เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็น วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556

รายงานสรุปผลการศึกษา
ตามโครงการเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------------------------------ขอบเขตการดาเนินงานของโครงการ (ตาม TOR)
โครงการนี้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ (ส่วนที่นาเสนอในรายงานผลการศึกษาเพื่อการสัมมนาครั้งนี้)
๑.๑ ศึ กษา และวิ เคราะห์ ข้ อเท็ จจริงและสภาพปั ญหาที่เ กิดขึ้ นจากการทาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการประกอบการโดยภาครัฐ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุหรือปัจจัยในการเกิดข้อพิพาทจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Fraud
หรือ Phishing เป็นต้น และปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดการแก้ไข ข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในทาง
ปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาคมด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่ส่งผลอย่างสาคัญต่อการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นสัญญาไม่เป็นธรรมที่เกิดจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อนามาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการกาหนดแนวทางหรือมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์ต่อไป
๑.๒ ศึกษาและวิเคราะห์กลไกการรับเรื่องร้องเรียนหรือการจัดการหรือการระงับข้อพิพาทที่
เกิดขึ้น จากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ โดยศึกษาจากประสบการณ์ของประเทศที่
ประสบความส าเร็ จ อย่ า งน้ อ ย ๒ ประเทศ ได้ แ ก่ สาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้ และประเทศอื่ น อี ก อย่ า งน้ อ ย
๑ ประเทศ และศึกษากลไกการรับเรื่องร้องเรียนหรือการจัดการหรือการระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ในประเทศไทย
ของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบข้อเสนอแนวทางการจั ดทารูปแบบของกลไกที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับแนวทางการแก้ไขหรือระงับข้อพิพาท
จากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสาหรับประเทศไทย ในส่วนที่ ๒ ต่อไป
ส่วนที่ ๒ (ยังมิได้นาเสนอในการสัมมนาครั้งนี้ – งานในส่วนนี้จะได้ศึกษาและนาเสนอ
ในโอกาสต่อไป)
๒.๑ ศึ กษาและวิเ คราะห์ ก ฎหมายของประเทศไทยที่เ กี่ย วข้ องกับ การให้ ค วามคุ้ มครอง
ผู้บริโภคที่ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายในลักษณะเดียวกันของต่างประเทศ โดยศึกษาจาก
ประเทศที่ประสบความสาเร็จ อย่างน้อย ๒ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และ ประเทศอื่นอีกอย่างน้อย
๑ ประเทศ (ตามที่ได้ศึกษาข้อมูลในส่วนที่ ๑) ในลักษณะเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย
๒.๒ น าผลการศึกษามาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อวางหลั กการพื้นฐานทางกฎหมายของการ
คุ้มครองผู้บริโภคในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ดาเนินการโดยผ่า นข้อกาหนดทางเทคนิคต่างๆ เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคทั้งก่อนและหลังการทาธุรกรรม
๒.๓ ศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะ
ที่เป็นกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการหรือการระงับข้อพิพาทจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ส าคั ญ รวมทั้ งแนวทางการดาเนิ น งานและการจัด การกับข้ อพิพาทที่เ กิดขึ้ นของศูนย์ ฯ ดั งกล่ าวในการ
ประสานงานกับผู้ประกอบการ ผู้บริโภค หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
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เนื้อหาในรายงานสรุปผลการศึกษาฉบับนี้
ในรายงานนี้จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาค
ภาคที่หนึ่ง
1. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
2. ศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดการแก้ไข ข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่ส่งผลอย่างสาคัญต่อการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์
เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดแนวทางหรือมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์
ต่อไป
ภาคที่สอง
1. ศึกษาและวิเคราะห์กลไกการรับเรื่องร้องเรียนหรือการจัดการหรือการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจาก
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาว่าในต่างประเทศใช้วิธีการใดในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจาก
การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นศึกษาเรื่องการทาธุรกรรมการซื้อขายสินค้า/บริการทางออนไลน์
2. ศึกษากลไกการรับเรื่องร้องเรียนหรือการจัดการหรือการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการทา
ธุร กรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ จ ากตัว อย่ างประสบการณ์ ของต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ เกาหลี ใต้ และ
แนวทางของสหภาพยุ โ รป เพื่อเปรี ย บเทีย บกับ กลไกการรับเรื่องร้องเรียนหรือการจัด การหรือการระงั บ
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในประเทศไทยของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
เพื่อนามาเป็นข้อมูลประกอบข้อเสนอแนวทางการจัดทารูปแบบของกลไกที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการท าธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ แนวทางการแก้ ไ ขหรื อ ระงั บ ข้ อ พิ พ าทจากการท าธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสาหรับประเทศไทย ในส่วนที่ ๒ ของโครงการต่อไป
ภาคที่หนึ่ง
ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ประเด็นข้อเท็จจริงที่ 1 ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
สาเหตุหรือปัจจัยในการเกิดข้อพิพาทจากการทาธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อ
ขายสินค้าและการรับบริการทางออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค (B2C หรือ Business to
Consumer)
ในปัจ จุบ ัน การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) ได้ เ ข้ ามามี บทบาทส าคัญ และกลายเป็ น
สื่อกลางหลักในการขายสินค้าประเภทต่างๆ เนื่องด้วยสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องมีหน้าร้าน
ไม่ต้อ งสต๊อ กสิน ค้า ทาให้ผู ้ป ระกอบการสามารถประหยัด ต้น ทุน ทางธุร กิจ การซื้อ ขายสิน ค้า พาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้น ได้โดยไม่จากัดทั้งสถานที่และเวลา จากสถิติการซื้อขายสินค้าพาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์
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ในประเทศไทยผู้ประกอบการมีมูลค่าการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค ในปี 2553 285,240 ล้านบาท ในปี 2554
เพิ่มขึ้นเป็น 336,290 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2555 จะมูลค่าขายเป็น 389,030 ล้านบาท 1
เนื่องจากการซื้อสินค้า/บริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางออนไลน์ เป็นการทาสัญญาผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การซื้อสินค้าผู้ซื้อจะทาการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่นาเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ หรือโฆษณาที่นาเสนอผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น ไม่ได้มีการ
พบปะหรือติดต่อกับตัวผู้ประกอบการในทางกายภาพ และไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสตัวสินค้าก่อนที่จะซื้อ
เหมือนกับการซื้อสินค้าตามร้านค้าปกติหรือร้านสรรพสินค้าทั่วไป ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้เอง ผู้บริโภคซึงเป็น
ผู้ซื้อจึงมีความเสี่ยงต่อปัญหาของการไม่รู้ถึงข้อมูลต่างๆที่สาคัญในการซื้อสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่การไม่รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่ สัญญา การไม่รู้ถึงรายละเอียดของสัญญา ตลอดจน
การไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าที่เหมาะสม
ประเด็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ 2 ข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ข้ อ พิ พ าทที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการท าธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ที่มีผู้บริโภคมาติดต่อขอดาเนินการกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาที่ผู้บริโภคร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ปัญหาดังนี้
1) การไม่ได้รับสินค้าหรือการได้รับสินค้าที่ไม่ต้องตามประสงค์
2) การได้รับสินค้าชารุดบกพร่อง
3) สินค้าที่ได้รับเป็นสินค้าปลอมหรือสินค้าลอกเลียนแบบ ผู้บริโ ภคต้องการคืนสินค้า และขอรับ
เงินคืน
4) ความไม่ปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ผู้บริโภคได้ให้ไว้แก่ผู้ประกอบการได้มีการล่วงรู้ไปยัง
บุคคลที่สามและมีการติดต่อทางการค้ากลับมายังผู้บริโภคโดยมิได้คาดหมาย
5) การหลีกหนีความรับผิดของผู้ประกอบการด้วยการปิดหรือทาการลบเว็บไซต์ที่ทาการเสนอขาย
ทิ้ง ทาให้ผู้บริโภคไม่มีข้อมูลและขาดหลักฐานที่จะดาเนินคดีกับผู้ขายและไม่สามารถติดตามผู้ขายให้มารับผิด
6) ความไม่สะดวกและความยุ่งยากที่เกิดจากการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ
ประเด็นข้อเท็จจริงที่ 3 ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดการแก้ไข และหรือกลไกการรับเรื่องร้องเรียนหรือ
การจัดการหรือการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผู้บริโภคมาร้องเรียน
กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
ในการก ากั บ ดูแ ลการท าพาณิช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ ใ นประเทศไทยมี ห น่ ว ยงานของรัฐ และองค์ ก รที่
ดาเนินการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่หลายภาคส่วน ซึ่งในแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรมีอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการจัดการเรื่องร้องเรียนหรือการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน การกากับดูแลในลักษณะ
ทั่วไปโดยหน่วยงานของรัฐ และการคุ้มครองผู้บริโภคสาหรับสินค้าหรือบริการที่อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะได้แก่
อาหารและยาที่อยู่ ในอานาจหน้าที่ของสานักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข การกากับดูแลการ
บริ ก ารทางการเงิ น ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย การก ากั บ ดู ผู้ ป ระกอบการประกั น ภั ย ของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และการดูแลสิทธิของผู้ บริโ ภคของมูล นิธิ
เพื่อผู้บริโภค ดังมีข้อมูลเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและการระงับพิพาทจากหน่วยงานของรัฐและองค์กร
เอกชนที่จะเสนอเป็นลาดับดังนี้
1

สรุปภาพรวมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ e-Trading and serviceการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(มูลค่าขาย),รายงาน
สถิติการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2555, จัดทาโดย สพธอ.ร่วมกับสานักงานธุร กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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1. การควบคุมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ 2 ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องให้ ผู้ประกอบการพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 3
โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กาหนดให้การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดย
วิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าโดย
วิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สานักงาน
ทะเบี ย นพาณิ ช ย์ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ และเพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม แก่ ก ารพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์และเพื่อทาให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงดาเนินการ
การออกเครื่องหมายรับรองให้แก่ธุรกิจที่มีการจัดทาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทาขึ้นโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานความน่าเชื่อถือ
ระดับสากล โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน (DBD Registered) และการจดทะเบียน
เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (DBD Verified อย่างไรก็ตามปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิด ขึ้นกับผู้บริโภคนั้นมา
จากผู้ ประกอบการที่ไม่ปฏิบั ติตามกฎหมายและไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ หากมีการร้องเรียนเข้ามาทาง
สานักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะทาได้เพียงแต่ตรวจสอบในเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
จดทะเบียนเพื่อขอออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน (DBD Registered) และการจดทะเบียนเพื่อขอ
ออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (DBD Verified) เท่านั้น ในการที่ติดตามตัวผู้ประกอบการจะต้องอาศัย
การสื บค้นจากข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่ถูกจัดเก็บบันทึกไว้โดยผู้ให้บริ การเก็บรั กษาข้อมูลคอมพิวเตอร์
(Content service Provider) หรือสืบจากเครือข่ายของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service
Provider) ฉะนั้นโดยมาตรการการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจึงอาจยังไม่เพียงพอต่อการจัดการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว
อนึ่ ง กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ เ คยตั้ ง ศู น ย์ จั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นด้ า นพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมใน
การซื้อหรือขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าศู นย์จัดการข้อร้องเรียน
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมการปกครอง สานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภค ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ส านั ก ระงั บ ข้ อ พิ พ าท
(สานักงานศาลยุติธรรม) สมาคมธนาคารไทย บริษัท กสท.โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) และสมาคม
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ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ข องคุ ณ กฤษฎา ไกรพานนท์ นั ก วิ ชาการพาณิ ชย์ ชานาญพิ เ ศษ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556.
3
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด บริ ษั ท จ ากั ด ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ หรื อบริ ษั ทมหาชนจ ากั ดตามกฎหมายว่ าด้ วย
บริษัทมหาชนจากัด ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต้องจดทะเบียนพาณิชย์
(3) การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(6) การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ข้อ 6 ให้ผู้ ประกอบพาณิ ชยกิ จที่ ต้อ งจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ ตามข้ อ 4 และข้อ 5 ยื่ นขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์
ณ สานักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล ที่สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน
เขตท้องที่ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเฉพาะในท้องที่นอกเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล

5
ผู้ดูแลเว็บไทยก็ตาม แต่ในปัจจุบันนี้ระบบของศูนย์ฯดังกล่าวได้ยกเลิกการดาเนินการไปแล้ว เนื่องจากมี
ปัญหาในด้านการดาเนินการคือ
ประการแรก การที่ไม่มีกฎหมายให้อานาจศูนย์ฯในการแก้ปัญ หาข้อพิพาทใดๆ ศูนย์ฯ ทาได้เพียงให้
คาแนะนา และส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งตามเรื่องเท่านั้น ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รวดเร็ว
ประการที่ส อง การขาดบุ คคลากรและเทคโนโลยีในการดาเนินงาน จึงทาให้ การดาเนินงานไม่ มี
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา
ประการที่สาม การขาดความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการหรือกลไกการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ว่า
จะต้องมีขั้นตอนการดาเนินการอย่างไร
2. การคุ้มครองผู้บริโภคในบริบททั่วไปโดย สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งมี
อานาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ในการควบคุมและกากับดูแลผู้ประกอบการเพื่อ การ
คุ้มครองผู้บริโภคทั่วไป 4
สคบ. เป็ น หน่ ว ยงานรั ฐ ซึ่งมีภ ารกิจหลั กคือ หน้าที่ให้ บริการและช่ว ยเหลื อผู้ บริโภคที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทาของผู้ประกอบการ โดยมีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจในการ
พิจารณาว่ามีการกระทาความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ หรือผู้บริโภคควรได้รับการเยียวยาจาก
ผู้ประกอบการอย่างไร ภารกิจด้านนี้เป็นการปฏิบัติงานเชิงรับ และยังเป็นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการเข้าไป
ตรวจสอบพฤติกรรมหรือการกระทาต่างๆของผู้ประกอบการที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค ทั้งอาจจัดให้มี
การพิสูจน์หรือทดสอบสินค้าหรือบริการเพื่อให้ทราบคุณสมบัติที่แท้จริงของสินค้าหรือบริการนั้น การเข้าไป
ตรวจสอบการกระทาหรือทดสอบสินค้าหรือบริการนี้ไม่จาเป็นว่าจะต้องมีการร้องเรียนเกิดขึ้นก่อน สคบ. ย่อม
มีอานาจตามกฎหมายในการเข้าไปตรวจสอบได้หากเห็นว่าการเข้าไปตรวจสอบนั้นจะเป็นทางให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนาข้อมูลเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบ เป็นการให้
ความรู้แก่ผู้บริโภค ภารกิจในด้านนี้ จึงเป็นบทบาทในเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค
ได้ นอกจากนี้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในสินค้าหรือบริการบางประเภท สคบ.อาจต้องร่วมมือกับ
หน่วยงายอื่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ กฎหมายจึงกาหนดให้ สคบ.ดาเนินการโดยการประสานงานกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
โดยตรงอีกด้วย
การประสานความร่ ว มมือกับ หน่ว ยงานอื่นที่มีกฎหมายกาหนดไว้ในการนั้น เช่นสินค้าที่เกี่ยวกับ
อาหารและยาที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานอาหารและยา การบริการทางการเงินและการธนาคาร
ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย การบริการด้านการประกันภัยที่อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับสินค้าหรือบริการข้างต้นจะต้องมี การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ต้องปรับใช้ความรู้เฉพาะทางที่หน่วยงานนั้นๆ
มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามีการกระทาที่เป็นความผิดหรือไม่เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
นอกจากการประสานร่วมมือตามกฎหมายแล้ว สคบ.ยังได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งมีทั้งความร่วมมือแบบทวิภาคีและพหุภาคี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

4

ข้อมูล ส่วนหนี่งได้จากการสัมภาษณ์ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ อานวยการสานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้บริโภคของ สคบ. เพิ่มขึ้นและมีขอบเขตที่กว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน สคบ. ได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนในหลายรูปแบบ หลายวิธีการเพื่อตอบสนองกับ
รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคในสังคมทั้งที่อยู่ในเขตเมืองและในชนบทให้มีสิทธิเข้าถึงการบริการของ
สคบ.อย่างเสมอภาคกัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิและได้รับความเสียหายสามารถยื่นคาร้องเรียน
ต่อ สคบ. ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ปราศจากข้อยุ่งยาก และประหยัดที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ นอกจากช่อง
การติดต่อสื่อสารโดยทางปกติทั่วไปแล้ว ขณะนี้ สคบ.ได้ริเริ่มเปิดช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์ http://www.ocpb.go.th เป็นการ “ร้องเรียน online” เป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาในโครงการ e-government ที่ส่งเสริมให้ภาครัฐจัดบริการให้แก่ประชาชนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต
มากยิ่งขึ้น สคบ. จึงจัดทาโครงการระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะทา
การติดต่อกับ สคบ. ผ่านทางเว็บไซต์ (Web Service) เปิดบริการให้ผู้บริโ ภคสามารถสอบถามข้อมูล ยื่น
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นแบบออนไลน์ ติ ด ตามผลการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของตน เป็ น ช่ อ งทาง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ต่างๆที่ สคบ. จัดทาออกมาเผยแพร่ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถขอข้อมูล
ที่ต้องการได้ ตลอดจนเป็นแหล่งถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างผู้บริโภคกับสคบ. อาจกล่าวได้โดยง่ายว่า
เป็นบริการแบบ One stop service ของ สคบ. เมื่อผู้บริโภคยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบแล้วก็จะมี
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ดู แ ลระบบอยู่ จั ด การท าเป็ น เอกสารให้ เ พื่ อ เสนอเรื่ อ งเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของส านั กงานฯ
ตามลาดับชั้นต่อไป
อย่างก็ดีช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์ข้างต้นของ สคบ.เป็นการรับ
ข้อเท็จ จริ งจากผู้ บริ โภคด้านเดีย ว การดาเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ บริโภคอย่าง
เบ็ดเสร็จได้ยังต้องมีการใช้ระบบทางเทคโนโลยีทีสามารถตรวจสอบถึงการติดต่อ การเข้าถึงในการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค อีกทั้งต้องวางระบบการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีที่
ทาโดยทางออนไลน์อีกด้วย การร้องเรียนขอผู้บริโภคที่ใช้วิธีการร้องเรียนลงบนเว็บบอร์ดของ สคบ. ในขณะนี้
เป็ น เพีย งการตั้งกระทู้เกี่ยวกับ ปั ญหาที่ผู้บ ริโ ภคประสบอยู่ ในลั กษณะของการเข้ามาบอกเล่าข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นกับตนโดยไม่มีหลั กฐานประกอบหรือมีข้อมูล ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะมีลักษณะเป็นคาร้องได้ ดังนั้น
ในกรณีที่มีการกระทาทางเว็บบอร์ดของ สคบ. จะได้รับการพิจารณาในลักษณะเป็นการให้ข้อมูลหรือการแจ้ง
เบาะแสเท่านั้น
ปัญหาสาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ควรพิจารณาถึงอานาจหน้าที่ของ สคบ.ตามพระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายฉบับดังกล่าวกับการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่อย่างไร เนื่องจากมีการตีความว่าการเสนอขายสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือ
ธุรกิจการค้าออนไลน์ว่าเป็นตลาดแบบตรงอย่างหนึ่ง ดังนั้นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายฉบับนี้อีกด้วย ดังนั้น การดาเนินการตามกฎหมายอาจมีปัญหาการกากับดูแลของสองหน่วยงาน
ของรั ฐ คือการจดทะเบี ย นกับ กรมพัฒ นาธุ รกิจ การค้า กระทรวงพาณิช ย์กับการจดทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการการกากับดูแลจะดาเนินการประสานกันอย่างไร ปัญหาของการ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายทั้ ง สองกั บ ผู้ ป ระกอบการเช่ น การจดทะเบี ย นเพื่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ฎหมาย
ทั้งสองฉบับจะเป็นภาระแก่ผู้ประกอบการหรือไม่อย่างไร
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3. การกากับดูแลการซื้อขายทางสื่ออินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์สุขภาพของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข5
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็ น ส่ ว นราชการระดั บ กรมในสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข มีภารกิจหลักในเรื่องการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ต่าง ๆ มีการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
ปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายทางสื่ออินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 กลุ่มหลัก
คือ 1.ผลิตภัณฑ์อาหาร 2. ยา และ 3.เครื่องสาอาง แต่ไม่รวมถึงวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติด
หรือวัตถุอันตราย ซึ่งไม่สามารถซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตได้เพราะผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานของ อย.ที่
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพคือ ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรร.) มีบทบาทหน้าที่หลัก
2 ประการ 6 คือ
(ก) การเฝ้าระวังการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ การเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ ศรร.ทางสื่อโทรทัศน์
เคเบิลทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต
(ข) การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือพบเห็นการผลิต/
จาหน่าย/นาเข้า/โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
ข้อมูลการร้องเรียนการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตผ่าน ศรร. สามารถจาแนกออกเป็น 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการซื้อขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ฯ
ทางอินเทอร์เน็ตมาใช้แล้วเกิดอาการแพ้ ใช้แล้วไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่โฆษณาไว้ ตรวจสอบภายหลังพบว่ายังไม่ได้
รับอนุญาตจาก อย. หลอกลวง เป็นต้น
กรณี 2 กรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขัดต่อกฎหมาย เช่น โฆษณาเกินจริง โฆษณาโดยไม่ได้รับ
อนุญาต แจ้งเป็นเบาะแสการโฆษณาที่เข้าหลอกลวงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ ที่ผิดกฎหมาย
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของ ศรร. มีหลายช่องทาง โดยช่องทางหลักคือ โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข
1556 และมีการรับเรื่องร้องเรียนทางอินเทอร์เน็ต หรือ ระบบ online ด้วย
ปัญหาการบริหารงานภายในของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานของศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพและหน่วยงานของ อย.คือ
1) ปัญหาอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวซึ่งมีจากัด หรือเจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทน
น้อยหรือไม่มีสวัสดิการ ไม่ได้สัดส่วนกับภาระเงินที่รับผิดชอบ เช่น เจ้าหน้าที่ของ ศรร. ที่ได้รับว่าจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ทาให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่ใหม่อยู่เสมอ ทางานได้ไม่ต่อเนื่อง ผู้จัดการ ศรร.ให้ข้อมูลว่ า อย.ควร
พิจารณายกระดับ ศรร. เป็นหน่วยงานระดับกองในอนาคต
2) ปั ญ หาการติ ด ตามผู้ ก ระท าความผิ ด ตามกฎหมายผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ในปั จ จุ บั น ช่ อ งทางการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพทางอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายวิธีการ เช่น การเปิดเว็บไซต์, การใช้ social media
อื่น ๆ เช่น facebook, web blog ซึ่งในหลายกรณีไม่สามารถหาระบุตัวตนของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
กฎหมายได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลของผู้ประกอบการที่เพียงพอ หรือมีเพียงชื่อเล่นและเบอร์โทรศัพท์เท่านั้น
5

