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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ปจจุบันสถานการณการเติบโตของธุรกิจ อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย ทําใหมีจํานวน
บานจัด สรร และอาคารชุดเกิ ดขึ้ นเปนจํา นวนมาก และปจ จุบันประเทศไทยไดเ ข าสูป ระชาคม
เศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีชาวตางเขามาลงทุน การซื้อ
อสังหาริมทรัพยของชาวตางชาติ เพื่อใชเปนที่พักอาศัยและการลงทุนก็เ พิ่มสูงขึ้น สงผลใหมีเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพยของชาวตางชาติที่รองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งเปนหนาที่ของภาครัฐที่ตองเขามารับผิดชอบดูแลและดําเนินการ
คุม ครองผูบริโภคตางชาติที่ถูกละเมิดสิทธิ แตปจจุบันมีปญหาและอุปสรรคในหลายดานที่ไมสามารถ
แกไขปญหาใหผูบริโภคตางชาติไดเทาที่ควร
จากการศึกษาเห็นวาสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนหนวยงานที่ทําหนาที่
คุมครองผูบริโภคของประเทศไทย โดยมีพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายกลาง
ในการคุมครองสิทธิผูบริโภค และไดมีการแบงอํานาจใหกระทรวงมหาดไทยเพื่อใหมีคณะอนุกรรมการ
คุ ม ครองผู บ ริ โ ภคประจํ า จั ง หวั ด ในการดู แ ลผู บ ริ โ ภคในภู มิ ภ าค แต ใ นกรณี ที่ ผู บ ริ โ ภคที่ ไ ด รั บ
ความเสียหายเปนชาวตางชาติ ยังไมมีมาตรการในการจัดการแกไขปญหาใหกับผูบริโภคเหลานั้นได
อยางเปนรูปธรรม จึงไมสามารถดําเนินการคุมครองผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ในการ
แก ไ ขป ญ หาการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคด า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย สํ า หรั บ ผู บ ริ โ ภคชาวต า งชาติ ที่ ไ ด รั บ
ความเดือดรอนหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ สมควรที่จะตองมีการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ
เขาดวยกัน ซึ่งกระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานที่สามารถติดตอประสานงานผูบริโภคตางชาติ
ที่มีถิ่นที่อยูในตางประเทศ เพื่อใหไดขอเท็จจริง ซึ่งจะสงผลใหผูบริโภคไดรับการเยียวยาโดยรวดเร็ว
ดังนั้นเพื่อใหการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิผูบริโภคชาวตางชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กําหนด
นโยบายแกไขปญหาดานอสังหาริมทรัพยอยางเปนรูปธรรมทั้งในดานการปองกัน และการเยียวยา
รวมกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ การแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย และพัฒนาบุ คคลากร
ภายในองคก รใหมี ความรู ความสามารถรองรับ การแกไ ขปญ หาใหแก ผูบ ริโ ภคชาวตางชาติดา น
อสังหาริมทรัพยดวย อันเปนการยกระดับมาตรฐานการคุมครองผูบริโภคของประเทศทั้งระบบ เพื่อให
สํานัก งานคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโ ภคเปนหนวยรัฐที่มีบ ทบาทเปนผูกํากับดูแลและบั ง คับ ใช
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพแบบเต็มตัว ผูทําการศึกษาจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เสนอใหมีการกําหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.
2522 เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของขาราชการกระทรวงการตางประเทศที่ประจําการในตางประเทศใหมี
อํานาจหนาที่ในการแกไขปญหาใหแกผูบริโภคชาวตางชาติ
2. เสนอใหมีการกําหนดโยบายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพยทั้งเชิง
ปองกันและการเยียวยาความเสียหาย
3. เสนอใหมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรเพื่อใหมีหนวยงานเฉพาะในการเยียวยาผูบ ริโภค
ขามแดน

จ
4. เสนอใหมีก ารบูร ณาการรวมกันกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่
เกี่ยวของทั้งในดานกฎหมาย และความรวมมือดานตาง ๆ

ฉ
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การศึก ษาสวนบุคคลฉบับ นี้ ใหมีความถูก ตอง สมบูรณ ครบถวน ทั้ง ในดานเนื้อหา และรูป แบบ
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บุคคลอื่น ๆ ที่ขาพเจาไดปรึกษาและติดตอในการทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล จนสําเร็จดวยดี
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.1.1 ความเปนมา
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกอตั้งเมื่อ 30 เมษายน 2522 มีภารกิจ
หลักหลักในการคุมครองผูบริโภค และเปนองคกรของรัฐในการคุมครองทั่วราชอาณาจักรครอบคลุม
77 จังหวัด ทั้งผูบริโ ภคที่เ ปนคนไทย และชาวตางชาติ โดยอาศัยอํานาจพระราชบัญ ญัติคุม ครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายที่ใชบังคับเพื่อลงโทษผูประกอบการที่ละเมิดสิ ทธิของผูบริโภคใน
กรณีผิดสัญญา หรือไดรับความเสียหายจากการใชสินคาและบริการ
ตอมารัฐบาลมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจทั้งทางดานการทองเที่ยว และการลงทุน
ทําใหชาวตางชาติเขามาทองเที่ยว และมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย ประกอบกับประเทศไทย
เปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหมีการคาขายอยางเสรีระหวางประเทศ เมื่อมีชาวตางชาติ
เขามาทองเที่ยว และมีชาวตางชาติเขามาทําธุรกิจ ทําใหมีการซื้อสินคาและบริการ และนอกจากนี้
พบวา ชาวตางชาติยังทําการซื้ออสังหาริมทรัพยในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ทําใหเมื่อเกิดปญหา
ระหว า งผู บ ริ โ ภคกั บ ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ผู บ ริ โ ภคชาวต า งชาติ ไ ด ใ ช สิ ท ธิ ร อ งเรี ย นต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนี้
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จากการตรวจสอบพบวาการการแขงขันของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย
นั้นมีการแขงขันการสูง ซึ่งเห็นไดจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญ จะมีการศึกษาและตอบโจทย
ความตองการของตลาดอยางแทจริงมากขึ้น ดูไดจากการลงทุนในโครงการตาง ๆ จะใหความสําคัญ
กับ “ทําเล” หรือ Location เปนหัวใจสําคัญ ทําใหโครงการสวนใหญ โดยเฉพาะคอนโดมีเนียมจะมี
ลัก ษณะเกาะตามแนวเสนทางรถไฟฟา รถใตดิน และพื้นที่ใกลเ คียงเปนหลัก ทั้งหมดเปนเพราะ
พฤติกรรม และความตองการของชนชั้นกลางสวนใหญ ที่เริ่ม มีวิ ถีชีวิตที่หันมาใหความสําคัญ กับ
การพักอาศัยใกลที่ทํางาน และแหลงชุมชนมากขึ้น และพรอมที่จะหันมาใชระบบขนสงมวลชนที่มี
ความสะดวกสบายและตนทุนต่ํากวาการใชรถยนตสวนตัว นอกจากนี้ยังมีการแขงขันดานโฆษณา
ประชาสัมพันธโ ครงเพื่อใหขายได แตเนื่องจากการกอสรางอสัง หาริม ทรัพยมีเปนจํานวนมากแต
กําลังคนซื้อนอยเนื่องจากเศรษฐกิจไมคอยดีนัก ในปจจุบัน อาจกอใหเ กิดปญหาในเรื่องของ Over
Supply ที่ อ าจจะนํ า ไปสู วิ ก ฤตการณ เ ช น ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ในช ว งป 2540 ดัง นั้ น การปล อ ยขาย
อสังหาริมทรัพยที่คงคางออก (Inventory Clear–out Time) นั้นควรมุงนักลงทุนชาวชาติที่เขามา
ลงทุนในประเทศเพื่อใหมีถิ่นที่อยูอาศัยถาวร ซึ่งมาตรการนี้จะทําใหสัดสวนของผูซื้อมีชาวตางชาติที่มี
กําลังซื้อเปนเจาของได และจะทําใหลดปญหาการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยไดวิธีหนึ่ง แตนอกจาก
การสงเสริมภาคการลงทุนแลว ตองมีมาตรการคุมครองปองกันความเสียหายของผูบ ริโภคชาวตางชาติดว ย
1.1.2 ความสําคัญของปญหา
การคุมครองผูบริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอยู 4 ดาน
ไดแก การคุมครองผูบริโภคดานสัญญา การคุมครองผูบริโภคดานฉลาก การคุมครองผูบริโภคดาน
โฆษณา และการคุม ครองผูบ ริโ ภคดานขายตรงและตลาดแบบตรง ปจ จุบันประเทศไทยไดเ ขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งภาครัฐ
ไดเนนการทองเที่ยว การสรางตลาดเพื่อการลงทุน ทําใหมีชาวตางชาติทั้งเอเชีย และทวีปยุโรป เขามา
ประเทศไทยเปนจํานวนมากเพิ่มขึ้นทุกป มีทั้งเขามาทองเที่ยวและอยูอาศัยเปนการถาวร และชั่วคราว
ซึ่งตามกฎหมายในประเทศไทยหามมิใหชาวตางชาติมีกรรมสิท ธิ์ในที่ดินเวนแตไดรับอนุญ าตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย แตชาวตางชาติมีสิทธิ์เปนเจาของในอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยได
ในลักษณะของอาคารชุดตามกฎหมาย ซึ่งหองชุดที่มีการขายในประเทศไทยจะมีทั้งแบบขายหองชุด
พรอมอยูอาศัย หรือขายหองชุดที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จแตตองมีการผอนชําระเงินดาวนโดยการทํา
สัญญาจะซื้อจะขายจองสิทธิ์ไวกอน แตเมื่อกอสรางไมแลวเสร็จ หรือมีป ญหาของการไมปฏิบัติตาม
สัญญา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พบปญหาและอุปสรรค ดังนี้
1) ปญหาความพรอมดานภาษาของบุคลากร
การสื่ อ สารเป น เรื่ อ งสํ า คัญ เพราะชาวต า งชาติที่ เ ขา มาประเทศไทยนั้ น มี
หลากหลายเชื้อชาติและหลากลายภาษา ดังนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ตองมีความพรอมทั้งทักษะ
ดานภาษา ดานการไกลเกลี่ย และดานกฎหมาย แตเนื่องจากความพรอมของพนักงานเจาที่ ที่ขาด
ทักษะดานภาษาสงผลใหการสื่อสารทั้งในดานการใหคําปรึกษา การสืบสวนสอบสวน การเจรจาไกลเกลี่ย
ก็ยอมเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ และทําใหการแกไขปญหาใหผูรองชาวตางชาติไมสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมาย
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2) ปญหาการแบงหนาที่ความรับผิดชอบตอชาวตางชาติภายในองคกร
ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนกองงานที่คุมครองผูบริโภคหลักมีอยู 4 ดาน แตก็
ยังมีสวนความรวมมือกับตางประเทศ สังกัดสํานักนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโ ภค มีหนาที่ในการประสานงานและสงเสริมการคุม ครองผูบริโภคกับตางประเทศ แตไมไดมี
อํานาจในการจัดการเรื่องราวรองทุกขใหผูบริโภคชาวตางชาติได มีเพียงอํานาจในการประสานและ
แปลภาษาหรือเปนลามใหเทานั้น
เมื่ อ มี ป ระเด็ น ข อ พิ พ าทเกิ ด ขึ้ น ระหว า งผู ป ระกอบธุ ร กิ จ และผู บ ริ โ ภค
ชาวตางชาติกรณีพิพาทเรื่องซื้อขายอสังหาริมทรัพยแลวเปนหนาที่หลักของกองคุมครองผูบริโภคดาน
สัญญา ในการแกไขปญหาการคุมครองผูบริโภคชาวตางชาติ ซึ่งทําใหการติดตอหรือประสานงานกับ
ผูรองตองลาชาเนื่องจากจะตองมีหนังสือประสานขอรวมมือระหวางกองงานที่เกี่ยวของ
ผูศึกษาเห็นวาตําแหนงนักสืบสวนสอบสวนตามโครงการสรางในการปฏิบัติ
หนาที่แลว นักสืบสวนสอบสวน ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีไมจํากัดสาขา ซึ่งไมแตกตางกับ
สวนงานตางประเทศรับปริญญาตรีทุกสาขาและตองมีทักษะดานภาษา ซึ่งหากสวนงานตางประเทศมี
นักสืบสวนสอบสวนประจําสวนงานแลวจะทําใหการคุมครองผูบริโภคชาวตางชาติดําเนินการอยาง
รวดเร็ว และสื่อสารเพื่อทราบความประสงคและทําความเขาใจกับผูบริโภคไดงายกวาเจาหนาที่กองอื่น
ซึ่งมีทักษะดานภาษาดีอยูแลว สวนเทคนิคการเจรจาไกลเกลี่ยเปนเรื่องที่ทุกศาสตรสามารถเรียนรู
เพิ่มเติมได
ผูศึก ษาเห็นวา การกําหนดโครงสรางใหมี นัก สืบ สวนสอบสวนในสวนงาน
ตางประเทศเปนการเฉพาะ เพื่อการแบงหนาที่งานที่ยังไมเหมาะสมกับลักษณะงานปจจุบัน เพราะทุก
วุฒิการศึกษาสามารถเปนเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนได สวนงานตางประเทศรับทุกวุฒิการศึกษาก็
สามารถเปนเจาหนาที่สืบสวนสอบไดเชนกัน ดังนั้น ควรที่แบงหนาที่ภายในองคกรเพื่อมีเจาหนาที่
รับผิดชอบในการแกไขปญหาใหชาวตางชาติเปนการเฉพาะ
3) ปญหาการคุมครองดานกฎหมาย
การคุมครองผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพย มีปญหา ดังนี้
(1) ปญหาการควบคุมสัญญา การควบคุมสัญญาของคณะกรรมการวาดวย
สัญญาของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ถือเปนกฎหมายพิเศษ หากผูประกอบธุรกิจทํา
สัญญามีเงื่อนไขเอาเปรียบผูบริโภคจะไดรับโทษกรณีฝาฝนสัญญามาตรฐาน จํานวน 100,000 บาท
ตอหนึ่ง ฉบับ ซึ่งสวนมากแลวผูป ระกอบธุร กิจจะใชสัญ ญาสําเร็จรูปเพื่อเอาเปรียบผูบริโภค และ
ผูบริโภคที่เปนชาวตางชาติที่ถูกเอาเปรียบ ทําใหไมทราบวาจะดําเนินการรองขอความเปนธรรมตอ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคโดยวิธีใด
ผูศึกษาเห็นวาหนวยงานของรัฐควรที่จะจัดทําสัญญามาตรฐานทั้งที่เปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อที่จะใหชาวตางชาติที่ทํานิติกรรมสัญญาไดเปรียบเทียบความถูกตอง
ของสัญ ญาควบคุ ม กับ สัญ ญาสําเร็จ รูป เป นการป องปรามวิธีห นึ่ ง และประชาสั ม พันธอ งคก รให
ชาวตางชาติทราบถึงภารกิจในการคุมครองผูบริโภค
(2) ปญ หาการระงับ ขอพิพาทผูบ ริโภคตางชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคมีแนวทางในการระงับขอพิพาทระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจดวยการเจรจา

4
ไกลเกลี่ย เนนการประนีประนอมยอมความใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูบริโภค
ที่จะไดรับการเยียวยาหรือชดใชความเสียหายโดยเร็ว และเปนการลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลใหไดมาก
ที่สุด เพราะใชระยะเวลานานกวาจะมีคําพิพากษา ทําใหผูบริโภคที่เสียเปรียบทั้งในดานสัญญาและ
ความสามารถในการกระบวนชั้นศาล ดังนั้นการระงับขอพิพาทดวยการเจรจาไกลเกลี่ยจึงเปนวิธีที่ดี
ที่สุด
กรณีผูบริโ ภคชาวตางชาติที่ยัง อาศัยอยูในประเทศไทยนั้น สํานัก งาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคสามารถที่จะมีหนังสือเชิญผูรองและผูประกอบธุรกิจมารวมเจรจาไกล
เกลี่ยเพื่อหาขอยุติรวมกันได แตในกรณีที่ผู บริโภคชาวตางชาติไมไดอาศัยอยูในประเทศไทยแลว มี
ปญหาวาการระงับขอพาทใหผูบริโภคจะดําเนินการอยางเพื่อใหผูบริโภคไดรับการแกไขปญหา
ผูศึกษาเห็นวาควรมีการระงับขอพิพาทขามแดน ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือการระงับขอพิพาทออนไลน (Online Dispute Resolution : ODR)
(3) ป ญ หาการเยี ย วยาความเสี ย หายให ผู บ ริ โ ภคต า งชาติ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ใหความสําคัญในการสรางความตระหนักรูแลสรางความเขมแข็งดาน
การคุมครองผูบริโภคเปนหลัก แตการเยียวยาความเสียหายใหแกผูบริโภคก็ใหความสําคัญไมแพกัน
ซึ่ง การเยียวยาผูบ ริโ ภคที่มีถิ่นที่อยูในประเทศไทยถาวรไมคอยมีปญหาในการดําเนินการ แตไมมี
มาตรการเยียวยา ความเสียหายหรือเดือดรอนของผูบริโภคตางชาติที่เขามาประเทศไทยเปนการ
ชั่วคราวแลวรองเรียนเรียกรองความเสียหายแตมีถิ่นที่อยูถาวรในต างประเทศ ซึ่ง หากมีแผนหรือ
มาตรการเยียวยา ความเสียหายของชาวตางชาติได จะเปนการสรางภาพลักษณที่ดีและสรางความ
เชื่อมั่นใหชาวตางชาติ ที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยว หรือลงทุนในประเทศไทย
ผู ศึ ก ษาเห็ น ว า สํ า นั ก งานคณะกรรมการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ควรประสานความรวมมือกับกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหขาราชการกระทรวง
การตา งประเทศ ที่ ป ระจํ าการในสถานทูต ไทย หรื อสถานกงสุล ในต างประเทศเปน ผูมี อํา นาจ
ดําเนินการ และเปน ผูประสานงานกับผูบริโภคในตางประเทศให
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงกระบวนการคุมครองผูบริโภคชาวตางชาติดานอสังหาริมทรัพย
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง อุ ป สรรคและป ญ หาในการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคชาวต า งชาติ ด า น
อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย
1.2.3 เพื่อศึกษาถึงแนวทางแกไขปญหาการคุมครองผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพย
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการสืบคนจากเอกสาร ไดแก
รายงานการวิจัยวิทยานิพนธ ตํารา บทความทางวิชาการ ขอเขียน บทความ บทสัมภาษณ วารสาร
หนังสือ สิ่งพิมพที่เกี่ยวของ และเอกสารเผยแพรของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ถึง
กระบวนการคุม ครองผูบริโ ภคของสํานัก งานคณะกรรมการคุม ครองผูบริโภคในมิติหนวยงานที่มี
บทบาทเปนผูกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย และศึกษากระบวนการคุมครองผูบริโภคขามแดน
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การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก
1) นายวศิน เรืองประทีปแสง กงสุลใหญ ณ นครกวางโจว
2) นายสรศักดิ์ สมไกรสรกิจ รองกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
3) นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโคว
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน 2560–เดือนกรกฎาคม 2560
1.4 สมมติฐานการศึกษา (Research Question)
การศึ ก ษาเรื่ อ งการแก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งร อ งเรี ย นด า นการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคด า น
อสังหาริมทรัพย กรณีการแกไขปญหาใหแกผูบริโภคตางชาติ โดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐมีหนาที่ตองใหความเปนธรรม ทั้งบทบาทคนกลางไกลเกลี่ยประสาน
ความเขาใจหาขอยุติระหวางผูรองและผูประกอบธุรกิจ และการใชอํานาจรัฐคุมครองผูบริโภค ดังนั้น
กลไกหรือวิธีการแกไขปญหาจําเปนตองศึกษาจากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของถึงแนวคิดการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม ทฤษฎีวาดวยการแทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการบริหารงาน
ของรัฐ ทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ย ทั้งนี้ศึกษาถึงการคุมครองผูบริโภคของ
ตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน ที่ประสบผลสําเร็จในการแกไขปญหาใหแกผูบริโภคชาวตางชาติ เพื่อ
นําแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของมาปรับใชในการศึกษาตอไป
1.5 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1.5.1 ทําใหทราบถึงกระบวนการคุมครองผูบริโภคชาวตางชาติดานอสังหาริมทรัพย
1.5.2 ทํ า ให ท ราบถึ ง อุ ป สรรและป ญ หาในการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคชาวต า งชาติ ด า น
อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย
1.5.3 ทําใหทราบถึงแนวทางแกไขปญหาการคุมครองผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพย
1.6 นิยามศัพท
ผูบริโภค หมายความวา “ผูซื้อสินคาหรือไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซึ่งไดรับ
การเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการ ซึ่งจํากัดแตเฉพาะผูที่
ตองเสียคาตอบแทนเทานั้น”
ในการคุมครองผูบริโภคจะตองพิจารณาถึงตัวบุคคลที่กฎหมายประสงคจะใหความคุมครอง
ปญหาเบื้องตนคือการใหคําจํากัดความ (Definition) คําวา “ผูบริโภค” ซึ่งความหมายของผูบริโภคนี้
มีบุคคลใหคําจัดกัดความหลายความหมายดวยกัน
ยุทธนา ธรรมเจริญ (2549) ไดกลาวถึงความหมายของผูบริโภควา หมายถึง บุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนที่แสดงออกซึ่งสิทธิที่จะตองการ และใชสินคาหรือบริการที่ถูกเสนอขายในตลาด
อดุลย จาตุรงคกุล (2545) ไดกลาวถึงความหมายของผูบริโภควา คือ บุคคลตาง ๆ ที่มี
ความสามารถในการซื้อหรืออีกนัยหนึ่งถามองในแงเศรษฐกิจ คือ ใชเงินเปนสื่อกลางก็คือ ทุกคนที่มี
เงินนอกจากนั้นผูบริโภคจะตองมีความเต็มใจในการซื้อ (Willingness to Buy) สินคาหรือบริการดวย
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ผูประกอบธุ รกิจ หมายถึง ผู ขาย ผูผ ลิต เพื่อขาย ผู สั่ง หรื อนําเขามาในราชอาณาจัก ร
เพื่อขาย หรือผูซื้อเพื่อขายตอซึ่งสินค า หรือผูใหบริก าร และหมายความรวมถึงผูประกอบกิจ การ
โฆษณาดวย
ชาวตางชาติ หมายถึง ผูมิใชพลเมืองที่มีถิ่นที่อยูในประเทศเปนการชั่วคราวหรือถาวร
การเจรจาไกลเกลี่ย หมายถึง กระบวนการยุติหรือระงับขอพิพาทดวยความตกลงยินยอม
ของคูความเอง โดยที่มีบุคคลที่สามมาเปนคนกลางคอยชวยเหลือแนะนํา เสนอแนะหาทางออกในการ
ยุติหรือระงับขอพิพาทใหคูความตอรองกันไดสําเร็จ
การเยียวยา หมายถึง การใหเพื่อเปนการปรับปรุง หรือชดเชยความเสียหาย ใหฝายที่ไดรับ
ความเสียหาย
อสัง หาริมทรัพ ย หมายถึ ง ทรัพ ยสิ นอื่น ที่ติ ดอยู กับ ที่ดิ นมีลั ก ษณะเปน การถาวรหรื อ
ประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้น เชน อาคาร บานเรือน
อาคารชุด หรือ คอนโดมิเนียม (condominium) เปนที่อยูอาศัยรูปแบบหนึ่งที่เ จาของ
หองชุดจะตองแบงปนกรรมสิทธิ์หรือความเปนเจาของรวมกับเจาของหองชุดอื่น ๆ ในพื้นที่สวนกลาง
เชน ทางเดิน บริเวณหองโถง บันได ลิฟต โรงจอดรถ สระวายน้ํา สนามเด็กเลน ซึ่งเจาของหองทุกคน
จะเปนเจาของรวมตามกฎหมาย ลักษณะของหองในอาคารชุดจะเหมือนกับหองอยูอาศัย เพียงแตเรา
เปนเจาของหอง ไมใชผูเชา
บานจัดสรร หมายถึง ที่อยูกันเปนกลุมกอน หรือลักษณะที่อยูอาศัยที่เปนตึกติด ๆ กัน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานการคุมครองผูบริโภค ชาวตางชาติ ดาน
อสังหาริมทรัพย ศึกษากรณีปญหาและอุปสรรคในการเยียวยาความเสียหายแกผูบริโภคชาวตางชาติ
มีวัตถุป ระสงคเ พื่อมุงเนนการศึก ษาไปที่ก ระบวนการคุมครองผูบริโ ภครวมถึงบทบาทภาครัฐที่มี
บทบาทในการกํ า กั บ ดู แ ละและในฐานะผู ป ฏิ บั ติ และแนวคิ ด เรื่ อ งการควบคุ ม คุ ณ ภาพนํ า ผล
การวิเ คราะหที่ไดไปใชในการเสนอแนะเชิง นโยบายเกี่ยวกับ การแกไขปญ หาเรื่องรองเรียนดาน
การคุมครองผูบริโภคใหกับชาวตางชาติอยางมีป ระสิทธิภาพ นอจกจากนี้จะไดศึกษาแนวความคิด
ทฤษฎีตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อเปนกรอบความคิดในการวิเคราะห ดังนี้
1. การคุมครองผูบริโภค จะศึกษาจาก
1) แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
2) ทฤษฎีกฎหมายคุมครองผูบริโภค
2. บทบาทและการใชอํานาจรัฐคุมครองผูบริโภค จะศึกษาจาก
1) แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม
2) ทฤษฎีวาดวยการแทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
3) ทฤษฎีการบริหารงานของรัฐ
4) ทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ย
5) การคุมครองผูบริโภคของประเทศญี่ปุน
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
แนวคิดทางกฎหมายของประเทศไทยตั้งอยูบนรากฐานของหลักการที่วา เปนหนาที่ของรัฐ
หรือภารกิจที่สําคัญของรัฐ ที่จะตองใหการคุมครอง ปองกันภยันตรายที่เกิดขึ้นแกชีวิตรางกายและ
ทรัพยสินของราษฎร รัฐในฐานะผูปกครองไมอาจปฏิเสธในความรับผิดชอบดังกลาวไดดังปรากฏอยูใน
รัฐธรรมนูญ อันเปนกฎหมายสูง สุดที่วาดวยเรื่องของสิท ธิในชีวิต รายกาย ยอมไดรับ การรับ รอง
ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนหลักการคลายกับหลาย ๆ ประเทศคือ ทําใหประชาชนมีความคิดมาตลอดวา
เปนหนาที่ของรัฐหรือผูปกครองตองดูแลประชาชน1 โดยมีหนาที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลสังคม ดูแล
ประชาชนใหไดรับความปลอดภัยในการดํารงชีวิตในการประกอบอาชีพซึ่งเหมือนสิ่งนี้จ ะเปนสิ่ง ที่
ผูกพันกับสังคมไทยมาตลอด แตเดิมมิไดมีบทบัญญัติถึงการชดใชเยียวยาความเสียหายซึ่งเกิดจากการ
บริโภค จึงไมสามารถคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรมไดอย างสมบรูณ เมื่อผูบริโภคที่ไดรับ
1

ปกรณ นิลประพันธ, การพัฒนามาตรการคุมครองผูบริโภค, [ออนไลน], แหลงที่มา:
http://www.lawretorm.go.th [16 กรกฎาคม 2560].
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ความเสียหายจากการบริโภคสินคาหรือรับ บริการ มีความตองการใหมีก ารชดใชเยียวยาก็จําตอง
ฟองรองดําเนินคดีกับ ผูป ระกอบธุร กิจ ในศาลเอง ทําใหเ สียเวลาและคาใชจายประกอบกับ หลัก
กฎหมายใน การดําเนินคดีที่ใชอยูไมสามารถเอื้อใหผูบริโภคจะดําเนินคดีได เนื่องจากการจะตองเปน
ผูพิสูจน ความเสียหายตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความ ทั้งผูบริโภคสวนใหญไมไดอยูในฐานะที่จะ
ดําเนิน การฟองรองผูประกอบธุรกิจดวยตนเองได จึงเปนเหตุผลที่สําคัญในการตราพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ขึ้นโดยมีการนําเสนอเหตุผลของรางพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
พ.ศ. .. วา
“เนื่องจากปจจุบันนี้การเสนอสินคาและบริการตาง ๆ ตอประชาชนนับวันมีแตจะเพิ่มมากขึ้น
ผูป ระกอบธุร กิจ การคาและผูที่ป ระกอบธุร กิจ โฆษณาไดนําวิชาการในทางการตลาดและทางการ
โฆษณามาใชในการสงเสริมการขายสินคาและบริการ ซึ่งการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูใน
ฐานะที่เสียเปรียบเพราะผูบริโภคไมอยูในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพ
และราคาของสินคา และบริก ารตาง ๆ ไดอยางถูก ตองทันทวงที นอกจากนั้นในบางกรณีแมจะมี
กฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินคาและบริการอยู
แลวก็ ตาม แตก ารที่ผู บ ริโ ภคแต ล ะรายจะไปฟ องรอ งดําเนิน คดีกับ ผู ป ระกอบธุ ร กิจ การค าหรื อ
ผูประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโ ภค ยอมจะเสียเวลาและคาใชจายเปนการ
ไมคุมคา และผูบ ริโภคจํานวนมากไมอยูในฐานะที่จะสละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดีได
และในบางกรณีก็ไมอาจระงับ หรือยับยั้งการกระทําที่จะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที
สมควรมีกฎหมายให ความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนการทั่วไป โดยกําหนดหนาที่ของ ผูประกอบ
ธุรกิจการคา และผูประกอบธุรกิจโฆษณาตอผูบริโภคเพื่อใหความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภค
ตลอดจนจัดใหมีองคกรของรัฐที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบ ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของ
สวนราชการตาง ๆ ในการใหความคุมครองผูบริโภค จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” 2
แนวคิด (Regime) ในการบัญญัติใหมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคตั้งอยูบนแนวคิดหลัก 2
แนวคิดที่สําคัญ คือ แนวคิดแรกเห็นวาการคุมครองผูบริโภคเปนสวนหนึ่งของการคาที่ ไมเปนธรรม
(Unfair Trade Practices) จึงถือวากฎหมายคุมครองผูบริโภคเปนสวนหนึ่งของกฎหมายที่กํากับการ
แขงขันทางการคา เชน ออสเตรเลีย สวนอีกแนวคิดหนึ่งเห็นวาการคุมครองผูบริโภคตองใชมาตรการ
เฉพาะจึง แยกออกมาเปนกฎหมายอีก ฉบับ หนึ่ง ตางหาก เชน สหรัฐอเมริก า ญี่ปุน ไทย เปนตน
อยางไรก็ดี ไมวากฎหมายคุมครองผูบริโ ภคตามแนวคิดใด การใหความคุมครองผูบริโ ภคของทุก
ประเทศจะมีลักษณะสําคัญรวมกัน 2 ประการ คือ
1) การผลักภาระพิสูจน (Burden of Proof) ในเรื่องทางเทคนิคใหแกผูผลิตหรือผูขาย
สินคา โดยผูบริโ ภคมีหนาที่พิสูจนเ พียงวาตนไดรับความเสียหายจากสินคาที่ชํารุดบกพรองหรือที่
ไมปลอดภัยอยางไรเทานั้น
2) การใหรัฐมีอํานาจดําเนินคดีแทนผูบริโภค
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดใหมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคในประเทศไทยนั้นอาจกลาวไดวา
ไมมีกฎหมายฉบับใดที่มีการบัญญัติถึงสิทธิของผูบริโภค กระทั่ง เมื่อป พ.ศ. 2512 สหพันธองคการ
2

สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา, ขาวเกี่ยวกับการประชุมสภา, เอกสารขาวรัฐสภา 93, (16 มกราคม 2522): 15.
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ผูบริโภคระหวางประเทศ (International Organization of Consumer Union:IOCU) ซึ่งเปน
องคกรอิสระที่มีวัตถุประสงคดานการคุมครองผูบริโภค ไดสงเจาหนาที่มาชักชวนองคกรเอกชนในไทย
ใหมีการจัดตั้งสมาคมผูบริโภคขึ้น แตไมประสบความสําเร็จ จนเมื่อป พ.ศ. 2517 สภาสตรีแหงชาติใน
พระบรมราชูปถัมภ ภายใตโครงการสภาสตรีสงเสริมผูบริโภค (ส.ส.บ.) ในนามประเทศไทยไดเขาเปน
สมาชิกของสหพันธองคการผูบริโภคระหวางประเทศ3 ตอมาในป พ.ศ. 2522 สมัยรัฐบาลฯ ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท ไดอาศัยอํานาจตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 ขอ 9 (6) มีคําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคขึ้นอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2521 มีรองนายกรัฐมนตรี นายสมภพ โหตระกิตย เปนประธานกรรมการเพื่อ
ศึกษาหามาตรการในการคุมครองผูบริโภค และจัดตั้งองคกรของรัฐเพื่อคุมครองผูบริโภค พรอมทั้ง
พิจารณายกรางพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ... ภายใตกรอบความคิดหลัก 3 ประการ คือ
1) เพื่อกําหนดสิทธิของผูบริโภค
2) เพื่อกําหนดหนาที่ของผูประกอบธุรกิจ
3) เพื่อกําหนดใหมีการจัดตั้งองคกรของรัฐ เพื่อคุมครองผูบริโภค4
สิทธิของผูบริโภคมี 8 ประการ ดังนี้5
1) สิท ธิ์ที่จะไดรับ ความจําเปนขั้นพื้นฐาน ผูบ ริโ ภคตองมีก ารเขาถึงสินคาที่จําเปนและ
บริ ก ารขั้ น พื้น ฐาน ในการสง เสริ ม เรื่อ งอาหาร เสื้อ ผา ที่อ ยูอ าศั ย การดูแ ลสุข ภาพ การศึก ษา
สาธารณูปโภค น้ํา และการสุขาภิบาล
2) สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการบริโภคสินคาและบริการ ผูบริโภคมีสิทธิทจี่ ะไดรบั
ความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ เพื่อจะปองกันผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต และการบริการที่เ ปน
อันตรายตอสุขภาพหรือชีวิต เพื่อคุมครองผูบริโภคในระยะยาวใหไดรับความปลอดภัย
3) สิท ธิในการไดรับ ขอมูล ขาวสารตาง ๆ ผูบ ริโ ภคมีสิท ธิที่จ ะรั บทราบขอมูล ที่ถูก ตอง
เพื่อชวยในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคาและบริการ ผูบริโภคมีสิทธิที่จะไดรับขอเท็จจริงที่จําเปน
เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ
4) สิทธิในการเลือกบริโภคสินคาและบริการ สามารถเลือกผลิตภัณฑและบริการที่มีการ
แขงขันราคาและมีการรับรองคุณภาพที่นาพอใจ
5) สิทธิในการรับรูรับฟงขอมูลของสินคาและบริการเพื่อชวยในการตัดสินใจเลือกใชสินคา
และบริการดังกลาว
6) สิทธิในการไดรับความเปนธรรมจากการใชสินคาและบริการ สิทธิที่จะไดรับการเยียวยา
รวมทั้งการชดเชยจากสินคาที่ไมไดคุณภาพหรือบริการที่ไมไดคุณภาพ
3

มานิตย สุธาพร, ลักษณะเฉพาะบางประการของกฎหมายคุมครองผูบริโภค, นิตยสารดุลยพาห 5, 32 (กันยายน–
ตุลาคม 2528): 49.
4
วิชช จีระแพทย, กฎหมายคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2523), หนา 23.
5
Consumer International, Consumer Rights, [Online], Available from:
http://www.consumersinternational.org/who–we–are/consumer–rights#.UV6VhqUnF–w [April 28,
2014].
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7) สิทธิที่ผูบริโภคจะไดรับการพิทักษสิทธิของตนจากการบริโภคสินคาและบริการ สิทธิใน
การศึกษาที่ผูบริโภคจะไดรับความรูและทักษะที่จําเปนเพื่อใหทราบและมั่นใจในการเลือกสินคา และ
บริการ อีกทั้ง ผูบริโภคจะไดตระหนักและทราบถึงสิทธิของผูบริโภคขั้นพื้นฐานและความรับผิดชอบ
ของผูบริโภคเพื่อประโยชนของตนเองตอไป
8) สิทธิที่ผูบริโภคจะไดอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีที่จะใชชีวิต และทํางานในสภาพแวดลอม
ที่จะไมถูกคุกคามตอสภาพความเปนอยูในปจจุบันและในอนาคต
2.2 ทฤษฎีกฎหมายคุมครองผูบริโภค
ประมาณปลายคริสตศตวรรษ ที่ 20 นักนิติศาสตรเริ่มมีความเห็นวา ทฤษฎีกฎหมายใน
ระบบเศรษฐกิจ แบบเสรีมีขอบกพรอง เพราะเหตุที่วาเมื่อระบบการคาแบบเศรษฐกิจเสรีเ ปนที่
แพรหลายเกิดการแขงขันในทางการคาบรรดาปจเจกชนเหลานั้นยอมแสวงหาผลประโยชนเพื่อให
ตนเองเกิดความมัน่ คงมากที่สุด การที่บุคคลมีทรัพยสินมากทําใหฐานะทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป และ
เกิดอํานาจในทางเศรษฐกิจ ในแงของทฤษฎีความศักดิ์สิทธิ์ของทรัพยสินสวนบุคคล นักนิติศาสตรไดมี
ความเห็นวา หากบุคคลมีทรัพยมากเกินไป อาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกบุคคลอื่นในสังคมได เชน
การกักตุนสินคา การกวานซื้อที่ดินเอาไวเปนจํานวนมากเพื่อเก็งกําไร การที่บริษัทใหญอาศัยทุนอัน
มหาศาลประกอบดวยการคาแบบผูกขาด กีดกัน หรือจํากัดการแขงขันในทางการคาทําใหบริษัทเล็ก ๆ
ที่มีทุนนอยตองลมเลิกกิจการไป เปนตน นักนิติศาสตรไดเล็งเห็นปรากฏการณที่เกิดขึ้นดังกลาว จึงมี
ความเห็นวาเพื่อความเปนธรรมแกสังคม นาจะใหมีการจํากัดสิทธิในการใชทรัพยสินของบุคคลเพื่อ
สวนรวม โดยบัญญัติกฎหมายมิใหผูที่มีอํานาจในทางเศรษฐกิจดําเนินกรรมวิธีทางการคาที่จะใช
ทรั พ ย สิ น ของตน ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก ผู ป ระกอบการรายอื่ น ๆ หรื อ ผู บ ริ โ ภค ดั ง นั้ น
สหรัฐอเมริกาจึงไดออกกฎหมายปองกันการผูกขาด (Antitrust Law) ขึ้นเพื่อใหการคามีการแขงขัน
อยางเปนธรรมซึ่งกฎหมายดังกลาวจะเห็นไดวาขัดกับหลักความศักดิ์สิทธิ์ของทรัพยสวนบุคคลอยาง
ชัดเจน แตก็เปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อความเปนธรรมแกสังคม
สําหรับทฤษฎีวาดวยความรับผิดในทางละเมิดเกิดขึ้นจากปรากฏการณตามธรรมชาติของ
มนุษยที่รวมตัวกันเปนสังคมมนุษย มีรัฐ มีผูปกครองรัฐ ซึ่งเห็นวากรณีที่บุคคลในสังคมฝาฝนระเบียบ
หรือขอกําหนดความประพฤติของสังคมที่รัฐกําหนดขึ้นแลว รัฐมีหนาที่เขาไปดูแ ลดวย การลงโทษ
ผูกระทําผิดนั้นในทางอาญา สวนผูเสียหายที่ตองเสียหายจากการกระทําอันเปนการฝาฝนขอกําหนด
ดัง กลาว ควรมีสิท ธิที่จ ะไดรับ การชดใชเพื่อความเสียหายที่ตนไดรับ จึง เกิดหลักในเรื่องของสิท ธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากการกระทําละเมิด
แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดในทางละเมิดในระบบ Common Law มีสองแนวทาง
คือ แนวคิดกอนคริสตศตวรรษที่ 19 ถือวา เมื่อมีความเสียหายตองมีการชดใชเยียวยา แนวความคิด
ดังกลาว มีพื้นฐานมาจากหลักการคุมครองสิทธิของบุคคลในอันที่จะไมถูกทําใหเสียหาย จะเห็นไดวา
แนวความคิดดังกลาวมุงตรงตอการชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคล ไมวาบุคคล
นั้นจะจงใจกระทําหรือมิไดใชความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะวิสัยเชนนั้น พึงมีและอาจใชความ
ระมัดระวังไดหรือไมก็ตาม หากมีการกระทําอันกอใหเกิดความเสียหายแลวจะตองมีการชดใชเยียวยา
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แนวความคิดนี้กอใหเกิดทฤษฎีรับภัย (Theory of Risk) หรือตอมาพัฒนาเปนทฤษฎีความรับผิด
เด็ดขาด (Strict Liability) ซึ่งมีหลักที่วา บุคคลตองรับผิดไมวาจะจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไม
แนวความคิดในอีก ดานหนึ่ง ถือวา ความเสียหายนั้นจะมีผูรับ ผิดชดใชเ ยี ยวยาใหไดนั้น
ตองเกิดจากการกระทําของบุคคลซึ่งจงใจกระทํา หรือกระทําลงโดยขาดความระมัดระวังเทานั้น ทั้งนี้
เพราะแนวความคิดนี้มีพื้นฐานจากหลักการคุมครองเสรีภาพของบุคคลผูกระทํามากกวามุงคุมครอง
สิทธิของผูเสียหาย การชดใชเยียวยาตามแนวความคิดนี้ จึงตองพิเคราะหดวยวา ผูกอใหเกิดความ
เสียหาย หรือผูกระทํานั้นไดจงใจหรือประมาทเลินเลอที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นหรือไม
หากมิไดจงใจหรือประมาทเลินเลอแลวก็ไมจําตองชดใชเยียวยาใหแกผูเสียหาย แนวความคิดดังกลาว
กอใหเกิดทฤษฎีกฎหมายที่ถือวาตองมีความผิดจึงจะมีความรับผิดได (NO Liability without Fault
หรือ Fault Theory)6
สรุปไดวา ในการคุมครองผูบริโภคนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคจะทําใหทราบถึง
ที่มาหรือความจําเปนของการคุมครองผูบริโภคตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และตลอดจนถึงทฤษฏีของ
การออกกฎหมายมาบังใชเพื่อการคุมครองผูบริโภค
2.3 แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ โดยนํ า หลั ก การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุงสูความเปนเลิศ โดยการนําเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน
ของภาคเอกชนมาปรับใชกับการบริหารงานภาครัฐ เชน การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ การ
บริหารงานแบบมืออาชีพ การคํานึงถึงหลักความคุมคา การจัดการโครงสรางที่กะทัดรัดและแนวราบ
การเปด โอกาสให เ อกชนเขา มาแข ง ขัน การใหบ ริก ารสาธารณะ การให ค วามสํ าคั ญ ต อค านิ ย ม
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุงเนนการใหบริการแกประชาชนโดย
คํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ
เหตุผลที่ตองนําแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหมมาใช
1) กระแสโลกาภิวัตน สงผลใหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็วจึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตองเพิ่มศักยภาพและ
ความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความตองการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป
2) ระบบราชการไทยมีปญหาที่สําคัญ คือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และ ขาด
ธรรมาภิบ าล ถาภาครัฐไมป รับ เปลี่ยนและพัฒ นาการบริห ารจัด การของภาครัฐเพื่อไปสูองคก ร
สมัยใหม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะสงผลบั่นทอนความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งยัง
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตดวย
ดังนั้น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม( New Public Management) จึงเปนแนวคิด
พื้นฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่ง จะนําไปสูก ารเปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ของภาครัฐและ
ยุทธศาสตรดานตาง ๆ ที่เปนรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้
6

