รูปแบบขางตนก็ทําใหเกิดพฤติกรรม 5 รูปแบบ โดยเปนการจําแนก
ของ  Blake  และ Mouton  ในป  ค.ศ. 1964  และ  Jay  Hall  ในป  ค.ศ.  1969  ซ่ึงเปนพฤติกรรมการ
จัดการความขัดแยง  (Conflict  Styles)  ดังนี้ 
   ก.  การแขงขัน  (Competing  Styles)  หมายถึง  ลักษณะของการปองกันตัวเอง
สูงมีความรวมมือต่ํา  เอาแตประโยชนตนเอง  ตองการเอาชนะอีกฝาย  ซ่ึงรูปแบบที่เรียกอีกอยางวา  
รูปแบบกดดันและวางอํานาจ 
   ข. โอนออนผอนตาม  (Accommodating  Styles)  หมายถึง  ลักษณะไมมีการ
ปกปองตัวเองเลย  คือ  ยอมแพ  ยอมเสียประโยชนของตน  หรือเรียกวา  รูปแบบความราบรื่น  
แลวแต  มุมมองของคูกรณี  เมื่อฝายยินยอม  อีกฝายพอใจก็ราบรื่นไดเชนกัน  ซ่ึงรูปแบบนี้  คนที่
ยอมอาจถูกมองวา  “ออนแอ  หรือ  หนีปญหา” 
   ค. หลีกเล่ียง  (Avoiding  Styles)  หมายถึง  ลักษณะไมปกปองตนเอง  และไม
รวมมือฝายหนึ่งจะถอนตัวและปฏิเสธที่จะเกี่ยวของกับความขัดแยง  ไมยินดียินรายกับผลลัพธของ
ความขัดแยง  อาจเรียกไดวาเปนประเภทชอบปลีกตัว  หรือหลบหลีก  รูปแบบนี้เรียกอีกอยางหนึ่ง
วา  รูปแบบบินหนี 
   ง.  ประนีประนอม  (Compromising  Styles)  หมายถึง  ลักษณะที่อยูระหวาง  
แบบปกปองตนเองและรวมมือ  ทั้งสองฝายใหกันบาง และพบกันครึ่งทาง  (Split  the  Difference)  
บางเพื่อใหไดขอตกลง  ทั้งสองฝายจะตองใหบางสวน และเก็บไวบางสวน ซ่ีงรูปแบบนี้เรียกอีก
อยางหนึ่งวา  รูปแบบแบงปน  และแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน  (Sharing  and  Horse-
trading  Style) 
   จ. ประสานประโยชน (Collaborating  Styles) หมายถึง  ลักษณะที่เปนทั้งแบบ
ปกปองตนเองและใหความรวมมือสูง  ฝายหนึ่งจะพยายามทางแกปญหาที่สนองความตองการของ
ทั้งสองฝาย  และทุกฝายจะไดรับความพอใจสูงสุด  ซ่ึงรูปแบบนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา  รูปแบบ
แกปญหาแบบบูรณาการ 

                                                 
14  บรรพต  ตนธีรวงศ.  (2549).  เอกสารการบรรยายวิชาทฤษฎีความขัดแยง.  หนา  6-8. 
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 ในทางนิติศาสตร  นายสราวุธ  เบญจกุล  ไดกลาวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับขอพิพาท
ดวยการเจรจาไกลเกลี่ยวา  มีทฤษฎีสําคัญที่เกี่ยวของอยู  2  ทฤษฎี15  คือ  
 1)  ทฤษฎีการแขงขัน  (Competitive Theory)  ทฤษฎีนี้มองวาผูเจรจาที่มีประสิทธิภาพ 
ไดแก ผูที่มีความรูทางกฎหมายและสามารถรักษาผลประโยชนของลูกความโดยไดรับผลออกมา
เปนรูปธรรม ซ่ึงอาจเปนในดานเงินตราหรือวัตถุ และเขาใจถึงอํานาจที่ตนมีอยูและใชโดยไมชักชา 
เพื่อประโยชนของลูกความ  ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนสมมติฐานเบื้องตนวา  “สังคมอยูภายใตปกครองหรือ
ครอบงําโดยผูที่เห็นแกประโยชนสวนตัว  ในสถานการณของการเจรจาแตละฝายทั้งนักกฎหมาย
และลูกความตางมีความประสงคใหบรรลุความตองการของตนมากที่สุด”  ทฤษฎีการแขงขันมอง
โลกในแงที่วาทรัพยากรมีอยูจํากัดตองแบงปนโดยการแขงขันเพื่อใหประสบความสําเร็จในแตละ
เร่ือง ตามทฤษฎีนี้รูปแบบการเจรจากําหนดขึ้นโดยถือผลประโยชนของตนเปนสําคัญเพื่อใหตน
ไดรับผลประโยชนมากที่สุด  ในขณะที่อีกฝายหนึ่งตองเปนฝายสูญเสีย 
 2)  ทฤษฎีการแกปญหา  (Problem Solving Theory)  ทฤษฎีนี้ถือหลักวาผูเขารวมเจรจา
ทุกคนมีผลประโยชนรวมกันถาไมมีส่ิงอื่น  ทุกคนอาศัยอยูในสภาพแวดลอมของสังคมเดียวกัน จึง
มีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกันเพื่อใหสามารถนําขอตกลงดวยความสมัครใจขอขัดแยงเปน
ปญหาที่ตองศึกษาและแกไขรวมกัน โ ดยคูความทั้งสองฝายเพื่อผลประโยชนรวมกันหลักการของ
ทฤษฎีการแกไขปญหาที่สําคัญมี  5  ประการ  คือ 
  (1)  แยกปญหาความสัมพันธสวนตัวออกจากขอขัดแยงและแกไขในแตละปญหา
แยกตางหากจากกัน 
  (2)  เนนความสําคัญของประโยชนไดเสียและความตองการของคูความซึ่งไมใช
ฐานะของคูความ 
  (3)  คิดหาทางเลือกหลายวิธีเพื่อใหคูความไดรับผลประโยชนรวมกัน 
  (4)  ยืนยันการใชองคประกอบตางๆ  ที่ตองนํามาใชในการตัดสินใจเพื่อประเมิน
ทางเลือก 
  (5)  เขาใจและแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการเจรจาตกลงทําสัญญา 
   จากทฤษฎีการแขงขันและทฤษฎีการแกปญหาดังไดกลาวไวขางตนจะเห็นได
วา ทฤษฎีการแขงขันมีขอดีคือ  สามารถกําหนดรูปแบบและขั้นตอนการเจรจา การตอรองที่แข็ง
กราวจะเหนือกวาฝายที่ดอยกวา  ทําใหขอพิพาทสามารถยุติลงได  แตจะมีขอเสียที่คูความตอง
เผชิญหนากันแตละฝายตอสูเพื่อชัยชนะทําใหเปนศัตรูกันเมื่อฝายหนึ่งไดประโยชนอีกอีกฝายหนึ่ง
ตองสูญเสีย สวนทฤษฎีการแกไขปญหามีขอดําที่วาเปนการแกไขปญหารวมกัน  โดยคํานึงถึง

                                                 
15  สราวุธ  เบญจกุล.  (2539).  เทคนิคการไกลเกล่ีย : ยุทธศาสตรและทฤษฎีการเจรจา.  หนา  73-78. 

DPU



 20 

ความชอบธรรมของฐานะ  ผลประโยชนและความประสงคของอีกฝายหนึ่งมิไดมุงเพื่อชัยชนะแต
เพียงอยางเดียว แตอยางไรก็ตามมีขอเสียที่วาไมอาจใชรวมกับทฤษฎีการแขงขันในแงที่วา 
แมทรัพยากรจะมีอยูอยางจํากัดในการแบงบัน  ฝายหนึ่งอาจไดประโยชนโดยไมทําใหอีกฝายหนึ่ง
ตองสูญเสีย  ดังนั้น เมื่อทฤษฎีทั้งสองตางมีทั้งขอดีและขอเสีย  จึงสมควรที่ผูไกลเกลี่ยจะตองเลือก
นําเฉพาะขอดีของแตละทฤษฎีมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดบนพื้นฐานแหงสภาพปญหาและ
สภาพแวดลอมของคดีหรือขอพิพาทนั้น ๆ  ดวย 
 

2.3  ความหมายและสาระสําคัญเก่ียวกับการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 กระบวนการขจัดความขัดแยงโดยวิธีการไกลเกลี่ยนั้นจะมีความหมายและสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่แตกตางกันไป  ตามรูปแบบวิธีการของแตละประเทศ  แตหลัก
พื้นฐานของการไกลเกลี่ยของทุกประเทศก็เพื่อระงับความขัดแยงหรือระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี 

 2.3.1 ความหมายของการไกลเกล่ียขอพิพาท 
การไกลเกล่ีย (Mediation or Conciliation) เปนทางเลือกหนึ่งของวิธีการระงับขอพิพาท 

แบบ ADR (Alternative Dispute Resolution) ซ่ึงไดรับความนิยมมากขึ้น คําวา “ไกลเกลี่ย” หรือ  
“Mediation”  หรือ  “Conciliation”  นั้น  มีผูใหนิยามไวหลายทานทั้งในตางประเทศและในประเทศ
ไทย  ดังนี้ 

พจนานุกรมของ Black’s  Law  ใหความหมายวา  คือการแทรกแซงหรือสอดแทรกของ
บุคคลที่สาม  เพื่ออยูระหวางกลางบุคคลสองฝายที่มีขอพิพาทเพื่อชักจูงใหบุคคลที่มีขอพิพาท
ปรับเปลี่ยนหรือตกลงในปญหาขอพิพาทได  เปนการตกลงในขอพิพาทโดยการกระทําที่เปนกลาง
หรือบุคคลที่เปนกลาง 

Professor  Jacqueline M.  Nolan-haley16 แหง  Fordham  University  ไดใหความหมาย
วา  การไกลเกลี่ยเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้น  มีแบบแผน  มุงที่ เนื้องานเปนสําคัญและเปน
กระบวนการแทรกแซงอยางมีสวนรวม  โดยคูพิพาทจะทํางานรวมกับบุคคลที่สามที่เปนกลางอยาง
ผูไกลเกลี่ยเพื่อเขาสูการยอมรับในขอตกลงของกันและกัน 
 Gregory  K.  Burton  and   Robert  S.  Angyal17  นักกฎหมายชาวออสเตรเลียกลาววา  
การไกลเกลี่ยเปนกระบวนการโดยสมัครใจที่ผูไกลเกลี่ยเอื้ออํานวยใหเกิดการเจรจากันระหวาง
คูพิพาทในการแกปญหาของพวกเขา  โดยชวยแยกแยะประเด็นของปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ

                                                 
16  Jacqueline  M.  Nolan-haley.  (1992).  Alternative  Dispute  Resolution  in  nutshell.  p.  56. 
17  Gregory  K.  Burton  and  Robert  S.  Angyal.  (1994).  In  Dispute  Resolution  Methods.  p.  36. 
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และชวยพัฒนาทางเลือกตางๆ ในการระงับขอพิพาทเพื่อใหเกิดขอตกลงตามความตองการที่แทจริง
ของคูพิพาททั้งสองฝาย 
 Christopher  W.  M.18 ใหความเห็นวา  การไกลเกลี่ย  หมายถึง  การแทรกแซงของ
บุคคลที่สามที่เปนผูไกลเกลี่ยที่ไดรับการยอมรับวาเปนกลางในการเจรจาหรือแกปญหาความขัดแยง  
โดยผูไกลเกลี่ยไมมีอํานาจในการตัดสินใจ  แตจะเปนผูชวยเหลือคูกรณีดวยความสมัครใจและ
สามารถตกลงกันในปญหาความขัดแยงรวมกันได 
 Henry  J. Brown and Arthur L.19  กลาวไววา  การไกลเกลี่ย  คือ  กระบวนการที่
สงเสริมชวยเหลือคูกรณีดวยบุคคลที่สามที่เปนกลางที่เรียกวา  ผูไกลเกลี่ย  (Mediator)  ซ่ึงเปน
บุคคลที่ชวยใหคูกรณีสามารถตกลงแกปญหาขอพิพาทของตนได  โดยผูไกลเกลี่ยไมมีอํานาจใน
การทําการตัดสินใด ๆ ที่จะมีผลผูกพันคูกรณี  แตผูไกลเกลี่ยจะใชกระบวนการ  เทคนิค  และความรู
ความเชี่ยวชาญตาง ๆ ในการชวยใหคูกรณีเจรจาตกลงกันไดในขอพิพาทที่มีอยูโดยปราศจากการ
พิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล 
 สําหรับประเทศไทย  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  2542  ไดใหคํานิยามวา  
ไกลเกลี่ย  หมายความวา  พูดจาใหปรองดองกัน พูดจาใหตกลงกัน ทําใหเรียบรอย  ทําใหเสมอกัน20 
 กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม ไดใหความหมายของการไกลเกลี่ยวา  การ 
ไกลเกล่ีย  คือ  กระบวนการระงับขอพิพาทที่มีบุคคลที่สามเขามาชวยเหลือใหคูความเจรจาตอรอง
กันไดสําเร็จ  ซ่ึงการไกลเกลี่ยจะชวยใหคูความทั้งสองฝายหรือทุกฝายสามารถบรรลุขอตกลง
รวมกันจากกรณีที่มีการพิพาทกันนั้นไดโดยผูไกลเกลี่ยจะคอยเปนผูกระตุน  แนะนํา  โนมนาว  
เสนอแนะ  แปลความหรือช้ีแนะหนทางที่เปนไปไดในการแกไขปญหาขอพิพาทใหแกคูความ21 
 สรวิศ  ลิมปรังษี  ไดกลาววา  การไกลเกลี่ย  คือ  กระบวนการที่ “ผูไกลเกลี่ย” ซ่ึงเปน 
“คนกลาง” ไมมีสวนไดเสียกับเรื่องที่พิพาท  เขาชวยคูพิพาทใหรวมกันหารือและทําความเขาใจ
ปญหาขอพิพาทที่เกิดขึ้น  เพื่อแสวงหาหนทางแกไขปญหาที่ทุกฝายยอมรับ22 
 ภาณุ  รังสีสหัส  ใหความหมายวา  การไกลเกล่ีย  คือ  กระบวนการระงับขอพิพาทที่มี
บุคคลที่สามมาชวยเหลือใหคูความเจรจาตอรองกันไดสําเร็จ  โดยเปนผลิตผลประการหนึ่งซึ่ง
เกิดขึ้นจากความลมเหลวของการเจรจาตอรอง  แตมิใชเปนสิ่งเขามาแทนที่การเจรจาตอรอง  

                                                 
18  Christopher  W.  Moore.  (1999).  The  Mediation  Process  Practice  Strategies  for  Resolving  

Conflict.  p.  15. 
19  Henry  J.  Brown  and  Arthur  L.  (1999).  Marriott, ADR  Principles  and  Practice.  p.  127. 
20  ราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542.  หนา  159. 
21  กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม.  (2544).  การระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกล่ีย.  หนา  3. 
22  สรวิศ  ลิมปรังษี.  (2550).  การจัดการความขัดแยงกับการไกลเกล่ียขอพิพาท.  หนา  61. 
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กระบวนการดังกลาวมีประโยชนในการชวยใหคูความทั้งสองฝายหรือทุกฝายสามารถบรรลุ
ขอตกลงรวมกันจากกรณีที่มีการพิพาทกันนั้นได  ผูไกลเกลี่ยจะเปนคนกระตุนใหคูความตกลงกัน
ไดงายขึ้น  แตไมมีอํานาจในการกําหนดขอตกลงใหแกคูความแตอยางใด  กลาวคือ  ไมมีอํานาจใน
การตัดสินขอพิพาทเหมือนดั่งอนุญาโตตุลาการหรือผูพิพากษา  เพียงสามารถแปลขอความ  แนะนํา  
เสนอแนะ  ลอใจ  เกลี้ยกลอม  หรือช้ีแนะหนทางที่เปนไปไดในการแกไขปญหาขอพิพาทใหแก
คูความเทานั้น  เปาหมายของการไกลเกลี่ยโดยทั่วไปไมใชเพื่อที่จะชี้แนะขอตกลงใหคูความ  แต
คอนไปในทางที่จะชวยทําใหการเจรจาตอรองงายและทําความสะดวกใหแกการติดตอเจรจา
ระหวางคูความจนกระทั่งไดรับขอตกลงรวมกัน หรือมองเห็นทางออกของปญหา (ที่แตเดิมเปนทาง
ตัน)  ผูไกลเกลี่ยคือผูที่พยายามนําทางใหคูความ  เพื่อที่พวกเขาจะไดพบกับทางออกของปญหาที่
เปนที่พอใจของทุกฝาย23 
 โชติชวง  ทัพวงศ  ไดใหนิยามวา  “การไกลเกล่ีย”  หมายถึง  กระบวนการแกปญหา 
ขอพิพาทโดยมีบุคคลที่สามที่เปนคนกลางเขาชวยเหลือแนะนําในการเจรจาตอรองของคูความเพื่อ
ระงับขอพิพาท24 
 วรณัฏฐ  สังขใหม  ใหความหมายวา  การไกลเกล่ียขอพิพาทเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
ดวยความสมัครใจ  อันจะนําไปสูการยอมรับและตกลงรวมกันในการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้น  ซ่ึง
การสมัครใจดังกลาวนั้นหมายถึง  ความมีอิสระท่ีจะเลือกเขามามีสวนรวมและมีอิสระในการทํา
ความตกลง  คูพิพาทไมถูกบังคับใหเจรจาตอรอง  หรือไมถูกบังคับใหไกลเกล่ีย  หรือไมถูกบังคับ
ใหตกลงระงับขอพิพาทจากทั้งภายในและภายนอก   การมีสวนรวมโดยสมัครใจนี้  ไมได
หมายความวาจะไมมีแรงกดดันใหคูพิพาทหันมาทดลองใชวิธีการเจรจาไกลเกลี่ยโดยคนกลาง  
คูพิพาทอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก เชน เพื่อน  ผูรวมงาน  คนในชุมชน  ผูนําที่มีอํานาจหนาที่ หรือ 
ผูพิพากษา  อาจจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหคูพิพาทยอมเจรจา  โดยความชวยเหลือ
ของผูไกลเกลี่ยซ่ึงเปนคนกลาง25 
 ในประเทศไทย  ความหมายของการไกลเกล่ียขอพิพาทและการประนอมขอพิพาทมิได
มีความหมายที่แยกออกจากกันอยางชัดเจน สําหรับบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ความหมายหรือ
กระบวนการของการไกลเกล่ียขอพิพาท (Mediation) และการประนอมขอพิพาท (Conciliation) มี
การแยกออกจากกัน  โดยการไกลเกล่ียขอพิพาทนั้นเปนวิธีการที่ใหความสําคัญกับคูความในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเจรจาดวยตนเอง  โดยสวนใหญมิไดกระทําผานทนายความ และ 

                                                 
23  ภาณุ  รังสีสหัส.  (2548).  การจัดการความขัดแยงกับการไกลเกล่ียขอพิพาท.  หนา  69. 
24  โชติชวง  ทัพวงศ.  (2548).  การจัดการความขัดแยงกับการไกลเกล่ียขอพิพาท.  หนา  98. 
25  วรณัฏฐ  สังขใหม.  (2550).  การบริหารจัดการระบบไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล.  หนา  2. 
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ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทมีบทบาทในการใหความชวยเหลือทั้งสองฝายในการหาขอตกลงรวมกัน  
สําหรับกระบวนการประนอมขอพิพาทนั้นมักกระทําผานทนายความของแตละฝาย โดยผูประนอม
ขอพิพาทซึ่งเปนทนายความผูมีประสบการณ  จะทําหนาที่ในการแยกแยะประเด็น ปญหาและ
ประเมินจุดออนและจุดแข็งของคูความแตละฝาย  และพยายามหาขอตกลงระหวางกัน26 
 จากความหมายของการไกลเกลี่ยขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การไกลเกลี่ย 
หมายถึง  วิธีการระงับขอพิพาทโดยมีคนกลางคอยเปนผูเสนอแนะทําหนาที่ชวยเหลือในการเจรจา
ตอรองระหวางคูกรณีหรือคูพิพาทเพื่อใหสามารถแกไขขอขัดแยงใหบรรลุขอตกลงอันเหมาะสม 
โดยขอเสนอแนะของผูไกลเกลี่ยไมถือเปนขอผูกพันที่บังคับใหคูกรณีหรือคูความตองปฏิบัติตามแต
อยางใด 

 2.3.2 ลักษณะของการไกลเกล่ียขอพิพาท  
ลักษณะการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ย อาจแยกลักษณะได  2  ลักษณะ  คือ 

 1)   การระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ยใหกลับคืนดี หมายความวา การไกลเกล่ียโดยที่
คูกรณียังคงรักษาสัมพันธภาพอันดีตอกันไวได ไมเกิดอคติที่ไมดีตอกัน ซ่ึงถือเปนผลดีที่จะไดรับ
จากการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ย และหากคูกรณียังจะตองดําเนินธุรกรรมรวมกันตอไปหรือ
มีธุรกิจที่จะตองดําเนินการเพื่อผลประโยชนรวมกัน สัมพันธอันดียังคงดําเนินตอไปได เพราะไมมี 
ผูแพ  ไมมีผูชนะ ซ่ึงการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียไมไดมุงประสงคที่จะหาคําตอบวาฝายใด
ผิดฝายใดถูก 
 2)  การระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยเพื่อใหเกิดขอตกลง หมายถึง การชวยใหคูความ
ไดตกลงกันในเงื่อนไขสําคัญที่สืบเนื่องจากขอพิพาทที่มีอยูโดยตางฝายตางบรรลุตามความประสงค
ที่สามารถยอมรับซ่ึงกันหรือกันได โดยไมมีฝายใดฝายหนึ่งเสียเปรียบ ทําใหสามารถขจัดความ
ขัดแยงลงได ซ่ึงถือเปนความสําคัญและเปนหัวใจของการระงับขอพิพาท 

 2.3.3   ประเภทของการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้นกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทก็สามารถกระทําไดทันทีนับตั้งแต
เกิดขอพิพาท  การไกลเกลี่ยขอพิพาทจึงสามารถจําแนกประเภทออกไดเปน 2  ประเภทดังนี้  คือ 
  2.3.3.1 การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล 
     การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล คือ เปนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่คดีอยูระหวาง
การพิจารณาของศาลโดยศาลเปนผูดําเนินการให ซ่ึงหากคูความสามารถตกลงกันไดก็จะมีการทํา 
 

                                                 
26  มนตรี  ศิลปมหาบัณฑิต.  (2550).  การจัดการความขัดแยงกับการไกลเกล่ียขอพิพาท.  หนา  117. 
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สัญญาประนีประนอมยอมความและศาลจะมีคําพิพากษาตามที่คูความตกลงกัน โดยมีขอยกเวนบาง
ประการหรือหากตกลงกันไดเพียงบางสวนศาลก็จะสืบพยานและมีคําพิพากษาในประเด็นที่ตกลง
กันไมไดเทานั้น27 
    สําหรับประเทศไทยการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลโดยทั่วไป สามารถแยก
พิจารณาไดเปน 3 กรณี ดังนี้คือ  
    1)  กรณีการไกลเกล่ียในชวงกอนพิจารณาคดี ซ่ึงจะเริ่มตั้งแตเมื่อโจทกยื่นฟอง
คดีโดยจะสอบถามความสมัครใจของฝายโจทกและเมื่อสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลย 
ก็จะแจงใหจําเลยทราบเพื่อหากจําเลยประสงคจะใหศาลไกลเกลี่ยขอพิพาท ศาลก็จะจัดใหมีขั้นตอน
ไกลเกล่ียขอพิพาทกอนพิจารณา เมื่อไกลเกล่ียไมสําเร็จก็จะใหกําหนดวันนัดเพื่อพิจารณาสืบพยาน
ตอไป 
    2)  กรณีการไกลเกล่ียในชวงคดีอยูระหวางการพิจารณาโดยผูพิพากษาในศาล 
จะเปนกรณีที่ผูพิพากษาใชอํานาจทั่วไปตามกฎหมาย เพื่อใหคูความไดมีโอกาสไดไกลเกลี่ย
ประนีประนอมยอมความกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 19 มาตรา 20 และ
มาตรา 20 ทวิ  ซ่ึงในมาตรา 20 ไดบัญญัติเปนหลักทั่วไป ไววา “ไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนิน
ไปแลวเพียงใด  ใหศาลมีอํานาจที่จะไกลเกลี่ยขอพิพาทใหคูความไดตกลงกัน หรือประนีประนอม
ยอมความกันในขอพิพาทนั้น”  
    3)  กรณีการไกลเกลี่ยตามที่กฎหมายกําหนดบังคับไว  จะเปนกรณีที่กฎหมาย
กําหนดใหศาล ออกหมายเรียกไปยังจําเลยและกําหนดวันนัดใหจําเลยมาศาลเพื่อการไกลเกลี่ย  ให
การ  สืบพยานในวันเดียวกัน ดังเชน ในคดีมโนสาเร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพง มาตรา 
193 หรือ ในคดีผูบริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 24   
  2.3.3.2 การไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล 
     การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล  คือ  การไกลเกล่ียขอพิพาทกอนมีการฟองรอง
คดีตอศาล  หรือแมจะฟองรองคดีตอศาลแลว  แตคูความยังสามารถดําเนินการใหมีการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทกันเอง  โดยไมไดดําเนินการในศาลก็ได  วิธีการนี้เปนกระบวนการที่คูกรณีอาจตองอาศัย
ความชวยเหลือจากคนกลางที่ไมไดอยูในความขัดแยงนั้น เขามามีบทบาทในการเจรจาไกลเกลี่ย
เปนคนกลางให  (Mediation)  เปนกระบวนการที่บุคคลที่สามไมไดมีอํานาจหนาที่ในการตัดสิน
ปญหาโดยตรง  แตคนกลางจะชวยคูกรณีที่เกิดความขัดแยงกัน  เพื่อใหบรรลุขอตกลงที่เปน 
ที่ยอมรับ  โดยความเห็นพองตองกันในประเด็นขอพิพาท  ทั้งการเจรจาตอรอง  การเจรจาไกลเกล่ีย
โดยคนกลาง  ซ่ึงเปดทางใหอํานาจการตัดสินใจอยูที่คูกรณีเปนสําคัญ  ซ่ึงเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น

                                                 
27  สํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม.  เลมเดิม.  หนา  15. 
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อยางสมัครใจ โดยที่คูกรณีตองเต็มใจที่จะยอมรับความชวยเหลือจากผู อ่ืนที่จะมาชวยจัดการ
แกปญหาความขัดแยง  การเจรจาไกลเกล่ียของคนกลางมักจะเกิดขึ้นเมื่อคูกรณีมีความเห็นวา  พวก
เขาไมอาจจะรวมกันแกไขไดโดยลําพัง  และเมื่อหนทางการแกไขปญหามีเพียงการอาศัยความ
ชวยเหลือของบุคคลที่สามที่ไววางใจเชื่อถือได  และมีความศรัทธาเคารพจากคูกรณีทั้งสองฝาย  
ปจจุบัน  การไกลเกลี่ยนอกศาลนั้น  ไดมีการใชกันอยางแพรหลายในบางประเทศมากขึ้น  เชน   
ประเทศอังกฤษ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เปนตน  และนอกจากนี้  ประเทศไทยเองก็มีการใชวิธีการ
ไกลเกลี่ยนอกศาลอยูดวยเหมือนกัน  โดยเปนประเพณีสืบตอกันมา  และมักจะใหผูใหญที่มีความ
เคารพนับถือไววางใจมาชวยในการไกลเกลี่ยขอพิพาทให  หากเปนการตกลงกันไดนอกศาล  ผล
ของขอตกลงก็จะเปนไปตามที่ไดตกลงกัน  และใชผูกพันบังคับกันไดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยของไทย  ซึ่งบัญญัติไวในมาตรา  850  ถึงมาตรา  852 
    การไกลเกล่ียนอกศาล  เปนการทําสัญญาประนีประนอมยอมความที่ยังมิไดนํา
คดีขึ้นสูศาล  ไมวาจะเปนการไกลเกลี่ยกันเองระหวางคูกรณีโดยมีคนกลางเปนผูไกลเกล่ีย หรือใน
ช้ันพนักงานสอบสวนก็สามารถทําการไกลเกลี่ยได  โดยใหพนักงานสอบสวนเปนผูไกลเกล่ียแลวมี
การทําสัญญาประนีประนอมยอมความ  ในการทําสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลนั้น  
ตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิดหรือลายมือช่ือของตัวแทนเปนสําคัญ  
มิฉะนั้น  ถาไมมีการปฏิบัติตามสัญญา  ก็จะไมสามารถฟองรองบังคับคดีกันได  หลักเกณฑในการ
ทําสัญญาตองอยูภายใตที่วา  คูกรณีจะตองมีความสามารถตามกฎหมายที่จะทําสัญญาได  และ
คูกรณีตองสมัครใจที่จะทําสัญญาตอกัน  และสัญญาตองไมมีวัตถุประสงคที่ตองหามชัดแจงโดย
กฎหมายเปนการพนวิสัยหรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
สัญญาตองไมเกิดจากเจตนาลวง   กลฉอฉล   การถูกขมขู   จึงเห็นไดวา   ในการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความนอกศาลเปนการระงับขอพิพาทที่มีอยูหรือจะมีขึ้นใหเสร็จไป  โดย
คูสัญญาตางยอมผอนผันใหแกกัน  ทําใหการเรียกรองซ่ึงแตละฝายไดยอมสละนั้น  ระงับส้ินไป  
และทําใหแตละฝายไดสิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นวา  เปนของตน (เปนการแปลงหนี้ใหม) ถา
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญา  จะตองนําคดีขึ้นสูศาล  และเมื่อนําคดีขึ้นสูศาลแลว  ยังสามารถ
ประนีประนอมยอมความในศาลไดอีก28 

 2.3.5  หลักเกณฑและสาระสําคัญของการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 หลักเกณฑและสาระสําคัญของการไกลเกล่ียขอพิพาทจะเปนหลักทั่วไปซึ่งเปนพื้นฐาน
รูปแบบการระงับขอพิพาททางเลือกดวยวิธีการไกลเกลี่ย 

                                                 
28  สมชาติ  โลกสันติสุข.  (2545).  “การบริหารงานคดี: ขอพิจารณาเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยในศาล”

วารสารนักบริหาร  22,  4.  หนา  35. 
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  2.3.5.1 หลักเกณฑพื้นฐานของการไกลเกล่ียขอพิพาท 
     การไกลเกลี่ยขอพิพาทมีหลักเกณฑพืน้ฐานที่สําคัญ  ดังนี้ 
    1)  การไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นตองมีคูกรณีตั้งแตสองฝายขึ้นไปและมีคนกลางเขา
มาเปนผูชวยเหลือในการเจรจาของคูกรณี  ที่เรียกวา  “ผูไกลเกลี่ย”   
    2)  คูกรณีตางฝายตางสมัครใจเลือกใชวิธีการไกลเกลี่ย  บุคคลที่สามที่เขาจะเขา
มาชวยไกลเกลี่ยตองอาศัยความยินยอมของคูกรณีทั้งสองฝายเปนสําคัญ 
    3) โดยผูไกลเกล่ียจะมีหนาที่  คอยชวยเหลือ  แนะนํา  และชี้แนะหาแนวทางที่
เหมาะสมในการแกไขปญหาใหแกคูกรณี  เพื่อวัตถุประสงคใหคูกรณีตกลงกันได แตผูไกลเกล่ียจะ
ไมมีอํานาจตัดสินชี้ขาดขอพิพาทดังเชนกรณีการะงับขอพิพาทโดยทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการ 
และความเห็นและคําแนะนําของผูไกลเกล่ียนั้นจะไมมีผลผูกพันคูกรณีใหตองปฏิบัติตาม  การที่
คูกรณีจะตกลงกันไดหรือไมเปนความสมัครใจของคูกรณีเอง 
    4)  ผูไกลเกลี่ยจะไมมีกฎหมายกําหนดคุณสมบัติ  ความรู ความสามารถของ 
ผูไกลเกลี่ยไวโดยเฉพาะ  ดังนั้น  บุคคลใดก็ตามที่คูกรณียินยอมใหทําหนาที่ไกลเกลี่ยยอมมอํีานาจที่
จะดําเนินการไกลเกลี่ยได  แตบุคคลนั้นจะตองมีความเปนกลาง  ไมลําเอียง  ไมมีความเกี่ยวของ
โดยตรงกับขอพิพาท  และควรเปนบุคคลที่คูกรณีทั้งสองฝายยอมรับและใหความเคารพนับถือจึง
ยินยอมใหทําการไกลเกลี่ย 
    5) ผลของการไกลเกลี่ยขอพิพาท หากการไกลเกลี่ยขอพิพาทประสบความ 
สําเร็จ ถาเปนกรณีการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล คูกรณีก็จะจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
ตามลักษณะที่กฎหมายกําหนด แตหากเปนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล คูความก็จะจัดทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความและใหศาลพิพากษาตามยอมหรืออาจถอนฟองก็ได  ถาหากการไกลเกล่ีย
ไมสามารถตกลงหาขอยุติกันได  คูกรณีอาจตองไปใชวิธีการระงับขอพิพาทวิธีอ่ืน เชน การ
อนุญาโตตุลาการ  หรือฟองคดีตอศาล 
  2.3.5.2 ขั้นตอนกระบวนการในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
     กระบวนการไกลเกลี่ยมวีิธีการที่แตกตางกนัหลายประการ  แตกระบวนการไกล
เกลี่ยที่เปนประโยชนที่สามารถนํามาใชในการไกลเกลี่ยขอพิพาทได 
    Peter  Adier  และ  Kem  Lowery  ไดกลาวถึงกระบวนการแกไขปญหาความ
ขัดแยงโดยวิธีการเจรจาไกลเกลี่ยไว  2  ระยะ ซ่ึงแตละระยะจะมีกิจกรรมตางๆ ดังนี้29 
 

                                                 
29  วันชัย  วัฒนศัพท.  (2544).  ความรูเบื้องตนกระบวนการแกปญหาขอพิพาทท่ีเหมาะสม.   

หนา  26-31. 
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    1)  ระยะเวลาสรางเวทีเจรจา  ซ่ึงสามารถแยกยอยลงไปได  3  ระยะ  ดังนี้ 
     (1)  ระยะการเขาสูโตะเจรจาการเตรียมการกอนมาพบกัน  ไดแก 
      -   การประเมินความขัดแยงเพื่อกําหนดกระบวนการ 
      -   รวบรวมขอมูลพื้นฐานตาง  ๆ 
      -   สํารวจหาผูเกี่ยวของตาง ๆ  และประเด็นสําคัญ 
      -   ทําความชัดเจนและบงบอกถึงบทบาทของฝายตาง ๆ 
      -   เลือกสถานที่เหมาะสมในการเจรจา 
      -   วางรูปแบบและกําหนดกระบวนการใหชัดเจน 
      -   รางกรอบกติกาพื้นฐานของการเจรจารวมกัน 
      -   พิจารณาเตรียมการเกี่ยวกับการรักษาความลับ 
      -   ระบถึุงวัตถุประสงคและเปาหมายของกระบวนการ 
     (2)  ระยะการเขาพบกัน  ณ  โตะเจรจา 
      -   การแนะนําผูที่เขารวมเจรจา 
      -   การบอกวัตถุประสงค  เปาหมาย  และกระบวนการที่ชัดเจนใหกลุม
รับรอง 
      -   การกําหนดขอตกลงในเรื่องการตรวจสอบทั่วไปในประเด็นตางๆ ที่
จะพูดคุยกัน 
      -   การกําหนดขอตกลงในกรอบกติกาพื้นฐานของการเจรจา 
      -   การเพิ่มเติมความหมายของประเด็นปญหาตาง  ๆ  
      -   การกําหนดวาระการเจรจาไกลเกลี่ยใหชัดเจน 
      -   การตกลงในจุดเริ่มตนที่เห็นเหมือนกันอยางเปนเอกภาพ 
      -   การสอบถามใหยืนยันความเมใจของฝายตาง ๆ  ที่จะเริ่มกระบวนการ 
     (3)  ระยะเจรจา 
      - การสรางและปรับเปล่ียนวาระที่จะเจรจา  เพื่อกอใหเกิดความเขาใจ
และนําไปสูการแกปญหา 
      -   การเขียนประเด็นที่ยังขัดแยงใหม  (Reframe) ใหออกมาในรูปของ
ปญหา 
      -   การชวยเหลือแตละฝายใหเขาถึงจุดยืน  และความตองการหรือความ
สนใจของฝายอ่ืนๆ 
      -   การวางแผนใหเกิดความเขาใจถึงวัฒนธรรม  และอุดมการณ 
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      -   การพิจารณาขอมูลที่ยังขาดอยู  สรางความชัดเจนใหเกิดขึ้นในขอมูลที่
ถกเถียงกัน  และนําขอมูลที่เห็นรวมกันมาแสดงไว 
      -   การจัดการกับเรื่องที่ยังไมชัดเจนทางเทคนิค 
      -   การพัฒนาเกณฑหรือมาตรฐานที่จะตองนํามาใชในการใหน้ําหนักการ
ตัดสินใจในวิถีทางตางๆ 
      -   การสรางวิถีทางเลือกหลาย ๆ  ทาง 
    2)  ระยะแกปญหา  สามารถแยกยอยลงไป  2  ระยะ  ดังนี้  
     (1) ระยะการตีกรอบใหแคบลง 
      -  การใหน้ําหนักคะแนน  และทําการตัดสินใจเกี่ยวกับความสิ้นเปลือง
ความเสี่ยงประสิทธิภาพของวิถีทางเลือก  (Alternatives)  ทั้งหลาย 
      -  การสํารวจตรวจสอบทางแกปญหา  ที่เปนไปไดทั้งหลายโดยการ
ตรวจสอบและรวมขอเสนอตาง ๆ  เขาไวดวยกัน 
      -  การตรวจสอบความสูญเสียอันเกิดจากความขัดแยง  และประโยชนที่
จะไดจากการบรรลุขอตกลง 
     (2) ระยะขั้นตอนของการตัดสินใจและสรุปผลการเจรจาไกลเกลี่ย 
      -  ฉันทามติ  (Consensus)  คือ  กระบวนการซึ่งกลุมรวมตัดสินใจโดยไม
ใชการลงมติ  เชน ยกมือ แตเปนการตัดสินในที่สมาชิกทุกคนเห็นพองตองกันเปนผลจาก
กระบวนการแกไขปญหาเปนขั้นเปนตอนจนบรรลุฉันทามติเปนกระบวนการตัดสินใจที่ใชในการ
เจรจาไกลเกลี่ยที่ผลออกมาเปน  win-win 
      -   การผาทางตัน พิจารณาถึงรักษาหนา  และการแลกเปลี่ยนผลไดผลเสีย 
      -  การพัฒนาขอเสนอ  เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติได  สามารถใชบังคับ
ไดและ  มีแผนฉุกเฉิน 
      -  การทําบันทึกขอตกลงเปนหนังสือเพื่อปองกันการลมเหลว 
      -  การยืนยันการใหการรับรองตอขอตกลงในรายละเอียด 
    สํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรมได อธิบายเกี่ยวกับ กระบวนการ
ไกลเกลี่ยไวดังนี้30 
    1)  ขั้นตอนกอนการไกลเกลี่ย ไดแก การพิจารณาแฟมขอพิพาท และเตรียมคํา
กลาวเปดการไกลเกลี่ยของผูไกลเกลี่ย   
 

                                                 
30  สํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม.  เลมเดิม.  หนา  13-14. 
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    2) การรวบรวมขอมูลหรือเรื่องราวที่ เกิดขึ้น  ไดแก  การที่คูพิพาทแถลง
ขอเท็จจริงวาเหตุใดจึงมีการไกลเกล่ียเกิดขึ้น ซ่ึงเรื่องนี้อาจถูกกลาวซํ้าไปตลอดกระบวนการ 
ไกลเกลี่ย 
    3) การกําหนดหัวขอที่จะไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยจะสามารถชวยคูพิพาทใหการ
เจรจาอยางมีระเบียบไดโดยอาศัยการแจกแจงของคูพิพาทในเรื่องความตองการผลประโยชนหรือ
ส่ิงที่คูพิพาทหวงใย ซ่ึงการกําหนดเคาโครงดังกลาวนี้จะทําใหคูพิพาทไมออกนอกเรื่อง ทั้งนี้ อาจมี
การแกไขหรือสับเปลี่ยนหัวขอที่จะเจรจาในระหวางที่ทําการไกลเกลี่ยก็ได 
    4) ทําใหการไกล เกลี่ ย เดินหนาตอไป  บอยคร้ังที่ คูพิพาทยึดติดอยู แต 
แนวความคิดของตน ประโยชนอยางหนึ่งที่ผูไกลเกล่ียใหกับกระบวนการไกลเกล่ียคือการชวยให
คูพิพาทมองในแงมุมใหม โดยมองไปยังอนาคตและพิจารณาทางเลือกที่สรางสรรค นอกจากนี้ 
คูพิพาทอาจเห็นประโยชนในการประชุมกับผูไกลเกลี่ยฝายเดียวโดยประชุมแยกตางหาก ซ่ึงการ
ประชุมดังกลาวนี้ อาจเกิดขึ้นหลายครั้งในระหวางการไกลเกลี่ย 
    5) การสิ้นสุดการไกลเกล่ีย  อาจเนื่องมาจากมีการทําขอตกลงระงับขอพิพาททั้ง
ปวงเปนลายลักษณอักษร และมีการลงนามโดยคูพิพาททุกฝาย  หรือมีการตกลงระงับขอพิพาท
บางสวน โดยทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษรและไดรับการลงนามจากคูพิพาทหรือหยุดการ 
ไกลเกลี่ยโดยมีขอตกลงวาจะนําขอพิพาทกลับมาไกลเกลี่ยและเจรจาตามวันที่กําหนดหรือ
เนื่องมาจากเหตุอ่ืนตามที่ระบุไวในระเบียบการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
    6) ในฐานะผูไกลเกลี่ยใหม  การพิจารณาขั้นตอนการไกลเกลี่ยตามลําดับไดแก  
การเริ่มตนการรวบรวมขอมูล การกําหนดเรื่องที่จะไกลเกลี่ย  การทําใหการไกลเกล่ียเดินหนาตอไป 
และการสรุปผลจะกอใหเกิดความสะดวกแกผูไกลเกล่ียมากที่สุด  อยางไรก็ตามขั้นตอนชวงกลาง
ของการไกลเกล่ียจะสลับกันไปสลับกันมามากกวาที่จะเปนไปตามลําดับ  ขั้นตอนการไกลเกลี่ย
ยอมจะมีการเริ่มตนและมีตอนจบ แตขั้นตอนกลาง ๆ อาจสลับเปลี่ยนกับขั้นตอนอื่นๆ  ได 
    ปรัชญา  อยูประเสริฐ  อธิบายถึงเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการเจรจาไกลเกล่ียไว  
5  ขั้นตอน  ดังนี้31 
    1)  การเปดประชุมไกลเกล่ียนัดแรก  เปนขั้นตอนเกี่ยวกับการแนะนําตัวเองให 
ผูพิพาททราบรายละเอียด  พรอมทั้งเปดเผยขอเท็จจริงที่อาจกระทบตอความเปนอิสระ และความ 
เปนกลาง,  การตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับเอกสารตางๆ  เชน  หนังสือมอบอํานาจ เปนตน  
รวมทั้งการอธิบายใหคูพิพาททราบถึงขอดีขอเสีย  และประโยชนของการไกลเกลี่ย  วาจะเปน 
 

                                                 
31  ปรัชญา  อยูประเสริฐ.  (2548).  รวมบทความการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาท.  หนา  132-135. 
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ประโยชนอยางไรโดยใหคูพิพาทมองหรือพิจารณาถึงประโยชนรวมกันของทั้งสองฝาย และแจง
ขอบเขตอํานาจของผูไกลเกลี่ยวา  เปนคนกลางที่เขามาประสานในการเจรจาไมมีอํานาจในการทํา
คําชี้ขาดหรือบังคับใหคูพิพาททําสัญญาประนีประนอมยอมความได,  การกําหนดกฎเกณฑใน
กระบวนการเจรจา  เชน  กฎขอบังคับ  วิธีการปฏิบัติตนของแตละฝาย  เปนตน 
    2)  การคนหาประเด็นขอพิพาทและความตองการของคูพิพาท  เปนขั้นตอนที่
เปดโอกาสใหคูพิพาททั้งสองฝายทําการเสนอขอเท็จจริง  และเรื่องราว  ขอเรียกรองโดยยอเพื่อเปน
แนวทางในการที่เราจะทราบถึงความตองการแลวทําการรวบรวมขอเท็จจริงใหไดมากที่สุด  และ
จําแนกจุดยืน  และความตองการของแตละฝายวา  มีความตองการอะไรบาง และยอมลดหยอนผอน
ปรนกันไดเพียงใดเพื่อทราบจุดตางของแตละฝาย 
    3) การตรวจสอบประเด็นขอพิพาทในการประชุมฝายเดียว  เปนขั้นตอนที่
จะตองไดรับความยินยอมจากคูพิพาท  และใชในกรณีที่มีความจําเปนเทานั้น โดยระมัดระวังในการ
ใชคําพูด  และการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับของฝายใดฝายหนึ่ง  ตลอดจนตองทําการชี้แจงให
คูพิพาทมั่นใจในความเปนกลางของผูไกลเกลี่ย  วาการประชุมฝายเดียวนั้นผูไกลเกลี่ยยังคง  เปน
กลางและเปนอิสระอยู  ขอมูลที่ไดรับจากแตละฝายในการประชุมฝายเดียวจะตองเก็บเปนความลับ  
เวนแต  คูพิพาทจะยินยอมใหเปดเผย 
    4) การแกปญหาขอขัดแยงในประเด็นพิพาท  เปนขั้นตอนที่ผูไกลเกลี่ยจะทํา
การสรุปประเด็นตางๆ ทั้งหมด เพื่อทําใหประเด็นที่แตกตางแคบลง  พรอมทั้งทําการเสนอทางเลือก
หลายๆ ทางเลือกที่มีทางเปนไปไดมากที่สุดใหแกคูพิพาทพิจารณา 
    5) การจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ เปนขั้นตอนสุดทายในกระบวน 
การเจรจาไกลเกลี่ย  กลาวคือ  เปนขั้นตอนของการทําสัญญาประนีประนอมยอมความใหเปนไป
ตามที่คูพิพาทตกลงกัน  และใหมีผลบังคับไดแกคูกรณี  เนื่องจากหาทิ้งระยะเวลาใหเนิ่นนาน
ออกไปคูพิพาทอาจจะเปลี่ยนใจได  โดยการรางสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นผูไกลเกล่ียอาจ
ใหคูพิพาทใสเนื้อหาขอตกลงกันเอง  หรือชวยรางเนื้อหาที่คูพิพาทตองการ  และทําการตรวจสอบ
ทบทวนขอตกลงใหถูกตองครบถวนและไมขัดตอกฎหมาย  เมื่อเห็นวาถูกตองแลวก็อานใหคูพิพาท
ฟง  เมื่อเรียบรอยแลวใหคูพิพาท และพยานลงลายมือช่ือในตนฉบับ  แลวอัดสําเนาใหคูพิพาทเก็บ
ไวฝายละฉบับ 
  2.3.5.3 ผูไกลเกล่ียขอพิพาท 
     ผูไกลเกล่ียขอพิพาท  คือ  คนกลาง  โดยมีลักษณะที่อาจกลาวรวมกันไปไดวา  
เปนผูไมมีสวนไดเสียในขอพิพาทที่คูความทั้งสองฝายมีตอกัน และเปนคนกลางที่มาชวยทําใหคูความ
ทั้งสองฝายกลับมาคืนดีกันอีก โดยการนําคูความทั้งสองฝายมาพบปะกันซึ่งหนาเพื่อเจรจา 
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กัน เปดโอกาสให  มีการสื่อสารติดตอกัน  และชวยขจัดความเปนศัตรูที่มีตอกัน  ชวยเสาะหาขอมูล
ที่จะชวยใหการเจรจาประสบผลสําเร็จ  ชวยขจัดขอยุงยากตางๆที่ขัดขวางการเจรจาออกเสีย  ชวยแปล
และตีความในเรื่องที่เจรจาใหแกคูความโดยทําใหแนใจวาคูความแตละฝายเขาใจในสิ่งที่คูความฝาย
ตรงขามกําลังพูดถึง  ชวยเพิ่มการรับรูและความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางคูความ  รวมทั้งทําให
แนใจวา  คูความแตละฝายเขาใจตรงกัน  แตผูไกลเกล่ียไมมีหนาที่ตัดสินชี้ขาดขอพิพาทหรือคดีระหวาง
คูความแตอยางใด  ดังนั้นการไกลเกล่ียจึงถือไดวาเปนศิลปะอยางหนึ่งฉะนั้นผูไกลเกล่ียจําเปนตอง
เรียนรูถึงเทคนิคและวิธีการในอันที่จะมีสวนชวยใหการไกลเกลี่ยประสบความสําเร็จ 
    1)  คุณลักษณะของผูไกลเกล่ีย32 
      ผูไกลเกลี่ยที่ดีมีคุณลักษณะหลายประการ คุณลักษณะที่มีความสําคัญแบง
ออกไดดังนี้ 
     (1) เปนผูฟงที่มีประสิทธิภาพ ผูไกลเกลี่ยจะตองตั้งใจฟงการเจรจาระหวาง
คูพิพาทและจับประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียของเขาใหไดไมวาจะเปนการ 
อางถึงผลประโยชนดวยวาจาหรือไม  ผูไกลเกลี่ยที่เอาแตพูดหรือตั้งคําถามตลอดเวลาจะไมมีโอกาส
ไดรับรูเนื้อหาสาระของขอพิพาทไดดี 
     (2) หยั่งรูใจของคูพิพาท  แมจะตองวางตัวเปนกลางอยูตลอดเวลา ผูไกลเกล่ีย
ก็ควรจะตองตระหนักถึงความคิด ความกังวล ความเปนมา และมุมมองของคูพิพาทแตละฝาย 
     (3) มีความยืดหยุน ผูไกลเกลี่ยควรยืดหยุนเปนตัวอยางแกคูพิพาทเพื่อใหเปน
ประโยชนในการเจรจาตอรอง 
     (4) มีความซื่อสัตย ผูไกลเกล่ียเปนผูไดรับความไววางใจใหรับทราบขอมูล
หรือเร่ืองราวที่เปนความลับ ดังนั้น จึงตองเปนผูที่นาเชื่อถือ หากคูพิพาทเกิดความรูสึกวาผูไกลเกล่ีย
เปนผูที่ไมนาเชื่อถือ คูพิพาทจะไมยอมใหขอมูลหรือเร่ืองราวที่อาจเปนประโยชนในการไกลเกล่ีย
ขอพิพาท 
     (5) เปนผูที่มีความคิดสรางสรรค มีสติปญญาดี ในการไกลเกล่ีย ขอพิพาท 
มีบอยคร้ังที่ผูไกลเกลี่ยจะเปนผูใหแนวทางหรือมุมมองใหมแกคูพิพาทในการเจรจาเพื่อระงับ 
ขอพิพาท 
     (6) มีความเปนกลาง ผูไกลเกลี่ยตองใหความชวยเหลือแกคูพิพาทอยางเทา
เทียมกันและจะตองไมเขาขางฝายใดหรือมีอคติทั้งในคําพูด การกระทํา หรือการแสดงออก 