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ภญ.วารีรัตน์ เลิศนที ผู้จัดการ ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรร.)
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
6
เว็บไซต์ของ ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรร.)
(http://newsser.fda.moph.go.th/hpsc/frontend/theme/aboutus. php).
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3) ปัญหาการประสานงานและความชานาญของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคกรณีที่
ผู้บริโภคร้องเรียนเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และต้องการเรียกร้องค่าเสียหายนั้น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
คุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่อยู่ในสังกัดของ อย. มักจะไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพดี
พอ ในบางกรณีผู้บริโภคถูกแนะนาให้ขอคาแนะนาจาก อย. ซึ่งทาง อย.จะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า กรณี
ดัง กล่ า วไม่อ ยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข อง อย.ที่ จะเรี ยกร้ อ งค่ า เสี ย หายหรื อค่ า สิ นไหมทดแทนผู้ บ ริโ ภคที่ไ ด้ รั บ
ความเสียหาย จึงกลายเป็น ปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และการขาดแคลนเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับต่าง ๆ
4. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)ของธนาคารแห่งประเทศไทย 7
ในปี 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินขึ้น เพื่อคุ้มครอง
สิทธิและส่งเสริมความรู้แก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการทาง
การเงิ น แต่ทั้ งนี้ เฉพาะกรณีที่ อยู่ ในอ านาจกากั บดู แลของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยเท่ านั้ นศูน ย์คุ้ มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน นอกจากจะมีหน้าที่รับข้อร้องเรียนที่อยู่ในอานาจกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยแล้ว ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆจากข้อร้องเรียน เพื่อใช้ในการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ใช้บริการทาง
การเงิน โดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนทางการเงินของประชาชน และในขณะเดียวกันข้อมูลต่างๆที่ได้จาก
ข้อร้องเรียน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายเพื่อกากับดูแลสถาบันการเงินต่อไป
ช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนและการให้คาปรึกษา
 Facebook ศคง. 1213
 ทางโทรศัพท์ หมาเลยเลข 1213
 ทางโทรสาร 0-2283-6151
 อีเมล์ fcc@bot.or.th
 ร้องเรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย8
ส าหรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ การช าระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีจานวนไม่มาก ในกรณีที่เป็นเรื่องความผิดพลาดของระบบการให้บริการซึ่งอาจเกิดขึ้นได้อยู่
แล้ว เช่น จานวนเงินที่โอน/ฝาก/ถอนมีข้อผิดพลาด ผู้ใช้บริการก็มักจะติดต่อกับผู้ให้บริการทางการเงินโดยตรง
และผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการได้โดยใช้เวลาไม่นาน ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับการให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชาระเงินผ่านบัตรเครดิต มักจะเป็นปัญหาเรื่องของ
การลักข้อมูล หรือการปลอมบัตรเครดิต
แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดให้ผู้ใ ห้บริการทางการเงิน ต้องจัดระบบในการติดต่อและ
รับเรื่องราวร้องเรียนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรณีการให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์9 การประกอบธุรกิจบัตร
เครดิต 10 หรือการประกอบธุรกิจให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money)11 ดังนั้น เมื่อผู้ใช้บริการประสบ
7

ข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย และจากการสัมภาษณ์คุณพีรจิต ปัทมสูตร ผู้บริหารส่วนคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ อาคาร 3 ชั้น 5
ธนาคารแห่งประเทศไทย.
8
http://www.bot.or.th/Thai/Feedback/_layouts/Application/Feedback/Feedback.aspx
9
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.26/2551 เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
10
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.16/2552 ข้อ 5.2.7 ธนาคารพาณิชย์จะต้องดาเนินการตรวจสอบเมื่อผู้ถือบัตร
หรื อ ผู้ บ ริ โ ภคร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การใช้ บั ต รเครดิ ต และแจ้ ง ความคื บ หน้ า ของผลการตรวจสอบรวมทั้ ง ชี้ แ จงขั้ น ตอน

9
ปัญหาจากการรับบริการ จึงมักจะติดต่อผู้ให้บริการเพื่อให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยตรง ซึ่งผู้ให้บริการจะต้อง
แจ้งความคืบหน้า รวมทั้งขั้นตอนในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยในฐานะผู้กากับดูแลสถาบันการเงิน ได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริ การทางการเงินขึ้น เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการให้คาปรึกษาและรับข้อร้องเรียน หากผู้ให้บริการละเลยหรือไม่ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้
เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับการชี้แจงจาก
สถาบันการเงิน ผู้ใช้บริการก็สามารถร้องเรียนมาที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินได้ในอีกช่องทางหนึ่ง
เมื่อมีข้อร้ องเรีย นเข้ามาที่ ศคง. แล้ว ทาง ศคง.จะต้องตรวจสอบในเบื้องต้นเสียก่อนว่าเป็นข้อ
ร้องเรียนที่อยู่ในอานาจกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ หากข้อร้องเรียนเป็นข้อร้องเรียนที่อยู่
นอกเหนืออานาจในการกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ศคง. จะแนะนาหรือส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานผู้
มี อ านาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ไป เช่ น ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (สคบ.) ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุร กิ จประกั นภั ย (คปภ.) ส านั กงานคณ ะกรรมการกากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
อนึ่ง ศคง. ไม่ได้มีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยหรือระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการแต่อย่าง
ใด หากมีประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการชาระเงิน ความผิดพลาด ความบกพร่องในยอดเงินที่ชาระ หรือ
มีการแอบลักลอบนาบัตรหรือข้อมูลไปใช้ เป็นเรื่องที่ผู้ให้บริการจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ร้องเรียน หากยังแก้ไขข้อพิพาทไมได้ก็ต้องดาเนินการในชั้นศาลต่อไป แม้ ศคง. จะไม่เข้าไปไกล่เกลี่ยระงับข้อ
พิพาท แต่เมื่อผู้ให้บริการซึ่งรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ศคง. จะดาเนินการตรวจสอบว่าผลของข้อร้องเรียนนั้นเป็น
ธรรมต่อผู้ใช้บริการหรือไม่ และแจ้งผลการร้องเรียนไปยังผู้ใช้บริการ
5. การดาเนินการกับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคในกรณีประกันภัยของสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 12
สานักงาน คปภ.มีแนวทางในการจัดการกับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย ดังนี้
1) การให้บริษัทประกันภัยแก้ไขปัญหาให้โดยตรง “คปภ. (ทางด่วน)”
เมื่อสานักงาน คปภ. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เอาประกันภัยแล้ว จะส่งเรื่องไปให้บริษัทประกันภัยที่
เป็นคู่กรณีเพื่อให้ บริษัทประกันภัยนั้นแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้กับผู้บริโภคที่เป็นคู่กรณีของตน
โดยตรง ทั้งนี้สานักงาน คปภ. ได้ดาเนินการด้วยการประสานกับบริษัทประกันภัยทุกแห่งเรียกว่า “complain
unit” เป็นหน่วยงานภายในระหว่างสานักงาน คปภ กับบริษัทประกันภัย เพื่อรับเรื่ องร้องเรียนที่สานักงาน