สุษม ศุภนิตย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิด, (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพนิติ
บรรณาการ, 2532), หนา 7.
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1) การใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน
2) ลดการควบคุมจากสวนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารใหแกหนวยงาน
3) การกําหนด การวัด และการใหร างวัลแกผ ลการดําเนินงานทั้งในระดับองคกร และ
ระดับบุคคล
4) การสรางระบบสนับสนุนทั้งในดานบุคลากร (เชน การฝกอบรม ระบบคาตอบแทนและ
ระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพื่อชวยใหหนวยงานสามารถทํางานไดอยางบรรลุวัตถุประสงค
5) การเปดกวางตอแนวคิดในเรื่องของการแขงขัน ทั้งการแขงขันระหวางหนวยงานของรัฐ
ดวยกัน และระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมา
ทบทวนตัวเองวาสิ่งใดควรทําเองและสิ่งใดควรปลอยใหเอกชนทํา
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม หลักใหญของการจัดการภาครัฐแนวใหม คือ
การเปลี่ยนระบบราชการที่เนนระเบียบและขั้นตอนไปสูก ารบริห ารแบบใหมซึ่งเนนผลสําเร็จและ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งใชเทคนิคและวิธีการของเอกชนมาปรับปรุงการทํางานเห็นวาสิ่งที่ เรียกวา
“การจัดการภาครัฐแนวใหม” มีหลักสําคัญ 7 ประการ คือ
1) จัดการโดยนัก วิชาชีพที่ ชํานาญการ (Hands–on professional management)
หมายถึง ใหผูจัดการมืออาชีพไดจัดการดวยตัวเอง ดวยความชํานาญ โปรงใส และมีความสามารถ
ในการใชดุล พินิจ เหตุผ ลก็เ พราะเมื่อมีความรับ ผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ มอบหมายแลว ก็จ ะเกิด
ความรับผิดชอบตอการตรวจสอบจากภายนอก
2) มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (Explicit standards and measures of
performance) ภาครัฐจึงตองมีจุดมุงหมายและเปาหมายของผลงาน และการตรวจสอบจะมีไดก็ตอง
มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน
3) เนนการควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น (Greater emphasis on output controls) การใช
ทรัพยากรตองเปนไปตามผลงานที่วัดได เพราะเนนผลสําเร็จมากกวาระเบียบวิธี
4) แยกหนวยงานภาครัฐออกเปนหนวยยอย ๆ (Shift to disaggregation of units in
the public sector) การแยกหนวยงานใหญออกเปนหนวยงานยอย ๆ ตามลักษณะสินคาและบริการ
ที่ผลิต ใหเงินสนับสนุนแยกกัน และติดตอกันอยางเปนอิสระ
5) เปลี่ยนภาครัฐใหแขงขันกันมากขึ้น (Shift to greater competition in the public
sector) เปนการเปลี่ยนวิธีทํางานไปเปนการจางเหมาและประมูล เหตุผลก็เพื่อใหฝายที่เปนปรปกษ กัน
(rivalry) เปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหตนทุนต่ําและมาตรฐานสูงขึ้น
6) เนนการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles of
management practice) เปลี่ยนวิธีการแบบขาราชการไปเปนการยืดหยุนในการจางและใหรางวัล
7) เนนการใชทรัพยากรอยางมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline and
parsimony in resource use) วิธีนี้อาจทําได เชน การตัดคาใชจาย เพิ่มวินัยการทํางาน หยุดยั้งการ
เรียกรองของสหภาพแรงงาน จํากัดตนทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะตองการตรวจสอบความตองการ
ใชทรัพยากรของภาครัฐ และ “ทํางานมากขึ้นโดยใชทรัพยากรนอยลง” (do more with less)
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2.4 ทฤษฎีวาดวยการแทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
แมวาโดยหลักการแลว การเขาแทรกแซงของรัฐเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาในระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรีนิยม การแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลควรจํากัดเพียงสามประการดังนี้ ประการแรก
หนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรของสังคมเพื่อผลิตสินคาหรือบริการสาธารณะ ประการที่สองหนาที่
กระจายรายไดและความมั่งคั่งของสังคม เพื่อใหสินคาและบริการตาง ๆ ที่ผลิตขึ้นไดจําแนกแจกจาย
ใหประชาชนทุกคนไดใชกันอยางทั่วถึง และประการที่สามหนาที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
เพื่อใหการจัดสรรการใชทรัพยากรของสังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและการกระจายรายไดของ
สังคมเปนไปอยางยุติธรรม หลักการดังกลาวแมจ ะดูส มเหตุสมผล แตเขียนไวอยางกวาง ไมมีการ
อธิบายเหตุผลดังกลาว นักวิชาการจึงไดมีการพัฒนาแนวคิดหรือทฤษฎีที่สนับสนุนวารัฐมีอํานาจที่จะ
เขาแทรกแซงการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน ซึ่งทฤษฎีไดสะทอนกรอบแนวความคิดพื้นฐานในการ
ควบคุมสัญญาของผูประกอบธุรกิจใหเปนสัญญามาตรฐานเพื่อมิใหฝายใดฝายหนึ่งเสียเปรียบกันเกิน
สมควรโดยอาศัยกฎหมายมหาชน
2.5 ทฤษฎีการบริหารงานของรัฐ (Public Administration Theory)
ทฤษฎีการบริหารงานของรัฐมองวาการที่รัฐเขาไปแทรกแซงการดําเนินการของภาคเอกชน
ก็เพราะวา รัฐตองเขาไปกํากับดูแลเพื่อแกไขปญหาทางสังคมหรือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ การ
กํา กั บ ดู แ ลยั ง ทํา ใหก ารบริ ห ารงานและการปฏิ บั ติง านของรั ฐ เป น ไปอยา งมีป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น โดยทั่วไป รัฐจะเขาไปแทรกแซงการดําเนินการของเอกชนเพื่อทําใหการบริหาร
จัดการของรัฐดีขึ้น หรือทําใหการกํากับ ดูแลของรัฐมีความยืดหยุนมากขึ้น โดยรัฐบาลในหลาย ๆ
ประเทศไดมีความพยายามที่จะปรับ ปรุงความมี ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความโปรงใสของ
กฎเกณฑกํากับดูแลตาง ๆ ที่ใชในการกํากับ ดูแลในฐานะที่เ ปนเครื่ องมือหลักของรัฐบาลสิ่งหนึ่ง ที่
ถูกนํามาใช เพื่อธํารงไวและกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอสาธารณชนในประเทศ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายคุมครอง มุงคุมครองผูบริโภคโดยสวนรวม ซึ่งเดิมการทําสัญญาของ
คูก รณีทั้ง 2 ฝ าย แมคู สัญ ญาจะอางความศัก ดิ์สิท ธิ์แห ง การแสดงเจตนาของคูสั ญ ญาในขณะที่
ทําสัญญาวาเปนเรื่องเสรีภาพในการทําสัญญา แตเมื่อเกิดขอพิพาท คูสัญญาฝายหนึ่งถูกละเมิดสิทธิ
โดยผลของสัญญา ซึ่งมักจะเปนผูบริโภคที่ไรอํานาจตอรองกับผูประกอบธุรกิจ แมสัญญาฉบับนั้นจะ
ไมเปนธรรมก็ตาม ดังนั้นหนวยงานภาครัฐซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลความเปนอยูของประชาชนใหอยูใน
สภาพเรียบรอย รัฐจึงจําเปนตองแทรกแซงกิจการของเอกชนไดเทาที่ไมใหเอกชนตองแบกรับภาระ
เกิ นสมควร ดั ง นั้ น ทฤษฎีต ามที่ ได ก ลา วมานี้ส อดคลอ งกั บ วิสั ยทั ศ น พัน ธกิจ และยุ ท ธศาสตร
การทํางานของสํานัก งานคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโ ภคใหเ กิดผลสัม ฤทธิ์ในการเยียวยาความ
เสียหายใหแกผูบริโภคอยางแทจริง รวดเร็ว และทันตอสถานการณปจจุบัน
สรุป หนวยงานของรัฐการใชอํานาจประการใดตองมีกฎหมายใหการรับรองอํานาจ ในการ
ดําเนินการ ดังนั้น การออกกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือกฎ ซึ่งในการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครอง
ผูบริโภคตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนหลัก แตไมทําใหผูประกอบธุรกิจตองแบกรับภาระเกิน
สมควร ในการคุมครองผูบริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภคไดถือทฤษฎีวาดวยการ
แทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะหากรัฐไมสามารถแทรกแซงไดก็จะทําใหผูบริโภค
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ที่อยูในฐานะที่ดอยกวาถูกเอาเปรียบได แตการดําเนินการของรัฐก็ตองใหผูประกอบธุรกิจมีโอกาสได
แกขอกลาวหาหรือใหผูประกอบธุร กิจ ไดมีเ วลาในการแขง ขันทางการการคาดานอื่น สํานัก งาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโ ภคจึง เนนการเจรจาไกลเ กลี่ยเพื่อใหผูบ ริโ ภคไดรับ การแกไขปญ หา
โดยเร็ว เปนการบริหารงานภาครัฐแนวใหมที่เนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักและลดขั้นตอนนําคดีขึ้น
สูศาล ใหไดมากที่สุด
2.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ย
2.6.1 ในทางสังคมวิทยา ไดใหความหมายของความขัดแยงวา เปนกระบวนการทาง
สังคม (Social Process) อยางหนึ่งโดยทฤษฎีที่อธิบายถึงความพฤติกรรมความขัดแยงและการจัดการ
ความขัดแยงนั้นไดแก
1) ทฤษฎีทั่วไปดานความขัดแยง (General Theory) โดยทฤษฎีทั่วไปดานความ
ขัดแยงจะอธิบายถึงพฤติกรรมของความขัดแยง (Conflict Behavior) วามาจาก 2 แนวทางดวยกัน
ไดแกจากความขัดแยงที่สะสมทวีจํานวนมากขึ้นรุนแรงและจากสาเหตุของความขัดแยงประเภทตาง ๆ
ไดแก
(1) เปาหมายที่ไมสอดคลองกัน (Incompatible goals)
(2) การเหนี ย วแน น หรื อ ผนึ ก เกาะกลุ ม ของป ญ หาที่ ชั ด เจนรุ น แรงขึ้ น
(Solidarity)
(3) การขัดแยงในโครงสรางตาง ๆ (Organization)
(4) การเคลื่อนไหวของกลุมหรือปจจัยตาง ๆ (Mobilization)
(5) ความรุนแรง (Hostility)
(6) ความขัดแยงดานทรัพยากรหรือผลประโยชนตาง ๆ (Resources)
2) ทฤษฎีปฏิสัมพันธความขัดแยง (Theories of Conflict Interaction) เกิดขึ้น
ในช วง ค.ศ. 1940 และ ค.ศ. 1950 ซึ่ ง เปนช วงของการทํา งานนายจ างผู บ ริ ก ารและเป นความ
เกี่ ย วข อ งรู ป แบบและกลวิ ธี แ ละได รั บ การยอมรั บ นํ า มาจั ด การกั บ ป ญ หาความขั ด แย ง โดยให
ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องปฏิสัมพันธโดยมี Ruble และ Thomas อธิบายบนพื้นฐานองคประกอบ
พฤติกรรมความขัดแยงไว 2 ประการ คือ7
(1) การปกปองตนเอง (Assertiveness) คือปฏิสัมพันธที่มุงหมายใหบรรลุ
ประโยชนของตนเอง
(2) การรวมมือ (Cooperativeness) คือมุงที่จะบรรลุผลประโยชนของอีก
ฝายดวยจาก 2 รูปแบบขางตนก็ทําใหเกิดพฤติกรรม 5 รูปแบบโดยเปนการจําแนกของ Blake และ
Mouton ในป ค.ศ. 1964 และ Jay Hall ในป ค.ศ. 1969 ซึ่งเปนพฤติกรรมการจัดการความขัดแยง
(Conflict Styles) ดังนี้

7

บรรพต ตนธีรวงศ, เอกสารการบรรยายวิชาทฤษฎีความขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2549),
หนา 6–8.
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ก. การแขงขัน (Competing Styles) หมายถึงลักษณะของการปองกัน
ตัวเองสูงมีความรวมมือต่ําเอาแตประโยชนตนเองตองการเอาชนะอีกฝายซึ่งรูปแบบนี้เรียกอีกอยางวา
รูปแบบกดดันและวางอํานาจ
ข. โอนออนผอนตาม (Accommodating Styles) หมายถึงลักษณะไม
มีการปกปองตัวเองเลยคือยอมแพยอมเสียประโยชนของตนหรือเรียกวารูปแบบความราบรื่นแลวแต
มุมมองของคูกรณีเมื่อฝายยินยอมอีกฝายพอใจก็ราบรื่นไดเชนกันซึ่งรูปแบบนี้คนที่ยอมอาจถูกมองวา
“ออนแอหรือหนีปญหา”
ค. หลีกเลี่ยง (Avoiding Styles) หมายถึงลักษณะไมปกปองตนเองและ
ไมรวมมือฝายหนึ่งจะถอนตัวและปฏิเสธที่จะเกี่ยวของกับความขัดแยงไมยินดียินรายกับผลลัพธของ
ความขัดแยง อาจเรียกไดวาเปนประเภทชอบปลีกตัวหรือหลบหลีกรูป แบบนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา
รูปแบบบินหนี
ง. ประนีประนอม (Compromising Styles) หมายถึงลัก ษณะที่อยู
ระหว างแบบปกป อ งตนเองและร ว มมื อทั้ ง สองฝ า ยให กั น บา งและพบกั นครึ่ ง ทาง(Split the
Difference)บางเพื่อใหไดขอตกลงทั้งสองฝายจะตองใหบางสวนและเก็บไวบางสวนซึ่งรูปแบบนี้เรียก
อีกอยางหนึ่งวารูปแบบแบงปนและแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน (Sharing and Horse–
trading Style)
จ. ประสานประโยชน (Collaborating Styles) หมายถึงลักษณะที่เปน
ทั้ง แบบปกปองตนเองและใหความรวมมือสูงฝายหนึ่ง จะพยายามหาทางแกปญ หาที่ส นองความ
ตองการของทั้งสองฝายและทุกฝายจะไดรับความพอใจสูงสุดซึ่งรูปแบบนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวารูปแบบ
แกปญหาแบบบูรณาการ
2.6.2 ในทางนิติศาสตร นายสราวุธ เบญจกุล ไดก ลาวถึง ทฤษฎีเ กี่ยวกั บ การระงั บ
ขอพิพาทดวยการเจรจาไกลเกลี่ยวามีทฤษฎีสําคัญที่เกี่ยวของอยู 2 ทฤษฎี8 คือ
1) ทฤษฎี ก ารแขง ขัน (Competitive Theory) ทฤษฎีนี้ม องวา ผูเ จรจาที่ มี
ประสิทธิภาพ ไดแก ผูที่มีความรูทางกฎหมายและสามารถรักษาผลประโยชนของลูกความโดยไดรับ
ผลออกมาเปนรูปธรรมซึ่งอาจเปนในดานเงินตราหรือวัตถุและเขาใจถึงอํานาจที่ตนมีอยูและใชโดยไม
ชักชาเพื่อประโยชนของลูกความทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนสมมติฐานเบื้องตนวา “สังคมอยูภายใตปกครอง
หรือครอบงําโดยผูที่เห็นแกประโยชนสวนตัวในสถานการณของการเจรจาแตละฝายทั้งนักกฎหมาย
และลูกความตางมีความประสงคใหบรรลุความตองการของตนมากที่สุด” ทฤษฎีการแขงขันมองโลก
ในแงที่วาทรัพยากรมีอยูจํากัดตองแบงปนโดยการแขงขันเพื่อใหประสบความสําเร็จในแตละเรื่องตาม
ทฤษฎี นี้ รู ป แบบการเจรจากํ า หนดขึ้ น โดยถื อ ผลประโยชน ข องตนเป น สํ า คั ญ เพื่ อ ให ต นได รั บ
ผลประโยชนมากที่สุดในขณะที่อีกฝายหนึ่งตองเปนฝายสูญเสีย
2) ทฤษฎีก ารแกปญ หา (Problem Solving Theory) ทฤษฎีนี้ถือหลัก ว า
ผูเขารวมเจรจาทุกคนมีผลประโยชนรวมกันถาไมมีสิ่งอื่นทุกคนอาศัยอยูในสภาพแวดลอมของสังคม
เดี ยวกัน จึง มีส วนรว มในการแก ไขปญ หารว มกั นเพื่อ ให ส ามารถนํา ขอ ตกลงดว ยความสมัค รใจ
8

สราวุธ เบญจกุล, เทคนิคการไกลเกลี่ย : ยุทธศาสตรและทฤษฎีการเจรจา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักระงับขอ
พิพาทสํานักงานศาลยุติธรรม, 2539), หนา 73–78.
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ขอขัดแยงเปนปญหาที่ตองศึกษาและแกไขรวมกันโดยคูความทั้งสองฝายเพื่อผลประโยชนรวมกัน
หลักการของทฤษฎีการแกไขปญหาที่สําคัญมี 5 ประการคือ
(1) แยกปญ หาความสัม พันธสวนตัวออกจากขอขัดแยง และแกไขในแตล ะ
ปญหาแยกตางหากจากกัน
(2) เนนความสําคัญ ของประโยชนไดเ สียและความตองการของคูความซึ่ง
ไมใชฐานะของคูความ
(3) คิดหาทางเลือกหลายวิธีเพื่อใหคูความไดรับผลประโยชนรวมกัน
(4) ยืนยัน การใชองค ป ระกอบต าง ๆ ที่ต องนํ ามาใชในการตั ดสินใจเพื่ อ
ประเมินทางเลือก
(5) เขาใจและแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการเจรจาตกลงทําสัญญา
จากทฤษฎีการแขงขันและทฤษฎีการแกปญหาดังไดกลาวไวขางตนจะเห็นไดวา
ทฤษฎีการแขงขันมีขอดี คือ สามารถกําหนดรูปแบบและขั้นตอนการเจรจาการตอรองที่แข็งกราวจะ
เหนือกวาฝายที่ดอยกวาทําใหขอพิพาทสามารถยุติลงไดแตจะมีขอเสียที่คูความตองเผชิญหนากันแตละ
ฝายตอสูเพื่อชัยชนะทําใหเปนศัตรูกันเมื่อฝายหนึ่งไดประโยชนอีกอีกฝายหนึ่งตองสูญเสียสวนทฤษฎี
การแกไ ขปญ หามี ขอ ดีที่ว า เปนการแกไ ขป ญ หาร วมกั นโดยคํ านึง ถึง ความชอบธรรมของฐานะ
ผลประโยชนและความประสงคของอีกฝายหนึ่งมิไดมุงเพื่อชัยชนะแตเพียงอยางเดียว แตอยางไรก็ตาม
มีขอเสียที่วาไมอาจใชรวมกับ ทฤษฎีก ารแขง ขันในแงที่วาแมทรัพยากรจะมีอยูอยางจํากัดในการ
แขงขันฝายหนึ่งอาจไดประโยชนโดยไมทําใหอีกฝายหนึ่งตองสูญเสีย ดังนั้น เมื่อทฤษฎีทั้งสองตางมีทั้ง
ขอดีและขอเสียจึงสมควรที่ผูไกลเ กลี่ยจะตองเลือกนําเฉพาะขอดีของแตละทฤษฎีมาใชเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดบนพื้นฐานแหงสภาพปญหาและสภาพแวดลอมของคดีหรือขอพิพาทนั้น ๆ ดวย
2.7 การคุมครองผูบริโภคของประเทศญี่ปุน
สํานักงานผูบริโภคแหงชาติประเทศญี่ปุน (NCAC) เปนหนวยงานของรัฐที่จดทะเบียนเปน
นิติบุคคลทําหนาที่เปนองคกรหลักในการใหความชวยเหลือผูบริโภคตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
กิจ การผูบริโภคพื้นฐาน (Consumer Affairs Fundamental Act) และพระราชบัญญัติจัดตั้ง
สํานักงานผูบริโภคแหงชาติประเทศญี่ปุน (NCAC Act) ซึ่งไดจัดการเรื่องรองเรียนใหกับผูบริโภคมา
ตั้ง แตป พ.ศ. 2513 โดยจะทํางานรว มกันกับ รัฐ บาลและองคก รกิจ การผูบ ริโ ภคระดับ ทองถิ่น ที่
ดําเนินการโดยรัฐบาลทองถิ่น ดังนี้
1) การใหคําปรึก ษาแกผูบริโ ภค และเปนที่ป รึกษาใหแกองคกรกิจ การผูบ ริโภคระดับ
ทองถิ่น
2) ศูนยเยียวยาผูบริโภคขามแดน (CCJ)
3) การวิเคราะหเรื่องรองเรียนและการสรางความตระหนักรูใหแกประชาชน รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลเรื่องรองเรียนของผูบริโภคโดยใชระบบฐานขอมูล “PIO–NET”
4) การทดสอบผลิตภัณฑตามคํารองขอและแจงผลการทดสอบใหประชาชนทราบ
5) การประชาสัมพันธใหผูบริโภครับรูและเขาใจถึงการดําเนินธุรกิจที่หลอกลวงหรือสินคาที่
อาจเปนอันตราย
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6) การศึกษาและฝกอบรมเพื่อสงเสริมศักยภาพของที่ปรึกษาดานการคุมครองผูบริโภค
7) การระงับขอพิพาททางเลือกโดยการไกลเกลี่ยและกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
2.8 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ชาญณรงค ปราณีจิตต และคณะ (2540) ศึกษาการวิจัยเพื่อหาวิธีลดปริมาณคดีที่มาสูศาล
ผลการวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ David M.Engel ซึ่งทําการคนควาพฤติกรรม
ในการระงับขอพิพาทในชนบทภาคเหนือของไทยในเขตจังหวัดเชียงใหมวาคนไทยในชนบทนิยมที่จะ
ระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยประนีประนอมยอมความมากกวาการฟองรองคดีเมื่อมีกรณีพิพาท
เกิดขึ้นหากคูกรณีตกลงกันไมไดก็จะใหบุคคลที่แตละฝายเคารพนับถือในหมูบานโดยเฉพาะผูใหญบา น
ชวยไกลเกลี่ยประนีประนอมและหากตกลงกันไมไดอีกก็จะขอใหกํานันหรือนายอําเภอชวยทําการไกล
เกลี่ยเวนแตจะเปนเรื่องรายแรงหรือคูกรณีพิพาทไมเชื่อฟงไมเคารพผูใหญบานหรือเจาพนักงานฝาย
ปกครองจึงนําขอพิพาทนั้นเขาสูกระบวนการตามกฎหมายตอไป
วิชัย อริยะนันทกะ (2540) ศึกษาเรื่องการระงับขอพิพาทที่เกิดจากสัญญาการคาระหวาง
ประเทศ รวมบทความขอบังคับ ขอตกลงระหวางประเทศ กฎหมายและคําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับ
อนุญาโตตุลาการ ซึ่งการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยหรือการประนอมขอพิพาทโดยที่ผูประนอม
ขอพิพาทจะเปนผูทําการเจรจาไกลเกลี่ยใหคูกรณีทําความตกลงกันแตจะมุงเนนสําหรับการระงับขอ
พิพาทอันเกิดจากสัญญาในทางแพงและพาณิชยซึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจเศรษฐกิจและการคาระหวาง
ประเทศโดยอาศัยพื้น ฐานของข อตกลงระหวางคูก รณีในสัญ ญา และการระงับ ขอพิ พาทโดยวิ ธี
อนุญาโตตุลาการเปนการตกลงเพื่อยุติขอพิพาทโดยการตัดสินใจของคนกลางซึ่งจะตองไมใชเปนฝาย
ในขอพิพาทคือเปนบุคคลภายนอกจะมีจํานวนหนึ่งคนหรือหลายคนก็ไดโดยไดรับเลือกจากผูเปนฝาย
ในขอพิพาทหรือ ไดรับ แตง ตั้ง ตามวิธีก ารที่ผูเ ป นฝายในขอพิพาทไดตกลงไวห รื อตามที่ก ฎหมาย
กําหนดใหทําการพิจารณาชี้ขาดขอพิพาทเรื่องใด ๆ โดยเฉพาะคําชี้ขาดของอนุญ าโตตุลาการนั้น
โดยทั่วไปแลวจะถือวาถึงที่สุดหมายความวามีผ ลเปนการยุติขอพิพาททั้ง ปญหาขอเท็จจริงและขอ
กฎหมายและคูกรณีจะตองผูกพันตามคําชี้ขาดนั้นเมื่อคูกรณีเปนผูแพคดีไมปฏิบัติตามคําชี้ขาดอีกฝาย
หนึ่งก็สามารถอาศัยองคการของรัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งคือศาลใหทําการบังคับตามที่ไดชี้ขาดนั้นได
ฉายศิลป เชี่ยวชาญพิพัฒน (2552) ศึกษาเรื่องกฎหมายคุมครองผลประโยชนของผูบริโภค
ในฐานะคูสัญญา ซึ่งการทําสัญญาของเอกชน จะมีผลผูกพันเฉพาะคูสัญญาเทานั้น เวนแตจะเปนการ
ทําสัญญาเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอก สําหรับพฤติกรรมของผูบริโภคนั้น ผูบริโภคมิไดบริโภค
สินคาหรือบริการ โดยอาศัยความสัมพันธทางสัญญาแตเพียงอยางเดียว ทั้งนี้ เพราะการบริโภคสินคา
หรือบริก ารเปนปรากฏการณธรรมชาติของมนุษ ย ซึ่ง มิไดขึ้ นอยูกับ เงื่อนไขในสถานะทางสัง คม
(status) ความสามารถของบุคคล (capability) หรือขอตกลงในทางนิติกรรมสัญญา หากเกิดความ
เสียหายจากการบริโภคสินคาหรือบริการ และจําเปนที่จะตองมีการชดใชเยียวยาใหแกผูบริโภคแลว
การนําหลักกฎหมายเรื่องสัญญามาบังคับใช ยอมบังคับใชไดแตเฉพาะคูสัญญา คือ ผูบริโภคกับผูผลิต
หรือผูป ระกอบธุรกิจ ตองมีนิติสัมพันธในทางสัญ ญาเทานั้น แตหากผูบริโภคมิใชคูสัญญาก็จะไมมี
โอกาสไดรับการชดใชเยียวยา หลักกฎหมายดังกลาวเปนอุปสรรคในการคุมครองผูบริโภค และไมตรง
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ตอความเปนจริง การคุมครองผูบริโภคจึงไมอาจนําหลักกฎหมายในเรื่องของความสัมพันธทางสัญญา
มาบังคับใชได