                                                 
32  สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม.  (2547).  หนังสือคําแนะนําผูไกลเกล่ีย.  หนา  7-9. 
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     (7) มีความเฉลียวฉลาด คูพิพาทมักจะมุงหวังใหผูไกลเกล่ียเปนผูแนะนําใน
ระหวางการไกลเกล่ีย แมวาผูไกลเกล่ียไมจําเปนตองเปนผูรอบรูในทุกเรื่องที่คูพิพาทเจรจากัน แต 
ผูไกลเกลี่ยตองสามารถเขาใจเรื่องไดอยางรวดเร็วเพื่อสรางความมั่นใจในการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
     (8) ไมมีความรู สึกขุน เคืองฝ ายใด  ผู ไกล เกลี่ ยไมควรมีความรู สึก 
ไมพอใจเปนการสวนตัวกับการแสดงความคิดเห็นบางประการของคูพิพาทที่ไมเห็นดวยกับ 
ผูไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยมักจะประสบกับความรูสึกตึงเครียดและควรพัฒนาตนเองเพื่อขจัดความรูสึก
ดังกลาว 
     (9) ไม เปนผูตัดสิน  ผูไกล เก ล่ียควรชวยใหคูพิพาทสามารถทําความ 
ตกลงตาม เงื่อนไขที่ทั้งสองฝายยอมรับกันได  แมวาผูไกลเกลี่ยจะไมเห็นดวยกับเหตุผลหรือความ 
ยุติธรรมของขอตกลงนั้น 
     (10) ไมมีอคติ ผูไกลเกลี่ยจะตองชวยเหลือคูพิพาท และตองไมทําใหกรณี
พิพาทที่มีอยูลุกลามมากขึ้น และจะตองไมใชอารมณเกี่ยวกับกรณีพิพาทหรือทําตัวเปนผูตัดสิน
ความรับผิดของคูพิพาทเสียเอง 
     (11) มองการไกลเกลี่ยในแงที่ดี ผูไกลเกลี่ยคือผูที่จะสามารถชวยคูพิพาทให
เปนผูชนะ ชนะในการระงับขอพิพาทการที่ผูไกลเกลี่ยมองคูพิพาทในแงดีและมุงหวังวาจะชวย
แกไขปญหาไดยอมจะชวยใหคูพิพาทมีความรูสึกเชนเดียวกัน 
     (12)  มีความอดทนและความอุตสาหะ  การไกลเกลี่ยเปนงานหนักและ
คูพิพาท อาจใชเวลานานกวาจะตกลงกันไก ดังนั้น ผูไกลเกลี่ยจึงตองยินดีที่จะรับฟงและชวยเหลือ
คูพิพาทในกรอบเวลาตามที่คูพิพาทเห็นวาเหมาะสม 
     (13) วางตัวใหเปนผูที่สมควรใหรับความนับถือ ผูไกลเกลี่ยตองทําตัวเปน
แบบอยางที่ดีในวงการผูไกลเกลี่ยและเพื่อเสริมสรางความมั่นใจในกระบวนการไกลเกลี่ย 
     (14) ใหเกียรติคูพิพาท ผูไกลเกลี่ยควรจะปฏิบัติอยางมีเกียรติตอคูพิพาทแต
ละฝาย โปรดระลึกเสมอวาการไกลเกลี่ยในแตละวันเปนการเจรจาปญหาที่มีความสําคัญตอคูพิพาท 
     (15) มีอารมณขัน จะชวยคลายความตึงเครียดและทําใหการเจรจาดําเนิน
ตอไปไดผูไกลเกลี่ยจึงตองมีความรูสึกขบขันหรือหัวเราะไปกับกลุมคูพิพาทได โปรดระลึกดวยวา
อารมณขันของผูไกลเกลี่ยตองไมทําใหเกิดความเสียหายแกคูพิพาทฝายใด 
    2)  บทบาทหนาท่ีของผูไกลเกล่ียขอพิพาท33 
     หนาที่ของผูไกลเกล่ียเริ่มตั้งแตกอนที่จะมีการไกลเกล่ียเกิดขึ้น บทบาทของ 
ผูไกลเกลี่ยจะประกอบดวยหนาที่ที่ระบุตอไปนี้ รวมทั้งหนาที่อ่ืนๆ  อีกหลายประการ 

                                                 
33  แหลงเดิม.  หนา  10-12.  
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     (1)  จัดเตรียมสถานที่ไกลเกลี่ยใหอยูในลักษณะเหมาะสมกับการเจรจา และ
ตรวจดูใหแนใจวามีแบบฟอรม กระดาษ ดินสอ และเกาอ้ี เตรียมไวพรอมแลว 
     (2)  การกลาวเปดการไกลเกลี่ย เมื่อเร่ิมการไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยมีหนาที่
อธิบายขั้นตอนการไกลเกลี่ยและหนาที่ของผูไกลเกลี่ยใหทุกฝายรับทราบ ผูไกลเกลี่ยควรกลาวให
ชัดแจงวาการไกลเกลี่ยเปนกระบวนการที่คูพิพาทเห็นพองตองกัน ผูไกลเกลี่ยเปนเพียงคนกลางผูให
ความสะดวกหรือความชวยเหลือ ไมมีอํานาจที่จะทําการตัดสินชี้ขาดขอพิพาท อีกทั้งขอความหรือ
ขอเท็จจริงระหวางการไกลเกล่ียจะเปนความลับ ยกเวนในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหทําการเปดเผย 
ผูไกลเกลี่ยควรจะกลาวสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการไกลเกลี่ยและหลักเกณฑ
พื้นฐานในการเจรจาตอรองกัน 
     (3)  การสรางความไววางใจและไมตรีจิต  คูพิพาทมักจะไมไววางใจ 
ผูไกลเกลี่ยหรือใหขอมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับขอพิพาท  เวนแตจะเกิดความไววางใจในตัวผูไกล
เกลี่ย  ซ่ึงผูไกลเกลี่ยสามารถสรางความไววางใจไดดวยคําพูดและการกระทํา 
     (4)  การฟง เปนหนาที่สําคัญประการหนึ่งของผูไกลเกล่ีย ดังนั้น หากคูพิพาท 
กําลังพูดอยูผูไกลเกลี่ยควรตั้งใจฟง หากทานไมไดฟงทานก็ไมไดทําหนาที่ไกลเกลี่ย 
     (5)  ตั้งคําถาม  สวนหนึ่งของการไดมาซึ่งขอมูลหรือเร่ืองราวที่พิพาทจะไดมา
จากการที่ผูไกลเกลี่ยตั้งคําถามตางๆ ตอไปนี้เปนลักษณะของคําถามและรายละเอียดวาเมื่อใด 
ผูไกลเกล่ียควรถาม   คําถามเพื่อหาความกระจาง,  คําถามเพื่อเปดประเด็น,  คําถามปด,  การตั้ง
คําถามเพื่อตัดสิน,  การตั้งคําถามหลายคําถามในคราวเดียว 
     (6) การกําหนดประเด็น ในระหวางที่คูพิพาทแตละฝายกลาวเปดประเด็น
ของตนนั้นผูไกลเกล่ียจะตองคิดแจกแจงในใจใหไดวาคูพิพาทแตละฝายตองการเจรจากันในปญหา
ใดบาง การที่ผูไกลเกลี่ยสามารถแจกจงปญหาไดก็ยอมจะชวยคูพิพาทใหกําหนดประเด็นที่จะเจรจา
กันได 
     (7) การแปลงคําพูด บางครั้งการเจรจาในระหวางการไกลเกล่ียของคูพิพาท
อาจเปนไปอยางดุเดือด ผูไกลเกลี่ยจะตองแปลงคําพูดที่คูพิพาทใช ใหออกมาเปนถอยคําที่ไมทําให
คูพิพาทอีกฝายโมโหมากขึ้นโดยใชคํากลาง ๆ 
     (8) วางตัวเปนกลาง ผูไกลเกล่ียจะตองมีจรรยาบรรณในการวางตัวเปนกลาง
หรือยินดีชวยเหลือคูพิพาทเทา ๆ กัน  หากผูไกลเกล่ียไมสามารถวางตัวเปนกลางได ก็ควรจะถอน
ตัวจากการเปนผูไกลเกลี่ย 
     (9) การใหอํานาจแกคูพิพาท คูพิพาทเปนผูมีสิทธิที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับผล
ของการไกลเกล่ีย ผูไกลเกล่ียที่ดีควรจะแจงใหคูพิพาททราบวาคูพิพาทเปนผูควบคุมการตัดสินใจ
ทุกอยางตลอดเวลาของการไกลเกลี่ย 
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     (10)  ตรวจสอบถึงความเปนไปได ผูไกลเกล่ียจะเปนผูที่ชวยคูพิพาทในการ
กําหนดวาขอตกลงที่มีการเสนอเปนทางเลือกนั้นทําไดจริงหรือไม และตรงตามที่คูพิพาทตองการ
หรือไม 
     (11) การทําสัญญาหากคูพิพาทตกลงกันไดก็จะมีการทําสัญญา สัญญา
ดังกลาวจะตองมีความชัดเจนและรัดกุม หากฝายหนึ่งฝายใดหรือหลายฝายไมปฏิบัติตามขอกําหนด
ของสัญญา ก็จะตองมีการฟองรองขอใหศาลบังคับทําใหไมไดประโยชนอะไรจากการไกลเกล่ีย  
เมื่อมีการบังคับเกิดขึ้นขอตกลงในสัญญาก็ไมเปนความลับ 
      โดยสรุปกลาวไดวา  ผูไกลเกล่ียควรมีบทบาทอยางแทจริง คือเปนผูรับ
ฟงปญหาของคูพิพาทและหาทางระงับตามที่คูพิพาทเห็นชอบ  ผูไกลเกลี่ยเปนผูชวยใหคูพิพาท
สรางความมั่นใจขึ้นมาใหม  เพื่อวาจะหาทางแกปญหากันใหได  ผูไกลเกล่ียสามารถระงับขอพิพาท
ใหสําเร็จไดโดยทําใหเห็นวาตนไมไดดูแคลนในความตองการหรือความจําเปนของคูพิพาท 
ผูไกลเกลี่ยมิไดมีหนาที่ที่จะชี้วาใคร “ถูกหรือผิด” แตเพื่อรับทราบปญหาที่แตละฝายมีอยูวาเปน
อยางไรและ  หาวิธีตกลงกันใหได  เนื่องจากคูพิพาทตางมีมุมมองตอสถานการณที่แตกตางกัน 
      อยางไรก็ตามการไกลเกลี่ยผูไกลเกล่ียไมควรดวนสรุปเอาเองวาทุกฝาย
สามารถเขาใจปญหาในมุมมองเดียวกันได  ดังนั้น  ผูไกลเกล่ียจะตองฟงเรื่องอยางตั้งใจและ
รับทราบปจจัยที่แตละฝายจะเนนบทบาทของผูไกลเกล่ียในการรวบรวมขอมูลหรือเร่ืองราวตาง ๆ  
จะตองเปนอยางมีแบบแผนและมีความอดทน  ผูไกลเกลี่ยเปนผูที่ชวยใหคูพิพาทไดปรับเปลี่ยน
แนวความคิดจากเดิมซ่ึงมีทาทีเปนปฏิปกษกันไปเปนทาทีที่ประนีประนอมกัน  ผูไกลเกลี่ยมีหนาที่
ทําใหคูพิพาทรวมกันหาทางแกปญหาใหได  ผูไกลเกล่ียที่ดีนั้นจะตองทุมเทเวลาและความสามารถ
ใหนานพอที่จะรับทราบขอเท็จจริงและปญหาตาง ๆ  และยังตองวางตัวเปนกลางเพื่อวาขอเท็จจริง
และปญหาดังกลาวจะนําทานไปสูมุมมองใหมที่คูพิพาทอาจตกลงกันได การไกลเกลี่ยจะเนนไปที่
การเจรจาตอรองในประเด็นปญหาที่คูพิพาทสามารถแกไขไดและมีทรัพยากรที่จะนํามาใชระงับ 
ขอพิพาทได ในการไกลเกลี่ยไมใชวาประเด็นปญหาตางๆ จะสามารถนํามาเจรจาไกลเกลี่ยกันได
ทั้งหมด เพราะคูพิพาทเองก็ไมมีความสามารถทุกอยางที่จะนํามาใชแกไขทุกปญหา 
    3) จรรยาบรรณของผูไกลเกล่ียขอพิพาท34 
      (1)  ผูไกลเกลี่ยจะตองเคารพและสนับสนุนใหคูพิพาทตัดสินใจดวยตนเอง
บนพื้นฐานของการตัดสินใจอยางมีขอมูล  เพื่อตกลงระงับขอพิพาทดวยความสมัครใจ รวมทั้งตอง 
 

                                                 
34  สํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม.  (2547).  คําแนะนําและประมวลจริยธรรมผูไกลเกล่ีย.   

หนา  60-64. 
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ละเวนไมออกคําสั่งหรือคําตัดสินใดๆ  ที่เกี่ยวกับประเด็นขอพิพาทและทางเลือกในการตกลงระงับ
ขอพิพาท   ตลอดจนตองไมพยายามโนมนาวหรือบังคับใหคูพิพาทเขารวมในการไกลเกลี่ยหรือให
ทําการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งในกระบวนการไกลเกลี่ย 
     (2)  ผูไกลเกลี่ยจะตองดําเนินการดวยความเปนกลาง ไมปลอยใหอิทธิพลของ
บุคคลภายนอกมากกดดันใหเสียความเปนกลาง  แตหากผูไกลเกลี่ยทราบวาจะไมมีความเปนกลาง
จะตองเปดเผยสิ่งที่จะทําใหเกิดความไมเปนกลางนั้น  และถอนตัวจากการเปนผูไกลเกลี่ย 
     (3)  ผูไกลเกลี่ยจะตองเปดเผยความขัดแยงในผลประโยชนที่เกิดขึ้นและที่
อาจจะเกิดขึ้นและระหวางไกลเกลี่ยจะตองไมรับทํางานใดๆ ของคูความ รวมทั้งจะตองไมกระทํา
การใดๆ  ใหกับคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งภายหลังการไกลเกลี่ยส้ินสุดลงในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
ไกลเกลี่ยดวย 
     (4) ผูไกลเกลี่ยจะตองเก็บรักษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยไวเปน
ความลับ 
     อยางไรก็ตามในการไกลเกลี่ยขอพิพาทสิ่งที่ผูที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยตองให
ความสําคัญ  และระมัดระวังซ่ึงถือวา  เปนหลุดพรางของผูไกลเกลี่ยอยู  8  ประการ  ดังนี้35 
     (1) Failure to Plan คือ การไมไดวางแผนหรือวางแผนไมถูกตอง ซ่ึงมี
แนวทางปองกัน คือ อยางเดินเขาหลุดพรางหรือจุดบอดของการเจรจา ตองมีมีการวางแผน  
ออกแบบไกลเกลี่ยลวงหนา 
     (2) Setting Low Aspiration คือ การตั้งความคาดหมายที่ต่ําเกินไป มีแนวทาง
ปองกัน คือ  ตองตั้งความหวังวาจะทําใหคูกรณีตกลงกันได 
     (3) Negotiating Compensation  too Early  เปนเรื่องเกี่ยวกับตอรองคาชดเชย  
เร็วเกินไปมีแนวทางปองกัน  โดยตองทําความเขาใจปญหาและทางออกที่หลากหลายกอน 
     (4) not  Being  Prepare  to Walk Away  คือ การกระโดดเขาเจรจาโดยไม
เตรียมคูกรณี  และตนเองใหพรอมกอน  โดยเราสามารถปองกัน  คือ  ตองดับอารมณ วิเคราะหกรณี
และจูงใจคูกรณีใหสมัครใจเจรจากอนเสมอ 
     (5) Focusing on Demands not Needs คือ การมุงหาแตความตองการแต 
ไมดูวาอะไร คือ ส่ิงจําเปน ซ่ึงแนวทางปองกันโดยเมื่อทานหาความตองการคูกรณีไดแลว จงรวมมือ
กันพิจารณาตอไปวาอะไร  คือ  ส่ิงจําเปน 
 
 

                                                 
35  บรรพต  ตนธีรวงศ.  เลมเดิม.  หนา  18. 
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     (6) Making Unnecessary Concessions คือ การยินยอมโดยไมจําเปน การ
ปองกัน  คือการยึดหลักการ  และใหคุณคากับขอตกลงที่พึงพอใจของทั้งสองฝาย 
     (7) Letting  Emotions Influence Mediating  Strategy  คือ  การปลอยอารมณ
ครอบงําตนเองจนควบคุมไมได  แนวทางปองกัน คือ การควบคุมตนเอง อยาเอาตัวเขาไปอยูใน
ปญหาจะสามารถชวยใหคูกรณีออกจากปญหาที่ยุงยากได 
     (8) Failing to Create a Positive Mediating Climate คือ  ความลมเหลวตอ
การสรางบรรยากาศที่เปนมิตรระหวางกระบวนการ มีแนวทางปองกัน คือ ทานตองสรางบรรยากาศ  
เชน  ผมและคุณทั้งสองฝายรวมกันแกปญหาใหเริ่มตนสรางบรรยากาศตั้งแตเร่ิมกระบวนการไกล
เกลี่ยโดยรวมกัน   วางกติกา  สรางความไววางใจ  เปดเผย  และรักษาหนาใหกันและกัน 
  2.3.5.4 ประเภทขอพิพาทที่สามารถไกลเกล่ียได 
     การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนวิธีการหนึ่งที่คูพิพาทหรือคูความนั้นจะตองเปนฝาย
ตกลง ยินยอมที่จะเลือกใชกระบวนการไกลเกลี่ยนี้เอง  โดยไมสามารถบังคับใหคูพิพาทหรือคูความ
เลือกใชกระบวนการไกลเกลี่ยนี้ไดเพราะวาเกิดจากความประสงคของคูพิพาทหรือคูความเอง     
อาจจะประสงคฝายเดียวหรือสองฝายก็ได  เนื่องจากการไกลเกล่ียจะเกิดผลสุดทายที่พึงประสงค  
คือการทําสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับขอพิพาทที่มีอยู  หรือที่จะมีขึ้นใหหมดไป  
ดังนั้นคดีที่จะทําการไกลเกลี่ยไดก็ตองสามารถทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันได 
    คดีที่สมควรเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย36  ไดแก 
    1) คดีที่คูความตองการยุติขอพิพาทดวยการเจรจาตกลงกันเอง 
    2)  คดีที่คูความหรือทนายความมีปญหาในการติดตอเพื่อเจรจาตกลงกัน  หรือ  
คดีที่เรียกวา “ฟองกอนแลวจึงคอยเจรจา” 
    3)  คดีที่คูความมีสาเหตุโกรธเคืองกันเปนสวนตัวหรือมีทิฐิจนเปนเหตุใหไม
ยอมเจรจากัน 
    4)  คดีที่การแกปญหาขอขัดแยงดวยวิธีการตกลงกันเปนผลดีมากวาการชี้ขาดขอ
พิพาทโดยอาศัยกฎหมายหรือกําหนดกฎเกณฑทางศีลธรรมและจริยธรรม 
    5)  คดีที่คนกลางยังไมมีโอกาสชี้แนะใหคูความตกลงกันได 
    6)  คดีที่คูความเคยมีความสัมพันธกันมากอนหรือคดีที่คูความยังคงมีความสัน
พันธกันตอไปในอนาคต 
    7) คดีที่คูความมีขอโตแยงกันเกี่ยวกับปญหาขอเท็จจริงหรือการตีความตาม
ปญหานั้น 

                                                 
 36  ศาลแพง.  (2539).  เทคนิคการไกลเกล่ียในศาล.  หนา  19-20. 
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    8)  คดีที่คูความมีแรงกระตุนที่จะตกลงกัน  เนื่องจากระยะเวลาที่เนิ่นนาน  
คาใชจาย  ในการดําเนินคดีที่สูงหรือปจจัยอ่ืนๆ 
    9)  คดีที่ปรากฏวาอุปสรรคในการระงับขอพิพาทนั้นเกิดจากตัวทนายความไมใช
เกิดจากคูความ 
    คดีที่ไมสมควรนําเขาสูระบบการไกลเกลี่ย37  ไดแก 
    1) คดีที่คูความฝายหนึ่งมีอํานาจในการตอรองสูงกวาคูความอีกฝายหนึ่งมาก 
    2)  คดีที่คูความฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายไมสมัครใจเขาสูระบบการไกลเกลี่ย 
    3)  คดีที่คูความฝายหนึ่งไมมีความไววางใจคูความอีกฝายหนึ่งหรือคดีที่คูความ
ทั้งสองฝายไมมีความไวเนื้อเชื่อใจกันอยางชัดแจง  ซ่ึงอาจสืบเนื่องมาจากเจรจาตอรองที่ไมเปน
ธรรมในอดีตหรือเนื่องจากมากจากความเชื่อที่วาจะไมมีทางตกลงกันไดโดยสุจริต 
    4)  คดีที่คูความมีความคิดวาพยานหลักฐานของตนมีน้ําหนักเพียงพอที่จะทําให
ชนะคดีไดและการใหศาลชี้ขาดตัดสินคดีเปนสิ่งจําเปน 
     โดยปกติขอพิพาทที่สามารถระงับไดดวยวิธีการการไกลเกลี่ยนั้น ไดแก 
ขอพิพาทดังตอไปนี้ 
     (1) ขอพิพาทในคดีอาญา  จะเปนขอพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทําผิดทางอาญา 
ซ่ึงความผิดอาญานั้นสามารถแยก  ไดเปน  2  ประเภท  คือ  ความผิดอาญาแผนดินซึ่งไมอาจจะยอม
ความกันไดจึงไมสามารถทําระบบวิธีการไกลเกลี่ยไปใชกับคดีอาญาตอแผนดินได  สวนอีก
ประเภทหนึ่ง คือ  ความผิดอาญาตอสวนตัวหรือความผิดอาญาอันยอมความได ซ่ึงความผิดประเภท
นี้ผูเสียหายกับผูกระทําผิดอาจตกลงยินยอมไมเอาผิดตอกันได  เมื่อความผิดประเภทนี้สามารถที่จะ
เจรจาตกลงกันไดจึงสามารถนําวิธีการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียไปใชได  ในขอหาที่เปน
ความผิดตอสวนตัวสามารถยอมความได  อยางเชน  ความผิดฐานบุกรุก ความผิดฐานยักยอก 
ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ความผิดฐานหมิ่นประมาท   เปนตน ซ่ึงความผิดสวนใหญนี้เปน
ความผิดที่เอกชนคนใดคนหนึ่งเปนผูเสียหายโดยเฉพาะ 
     (2) ขอพิพาททางแพงหรือในคดีแพงทุกประเภทซึ่งในคดีแพงนี้เปนความผดิ
ที่มีการเรียกรอง ฟองรองใหฝายผูกระทําผิดหรือจําเลยในคดีนั้นๆ  ตองชดเชยความเสียหายจากการ
กระทําของฝายผูกระทําผิดหรือจําเลยดวยทรัพยสินเงินทอง เชน คดีกูยืม คดีค้ําประกัน คดีซ้ือขาย 
คดีเชาทรัพย  คดีครอบครัว  คดีมรดก เปนตน   เนื่องจากขอพิพาททางแพงถือวาเปนขอพิพาทสวน
บุคคลดังนั้น  กฎหมายจึงยินยอมใหใชวิธรการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ยไดในทุกกรณี 
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     (3) ขอพิพาททางแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา  จะลักษณะของการกระทําที่
เปนความผิดทางแพงเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดทางอาญา กลาวคือ  ผูกระทําตองรับผิดตาม 
กฎหมายอาญาและขณะเดียวกันก็ตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับผูเสียหายดวย  ซ่ึงทั้งคดีแพง
และคดีอาญานั้นจะมีความรับผิดแยกตางหากจากกัน  ซ่ึงคดีประเภทนี้จะสามารถเขาสูกระบวนการ
ไกลเกลี่ยไดเฉพาะในสวนขอพิพาททางแพง  และคดีอาญาที่เปนความผิดตอสวนตัวเทานั้น สวนคดี
แพง  ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาที่เปนความผิดตออาญาแผนดินหรือตอสาธารณชนนั้นไมสามารถนํา
คดีอาญาประเภทนี้เขาสูกระบวนการไกลเกล่ียได แตคดีแพงสวนนี้ยังสามารถเขามาสูกระบวนการ
ไกลเกลี่ยยุติขอพิพาทในเฉพาะสวนของคดีแพงได 
     (4) ขอพิพาทหรือขอเรียกรองอ่ืนๆ ไดแก ขอพิพาทแรงงาน ขอพิพาท
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมหรือขอพิพาทเกี่ยวกับคดีผูบริโภค  ซ่ึงขอพิพาทเหลานี้จะเกี่ยวของทําความ
เสียหายใหกับประชาชนจํานวนมาก เชน  การเรียกคาจางจากนายจาง   การเลิกจางโดยไมเปนธรรม  
การประทวงหรือเรียกรองไมใหมีการกอสรางโรงงานไฟฟาตางๆ โรงงานกําจัดขยะมูลฝอย  หรือ
ความเสียหายที่เกิดจากสินคาหรือบริการ  เปนตน 
  2.3.5.5  ประโยชนและขอดีของการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย 
     ประโยชนและขอดีของการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ยสามารถสรุปได 
ดังนี้38 
    1) ประโยชนของการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย 
      (1)  ประหยัดเวลาและคาใชจาย  (Saving  of  time  and  Money) 
     (2)  เปนที่ยุติ  (Finality)  ทําใหขอพิพาทยุติลง ลดปญหาการอุทธรณตอไป 
      (3)  การยอมรับของคูพิพาท  (Compliance)  เปนการที่คูความหาขอยุติไดดวย
ตนเอง และยอมรับในการปฏิบัติตามขอตกลงไดมากกวาการที่ศาลจะมีคําพิพากษาดวยตนเอง 
      (4)  ขอยุตินั้นเหมาะสมกับคูพิพาท (Custom Made Solution) เพราะคูความ 
สามารถเลือกทําขอตกลงอยางไรก็ไดที่ไมขัดตอกฎหมาย 
      (5) เปนความลับ  (Confidentiality)  เนื่องจากมักมีขอบังคับในการรักษา
ความลับของขอมูลที่ไดรับจากกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น 
 
 
 
                                                 

38  พรรณยง  พุฒิภาษ  และคณะ.  (2547).  การปฎิบัติงานของอาสาสมัครไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชน 
(อ.ก.ช.) : ปญหาและอุปสรรคและแนวทางการแกไข.  หนา  11-12. 
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      (6)  การควบคุมกระบวนการระงับขอพิพาท (Process Control) โดยคู
พิพากษาสามารถเลือกบุคคลที่เปนกลางใหเขามาทําหนาที่ระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียและหา
ทางออกเพื่อยุติขอพิพาท และคูพิพาทมีโอกาสที่จะพูดและตัดสินวาผลที่ไดรับจะผูกพันกัน เพียงไร 
หรือไม 
      (7) ขอตกลงระหวางคูพิพาทสามารถบังคับได (Enforceable  Agreement)  
การระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกลี่ยเปนขอตกลงรวมกันที่มีลักษณะสัญญาที่คูพิพาทลงนามและ
ผูกพันเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ แมวาอาจมีการตรวจสอบในบางกรณี 
      (8) รักษาสัมพันธระหวางกันไดในระยะยาว (Preservation or Enhancement 
of Long-term Relationships)  โดยเปดโอกาสใหคูพิพาทหาทางแกไขปญหาระหวางกันได 
      (9)  ความยืดหยุน (Flexibility) คูพิพาทสามารถเลือกใชการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาททั้งหมด หรือในประเด็นใดประเด็นหนึ่งในคดีได สวนที่เหลืออาจใหมีการดําเนินคดีใน
ศาลตอไป 
      (10)  คุณภาพ  (Quality)  การควบคุมการทํางานโดยใชจริยธรรมของบุคคลที่
ทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท 
      (11)  มีสิทธิในการดําเนินคดีในศาล  (Right to Trial) โดยหากคูพิพาทมีความ
ตองการที่จะดําเนินคดีในศาลก็ยังคงมีสิทธิที่จะดําเนินการเชนนั้นได 
    2) ขอดีของการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ีย 
      (1)  สะดวก  เนื่องจากไมมีพิธีมากนัก สามารถดําเนินการที่ใดก็ได 
      (2)  รวดเร็ว  เนื่องจากไมมีกระบวนการที่สลับซับซอน 
      (3)  ประหยัดคาใชจาย  เนื่องจากใชเวลาในการดําเนินการไมมากนัก ทําให
ประหยัดคาใชจายในการดําเนินคดีตางๆ  เชน  คาธรรมเนียมศาล  คาทนายความ ฯลฯ 
      (4)  รักษาสัมพันธภาพระหวางคูพิพาท  เมื่อตกลงกันไดก็สามารถอยูรวมกัน
ในสังคมหรือดําเนินกิจการทางธุรกิจรวมกันได จึงนํามาซึ่งความพึงพอใจของคูพิพาท และกอให 
เกิดความสงบสุขในสังคม 
      (5) รักษาชื่อเสียงและความลับทางธุรกิจของคูพิพาท เนื่องจากในกระบวน 
การระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ยไมสามารถนําไปเปดเผยหรือใชเปนพยานในชั้นศาลได เวนแต
คูพิพาทจะยินยอม 
      (6)  ลดปริมาณคดีของศาล ซ่ึงหากขอพิพาทตกลงกันได ทําใหคดีไมเขา  
ไปสูศาล 
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      (7) ทําใหประเทศชาติมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อมีขอพิพาท
เกิดขึ้นนอยสังคมก็จะอยูกันอยางสงบสุข การพัฒนาสังคมสามารถทําไดอยางรวดเร็ว ไมกอใหเกิด
ปญหาทางเศรษฐกิจ DPU



 
บทที่  3 

หลักการเกีย่วกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในตางประเทศและการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

 
 การระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ยไมจําตองใชแตหลักกฎหมายเพียงอยางเดียว แต
ตองใชความเปนกลาง  ความธรรม  ตลอดจนความรูความสามารถของผูไกลเกลี่ยเปนสําคัญเพื่อ
ชวยผสานความขัดแยงใหคูกรณีสามารถตกลงกันได  ซ่ึงหลักการและขั้นตอนของการไกลเกล่ียใน
แตละประเทศนั้นจะมีขั้นตอนวิธีการที่แตกกันไป ในบทนี้จะเปนการศึกษาถึงหลักการในการ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาทตามกฎหมายระหวางประเทศ และตามกฎหมายตางประเทศ  เพื่อนํามา
เปรียบเทียบกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 
3.1 รูปแบบการไกลเกล่ียขอพิพาทตามกฎหมายแมแบบวาดวยการประนอมขอพิพาท 
 (UNCITRAL  Model  Law  on  International  Commercial  Conciliation) 
 เนื่องจากการติดตอทําการคาระหวางประเทศมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดขอขัดแยง
หรือขอพิพาทเปนจํานวนมาก  ซ่ึงถาหากขอขัดแยงหรือขอพิพาทไมไดรับการดูแลหรือการบริหาร
จัดการที่ เหมาะสมแลวจะทําใหขอพิพาทหรือความขัดแยงสงผลกลายเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาการทําธุรกิจการคาเปนอยางมาก  ดวยเหตุนี้ทําใหคณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศ
แหงสหประชาชาติ  จึงไดใหความสําคัญในเรื่องการระงับขอพิพาทเพื่อพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการและการระงับขอพิพาททางอื่นๆ โดยไดมอบหมายใหคณะทํางานที่
สองวาดวยอนุญาโตตุลาการและประนอมขอพิพาท  ทําการพิจารณายกรางกฎหมายแมแบบวาดวย
การประนอมขอพิพาท  ซ่ึงตามกฎหมายแมแบบของ  UNCITRAL จะมีรายละเอียดกลาวถึง 
ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายสําหรับไกลเกลี่ยขอพิพาททางการคาระหวางประเทศและไดใหคํา
นิยามศัพทของการไกลเกล่ียขอพิพาท  รวมท้ังการแปลความหมาย  (มาตรา  1 และ มาตรา 2 ) 
นอกจากนี้คูพิพาทยังสามารถตกลงเปลี่ยนแปลงบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ได (มาตรา 3) การ 
เร ิ่มตนกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท (มาตรา 4) จํานวนและการแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 
(มาตรา 5)  การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท (มาตรา 6) การติดตอระหวางผูไกลเกล่ียขอพิพาทและ
คูพิพาท (มาตรา 7) การเปดเผยขอมูล (มาตรา 8) การรักษาความลับ (มาตรา 9) การรับฟง
พยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาอื่น (มาตรา 10) การสิ้นสุดกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
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(มาตรา 11) การกําหนดมิใหผูไกลเกลี่ยเปนอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทเดียวกันหรือเนื่องกัน 
(มาตรา 12)  การนําคดีขึ้นสูอนุญาโตตุลาการหรือศาล  (มาตรา 13)  และการบังคับตามความตกลง 
(มาตรา 14) 

 3.1.1 สาระสําคัญและหลักเกณฑของการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 ตาม Uncitral  Model  Law  on  International  Commercial  Conciliation  มีสาระสําคัญ
และหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้คือ   
 3.1.1.1   ขอบเขตการบังคับใชและนิยามศัพท 
     มาตรา  1  กําหนดไวในเรื่องการบังคับใชและนิยามศัพท  
   (1) กฎหมายนี้ใชในการไกลเกลี่ยขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ  (ถา
นํามาปรับใชในเกี่ยวกับขอพิพาททางการคาในประเทศ ใหตัดคําวา “ระหวางประเทศ” ใน (1)  และ
ตัด  (4),  (5)  และ  (6)  ของมาตรา  1  ออก และ คําวา  “การคา” แปลครอบคลุมถึงสาระที่เกิดจาก
ทางปกติการคายอมเกิดขึ้นหรือจากการที่สัญญาไมไดกําหนดไว เชน การขนสงหรือแลกเปลี่ยน
สินคาหรือบริการ รวมกันจําหนาย ตัวแทน อุตสาหกรรม ใหเชา กอสราง ใหคําปรึกษา วิศวกรรม 
การอนุญาต การลงทุน ไฟแนนซ การธนาคาร ประกันภัย เหมืองแรสัมปทาน กิจการรวมทุน 
ธุรกรรมรวมทุนอื่นๆ รับฝากสินคาหรือการขนสงคนทางอากาศ ทะเล รถไฟหรือ ทางบก)  
   (2) นั้น  ผูไกลเกลี่ย  หมายถึง  ผูไกลเกลี่ยคนเดียวหรือสองคน หรือหลายคน 
   (3) การไกล เก ล่ีย  หมายถึง  กระบวนการที่แสดงถึงการไกล เก ล่ียการ
ประนีประนอมหรือที่มีความหมายคลายคลึงกัน ซ่ึงคูกรณีตองการใหบุคคลที่สามหรือหลายบุคคล
แนะนําคูกรณีใหขจัดขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาหรือที่เกี่ยวของกับสัญญาหรือนิติสัมพันธ ดวย
ไมตรี โดยผูไกลเกลี่ยไมมีอํานาจ บังคับเหนือ  คูกรณี ในการกําหนดวิธีระงับขอพิพาท 
   (4) การไกลเกลี่ยตามกฎหมายนี้ถือวาเปนการไกลเกลี่ยระหวางประเทศ 
   (5) ความมุงหมายของมาตรานี้ คือ 
    ก. ถาคูกรณีมีธุรกิจมากกวาหนึ่งภูมิลําเนา ใหถือวา ภูมิลําเนาทางธุรกิจคือ 
สถานที่เปนที่สุดทายในการตกลงเพื่อการเจรจาไกลเกลี่ย 
    ข.  ถาคูกรณีไมมีภูมิลําเนาทางธุรกิจ ใหถือวา  ถ่ินที่อยูประจําของคูกรณีเปน
ภูมิลําเนาทางธุรกิจ 
   (6)  กฎหมายนี้ใชบังคับในการไกลเกล่ียทางการคาระหวางประเทศ เมื่อคูกรณี
เห็นดวยวา การไกลเกลี่ย นั้น เปนการไกลเกลี่ยระหวางประเทศหรือตกลงใหใชกฎหมายนี้บังคับ 
   (7)  คูกรณีมีอิสระในการตกลงหรือกีดกันการบังคับใชกฎหมายนี้ 
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   (8)  บทบัญญัติใน  (9)  นี้ ไมคํานึงถึงหลักเกณฑใดๆ เพื่อประสงคใหการ 
ไกลเกล่ียบรรลุผลสําเร็จ  รวมถึงความตกลงระหวางคูกรณี ที่จะขจัดขอพิพาทกอนและหลังจากที่
ขอพิพาทเกิดขึ้น ขอตกลงที่แนนอนโดยกฎหมาย หรือโดยการชี้แนะแนะนําโดยศาลคณะกรรมการ
ตุลาการ หรือหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ 
   (9)  กฎหมายนี้ไมบังคับถึง 
    ก. กรณีที่ศาลหรืออนุญาโตตุลาการซึ่งในระหวางกระบวนการพิจารณา
ของศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ไดใชความพยายามที่จะระงับขอพิพาทใหงายสะดวกและ 
   มาตรา  2  เร่ืองการแปลความหมาย 
   (1)  ในกฎหมายนี้  มีจุดกอเกิดระหวางประเทศและจุดมุงหมายใหเกิดประโยชน
อยางเดียวกันและยึดหลักสุจริต 
   (2)  ปญหาที่เกิดจากกฎหมายนี้  ที่มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําหลักกฎหมาย
ทั่วไปมาปรับใช 
 3.1.1.2   การเริ่มตนกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท  
    มาตรา  4  กําหนดไวในเรื่องการเริ่มตนกระบวนการไกลเกลี่ย  
   (1) กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท  เร่ิมตนโดยคูกรณีกําหนดวันในการไกล
เกลี่ยขอพิพาท 
   (2) หากคูกรณีเชิญคูกรณีอ่ืนๆ เขารวมไกลเกลี่ย ไมไดรับการตอบรับคําเชื้อเชิญ
ใน  30 วัน นับแตวันที่สงคําเชื้อเชิญ หรือภายในพฤติการณพิเศษอื่นในการสงคําเชื้อเชิญส้ินสุดลง  
คูกรณีอาจเลือกวิธีระงับขอพิพาทโดยวิธีอ่ืนเสมือนไดรับการปฏิเสธคําเชิญใหไกลเกลี่ย 
   หมายเหตุ  Text  ขางทายนี้  แนะนํา  รัฐ  เพื่อจะพัฒนาบทบัญญัติ  การชะลออายุ
ความ  ไวใน  Article X.  :  การชะลออายุความ   
   (1) เมื่อกระบวนระบบไกลเกล่ียเร่ิมตนการดําเนินไปของอายุความโดยคํานึงถึง
ขอเรียกรอง  อันเปนสาระในการไกลเกลี่ยถูกชะลอลง 
   (2) เมื่อกระบวนระบบไกลเกลี่ยยุติลง โดยปราศจากความตกลงอายุความ
ดําเนินตอไปนับแตเวลาที่การไกลเกลี่ยยุติลง โดยปราศจากความตกลง 
 3.1.1.3 จํานวนและการแตงตั้งผูไกลเกล่ีย  
   มาตรา  5  กําหนดไวในเรื่องจํานวนและการแตงตั้งผูไกลเกลี่ย 
   (1) ผูไกลเกลี่ย  1  คน  เวนแตคูกรณีตกลงใหมี  2  คนหรือกวานั้น 
   (2) คูกรณีพยายามเสนอความตกลงตอผูไกลเกล่ีย  หรือคณะผูไกลเกล่ีย  เวนแต
กระบวนการที่แตกตาง  ซ่ึงคูกรณีตกลงกันกําหนดขึ้น 
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   (3) คูกรณีจะขอความชวยเหลือจากสถาบันหรือบุคคล  เพื่อติดตอใหแตงตั้ง 
ผูไกลเกลี่ยโดยเฉพาะได 
    (ก) คูกรณีรองขอใหสถาบันหรือบุคคล  แนะนําบุคคลที่ เหมาะสมจะ  
แตงตั้งผูไกลเกลี่ยหรือ 
    (ข) คูกรณีจะตกลงแตงตั้งผูไกลเกลี่ยคนหนึ่งหรือหลายคนโดยตรง 
   (4) การแนะนําหรือการแตงตั้งบุคคลใหเปนผูไกลเกล่ีย สถาบันหรือผูสรรหา  
ควรพิจารณาสรรหาจากผูที่มีอิสระ มีความยุติธรรมและเห็นเปนการสมควรจะพิจารณาให
คําแนะนําหรือแตงตั้งผูไกลเกลี่ยเปนสัญชาติอ่ืน นอกเหนือจากสัญชาติของคูกรณี 
   (5) เมื่อไดแตงตั้งชายหรือหญิงใหเปนผูไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยตองเปดเผย
ขอเท็จจริงซ่ึงอาจเปนเหตุอันควรสงสัยถึงความบริสุทธิ์  ความยุติธรรม  หรือความเปนอิสระ และ  
นับแตเวลาที่ไดรับการแตงตั้งและตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการไกลเกลี่ย บุคคลดังกลาวจะตอง
เปดเผยขอเท็จจริงเชนวานั้นตอคูกรณี โดยไมชักชา เวนแตจะไดแจงใหคูพิพาทรูลวงหนาแลว 
 3.1.1.4 หนาท่ีของผูไกลเกล่ียและการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาท  
    มาตรา  6  กําหนดไวในเรื่องการดําเนินการไกลเกลี่ย 
   (1) คูกรณีเปนอิสระที่จะตกลง การอางอิงกฎเกณฑ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ 
อันเกี่ยวกับการดําเนินการไกลเกลี่ย 
   (2) ความตกลงของการดําเนินการไกลเกลี่ยที่มีขอบกพรอง  ผูไกลเกลี่ย 
จะดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยตามสมควร โดยคํานึงถึงพฤติการณในคดี ที่คูกรณีแสดงและ
ตองการใหยุติขอพิพาทอยางรวดเร็ว 
   (3)  ในการดําเนินกระบวนการ ผูไกลเกลี่ยตองรักษาไวซ่ึงการปฏิบัติที่ธรรม 
ตอคูกรณีโดยพิจารณาถึงพฤติการณของคดี 
   (4)  ผูไกลเกลี่ยสามารถจัดทําขอเสนอแนะในการระงับขอพิพาท   
   มาตรา 7  ยังไดกําหนดเรื่องการติดตอระหวางผูไกลเกลี่ยและคูกรณี ไววา  
ผูไกลเกลี่ยจะพบหรือติดตอกับคูกรณีทั้งสองฝายหรือที่ละฝายก็ได   
   และมาตรา  12  ยังกําหนดจริยธรรมของผูไกลเกลี่ยไวในวา  ผูไกลเกลี่ยตอง 
ไมกระทําตนเสมือนอนุญาโตตุลาการในการเกี่ยวของตอขอพิพาทหรือในเรื่องที่ไกลเกล่ีย  หรือ 
ขอพิพาทอื่นที่เกิดขึ้นจากสัญญาเดียวกันหรือจากนิติสัมพันธเดียวกันหรือจากนิติกรรมหรือ 
นิติสัมพันธอ่ืน  เวนแตความตกลงของคูกรณี   
 3.1.1.5 การเปดเผยขอมูลและการรักษาความลับ  
    มาตรา  8  ไดกําหนดเรื่องการเปดเผยขอมูล  ไววาเมื่อผูไกลเกล่ียไดรับขอมูล
ของขอพิพาทจากคูกรณี  ผูไกลเกลี่ยอาจเปดเผยขอมูลเหลานั้นแกคูกรณีอ่ืนได อยางไรก็ตาม เมื่อ
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คูกรณีใหขอมูลเฉพาะแกผูไกลเกลี่ย  ผูไกลเกล่ียตองรักษาเปนความลับตองไมเปดเผยแกคูกรณีอ่ืน
   สวนเรื่องการรักษาความลับ  ไดกําหนดไวใน  มาตรา 9 วา  เวนแต  ความตกลง
ของคูกรณี  ขอมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ยตองเก็บเปนความลับ  นอกจากเปดเผยภายใต
กฎหมายบังคับ หรือเพื่อนําไปประยุกตใชหรือภายใตอํานาจบังคับของขอตกลง 
 3.1.1.6 การรับฟงพยานหลักฐานในการกระบวนพิจารณาอื่น  
    มาตรา 10  กําหนดไวในเรื่องการรับฟงพยานหลักฐาน  ในการกระบวนพิจารณา
อ่ืนวา 
   (1) คูกรณีในกระบวนการไกลเกลี่ย  ผูไกลเกลี่ยและ บุคคลที่สามรวม ถึงผูมี
สวนเกี่ยวของกับการไกลเกลี่ย  ตองไมอยูในกระบวนอนุญาโตตุลาการ  ศาล  หรือ  กระบวนที่
คลายคลึงกัน  ไมเปนพยานหรือใหการเปนพยาน  หรือไมวาใดๆ  ดังตอนี้ 
    (ก)  คําเชิญโดยคูกรณีที่เกี่ยวของ ในกระบวนไกลเกลี่ย หรือความจริงที่
คูกรณีตั้งใจจะมีสวนรวมในการไกลเกลี่ย 
    (ข)  ทัศนคติ  หรือขอคิดเห็นของคูกรณีที่จะระงับขอพิพาทในทางที่เปนไป
ได 
    (ค)  คําแถลง  หรือคํารับ  ของคูกรณีในกระบวนการไกลเกลี่ย 
    (ง)  ขอเสนอของผูไกลเกลี่ย  
    (จ)  ขอเท็จจริงที่คูกรณีแสดงใหเห็นถึงการยอมรับขอเสนอของผูไกลเกลี่ย 
    (ฉ)  พยานหลักฐานเฉพาะเจตนาจะใชในกระบวนการไกลเกลี่ย 
   (2) บทบัญญัติใน (1) หมายรวมโดยไมคํานึงถึงรูปแบบของขอมูล หรือพยาน 
หลักฐานในขอนั้น 
   (3) การเปดเผยขอมูลตาม (1) ไมอยูในบังคับของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  
ศาลหรือเจาหนาที่รัฐที่มีอํานาจและหากขอมูลไดถูกเสนอเปนพยานหลักฐานอันเปนการกระทําที่
ตองหามตาม  (1)  พยานหลักฐานนั้นเปนอันรับฟงไมได แตขอมูลอาจถูกเปดเผยหรือนําไปเปน
พยานหลักฐานในขอบเขตของกฎหมาย  หรือภายใตการสนับสนุนหรือภายใตบังคับของขอตกลง
ระงับขอพิพาท 
   (4)  บทบัญญัติใน  (1), (2), (3) ไมอยูในบังคับกับการอนุญาโตตุลาการ ศาลและ
กระบวนอื่นที่คลายคลึงกัน 
   (5) ส่ิงที่กําหนดใน  (1) นี้  พยานหลักฐาน  อันรับฟงไดในการอนุญาโตตุลาการ  
ศาลหรือกระบวนการอื่นที่คลายคลึงกัน นั้น ไมกลายเปนรับฟงไมได เสมือนไดใชในการไกลเกลี่ย 
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 3.1.1.7 การสิ้นสุดกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทและการบังคับตามสัญญาประนี 
ประนอมยอมความ 
    มาตรา 11 ไดกําหนด เร่ืองการสิ้นสุดกระบวนการไกลเกล่ีย ไววา กระบวนการ
ไกลเกลี่ย ส้ินสุด : 
   (1) โดยการยุติขอพิพาทตามความตกลงของคูพิพาท ใหนับแตวันทําความตกลง 
   (2) โดยการประกาศของผูไกลเกล่ียหลังจากใหคําปรึกษาแกคูกรณีและสามารถ
ยุติลงไดในเวลาที่กําหนดใหนับแตวันที่ประกาศ 
   (3) โดยการประกาศของคูกรณีตอผูไกลเกลี่ยวา  กระบวนการไกลเกลี่ยเปน  
ผลสําเร็จ การไกลเกลี่ยยุติลงในประกาศ 
   (4) โดยการประกาศ   โดยมีการนัดหมายตอฝายอื่นๆ  ที่มิใชคู กรณี และ 
ผูไกลเกลี่ย ถึงความสําเร็จในกระบวนการไกลเกลี่ย  การไกลเกลี่ยยุติลงในวันที่ประกาศ 
   สวนเรื่องการบังคับตามความตกลง  ไดกําหนดไว ในมาตรา  14  วา  หาก
คูพิพาทตกลงทําสัญญาประนีประนอมเพื่อระงับขอพิพาท  สัญญาประนีประนอมยอมความนี้มีผล
ผูกพันและใชบังคับได 
 3.1.1.8 การนําคดีสูอนุญาโตตุลาการหรือศาล  
    กําหนดไวใน  มาตรา  13  เร่ืองการนําคดีสูอนุญาโตตุลาการหรือศาลวา เมื่อ
คูกรณีตกลงตามที่ไกลเกล่ียและยังมิไดเร่ิมการรับรอง  ในระหวางชวงเวลานั้นหรือพฤติการณนั้น  
ปรากฏวามีการอนุญาโตตุลาการหรือศาล  เกี่ยวของกับขอพิพาทที่มีอยูหรือขอพิพาทในอนาคตและ
การรับรองขอตกลงที่ไกลเกลี่ยนั้นจะเกิดผลกระทบตอกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือศาล  
จนกวาการรับรองนั้นจะไดรับความยินยอม นอกจากขอบเขตความจําเปนของคูพิพาทความเห็นการ
คุมครองสิทธิ  การเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือศาล  ไมจําตองพิจารณาตามขอตกลงของ
การไกลเกลี่ย 
   บทสรุป 
   1)  กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อใหประเทศตางๆ  ไดนําหลักเกณฑและวิธีการ
ตางๆของกฎหมายแมแบบไปเปนแนวทางในการออกกฎหมายเรื่องกระบวนการไกลเกลี่ย 
   2) กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดถึงรายละเอียดตางๆ ไวเปนมาตราโดยเนนถึงเรื่อง
การคุมครองสิทธิ์ของคูพิพาทที่เลือกใชวิธีการนี้ในการระงับขอพิพาทของตนเอง 
   3) วัตถุประสงคที่สําคัญอีกประการคือการมีเอกสิทธิ์ในกระบวนการไกลเกลี่ย 
ที่จะไมถูกแทรกแซงจากกฎหมายอื่นๆ ในการระงับขอพิพาท 
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   4) เพื่อจะสนับสนุนใหมีการบังคับใชตามความตกลงของคูพิพาท ในพระราช 
บัญญัติรัฐ ควรจะพิจารณาถึงความเปนไปไดของพฤติการณ ธรรมเนียมประเพณี ปฏิบัติของ
ประเทศตนที ่ได นําเอากฎหมายแมแบบไปเปนแนวในการออกกฎหมายเรื ่องนี ้ เพื ่อเป น
ประโยชนสูงสุด 
 