การดาเนินการต่อไปให้ผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภคทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการร้องเรียน รวมทั้งแก้ไขข้อร้องเรียน
นั้นให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้ผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภคนั้นทราบโดยเร็ว
11
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการ
ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2552 ข้อ 13 ผู้ให้บริก ารตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องดาเนินการเมื่อมีการ
ร้องเรียนหรือมีข้อโต้แย้งจากผู้ใช้บริการ รวมทั้งกาหนดกรอบเวลาเพื่อหาข้อยุติ ดังนี้ (1) จัดให้มีช่องทางและวิธีการสาหรับรับ
ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ (2) กาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนและการดาเนินการเพื่อหาข้อยุติเป็นลายลักษณ์อักษรโดย
ผู้ให้บริการต้องดาเนินการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้า รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนดาเนินการพร้อมทั้งแจ้ งกาหนดเวลาในการ
แก้ไขข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการร้องเรียน (3) ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้ว
เสร็จและแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว
12
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นางสาวราตรี เนตรพระฤทธิ์ ผู้อานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาการคุ้มครองสิทธิ์ คปภ.เมื่อวันที่
29 สิงหาคม 2556 ณ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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คปภ. ได้รั บ จากผู้บ ริ โ ภคโดยตรง หากบริษัทประกันภัยนั้นแก้ไขปัญหาให้ แก่ผู้ บริโ ภคจนเป็นที่พอใจแล้ ว
ก็ยุติปัญหา
2) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในกรณีที่บริษัทประกันภัยนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เป็นที่พอใจแก่ผู้บริโภคได้ สานักงาน คปภ. จะ
ดาเนินการส่งเรื่องเข้าสู่ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในการเข้าสู่ขั้นตอนนี้ สานักงานคปภ. ใช้ระบบส่งเรื่อง
โดยอาศัย ต้ น เรื่ องการร้ อ งเรี ย นเดิ ม เพื่อ ให้ ส ามารถยุ ติปั ญ หาให้ แ ก่ผู้ บ ริโ ภคโดยเร็ว ที่ สุ ด ผู้ บ ริ โ ภคจึง ไม่
จาเป็นต้องทาเรื่องร้องขอเพื่อให้เข้าสู่ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยอีก
ในการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสานักงาน คปภ.จะเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้มาพบกับเจ้าหน้าที่ที่
ดาเนิน การไกล่เกลี่ ยตามระเบีย บกฎเกณฑ์ของ คปภ. 13 ซึ่งระเบียบนี้ คปภ. ได้ทาการปรับปรุงเพื่อให้
กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดตามหลักการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท หากเป็นที่ตกลงกันได้ ก็ยุติปัญหา
แล้วทั้งสองฝ่ายก็ปฏิบัติตามที่ได้ข้อยุตินั้น
3) การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
เนื่องจากตามสัญญาประกันภัย คปภ.ได้กาหนดข้อความในสัญญาประกันภัยที่ฝ่ายบริษัทประกันภัย
ได้ให้ข้อตกลงว่า หากผู้เอาประกันภัยเลือกที่จะใช้วิธีระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ บริษัทประกันภัยเป็น
อันตกลงด้วยในวิธีการระงับข้อพิพาท ดังนั้ นในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้ อาจนาเรื่องเข้าสู่การ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่ง คปภ มีระเบียบเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ 14 ที่กาหนดกระบวนการระงับ
ข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไว้
อย่างไรก็ดีกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ สานักงาน คปภ.ข้างต้นนี้ยังไม่มีการใช้กับการซื้อขาย
ประกันภัยทางออนไลน์ เนื่องจากยังไม่มีผลิต ภัณฑ์ประกันภัยขายผ่านทางออนไลน์ แม้จะมีการขายผ่านทาง
โทรศัพท์ จึ งยั งไม่มีปั ญหาอัน เกิดจากการซื้ อขายออนไลน์โ ดยตรง แต่ในอนาคต หากมี ไมโครประกันภั ย
(micro insurance) อาจมีการขายผ่านทางออนไลน์ กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยแนวทางปัจจุบันอาจ
ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกัน ภัยเท่าที่ควร เนื่องจากมูลค่าของกรมธรรม์ อาจไม่สูงมาก การต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ ายในการดาเนิ น การ ไม่ว่าจะเป็ น การเดินทางมาเข้าสู่ กระบวนการระงับข้อพิพาท ค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง และเสียเวลากับขั้นตอน จึงอาจทาให้ผู้บริโภค (ผู้เอาประกันภัย) ประสบปัญหาในเรื่องการร้องเรียน
และได้รับความคุ้มครองไม่เต็มที่ดังเช่นปัญหาอันเกิดจากการซื้อขายออนไลน์สาหรับสินค้า/บริการอื่น
6. การดาเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยมูลนิธิเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 15
การร้องเรียนของผู้บริโภคที่จะดาเนินการเป็นผลสาเร็จได้ต้องมีกลุ่มผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภคที่ทา
หน้าที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคทุกคนในการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคทั่วไป หรืออาจทาหน้าที่
ช่วยกลั่นกรอง แนะนา หรือให้คาปรึกษาแก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย เพื่อการร้องเรียนต่อหน่วยงานของ
รัฐที่มีอานาจหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคในปัญหาที่ผู้บริโภคได้รับ หรือช่วยเจรจากับผู้ประกอบการในปัญหา
ที่เกิดขึ้น
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ระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการพิจารณาข้อร้องเรีย นและ
ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2552
14
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
15
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัวหน้าศูนย์พิทกั ษ์สิทธิ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556.
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ในประเทศไทยมีการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นองค์กรเอกชนขึ้นแล้ว ซึ่งมูลนิธิฯ นี้มีการ
ดาเนินการรับเรื่องติดต่อร้องเรียนของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์
หรื อทางหน้ าเว็ บไซต์ ของมูลนิ ธิฯ แต่การด าเนินการให้ ความช่วยเหลื อของมูลนิธิฯใช้ วิธีการแก้ไขปั ญหาเป็ น
รายบุคคล ที่ยังเป็นการดาเนินการประสานงานแบบตัวต่อตัว ทั้งต่อตัวผู้บริโภค ต่อตัวเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของ
รัฐ และต่อตัวผู้ประกอบการ ยังไม่มีการวางระบบการไกล่เกลี่ย การเจรจาหรือการให้คาปรึกษาโดยรวม ในปัญหา
ของผู้บริโภคที่เกิดจากข้อพิพาทในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากกว่าการซื้อขายสินค้า
ปกติ ดังนั้นการดาเนินงานของกลุ่มหรือองค์กรผู้บริโภคจะต้องมีบุคคลากรที่มีความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อการทาความเข้าใจแทนตัวผู้บริโภคทั้งปวงด้วย
โดยสรุ ป จากประเด็นข้อเท็จจริ งในภาคที่หนึ่ ง นี้จะเห็ นได้ว่าการรั บเรื่องร้องเรียนและการไกล่ เกลี่ ย
ตลอดจนการระงับข้อพิพาทที่ เกิดขึ้นในปั ญหาของธุ รกรรมพาณิ ชย์ อิเล็ กทรอนิ กส์ ระหว่างผู้ ประกอบการกั บ
ผู้บริโภคที่มีอยู่ในประเทศไทยขณะนี้เป็นการดาเนินการแบบเฉพาะหน้าและตัวต่อตัว (face to face) แม้จะการใช้
ช่องทางร้องเรียนเข้ามาทางเว็บไซค์ที่แต่ละหน่วยงานของรัฐจัดทาขึ้นก็ตาม แต่ก็เพียงการรับเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่มี
กระบวนต่อเนื่ องของการรั บเรื่ องร้ องเรี ยน การไกล่ เกลี่ ยและการระงับข้อพิ พาทแบบออนไลน์อย่างเบ็ดเสร็ จ
(Online Dispute Resolution - ODR) ที่สอดคล้องกับตัวสาเหตุที่เกิดปัญหาของการร้องเรียนหรือปัญหาข้อพิพาท
ที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเหตุนี้ในภาคที่สอง จึงเป็นนาเสนอถึงข้อมูลของกระบวนการ
ODR ว่ามีหลักการและมีกระบวนการที่สาคัญอะไรบ้าง เพื่อนาไปสู่การพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน่วยงานที่
ควรมีหน้าที่รับผิดชอบสาหรับการดาเนินงานในกระบวนการดังกล่าว
ภาคที่สอง
กลไกการรับเรื่องร้องเรียนหรือการจัดการหรือการระงับข้อพิพาท
ที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ
(เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
อันเกิดจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค)
จากข้อมูลที่เสนอในภาคที่หนึ่ง แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์และสภาพการณ์ของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การร้องเรี ยนและการจั ดการกับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการทาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน ของ
ประเทศไทย กล่ าวโดยสรุป ได้ว่า แม้ห ลายหน่วยงานที่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ บริโ ภคในการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (การทาธุรกรรมซื้อขายสินค้า/บริการออนไลน์ ) มีแนวทางในการรับเรื่องร้องเรียน
และแนวทางในการจัดการกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตน แต่ก็พบว่า แต่ละหน่วยงานต่าง
มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการจัดการกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ประเด็นปัญหาอันเป็นอุปสรรคที่
หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น ทาให้สถานการณ์ในขณะนี้คือ เมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้นผู้บริโภคไม่ทราบว่าจะไปร้องเรียนที่หน่วยงานใด เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญาหาของตน
หลายหน่ว ยงาน เช่น หากสิน ค้าที่ซื้อเป็น ประเภทอาหาร ก็อาจจะมีทั้ง อย. และ สคบ. ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
อานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานตามกฎหมายก็มีจากัด เช่น อย. ไม่มีอานาจในการดาเนินการเกี่ยวกับการ
เรีย กค่าเสี ยหายทางแพ่งหรื อการเรีย กเงินคืน หากผู้บริโภคต้องการเรียกเงินค่าซื้อคืน ต้องให้ สคบ. เป็น
ผู้ดาเนินการให้ หรือปัญหาในเรื่องหาตัวผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขายไม่ได้ หน่วยงานที่ทาหน้าที่การกากับดูแล
ผู้ประกอบการซื้อขายออนไลน์ ได้แก่กระทรวงพาณิชย์ แม้จะเป็นผู้รับจดทะเบียน แต่ก็ไม่มีกาลังเพียงพอใน
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การติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามโดยต้องอาศัยเทคโนโลยี หรือตัวอย่างปัญหาในด้านการชาระเงิน
แม้ ธปท. จะตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแต่ก็มีขอบเขตงานอันจากัด ผลจากการศึกษาพบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่
ทุ ก หน่ ว ยงานประสบปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ จ ากั ด ทั้ ง อ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมายและงบประมาณ
จึงไม่สามารถจัดการกับปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคได้อย่างเบ็ดเสร็จ ส่วนใหญ่ดาเนินการในลักษณะที่ว่า
เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน จะทาการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทาให้ผู้บริโภคผู้ร้องเรียน
สับสนว่าตนควรไปพึ่งหน่วยงานใดในการแก้ไขปัญหาของตนได้
ตัวอย่างปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด ดังที่ได้นาเสนอในภาคที่หนึ่ง ทาให้การเยียวยาให้ผู้บริโภคที่
ประสบปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายออนไลน์ไม่ได้รับการจัดการที่ ดีหรือเป็นที่พอใจเท่าที่ควรจะเป็น ส่งผลให้
การพัฒนา ส่งเสริม การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (การซื้อขายออนไลน์ ) ยังมีไม่เพียงพอ ทาให้ไม่ได้รับ
ความเชื่อมั่นจากทางภาคประชาชนในฐานะผู้บริโภค ซึ่งหากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการซื้อขายออนไลน์
จะส่งผลดีต่อภาคผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยิ่ง
ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายสินค้า/บริการออนไลน์ และส่งเสริมภาคธุรกิจให้
เจริญก้าวหน้า นอกจากพัฒนาการซื้อขายออนไลน์ภายในประเทศแล้ว ยังเป็นการพัฒนาเพื่อ รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) ต่อไป คณะผู้วิจัยจึงตั้งข้อสมมติฐานว่า
1. วิธีการจัดการกับเรื่องร้องเรี ยน หรือวิธีการระงับข้อพิพาทต้องเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับการทา
ธุรกรรมซื้อขายซึ่งผ่านทางออนไลน์ ดังนั้น การจัดการกับเรื่องร้องเรียนหรือการระงับข้อพิพาทด้ วยวิธีทาง
ออนไลน์ (Online Dispute Resolution – ODR) น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสม
ปัญหาการจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์นี้ จากการศึกษาพบว่า การแก้ไข
ปัญหาด้วยการให้ผู้ซื้อกับผู้ขายมาพบกัน (face‐to‐face transactions) เพื่อเจรจาระงับปัญหาเป็นเรื่องที่
เป็นไปได้ยากและไม่ประสบผลสาเร็จ ระบบการระงับข้อพิพาทที่มีอยู่จึงไม่ประสบผลเนื่องจากปัจจัยเรื่องการ
เดิน ทาง ค่าใช้จ่ าย และบางครั้ งมีขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนเกินไป จึงไม่เหมาะกับเรื่องซื้อขาย
ออนไลน์ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะมี มู ล ค่ า น้ อ ยแต่ มี ก ารท าธุ ร กรรมจ านวนมาก (low‐value,
high‐volume
transactions) และการซื้อขายออนไลน์อาจเป็นการซื้อขายกันภายในประเทศหรือซื้อขายกันระหว่างประเทศ
ในต่างประเทศมี การศึกษาว่า ข้อพิพาทลักษณะเช่นใดที่น่าจะใช้ ODR เป็นวิธีการระงับข้อพิพาท
นั่นคือศึกษาว่าข้อพิพาทในลักษณะอย่างไรจึงเหมาะสมกับการใช้วิธีระงับด้วย ODR ตัวอย่างการดาเนินการใน
สหรัฐอเมริกา พบว่า ODR เหมาะสมกับข้อพิพาทที่เกิดจากธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (การซื้อขายออนไลน์)
เนื่องจากลั กษณะของการซื้อขายออนไลน์ที่คู่สั ญญาทาสัญญากันโดยทางออนไลน์ การจะให้ คู่สัญญาซึ่งมี
ปัญหาเป็นข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญานั้นต้องดาเนินการระงั บข้อพิพาทตามช่องทางหรือวิธีการปกติน่าจะ
ไม่เหมาะสมกับลักษณะของการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คือคู่สัญญาอาจอยู่ห่างโดยระยะทางและไม่ได้
พบหน้ า กั น และลั ก ษณะของข้ อ พิ พ าทส่ ว นใหญ่ ยั ง เป็ น ข้ อ พิ พ าทที่ มี มู ล ค่ า ในการเรี ย กร้ อ งไม่ สู ง มาก
หากคู่สัญญาต้องเดินทางมาร้องเรียน หรือมาเข้าสู่ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทตามกระบวนการปกติ อาจต้อง
เสียเวลาและค่าใช้จ่าย นอกจากนั้น ยังพบว่า มีการใช้ ODR กับข้อพิพาทลักษณะอย่างอื่นด้วย เช่น ข้อพิพาท
ในครอบครั ว ข้อพิพาทในเรื่ องทรั พย์ สิ นทางปัญญา ฯลฯ ซึ่งผลจากการส ารวจพบว่าได้ผ ลดีในการระงับ
ข้อพิพาททางครอบครัวเนื่องจากคู่พิพาทไม่ต้องเผชิญหน้ากัน ทาให้การตกลงกันทาได้ง่ายขึ้น
ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา นานาประเทศทั่วโลกมีความเห็นตรงกันว่า การระงับข้อพิพาททางออนไลน์
(Online Dispute Resolution - ODR). น่าจะเป็นระบบที่ดี เชื่อถือได้ และเหมาะสมที่สุดในการเยีย วยา
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ความเสียหาย (reliable, trustworthy redress systems) 16 ผู้มีประสบการณ์ในการระงับข้อพิพาททาง
ออนไลน์ให้ความเห็นโดยสรุปว่า “ODR is the best method of providing such systems”. ODR ทาให้
ปัญหาในเรื่องของการเยียวยาที่ต้องข้ามอาณาเขต (cross border) ลดลงได้อย่างมาก
งานวิจัยนี้ จึงจะศึกษาแนวทางการดาเนินการของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และแนวทางการพัฒนาของ
ประชาคมยุ โ รป เพื่ อ เป็ น แนวทางในการด าเนิ น การจั ด การกั บ ข้ อ พิ พ าทที่ เ กิ ด จากการท าธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มภูมิภาคต่อไป
2. ควรมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่สามารถจัดการกับปัญหาเรื่องร้องเรียนได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยผู้บริโภค
ไม่ต้องไปดาเนินการโดยตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆ หน่วยงาน
หากผู้ บ ริ โ ภคสามารถร้ อ งเรี ย นปั ญ หาของตนไปยั ง หน่ ว ยงาน หรื อ ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น และ
หน่วยงานหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนั้นสามารถแก้ไขปัญหากล่าวคือจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือหาแนวทาง
ระงับข้อพิพาทอันเกิดจากการซื้อขายออนไลน์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ รวดเร็วและเป็นธรรม เป็นที่พอใจของคู่กรณี
ที่เกี่ยวข้องได้ โดยไม่ต้องเป็นข้อพิพาทที่ขึ้นสู่ศาล จะทาให้เกิด ความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมซื้อขายผ่านทาง
ออนไลน์ อันเป็นการส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อีกทางหนึ่งด้วย
การระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution)
ในส่ วนนี้ ได้แบ่งหั วข้อการศึกษาออกเป็น 6 หัว ข้อเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
ออนไลน์ ตามล าดับ ดังนี้ การระงับ ข้อพิพาทออนไลน์คืออะไร (1) การระงับข้อพิพาทออนไลน์อาจทาได้
กี่ประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะการดาเนินการอย่างไร (2) หลักการที่สาคัญในการระงับข้อพิพาทออนไลน์
ได้แก่หลักการเรื่องใด (3) เทคโนโลยีที่ใช้ในการระงับข้อพิพาทมีอะไรบ้าง (4) ขั้นตอนการระงับข้อพิพาท (5)
และหัวข้อสุดท้ายจะกล่าวถึง ปัญหา ข้อจากัด และข้อขัดข้อง ของการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน (6)
1. นิยาม
การระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online dispute resolution - ODR) เป็นวิธีการระงับข้อพิพาท
รูปแบบใหม่ ซึ่งโดยกระบวนการเกือบทั้งหมดดาเนินการทางออนไลน์ และเป็นวิธีการระงับข้อพาทที่พัฒนามา
จากการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution - ADR) 17 โดยการประยุกต์เทคโนโลยี
ออนไลน์ และนวั ตกรรมทางเทคโนโลยี เ ข้ า มาใช้ ใ นกระบวนการระงั บ ข้ อ พิ พ าททางเลื อ ก ซึ่ ง ช่ วยอ านวย
ความสะดวกในการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีและการดาเนินงานของผู้ให้บริการ ADR ทั้งในขั้นตอนการเจรจา
การไกล่ เกลี่ ย การอนุ ญาโตตุลาการ ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือในทั้งสามกรณี โดยเริ่มต้นตั้งแต่การยื่น
ข้อเรียกร้อง การนัดหมาย การยื่นพยานหลักฐาน การสนทนาออนไลน์ และการทาข้อตกลงยุ ติข้อพิพาท 18 จึง
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Communiqué on the ODR and Consumers Colloquium, Vancouver, BC, Canada, November 2‐3, 2010,
Prepared by Doug Leigh, Ph.D. (Pepperdine University) and Colin Rule (eBay/PayPal)
17
Alfuraih, Saleh, and Snow, Richard, “ODR and the E-commerce”, p. 2.
http://faculty.ksu.edu.sa/ALFURAIH/csc483/Alfuraih6_ODR_and_the_E-Commerce.pdf, 16 August 2013
18
Wikipedia, “Online Dispute Resolution”, http://en.wikipedia.org/wiki/Online_Dispute_Resolution
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อาจกล่าวได้ว่า ODR เป็นการนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการระงับข้อพิพาทเพื่อให้การ
ดาเนินการเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว19
การจั ดการข้อมูล ใน ODR มิไ ด้ดาเนิน การโดยมนุษย์ แต่จะดาเนินการโดยซอฟแวร์และ
คอมพิวเตอร์ โดย Katsh และ Rifkin เรียกการดาเนินการในลักษณะนี้ว่าเป็นการดาเนินการโดยคอมพิวเตอร์
นั้นเสมือนเป็นการกระทาการโดยบุคคลที่สี่ (fourth party) โดยที่ fourth party นี้จะดาเนินการเสมือนบุคคล
ที่สามในการระงับข้อพิพาทออฟไลน์ตามปกติ เช่น การเจรจาโดยอาศัยข้อความโต้ตอบอัตโนมัติ (automated
system) ในการทางานของ fourth party จะดาเนินการหลายสิ่ง ทั้งการจัดระเบียบข้อมูล การส่งข้อความ
ตอบรับอัตโนมัติ การกาหนดข้อความและบทสนทนาในการสื่อสารในลักษณะที่สุภาพและเสริมสร้างต่อการมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วม เช่น การบล็อกคาหยาบคาย fourth party จะทาหน้าที่ติดตามผล และจัดตารางนัดหมายการ
ประชุม บทบาทของเทคโนโลยี จึงช่วยลดการทางานของมนุษย์ในฐานะบุคคลที่สามในการระงับข้อพิพาท
ระหว่างคู่สัญญา ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ 20 ฉะนั้นระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการ ODR จึง
ไม่ใช่เพียงแค่ทาหน้าที่รวบรวมการสื่อสารทาง e-mail เป็นห้องสนทนา (chat room) หรือเพียงการส่งภาพ
ทางวิดีโอ แต่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถคาดคะเนผลในทางกฎหมายให้แก่คู่กรณี ซึ่งด้วยการดาเนินการ
ในรูปแบบอินเตอร์เน็ตนี้เองทาให้บุคคลธรรมดาโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายขึ้น และด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความชานาญการในเรื่องการระงับข้อพิพาท จึงทาให้บุคคลทุกคนสามารถเข้าสู่ความเป็น
ธรรมตามกฎหมายได้ด้วยต้นทุนที่ต่า 21
2. ประเภทการระงับข้อพิพาทออนไลน์
เนื่องจาก ODR คือ ADR online หรือการระงับข้อพิพาททางเลือกนอกศาลด้วยระบบออนไลน์
ฉะนั้นในการระงับข้อพิพาทด้วย ODR คู่กรณีพิพาทจึงต้องต่างสมัครใจในการใช้วิธีระงับข้อพิพาทในรูปแบบนี้
โดยเรียกการระงับข้อพิพาทในรูปแบบนี้ว่า Consensual ODR ซึ่งหมายถึง การเจรจา การไกล่เกลี่ ย
การประนอมข้อพิพาทออนไลน์ ที่คู่กรณีสื่อสารกันทางอินเตอร์เน็ตผ่านซอฟแวร์พูดได้
ก. การเจรจาออนไลน์ (Online Negotiation) มีวิธีการเจรจา 2 รูปแบบในการระงับข้อพิพาท
ได้ แก่ การเจรจาโดยตรง เช่ น ผ่ านทาง e-mail และการเจรจาโดยอาศั ยระบบอั ตโนมั ติ (Automated
negotiation) การระงับ ข้อพิพาทด้ว ยวิธีการนี้ เหมาะส าหรั บข้อพิพ าทที่มี ปัญหาถกเถียงกันแต่ใ นเรื่อ ง
จ านวนเงิ น เท่ า นั้ น โดยมิ ไ ด้ พิ พ าทความรั บ ผิ ด ในกรณี อื่ น ๆ ตั ว อย่ า งของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารในกรณี นี้ ได้ แ ก่
CyberSettle.com และ Clicknsettle.com 22

19

Coteanu, Cristina. “Cyber Consumer Law and Unfair Trading Practices”, England: Ashgate Publishing
Limited, 2005.
20
Wikipedia, “Online Dispute Resolution”,
http://en.wikipedia.org/wiki/Online_Dispute_Resolution, 12 August 2013
21
Calliess, Gralf-Peter, “Online Dispute Resolution Consumer redress in a global market place” , p. 648
http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol07No08/PDF_Vol_07_No_08_647-660_Articles_Calliess.pdf , 12
August 2013
ปัจจุบันมีการศึกษา แนวทางการดาเนินการโดย ODR provider ว่า ODR provider ที่ทาหน้าที่สนับสนุนในเชิงระบบและ
สนับสนุนการดาเนินการระงับข้อพิพาทด้วยนั้นเป็น บุคคลที่ห้า (fifth party) ดู The ODR provider as the fifth party,
https://live.juripax.com/php/userguide/showfaq.php?faq=260&nomenu=1&manual=1&Elearningmode=1
22
Alfuraih, Saleh, and Snow, Richard, “ODR and the E-commerce”, p.3-4.
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ข. การไกล่เกลี่ยออนไลน์ (Online Mediation) เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีคนกลาง
เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการ เพื่อช่วยให้การเจรจาระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีประสบผลสาเร็จ ผู้ไกล่เกลี่ย
ไม่มีอานาจในการเสนอข้อตกลงเพื่อยุติข้อพิพาท เพียงแต่ช่วยเหลื อและอานวยความสะดวกในการเจรจา
เท่านั้น การตัดสินใจเป็นความตกลงยินยอมของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ผู้ไกล่เกลี่ยไม่สามารถตัดสินหรือบังคับ
คู่กรณีให้ยินยอมได้ การใช้โปรแกรมการสื่อสารออนไลน์จึงสามารถทาให้การเจรจาไกล่เกลี่ยสามารถจัดเวที
การเจรจาขึ้นได้โดยผ่านอินเตอร์เน็ต โดยที่คู่กรณีทั้งสองไม่ต้องมาพบต่อหน้ากันจริงในทางกายภาพ ซึ่งอาจทา
ได้ทั้งในลั กษณะของการแลกเปลี่ย นอีเมล์ การสนทนาเป็นกลุ่ ม บริการสนทนาทางอินเตอร์เน็ต (instant
messaging) ผ่าน audio หรือ การประชุมทางไกลผ่าน VDO (VDO conference) หรืออาจใช้หลายลักษณะ
ดังกล่าวร่วมกัน ทั้งนี้แล้วแต่ตามที่คู่กรณีจะเลือก 23
Online Mediation เปรียบเสมือนเป็นวิธีการหลักที่ใช้ในการระงับข้อพิพาทขนาดเล็ก (ข้อเรียกร้องมี
มูลค่าต่า) ทั้งนี้เพราะมีข้อได้เปรียบหลายอย่าง เช่น มีความยืดหยุ่น คู่กรณีสามารถคุมเวทีการเจรจาเองได้ ซึ่ง
ทาให้คู่กรณีมีความสะดวกใจที่จะระงับข้อพิพาท ผู้ไกล่เกลี่ยเพียงแต่ใช้ทักษะช่วยคู่กรณีในการสื่อสารและช่วย
ให้คู่กรณีสมารถหาข้อสรุประหว่างกันเองได้ นอกจากนี้รูปแบบการเยียวยาที่เสนอในวิธีการไกล่เกลี่ยมิได้จากัดอยู่
เฉพาะในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน ในการไกล่เกลี่ยคู่กรณีสามารถทาข้อตกลงเป็นผลประโยชน์อื่นร่วมกันได้ ซึ่งจะ
ทาให้ผลการเจรจาและผลลัพธ์เป็น ที่พึงพอใจแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ยนั้นมี
จานวนเงินที่ถูกกว่าการดาเนินการในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือในชั้นศาล อย่างไรก็ตามหากการไกล่เกลี่ยไม่
ประสบผลส าเร็ จ หรื อคู่กรณีไม่ป ฏิบั ติตามข้อตกลงที่ได้จากการไกล่ เกลี่ ยและเป็นผลให้ คู่พิพาทต้องไปใช้
สิทธิทางศาล ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยจะถูกพิจารณาว่า เป็นการประวิงทาให้คู่กรณีเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่าย
ประสิทธิผ ลของการไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคจึง ขึ้นอยู่กับว่าทางผู้ประกอบการ
ต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าหรือไม่ ฉะนั้นจึงเกิดข้อโต้แย้งว่า ความสาเร็จในการไกล่เกลี่ยนั้น
จึงขึ้นอยู่กับความต้องการในการรั กษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีและไม่น่ าจะเหมาะสมกับกรณีข้อพิพาทใน
คดีผู้บริโภคซึ่งข้อพิพาทสามารถจบสิ้นไปในคราวเดียวและคู่กรณีอ่านไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันอีก 24
ค. การอนุญาโตตุลาการออนไลน์ (Online Arbitration) เป็นกรณีที่บุคคลที่สามเข้ามาทาหน้าที่
ในฐานะผู้ ชี้ ข าด (tribunal) มี อ านาจเสมื อ นหนึ่ ง ตุ ล าการ (quasi-judicial
process) ค าตั ด สิ น ของ
อนุ ญาโตตุล าการจะมีผ ลผู กพัน คู่กรณีและสามารถบั งคับได้ทั่ว โลก ดังนั้นกระบวนการอนุญ าโตตุล าการ
ออนไลน์ จึ งมีลั กษณะค่อนข้างเป็ นทางการมากกว่า การระงับข้อพิพาทในรูปแบบอื่น แต่ด้วยเทคนิคทาง
เทคโนโลยีสามารถทาให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบความเป็นทางการของอนุญาโตตุลาการให้มีความยืดหยุ่นและ
สะดวกแก่คู่กรณีมากขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนเอกสารระหว่างคู่กรณีและผู้ชี้ขาดสามารถดาเนินการผ่านทาง
อีเ มล์ ได้ หรื อ เป็ น การสนทนาแบบกลุ่ ม ผ่ า นทางหน้ าเว็บ เพจ ในกรณี ที่ต้ องการการสื่ อ สารโต้ต อบกัน ใน
ทันทีทันใด (real time communication) ก็อาจใช้เทคโนโลยี ห้องสนทนา (chat room) บริการการสื่อสาร
ออนไลน์ (instant messaging) รวมทั้งการประชุมทางไกลผ่าน VDO (VDO conference) เพื่อใช้ใน
23