บทที่ 3
ผลการศึกษา
จากการศึก ษาวิเ คราะหการแกไขปญ หาการคุมครองผูบ ริโ ภคดานอสังหาริมทรัพยของ
ผูบ ริโ ภคตางชาติ และการดําเนินงานของภาคสวนตาง ๆ ที่เ กี่ยวของกับการคุมครองผูบ ริโ ภคใน
ประเทศไทย พบวา
3.1 อํา นาจหนา ที่ข องสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโ ภค ที่เกี่ย วของกับการคุมครอง
ผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เนนการปฏิบัติในการแกไขปญหาใหผูบริโภค
เพื่อใหไดรับการเยียวยาหรือไดรับชดเชยความเสียหายโดยเร็ว จึงเนนการเจรจาไกลเกลี่ยเปนหลักเพือ่
มิใหขอพิพาทถึง กระบวนการชั้นศาล ซึ่ง จะไมเ กิดประโยชนกับ ผูบ ริโภค เพราะการดําเนินคดีใช
เวลานานกวาคดีจ ะเปนที่ยุติ และเปนความเสี่ยงที่ผูบ ริโ ภคจะไดก ารเยียวยาที่เ หมาะสมเพราะ
ระยะเวลาที่ทอดยาวออกไป พยานเอกสาร หรือพยานอื่น ๆ ที่เปนประโยชนอาจจะไมสามารถนํามา
พิสูจนตอศาลได ดังนั้นกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยจึงเปนกระบวนที่ดีที่สุดเพื่อใหทุกฝายไดยุติปญหา
ตอกันได
นอกจากการเจรจาไกลเกลี่ยจะเปนเรื่องที่สําคัญแลว กฎหมายที่จะเปนเครื่องมือหรืออาวุธ
อยางหนึ่งที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ใชเปนมาตรการในการปองปรามผูประกอบธุรกิจมิ
ใหเ อาเปรียบผูบ ริโ ภคโดยชองวางของกฎหมาย หรือการเอาเปรียบผูบ ริโ ภคดวยการทํา สัญ ญา
สําเร็จรูปขึ้นมาเพื่อใหมีขอความหรือเงื่อนไขที่ใชเอาเปรียบผูบริโภคได หนวยงานภาครัฐจึงจําเปนตอง
เขาไปแทรกแซงธุรกิจของฝายเอกชน ซึ่งตามลักษณะของกฎหมายมหาชนกําหนดใหสามารถทําได
แตตองทําโดยมีอํานาจตามกฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ของรัฐจึง จะเขาไปแทรกแทรกการดําเนิน
ธุรกิจของฝายเอกชนเทาที่จําเปนและมิใหเอกชนตองแบกรับภาระเกินสมควร
ในการคุมครองผูบริโภคทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ กรณีรองเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
3.1.1 รับเรื่องรองเรียนขอความเปนธรรมจากผูบริโภคเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ ตองพิจารณาวาเรื่องรองเรียนดังกลาวอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคหรือไม เชน ผูบริโภครองเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณูปโภคหรือทรัพย
สวนกลาง หรือการบริหารงานของนิติบุคคล กรณีดังกลาวอยูใ นอํานาจของกรมที่ดิน เจาหนาที่ตองให
คําแนะนําแกผูบริโภควากรณีดังกลาวอยูในอํานาจของหนวยงานเฉพาะ และสงเรื่องใหหนวยงาน
พิจารดําเนินการ
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แตห ากเปนกรณีกอสรางไมแลวเสร็จ หรือกอสรางแลวเสร็จแตไมตรงตามแบบ
หรือเกิดความชํารุดบกพรอง หรือไมไดรับรายการสงเสริมการขายไมครบถวนตามสัญญา และอื่น ๆ ที่
อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเจาหนาที่ตองรับไวพิจารณา
3.1.2 เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนแลวเปนดุลพินิจ ของพนักงานเจาหนาที่เจาของสํานวน
ที่ตองพิจารณาวา กรณีดังกลาวควรใหผูประกอบธุรกิจชี้แจง หรือเชิญคูกรณีทั้งสองฝายรวมเจรจา
ไกลเกลี่ยเพื่อหาขอยุติรวมกัน หรือขอขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ผูบริโภครองวา
ผูประกอบธุรกิจกอสรางไมตรงตามแบบ กรณีนี้ตองใหผูมีอํานาจหนาที่อนุญาตใหกอสรางพิจารณา
ตรวจสอบกอน
3.1.3 การเจรจาไกลเกลี่ยชั้นพนักงานเจาหนาที่ โดยนักสืบสวนสอบสวน ผูเปนเจาหนาที่
เจ าของสํ า นวน มี ห นา ที่ ในการแสวงหาข อเท็ จ จริ ง จากทั้ ง สองฝา ย คื อ ฝา ยผูบ ริ โ ภค และฝ า ย
ผูประกอบการ และเนนหลักประนีประนอมเพื่อใหทั้งสองฝายหาขอยุติรวมกัน หากหาขอยุตริ ว มกันได
ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอตกลงไวเปนหลักฐาน แตหากไมสามารถหาขอยุติรวมกันใหจัดทําบันทึก
ขอเท็จจริงเพื่อระบุขอเท็จจริงที่แตละฝายใหไวเปนหลักฐาน
หากผู บ ริ โ ภคชาวต า งชาติ ในทางปฏิ บั ติ ต อ งขอความอนุ เ คราะห ใ ห ส ว น
ความรวมมือกับตางประเทศเปนลามในการเจรจาไกลเกลี่ย
3.1.4 การเจรจาไกลเกลี่ยชั้นคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่
เกี่ยวของกับการแกไขปญหาการคุมครองผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพย มีดังนี้
1) คณะอนุ ก รรมการไกล เ กลี่ ย เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข จ ากผู บ ริ โ ภค ชุ ด ที่ 1
ประกอบดวย ผูแทนสํานักงานคุม ครองสิท ธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกป ระชาชน สํานักงาน
อัยการสูงสุด เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การคุมครองผูบริโภค สํานัก งานตํารวจแหงชาติ ผูแทนสภาทนายความ ผูอํานวยการกองคุมครอง
ผูบริโภคดานสัญญา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวของตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเห็นชอบครั้งละไมเกิน 3 คน เปน
อนุกรรมการ หัวหนาฝาย กองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จํานวน 2 คน
เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
2) คณะอนุ ก รรมการไกล เ กลี่ ย เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข จ ากผู บ ริ โ ภค ชุ ด ที่ 2
ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ประธานอนุกรรมการ ผูแทนกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค สํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนสภา
ทนายความ ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
เห็น ชอบครั้ ง ละไมเ กิน 3 คน เปน อนุก รรมการ หั วหน าฝ าย กองคุม ครองผูบ ริโ ภคด านสั ญ ญา
สํานักงานคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโ ภค เปนอนุกรรมการและเลขานุก าร เจาหนาที่สํานัก งาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จํานวน 2 คน เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
3) คณะอนุ ก รรมการไกล เ กลี่ ย เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข จ ากผู บ ริ โ ภค ชุ ด ที่ 7
ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการคุม ครองผูบริโภค เปนประธานอนุกรรมการ ผูอํานวยการ