3.2 หลักการไกลเกล่ียขอพิพาทในตางประเทศ 
 กระบวนการในการไกลเกลี ่ยขอพิพาทของแตละประเทศ  จะถูกกําหนดขึ้นจาก
สภาพความแตกตางของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ทําใหกระบวนการไกลเกลี ่ย 
ขอพิพาทของแตละประเทศจึงมีความแตกตางกันไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
นั้นๆ  ในกรณีนี้ผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงการไกลเกลี่ยขอพิพาทของประเทศออสเตรเลียและ
ประเทศญี่ปุน ซ่ึงเนนระบบไกลเกลี่ยไปใชเปนอยางมากในการระงับขอพิพาทภายในประเทศ 

 3.2.1 การไกลเกล่ียขอพิพาทในประเทศออสเตรเลีย 
 ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศหนึ่งที่ใชกฎหมายคอมมอนลอว ที่มีความเจริญและ
ทันสมัยทางดานกฎหมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการระงับขอพิพาททางเลือก ประเทศออสเตรเลีย 
ก็มีการใชอยางแพรหลายทั้งในศาล ภาคเอกชนและชุมชน 
  3.2.1.1 แนวคิดในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
      การไกลเกลี่ยขอพิพาทของประเทศออสเตรเลียเริ่มตนในป  ค.ศ. 1901 โดย
เริ ่มจากศาลตองการความชวยเหลือเมื ่อมีคดีคางการพิจารณา  มีการนําการระงับขอพิพาท
ทางเลือกมาใช โดยเริ่มตนในรัฐนิวเซาทเวลล ที่มีประชากรมากที่สุด ในป 1980 มีการประกาศ 
ใช Community  Justice  Act  ภายใตกฎหมายนี้มีการสรางหนวยงานสําหรับไกลเกลี่ยขอพิพาท
คดีแพงเล็กๆ และคดีอาญา โดยผูไกลเกลี่ยขอพิพาทที่ผานการฝกอบรมเปนพิเศษ  ค.ศ. 1983  มี
โครงการดําเนินการเปนถาวร ในขณะนี้ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทสามารถใชสําหรับแกปญหา 
ขอพิพาทระหวางเพื่อนบาน ครอบครัว ขอพิพาทสิ่งแวดลอมและการจางแรงงาน ตอมา ค.ศ. 
1983  รัฐวิคตอเลียที่ใหญเปนอันดับสอง  ตามหลักรัฐนิวเซาทเวลลเล็กนอย ไดนําการไกลเกลี่ย
ไปใชในขอบังคับในศาลวิคเตอเรีย มีการใชโครงการ  Spring Offensive โดยการบุกโจมตีลด
ปริมาณคดีที่คาง โดยการไกลเกลี่ยขอพิพาททั่วมลรัฐ เพื่อสรางความสนใจใหแกทนายความและ
ผูพิพากษา ติดตามดวยโครงการ Autumm  Offensive  ในสองปตอมา ทําใหมีขอพิพาทเขาสูการ
ไกลเกลี ่ยขอพิพาทมากขึ ้น  นักกฎหมายภาคปฏิบัติเขารับการฝกอบรม ทําใหคดีสวนใหญ
สามารถสําเร็จไดดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท และนอกจากนี้ การนําการไกลเกลี่ยมาใชก็เพื่อ
วัตถุประสงคในการลดเวลาและคาใชจาย ไมเพียงแตศาลเทานั ้นที ่ผลักดันอยางมากตอการ 
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ไกลเกลี ่ยขอพิพาท โดยการไกลเกลี ่ยขอพิพาทเปนกุญแจสําคัญการไกลเกลี ่ยขอพิพาทโดย
เอกชน ในระดับรัฐบาลกลางของออสเตรเลีย เชน มีการออกกฎหมาย  Family  Law Act 1975 
และ Federal  of  Australia  Act 1976  ที่ศาลสามารถสั่งใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาททําการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทได และในกลางป  ค.ศ. 1980  นักกฎหมายธุรกิจเริ ่มตื ่นตัวจากประโยชนของการ 
ไกลเกลี ่ยขอพิพาท  และเริ ่มตนมีอิทธิพลตอการพัฒนาระบบการระงับขอพิพาททางเลือก 
ดวยเหตุนี้ ค.ศ. 1986 จะเห็นการจัดตั้งศูนยระงับขอพิพาททางเลือกของประเทศออสเตรเลีย  
(LEADR) ที่สมาชิกเพื่มขึ้น  โดยมีสามาชิกทั่วออสเตรเลียและนิวซีแลนด นับพันคน ในป 1991  
มีการนําการใช The Courts (Mediation and Arbitration) Act โดยการสนับสนุนการใชการ 
ไกลเกลี่ยและอนุญาโตตุลาการในศาลรัฐบาลกลางและไดมีการพัฒนาจนมีการทําการไกลเกลี่ย
ขอพิพาททางออนไลนมาใชในขอพิพาททางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในประเทศออสเตรเล ีย  จึงม ีการขยายตัวนําไปใชในการระง ับขอพิพาทอยางแพรหลาย  
จนกระทั่งรัฐบาลออสเตรเลียเชื่อวาการไกลเกลี่ยและการระงับขอพิพาททางเลือก  ควรจะการ
ระงับขอพิพาทที่เปนมาตรฐานมากกวาขอยกเวน1  
  3.2.1.2 หลักการในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
     ประเทศออสเตรเลียประกอบดวยหลายมลรัฐ จึงมีกฎหมายเหมือนสหรัฐ 
อเมริกา ที่มีกฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal Law)  และกฎหมายของมลรัฐ (State  Law)  มี
กฎหมายหลายฉบับที ่เกี ่ยวของและบัญญัติถึงอํานาจหนาที ่ในการไกลเกลี ่ยขอพิพาท โดย
กฎหมายที่สําคัญเกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาท  พอสรุปไดมีดังตอไปนี้2 
    1) การไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีครอบครัวตาม Family Law act 1975 บัญญัติ
ใหบุคคลที่เปนผูปกครองรองขอใหไกลเกลี่ยขอพิพาท  คูพิพาทจะตองยินยอมในการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทในศาลครอบครัวหรือศาลแขวง และรวมถึงกรณีเจาหนาที่ผูจะจัดการใหมีการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทดวย  อยางไรก็ตาม  ศาลภายใตกฎหมายครอบครัวทั ้งหลายตองแนะนําคู พิพาทที่
ตองการความชวยเหลือจากผูไกลเกลี่ยขอพิพาท ถาเชื่อวาการไกลเกลี่ยขอพิพาทสามารถที่จะ
ชวยแกปญหาได  ตาม  Section  19  AAA  Family  Law  Act  1975 
 
 

                                                 
1  ปรัชญา  อยูประเสริฐ.  (2551).  “การไกลเกลี่ยในประเทศออสเตรเลีย.”  ใน กฎหมายเกี่ยวกับการ 

ไกลเกล่ียขอพิพาท.  หนา  43-44.  
2  แหลงเดิม.  หนา  45-47. 
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    2) การไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นศาล  ตาม  Federal  Court  of Australia  Act  
19763  บัญญัติใหศาลมีอํานาจที่จะสามารถสงคดีใหทําการไกลเกลี่ยกอนได  ทั้งนี้โดยไมตอง
พิจารณาวาคู พิพาทจะยินยอมหรือไม เปนการสงคดีใหมีการไกลเกลี่ยในเชิงบังคับ และ 
ผูไกลเกลี่ยที่เปนบุคคลภายนอกกฎหมายดังกลาวกําหนดใหไดรับความคุมกันและไดรับการ
ปองกันเชนเดียวกับผูพิพากษา ตาม Section 53a and 53c Federal Court of Australia Act 1976  
กระบวนการและหลักเกณฑในการไกลเกลี่ยในชั้นศาล  ตาม  Supreme  Court  Act 1970  No.52  
กําหนดใหอํานาจศาลอาจกําหนดกฎเกณฑขอบังคับในการไกลเกลี่ยขอพิพาทได การแตงตั้ง 
ผูไกลเกลี่ยในชั้นศาลนั้น ตาม District Court Act 1986 No.209  บัญญัติใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
ไดร ับการแตงตั ้งโดยไดร ับความเห็นชอบจากคู พ ิพาท  หรือแตงตั ้งโดยศาลจากรายชื ่อที่ 
ผูพิพากษาหัวหนาศาลเปนผูรวบรวมก็ได   
    3) การไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน  ตาม  Community  Justice  Centres  Act 
1983 ไดกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน โดยผูที่จะทําหนาที่ในการไกล
เกลี่ยขอพิพาทนั้น  ตาม  No.127  กําหนดใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  คือ ผูอํานวยการศูนยไกลเกลี่ย
ขอพิพาทชุมชน หรือเปนผูที่ไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีโดยการรับรองของผูอํานวยการศูนย
ไกลเกลี่ยขอพิพาทชุมชน 
    นอกจากกฎหมายหลักๆ  ดังกลาวขางตนแลว   ประเทศออสเตรเลียยังมี
กฎหมายอีกจํานวนมากที่บัญญัติใหมีอํานาจและหนาที่ทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทได และใหศาล
สงคดีใหไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทได เชน Rural  Lands  Protection  
Act  1988 No.143 มาตรา 234  บัญญัติใหสภาแหงรัฐแกปญหาพิพาทโดยการไกลเกลี่ยขอพิพาท  
Land and Environment Court Act 1979 No.204 part 18 มาตรา 1 บัญญัติใหผูไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทไดแก เจาหนาที่  ผูชวยเจาหนาที่  หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องที่พิพาท Farm  Dept  
Mediation Act 1994 No. 91 กําหนดใหผูไกลเกลี่ยไดรับการคัดเลือกจากเกษตรกร หรือ  
Community Land Management Act 1989  No.202  บัญญัติใหผูไกลเกลี่ยไดแก ผูอํานวยการ
สถาบัน หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตโดยผูอํานวยการสถาบัน   
    หลักการที่ สํ าคัญของการไกล เก ล่ียขอพิพาทในประเทศออสเตรเลี ย 
ก็เชนเดียวกับประเทศไทย  คือ   
    1) การไกลเกลี่ยขอพิพาทสวนใหญและการอนุญาโตตุลาการ  เกิดจากความ
ยินยอมของคูพิพาท  ไมสามารถบังคับใหคูพิพาทเขาสูการไกลเกล่ียขอพิพาทได ยกเวนบางกรณีที่

                                                 
3  Federal  Court  of Australia Act  1976.  Retrieved  February  3, 2009, from 

http:// www.fedcourt.gov.au. 
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ศาลสามารถสั่งใหเขาสูการไกลเกล่ียขอพิพาทได เชนกรณี Federal Court  of Australia Act 1976  
บัญญัติใหศาลสามารถสงคดีใหทําการไกลเกลี่ย โดยที่ไมตองพิจารณาวาคู พิพาทจะยินยอม
หรือไม   
    2)  ผูไกลเกลี่ยจะตองเปนผูที่มีความเปนอิสระและเปนกลาง  ที่ไมมีหนาที่ใน
การทําคําชี้ขาดนอกจากจะกระตุนใหคูพิพาทเปดการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่พิพาท 
     แตการไกลเกล่ียขอพิพาทในประเทศออสเตรเลียจะแตกตางกับประเทศไทย  
ตองที่ประเทศออสเตรเลีย  มีการบัญญัติกฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่ใชบังคับเปน 
การทั่วไป คือ Mediation Act 19974 โดยพระราชบัญญัติดังกลาวจะกลาวถึงหลักเกณฑในการ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาทและการจดทะเบียนการเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  ซึ่งในเรื่องการจดทะเบียน
เปนผูไกลเกลี่ยนั้นถือไดวาเปนกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายฉบับแรกที่กําหนดใหการไกลเกลี่ย
เปนวิชาชีพโดยบัญญัติใหรัฐมนตรีประกาศมาตรฐานความสามารถของผูที่จะขึ้นทะเบียนเปน 
ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  มีบทบัญญัติที่กําหนดเรื่องการขึ้นทะเบียนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  กําหนด
คุณสมบัติของผูที่จะจดทะเบียน กําหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนโดยผูไกลเกลี่ยขอพิพาทมีอายุ
ในทะเบียนเปนเวลาเพียง 3 ป นับแตขึ้นทะเบียนตาม Section  6  Mediation  Act 1997 และใหมี
กําหนดใหสามารถตออายุทุกๆ 3 ป เพื่อเปนการพัฒนาความรูความสามารถของผูไกลเกลี่ย
ตลอดเวลา 
     สวนหลักเกณฑและขอบังคับของการไกลเกล่ียขอพิพาทนั้น Mediation Act  
1997  ไดกําหนดถึงเรื่องของขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการไกลเกลี่ยขอพิพาทไววา ไมสามารถนําไป 
เปดเผยหรือเปนพยานในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการได หากการไกลเกลี่ยไมประสบความ 
สําเร็จ ซ่ึงกําหนดไวใน Mediation Act 1997 Section 9 Admissibility of evidence กําหนดวาพยาน 
หลักฐานหรือขอเท็จจริงที่ เกิดขึ้นจากการไกล เกลี่ยไมวาจะเปนการสื่อสารหรือเอกสาร 
ไมสามารถนําไปเปดเผย  หรือเปนพยานหลักฐาน  ในชั้นศาลหรือช้ันอนุญาโตตุลาการได  หากการ
ไกลเกลี่ยไมประสบความสําเร็จ   
     เร่ืองผูไกลเกล่ียขอพิพาทจะตองรักษาความลับของคูพิพาทไมนําไปเปดเผย  
ซ่ึงกําหนดไวใน Mediation Act 1997  Section  10  Secrecy  กําหนดใหผูไกลเกล่ียที่ไดขึ้นทะเบียน
ไวจะตองไมเปดเผยขอมูลที่ไดรับในการไกลเกลี่ย   เวนแต 
     (a)  เปดเผยไดในกรณีอยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศ 
     (b)  เปดเผยไดในกรณีไดรับอนุญาตจากคูกรณี 

                                                 
4  Mediation  Act  1997.  Retrieved  February  3,  2009,  from 

http://www.crs.org.au/html/documents/MediationAct1997.pdf. 

DPU



 51 

     (c) เปดเผยไดถาไดรับอนุญาตจากผูใหขอมูล 
     (d)  ผูไกลเกลี่ยเปดเผยไดในกรณีมีเหตุเชื่อวา 
     (i)  เปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิต  รางกาย  หรือทรัพยสินของบุคคล  ที่อยูภายใต
สถานการณที่ฉุกเฉินและจริงจัง  และการเปดเผยเปนสิ่งจําเปนเพื่อจะทําใหเหตุการณเชนวานั้น
คล่ีคลายลงได 
     (ii) การเปดเผยเปนสิ่งจําเปนเพื่อท่ีจะรายงานใหทราบถึงการกระทําความผิด
กฎหมายหรือปองกันการกระทําความผิดกฎหมาย 
     โดยถาผูไกลเกลี่ยทําการฝาฝนนําขอมูลไปเปดเผย Mediation Act 1997  
Section 8 Cancellation of registration ไดบัญญัติกําหนดบทลงโทษไวโดยใหมีการเพิกถอนการ 
จดทะเบียนเปนผูไกลเกลี่ย 
     อีกทั้งยังกําหนดถึงเรื่องความคุมกันและการปกปองผูไกลเกล่ีย  จากการถูก
ฟองรองดําเนินคดี  ในลําดับเดียวกับผูพิพากษาและอนุญาโตตุลาการที่ปฏิบัติหนาที่  ดังนั้น 
ผูไกลเกล่ียขอพิพาทจึงไมตองรับผิดทั้งทางแพงและทางอาญา  ซ่ึงจะมีกําหนดไวใน  Section  12  
Mediation  Act  1997   ซึ่งในเรื่องนี้ประเทศออสเตรเลียไดใหความสําคัญเปนอยางมากในการ
ปกปองและคุมครองผูไกลเกลี่ย  โดยเห็นจากยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับของประเทศออสเตรเลีย
กําหนดหลักนี้ไวดวยเชนกัน เชน Section 19p Family Law act 1975, section  53c Federal Court  
of Australia Act 1976  
     ผูที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทในประเทศออสเตรเลีย  คือ 
     1)  ผูพิพากษา เจาหนาที่ศาล  (Registrar)  ที่เปนนักกฎหมาย ที่เปนพนักงาน
ศาลที่มีความสามารถทักษะในการไกลเกลี่ยขอพิพาท บางครั้งผูพิพากษาก็สงคดีใหผูไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทภายนอก ที่ปกติจะเปนนักกฎหมายที่คูความยินยอมใหเปนผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท 
     2)  ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเอกชน  ไดแก  ผูไกลเกลี่ยที่เปนผูประกอบอาชีพ
ทนายความหรือนักกฎหมายตาง ๆ นอกจากนี้ผูไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชน ก็จะเปนผูที่ประกอบ
อาชีพตาง ๆ ที่อาสาสมัครเขามาทําหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกิดขึ้น 
     ในการไกลเกลี่ยขอพิพาทของประเทศออสเตรเลีย  คูความสามารถมี
ทนายความมารวมในการไกลเกล่ียขอพิพาท  หรือหากไมมีทนายความคูพิพาทสามารถนําบุคคลที่
คูพิพาทเห็นสมควรมาชวยเหลือในการไกลเกล่ียขอพิพาทได  โดยผูที่จะเขารวมในการไกลเกล่ียขอ
พิพาทตองมีอํานาจในการตัดสินใจในการยุติขอพิพาทได  เชน  ถาเปนผูแทนของหางหุนสวนหรือ
บริษัท  ก็ตองมีอํานาจกระทําการแทนหางหุนสวนหรือบริษัท5 

                                                 
5  ปรัชญา  อยูประเสริฐ.  เลมเดิม.  หนา  44-45. 
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     การอบรมและพัฒนาบุคลากรในการไกล เกลี่ยขอพิพาทในประเทศ
ออสเตรเลีย  ผูไกลเกล่ียขอพิพาทจะไดรับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรูในการไกลเกล่ียขอพิพาท
อยูเสมอ  ดังจะเห็นไดจากหลักสูตรการอบรมที่กําหนดใหอบรมอยางนอย 3 วัน ประกอบดวย
ทฤษฎีเกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาท  การฝกปฏิบัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยการผานการ
ประเมินของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท  ไดแก  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศ  เชน  
University of South Australia, Adelaide University ฯลฯ  และมหาวิทยาลัยตางประเทศ  เชน  
Harvard  University, Bond  University  นอกจากนี้ยังมีหนวยงานเอกชน  เชน  LEADR, the Accord  
Group  เปนตน6 
     กลาวโดยสรุป  การไกลเกล่ียขอพิพาทในประเทศออสเตรเลีย  มีพัฒนาการ
มายาวนาน  มีการใชการไกลเกลี่ยขอพิพาทอยางกวางขวาง  ทั้งในศาลและนอกศาลโดยองคกร
เอกชนในชุมชน  เนื่องจากระบบกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย  เปนระบบกฏหมายคอมมอนลอว  
ประกอบดวยหลายมลรัฐ  จึงมีกฏหมายหลายฉบับที่บัญญัติถึงการไกลเกลี่ยขอพิพาท  และ
สนับสนุนการไกลเกลี่ยขอพิพาทอยางมาก  มีการกลาวถึงการสงคดีใหเขาสูการไกลเกลี่ยขอพิพาท  
มีคดีที่สามารถไกลเกล่ียไดจํานวนมาก  ผูไกลเกล่ียไดรับการยกยองสนับสนุน  ตลอดจนมีความคุม
กันในการปฏิบัติหนาที่เทียบเทากับผูพิพากษาที่ปฏิบัติหนาที่  มีหนวยงานหลากหลายที่ดําเนินการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท  ทําใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนที่นิยมแพรหลายในหลายวิชาชีพ  ทําให
ปริมาณคดีเขาสูการชี้ขาดตัดสินโดยผูพิพากษานอยลง  สงผลใหการพิจารณาและพิพากษาคดีในทุก
ช้ันศาลมีไมมากนัก  ประกอบกับผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไดรับการฝกอบรมใหมีความรูความสามารถ
และมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทไดเปนอยางดี 
 

 3.2.2 การไกลเกล่ียขอพิพาทในประเทศญี่ปุน 
 ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายซิวิลลอรเชนเดียวกับประเทศไทย  แต
ดวยสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุนเนนวิธีการระงับขอพิพาทแบบสันติวิธี  จึงทําใหกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทถูกนําไปใชอยางกวางขวางในประเทศญี่ปุน 
 3.2.2.1  แนวคิดในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
   ในประเทศญี่ปุนประชาชนโดยทั่วไปมีนิสัยรักสงบ  ไมชอบความวุนวาย  จึงมัก
ใชวิธีระงับขอพิพาทกันดวยสันติวิธี  เมื่อมีกรณีขอพิพาทเกิดขึ้นจึงมักจะหาบุคคลที่เคารพนับถือมา
ชวยในการไกลเกลี่ยหรือแนะนําแนวทางให  ดวยเหตุนี้รัฐบาลของประเทศญี่ปุนจึงพยายามสราง
กลไกตางๆ  เพื่อใหความขัดแยงยุติลง  โดยปราศจากการเผชิญหนาของคูกรณี 

                                                 
6  แหลงเดิม.  หนา  49. 
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   การระงับขอพิพาทของญี่ปุน  เนนที่กระบวนการที่ไมเปนทางการ เชน วิธีการ
อนุญาโตตุลาการ  การเจรจาตอรองโดยเฉพาะอยางยิ่งการไกลเกล่ียในศาลซึ่งเปนวิธีการที่ขึ้นอยูกับ
เจตนาของคูกรณี กระบวนการระงับขอพิพาทนั้นในระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุนแบงออกได
เปนระบบฟองคดี  (Litigation system)  ซ่ึงก็คือการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล  มีผูพิพากษาทํา
หนาที่พิจารณาขอพิพาทและมีคําตัดสินในรูปของคําพิพากษาหรือคําส่ังโดยในขั้นตอนการพิจารณา
พิพากษาคดีจะมีกระบวนการพิจารณาคดีที่เครงครัดและอีกระบบหนึ่งก็คือระบบการไกลเกลี่ย 
(Mediation System)  เปนระบบที่ตรงกันขามกับระบบฟองคดี กลาวคือ  จะมีคณะกรรมการไกล
เกลี่ยที่เปนผูพิพากษาเปนผูไกลเกลี่ยและมีบุคคลภายนอกซึ่งมาจากภาคเอกชนที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเขารวมการไกลเกลี่ยเพื่อชวยเหลือใหคูกรณีตกลงกันได  พรอมทั้งแกไขในปญหาขอพิพาทที่
เกิดขึ้น7 
 3.2.2.2 หลักการในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
    กระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยของประเทศญี่ปุนสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท  
คือ8 
   1)   Judicial compromise  คือ  กระบวนการไกลเกล่ีย โดยมีศาลเปนผูดําเนินการ
หมายความวา ในการไกลเกล่ียขอพิพาทที่มีผูพิพากษาเปนผูทําหนาที่ดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาท
ดวยตนเอง เพื่อชวยเหลือใหคูกรณีตกลงกันไดโดยไมมีผูชวยเหลือแตอยางใด  ซ่ึงเปนการใชอํานาจ
ของผูพิพากษาภายใตกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของญี่ปุน 
   2) Conciliation  คือ  กระบวนการการไกลเกลี่ยโดยในรูปของคณะกรรมการ
เปนผูไกลเกลี่ยที่ประกอบดวยประธาน  1  คนและ  สมาชิกผูไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพง  2  คนหรือ
มากกวานั้นแลวแตกรณี  การไกลเกล่ียในรูปของคณะกรรมการไกลเกล่ียเปนกระบวนการที่องคกร
สาธารณะ  (A  Dublin  organ)  เขาชวยเหลือผูพิพากษาเพื่อพยายามแกไขปญหาความขัดแยงทาง
แพงรวมกัน ซึ่งในประเทศญี่ปุนไดแบงออกเปน  3  ประเภท  คือ 
    (1) Conciliation  of  labor  disputes  คือ  กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่
เกี่ยวของกับขอพิพาทเรื่องแรงงานโดยคณะกรรมการแรงงาน ตามที่บัญญัติไว  Labor Union  law  
and  Law  for  Adjustment  Labor  Relation 
    (2) Conciliation of domestic  affairs  คือ  การไกลเกล่ียขอพิพาทที่เกี่ยวของ
กับเรื่องครอบครัว  ตามที่บัญญัติไวใน  Law  for  adjudgement  of  domestic  relations   

                                                 
7  Koji  Ono  and  Kazuhiko  Niijima.  (2000).  Family  courts  and  family  affairs  conciliation  

system  in  Japan.  P.  45. 
8  วรรณชัย  บุญบํารุง.  (2544).  การระงับขอพิพาทกอนนําคดีขึ้นสูศาล.  หนา 1-2. 
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    (3) Conciliation of civil affairs คือ การไกลเกลี่ยในขอพิพาทตางๆ ที่
เกี่ยวของกับเรื่องเอกชนนอกจากขอพิพาทในประเภทที่ 1 และ 2   
   3)  Mediation คือ กระบวนการการไกลเกล่ียที่มีบุคคลอื่นนอกจากผูพิพากษา
หรือคณะกรรมการไกลเกลี่ยรวมทั้งบุคคลอื่นๆ หรือตัวแทนขององคกรฝายปกครองเปน
ผูดําเนินการ 
   ในประเทศญี่ปุนการไกลเกลี่ยขอพิพาทสามารถแบงไดเปน  2  สวน 
   1)  การไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นศาล 
    การไกลเกลี่ยโดยศาลนี้ยังสามารถแยกออกไดเปน  2  ประเภท  คือ 
    (1) การไกลเกลี่ยโดยผูพิพากษา โดยการไกลเกลี่ยในศาลโดยปกติผูพิพากษา
จะนําการไกลเกลี่ยขอพิพาทมาใชกับคูกรณี  ซ่ึงถือวาเปนเรื่องปกติในศาลของญี่ปุนภายใตกฎหมาย
วิธีพิจาณาความแพงของญี่ปุน มาตรา 89  บัญญัติวา  “ไมวาการพิจารณาคดีจะดําเนินไปแลวเพียงใด  
ศาลอาจจะพยายามใหมีการประนีประนอมยอมความหรืออาจจะมีผูพิพากษาสงประเด็นหรือขอให
มีการประนีประนอมยอมความได”9  โดยผูไกลเกลี่ยก็จะเปนผูซ่ึงทําการพิจารณาพิพากษาหรือโดยผู
พิพากษาที่เปนสมาชิกในคณะผูตัดสิน 
    (2) การไกลเกลี่ยโดยคณะกรรมการเปนผูไกลเกลี่ยที่ประกอบดวยประธาน  
1  คนและ  สมาชิกผูไกลเกล่ียขอพิพาททางแพง  2  คนหรือมากกวานั้นแลวแตกรณี  การไกลเกล่ีย
ในรูปของคณะกรรมการไกลเกลี่ยจะเขาชวยเหลือผูพิพากษาเพื่อพยายามแกไขปญหาความขัดแยง
ทางแพงรวมกัน  เชน  เชนการไกลเกล่ียในศาลครอบครัวของญี่ปุน  ก็จะประกอบดวยผูพิพากษา
จากศาลครอบครัว  1  ทาน  และผูไกลเกล่ียสบทบอีก 2  ทาน โดยผูไกลเกล่ียสบทบสวนใหญจะมา
จากผูมีประสบการณหรือผูเชี่ยวชาญในหลายๆ ดาน ตาม  Law  for  adjudgement  of  domestic  
relations  มาตรา  22 
     การไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีแพงทั่วไปของญี่ปุนจะมีกฎหมายบัญญัติ
หลักในเรื่องการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีแพงไวดวย  ที่เรียกวา  “Law  For  Conciliation  civil affairs”  
แยกออกจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงตางหาก  ซ่ึงกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหมี
การใชวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงไว  โดยเนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้  มีดังนี้คือ10  
การไกลเกล่ียขอพิพาทในคดีแพงทั่วไป  คูความอาจรองขอใหมีการไกลเกลี่ยในศาลได (มาตรา 2) 
 

                                                 
9  ชวลิต  ทวีวัฒนานนท.  (2549).  การระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียในธุรกิจประกันภัย.  หนา  41-42. 
10  สมชาติ  โลกสันติสุข.  (2547).  การบริหารงานคดี : ขอพิจารณาเกี่ยวกับการไกลเกล่ียในศาล.   

หนา  76-84. 
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ซ่ึงศาลตองพิจารณาวาอยูในเขตศาลหรือไม (มาตรา 4) แตทั้งนี้ในการไกลเกล่ียอาจมีคณะกรรมการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทไดหรือศาลอาจจะมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยผูพิพากษาก็ได  (มาตรา  5)  
คณะกรรมการไกลเกล่ียขอพิพาทจะประกอบดวยประธานและสมาชิกซึ่งถูกกําหนดโดยศาล  
(มาตรา  7)  และถามีบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียในผลการไกลเกล่ียเขามาในคดีก็ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการไกลเกล่ียขอพิพาทหรือผูพิพากษากอน  (มาตรา 11 -12  และมาตรา 15)  
แตหากวาเปนการไมเหมาะสมอันเนื่องมาจากคูความตกลงกันไมได  คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทอาจสิ้นสุดกระบวนการไกลเกลี่ยได  (มาตรา  14)  หรือถาศาลเห็นวาการไกลเกลี่ยไม
เหมาะสมและมีความจําเปนอาจมีคําส่ังสําหรับการระงับขอพิพาทของคดีโดยใชอํานาจศาลเองได  
(มาตรา  17)  แตอยางไรก็ตามคูความอาจยื่นคําคัดคานคําสั่งนั้นไดภายใน  2  สัปดาห นับแตวันที่มี
หนังสือบอกกลาว  (มาตรา 18) และเมื่อมีการคัดคานการไกลเกลี่ยเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดตามกฎหมาย  คดีก็จะถูกยื่นฟองตอการพิจารณาในศาลตอไป  (มาตรา  19-20)  ใน
ขั้นตอนและกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกิดขึ้นคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจจะ
กําหนดเงื่อนไขการไกลเกลี่ยใหเหมาะสมไดตามที่คูความรองขอโดยอนุโลมได (มาตรา  31  
ประกอบ มาตรา 24-3)  อีกทั้งยังมีการกําหนดโทษทางอาญาและคาปรับเปนการลงโทษผูไกลเกลี่ย
ที่เปดเผยความลับดวยโดยจําคุกไมเกิน  6  เดือนหรือปรับไมเกิน  200,000  บาท  (มาตรา  38) 
   2) การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล 
    สําหรับการไกล เกลี่ยนอกศาลของประเทศญี่ปุนจะดํา เนินการโดย
บุคคลภายนอก  ซ่ึงอาจเปนรูปของคณะกรรมการ  บุคคลทั่วไป  หรือตัวแทนขององคกรฝาย
ปกครอง  ทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ย  คอยประสานงาน  ใหความคิด  นําเสนอขอเสนอของแตละฝาย
เพื่อคูกรณีสามารถตกลงกันได  โดยผูไกลเกลี่ยไมมีอํานาจเสนอความคิดเห็นของตนเองใหแก
คูกรณีแตอยางใด 
    การไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาลในประเทศญี่ปุน  จะเปนรูปขององคกรตาง 
ๆ ที่เขามาชวยเหลือโดยนําเอากระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยมาใชระงับขอพิพาทตางๆ  เชน 
    ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Consumer Product  
PL Center) 11  เกิดขึ้นหลังจากที่ไดมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  1994  
(The  Product  Liability Law)  และไดมีผลบังคับใชเมื่อป  1995  นั้น สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
ไดเห็นชอบในนโยบายที่จะใหภาคเอกชนจัดตั้งองคกรในรูปของศูนยปฏิบัติการเพื่อดําเนินงาน
ชวยเหลือผูบริโภคแกไขปญหาเกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑซ่ึงเปนการดําเนินการแกไขปญหา

                                                 
11  Norihiko  MAEDA.  (2000).  ADR  in  Japan.  Retrieved  January 15, 2009, from  

http://www.jcaa.or.jp/jcaa-j/jigou/textadrinjapen.html.  p.  4. 
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นอกระบบตุลาการ (ADR) นโยบายเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว งายคาใชจายต่ํา และมีความยุติธรรม 
ซ่ึงในปจจุบันมีศูนยฯ จัดตั้งทั้งหมด 13 แหง ตั้งอยูในกรุงโตเกียว ในแตละศูนยฯ มีหนาที่ให
คําปรึกษา  และไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาท  ในเรื่องผลิตภัณฑของผูบริโภค  ไดแก12 
    1)  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑยานยนต 
    2)  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา
ในบาน 
    3)  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ 
    4)  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑยา 
    5)  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑของเลน 
    6)  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑตกแตงบาน 
    7)  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับเรือเพื่อการพักผอน 
    8)  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับกาซและน้ํามันเชื้อเพลิง 
    9)  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑของใชประจําวัน
ดานการบริโภค 
    10) ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑของใชใน
ชีวิตประจําวัน 
    11)  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑวัสดุบาน 
    12)  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุปกรณ
ปองกันภัย 
    13)  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง 
    ตัวอยางเชน 
    ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาใน
บานนั้นตั้งขึ้นโดยสมาคมเครื่องใชไฟฟาในบาน  ซ่ึงมีบริษัทผูผลิตรายใหญหลายบริษัทรวมตัวกัน
เพื่อดูแลความปลอดภัยในผลิตภัณฑโดยเฉพาะ  ศูนยฯ  นี้ไดแยกเปนอิสระจากสมาคม  เนื่องจาก
ตองการใหศูนยฯ  มีความยุติธรรมและเปนกลางในการไกลเกล่ียปญหาระหวางผูผลิตกับผูบริโภค  
ความสัมพันธกับผูประกอบธุรกิจจะมีการติดตอประสานงานกันเปนประจํา แตศูนยฯ ไมมีอํานาจ

                                                 
12  อัครพงษ  เวชยานนท.  (2551).  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

เครื่องใชไฟฟาในบานในประเทศญี่ปุน.  สืบคนเมื่อ  2  กรกฎาคม  2552,  จาก  
http://gotoknow.org/blog/akrapong/169600. 
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บังคับผูผลิตเนื่องจากไมมีกฎหมายใหอํานาจ  การประสานงานจะเปนเรื่องของการรายงานผลการ
ตรวจสอบ  รายงานผลการเจรจากับผูบริโภค  การปองกันปญหาตางๆ  ที่เกี่ยวกับสินคา13 
    1) โครงสรางขององคกร 
     (1)  คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยผูอํานวยการศูนย ผูใหคําปรึกษา 
ฝายธุรการ และทนายความที่ปรึกษา ซ่ึงกรรมการมีวาระ  2  ป  มีการประชุมปละ  2  ครั้ง 
     (2)  คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ประกอบดวยทนายความ ผูมีความรู
และประสบการณ ฝายเทคนิคและผูมีความรูเกี่ยวกับปญหาผูบริโภค ซ่ึงกรรมการมีวาระ  2  ป  มี
การประชุมปละ  4  ครั้ง 
    2)  วัตถุประสงคของศูนยฯ มีดังนี้ 
     (1)  รับคําปรึกษาจากผูบริโภคทางโทรศัพทโดยไมเสียคาบริการ 
     (2)  เปนคนกลางในการไกลเกลี่ยระหวางผูผลิตกับผูบริโภค 
     (3)  ปองกันปญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ 
    3) เนื้อหาคําปรึกษามีดังนี้ 
     (1)  เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องใชไฟฟาซึ่งกอใหเกิดความ
เสียหายกับส่ิงของอื่นๆ กรณีนี้เจาหนาที่ผูใหคําปรึกษาจะเดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริง ณ  
สถานที่เกิดเหตุ 
     (2)  เร่ืองเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องใชไฟฟา 
     (3)  เร่ืองทั่วไป  อาทิ  เชน  อันตรายของสินคา  และวิธีใช  เปนตน 
    4) ขั้นตอนในการแกไขปญหามีดังนี้ 
     (1) รับคําปรึกษาจากผูบริโภคทางโทรศัพทฟรีไดอัลเกี่ยวกับเครื่องใช 
ไฟฟาในบานทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ 
     (2) แนะนําใหผูบริโภคติดตอกับผูผลิตโดยตรง หากเจรจาตกลงกันได
ตองแจงผลการเจรจาใหศูนย ฯ  ทราบ 
     (3) กรณีไมสามารถตกลงกันได  ศูนยฯ  จะเปนคนกลางในการเจรจา
ไกลเกลี่ยโดยใหทนายความเปนผูเจรจาให  ซ่ึงขั้นตอนนี้หามมิใหมีการเจรจาระหวางผูบริโภคกับ
ผูผลิตโดยตรง ตองผานศูนยฯ  เทานั้นเนื่องจากผูผลิตไมตองการใหมีช่ือปรากฏอยูในขอมูลของ
ศูนยฯ  จึงชอบที่จะเจรจาแกไขปญหาใหผูบริโภคโดยเร็วศูนยฯ ไมมีอํานาจในการตัดสิน แตจะสรุป
เนื้อหาทั้งหมดใหผูผลิตและผูบริโภคทราบโดยศูนยฯ  จะเสริมขอคิดเห็นทางเทคนิคหรือ 

                                                 
13  แหลงเดิม. 
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ขอกฎหมายใหดวย  สวนมากจะยอมความกันไดในขั้นตอนนี้  และเมื่อยอมความกันไดแลวจะตอง
มีการทําบันทึกประนีประนอมยอมความโดยทั้งสองฝายลงชื่อและศูนยฯ  ลงชื่อเปนพยาน 
     (4) กรณีที่ผูบริโภคไมพอใจในขั้นตอนการเจรจาไกลเกลี่ย  ศูนยฯ  จะ
สอบถามคูกรณีทั้งสองฝายวาจะนําเรื่องเขาสูการตัดสินของคณะกรรมการจะยอมรับไดหรือไม  
หากยอมรับไดก็จะมีการประชุมคณะกรรมการตัดสินมาอภิปรายหาสาเหตุที่เกิดขึ้นของปญหา  
ขั้นตอนนี้  ผูบริโภคจะเสียคาใชจายจํานวน  10,000  เยน  และใชเวลาพิจารณาประมาณ  6  เดือน 
     ในการนี้ ศูนยฯ จะเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุของปญหาที่เกิด การ
วิเคราะห และผล โดยมีการเผยแพรขอมูลในโฮมเพจและรายงานประจําปของศูนย แตจะไมมีการ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคและผูผลิตเพื่อรักษาสิทธิสวนบุคคลของคูกรณี 
     หรือศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑรถยนตเปน
หนึ่งในศูนยฯ  ที่จัดตั้งขึ้นใหบริการแกผูบริโภค  โดย  ศูนยฯ  แหงนี้มีสถานะเปนมูลนิธิ โดยไดรับ
เงินสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมรถยนตญี่ปุนซึ่งในการบริหารงานไดแยกตัวเปนเอกเทศจาก
สมาคมฯ14 
     หนาที่ของศูนยฯ  คือ  ใหคําปรึกษา แนะนําแกผูบริโภคในปญหาความ
รับผิดในผลิตภัณฑ และดําเนินการเจรจาไกลเกล่ียกรณีพิพาท ตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อยุติปญหา 
เกี่ยวกับเรื่องสินคาประเภทยานยนตทุกชนิด ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานจะทําการเปดเผยสูสาธารณะ
ชนผานทางรายงานประจําปหรือทางโฮมเพจ ดวยความระมัดระวังเพื่อรักษาความลับของคูกรณีทั้ง
สองฝายเอาไวเปนหลัก 
     โครงสรางของศูนยฯ  จะประกอบดวยเจาหนาที่ใหคําปรึกษา  จํานวน  
10  คน  แบงเปน  7  คน  เปนผูมีประสบการณเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถยนตและการเจรจาไกล
เกลี่ยแกไขปญหาการขัดแยง  ที่เหลืออีก  3  คน  เปนนักกฎหมาย 
     ขั้นตอนในการแกไขปญหามีดังนี้  แบงเปน  2  งาน  ดังนี้ 
     1) งานรับคําปรึกษาจากผูบริโภคผานทางโทรศัพทหรือทางโฮมเพจ  
เจาหนาที่จะสรุปปญหา  แนะนําผูบริโภค  ผูบริโภคดําเนินการตอรองกับผูประกอบธุรกิจ  หากไม
สําเร็จผูบริโภคอาจขอใหศูนยฯ  ชวยเจรจาประนีประนอม  หากเจรจาไมสําเร็จจึงจะดําเนินการขั้น
ตอไป 
     2) งานพิจารณาสอบสวน  เมื่อถึงขั้นตอนนี้ตองให ผูบริโภคและ 
ผูประกอบธุรกิจตกลงยื่นหนังสือถึงศูนยฯ เพื่อขอใหทําการตรวจสอบและมีหนังสือยินยอมให

                                                 
14  อัครพงษ  เวชยานนท.  (2551).  ความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑรถยนตในประเทศญี่ปุน.  สืบคนเมื่อ  