Kao, Chi-Chung, “Online consumer dispute resolution and the ODR practice in Taiwan – A comparative
Analysis”, p. 115
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=ecommerce%20and%20odr&source=web&cd=32&cad=rja&ved=0CCwQFjABOB4&url=http://www.ccsenet.or
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Hk6CG-OwaBZR04hi5Dr9eA&bvm=bv.48705608%2cd.bmk, 16 August 2013
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กระบวนการพิจารณาโดยที่ทั้งคู่กรณีและอนุญาโตตุลาการไม่ต้องมาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้ากันจริง (without
the physical presence)
อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการออนไลน์อาจมีมูลค่าที่สูงเกินไปและสูงเกินกว่ามูลค่า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อขายออนไลน์นั้น นอกจากนี้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการออนไลน์
ยังมีปัญหาในเรื่องการจัดส่งหลักฐานและการตรวจสอบความถูกต้ องของพยานหลักฐานและระบบรักษาความ
ปลอดภัยให้ข้อมูลเป็นความลับ ดังนั้น ในคดีผู้บริโภคการอนุญาโตตุลาการออนไลน์จึงไม่ค่อยได้รับความนิยม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นคดีระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพราะเป็นการยากที่จะสามารถมั่นใจได้ว่าคู่กรณีจะ
ปฏิบัติตามคาตัดสินของอนุญาโตตุลาการ และถ้าหากเกิดกรณีเช่นนั้นผู้บริโภคต้องไปดาเนินบังคับตามคาชี้ขาดใน
ศาลต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ยากลาบากมาก และนอกจากนี้ผู้บริโภคยังกลัวว่า หากอนุญาโตตุลาการ
ตัดสินไม่เป็นประโยชน์กับตนเอง ผู้บริโภคจะสูญเสียสิทธิที่จะดาเนินการทางศาล 25
3. หลักการสาคัญในการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (ในคดีผู้บริโภค)
ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากข้อดีหรือจุดเด่นของ ODR ในวิธีต่างๆ ตามที่ได้กล่ามาแล้ว หรือไม่
นั้น สิ่งที่ ODR ต้องมีคือหลักการพื้นฐานที่สาคัญเพื่อให้ระบบ ODR มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
หลักการอันสาคัญของ ODR มีเรื่องใดบ้าง นานาประเทศได้มีการศึกษาและร่วมกันวางหลักการ
และหาแนวทางเพื่อให้การดาเนินการระงับข้อพิพาทโดยออนไลน์ได้รับความน่าเชื่อถือ โดยหน่วยงานหลาย
องค์กรจากทั่วโลก เช่น ในปี ค.ศ. 2000 US Federal Trade Commission and the Department of
Commerce ได้จัดตั้งกลุ่มคณะทางานเพื่อศึกษาวิธีการระงับข้อพิพาทให้แก่ผู้บริโภคออนไลน์ ใน ค.ศ. 2001
คณะกรรมาธิการยุโรป (the European Commission of EU) ได้ตีพิมพ์หลักการสาคัญในการระงับข้อพิพาท
นอกศาลและการตกลงระงับข้อพิพาทโดยสมัครใจ ในปี ค.ศ. 2000 องค์กรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในหลายๆ
ประเทศได้จัดทารายงานการศึกษาเกี่ยวความมีประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการนา ODR มาใช้ในการ
ระงับข้อพิพาททางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศในคดีผู้บริโภค คณะผู้จัยขอสรุปผลจากการศึกษา
รายงานการศึกษาของหน่วยงาน องค์การ บุคคล ผ่านทางเอกสารบทความทั้งหลายต่างๆ ได้ข้อสรุป หลักการ
สาคัญของ ODR เป็น 8 ประการ ดังนี้
3.1 ความเป็นกลางและความเป็นอิสระ (Impartiality and Independence)
ความเป็นกลางของระบบ และความเป็นอิสระของผู้ทาหน้าที่ระงับข้อพิพาทเป็นหลักการพื้นฐาน
ในการระงับข้อพิพาทอย่างเป็นธรรม หากระบบ ODR และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไม่ว่าผู้ไกล่
เกลี่ยหรือผู้ชี้ขาดมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็เป็นไปได้ว่ากระบวนการ
ODR นั้นจะถูกพิจารณาว่าจะดาเนินการไปอย่างไม่เป็นธรรม ผู้บริโภคจะเกิดอคติและไม่ใช้ ODR โครงสร้าง
การให้บริการ ODR จึงต้องสะท้อนแหล่งที่มาของเงินทุนที่เป็นกลาง และผู้เชี่ยวชาญที่ทาหน้าที่เป็นคนกลาง
จะต้องมีความเป็ น อิส ระอย่างแท้จ ริ ง ซึ่งในการนี้จึงจะต้องมีประมวลจริยธรรมหรือธรรมาภิบาลกาหนด
กฎระเบียบห้ามการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ทาหน้าที่เป็นคนกลาง
3.2 สามารถเข้าถึงได้ (Affordability)
ในมุมมองของผู้บริโภค ODR ไม่ควรมีการคิดค่าบริการจากผู้บริโภค การคิดธรรมเนียมเอากับ
ผู้ บ ริ โ ภคไม่ ว่ า ในลั ก ษณะให้ ช าระล่ ว งหน้ า หรื อ ช าระในภายหลั ง จะท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคไม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะใช้
กระบวนการระงับข้อพิพาทแบบ ODR แต่หากจะต้องมีการคิดค่าบริการ ค่าบริการต้องมีมูลค่าที่ต่า หาก ODR
มีค่าบริการที่ผู้บริโภคจะต้องแบกรับภาระอย่างไม่สมเหตุสมผล ผู้บริโภคก็จะปฏิเสธไม่ใช้บริการ
25
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3.3 มีความโปร่งใส (Transparency)
ผู้ให้บริการ ODR ควรจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ กฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติ ค่าใช้จ่าย
ลักษณะวิธีการในการระงับข้อพิพาทเพื่อให้ คู่กรณีเข้าใจ เรื่องและจานวนข้อ พิพาทที่ดาเนินการ และจานวน
เรื่องที่ยุติได้ใน ODR เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้ระบบ ODR กับปัญหาของ
ตนหรือไม่
3.4 มีกระบวนการดาเนินการอย่างเป็นธรรม (Procedural Fairness)
กระบวนการ ODR สามารถดาเนินการได้ในหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบการเจรจาอย่างฉันท์มิตร เช่น
การเจรจาออนไลน์ การไกล่ เกลี่ยออนไลน์ ซึ่งคู่กรณีอาจสามารถหาข้อยุติและตกลงร่วมกันเองได้ หรือในกรณี
อนุญาโตตุลาการออนไลน์ซึ่งมีผู้ชี้ขาดตัดสินข้อพิพาท แต่ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการใดก็ตาม โดยกระบวนการ
ODR ต้องออกแบบให้คู่กรณีสามารถนาเสนอข้อมูลของตัวเอง รวมทั้งข้อโต้แย้งได้อย่างเต็มที่ โดยกระบวนการ
ต้องสามารถจัดการข้อพิพาทขนาดที่มีมูลค่าในการเรียกร้องจานวนน้อย (small claim) ซึ่งมีปริมาณมากมาย
มหาศาล (high volume) สามารถขจัดอุปสรรคทางด้านการสื่อสาร ภาษา ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
มีค่าใช้จ่ายน้อย (inexpensive) มีระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (user-friendly) และช่วยผู้บริโภคที่ไม่ชานาญ
เกี่ยวกับเรื่องสิทธิตนเองตามกฎหมายให้สามารถดาเนินการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนั้น ยังต้องมีกฎเกณฑ์กาหนดว่า ผู้บริโภคจะต้องได้รับการแจ้งเตือนว่า ผู้บริโภคจะไม่ถูก
กดดันให้ต้องยอมรับตามข้อเสนอที่ต่ากว่าสิทธิตามกฎหมายของตน และจะต้องได้รับการแจ้งเตือนให้สามารถ
ปฏิเสธข้อเสนอใดๆ ก็ได้ที่ไม่เป็นธรรม และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมาย โดยจัดทาเป็น
link อยู่บนหน้าเว็บไซต์ สิทธิใดที่ผู้บริโภคควรสละและสามารถสละได้ เช่น สิทธิในการเปลี่ยนสินค้า และสิทธิที่
ผู้บริโภคไม่ควรสละ เช่น สิทธิมนุษยชน หรือสิทธิที่กฎหมายผู้บริโภคคุ้มครอง26
3.5 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
รูปแบบบริการการระงับข้อพิพาททางเลือกในปัจจุบันถูกออกแบบมาให้มีการดาเนินการทุกอย่าง
เป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจแก่ทุกฝ่าย แต่ ขั้นตอนต่างๆ ต้อง
ไม่เป็นปัจจัยที่ทาให้การดาเนินการล่าช้า ข้อดีของการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตนั้นบุคคลโดยทั่วไปคาดหวังที่จะ
สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชม. และผู้ บริโภคคาดหวังที่จะได้การตอบรับ โดยเร็ว เช่น ภายในวันที่ยื่น
ข้อเรียกร้อง ไม่ใช่ต้องรอการตอบกลับเป็นวัน หรือเป็นอาทิตย์ ดังนั้น กรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
ดาเนินการจึงเป็นเรื่องสาคัญ
นอกจากระบบที่เป็นด้านเทคโนโลยีแล้ว บุคลากรที่จะเป็นผู้ดาเนินการจัดการกับข้อพิพาทหรือ
การระงับข้อพิพาทก็เป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น เนื่องจากการซื้อขายออนไลน์ที่มีปริมาณมาก ข้อพิพาทจึงอาจจะ
มีจานวนเป็นล้านเรื่อง จึงอาจมีปัญหาเรื่องคนเข้ามาดาเนินการจัดการกับข้อพิพาท เช่น eBay มีพนักงานอยู่
เพียงแค่ 15,000 คน แต่ต้องจัดการข้อพิพาท 60,000,000 เรื่องต่อปี ฉะนั้นเพื่อให้จัดการข้อพิพาทใน ODR
เป็น ไปโดยรวดเร็วจึ งต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาดาเนินการในส่ วนนี้ โดยที่การดาเนินการโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ต้องเน้นในด้านที่ช่วยผู้ให้บริโภคสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้27
26

Cortes, Pablo, “Online dispute resolution for consumer: Online dispute resolution method for settling
business to consumer conflicts”, p. 164
http://www.mediate.com/pdf/cortes.pdf, 12 August 2013
27
Cortes, Pablo, “Online dispute resolution for consumer: Online dispute resolution method for settling
business to consumer conflicts”, p. 166.
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3.6 เทคโนโลยีที่จาเป็น (Adequate of technical and technological abilities)
การดาเนินการ ODR ทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลจะถูกจัดการโดยคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) จึงมีบทบาทสาคัญใน ODR การดาเนินการของคอมพิวเตอร์ใน ODR นั้น Katsh และ Rifkin
ขนานนามว่าเป็นการดาเนินการโดยบุคคลที่สี่ (fourth party) โดยซอฟแวร์ถือเป็นส่วนสาคัญในการ
ดาเนินการ ทั้งนี้เพราะซอฟแวร์จะทาหน้าที่เสมือนบุคคลธรรมดาที่ทาหน้าที่เป็นบุคคลสามซึ่งชานาญการใน
การระงั บ ข้ อ พิ พ าท และความได้ เ ปรี ย บการจั ด การข้ อ พิ พ าทในประเด็ น เดิ ม ๆ เป็ น จ านวนมาก ท าให้
คอมพิวเตอร์สามารถแยกแยะข้อมูล จัดหมวดหมู่และประเภทข้อพิพาท และจับคู่กับแนวทางระงับข้อพิพาทได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการข้อพิพาทจานวนมากในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ยิ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
มากเท่าใด คอมพิวเตอร์ในฐานะ fourth party ยิ่งมีบทบาทสาคัญมากเท่านั้น 28
ระบบ ODR จะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ฉะนั้นรูปแบบเว็บ เทคโนโลยีที่ใช้ใน ODR จึงควรมีลักษณะไม่ยุ่งยากและซับซ้อน ระบบควรเชื่อมต่อกับ
เว็บไซต์ต่างๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องได้ การถ่ายโอนส่งต่อข้อมูลควรเป็นแบบ real time 29 และต้องมีการออกแบบ
database กลางที่ทาหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการแลกเปลี่ยนของข้อมูลทั้งหมดระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ทุกองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมต่อกันและสามารถแชร์ข้อมูลกันได้ 30
3.7 ปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีการรักษาความลับและความปลอดภัย (Confidentiality and Security
Requirement)
3.7.1 การรักษาความลับ (Confidentiality and Privacy)
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อพิพาท เอกสาร และพยานหลักฐานต่างๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล
ของคู่พิพาทภายใต้กระบวนการ ODR จะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อพิพาทรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเป็นไปเพื่อการระงับข้อพิพาทเท่านั้น เว้นแต่โดย
กฎหมายจะให้อานาจไว้เป็นการเฉพาะ31 ผู้ดาเนินกระบวนการ ODR จะต้องทาให้เชื่อมั่นได้ว่า ข้อมูลที่ จัดเก็บ
28

Cortes, Pablo, “The Potential of Online Dispute Resolution as a Consumer Redress Mechanism”,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=998865, 16 August 2013
29
Rule, Colin, Duca, Louis Del, and Vikki Rogers, “Designing a global consumer online dispute resolution
(ODR) system for cross-border small value-high volume claims-OAS developments”,
http://colinrule.com/writing/ucclj.pdf, 12 August 2013, p.229
30
Rule, Colin, Duca, Louis Del , and Loebl, Zbynek, “Facilitating Expansion of Cross-Border Ecommerce Developing a Global Online Dispute Resolution System (Lessons Derived from Existing ODR Systems –
Work of the United Nations Commission on International Trade Law)”, p 77
http://elibrary.law.psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=jlia&seiredir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.co.th%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Ddesigning%25
20a%2520global%2520consumer%2520online%26source%3Dweb%26cd%3D4%26cad%3Drja%26ved%3D
0CEwQFjAD%26url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.law.psu.edu%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Fa
rticle%253D1004%2526context%253Djlia%26ei%3D7IEIUtL_IsKGrgfHy4HIAQ%26usg%3DAFQjCNH1rW1ZUML
pnoMuz7hIVjpyHvWFw%26bvm%3Dbv.50500085%2Cd.bmk#search=%22designing%20global%20consumer%20online%22,
12 August 2013
31
Rule, Colin, Duca, Louis Del, and Vikki Rogers, “Designing a global consumer online dispute resolution
(ODR) system for cross-border small value-high volume claims-OAS developments”, p. 249-250
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หรือที่ back up โดยอัตโนมัตินั้น จะถูกจัดเก็บเท่าที่มีความจาเป็น เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคล
ที่สาม 32
3.7.2 ความปลอดภัย (Security)
ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีในกระบวนการ ODR นั้นเป็นเรื่องที่สาคัญมาก คู่กรณีจะต้องมั่นใจ
ได้ว่าการสื่อสารระหว่างพวกเขานั้นจะต้องไม่ล่วงรู้ไปยังบุคคลภายนอก และเนื่องจากการดาเนินการ ODR นั้น
กระทาการผ่านทางอินเตอร์เน็ต ODR เว็บไซต์และระบบจึงมีความเสี่ยงต่อการติดไวรัสคอมพิวเตอร์และการ
ถูกบุกรุกข้อมูล การใช้ firewall หรือนโยบายการเก็บสารองข้อมูล (back up policy) และระบบ antivirus
เป็ น กระบวนการพื้น ฐานที่สามารถช่ว ยลดความเสี่ ยงได้ อย่างไรก็ต ามมีข้อสั งเกตว่ายังไม่มีเทคโนโลยีใด
ที่สามารถรับรองถึงความปลอดภัยได้ 100% 33
3.8 การยอมรับที่จะปฏิบัติตาม (Compliance)
3.8.1 การมีส่วนร่วม (Participation)
เนื่องจากกระงับข้อพิพาทในรูปแบบ ODR เป็นการระงับข้อพิพาทนอกศาลด้วยวิธีการทางเลือก
ฉะนั้นก่อนเริ่มกระบวนการระงับข้อพิพาทจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่จะระงับข้อพิพาท
ระหว่างกันด้วยวิธีการนี้ ซึ่งความยินยอมนี้เป็นเจตจานงโดยอิสระของคู่กรณีแต่ละฝ่าย ความสาเร็จหนึ่งของ
SquareTrade และ CyberSettle คือการได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ e-commerce รายใหญ่ๆ
หลายราย ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้ ผู้ให้บริการทั้งสองรายนี้ประสบผลสาเร็จ 34
ดังนั้ น ในการนี้ องค์กรภาครัฐ ควรจะต้อ งขอความร่ว มมือจากผู้ประกอบการให้ ร่ว มตกลงใน
สัญญาเพื่อการใช้ ODR ในการระงับข้อพิพาท โดยในข้อตกลงควรกาหนดให้ ผู้ประกอบการที่ตกลงยินยอมที่ใช้
ODR ในการระงับข้อพิพาทจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้จากการระงับข้อพิพาทหรือตามที่อนุญาโตตุลาการชี้
ขาดภายในกาหนดระยะเวลา และจะชดใช้ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้บริโภคหากผู้บริโภคต้องบังคับให้
เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้จากการระงับข้อพิพาทหรือการบังคับ คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้น 35 การให้
ความร่วมมือผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการตลาดบางอย่าง เช่น ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ ประกอบการ
ซึ่งตกลงยินยอมระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการแบบ ODR มีสิทธิแสดงเครื่องหมายบนหน้าเว็บเพจของตน เพื่อให้ผู้ซื้อ
ได้รับทราบและมีความมั่นใจในการซื้อขายสินค้า/บริการออนไลน์ได้ หรือในคดีข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคกับ
ผู้ประกอบการ (B2C) ควรมีกฎเกณฑ์ที่จะสามารถกาหนดผลผูกพัน ให้ผู้ประกอบการในฐานะผู้ที่มีอานาจ
มากกว่าให้เข้าร่วม ODR ในขณะที่เป็นเพียงทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่จะเลือกใช้ ODR หรือไม่กไ็ ด้ 36
นอกจากนี้องค์กรภาครั ฐต้องแสดงรายชื่อผู้ประกอบการที่ตกลงเข้าร่วมและควรติดตามการให้
ความร่วมมือของผู้ประกอบการ โดยถ้าหากผู้ประกอบการรายใดไม่ปฏิบัติตามหรือทาผิดข้อตกลง องค์กร
32

Heuvel, Esther van den, “Online dispute resolution as a solution to cross-border e-dispute: An introduction to
ODR”, , p.15-16, http://www.oecd.org/internet/consumer/1878940.pdf, 16 August 2013
33
Cortes, Pablo, “The Potential of Online Dispute Resolution as a Consumer Redress Mechanism”
34
Cortes, Pablo, “Online dispute resolution for consumer: Online dispute resolution method for settling
business to consumer conflicts, p. 158
35
Rule, Colin, Duca, Louis Del, and Vikki Rogers, “Designing a global consumer online dispute resolution
(ODR) system for cross-border small value-high volume claims-OAS developments”, p. 251-252
36
แนวคิดนี้ ประเทศไทยได้ใช้ในสัญญาประกันภัย ที่ คปภ.อาศัยอานาจในการกากับรูปแบบและข้อความในสัญญาประกันภัย
กาหนดให้ผู้รับประกันภัยต้องผูกพันและยอมรับทางเลือกการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการหากผู้เอาประกันภัยเลือกที่
จะใช้วิธีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
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ภาครัฐต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการทาการแก้ไขภายในกาหนดระยะเวลาอันสมควร หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติ
ตามอีก องค์กรภาครัฐจะต้องลบผู้ประกอบการนั้นออกจากโปรแกรมในทันที 37
3.8.2 สภาพบังคับตามข้อยุติข้อพิพาท (Enforceability)
แม้ จ ะได้ ผ ลอั น เป็ น ข้ อ ยุ ติ ร ะหว่ า งคู่ ก รณี ข้ อ พิ พ าทจากการระงั บ ข้ อ พิ พ าทออนไลน์ แต่ ก าร
ดาเนินการจะยังไม่ประสบผลสาเร็จหากคู่กรณีพิพาทไม่ให้ความไม่ร่วมมือหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้จาก
การระงับข้อพิพาทนั้น แม้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการออนไลน์ ผู้ชี้ขาดสามารถตัดสินข้อพิพาทให้มีผล
ผู ก พั น คู่ ก รณี แ ละตั ด สิ น ให้ ผู้ บ ริ โ ภคชนะคดี ไ ด้ แต่ ผู้ ชี้ ข าดก็ ไ ม่ มี อ านาจในการบั ง คั บ ให้ คื น เงิ น จากบั ญ ชี
ผู้ประกอบการคืนเข้าบัญชีผู้ซื้อได้ 38
ในทางปฏิบัติ โปรแกรม ODR ที่ประสบความสาเร็จทั้งหมดนั้น จะใช้การดาเนินการบางอย่าง
เพื่อเป็นเครื่องมือบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือคาตัดสินจากการระงับข้อพิพาทนั้นได้ ตัวอย่างเช่น
บริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น eBay สามารถจัดการกับข้อพิพาทนับล้านต่อปี ด้วยการสามารถระงับบัญชี
เงินอิเล็กทรอนิกส์ PayPal และมีระบบ feed back system ที่ให้ผู้ซื้อสามารถให้ระดับความน่าเชื่อถือและ
ความพึงพอใจในตัว ผู้ขาย เพื่อกระตุ้น ให้ ผู้ขายทาการค้า อย่างสุจริต พยายามหลี กเลี่ยงไม่ให้ เกิดข้อพิพาท
และปฏิบัติตามข้อตกลง39
ในกรณีที่ผู้ดาเนินการระงับข้อพิพาท ODR เป็นองค์กรของรัฐ Rule ให้ความเห็นว่าควรทาเป็น
ความร่วมมือหรือข้อตกลงกับสถาบันการเงินหรือบริษัทรับชาระเงิน เช่น Master Card, Visa, Paypal หรือ
debit card เพื่อให้เกิดผลบังคับและการชดใช้เงินตามข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทได้ 40
4. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ใน ODR
4.1 เครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์
สิ่งสาคัญและจุดเด่นของการระงับข้อพิพาทแบบ ODR คือคู่กรณีไม่ต้องมาพบตัวอยู่ต่อหน้าหน้ากัน
จริง (F2F Communication) สามารถเข้าถึงได้จากทุกหนแห่งทั่วโลก (ที่มีระบบ internet) ด้วยเทคโนโลยีทา
ให้คู่กรณียังสามารถเจรจาแบบเห็นหน้ากันได้ ดังนั้นรูปแบบการสื่อสารออนไลน์ที่ใช้ใน ODR platform จึง
ควรต้องเหมาะสมกับการระงับข้อพิพาทด้วย โดยที่ในแต่ละเทคนิคและเทคโนโลยีต่างก็มีข้อเด่นและข้อด้อย
แตกต่างกัน เช่น Email, Chat and Instant Messaging (IM), Web-based communication, VDO
Conference, Artificial intelligence (AI) เป็นสถานการณ์ที่ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาทาการตัดสินใจแทน
มนุษย์ กระบวนการนี้รวมทั้งการเรียนรู้และการให้เหตุผล ในระบบโปรแกรมประยุกต์ของ AI ประกอบด้วย
ระบบที่มีความชานาญ การจดจาบทสนทนา และมุมมองของคอมพิวเตอร์ กระบวนการโดยอัตโนมัติ 41 ดังนั้น
ความมีประสิทธิภาพของระบบ ODR จึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
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สาหรับข้อพิพาทนั้นๆ Katsh and Rifkin เชื่อว่า ในอนาคตจะก่อให้เกิดการพัฒนาและเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เอื้ออานวยต่อกระบวนการ ODR ยิ่งขึ้นไปอีก
4.2 การจัดการทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเป็นสิ่งสาคัญในการให้บริการ ODR ซอฟแวร์จึงเป็นส่วนสาคัญหลักในการดาเนินการ
และทาหน้าที่เสมือนบุคคลที่สาม/บุคคลที่สี่/บุคคลที่ห้า (แล้วแต่กรณี) ซึ่งชานาญการในการระงับข้อพิพาท แต่
ในขณะเดียวกันซอฟแวร์ที่ไม่ดีก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากและเป็นภาระกับคู่กรณี ในระบบ database ควร
ประกอบด้วยโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน (Common data structure) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และข้อตกลงใน
การใช้ ODR มี comprehensive set of standardized code เพื่อกาหนดทิศทาง การเจรจา และเสนอแนะ
ทางระงับข้อพิพาท ซึ่งต้องเขียนเป็น code แยกสาหรับแต่ละกรณี เพื่อที่เมื่อมีการแชร์ข้อมูล คอมพิวเตอร์จะได้
สามารถประเมินลักษณะข้อพิพาทและเสนอทางออกในการระงับข้อพิพาทได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง code เหล่านี้
ยังทาหน้าที่ในการช่วยเจรจาระหว่างคู่กรณี เรียกว่า E-commerce Claim Redress Interchange
Standard (ECRI) ฉะนั้น ODR standard code จึงไม่ใช่เพียงแค่การแสดงตัวอักษร แต่ยังหมายความรวมถึง
รูปภาพ สัญลักษณ์ รวมกระทั่งเสียงที่ใช้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้สื่อ multimedia และสามารถใช้งาน ODR
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ เช่น โทรศัพท์ smart phone นอกจากนี้ ECRI ต้องสามารถช่วยทาให้
บุคคลทุกคนสามารถเข้าร่วมในระบบได้ แม้บุคคลนั้นจะมีปัญหาในการสื่อสารด้วยข้อความ 42 การจัดระบบ
ข้อมูลต้องลาดับความเป็นขั้นตอนในรูปแบบที่ง่ายอย่างต่อเนื่อง (Data Structures for Simple Fact-Based
Cases) และระบบต้องคอยดาเนินการอัพเดตข้อมูลอย่างรวดเร็วและสม่าเสมอ
ดังนั้นเพื่อการพัฒนาระบบ ODR (develop system) และซอฟแวร์ที่ค่อนข้างยุ่งยากและมี
ความซับซ้อน จึงควรมี partner technology เข้ามาช่วยดาเนินการ เช่น การทา pilot program การ
ทดสอบระบบ ฯลฯ
5. ขั้นตอนการระงับข้อพิพาท
รูปแบบการทางานของ ODR ควรมีการออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยง่าย ในการ
เริ่มต้นกระบวนการ ODR ควรเริ่มด้วยการที่ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการโดยการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มของ
เว็บไซต์ ODR ซึ่งในแบบฟอร์มจะต้องให้ผู้บริโภคสามารถกรอกข้ อมูลรายละเอียดข้อเท็จจริง ปัญหา และ
แนวทางในการระงั บ ข้ อ พิ พ าท เมื่ อ ผู้ บ ริ โ ภคกดส่ ง แบบฟอร์ ม ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบจะท าการแจ้ ง
ผู้ประกอบการพร้อมกาหนดเวลาในการตอบกลับ อย่างไรก็ตามควรระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการใด โดยลาดับ
ก่อนหลังนั้น Rule 43 ให้ความเห็นว่า ก่อนที่จะให้ มีคนกลางมาช่วยในการระงับข้อพิพาท ควรมี platform ที่
คู่กรณีสามารถสื่อสารเจรจาตกลงกันอย่างได้ฉันท์มิตรก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้หารือกันก่อนที่จะส่ง
เรื่องให้คนกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยสามารถลาดับขั้นตอน ได้ดังนี้
- ขั้น ตอนที่หนึ่ ง self-help dispute resolution เป็นขั้นตอนในการเจรจา (initial
negotiation)โดยการใช้เครื่องมือ online interactive tool เพื่อการเจรจาระหว่างคู่กรณีกันเอง โดยไม่มีคน
กลาง ในชั้นนี้ ควรถูกออกแบบมาให้ดาเนินการโดยซอฟแวร์เท่านั้น โดยไม่ต้องใช้คนเข้ามาจัดการ ซึ่งจะทาให้มี
ค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถให้บริการได้กับธุรกรรมที่มีมูลค่าน้อย และช่วยลดความไม่พึงพอใจจากความล่าช้า
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- ขั้นตอนที่สอง online supervised negotiation มีคนกลางเข้ามาช่วยเหลือในการเจรจา
- ขั้น ตอนที่ส าม เป็ น การระงั บข้อพิ พาทขั้น สุ ดท้า ย ที่คนกลางจะเข้า มาทาหน้าที่ใ นฐานะ
ผู้ชี้ขาดตัดสินข้อพิพาท (intervention by a case manager to attempt to facilitate a settlement)
ลาดับการระงับข้อพิพาทในรูปแบบนี้จะสามารถช่วยลดจานวนข้อพิพาทที่ต้องใช้คนกลางเข้า
ร่วมในการเวทีการระงับพิพาทได้น้อยลง ซึ่งทาให้สามารถจัดการข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็ว และใช้ทรัพยากร
บุคคลน้อย 44 แต่ก็มิได้จากัดว่าจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าว
อย่างไรก็ตามเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ODR ควรมีการถามความเห็นและสารวจความพึงพอใจ
จากการใช้บริการ (feedback) จากผู้ใช้บริการ เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบในอนาคตต่อไป 45
6. ปัญหา ข้อจากัด และข้อขัดข้อง ของการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ใน
ปัจจุบัน
ปัจจุบันได้มีผู้ให้บริการ ODR อยู่ในหลายประเทศแล้ว แต่ผู้ให้บริการหลายรายได้หยุดการ
ให้บริการ และในหลายรายไม่ทาการอัพเดตเว็บไซต์ ทั้งนี้เพราะภายใต้การผลักดันให้ ODR มีการพัฒนา
ก้าวหน้าเจริญเติบโต กลับมีอุปสรรคบางอย่างแอบแฝงทาให้การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการ ODR ไม่เติบโต
มากเท่าที่ควร
6.1. ฐานะทางการเงินของ ODR (financing ODR)
เพื่อชักจูงใจให้ผู้บริโภคใช้บริการ ODR ผู้ให้บริการจึงคิดค่าธรรมเนียมในอัตราต่า และจาต้อง
ระดมเงินทุนจากแหล่งอื่น แต่การหารายได้เข้าองค์กรนั้นได้กระทบและก่อให้เกิดความเสียหายในด้านความ
เป็นอิสระของ ODR ทาให้ผู้บริโภคมีอคติและไม่เชื่อมั่นว่าผู้ให้บริการ ODR จะดาเนินการด้วยความเป็นกลาง
ดังนั้นในเรื่องนี้ Katsh และ Rifkin จึงได้เสนอแนะว่า ผู้ให้บริการ ODR จะต้องแสดงออกโดยชัดแจ้งว่า หากมี
การรับแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากนายทุนภายนอก จะต้องมีกระบวนการดาเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อรับรอง
ความเป็นกลางของ ODR ในบางประเทศการระงับข้อพิพาทนอกศาลเป็นบริการสาธารณะที่จาเป็นของภาครัฐ
เช่น ในประเทศเสปน กฎหมายห้ามมิให้ให้บริการระงับข้อพิพาทเพื่อมุ่งแสวงหากาไร อย่างไรก็ตามหากมีการ
มุ่งแสวงหากาไรได้ จะกระทาได้ต้องมีกระบวนการธรรมาภิบาลรับรองว่าจะไม่มีผลต่อความเป็นธรรม
6.2. การขาดมาตรฐานในการดาเนินกระบวนการ (lack of uniform procedural
standards)
ในการซื้อขายสินค้า/บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ซื้อแต่ละรายอาจประสบปัญหาจากการซื้อขาย
เพียงไม่กี่ครั้ง ในขณะที่ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่ต้องเจอกับปัญหาพิพาทซ้าแล้วซ้าอีก (repeat player) ดังนั้นจึง
เป็นไปได้ว่าในการแก้ปัญหาผู้ประกอบการจะสามารถกาหนดแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองได้ มากกว่า
ผู้บริโภค และด้วยอานาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการ จึงมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการ
ดาเนินกระบวนการ ODR อาจเดินไปในทิศทางที่ไม่เกิดความเป็นธรรม โดยเป็นประโยชน์กับ ผู้ประกอบการซึ่ง
มีอานาจมากกว่าผู้บริโภค ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในบริการ ODR ทั้งในด้านเทคโนโลยีและกฎหมายที่
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ควบคุม ด้วยการขาดกฎระเบียบที่เป็นตัวชี้วัดความมีมาตรฐานของ ODR จึงทาให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจในการใช้
ODR 46
6.3. ไม่สามารถเข้าถึงได้ (inaccessible)
เนื่องจากในปัจจุบันการให้บริการ ODR ยังมีมูลค่าที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการซื้อขาย
สินค้า/บริการ ซึ่งโดยเฉลี่ยมีมูลค่าน้อยกว่า 100 $ ผู้บริโภคจึงต้องการจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงไม่เกิน 2 $ หรือ
มากกว่านั้นนิดหน่อย ในขณะที่อัตราค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการไกล่เกลี่ยมีมูลค่ามากกว่านั้น 10 ถึง 20 เท่า 47
ดังนั้นการกาหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการระงับข้อพิพาทจึงต้องมีจานวนที่สมควรกับมูลค่าธุรกรรมที่พิพาท
6.4. การตระหนักรับรู้ (Awareness)
อุปสรรคที่สาคัญต่อการเจริญเติบโตของ ODR คือ การที่ผู้บริโภคไม่รับรู้หรือไม่รับทราบเกี่ยวกับ
ODR การขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ ODR และผู้บริโภคไม่เข้าใจถึงประสิทธิภ าพของการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก รวมทั้งผลทางกฎหมายที่ได้ จากการระงับข้อพิพาทซึ่งจะผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 48 การขาดความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับ ODR จึงเป็นปัญหาหลักหนึ่งที่ทาให้ ODR ไม่สามารถพัฒนาไปไกลได้เท่าที่ควร
ฉะนั้นภาครัฐจึงต้องส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนให้เกิดความเข้าใจ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบเกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก ส่งเสริมให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการ ODR และคอยพัฒนา
วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกให้มีประสิทธิภาพอยู่เสนอ โดยช่องทางที่จะระงับข้อพิพาท ODR อาจใช้
ช่องทาง click ผ่านทาง logo หน้าเว็บไซต์ 49
6.5. ความเสี่ยงว่าจะไม่เกิดความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้บริโภค (risk of being unfair
in protecting consumer)
ความไม่เท่าเทียมในอานาจของผู้บริโภคสามารถสะท้อนได้จากฐานะของผู้บริโภค ที่ตกอยู่ใน
สถานะที่ด้อยกว่า และมีความยากลาบากมากกว่าในการไปดาเนินการทางศาล ประกอบกับการไม่มีความรู้ทาง
กฎหมาย ไม่ได้รับข้อมูลอย่างเหมาะสม การขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ODR และการขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการระงับข้อพิพาท เมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่ง ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์กับการจัดการ
ข้อพิพาทมากกว่า ฉะนั้นผู้บริโภคจึงไม่สามารถเจรจาหรือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสม
และอาจต้องจายอมรับข้อตกลงตามที่ผู้ประกอบการเสนอ ถ้าหากกระบวนการ ODR ทาให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ
การยอมรับข้อตกลงยุติข้อพิพาทในกระบวนการ ODR อันเนื่องมาจากการขาดประสบการณ์และความรู้จึง
ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค

46

Cortes, Pablo. Online Dispute Resolution in the European Union. New York: Routledge, 2011, pp. 184186 and 188-189.
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ฉะนั้นปัญหากรณีอานาจต่อรองที่ไม่เ ท่าเทียม การเสริมอานาจให้แก่ผู้บริโภคอาจทาโดยให้ด้วย
องค์กรภาครั ฐ เพื่อการคุ้มครองผู้ บ ริ โ ภคเข้าร่ว มในกระบวนการ เพื่อช่ว ยต่อสู้ ปกป้ องผลประโยชน์ให้ แ ก่
ผู้บริโภค และเสริมด้านที่ผู้บริโภคไม่มีความรู้ ขาดชานาญ และขาดประสบการณ์ 50
6.6. ความลังเลใจในการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทแบบ ODR (reluctant to
participate in ODR processes)
ปั ญ หาท้ า ทายในการให้ บ ริ ก าร ODR คื อ การจู ง ใจให้ คู่ ก รณี ส ามารถมี ค วามเชื่ อ มั่ น ใน
กระบวนการและการให้คู่กรณีอีกฝ่ายตอบรับที่จะเข้าร่วมการใช้บริการ ODR ทั้งนี้เนื่องจาก ODR เป็นการ
ระงับข้อพิพาทนอกศาล คู่กรณีจึงต้องยินยอมที่จะเสนอข้อพิพาทต่อ ODR ทั้งสองฝ่าย Katsh and Rifkin
ให้ความเห็นว่า ในกรณีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการนั้น ผู้ประกอบการอาจไม่เต็มใจที่จะ
เสนอข้อพิพาทโดยระบบ ODR เนื่องจากผู้ประกอบการเกรงว่า อาจถูกผู้บริโภคมองว่ามีข้อพิพาทระหว่ าง
ผู้ประกอบการกับผู้บริโภคเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ฉะนั้นเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น Katsh and Rifkin เสนอแนะว่า
จะต้องมีการโฆษณา ODR อย่างเหมาะสม โดยทั่วไป ODR มักถูกเสนอร่วมไปกับการใช้ Trustmark ซึ่งเป็น
มาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการยินยอมสมัครใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค หรือทาเป็นความตกลง
ล่วงหน้าว่าผู้ประกอบการยินดีที่จะเข้าร่วม ODR และผู้ประกอบการยินดีที่จะเสนอ ODR เป็นทางเลือกในการ
ระงับข้อพิพาทให้แก่ผู้บริโภคในกรณีที่เกิดปัญหา
โดยในด้านผู้บริโภค ผู้บริโภคก็ควรได้รับการอธิบายให้เข้าใจถึงสิทธิ รวมทั้งเครื่องมือใน ODR ที่
สามารถจะบังคับให้เป็นไปตามสิทธิ และต้องมีการกาหนดสถานะทางกฎหมายของ ODR และคาชี้ขาดที่ได้จาก
ODR รวมทั้งข้อสัญญาที่จะผูกมัดคู่กรณี 51
6.7. การขาดสภาพบังคับในตัวเอง (Non-compliance)
แม้ ODR จะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของประเด็นเขตอานาจศาลและการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง
น่าจะเป็นการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากความตกลงของคู่กรณี แต่อย่างไรก็ตามจะเชื่อในตัวคู่กรณีได้อย่างไรว่า
คู่กรณีจะให้ความร่วมมือตามที่ตกลงกันหรือตามที่คนกลางชี้ขาดนั้น อีกทั้งกฎเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับ ODR
นั้น ยังเป็นเพียง self regulation ซึ่งไม่มีสภาพบังคับเหมือนกฎหมายที่สามารถบังคับให้คู่กรณีต้องปฏิบัติตาม
ได้ด้วยตัวมันเอง การต้องบังคับตามข้อตกลงหรือคาชี้ขาดที่ได้จาก ODR จึงต้องเป็นดารการดาเนินการ
ทางศาล ซึ่งที่ค่าใช้จ่ายสูงและเกิดความยากลาบากแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ คู่พิพาทอยู่กัน
คนละประเทศ
ปัจจัยหลักที่ทาให้ ODR ประสบผลสาเร็จในภาคธุรกิจ คือ ลักษณะที่สามารถบังคับให้คู่กรณีต้อง
ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงยุติข้อพิพาทหรือคาชี้ขาดจากกระบวนการ ODR ได้โดยตรง เช่น eBay และ PayPal
ได้อาศัยกลไก user feedback จากผู้ซื้อ หรือระงับบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบีบให้ผู้ขายต้องปฏิบัติตาม ที่ตกลง
กัน หรือในบางตลาดการซื้อขายออนไลน์ ใช้วิธีห้ามและคว่าบาตรสมาชิกรายนั้นให้ไม่สามารถมาขายสินค้าใน
ตลาดนั้นได้อีก ซึ่งเป็นพันธะทางสังคมที่ให้ผลในทางกฎหมาย (socio-legal bond)
ดังนั้น การระงับข้อพิพาท ODR จะประสบผลสาเร็จได้ หากมีกลไกที่จะบังคับให้เป็นไปตาม
ODR ด้วยตัวมันเอง (self-enforcement mechanisms) ซึ่งเป็นหลักประกันที่สามารถทาให้มั่นใจได้ว่าคู่กรณี
จะปฏิบัติตามกระบวนการและพันธะกรณีที่เกิดขึ้น 52 เสมือนเป็นกฎหมายทางอินเตอร์เน็ต (internet law) 53
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6.8. วิธีการทาสัญญา/ข้อตกลงตามผลการยุติข้อพิพาท
วิธีการในการทาสัญญา/ข้อตกลงตามผลการยุติข้อพิพาทนั้นเป็นเรื่องสาคัญ เพราะส่งผลทาง
กฎหมายว่าหลักฐานแห่ งสัญญาหรือข้อตกลงนั้นเกิดขึ้นแล้ วหรือไม่ และเกิดขึ้นเมื่อใด อย่างไรก็ตามไม่มี
ลักษณะตายตัวที่แน่ชัดว่าข้อตกลงหรือ สัญญาระงับข้อพิพาทที่ได้จากการระงับข้อพิพาทออนไลน์ ODR นั้น จะ
ดาเนินการในรูปแบบใด ผู้ให้บริการ ODR ในปัจจุบันบางรายอาจจัดทาเป็น e-mail ส่งให้คู่กรณียืนยันกลับมา
บางรายใช้วิธีการส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือโทรสาร เพื่อให้คู่กรณีลงลายมือชื่อยอมรับในเอกสารสัญญา
ข้อตกลงดังกล่าวแล้วส่งคืนกลับมา ส่วนรายละเอียดที่ลงในสัญญาข้อตกลงนั้นควรระบุเรื่องใดบ้างก็ไม่มีการ
กาหนดแน่ชัดตายตัว และตามแต่ธรรมเนียมปฏิบัติของผู้ให้บริการนั้นๆ ผู้ให้บริการ ODR บางรายอาจระบุ
ปัญหาข้อพิพาท ที่มา และข้อตกลงโดยระเอียด บางรายอาจทาเป็นเพียงการสรุปโดยย่อและลงรายละเอียด
เฉพาะส่ ว นสาระส าคัญ ฉะนั้ น จึ งยังไม่มีรู ปแบบตายตัว กับวิธีในการทาสั ญญาข้อตกลงที่ได้จากการระงับ
ข้อพิพาทด้วยกระบวนการ ODR54
6.9. ความพร้อมทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
เนื่ องจากการดาเนิ นการระงับข้อพิพาทด้ว ย ODR นั้น กระทาการผ่ านเครื่องมืออุปกรณ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฉะนั้นความทันสมัยและความใหม่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งความชานาญในการใช้
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จึ ง มี ส่ ว นเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความไวในการประมวลข้ อ มู ล ของคอมพิ ว เตอร์
ระบบปฏิบัติการคอมพิว เตอร์ ของคู่กรณีส ามารถรองรับการดาเนินการ ODR หรือไม่ และความไวของ
internet connection ในการรับและส่งต่อข้อมูล ปัญหาความขัดข้องทางเทคโนโลยีย่อมส่งผลต่อการดาเนิน
กระบวนการระงับข้อพิพาทแบบ ODR และอาจก่อให้เกิดการเจรจาสื่อสารโดยผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดระหว่างคู่กรณีขนึ้ ได้
นอกจากนี้เทคนิคในการเจรจาอาจแปรผันตามความชานาญการทางเทคโนโลยี เช่น ทักษะใน
การพิมพ์สื่อสารข้อความอัตโนมัติ การใช้อีเมล์ การใช้ IM ความเร็วของอินเตอร์เน็ต และความสามารถของ
ฮาร์ดแวร์ โดย Katsh และRifkin ให้ความเห็นว่า ทักษะและอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์อาจก่อให้เกิดความ
ไม่เท่าเทียมกันในกระบวนการ ODR ดังนั้นเวทีเจรจาที่คู่กรณีมีอานาจในการเจรจาต่อรองที่เท่าเทียมกัน
ผู้บริโภคจึงต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีพอสมควรด้วย นอกจากนั้น Eisen ยังได้เสริมเพิ่มเติมว่า บุคคลที่ทางาน
ร่วมกับสภาพแวดล้อมออนไลน์ย่อมสามารถเตรียมความพร้อมของข้อมูลได้ดีกว่า ทั้งนี้เนื่องจากการสื่อสารทาง
คอมพิว เตอร์ มักเป็ นการนาเสนอในรู ปแบบของตัวอักษรและข้อความ ทางผู้ประกอบการจึงมีความพร้อม
ในการเตรียมเอกสารและนาสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้ดีกว่า
ฉะนั้ นเพื่อแก้ไขปั ญหาในเรื่องนี้ ระบบ ODR ควรออกแบบในลักษณะที่ขจัดอุ ปสรรคพื้นฐาน
ความรู้ทางเทคโนโลยี และต้องสนับสนุนผู้บริโภครวมทั้งให้ความรู้การใช้งานแก่ผู้บริโภค เพื่อให้สามารถสื่อสาร
ในสภาพแวดล้อมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นหมายความว่า ในการใช้ ODR ผู้บริโภคไม่จาเป็นต้องไป
ทาการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอย่างยิ่งยวดเพื่อการใช้งาน หรือต้องอาศัย software เสริมเพิ่มเติม เพื่อที่จะ
เข้าถึงการใช้งาน ODR platform ต้องออกแบบมาในลักษณะที่ใช้งานได้โดยง่าย มีกระบวนการอย่างเหมาะสม
52
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ที่สามารถทาให้ผู้บริโภคสามารถอธิบายข้อเรียกร้องได้อย่างชัดเจน และผู้บริโภคสามารเลือกใช้วิธีการระงับ
ข้อพิพาทที่เหมาะสมได้ด้วยตนเองได้
6.10. การยืนยันตัวบุคคล (Identity)
เนื่องจากการระงับข้อพิพาทออนไลน์แบบ ODR นั้นดาเนินการผ่านอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมด ดังนั้นสามารถยืนยันและทราบได้อย่างไรว่า บุคคลที่เข้าร่วมในกระบวนการนั้นเป็นตัวคู่กรณีจริงๆ
ในแง่นี้ digital signature อาจเข้ามามีบทบาทสาคัญ ซึ่งทาให้สามารถยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลออนไลน์
ในทางกฎหมายได้ อย่างไรก็ตามก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบว่า digital signature นั้นเป็นของจริงหรือ
ของปลอม 55
ข้อพิจารณาแนวทางการนากระบวนการ ODR มาใช้กับ
การระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
เนื่องจากการข้อพิพาทที่เกิดจากซื้อขายสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ตนั้นมีจานวนมหาศาล แม้
กระบวนการ ODR จะช่วยให้สามารถระงับข้อพิพาทจานวนได้มากมายภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว อย่างไรก็
ตามหากผู้ประกอบการมีกระบวนการระงับข้อพิพาทที่ดี ข้อพิพาทที่จะนามาสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทแบบ
ODR ก็จะมีจานวนลดน้อยลง และเฉพาะคดีที่ยากต่อการจัดการเท่านั้นที่จะมาสู่การระงับข้อพิพาทแบบ ODR
กระบวนการระงับข้อพิพาทแบบ ODR จึงควรนามาใช้เป็นขั้นตอนสุดท้าย ฉะนั้นจึงควรมีการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการมีกระบวนการระงับข้อพาทภายในที่ดีก่อนและเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการระงับข้อพิพาท ผู้
ให้บริการ ODR ควรออกแบบกระบวนการระงับข้อพิพาทภายในธุรกิจให้แก่ ผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความเป็ น ธรรมและสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภค ส่ ง เสริ ม สภาพแสดล้ อ มออนไลน์ ที่ ดี รวมทั้ ง การ
เจริญเติบโตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 56
จากการศึกษาหลักการสาคัญของการระงับข้อพิพาท ODR สรุปได้ว่า ODR เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทอันเกิดจากการทาธุรกรรมซื้อขายสินค้า/บริการออนไลน์ สิ่งที่ต้อง
ศึกษาต่อมาคือ ประเทศไทย จะดาเนิน การอย่างไรเพื่อให้ผู้ บริโภคมีทางเลือกที่จะใช้วิธีการ ODR ในการ
จัดการกับเรื่องร้องเรียนหรือระงับข้อพิพาทของตนได้
เพื่อเสนอแนะแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสาหรับผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบาย
เพื่อตัดสินใจว่าจะเลือกใช้แนวทางใดในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (การ
ซื้อขายออนไลน์) คณะผู้วิจัยขอเสนอประเด็นสาคัญในการพิจารณา 4 ประเด็นดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 จะใช้วิธีการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution - ODR) เป็น
กระบวนการระงับข้อพิพาทนั้นหรือไม่ (โดยเฉพาะข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค- B2C)
ในประเด็นนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าข้อเด่นของ ODR เหมาะสมกับการระงับข้อพิพาทอันเกิดจาก
การซื้อขายออนไลน์ (ดังที่ได้นาเสนอมาแล้วในตอนต้น)
ประเด็นที่ 2 หน่วยงานหรือองค์กรใดที่เหมาะสมจะเป็นผู้ให้บริการ ODR
55

Heuvel, Esther van den, “Online dispute resolution as a solution to cross-border e-dispute: An introduction to
ODR”, http://www.oecd.org/internet/consumer/1878940.pdf, 16 August 2013, p. 14
56
Cortes, Pablo, “Online dispute resolution for consumer: Online dispute resolution method for settling
business to consumer conflicts”, pp. 155-156, 164
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ประเด็นที่ 3 จะเลือกใช้รู ปแบบใด หรือมีโครงสร้างการดาเนินการอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับ
ข้อพิพาทที่มีอยู่ในแต่ละลักษณะเหล่านั้น
ประเด็นที่ 4 ใครจะเป็นผู้สนับสนุนด้านทรัพยากร เพื่อการจัดตั้งศูนย์ รับเรื่องร้องเรียนฯ (ผู้บริโภค
รัฐบาล หรือภาคอุตสาหกรรม) เพื่อผลักดันให้เกิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ลักษณะนี้ขึ้นได้
ในการศึกษาเพื่อตอบปัญหาในประเด็นที่ 2, 3 และ 4 คณะผู้วิจัย จะได้ศึกษาแนวทางของ
ต่างประเทศโดยศึกษาแนวทางในการดาเนินการในสาธารณรัฐเกาหลีใต้ นอกจากนั้นจะได้ศึกษาหลักการและ
แนวทางในการดาเนินการใน EU เพื่อนามาพิจารณาวางหลักการและแนวทางการดาเนินการในประเทศไทย
ได้ข้อสรุปจากการศึกษา สรุปโดยสังเขป ดังนี้
การดาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคและการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสาธารณรัฐเกาหลีใต้
คณะผู้วิจัยนาเสนอโดยลาดับของหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. ข้อมูลสถิติการใช้อินเทอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้57
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ค.ศ.2011 (พ.ศ.2554 ) มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเกาหลีใต้จานวน 37.18 ล้าน
คน หรือคิดเป็นสัดส่วนของประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ 78 ของจานวนประชากรทั้งหมด (49
ล้านคน 58) ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
2. กลไกการบริหารจัดการกรณีร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลี
ใต้
2.1. กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) มีหลายฉบับ เช่น Framework Act on
Electronic Commerce (2002), Digital Signature Act (1999) สาหรับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของ
เกาหลีใต้มีหลายฉบับ เช่น Framework Act on Consumer (2008), Product Liability Act (2002), Health
Functional Food Act (2002), Food Sanitation Act (1986), DOOR-TO-DOOR SALES, ETC.
ACT (1995) ฯลฯ
ในรายงานนี้จะศึกษาวิเคราะห์เฉพาะกฎหมายด้าน e-commerce ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท และ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต ดังนี้
1) Framework Act on Consumer (2008)
2) Act on Consumer Protection in Electronic Commerce (2007)
3) Framework Act on Electronic Commerce (2002)
2.2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคจาก
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของเกาหลีใต้มีหลายหน่วยงาน เช่น Korea Consumer Agency (KCA),
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของเกาหลี (Korea Food and Drug Administration- KFDA) ภายใต้
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Korea Communication Commission and Korea Internet and Security Agency, 2011 Survey on Internet
Usage, pp.1,15. (http://isis.kisa.or.kr/eng/board/?pageId=040100)
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Facts about Korea at http://www.korea.net/AboutKorea/Korea-at-a-Glance/Facts-about-Korea
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กระทรวง the Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
(Korea Fair Trade Commission – KFTC 59) ฯลฯ
ในรายงานนี้จะอธิบายเฉพาะหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่มีภารกิจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในการ
ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจ e-commerce ซึ่งจากการศึกษามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วยงาน
คือ Korea Consumer Agency และ Electronic Commerce Mediation Committee
1) Korea Consumer Agency
หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเกาหลีใต้ หรือ Korea Consumer Agency (KCA) 60 61 เป็นหน่วยงาน
ของรั ฐ ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคของเกาหลี ใ ต้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายชื่ อ Consumer
Protection Act62 ในปี ค.ศ.1987 (พ.ศ.2530) วั ต ถุป ระสงค์ใ นการจัด ตั้ งคื อ เพื่ อคุ้ ม ครองสิ ท ธิแ ละ
ผลประโยชน์ของผู้บริโภค, เพื่อส่งเสริมการบริโภคที่มีเหตุมีผล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
อานาจหน้า ที่หลักของ Korea Consumer Agency (อาจเทียบได้กับ สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.ของไทย) มี 8 ประการ โดยบัญญัติไว้ในกฎหมายชื่อ Framework Act on
Consumers (2008) มาตรา 35 คือ
1. ศึกษาวิจัย และเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่าง ๆ
2. ทดสอบ ตรวจสอบมาตรฐาน ความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าและบริการ
3. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเรื่องความปลอดภัยในการบริโภค และความสมเหตุสมผลในการบริโภค
ของประชาชน
4. ให้การศึกษา ฝึกอบรม และส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ความปลอดภัยและการพัฒนาความ
เข้มแข็งของผู้บริโภค
5. รับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค ให้คาปรึกษาแนะนาผู้บริโภค การระงับข้อพิพาท และการชดเชย
ความเสี ย หายของผู้ บ ริ โ ภค (เช่ น บริ ก ารสายด่ ว น 1372 ของศู น ย์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาผู้ บ ริ โ ภค หรื อ เรี ย กว่ า
Consumer Counseling Center63)
59

KFTC เป็นหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารระดับกระทรวงที่อยู่ภายใต้การควบคุมของนายกรัฐมนตรี เป็นองค์กรที่ใช้อานาจกึ่ง
ตุลาการ (quasi-judiciary body) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงของ
หน่วยงานอื่น มีภารกิจหลัก 4 ประการคือ การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า, การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค, ทาให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) สามารถแข่งขันในตลาดได้ และการป้องกันการผูกขาดหรือรวมศูนย์อานาจทางเศรษฐกิจ
โดยมีกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายฉบับ รวมถึงกฎหมายชื่อ Act on Consumer Protection in Electronic
Commerce (2007)
ดู รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์ และไพศาล ลิ้มสถิตย์ “การศึกษากฎหมายควบคุมการส่งเสริมการขายยาใน
ต่างประเทศ” (2553) สนับสนุนโดย แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, หน้า 89-90.
60
Korea Consumer Agency http://www.kca.go.kr/jsp/eng/about_02_01.jsp (4 June 2013)
61
Consumer Protection http://www.korea4expats.com/article-consumer-protection-in-korea.html (4 June
2013)
62
ปัจจุบัน กฎหมายฉบับนี้ถูกยกเลิกไปโดยมีการออกกฎหมายใหม่ชื่อว่า the Framework Act on Consumers (2008)
63
Consumer Counseling Center เป็นบริการให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้บริโภคของ KCA ร่วมกับ องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
ภาคประชาชน และศูนย์ผู้บริโภคในท้องถิ่นต่าง ๆ เน้นการให้ข้อมูลด้านสิทธิผู้บริโภค และการดาเนินการฟ้องร้องเรียก
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6. ดาเนินการศึกษาวิจัยเพื่ อส่งเสริมสิทธิผู้บริโภค และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การ
บริโภคที่เหมาะสม
7. สืบสวนสอบสวนและดาเนินการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ตามคาขอของหน่วยงานของรัฐ
ทุกระดับ (หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับท้องถิ่น) เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
8. ดาเนินการจัดการประเด็นที่เกี่ยวกับผู้บริโภคอื่น ๆ
ข้อยกเว้นที่ KCA ไม่สามารถดาเนินการระงับข้อพิพาทได้ บัญญัติไว้ในมาตรา 35 วรรค 2 64 กาหนด
ไว้ 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ความเสียหายของผู้บริโภคเกิดจากผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ที่ดาเนินการโดยหน่วยงาน
ของรัฐ (ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค) ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นว่าอยู่ในอานาจหน้าที่ของ KCA
กรณีที่ 2 ความเสียหายของผู้บริโภคที่มีการยื่นเสนอต่อหน่วยงานหรือองค์กรระงับข้อพิพาทอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ซึ่งเป็นไปตาม Enforcement Decree of the Framework Act on Consumers
มาตรา 28 ได้ แ ก่ องค์ ก รหรื อหน่ ว ยงานระงั บ ข้ อพิ พ าทอื่ น ที่ มี ลั กษณะการด าเนิ น การเที ย บเคี ย งได้ กั บ
Consumer Dispute Settlement Commission ภายใต้ KCA หรือเป็นกรณีที่ผู้บริโภคได้เคยยื่นคาขอต่อ
KCA แล้ว และต่อมาได้ยื่นคาขอให้องค์กรหรือหน่วยงานระงับข้อพิ พาทระงับข้อพิพาทด้วย ตัวอย่างเช่น
ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการใช้เครื่องสาอางที่ซื้อจากเว็บไซต์หนึ่งทางอินเทอร์เน็ต ต่อมาผู้บริโภคได้
ยื่นคาขอต่อ Electronic Commerce Mediation Committee (ECMC) แล้ว จึงไม่สามารถยื่นคาขอให้
KCA ดาเนินการระงับข้อพิพาทได้
เนื่องด้วยอานาจหน้าที่ของ KCA มีหลายด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ในรายงานนี้จึง
ขออธิบายเฉพาะบทบาทหน้าที่ของ KCA เฉพาะด้านการระงับข้อพิพาทที่ผู้บริโภคเป็นผู้เสียหาย ไม่ว่าจะเป็น
ความเสีย หายต่อชีวิต ร่ างกาย อนามัย สุขภาพจิต ทรัพย์สิ นจากการใช้สิ นค้าหรือบริการ รวมถึงการทา
ผิดเงื่อนไขสัญญาหรือการกระทาผิดกฎหมายเรื่องหนึ่งเรื่องใด ประเด็นท้ายคือ การเยียวยาความเสียหายที่
เกิด กับ ผู้ บ ริ โ ภคจากการบริ โ ภคสิ น ค้า หรื อ บริ การต่า ง ๆ นั้น ในเกาหลี ใต้ ผู้ บ ริโ ภคเป็ นจ านวนมากที่ เป็ น
ผู้เสียหายมักจะไม่มีความรู้ว่าจะขอรับการชดเชยค่าเสียหายหรือเยียวยาได้อย่างไรบ้าง KCA จึงได้จัดตั้งกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ KCA ที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้บริโภค (Consumer Counseling Team) รวมถึงการรับ
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ
- การเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายด้วยวิธีตกลงเจรจาผ่าน KCA
- การระงับข้อพิพาทในขั้นตอนของ Consumer Dispute Settlement Commission
ค่าชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทนของผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าและบริการต่าง ๆและยังมีบริการให้
คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้บริโภคที่ใช้ภาษาอังกฤษด้วย โดยต้องโทรไปยัง International Cooperation Team Tel: 02-34603443
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Article 28 (Exclusion from Scope of Consumer Complaints and Injury Claims Handled by Korea
Consumer Agency)
“Consumer injury cases … specified by a presidential decree” in Article 35-(2)-2 of the Act shall be;
1. a consumer injury case which has already been submitted to another dispute settlement body
comparable to the Consumer Dispute Settlement Commission established under Article 45-(1) or which is
identical in nature to another case already resolved elsewhere
2. a consumer injury case which has been submitted to the Korea Consumer Agency first, and
then resubmitted to another dispute settlement body of the kind specified in subparagraph (1)
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“คณะกรรมการระงับข้อพิพาทผู้บริโภค” (Consumer Dispute Settlement Commission CDSC) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้โครงสร้างของ KCA สามารถรับดาเนินการระงับข้อพิพาทได้หลายกรณี หากการ
ระงับข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการไม่ประสบความสาเร็จ ในกรณีต่อไปนี้
กรณีที่ 1 หน่ วยงานของรั ฐส่ วนกลางหรือหน่ว ยงานส่ว นภูมิภาค (central and regional
governments) ไม่สามารถระงับข้อพิพาทให้ได้
กรณีที่ 2 องค์กรผู้บริโภค (consumer organizations) ที่ให้คาปรึกษาแนะนา ไม่สามารถระงับ
ข้อพิพาทของผู้บริโภคได้
กรณีที่ 3 คู่กรณีฝ่ายผู้บริโภคหรือฝ่ายผู้ประกอบการขอให้ CDSC ดาเนินการระงับข้อพิพาท
กรณีที่ 4 หัวหน้าองค์กรระงับข้อพิพาทอื่น ๆ ให้คาแนะนาในการส่งเรื่องให้ CDSC
กรณีที่ 5 เมื่อการดาเนินการตามมาตรา 55 ที่กล่าวถึงข้างต้น ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ภายใน
เวลา 30 วัน นับแต่วันที่ KCA ได้รับคาขอจากผู้บริโภค คือคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาตกลงกันเองได้
สาเร็จตามกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น (แต่อาจมีการขอขยายเวลาดาเนินการออกไปอีก 60 วัน ในกรณีที่
จะต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงตามประกาศประธานาธิบดี) ในกรณีนี้ มาตรา 58 บัญญัติให้ประธาน KCA
มีหน้าที่ส่งเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภครายนั้นไปยัง CDSC
คณะกรรมการระงับข้อพิพาทผู้บริโภค (CDSC) จะทาหน้าที่ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. พิจารณาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้บริโภค ที่มีคู่กรณีเป็นฝ่ายบริโภคกับผู้ประกอบการ
2. จัดทา แก้ไขปรับปรุงกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ CDSC
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ประธาน CDSC กาหนดไว้
2) Electronic Commerce Mediation Committee
คณะกรรมการไกล่ เกลี่ยทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Mediation
Committee-ECMC 65) เป็ น คณะกรรมการที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายชื่ อ ว่ า กฎหมายว่ า ด้ ว ยพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Framework Act on Electronic Commerce, 2002) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม ค.ศ.2002 โดยในมาตรา 32 66 บัญญัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ โดยอานาจหน้าที่ตาม
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http://www.ecmc.or.kr/home.it
Article 32 (Establishment and Composition of Electronic Commerce Mediation Committee)
(1) The Electronic Commerce Mediation Committee (hereafter in this Chapter, referred to as the
“Committee”) shall be established in order to mediate the disputes concerning electronic commerce.
<Amended by Act No. 7440, Mar. 31, 2005>
(2) The Committee shall be composed of not less than 15 but not more than 50 members including one
Chairman.
(3) The members shall be appointed or commissioned by the Minister of Commerce, Industry and Energy
from among persons falling under any of the following subparagraphs, and the Chairman shall be elected
from among and by its members:
1. Persons who are or have been in the post higher than associate professors or equivalent thereto in
universities or officially-recognized research institutions, and who have majored in the field related
to electronic commerce;
66
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กฎหมายคื อ การระงั บ ข้อ พิ พาทที่ เ กี่ย วกับ พาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิก ส์ (e-commerce) หรื อธุ ร กรรมทาง
อิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ (electronic transaction) และเพื่ อ สนั บ สนุ น ภาคธุ ร กิจ ที่ ดาเนิ นการด้ า นพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยเฉพาะกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือ
บริ การผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ต่ าง ๆ สร้ างความเชื่อมั่นให้ แ ก่ผู้ บริโ ภค เพื่อ ให้ มีการทาธุร กรรมและระงั บ
ข้อพิพาทที่เป็นธรรม
ปัจจุบัน คณะกรรมการไกล่เกลี่ยทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECMC) เป็นองค์กรภายใต้หน่วยงานของ
รัฐที่ชื่อว่า National IT Industry Promotion Agency (NIPA) และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวางแผนอนาคต (Ministry of Science, ICT and Future Planning)
พันธกิจหลักของคณะกรรมการ ECMC คือ
1. การป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น คือการให้ข้อมูล การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องการป้องกัน
ข้อพิพาททาง e-commerce
2. การระงับข้อพิพาท คือการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับ e-commerce
3. การสร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือของตลาดหรือกิจการ e-commerce คือการประสานงานกับ
หน่วยงาน องค์กรทางธุรกิจเพื่อให้ตระหนักถึงการสร้างความเชื่อมั่นของธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต
รูปแบบหรือวิธีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีไกล่เกลี่ย มี 4 รูปแบบ 67 คือ
1. Face-to-face mediation ในกรณีที่ประเด็นข้อพิพาทที่ค่อนข้างความซับซ้อนหรือเป็นกรณีพิเศษ
แนะนาให้คู่กรณีควรเดินทางเข้ามาพบปะกันเพื่อไกล่เกลี่ย ณ ห้องไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการ ECMC
2. Cyber mediation คือ การไกล่เกลี่ยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ระบบถ่ายทอดสดผ่านวีดีโอ
หรือเสียง หรือการผ่านคุยผ่านโปรแกรมที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ ECMC วิธีการไกล่เกลี่ยนี้จะใช้ระยะเวลาสั้น
ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาของคู่กรณี โดยอาจใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการไกล่เกลี่ยอื่น ๆ ได้เช่นกัน กล่าวคือ
คู่กรณีไม่จาเป็นจะต้องดาเนินการไกล่เกลี่ยให้แล้วเสร็จด้วยวิธีการนี้เพียงวิธีการเดียว
3. Written mediation คือ การไกล่เกลี่ยวิธีการนี้เหมาะสมสาหรับผู้ที่ไม่สามารถร่วมไกล่เกลี่ยด้วย
ตนเองได้หรือเป็นกรณีประเด็นกฎหมายที่ต้องใช้เอกสารหลักฐานยืนยัน คู่กรณีสามารถใช้การยื่นเอกสาร
ข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่เจ้าหน้าที่ของ ECMC ได้
2. Persons who are or have been in the post higher than public officials of Grade IV or equivalent
thereto in public agencies, who have much experience in the duties of electronic commerce;
3. Persons eligible for judges, public prosecutors or lawyers;
4. Persons recommended by nonprofit non-governmental organizations under Article 2 of the
Assistance for Nonprofit Non-Governmental Organizations Act; and
5. Other persons who have much knowledge and experience in electronic commerce and mediation
of disputes.
(4) The members shall be part-time, and their term of office shall be two years, and the consecutive
appointment may be permitted.
(5) A secretariat shall be placed in the KIEC under Article 22 in order to assist the duties of the Committee.
(6) Matters necessary for qualification and guarantee of status of the members, any exclusion, challenge or
avert, etc. of the members, shall be prescribed by the Presidential Decree.
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Electronic Commerce Mediation Committee: Finding Speedy and Fair Solutions to E-Commerce
Disputes (Korea: National IT industry Promotion Agency).

32
4) Phone mediation คือ การไกล่เกลี่ยผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์ สะดวกสาหรับผู้ที่ไ ม่สามารถ
ดาเนินการด้วยวิธีการอื่นที่กล่าวมาข้างต้นได้
ลักษณะของข้อพิพาทที่สามารถดาเนินการผ่าน ECMC
ขอบเขตในการระงับข้อพิพาทที่ดาเนินการโดยคณะกรรมการ ECMC ครอบคลุมข้อพิพาทเกี่ยวกับ
e-commerce ทุกกรณี เช่น ข้อพิพาทที่เกิดจากการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ างผู้ประกอบการกับ
ผู้บริโภค (businesses and consumers -B2C) หรือธุรกรรมระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง (C2C) หรือข้อ
พิพาทระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน (businesses and businesses -B2B) รวมถึงข้อพิพาทระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับผู้ประกอบการ (government and businesses -G2B) อย่างไรก็ดี ขอบเขตของเนื้อหา
ในรายงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค (B2C)
เท่านั้น
ตัวอย่างข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปัญหาการจัดส่งสินค้าล่าช้า ไม่ได้จัดส่งสินค้าตามข้อตกลง หรือ
การคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูงกว่าปกติ ปัญหาเกี่ยวกับการทานิติกรรมสัญญาไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการยกเลิก
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ปัญหาการขอคืนเงินเมื่อได้สิ นค้าหรือบริการที่ผิดไปจากสัญญา ปัญหาการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ
“กฎหมายว่า ด้ วยการคุ้มครองผู้บริ โ ภคในพาณิ ชย์อิเ ล็ กทรอนิกส์ ” (Act on Consumer
Protection in Electronic Commerce (Act No 8635, 2009) เป็นกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานชื่อ คณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรม หรือ Fair Trade Commission68 (FTC)
ซึ่งเป็น
69
1 ใน กฎหมาย 12 ฉบับ ที่ FTC มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2556)
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Fair Trade Commission เป็นหน่วยงานในระดับกระทรวงของเกาหลีใต้ (a ministerial-level central administrative
organization) อยู่ภายใต้การควบคุมของนายกรัฐมนตรี (the Prime Minister) มีลักษณะเป็นหน่วยงานกึ่งตุล าการ
(a quasi-judiciary body) มีพันธกิจหลัก 4 ประการ คือ
1. การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า (promoting competition) การป้องกันหรือแก้ปัญหาการค้าที่ไม่เป็นธรรม
(unfair trade activities)
2. การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (strengthening consumers' rights)
3. การสร้า งบรรยายในการแข่งขัน ของวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม (creating a competitive
environment for SMEs)
4. ป้องกันการรวมศูนย์อานาจทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการรายใหญ่ใหญ่ (Restraining Concentration of
Economic Power)
อ้างจาก ABOUT KFTC at http://eng.ftc.go.kr/about/overview.jsp?pageId=0102
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FTC กฎหมาย 12 ฉบับที่อยู่ในความดูแลของ FTC มีดังนี้
1) Monopoly Regulation and Fair Trade Act (MRFTA)
2) Framework Act on Consumers
3) Act on Consumer Protection in Electronic Commerce, etc.
4) Product Liability Act
5) Consumer`s Cooperative Union Act
6) Fair Labeling and Advertising Act
7) Regulation of Adhesion Contract Act
8) Door-to-Door Sales, etc. Act
9) Installment Transactions Act
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กระบวนการระงับข้อพิพาทของ ECMC สรุปได้ดังนี้
1. คู่กรณีที่สนใจเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทของ ECMC จะต้องยื่นคาขอต่อ ECMC
2. เมื่อ ECMC ได้รับคาขอแล้ว จะให้คู่กรณีฝ่ายเสนอคาขอต่อ ECMC ทาข้อตกลงยอมรับเงื่อนไขตาม
ข้อตกลงระงับข้อพิพาท รวมถึงกระบวนการให้คาปรึกษาเพื่อไกล่เกลี่ยของ ECMC
3. เมื่อคู่กรณีที่ยื่นคาขอยอมรับแล้ว ECMC จะแจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายที่มีข้อพิพาททราบ
เพื่อให้คู่กรณีอีกฝ่ายพิจารณาว่า จะยินยอมเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยของ ECMC หรือไม่ โดยจะต้องแจ้ง
ผลต่อ ECMC
4. หากคู่กรณีอีกฝ่ายไม่เห็นชอบด้วย กระบวนไกล่เกลี่ยก็จะยุติลงทันที
5. หากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องกันกับกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว ก็จะมีการทาสรุปประเด็นการ
ไกล่เกลี่ยของทั้งสองฝ่ายที่ตกลงกันได้ แต่หากหากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้
6. เมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะระงับข้อพิพาทในเบื้องต้นได้ จะมีการจัดตั้ง
คณะทางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (mediation group) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการของ ECMC จานวน 1 ถึง 3
คนร่วมด้วย
7. คณะทางานไกล่เกลี่ย ฯ จะจัดประชุมหารือ เพื่อจัดทาทางเลือกในการะงับข้อพิพาทและเสนอแนะ
แนวทางไกล่ เกลี่ ย ของคู่ก รณี เมื่อคู่ก รณีทั้งสองฝ่ า ยยอมรับแล้ ว ก็จะจัดทาข้ อตกลงในการยุติข้ อพิพาท
(conciliation protocal) มีผลทาให้ข้อพิพาทเป็นอันยุติลง
8. หากคู่กรณีไม่ส ามารถบรรลุข้อตกลงในการไกล่ เกลี่ยร่วมกันได้ จะถือว่ากระบวนการไกล่เกลี่ ย
สิ้นสุดลง
การจัดทาเครื่องหมายทรัสต์มาร์ก (Trust Mark)
คณะกรรมการ ECMC ยังได้ริเริ่มให้มีระบบทรัสต์มาร์ก (trust mark) ที่เรียกว่า “e-Trust
Certification System” เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการอีกด้วย ซึ่งสร้ างความน่าเชื่อถือของธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 70
การดาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคและการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสหภาพยุโรป
ในการทาธุรกรรมซื้อขายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสหภาพยุโรปนั้น คณะกรรมาธิการ
ยุโรป (EU Commission) สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาธุรกรรม
ออนไลน์ รั บ ทราบและสามารถใช้ สิ ท ธิ ข องตนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง สามารถดู แ ลปกป้ อ ง
สิทธิประโยชน์ของตนได้ โดยการตั้งเครือข่ายศูนย์ผู้บริโภคในสหภาพยุโรป European Consumer Centers

10) Fair Franchise Transactions Act
11) Fair Subcontract Transactions Act
12) Omnibus Cartel Repeal ACT
ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ FTC at http://eng.ftc.go.kr/legalauthority/recentlaw.jsp?pageId=0401 (สืบค้น ณ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556)
70
Electronic Commerce Mediation Committee,
http://www.nipa.kr/eng/organizationsDetail.it?deptCode=3010&menuNo=15
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Network (ECC-Net) ซึ่งทาหน้าที่ให้ความรู้ ให้คาแนะนา และให้คาปรึกษาแก่ผู้บริโภคในสหภาพยุโรป71 ในการนี้
ทาง ECC-Net ได้จัดทาเว็บไซต์ http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถรับทราบข้อมูลและเข้าถึง ECC-Net ได้โดยง่าย
1. การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค
ก. การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมาย
ในการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวการซื้อขายสินค้า/บริการออนไลน์ ทางเว็บไซต์ ECC-Net 72
และเว็บไซต์ Your Europe 73 ได้ทาการสรุปสิทธิผู้บริโภคตาม Directives ต่างๆ ในสหภาพยุโรป โดยเขียนไว้ใน
ลักษณะภาษาที่เข้าใจง่าย จัดแยกเป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อความเข้าใจ เช่น สิทธิในการเปลี่ยนใจ สิทธิในการ
ได้รั บ สิ น ค้าในเวลาอัน สมควร สิ ทธิที่ได้รั บ ข้อมูล อย่างถูกต้องเหมาะสม และสิทธิในการรับประกันสิ นค้า
ข้อแนะนาเมื่อเกิดปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ รวมทั้งการดาเนินการของศูนย์ผู้บริโภค (Your European
Consumer) ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บริโภค
นอกจากนี้คณะทางานเพื่อการพัฒนาในยุคข้อมูลดิจิตอล (The Digital Agenda for Europe
หรือ DAE) ยังได้จัดทา “คู่มือสิทธิผู้บริโภคออนไลน์” (Code of EU online right) ซึ่งทาการรวบรวมสิทธิของ
ผู้บริโภคตามข้อกาหนดสหภาพยุโรปฉบับต่างๆ ที่พึงได้รับในโลกออนไลน์เผยแพร่แก่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน ง่ายต่อการรั บ ทราบ ทาความเข้าใจ และให้ ประชาชนในสหภาพยุโ รปรับทราบสิ ทธิของตน
โดยเชื่อมั่น ว่าหากผู้ บริ โภคตระหนั ก รับ ทราบสิท ธิข องตนจะเป็น การเสริม สร้า งความเชื่อ มั่น ในการทา
ธุรกรรมในโลกออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจด้วย 74
ข. ข้อพึงระวังในการซื้อขายสินค้า/บริการออนไลน์
เพื่อให้ผู้บริโภครู้เท่าทันถึงภัย กลโกง และวิธีการซื้อขาย/บริการออนไลน์ที่ไม่เป็นธรรม ในหน้า
เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป จึงได้มีการจัดทาข้อพึงระวังและข้อสังเกตในการในการซื้อขายสินค้า/
บริการออนไลน์ให้ผู้บ ริโภคทราบ โดยเน้น เรื่องที่ผู้บริโภคพึงระวัง และข้อมูลที่ผู้บริโภคควรพิจารณาก่อน
การซื้อขายสินค้า/บริการออนไลน์นั้น 75
ในกรณี ที่ ผู้ บ ริ โ ภคพบปั ญ หาจากการซื้ อ ขายออนไลน์ แ ละไม่ ส ามารถตกลงยุ ติ ข้ อ พิ พ าทกั บ
ผู้ป ระกอบการเองได้ หน้ าเว็บไซต์ 76ของคณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ติดต่อเกี่ยวกับ
ผู้ให้บริการระงับข้อพิพาทนอกศาลและศูนย์ผู้บริโภค เพื่อเป็นอีกแนวหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถดาเนินการ
เยียวยาความเสี ยหายให้แก่ตนเองได้ โดยในกรณีที่เป็นการพิพาทระหว่างคู่กรณีซึ่งอยู่ต่างประเทศสมาชิก
71

ECC-Net, “About ECC-Net”
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/about_ecc_en.htm, 24 August 2013.
72
ECC-Net, “Online shopping”,
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_topics/online_shopping_en.htm, 24 August 2013.
73
Your Europe, “Your online right”,
http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/index_en.htm, 24 August 2013.
74
Digital Agenda for Europe, “Code of EU Online Right Published”,
http://ec.europa.eu/digital-agenda/blog/code-eu-online-rights-published, 22 August 2013.
75
European Commission, “Online Ticket Sales Sweep”,
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/online_ticket_sales/index_en.htm, 23 August 2013.
76
European Commission, “Alternative Dispute Resolution”,
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/schemes_en.htm, 23 August 2013.
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เจ้าหน้าที่ศูนย์ผู้บริโภคที่ตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกจะช่วยดาเนินการหาผู้ให้บริการการ ADR ที่เหมาะสมให้แก่
ผู้บริโภคต่อไป
2 การกากับดูแลสภาพแวดล้อมการซื้อขายสินค้า/บริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (EU online
sweep)
คณะกรรมาธิการยุโรปตระหนักดีว่า ปัญหาหลักใน e-commerce คือ การที่ผู้บริโภคขาดความ
เชื่อมั่นในการทาธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งปัญหาเกิดมาจากผู้ประกอบการที่ไม่ทาการค้าขายโดยสุจริต
โดยเฉพาะการหลอกลวงในเรื่องราคา การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความหลงผิด หรือ การฉ้อโกงออนไลน์ phishing
ฯลฯ เพื่อขจัดปัญหาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระกับชาติ ในปี ค.ศ. 2009
สหภาพยุโรปได้จัดตั้งหน่วยงานซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการสอดส่องการดาเนินกิจการของ
ผู้ประกอบการในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคที่กฎหมายกาหนด
และมีการจัดทากฎระเบียบ 77เพื่อเชื่อมโยงอานาจการบังคับเจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิก เพื่อปราบปราม
ผู้ ป ระกอบการที่ ใ ช้ วิ ธี ท างการค้ า ในลั ก ษณะที่ ไ ม่ ดี แ ละด าเนิ น การเอาเปรี ย บผู้ บ ริ โ ภคออนไลน์ โดยใน
กฎระเบียบกาหนดให้มี single public enforcement authority ในแต่ละประเทศเพื่อทาหน้าที่เป็น
เครือข่ายประสานงาน หน่วยงานเหล่านี้มีอานาจร้องขอให้หน่วยงานในประเทศสมาชิกอีกประเทศหนึ่งเพื่อ
ดาเนินการสืบสวนและสอบสวนผู้ประกอบการที่กระทาละเมิดสิทธิผู้บริโภคข้ามชาติรวมทั้งดาเนินการฟ้องร้อง
เป็ น คดีต่ อศาลได้ โดยหน่ ว ยงานที่ ได้ รั บ มอบหมายจะมี ทั้ง อานาจในการสื บสวนสอบสวน อ านาจบัง คั บ
โดยทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ รวมทั้ง ดาเนินการตรวจสอบเว็บไซต์
และสามารถสั่งให้เว็บไซต์นั้นปิดทาการได้ อย่างไรก็ตามเพื่อปกป้องผู้ประกอบการที่สุจริต ข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจรวบรวมทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ78
โดยในหนึ่งอาทิตย์ของแต่ละปี เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานรัฐตามแต่ละองค์กรใน
แต่ละประเทศสมาชิกจะดาเนิ นการตรวจสอบเว็บไซต์นับร้อยตามภาคธุรกิจที่คาดว่าน่าจะมีการละเมิดสิ ทธิ
ผู้บริโภคหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (EU Sweep)79 ในกรณีที่พบว่าเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ
รายใดด าเนิ น การไม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย เจ้ า หน้ า ที่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กให้ ผู้ ป ระกอบการนั้ น ด าเนิ น การแก้ ไ ข
เรียกค่าปรับ หรือถ้าหากผู้ประกอบการยังคงเพิกเฉย เจ้าหน้าที่มีอานาจในการสั่งปิดเว็บไซต์นั้น ในกรณีที่
ผู้ป ระกอบการลงข้อมูลเกี่ยวกับตนเองอันเป็นเท็จ หรือปกปิดตัว ตนของผู้ ประกอบการที่แท้จริง เจ้าหน้าที่
มีอานาจรวมทั้งมีเครื่องมือในการสืบหาตัวตนผู้ประกอบการที่แท้จริงจากผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet
Service Provider) เพื่อติดตามตัวมาดาเนินคดีตามกฎหมายได้ 80

77

Regulation (EC) No. 2006/2004 of the European Parliament and of the council of 27 October 2004 on
corporation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws
(the regulation on consumer protection cooperation).
78
Cortes, Pablo. Online Dispute Resolution in the European Union. New York: Routledge, 2011, p. 40-41
79
European Commission, “EU sweep”, http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm,
23 August 2013.
80
European Commission, “EU-wide investigation into websites selling consumer electronic goods,
“Frequently Asked Questions”, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-379_en%3E.htm, 19 August 2013.
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3. การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกในการซื้อขายสินค้า/บริการออนไลน์ใน
สหภาพยุโรป (ADR and ODR)
เนื่องจากตลาดการค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ขยายตัวเจริญเติ บโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ก่อให้เกิดปัญหาให้แก่ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อาทิ ปัญหาจากการจัดส่งสินค้าล่าช้า
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การผิดสัญญาไม่ชดใช้ราคา ฯลฯ ซึ่ง จากการศึกษาตาม Green paper ของ
คณะกรรมาธิการยุโรปพบว่า ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ไม่ได้จัดการข้อสงสัยหรือข้อเรียกร้องของผู้บริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ81 อย่างไรก็ตามการจะไปดาเนินการกับ ผู้ประกอบการในทางศาลนั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สูง และการเยียวยาปัญหาในลักษณะนี้ค่อนข้างใช้เวลา อีกทั้งการบังคับให้เป็นไปตามคา พิพากษาค่อนข้าง
ซับซ้อนโดยเฉพาะในกรณีที่เป็น การซื้อขายระหว่างประเทศ ในขณะที่คดีทางอินเตอร์เน็ตนั้น การ ซื้อขาย
สิน ค้า/ใช้บ ริ การของผู้ บ ริ โ ภคมูล ค่าของธุร กรรมนั้นมักมีจานวนน้อย ฉะนั้นแนวโน้มในการได้รับเยียวยา
ความเสียหายจึงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก และผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่จึงไม่ ดาเนินการเพื่อปกป้องรัก ษาสิทธิและ
เยีย วยาความเสีย หายให้แ ก่ตนเอง หรือประสงค์จ ะใช้วิธีก ารระงับ ข้อ พิพาทโดยทางอื่น และประสงค์ให้
การแก้ปัญหานั้นเป็นไปเช่นเดียวกับการทานิติกรรม คือ ต้องการวิธีการแก้ปัญหาเพียงแค่การคลิก (one-click
resolution)
การดาเนินคดีตามกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและค่อนข้างลาบากสาหรับผู้บริโภค
นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น ทางแก้ปัญหาที่ดีในเรื่องนี้ คือ การระงับข้อพิพาทนอกศาล 82 Alternative
dispute resolution (ADR) เป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกนอกเหนือจากวิธีการฟ้องร้องดาเนินคดี
ในศาล ในการดาเนินการ ADR อาจมีคนกลางเข้ามาช่วยในการระงับข้อพิพาทซึ่งเป็นจะผู้เสนอแนวทางในการ
ระงับข้อพิพาทให้แก่คู่กรณี ได้แก่ การไกล่เกลี่ย การประนอมข้อพิพาท หรือ การอนุญาโตตุลาการ โดยที่หาก
การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการ ADR ดาเนินการทางออนไลน์ทั้งหมด การระงับข้อพิพาทนั้นจะเรียกว่า Online
Dispute Resolution (ODR)83 ปัจจุบันมีหลายองค์กรภาคเอกชนที่ประสบผลสาเร็จจากการระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีแบบ ODR เช่น ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
ซึ่งสามารถระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับ domain name ได้มากกว่า 9000 คดี และ SquareTrade ผู้ให้บริการการ
เจรจาและการไกล่เกลี่ยออนไลน์ที่สามารถจัดการระงับข้อพิพาทข้ามชาติกว่าใน 120 ประเทศ และจัดทาเป็น
ภาษาต่างชาติกว่า 5 ภาษา และที่เห็นเด่นชัด ได้แก่ eBay ที่สามารถระงับข้อพิพาทออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายในตลาดการซื้อขายออนไลน์ ซึ่งทาให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการซื้อขายในตลาดออนไลน์ของ eBay
ค่อนข้างมาก84
อย่างไรก็ตามการให้บริการระงับข้อพิพาท ADR ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นค่อนข้างหลากหลาย และ
ยังไม่มีความสมบูรณ์ นอกจากนี้ไม่ใช่ว่าประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปจะมีผู้ให้บริการ ADR ในทุกประเทศ และแม้
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บางองค์กรที่ให้บริการ ADR บางรายจะมีช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถยื่นข้อเรียกร้องผ่านทางช่องทางออนไลน์
ได้ แต่มีผู้ให้บริการน้อยรายที่สามารถให้บริการระงับข้อพิพาททั้งกระบวนการผ่านทางออนไลน์ ฉะนั้นผู้บริโภค
ในสหภาพยุโรปจึงยังคงประสบปัญหาไม่สามารถระงับข้อ พิพาทได้ และต้องสูญเสียเงินไปอย่างไม่เป็นธรรม 85
เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการท าธุ ร กรรมออนไลน์ จึ ง จ าเป็ น ที่ ผู ้บ ริโ ภคจะต้อ งสามารถเข้า ถึง
กระบวนการระงับ ข้อ พิพ าทที่มีป ระสิท ธิภ าพ รวดเร็ว ด้ว ยค่า ใช้จ่า ยต่า แต่ ปัจจุบันกลับยังขาดกลไกที่
ช่วยให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 86 ดังนั้น เพื่อรับประกันว่าผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงกระบวนการระงับ
ข้อพิพาทนอกศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความเป็นธรรม และรวดเร็ว ตาม Directive ว่าด้วยการระงับ
ข้อพิพาทนอกศาล (Directive 2013/11/EU of the European parliament and of the council of
21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer dispute and amending
Regulation (EC) No.2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on ADR) จึงกาหนดว่า
ผู้บริโภคต้องสามารถเข้าถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทได้ด้วยไม่ว่าด้วยวิธีการออฟไลน์หรือออนไลน์ 87 เพื่อ
เป็นการปรับปรุงระบบ ADR เพื่อพัฒนาเครื่องมือการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในยุคดิจิตอล และเพื่อการพัฒนาระบบ EU ODR ให้มีการใช้งาน
โดยแพร่หลาย (EU-wide ODR) จึงมีการเสนอให้มีการจัดทาระบบระงับข้อพิพาทออนไลน์แห่งสหภาพยุโรป
(the European online dispute resolution System) เพื่อสร้าง ODR platform ซึ่งเป็น interactive
website ทาหน้ าที่เป็ น ศูน ย์ ร วม (single point) การระงับข้อพิพาทนอกศาลให้ แก่ผู้ บริโ ภคและ
ผู้ประกอบการ โดยที่การพัฒนา EU-wide ODR system เป็นการพัฒนาต่อจากฐานการระงับข้อพิพาท ADR
ที่มี อ ยู่ 88 โดยการออกกฎระเบี ย บว่ าด้ ว ยการระงั บ ข้ อ พิ พ าทคดี ผู้ บ ริ โ ภคออนไลน์ (Regulation (EU)
No 524/2013 of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and
amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer
ODR) โดยคาดหวังว่ากฎระเบียบฉบับนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการสามารถระงับข้อพิพาทออนไลน์
ได้โดยง่าย รวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายต่า และไม่ต้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาล 89 อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นให้เศรษฐกิจและ
การซื้ อ ขายทางพาณิ ช ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ข้ ามประเทศเจริ ญเติ บโตก้ าวหน้ า ผู้ บริ โภคออนไลน์ สามารถเข้ าถึ ง
กระบวนการยุติธรรมได้ง่ายเช่น เดีย วกับ ผู้บ ริโ ภคออฟไลน์ ด้ว ย ODR platform จะทาหน้าเชื่อมโยง
ทุกหน่วยงานที่ให้บริการ ADR ในสหภาพยุโรป ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคออนไลน์ในสหภาพยุ โรปสามารถเข้าถึง
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ADR online ได้ ไม่ว่าอยู่ในประเทศใด 90 อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่ศึกษาในเรื่องนี้แต่จะไม่กล่าวรายละเอียด
ในรายงานนี้ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
3.1 ODR Platform
3.2 การยื่นข้อร้องเรียนและการดาเนินการ (Submission and processing of complaint)
3.3 การปกป้องข้อมูล (Data Protection rule)
3.4 ข้อมูลที่ต้องแจ้งผู้บริโภค (Consumer information)
3.5 หลักการและกฎเกณฑ์ที่ผู้ดาเนินการ ADR ผ่าน EU-wide ODR system ต้องปฏิบัติ
ข้อสรุป
เมื่อศึกษาแนวทางการดาเนินการของต่างประเทศแล้ว ในการศึกษาของคณะผู้วิจัยตามโครงการใน
ส่วนที่สอง จะได้นาข้อมูลการศึกษาในส่วนแรก (เนื้อหาส่วนที่รายงานในครั้งนี้) ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางใน
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดจากการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็นที่ 2,3 และ 4 โดยมีแนวทาง
การศึกษาดังนี้
ประเด็นที่ 2 หน่วยงานหรือองค์กรใดที่เหมาะสมจะเป็นผู้ให้บริการ ODR
ในส่วนนี้จะพิจารณาว่า หากจะนา ODR มาใช้ในประเทศไทย หน่วยงานใดหรือองค์กรใดที่เหมาะสม
จะเป็นผู้ให้บริการ
เพื่อ ให้ เ กิดความชัด เจนว่าหน่ ว ยงานที่จ ะรับ ผิ ด ชอบให้ บ ริการ ODR จะต้องมีความเหมาะสมใน
การดาเนินการกระบวนการดังกล่าว โดยเมื่อดาเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทแล้วจะมีผลและมีสภาพบังคับ
ได้ อย่ างน้ อยก็ผู กพัน ระหว่างคู่ พิพาทให้ ต้ องดาเนิน การอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ ข้อพิพาทนั้ นเป็นอันยุ ติ
การระงับข้อพิพาทที่อยู่ในลักษณะการระงับข้อพิพาททางเลือกซึ่งไม่ว่าจะทาด้วยวิธีการปกติหรือวิธีออนไลน์
ได้แก่
1) การเจรจาระหว่างคู่พิพาท ขั้นตอนนี้หากสามารถยุติได้ จะเป็นการดาเนินการที่รวดเร็ว
ที่สุดและเหมาะสมที่สุด
2) การไกล่ เกลี่ ย โดยคนกลาง เมื่ อไกล่ เกลี่ ยแล้ ว อาจมีการทาสั ญ ญาประนี ประนอม
ยอมความ
3) อนุญาโตตุลาการ
สาหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่จะดาเนินการ ตามแนวทางการศึกษาของต่างประเทศ อาจจาแนกได้
หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบอาจมีข้อดี (จุดเด่น) และข้อด้อย (จุดอ่อน) ที่จะนามาใช้ในการดาเนินการจัดการ
กับเรื่องร้องเรียนหรือการระงับข้อพิพาทที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) ผู้ประกอบการแต่ละรายมีช่องทางการระงับข้อพิพาทของตนเอง โดยวิธีออนไลน์
การจัดการดูแลแก้ปัญหาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการเองนี้ ผู้ประกอบการ
จะอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการหรือสมาชิก ในการทาธุรกิจ E-commerce และทาหน้าที่เป็นตลาด
สื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการค้าขายออนไลน์ สินค้าที่ประกาศขายจะมีตั้งแต่สินค้าราคาถูกไปจนกระทั่ง
ถึงสินค้าที่มีมูลค่าราคาแพง เช่น รถยนต์ เครื่องประดับ และอัญมณี ฯลฯ และด้วยการมีสินค้าที่หมุนเวียนใน
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ระบบกว่า 500,000 ชิ้น และมีผู้ให้ ความสนใจกว่าล้านราย เว็บไซต์ ที่ให้ บริการในลักษณะประเภทนี้ ได้แก่
www.ebay.com, www.amazon.com, www.weloveshopping.com หรือ www.tarad.com ฯลฯ
ผู้ประกอบการเหล่านี้จะมีช่องทางในการให้ลูกค้าร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา แล้วระบบจะดาเนินการแก้ไขปัญหา
นั้นให้แก่ลูกค้า 91
2)
กลุ่มผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หากผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและมีศูนย์ฯ ระงั บข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการที่เป็น
สมาชิกด้วยกันเอง และมีแนวทางเพื่อให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทของสมาชิก กับผู้บริโภค และมี
กระบวนการเร่งรัดให้มีการระงับข้อพิพาทโดยเร่งด่วน มีกฎเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการระงับข้อพิพาทที่
สร้างขึ้นโดยกลุ่มผู้เป็นสมาชิก เป็นลักษณะการกากับดูแลกันเอง (self-regulation)
3) ผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท (ODR provider)
เป็นผู้ประกอบการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทาเรื่องการระงับข้อพิพาททางออนไลน์โดยตรง ระบบ
นี้อาจมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเนื่องจากผู้ประกอบการต้องลงทุน
4) หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐที่ทาหน้าที่ระงับข้อพิพาทที่ทาหน้าที่ในปัจจุบัน
ปัจจุบัน หน่วยงานเหล่านี้ได้ ใช้วิธีการที่ผู้ ร้องมาเดินเรื่ องด้วยตนเองหรือผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรนั้นเปิดไว้ และมีการระงับข้อพิพาทแบบพบตัว (face to face) เช่น กระทรวง
ยุติธรรม สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
5) หน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นเฉพาะเรื่อง (โดยใช้ระบบออนไลน์เป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่
ผู้บริโภค)
6) องค์การระหว่างประเทศ ใช้กับการระงับข้อพิพาทการซื้อขายออนไลน์ระหว่างประเทศ
แนวทางการวิเคราะห์สาหรับประเทศไทย
เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้นาเสนอในภาคที่หนึ่ง จะเห็นได้ว่า หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (การซื้อขายออนไลน์) และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ต่างมี
เป้ า หมายที่ จ ะให้ ก ารซื้ อขายออนไลน์ มี ร ะเบี ย บเรี ย บร้ อย สร้ างความน่า เชื่ อ ถือ เพื่ อ พั ฒ นาด้ า นธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานต่างๆ มีความพยายามที่จะวางมาตรการในส่วนที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตน
แนวทางที่หน่วยงานต่างๆ ดาเนินการอาจจะทาให้ลดปัญหาอันเกิดจากการซื้อขายออนไลน์ได้ในระดับหนึ่ง
แต่ จ ากการศึ ก ษาพบว่ า เมื่ อ หน่ ว ยงานต่ า งท าหน้ า ที่ ใ นส่ ว นที่ ต นมี อ านาจหน้ า ที่ จึ ง ท าให้ มี ปั ญ หาเมื่ อ มี
ข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกิดขึ้น ผู้บริโภคอาจประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดังนี้
1. ไม่ทราบว่าควรจะให้หน่วยงานใดเป็นผู้ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ตน
2. แม้ผู้บริโภคทราบหน่วยงานที่จะแจ้งเรื่องร้องเรียน แต่การแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆ
เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ hotline หรื อทาง e-mail หรื อเดินทางมาร้องเรียนด้ว ยตนเอง หน่ว ยงานที่
ผู้บริโภคแจ้งนั้ น ก็จะร้องขอหลักฐานในการซื้อขายออนไลน์ ซึ่งการร้องขอพยานหลักฐานเพื่อให้หน่วยงาน
สามารถไปดาเนินการต่อได้นั้น ก็เป็นอุปสรรคอันสาคัญ เนื่องจากสภาพความเป็นจริงการเก็บพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องอาจเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคไม่สามารถจัดหาให้ได้
3. หากหน่ ว ยงานไม่ส ามารถประสานกับ ผู้ ประกอบการเพื่อเจรจาระงับข้อพิพาทได้แล้ ว การ
ดาเนินการขั้นตอนต่อไป ผู้บริโภคต้องเดินทางมาที่หน่วยงานด้วยตนเอง จึงเป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่ง ที่ทา
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รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมจาก ณัฏฐ์รดา แสงจันทร์จิราธร, “การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในธุรกรรมการซื้อขายสินค้าทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”, วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2556.
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ให้ผู้บริโภคจานวนมากไม่ดาเนินการเพราะต้องเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายสูงเมือเทียบกับมูลค่าของสินค้าหรือ
บริการที่ร้องเรียนนั้น
4. นอกจากปัญหาในเรื่องการเก็บพยานหลักฐานในการดาเนินการ ยังมี ปัญหาข้อจากัดทางด้าน
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการซื้อขายออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของปัญหาว่าเกิดจากเหตุใด ทาให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องใช้เวลาในการจัด การกับข้อพิพาทที่เกิดจากการซื้อขายออนไลน์ยิ่งกว่า
การซื้อขายทั่วไป
จากปัญหาและอุปสรรคดังที่กล่าวมาตอนต้น ประกอบกับผลการศึกษาที่ได้ข้อสรุปในแนวทางเดียวกัน
ในนานาประเทศที่เห็นว่า ต้องใช้วิธีระงับข้อพิพาทออนไลน์ (ODR) กับการซื้อขายออนไลน์ ที่มีหลักการสาคัญ
ว่าการดาเนิ น การระงั บ ข้อ พิพาทจะต้องประหยัด ค่าใช้จ่าย (cost) ประโยชน์ ที่จะได้รั บ (benefit)
มีความเป็นไปได้ (possible) และมีประสิทธิภาพ (efficiencies)
ในเบื้องต้นคณะผู้วิจัยเห็นว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่จะจัดการกับเรื่องร้องเรียนหรือข้อพิพาทได้นั้น
น่าจะเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีระบบเทคโนโลยีที่รองรับ
การตรวจสอบตัวตนผู้ประกอบการ ตรวจสอบความมีอยู่ของการทาธุรกรรมว่ามีการทาธุรกรรมที่ร้องเรียนกัน
จริง และมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ซึ่ง คณะผู้วิจัยเห็นว่า สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์ ก ารมหาชน) .ETDA เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ค วามพร้ อ มในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว และเมื่ อ ศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น เห็ น ว่ า
วัตถุประสงค์ของ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) .ETDA ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มาตรา 7 แล้วเห็นว่า
สานักงานมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ซึ่ง
การจัดตั้งศูนย์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและเป็นศูนย์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและการ
ระงับข้อพิพาทจะทาให้การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น อันเป็นมาตรการในการส่งเสริม
และพัฒนาการทาธุรกรรมที่สาคัญยิ่งโดยเฉพาะสาหรับผู้บริโภคที่มีความรู้ความเข้าใจด้อยกว่าผู้ประกอบการ
การดาเนินการในเรื่องนี้ควบคู่กับการเผยแพร่ความรู้และการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนดาเนินการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะเกี่ยวกับมาตรฐาน ความ
มั่นคงปลอดภัย หรือกรณีอื่นใดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จะทา
ให้สานักงาน ETDA ได้ทาหน้าที่สมดังวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 92
อย่างไรก็ตามการระงับข้อพิพาทเป็นอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดาเนินการ ซึ่งอาจ
แยกตามประเด็นข้อพิพาท และหน่ว ยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลเรื่องนั้นๆ ETDA แม้จะเป็น
หน่วยงานที่มีความรู้และมีความพร้อมเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์รับเรื่ องร้องเรียน ทาหน้าที่ในการตรวจสอบ
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ดูเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา คือ โดยที่ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสาคัญในระบบเศรษฐกิจ
ยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศที่เอื้อต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการมีมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคง
ปลอดภั ย และน่ า เชื่ อ ถื อ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การบรรลุ ต ามความมุ่ งหมายในการที่ จ ะพั ฒ นาการท าธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน สมควร จัดตั้ง
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนเพื่อให้การดาเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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เบื้องต้น และสร้างช่องทาง (ทางอิเล็กทรอนิกส์ -ออนไลน์) ไปยังผู้ประกอบการได้ทุกราย เพื่อให้ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเหล่านั้น แต่หากไม่ได้รับความร่วมมือหรือผู้บริโภคยังไม่พอใจการเยียวยาจากทางฝ่าย
ผู้ประกอบการ ETDA จะไม่มีอานาจ ไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการระงับข้อพิพาทเรื่องนั้นๆ จึงอาจ
ต้องศึกษาหาช่องทางที่จะประสานความร่วมมือในการเจรจาหรือไกล่เกลี่ย หรือ ถึงระดับการระงับข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ ในส่วนนี้จึงต้องศึกษาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเพื่อให้ศู นย์รับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายรวมทั้งข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับอุปสรรค
(ทางด้านข้อกฎหมาย) ในการดาเนินการจัดการกับเรื่องร้องเรียนซึ่งอาจมีได้หากเป็นการใช้ระบบ ODR เพื่อหา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป
(รายละเอียดในเรื่องนี้ จะศึกษาและนาเสนอในรายงานการวิจัยส่วนที่สองต่อไป)
ประเด็นที่ 3 จะเลือกใช้รูปแบบใด หรือมีโครงสร้างการดาเนินการอย่ างไร จึงจะเหมาะสมกับข้อพิพาทที่มี
อยู่ในแต่ละลักษณะเหล่านั้น
หลักการและสิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อกาหนดรูปแบบ โครงสร้างการดาเนินการ และกระบวนวิธีการ
ดาเนินการ ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางอันเป็นสากล ได้แก่
3.1 การกากับดูแลสภาพแวดล้อมการซื้อขายสินค้า/บริการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือในการทาธุรกรรม
3.2 การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกในการซื้อขายสินค้า/บริการออนไลน์ (ADR
and ODR) ต้องคานึงถึงสิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญ ดังที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อว่าด้วยหลักการสาคัญของการ
ระงับข้อพิพาทออนไลน์ ได้แก่
- ความเป็นกลางและความเป็นอิสระ (Impartiality and Independence)
- สามารถเข้าถึงได้ (Affordability)
- มีความโปร่งใส (Transparency)
- มีกระบวนการอย่างเป็นธรรม (Procedural Fairness)
- ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
- เทคโนโลยีที่จาเป็น (Adequate of technical and technological abilities)
- ปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีการรักษาความลับและความปลอดภัย (Confidentiality and
Security Requirement)
- การยอมรับที่จะปฏิบัติตาม (Compliance)
(รายละเอียดในเรื่องนี้ จะศึกษาและนาเสนอในรายงานการวิจัยส่วนที่สองต่อไป)
ประเด็นที่ 4 ใครจะเป็นผู้สนับสนุนด้านทรัพยากร เพื่อการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ (ผู้บริโภค รัฐบาล
หรือภาคอุตสาหกรรม) เพื่อผลักดันให้เกิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ลักษณะนี้ขึ้นได้
ทาอย่างไรจะผลักดันให้เกิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ขึ้นได้ และเป็นศูนย์ที่มีประสิทธิภาพในการระงับ
ข้อพิพาท ซึ่ง ปัจจัยที่ต้องศึกษา ได้แก่

42
1. นโยบายของภาครัฐ กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ เป็น one stop service center
(ODR center) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และควรกาหนดให้เป็นหน่วยงานเดียวเพื่อสร้างความเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศในการให้บริการ ODR
2. งบประมาณการจัดตั้งศูนย์ฯ การวางระบบทางเทคโนโลยีให้มีความพร้อมในการรับเรื่องร้องเรียน
และงบประมาณวางระบบการเชื่อมข้อมูล ออนไลน์ไปยังหน่ว ยงานที่มีส่ว นเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ความพร้อมในการพัฒาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. บุคลการทางด้านเทคโนโลยี ของศูนย์ฯ และการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่ว น
เกี่ยวข้องเพื่อประสานดาเนินการจัดการกับเรื่องร้องเรียน โดยอาศัยบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ
เรื่องจากหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ดูแลเรื่องนั้นๆ มาจัดการกับเรื่องร้องเรียนที่ส่งผ่านข้อมูลทาง
ออนไลน์
4. ข้อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินการของศูนย์ ซี่งใน
ระยะเริ่มแรก ศูนย์ฯ อาจทาหน้าที่ในการระงับข้อพิพาทเพียงถึงขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
แล้วจัดทาสัญญาประนีประนอมยอมความกันเพื่อให้เกิดสภาพบังคับ หากในระยะต่อไปจะมีการ
ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ อาจจาเป็นต้องศึกษาในส่วนของข้อกฎหมายต่อไป
(รายละเอียดในเรื่องนี้ จะศึกษาและนาเสนอในรายงานการวิจัยส่วนที่สองต่อไป)
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