21
สํานักแผนและการพัฒนาการคุมครองผูบริโภคหรือผูแทน สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ผูอํานวยการกองกฎหมายและคดีหรือผูแทน สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูอํานวยการ
กองที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียนตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเห็นชอบ ครั้งละ
ไมเ กิน 3 คน ผูท รงคุณวุฒิหรือผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของตามที่เลขาธิก ารคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคเห็นชอบครั้งละไมเกิน 3 คน เปนอนุกรรมการ ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภค
ดานสัญญา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนอนุกรรมการและเลขานุการ เจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จํานวน 2 คน เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 1–7 มีอํานาจหนาที่ดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ยเรื่องราว
รองทุกขระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ เพื่อใหไดขอยุติในกรณีพิพาท , กรณีเจรจาไกลเกลี่ยแลว
คูกรณีไมส ามารถตกลงกันได ใหสงเรื่องพรอมความเห็นตอคณะอนุก รรมการพิจารณากลั่นกรอง
เรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคดานสินคาและบริการทั่วไป หรือคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
เรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพย เพื่อพิจารณาตอไป และดําเนินการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย โดยใหมีวาระดํารงตําแหนง
คราวละ 2 ป
ในกรณี ที่ มี ผู บ ริ โ ภคเป น ชาวต า งชาติ ต อ งขอความร ว มมื อ เจ า หน า ที่ ส ว น
ความรวมมือกับตางประเทศในการสื่อสารเปนลามเพื่อใหการเจรจาไกลเกลี่ยลุลวงไปดวยดี
3.1.5 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพย
เมื่อการเจรจาไกลเ กลี่ย ชั้นพนัก งานเจาหนาที่ของนัก สืบ สวนสอบสวนไมเ ป น
ผลสําเร็จแลว และการเจรจาไกลเกลี่ยชั้นคณะอนุกรรมการฯ แตละชุดเจรจาไกลเกลี่ยไมเปนผลสําเร็จ
ก็จะนําเรื่องเสนอตอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค เพื่อพิจารณา
ขอเท็จจริงประกอบกับขอกฎหมายวาจะดําเนินคดี หรือยุติเรื่องรองเรียนของผูบริโภค
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภ ดานอสังหาริมทรัพย
ประกอบดวยเลขาธิก ารคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโ ภค เปนประธาน และผูท รงคุณ วุฒิ หรื อ
กรรมการตัว แทนหน วยงานตา ง ๆ อีก 16 คนเปน กรรมการ โดยมีอํา นาจและหนา ที่พิ จ ารณา
กลั่นกรองคํารองทุก ขที่สํานัก งานคณะกรรมการคุมครองผูบริโ ภคไดรับจากผูบริโภคที่ไดรับ ความ
เดือดรอน หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผูผลิต หรือผูประกอบธุรกิจ หรือคํารองเรียนอืน่
ทั่ว ๆ ไปในเรื่องเกี่ยวกับการถูกเอาเปรียบ หรือไมไดรับความเปนธรรมในการซื้ออสังหาริมทรัพย กอน
นําเสนอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณา
3.1.6 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (คคบ.) เปนหนวยงานที่มีอํานาจและหนาที่สูงสุด
ในที่ป ฏิบัติก ารตามกฎหมาย มีนายกรัฐมนตรี เ ปนประธานกรรมการ มีก รรมการอีก 11 คน ซึ่ง
ประกอบด ว ย เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม
ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดประทรวง
คมนาคม เลขาธิก ารคณะกรรมการอาหารและยา ผูท รงคุณวุฒิอีก ไมเกิน 8 คน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
แตงตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภค เปนกรรมการและเลขานุการ มีวาระการดํารง
ตําแหนง คราวละ 3 ป โดยกรรมการที่พนจากตําแหนง อาจไดรับ แตงตั้ง อีก ไดตามมาตรา 11 ซึ่ง
กรรมการอาจพนตําแหนงไดเ มื่อ ตาย ลาออก คณะรัฐมนตรีใหออก เปนบุคคลลมละลาย คนไร
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ความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษ สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
กฎหมายไดกํ า หนดใหค ณะกรรมการมีอํ า นาจและหน าที่ ซึ่ ง อาจแยกเป น 2
ประเภท คือ อํานาจหนาที่ทั่วไป และอํานาจหนาที่พิเศษ
อํานาจและหนาที่โดยทั่วไปของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ตามมาตรา 10
ไดแก พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการ
กระทําของผูประกอบธุรกิจ ดําเนินเกี่ยวกับสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา 36 แจง
หรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคา หรือบริการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียสิทธิของ
ผูบริโภค ในการนี้จะระบุชื่อสินคาหรือบริการ หรือชื่อของผูประกอบธุรกิจดวยก็ได ใหคําปรึกษาและ
แนะนําแกคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณคําสั่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติห นาที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และคณะอนุก รรมการสอดสอง
เรงรัดพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือหนวยงานอื่น ของรัฐใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่ที่
กฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ใหดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ของผูบริโภค ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผูรอง
ขอ ตามมาตรา 39 รับรองสมาคมตามมาตรา 40 รวมทั้งเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
นโยบายและมาตรการในการคุมครองผูบริโภค และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับ
การคุมครองผูบริโภคที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
ไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ ในการปฏิบัติหน าที่ตามมาตรานี้โดยคณะกรรมการ
อาจมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนผูปฏิบัติการ หรือเตรียมขอเสนอมายัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปได
สวนอํานาจหนาที่พิเศษของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไดแก อํานาจในการ
สั่งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดสงเอกสาร หรือขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่มีผูรองทุกขหรือ เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การคุม ครองสิท ธิของผูบริโ ภคที่พิจ ารณาได ในการนี้จ ะเรียกบุคคลที่เ กี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได
(มาตรา 18) ในกรณีที่ก ฎหมายวาดวยการใด ไดบัญ ญัติเ รื่องใดไวโ ดยเฉพาะแลว ใหบังคับ ตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น และใหนําเอาบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใชบังคับไดเทาที่ไมซ้ํา
หรือขัดกับบทบัญญัติดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม
หากปรากฏวาเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาวยังมิไดมีมาตรการดําเนินการ หรือดําเนินการ
ยังไมครบขั้นตอนตามกฎหมายวาดวยการนั้น และมิไดออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตาม
กฎหมายดัง กลาวในเกาสิบ วัน นับ แตวันที่ไดรับ หนัง สือแจง จากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรื อ
คณะกรรมการ โดยใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรี
พิจารณาออกคําสั่งตามกฎหมายได ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจปลอยใหเนิ่นชาตอไปได
ใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีออกคําสั่งได โดยไมตองมี
หนังสือแจงหรือรอใหครบกําหนดเกาสิบวันตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด ในกรณีที่กฎหมายดังกลาว
นั้นมิไดมีบทบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจ ตามกฎหมานออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภคตามที่บัญญัติไดในหมวดนี้ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจออกคําสั่งตามความในหมวดนี้
เวนแต ในกรณีที่กฎหมายดังกลาวมีเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายอยูแลว คณะกรรมการคุมครอง
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ผูบ ริ โ ภคอาจมอบหมายให เ จ า หน า ที่ ผูมี อํ า นาจตามกฎหมายว า ด วยการนั้ น ๆ ใช อํา นาจตาม
พระราชบัญญัติแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได การมอบอํานาจใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น ๆ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 21)
3.1.7 พนักงานอัยการในฐานะเจาหนาที่คุมครองผูบริโภค
แตเดิมมา นั้นไมมีกฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่ของอัยการไวอยางแจงชัด คงมี
กฎหมายตาง ๆ กําหนดไวใ หเ ปนอํ านาจหนาที่ของพนัก งานอัยการ จนกระทั่ง มาตรา 39 แห ง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง กรม พ.ศ. 2534 บัญญัติใหสํานักงานอัยการสูงสุดมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาทั้ง ปวง ดําเนินคดีแพงและใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกรัฐบาลและ
หนวยงานของรัฐ และอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย อีกทั้งเพื่อรักษาประโยชนของรัฐ ใน
กรณีรัฐเปนโจทก เชนคดีอาญา ซึ่งถือเปนความผิดตอแผนดินรัฐเปนผูเสียหาย
สํา นั ก งานอั ย การสูง สุ ด จึ ง มี ภ ารกิ จ ตามกฎหมายในการดํา เนิน คดีแ พ ง และ
คดีอาญาทั้งปวง พรอมทั้งใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกหนวยงานของรัฐ และตามกฎหมายที่กําหนด
ไวร วมตลอดถึ ง กรณี ที่ก ฎหมายกําหนดไวใ หเ ปนหนาที่ของพนัก งานอัยการ อํา นาจหน าที่ของ
สํานักงานอัยการสูงสุดตามกฎหมายสามารถแยกไดเปนดานตาง ๆ ดังนี้
1) อํานวยความยุติธรรม
2) รักษาผลประโยชนของรัฐ
3) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
4) หนาที่อื่น ๆ ที่กฎหมายกําหนดไว
จากอํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการขางตน ในสวนของอํานาจหนาที่ของ
พนักงานอัยการที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 นั้น จะพบวาในสวน
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 มาตรา 11 และมาตรา 15 ที่บัญญัติวา
“พนักงานอัยการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
1) ในคดีอาญา มีอํานาจและหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และตามกฎหมายอื่น ซึ่งบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาที่ ของอัยการสูงสุดและพนักงานอัยการ
2) ในคดีแพง มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดีแทนรัฐบาลในศาลทั้งปวงกับมีอํานาจ
และหนาที่ตามกฎหมายอื่น ซึ่งบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาที่ ของอัยการสูงสุดและพนักงานอัยการ
...” และ
“ในการใชอํานาจหรือกระทําหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หรือกฎหมายอื่น ใหอ ธิบ ดีมีอํานาจทําคําสั่ง เฉพาะเรื่ อง หรือวางระเบียบไวใหพนัก งานอัยการ
ปฏิบัติการได”
ถือไดวา พนักงานอัยการมีสวนสําคัญอยางยิ่ง เพราะโดยพระราชบัญญัติพนักงาน
อัยการ พ.ศ. 2498 นั้นพนักงานอัยการสามารถดําเนินคดีอาญาและคดีแพง ไดตามกฎหมายอื่นซึ่ง
บัญญัติวาใหเปนหนาที่ของพนักงานอัยการ เชนเปนเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคผูที่ไดรับอํานาจจาก
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหเปนผูดําเนินคดีแทนผูบริโภค ที่ไดรับผลกระทบจากการกระทําอัน
เปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค
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จากกฎหมายดัง กลาว อํานาจของพนัก งานอัยการตามพระราชบัญ ญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 พนักงานอัยการมิไดกระทําในฐานะเปน พนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติ
อัยการ พ.ศ. 2498 แตอยางใด แตเปนการไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ในฐานะ
เจาหนาที่คุมครองผูบริโภค ทั้งนี้เพื่อใหมีพนักงานอัยการในฐานะเจาหนาที่คุมครองผูบริโภค ทําหนาที่
ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล ตามมติคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
3.2 การควบคุมสัญญาของผูประกอบธุรกิจในการขายอสังหาริมทรัพย
การทํ าสัญ ญาระหวางผู ป ระกอบธุร กิจ กับ ผูบ ริโ ภคสว นมากผูป ระกอบธุ ร กิจ ถื อความ
ไดเปรียบจากการรางสัญญาสําเร็จรูปใชเงื่อนไขที่ไมเปนกรรมกับผูบริโภค ดวยเหตุนี้หนวยงานของรัฐ
จึงอาศัยกฎหมายมหาชนในการควบคุมสัญญาของผูประกอบธุรกิจใหเปนสัญญามาตรฐานเพื่อมิให
ฝายใดฝายหนึ่งไดเปรียบเสียเปรียบกันเกินสมควร
การควบคุมสัญญาของผูประกอบธุรกิจในการดําเนินการขายอสังหาริมทรัพยมีหนวยงานที่
รับผิดชอบ จํานวน 2 หนวยงาน ดังนี้
3.2.1 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไดออกประกาศคณะกรรมการวาดวย
สัญญา เรื่อง ใหธุรกิจขายหองชุดเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 โดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 35 ทวิ แหง พระราชบัญญัติคุม ครองผูบ ริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 15
กันยายน 2543 การที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดออกประกาศฉบับนี้เนื่องจากไดรับ
เรื่องรองเรียนจากผูบริโภคจํานวนมากวาไมไดรับความเปนธรรมจากการทําสัญญาซื้อขายหองชุดกับผู
ประกอบธุรกิจและอยูในฐานะเสียเปรียบจากการทําสัญญามาก นอกจากนี้ยังเปนมาตรการปองปราม
มิใหผูประกอบธุรกิจทําสัญญาไมเปนธรรม และหากฝาฝนเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได
คณะกรรมการวา ด ว ยสั ญ ญา ประกอบด ว ยกรรมการผู ท รงคุณ วุ ฒิ ใ นเรื่ อ งที่
เกี่ยวของกับสัญญาตามที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแตงตั้งขึ้น มีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไม
เกินสิบสามคน (มาตรา 14) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป มีอํานาจออกกฎหมายในลักษณะ
ประกาศ เพื่อ ควบคุมสัญญา และมีอํานาจและหนาที่ในการควบคุมหลักฐานการรับเงิน โดยมีอํานาจ
กําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการอยางใดอยางหนึ่งเปนธุรกิจที่ควบคุมราย การใน
หลักฐานการรับเงินได โดยหลักฐานการรับเงินจะตองมีรายการและใชขอความที่จําเปน ซึ่งหากมิไดมี
รายการหรือมิไดใชขอความเชนนั้น จะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร และหาม
ใชขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการวาดวยสัญญา
กําหนด โดยการกําหนดดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(มาตรา 35 เบญจ)
3.2.2 กรมที่ดิน สัง กัดกระทรวงมหาดไทย ไดออกกฎหมายที่เ กี่ยวของกับการควบคุม
ผูประกอบธุรกิจในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย ดังนี้
1) พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 เปนบทบัญญัติที่บังคับใชในเรื่องทั่วไป
แตในสภาพความเปนจริงของสังคมปจจุบัน เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววาบุคคลไมมีความเสมอภาค
กัน บุคคลไมมีความเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การศึกษา สติปญญาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
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บุคคลที่อยูในฐานะของผูบริโภคยอมไมอยูในฐานะที่มีความเสมอภาคและเทาเทียมกับผูป ระกอบ
ธุรกิจ ไมมีอํานาจตอรองกับผูประกอบธุรกิจ ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาและปองกันมิใหผูบริโภค
ถูกเอารัดเอาเปรียบในการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
ตามมาตรา 6/2 กําหนดใหใชสัญญาจะซื้อจะขาย (อ.ช.22) และสัญญาซื้อขายหองชุด (อ.ช.23)
ระหวางผูมีกรรมสิท ธิ์ในที่ดินและอาคารชุดกับ ผูจ ะซื้อหรือผูซื้อตองทําสัญ ญาตามแบบสัญ ญาที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดวาดวยเรื่องกําหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายหองชุด พ.ศ.
2551 ออกตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
2) พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เปนการออกกฎหมายเพื่อเนนการ
บริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในโครงการหมูบานจัดสรร ซึ่งกอนหนาที่กฎหมายฉบับนี้จะมีผ ล
บังคับใช ไดถือตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 หรือ ปว.286 ซึ่งวางกฎเกณฑในการจัดสรร
ที่ดินไวโ ดยกําหนดหนาที่สําหรับ ผูจัดสรรที่ดินไวกวาง ๆ วาตองรัก ษาสาธารณูป โภค เชน ถนน
สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน ซึ่งเปนภาระจํายอมที่จัดใหมีขึ้นตามแผนผังโครงการที่ไดรับอนุญาตให
คงสภาพเชนเดิมตลอดไป จะทําใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไป หรือเสื่อมความสะดวกมิได ผู
จัดสรรจะหมดหนาที่ก็ตอเมื่อโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชนหรือโอนใหแกหนวยงาน
ปกครองทองถิ่นในทองที่ซึ่งที่ดินจัดสรรนั้นตั้งอยูเทานั้น จึงไดตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้น
3.3 การเยียวยาความเสียหายใหแกผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพย
เมื่อมีปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย เชน กอสรางไมแลวเสร็จตาม
สัญญา กอสรางไมตรงตามแบบ หรือไมกอสรางเลย โดยกองคุมครองผูบริโ ภคดานสัญ ญามีหนาที่
รับผิดชอบดําเนินการแกไขปญหาใหกับผูบริโภค ซึ่งมีบุคลากรในตําแหนงนักสืบสวนสอบสวน เปน
พนักงานเจาหนาที่ โดยเปนผูที่มีคุณวุฒิจบปริญญาตรี ดานสังคมศาสตร แตบุคลากรสวนใหญขาด
ทักษะดานภาษาตางประเทศ เมื่อเกิดขอพิพาทที่เปนผูบริโภคชาวตางชาติ จึงมีปญหาดังนี้
3.3.1 การเยียวยาความเสียหายใหผูบริโภคชาวตางชาติของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบ ริโภค
1) กรณีผูบริโภคเปนคนไทย และผูบริโภคที่เปนชาวตางชาติที่อยูในประเทศไทย
ในลักษณะถาวรตามอํานาจหนาที่ปจจุบันตามโครงสรางการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เมื่อผูบริโภคไดใชสิทธิรองเรียนแลว นักสืบสวนสอบสวนถือวาเปนเจาหนาที่ชั้นตนที่
ทําหนาที่แสวงหาขอเท็จจริงจากเอกสาร จากผูรองซึ่งเปนผูเสียหาย และหนวยงานราชการที่เกีย่ วของ
กับเรื่องนั้น ๆ เพื่อใหไดเท็จจริงมากที่สุดในการวิเคราะหหาแนวทางชวยเหลือแกไขปญหาของผูรอง
กรณีเปนคนไทยการสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนความเห็นหรือใหคําแนะนําแกผูรองเพื่อใหทราบสิทธิและ
หนาที่เปนการงายที่จะสื่อสารกันได
แตหากผูบริโภคเปนชาวตางชาติสวนใหญจะสื่อสารกับพนักงานเจาหนาที่ไม
เขาใจกันเนื่องจากสื่อสารกันคนละภาษา นอกจากนี้ยังพบวาการทําสัญญาของผูรองและผูประกอบ
ธุรกิจจะแตกตางไปจากที่กฎหมายกําหนด โดยสวนมากจะมีการระบุวาหากมีขอพิพาทเกิดขึ้นใหระงับ
ขอพิพาทดวยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งขอความเชนนี้ทําใหกฎหมายพิเศษ เชน พระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2522 หรื อ ประกาศของคณะกรรมการสั ญ ญาฯ จะไม ถูก นํ า มาพิ จ ารณา และสํา นั ก งาน