2  กรกฎาคม  2552,  จาก  http://gotoknow.org/blog/akrapong/169602. 
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ศูนยฯ  เปนคนกลางในการดําเนินการ  ทั้งนี้  จะตองเสียคาใชจายฝายละ  5,000  เยน โดยศูนยฯ จะมี
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ  (เฉพาะกิจ)  ซ่ึงประกอบดวยทนายความ 4  คน นักกฎหมาย  5  คน 
วิศกร  2  คน  ผูใหคําแนะนําของศูนยผูบริโภค  2  คน  ดําเนินการสอบสวน  หาขอมูลพิจารณา  
วินิจฉัย  และตัดสินปญหา  ทั้งนี้  ไมมีอํานาจทางกฎหมายในการบังคับใหคูกรณีดําเนินการใดๆ ซ่ึง
เมื่อผลการตัดสินปญหาของคณะอนุกรรมการออกมาแลวไมเปนที่พอใจของฝายใด ตองดําเนินการ
ฟองรองตอศาลเอาเอง 
     นอกจากการมีศูนยฯ เชนวานี้แลว ยังมีสถาบันแกไขปญหานอกระบบ
ตุลาการ (alternative dispute resolution: ADR) เชน  สภาทนายความไดมีการจัดตั้งศูนยไกลเกล่ีย
ของสภาทนายความ  ซ่ึงมีทั้งหมด  17  แหงทั่วประเทศ  องคกรระงับขอพิพาททางสิ่งแวดลอม  
(The  Commission  for  Settlement  of  Environment  Pollution  Disputes) ซ่ึงจะเปนการระงับขอ
พิพาทภายใต  The  Law  for  Settlement of  Environment  Pollution  Disputes  หรือคณะกรรมการ
ระงับขอพิพาทสัญญากอสราง (Building  Contract  Dispute Settlement  Committee)   เปนตน 
     สรุปวากระบวนการการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยในระบบ
กฎหมายของประเทศญี่ปุนมีลักษณะคลายกับของประเทศไทย  กลาวคือของประเทศไทยมีการ 
ไกลเกล่ียขอพิพาททั้งในศาลและนอกศาลเหมือนกัน  โดยการไกลเกลี่ยในศาลผูพิพากษาเปนผูทํา
หนาที่ไกลเกล่ีย  แตการไกลเกล่ียในประเทศญี่ปุนจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาทแยก
ตางหากจากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  และยังสามารถตั้งคณะกรรมการไกลเกล่ียชวยศาลใน
การไกลเกลี่ยไดดวย  อีกทั้งประเทศญี่ปุนยังมีองคกรและศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลอีก
มากมายเพื่อชวยในการระงับขอพิพาทนอกศาล   
 
3.3 เปรียบเทียบการไกลเกล่ียขอพิพาทระหวางประเทศและในตางประเทศ 
 การไกลเกลี่ยขอพิพาทตามกฎหมายแมแบบวาดวยการประนอมขอพิพาท  และประเทศ
ออสเตรเลีย  กับประเทศญี่ปุน  จะมีเงื่อนไขและหลักการที่สําคัญหลายประการแตกตางกัน ซ่ึง
สามารถทําตารางเปรียบเทียบเปนประเด็นตาง ๆ  ดังนี้ 
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ตารางที่  3.1  แสดงเปรียบเทียบการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางประเทศและในตางประเทศ 
 

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

กฎหมายแมแบบของ  
UNCITRAL     

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุน 

1. การเขาสู
 กระบวนการ
 ไกลเกลี่ย 

โดยสมัครใจ โดยสมัครใจ ยกเวน บาง
กรณีในชั้นศาล   ศาล
สามารถสั่งใหเขาสูการ
ไกลเกลี่ยกอนได 

โดยสมัครใจ  และเชิง
บังคับ 

2.  ผูไกลเกลี่ย
 และการแตงตัง้ 
 ผูไกลเกลี่ย 

กําหนดใหมีผูไกลเกลี่ย
มีคนเดียว  เวนแต  
คูกรณีตกลงใหมีสอง
คนหรือกวานัน้  โดย
การแตงตั้งผูไกลเกลี่ย  
คูพิพาทอาจแตงตั้ง
โดยตรงหรืออาจ 
รองขอตอสถาบัน   
เพื่อแนะนําบุคคลที่
เหมาะสมที่จะเปน 
ผูไกลเกลี่ยกไ็ด 

 กําหนดใหผูไกลเกลี่ย
และการแตงตัง้ผูไกล
เกลี่ยเปนไปตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยแต
ละฉบับ  ซ่ึงอาจจะเปนผู
พิพากษา หรือเจาหนาที ่
ผูไกลเกลี่ย  หรือองคกร
ตาง ๆ   

กําหนดใหการไกลเกลี่ย
ในศาลผูพิพากษาเปน 
ผูไกลเกลี่ยหรืออาจ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ไกลเกลี่ยขอพพิาทก็ได  
สวนการไกลเกลี่ยนอก
ศาลจะเปดใหบุคคล 
ภายนอกเปนผูไกลเกลี่ย   

3.  คุณสมบัติ
 ของผูไกลเกลี่ย 

 กําหนดใหการไกลเกลี่ย
เปนวิชาชีพ  ผูที่ขึ้น
ทะเบียนเปนผูไกลเกลี่ย
เทานั้นมีอํานาจไกลเกลี่ย  
โดยมีกําหนดระยะเลา
เปนผูไกลเกลีย่  3  ป   
 

ผูที่จะทําหนาที่ไกลเกลี่ย
จะเนนวาตองเปนผูมี
ความรู  ความสามารถ  
ประสบการณเกี่ยวกับ
เร่ืองที่ดําเนินการขจัด
ความขัดแยงเปนสําคัญ   
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ประเด็นเปรียบเทียบ กฎหมายแมแบบของ  
UNCITRAL 

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุน 

4.  กระบวน 
 การไกลเกลี่ย 

กําหนดใหผูไกลเกลี่ย
จะพบหรือติดตอกับ
คูพิพาททั้งสองฝาย
หรือแยกพบคูพิพาทที
ละฝายก็ได 

 กําหนดใหคูกรณีสามารถ
มีทนายความหรือ บุคคล
อ่ืนที่คูพิพาทเห็นสมควร
มาชวยเหลือในการไกล
เกลี่ยได  แตผูเขารวมใน
การไกลเกลี่ยจะตองมี
อํานาจในการตัดสินใจ
เพื่อยุติขอพิพาทได 

กําหนดใหผูมสีวนได
เสียในผลของการ 
ไกลเกลี่ยอาจรองขอ 
เขามาในกระบวนการ
ไกลเกลี่ยได  และยังให
อํานาจผูไกลเกลี่ยเรียก
คูกรณีหรือผูมสีวนได
เสียเขามาในการ 
ไกลเกลี่ยไดเอง 

5. การเปดเผย
 ขอมูลและการ
 รักษาความลับ 

กําหนดวาเมื่อผู 
ไกลเกลี่ยไดรับขอมูล
ของคูพิพาทแลว  อาจ
เปดเผยขอมูลเหลานั้น
ใหแกคูกรณีอ่ืนได  
แตเมื่อถาเปนขอมูล
เฉพาะ  ผูไกลเกลี่ย
ตองรักษาเปน
ความลับและไม
เปดเผยตอคูกรณีอีก
ฝาย  เวนแตความตก
ลงหรือขอมูลนั้น
สามารถเปดเผยได
ภายใตกฎหมาย  หรือ
ตามสัญญา
ประนีประนอมยอม
ความ 

กําหนดใหผูไกลเกลี่ยที่ได
ขึ้นทะเบยีนไวจะตองไม
เปดเผยขอมูลที่ไดรับใน
การไกลเกลี่ย  เวนแต 
        1)  เปดเผยไดในกรณี
อยูภายใตกฎหมายระหวาง
ประเทศ 
        2)  เปดเผยไดในกรณี
ไดรับอนุญาตจากคูกรณ ี
        3)  เปดเผยไดถาได 
รับอนุญาตจากผูใหขอมูล 
        4)  ผูไกลเกลี่ยและ
คูกรณีเปดเผยไดในกรณีมี
เหตุจําเปนตามที่กําหนด 
ไวในMediation Act  
1997 Section 10 (2) 

กําหนดโทษทางอาญา
ของผูไกลเกลี่ยขอ
พิพาททางแพงที่
เปดเผยความลับของ
บุคคลอื่นโดยความรู
ของเขาในการปฏิบัติ
ตอหนาที่  บุคคลคน
นั้นจะถูกลงโทษทาง
อาญาจําคุกไมเกิน  
6  เดือน  หรือปรับไม
เกิน  200,000  บาท 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ประเด็นเปรียบเทียบ กฎหมายแมแบบของ  
UNCITRAL     

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุน 

6.  การรับฟง
 พยานหลักฐาน 

กําหนดใหคูกรณี  ผูไกล
เกลี่ยและบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ย  
ตองไมเกี่ยวของกับ
อนุญาโตตุลาการ  ศาล  
หรือ  กระบวนที่คลายคลึง
กัน  และไมเปนพยานหรือ
ใหการเปนพยาน  รวมทั้ง 
ขอมูล คํารับขอเท็จจริงที่
คูกรณีแสดงเจตนายอมรับ
ขอเสนอ  ฯลฯ  จะใชเปน
พยานหลักฐานไมได     

กําหนดวาพยาน 
หลักฐานหรือ
ขอเท็จจริงที่เกดิขึ้น
จากการไกลเกลี่ยไมวา
จะเปนการสื่อสารหรือ
เอกสาร  ไมสามารถ
นําไปเปดเผย  หรือ 
เปนพยานหลกัฐาน  
ในชั้นศาลหรอืช้ัน
อนุญาโตตุลาการได  
หากการไกลเกลี่ยไม
ประสบความสําเร็จ 

 

7.  อายุความในการ  
 ฟองรอง 

กําหนดใหชะลออายุความ
โดยเมื่อเร่ิมกระบวนการ
ไกลเกลี่ย  ใหอายุความขอ
เรียกรองอันเปน
สาระสําคัญ หยุดลงหรือ
ชะลอลง จนเมือ่การไกล
เกลี่ยยุติลงโดยปราศจาก
ความตกลงใหอายุความ
ดําเนินตอไปนบัแตเวลาที่
การไกลเกลี่ยยตุิลง 

  

8.  ผลและสภาพ
 บังคับของการไกล
 เกลี่ย 

หากตกลงกนัใหทําสัญญา
ประนีประนอมเพื่อระงับ
ขอพิพาท และตองมีผล
ผูกพันบังคับได 
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3.4  หลักการไกลเกล่ียขอพิพาทคดีผูบริโภคของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 
 ในสมัยกอนสังคมจะอยูกันแบบพึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน การผลิตสินคาจะทําดวยฝมือ
ตนเอง  แตตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิทยาการทางเทคโนโลยี  จึงทําใหเกิดการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ในป  ค.ศ.  1760  ทั้งในอังกฤษและยุโรป  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิต
จากการผลิตโดยผูมีฝมือดีมาเปนระบบการผลิตโดยเครื่องจักรกลจึงสามารถทําใหผลิตสินคาไดใน
ปริมาณมากๆ และลดตนทุนการผลิต  ทําใหเกิดแนวคิดปจเจกชนนิยม  วารัฐจะไมเขาไปแทรกแซง
เสรีภาพในการตกลงของเอกชน  ไดแก ทฤษฎีเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom  of  Contract) ยัง
กอใหเกิดหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการคาหลักหนึ่ง   คือ  หลัก  “ผูซ้ือตองระวัง”  (Caveat  Emptor  
หรือ Let  the  buyer  beware) กลาวคือ  หากมีความเสียหายใดๆ ในทรัพยสินที่ซ้ือขายกันนั้น  ความ
เสียหายนั้นตกเปนของผูซ้ือเอง  แตในระยะเวลาตอมาทฤษฎีและหลักกฎหมายตางๆ ที่เคยถูก
ยอมรับยึดถือเปนอุดมคติดังกลาวเร่ิมปรากฏขอบกพรอง เนื่องจากสภาพสังคมทางเศรษฐกิจและ
วิทยาการไดพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีก เนื่องจากระบบเสรีนิยมที่เปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเต็มที
โดยไมมีการควบคุม  ทําใหผูประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคเปนจํานวนมาก  เร่ิมเห็นวา
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนั้นมีขอบกพรอง จําเปนที่รัฐสมควรที่จะเขามาทีบทบาทมากขึ้นใน
การดูแลชวยเหลือคุมครองประชาชน มิใชปลอยใหผูผลิตเอาเปรียบผูบริโภคอีกตอไปโดยจะตอง
ชดเชยความเสียหายและตองหามาตรการมาคุมครองใหแกผูบริโภค  ในประเทศไทยไดเห็น
ความสําคัญในเรื่องการคุมครองผูบริโภคโดยไดจัดตั้งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  จึงไดมีการ
ยกรางกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค  จนกระทั่งผานการพิจารณาตราขึ้นเปนพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  เมื่อวันที่  30 เมษายน  2522  ซ่ึงในพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติ
ใหมีองคกรของรัฐใหความคุมครองผูบริโภค คือ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค โดย
เปนหนวยงานสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี15  

 3.4.1 ลักษณะของขอพิพาท  “คดีผูบริโภค” 
 ในประเทศไทยมิไดใหคํานิยามหรืออธิบายลักษณะของคดีผูบริโภคไวโดยตรง  แตจะ
พิจารณาลักษณะของขอพิพาทโดยดูจากบุคคลที่กฎหมายใหความคุมครอง  คือ  “ผูบริโภค”  ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  มาตรา 3 ไดกําหนดนิยามของคําวา ผูบริโภค หมายความวา 
ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือชักชวนจากผูประกอบ
ธุรกิจเพื่อใหซ้ือสินคาหรือรับบริการ  และหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจาก 
ผูประกอบธุรกิจโดยชอบ  แมมิไดเสียคาตอบแทนก็ตาม  ซ่ึงขอพิพาทคดีผูบริโภค  จึงเปนไดทั้งคดี

                                                 
15  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (2550).  สคบ.กับการคุมครองผูบริโภค.  หนา  2. 
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แพงและคดีอาญา  ที่มีความเสียหายมาจากคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งเปนผูบริโภค จะถือวาเปน 
ขอพิพาทคดีผูบริโภคทั้งส้ิน 
 แมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค  พ.ศ.  2551  จะไดบัญญัติบทนิยามคําวา  
“คดีผูบริโภค”  ไวในมาตรา  3  ก็ตามแตพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติความหมายไวเพียงเพื่อ
วัตถุประสงคในการกําหนดประเภทคดีที่จะใชวิธีพิจารณาคดีขึ้นเปนพิเศษในทางวิธีพิจารณาความ
ในศาลยุติธรรมเทานั้น  มิไดใหความหมายเปนการทั่วไป  โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จะใชบังคับ
เพียงแตขอพิพาทในทางแพงอยางเดียวเทานั้น  จะไมรวมถึงขอพิพาทคดีผูบริโภคในสวนอาญาดวย 
ถึงแมคดีอาญานั้นจะมีขอพิพาทสวนแพงที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคสินคาหรือบริการอยูดวยก็ตาม  
แตบทนิยามของพระราชบัญญัติดังกลาวก็พอที่จะอธิบายความหมายของคําวา  คดีผูบริโภค  ที่เปน
ขอพิพาทในทางแพงไดวาเปนคดีประเภทใดบาง 
 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค  พ.ศ.  2551 มาตรา 3 ไดใหคํานิยามของ 
คําวา  “คดีผูบริโภค”  หมายความวา  
 1) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 หรือ
ตามกฎหมายอื่น กับผูประกอบธุรกิจซ่ึงพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจาก
การบริโภคสินคาหรือบริการ 
 2) คดีแพงตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ 
ไมปลอดภัย 
 3)   คดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีตาม (1)  หรือ  (2)  
 4)   คดีแพงที่มีกฎหมายบัญญัติใหใชวิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 จะเห็นไดวา  คดีผูบริโภค ตามคํานิยามสามารถอธิบายถึงลักษณะของคดีผูบริโภค โดย
จําแนกสามารถจําแนกคดีผูบริโภคออกไดเปน  4  กลุม  ดังนี้16  คือ 
 1) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 หรือ
ตามกฎหมายอื่น  กับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอัน
เนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ  (มาตรา  3 (1)) 
  การนิยามความหมายของคดีผูบริโภคตามอนุมาตรานี้ไมไดใชขอหาหรือกฎหมาย 
ที่พิพาทเปนเครื่องชี้วัดวาเปนคดีผูบริโภคดังเชน  คดีชํานัญพิเศษอื่นๆ หากแตยึดเอาสถานะหรือ
ความสัมพันธระหวางคูความซึ่งฝายหนึ่งเปนผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคและอีก

                                                 
16  ชาญณรงค  ปราณีจิตต.  (2551).  ลักษณะของคดีผูบริโภค.  สืบคนเมื่อ 19 มกราคม  2552, จาก  
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ฝายหนึ่งเปนผูประกอบธุรกิจเปนหลักในการกําหนดลักษณะคดีผูบริโภค องคประกอบที่จะทําให
คดีใดเปนคดีผูบริโภคตามอนุมาตรานี้มีดวยกัน 3 ประการ คือ 
  (1) ตองเปนคดีแพงที่พิพาทระหวาง ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค
ตามมาตรา 19 หรือตามกฎหมายอื่นฝายหนึ่ง กับ ผูประกอบธุรกิจอีกฝายหนึ่ง 
   ความหมายของคําวา  “ผูบริโภค”  และ  “ผูประกอบธุรกิจ”  เปนไปตามที่นิยาม
ไวในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัตินี้ กลาวคือ  
   ก. “ผูบริโภค” หมายความวา  ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูบริโภค...ซ่ึงตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  มาตรา 3 ไดใหคํานิยาม  
“ผูบริโภค” หมายความวา ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือ
การชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ือสินคาหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใชสินคา
หรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม จึงสามารถแยก
บุคคลที่เปนผูบริโภคตามบทนิยามนี้ออกได เปน  3  จําพวก  คือ 
    -  ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ   
     คําวา “ซ้ือ” หมายความรวมถึง เชา เชาซ้ือ หรือไดมาไมวาดวยประการ
ใดๆโดยใหคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น และ 
     คําวา “บริการ” หมายความวา การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใดๆ 
หรือการใหใชหรือใหประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือ
ผลประโยชนอ่ืนแตไมรวมถึงการจางแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 
     ดังนั้น การจะเปนผูบริโภคในกลุมนี้ตองเปนกรณีที่มีการเสีย
คาตอบแทนหรือผลประโยชนอยางอื่นใหแกผูประกอบธุรกิจ  
    - ผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ือ
สินคาหรือรับบริการ  
     การที่พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  จัดบุคคลกลุมนี้เปน
ผูบริโภคทําใหบุคคลเหลานี้ไดรับความคุมครองตามกฎหมายและหากไดรับความเดือดรอนก็
สามารถรองทุกขตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหตรวจสอบการกระทําอันเปนการละเมิด
สิทธิของผูบริโภคได ถึงแมวาบุคคลเหลานี้จะยังไมไดซ้ือหรือใชสินคาหรือบริการแตอยางใด และ
เมื่อมีการโยงคํานิยามคําวา “ผูบริโภค” ตามกฎหมายดังกลาวมาใช บุคคลเหลานี้จึงอยูในความหมาย
ของคําวา “ผูบริโภค” ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย  
    - ผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปน
ผูเสียคาตอบแทนก็ตาม 
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     บุคคลที่จะเปนผูบริโภคในกลุมนี้จะตองไดใชสินคาหรือบริการจาก 
ผูประกอบธุรกิจโดยชอบ เชน บุคคลในครอบครัวหรือพนักงานในองคกรตางๆ ที่หัวหนา
ครอบครัวหรือนายจางเปนผูซ้ือหรือจัดหาสินคาหรือบริการมาใหใช แมจะไมไดเสียคาตอบแทน
ดวยตนเองก็ถือวาเปนผูบริโภคเชนกัน  แตถาเปนการนําสินคาไปใชหรือไดรับบริการโดยไมชอบ
เชน ลักขโมยไปใชยอมไมถือวาเปนผูบริโภคตามขอนี้ 
     “ผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา  19  หรือตามกฎหมายอื่น”  
ไมมีคํานิยามไวแตเขาใจไดวาตองมีกฎหมายใหอํานาจบุคคลนั้นฟองคดีแทนผูบริโภคไดโดยตรงซึง่
ปจจุบันมีอยู 2  องคกร  คือ 
     (1) คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค  พ.ศ.  2522 มีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคได 2 กรณี  คือ  คดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ของผูบริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคดีที่ ผูบริโภคที่ ถูกละเมิดสิทธิรองขอซึ่ ง
คณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม 
     (2) สม า คมที่ คณ ะ ก ร ร มก า ร คุ ม ค ร อ ง ผู บ ริ โ ภ ค รั บ ร อ ง ต า ม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  มาตรา 40  และ  41  ซ่ึงมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค
ที่เปนสมาชิกของสมาคมเทานั้น 
    ข.  “ผูประกอบธุรกิจ”  หมายความวา  ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองผูบริโภค  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.  2522  มาตรา 3 ไดใหคํานิยาม  
“ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูขาย  ผูผลิตเพื่อขาย  ผูส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
หรือผูซ้ือเพื่อขายตอซ่ึงสินคา  หรือผูใหบริการ  และหมายความรวมถึงผูประกอบกิจการโฆษณา
ดวย  
  (2) ตองเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมาย 
   องคประกอบสวนนี้ไมคอยมีความสําคัญมากนักเพราะกฎหมายไมไดจํากัดวา
ตองเปนขอพิพาทในเรื่องใดโดยเฉพาะเจาะจงเพียงแตสิทธิหรือหนาที่ที่พิพาทกันตองเปนเรื่องที่
กฎหมายรับรอง ดังนั้น มูลคดีที่เกิดขอพิพาทขึ้นอาจเปนเรื่องสัญญา ละเมิด หรือกฎหมายฉบับหนึ่ง
ฉบับใดใหสิทธิไวแลวมีการละเมิดสิทธินั้น  เชน  พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  พ.ศ.  
2545  มาตรา  33  ใหสิทธิผูบริโภคบอกเลิกสัญญาซื้อสินคาหรือบริการไดภายใน  7  วันนับแตวันที่
ไดรับสินคาหรือบริการ  หากผูประกอบธุรกิจไมคืนเงินภายใน 15  วันตามมาตรา 36  ผูบริโภคยอม
ฟองเรียกเงินคืนไดและถือวาเปนคดีผูบริโภคหรือพระราชบัญญัติแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542  
มาตรา 40  ใหบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําผิดตามกฎหมายดังกลาวมี
อํานาจฟองเรียกคาเสียหายจากผูประกอบธุรกิจที่กระทําความผิดและถือวาเปนคดีผูบริโภคเชนกัน 
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  (3) ตองเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ 
   องคประกอบสุดทายนี้ เปนการตีกรอบเพื่อมิใหมีการนําวิธีพิจารณาตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปใชกับเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับการบริโภคสินคาหรือบริการโดยตรงซึ่งอยู
นอกเหนือเจตนารมณของกฎหมาย เชน คดีหมิ่นประมาทระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เปน
ตน สวนถอยคําที่วา “อันเนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ” อาจทําใหเขาใจคลาดเคลื่อนไป
ไดวาจะตองมีการใชสินคาหรือบริการแลวเทานั้นจึงจะเปนคดีผูบริโภคซึ่งไมถูกตอง ลําพังแต
ผูบริโภคตกลงซื้อสินคาหรือบริการเพื่อนํามาบริโภคแมจะยังไมไดใชหากเกิดขอพิพาทขึ้น เชน 
ผูประกอบธุรกิจสงมอบสินคาไมครบถวน ก็ตองถือวาขอพิพาทนั้นเปนผลเนื่องมาจากการบริโภค
สินคาหรือบริการและเปนคดีผูบริโภคเชนกัน 
   ตัวอยางคดีผูบริโภคกรณีนี้เชน 
   คดีผูบริโภคตามมาตรา  3(1)  นี้ไมไดจํากัดวาตองเปนกรณีที่ผูบริโภคหรือผูมี
อํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคเปนโจทกฟองผูประกอบธุรกิจเปนจําเลยเทานั้น  คดีที่ผูประกอบธุรกิจ
เปนโจทกฟองผูบริโภคเปนจําเลยหากขอพิพาทที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ  
เชน  คดีที่ผูประกอบธุรกิจฟองบังคับใหผูบริโภคชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายหรือใหบริการตางๆ
ยอมถือวาเปนคดีผูบริโภคดวยเชนกัน  ดังนั้น  คดีผูบริโภคในกลุมนี้จะมีปริมาณมากกวากลุมอื่น 
และแนวทางในการพิจารณาวาคดีใดเปนคดีผูบริโภคตามอนุมาตรานี้  เบื้องตน  ใหพิจารณาสถานะ
ของคูความกอนวา เปนผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคฝายหนึ่ง  กับผูประกอบธุรกิจ
อีกฝายหนึ่ง และขอพิพาทเกิดขึ้นเนื่องจากการบริโภคหรือบริการหรือไม  ถาใชถือวาคดีนั้นเปนคดี
ผูบริโภคโดยไมตองคํานึงวาเปนมูลหนี้เกี่ยวกับเรื่องใด ตัวอยางตอไปนี้จัดวาเปนคดีผูบริโภค 
   - คดีที่คูความฝายหนึ่งเปนคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือสมาคม 
ที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรอง สวนใหญจะเปนคดีผูบริโภค เวนแตขอพิพาทนั้นไมมี
ความเกี่ยวเนื่องกับการบริโภคสินคาหรือบริการหรือการคุมครองดูแลสิทธิของผูบริโภค 
   -  คดีที่ผูบริโภคเปนโจทกฟองเอง มูลคดีสวนใหญจะเปนเรื่องผิดสัญญาและ
จําเลยซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจมักจะเปนนิติบุคคล เชน สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย (ไมกอสราง
ใหแลวเสร็จตามสัญญา ไมโอนกรรมสิทธิ์ ไมจัดทําสาธารณูปโภค ใหรับผิดในความชํารุด
บกพรอง) สัญญาซื้อขายหรือเชาซื้อรถยนต (ใหรับผิดในความชํารุดบกพรอง ไมโอนช่ือทาง
ทะเบียนหรือทะเบียนปลอม ยึดรถยนตกลับไปโดยมิชอบ) หรือสัญญาใหบริการการทองเที่ยวเปน
ตน และบางกรณีอาจเปนเรื่องละเมิด เชน คดีเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณสุข เปนตน 
   - คดีที่ผูประกอบธุรกิจฟองบังคับใหผูบริโภคที่เปนลูกคาชําระหนี้ตามสัญญา
ตางๆจัดวาเปนคดีผูบริโภคดวย เชน  คดีที่ธนาคารพาณิชยฟองบังคับชําระหนี้ตามสัญญายืม 
ค้ําประกัน จํานอง จํานํา บัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงินหรือทรัสตรีซีท เปนตน คดีที่ผูประกอบกิจการ
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โทรคมนาคมฟองบังคับชําระหนี้ตามสัญญาใหบริการตางๆ เชน โทรศัพทหรืออินเตอรเน็ต เปนตน  
คดีที่ผูประกอบกิจการสาธารณูปโภคฟองบังคับชําระหนี้ตามสัญญาใหบริการสาธารณูปโภคเชน
ไฟฟา ประปา เปนตน  คดีที่ผูประกอบกิจการใหเชาซื้อสินคาฟองบังคับชําระหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ  
หรือคดีที่ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือใหบริการสินเชื่อรูปแบบอื่นฟองบังคับชําระหนี้ตาม
สัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาใหบริการสินเชื่อ 
   -  คดีที่ผูประกอบธุรกิจซ่ึงเปนผูรับประกันภัยพิพาทกับผูเอาประกันภัยหรือ
ผูรับประโยชนเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยถือวาเปนคดีผูบริโภค แตถาเปนคดีพิพาทระหวางผูรับ
ประกันภัยดวยกันเองหรือระหวางผูรับประกันภัยที่รับชวงสิทธิมาฟองผูทําละเมิดหรือระหวางผูถูก
ทําละเมิดกับผูรับประกันภัยค้ําจุน ไมนาจะเปนคดีผูบริโภคเพราะคูความอีกฝายหนึ่งมิใชผูบริโภค 
(เวนแตจะเปนคดีแพงที่เกี่ยวพันกับคดีผูบริโภคตามมาตรา 3(1) หรือ 3(2)) 
  2) คดีแพงตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่
ไมปลอดภัย  (มาตรา  3 (2)) 
   คดีผูบริโภคตามอนุมาตรานี้ใชขอหาหรือกฎหมายที่พิพาทกันเปนตัวช้ีวัด  
กลาวคือ  ถาเปนขอพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม
ปลอดภัย  พ.ศ.  2551  ตองถือวาคดีนั้นเปนคดีผูบริโภค  โดยผูซ่ึงเปนโจทกฟองคดีคือผูไดรับความ
เสียหายอันเกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยซ่ึงอาจเปนผูบริโภค  บุคคลในครอบครัว  หรือพนักงานของ
ผูบริโภค หรือบุคคลอื่นที่บังเอิญไดรับความเสียหายจากการใชสินคานั้น สวนผูที่ถูกฟองเปนจําเลย
คือผูประกอบการซึ่งอาจเปนผูผลิต  ผูวาจางใหผลิต  ผูนําเขาหรือบุคคลอื่นตามคํานิยามคําวา 
“ผูประกอบการ”  ในกฎหมายดังกลาว  
  3)  คดีแพงที่เกี่ยวพันกันกับคดีตามมาตรา  3 (1)  หรือ  (2) 
   คดีที่เกี่ยวพันกับคดีผูบริโภคตามมาตรา  3 (1)  หรือ  (2)  เชน  คดีที่ฟองใหรับ
ผิดตามสัญญาค้ําประกัน  สัญญาจํานอง  สัญญาจํานํา  หรือสัญญาประกันภัยคํ้าจุน  เปนตน ซ่ึงโดย
ปกติคดีเหลานี้อาจไมอยูในความหมายของคดีผูบริโภคตามมาตรา  3 (1)  หรือ  (2)  แตตามมาตรา  
3 (3) ใหถือวาเปนคดีผูบริโภคดวยเพื่อมิใหผลแหงคดีเกิดความลักล่ันกันและไมตองคํานึงวาจะมี
การพิจารณาคดีดังกลาวรวมหรือแยกกับคดีผูบริโภคตามมาตรา  3 (1)  หรือ  (2) 
  4)   คดีแพงที่มีกฎหมายบัญญัติใหใชวิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ 
   อนุมาตรานี้เปดโอกาสใหกฎหมายที่ออกมาในภายหลังสามารถกําหนดใหนํา
วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ไปใชกับคดีอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในมาตรา  3(1) , (2)  และ  (3) 
และใหถือวาคดีเหลานั้นเปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
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 3.4.2 คูพิพาทในคดีผูบริโภค 
  3.4.2.1 ผูบริโภค 
     ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  (แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2541) ไดใหขอบเขตของคําวาผูบริโภค  ไวใน  มาตรา  3  กลาวคือ 
    “ผูบริโภค”  หมายความวา  ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือ 
ผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ือสินคาหรือรับบริการ และ
หมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ  แมมิไดเปนผูเสีย
คาตอบแทนก็ตาม   และตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค  พ.ศ. 2551 ยังไดใหความหมาย
ของคําวา ผูบริโภค ไวดวยเชนกัน วา  “ผูบริโภค”   หมายความวา  ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูบริโภคและใหความหมายรวมถึงผูเสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย 

  จากคํานิยามดังกลาวทั้งหมด  ความหมายของผูบริโภคตามกฎหมายจะไม
สมบูรณในตัวเอง  จึงตองพิจารณาคําวา  ซ้ือ  ขาย  และคําวาบริการ  ประกอบดวย 

  “ซ้ือ”  หมายความรวมถึง  เชา  เชาซื้อ  หรือไดมาไมวาดวยประการใดๆ โดยให
คาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น 

  “ขาย”  หมายความรวมถึง  ใหเชา  ใหเชาซื้อ  หรือจัดหาใหไมวาดวยประการ
ใดๆ  โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น  ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวน
เพื่อการดังกลาวดวย 

  “บริการ” หมายความวา การรับจัดทําการงาน  การใหสิทธิใดๆ  หรือการใหใช
หรือใหประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใด ๆ   โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอ่ืน
แตไมรวมถึงการจางแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

  เมื่อพิจารณาคํานิยามของถอยคําทั้งหมดแลวจึงเห็นไดวาองคประกอบของการ
เปนผูบริโภคตามกฎหมาย สามารถแยกบุคคลที่เปนผูบริโภคตามบทนิยามนี้ออกได ด ังนี้   คือ 

  (1)  เปนคูสัญญากับผูประกอบธุรกิจโดยตรง คือเปน ผูซ้ือ  ผูเชา  ผูเชาซ้ือ  หรือ
ผูไดมาซึ่งสินคาและรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ โดยเสียคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชน
อยางอื่น 

  (2)  เปนผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ือ
สินคาหรือรับบริการ  

  (3)  เปนผูบริโภคที่แทจริง คือ ผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ
โดยชอบ  แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม   
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  (4)  เปนผูเสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินคาที่ไมปลอดภัย 
  3.4.2.2 ผูประกอบธุรกิจ 
     ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  มาตรา 3 ไดใหขอบเขตของ
คํานิยาม ผูประกอบธุรกิจ  วา 
    “ผูประกอบธุรกิจ”  หมายความวา  ผูขาย  ผูผลิตเพื่อขาย ผูส่ังหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผูซ้ือเพื่อขายตอซ่ึงสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึง 
ผูประกอบกิจการโฆษณาดวยและตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค  พ.ศ. 2551 ยังไดให
ความหมายของคําวา ผูประกอบธุรกิจ ไวดวยเชนกันในมาตรา 3 วา  “ผูประกอบธุรกิจ”  หมายความ
วา   ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคและใหหมายความรวมถึง
ผูประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย
ดวย 
    ดังนั้นเมื่อพิจารณาประกอบกันแลว  ผูประกอบธุรกิจ  จึงหมายถึงบุคคล
ดังตอไปนี้   กลาวคือ 
    (1) เปนผูขายโดยตรง  คือ  เมื่อพิจารณาประกอบกับนิยามคําวา  “ขาย”  ตาม
กฎหมายดังกลาวแลว “ผูขาย”  จึงหมายถึง  ผูขาย  ผูใหเชา ผูใหเชาซื้อ หรือผูจัดหาใหไมวาดวย
ประการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นตลอดจนผูเสนอหรือชักชวน
เพี่อการดังกลาวดวย 
    (2) ผูผลิตเพื่อขาย  คือ  เมื่อพิจารณาประกอบกับนิยามคําวา  “ผลิต”  ตาม
กฎหมายดังกลาวแลว  จึงหมายถึง  ผูทํา  ผสม  ปรุง  ประกอบ  ประดิษฐ  หรือ  แปรสภาพ  และ
หมายความรวมถึงผูทําการเปลี่ยนรูป  ดัดแปลง  คัดเลือก   หรือแบงบรรจุเพื่อขาย  
    (3)   ผูส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย   
    (4)   ผูซ้ือเพื่อขายตอซ่ึงสินคา 
    (5) ผูใหบริการ  คือ  เมื่อพิจารณาประกอบกับนิยามคําวา  “บริการ” ตาม
กฎหมายดังกลาวแลว  จึงหมายถึง  ผูรับจัดทําการงาน  ผูใหสิทธิใดๆ หรือใหใชหรือใหประโยชน
ในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอ่ืนแตไมรวมถึง 
ผูรับจางแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 
    (6) ผูประกอบกิจการโฆษณา  คือ  เมื่อพิจารณาประกอบกับนิยามคําวา  
“โฆษณา” ตามกฎหมายดังกลาวแลว  หมายถึงผูประกอบกิจการซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะกระทําการ
ไมวาโดยวิธีใด ๆ  ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความ เพื่อประโยชนในทางการคา 
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    (7) ผูประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินคาที่ไมปลอดภัย 
    ตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม
ปลอดภัย  พ.ศ.  2551  มาตรา  3  ไดใหคํานิยาม ผูประกอบการวา 
    “ผูประกอบการ”  หมายความวา 
    (1)  ผูผลิต  หรือผูวาจางใหผลิต 
    (2)  ผูนําเขา 
    (3)  ผูขายสินคาที่ไมสามารถระบุตัวผูผลิต  ผูวาจางใหผลิต  หรือผูนําเขาได 
    (4)  ผูซ่ึงใชช่ือ  ช่ือทางการคา  เครื่องหมายการคา เครื่องหมาย  ขอความหรือ
แสดงดวยวิธีใดๆ  อันมีลักษณะที่จะทําใหเกิดความเขาใจไดวาเปนผูผลิต  ผูวาจางใหผลิตหรือ 
ผูนําเขา 

 3.4.3 รูปแบบขององคกรตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522 
   การบังคับใชกฎหมายคุมครองผูบริโภคของไทย  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. 2522 ไดกําหนดใหมีองคกร ซ่ึงมีหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายในรูปแบบของคณะกรรมการ  
เรียกวา  “คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค”  ประกอบดวย  ประธานกรรมการและกรรมการ ซ่ึงเปน
กรรมการโดยตําแหนง 8 คน ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 8 คน ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งขึ้นเปนกรรมการ 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือผูอํานวยการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
เปนกรรมการและเลขานุการ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสวนใหญจะเปนอํานาจหนาที่ในการ
ใชอํานาจรัฐที่กฎหมายมอบหมายใหเพื่อดูแลและคุมครองผูบริโภค 
   ในการดําเนินงานของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  มีสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคทําหนาที่เปนฝายเลขานุการใหกับคณะกรรมการฯ  โดยสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคนี้อยูในสังกัดสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  อํานาจ
หนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  เปนไปเพื่อรองรับงานของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เชน การรับเรื่องรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย การติดตามสอดสอง
พฤติการณ การเผยแพรความรูแกผูบริโภค  เปนตน  ซ่ึงอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตองนําเสนอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  เพื่อพิจารณามีคําสั่ง
ตามที่กรอบกฎหมายกําหนดอีกครั้งหนึ่ง  
  นอกจากนี้  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องยังสามารถ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด  ตามที่คณะกรรมการฯ 
หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมายก็ได ตามมาตรา 15  แหง พระราชบัญญัติคุมครอง
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ผูบริโภค  พ.ศ.  2522  ซ่ึงในทางปฏิบัติคณะกรรมการฯ  และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไดมีคําส่ัง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นหลายคณะ  เชน  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกข 
และคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค ฯลฯ โดยมีหนาที่ตามคําส่ังของ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคภายในกรอบแหงกฎหมายของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  
โดยคําส่ังคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่ 3/2546  กําหนดใหคณะอนุกรรมการพิจารณากลั้น
กลองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค  ทําหนาที่พิจารณากลั่นกลองเรื่องราวรองทุกขที่สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับไวจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือนรอน รวมทั้งมีอํานาจพิจารณา
ไมนําเสนอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  หรือยุติเร่ืองไดดวย  และคําสั่งคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค  ที่ 6/2548  กําหนดใหคณะอนุกรรมการไกลเกล่ียเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภค  มีอํานาจ
หนาที่  ดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ยเร่ืองราวรองทุกขระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจเพื่อหา 
ขอยุติ  
  สวนการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาค  ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค  พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายที่มีผลบังคับใชทั่วราชอาณาจักร  ปจจุบันแตละจังหวัดจะมี
องคกรที่ทําหนาที่คุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  รวม 3 องคกร  
ไดแก  คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัด  (76  จังหวัด) โดยมีผูวาราชการจังหวัด
เปนประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการตางๆ ประจําจังหวัด  คณะอนุกรรมการผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  และคณะอนุกรรมการ 
ไกลเกล่ียเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคประจําจังหวัด  ซ่ึงการดําเนินการรองเรียนในสวนภูมิภาค 
(ตางจังหวัด) ผูบริโภคสามารถรองเรียนไดที่คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัด ณ 
ศาลาจังหวัด  โดยคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัดจะมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค คือ เมื่อไดรับคํารองเรียนจากผูบริโภคแลวก็จะมีหนังสือ
เชิญผูประกอบธุรกิจและผูบริโภคมาไกลเกลี่ยและดําเนินการตางๆ ในแนวทางเดียวกับการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
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ภาพที่ 3.1  การจัดตั้งองคกรคุมครองผูบริโภคในสวนกลางและสวนภูมภิาคทั่วราชอาณาจักร17 
 
 

                                                 
17  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (2550).  เลมเดิม.  หนา  11. 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

สวนกลาง 

คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา 

คณะกรรมการวาดวยการฉลาก 

คณะกรรมการวาดวยสัญญา 

คณะอนุกรรมการฝายกฎหมาย 

คณะอนุกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองเรื่องราวรองทุกข 

คณะอนุกรรมการเผยแพร
และประชาสัมพันธ 

สวนภูมิภาค 

คณะอนุกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคประจําจังหวัด  

(75  จังหวัด) 

คณะอนุกรรมการผูมี
อํานาจเปรียบเทียบ
ความผิดท่ีเกิดขึ้น 

ในจังหวัดอ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

คณะอนุกรรมการ
ไกลเกล่ียเร่ืองราว
รองทุกขจาก

ผูบริโภคประจํา
จังหวัด 

คณะอนุกรรมการไกลเกล่ีย
เร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภค 

คณะอนุกรรมการ
ติดตามสอดสอง
และวินิจฉัยการ

โฆษณา 

คณะอนุกรรมการ
ศึกษาและพิจารณา
ขอสัญญาและ

รายการในหลักฐาน
การรับเงิน 

คณะอนุกรรมการ
สอบแบบสัญญา
หรือแบบหลักฐาน

การรับเงิน 
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 3.4.4 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2541 โดยบัญญัติใหการดําเนินการคุมครองผูบริโภค ในรูป
คณะกรรมการประกอบดวย18 
 1)   นายกรัฐมนตร ี ประธานกรรมการ 
 2)  เลขาธิการนายกรัฐมนตร ี กรรมการ 
 3)  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี กรรมการ 
 4)  ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ 
 5)  ปลัดกระทรวงพาณิชย กรรมการ 
 6)  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ 
 7)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
 8)  ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 
 9)  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 
 10)  ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 8 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งขั้น กรรมการ 
 11)  เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค กรรมการและเลขานุการ 

พระราชบัญญัติคุ มครองผูบ ริโภค  พ .ศ .  2522 ไดบัญญัติ ไว ในมาตรา  10 ให
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 1)  พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือนรอนหรือเสียหาย อันเนื่อง 
มาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ 
 2)  ดําเนินการเกีย่วกับสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา  38 
 3)  แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจกอใหเกิดเสียหายหรือเส่ือม
เสียแกสิทธิของผูบริโภค  ในกรณีนี้อาจระบุช่ือสินคาหรือบริการ หรือช่ือของผูประกอบธุรกิจดวย 
ก็ได 
 4)  ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  และพิจารณาวินิจฉัยการ
อุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
 5) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  และคณะ 
อนุกรรมการ 

                                                 
18  แหลงเดิม.  หนา  13-14. 
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 6)  สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐใหปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ใหดําเนินคดีในความผิด
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 
 7)   ดําเนินการกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือมีผูรอง
ขอตามมาตรา  39  
 8)   รับรองสมาคมตามมาตรา  40 
 9)   เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุมครอง
ผูบริโภค  และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ  ที่ เกี่ ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามที่ 
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
 10)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
 ในการปฏิบัติหนาที่นี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคเปนผูปฏิบัติหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาดําเนินการ 
ตอไปได 
 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนหนวยงานซึ่งมีฐานเทียบเทากรมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541  อํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคตามกฎหมายดังกลาว มีอยู 7 ประการ ดังนี้19 
 1) รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค ที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่อง  
มาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณา
ดําเนินการตอไป  ผูบริโภคทุกทานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไดรับอันตรายจากสินคาหรือบริการใด 
สามารถรองเรียนมาที่  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ทําเนียบรัฐบาล  กทม. 10300  
โดยการเขียน  จดหมาย  สงตู  ป.ณ.  99  กรุงเทพฯ  10300  หรือมาดวยตนเอง หรือโทรศัพท สาย
ดวนรองทุกขโทร.  1166  การรองเรียน  หรือการชวยกันสอดสองและแจงมายังสํานักงานฯ  นั้น
เปนสิทธิที่  ผูบริโภคพึง กระทําได นอกจากนั้นยังเปนการกระตุนเตือนใหผูประกอบธุรกิจไดสํานึก
และบรรเทาการเอารัดเอาเปรียบตอผูบริโภคไดบาง  และประการสําคัญก็คือ  เปนการชวยให
สํานักงานฯ ทราบปญหาของผูบริโภคและดําเนินการชวยเหลือไดเต็มที่  ซ่ึงในการชวยเหลือ
ผูบริโภคในดานนี้ สํานักงานฯ มี สายงานที่รับผิดชอบอยูโดยตรง  คือ  กองคุมครองผูบริโภคดาน
โฆษณา กองคุมครองผูบริโภคดานฉลากและ กองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา โปรดระลึกอยูเสมอ

                                                 
19  แหลงเดิม.  หนา  4-6. 
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วาทานไมจําเปนตองอดทนตอความไมปลอดภัยหรือการเอารัดเอาเปรียบ  จากผูประกอบธุรกิจอีก
ตอไป ผูบริโภคทุกทานมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครอง 
 2) ติดตาม  และสอดสอง  พฤติการณของผูประกอบธุรกิจซึ่งกระทําการใดๆ อันมี
ลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค  และจัดใหมี การทดสอบหรือพิสูจนสินคา  หรือบริการ
ใดๆตามที่เห็นสมควรและจําเปน  เพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค  ทั้งนี้  เพราะในปจจุบันมีการ
เสนอสินคาหรือบริการตางๆ  ตอผูบริโภคเปนจํานวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  โดยใชวิธีการและ
เทคนิคใหมๆ  ในทางการตลาดและทางการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขาย  โดยทั่วไปผูบริโภคไมอาจ
ทราบภาวะตลาดและขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพและราคา ของสินคาหรือบริการนั้นๆ  ไดอยาง
ถูกตอง สํานักงานฯ  จึงตองมีบทบาทในการติดตามและสอดสอง  พฤติการณของผูประกอบธุรกิจ  
และดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนในบางครั้ง  เปนการชวยเหลือ  ผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรม
ตามสมควร 
 3)  สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยปญหา  เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภครวมกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น  เพื่อที่จะไดดําเนินการชวยเหลือ ผูบริโภคไดตรงกับปญหาและ
ความตองการ ตัวอยางในการดําเนินการในขอที่ผานมาไดแก การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการใชยา
ปราบศัตรูพืชและการสํารวจทัศนคติเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค เปนตน 
 4)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค  ใน
ทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจไดรับจากสินคาหรือบริการผูบริโภค
ควรจะได  เรียนรูและเขาใจปญหาตลอดจนวิธีการปองกันหรือหลีกเล่ียง  เพื่อที่จะไดสามารถ
คุมครองตนเองในเบื้องตนกอนนอกเหนือจากความชวยเหลือจากรัฐบาลการสงเสริมและการ
สนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคในทุกระดับจึงเปนหนาที่ที่สําคัญ อันหนึ่งของสํานักงานฯ 
 5)  ดําเนินการเผยแพรวิชาการ  ใหความรูและการศึกษาแกผูบริโภค  เพื่อสรางนิสัยใน
การบริโภคที่เปนการสงเสริมพลานามัย ประหยัด และใชทรัพยากร ของชาติใหเปนประโยชนมาก
ที่สุด  โดยสํานักงานฯ มีสายงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบงานดานนี้โดยตรงคือ กองเผยแพรและ 
ประชาสัมพันธ  ดําเนินการเผยแพรความรู ทางวิชาการในดานตางๆ ที่เปนประโยชนตอผูบริโภค 
ทั้งทางหนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  อยูเปนประจํา  นอกจากนั้นยังมีเอกสาร  บทความ  ขาวสาร 
จากสํานักงานฯ  แจกฟรีแกผูสนใจอีกดวยเปนการสงเสริม  ใหผูบริโภคมีความรูพื้นฐานในดาน
ตางๆ อยางกวางๆ  ในการดําเนินชีวิตประจําวันการเผยแพรความรูของสํานักงานฯ  นั้นสวนใหญจะ
เสนอสาระประโยชนดวยถอยคําและภาษาที่เขาใจงายแตแฝง  ความรูทางวิชาการไว 
 6) ประสานงานกับสวนงานราชการหนวยงานอื่นของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมสงเสริม หรือกําหนดมาตรฐานของสินคาหรือบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภท
อุปโภคบริโภค  สคบ.  มีสายงานรับผิดชอบในดานนี้คือ  กองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา  กอง
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คุมครองผูบริโภคดานฉลากและกองคุมครอง  ผูบริโภคดานสัญญา  ทํางานประสานงานกับสวน
ราชการหรือหนวยงานอื่นในการคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัย และเปนธรรมจากการ
ซ้ือสินคาหรือบริการ ดังนี้ 
  (1)  สินคาที่เปนอันตราย เชน อาหารผสมสียอมผา อาหารไมบริสุทธิ์  
  (2)   สินคาที่ไมปลอดภัย เชน พืชผลไมซ่ึงมียาปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางอยู จะ
ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใน
การตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการตามที่เห็นสมควร 
   (3)  สินคาที่ไมไดคุณภาพมาตรฐาน เชน น้ํามันปลอมปน สินคาเลียนแบบ 
   (4)  สินคาที่ไมเปนธรรม เชน ขายสินคาเกินราคา สินคาที่มีปริมาณไมตรงตาม
มาตราชั่ง ตวง วัด จะประสานงานกับกรม การคาภายในกรมทะเบียนการคาและเจาหนาที่ตํารวจ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจออกดําเนินการตรวจสอบ จับกุมและดําเนินคดี  
  (5)  บริการที่เอาเปรียบผูบริโภค สินคาหรือบริการที่โฆษณาเปนเท็จหรือเกินความ
เปนจริง สินคาที่แสดงฉลาก หลอกลวงคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะกําหนดมาตรการในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับสินคาหรือบริการเหลานี้ดวยและสํานักงานฯ ก็มีหนาที่ติดตามสอดสอง
พฤติการณของผูประกอบธุรกิจ เหลานั้นอยูเสมอ 
 7) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 
ที่สําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งคือการแจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่อาจ
กอใหเกิด ความเสียหายหรือเสื่อมเสียแกสิทธิของผูบริโภค โดยอาจระบุช่ือสินคาหรือบริการหรือ
ช่ือของผูประกอบธุรกิจดวยก็ได นอกจากนั้นยังมีการประสานงานเรงรัดพนักงานเจาหนาที่สวน
ราชการหรือ หนวยงานอื่นๆ ของรัฐ ใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด หรือ
กลาวงายๆ คือ เปนตัวแทนของผูบริโภค คอยประสานงานเรงรัดใหหนวยงานซึ่งรับผิดชอบในเรื่อง
นั้นๆ ดําเนินการ เพื่อคุมครองประโยชนสุขของผูบริโภค ประการสุดทายที่สําคัญคือสํานักงานฯ 
ยังมีกองนิติการซึ่งรับผิดชอบใน ดานกฎหมายสามารถจะดําเนินการคดีแพงและคดีอาญาแก
ผูกระทําการละเมิดสิทธิของ ผูบริโภคในศาลตามที่คณะกรรมการ มอบหมายและฟองเรียก
ทรัพยสินหรือคาเสียหายใหแกผูบริโภคที่รองขอไดดวย 

 3.4.5 ขั้นตอนกระบวนการเจรจาไกลเกล่ีย 
  การระงับขอพิพาททางเลือกดวยวิธีการเจรจาไกลเกลี่ยไดถูกนํามาใชเพื่อระงับ 
ขอพิพาทระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจโดยขั้นตอนกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท
ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคนั้น  จากการรวบรวมเอกสาร ขอมูลจากการคนควาจาก
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สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  และทําการสัมภาษณเพิ่มเติมในรายละเอียดทางปฏิบัติ
ของขั้นตอนตางๆ  จากเจาหนาที่ผูดําเนินการ  มีขั้นตอนและกระบวนการดังตอไปนี้ 
  3.4.5.1 การรับเร่ืองรองเรียนจากผูบริโภค 
     หลักเกณฑในการรับเรื่องราวรองทุกขและการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีผูบริโภค
นั้น  เร่ิมเมื่อผูบริโภคคนใดถูกกระทบสิทธิจากการใชสินคาหรือบริการ ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค  ผูบริโภคสามารถยื่นคําขอรองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ไดโดยเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่จะตองรับเรื่องรอง
ทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือนรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากกระทําของผูประกอบธุรกิจ  
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ20  โดยข้ันตอนการรับเรื่องราวรองทุกขสามารถรองทุกขไดหลายวิธี
ดวยกัน  ดังนี้ 
    1)   การยื่นคําขอรองเรียนดวยตนเอง  ณ  ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข  ที่สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  โดยมีเจาหนาที่เวรรับเรื่องในวันนั้นๆ 
    2)  การสงเรื่องผานทางไปรษณียมายังสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค 
    3)   การยื่นคําขอรองเรียนผานทางรานสะดวกซื้อ  ซ่ึงไดแก ราน เซเวน อีเลฟ
เวน ไดทุกสาขา  โดยจะมีแบบฟอรมในการกรอกคําขอรองเรียน  ซ่ึงสามารถกรอกและยื่นไดที่ราน
นั้นๆ  เลย  โดยที่ทางรานนั้นๆ  จะจัดสงตอมายังสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
    4)   การโทรศัพทแจงเรื่องรองทุกขผานทางหมายเลข 1166  โดยจะมีเจาหนาที่
เวรในการรับเรื่องในวันนั้นๆ 

 โดยในการรับเรื่องราวรองทุกขไดมีระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค วา
ดวย การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2551  
กําหนดถึงเรื่องราวรองทุกขของประชาชนที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไมรับ
พิจารณาดําเนินการหรือใหยุติการพิจารณาในกรณีที่ผูบังคับบัญชาวินิจฉัย  ดังตอไปนี้21 
    1)  เร่ืองรองเรียนที่ผูบริโภคไดไปใชสิทธิดําเนินคดีทางศาลดวยตนเองแลว 
    2)  เร่ืองที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาลหรือเร่ืองที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เด็ดขาดแลว 

                                                 
20  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522,  มาตรา  20  (1). 
21  ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวย  การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2551, ขอ  10. 
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    3) เรื่องที่ประชาชนไดใชสิทธิทางศาลดวยตนเอง   แตจะใหสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดําเนินการบังคับคดีตาม 
คําพิพากษาให 
    4)  เรื่องที่อยูในกระบวนการลมละลายหรือฟนฟูกิจการตามกฎหมายวาดวย
ลมละลาย 
    5)  เร่ืองที่อายุความในการดําเนินคดีส้ินสุดแลว 
    6)  เร่ืองรองเรียนที่ผูบริโภคไดยื่นไวไมมีความชัดเจน ไมสามารถทําความเขาใจ
ในเนื้อหาสาระที่รองเรียน  ไมมีการลงลายมือช่ือของผูรองเรียน ไมปรากฏเอกสารหลักฐานตางๆ  
ประกอบการเรื่องรองเรียน  หรือไมมีการติดหรือชําระคาอากรแสตมปใหครบถวนตามที่กฎหมาย
กําหนด 
    7) เรื่องรองเรียนที่ปรากฏขอเท็จจริงวาผูรองเรียนไมใชผูบริโภคตามพระราช 
บัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522 
    8)   เร่ืองรองเรียนหรือรองเรียนที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดมี
หนังสือแจงใหผูรองเรียนมาพบหรือช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติม  แตผูรองเรียนไมมาพบ  ไมสงเอกสาร
หรือใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมแตอยางใด 
    ถาเรื่องรองเรียนนั้นไมปรากฏเหตุดังกลาวขางตนแลว  สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคก็จะรับเรื่องรองเรียนนั้นเพื่อดําเนินการตอไป โดยในการรับเรื่องราวรองทุกข
ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวย  การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2551  กําหนดใหเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการมีหนาที่ให
คําแนะนําและแจงสิทธิใหผูยื่นเรื่องรองทุกขทราบดวย  ดังนี้22 
    1)   การรองทุกขหรือรองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไม
ทําใหอายุความสะดุดหยุดอยูหรือสะดุดหยุดลง 
    2)   การรองทุกขหรือรองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ไมทําใหเปนการตัดสิทธิของผูบริโภคที่จะนําเรื่องรองทุกขหรือรองเรียนดังกลาวไปดําเนินคดีตาม
กฎหมายดวยตนเอง 
    3)   กรณีที่ผูบริโภคไดไปใชสิทธิดําเนินคดีในศาลดวยตนเองแลว ใหทําเปน
หนังสือแจงยุติเร่ืองรองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

                                                 
22  ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวย  การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2551, ขอ  9. 
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    4)  ผูรองเรียนมีหนาที่ในการตรวจสอบคําสั่งฟนฟูกิจการและสถานะบุคคล
ลมละลายจากกรมบังคับคดีโดยตรง 
    5)  ภายหลังจากการรองเรียน 15 วัน หากผูบริโภคยังไมไดรับการติดตอจาก
พนักงานเจาหนาที่  ใหติดตามเรื่อง  และควรติดตามเรื่องที่รองเรียนทุกเดือน 
  เมื่อสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค
แลว  ก็จะมอบหมายเรื่องนั้นๆ  ใหกับกองตาง ๆ  ที่รับผิดชอบ เชน เรื่องเกี่ยวกับสัญญา  ก็จะเปน
หนาที่ของกองสัญญา  เร่ืองที่เกี่ยวกับการโฆษณา  เปนหนาที่ของกองโฆษณา  หรือเกี่ยวกับฉลาก  
ก็จะเปนหนาที่ของกองฉลาก  และผูบังคับบัญชาในแตละกองก็จะมอบหมายหนาที่ใหเจาหนาที่ใน
กองตางๆ นั้นดําเนินการ  โดยในเบื้องตนจะมีการดําเนินการใหผูประกอบธุรกิจมีหนังสือช้ีแจงใน
ประเด็นที่รองเรียนเขามากอน  ถาบริษัทชี้แจงมาแลวก็จะแจงใหผูรองทราบและถาผูรองมีขอโตแยง
ก็ใหทําหนังสือโตแยงมา  เมื่อพิจารณาแลววาเปนเรื่องที่มีการโตแยงระหวางกัน  เจาหนาที่ก็จะเชิญ
คูกรณีทั้งสองมาเจรจาไกลเกลี่ย  แตถาฝายผูประกอบธุรกิจไมมาและไมแจงสาเหตุที่ไมมา  
เจาหนาที่ก็จะทําเปนหนังสือเรียกใหมา  โดยถาไมมาตามหมายเรียก  ก็จะมีโทษทางอาญา  จําคุกไม
เกิน 1 เดือน ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เมื่อคูกรณีมาพรอมกันเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในเรื่องนั้นก็จะเปนผูดําเนินการเจรจาไกลเกล่ีย  โดยในการเจรจาไกลเกล่ียแตละครั้งก็
จะมีการทําบันทึกขอตกลงกันไว  ถาไกลเกลี่ยในชั้นเจาหนาที่แลวไมสามารถตกลงกันได  ก็จะมี
คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภค  ไกลเกลี่ยอีกชั้นหนึ่งในรูปของ
คณะกรรมการโดยจะมีตัวแทนจากสํานักงานอัยการ  จากสภาทนายความ  จากสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และตัวแทนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  เปนคณะอนุกรรมการ  เขา
รวมในการเจรจาไกลเกลี่ยในขอพิพาทอีกครั้งหนึ่ง  ถายังคงตกลงกันไมไดเจาหนาที่ก็จะนําเรื่อง
เสนอตอคณะอนุกรรมการกลั่นกลองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค  พิจารณาขอกฎหมายวาเปน
การละเมิดสิทธิผูบริโภคหรือไม  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติฟองคดีแทน
ตอไป23  
 
 
 
 

                                                 
23  มานะ  บุญสง.  นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการกองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา  สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  สัมภาษณ 19  มิถุนายน 2552. 
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10 วัน        

1 วัน 
7 วัน 

7 วัน 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
   
ภาพที่ 3.2  แสดงขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค24 

                                                 
24  ขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค.  สืบคนเมื่อ 19  มกราคม  2552, จาก

www.ocpb.go.thfile_pdfchart. 

ประชาชน 
ยื่นคําขอ 

รับคําขอ/ตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐาน 

กองตาง ๆ ที่รับผิดชอบมีหนังสือ 
- แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- แจงผูรองขอทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติม 
- เชิญคูกรณีมาเจรจาไกลเกลี่ย 

เสนอ 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง/คณะ 
อนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 

เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 
(กรณีเจรจาไกลเกลี่ยไมได/กรณีฝาฝน 

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522) 

แจงผลใหผูรองเรียนทราบ 
(กรณีเจรจาไกลเกลี่ยได/ 

กรณีหนวยงานที่เกี่ยวของแจงผล) 

ชวงเวลาดาํเนินการจนแลวเสร็จ 
7 ขั้นตอน 

ภายใน 41 วันทําการ 

เสนอคณะกรรมการ 
คุมครองผูบริโภค 
เพื่อพิจารณามีมต ิ

กองฯ ที่รับผิดชอบ 

กองนิติการ (กรณีฟองคดีแทน) 

แจงผลใหผูรองเรียนทราบ 

ชวงย่ืนคํา 
ขอ 2 ชั่วโมง 

7 วัน 

1 วัน 

5 วัน 

5 วัน 

10วัน 
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  3.4.5.2 การไกลเกล่ียโดยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
    เมื่อรับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ
แลว หนวยงานที่รับผิดในการรับเรื่องราวก็มอบหมายหนาที่ใหกับกองตางๆ เปนผูรับผิดชอบ คือ  
กองโฆษณา  กองสัญญา หรือกองฉลาก เชน ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณา ก็จะสงเรื่องนั้นให 
กองโฆษณา ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับสัญญา ก็จะสงเรื่องกองสัญญา หรือถาเปนเรื่องเกี่ยวกับฉลาก 
ก็จะสงเรื่องใหกองฉลาก  เมื่อกองฯ ดังกลาว ไดรับเรื่องราวนั้นแลวก็จะมอบหมายใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในกองฯ  นั้นๆ  ดําเนินการตาม  ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวยการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2551 ขอ 15
กลาวคือ  ตรวจสอบขอเท็จจริงและรวมรวบพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ เพื่อแจงหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
หรือติดตอเรียกคูกรณีใหมาพบเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพื่อเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท 
    แตถาหากผูถูกรองเรียนไมมาพบตามเวลานัดหมาย  เจาหนาที่จะทําการออก
หนังสือเรียก  อีกครั้ง  ซ่ึงจะมีขั้นตอนเหมือนกันกับการออกหนังสือเชิญมาเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท  
แตกรณีนี้หากผูถูกรองเรียนไมมารวมเจรจาตามหนังสือเรียกนี้ก็จะถือวาเปนการฝาฝนตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522  มาตรา 5 (4)  มีความผิดและตองรับโทษตามมาตรา  
45 ซ่ึงบัญญัติวา  “ผูใดขัดขวาง หรือไมอํานวยความสะดวก  ไมใหถอยคํา  หรือไมสงเอกสาร  หรือ
หลักฐานแกพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา 5  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ”  เพื่อเปนการเตือนถึงผลการไมยอมปฏิบัติตาม
เอกสารของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
    และเมื่อคูกรณีมาถึงที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามที่ไดนัด
หมายแลว เจาหนาที่ผูรับผิดชอบก็จะจัดใหมีการเจรจากันในหองไกลเกลี่ย โดยผูที่มีอํานาจในการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นนี้ คือ ตัวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในเรื่องนั้นเอง   
    ถาหากผลการเจรจาไกลเกลี่ยคูกรณีสามารถตกลงได  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
จะใหคูกรณีทั้งสองฝายเขียนบันทึกผลการตกลงโดยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้จะลงนามกํากับ
ไวดวย  แตหากการเจรจาไกลเกล่ียในครั้งแรกนี้ไมสามารถเจรจาไกลเกล่ียตกลงกันได เพราะมีเหตุ
ที่ยังไมถึงกับไมสามารถเจรจาไกลเกลี่ยกันได  เชน  คูกรณีเปนตัวแทนไมมีอํานาจตัดสินใจ ฯลฯ 
ก็จะนัดหมายคูกรณีทั้งสองฝายอีกครั้งหนึ่ง  ซ่ึงก็จะตองใหคูกรณีทั้งสองฝายเขียนบันทึกผลการ
เจรจาและนัดหมายกันอีกครั้งที่สองโดยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ลงนามกํากับไวดวย และถา
ในครั้งตอไป  หากเจรจาไกลเกลี่ยตกลงกันได  ก็จะทําบันทึกขอตกลงเชนเดียวกัน  ซ่ึงจะถือวา  
กระบวนการเสร็จสิ้นแลวสําหรับในกรณีที่สามารถตกลงกันได 
    แตหากคูกรณีไมพอใจในขอเสนอที่ผูถูกรองเสนอมาก็จะตองใหคูกรณีทั้งสอง
ฝายบันทึกผลการเจรจาโดยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ลงนามกํากับไวดวยเชนกัน  และ
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เจาหนาที่ผูรับผิดชอบก็จะประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ  ถาผูบังคับบัญชา
เห็นสมควรยุติเร่ือง หรือใหดําเนินคดีแกผูประกอบธุรกิจ   เจาหนาที่ผูรับผิดชอบก็จะประมวลเรื่อง
เสนอตอคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกลองเรื่องราวรองทุกขจาก
ผูบริโภค หรือคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค แลวแตกรณีเพื่อพิจารณา
ตอไป 
   3.4.5.3 การไกลเกล่ียโดยคณะอนุกรรมการไกลเกล่ียเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภค 
    การไกลเกลี่ยในชั้นของคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราวรองทุกขจาก
ผูบริโภค  เกิดจากการแตงตั้งของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 15 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  มีคําสั่งแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ย
เร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภค  จํานวน  4  ชุด  โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้25 
    1)  องคประกอบ 
     ชุดที่  1  
     (1) ผูอํานวยการศูนยอัยการคุมครองผูบริโภคกลาง ประธานอนุกรรมการ 
        สํานักงานอัยการสูงสุด หรือผูแทน 
     (2) ผูแทนสภาทนายความ อนุกรรมการ 
     (3) ผูแทนกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรม อนุกรรมการ 
      ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
     (4) (ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา อนุกรรมการและ 
      หรือผูแทน เลขานุการ 
     (5) ผูแทนกองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา อนุกรรมการและ 
       ผูชวยเลขานุการ 
     (6) ผูแทนกองคุมครอบผูบริโภคดานสัญญา อนุกรรมการและ 
       ผูชวยเลขานุการ 
     ชุดที่  2  
     (1) ผูอํานวยการศูนยอัยการคุมครอบผูบริโภคกลาง ประธานอนุกรรมการ 
      สํานักงานอัยการสูงสุด หรือผูแทน 
     (2) ผูแทนสภาทนายความ อนุกรรมการ 
     (3) ผูแทนกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรม อนุกรรมการ 
      ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

                                                 
25  คําสั่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่  6 / 2548. 
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     (4) ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก อนุกรรมการและ 
      หรือผูแทน เลขานุการ 
     (5) ผูแทนกองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก อนุกรรมการและ 
       ผูชวยเลขานุการ 
     (6) ผูแทนกองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก อนุกรรมการและ 
       ผูชวยเลขานุการ 
     ชุดที่  3 
     (1) ผูอํานวยการศูนยอัยการคุมครองผูบริโภคกลาง ประธานอนุกรรมการ 
      สํานักงานอัยการสูงสุด หรือผูแทน 
     (2) ผูแทนสภาทนายความ อนุกรรมการ  
     (3) ผูแทนกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรม อนุกรรมการ 
      ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
     (4) ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา อนุกรรมการและ 
      หรือผูแทน เลขานุการ 
     (5) ผูแทนกองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา อนุกรรมการและ 
       ผูชวยเลขานุการ 
     (6) ผูแทนกองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา อนุกรรมการและ 
       ผูชวยเลขานุการ 
     ชุดที่  4 
     (1) เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ประธานอนุกรรมการ 
     (2) รองเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค อนุกรรมการ  
     (3) ผูอํานวยการกองนิติการหรือผูแทน อนุกรรมการ 
     (4) ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภค อนุกรรมการ 
      ดานฉลากหรือผูแทน 
     (5) ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภค อนุกรรมการ 
      ดานโฆษณาหรือผูแทน  
     (6) ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภค อนุกรรมการ 
      ดานสัญญาหรือผูแทน 
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     (7) ผูแทนกองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา อนุกรรมการและ 
       เลขานุการ 
     (8) ผูแทนกองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา อนุกรรมการและ 
       ผูชวยเลขานุการ 
     (9) ผูแทนกองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา อนุกรรมการและ  
          ผูชวยเลขานุการ 
    2) อํานาจหนาที่ 
     2.1 ใหคณะอนุกรรมการฯ  ชุดที่  1-3  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
      (1)  ดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ยเร่ืองราวรองทุกขระหวางผูบริโภคกับ 
ผูประกอบธุรกิจเพื่อหาขอยุติในเบื้องตน 
      (2) กรณีไกล เกลี่ยแลว  ไมสามารถตกลงกันได  ใหสอบสวนหา
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอความเห็นตอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
เร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคพิจารณาตอไป 
      (3) ดําเนินการอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 
     2.2  ใหคณะอนุกรรมการฯ  ชุดที่  4  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
      (1)  ดําเนินการเจรจาไกลเกล่ียเร่ืองราวรองทุกขระหวางผูบริโภคกับผู
ประกอบธุรกิจในกรณีเรงดวน 
      (2)  บริหารจัดการและเตรียมเรื่องเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ  ชุดที่  
1-3  
      (3) ดําเนินการอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 
      ขั้นตอนในการไกลเกล่ียในชั้นของคณะอนุกรรมการไกลเกล่ียเร่ืองราว
รองทุกขจากผูบริโภคจะเริ่มเมื่อผานขั้นตอนการไกลเกล่ียในชั้นของเจาหนาที่มาแลว  ก็จะเขาสูการ
ไกลเกลี่ยในชั้นของคณะอนุกรรมการฯ  โดยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบจะทําเอกสารเสนอใหกับฝาย
เลขานุการของคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯ  เมื่อฝายเลขานุการไดรับเรื่องแลวจะเปนทําวาระเรื่อง
ดังกลาวเขาสูที่ประชุมของคณะอนุกรรมการฯ  พิจารณาถึงเรื่องราวของขอเท็จจริงและขอเรียกรอง
ตาง ๆ  เพื่อนําเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียในชั้นของคณะอนุกรรมการฯ โดยในการไกลเกล่ียของ
คณะอนุกรรมการฯ   จะประกอบดวยองคคณะจํานวน  4  ชุด  โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่  
ตามที่กําหนดไวในคําสั่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่  6/2548  เมื่อไกลเกลี่ยแลวก็จะมีการทํา
บันทึกการไกลเกลี่ย  ถาสามารถตกลงกันไดก็จะทําเปนบันทึกขอตกลงในลักษณะเปนสัญญา
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ประนีประนอมยอมความ  แตถาไมสามารถตกลงกันไดก็จบสรุปขอเท็จจริงสงคืนใหเจาหนาที่เพื่อ
พิจารณาตอไป26 

 3.4.6 การสิ้นสุดของการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 เมื่อการไกลเกลี่ยส้ินสุดลงไมวาจะตกลงกันไดหรือไมก็ตาม  การไกลเกล่ียในชั้นของ
คณะกรรมคุมครองผูบริโภค  จะใหมีการทําบันทึกขอตกลงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ
และลงลายมือช่ือทั้งสองฝายไวเปนหลักฐานโดยผูไกลเกลี่ยจะลงนามกํากับไวดวยเสมอ  ซ่ึงการ
ส้ินสุดของการไกลเกลี่ยนอกศาลดังกลาวสามารถแยกไดดังนี้  คือ 
  3.4.6.1 กรณีการไกลเกล่ียสามารถตกลงกันได 
    ในกรณีที่การไกลเกลี่ยสามารถตกลงกันได ไมวาจะเปนการไกลเกล่ียในชั้นของ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือของคณะอนุกรรมการไกลเกล่ียเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภค ผูไกล
เกลี่ยก็จะจัดให คูกรณี ทําบันทึกขอตกลงกันไวโดยใหทั้งสองฝายลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน และ
ผูไกลเกลี่ยก็จะลงลายมือช่ือไวเปนพยาน ซ่ึงลักษณะของขอตกลงดังกลาวจะมีลักษณะเปน สัญญา
ประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 850 ซ่ึงบัญญัติวา  “อันวา
สัญญาประนีประนอมยอมความนั้น  คือ  สัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญาตั้งแตสองฝายขึ้นระงับขอพิพาท
อันใดอันหนึ่งซ่ึงมีอยูหรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน”   
    มีหลักเกณฑดังนี้  คือ  
    1) ตองมีคูสัญญาสองฝาย  หมายความวาสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นมี
การตกลงกัน  ระหวางคูสัญญาซึ่งมีสองฝาย  แตละฝายจะมีกี่บุคคลก็ได และตกลงกันกอใหเกิด
สัญญาขึ้นอันจะตองบังคับตามหลักของนิติกรรมสัญญาโดยทั่วไป เชน เรื่อง การแสดงเจตนา  
ความสามารถ  วัตถุประสงคของนิติกรรมตองชอบดวยกฎหมายและไมขัดตอความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน  เปนตน  มิเชนสัญญาก็จะไมสมบูรณ 
    2) เปนสัญญาระงับขอพิพาท  ซ่ึงขอพิพาทนี้อาจกําลังมีอยู  หรือที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  สาระสําคัญของสัญญา  ตองมีขอความกําหนดเพื่อระงับขอพิพาทนั้นๆ  และไมจําตองระบุ
โดยตรงวาระงับขอพิพาทกัน  ขอเพียงฟงใหไดความเปนไปในลักษณะระงับขอพิพาทก็เพียงพอ
แลว 
    3) ตางฝายตางยอมผอนผันใหแกกัน  คําวาตางฝายตางยอมผอนผันใหแกกันนั้น
เปนถือเปนถอยคําที่ชัดเจนวาตองเปนการผอนผันดวยกันทั้งสองฝาย  หากผอนผันฝายเดียว ยอม 
ไมใชสัญญาประนีประนอมยอมความ 

                                                 
26  นิรุตต  ศรีไกรวิน.  อนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคและผ ู ชวยเลขานุการ  

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  สัมภาษณ  19  มิถุนายน 2552. 
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     อีกทั้งสัญญาประนีประนอมยอมความเปนสัญญาตางตอบแทน ซ่ึงไมมีแบบ
ของนิติกรรม  เพียงแตตองมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิด 
หรือลงลายมือช่ือตัวแทนนั้นเปนสําคัญ มิเชนนั้นจะฟองรองใหบังคับคดีไมไดเทานั้น ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 851 โดยหลักฐานเปนหนังสือนั้นกฎหมายมิไดบังคับไววาตอง
เขียนดวยขอความอยางไร เพียงแตมีขอความใหเห็นวาเปนหลักฐานการทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความ  และมีลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิดยอมถือไดวาเปนหลักฐานเปนหนังสือแลว 
     สวนผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา  852  ไดบัญญัติไววา  “ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นยอมทําใหการ
เรียกรองซึ่งแตละฝายไดยอมสละนั้นระงับสิ้นไป  และทําใหแตละฝายไดสิทธิตามที่แสดงในสัญญา
นั้นวาเปนของตน”  ดังนั้นเมื่อทําสัญญาประนีประนอมยอมความแลวจะทําใหขอพิพาทเดิมระงับ
ส้ินไปแลวผูกพันตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  ซ่ึงแตละฝายมีสิทธิตามสัญญาใหม  เมื่อ
คูสัญญาฝายหนึ่งผิดสัญญาก็จะฟองบังคับกันตามขอตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความ
เทานั้น  
     ในกรณีนี้ยังสงผลตออายุความสิทธิเรียกรองดวย โดยเมื่อมีการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความแลวจะทําใหอายุความสะดุดหยุดลงแลวเร่ิมนับอายุความกันใหมตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ โดยมีกําหนด  10  ป ทั้งนี้ไมวาสิทธิเรียกรองเดิมจะมีกําหนดอายุ
ความเทาใด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา  193/32 ซ่ึงบัญญัติวา “สิทธิเรียกรองที่
เกิดขึ้นโดยคําพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดหรือโดยสัญญาประนีประนอมยอมความ ใหมีกําหนดอายุ
ความ  10  ป  ทั้งนี้  ไมวาสิทธิเรียกรองเดิมจะมีกําหนดอายุความเทาใด” 
     ดังนั้นจึงสรุปไดวาบันทึกขอตกลงที่ทํากันขึ้นระหวางผูบริโภคกับผูประกอบ
ธุรกิจในกรณีที่ไกลเกลี่ยแลวสามารถตกลงกันไดเพื่อเปนระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นกับผูบริโภค โดย
ผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจยอมผอนผันใหแกกัน  ทั้งนี้ไมวาในชั้นของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือ
ของคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคก็ตาม  เปนสัญญาประนีประนอมยอม
ความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  3.4.6.2 กรณีการไกลเกล่ียไมสามารถตกลงกันได 
    ในกรณีที่ไกลเกลี่ยแลวไมสามารถตกลงกันได  ไมวาในชั้นของเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบหรือคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภค  ถือวาคูกรณีไมพอใจใน
ขอเสนอที่จะระงับขอพิพาท  ก็จะตองใหคูกรณีทั้งสองฝายบันทึกผลการเจรจาโดยผูไกลเกลี่ยใน
เร่ืองนั้น ๆ ก็จะลงนามกํากับไวดวยเชนกัน  เมื่อการไกลเกล่ียไมสามารถตกลงกันไดเชนนี้ ถาเปน
การไกลเกลี่ยในช้ันของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  เจาหนาที่ก็จะดําเนินการประมวลเรื่องราวรวมรวบ
ขอเท็จจริง ทั้งหมดเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ  ถาผูบังคับบัญชาเห็นสมควรยุติ  เนื่องจาก
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พิจารณาแลวเห็นวากรณีตามที่มีผูบริโภครองทุกขนั้นเปนไมเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 
และการดําเนินคดีจะไมเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  มาตรา 39  ก็จะสั่งยุติเร่ืองดังกลาว  หรือใหดําเนินคดี
แกผูประกอบธุรกิจ  เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวากรณีตามที่มีผูบริโภครองทุกขนั้นเปนการละเมิด
สิทธิของผูบริโภคและการดําเนินคดีจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม  เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบก็จะประมวลเรื่องเสนอตอคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
กล่ันกลองเรื่ องราวรองทุกขจากผูบริโภคแลวแตกรณี เพื่อพิจารณาตอไป 27 หรือสงให
คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคไกลเกล่ียอีกครั้งหนึ่ง 
    สวนในชั้นของคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 
ถาไกลเกล่ียแลวไมสามารถตกลงกันไดเชนนี้  คณะอนุกรรมการไกลเกล่ียเรื่องราวรองทุกขจาก
ผูบริโภค  ก็จะสอบสวนหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานสงใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
เพื่อประมวลเรื่องราวเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการกลั่นกลอง
เร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคพิจารณาตอไปเชนเดียวกัน28 
  3.4.6.3 เปรียบเทียบการทําสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลกับในศาล 
    การไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาลกับในศาล  ถาคูกรณีสามารถตกลงกันไดในการ
จัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นผลและสภาพบังคับของการไกลเกล่ียนอกศาลและในศาล
จะแตกตางกัน  ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบสาระสําคัญ  ไดดังนี้  คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27  ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2551, ขอ  14. 
28  คําสั่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่  6/2548, ขอ 2  อํานาจหนาที่  2.1  (2). 
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ตารางที่  3.2  แสดงเปรียบเทียบการทําสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลกับในศาล 
 

การไกลเกลี่ยนอกศาล การไกลเกลี่ยในศาล 
1)  เปนการประนีประนอมยอมความที่ยังมไิด
 นําคดีขึ้นสูศาล 

1)  เกิดขึน้ภายหลังที่ไดมีการยื่นฟองคดีตอศาล
แลว 

2)  การทําสัญญาประนีประนอมยอมความกนั
 นอกศาล เปนการทําสัญญากันเองไมผาน
 กระบวนพิจารณาของศาล 

2)  การทําสัญญาประนีประนอมยอมความใน
ศาล เปนการทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความกันตามขัน้ตอนและกระบวนการของ
ศาล 

3) สัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาล
 ตองทําหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือ 
 ฝายที่ตองรับผิด และตองมีเงือ่นไขครบ
 องคประกอบตามประมวลกฎหมายแพง 
 และพาณิชย  มาตรา  850 – 851  อีกทั้ง
 จะตองบังคับตามหลักของนติิกรรม 
 สัญญาโดยทั่วไปดวย   

3)  การตกลงประนีประนอมยอมความกนัใน
ศาลเปนเรื่องที่คูความตกลงกนัไดแลวขอให
ศาลบันทึกขอตกลงในแบบพิมพสัญญาของ
ศาลหรือหรือคูความทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความกนัเอง แลวขอใหศาลมีคําพิพากษา
ตามยอม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง  มาตรา  138 

4)  สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทํากัน 
 นอกศาล  มีผลทําใหขอพิพาทที่มีอยูหรือ 
 คาดวาจะมีขึ้นในอนาคตระงบัลงและ
 กอใหเกิดสิทธเิรียกรองใหมระหวาง 
 คูสัญญานั้น  

4)  สัญญาประนีประนอมยอมความในศาลนั้น  
เมื่อทําสัญญากันเปนเพียงระงับขอพิพาทที่
เปนความกันอยูในศาลใหระงับลงและตอง
ปฏิบัติตามเทานั้น 

5)  ผลของสัญญานอกศาลนั้นหากฝายใดฝาย
 หนึ่งไมยอมปฏิบัติตามสัญญาก็ตองฟองรอง
 ตอศาลขอบังคับตามสัญญาประนีประนอม
 ยอมความเปนคดีใหมอีกครั้งหนึ่ง 

5)  ผลของสัญญาในศาลนั้นหากคูความไม
ปฏิบัติตาม  คูความอีกฝายหนึ่งมีสิทธิที่จะ
ขอใหบังคับคดีไดทันทีโดยไมตองนําคดีไป
ฟองใหม 

 
 จากการเปรียบเทียบจะเห็นวาไดวาการไกลเกล่ียนอกศาลถาสามารถตกลงกันได จะมี
การทําสัญญาระงับขอพิพาทตอกันอันมีลักษณะเปนสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  ซ่ึงจะมีหลักเกณฑ  ขั้นตอน  ผลและสภาพบังคับที่แตกตางจากการ 
ไกลเกล่ียในศาลและการทําสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพงเปนอยางมาก  ผูศึกษาจึงเห็นวาหากมีการกําหนดหลักเกณฑ  ขั้นตอน  ผลและ
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สภาพบังคับของการทําสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลใหมีผลและสภาพบังคับ
เชนเดียวกับในชั้นศาล ก็จะทําใหการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทนอกศาลไดรับการยอมรับ  และมี
ประสิทธิภาพเชนเดียวกับการไกลเกลี่ยในศาล อันเปนระงับขอพิพาทที่สะดวกและรวดเร็ว
เหมาะสมกับขอพิพาทคดีผูบริโภคเปนอยางมาก 
 
3.5  เปรียบเทียบการไกลเกล่ียขอพิพาทคดีผูบริโภคในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและ

ในชั้นศาล 
 การไกลเกล่ียในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและในชั้นศาลยุติธรรมจะมี
เงื่อนไขและหลักการที่แตกตางกัน  ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบเปนประเด็นตาง ๆ  ไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.3  แสดงเปรียบเทียบการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีผูบริโภคในชั้นของคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคและในชั้นศาล 

 

ประเด็นเปรียบเทียบ การไกลเกล่ียในชั้นของ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

การไกลเกล่ียในชั้น 
ศาลยุติธรรม 

1. อํานาจหนาที่ใน
 การไกลเกลี่ย 

ตามระเบียบคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค  วาดวยการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชนของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
พ.ศ.  2551 และคําส่ังของ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ที่ 6/ 2548 

ตามพระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค  พ.ศ. 2551 และ
ขอกําหนดของประธานศาลฎีกา  
วาดวยการดําเนินกระบวนพจิารณา
และการปฏิบตัิหนาที่ของ 
เจาพนกังานคดีในคดีผูบริโภค  
พ.ศ. 2551 

2.  ประเภทคดีทีเ่ขาสู
 การไกลเกลี่ย 

เฉพาะเรื่องราวรองเรียนจากฝาย
ผูบริโภคเทานั้น 

ผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจ  
ที่ยื่นฟองเปนคดีผูบริโภค (พ.ร.บ 
วิธีพิจารณาคดผูีบริโภค ฯ  ม. 25) 

3.  ผูไกลเกลี่ย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  และ
คณะอนกุรรมการไกลเกลี่ยเร่ืองราว
รองทุกขจากผูบริโภค 

เจาพนกังานคดี  หรือบุคคลอื่นใด 
ที่คูความรองขอหรือศาลแตงตั้ง  
(พ.ร.บ วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค ฯ  
ม. 25) 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 

ประเด็นเปรียบเทียบ การไกลเกล่ียในชั้นของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค 

การไกลเกล่ียในชั้น 
ศาลยุติธรรม 

4. อํานาจและหนาที่
 ในการไกลเกลี่ย
 ลับหลังคูกรณ ี

ในทางปฏิบัตจิะเปนการใชอํานาจ
ทั่วไปของเจาหนาที่หรือคณะ 
อนุกรรมการ ฯ ในการเจรจาไกลเกลี่ย
ลับหลังคูกรณอีีกฝายหนึ่ง 

พ.ร.บ วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคฯ 
กําหนดใหคูความฝายใดฝายหนึ่งรอง
ขอหรือผูไกลเกลี่ยเหน็สมควร  
ผูไกลเกลี่ยจะสั่งใหดําเนินการเปนการ
ลับตอหนาตัวความทุกฝายหรือฝาย
หนึ่งฝายใดกไ็ด  (มาตรา  25) 

5. พยานหลักฐานที่
 ไดจากการไกล
 เกลี่ย 

ในทางปฏิบัตขิอง ส.ค.บ. จะมีการ
นํามารวบรวมเปนขอเท็จจรงิที่ใช 
อางในชั้นศาลได 

การกําหนดประเด็นขอพิพาทและ
สืบพยาน ตองมิใชขอเท็จจรงิที่ได 
จากการไกลเกลี่ย  (ขอกําหนดของ
ประธานศาลฎีกา ฯ  ขอ  18) 

6.  อายุความฟองรอง ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาเสียหาย 
ที่พึงจายระหวางผูประกอบธุรกิจและ
ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทน
ผูบริโภค   ใหอายุความสะดดุหยดุอยู
ไมนับในระหวางนั้นจนกวาฝายใด
ฝายหนึ่งจะไดบอกเลิกสัญญา  (พ.ร.บ 
วิธีพิจารณาคดผูีบริโภคฯ ม. 14) 

ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาเสียหายที่พึง
จายระหวางผูประกอบธุรกจิและ
ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทน
ผูบริโภค  ใหอายุความสะดุดหยุดอยู
ไมนับในระหวางนั้นจนกวาฝายใด
ฝายหนึ่งจะไดบอกเลิกสัญญา  (พ.ร.บ 
วิธีพิจารณาคดผูีบริโภคฯ ม.  14) 

7.  ผลและสภาพ
 บังคับของการ 
 ไกลเกลี่ย 

ถาตกลงกันไดก็จะทําขอตกลงอันมี
ลักษณะเปนสัญญาประนีประนอม
ยอมความ  ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  มาตรา  850  - 852    

ถาตกลงกันได  ก็จะทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความและศาลจะ
พิพากษาตามยอม  ตามประมวลวิธี
พิจารณาความแพง  มาตรา 138  ซ่ึง 
ถามีการผิดสัญญาจะสามารถ 
บังคับคดีไดทนัที 

 

3.6 กรณีศึกษาการไกลเกล่ียขอพิพาทในชั้นของคณะกรรมคุมครองผูบริโภค 
ในการศึกษาถึงปญหาปญหาการไกล เกลี่ ยขอพิพาทคดี ผูบ ริโภคในชั้นของ

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคนั้น  เพื่อเปนการงายตอการทําความเขาใจถึงขั้นตอนและ
กระบวนการในการไกลเกล่ียขอพิพาทของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในทางปฏิบัติ  ผูศึกษา
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จึงทําการศึกษาโดยยกตัวอยางขอพิพาทที่ทําการไกลเกลี่ยที่เกิดขึ้นจริง  เพื่อทําการศึกษาวิเคราะหถึง
ปญหาตอไป 

 3.6.1 กรณีศึกษาเรื่องทุบรถยนต29 
 นางเอ  เปนอดีตทหารยศนาวาอากาศตรี  ซ้ือรถยนตยี่หอหนึ่งเมื่อประมาณเดือน
ธันวาคม  พ.ศ.  2547  จากตัวแทนจําหนายในจังหวัดอุทัยธานี  ในราคา  868,000  บาท  เพื่อใหแก
นายบีซ่ึงเปนลูกชาย  แตปรากฏวา  เมื่อนายบี  นํารถยนตคันดังกลาวมาใชงานประมาณ  60  
กิโลเมตร  รถยนตเกิดความชํารุดบกพรองมีอาการเอียงซาย  และเมื่อเบรกรถยนตจะปดไปดานซาย   
นายบีจึงนํารถยนตคันดังกลาวเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการ  จังหวัดอุทัยธานี  โดยศูนยบริการฯ  ได
ทําการเปลี่ยนยางรถยนต  พรอมทั้งทําการตั้งศูนยถวงลอใหนายบีใหม ปรากฏวาอาการชํารุด
บกพรองดังกลาวไมสามารถแกไขได  นายบีจึงทําการเจรจาตอรองกับตัวแทนจําหนายรถยนตที่นาง
เอซื้อมาแตไมสามารถเจรจาตกลงกันได  นายบีจึงมีการทําหนังสือรองเรียนตอสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ซ่ึงมีหนาที่รับเรื่องราวรองทุกข 
 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับเรื่องรองเรียนแลวเจาหนาที่จึงมี
หนังสือเชิญใหคูกรณีทั้งสองมาพบเจาหนาที่เพื่อเจรจาไกลเกล่ีย  โดยบริษัทผูผลิตชี้แจงวา  นายบี
ซ้ือรถยนตคันดังกลาวจากตัวแทนจําหนายในจังหวัดอุทัยธานีจริง  ซ่ึงปญหาของนายบี  คือศูนยลอ
เอียง  ฝาปดกระบะดานซายสูงกวาดานขวาประมาณ  1.2  มิลลิเมตร  และกระบะหลังดานซาย
บริเวณไฟทายดานในมีเสียงดัง  ตลอดจนพบขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา  นายบีไดมีการดัดแปลงรถยนต
คันดังกลาวหลังจากรับรถยนตจากตัวแทนจําหนายแลว  โดยมีการดัดแปลงแหนบรถยนต  โชคอัพ  
และยางรถยนตที่มีขนาดใหญกวารูปแบบที่บริษัทผลิต  ซ่ึงการดัดแปลงดังกลาวบริษัทมองวา  อาจ
สงผลทําใหศูนยลอเปลี่ยนแปลงและเพื่อเปนการทําใหเกิดความพึงพอใจกับนายบี  บริษัทผูผลิต
ยินดีจะแกไขปรับตัวกระบะรถยนตใหไดเสมอกันโดยไมคิดมูลคา  แตนายบีปฏิเสธขอเสนอของ
บริษัทผูผลิตโดยยื่นขอเสนอใหบริษัทซ้ือรถยนตดังกลาวคืนในราคาที่นายบีซ้ือมา รวมทั้งคา
อุปกรณที่มีการดัดแปลงดวย เชน ไฟหนา แหนบ โชคอัพ ยางรถยนตพรอมลออัลลอย  ซ่ึง
บริษัทผูผลิตไมสามารถรับขอเสนอของนายบีได  ประกอบกับอุปนิสัยสวนตัวของนายบีเปนคน
กาวราวไมคอยยอมรับฟงผูอ่ืน  หรือแมแตเจาหนาที่ที่ทําหนาที่เปนคนกลางในการเจรจาไกลเกลี่ย
เอง  จึงทําใหการเจรจาไกลเกลี่ยไมสามารถตกลงกันได 
 ตอมานายบีไดมารองขอตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ทําการแกไข
ปญหาดังกลาวโดยใหเชิญผูแทนจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ผูแทนมูลนิธิเพื่อผูบริโภค  

                                                 
29  กิตติ  อึ้งมณีภรณ.  (2550).  การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการจัดการความขัดแยงในงานดาน

การคุมครองผูบริโภค.  หนา  37-39. 
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และผูแทนจากสถาบันยานยนต  เพื่อเขารวมรับฟง  และพิจารณาในเรื่องดังกลาว ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ไดทําการเชิญคูกรณี  คือ  นายบี และบริษัทผูผลิตรถยนต รวมทั้ง
เชิญผูแทนจากสวนตางๆ  ตามที่นายบีรองขอมาเจรจาไกลเกลี่ยอีกครั้งหนึ่ง โดยผลสรุปในการ
เจรจาไกลเกลี่ยไมสามารถตกลงกันได  เนื่องจากนายบีใหบริษัทผูผลิตรับซ้ือรถยนตคืนในราคา  
1,500,000  บาท  แตบริษัทผูผลิตรถยนตเสนอรับซื้อรถยนตคืนในราคา  868,000  บาท  ซ่ึงเปนราคา
ที่นายบีซ้ือจากตัวแทนจําหนาย  ซ่ึง  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ไดดําเนินการเจรจา
เกี่ยวกับจํานวนเงินแลว  แตนายบียังคงยื่นยันขอเสนอของตน  จึงทําใหไมสามารถตกลงกันได 
 ดังนั้น  เมื่อนายบีไมไดรับคําตอบตามที่ตัวเองเรียกรองไป  จึงทําการชักชวนสื่อมวลชน
จํานวนหนึ่งมาเปนสักขีพยาน   และทําการทุบรถยนตคันดังกลาว  โดยใชเครื่องมือตางๆ ที่เตรียมมา  
เชน  พล่ัว  ทอเหล็ก  เปนตน  ฟาดลงไปที่กระจกหนารถยนต  และฝากระโปรงรถ  ทําใหรถไดรับ
ความเสียหาย  และเมื่อนายบีทําการทุบรถยนตเรียบรอยแลวก็ทําหนังสือรองขอให  สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ฟองคดีแทนตนเองตามกฎหมาย 
 ตอมาสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ไดเชิญคูกรณีมาเจรจาเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวอีกครั้ง  โดยนายบีไดยื่นขอเสนอในระหวางที่ทําการเจรจา  ดังนี้ 
 1)   เสนอใหบริษัทพิจารณาประเด็นการชดเชยเงินจํานวน  1,100,000  บาท 
 2)   เสนอใหบริษัทพิจารณาประเด็นขอโทษนายบีในกรณีที่บริษัทใหขาวแกส่ือมวลชน
เกี่ยวกับเหตุการณดังกลาว 
 3)   เสนอใหบริษัทพิจารณาประเด็นที่ผูรองมีความประสงคขอพบผูบริหารที่มีหนาที่
รับผิดชอบ  และมีอํานาจตัดสินใจเรื่องดังกลาว 
 จากขอเสนอดังกลาวหลังจากการเจรจาจบลง บริษัทไดมีหนังสือตอบกลับ ลงวันที่  24  
กุมภาพันธ  2548  ปฏิเสธขอเสนอทั้งหมดโดยใหเหตุผลวา  จากเดิมบริษัทเสนอรับซ้ือคืนในราคา  
868,000  บาทและเพิ่มเงินใหอีกจํานวน  132,000  บาท  เพื่อเปนการยุติเร่ือง  แตนายบีไมยินดีรับ
ขอเสนอดังกลาว  ประกอบกับปจจุบันสภาพรถยนตอยูในสภาพที่ชํารุดบกพรองหลายประการ  
อยางไรก็ดีบริษัท  ยินดีที่จะรับซ้ือรถยนตคันดังกลาวคืนสภาพปจจุบัน  คือ  300,000  บาท  ซ่ึงนาย
บีไมยินดีรับขอเสนอดังกลาวและรองขอให  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ฟองคดี
แทนตนเอง 
 จากขอเท็จจริง  ตลอดจนขอมูลในดานตางๆ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
มีความเห็นวา  ความชํารุดบกพรองที่นายบีกลาวอางมานั้น  เปนการซื้อขายที่มีการสงมอบทรัพย
ชํารุดบกพรอง  มีอายุความ  1  ป  โดยนายบีซ้ือรถยนตมาเมื่อเดือน ธันวาคม  2545  คดีจึงขาดอายุ
ความแลว  แตเนื่องจากบริษัท  มีหนังสือลง  วันที่  24  กุมภาพันธ  2548  แจงวา  บริษัท  ยินดีรับซ้ือ
รถยนตคืนในราคาตามสภาพรถยนต  ณ  ปนจุบัน  ถือวาเปนการรับสภาพความรับผิดตามประมวล
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กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  193/35  ซ่ึงมีอายุความ  2  ป  นับแตวันที่ลูกหนี้รับสภาพความ 
รับผิด  จึงมีผลทําใหคดีไมขาดอายุความ  แตเนื่องจากปญหาความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้นมีผลมา
จากที่นายบีทําการดัดแปลงรถยนตดวยตนเองดังกลาว  ซ่ึงมีผลทําใหศูนยลอเปลี่ยนแปลงไป  ไมได
เกิดจากบริษัทผูผลิตสงมอบรถยนตที่ชํารุด  อันเปนผลทําใหการรับประกันหรือการรับผิดชอบของ
บริษัทสิ้นสุดลง  รวมทั้งบริษัทไดพยายามเจรจาหาขอยุติกับนายบีมาโดยตลอด  จึงเห็นวาบริษัท
มิไดทําการละเมิดสิทธิของนายบี  ซ่ึงเปนผูบริโภคแตอยางใด  จึงเห็นควรไมฟองดําเนินคดีแทน
นายบี 

 3.6.2 กรณีศึกษาเรื่องคอนโดหดได30 
 นางสาว ช. และนาย  ร.  ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุดกับบริษัท น. ตามโครงการ  
ซ่ึงอยูบริเวณ  ถนนวัดศรีวารีนอย  ตําบลศีรษะ-จระเขนอย  จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัท น. ได
โฆษณาวาจะทําการกอสรางคอนโดสูง  6  ช้ัน  มีอาคารทั้งหมด  37  หลัง  มีโรงแรม  ภัตตาคาร  
สนามกีฬา  หางสรรพสินคา  ฯลฯ  ซ่ึงบริษัท น.  แจงวาจะเริ่มสรางคอนโดอาคาร  TG1 – TG8  ตน
เดือนมกราคม  2551  และจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม  2551  ดวยเหตุดังกลาวนางสาว  ช.  จึง
ทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุดเมื่อวันที่  10  ธันวาคม  2550  จํานวน  2  หอง  เปนหองเลขที่  515-
516  ช้ัน  5  ตึก  TG1  เนื้อที่ประมาณ  58  ตารางวา  ราคา  1,180,000  บาท โดยนางสาว  ช. ได
ชําระเงินใหบริษัท  น.  ไปแลวทั้งส้ิน  30,000  บาท  สวน  นาย  ร. ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2550 จํานวน 1  หอง  เปนหองเลขที่  514  ชั้น  5  ตึก  TG3  เนื้อท่ีประมาณ  
29  ตารางวา  ราคา  590,000  บาท โดยนาย  ร ไดชําระเงินใหบริษัท น. ไปแลวท้ังส้ิน  20,000  บาท 
 แตปรากฏวาหลังจากทําสัญญาแลวบริษัทการกอสรางไมมีความคืบหนาหรือดําเนินการ
สรางแตอยางใด  นางสาว  ช. และนาย  ร.  จึงไดไปทราบถามพนักงานขายของบริษัท น. พนักงาน
ขายแจงวาจะมีการลดจํานวนชั้นอาคารที่จะกอสรางลงจาก  6  ช้ัน เหลือ 4  ช้ัน  ลดจํานวนอาคาร
จาก  37  อาคาร  เหลือ  3  อาคาร  และเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางและโครงสรางของอาคารชุดซึ่ง
ผิดไปจากขอตกลงในสัญญาเปนอยางมาก ทําใหนางสาว  ช. และนาย ร. ไมพอใจจึงบอกเลิกสัญญา
กับบริษัท  น.  และขอเงินคืน  แตบริษัท  น.  ไมยอมคืนกลับผัดผอนระยะเวลาเรื่อยมา  เปนเหตุทํา
ใหนางสาว  ช.  และนาย  ร. เดือดรอน  จึงไดมารองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค  เพื่อประสงคจะขอเงินที่ชําระไปแลวคืนทั้งหมด 
 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับเรื่องรองเรียนแลวเจาหนาที่จึงมี
หนังสือเชิญใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  น.  มาพบเจาหนาที่เพื่อเจรจาไกลเกลี่ย 
กับนางสาว  ช.  และนาย  ร.  ในวันที่  9  มิถุนายน  2551 เมื่อถึงวันนัด นางสาว ช. และนาย ร. และ

                                                 
30  รายงานการประชุมคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค,  ครั้งที่  2/2552. 
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นาย  อ.  ผูรับมอบอํานาจจากบริษัท  น.  มาพบพนักงานเจาหนาที่ตามกําหนดนัดและไดมีการทํา
การไกลเกลี่ยในหองไกลเกลี่ย  ผลของการเจรจาไกลเกลี่ยสามารถตกลงกันได  โดยทางบริษัท  น.  
ตกลงทําบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่  9  มิถุนายน  2551  ตกลงคืนเงินใหแก  นางสาว  ช.  เปน
จํานวนเงิน  30,000  บาท  และนาย  ร.  เปนจํานวนเงิน  20,000  บาท  ซ่ึงทั้งสองฝายตกลงรับเงินสด
หรือแคชเชียรเช็ค  กันที่  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ในวันที่ 30  ธันวาคม 2551  
และหากบริษัท  น.  ผิดนัดการชําระหนี้ตามบันทึกขอตกลง  บริษัท น. ยินยอมให  นางสาว  ช. และ
นาย  ร.  ฟองรองดําเนินคดีตอศาลเพื่อบังคับใหบริษัท  น.  ปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงพรอมดอกเบีย้
ตามกฎหมาย 
 ครั้งเมื่อถึงวันที่  30  ธันวาคม  2551  ตามบันทึกขอตกลงปรากฏวา นางสาว ช. และ 
นาย  ร.  มาพบพนักงานเจาหนาที่  แตฝายบริษัท  น.  ไมมาตามบันทึกขอตกลงแตอยางใด นางสาว  
ช.  และนาย  ร.  จึงมีความประสงคขอใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดําเนินการตาม
กฎหมายตอไป  ทั้งนี้ นาย  ร. ไดมีหนังสือทวงถามไปยังบริษัท  น. ใหชําระหนี้ตามบันทึกขอตกลง
แตบริษัทก็ยังเพิกเฉย 
 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ไดนําเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
กล่ันกลองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค  โดยท่ีประชุมไดพิจารณาเอกสารหลักฐานตางๆ แลวมี
ความเห็นวา  เมื่อบริษัท  น.  ไมสามารถปฏิบัติตามบันทึกขอตกลง  ฉบับลงวันที่  9  มิถุนายน  2551  
อันเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 850  จึงถือ
วาการกระทําดังกลาวของบริษัท  น. เปนการละเมิดสิทธิของนางสาว ช. และนาย ร.  ซ่ึงเปน
ผูบริโภค  ประกอบกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  น.  เปนการดําเนินธุรกิจขายหองชุดแกบุคคล
ทั่วไป   การดําเนินคดีแพงแกบริษัท น. แทน รายนางสาว  ช.   เพื่อใหบริษัท น. คืนเงินตามบันทึก
ขอตกลง  ฉบับลงวันที่  9  มิถุนายน  2551 พรอมดอกเบี้ยตามกฎหมาย  และรายของนาย ร. ตาม
บันทึกขอตกลง  ฉบับลงวันที่  9  มิถุนายน  2551  พรอมดอกเบี้ยตามกฎหมาย  จะเปนประโยชน 
แกผูบริโภคโดยสวนรวมตาม มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกลองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคจึงเสนอขอใหคณะกรรม
คุมครองผูบริโภค  มีมติดําเนินคดีแทนผูบริโภค  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไดพิจารณา
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเอกสารตาง ๆ  แลวเห็นชอบดวยที่คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่น
กลองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคเสนอจึงมอบหมายใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคดําเนินคดีแพง
แกบริษัท  น.  แทนผูรองและใหดําเนินคดีดังกลาวใหรวมถึงผูบริโภครายอื่นๆ ที่รองเรียนไวแลว
และที่จะมารองเรียนบริษัท  น.  ตอสํานักงานคณะกรรมคุมครองผูบริโภคในลักษณะเรื่องทํานอง
เดียวกันเพิ่มเติมมาในภายหลังดวย 
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วิเคราะหปญหาการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีผูบริโภคของ 
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

 
 เมื่อมีขอพิพาทระหวางผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจเกิดขึ้น ขอพิพาทประเภทนี้สวน
ใหญจะเปนการเรียกรองใหชดใชคาเสียหายกันเปนตัวเงิน หรือในบางครั้งผูบริโภคหรือผูประกอบ
ธุรกิจที่เปนผูตองเสียหายเพียงแตตองการคําอธิบาย คําขอโทษ หรือเหตุผล จากคูกรณีอีกฝายหนึ่ง
เทานั้น ดังนั้นการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกลี่ยที่มีประสิทธิภาพจะสามารถชวยระงับ 
ขอพิพาทไดเปนอยางดี แมในปจจุบันการไกลเกลี่ยคดีผูบริโภคจะไดถูกนํามาใชในการระงับ 
ขอพิพาทคดีผูบริโภคแลวก็ตาม แตการไกลเกล่ียในปจจุบันก็ยังมีปญหาเกิดขึ้นอยูในหลายๆ สวน  
ดังนั้นในเนื้อหาที่จะกลาวในบทนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอถึงปญหาการไกลเกล่ียขอพิพาทในคดีผูบริโภค
ในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่สงผลกระทบตอการระงับขอพิพาทดวยวิธีการ 
ไกลเกลี่ย 
 
4.1 ปญหากรณีไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใหอํานาจและหนาท่ีในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 ในปจจุบันการระงับขอพิพาททางเลือกดวยวิธีการไกลเกลี่ย ไดถูกนํามาใชเพื่อขจัด
ความขัดแยงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจทั้งในศาลและนอกศาล โดยการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทในชั้นศาลนั้นตาม  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551  ไดกําหนดไวให
เปนพันธกิจของศาลยุติธรรมโดยใหมีอํานาจและหนาที่เจรจาไกลเกล่ียใหคูความไดตกลงกันหรือ
ประนีประนอมยอมความกันกอนในวันนัดพิจารณา  โดยกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหเจา
พนักงานคดีหรือบุคคลที่คูความตกลงกันเปนผูมีหนาที่ไกลเกล่ีย  สวนการไกลเกล่ียนอกศาลในชั้น
ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคนั้น   คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็มีการนําเอาระบบการ
เจรจาไกลเกล่ียมาใชเชนเดียวกันโดยกําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวย
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2551  
กําหนดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีอํานาจที่จะเชิญคูกรณีมาเจรจาไกลเกลี่ยเพื่อระงับขอพิพาทได  
และถาการไกลเกลี่ยในชั้นเจาหนาที่ยังไมสามารถตกลงกันได  คณะกรรมคุมครองผูบริโภคก็ยังได
ออกคําส่ังคณะกรรมคุมครองผูบริโภค  ที่  6/2548  กําหนดใหมีคณะอนุกรรมการไกลเกล่ียเร่ืองราว
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รองทุกขจากผูบริโภค  มีอํานาจหนาที่ในการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูบริโภคกับผูประกอบ
ธุรกิจอีกชั้นหนึ่ง 
 ในทางปฏิบัติจากสถิติการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
ขอพิพาทที่สามารถยุติไดดวยการไกลเกลี่ยทั้งในชั้นของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและในชั้นของ
คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภค  ตั้งแตป 2548 – 2551  สามารถเจรจา 
ไกลเกล่ียชวยเหลือเยียวยาผูบริโภคใหไดรับการชดเชยคาเสียหายไดเปนจํานวนมาก  จึงเห็นไดวา
ในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  สามารถนํากระบวนการไกลเกล่ียมาใชเพื่อ
ชวยลดขั้นตอนในการดําเนินการ  ลดระยะเวลา  เปนการประหยัดงบประมาณ ในการที่จะพิจารณา
เพื่อมีมติดําเนินคดีแทนผูบริโภคแตเพียงอยางเดียว 
 แตเนื่องจากในปจจุบันการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีผูบริโภคในชั้นของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดังที่ไดกลาวมาแลวยังไมมีกฎหมายกําหนดใหอํานาจหนาที่ไวชัดเจน  ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติการนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยยังเปนเพียงการปฏิบัติตามระเบียบหรือคําสั่ง
ภายในของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเทานั้น  ทําใหไมเกิดความชัดเจนในการใชอํานาจและ
หนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  
ซ่ึงเปนกฎหมายหลัก  ยังไมมีบัญญัติใหอํานาจหนาที่โดยชัดแจงที่จะใหคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคการดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ยและประนีประนอมขอพิพาท โดยมาตรา 10  ซ่ึงเปน
บทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดบัญญัติไวเพียงใหอํานาจ
และหนาที่ในการพิจารณาเรื่องราวรองทุกข  ดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับสินคาที่เปนอันตราย 
ใหคําปรึกษาหรือแนะนําวางระเบียบในการปฎิบัติหนาที่ของคณะกรรมการฯ  หรือดําเนินคดี
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค  ฯลฯ  เทานั้น 

เมื่อเปรียบเทียบกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุนไดมี
การเนนเอาระบบการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกล่ียไปใชทั้งในศาลและนอกศาลเนื่องจาก
ประเทศญี่ปุนประชาชนโดยทั่วไปมีนิสัยรักสงบ ไมชอบความวุนวาย  จึงมักใชวิธีการระงับขอ
พิพาทกันดวยสันติวิธี  โดยเฉพาะการไกลเกล่ียนอกศาลในประเทศญี่ปุนจะมีกฎหมายกําหนดให
องคกรตางๆ  มีอํานาจหนาที่ในการไกลเกล่ียไวมากมาย  ตัวอยางเชนการไกลเกล่ียขอพิพาทคดี
ผูบริโภคในประเทศญี่ปุน ไดมีศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  ซ่ึงนโยบาย
ของรัฐที่จะใหภาคเอกชนจัดตั้งองคกรในรูปของศูนยปฏิบัติการเพื่อดําเนินงานชวยเหลือผูบริโภค
แกไขปญหาเกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑซ่ึงเปนการดําเนินการแกไขปญหานอกระบบตุลาการ  
(ADR)  นโยบายเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว  ประหยัดคาใชจาย และมีความยุติธรรม  ซ่ึงในปจจุบันมี
ศูนยฯ  จัดตั้งทั้งหมด  13  แหง  ตั้งอยูในกรุงโตเกียว ในแตละศูนยฯ  มีหนาที่ใหคําปรึกษา และ 
ไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาท  ในเรื่องผลิตภัณฑของผูบริโภคโดยเฉพาะ 
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 เมื่อประเทศไทยไดใหความสําคัญตอผูบริโภคเปนอยางมาก โดยพยายามหามาตรการ
มาชวยเหลือคุมครองผูบริโภคใหไดรับการเยียวยาและแกปญหาดวยความสะดวก รวดเร็ว และเปน
ธรรม  ซ่ึงขอพิพาทระหวางผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจสวนใหญจะเปนขอพิพาทที่เรียกรองให
ชดใชคาเสียหายกันเปนตัวเงิน  หรือในบางครั้งผูตองเสียหายเพียงแตตองการคําอธิบาย  คําขอโทษ  
หรือเหตุผล  ดังนั้นการไกลเกล่ียขอพิพาทจึงเปนวิธีการที่เหมาะสมที่จะใชระงับขอพิพาทระหวาง
ผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ  ซ่ึงถามีการบัญญัติเพิ่มใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจ
และหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคอยางชัดเจนแลวก็
จะทําใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปน
นามธรรมมากขึ้น  นอกจากจะทําใหผูบริโภคที่เดือดรอนไดรับการเยียวยาชวยเหลืออยางรวดเร็ว  
สะดวก  และเปนธรรมแลว  ยังสงผลดีตอองคกรในการลดภาระขั้นตอนในการดําเนินการงาน ลด
ระยะเวลา  อีกทั้งยังเปนการประหยัดงบประมาณในการที่รับเรื่องราวรองทุกขเพื่อที่จะพิจารณามี
มติดําเนินคดีแทนผูบริโภคแตเพียงอยางเดียว  และยังเปนการชวยลดปริมาณคดีผูบริโภคที่ขึ้นสูศาล
เปนจํานวนมากในปจจุบันนี้ไดอีกดวย 
 
4.2 ปญหาในเรื่องประเภทคดีผูบริโภคที่จะเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ .ศ .  2522 ไดบัญญัติใหสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนหนวยงานที่มีอํานาจและหนาที่รับเรื่องราวรองทุกขจากฝาย
ผูบริโภคที่ไดรับความเดือนรอนหรือเสียหายจากสินคาหรือบริการอันเนื่องมาจากการกระทําของ 
ผูประกอบธุรกิจ  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติดําเนินคดีแทนผูบริโภคแตเพียง
ฝายเดียว  ดังนั้นขอพิพาทที่จะเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยในชั้นของคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคในปจจุบันจึงยังมีการจํากัดเฉพาะเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่เปนฝายไดรับความ
เสียหายจากสินคาและบริการจากผูประกอบธุรกิจเทานั้น  มิไดเปดโอกาสใหฝายผูประกอบธุรกิจ 
ที่ประสงคจะใหมีการนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยนอกศาลไดมีโอกาสเสนอให
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดําเนินการไกลเกลี่ยนอกศาลไดดวย 
 ซ่ึงในทางปฏิบัติจะเห็นไดวานับจากหลังจากประกาศใชพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค  พ.ศ.  2551  ตั้งแตวันที่  24  สิงหาคม  2551  จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551  มีสถิติ
คดีผูบริโภคฟองตอศาลจังหวัดและศาลแขวงทั่วราชอาณาจักรเปนจํานวนถึง  85,584  คดี  และ
จนถึงปจจุบันจะยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นทําให ณ ขณะนี้มีคดีผูบริโภคคางพิจารณาอยูในศาลเปน
จํานวนมาก  แมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคจะบัญญัติขึ้นมาเพื่อเปนพันธกิจของศาล
ยุติธรรมใหใชวิธีพิจารณาความแพงสําหรับคดีผูบริโภคในศาลยุติธรรมขึ้นมาในรูปแบบใหมเพื่อ
ชวยผูบริโภคในการฟองคดีตอศาล ซ่ึงระบบวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคจะเอื้อตอการใชสิทธิของ
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ผูบริโภคใหเขาถึงความยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และแกไขปญหาความไมเปนธรรม
ของกระบวนการทางกฎหมายที่เปนอยูตลอดจนเพื่อสงเสริมจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและปอง
ปรามผูประกอบธุรกิจที่ไมสุจริต อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการ 
และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหดียิ่งขึ้น  แตโดยสวนใหญขอพิพาทคดี
ผูบริโภคที่เกิดขึ้นนั้นจะเปนคดีที่ผูบริโภคเปนโจทกฟองใหผูประกอบธุรกิจรับผิดนั้นมีเพียง 4 %  
เทานั้น  นอกนั้นเปนเปนคดีที่ผูประกอบธุรกิจใชสิทธิตามวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคฟองผูบริโภค  ถึง  
96%  ซ่ึงคดีสวนใหญเปนผูประกอบการธุรกิจสถาบันการเงิน  ธนาคาร ไฟแนนซ  บริษัทเครดิต  
หรือบริษัทลีสซิ่ง  ฟองผูบริโภคบังคับใหชําระหนี้  ซ่ึงคดีจากฝายผูประกอบธุรกิจสวนใหญจะเปน
หนี้ฟองบังคับเปนตัวเงินและเมื่อนําเขาสูเจรจาไกลเกลี่ยแลวสามารถเจรจาไกลเกลี่ยใหระงับ 
ขอพิพาทไดโดยงาย   
 ดังนั้นเมื่อกฎหมายไมเปดชองใหสิทธิแกผูประกอบธุรกิจที่ประสงคจะขอใหมีการ 
ไกลเกลี่ยกอนฟองในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพื่อสงเสริมใหมีการเจรจาไกลเกล่ีย
ระงับขอพิพาทนอกศาลดวยเชนนี้  จึงทําใหคดีผูบริโภคจากฝายผูประกอบธุรกิจมีการยื่นฟองคดีตอ
ศาลเปนจํานวนมาก   
 
4.3 ปญหาเกี่ยวกับอายุความในการฟองรอง 
 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  193/9  ไดบัญญัติเกี่ยวกับอายุความไว
วา  “สิทธิเรียกรองใดๆ  ใชบังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดสิทธิเรียกรองนั้นเปนอันขาด
อายุความ” จากหลักกฎหมายดังกลาว  จึงอธิบายความหมายของคําวาอายุความไดวา คือ ระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนดบังคับไวใหใชสิทธิเรียกรองทางศาลภายในกําหนดเวลา  ถาพนกําหนดระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนดไวแลวจะทําใหสิทธิเรียกรองของเจาหนี้นั้นขาดอายุความ 
 ผลของการที่สิทธิเรียกรองหรือหนี้ขาดอายุความนั้น  ไมทําใหเจาหนี้เสียสิทธิเรียกรอง
ที่จะบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้และไมเปนเหตุทําใหหนี้นั้นระงับไปแตอยางใด  เพียงแตเมื่อมีการยื่น
ฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับชําระหนี้แลวผลของการที่หนี้ขาดอายุความนั้น  ลูกหนี้สามารถยกเหตุ
ดังกลาวเพื่อปฏิเสธที่จะไมชําระหนี้ไดเทานั้น  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  
193/10  แตเหตุที่หนี้ขาดอายุความในคดีแพงนั้นไมใชปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวดวยความสงบ
เรียบรอยฯ  ถาลูกหนี้ไมยกเหตุขาดอายุความขึ้นเปนขอตอสูไว  ศาลก็ไมอาจอางเอาเหตุดังกลาวนี้
มาเปนเหตุยกฟองได ทั้งนี้ตามที่กําหนดไว  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/29  
ในทางปฏิบัตินั้นจําเลยและทนายจําเลยมักจะยกเหตุขาดอายุความขึ้นเปนขอตอสูในคดีแพงเสมอ  
ดังนั้นถาฝายเจาหนี้รูวาสิทธิเรียกรองของตนขาดอายุความแลวก็มักจะไมนําคดีขึ้นฟองรองตอศาล  
เพราะจะเปนการเสียเวลา  เสียคาธรรมเนียม  และคาใชจายอ่ืน ๆ 
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 เมื่ออายุความเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการฟองคดีตอศาลของคูความ  แตการ
นําขอพิพาทเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียนอกศาลนั้นไมมีการฟองคดีตอศาล  จึงทําใหอายุความการ
ใชสิทธิเรียกรองยังคงนับระยะตอไปจนกวาการไกลเกล่ียนอกศาลจะสามารถตกลงกันได  จึงมีการ
ทําสัญญาประนีประนอมยอมความอันเปนเหตุทําใหอายุความเดิมสะดุดหยุดลงและเริ่มนับอายุ
ความกันใหมตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ซ่ึงมีกําหนดอายความ 10 ป ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 193/32  แตถาไมสามารถตกลงกันไดอายุความก็ยังคงดําเนิน
ตอไปจนกวาจะขาดอายุความอันทําใหเปนขอเสียของการไกลเกลี่ยนอกศาล 
 ตามกฎหมายแมแบบวาดวยการประนอมขอพิพาท  UNCITRAL  ไดกําหนดในเรื่อง
ของอายุความ  ไวในหมายเหตุ  มาตรา  4  เปน  Article  X.  เร่ือง  การชะลออายุความ  ไดวางหลัก
ไววา  เมื่อกระบวนระบบไกลเกลี่ยเร่ิมตน  การดําเนินไปของอายุความโดยคํานึงถึงขอเรียกรอง  อัน
เปนสาระในการไกลเกล่ีย ถูกชะลอลง  และเมื่อกระบวนระบบไกลเกล่ียยุติลงโดยปราศจากความ
ตกลง  อายุความดําเนินตอไปนับแตเวลาที่การไกลเกลี่ยยุติลงโดยปราศจากความตกลง  ในหลัก
ดังกลาวกําหนดเปนกฎหมายแมแบบมุงคุมครองในเรื่องอายุความในการใชสิทธิฟองรองดําเนินคดี
ทางศาล  กรณีกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทส้ินสุดลงโดยไมมีการทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความกัน  ใหมีการกําหนดในเรื่องอายุความสะดุดหยุดอยูหรือชะลอลงในระหวางการไกลเกลี่ย 
 เมื่อเปรียบเทียบกับการระงับขอพิพาทในทางอื่น  คือ  ในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือช้ัน
ศาล  ไดมีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/14 กําหนดไววาเมื่อเจาหนี้ไดมอบ 
ขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาหรือเจาหนี้ไดกระทําการอื่นใดอันมีผลเปนอยางเดียวกันกับ
การฟองคดีเปนเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลง  ซ่ึงผลของอายุความสะดุดลงนั้นจะทําให
ระยะเวลาที่ลวงไปกอนแลวนั้นไมนับเขาในอายุความ  เมื่อมีเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงเวลา
ใด  จะเริ่มนับอายุความกันใหมเลยตั้งแตเวลานั้น  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  
193/15   
 การไกลเกล่ียคดีผูบริโภคในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  เปนกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นกอนมีการฟองรองคดีตอศาล  ดังนั้นการไกลเกลี่ยดังกลาวจึงเปนการไกลเกลี่ยนอกศาล  
โดยในระหวางไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลจะมีปญหาเกี่ยวกับอายุความในการใชสิทธิเรียกรอง 
ที่ยังคงดําเนินอยูตอไปอันมีผลกระทบตอคูกรณีในการใชสิทธิเรียกรองเพื่อยื่นฟองคดีตอศาล  ซ่ึงถา
การไกลเกลี่ยสามารถตกลงกันไดในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในทางปฏิบัติก็จะมี
การทําบันทึกขอตกลงมีลักษณะเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ  ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  มาตรา  850  สงผลทําใหอายุความสิ้นสุดเริ่มนับใหมตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความ  ในกรณีนี้จะไมเกิดปญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับอายุความเนื่องจากมีการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันไดทําใหอายุความเริ่มนับใหมคูกรณีไมเสียสิทธิในเรื่องของอายุความ  
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แตปญหาในการไกลเกล่ียนอกศาลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอายุความก็คือกรณีที่มีการไกลเกลี่ยแลว 
ไมสามารถตกลงกันได  ในกรณีนี้อายุความจะยังคงนับระยะเวลาอยูจนกวาจะขาดอายุความอันเปน
ผลเสียแกคูกรณี  ซ่ึงในเรื่องนี้ปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551  
หมวด  1  บททั่วไป  มาตรา  14  บัญญัติวา  “ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาเสียหายที่พึงจาย ใหอายุความ
สะดุดอยูไมนับในระหวางนั้นจนกวาฝายใดฝายหนึ่งจะบอกเลิกการเจรจา”  ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาว
ไดนําไปใชกับการไกลเกลี่ยในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  โดยในทางปฏิบัติจากการ
สัมภาษณเจาหนาที่ผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยในการไกลเกล่ียแตละครั้งจะพยายามไกลเกล่ียใหมีกําหนด
เกี่ยวกับในเรื่องคาเสียหายไวดวยเพ่ือใหมีผลทางกฎหมายเกี่ยวกับอายุความตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค ฯ  แตผูศึกษาเห็นวาหลักการดังกลาวแมพระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค ฯ จะกําหนดไวแลวแตยังมีขอจํากัดในการบังคับใชเฉพาะการเจรจาเกีย่วกบั
คาเสียหายที่พึงจายแตเพียงอยางเดียวและเพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติในชั้นของ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและไมใหเกิดชองวางทางกฎหมายในการใชบังคับกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีผูบริโภคกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคควรที่จะ
บัญญัติไวในกฎหมายคุมครองผูบริโภคดวย 
 
4.4  ปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียขอพิพาท 
 ผูไกลเกล่ียนับวามีบทบาทสําคัญตอระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งการไกลเกลี่ย 
จะสําเร็จหรือไม ขึ้นอยูกับความสามารถของผูไกลเกล่ียดวย เนื่องจากสภาพความขัดแยงในแตละ
ขอพิพาทจะมีอยูแตกตางกันไป จึงตองอาศัยความรู ความสามารถ ทักษะ เทคนิค ประสบการณใน
การไกลเกล่ียของผูไกลเกล่ียเพื่อเปนผูชวยประสานความขัดแยงระหวางคูกรณีใหสามารถตกลง
ระงับขอพิพาทกันได  ดังนั้นหลักสําคัญของการไกลเกลี่ยขอพิพาทคือการพยายามที่จะหาที่ 
จะหาทางยุติขอพิพาทโดยใหคูความตกลงกันโดยมีคนกลางเปนผูทําหนาที่ไกลเกลี่ย  คนกลางหรือ
ผูไกลเกลี่ยจึงตองมีหนาที่ดวยความอิสระปราศจากอคติตอคูพิพาททั้งสองฝาย  ปรัชญาของการทํา
หนาที่เปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจึงอยูที่ความตั้งใจและพยายามใหคูพิพาทสามารถทําความเขาใจและ
คืนดีกันกันไดเพื่อความสุขของคูพิพาทและสังคม  ผูทําหนาที่ไกลเกล่ียขอพิพาทจึงตองมีคุณสมบัติ
เบื้องตน  พอสรุปไดดังตอไปนี้ 
 1)  ตองมีความเปนกลางและมีอิสระ  ปราศจากอคติ 
 2)  ตองมีจริยธรรม  คุณธรรมไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบคูพิพาท  และมีความ
ซ่ือสัตยสุจริต 
 3)  ตองมีความอดทนและอดกลั้น  จิตใจเยือกเย็น  มีเมตตาตอคูพิพาทโดยพรอมที่จะรับ
ฟงปญหาโดยเปดโอกาสใหทุกฝายไดช้ีแจงและแสดงเหตุผลไดอยางเทาเทียมกันตามสมควร 
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 4)  ตองรักษาความลับของคูพิพาท 
 5)  ตองมีความรูและประสบการณในการไกลเกล่ียโดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกับขอพิพาท  หลักจิตวิทยาการไกลเกลี่ย 
 6)  ตองมีความสามารถในการเจรจาและติดตอส่ือสาร และผสานความขัดแยงของ
คูพิพาท 
 7)  มีความรูความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาและเรื่องที่ขัดแยงกัน 
 การไกลเกลี่ยในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จะเห็นวามีผูไกลเกลี่ยอยู 
2 ชวง คือ การไกลเกลี่ยในชั้นของเจาหนาที่ผู รับผิดชอบในกองตางๆ  ซ่ึงไดแก  กองสัญญา 
กองฉลาก  กองโฆษณา  แลวแตเรื่องที่รองเรียนวาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอะไร  และชวงที่สองจะเปน
การไกลเกลี่ยในชั้นของคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค  ซ่ึงผูไกลเกล่ียจะ
ประกอบดวย  ฝายพนักงานอัยการ  ฝายทนายความ  ฝายตํารวจ  และเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ในกรณีที่ไมสามารถเจรจาไกลเกล่ียในช้ันของเจาหนาที่ได  ซ่ึง
การไกลเกลี่ยทั้ง  2  กรณีนี้จะมีความแตกตางกันตรงที่ในชั้นเจาหนาที่จะมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
สืบสวนหาขอเท็จจริงเพื่อเสนอใหมีมติดําเนินคดีแทนผูบริโภคคนเดียวเปนผูไกลเกลี่ย  สวนการ
ไกลเกลี่ยในชั้นของคณะอนุกรรมการไกลเกล่ียเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภค  จะเปนการไกลเกล่ีย
ในรูปของคณะอนุกรรมการ  ซ่ึงจะประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิ  และมีความอาวุโสในตําแหนง
หนาที่  อีกทั้งมีประสบการณในการเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ในการทํางาน 
 จากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูไกลเกลี่ยถึงการไกลเกลี่ยในชั้นของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคทําใหทราบวาการดําเนินการไกลเกลี่ยที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค  การไกลเกลี่ยในชั้นเจาหนาที่สามารถไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในแตและป ไดประมาณ  
50-60  เปอรเซ็นต  และถาไกลเกลี่ยในช้ันเจาหนาที่ไมสําเร็จ  เมื่อเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
ในชั้นของอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯ จะสามารถไกลเกลี่ยไดถึง 70-80 เปอรเซ็นต  เนื่องจาก
คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯ  สวนใหญจะเปนตัวแทนจากหนวยงานที่ประชาชนใหความเชื่อถือ
โดยเปนผูมีคุณวุฒิจากสํานักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความ  กองบังคับการปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  อีกทั้งมีประสบการณในหนาที่การงานมากจึงทําคูกรณี
ใหความเชื่อถือและมีความเกรงใจมากกวาในชั้นเจาหนาที่   
 ในเร่ืองคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยในตางประเทศจะใหความสําคัญเปนอยางมาก  
เนื่องจากเขาเห็นวาผูไกลเกลี่ยเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการระงับขอพิพาทดวยวิธีการเจรจา 
ไกลเกลี่ยได  โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียจะใหความสําคัญกับบุคคลที่จะเปนผูไกลเกลี่ยอยาง
มาก โดยกําหนดบุคคลที่จะเปนผูไกลเกลี่ยไดจะตองขึ้นทะเบียนเปนวิชาชีพ  ซ่ึงผูที่จะขึ้นทะเบียน
เปนผูไกลเกลี่ยไดจะตองมีมาตรฐานความสามารถตามที่รัฐมนตรีประกาศไวและตองผานการ
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ฝกอบรมกอนดวย  เพื่อใหผูไกลเกลี่ยมีความเขาใจเทคนิคและหลักการในการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
ที่ดี  โดยผูไกลเกล่ียขอพิพาทที่จดทะเบียนไวจะมีอายุการเปนผูไกลเกล่ียในทะเบียนเปนเวลา 3 ป 
นับแตวันขึ้นทะเบียน  โดยสามารถตออายุทุกๆ 3  ป  เพื่อเปนการพัฒนาความรูความสามารถของ 
ผูไกลเกล่ียตลอดเวลาตาม  Mediation  Act  1997  อีกทั้งผูไกลเกล่ียในประเทศออสเตรเลียจะถูก
กําหนดใหตองมีการพัฒนาและเพิ่มพูนความรูความสามารถในการไกลเกลี่ยอยูเสมอ โดยมี
หลักสูตรการอบรมที่กําหนดใหอบรมอยางนอย 3 วัน  ประกอบดวยทฤษฎีเกี่ยวกับการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาท  การฝกปฏิบัติการไกลเกล่ียขอพิพาท  โดยกาอบรมตองผานการประเมินของผูตรวจสอบ
คุณภาพของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทดวย 
 สวนในประเทศญี่ปุนนั้นจะไมกฎหมายออกมากําหนดถึงคุณสมบัติเปนการเฉพาะ
เหมือนในประเทศออสเตรเลีย  แตผูที่จะทําหนาที่ไกลเกล่ียในประเทศญี่ปุนจะเนนวาตองเปนผูมี
ความรู  ความสามารถ  และประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่ดําเนินการขจัดความขัดแยงเปนสําคัญ  เชน  
การไกลเกลี่ยนอกศาลในคดีผูบริโภค  โดยศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
รถยนตซ่ึงเปนหนึ่งในศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑในประเทศญี่ปุน  ที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อใหคําปรึกษา  แนะนําแกผูบริโภคในปญหาความรับผิดในผลิตภัณฑ และดําเนินการ
เจรจาไกลเกล่ียกรณีพิพาท ตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อยุติปญหา เกี่ยวกับเรื่องสินคาประเภทยานยนต
ทุกชนิด  การทํางานของศูนยจะประกอบดวยเจาหนาที่ใหคําปรึกษา จํานวน  10  คน โดยใน 7 คน 
จะเปนผูมีประสบการณเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถยนตและทําหนาที่ในการเจรจาไกลเกลี่ยแกไข
ปญหาการขัดแยง  สวนที่เหลืออีก 3 คน จะเปนนักกฎหมาย  จึงเห็นไดวาผูที่ทําหนาที่การไกลเกล่ีย
เกี่ยวกับยานยนตตองเปนผูมีประสบการณเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถยนต  เนื่องจากศูนยแหงนี้เห็น
วามีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหานอกระบบตุลาการ และใหคําแนะนําแกผูบริโภคในปญหา
ดานยานยนต เนื่องจากผลิตภัณฑยานยนตมีเทคนิคการผลิตชั้นสูง จึงจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญใน
การวิเคราะหปญหาตาง ๆ  ที่เกิดกับยานยนต 
 เมื่ อ เปรียบเที ยบกับการไกล เก ล่ียขอพิพาทคดี ผูบ ริโภคในชั้นศาลนั้น  ตาม 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหการเปนอํานาจและหนาที่ของ 
เจาพนักงานคดี  หรือบุคคลอื่นที่คูกรณีรองขอ  ซ่ึงผูที่จะไดรับแตงตั้งใหเปนเจาพนักงานคดี  ตาม
มาตรา  5  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค  กําหนดไววาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 1)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอกทางกฎหมาย 
 2)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย เปนสามัญสมาชิกแหงเนติบัณฑิตย
สภาและไดประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่  ก.ศ.  กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป 
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 3) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ศ. 
กําหนดซึ่งไมต่ํากวาปริญญาตรี  และไดประกอบวิชาชีพตามที่ ก.ศ.  กําหนดเปนเวลาไมนอยกวา 
ส่ีป   
 อีกทั้งการไกลเกลี่ยในช้ันศาล  คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ยังออกระเบียบคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2544  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2547 กําหนดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเปนผูไกลเกลี่ยไวเพื่อใหผูไกลเกลี่ยที่มีความรู  
ความสามารถ  มีประสบการณ  เปนที่ยอมรับและเชื่อถือ  อันจะสงผลทําใหการไกลเกล่ียมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยกําหนดไวในขอ  28 วา  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษา  ไมต่ํากวาปริญญา
ตรี  และมีประสบการณในการทํางานมาไมนอยกวา  5  ป  หรือเปนผูมีประสบการณในการทํางาน
ในสาขาตาง ๆ  อันเปนประโยชนแกการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ไมนอยกวา 10  ป  เปนผูผานการอบรม
หลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่สํานักงานศาลยุติธรรมจัด  หรือหลักสูตรใน
ลักษณะเดียวกันที่สถาบันอื่นจัด  โดยสํานักงานศาลยุติธรรมใหมีรับรองประสบการณปฏิบัติงาน
ดานการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล  หรือศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท  สํานักงานระงับขอพิพาทมาไม
นอยกวา  10  คดี  โดยมีอายุไมต่ํากวา 25  ปบริบูรณ  และตองไมเปนขาราชการฝายตุลาการศาล
ยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม  ไมเปนผูมีประวัติเส่ือมเสีย
ไมเปนบุคคลที่ศาลมีคําสั่งเปนคนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  อีกทั้งตองไมเคย
ไดรับโทษจําคุก  โดยมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ  ถึงจะขึ้นทะเบียนเปนผูไกลเกล่ียได  วัตถุประสงคของการขึ้นทะเบียนผู 
ไกลเกลี่ยของสํานักงานศาลยุติธรรมก็เพื่อใหผูไกลเกลี่ยไดเรียนรูหลักการของการไกลเกลี่ย  แต 
ก็เปนเพียงระเบียบของศาลที่ใหมีการขึ้นทะเบียนเทานั้น  แตแมในกรณีที่ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเปน
บุคคลภายนอกไมมีการขึ้นทะเบียนตามระเบียบดังกลาว  ก็อาจมีการจัดตั้งเปนผูไกลเกล่ียขอพิพาท
ได 
 เมื่อผูไกลเกลี่ยมีความสําคัญอยางตอกระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกลี่ย
แตเนื่องจากประเทศไทยไมวาจะเปนการไกลเกลี่ยในศาลหรือนอกศาล โดยสถาบันหรือหนวยอ่ืน 
ที่มิใชศาลก็ตาม  ยังไมมีกฎหมายออกมารับรองหรือจัดตั้งสํานักงานหรือหนวยงานใดออกมา
กําหนดคุณสมบัติหรือดูแลรับรองผูไกลเกลี่ย  วาตองเปนผูผานการอบรมหลักสูตรหรือวิธีการ 
ไกลเกล่ียขอพิพาทกอนถึงจะเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทไดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศออสเตรเลียที่
เนนถึงความสําคัญของการเปนผูไกลเกลี่ยเปนอยางมากเนื่องจากผูไกลเกลี่ยมีหนาที่ในการผสาน
ความขัดแยง  ทั้งนี้เพื่อใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาทในประเทศไทยทุกคนมีความรูและมีมาตรฐาน
เดียวกันไมวาจะเปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลหรือการไกลเกลี่ยนอกศาลโดยสภาบันหรือ
หนวยงานอื่นใด ๆ ก็ตาม รวมถึงการไกลเกลี่ยในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดวย  
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ดังนั้นถามีการกําหนดใหมีการอบรมผูไกลเกลี่ยหรือผูประนีประนอมขอพิพาทจะเปนการชวยเพิ่ม
มาตรฐานการเปนผูไกลเกลี่ยที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อันจะเปนการชวยเหลือใหคูกรณี
สามารถยุติขอพิพาทที่เกิดขึ้นไดโดยความพึงพอใจดวยกันทั้งสองฝาย  หากเจาหนาที่ผูไกลเกลี่ย
สามารถทําใหขอพิพาทยุติลงไดโดยไมมีการนําคดีขึ้นสูศาลก็นับวาเปนสิ่งที่ดีตอคูพิพาทรวมทั้ง
สังคมดวย 
 
4.5 ปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการไกลเกล่ียขอพิพาท 

การไกลเกล่ียขอพิพาทจะเปนการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของคูกรณี
ที่จะเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  โดยวิธีการไกลเกลี่ยจะเริ่มดวยการเปดคดี แนะนําตัว อธิบาย  
ขั้นตอนตางๆ  โดยมีการประชุมเจรจาไกลเกล่ียกันระหวางคูกรณี  หรือประชุมฝายเดียว  เพื่อรับรู
รับฟงขอมูลตางๆ  และสรุปประเด็นขอพิพาทหาขอเสนอใหคูกรณีสามารถตกลงกันได  เปนตน  
ซ่ึงขั้นตอนและกระบวนการในการไกลเกลี่ยขอพิพาทตางๆ  ที่กลาวมาโดยหลักแลวจะอาศัย  
ความรูและความสามารถและประสบการณของผูไกลเกลี่ยในแตละคนเปนสําคัญ  แตถามีการ
กําหนดขั้นตอน  กระบวน  และรูปแบบของการไกลเกล่ียไวใหเปนมาตรฐานนั้น  ก็จะสามารถชวย
ใหการไกลเกล่ียมีกระบวนการและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งหลักปฏิบัติหรือขอหาม
พื้นฐานในการไกลเกลี่ยก็เปนสิ่งสําคัญที่จะตองกําหนดไวเพื่อไมใหขัดตอหลักการทั่วๆ ไปของการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทดวย  เชน  หลักในการใหอํานาจผูไกลเกล่ียที่จะมีอํานาจไกลเกล่ียลับหลังคูกรณี
อีกฝายหนึ่ง  หรือขอหามเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ไดจากการไกลเกลี่ยที่จะนําไปใชเปนพยานหลักฐาน 
หรือเปนความลับไมสามารถนําไปเปดเผยได  เปนตน 
 ในปจจุบันการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีการ
ดําเนินการจัดตั้งองคกรเพื่อใหความคุมครองผูบริโภคทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  โดยมี
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  เปนศูนยกลางทําหนาที่เปนเลขานุการใหกับ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  โดยในการดําเนินงานของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคได
นําเอาระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทมาชวยในการระงับขอพิพาทระหวางผูบริโภคที่รองเรียนและ 
ผูประกอบธุรกิจใหสามารถตกลงกันไดอันเปนการชวยเหลือผูบริโภคใหไดรับการเยียวยาและ
แกปญหาโดยความรวดเร็วแทนการพิจารณามีมิติดําเนินคดีแทนผูบริโภคแตเพียงอยางเดียว  ซ่ึงการ
ไกลเกลี่ยในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคนั้นยังไมมีระเบียบปฏิบัติหรือกฎหมายกําหนด
ถึงขั้นตอนและกระบวนการไกลเกลี่ยไวโดยเฉพาะ  ดังนั้นการไกลเกล่ียในแตละขอพิพาทจึงอาศัย
ความสามารถ  และประสบการณของเจาหนาที่ผูไกลเกลี่ยหรือผูเปนคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ย
เร่ืองราวรองทุกขเปนสําคัญ 
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 ตามกฎหมายแมแบบวาดวยการประนอมขอพิพาท  UNCITRAL  ไดกําหนดรูปแบบ
และกระบวนการไกลเกลี่ยที่เปนพื้นฐานไว  เพื่อใหแตละประเทศนําเอาไปเปนแนวทางในการ
บัญญัติไวเปนกฎหมายภายในของแตละประเทศเพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ซ่ึง
กฎหมายแมแบบฯ  ไดกําหนดกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทไวดังนี้  การเริ่มกระบวนการไกล
เกล่ีย  มาตรา  4  ไดกําหนดไววา  กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเริ่มตนโดยคูกรณีกําหนดวันใน
การไกลเกลี่ยขอพิพาท  หากคูกรณีเชิญคูกรณีอ่ืนๆเขารวมไกลเกลี่ย  ไมไดรับการตอบรับคําเชื้อเชญิ
ใน  30 วัน นับแตวันที่สงคําเชื้อเชิญ หรือภายในพฤติการณพิเศษอื่นในการสงคําเชื้อเชิญส้ินสุดลง  
คูกรณีอาจเลือกวิธีระงับขอพิพาทโดยวิธีอ่ืนเสมือนไดรับการปฏิเสธคําเชิญใหไกลเกลี่ย มาตรา 5  
กําหนดเรื่องจํานวนและการแตงตั้งผูไกลเกลี่ยไววา การกําหนดจํานวนใหมีผูไกลเกลี่ย 1 คน 
เวนแตคูกรณีตกลงใหมากกวา 1 คน โดยคูพิพาทขอความชวยเหลือจากสถาบันหรือบุคคลเพื่อ
ติดตอใหแตงตั้งผูไกลเกล่ียโดยเฉพาะก็ไดได  เมื่อไดแตงตั้งใหเปนผูไกลเกล่ียแลว  ผูไกลเกล่ียตอง
เปดเผยขอเท็จจริงซ่ึงอาจเปนเหตุอันควรสงสัยถึงความบริสุทธิ์  ความยุติธรรม  หรือความเปนอิสระ  
และ  นับแตเวลาที่ไดรับการแตงตั้งและตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการไกลเกล่ีย  มาตรา  6  กําหนด
เรื่องการดําเนินการไกลเกลี่ยไววา  การดําเนินการไกลเกลี่ยคูกรณีเปนอิสระที่จะตกลงการอางอิง
กฎเกณฑหรือธรรมเนียมปฏิบัติอันเกี่ยวกับการดําเนินการไกลเกล่ีย  ความตกลงถามีขอขอบกพรอง  
ผูไกลเกลี่ยจะดําเนินแกไขตามสมควร  ในการดําเนินกระบวนการ ผูไกลเกล่ียตองรักษาไวซ่ึงการ
ปฏิบัติที่ธรรมตอคูกรณีโดยพิจารณาถึงพฤติการณของคดีตลอดเวลา  รวมทั้งผูไกลเกลี่ยยังมีหนาที่
ตองจัดทําขอเสนอแนะในการระงับขอพิพาทใหแกคูพิพาท  มาตรา 7  ยังไดกําหนดใหอํานาจของ 
ผูไกลเกล่ียไววา  ใหมีผูไกลเกล่ียมีอํานาจที่จะพบหรือติดตอกับคูกรณีทั้งสองฝายหรือที่ละฝายก็ได  
มาตรา  8  กําหนดเรื่องการเปดเผยขอมูลไววาขอมูลของขอพิพาทจากคูกรณีที่เปนขอมูลเฉพาะ 
ผูไกลเกล่ียตองรักษาเปนความลับตองไมเปดเผยแกคูกรณีอ่ืน  มาตรา  9  ไดกําหนดเรื่องการรักษา
ความลับไว  ขอมูลเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยตองเก็บเปนความลับ  เวนแตความยินยอมของคูพิพาท  
หรือกฎหมายหรือการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  และมาตรา 10 กําหนดเรื่องการ
รับฟงพยานหลักฐานในการกระบวนพิจารณาอื่นวา ผูไกลเกลี่ย คูพิพาท และบุคคลผูมีสวน
เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ย  ตองไมอยูในกระบวนทางอนุญาโตตุลาการ ศาล หรือกระบวนที่
คลายคลึงกัน  ทั้งตองไม เปนพยานหรือใหการเปนพยานและไมนําขอมูลที่ไดไปใช เปน
พยานหลักฐานดวย 

 เมื่อเปรียบเทียบกับการไกลเกล่ียนอกศาลในประเทศญี่ปุน จะเห็นไดวาประเทศญี่ปุน
นั้นยังไมมีการกฎหมายออกมากําหนดขั้นตอนและวิธีการไกลเกลี่ยไวโดยเฉพาะเชนเดียวกับ
ประเทศไทย  แตการไกลเกลี่ยนอกศาลของญี่ปุน จะเนนใหมีการจัดตั้งองคกรตางๆ โดยในแตละ
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องคกรจะไปกําหนดขั้นตอนและกระบวนการเจรจาไกลเกล่ียหรือการระงับขอพิพาทดวยวิธีตางๆ 
กันเอง  เชน  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  (Consumer  Product  PL  
Center)  ซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากที่ไดมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 1994  โดย
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไดเห็นชอบในนโยบายที่จะใหภาคเอกชนจัดตั้งองคกรในรูปของศูนย
ปฏิบัติการเพื่อดําเนินงานชวยเหลือผูบริโภคแกไขปญหาเกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑซ่ึงเปน
การดําเนินการแกไขปญหานอกระบบตุลาการ (ADR) นโยบายเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว งาย
คาใชจายต่ํา และมีความยุติธรรม ซ่ึงในปจจุบันมีศูนยฯ  จัดตั้งทั้งหมด 13 แหง  ตั้งอยูในกรุงโตเกียว  
ไดแก 
 1)   ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑยานยนต 
 2)   ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาในบาน 
 3)   ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ 
 4)   ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑยา 
 5)   ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑของเลน 
 6)   ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑตกแตงบาน 
 7)   ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับเรือเพื่อการพักผอน 
 8)   ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับกาซและน้ํามันเชื้อเพลิง 
 9)   ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑของใชประจําวันดานการ
บริโภค 
 10)  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑของใชในชีวิตประจําวัน 
 11)  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑวัสดุบาน 
 12)  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุปกรณปองกันภัย 
 13)  ศูนยการใหคําปรึกษาเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ในแตละศูนยฯ  จะมีหนาที่ใหคําปรึกษา และไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาท ในเรือ่ง
ผลิตภัณฑของผูบริโภค  โดยศูนยฯ  พวกนี้จะแยกเปนอิสระจากสมาคม  เนื่องจากตองการใหศูนยฯ  
มีความยุติธรรมและเปนกลางในการไกลเกลี่ยปญหาระหวางผูผลิตกับผูบริโภค  การไกลเกลี่ย 
จะกระทําโดยเจาหนาที่ที่เปนนักกฎหมายหรือจากผูมีประสบการณเกี่ยวกับปญหาความขัดแยง 
แตถาการไกลเกลี่ยไมสําเร็จจะมีการนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการชี้ขาดดวยความสมัครใจของ
คูกรณี  โดยคณะกรรมการการตรวจสอบของศูนยจะตรวจสอบและชี้ขาดปญหา โดยทั้งนี้การตดัสิน
ช้ีขาดของคณะกรรมการดังกลาวจะไมใชลักษณะเปนคําตัดสินแบบอนุญาโตตุลาการและไมมีผล
ผูกพันคูกรณี 
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 ในประเทศไทยยังไมมีกฎหมายวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยตรงที่บัญญัติในเรื่อง
หลักเกณฑ  ขั้นตอนและกระบวนการเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยที่จะใหมีผลใชบังคับเกี่ยวกับการ 
ไกลเกลี่ยเปนการทั่วไป  แตการไกลเกลี่ยในชั้นศาลนั้นจะมีระเบียบคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท  พ.ศ. 2544  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 กําหนด
หลักเกณฑ  ขั้นตอนและวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทไว  ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 วัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมใหมีการใชวิธีการ
ไกลเกลี่ยอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมจึงจําเปนตองมีหลักเกณฑและวิธีการไกลเกล่ียที่เปน
มาตรฐานทั้งนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนแกผูเกี่ยวของทุกฝายและเพื่อใหมีหลักเกณฑที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน โดยระเบียบฯ ไดกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ยที่สําคัญดังตอไปนี้  
ขอ 15 ไดกําหนดไววา  คูความที่เปนบุคคลธรรมดาควรจะเขารวมการประชุมการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทดวยตนเอง สวนขั้นตอนกอนเริ่มการไกลเกล่ีย ขอ 16 กําหนดใหผูประนีประนอมจัดให
คูความลงลายมือช่ือตกลงเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียและยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบนี้เปนลาย
ลักษณอักษรกอน ขอ 17  ยังกําหนดใหผูประนีประนอมมีอํานาจหารือกับคูความกอน  เพื่อกําหนด
ขั้นตอน  หรือแนวทางในการดําเนินการไกลเกล่ียกอนเริ่มกระบวนการไกลเกล่ียก็ได  และขอ  18  
ไดกําหนดใหผูประนีประนอมอาจใหคูความเสนอขอเท็จจริงหรือขอมูลเบื้องตนแหงขอพิพาท  
ตลอดจนขอเสนอในการระงับขอพิพาทกอนได  สวนขั้นตอนการไกลเกลี่ยนั้น ขอ 20 ไดกําหนดให
อํานาจผูประนีประนอมถาเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อประโยชนในการไกลเกล่ียสามารถที่จะไกล
เกลี่ยลับหลังคูความอีกฝายได  อีกทั้งยังมีขอกําหนดไวใน มาตรา 20 กําหนดใหกระบวนการไกล
เกล่ียใหดําเนินการเปนการลับโดยไมมีการบันทึกรายละเอียดของการไกลเกล่ียไว  และในขอ  26  
ยังกําหนดใหขอเท็จจริงตางๆ  ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการไกลเกล่ียตองเก็บรักษาไวเปนความลับ  
และจะนําไปใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินกระบวนพิจาณาใดๆ ของศาล หรือในชั้น
อนุญาโตตุลาการไมได  เวนแตคูความจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น  เปนตน 
 สําหรับการไกล เกลี่ยขอพิพาทคดีผูบริโภคในชั้นศาลนั้น  ตามพระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 25 ไดบัญญัติกําหนดใหอํานาจผูไกลเกลี่ยวา เมื่อ 
ผูไกลเกลี่ยเห็นสมควรจะสั่งใหดําเนินการเปนการลับเฉพาะตอหนาตัวความทุกฝายหรือฝายหนึ่ง
ฝายใดก็ได  และในมาตรา  25  วรรคสอง  ยังกําหนดในเรื่องหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาใน
การไกลเกลี่ย  ใหเปนไปตามขอกําหนดประธานศาลฎีกา  ซ่ึงประธานศาลฎีกาไดออก  ขอกําหนด
ของประธานศาลฎีกาวาดวยการดําเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคดี
ผูบริโภค  กําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการไวใน  ขอ 15 วา  ในการไกลเกล่ียใหผูทําหนาที่
ไกลเกลี่ยพยายามชวยเหลือใหคูความบรรลุถึงขอตกลงรวมกัน และใหนําระเบียบหรือขอกําหนดวา
ดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทมาใชบังคับโดยอนุโลม  ดังนั้นระเบียบคณะกรรมการบริหารศาล
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ยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท  พ.ศ. 2544  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2547 จึงเอาไปใช
เปนหลักในการไกลเกลี่ยคดีผูบริโภคดวย 
 เมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืนที่นํากระบวนการไกลเกลี่ยไปใชเพื่อระงับขอพิพาทนอก
ศาลในประเทศไทย  เชน  สภาทนายความ  ไดมีการนําเอาระบบการไกลเกล่ียมาใชเพื่อชวยระงับขอ
พิพาทจากผูรองที่มาขอรับความชวยเหลือทางกฎหมายจากสภาทนายความ  โดยสภาทนายความได
จัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทขึ้นมาและไดออก ระเบียบศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทสภาทนายความ  
วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท  พ.ศ.  2547  เพื่อเปนการสงเสริมงานใหความชวยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะชวยลดปริมาณคดีที่ขึ้นสูศาลยุติธรรมใหนอยลง  ซ่ึงใน
ระเบียบดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑ  และขั้นตอนในการไกลเกล่ียแยกเปนสวนไวหลายประการ  
โดยมีหลักเกณฑที่สําคัญ ดังตอไปนี้ สวนที่ 1 ไดกําหนดไวถึงลักษณะของขอพิพาทที่จะรับ
ดําเนินการ วาตองเปนขอพิพาทที่ผูรองเปนผูยากไรและไมไดรับความเปนธรรมและตองเปนขอ
พิพาทที่ฟองรองเปนคดีตอศาลแลวหรือไมก็ได  สวนที่  2  กําหนดถึงการเขาสูระบบไกลเกลี่ยไววา  
เมื่อผูรองแสดงความประสงคและคูกรณีอีกตอบรับความประสงคตามแบบที่ศูนยกําหนดแลวก็ให
สงขอพิพาทใหศูนยไกลเกลี่ยดําเนินการตอไป สวนที่ 3  กําหนดถึงการแตงตั้งและหนาที่ผูไกลเกล่ีย
ไววา  เมื่อผูอํานวยการแตงตั้งผูไกลเกล่ียจากทะเบียนแลว  ผูไกลเกล่ียมีหนาที่ตรวจสํานวนใหเสร็จ
ภายใน 15 วัน  เมื่อตรวจแลวใหกําหนดวันนัดไกลเกล่ียภายใน 7 วัน โดยจะตองทําหนาที่ดวยความ
เปนกลางรวดเร็วและเปนธรรมและมีหนาที่แจงใหคูพิพาททราบวาขอเท็จจริงที่ไดจากการไกลเกล่ีย
จะไมผูกมัดภายหลังโดยใหคูพิพาทลงชื่อรับทราบไวโดย ในวันไกลเกลี่ยกําหนดใหคูพิพาทที่เปน
บุคคลธรรมดาจะตองเขารวมการไกลเกล่ียดวยตนเอง  สวนคูพิพาทที่เปนนิติบุคคลอาจแตงตั้งผู
แทนที่มีอํานาจตัดสินใจเขารวมการไกลเกลี่ยโดยการแตงตั้งผูแทนใหทําเปนหนังสือยื่นตอผูไกล
เกลี่ยอยางชาในวันไกลเกลี่ย  และคูพิพาทสิทธิคูพิพาทจะมีทนายความเขาฟงการไกลเกล่ียได  สวน
ที่  4  กําหนดถึงหลักการไกลเกลี่ยและผลของการไกลเกลี่ยไววา ในการไกลเกลี่ยให 
ผูไกลเกล่ียแจงใหคูพิพาททราบวาคูพิพาทมีหนาที่ตองใหขอเท็จจริงตามความจริงและจะนํา
ขอเท็จจริงที่ไดไปกลาวอางในคดีใดๆ  มิได   ยกเวนขอเท็จจริงที่ปฏิบัติผิดสัญญาประนีประนอม
ยอมความ  โดยผูไกลเกลี่ยมีหนาที่ตองเก็บรักษาขอเท็จจริงไวเปนความลับดวย  และยังไดกําหนด
ถึงหนาที่ของผูไกลเกล่ียในกรณีที่ไกลเกล่ียแลวไมสามารถตกลงกันไดและกรณีที่ไกลเกล่ียแลว
สามารถตกลงกันไดไวดวย  เปนตน1 

                                                 
1  ระเบียบศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทสภาทนายความ  วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท  พ.ศ. 2547, 

ขอ  4-ขอ  23. 
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 จากกรณีศึกษาเรื่องทุบรถยนต  การที่นายบี  ไดรองเรียนตอ สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคเพื่อเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเองเนื่องจากรถยนตที่ซ้ือมาชํารุดบกพรอง  
โดยทางสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดมีการเชิญคูกรณีทั้งสองฝายคือ นายบีและ
บริษัทผูผลิตมาพบเจาหนาที่เพื่อเจรจาไกลเกล่ียแลวแตไมสามารถตกลงกันได  เนื่องจากขอเสนอ
ของแตละฝายไมตรงกันประกอบกับนายบีเปนทหารมีอุปนิสัยที่ไมยอมรับฟงคนอื่นรวมทั้ง
เจาหนาที่ผูทําการไกลเกล่ียดวย  หลังจากนั้นก็ไดพยายามเชิญคูกรณีมาการเจรจาไกลเกลี่ยอีกหลาย
คร้ัง โดยมีเจาหนาที่และหนวยงานอื่นมาชวยไกลเกลี่ยแลวก็ยังไมสามารถตกลงกันไดทั้งที่
บริษัทผูผลิตเสนอจะซื้อรถยนตคืนในราคาที่ซ้ือมาแลวก็ตามแตนายบีก็พยายามที่จะเรียกรอง
คาเสียหายที่สูงจนตางฝายตางไมสามารถยอมรับกันได  จนทําใหเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นคือนายบี
ทําการทุบรถยนต  ในกรณีดังกลาวนี้เห็นวาปญหาสวนใหญจะเกิดจากอารมณของนายบีที่เห็นวา
ตนเองเปนผูบริโภคจึงมีสิทธิที่จะไดรับชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น  ประกอบกับคูกรณีทั้งสอง 
ไมเขาใจระบบไกลเกลี่ยจึงพยายามยึดหลักกฎหมายเปนหลักวาฝายตนเปนฝายถูกโดยมีกฎหมาย
คุมครอง  ปญหาดังกลาวถามีกําหนดขั้นตอนการดําเนินการไกลเกลี่ยที่ชัดเจน  โดยผูไกลเกล่ียมีการ
ออกแบบการจัดการความขัดแยงเปนขั้นตอนอันจะทําใหคูกรณีสามารถตกลงยุติขอพิพาทกันได  
เชน  กอนไกลเกล่ียมีการตรวจสอบขอเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับความขัดแยงเพื่อเปนขอมูล
ในการเจรจาไกลเกล่ีย  มีการสรางความสัมพันธกับทั้งสองฝายเพื่อใหไดความไววางใจ  และในวัน
นัดกอนมีการเจรจาไกลเกลี่ยตองมีการบอกวัตถุประสงค  เปาหมายขอดี-ขอเสีย  ประโยชนของการ
ไกลเกลี่ยและมีการกําหนดกรอบกติกาพื้นฐานเพื่อใหนายบีและบริษัทผูผลิตเขาใจระบบการ 
ไกลเกลี่ย  อีกทั้งในระหวางการไกลเกลี่ยถาคูกรณีมีอารมณ  ผูไกลเกลี่ยจะตองหาหลักในการผาทาง
ตันและสรางบรรยากาศที่ดีประกอบกับมีการเชื่อมโยงความตองการของทั้งสองเพื่อหาแนวทางการ
แกไขใหนายบีลดทิฐิอันเปนสาเหตุใหญทําใหคูกรณีทั้งสองฝายไมสามารถตกลงกันได   

จากกรณีดังกลาวจึงเห็นไดวาการกําหนดถึงรูปแบบ  ขั้นตอนและหลักการไกลเกลี่ย  
เปนหลักการที่สําคัญพื้นฐานในการกําหนดรูปแบบและกระบวนการไกลเกล่ียใหเปนมาตรฐานมาก
ขึ้น  นอกจากจะอาศัยความรู  ความสามารถ  และประสบการณของผูไกลเกลี่ยแตเพียงอยางเดียว  
ทั้งนี้เพื่อชวยใหการจัดการบริหารการไกลเกลี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนขั้นตอนกอน
เร่ิมการไกลเกล่ีย  ที่จะเปนการกําหนดอํานาจและหนาที่เบื้องตนของผูไกลเกลี่ยที่จะปฏิบัติกอนนํา
ขอพิพาทเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย  และขั้นตอนในการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับความขัดแยง
ที่เกิดขึ้นวามีอยางไรโดยการถามจากคูกรณีที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการทําการเจรจาไกลเกล่ีย  
ตลอดจนกําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการไกลเกลี่ยที่มีแบบแผนอันจะเปนชวยสรางความเชื่อถือให
คูกรณีและใหขอเท็จจริงอยางแทจริงเพื่อเปนแนวทางใหผูไกลเกลี่ยใชในการประเมินความขัดแยง
และหาขอสรุป ขอเสนอแนะในการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหสามารถตกลงกันได  อีกทั้งการกําหนดให
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อํานาจผูไกลเกลี่ยอยางชัดเจนที่จะสามารถแยกคูกรณีเพี่อไกลเกล่ียลับหลังคูกรณีอีกฝายหนึ่งได  
รวมถึงขอกําหนดหรือขอหามที่สําคัญในการไกลเกลี่ยไมวาจะเปนการหามเปดเผยความลับหรือ
ขอเท็จจริงตางๆ ที่ไดจากการไกลเกลี่ยหรือจะใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลไมได  ตลอดจนผล
ของการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ถือวาเปนหลักการที่สําคัญตอการไกลเกลี่ยทั้งส้ิน 
 
4.6 ปญหาเกี่ยวกับผลและสภาพบังคับในการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล 
 การไกลเกล่ียประนีประนอมขอพิพาทเปนวิธีการยุติขอพิพาทดวยความพึงพอใจของ
คูกรณีอยางแทจริง กลาวคือ  การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนวิธีการที่คูกรณีมีอํานาจตัดสินใจบนพืน้ฐาน
ความตองการของตนโดยแท  เนื่องจากไมมีการพิจารณาหรือหาขอยุติเร่ืองฝายใดผิดหรือถูกในขอ
กฎหมาย   และหลีกหลีกไมกลาวถึงความเปนไปในอดีตซ่ึงเปนที่มาของขอพิพาท  ทําใหผลจากการ
ระงับขอพิพาท  โดยการไกลเกลี่ยขอพิพาทตรงตามความประสงคของคูกรณีทั้งสองฝาย 
 แตการไกลเกลี่ยทําสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลกับในศาลนั้นจะมีผลและ
สภาพบังคับทางกฎหมายตางกัน  ถาเปนการไกลเกล่ียในชั้นศาลเมื่อมีการทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความกันแลวศาลพิพากษาตามยอม  จะมีเกิดผลทําใหคูความตองปฏิบัติตามสิทธิที่แสดงไวใน
สัญญาประนีประนอมยอมความตามคําบังคับของศาล  และทําใหคูความผูกพันกันในฐานะลูกหนี้
และเจาหนี้ตามคําพิพากษาขึ้นทันที  เมื่อมีการไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวก็เทากับไมปฏิบัติตาม 
คําพิพากษาของศาล  คูความฝายที่มีสิทธิเรียกรองไมจําตองฟองรองเปนคดีใหมแตสามารถยื่นคํา
รองขอใหศาลบังคับคดีไดทันที  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 สวนการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาลนั้น  เมื่อคูกรณีไดทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความถูกตองตามกฎหมายแลว  สัญญานั้นก็จะมีผลและสภาพบังคับเหมือนกับสัญญาตางตอบแทน
ทั่วๆ ไป  โดยมีลักษณะเปนสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มาตรา  850-852  ซ่ึงผลของกฎหมายดังกลาวจะมีผลทําใหหนี้ที่มีอยูเดิมระงับลงโดยตางยอมผอน
ผันใหแกกันและกันและคูสัญญาจะถูกผูกพันกันใหมตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  โดยหาก
ฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว  อีกฝายหนึ่งจะบังคับคดีเอาแกทรัพยสินของคูกรณีอีก
ฝายหนึ่งทันทีเหมือนกับการทําสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลไมได  จะทําไดแตยื่นฟอง
ตอศาลเปนคดีใหม เพื่อใหศาลมีคํ าพิพากษาบังคับใหคู กรณีดังกล าวปฏิบัติตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่ไดตกลงกันไว 
 การไกลเกลี่ยนอกศาลในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคนั้น ก็มีผลเชนเดียวกัน 
กับการไกลเกลี่ยนอกศาลโดยทั่วไป  กลาวคือ  การไกลเกลี่ยนอกศาลในชั้นของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค  ถาเจรจาไกลเกล่ียแลวสามารถตกลงกันได ไมวาจะเปนการไกลเกล่ียในชั้น 
ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือของคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 
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ผูไกลเกลี่ยก็จะจัดให คูกรณี ทําบันทึกขอตกลงกันไวโดยใหทั้งสองฝายลงลายมือช่ือไวเปน
หลักฐาน และผูไกลเกลี่ยก็จะลงลายมือช่ือไวเปนพยาน ซ่ึงลักษณะของขอตกลงดังกลาวจะมี
ลักษณะเปน สัญญาประนีประนอมยอมความ ตามประมวลกฎหมายแพงและและพาณิชย มาตรา 
850  ถาฝายผูประกอบธุรกิจปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญา  ขอพิพาทนั้นก็ไปอันยุติไป  แตถา 
ผูประกอบธุรกิจไมปฏิบัติตามสัญญา  ผูบริโภคที่มารองเรียนก็จะมาแจงใหเจาหนาที่ทราบเพื่อ
ดําเนินการตอไป  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบก็จะเรียกใหผูประกอบธุรกิจปฏิบัติตามสัญญาที่ไดตกลงกนั  
ถาผูประกอบธุรกิจยังไมปฏิบัติตามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบก็จะรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอ
ตอคณะอนุกรรมการกลั่นกลองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคพิจารณาขอกฎหมายและเสนอตอ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพื่อมีมติดําเนินคดีแทนผูบริโภคตอไป 

กรณีศึกษาในกรณีนี้จะเห็นไดจากในเรื่อง  คอนโดหดได  เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคไดรับเรื่องรองเรียนแลวเจาหนาที่จึงมีหนังสือเชิญใหกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท มาพบเจาหนาที่เพื่อเจรจาไกลเกลี่ยผูรองเรียน เมื่อถึงวันนัดและไดมีการทําการ 
ไกลเกล่ียในหองไกลเกล่ีย  ผลของการเจรจาไกลเกล่ียสามารถตกลงกันได  โดยทางบริษัทตกลงทํา
บันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่  9  มิถุนายน 2551  ตกลงคืนเงินใหแก นางสาว ช. เปนจํานวนเงิน  
30,000  บาท และนาย ร. เปนจํานวนเงิน  20,000  บาท  ซ่ึงทั้งสองฝายตกลงรับเงินสดหรือแคชเชียร
เช็ค  กันที่  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ในวันที่  30  ธันวาคม  2551  และหากบริษัท  
น.  ผิดนัดการชําระหนี้ตามบันทึกขอตกลง  บริษัท  น.  ยินยอมให นางสาว  ช. และนาย  ร.  
ฟองรองดําเนินคดีตอศาลเพื่อบังคับใหบริษัท  น. ปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงพรอมดอกเบี้ยตาม
กฎหมาย  ซ่ึงขอตกลงดังกลาวเปนสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย   คร้ังเมื่อถึงกําหนดฝายบริษัทไมมาตามบันทึกขอตกลงแตอยางใด นางสาว ช. และนาย ร.  
จึงมีความประสงคขอใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดําเนินการตามกฎหมายตอไป  
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ไดนําเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกลอง
เร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภค  ใหพิจารณาเอกสารหลักฐานตางๆ  จึงเสนอขอใหคณะกรรม
คุมครองผูบริโภค  มีมติดําเนินคดีแทน  จะเห็นไดวาเมื่อมีการไมปฏิบัติตามสัญญา  ประนีประนอม
ยอมความ  ปญหาดังกลาวจะตองนําเขาสูกระบวนการของสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดําเนินการตามกระบวนการเพื่อฟองคดีแทนผูบริโภคตอไปอีก  และยังตองนําไปยื่นฟอง
คดีดําเนินคดีกันใหมเพื่อใหบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  อันเปนเหตุทําใหผูบริโภคที่
ไดรับความเสียหายยิ่งเสียหายเขาไปอีกจากขั้นตอนกระบวนตาง ๆ  เสียความรูสึกที่ดีตอกัน และยัง
เปนการเพิ่มงาน  เสียเวลา  เสียคาใชจาย  เสียงบประมาณในการจัดการกับปญหาดังกลาว 

ในกฎหมายแมแบบวาดวยการประนอมขอพิพาท  UNCITRAL  ไดกําหนดหลักของ
การทําสัญญาประนีประนอมยอมความไวในมาตรา 14 วา เมื่อคูพิพาทตกลงกันทําสัญญา
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ประนีประนอมยอมความเพื่อระงับขอพิพาท   สัญญาประนีประนอมยอมความนี้มีผลผูกพันและใช
บังคับได 
 สวนในประเทศญี่ปุน  ไดมีกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ  Notary  Public  หรือ Kosho-nin มี
บทบาทหนาที่สําคัญ  คือ  การออกหมายบังคับตามนิติกรรมสัญญา ที่มีวัตถุแหงหนี้เปนการชําระ
หนี้เงิน  หรือสงมอบหุน หรือทรัพยสินอยางอื่น ซ่ึงไดทําไวตอหนา Notary  Public โดยคูกรณีได
ตกลงกันยินยอมให Notary  Public  ออกหมายบังคับไดหากมีการผิดนัดผิดสัญญาเกิดขึ้น  เมื่อ 
Notary  Public  ออกหมายบังคับใหแลว  ฝายเจาหนี้ตามสัญญาก็สามารถนําหมายบังคับนั้นไปยื่น
ฟองขอใหศาลออกคําบังคับไดโดยไมตองดําเนินกระบวนพิจารณาคดีเสียกอนเลย ทั้งนี้เนื่องจาก
ระบบซีวิลลอรนั้น ใหความสําคัญแกพยานเอกสารหลักฐานแหงสิทธิและนิติกรรมที่ Notary  
Public  เปนผูจัดทําขึ้นจะมีสถานพิเศษ  กลาวคือ  ถือเปนพยานหลักฐานชั้นหนึ่ง ซ่ึงมีคาความ
นาเชื่อถือดีที่สุดเพราะมีคาเทากับเอกสารทางการหรือเปนเอกสารมหาชน  ทั้งนี้ไมวาหลักฐานหรือ
หนังสือเอกสารนั้นจะเกี่ยวกับกิจการสาธารณะหรือกิจการสวนเอกชนก็ตาม  แตขอเสียของ Notary  
Public  ทายที่สุดเมื่อมีปญหาก็จําตองนําขอพิพาทมายื่นฟองรองตอศาลอีกเชนกัน 
 ในปจจุบันการไกลเกล่ียนอกศาลในประเทศยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับ Notary  Public  
หรือยังไมมีกฎหมายออกมารับรองผลของการไกลเกล่ียนอกศาล  เพื่อใหสามารถบังคับคดีไดทันที
ทั้งนี้การไกลเกลี่ยนอกศาลในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  เมื่อมีการเจรจาไกลเกลี่ย
และสามารถตกลงกันไดไมวาในชั้นเจาหนาที่หรือชั้นของคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเร่ืองราวรอง
ทุกขจากผูบริโภค  จะมีการทําบันทึกขอตกลงอันมีลักษณะเปนสัญญาประนีประนอมยอมความตอ
หนาเจาหนาที่และเจาหนาที่ยังลงชื่อกํากับไวดวย  อันเปนการรับรองไดวาสัญญานั้นไดทําขึ้นจริง
และมีผลบังคับไดอยูแลว  แตเนื่องจากยังไมมีกฎหมายออกมาแกไขปญหาการขาดสภาพบังคับของ
การไกลเกลี่ยนอกศาลนั้นเอง  จึงทําใหคูกรณีไมเชื่อมั่นในระบบการไกลเกลี่ยนอกศาลเนื่องจาก
กลัวจะเสียเปรียบและไมมั่นใจในผลและสภาพบังคับหลังจากตกลงไกลเกล่ีย เพราะเหตุวาถามีการ
ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว   ขอพิพาทนั้นก็ถือวาเปนอันจบลง ไมตองไปฟองรองเปนคดีความ
ตอกันที่ศาลในภายหลัง  แตถามีการผิดสัญญาตอกัน   ก็ตองทวงถาม  ฟองรอง  เสียเงิน  เสียเวลา 
เสียความรูสึกที่ดีตอกันตอไปอีก ทั้งนี้เพราะขอตกลงนอกศาลมิไดทําตอหนาศาล จึงตองมีการ
ฟองรองเปนคดีกันใหม   และเมื่อนําคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรมตอไป  ก็ตองปฏิบัติตามลําดับ
ขั้นตอนของศาลซึ่งยิ่งทําใหผูเสียหายยิ่งเสียหายมากขึ้น 

DPU



 
บทที่  5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรุป 
 ปจจุบันการระงับขอพิพาทนั้น มีดวยกันหลากหลายรูปแบบ นอกจากการระงับ 
ขอพิพาทโดยทางศาลและการอนุญาโตตุลาการแลว  การระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ียหรือการ
ประนอมขอพิพาทเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สําคัญและเปนที่นิยมของคูกรณีเนื่องจากกระบวน 
ไกลเกลี่ยมีความรวดเร็ว  ประหยัด และเปนธรรม รักษาชื่อเสียง รักษาความลับในทางธุรกิจไดดีกวา  
รักษาความสัมพันธในทางธุรกิจไดดีกวาและมีผลลัพธเปนที่พึงพอใจแกทุกฝาย ดังนั้นจึงทําให
บทบาทของการไกลเกลี่ยขอพิพาทจึงไดมีเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ 
 สําหรับประเทศไทยในปจจุบันเมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้นหากขอพิพาทนั้นเกี่ยวของกับ
หนวยงานหรือองคกรใดแลว  หนวยงานหรือองคกรนั้นๆ  สวนใหญจะนําเอาวิธีการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทมาใชเพื่อไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทกอนที่คูกรณีจะใชสิทธิทางศาล  รวมทั้งในเรื่องของการ
ดําเนินงานเพื่อคุมครองผูบริโภคของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดวยไดมีการนําการเจรจา 
ไกลเกล่ียมาใชเพื่อเปนการระงับขอพิพาทระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจเชนเดียวกัน โดย
กําหนดไวในระเบียบและคําสั่งภายในใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคมีอํานาจที่จะเชิญและเรียกฝายผูประกอบธุรกิจมาเจรจาไกลเกล่ียกับผูบริโภค และ
ถาไกลเกลี่ยแลวยังไมสามารถตกลงกันไดในชั้นเจาหนาที่  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็ยังได
ออกคําส่ังใหมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคใหมีอํานาจหนาที่
ในการไกลเกลี่ยอีกชั้นหนึ่ง  โดยเปนการไกลเกลี่ยในรูปของคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบไปดวย
ผูแทนจากฝายอัยการ ฝายทนายความ ฝายตํารวจ และเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคเปนผูไกลเกล่ีย  ซ่ึงในทางปฏิบัติจากการศึกษาความขัดแยงระหวางผูบริโภคกับ 
ผูประกอบธุรกิจสามารถระงับขอพิพาทลงไดดวยวิธีการเจรจาไกลเกลี่ยและในการเจรจาบางครั้ง
เมื่อผูบริโภคเขาใจขอช้ีแจงและคําอธิบายจากผูประกอบธุรกิจแลวก็สามารถทําใหยุติขอพิพาทกัน
ไดโดยงายไมจําตองฟองคดีตอศาล  อันสงผลดีในหลายๆ  ดานโดยเฉพาะตอผูบริโภคที่ไดรับการ
แกไข  เยียวยาความเสียหายอยางรวดเร็ว  เปนธรรมและยังเปนการสรางความเขาใจที่ดีระหวาง
ผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ  อีกทั้งยังทําใหเกิดประโยชนแกตัวองคกรเองเนื่องจากเปนลดขั้นตอน
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ในการดําเนินการ  ระยะเวลา  รวมทั้งเปนการประหยัดงบประมาณในการที่จะดําเนินการคุมครอง
ผูบริโภคโดยพิจารณาเพื่อมีมติดําเนินคดีแทนผูบริโภคแตเพียงอยางเดียว 
 ดวยเหตุที่การระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทเปนการระงับขอพิพาทโดย
ความสมัครใจและเปนวิธีหาขอเท็จจริงโดยการปฏิบัติที่ชอบธรรม อีกทั้งผูไกลเกล่ียไมจําเปนตอง
ใชหลักกฎหมายเพียงอยางเดียวในการไกลเกล่ีย  แตตองใชความเปนธรรม  ความเปนกลาง ความมี
เมตตา และความสุจริตจริงใจมีเจตนาที่แทจริงตอการไกลเกลี่ย ซ่ึงการไกลเกล่ียขอพิพาทคดี
ผูบริโภคในปจจุบันนั้น มีทั้งรูปแบบที่เปนการไกลเกลี่ยนอกศาลและในศาล แตการไกลเกลี่ย 
นอกศาล จะเปนทางเลือกที่รวดเร็ว ประหยัด เปนธรรม  รักษาชื่อเสียง  รักษาความลับในทางธุรกิจ
การคา รักษาสัมพันธในทางธุรกิจไดดีและมีผลลัพธเปนที่พึงพอใจแกทุกฝายมากกวาบทบาทการ
ไกลเกลี่ยในศาล  และการไกลเกลี่ยในศาล  ยังตองนําคดีขึ้นฟองรองตอศาลแลวจึงทําใหคดียังตอง
ขึ้นสูศาลอยูนั้นเอง  แมผูพิพากษาจะมิไดเปนผูมีภาระหนาที่ในการเปนผูไกลเกล่ียก็ตาม แตก็มิได
ทําใหปริมาณคดีผูบริโภคลดนอยลงกลับยิ่งเพิ่มภาระและงานแกศาลมากขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาวจึง
จําเปนตองศึกษาถึงปญหาของการไกลเกล่ียในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคโดยศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายแมแบบวาดวยการประนอมขอพิพาท  UNCITRAL  ซ่ึงเปนกฎหมายที่
กําหนดถึงหลักทั่วไปของการไกลเกล่ีย  และศึกษาถึงกระบวนการในการไกลเกล่ียขอพิพาท 
ของประเทศออสเตรเลียและประเทศญี่ปุน จากการศึกษาทําใหทราบถึงปญหาและแนวทางใน 
การปรับปรุงแกไขการไกลเกลี่ยคดีผูบริโภคนอกศาลโดยคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยสามารถสรุปได  ดังนี้  คือ  การไกลเกลี่ยเพื่อระงับขอพิพาทกอนฟอง
โดยคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคยังไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการไกลเกลี่ยและ
ประนอมขอพิพาท  จึงจําเปนตองบัญญัติเพิ่มเกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ในการไกลเกลี่ยไวใน
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  และขอพิพาทคดีผูบริโภคสวนใหญจะเปนฝาย 
ผู-ประกอบธุรกิจที่ไดรับความเสียหายจากผูบริโภค  จึงควรบัญญัติกฎหมายเพื่อเปดโอกาสให 
ผูประกอบธุรกิจสามารถขอใหมีการไกลเกลี่ยกอนฟองในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ไดดวย  อีกทั้งผูไกลเกล่ียนับวามีบทบาทสําคัญตอระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทซึ่งการไกลเกล่ีย 
จะสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับผูไกลเกลี่ยดวยเปนสําคัญ  แตปจจุบันประเทศยังไมมีกฎหมายกําหนดถึง
คุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยที่เปนมาตรฐานจึงควรออกกฎหมายมากําหนดคุณสมบัติใหมีมาตรฐาน
เดียวกันทั้งการไกล เกล่ียในศาลและนอกศาลรวมทั้งผูที่จะทําหนาที่ไกล เกล่ียในชั้นของ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหคูกรณีและสรางมาตรฐานของระบบ 
ไกลเกลี่ยที่ดี  อีกประการหนึ่งก็คือรูปแบบและกระบวนการไกลเกลี่ยในชั้นของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคยังไมมีกฎหมายออกมากําหนดขั้นตอนและกระบวนการไกลเกล่ียใหเปนรูปธรรม
เพื่อเกิดมาตรฐานเดียวอันจะเปนประโยชนตอการนําระบบการไกลเกลี่ยไปใชในทางปฏิบัติของ
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คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค จึงควรจะมีการจัดตั้งศูนย 
ไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและมีการออกขอบังคับหรือระเบียบ
ของศูนยกําหนดถึงขั้นตอนและกระบวนการเพื่อเปนแนวทางในการไกลเกล่ียขอพิพาท  ประการ
ตอไปคือ  อายุความฟองรองในระหวางการไกลเกล่ียควรจะมีกฎหมายกําหนดใหอายุความสะดุด
หยุดอยูไวกอนในระหวางการไกลเกลี่ยเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  ประการสุดทายคือผลและ
สภาพบังคับของการไกลเกล่ียนอกศาลควรจะมีกฎหมายบัญญัติออกมารับรองผลของการไกลเกล่ีย
นอกศาลใหสิทธิคูกรณีนําสัญญาประนีประนอมยอมความยื่นตอศาลเพื่อใหตรวจสอบความถูกตอง
และใหศาลพิพากษาตามยอมเพื่อใหมีสภาพบังคับเชนเดียวกับการทําสัญญาประนีประนอม 
ยอมความในศาล 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยปญหาการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีผูบริโภคในชั้นของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค  โดยวิเคราะหเปรียบเทียบหลักการไกลเกลี่ยระหวางกฎหมายไทย  กฎหมาย
ระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศแลว  พบวาการไกลเกล่ียขอพิพาทคดีผูบริโภคในชั้นของ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคยังควรจะตองมีการปรังปรุงแกไข  ทั้งนี้เพื่อใหการไกลเกลี่ยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  อันจะเปนการทําใหผูบริโภคที่เดือดรอนไดรับการเยียวยาชวยเหลืออยาง
รวดเร็ว  สะดวก  และเปนธรรมแลว  ยังสงผลดีตอองคกรในการลดภาระขั้นตอนในการดําเนินการ
งาน  ลดระยะเวลา  อีกทั้งยังเปนการประหยัดงบประมาณในการที่รับเรื่องราวรองทุกขเพื่อที่จะ
พิจารณามีมติดําเนินคดีแทนผูบริโภคแตเพียงอยางเดียว  และยังเปนการชวยลดปริมาณคดีผูบริโภค
ที่ขึ้นสูศาลเปนจํานวนมากในปจจุบันนี้ไดอีกดวย  จากเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้ 

 5.2.1 ควรมีการบัญญัติแกไขเพิ่มเติมอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
เนื่องจากกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคในปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติชัดเจนที่จะให
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทําหนาที่ไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิของผูบริโภคอันจะเปนการชวยลดปริมาณคดีที่จะไปสูศาลได  และควรบัญญัติเปดโอกาสให
ฝายผูประกอบธุรกิจมีอํานาจที่จะขอใหมีการไกลเกล่ียนอกศาลในชั้นของคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคไดดวย 
 โดยผูศึกษาเห็นควรใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (1/1)  ของมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
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 “(1/1)  ไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค
ตามที่ผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจรองขอกอนมีการฟองคดีตอศาล” 

 5.2.2 ควรมีการกําหนดใหในระหวางดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทในชั้นของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคและการไกลเกลี่ยยังไมแลวเสร็จ  ใหอายุความในการใชสิทธิเรียกรองสะดุดหยุด
อยูไวกอนในกฎหมายคุมครองผูบริโภคเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบังคับใช และกําหนดใหใช
บังคับกับการเจรจาไกลเกลี่ยทุกเรื่องที่สามารถเจรจาไกลเกลี่ยใหสามารถตกลงกันได  เพื่อไมใหเกดิ
ชองวางทางกฎหมายในการบังคับใช  และเพื่อไมใหคูกรณีนํากระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทไปใช
เปนชองทางในการใชสิทธิไมสุจริตโดยนําขั้นตอนการไกลเกลี่ยมาใชในการประวิงเวลาเพื่อใหคดี
ของคูกรณีอีกฝายหนึ่งซ่ึงเปนผูเสียหายขาดอายุความ สงผลทําใหเกิดความเสียหายแกคูกรณีอีกฝาย
หนึ่งที่ไมสามารถนําคดีขึ้นฟองตอศาลได   
 โดย  ผูศึกษาจึงเห็นสมควรเพิ่มเรื่องอายุความสะดุดหยุดอยูลงในพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522  ดังนี้ 
 “เมื่อมีการนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยในชั้นของคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค  ใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้นจนกวาการไกลเกล่ียจะสิ้นสุดลง
โดยคูกรณีไมสามารถตกลงกันได” 

 5.2.3 ควรมีการบัญญัติกฎหมายออกมารองรับผลและสภาพบังคับของการไกลเกล่ียนอกศาล  
โดยผูศึกษาขอนําเสนอวาถาผูทําการไกลเกล่ีย  ไมวาจะเปนองคกรใดจัดใหมีการไกลเกล่ียนอกศาล
ก็ตาม หากสามารถทําการไกลเกลี่ยใหคูกรณีหรือคูพิพาทตกลงกันได  ก็ใหคูพิพาทเลือกวาจะนํา
เรื่องสัญญาที่ตกลงกันไดนั้นไปยื่นตอศาลหรือไม (โดยอาศัยความสมัครใจของคูพิพาท)  เพื่อให
ศาลตรวจสอบความถูกตองของสัญญาวาชอบดวยกฎหมายหรือไมหากศาลเห็นวาชอบก็ใหศาล
พิพากษาบังคับตามสัญญายอมใหและหากผิดสัญญาก็สามารถบังคับเหมือนคดีปกติทั่วไปไดทันที  
ทั้งนี้โดยออกกฎหมายมารองรับใหมีการยื่นคํารองตอศาลในเรื่องดังกลาวได ซ่ึงอาจจะกําหนดไว
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  หรือพระราชบัญญัติพิจารณาความแพง บทบญัญตัไิวใน
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค  พ.ศ. 2551 เพื่อเปนการแกไขปญหาการขาดสภาพบังคับ
ของการไกลเกลี่ยนอกศาลและเปนหลักประกันใหแกเจาหนี้  หรือผูเสียหายและเพื่อใหลูกหนี้หรือ
จําเลยปฏิบัติตามขอตกลงอยางจริงจัง  และซื่อสัตย  และยังชวยลดขั้นตอนและยนระยะเวลาในการ
ตอสูคดีไดอยางเร็วยิ่ง  ไมตองเสียเงิน  เสียเวลา  เสียความรูสึกที่ดีตอกันอีก 
 โดยผูศึกษาเห็นควรใหเพิ่ม  บทบัญญัติไวในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค  
โดยมีขอความดังตอไปนี้ 
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 “ในกรณีที่คูพิพาทตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความนอกศาล  ถาคูพิพาททั้งสอง
ฝายเห็นสมควร  ใหผูไกลเกลี่ยหรือผูประนีประนอมยอมความยื่นคํารองตอศาล  หากขอตกลงหรือ
การประนีประนอมยอมความกันนั้นไมเปนการฝาฝนตอกฎหมาย  ใหศาลจดรายงานพิสดารแสดง
ขอความแหงขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเหลานั้นไว  แลวพิพากษาไปตามนั้น” 
 5.2.4 ควรมีการออกกฎหมายเปนพระราชบัญญัติวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท  ขึ้นมาโดย
กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ  ใหมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปไมวาจะเปนการไกลเกล่ียในศาลหรือนอก
ศาล  โดยในกฎหมายดังกลาวควรมีกฎหมายออกมารับรองหรือจัดตั้งสํานักงานหรือหนวยงานใด
ออกมากําหนดคุณสมบัติหรือดูแลรับรองผูไกลเกลี่ย  โดยอาจใหมีการจดทะเบียนเปนวิชาชีพและ 
ผูไกลเกล่ียจะตองเปนผูผานการอบรมหลักสูตรหรือวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทกอนถึงจะเปน 
ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทได เนื่องจากผูไกลเกลี่ยมีหนาที่ในการผสานความขัดแยง ทั้งนี้ เพื่อให 
ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทในประเทศไทยทุกคนมีความรูและมีมาตรฐานเดียวกันไมวาจะเปนการ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลหรือการไกลเกลี่ยนอกศาลโดยสภาบันหรือหนวยงานอ่ืนใดๆ ก็ตาม 
รวมถึงการไกลเกลี่ยในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดวย 
   อีกทั้งพระราชบัญญัติวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทดังกลาว  ควรจะกําหนดถึงหลัก
กฎหมายที่จําเปนตอการไกลเกล่ียอันเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญตอการไกลเกล่ีย เชน อํานาจใน
การไกลเกลี่ยลับหลังคูกรณีอีกฝายหนึ่ง การรับฟงพยานหลักฐาน กฎหมายวาดวยการรักษา 
ความลับ  ขอหาม  บทกําหนดโทษและบทคุมกันความรับผิดของผูไกลเกลี่ยตางๆ เปนตน ทั้งนี้
เพื่อใหการไกลเกลี่ยในประเทศไทยมีมาตรฐานเดียวกันทั้งการไกลเกลี่ยนอกศาลและในศาล 
 โดยผูศึกษาเสนอใหนํา  Mediation  Act  1997  ของประเทศออสเตรเลีย มาเปนแบบราง
เปนพระราชบัญญัติวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทของประเทศไทย   

       5.2.5 ควรมีการพัฒนากระบวนการไกลเกลี่ยในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคโดยให
มีการจัดตั้งเปนศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค  เพื่อแยกกระบวนการไกลเกล่ียออกจากกระบวนการดําเนินงานเพื่อคุมครองผูบริโภค
และคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ควรออกขอบังคับหรือระเบียบของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท
ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยกําหนดถึงรูปแบบและ
หลักเกณฑที่เปนมาตรฐาน เพื่อจะไดมีกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการไกลเกลี่ยที่ 
ผูไกลเกล่ียไมวาจะเปนในชั้นเจาหนาที่หรือช้ันคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเร่ืองราวรองทุกขจาก
ผูบริโภคสามารถนําไปปฏิบัติได  ซ่ึงหากผูไกลเกลี่ยทุกคนมีความรูความเขาใจในระบบการ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนอยางดีแลว  ยอมจะเปนหนทางหนึ่งในการลดปริมาณคดีผูบริโภคที่จะขึ้นสู
ศาล  และยังสงผลดีตอรัฐในการลดภาระขั้นตอนในการดําเนินการงาน  ลดระยะเวลา อีกทั้งยังเปน
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การประหยัดงบประมาณในการที่รับเรื่องราวรองทุกขเพื่อที่จะพิจารณามีมติดําเนินคดีแทนผูบริโภค
แตเพียงอยางเดียว โดยในการรางขอบังคับหรือระเบียบของศูนยดังกลาวผูศึกษาเสนอแนะใหนําเอา  
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2544  ขอบังคับวา
ดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล  สํานักระงับขอพิพาท  สํานักงานศาลยุติธรรม  และระเบียบ
ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทสภาทนายความวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท  พ.ศ. 2547  มาเปนแบบใน
การราง 
 โดยผูศึกษาขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการรางระเบียบหรือขอบังคับในการไกลเกลี่ย 
ขอพิพาทดังกลาวโดยเห็นสมควรใหมีการกําหนดถึงขั้นตอนและกระบวนซึ่งเปนสาระสําคัญ  
ดังตอไปนี้ดวย 

 สวนที่  1  กําหนดถึงลักษณะของขอพิพาทที่จะรับดําเนินการ 
  “ขอพิพาทที่ศูนยไกลเกลี่ยจะรับดําเนินการตองเปนขอพิพาทระหวางผูบริโภคกับผู
ประกอบธุรกิจอันมีลักษณะเปนคดีผูบริโภค  และขอพิพาทที่จะเขาสูระบบการไกลเกล่ียอาจเปนขอ
พิพาทที่ฟองรองตอศาลแลวหรือไมก็ตาม” 

 สวนที่  2  กําหนดถึงการเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย 
 “ผูบริโภคหรือผูประกอบธุรกิจตองแสดงความประสงคขอใหศูนยไกลเกลี่ยเปนผูไกล
เกลี่ยขอพิพาทโดยปฏิบัติตามแบบที่ศูนยกําหนดและตองยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนยไกล
เกลี่ย” 
 “เมื่อศูนยไกลเกลี่ยไดรับขอพิพาทแลวใหมีหนังสือเชิญแจงใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งทราบ  
และเมื่อคูกรณีไดตอบรับความประสงคแลว  ใหสงเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยตอไป” 

 สวนที่  3  กําหนดถึงขั้นตอนกระบวนการไกลเกลี่ย 
 “เมื่อมีการรับขอพิพาทเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียแลวใหผูไกลเกล่ียมีหนาที่ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามสํานวนการไกลเกลี่ยกอนโดยตรวจใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน และใหนัดวัน 
ไกลเกลี่ยขอพิพาทภายใน  30  วัน  นับแตวันตรวจสํานวนเสร็จ” 
 “ในการไกลเกลี่ยคูพิพาทที่เปนบุคคลธรรมดาจะตองเขารวมการไกลเกลี่ยดวยตนเอง  
สวนคูพิพาทที่เปนนิติบุคคลจะตองสงกรรมการผูมีอํานาจเขารวมในการไกลเกลี่ย  เวนแตอาจ
แตงตั้งผูแทนที่มีอํานาจตัดสินใจเขารวมการไกลเกลี่ยไดโดยการแตงตั้งผูแทนใหทําหนังสือยื่นตอ 
ผูไกลเกล่ียกอนวันนัดการไกลเกล่ีย  และในวัดนัดไกลเกล่ียขอพิพาทคูพิพาทมีสิทธิใหทนายความ
เขารวมฟงการไกลเกลี่ยไดดวย” 
 “ในการปฏิบัติหนาที่ของผูไกลเกล่ีย  จะตองทําหนาที่ดวยความเปนกลาง  ไมมีอคติตอ
ฝายใดฝายหนึ่งและตองใหความเปนธรรมตอคูพิพาทเสมอกัน” 
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 “เมื่อถึงวันนัด  กอนเริ่มการไกลเกล่ีย  ใหผูไกลเกล่ียแจงใหคูพิพาททราบวาขอเท็จจริง
ที่ไดจากการไกลเกลี่ยจะไมผูกมัดคูพิพาทในภายหลังหามีการยกเลิกการเจรจาและจัดใหคูพิพาท 
ลงลายมือช่ือตกลงเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยกอนและยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบของศูนย 
ไกลเกลี่ย  และใหเปนหนาที่ของผูไกลเกลี่ยที่จะอธิบายถึงวัตถุประสงค  เปาหมายขอดี-ขอเสีย  
ประโยชนของการไกลเกลี่ย  และอาจมีการหารือกับคูความ  เพื่อพิจารณากําหนดขั้นตอน หรือ
แนวทางในการดําเนินการไกลเกลี่ยกอนเริ่มตนกระบวนการไกลเกลี่ยก็ได” 
 “ในระหวางการไกลเกลี่ย  ผูไกลเกลี่ยตองชวยเหลือสนับสนุนการเจรจาระหวาง
คูพิพาทแนะแนวทางในการแกปญหาเพื่อหาขอยุติ  โดยไมออกความเห็นในทางชี้ขาด  ไมมีอํานาจ
ตัดสินใจแทนคูพิพาท  แตมีอํานาจจัดทําขอเสนอแนะในการระงับขอพิพาทได” 
 “ในการไกลเกลี่ยตอหนาคูพิพาท  ถาผูไกลเกลี่ยเห็นสมควรเพื่อความจําเปน ผูไกลเกลี่ย
จะดําเนินการไกลเกลี่ยตอหนาตัวความทั้งสองฝายหรือแตฝายใดฝายหนึ่งก็ได” 
 “เมื่อคูพิพาทสามารถตกลงกันได  ผูไกลเกลี่ยชวยเหลือหรือจัดใหมีการยกรางสัญญา
ประนีประนอมยอมความใหแกคูพิพาทได” 

 สวนที่  4  กําหนดถึงการสิ้นสุดของการไกลเกลี่ย 
 “ในกรณีตอไปนี้ใหถือวากระบวนการไกลเกลี่ยส้ินสุดลง 
 (1)  เมื่อคูพิพาทสามารถตกลงระงับขอพิพาทกันไดและมีการทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความกันไวเปนหลักฐาน 
 (2)   เมื่อคูพิพาทไมไหขอเท็จจริงหรือใหขอเท็จจริงที่เปนเท็จหรือคูพิพาทฝายใด 
ฝายหนึ่งใชสิทธิไมสุจริต 
 (3)   เมื่อคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกการไกลเกลี่ยหรือใชสิทธิฟองรองคดีโดย 
ไมแจงใหผูไกลเกลี่ยทราบกอน 
 (4)   เมื่อผูไกลเกลี่ยเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไมอาจยุติลงไดดวยวิธีการไกลเกลี่ย 
 (5)   เมื่อคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งถึงแกกรรมและไมมีทายาทรองขอเขามาในคดีภายใน
กําหนดที่ผูไกลเกลี่ยเห็นสมควรกําหนดซึ่งไมเกินกําหนด  90  วัน  นับจากวันที่ทราบวาคูพิพาทฝาย
นั้นถึงแกกรรม” 
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บทสัมภาษณ  เจาหนาท่ีผูไกลเกล่ีย   
 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   นายมานะ  บุญสง 
ตําแหนง    นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ  กองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา 
วันท่ีสัมภาษณ   19  มิถุนายน  2552 
 
คําถาม  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีขั้นตอนการรับเรื่องราวรองทุกข  อยางไร 
คําตอบ   ขั้นตอนการรับเรื่องราวรองทุกขสามารถรองทุกขไดหลายวิธีดวยกัน  เชน  การยื่นคําขอ
รองเรียนดวยตนเองตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคโดยตรง  สงเรื่องผานทาง
ไปรษณียมายังสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  การยื่นคําขอรองเรียนผานทางราน  
เซเวน  อีเลฟเวน  หรือทางโทรศัพทแจงเรื่องรองทุกขผานทางหมายเลข  1166 
 
คําถาม   ขั้นตอนการเจรจาไกลเกลี่ยในชั้นของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค มีขั้นตอน อยางไร 
คําตอบ   เมื่อสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภคแลว  ก็จะ
มอบหมายเรื่องนั้นๆ  ใหกับกองตางๆ  ที่รับผิดชอบ  เชนเรื่องเกี่ยวกับสัญญา  ก็จะเปนหนาที่ของ
กองสัญญา  เรื่องที่เกี่ยวกับการโฆษณา  เปนหนาที่ของกองโฆษณา  หรือเกี่ยวกับฉลาก  ก็จะเปน
หนาที่ของกองฉลาก  และผูบังคับบัญชาในแตละกองก็จะมอบหมายหนาที่ใหเจาหนาที่ในกอง 
ตาง ๆ นั้นดําเนินการ  โดยในเบื้องตนจะมีการดําเนินการใหผูประกอบธุรกิจมีหนังสือช้ีแจงใน
ประเด็นที่รองเรียนเขามากอน  ถาบริษัทชี้แจงมาแลวก็จะแจงใหผูรองทราบและถาผูรองมีขอโตแยง
ก็ใหทําหนังสือโตแยงมา  เมื่อพิจารณาแลววาเปนเรื่องที่มีการโตแยงระหวางกัน  เจาหนาที่ก็จะเชิญ
คูกรณีทั้งสองมาเจรจาไกลเกลี่ย  แตถาฝายผูประกอบธุรกิจไมมาและไมแจงสาเหตุที่ไมมา  
เจาหนาที่ก็จะทําเปนหนังสือเรียกใหมา  โดยถาไมมาตามหมายเรียก  ก็จะมีโทษทางอาญา จําคุก 
ไมเกิน 1 เดือน ปรับไมเกิน  10,000  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  เมื่อคูกรณีมาพรอมกันเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในเรื่องนั้นก็จะเปนผูดําเนินการเจรจาไกลเกล่ีย  โดยในการเจรจาไกลเกล่ียแตละครั้ง 
ก็จะมีการทําบันทึกขอตกลงกันไว  ถาไกลเกลี่ยในชั้นเจาหนาที่แลวไมสามารถตกลงกันได  ก็จะมี
คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภค  ไกลเกลี่ยอีกชั้นหนึ่งในรูปของ
คณะอนุกรรมการโดยจะมีผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด  จากสภาทนายความ  จากสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  และเจาหนาที่ของ  ส.ค.บ.  เปนคณะอนุกรรมการ  เขารวมในการเจรจาไกลเกล่ีย
ในขอพิพาทอีกครั้งหนึ่ง  ถายังคงตกลงกันไมไดเจาหนาที่ก็จะนําเรื่องเสนอตอคณะอนุกรรมการ
กล่ันกลองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค  พิจารณาขอกฎหมายวาเปนการละเมิดสิทธิผูบริโภค
หรือไม  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติฟองคดีแทนตอไป 
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คําถาม   การไกลเกลี่ยในชั้นของเจาหนาที่กับคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ย ฯ  แตกตางกันอยางไร 
คําตอบ   การไกลเกลี่ยในชั้นของเจาหนาที่จะมีผูไกลเกลี่ยคนเดียวคือตัวเจาหนาที่แตการไกลเกลี่ย
ของคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ย ฯ จะเปนกลุมคณะ  ซ่ึงจะประกอบดวยตัวแทนจากสํานักงาน
อัยการ  จากสภาทนายความ  จากสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซ่ึงคูกรณีจะใหความเชื่อถือและเกรงใจ 
ในความอาวุโส  มากกวาเจาหนาที่ 
 
คําถาม   ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการไกลเกลี่ยไมสําเร็จ  ที่เจาหนาที่ไดเก็บขอมูลไวมีอะไรบาง 
คําตอบ   ในการเจรจาไกลเกลี่ยบางครั้งผูบริโภคจะเปนฝายผิดสัญญา  เชนสัญญาเชาซื้อรถยนต  
สวนใหญ  ผูบริโภคที่เปนผูเชาซ้ือจะเปนฝายผิดนัดเสียเอง  ทําใหการเจรจาไกลเกลี่ยไมสําเร็จ
เนื่องจากผูประกอบธุรกิจจะยึดหลักกฎหมายตามสัญญาเปนหลัก 
 
คําถาม   ในกรณีการไกลเกลี่ยในช้ันเจาหนาที่ไมสําเร็จเมื่อเขาสูการไกลเกล่ียในชั้นของ
อนุกรรมการไกลเกลี่ย ฯ สวนใหญสําเร็จแคไหน  เพราะเหตุใด 
คําตอบ   การไกลเกลี่ยในช้ันเจาหนาที่สามารถไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทในแตและป ไดประมาณ  
50-60  เปอรเซ็นต  และถาไกลเกลี่ยในชั้นเจาหนาที่ไมสําเร็จ  เมื่อเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียในชั้น
ของอนุกรรมการไกลเกลี่ย ฯ  จะสามารถไกลเกลี่ยไดถึง  70-80 เปอรเซ็นต  เนื่องจากเปนผูไกล
เกล่ียเปนตัวแทนจากสํานักงานอัยการ  จากสภาทนายความ  จากสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ที่มี
อาวุโส  ทําใหคูกรณีจะใหความเชื่อถือและเกรงใจ  
 
คําถาม   การไกลเกลี่ยในสวนภูมิภาค  เทาที่เจาหนาที่ทราบมีปญหาอยางไร 
คําตอบ   ในสวนนี้บางจังหวัดไมทราบขั้นตอนกระบวนการไกลเกลี่ย  ทําใหเมื่อรับเรื่องราวรอง
ทุกขมาก็จะสงขอมูลมายังสวนกลางเลย  ซ่ึงจริง ๆ  แลว  ควรจะจัดใหมีการไกลเกลี่ยในรูปของ
เจาหนาที่หรือคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ย ฯ ประจําจังหวัดกอน  เมื่อไกลเกล่ียแลวไมสามารถตกลง
กันไดและเมื่ออนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัดพิจารณาแลววาเห็นวาเปนการละเมิด
สิทธิของผูบริโภค  คอยสงความเห็นมาใหสวนกลางมีมติดําเนินคดีแทนผูบริโภค 
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ชื่อผูใหสัมภาษณ   นายภูมินทร  เล็กมณี 
ตําแหนง    นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ  กองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก 
วันท่ีสัมภาษณ   19  มิถุนายน  2552 
 
คําถาม   สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีขั้นตอนการเจรจาไกลเกลี่ย  อยางไร 
คําตอบ   หนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็คือการรับเรื่องรองเรียนและ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ  เมื่อมีการรับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคแลว  ก็จะมีการ
มอบหมายเรื่องตาง ๆ  ใหกับกองตางๆ ที่รับผิดชอบ คือ กองสัญญา  กองโฆษณา  และกองฉลาก  
เจาหนาที่ในกองตาง ๆ  ก็จะแจงใหผูประกอบธุรกิจชี้แจงในประเด็นที่รองเรียนเขา  เมื่อเจาหนาที่
ไดรับขอโตแยงแลวก็จะพิจารณาขอเท็จจริงตาง  ๆ  ถาเห็นวาก็คูกรณีไมสามารถตกลงกันได  ก็จะ
เชิญคูกรณีทั้งสองมาเจรจาไกลเกลี่ยโดยมีเจาหนาที่เปนคนกลางในการเจรจาไกลเกล่ีย  แตถาฝาย 
ผูประกอบธุรกิจไมมาก็จะออกเปนหนังสือเรียก  คลาย  ๆ  กับหมายอาญา  ถาการเจรจาชั้น
เจาหนาที่ไมสามารถตกลงกันได  จะมีคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภค  
เปนรูปของคณะกรรมการโดยจะมีตัวแทนจากจากสภาทนายความ  สํานักงานอัยการสูงสุด  จาก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และตัวแทนของ  ส.ค.บ.  เปนคณะอนุกรรมการเขารวมในการเจรจา 
ไกลเกลี่ยในเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่ง  ถายังคงตกลงกันไมไดอีกก็จะมีคณะอนุกรรมการกลั่นกลอง
เร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภค  พิจารณาเรื่องกฎหมายลวนๆ  โดยจะพิจารณาวาเรื่องนี้สมควรมีการ
ฟองคดีแทนผูบริโภคหรือไม  สุดทาย  คือ  นําเรื่องเสนอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติฟอง
คดีแทน และสงเรื่องใหอัยการฟองคดีแทน 
 
คําถาม   การไกลเกลี่ยในชั้นของเจาหนาที่กับคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ย ฯ  แตกตางกันอยางไร 
คําตอบ   ความแตกตางในชั้นของเจาหนาที่จะมีผูไกลเกลี่ยคนเดียวคือตัวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบแต
ในชั้นของคณะอนุกรรมการไกลเกล่ีย ฯ จะมีหลายคน  มีทั้งหนวยงานภายนอกและเจาหนาที่ของ 
ส.ค.บ. 
 
คําถาม   ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการไกลเกลี่ยไมสําเร็จ  ที่เจาหนาที่ไดเก็บขอมูลไวมีอะไรบาง 
คําตอบ   1)   ปญหาจากคูกรณีที่ไมใหความรวมมือ  เชนผูประกอบธุรกิจสวนใหญจะสงตัวแทน
มารวมในการเจรจาไกลเกลี่ยซ่ึงไมมีอํานาจในการตัดสินยุติปญหาในการเจรจาไกลเกลี่ยไดทันที 
                2)   การเจรจาไกลเกลี่ยบางครั้งคูกรณีมาดวยอารมณและตองการเอาชนะซึ่งกันและไม
ยอมผอนผันใหแกกัน 
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               3)  ขอเสนอในการเจรจาที่ไมตรงตรงกัน  เชน  ผูบริโภคในบางครั้งเรียกคาเสียหายเกิน
กวาความเสียหายที่ไดรับทําใหไมสามารถตกลงกันได 
            4)  คูกรณีแตละฝายพยายามยึดแตหลักกฎหมายของตนเปนหลักทําใหไมสามารถตกลง
กันได 
 
คําถาม   ในกรณีการไกลเกลี่ยในช้ันเจาหนาที่ไมสําเร็จเมื่อเขาสูการไกลเกล่ียในชั้นของ
อนุกรรมการไกลเกลี่ย ฯ สวนใหญสําเร็จแคไหน  เพราะเหตุใด 
คําตอบ   เมื่อเขาไกลเกลี่ยในชั้นอนุกรรมการฯ จะสําเร็จประมาณ  80%  อีกประมาณ  10%  ไม
สําเร็จ  สาเหตุเนื่องจากผูบริโภคเรียกคาเสียหายเกินขนาด 
 
คําถาม   การไกลเกลี่ยในสวนภูมิภาค  เทาที่เจาหนาที่ทราบมีปญหาอยางไร 
คําตอบ   การดําเนินการในสวนภูมิภาคจะขาดความพรอมเนื่องจากยังไมรูวิธีการในการดําเนินงาน 
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บทสัมภาษณ  คณะอนุกรรมการไกลเกล่ียเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภค   
 
ชื่อผูใหสัมภาษณ   นายนิรุตต  ศรีไกรวิน 
ตําแหนง    อนุกรรมการไกลเกลี่ยเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคและผ ู ชวยเลขานุการ 
วันท่ีสัมภาษณ   19  มิถุนายน  2552 
 
คําถาม   ขั้นตอนในการไกลเกลี่ยในชั้นของคณะอนุกรรมการฯ  มีขั้นตอนอยางไร 
คําตอบ   เมื่อผานขั้นตอนการไกลเกลี่ยในชั้นของเจาหนาที่มาแลว  ก็จะเขาสูการไกลเกลี่ยในชั้น
ของคณะอนุกรรมการฯ  โดยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบจะทําเอกสารเสนอใหกับฝายเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯ  เมื่อฝายเลขานุการไดรับเรื่องแลวจะเปนทําวาระเรื่องดังกลาวเขาสู 
ที่ประชุมของคณะอนุกรรมการฯ  พิจารณาถึงเรื่องราวของขอเท็จจริงและขอเรียกรองตางๆ เพื่อ
นํา เขาสูกระบวนการไกล เกล่ียในชั้นของคณะอนุกรรมการฯ  โดยในการไกล เกล่ียของ
คณะอนุกรรมการ ฯ   จะประกอบดวยองคคณะจํานวน  4  ชุด  โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที ่ 
ตามที่กําหนดไวในคําสั่งคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่  6/2548  เมื่อไกลเกล่ียแลวก็จะมีการทํา
บันทึกการไกลเกลี่ย  ถาสามารถตกลงกันไดก็จะทําเปนบันทึกขอตกลงในลักษณะเปนสัญญา
ประนีประนอมยอมความ  แตถาไมสามารถตกลงกันไดก็จบสรุปขอเท็จจริงสงคืนใหเจาหนาที่เพื่อ
พิจารณาตอไป  
 
คําถาม   ปญหาและอุปสรรคของการไกลเกลี่ยในชั้นของอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯ  มีอยางไร 
คําตอบ   ปญหาและอุปสรรคของการไกลเกล่ียในช้ันของอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯ  คือ  ไมสามารถ
ยุติการไกลเกล่ียไดภายในครั้งเดียวเพราะปญหาจากตัวคูกรณีเอง  เชน  ผูประกอบธุรกิจสวนใหญ
จะมอบอํานาจใหตัวแทนที่มิไดเปนกรรมการผูมีอํานาจมาเจรจาไกลเกลี่ยทําใหไมสามารถรับ
ขอเสนอเพื่อยุติปญหาในครั้งเดียวได   ทําใหตองมีการนัดไกลเกล่ียหลายครั้ง 
                กรณีปญหาด านอื่ นๆ  นั้ น ไม ค อ ยปร ากฏ เพร าะก ารไกล เ ก ล่ี ย ในชั้ นของ
คณะอนุกรรมการ   คูกรณีจะใหความเกรงใจเปนอยางสูงเนื่องจากคณะผูไกลเกล่ียจะเปน
ผูทรงคุณวุฒิ  มีประสบการณสูงในดานการไกลเกลี่ย  สงผลใหการการไกลเกลี่ยสวนใหญจะ
ประสบความสําเร็จ 
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AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 

Mediation Act 1997 
No. 61 of 1997 

 
An Act relating to mediation and the registration  of mediators 

[Notified in ACT Gazette S300: 9 October 1997] 
The Legislative Assembly for the Australian Capital Territory enacts as follows: 

 
 

  1  This Act may be cited as the Mediation Act 1997. 
Commencement  

  2.  (1)  Section 1 and this section commence on the day on which this   
Act is notified in the Gazette.  
 

      (2)  The remaining provisions commence on 1 July 1998.  
Interpretation  
 3.  (1)  In this Act, unless the contrary intention appears—  
  "approved  agency" means a body or an organisation  declared  by  the  regulations 
to be an approved agency for the purposes of this Act;  
  "mediation session" means a meeting between persons who are in dispute and a 
registered mediator for the purpose of resolving the dispute by mediation, and includes any 
activity undertaken for the purpose of—  
  (a)  arranging such a meeting, whether successful in arranging  it or not; or  
  (b) following-up any matter or issue raised  in  such  a  meeting;  
  "registered mediator" means a person who is registered under section 5 while the 

Short title 
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registration is current.  
  (2) A  reference  in  this  Act  to  the  parties  to  a  mediation  session  does  
not include a reference to the mediator.  
Competency standards  
 4. The  standards  of  competency  required  for  the  registration  of  a  person   under   
section 5 are the standards specified in an instrument prescribed for the purposes of this section, 
being an instrument as in effect,in force or existing at a particular time or from   time to time.  
Registration of mediators  
 5.  (1) Subject  to subsection (6), a person may apply in writing to an approved 
agency for registration under this section.  
      (2) An approved agency shall approve  an  application  and  register  the applicant 
if—  
    (a) any fee determined by the agency to be payable to it in respect of an 
application under this section has been paid to it;  
    (b) it is satisfied that the applicant has achieved the standards of competency 
prescribed for the purposes of section 4; and  
    (c) the applicant satisfies any requirements of the agency that relate to 
mediators.  
  (3) A person whose application under subsection (1) has been refused  may, by  
notice  in  writing  given  to  the  agency,  require  it  to  review  the  decision.  
  (4) An  approved  agency  that  receives  a  notice  under  subsection  (3)  shall 
review the relevant decision.  
  (5) An  approved  agency shall  notify an  applicant  in  writing  within  7 days of 
determining an application under subsection (1) or a review under  subsection (4)—  
    (a) of its determination; and  
    (b)  where the application has not been granted, of the grounds for not granting 
it.  
   (6) A person—  
    (a) who has made an application  under  subsection (1)  that  has  been refused; 
or  
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    (b) whose registration has been cancelled under section 8; is not eligible to  
make another application under subsection (1) to any approved agency within 6 months of the 
refusal or cancellation, as the case  requires.  
Duration of registration  
 6. Subject to section 8, the registration of a registered mediator expires 3 years after 
the day on which he or she was registered or on which his or  her registration was last renewed, as 
the case requires.  
Renewal of registration  
 7. (1) A registered mediator may, before the expiry of his or her registration, apply  
to the approved agency by which he or she has been registered or to another approved agency for 
renewal of the registration.  
  (2) The approved agency shall  renew the registration of a mediator if  any  fee  
determined  by  the  agency  to  be  payable  to  it  in  respect  of  an application under this section 
has been paid and the agency is satisfied that  the mediator—  
    (a) would, if he or she were an applicant  under  subsection 5 (1), be eligible 
for registration; and  
    (b) has, since his or her registration or last renewal, whichever last occurred, 
undertaken such further education in matters relating to mediation as is approved by the agency.  
Cancellation of registration  
 8. The  approved  agency  by  which  a  registered  mediator  has  been  registered 
may cancel the registration if satisfied that—  
  (a) if the mediator were an applicant under subsection 5 (1), he or she  would not 
be eligible for registration; or  
  (b) the mediator has made a disclosure in breach of section 10 and the  
circumstances  are  such  that  his  or  her  registration   should   be  cancelled.  
Admissibility of evidence  
 9.  Evidence of—  
  (a)  a communication made in a mediation session; or  
  (b)  a document, whether delivered or not, prepared—  
  (i)  for the purposes of;  
  (ii)  in the course of; or  
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  (iii)  pursuant to a decision taken or undertaking given in; a mediation session; is 
not admissible in any proceedings except in accordance with section 131 of the Evidence Act 
1995 of the Commonwealth.  
Secrecy  
 10.  (1)  person  who  is  or  has  been  a  registered  mediator  shall  not  
disclose any information obtained in a mediation session.  
  (2)   This section does not apply where—  
     (a) the disclosure is required by or under a law of the Territory or the 
Commonwealth;  
     (b)  the disclosure is made with the consent of the parties;  
     (c) the disclosure is made with the consent of the person who gave the  
information; or  
     (d) the person referred to in subsection (1) believes on reasonable  grounds 
that—  
     (i)  a  person's  life, health or property is under serious and imminent threat 
and the disclosure is necessary in order to avert, or mitigate the consequences of, its realisation; or  
     (ii) the disclosure is necessary in order to report to the appropriate  
authority  the  commission  of  an  offence  or  prevent the likely commission of an offence. 
  (3)   In this section—  
    "offence" means an offence involving—  
    (a)   violence, or the threat of violence, to a person; or  
    (b)   intentional   damage   to   property   or   the   threat   of   such  damage.  
Protection from defamation  
 11. The same privilege with respect to defamation as exists in relation  to judicial 
proceedings exists in relation to—  
  (a)   a mediation session; or  
  (b)   a document or other material—  
  (i)   produced at a mediation session; or  
  (ii)  given to a registered mediator for the purpose of arranging  or conducting a 
mediation session.  
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Protection of mediators  
 12. A registered mediator has, in the performance in good faith of his or her functions 
as mediator, the same protection and immunity as a judge  of the Supreme Court.  
Regulations  
 13.  (1)   The Executive may make regulations for the purposes of this  
Act.  
  (2)  The regulations may prescribe—  
     (a)  requirements to be complied with by an approved agency; and  
     (b) penalties not exceeding 10 penalty units for failure to comply with a 
requirement.  
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ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
วาดวยการปฏิบัติราชการเพือ่ประชาชน 

ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. 2551 

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

 โดยที่ปจจุบันสภาพสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไป วิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยี 
เขามามีบทบาทในสังคมยุคโลกาภิวัตนมากขึ้น ทําใหภาครัฐและภาคเอกชนมีการนําเทคโนโลยี มา
ใชงานหรือดําเนินการทางธุรกิจตามกระแสที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้น จึงเห็นควร
ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหมีความสอดคลองตามการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพื่อใหบริการแกประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
อนุวัติไปตามเทคโนโลยีที่ภาครัฐนํามาใชปฏิบัติงาน จึงเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เพื่อใหบริการแกประชาชนมีความเหมาะสมตามสภาพการณใน
ปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ 
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ วางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวยการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 ขอ ๒[๑]  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 
 ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
 “ผูบังคับบัญชา” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค รอง
เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือผูไดรับมอบหมาย 
 “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง เลขานุการกรมหรือ
ผูอํานวยการสวน หรือผูไดรับมอบหมายอื่นๆ ในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
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 “เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ” หมายความวา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคที่ผูบังคับบัญชาหรือผูอํานวยการมอบหมายงานใหพิจารณาดําเนินการ 
 “ผูประสานคดี” หมายความวา นิติกร หรือเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบสํานวนคดีที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค มีมติ
ใหดําเนินคดี 
 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 “หนวยงาน” หมายความวา สํานัก กอง สวน หรือกลุมงาน ในสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค 
 “คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง” หมายความวา คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา 
คณะกรรมการวาดวยฉลาก และคณะกรรมการวาดวยสัญญา ตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูบริโภค 
 “คูกรณี” หมายความวา บุคคลผูยื่นคํารองเรียนหรือถูกรองเรียนตอสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและเพื่อประโยชนแหงการดําเนินการพิจารณาใหรวมถึงบุคคล ผูมี
สิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้นๆ ตามกฎหมาย 
 “หนวยงานเลขานุการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค” หมายความวา หนวยงานที่
ผูบังคับบัญชามอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 

หมวด ๑ 
การปฏิบัติราชการทั่วไป 

 
 ขอ ๕  การรับเรื่องรองทุกขจากผูบริโภคหรือรับเรื่องอื่นใด ใหสํานักงานเลขานุการกรม
ลงรับหนังสือและเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาลงนามมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของและจัดสง
เร่ืองดังกลาวใหหนวยงานที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการภายใน ๑ วันทําการ 
นับแตวันที่ไดรับเรื่อง 
 การรับเรื่องตามวรรคหนึ่ง หากไดรับภายหลังเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ใหรีบดําเนินการ ใน
วันทําการถัดไป 
 ขอ ๖  เมื่อหนวยงานไดรับเรื่องพรอมเอกสารที่เกี่ยวของตามขอ ๕ แลว ใหเจาหนาที่
ธุรการของหนวยงานดําเนินการเสนอผูอํานวยการพิจารณามอบหมายเจาหนาที่คนหนึ่งหรือหลาย
คนเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับเรื่อง 
 ขอ ๗  ในกรณีที่มีเหตุอันควร ผูบังคับบัญชามีอํานาจเรียกสํานวนเอกสารเรื่องรองทุกข
หรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาตรวจสอบ พิจารณาหรือมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหม หรือ
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เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพิ่มเติมรวมดําเนินการสืบสวนสอบสวน หรือดําเนินการสืบสวนสอบสวน
แทนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบก็ได 
 

หมวด ๒ 
การรับเรื่องรองทุกข 

 
 ขอ ๘  ใหเจาหนาที่ของหนวยงานที่มีหนาที่รับเรื่องรองทุกขจากผูบริโภคดําเนินการรับ
เรื่องรองทุกขจากผูบริโภคตามแบบพิมพบันทึกคํารองทุกขที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคกําหนด 
 ขอ ๙  ภายใตบังคับขอ ๑๐ การรับเรื่องรองทุกขหรือเรื่องรองเรียนจากประชาชนให
เจาหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการใหคําแนะนําและแจงสิทธิใหผูยื่นเรื่องรองทุกข
ทราบ ดังนี้ 
 (๑) การรองทุกขหรือรองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไมทําให
อายุความสะดุดหยุดอยูหรือสะดุดหยุดลง 
 (๒) การรองทุกขหรือรองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไมเปน
การตัดสิทธิของผูบริโภคที่จะนําเรื่องรองทุกขหรือรองเรียนดังกลาวไปดําเนินคดีตามกฎหมายดวย
ตนเอง 
 (๓) กรณีที่ผูบริโภคไดไปใชสิทธิดําเนินคดีในศาลดวยตนเองแลว ใหทําเปนหนังสือ
แจงยุติเร่ืองรองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 (๔) ผูรองเรียนมีหนาที่ในการตรวจสอบคําสั่งฟนฟูกิจการและสถานะบุคคลลมละลาย
จากกรมบังคับคดีโดยตรง 
 (๕) ภายหลังจากการรองเรียน ๑๕ วัน หากผูบริโภคยังไมไดรับการติดตอจากพนักงาน
เจาหนาที่ ใหติดตามเรื่อง และควรติดตามเรื่องที่รองเรียนทุกเดือน 
 ขอ ๑๐  การรับเรื่องรองทุกขหรือรองเรียนจากประชาชนที่สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคไมรับพิจารณาดําเนินการหรือใหยุติการพิจารณาในกรณีที่ผูบังคับบัญชาวินิจฉัย
วามีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
 (๑) เร่ืองรองเรียนที่ผูบริโภคไดไปใชสิทธิดําเนินคดีทางศาลดวยตนเองแลว 
 (๒) เร่ืองที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาลหรือเร่ืองที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเสร็จ
เด็ดขาดแลว 
 (๓) เร่ืองที่ประชาชนไดใชสิทธิทางศาลดวยตนเอง แตจะใหสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคหรือคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดําเนินการบังคับคดีตามพิพากษาให 
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 (๔) เรื่องที่อยูในกระบวนการลมละลายหรือการฟนฟูกิจการตามกฎหมายวาดวย
ลมละลาย 
 (๕) เร่ืองที่อายุความในการดําเนินคดีส้ินสุดแลว 
 (๖) เรื่องรองเรียนที่ผูบริโภคไดยื่นไวไมมีความชัดเจน ไมสามารถทําความเขาใจใน
เนื้อหาสาระที่รองเรียน ไมมีการลงลายมือช่ือของผูรองเรียน ไมปรากฏเอกสารหลักฐานตางๆ 
ประกอบการเรื่องรองเรียน หรือไมมีการติดหรือชําระคาอากรแสตมปใหครบถวนตามที่กฎหมาย
กําหนด 
 (๗) เร่ืองรองทุกขที่ปรากฏขอเท็จจริงวาผูรองเรียนไมใชผูบริโภคตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๘) เร่ืองรองทุกขหรือรองเรียนที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดมี
หนังสือแจงใหผูรองเรียนมาพบหรือช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติม แตผูรองเรียนไมมาพบ ไมสงเอกสาร
หรือใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมแตอยางใด 
 ขอ ๑๑  กรณีเร่ืองรองทุกขหรือรองเรียนจากประชาชนที่สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภครับไว เปนหนาที่ของหนวยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะตามมาตรา 
๒๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการสง
เร่ืองใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาและมีหนังสือแจงใหผูบริโภคทราบ 
 ขอ ๑๒  เมื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดรับเรื่องรองทุกขหรือรองเรียนจากประชาชนที่
หัวหนาหนวยงานมอบหมายใหรับผิดชอบ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงประเด็นแหงการรองเรียน ตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของเบื้องตนนําเสนอ
ผูอํานวยการเพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาลงนามในหนังสือเชิญหรือหนังสือเรียก ภายใน ๑๕ 
วัน นับแตวันที่ปรากฏขอเท็จจริงชัดเจนและเพียงพอ เพื่อใหคูกรณีจัดสงเอกสารหลักฐานหรือใหมา
พบเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพื่อใหถอยคําและเจรจาไกลเกล่ียขอพิพาท ทั้งนี้ การติดตอดังกลาว
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบอาจจะกระทําดวยวาจาก็ได แตถาผูนั้นประสงคจะใหทําเปนหนังสือก็ใหแจง
ยืนยันเปนหนังสืออีกครั้งหนึ่ง 
 ขอ ๑๓  ในการดําเนินกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพื่อ
แสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่รองเรียนหรือประเด็นขอพิพาทของเรือ่ง
ที่รองเรียนตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชา
พิจารณาตอไป เจาหนาที่ผูรับผิดชอบอาจดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยก็ได 
 ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดมีหนังสือเชิญหรือหนังสือเรียก
คูกรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวของใหมาชี้แจงขอเท็จจริง โดยวิธีการสงทางไปรษณียใหจัดสงไปยังที่ทํา
การหรือที่อยูตามภูมิลําเนาของคูกรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวของ หากเปนการแจงโดยวิธีบุคคลนําไปสง 

DPU



 146 

ถาผูรับไมยอมรับหรือถาขณะนําไปสงไมพบผูรับ และหากไดสงใหกับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่
อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผูนั้นไมยอมรับ หากไดวางหนังสือนั้นหรือปดหนังสือ
นั้นไวในที่ซ่ึงเห็นไดงาย ณ สถานที่นั้นตอหนาเจาพนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเปน
พยานก็ใหถือวาไดรับหนังสือแลว 
 ในกรณีที่คูกรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาพบเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามหนังสือเชิญหรือ
มีหนังสือเรียก ใหสอบถามคูกรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวของวาประสงคที่จะเจรจาไกลเกล่ียระงับขอ
พิพาทหรือไม และถาคูกรณีใหถอยคําอยางไร ก็ใหบันทึกถอยคําตามนั้น 
 ขอ ๑๔  เมื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทําการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่รองเรียนหรือประเด็นขอ
พิพาทที่รองเรียนเสร็จแลว ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทําการสรุปสํานวนการสอบสวนและความเห็น
เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเห็นควรยุติเรื่องหรือให
ดําเนินคดีแกผูประกอบธุรกิจใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสรุปสํานวนและความเห็นพรอมทั้งประมวล
เร่ืองเสนอตอคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
แตงตั้งแลวแตกรณีภายใน ๑๐ วันทําการนับแตวันที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังการดังกลาว 
 ในกรณีที่เปนการเสนอเรื่องตอคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแตงตั้ง แลวแตกรณี หากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแตงตั้ง แลวแตกรณี ไดพิจารณาและมีมติ
เห็นสมควรใหดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดหรือมีมติใหยุติเร่ือง ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประมวล
เร่ืองเสนอหนวยงานเลขานุการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคภายใน ๑๐ วันทําการ นับแตวันที่
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแตงตั้ง แลวแต
กรณี ไดใหการรับรองมติดังกลาว เพื่อนําเสนอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณาตอไป 
 ขอ ๑๕  เมื่อคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติในการประชุมแตละครั้ง ให
หนวยงานเลขานุการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคสรุปผลการประชุมและมติคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคสงใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบภายใน ๗ วันทําการ นับแตวันที่คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคมีมติและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีหนาที่แจงผูบริโภคที่รองเรียนทราบผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนหนังสือภายใน ๗ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับแจง
ผลการพิจารณา 
 ขอ ๑๖  ใหหนวยงานที่มีหนาที่เผยแพรประชาสัมพันธดําเนินการนํามติคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคเผยแพรแกประชาชนทั่วไป 
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หมวด ๓ 
การดําเนนิการตามมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

 
 ขอ ๑๗  กรณีที่มีมติใหเปรียบเทียบผูกระทําความผิด 
 (๑) เมื่อคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติใหเปรียบเทียบความผิด หรือผูไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหมีอํานาจเปรียบเทียบความผิด เห็นสมควร
ดําเนินการเปรียบเทียบความผิดบุคคลและหรือนิติบุคคลผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประมวลเรื่องและ
จัดสงสํานวนเรื่องใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินคดี เพื่อดําเนินการเปรียบเทียบความผิดภายใน ๑ 
วันทําการ นับแตวันที่รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือผูไดรับ
มอบหมายแลวแตกรณี 
 (๒) ใหผูอํานวยการหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินคดีส่ังการใหผูประสานคดีดําเนินการ
ตรวจสอบสํานวนเรื่องและเอกสารที่เกี่ยวของและนําเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาลงนามในหนังสือ
แจงใหผูกระทําความผิดชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับ
สํานวนเรื่อง 
 (๓) ใหผูประสานคดีมีหนังสือแจงใหผูกระทําความผิดมาชําระคาปรับตามมติ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคโดยกําหนดเวลาใหผูกระทําความผิดไปชําระคาปรับภายใน ๗ วัน 
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 
 (๔)  เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมชําระคาปรับ ใหผูประสานคดีแจงใหผูกระทําผิด
กรอกรายละเอียดรับทราบขอกลาวหาตามแบบ คคบ. ๑, คคบ. ๒, คคบ. ๓ และ คคบ. ๔ เสร็จแลว 
ตรวจสอบหลักฐานพรอมนําเสนอผูกลาวหาและผูมีอํานาจเปรียบเทียบความผิด นําผูกระทํา
ความผิดไปชําระเงินตอเจาหนาที่การเงิน เก็บหลักฐานพรอมสําเนาใบเสร็จรับเงินรวมไวในสํานวน
เร่ือง ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ วันทําการ 
 (๕)  ภายหลังลวงเลยกําหนดระยะเวลาตามขอ ๑๗ (๓) และมีพยานหลักฐานวาผูกระทํา
ความผิดไดรับหนังสือแจงแลวไมยินยอมใหเปรียบเทียบความผิด ใหผูประสานคดีสรุปเรื่องเสนอ
ผูบังคับบัญชาพิจารณามอบหมายใหไปรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนหรือสงสํานวน
เร่ืองใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคดําเนินคดีภายใน ๓ วันทําการ 
 ขอ ๑๘  กรณีที่มีมติใหดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ตามมาตรา ๓๙ 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๑)  เมื่อไดรับสํานวนเรื่องการดําเนินคดีจากหนวยงานเจาของเรื่อง ใหผูอํานวยการ
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินคดีมอบหมายผูประสานคดีตรวจสอบสํานวนเอกสารการดําเนินคดี
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สรุปขอเท็จจริงจัดทําตารางรายละเอียดของผูบริโภคใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ วันทําการ นับแตวันที่
ไดรับสํานวนเรื่อง 
 (๒)  กรณีจําเปนตองบอกเลิกสัญญา หรือบอกกลาว หรือแจงใหผูประกอบธุรกิจที่ถูก
ดําเนินคดีปฏิบัติตามกฎหมาย ใหจัดทําหนังสือบอกเลิกสัญญาหรือบอกกลาวทวงถาม หรือหนังสือ
แจงใหผูประกอบธุรกิจปฏิบัติภายในกําหนด ๑๕ วัน เวนแตกรณีที่กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 (๓)  ภายหลังลวงเลยกําหนดระยะเวลาตามขอ ๑๘ (๒) และมีพยานหลักฐานวา  
ผูประกอบธุรกิจไดรับหนังสือแจงแลวไมปฏิบัติตาม ใหผูประสานคดีนําเรื่องเสนอผูบังคับบัญชา
พิจารณาลงนามจัดสงสํานวนเรื่องใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคดําเนินคดีตามมติคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคภายใน ๕ วันทําการ 
 (๔)  การดําเนินคดีตามมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหผูประสานคดีติดตามคดี
และประสานงานกับเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคทุกๆ ๓ เดือน และตองรายงานผลการดําเนินคดีให
ผูบังคับบัญชาและประธานกรรมการคุมครองผูบริโภคทราบทุก ๓๐ วันทําการ 
 (๕)  ภายหลังการดําเนินคดีและศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหผูประกอบธุรกิจแพคดีใหผู
ประสานคดีแจงผลการดําเนินคดีใหกับผูบริโภคทราบ และหากมีความจําเปนตองดําเนินการบังคับ
คดีตามกฎหมาย ใหผูประสานคดีดําเนินการเชิญผูบริโภคในคดีมาประชุมชี้แจง และดําเนินการ
เกี่ยวกับการบังคับคดีภายใน ๙๐ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับหมายบังคับคดีของศาล 
 ขอ ๑๙  ในกรณีที่มีความจําเปนซึ่งจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ไมได ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือผูประสานคดีรายงานเหตุที่ดําเนินการไมแลวเสร็จ
เพื่อขยายระยะเวลาตอผูบังคับบัญชากอนวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว 
 

หมวด ๔ 
การปฏิบัติราชการเฉพาะเรื่อง 

 
 ขอ ๒๐  การปฏิบัติราชการในสวนที่เกี่ยวกับการรับรองสมาคม  ตามมาตรา  ๔๐ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการดังนี้ 
 (๑)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาม “แบบคําขอรับการรับรองเปนสมาคมที่มีสิทธิและ
อํานาจฟองคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค” (แบบ ส.ค.บ. ๑) ใหเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ
นับแตวันที่ไดรับคําขอจากสมาคม 
 (๒)  กรณีเอกสารหลักฐานตามแบบ ส.ค.บ. ๑ ที่สมาคมยื่นคําขอครบถวนและสมาคม
นั้นเปนสมาคมซึ่งมีลักษณะถูกตองตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 
๒๕๒๒ ใหประกาศชื่อของสมาคมและชื่อของคณะกรรมการของสมาคมไวในที่เปดเผย ณ 
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สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและประกาศทางวิทยุกระจายเสียงเปนเวลาสามวัน ตาม
ขอ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ภายใน ๒๐ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับเอกสาร
ประกอบคําขอครบถวน 
 (๓)  กรณีเอกสารหลักฐานตามแบบ ส.ค.บ. ๑ ที่สมาคมยื่นคําขอไมครบถวน ใหแจง
สมาคมทราบภายใน ๗ วันทําการ นับแตวันที่เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจเอกสารหลักฐานตามแบบ 
ส.ค.บ. ๑ เสร็จตามขอ ๒๐ (๑) 
 (๔)  กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาสมาคมที่ยื่นคําขออาจมีลักษณะไมถูกตองตามมาตรา 
๔๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหเสนอเรื่องขอความเห็นตอ
คณะอนุกรรมการฝายกฎหมายที่คณะกรรรมการคุมครองผูบริโภคแตงตั้งโดยเร็ว 
 (๕)  การสอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในกรณีที่มีผูคัดคานให
ดําเนินการภายใน ๓๐ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับคําคัดคาน และใหขยายระยะเวลาไดไมเกิน ๒ 
ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๑๕ วันทําการ แตตองบันทึกเหตุผลการขยายระยะเวลาแตละครั้งไวในสํานวน
การสอบสวนดวย 
 (๖)  เมื่อไดดําเนินการเสร็จสิ้นตามขอ ๒๐ (๒) หรือขอ ๒๐ (๕) แลวแตกรณี ให
นําเสนอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณาโดยเร็ว 
 (๗)  กรณีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติใหการรับรองสมาคมใหสํา นักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเสนอ “แบบหนังสือรับรองใหสมาคมที่มีสิทธิและอํานาจฟองคดี
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค” แบบ ส.ค.บ. ๒ ใหประธานกรรมการคุมครองผูบริโภคเพื่อ
ลงนามภายใน ๗ วันทําการ นับแตวันที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติ และใหสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคสงเรื่องไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาพรอมกับสงหนังสือ
รับรองดังกลาวใหแกสมาคมภายใน ๑๕ วันทําการ นับแตวันที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติ 
 (๘)  กรณีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติไมใหการรับรอง ใหแจงสมาคมทราบ
ภายใน ๑๕ วันทําการ นับแตวันที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติ 
 

ประกาศ ณ วนัที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
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