26
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไมสามารถไกลเกลี่ยหรือดําเนินการใด ๆ ได หรือหากกรณีที่ขอสัญญา
ไมไดร ะบุใหอนุญ าโตตุล าการเปนผูร ะงับ ขอพิพ าทและเขาสูขั้นตอนการไกลเ กลี่ยของพนัก งาน
เจาหน าที่เ จ าของสํานวนที่ขาดทัก ษะดานภาษาก็ไ มส ามารถสื่อ สารถึ ง ความตองการของผูรอ ง
ชาวตางชาติ หรืออธิบายขอกฎหมายใหผูรองทราบถึงสิทธิและหนาที่ได ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคมีพนักงานเจาหนาที่ที่มีทัก ษะดานภาษาตางประเทศ สังกัดสวนความรวมมือกับ
ตางประเทศ ทําหนาที่บริการอํานวยความสะดวกผูรองชาวตางชาติเปนการเบื้องตนเทานั้น ซึ่งปญหา
และอุปสรรคดานสรางของบุคคลากรก็ถือเปนปญหาอยางหนึ่งถึงความไมพรอมในการแกไขปญหาให
ผูบริโภคชาวตางชาติ ที่จะไดรับการเยียวยาอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร อาจสงผลตอสิทธิของผูรอง
และภาพลักษณของการคุมครองผูบริโภคชาวตางชาติในประเทศไทยดวย
2) กรณีผู บ ริโ ภคชาวต า งชาติที่ ม าประเทศไทยเปน การชั่ วคราว ในลั ก ษณะ
นักทองเที่ยว หรือชาวตางชาติที่เขามาในประเทศไทยในลักษณะอื่นที่ไมไดอยูในประเทศไทยเปนการ
ถาวร เจ าหน าที่ข องส วนความรวมมื อกับ ตางประเทศ เป นผูดํ าเนิน การชวยเหลื อแต เ พีย งการ
ประสานงานและอํานวยความสะดวกเทานั้น เนือ่ งจากไมไดดํารงตําแหนงเจาหนาที่ที่สืบสวนสอบสวน
จึงไมไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย เมื่อขอพิพาทไมไดขอยุติก็ไมมีอํานาจใน
ดําเนินคดีให จึงเกิดปญ หาดานโครงสรางวาสวนความมือกับ ตางประเทศ มีอํานาจในการจัดการ
เรื่องราวรองทุกขของผูบริโภคชาวตางชาติเพียงใด และหากผูบริโภคกลับไปเทศภูมิลําเนาแลวอํานาจ
ของพนักงานเจาหนาที่ยังสามารถจัดการเรื่องราวรองทุกขของผูบริโภคชาวตางชาติไดตอเนื่องเพียงใด
การเยียวยาผูบริโภคขามแดนในประเทศไทยนั้น พบวาหนวยงานที่เกี่ยวของยัง
ไมมีมาตรการเฉพาะที่กําหนดถึงวิธีและขั้นตอนในการปฏิบัติ ซึ่งผูศึกษาเห็นวาการจะใชมาตรการใน
การชวยเหลือเยียวยาความเสียหายผูบริโภคขามแดนไมตางไปจากการใหความชวยเหลือผูบริโภคชาวไทย
เพราะตองใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในลักษณะเดียวกัน แตวิธีในการแกไขปญหานั้นอาจแตกตาง
จากผูบริโภคชาวไทย เพราะตองคํานึงถึงลักษณะของภาษา และถิ่นที่อยูอาศัยของผูบริโภคดวย ดังนั้น
บุ ค คลากรในการดํ า เนิ น การต อ งเป น ผู มี ทั ก ษะด า นภาษา และหน ว ยงานราชการของไทยใน
ตางประเทศ เปนผูประสาน หรือขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูบริโภคชาวตางชาติ หรือใหอํานาจหนวยงาน
ในตางประเทศเปนเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคในประเทศนั้นได
ดัง นั้น การเยี ย วยาให ผู บ ริ โ ภคข ามแดนหรือ ผู บ ริ โ ภคชาวต างชาติ ค วรใช
กระบวนการและมาตรการอยางเดียวกันกับมาตรการที่ใชในการเยียวยาใหกับผูบริโภคชาวไทย แต
อาจพิจารณากรอบระยะเวลาของการดําเนินการชวยเหลือ และควรพิจารณานําเอาเทคโนโลยีมาใช
เพื่อความรวดเร็วในการชวยเหลือเยียวยา ตั้ง แตก ารใหความรู การรับ เรื่องรองเรียน เชน การ
รองเรียนผานอีเมลหรือการเจรจาไกลเกลี่ย เชน ระบบเจรจาไกลเกลี่ยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือการ
ระงับขอพิพาทออนไลน (ODR) เปนตน รวมทั้ง การคุมครองหรือเยียวยาผูบริโภคเมื่อเกิดกรณีพิพาท
เกี่ยวของกับซื้อขายอสังหาริมทรัพย
3.3.2 การเยียวยาผูบริโภคขามแดนในตางประเทศ
1) ประเทศญี่ปุน
กระบวนการเยียวยาผูบริโภคขามแดนของประเทศญี่ปุน การเยียวยาผูบริโภค
ขามแดน จะมีศูนยผูบริโภคขามแดน (CCJ) ดําเนินการ โดยเปดชองทางการรองเรียนเพียงการรับ
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เอกสารผานทางเว็ปไซต จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือทางโทรสารเทานั้น เพื่อยนระยะเวลาในการใช
บุคคลากรในการตอบคําถามกับผูบริโภคผานทางโทรศัพท หรือการเดินทางมารองเรียนที่สํานักงาน
โดยการดําเนินการของศูนยผูบริโภคขามแดนเปนผูดําเนินการทั้งหมด ตอบขอรองเรียน ทั้งขอเอกสาร
เพิ่มเติม เจรจาไกลเกลี่ย
2) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
กระบวนการเยียวยาผูบ ริโภคในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มุง เนนการไกล
เกลี่ยขอพิพาท และการชดเชยความเสียหายของผูบริโภค โดยมีการดําเนินการตามกลุมหรือประเภท
ของผูบริโภค 3 กลุม ไดแก กลุมวัยรุน กลุมผูสูงอายุ และกลุมผูใชบริการทางการเงิน ทั้งนี้ ประเทศ
สาธารณรัฐ เกาหลียั ง มี บ ริ ก ารใหคํ าปรึก ษา ช ว ยเหลื อชาวตา งชาติ ที่ป ระสบปญ หาในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีโดยการใหคําแนะนําที่สําคัญเพื่อแกปญหาในเบื้องตนใหกับผูบริโภค โดยมีศูนยคุม
คอรงผูบริโภคขามแดน (KCA) โดยจะใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ 30 วันทําการ เพื่อ
เยียวยาผูบ ริโ ภคที่ไดรับ ความเสียหายจากการซื้อสินคาและบริก าร แตอาจมีการขยายระยะเวลา
ดําเนินการออกไปอีก 60 วัน ในกรณีที่ตองมีการสืบสวนขอเท็จจริง
3) ประเทศสหรัฐอเมริกา
กระบวรการเยียวยาผูบริโภคขามแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น รัฐตาง ๆ
จะมีกฎหมายที่ใชภายในรัฐนั้น ๆ โดยในแตละรัฐจัดตั้งแผนกคุมครองผูบริโภค เพื่อทําหนาที่ในการ
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทภายในรัฐ และระหวางรัฐ โดยมุง ในการใหผูบริโภคได รับการชดใชความ
เสียหาย
จากการศึกษาการเยียวยาผูบริโภคขามแดนในตางประเทศเห็นวาทั้งในประเทศ
ญี่ปุนประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศสหรัฐอเมริกา ตางมีศูนยคุมครองผูบริโภค หรือตั้งแผนก
เกี่ยวกับการดําเนินการระงับขอพิพาทขามแดนไวเปนการเฉพาะในการชวยเหลือผูบริโภคที่อยูหางกัน
ดวยระยะทาง
3.4 หนวยงานที่เกี่ยวของกับผูบริโภคชาวตางชาติ
3.4.1 ความรวมมือระหวางประเทศ
1) สมาชิกอาเซียน
เมื่อวันที่ 24–25 เมษายน 2556 ไดมีการประชุมคณะทํางาน ดานการเยียวยา
ผูบริโภคขามแดน เรื่อง การพัฒนารูปแบบกลไกการรับเรื่องรองเรียนและเยียวยาผูบริโภคในอาเซียน
ณ โรงแรม รามาดาแกรนด แมน้ําริเ วอรไซด กรุง เทพฯ โดยมีวัตถุป ระสงคเ พื่อนําเสนอผลการ
ศึก ษาวิจัยเบื้องตน ของโครงการที่ได จ ากการศึก ษาวิจัย และรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับ รูป แบบการ
ดําเนินงานดานการรับเรื่องรองเรียนและการเยียวยาผูบริโภคของประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศ
ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร และไทย นอกจากนี้ประเทศนอกอาเซียน 2 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย และ
สาธารณรัฐเกาหลี ไดเขารวมแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นดวย ทั้งนี้ โครงการฯจะไดพิจารณาถึง
ทางเลือกในการพัฒนารูปแบบกลไกการจัดการเรื่องรองเรียนและเยียวยาผูบริโภค เพื่อประกอบการ
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณในเรื่องดังกลาว ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการจัดทํารูปแบบการจัดการเรื่อง
รองเรียนและเยียวยาผูบริโภคที่เหมาะสมสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนตอไป

28
การประชุมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการการพัฒนารูปแบบกลไกการรับ
เรื่องรองเรียนและเยียวยาผูบ ริโภคในอาเซียน ตามแผนงานของคณะกรรมการอาเซียนดานการ
คุมครองผูบริโภค(ACCP) ไดรับการสนับสนุนจากแผนงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางอาเซียน
กับออสเตรเลีย ระยะที่ 2 (AADCP II) มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนแผนงานของ ACCP ดานการ
เยียวยาผูบริโภคขามแดน โครงการฯดําเนินงานโดยบริษัทที่ปรึกษา World Wide Management
Services รวมกับ Foundation for Effective Markets and Governance โดยมี Mr. Allan
Asher เปนหัวหนาทีมที่ปรึกษา (Project Team Leader) ผูเขารวมประชุมจะประกอบดวย ผูแทน
ประเทศสมาชิก อาเซียน 8 ประเทศ ไดแก บรูไน กัม พูชา อินโดนีเ ซีย ลาว มาเลเซีย พมา ไทย
เวียดนาม และผู แทนสํานั ก เลขาธิ ก ารอาเซียน นอกจากนี้ ยัง มีผูแทนจากประเทศออสเตรเลี ย
สาธารณรัฐเกาหลี สําหรับของประเทศไทยนั้น มีผูแทนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุมงานรับ
เรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) มูลนิธิเพื่อผูบริโภค สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเขารวมการประชุม
ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน ไดเขาสูประชาคมอาเซียนอยาง
เปนทางการ ใหความสําคัญในการสรางความเขมแข็งดานการคุมครองผูบริโภคในระดับภูมิภาคโดยได
มีการริเริ่มหารือในเบื้องตน โดยคณะกรรมการอาเซียนดานการคุมครองผูบริโภค (ACCP) ไดมีแผนใน
การพัฒนากลไกดําเนินงานและสรางความพรอมสําหรับ ประเทศสมาชิก และภูมิภาคโดยรวม ซึ่ง
รวมถึงแผนงานดานการเยียวยาผูบริโภคขามแดน เพื่อใหการคุมครองผูบริโภคตางชาติที่เดินทางเขา
มาในประเทศไทย
2) ความรวมมือกับประเทศญี่ปุน
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปนผูแทนในการกลาวปาฐกถาพิเศษ และเปนสักขีพยานในพิธีลงนามความรวมมือใน
บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) กับสํานักงาน
ผูบริโภคแหงชาติประเทศญี่ปุน (NCAC) โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (นายอําพล
วงศศิร)ิ และประธาน NCAC (Mr. Tsuneo Matsumoto) เปนผูลงนาม ณ หองประชุมใหญ NCAC
เมืองซากะมิฮาระ จังหวัดคะนะงะวะ บันทึกความเขาใจ (MOU) ดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความรวมมือระหวางกัน ในการที่จะบริหารจัดการเรื่องรองเรียนระหวางประเทศใหมีความรวดเร็ว
และเพื่อพัฒ นาขั้นตอนการระงับ ขอพิพาทระหวางหนวยงาน ใหดําเนินไปอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการรับเรื่องรองเรียนและการวางนโยบายระงับขอพิพาทของ
ผูบริโภคระหวางประเทศ โดยครอบคลุม ถึงผูบริโภคไทยที่ไปซื้อสินคาและบริการในประเทศญี่ปุน
และผูบริโภคญี่ปุน ที่ซื้อสินคาและบริการในประเทศไทย ทั้งนี้ บันทึกความเขาใจ (MOU) ดังกลาวมี
ผลบังคับใชตั้ง แตวันที่ 1 มิถุนายน 2559 หลัง จากพิธีลงนามฯ เลขาธิการคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค พรอมดวยคณะผูบริหาร สคบ. เขารับฟงบรรยายสรุปการดําเนินงานและศึกษาดูงานศูนย
ทดสอบผลิตภัณฑ (NCAC Product Testing Center) สํานักงานผูบริโภคแหงชาติประเทศญี่ปุน
(NCAC)
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3.4.2 ความรวมมือกับกระทรวงการตางประเทศ
การคุมครองผูบริโภคชาวชาติกับกระทรวงการตางประเทศนั้น ปจจุบันยังไมไดมี
ขอตกลง หรือการลงนามความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศกับ สํานักนายกรัฐมนตรี ใน
การแกไขปญหาใหแกผูบริโภคชาวตางชาติที่มีถิ่นที่อยูถาวรในตางประเทศและไดรับความเสียหาย
จากผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ในประเทศไทย ซึ่ ง ผู ศึ ก ษาเห็ น ว า สถานทู ต ไทย หรื อ สถานกงสุ ล ไทยใน
ตางประเทศจะเป นหน วยงานหลั ก ที่สํ าคัญ ในการประสานความช วยเหลือเยียวยากั บ ผูบ ริโ ภค
ชาวตางชาติได
จากการศึกษาอํานาจหนาที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ
และจากการสัมภาษณเจาหนาที่สถานทูต และสถานกงสุล บางประเทศพบวางานดานกงสุลมีหนาที่
เฉพาะใหความชวยเหลือผูบริโภคชาวไทยที่ไดรับความเดือดรอน หรือไดรับความเสียหายเมื่ออาศัยอยู
ในตางประเทศ ปญหาที่พบในการชวยเหลือผูบริโภคสวนใหญเปนการขอความรวมมือจากศาลของ
ตางประเทศที่ไมมีขอตกลงรวมกันระหวางประเทศไทยกับประเทศนั้น ๆ หรือไมมีกฎหมายบัญญัติไว
โดยในการขอความรวมมือจากตางประเทศเหลานั้นมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ซับ ซอน อีกทั้งไมมี
อํานาจหนาที่ในการรับเรื่องรองทุกขจากผูบริโภคชาวตางชาติที่ซื้อสินคาหรือบริการจากประเทศไทย
เมื่อกลับประเทศของตนแลว รวมถึงไมมีหนาที่ในการเจรจาไกลเกลี่ยใด ๆ ทั้งสิ้น อาจทําไดแตเพียง
รับเรื่องไวแลวสงเรื่องตอใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาเทานั้น ประกอบกับอัตรากําลังของ
ขาราชการของกระทรวงการตางประเทศที่ไปประจําการในประเทศนั้น ๆ มีอยางจํากัด และมีภารกิจ
อื่น ๆ ที่ตองรับผิดชอบ ตามกฎหมายดังนี้
1) หนาที่ตามกฎหมายภายไทย ดังนี้
1.1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 (ครอบครัว)
กําหนดใหพนักงานทูตหรือกงสุลไทยเปนผูรับจดทะเบียนครอบครัว
1.2) พระราชบัญญัติการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478
กําหนดใหกระทรวงการตางประเทศเปนสวนราชการเจาหนาที่ ในการจด
ทะเบียนครอบครัวใหแกคนไทย ในตางประเทศทั่วโลกโดยไดออกกฎกระทรวงการตางประเทศขึ้น
บังคับใชในปเดียวกันดวย
1.3) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
กําหนดใหกระทรวงการตางประเทศเปนสวนราชการเจาหนาที่ โดยมี
พนักงานทูตและกงสุลไทยเปนนายทะเบียนสําหรับจดทะเบียนคนเกิด และจดทะเบียนคนตายสําหรับ
คนไทยในตางประเทศ
1.4) พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522
กําหนดหนาที่บ างประการใหกระทรวงการตางประเทศปฏิบัติในเรื่อง
เกี่ย วกั บ การรับ บุต รบุ ญ ธรรมที่ มีชาวต างชาติเ ขา มามีส วนและจดทะเบี ยนรับ บุต รบุ ญ ธรรมใน
ตางประเทศงานการทะเบียนราษฎร และการทะเบียนครอบครัวตามที่กฎหมายกําหนดนี้
เมื่อปฏิบัติในตางประเทศแลว (โดย สอท.หรือ สกญ.) ตองรายงานเขา
มายังกระทรวงการตางประเทศ เพื่อพิจารณาสงตอไปใหสํานักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย
รวบรวมขอมูลไวเปนศูนยรวมอีกตอหนึ่ง
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1.5) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2510 แตง ตั้ง ให
พนักงานทูตหรือกงสุลไทยเปนพนักงานทูต หรือ กงสุลไทยเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508
1.6) พระราชบัญ ญัติก ารปฏิบั ติเ พื่ อความรวมมือระหวางประเทศในการ
ดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527
กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดวิธีการใหความรวมมือระหวางประเทศในการ
ปฏิบัติตามคําพิพากษาคดีอาญาซึ่งอาจเปนทั้งตามคําพิพากษาของศาลไทยหรือของศาลตางประเทศ
ทุกเรื่อง เมื่อติดตอขอความรวมมือซึ่งกันและกันจะตองติดตอผานกระทรวงการตางประเทศเสมอ
1.7) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง
– การติดตอขอความรวมมือระหวางศาลไทยกับศาลตางประเทศในเรื่อง
ทางอาญาและทางแพง เชน
– การสงคําคูความการสืบพยาน ฯลฯ
– ไมวาจะเปนการรองขอจากฝายใดจะตองดําเนินการผานกระทรวงการ
ตางประเทศ หนาที่ตามสนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือ ใน
การบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาคดีอาญา
– การติดตอระหวางประเทศไทยกับประเทศภาคี ไมวาจะเปนการรองขอ
ความรวมมือจากฝายใดจะตองติดตอผานกระทรวงการตางประเทศ โดยกองสัญ ชาติและนิติกรณ
กรมการกงสุล สอท./สกญ.เปนผูปฏิบัติ ทั้งนี้ ไดมีพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความรวมมือระหวาง
ประเทศ ในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 รองรับอยู
2) หนาที่ในการปฏิบัติตามจารีตประเพณีทางการทูต สนธิสัญญา และความตกลง
ระหวางประเทศที่ไทยทําไวกับประเทศตาง ๆ
หนาที่ดานนิติกรณ (Legalization)
– สําหรับงานดานนิติกรณ (Legalization) ยังไมมีกฎหมายภายในรองรับ หรือ
กําหนดวิธีการปฏิบัติไว แตเปนการทําตามหลักปฏิบัติระหวางประเทศเชนกัน
– การรับรองนิติกรณ คือ การที่เจาพนักงานตามกฎหมายลงลายมือชื่อและ
ตราประทับในตําแหนงหนาที่รับรองความถูกตองตามกฎหมายของเอกสารตาง ๆ ไดแก
– เอกสารสําคัญที่ทางราชการออกให
– นิติกรรมที่จัดทําขึ้นโดยเอกชน
– การรับรองเอกสารเปนระบบสากลที่กระทรวงการตางประเทศไมไดกําหนด
ขึ้นแตเปนประเพณีที่นานาชาติ ปฏิบัติระหวางกัน
– กองสัญชาติฯ เปนหนวยประสานงานเบื้องตน /เปนตัวกลางประสานกับ
สถานเอกอัครราชทูตและ สถานกงสุล ไทยในตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม สํานักอัยการสูงสุด และกับ สอท.หรือ
สกญ.ตางประเทศในประเทศไทยดวย
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– ป จ จุ บั น คนไทยได เ ดิ น ทางไปติ ด ต อ /หรื อ ไปทํ า งานที่ มี ถิ่ น ฐานอยู ใ น
ตางประเทศจํานวนมากขึ้น งานทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัวจึงเพิ่มขึ้น
– การติดตอทางการคาและเศรษฐกิจ กับ ตางประเทศมีม ากขึ้น การรับรอง
เอกสารการพาณิชย จึงมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นและอาจเกิดกรณีโตแยงสิทธิหรือการเปนความฟองรอง
กันมากขึ้น
– ปจจุบัน กระทรวงการตางประเทศเรงพัฒนางานดานสัญชาติ การทะเบียน
และการรับรอง นิติกรณเอกสารใหมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพและความถูกตองของเอกสาร รวมถึง
พัฒนา การใหบ ริการ เพื่อรักษาผลประโยชนส าธารณะและคุณภาพชีวิตของประชาชน พรอมทั้ง
ภาพลักษณ ที่ดีของประเทศโดยรวม
ผูทําการศึกษาเห็นวาการแกไขปญหาใหผูบ ริโ ภคชาวตางชาติยัง มีปญ หาทั้งในดานการ
ประสานความรวมมือกับกระทรวงการตางประเทศ และโครงสรางของหนวยงานภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโ ภคนั้นยัง ไมส ามารถแกไขปญ หาใหกับ ผูบ ริโภคชาวตางชาติที่ม าซื้อ
อสังหาริม ทรัพยในประเทศไทยไดเ ทาที่ควร เนื่องจากบุคคลการยังไมมีความพรอม และกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโ ภคของประเทศไทยมีการแบงอํานาจหนาที่และภารกิจในการคุม ครอง
ผูบริโภคใหแกหนวยงานตาง ๆ ของรัฐเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามลักษณะความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานของหนวยงานนั้น โดยมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคเปนกฎหมายกลางในการ
คุม ครองสิท ธิผูบ ริโ ภค หนว ยงานตาง ๆ ของรั ฐซึ่ง มี อํานาจหน าที่ต ามกฎหมายเฉพาะจึง มีก าร
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานในลักษณะตางคนตางปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของตน แตมิไดมีการ
กําหนดนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภครวมกัน มิไดมีการรวมมือกัน หรือบูรณา
การงานรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ เพื่อใหการดําเนินการแกไขปญหาการละเมิด
สิทธิผูบริโภคชาวตางชาติที่เขามาซื้ออสังหาริมทรัพยในประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนหนวยงานรัฐมีอํานาจและหนาที่ซึ่งมีภารกิจ
หลัก ตามที่กําหนดไวในมาตรา 20 ไดแ ก หนา ที่รับ เรื่อ งราวร องทุก ขจ ากผูบ ริ โ ภคที่ได รับ ความ
เดือดรอน หรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจทั้งผูบริโภคชาวไทยและผูบริโภค
ชาวตางชาติ ซึ่งในการแกไขปญหาการทําสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยใหแกผูบริโภคชาวตางชาติไม
วาจะเขามาอยูอาศัยในประเทศไทยหรือเปนการถาวรควรไดรับการแกไขปญหาจากภาครัฐในทุก ๆ
ดานแมวากฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคจะเปนกฎหมายกลางในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค
แตกฎหมายดังกลาวก็เปนกฎหมายในลักษณะเปนการอุดชองโหวของกฎหมายเฉพาะเทานั้น จึงทําให
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอยูในบทบาทหนวยงานรัฐที่เปนผูปฏิบัติ ยังไมมีบทบาทใน
การเปนหนวยงานรัฐที่เปนผูกํากับดูแลและบังคับ ใชกฎหมายแบบเต็มตัว จึงเปนเหตุใหมีขอกําจัด
หลายประการไมส ามารถดําเนินการคุมครองผูบริโภคชาวตางชาติที่ไดรับความเสียหายจากทํานิติ
กรรมสัญญาในประเทศไทยไดอยางครบถวนทุกปญหา สมควรที่จะตองมีการรวมมือกับองคกรของรัฐ
ที่ทํ าหนา ที่ใ นการกํ าหนดนโยบายและมาตรการตา ง ๆ เกี่ ยวกั บ การคุม ครองผู บ ริ โ ภคสํ าหรั บ
ชาวตางชาติเปนการเฉพาะเพื่อบูรณาการหนวยงานตาง ๆ ของรัฐเขาดวยกัน การบังคับใชกฎหมาย
รว มกั น เพื่ อ ร ว มกัน แก ไ ขป ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ผู บ ริ โ ภคด า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ ห กั บ ผู บ ริ โ ภค
ชาวตางชาติ เพื่อแกไขปญ หาความไมพรอมดานภาษาของบุคคลกร ปญ หาการแบง หนาที่ความ
รับผิดชอบตอชาวตางชาติภายในองคก าร การแกไขปญ หาการคุม ครองผูบริโภคชาวตางชาติดาน
กฎหมายทั้งในดานการทําสัญญา การระงับขอพิพาทใหผูบริโภคชาวตางชาติ และปญหาการเยียวยา
ความเสียหายใหแกผูบริโภคชาวตางชาติ โดยการแกไขปญหาดานนโยบายของหนวยงาน แกไขปญหา
ดานกฎหมายใหอํานาจหนวยงานตางประเทศที่เกี่ยวของใหมีหนาที่ดําเนินการชวยเหลือผูบริโภคได
อีก ทางหนึ่ง และการแกไขภายในองคก รใหอํานาจเจาหนาที่สวนความรวมมือกับ ตางประเทศมี
บทบาทในการชวยเหลือผูบริโภคใหมากขึ้นกวาเดิมและเพิ่มพูนศักยภาพดานภาษาแกเจาหนาที่ ผูทํา
การศึกษาจึงมีขอเสนอ ดังนี้
4.2 ขอเสนอแนะ
ผูทําการศึกษาเห็นวาการที่จะใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีบทบาทในการ
เปนหนวยงานรัฐที่เปนผูกํากับ ดูแลและบัง คับใชก ฎหมาย แบบเต็ม ตัวเพื่อการคุม ครองผูบ ริโ ภค
ชาวตางชาติ ในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลว ดังนี้
4.2.1 ดานนโยบาย
1) ความรวมมือระหวางประเทศ
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การคุมครองผูบริโภคระหวางประเทศ นั้น ไดมีความรวมมือในกลุมประเทศ
สมาขิกอาเซียน ซึ่งมีแผนและมาตรการในการคุมครองผูบริโภคระหวางประเทศสมาชิกแลว ผูศึกษา
เห็นวาควรนําแผนหรือมาตรการดังกลาวมาพัฒนาในการแกไขปญหาใหแกผูบริโภคชาวตางชาติตอไป
สวนความรวมมือการคุมครองผูบ ริโ ภคที่สํานัก งานคณะกรรมการคุม ครอง
ผูบริโภคไดทําบันทึกความรวมมือกับประเทศญี่ปุนไวแลวนั้น ผูศึกษาเห็นวาสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคควรที่จะเรงดําเนินการกําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ และกําหนดบทบาท
หนาที่ของบุคคลากรภายในองคกรเปนเจาภาพหลัก ในการดําเนินการแกไขปญหาใหแกผูบริโภค
ตางชาติ เพื่อเปนการเตรียมพรอมและหากมีขอพิพาทเกิดขึ้นจะไดมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรง
2) การบูรณาการงานดานการคุมครองผูบริโภค ระหวางสํานักนายกรัฐมนตรีกับ
กระทรวงการตางประเทศ
ควรมีการบูรณาการรวมกันระหวาง สํานักนายกรัฐมนตรีกับ กระทรวงการ
ตางประเทศ โดยดําเนินการหารือแนวทางรวมกันเพื่อนําเสนอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค แตงตั้ง
เจาหนาที่ของกระทรวงการตางประเทศที่ป ระจําการ ณ สถานทูตไทย หรือสถานกงสุล มีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค ในการประสานการรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภคตางชาติใน
ประเทศนั้น ๆ แลวสงใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณาดําเนินการเจรจาและ
เรียกรองคาเสียหาย เพื่อใหไดรับการเยียวยาจากผูประกอบธุรกิจ อันจะเปนการสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูบริโภคตางชาติไดเขามาซื้ออสังหาริมทรัพยในประเทศไทย เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกทางหนึ่งดวย
3) การกําหนดยุทธศาสตรการปองกันปญหาดานอสังหาริมทรัพยภายในประเทศ
ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 การบูรณาการเกี่ยวกับการกํากับดูแลผูบริโภคจากผูประกอบ
ธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยแหงชาติ และแบบสากล โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและให
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนศูนยกลางในการคุมครองผูบริโภคทั้งผูบริโภคชาวไทย
และผูบริโภคชาวตางชาติ ที่ไดรับความเสียหายจากการซื้ออสังหาริมทรัพยในประเทศไทย
ยุทธศาสตรที่ 2 การใหตราสัญลักษณผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่ดี เพื่อ
เปนการออกรางวัลใหผูประกอบธุรกิจ ซึ่งตองกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรางวัลและเพิก
ถอนการใหรางวัล ซึ่งเปนมาตรการที่ดีเพื่อที่จะใหผูประกอบธุรกิจที่เขารวมโครงการตองพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจใหดีในทุกดานเพื่อที่จะไดรางวัล นอกจากนี้ผูบริโภคที่ซื้ออสังหาริมทรัพยก็ไดจะมีความ
มั่นใจในการซื้ออสังหาริมทรัพยมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 3 กําหนดมาตรการเชิงปองกันทั้งในดานพัฒ นากฎหมายของ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนอสังหาริมทรัพยใหทันตอ
ยุคสมัยแลว ตองเชิญ หนวยงานราชการที่เ กี่ยวของที่มีห นาที่รับ ผิดชอบกฎหมายที่เ กี่ยวกับ เชน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด พระราชบัญญัติ
ขุดดินถมดิน พระราชบัญ ญัติควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อแกไขกฎหมายใหเ ปนไปในแบบเชิง
ปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น และมาตรการเยียวยาความเสียหายใหแกผูบริโภค ถือวาเปนยุทธศาสตรที่
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สําคัญเพราะปญหาอสังหาริมทรัพยมิไดอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคเพียงหนวยเดียว จึงจําเปนตองบูรณาการรวมกัน
4.2.2 ดานการดําเนินการ
1) วางมาตรการใหอํานาจทางกฎหมายแกเจาหนาที่ในการชวยเหลือเยียวยา
ผูบริโภคขามแดน ซึ่งสามารถดําเนินการได 2 วิธี
วิธีที่ 1 ดําเนินการใหความชวยเหลือผูบริโภคขามแดน ดวยพนักงานเจาหนาที่
ของสวนความรวมกับตางประเทศ ดวยระบบการเจรจาไกลเกลี่ยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ การระงับ
ขอพิพาทออนไลน (Online Resolution : ODR) ปจจุบันยังไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑหรือ
ขั้นตอนในการปฏิบัติ แตในตางประเทศไดการระงับขอพิพาทขอพิพาทออนไลนประสบผลสําเร็จ ซึ่ง
เกิดผลดีแกผูบริโภคที่ไดรับการเยียวยาอยางรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย จึงจําเปนตองกําหนดเปน
ประกาศ หรือระเบียบ ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อใชในการดําเนินการ
วิธีที่ 2 ดําเนินการใหความชวยเหลือผูบริโภคขามแดน โดยผานการดําเนินการ
ของเจาหนาที่ก ระทรวงการตางประเทศ แตตองเพิ่ม เติม กฎหมายตามพระราชบัญ ญัติคุม ครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ใหเจาหนาที่ในกระทรวงการตางประเทศเปนพนักงานเจาหนาคุมครองผูบริโภค
ประจําตางประเทศ ซึ่งตองมีการหารือรวมกันระหวางสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกับ
กระทรวงการต า งประเทศ เพื่ อ เสนอให ค ณะกรรมการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคพิ จ ารณานํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป
2) ควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพย
เปนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษาสากล และภาษาอื่น ๆ เผยแพรใหทราบโดยทั่วไปในเว็บไซตของ สคบ.
www.ocpb.go.th เพื่อผูบริโภคชาวตางชาติจะไดใชเปนขอเปรียบเทียบในการทําสัญญาวาเปนไป
ตามกฎหมายไทยหรือไม
3) ควรกําหนดในสัญญามาตรฐานวาการระงับขอพิพาทระหวางผูบ ริโ ภคกับ ผู
ประกอบธุรกิจวาใหเปนไปตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค เพราะหากมีขอความวาการระงับขอพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไมมีอํานาจเขาไปชวยเหลือได ทําให
ผูบริโภคชาวตางชาติเสียโอกาสที่ไดรับความชวยเหลือโดยกฎหมายคุมครองผูบริโภค ซึ่งการระงับขอ
พิพาทแบบอนุญาโตตุลาการ (Arbritation) เหมาะสมกับการระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชน
ในสั ญ ญา ซื้ อ ขายทางแพ ง และมี ค า ใช จ า ย แต ก ารดํ า เนิ น การระงั บ ข อ พิ พ าทโดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนการระงับขอพิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ซึ่งเปน
เนนการแกไขปญหาและเยียวยาใหกับผูบริโภคโดยการเจรจาไกลเกลี่ย (Mediation) เปนหลักซึ่งไมมี
คาใชจายอันจะเปนการสรางภาระใหกับผูบริโภค จึงเห็นสมควรกําหนดในสัญญามาตรฐาน หามมิให
ระบุการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ทั้งนี้ผูศึกษามีขอสังเกตวา มูล คาของอสังหาริม ทรัพยมีความสัม พันธ กับ จํานวน
อสังหาริม ทรัพยที่ผูบ ริโ ภคชาวตางชาติเ ขามาซื้ออสัง หาริมทรัพยและเรื่องรองเรียน โดยมีมูล คา
ประมาณ 100,000–300,000 เหรียญสหรัฐ จึงควรใหมีการศีกษาในเชิงลึก ทั้งนี้เพื่อจะไดนําผลที่ได
จากการศึกษาไปกําหนดนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาในอนาคตตอไป
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4.2.3 ดานพัฒนาองคกร
1) ปรับปรุงโครงสรางใหสอดคลองกับลักษณะงาน โดยใหสวนความรวมมือกับ
ตางประเทศมีตําแหนงนักสืบสวนสอบและนิติกร เปนเจาหนาที่ของสวนความรวมมือกับตางประเทศ
และเพิ่มอํานาจใหมีอํานาจในการจัดการแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกขใหแกผูบริโภคโดยไมตองแบงวา
ผูบริโภคชาวตางชาติจะมีถิ่นที่อยูถาวร หรือชั่วคราว
2) สงเสริมและพัฒนาทักษะดานภาษา ใหบุคคลากรในหนวยงานทุกคนเพื่อจะได
เปนมาตรการรองรับในการแกไขปญหาใหแกผูบริโภคชาวตางชาติ และสามารถใหคําปรึกษาผูบริโภค
ไดทั้งทางโทรศัพท และมาขอคําแนะนําดวยตนเอง
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ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ–สกุล

นายอุฬาร จิ๋วเจริญ

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
16 มีนาคม 2533
1 เมษายน 2535
15 เมษายน 2535
6 ธันวาคม 2537
16 ตุลาคม 2538
20 สิงหาคม 2539
14 พฤศจิกายน 2540
17 สิงหาคม 2542
7 ธันวาคม 2542
20 ตุลาคม 2543
11 ตุลาคม 2544
10 ตุลาคม 2545
28 กันยายน 2548
22 กุมภาพันธ 2551
11 ธันวาคม 2551
1 สิงหาคม 2556
17 มีนาคม 2559
12 กันยายน 2559

นักการขาว 3 สํานักงานจังหวัดบุรีรมั ย กระทรวงมหาดไทย
นักการขาว 4 สํานักงานจังหวัดบุรีรมั ย กระทรวงมหาดไทย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 สํานักงานจังหวัดบุรีรมั ย
กระทรวงมหาดไทย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 สํานักงานจังหวัดอางทอง
กระทรวงมหาดไทย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 สํานักงานจังหวัดอางทอง
กระทรวงมหาดไทย
เจาหนาที่วิเทศนสัมพันธ 5 สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงมหาดไทย
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงมหาดไทย
นักการขาว 6 สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงมหาดไทย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย
นักการขาว 6 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
นักการขาว 6ว กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 7) อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
นักการขาว 8ว กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
นักการขาวชํานาญการพิเศษ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี
ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา
สํานักงานคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี

