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บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

 
ปจจุบันสถานการณการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย ทําใหมีจํานวน 

บานจัดสรร และอาคารชุดเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก และปจจุบันประเทศไทยไดเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีชาวตางเขามาลงทุน การซื้อ
อสังหาริมทรัพยของชาวตางชาติ เพื่อใชเปนที่พักอาศัยและการลงทุนก็เพิ่มสูงข้ึน สงผลใหมีเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพยของชาวตางชาติที่รองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคเพิ่มข้ึนทุกป ซึ่งเปนหนาที่ของภาครัฐที่ตองเขามารับผิดชอบดูแลและดําเนินการ
คุมครองผูบริโภคตางชาติที่ถูกละเมิดสิทธิ แตปจจุบันมีปญหาและอุปสรรคในหลายดานที่ไมสามารถ
แกไขปญหาใหผูบริโภคตางชาติไดเทาที่ควร  

จากการศึกษาเห็นวาสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนหนวยงานที่ทําหนาที่
คุมครองผูบริโภคของประเทศไทย โดยมีพระราชบญัญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายกลาง 
ในการคุมครองสิทธิผูบริโภค และไดมีการแบงอํานาจใหกระทรวงมหาดไทยเพื่อใหมีคณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคประจําจังหวัดในการดูแลผูบริโภคในภูมิภาค แตในกรณีที่ผูบริโภคที่ไดรับ 
ความเสียหายเปนชาวตางชาติ ยังไมมีมาตรการในการจัดการแกไขปญหาใหกับผูบริโภคเหลาน้ันได
อยางเปนรูปธรรม จึงไมสามารถดําเนินการคุมครองผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ในการ
แกไขปญหาการคุมครองผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพย สําหรับผูบริโภคชาวตางชาติที่ไดรับ 
ความเดือดรอนหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ สมควรที่จะตองมีการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ 
เขาดวยกัน ซึ่งกระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานที่สามารถติดตอประสานงานผูบริโภคตางชาติ
ที่มีถ่ินที่อยูในตางประเทศ เพื่อใหไดขอเท็จจริง ซึ่งจะสงผลใหผูบริโภคไดรับการเยียวยาโดยรวดเร็ว 
ดังน้ันเพื่อใหการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิผูบริโภคชาวตางชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กําหนด
นโยบายแกไขปญหาดานอสังหาริมทรัพยอยางเปนรูปธรรมทั้งในดานการปองกัน และการเยียวยา
รวมกับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ การแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย และพัฒนาบุคคลากร
ภายในองคกรใหมีความรูความสามารถรองรับการแกไขปญหาใหแกผูบริโภคชาวตางชาติดาน
อสังหาริมทรัพยดวย อันเปนการยกระดับมาตรฐานการคุมครองผูบริโภคของประเทศทั้งระบบ เพื่อให
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนหนวยรัฐที่มีบทบาทเปนผูกํากับดูแลและบังคับใช
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพแบบเต็มตัว ผูทําการศึกษาจึงมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1.  เสนอใหมีการกําหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 
2522 เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของขาราชการกระทรวงการตางประเทศที่ประจําการในตางประเทศใหมี
อํานาจหนาที่ในการแกไขปญหาใหแกผูบริโภคชาวตางชาติ 

2.  เสนอใหมีการกําหนดโยบายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพยทั้งเชิง
ปองกันและการเยียวยาความเสียหาย 

3.  เสนอใหมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรเพื่อใหมีหนวยงานเฉพาะในการเยียวยาผูบรโิภค
ขามแดน 



จ 

4.  เสนอใหมีการบูรณาการรวมกันกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่
เกี่ยวของทั้งในดานกฎหมาย และความรวมมือดานตาง ๆ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1.1  ความเปนมา 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกอต้ังเมื่อ 30 เมษายน 2522 มีภารกิจ

หลักหลักในการคุมครองผูบริโภค และเปนองคกรของรัฐในการคุมครองทั่วราชอาณาจักรครอบคลุม 
77 จังหวัด ทั้งผูบริโภคที่เปนคนไทย และชาวตางชาติ โดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายที่ใชบังคับเพื่อลงโทษผูประกอบการที่ละเมิดสิทธิของผูบริโภคใน
กรณีผิดสัญญา หรือไดรับความเสียหายจากการใชสินคาและบริการ 

ตอมารัฐบาลมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจทั้งทางดานการทองเที่ยว และการลงทุน 
ทําใหชาวตางชาติเขามาทองเที่ยว และมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มข้ึนเรื่อย ประกอบกับประเทศไทย
เปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหมีการคาขายอยางเสรีระหวางประเทศ เมื่อมีชาวตางชาติ
เขามาทองเที่ยว และมีชาวตางชาติเขามาทําธุรกิจ ทําใหมีการซื้อสินคาและบริการ และนอกจากน้ี 
พบวา ชาวตางชาติยังทําการซื้ออสังหาริมทรัพยในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ทําใหเมื่อเกิดปญหา
ระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ ผูบริโภคชาวตางชาติไดใชสิทธิรองเรียนตอสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ดังน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถิติจํานวนผูบริโภคตางชาติ พ.ศ. 2552–2559 

ที่มา: ระบบคุมครองผูบริโภคแบบเบ็ดเสร็จ สคบ. 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

จํานวนผูรองตางชาติ
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จากการตรวจสอบพบวาการการแขงขันของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย
น้ันมีการแขงขันการสูง ซึ่งเห็นไดจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญ จะมกีารศึกษาและตอบโจทย
ความตองการของตลาดอยางแทจริงมากข้ึน ดูไดจากการลงทุนในโครงการตาง ๆ จะใหความสําคัญ
กับ “ทําเล” หรือ Location เปนหัวใจสําคัญ ทําใหโครงการสวนใหญ โดยเฉพาะคอนโดมีเนียมจะมี
ลักษณะเกาะตามแนวเสนทางรถไฟฟา รถใตดิน และพื้นที่ใกลเคียงเปนหลัก ทั้งหมดเปนเพราะ
พฤติกรรม และความตองการของชนช้ันกลางสวนใหญ ที่เริ่มมีวิถีชีวิตที่หันมาใหความสําคัญกับ 
การพักอาศัยใกลที่ทํางาน และแหลงชุมชนมากข้ึน และพรอมที่จะหันมาใชระบบขนสงมวลชนที่มี
ความสะดวกสบายและตนทุนตํ่ากวาการใชรถยนตสวนตัว นอกจากน้ียังมีการแขงขันดานโฆษณา
ประชาสัมพันธโครงเพื่อใหขายได แตเน่ืองจากการกอสรางอสังหาริมทรัพยมีเปนจํานวนมากแต
กําลังคนซื้อนอยเน่ืองจากเศรษฐกิจไมคอยดีนักในปจจุบัน อาจกอใหเกิดปญหาในเรื่องของ Over 
Supply ที่อาจจะนําไปสู วิกฤตการณเชนที่ เคยเกิดข้ึนในชวงป 2540 ดังน้ัน การปลอยขาย
อสังหาริมทรัพยที่คงคางออก (Inventory Clear–out Time) น้ันควรมุงนักลงทุนชาวชาติที่เขามา
ลงทุนในประเทศเพื่อใหมีถ่ินที่อยูอาศัยถาวร ซึ่งมาตรการน้ีจะทําใหสัดสวนของผูซื้อมีชาวตางชาติที่มี
กําลังซื้อเปนเจาของได และจะทําใหลดปญหาการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยไดวิธีหน่ึง แตนอกจาก
การสงเสริมภาคการลงทุนแลว ตองมีมาตรการคุมครองปองกันความเสียหายของผูบรโิภคชาวตางชาติดวย  

1.1.2  ความสําคัญของปญหา  
การคุมครองผูบริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอยู 4 ดาน 

ไดแก การคุมครองผูบริโภคดานสัญญา การคุมครองผูบริโภคดานฉลาก การคุมครองผูบริโภคดาน
โฆษณา และการคุมครองผูบริโภคดานขายตรงและตลาดแบบตรง ปจจุบันประเทศไทยไดเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งภาครัฐ
ไดเนนการทองเที่ยว การสรางตลาดเพื่อการลงทุน ทําใหมีชาวตางชาติทั้งเอเชีย และทวีปยุโรป เขามา
ประเทศไทยเปนจํานวนมากเพิ่มข้ึนทุกป มีทั้งเขามาทองเที่ยวและอยูอาศัยเปนการถาวร และช่ัวคราว 
ซึ่งตามกฎหมายในประเทศไทยหามมิใหชาวตางชาติมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินเวนแตไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย แตชาวตางชาติมีสิทธ์ิเปนเจาของในอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยได
ในลักษณะของอาคารชุดตามกฎหมาย ซึ่งหองชุดที่มีการขายในประเทศไทยจะมีทั้งแบบขายหองชุด
พรอมอยูอาศัย หรือขายหองชุดที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จแตตองมีการผอนชําระเงินดาวนโดยการทํา
สัญญาจะซื้อจะขายจองสิทธ์ิไวกอน แตเมื่อกอสรางไมแลวเสร็จ หรือมีปญหาของการไมปฏิบัติตาม
สัญญา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พบปญหาและอุปสรรค ดังน้ี 

1)  ปญหาความพรอมดานภาษาของบุคลากร  
การสื่อสารเปนเรื่องสําคัญเพราะชาวตางชาติที่ เขามาประเทศไทยน้ันมี

หลากหลายเช้ือชาติและหลากลายภาษา ดังน้ัน บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ตองมีความพรอมทั้งทักษะ
ดานภาษา ดานการไกลเกลี่ย และดานกฎหมาย แตเน่ืองจากความพรอมของพนักงานเจาที่ ที่ขาด
ทักษะดานภาษาสงผลใหการสื่อสารทั้งในดานการใหคําปรึกษา การสืบสวนสอบสวน การเจรจาไกลเกลี่ย 
ก็ยอมเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ และทําใหการแกไขปญหาใหผูรองชาวตางชาติไมสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมาย  
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2)  ปญหาการแบงหนาที่ความรับผิดชอบตอชาวตางชาติภายในองคกร 
ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนกองงานที่คุมครองผูบริโภคหลักมีอยู 4 ดาน แตก็

ยังมีสวนความรวมมือกับตางประเทศ สังกัดสํานักนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค มีหนาที่ในการประสานงานและสงเสริมการคุมครองผูบริโภคกับตางประเทศ แตไมไดมี
อํานาจในการจัดการเรื่องราวรองทุกขใหผูบริโภคชาวตางชาติได มีเพียงอํานาจในการประสานและ
แปลภาษาหรือเปนลามใหเทาน้ัน  

เมื่อมีประเด็นขอพิพาทเกิดข้ึนระหวางผูประกอบธุรกิจและผูบริ โภค
ชาวตางชาติกรณีพิพาทเรื่องซื้อขายอสังหาริมทรัพยแลวเปนหนาที่หลักของกองคุมครองผูบริโภคดาน
สัญญา ในการแกไขปญหาการคุมครองผูบริโภคชาวตางชาติ ซึ่งทําใหการติดตอหรือประสานงานกับ 
ผูรองตองลาชาเน่ืองจากจะตองมีหนังสือประสานขอรวมมือระหวางกองงานที่เกี่ยวของ  

ผูศึกษาเห็นวาตําแหนงนักสืบสวนสอบสวนตามโครงการสรางในการปฏิบัติ
หนาที่แลว นักสืบสวนสอบสวน ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีไมจํากัดสาขา ซึ่งไมแตกตางกับ
สวนงานตางประเทศรับปริญญาตรีทุกสาขาและตองมีทักษะดานภาษา ซึ่งหากสวนงานตางประเทศมี
นักสืบสวนสอบสวนประจําสวนงานแลวจะทําใหการคุมครองผูบริโภคชาวตางชาติดําเนินการอยาง
รวดเร็ว และสื่อสารเพื่อทราบความประสงคและทําความเขาใจกับผูบริโภคไดงายกวาเจาหนาที่กองอื่น  
ซึ่งมีทักษะดานภาษาดีอยูแลว สวนเทคนิคการเจรจาไกลเกลี่ยเปนเรื่องที่ทุกศาสตรสามารถเรียนรู
เพิ่มเติมได  

ผูศึกษาเห็นวา การกําหนดโครงสรางใหมีนักสืบสวนสอบสวนในสวนงาน
ตางประเทศเปนการเฉพาะ เพื่อการแบงหนาที่งานที่ยังไมเหมาะสมกับลักษณะงานปจจุบัน เพราะทุก
วุฒิการศึกษาสามารถเปนเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนได สวนงานตางประเทศรับทุกวุฒิการศึกษาก็
สามารถเปนเจาหนาที่สืบสวนสอบไดเชนกัน ดังน้ัน ควรที่แบงหนาที่ภายในองคกรเพื่อมีเจาหนาที่
รับผิดชอบในการแกไขปญหาใหชาวตางชาติเปนการเฉพาะ  

3)  ปญหาการคุมครองดานกฎหมาย 
การคุมครองผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพย มีปญหา ดังน้ี 
(1)  ปญหาการควบคุมสัญญา การควบคุมสัญญาของคณะกรรมการวาดวย

สัญญาของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ถือเปนกฎหมายพิเศษ หากผูประกอบธุรกิจทํา
สัญญามีเงื่อนไขเอาเปรียบผูบริโภคจะไดรับโทษกรณีฝาฝนสัญญามาตรฐาน จํานวน 100,000 บาท 
ตอหน่ึงฉบับ ซึ่งสวนมากแลวผูประกอบธุรกิจจะใชสัญญาสําเร็จรูปเพื่อเอาเปรียบผูบริโภค และ
ผูบริโภคที่เปนชาวตางชาติที่ถูกเอาเปรียบ ทําใหไมทราบวาจะดําเนินการรองขอความเปนธรรมตอ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคโดยวิธีใด  

ผูศึกษาเห็นวาหนวยงานของรัฐควรที่จะจัดทําสัญญามาตรฐานทั้งที่เปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อที่จะใหชาวตางชาติที่ทํานิติกรรมสัญญาไดเปรียบเทียบความถูกตอง
ของสัญญาควบคุมกับสัญญาสําเร็จรูปเปนการปองปรามวิธีหน่ึง และประชาสัมพันธองคกรให
ชาวตางชาติทราบถึงภารกิจในการคุมครองผูบริโภค 

(2)  ปญหาการระงับขอพิพาทผูบริโภคตางชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคมีแนวทางในการระงับขอพิพาทระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจดวยการเจรจา
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ไกลเกลี่ย เนนการประนีประนอมยอมความใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของผูบริโภค
ที่จะไดรับการเยียวยาหรือชดใชความเสียหายโดยเร็ว และเปนการลดปริมาณคดีข้ึนสูศาลใหไดมาก
ที่สุด เพราะใชระยะเวลานานกวาจะมีคําพิพากษา ทําใหผูบริโภคที่เสียเปรียบทั้งในดานสัญญาและ
ความสามารถในการกระบวนช้ันศาล ดังน้ันการระงับขอพิพาทดวยการเจรจาไกลเกลี่ยจึงเปนวิธีที่ดี
ที่สุด  

กรณีผูบริโภคชาวตางชาติที่ยังอาศัยอยูในประเทศไทยน้ัน สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคสามารถที่จะมีหนังสือเชิญผูรองและผูประกอบธุรกิจมารวมเจรจาไกล
เกลี่ยเพื่อหาขอยุติรวมกันได แตในกรณีที่ผูบริโภคชาวตางชาติไมไดอาศัยอยูในประเทศไทยแลว มี
ปญหาวาการระงับขอพาทใหผูบริโภคจะดําเนินการอยางเพื่อใหผูบริโภคไดรับการแกไขปญหา 

ผูศึกษาเห็นวาควรมีการระงับขอพิพาทขามแดน ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือการระงับขอพิพาทออนไลน (Online Dispute Resolution : ODR)  

(3)  ปญหาการเยียวยาความเสียหายใหผูบริ โภคตางชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ใหความสําคัญในการสรางความตระหนักรูแลสรางความเขมแข็งดาน
การคุมครองผูบริโภคเปนหลัก แตการเยียวยาความเสียหายใหแกผูบริโภคก็ใหความสําคัญไมแพกัน 
ซึ่งการเยียวยาผูบริโภคที่มีถ่ินที่อยูในประเทศไทยถาวรไมคอยมีปญหาในการดําเนินการ แตไมมี
มาตรการเยียวยา ความเสียหายหรือเดือดรอนของผูบริโภคตางชาติที่เขามาประเทศไทยเปนการ
ช่ัวคราวแลวรองเรียนเรียกรองความเสียหายแตมีถ่ินที่อยูถาวรในตางประเทศ ซึ่งหากมีแผนหรือ
มาตรการเยียวยา ความเสียหายของชาวตางชาติได จะเปนการสรางภาพลักษณที่ดีและสรางความ
เช่ือมั่นใหชาวตางชาติ ที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยว หรือลงทุนในประเทศไทย  

ผู ศึกษาเห็นวาสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริ โภค สํานัก
นายกรัฐมนตรี ควรประสานความรวมมือกับกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหขาราชการกระทรวง
การตางประเทศ ที่ประจําการในสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลในตางประเทศเปนผูมีอํานาจ
ดําเนินการ และเปน ผูประสานงานกับผูบริโภคในตางประเทศให 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.2.1  เพื่อศึกษาถึงกระบวนการคุมครองผูบริโภคชาวตางชาติดานอสังหาริมทรัพย 
1.2.2  เพื่อศึกษาถึงอุปสรรคและปญหาในการคุมครองผูบริโภคชาวตางชาติดาน

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
กระบวนการคุมครองผูบริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในมิติหนวยงานที่มี
บทบาทเปนผูกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย และศึกษากระบวนการคุมครองผูบริโภคขามแดน 
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การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก  
1) นายวศิน  เรืองประทีปแสง กงสุลใหญ ณ นครกวางโจว  
2) นายสรศักด์ิ  สมไกรสรกิจ รองกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  
3) นายบุญญฤทธ์ิ  วิเชียรพันธุ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโคว 
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน 2560–เดือนกรกฎาคม 2560 
 

1.4 สมมติฐานการศึกษา (Research Question) 
การ ศึกษา เรื่ องการแก ไขปญหาเรื่ องร อง เรียนด านการ คุ มครองผูบ ริ โภคดาน 

อสังหาริมทรัพย กรณีการแกไขปญหาใหแกผูบริโภคตางชาติ โดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐมีหนาที่ตองใหความเปนธรรม ทั้งบทบาทคนกลางไกลเกลี่ยประสาน
ความเขาใจหาขอยุติระหวางผูรองและผูประกอบธุรกิจ และการใชอํานาจรัฐคุมครองผูบริโภค ดังน้ัน
กลไกหรือวิธีการแกไขปญหาจําเปนตองศึกษาจากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของถึงแนวคิดการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม ทฤษฎีวาดวยการแทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการบริหารงาน
ของรัฐ ทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ย ทั้งน้ีศึกษาถึงการคุมครองผูบริโภคของ
ตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน ที่ประสบผลสําเร็จในการแกไขปญหาใหแกผูบริโภคชาวตางชาติ เพื่อ
นําแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของมาปรับใชในการศึกษาตอไป  

 
1.5 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

1.5.1 ทําใหทราบถึงกระบวนการคุมครองผูบริโภคชาวตางชาติดานอสังหาริมทรัพย 
1.5.2 ทําใหทราบถึงอุปสรรและปญหาในการคุมครองผูบริโภคชาวตางชาติ ดาน

อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย 
1.5.3 ทําใหทราบถึงแนวทางแกไขปญหาการคุมครองผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพย 
 

1.6 นิยามศัพท 
ผูบริโภค หมายความวา “ผูซื้อสินคาหรือไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซึ่งไดรับ

การเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการ ซึ่งจํากัดแตเฉพาะผูที่
ตองเสียคาตอบแทนเทาน้ัน” 

ในการคุมครองผูบริโภคจะตองพิจารณาถึงตัวบุคคลที่กฎหมายประสงคจะใหความคุมครอง 
ปญหาเบื้องตนคือการใหคําจํากัดความ (Definition) คําวา “ผูบริโภค” ซึ่งความหมายของผูบริโภคน้ี
มีบุคคลใหคําจัดกัดความหลายความหมายดวยกัน 

ยุทธนา  ธรรมเจริญ (2549) ไดกลาวถึงความหมายของผูบริโภควา หมายถึง บุคคลหน่ึง
หรือหลายคนที่แสดงออกซึ่งสิทธิที่จะตองการ และใชสินคาหรือบริการที่ถูกเสนอขายในตลาด  

อดุลย  จาตุรงคกุล (2545) ไดกลาวถึงความหมายของผูบริโภควา คือ บุคคลตาง ๆ ที่มี
ความสามารถในการซื้อหรืออีกนัยหน่ึงถามองในแงเศรษฐกิจ คือ ใชเงินเปนสื่อกลางก็คือ ทุกคนที่มี
เงินนอกจากน้ันผูบริโภคจะตองมีความเต็มใจในการซื้อ (Willingness to Buy) สินคาหรือบริการดวย  
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ผูประกอบธุรกิจ หมายถึง ผูขาย ผูผลิตเพื่อขาย ผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักร  
เพื่อขาย หรือผูซื้อเพื่อขายตอซึ่งสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึงผูประกอบกิจการ 
โฆษณาดวย 

ชาวตางชาติ หมายถึง ผูมิใชพลเมืองที่มีถ่ินที่อยูในประเทศเปนการช่ัวคราวหรือถาวร 
การเจรจาไกลเกลี่ย หมายถึง กระบวนการยุติหรือระงับขอพิพาทดวยความตกลงยินยอม

ของคูความเอง โดยที่มีบุคคลที่สามมาเปนคนกลางคอยชวยเหลือแนะนํา เสนอแนะหาทางออกในการ
ยุติหรือระงับขอพิพาทใหคูความตอรองกันไดสําเร็จ 

การเยียวยา หมายถึง การใหเพื่อเปนการปรับปรุง หรือชดเชยความเสียหาย ใหฝายที่ไดรับ
ความเสียหาย 

อสังหาริมทรัพย หมายถึง ทรัพยสินอื่นที่ติดอยูกับที่ดินมีลักษณะเปนการถาวรหรือ
ประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินน้ัน เชน อาคาร บานเรือน 

อาคารชุด หรือ คอนโดมิเนียม (condominium) เปนที่อยูอาศัยรูปแบบหน่ึงที่เจาของ 
หองชุดจะตองแบงปนกรรมสิทธ์ิหรือความเปนเจาของรวมกับเจาของหองชุดอื่น ๆ ในพื้นที่สวนกลาง 
เชน ทางเดิน บริเวณหองโถง บันได ลิฟต โรงจอดรถ สระวายนํ้า สนามเด็กเลน ซึ่งเจาของหองทุกคน
จะเปนเจาของรวมตามกฎหมาย ลักษณะของหองในอาคารชุดจะเหมือนกับหองอยูอาศัย เพียงแตเรา
เปนเจาของหอง ไมใชผูเชา 

บานจัดสรร หมายถึง ที่อยูกันเปนกลุมกอน หรือลักษณะที่อยูอาศัยที่เปนตึกติด ๆ กัน 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 

การศึกษาเรื่อง การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานการคุมครองผูบริโภค ชาวตางชาติ ดาน
อสังหาริมทรัพย ศึกษากรณีปญหาและอุปสรรคในการเยียวยาความเสียหายแกผูบริโภคชาวตางชาติ 
มีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการศึกษาไปที่กระบวนการคุมครองผูบริโภครวมถึงบทบาทภาครัฐที่มี
บทบาทในการกํากับดูและและในฐานะผูปฏิบั ติ และแนวคิดเรื่องการควบคุมคุณภาพนําผล 
การวิเคราะหที่ไดไปใชในการเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดาน 
การคุมครองผูบริโภคใหกับชาวตางชาติอยางมีประสิทธิภาพ นอจกจากน้ีจะไดศึกษาแนวความคิด 
ทฤษฎีตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อเปนกรอบความคิดในการวิเคราะห ดังน้ี 

1. การคุมครองผูบริโภค จะศึกษาจาก 
1)  แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
2)  ทฤษฎีกฎหมายคุมครองผูบริโภค 

2. บทบาทและการใชอํานาจรัฐคุมครองผูบริโภค จะศึกษาจาก 
1)  แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม 
2)  ทฤษฎีวาดวยการแทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
3)  ทฤษฎีการบริหารงานของรัฐ 
4)  ทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ย 
5)  การคุมครองผูบริโภคของประเทศญี่ปุน 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 
แนวคิดทางกฎหมายของประเทศไทยต้ังอยูบนรากฐานของหลักการที่วา เปนหนาที่ของรัฐ

หรือภารกิจที่สําคัญของรัฐ ที่จะตองใหการคุมครอง ปองกันภยันตรายที่เกิดข้ึนแกชีวิตรางกายและ
ทรัพยสินของราษฎร รัฐในฐานะผูปกครองไมอาจปฏิเสธในความรับผิดชอบดังกลาวไดดังปรากฏอยูใน
รัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดที่วาดวยเรื่องของสิทธิในชีวิต รายกาย ยอมไดรับการรับรอง  
ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนหลักการคลายกับหลาย ๆ ประเทศคือ ทําใหประชาชนมีความคิดมาตลอดวา 
เปนหนาที่ของรัฐหรือผูปกครองตองดูแลประชาชน1 โดยมีหนาที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลสังคม ดูแล
ประชาชนใหไดรับความปลอดภัยในการดํารงชีวิตในการประกอบอาชีพซึ่งเหมือนสิ่งน้ีจะเปนสิ่งที่
ผูกพันกับสังคมไทยมาตลอด แตเดิมมิไดมีบทบัญญัติถึงการชดใชเยียวยาความเสียหายซึ่งเกิดจากการ
บริโภค จึงไมสามารถคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรมไดอยางสมบรูณ เมื่อผูบริโภคที่ไดรับ
                                                
1 ปกรณ  นิลประพันธ, การพัฒนามาตรการคุมครองผูบริโภค, [ออนไลน], แหลงที่มา: 
http://www.lawretorm.go.th [16 กรกฎาคม 2560]. 
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ความเสียหายจากการบริโภคสินคาหรือรับบริการ มีความตองการใหมีการชดใชเยียวยาก็จําตอง
ฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจในศาลเอง ทําใหเสียเวลาและคาใชจายประกอบกับหลัก
กฎหมายใน การดําเนินคดีที่ใชอยูไมสามารถเอื้อใหผูบริโภคจะดําเนินคดีได เน่ืองจากการจะตองเปน 
ผูพิสูจน ความเสียหายตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความ ทั้งผูบริโภคสวนใหญไมไดอยูในฐานะที่จะ
ดําเนิน การฟองรองผูประกอบธุรกิจดวยตนเองได จึงเปนเหตุผลที่สําคัญในการตราพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ข้ึนโดยมีการนําเสนอเหตุผลของรางพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. .. วา 

“เน่ืองจากปจจุบันน้ีการเสนอสินคาและบริการตาง ๆ ตอประชาชนนับวันมีแตจะเพิ่มมากข้ึน 
ผูประกอบธุรกิจการคาและผูที่ประกอบธุรกิจโฆษณาไดนําวิชาการในทางการตลาดและทางการ
โฆษณามาใชในการสงเสริมการขายสินคาและบริการ ซึ่งการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูใน
ฐานะที่เสียเปรียบเพราะผูบริโภคไมอยูในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพ
และราคาของสินคา และบริการตาง ๆ ไดอยางถูกตองทันทวงที นอกจากน้ันในบางกรณีแมจะมี
กฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินคาและบริการอยู
แลวก็ตาม แตการที่ผูบริโภคแตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือ 
ผูประกอบธุรกิจโฆษณาเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ยอมจะเสียเวลาและคาใชจายเปนการ 
ไมคุมคา และผูบริโภคจํานวนมากไมอยูในฐานะที่จะสละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดีได 
และในบางกรณีก็ไมอาจระงับหรือยับย้ังการกระทําที่จะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที 
สมควรมีกฎหมายให ความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนการทั่วไป โดยกําหนดหนาที่ของ ผูประกอบ
ธุรกจิการคา และผูประกอบธุรกิจโฆษณาตอผูบริโภคเพื่อใหความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภค 
ตลอดจนจัดใหมีองคกรของรัฐที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบ ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของ
สวนราชการตาง ๆ ในการใหความคุมครองผูบริโภค จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี” 2 

แนวคิด (Regime) ในการบัญญัติใหมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคต้ังอยูบนแนวคิดหลัก 2 
แนวคิดที่สําคัญ คือ แนวคิดแรกเห็นวาการคุมครองผูบริโภคเปนสวนหน่ึงของการคาที่ไมเปนธรรม 
(Unfair Trade Practices) จึงถือวากฎหมายคุมครองผูบริโภคเปนสวนหน่ึงของกฎหมายที่กํากับการ
แขงขันทางการคา เชน ออสเตรเลีย สวนอีกแนวคิดหน่ึงเห็นวาการคุมครองผูบริโภคตองใชมาตรการ
เฉพาะจึงแยกออกมาเปนกฎหมายอีกฉบับหน่ึงตางหาก เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ไทย เปนตน 
อยางไรก็ดี ไมวากฎหมายคุมครองผูบริโภคตามแนวคิดใด การใหความคุมครองผูบริโภคของทุก
ประเทศจะมีลักษณะสําคัญรวมกัน 2 ประการ คือ 

1)  การผลักภาระพิสูจน (Burden of Proof) ในเรื่องทางเทคนิคใหแกผูผลิตหรือผูขาย
สินคา โดยผูบริโภคมีหนาที่พิสูจนเพียงวาตนไดรับความเสียหายจากสินคาที่ชํารุดบกพรองหรือที่  
ไมปลอดภัยอยางไรเทาน้ัน 

2)  การใหรัฐมีอํานาจดําเนินคดีแทนผูบริโภค 
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดใหมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคในประเทศไทยน้ันอาจกลาวไดวา 

ไมมีกฎหมายฉบับใดที่มีการบัญญัติถึงสิทธิของผูบริโภค กระทั่ง เมื่อป พ.ศ. 2512 สหพันธองคการ

                                                
2 สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา, ขาวเก่ียวกับการประชุมสภา, เอกสารขาวรัฐสภา 93, (16 มกราคม 2522): 15. 
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ผูบริโภคระหวางประเทศ (International Organization of Consumer Union:IOCU) ซึ่งเปน
องคกรอิสระที่มีวัตถุประสงคดานการคุมครองผูบริโภค ไดสงเจาหนาที่มาชักชวนองคกรเอกชนในไทย
ใหมีการจัดต้ังสมาคมผูบริโภคข้ึน แตไมประสบความสําเร็จ จนเมื่อป พ.ศ. 2517 สภาสตรีแหงชาติใน
พระบรมราชูปถัมภ ภายใตโครงการสภาสตรีสงเสริมผูบริโภค (ส.ส.บ.) ในนามประเทศไทยไดเขาเปน
สมาชิกของสหพันธองคการผูบริโภคระหวางประเทศ3 ตอมาในป พ.ศ. 2522 สมัยรัฐบาลฯ ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตร ีพลเอก เกรียงศักด์ิ  ชมะนันท ไดอาศัยอํานาจตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218  
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 ขอ 9 (6) มีคําสั่งแตงต้ัง คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคข้ึนอีกครั้ง 
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2521 มีรองนายกรัฐมนตรี นายสมภพ  โหตระกิตย เปนประธานกรรมการเพื่อ
ศึกษาหามาตรการในการคุมครองผูบริโภค และจัดต้ังองคกรของรัฐเพื่อคุมครองผูบริโภค พรอมทั้ง
พิจารณายกรางพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ... ภายใตกรอบความคิดหลัก 3 ประการ คือ 

1) เพื่อกําหนดสิทธิของผูบริโภค 
2) เพื่อกําหนดหนาที่ของผูประกอบธุรกิจ 
3) เพื่อกําหนดใหมีการจัดต้ังองคกรของรัฐ เพื่อคุมครองผูบริโภค4 
สิทธิของผูบริโภคมี 8 ประการ ดังน้ี5 
1) สิทธ์ิที่จะไดรับความจําเปนข้ันพื้นฐาน ผูบริโภคตองมีการเขาถึงสินคาที่จําเปนและ

บริการข้ันพื้นฐาน ในการสงเสริมเรื่องอาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย การดูแลสุขภาพ การศึกษา 
สาธารณูปโภค นํ้า และการสุขาภิบาล  

2) สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการบริโภคสินคาและบริการ ผูบริโภคมีสิทธิทีจ่ะไดรบั
ความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ เพื่อจะปองกันผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต และการบริการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพหรือชีวิต เพื่อคุมครองผูบริโภคในระยะยาวใหไดรับความปลอดภัย  

3) สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ ผูบริโภคมีสิทธิที่จะรับทราบขอมูลที่ถูกตอง 
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 ผูบริโภคจะไดตระหนักและทราบถึงสิทธิของผูบริโภคข้ันพื้นฐานและความรับผิดชอบ 
ของผูบริโภคเพื่อประโยชนของตนเองตอไป  

8) สิทธิที่ผูบริโภคจะไดอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีที่จะใชชีวิต และทํางานในสภาพแวดลอม
ที่จะไมถูกคุกคามตอสภาพความเปนอยูในปจจุบันและในอนาคต 

 
2.2 ทฤษฎีกฎหมายคุมครองผูบริโภค  

ประมาณปลายคริสตศตวรรษ ที่ 20 นักนิติศาสตรเริ่มมีความเห็นวา ทฤษฎีกฎหมายใน
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมีขอบกพรอง เพราะเหตุที่วาเมื่อระบบการคาแบบเศรษฐกิจเสรีเปนที่
แพรหลายเกิดการแขงขันในทางการคาบรรดาปจเจกชนเหลาน้ันยอมแสวงหาผลประโยชนเพื่อให
ตนเองเกิดความมัน่คงมากที่สุด การที่บุคคลมีทรัพยสินมากทําใหฐานะทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป และ
เกิดอํานาจในทางเศรษฐกิจ ในแงของทฤษฎีความศักด์ิสิทธ์ิของทรัพยสินสวนบุคคล นักนิติศาสตรไดมี
ความเห็นวา หากบุคคลมีทรัพยมากเกินไป อาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกบุคคลอื่นในสังคมได เชน 
การกักตุนสินคา การกวานซื้อที่ดินเอาไวเปนจํานวนมากเพื่อเก็งกําไร การที่บริษัทใหญอาศัยทุนอัน
มหาศาลประกอบดวยการคาแบบผูกขาด กีดกัน หรือจํากัดการแขงขันในทางการคาทําใหบริษัทเล็ก ๆ  
ที่มีทุนนอยตองลมเลิกกิจการไป เปนตน นักนิติศาสตรไดเล็งเห็นปรากฏการณที่เกิดข้ึนดังกลาว จึงมี
ความเห็นวาเพื่อความเปนธรรมแกสังคม นาจะใหมีการจํากัดสิทธิในการใชทรัพยสินของบุคคลเพื่อ
สวนรวม โดยบัญญัติกฎหมายมิใหผูที่มีอํานาจในทางเศรษฐกิจดําเนินกรรมวิธีทางการคาที่จะใช
ทรัพยสินของตน กอใหเกิดความเสียหายแกผูประกอบการรายอื่น ๆ หรือผูบริโภค ดังน้ัน 
สหรัฐอเมริกาจึงไดออกกฎหมายปองกันการผูกขาด (Antitrust Law) ข้ึนเพื่อใหการคามีการแขงขัน
อยางเปนธรรมซึ่งกฎหมายดังกลาวจะเห็นไดวาขัดกับหลักความศักด์ิสิทธ์ิของทรัพยสวนบุคคลอยาง
ชัดเจน แตก็เปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อความเปนธรรมแกสังคม 

สําหรับทฤษฎีวาดวยความรับผิดในทางละเมิดเกิดข้ึนจากปรากฏการณตามธรรมชาติของ
มนุษยที่รวมตัวกันเปนสังคมมนุษย มีรัฐ มีผูปกครองรัฐ ซึ่งเห็นวากรณีที่บุคคลในสังคมฝาฝนระเบียบ 
หรือขอกําหนดความประพฤติของสังคมที่รัฐกําหนดข้ึนแลว รัฐมีหนาที่เขาไปดูแลดวย การลงโทษ 
ผูกระทําผิดน้ันในทางอาญา สวนผูเสียหายที่ตองเสียหายจากการกระทําอันเปนการฝาฝนขอกําหนด
ดังกลาว ควรมีสิทธิที่จะไดรับการชดใชเพื่อความเสียหายที่ตนไดรับ จึงเกิดหลักในเรื่องของสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากการกระทําละเมิด 

แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดในทางละเมิดในระบบ Common Law มีสองแนวทาง 
คือ แนวคิดกอนคริสตศตวรรษที่ 19 ถือวา เมื่อมีความเสียหายตองมีการชดใชเยียวยา แนวความคิด
ดังกลาว มีพื้นฐานมาจากหลักการคุมครองสิทธิของบุคคลในอันที่จะไมถูกทําใหเสียหาย จะเห็นไดวา 
แนวความคิดดังกลาวมุงตรงตอการชดใชความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคล ไมวาบุคคล
น้ันจะจงใจกระทําหรือมิไดใชความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะวิสัยเชนน้ัน พึงมีและอาจใชความ
ระมัดระวังไดหรือไมก็ตาม หากมีการกระทําอันกอใหเกิดความเสียหายแลวจะตองมีการชดใชเยียวยา 
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แนวความคิดน้ีกอใหเกิดทฤษฎีรับภัย (Theory of Risk) หรือตอมาพัฒนาเปนทฤษฎีความรับผิด
เด็ดขาด (Strict Liability) ซึ่งมีหลักที่วา บุคคลตองรับผิดไมวาจะจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไม 

แนวความคิดในอีกดานหน่ึงถือวา ความเสียหายน้ันจะมีผูรับผิดชดใชเยียวยาใหไดน้ัน  
ตองเกิดจากการกระทําของบุคคลซึ่งจงใจกระทํา หรือกระทําลงโดยขาดความระมัดระวังเทาน้ัน ทั้งน้ี 
เพราะแนวความคิดน้ีมีพื้นฐานจากหลักการคุมครองเสรีภาพของบุคคลผูกระทํามากกวามุงคุมครอง
สิทธิของผูเสียหาย การชดใชเยียวยาตามแนวความคิดน้ี จึงตองพิเคราะหดวยวา ผูกอใหเกิดความ
เสียหาย หรือผูกระทําน้ันไดจงใจหรือประมาทเลินเลอที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นหรือไม 
หากมิไดจงใจหรือประมาทเลินเลอแลวก็ไมจําตองชดใชเยียวยาใหแกผูเสียหาย แนวความคิดดังกลาว
กอใหเกิดทฤษฎีกฎหมายที่ถือวาตองมีความผิดจึงจะมีความรับผิดได (NO Liability without Fault 
หรือ Fault Theory)6 

สรุปไดวา ในการคุมครองผูบริโภคน้ันแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคจะทําใหทราบถึง
ที่มาหรือความจําเปนของการคุมครองผูบริโภคต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และตลอดจนถึงทฤษฏีของ
การออกกฎหมายมาบังใชเพื่อการคุมครองผูบริโภค 

 
2.3 แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม 

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการภาครัฐโดยนําหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุงสูความเปนเลิศ โดยการนําเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน
ของภาคเอกชนมาปรับใชกับการบริหารงานภาครัฐ เชน การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ การ
บริหารงานแบบมืออาชีพ การคํานึงถึงหลักความคุมคา การจัดการโครงสรางที่กะทัดรัดและแนวราบ 
การเปดโอกาสใหเอกชนเขามาแขงขันการใหบริการสาธารณะ การใหความสําคัญตอคานิยม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุงเนนการใหบริการแกประชาชนโดย
คํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ 

เหตุผลที่ตองนําแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหมมาใช 
1) กระแสโลกาภิวัตน สงผลใหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลง

ไปอยางรวดเร็วจึงมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตองเพิ่มศักยภาพและ
ความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความตองการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 

2) ระบบราชการไทยมีปญหาที่สําคัญคือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และ ขาด 
ธรรมาภิบาล ถาภาครัฐไมปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสูองคกร
สมัยใหม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะสงผลบั่นทอนความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งยัง
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตดวย 

ดังน้ัน การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม( New Public Management) จึงเปนแนวคิด
พื้นฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ของภาครัฐและ
ยุทธศาสตรดานตาง ๆ ที่เปนรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการดังน้ี 
                                                
6 สุษม  ศุภนิตย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิด, (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพนิติ
บรรณาการ, 2532), หนา 7.  
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1) การใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน 
2) ลดการควบคุมจากสวนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารใหแกหนวยงาน 
3) การกําหนด การวัด และการใหรางวัลแกผลการดําเนินงานทั้งในระดับองคกร และ

ระดับบุคคล 
4) การสรางระบบสนับสนุนทั้งในดานบุคลากร (เชน การฝกอบรม ระบบคาตอบแทนและ

ระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพื่อชวยใหหนวยงานสามารถทํางานไดอยางบรรลุวัตถุประสงค 
5) การเปดกวางตอแนวคิดในเรื่องของการแขงขัน ทั้งการแขงขันระหวางหนวยงานของรัฐ

ดวยกัน และระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมา
ทบทวนตัวเองวาสิ่งใดควรทําเองและสิ่งใดควรปลอยใหเอกชนทํา 

แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม หลักใหญของการจัดการภาครัฐแนวใหม คือ  
การเปลี่ยนระบบราชการที่เนนระเบียบและข้ันตอนไปสูการบริหารแบบใหมซึ่งเนนผลสําเร็จและ 
ความรับผิดชอบ รวมทั้งใชเทคนิคและวิธีการของเอกชนมาปรับปรุงการทํางานเห็นวาสิ่งที่ เรียกวา 
“การจัดการภาครัฐแนวใหม” มีหลักสําคัญ 7 ประการ คือ 

1) จัดการโดยนักวิชาชีพที่ ชํานาญการ (Hands–on professional management) 
หมายถึง ใหผูจัดการมืออาชีพไดจัดการดวยตัวเอง ดวยความชํานาญ โปรงใส และมีความสามารถ 
ในการใชดุลพินิจ เหตุผลก็เพราะเมื่อมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายแลว ก็จะเกิด 
ความรับผิดชอบตอการตรวจสอบจากภายนอก 

2) มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (Explicit standards and measures of 
performance) ภาครัฐจึงตองมีจุดมุงหมายและเปาหมายของผลงาน และการตรวจสอบจะมีไดก็ตอง
มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน 

3) เนนการควบคุมผลผลิตที่มากข้ึน (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) เปลี่ยนภาครัฐใหแขงขันกันมากข้ึน (Shift to greater competition in the public 
sector) เปนการเปลี่ยนวิธีทํางานไปเปนการจางเหมาและประมลู เหตุผลก็เพื่อใหฝายที่เปนปรปกษกัน 
(rivalry) เปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหตนทุนตํ่าและมาตรฐานสูงข้ึน 

6) เนนการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles of 
management practice) เปลี่ยนวิธีการแบบขาราชการไปเปนการยืดหยุนในการจางและใหรางวัล 

7) เนนการใชทรัพยากรอยางมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline and 
parsimony in resource use) วิธีน้ีอาจทําได เชน การตัดคาใชจาย เพิ่มวินัยการทํางาน หยุดย้ังการ
เรียกรองของสหภาพแรงงาน จํากัดตนทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะตองการตรวจสอบความตองการ
ใชทรัพยากรของภาครัฐ และ “ทํางานมากข้ึนโดยใชทรัพยากรนอยลง” (do more with less) 
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2.4 ทฤษฎีวาดวยการแทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
แมวาโดยหลักการแลว การเขาแทรกแซงของรัฐเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาในระบบเศรษฐกิจ

แบบเสรีนิยม การแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลควรจํากัดเพียงสามประการดังน้ี ประการแรก
หนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรของสังคมเพื่อผลิตสินคาหรือบริการสาธารณะ ประการที่สองหนาที่
กระจายรายไดและความมั่งค่ังของสังคม เพื่อใหสินคาและบริการตาง ๆ ที่ผลิตข้ึนไดจําแนกแจกจาย
ใหประชาชนทุกคนไดใชกันอยางทั่วถึง และประการที่สามหนาที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
เพื่อใหการจัดสรรการใชทรัพยากรของสังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและการกระจายรายไดของ
สังคมเปนไปอยางยุติธรรม หลักการดังกลาวแมจะดูสมเหตุสมผล แตเขียนไวอยางกวาง ไมมีการ
อธิบายเหตุผลดังกลาว นักวิชาการจึงไดมีการพัฒนาแนวคิดหรือทฤษฎีที่สนับสนุนวารัฐมีอํานาจที่จะ
เขาแทรกแซงการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน ซึ่งทฤษฎีไดสะทอนกรอบแนวความคิดพื้นฐานในการ
ควบคุมสัญญาของผูประกอบธุรกิจใหเปนสัญญามาตรฐานเพื่อมิใหฝายใดฝายหน่ึงเสียเปรียบกันเกิน
สมควรโดยอาศัยกฎหมายมหาชน  

 
2.5 ทฤษฎีการบริหารงานของรัฐ (Public Administration Theory) 

ทฤษฎีการบริหารงานของรัฐมองวาการที่รัฐเขาไปแทรกแซงการดําเนินการของภาคเอกชน 
ก็เพราะวา รัฐตองเขาไปกํากับดูแลเพื่อแกไขปญหาทางสังคมหรือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ การ
กํากับดูแลยังทําใหการบริหารงานและการปฏิบัติงานของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน โดยทั่วไป รัฐจะเขาไปแทรกแซงการดําเนินการของเอกชนเพื่อทําใหการบริหาร
จัดการของรัฐดีข้ึน หรือทําใหการกํากับดูแลของรัฐมีความยืดหยุนมากข้ึน โดยรัฐบาลในหลาย ๆ 
ประเทศไดมีความพยายามที่จะปรับปรุงความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความโปรงใสของ
กฎเกณฑกํากับดูแลตาง ๆ ที่ใชในการกํากับดูแลในฐานะที่เปนเครื่องมือหลักของรัฐบาลสิ่งหน่ึงที่ 
ถูกนํามาใช เพื่อธํารงไวและกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอสาธารณชนในประเทศ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายคุมครอง มุงคุมครองผูบริโภคโดยสวนรวม ซึ่งเดิมการทําสัญญาของ
คูกรณีทั้ง 2 ฝาย แมคูสัญญาจะอางความศักด์ิสิทธ์ิแหงการแสดงเจตนาของคูสัญญาในขณะที่ 
ทําสัญญาวาเปนเรื่องเสรีภาพในการทําสัญญา แตเมื่อเกิดขอพิพาท คูสัญญาฝายหน่ึงถูกละเมิดสิทธิ 
โดยผลของสัญญา ซึ่งมักจะเปนผูบริโภคที่ไรอํานาจตอรองกับผูประกอบธุรกิจ แมสัญญาฉบับน้ันจะ 
ไมเปนธรรมก็ตาม ดังน้ันหนวยงานภาครัฐซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลความเปนอยูของประชาชนใหอยูใน
สภาพเรียบรอย รัฐจึงจําเปนตองแทรกแซงกิจการของเอกชนไดเทาที่ไมใหเอกชนตองแบกรับภาระ
เกินสมควร ดังน้ัน ทฤษฎีตามที่ไดกลาวมาน้ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร 
การทํางานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการเยียวยาความ
เสียหายใหแกผูบริโภคอยางแทจริง รวดเร็ว และทันตอสถานการณปจจุบัน 

สรุป หนวยงานของรัฐการใชอํานาจประการใดตองมีกฎหมายใหการรับรองอํานาจ ในการ
ดําเนินการ ดังน้ัน การออกกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือกฎ ซึ่งในการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครอง
ผูบริโภคตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนหลัก แตไมทําใหผูประกอบธุรกิจตองแบกรับภาระเกิน
สมควร ในการคุมครองผูบริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดถือทฤษฎีวาดวยการ
แทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะหากรัฐไมสามารถแทรกแซงไดก็จะทําใหผูบริโภค  
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ที่อยูในฐานะที่ดอยกวาถูกเอาเปรียบได แตการดําเนินการของรัฐก็ตองใหผูประกอบธุรกิจมีโอกาสได 
แกขอกลาวหาหรือใหผูประกอบธุรกิจไดมีเวลาในการแขงขันทางการการคาดานอื่น สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจึงเนนการเจรจาไกลเกลี่ยเพื่อใหผูบริโภคไดรับการแกไขปญหา
โดยเร็ว เปนการบริหารงานภาครัฐแนวใหมที่เนนผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลักและลดข้ันตอนนําคดีข้ึน
สูศาล ใหไดมากที่สุด 

 
2.6 ทฤษฎีเก่ียวกับการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ย 

2.6.1 ในทางสังคมวิทยา ไดใหความหมายของความขัดแยงวา เปนกระบวนการทาง
สังคม (Social Process) อยางหน่ึงโดยทฤษฎีที่อธิบายถึงความพฤติกรรมความขัดแยงและการจัดการ
ความขัดแยงน้ันไดแก 

1)  ทฤษฎีทั่วไปดานความขัดแยง (General Theory) โดยทฤษฎีทั่วไปดานความ
ขัดแยงจะอธิบายถึงพฤติกรรมของความขัดแยง (Conflict Behavior) วามาจาก 2 แนวทางดวยกัน
ไดแกจากความขัดแยงที่สะสมทวีจํานวนมากข้ึนรุนแรงและจากสาเหตุของความขัดแยงประเภทตาง ๆ  
ไดแก 

(1) เปาหมายที่ไมสอดคลองกัน (Incompatible goals) 
(2) การเหนียวแนนหรือผนึกเกาะกลุมของปญหาที่ ชัดเจนรุนแรงข้ึน 

(Solidarity) 
(3) การขัดแยงในโครงสรางตาง ๆ (Organization) 
(4) การเคลื่อนไหวของกลุมหรือปจจัยตาง ๆ (Mobilization) 
(5) ความรุนแรง (Hostility) 
(6) ความขัดแยงดานทรัพยากรหรือผลประโยชนตาง ๆ (Resources) 

2) ทฤษฎีปฏิสัมพันธความขัดแยง (Theories of Conflict Interaction) เกิดข้ึน
ในชวง ค.ศ. 1940 และ ค.ศ. 1950 ซึ่งเปนชวงของการทํางานนายจางผูบริการและเปนความ
เกี่ยวของรูปแบบและกลวิธีและไดรับการยอมรับนํามาจัดการกับปญหาความขัดแยงโดยให
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) ดังน้ี 

                                                
7 บรรพต  ตนธีรวงศ, เอกสารการบรรยายวิชาทฤษฎีความขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2549), 
หนา 6–8. 
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ก. การแขงขัน (Competing Styles) หมายถึงลักษณะของการปองกัน
ตัวเองสูงมีความรวมมือตํ่าเอาแตประโยชนตนเองตองการเอาชนะอีกฝายซึ่งรูปแบบน้ีเรียกอีกอยางวา
รูปแบบกดดันและวางอํานาจ 

ข. โอนออนผอนตาม (Accommodating Styles) หมายถึงลักษณะไม
มีการปกปองตัวเองเลยคือยอมแพยอมเสียประโยชนของตนหรือเรียกวารูปแบบความราบรื่นแลวแต
มุมมองของคูกรณีเมื่อฝายยินยอมอีกฝายพอใจก็ราบรื่นไดเชนกันซึ่งรูปแบบน้ีคนที่ยอมอาจถูกมองวา 
“ออนแอหรือหนีปญหา” 

ค.  หลีกเลี่ยง (Avoiding Styles) หมายถึงลักษณะไมปกปองตนเองและ
ไมรวมมือฝายหน่ึงจะถอนตัวและปฏิเสธที่จะเกี่ยวของกับความขัดแยงไมยินดียินรายกับผลลัพธของ
ความขัดแยงอาจเรียกไดวาเปนประเภทชอบปลีกตัวหรือหลบหลีกรูปแบบน้ีเรียกอีกอยางหน่ึงวา
รูปแบบบินหนี 

ง.  ประนีประนอม (Compromising Styles) หมายถึงลักษณะที่อยู
ระหวางแบบปกปองตนเองและรวมมือทั้งสองฝายใหกันบางและพบกันครึ่งทาง (Split the 
Difference)บางเพื่อใหไดขอตกลงทั้งสองฝายจะตองใหบางสวนและเก็บไวบางสวนซึ่งรูปแบบน้ีเรียก
อีกอยางหน่ึงวารูปแบบแบงปนและแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน (Sharing and Horse–
trading Style) 

จ.  ประสานประโยชน (Collaborating Styles) หมายถึงลักษณะที่เปน
ทั้งแบบปกปองตนเองและใหความรวมมือสูงฝายหน่ึงจะพยายามหาทางแกปญหาที่สนองความ
ตองการของทั้งสองฝายและทุกฝายจะไดรับความพอใจสูงสุดซึ่งรูปแบบน้ีเรียกอีกอยางหน่ึงวารูปแบบ
แกปญหาแบบบูรณาการ 

2.6.2 ในทางนิติศาสตร นายสราวุธ  เบญจกุล ไดกลาวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับ 
ขอพิพาทดวยการเจรจาไกลเกลี่ยวามีทฤษฎีสําคัญที่เกี่ยวของอยู 2 ทฤษฎี8 คือ 

1)  ทฤษฎีการแขงขัน (Competitive Theory) ทฤษฎีน้ีมองวาผูเจรจาที่มี
ประสิทธิภาพ ไดแก ผูที่มีความรูทางกฎหมายและสามารถรักษาผลประโยชนของลูกความโดยไดรับ
ผลออกมาเปนรูปธรรมซึ่งอาจเปนในดานเงินตราหรือวัตถุและเขาใจถึงอํานาจที่ตนมีอยูและใชโดยไม
ชักชาเพื่อประโยชนของลูกความทฤษฎีน้ีต้ังอยูบนสมมติฐานเบื้องตนวา “สังคมอยูภายใตปกครอง
หรือครอบงําโดยผูที่เห็นแกประโยชนสวนตัวในสถานการณของการเจรจาแตละฝายทั้งนักกฎหมาย
และลูกความตางมีความประสงคใหบรรลุความตองการของตนมากที่สุด” ทฤษฎีการแขงขันมองโลก
ในแงที่วาทรัพยากรมีอยูจํากัดตองแบงปนโดยการแขงขันเพื่อใหประสบความสําเร็จในแตละเรื่องตาม
ทฤษฎีน้ีรูปแบบการเจรจากําหนดข้ึนโดยถือผลประโยชนของตนเปนสําคัญเพื่อใหตนไดรับ
ผลประโยชนมากที่สุดในขณะที่อีกฝายหน่ึงตองเปนฝายสูญเสีย 

2)  ทฤษฎีการแกปญหา (Problem Solving Theory) ทฤษฎีน้ีถือหลักวา 
ผูเขารวมเจรจาทุกคนมีผลประโยชนรวมกันถาไมมีสิ่งอื่นทุกคนอาศัยอยูในสภาพแวดลอมของสังคม
เดียวกันจึงมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกันเพื่อใหสามารถนําขอตกลงดวยความสมัครใจ  
                                                
8 สราวุธ  เบญจกุล, เทคนิคการไกลเกล่ีย : ยุทธศาสตรและทฤษฎีการเจรจา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักระงับขอ
พิพาทสํานักงานศาลยุติธรรม, 2539), หนา 73–78. 
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ขอขัดแยงเปนปญหาที่ตองศึกษาและแกไขรวมกันโดยคูความทั้งสองฝายเพื่อผลประโยชนรวมกัน
หลักการของทฤษฎีการแกไขปญหาที่สําคัญมี 5 ประการคือ 

(1)  แยกปญหาความสัมพันธสวนตัวออกจากขอขัดแยงและแกไขในแตละ
ปญหาแยกตางหากจากกัน 

(2)  เนนความสําคัญของประโยชนไดเสียและความตองการของคูความซึ่ง
ไมใชฐานะของคูความ 

(3)  คิดหาทางเลือกหลายวิธีเพื่อใหคูความไดรับผลประโยชนรวมกัน 
(4)  ยืนยันการใชองคประกอบตาง ๆ ที่ตองนํามาใชในการตัดสินใจเพื่อ

ประเมินทางเลือก 
(5)  เขาใจและแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการเจรจาตกลงทําสัญญา 

จากทฤษฎีการแขงขันและทฤษฎีการแกปญหาดังไดกลาวไวขางตนจะเห็นไดวา
ทฤษฎีการแขงขันมีขอดี คือ สามารถกําหนดรูปแบบและข้ันตอนการเจรจาการตอรองที่แข็งกราวจะ
เหนือกวาฝายที่ดอยกวาทําใหขอพิพาทสามารถยุติลงไดแตจะมีขอเสียที่คูความตองเผชิญหนากันแตละ
ฝายตอสูเพื่อชัยชนะทําใหเปนศัตรูกันเมื่อฝายหน่ึงไดประโยชนอีกอีกฝายหน่ึงตองสูญเสียสวนทฤษฎี
การแกไขปญหามีขอดีที่วา เปนการแกไขปญหารวมกันโดยคํานึงถึงความชอบธรรมของฐานะ
ผลประโยชนและความประสงคของอีกฝายหน่ึงมิไดมุงเพื่อชัยชนะแตเพียงอยางเดียว แตอยางไรกต็าม 
มีขอเสียที่วาไมอาจใชรวมกับทฤษฎีการแขงขันในแงที่วาแมทรัพยากรจะมีอยูอยางจํากัดในการ
แขงขันฝายหน่ึงอาจไดประโยชนโดยไมทําใหอีกฝายหน่ึงตองสูญเสีย ดังน้ัน เมื่อทฤษฎีทั้งสองตางมีทั้ง
ขอดีและขอเสียจึงสมควรที่ผูไกลเกลี่ยจะตองเลือกนําเฉพาะขอดีของแตละทฤษฎีมาใชเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดบนพื้นฐานแหงสภาพปญหาและสภาพแวดลอมของคดีหรือขอพิพาทน้ัน ๆ ดวย 

 
2.7 การคุมครองผูบริโภคของประเทศญ่ีปุน 

สํานักงานผูบริโภคแหงชาติประเทศญี่ปุน (NCAC) เปนหนวยงานของรัฐที่จดทะเบียนเปน
นิติบุคคลทําหนาที่เปนองคกรหลักในการใหความชวยเหลือผูบริโภคตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
กิจการผูบริโภคพื้นฐาน (Consumer Affairs Fundamental Act) และพระราชบัญญัติจัดต้ัง
สํานักงานผูบริโภคแหงชาติประเทศญี่ปุน (NCAC Act) ซึ่งไดจัดการเรื่องรองเรียนใหกับผูบริโภคมา
ต้ังแตป พ.ศ. 2513 โดยจะทํางานรวมกันกับรัฐบาลและองคกรกิจการผูบริโภคระดับทองถ่ินที่
ดําเนินการโดยรัฐบาลทองถ่ิน ดังน้ี 

1) การใหคําปรึกษาแกผูบริโภค และเปนที่ปรึกษาใหแกองคกรกิจการผูบริโภคระดับ
ทองถ่ิน 

2) ศูนยเยียวยาผูบริโภคขามแดน (CCJ) 
3) การวิเคราะหเรื่องรองเรียนและการสรางความตระหนักรูใหแกประชาชน รวบรวมและ

วิเคราะหขอมูลเรื่องรองเรียนของผูบริโภคโดยใชระบบฐานขอมูล “PIO–NET” 
4) การทดสอบผลิตภัณฑตามคํารองขอและแจงผลการทดสอบใหประชาชนทราบ 
5) การประชาสัมพันธใหผูบริโภครับรูและเขาใจถึงการดําเนินธุรกิจที่หลอกลวงหรอืสนิคาที่

อาจเปนอันตราย 
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6) การศึกษาและฝกอบรมเพื่อสงเสริมศักยภาพของที่ปรึกษาดานการคุมครองผูบริโภค 
7) การระงับขอพิพาททางเลือกโดยการไกลเกลี่ยและกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 

2.8 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
ชาญณรงค  ปราณีจิตต และคณะ (2540) ศึกษาการวิจัยเพื่อหาวิธีลดปริมาณคดีที่มาสูศาล 

ผลการวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ David M.Engel ซึ่งทําการคนควาพฤติกรรม
ในการระงับขอพิพาทในชนบทภาคเหนือของไทยในเขตจังหวัดเชียงใหมวาคนไทยในชนบทนิยมที่จะ
ระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยประนีประนอมยอมความมากกวาการฟองรองคดีเมื่อมีกรณีพิพาท
เกิดข้ึนหากคูกรณีตกลงกันไมไดก็จะใหบุคคลที่แตละฝายเคารพนับถือในหมูบานโดยเฉพาะผูใหญบาน
ชวยไกลเกลี่ยประนีประนอมและหากตกลงกันไมไดอีกก็จะขอใหกํานันหรือนายอําเภอชวยทําการไกล
เกลี่ยเวนแตจะเปนเรื่องรายแรงหรือคูกรณีพิพาทไมเช่ือฟงไมเคารพผูใหญบานหรือเจาพนักงานฝาย
ปกครองจึงนําขอพิพาทน้ันเขาสูกระบวนการตามกฎหมายตอไป 

วิชัย  อริยะนันทกะ (2540) ศึกษาเรื่องการระงับขอพิพาทที่เกิดจากสัญญาการคาระหวาง
ประเทศ รวมบทความขอบังคับ ขอตกลงระหวางประเทศ กฎหมายและคําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับ
อนุญาโตตุลาการ ซึ่งการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยหรือการประนอมขอพิพาทโดยที่ผูประนอม
ขอพิพาทจะเปนผูทําการเจรจาไกลเกลี่ยใหคูกรณีทําความตกลงกันแตจะมุงเนนสําหรับการระงับขอ
พิพาทอันเกิดจากสัญญาในทางแพงและพาณิชยซึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจเศรษฐกิจและการคาระหวาง
ประเทศโดยอาศัยพื้นฐานของขอตกลงระหวางคูกรณีในสัญญา และการระงับขอพิพาทโดยวิ ธี
อนุญาโตตุลาการเปนการตกลงเพื่อยุติขอพิพาทโดยการตัดสินใจของคนกลางซึ่งจะตองไมใชเปนฝาย
ในขอพิพาทคือเปนบุคคลภายนอกจะมีจํานวนหน่ึงคนหรือหลายคนก็ไดโดยไดรับเลือกจากผูเปนฝาย
ในขอพิพาทหรือไดรับแตงต้ังตามวิธีการที่ผูเปนฝายในขอพิพาทไดตกลงไวหรือตามที่กฎหมาย
กําหนดใหทําการพิจารณาช้ีขาดขอพิพาทเรื่องใด ๆ โดยเฉพาะคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการน้ัน
โดยทั่วไปแลวจะถือวาถึงที่สุดหมายความวามีผลเปนการยุติขอพิพาททั้งปญหาขอเท็จจริงและขอ
กฎหมายและคูกรณีจะตองผูกพันตามคําช้ีขาดน้ันเมื่อคูกรณีเปนผูแพคดีไมปฏิบัติตามคําช้ีขาดอีกฝาย
หน่ึงก็สามารถอาศัยองคการของรัฐโดยเฉพาะอยางย่ิงคือศาลใหทําการบังคับตามที่ไดช้ีขาดน้ันได 

ฉายศิลป  เช่ียวชาญพิพัฒน (2552) ศึกษาเรื่องกฎหมายคุมครองผลประโยชนของผูบริโภค
ในฐานะคูสัญญา ซึ่งการทําสัญญาของเอกชน จะมีผลผูกพันเฉพาะคูสัญญาเทาน้ัน เวนแตจะเปนการ
ทําสัญญาเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอก สําหรับพฤติกรรมของผูบริโภคน้ัน ผูบริโภคมิไดบริโภค
สินคาหรือบริการ โดยอาศัยความสัมพันธทางสัญญาแตเพียงอยางเดียว ทั้งน้ี เพราะการบริโภคสินคา
หรือบริการเปนปรากฏการณธรรมชาติของมนุษย ซึ่งมิไดข้ึนอยูกับเงื่อนไขในสถานะทางสังคม 
(status) ความสามารถของบุคคล (capability) หรือขอตกลงในทางนิติกรรมสัญญา หากเกิดความ
เสียหายจากการบริโภคสินคาหรือบริการ และจําเปนที่จะตองมีการชดใชเยียวยาใหแกผูบริโภคแลว 
การนําหลักกฎหมายเรื่องสัญญามาบังคับใช ยอมบังคับใชไดแตเฉพาะคูสัญญา คือ ผูบริโภคกับผูผลิต 
หรือผูประกอบธุรกิจ ตองมีนิติสัมพันธในทางสัญญาเทาน้ัน แตหากผูบริโภคมิใชคูสัญญาก็จะไมมี
โอกาสไดรับการชดใชเยียวยา หลักกฎหมายดังกลาวเปนอุปสรรคในการคุมครองผูบริโภค และไมตรง
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ตอความเปนจริง การคุมครองผูบริโภคจึงไมอาจนําหลักกฎหมายในเรื่องของความสัมพันธทางสัญญา
มาบังคับใชได 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

จากการศึกษาวิเคราะหการแกไขปญหาการคุมครองผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพยของ
ผูบริโภคตางชาติ และการดําเนินงานของภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคใน
ประเทศไทย พบวา 
 
3.1 อํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ท่ีเก่ียวของกับการคุมครอง
ผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพย 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เนนการปฏิบัติในการแกไขปญหาใหผูบริโภค
เพื่อใหไดรับการเยียวยาหรือไดรับชดเชยความเสียหายโดยเร็ว จึงเนนการเจรจาไกลเกลี่ยเปนหลกัเพือ่
มิใหขอพิพาทถึงกระบวนการช้ันศาล ซึ่งจะไมเกิดประโยชนกับผูบริโภค เพราะการดําเนินคดีใช
เวลานานกวาคดีจะเปนที่ยุติ และเปนความเสี่ยงที่ผูบริโภคจะไดการเยียวยาที่เหมาะสมเพราะ
ระยะเวลาที่ทอดยาวออกไป พยานเอกสาร หรือพยานอื่น ๆ ที่เปนประโยชนอาจจะไมสามารถนํามา
พิสูจนตอศาลได ดังน้ันกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยจึงเปนกระบวนที่ดีที่สุดเพื่อใหทุกฝายไดยุติปญหา
ตอกันได 

นอกจากการเจรจาไกลเกลี่ยจะเปนเรื่องที่สําคัญแลว กฎหมายที่จะเปนเครื่องมือหรืออาวุธ
อยางหน่ึงที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ใชเปนมาตรการในการปองปรามผูประกอบธุรกิจมิ
ใหเอาเปรียบผูบริโภคโดยชองวางของกฎหมาย หรือการเอาเปรียบผูบริโภคดวยการทําสัญญา
สําเร็จรูปข้ึนมาเพื่อใหมีขอความหรือเงื่อนไขที่ใชเอาเปรียบผูบริโภคได หนวยงานภาครัฐจึงจําเปนตอง
เขาไปแทรกแซงธุรกิจของฝายเอกชน ซึ่งตามลักษณะของกฎหมายมหาชนกําหนดใหสามารถทําได 
แตตองทําโดยมีอํานาจตามกฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ของรัฐจึงจะเขาไปแทรกแทรกการดําเนิน
ธุรกิจของฝายเอกชนเทาที่จําเปนและมิใหเอกชนตองแบกรับภาระเกินสมควร 

ในการคุมครองผูบริโภคทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ กรณีรองเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

3.1.1 รับเรื่องรองเรียนขอความเปนธรรมจากผูบริโภคเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ ตองพิจารณาวาเรื่องรองเรียนดังกลาวอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคหรือไม เชน ผูบริโภครองเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณูปโภคหรือทรัพย
สวนกลาง หรือการบริหารงานของนิติบุคคล กรณีดังกลาวอยูในอํานาจของกรมที่ดิน เจาหนาที่ตองให
คําแนะนําแกผูบริโภควากรณีดังกลาวอยูในอํานาจของหนวยงานเฉพาะ และสงเรื่องใหหนวยงาน
พิจารดําเนินการ 
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แตหากเปนกรณีกอสรางไมแลวเสร็จ หรือกอสรางแลวเสร็จแตไมตรงตามแบบ 
หรือเกิดความชํารุดบกพรอง หรือไมไดรับรายการสงเสริมการขายไมครบถวนตามสัญญา และอื่น ๆ  ที่
อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเจาหนาที่ตองรับไวพิจารณา 

3.1.2 เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนแลวเปนดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่เจาของสํานวน 
ที่ตองพิจารณาวา กรณีดังกลาวควรใหผูประกอบธุรกิจช้ีแจง หรือเชิญคูกรณีทั้งสองฝายรวมเจรจา 
ไกลเกลี่ยเพื่อหาขอยุติรวมกัน หรือขอขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ผูบริโภครองวา 
ผูประกอบธุรกิจกอสรางไมตรงตามแบบ กรณีน้ีตองใหผูมีอํานาจหนาที่อนุญาตใหกอสรางพิจารณา
ตรวจสอบกอน 

3.1.3 การเจรจาไกลเกลี่ยช้ันพนักงานเจาหนาที่ โดยนักสืบสวนสอบสวน ผูเปนเจาหนาที่
เจาของสํานวน มีหนาที่ในการแสวงหาขอเท็จจริงจากทั้งสองฝาย คือฝายผูบริโภค และฝาย
ผูประกอบการ และเนนหลักประนีประนอมเพื่อใหทั้งสองฝายหาขอยุติรวมกัน หากหาขอยุติรวมกนัได
ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอตกลงไวเปนหลักฐาน แตหากไมสามารถหาขอยุติรวมกันใหจัดทําบันทึก
ขอเท็จจริงเพื่อระบุขอเท็จจริงที่แตละฝายใหไวเปนหลักฐาน 

หากผูบริ โภคชาวตางชาติ ในทางปฏิบั ติตองขอความอนุเคราะหใหสวน 
ความรวมมือกบัตางประเทศเปนลามในการเจรจาไกลเกลี่ย 

3.1.4 การเจรจาไกลเกลี่ยช้ันคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่
เกี่ยวของกับการแกไขปญหาการคุมครองผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพย มีดังน้ี 

1) คณะอนุกรรมการไกล เกลี่ ยเรื่ องราวรองทุกขจากผูบริ โภค  ชุดที่  1 
ประกอบดวย ผูแทนสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน สํานักงาน
อัยการสูงสุด เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การคุมครองผูบริโภค สํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนสภาทนายความ ผูอํานวยการกองคุมครอง
ผูบริโภคดานสัญญา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวของตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเห็นชอบครั้งละไมเกิน 3 คน เปน
อนุกรรมการ หัวหนาฝาย กองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จํานวน 2 คน 
เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2) คณะอนุกรรมการไกล เกลี่ ยเรื่ องราวรองทุกขจากผูบริ โภค ชุดที่  2 
ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ประธานอนุกรรมการ ผูแทนกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค สํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนสภา
ทนายความ ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
เห็นชอบครั้งละไมเกิน 3 คน เปนอนุกรรมการ หัวหนาฝาย กองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนอนุกรรมการและเลขานุการ เจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จํานวน 2 คน เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3) คณะอนุกรรมการไกล เกลี่ ยเรื่ องราวรองทุกขจากผูบริ โภค ชุดที่  7 
ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนประธานอนุกรรมการ ผูอํานวยการ
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สํานักแผนและการพัฒนาการคุมครองผูบริโภคหรือผูแทน สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ผูอํานวยการกองกฎหมายและคดีหรือผูแทน สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูอํานวยการ
กองที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียนตามที่เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเห็นชอบ ครั้งละ 
ไมเกิน 3 คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของตามที่เลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคเห็นชอบครั้งละไมเกิน 3 คน เปนอนุกรรมการ ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภค
ดานสัญญา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนอนุกรรมการและเลขานุการ เจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จํานวน 2 คน เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 1–7 มีอํานาจหนาที่ดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ยเรื่องราว
รองทุกขระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจ เพื่อใหไดขอยุติในกรณีพิพาท , กรณีเจรจาไกลเกลี่ยแลว
คูกรณีไมสามารถตกลงกันได ใหสงเรื่องพรอมความเห็นตอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
เรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคดานสินคาและบริการทั่วไป หรือคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
เรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพย เพื่อพิจารณาตอไป และดําเนินการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย โดยใหมีวาระดํารงตําแหนง
คราวละ 2 ป  

ในกรณีที่มีผูบริ โภคเปนชาวตางชาติ  ตองขอความรวมมือเจาหนาที่สวน 
ความรวมมือกับตางประเทศในการสื่อสารเปนลามเพื่อใหการเจรจาไกลเกลี่ยลุลวงไปดวยดี 

3.1.5 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคดานอสงัหารมิทรพัย  
เมื่อการเจรจาไกลเกลี่ยช้ันพนักงานเจาหนาที่ของนักสืบสวนสอบสวนไมเปน

ผลสําเร็จแลว และการเจรจาไกลเกลี่ยช้ันคณะอนุกรรมการฯ แตละชุดเจรจาไกลเกลี่ยไมเปนผลสาํเรจ็ 
ก็จะนําเรื่องเสนอตอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค เพื่อพจิารณา
ขอเท็จจริงประกอบกับขอกฎหมายวาจะดําเนินคดี หรือยุติเรื่องรองเรียนของผูบริโภค 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภ ดานอสังหาริมทรัพย
ประกอบดวยเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนประธาน และผูทรงคุณวุฒิ หรือ
กรรมการตัวแทนหนวยงานตาง ๆ อีก 16 คนเปนกรรมการ โดยมีอํานาจและหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองคํารองทุกขที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับจากผูบริโภคที่ไดรับความ
เดือดรอน หรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทําของผูผลิต หรือผูประกอบธุรกิจ หรือคํารองเรยีนอืน่
ทั่ว ๆ  ไปในเรื่องเกี่ยวกับการถูกเอาเปรียบ หรือไมไดรับความเปนธรรมในการซื้ออสังหาริมทรัพย กอน
นําเสนอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณา  

3.1.6 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (คคบ.) เปนหนวยงานที่มีอํานาจและหนาที่สูงสุด
ในที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ มีกรรมการอีก 11 คน ซึ่ง
ประกอบดวย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดประทรวง
คมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน 8 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงต้ัง เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการและเลขานุการ มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกไดตามมาตรา 11 ซึ่ง
กรรมการอาจพนตําแหนงไดเมื่อ ตาย ลาออก คณะรัฐมนตรีใหออก เปนบุคคลลมละลาย คนไร
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ความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
เวนแตเปนโทษ สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

กฎหมายไดกําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ซึ่งอาจแยกเปน 2 
ประเภท คือ อํานาจหนาที่ทั่วไป และอํานาจหนาที่พิเศษ 

อํานาจและหนาที่โดยทั่วไปของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ตามมาตรา 10 
ไดแก พิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการ
กระทําของผูประกอบธุรกิจ ดําเนินเกี่ยวกับสินคาที่อาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา 36 แจง
หรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคา หรือบริการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียสิทธิของ
ผูบริโภค ในการน้ีจะระบุช่ือสินคาหรือบริการ หรือช่ือของผูประกอบธุรกิจดวยก็ได ใหคําปรึกษาและ
แนะนําแกคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณคําสั่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการสอดสอง 
เรงรัดพนักงานเจาหนาที่ สวนราชการ หรือหนวยงานอื่น ของรัฐใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่ที่
กฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาที่ใหดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ของผูบริโภค ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผูรอง
ขอ ตามมาตรา 39 รับรองสมาคมตามมาตรา 40 รวมทั้งเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
นโยบายและมาตรการในการคุมครองผูบริโภค และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใด ๆ  ก็ตามที่เกี่ยวกบั
การคุมครองผูบริโภคที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
ไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตราน้ีโดยคณะกรรมการ 
อาจมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนผูปฏิบัติการ หรือเตรียมขอเสนอมายัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปได 

สวนอํานาจหนาที่พิเศษของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไดแก อํานาจในการ
สั่งใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดสงเอกสาร หรือขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่มีผูรองทุกขหรือ เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การคุมครองสิทธิของผูบริโภคที่พิจารณาได ในการน้ีจะเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาช้ีแจงดวยก็ได 
(มาตรา 18) ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการใด ไดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลว ใหบังคับตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการน้ัน และใหนําเอาบทบัญญัติในหมวดน้ีไปใชบังคับไดเทาที่ไมซ้ํา
หรือขัดกับบทบัญญัติดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม 
หากปรากฏวาเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาวยังมิไดมีมาตรการดําเนินการ หรือดําเนินการ
ยังไมครบข้ันตอนตามกฎหมายวาดวยการน้ัน และมิไดออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตาม
กฎหมายดังกลาวในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือ
คณะกรรมการ โดยใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรี 
พิจารณาออกคําสั่งตามกฎหมายได ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจปลอยใหเน่ินชาตอไปได
ใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีออกคําสั่งได โดยไมตองมี
หนังสือแจงหรือรอใหครบกําหนดเกาสิบวันตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด ในกรณีที่กฎหมายดังกลาว
น้ันมิไดมีบทบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจ ตามกฎหมานออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภคตามที่บัญญัติไดในหมวดน้ี ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจออกคําสั่งตามความในหมวดน้ี 
เวนแต ในกรณีที่กฎหมายดังกลาวมีเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายอยูแลว คณะกรรมการคุมครอง
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ผูบริโภคอาจมอบหมายใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการน้ัน ๆ ใชอํานาจตาม
พระราชบัญญัติแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได การมอบอํานาจใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการน้ัน ๆ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 21) 

3.1.7 พนักงานอัยการในฐานะเจาหนาที่คุมครองผูบริโภค 
แตเดิมมา น้ันไมมีกฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่ของอัยการไวอยางแจงชัด คงมี

กฎหมายตาง ๆ กําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ จนกระทั่งมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง กรม พ.ศ. 2534 บัญญัติใหสํานักงานอัยการสูงสุดมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาทั้งปวง ดําเนินคดีแพงและใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกรัฐบาลและ
หนวยงานของรัฐ และอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย อีกทั้งเพื่อรักษาประโยชนของรัฐ ใน
กรณีรัฐเปนโจทก เชนคดีอาญา ซึ่งถือเปนความผิดตอแผนดินรัฐเปนผูเสียหาย 

สํานักงานอัยการสูงสุด จึงมีภารกิจตามกฎหมายในการดําเนินคดีแพง และ
คดีอาญาทั้งปวง พรอมทั้งใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกหนวยงานของรัฐ และตามกฎหมายที่กําหนด
ไวรวมตลอดถึง กรณีที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนหนาที่ของพนักงานอัยการ อํานาจหนาที่ของ
สํานักงานอัยการสูงสุดตามกฎหมายสามารถแยกไดเปนดานตาง ๆ ดังน้ี 

1)  อํานวยความยุติธรรม 
2)  รักษาผลประโยชนของรัฐ 
3)  คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
4)  หนาที่อื่น ๆ ที่กฎหมายกําหนดไว 
จากอํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการขางตน ในสวนของอํานาจหนาที่ของ

พนักงานอัยการที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 น้ัน จะพบวาในสวน
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 มาตรา 11 และมาตรา 15 ที่บัญญัติวา  

“พนักงานอัยการมีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี 
1) ในคดีอาญา มีอํานาจและหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

และตามกฎหมายอื่น ซึ่งบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาที่ ของอัยการสูงสุดและพนักงานอัยการ 
2) ในคดีแพง มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดีแทนรัฐบาลในศาลทั้งปวงกับมีอํานาจ

และหนาที่ตามกฎหมายอื่น ซึ่งบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาที่ ของอัยการสูงสุดและพนักงานอัยการ
...” และ 

“ในการใชอํานาจหรือกระทําหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หรือกฎหมายอื่น ใหอธิบดีมีอํานาจทําคําสั่งเฉพาะเรื่อง หรือวางระเบียบไวใหพนักงานอัยการ
ปฏิบัติการได” 

ถือไดวา พนักงานอัยการมีสวนสําคัญอยางย่ิง เพราะโดยพระราชบัญญัติพนักงาน
อัยการ พ.ศ. 2498 น้ันพนักงานอัยการสามารถดําเนินคดีอาญาและคดีแพงไดตามกฎหมายอื่นซึ่ง
บัญญัติวาใหเปนหนาที่ของพนักงานอัยการ เชนเปนเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคผูที่ไดรับอํานาจจาก
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหเปนผูดําเนินคดีแทนผูบริโภค ที่ไดรับผลกระทบจากการกระทําอัน
เปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 
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จากกฎหมายดังกลาว อํานาจของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 พนักงานอัยการมิไดกระทําในฐานะเปน พนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติ
อัยการ พ.ศ. 2498 แตอยางใด แตเปนการไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ในฐานะ
เจาหนาที่คุมครองผูบริโภค ทั้งน้ีเพื่อใหมีพนักงานอัยการในฐานะเจาหนาที่คุมครองผูบริโภค ทําหนาที่
ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล ตามมติคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค 

 
3.2 การควบคุมสัญญาของผูประกอบธุรกิจในการขายอสังหาริมทรัพย 

การทําสัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภคสวนมากผูประกอบธุรกิจถือความ
ไดเปรียบจากการรางสัญญาสําเร็จรูปใชเงื่อนไขที่ไมเปนกรรมกับผูบริโภค ดวยเหตุน้ีหนวยงานของรัฐ
จึงอาศัยกฎหมายมหาชนในการควบคุมสัญญาของผูประกอบธุรกิจใหเปนสัญญามาตรฐานเพื่อมิให
ฝายใดฝายหน่ึงไดเปรียบเสียเปรียบกันเกินสมควร  

การควบคุมสัญญาของผูประกอบธุรกิจในการดําเนินการขายอสังหาริมทรัพยมีหนวยงานที่
รับผิดชอบ จํานวน 2 หนวยงาน ดังน้ี 

3.2.1 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไดออกประกาศคณะกรรมการวาดวย
สัญญา เรื่อง ใหธุรกิจขายหองชุดเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 โดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 35 ทวิ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งมีผลบังคับใช ต้ังแตวันที่ 15 
กันยายน 2543 การที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดออกประกาศฉบับน้ีเน่ืองจากไดรับ
เรื่องรองเรียนจากผูบริโภคจํานวนมากวาไมไดรับความเปนธรรมจากการทําสัญญาซื้อขายหองชุดกบัผู
ประกอบธุรกิจและอยูในฐานะเสียเปรียบจากการทําสัญญามาก นอกจากน้ียังเปนมาตรการปองปราม
มิใหผูประกอบธุรกิจทําสัญญาไมเปนธรรม และหากฝาฝนเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได 

คณะกรรมการวาดวยสัญญา ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่
เกี่ยวของกับสัญญาตามที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแตงต้ังข้ึน มีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไม
เกินสิบสามคน (มาตรา 14) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป มีอํานาจออกกฎหมายในลักษณะ
ประกาศ เพื่อ ควบคุมสัญญา และมีอํานาจและหนาที่ในการควบคุมหลักฐานการรับเงิน โดยมีอํานาจ
กําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการอยางใดอยางหน่ึงเปนธุรกิจที่ควบคุมราย การใน
หลักฐานการรับเงินได โดยหลักฐานการรับเงินจะตองมีรายการและใชขอความที่จําเปน ซึ่งหากมิไดมี
รายการหรือมิไดใชขอความเชนน้ัน จะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร และหาม
ใชขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการวาดวยสัญญา
กําหนด โดยการกําหนดดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
(มาตรา 35 เบญจ)  

3.2.2 กรมที่ดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ไดออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุม 
ผูประกอบธุรกิจในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย ดังน้ี 

1)  พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 เปนบทบัญญัติที่บังคับใชในเรื่องทั่วไป 
แตในสภาพความเปนจริงของสังคมปจจุบัน เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววาบุคคลไมมีความเสมอภาค
กัน บุคคลไมมีความเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การศึกษา สติปญญาโดยเฉพาะอยางย่ิง
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บุคคลที่อยูในฐานะของผูบริโภคยอมไมอยูในฐานะที่มีความเสมอภาคและเทาเทียมกับผูประกอบ
ธุรกิจ ไมมีอํานาจตอรองกับผูประกอบธุรกิจ ดังน้ัน เพื่อเปนการแกไขปญหาและปองกันมิใหผูบริโภค
ถูกเอารัดเอาเปรียบในการทําสัญญากับผูประกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 
ตามมาตรา 6/2 กําหนดใหใชสัญญาจะซื้อจะขาย (อ.ช.22) และสัญญาซื้อขายหองชุด (อ.ช.23) 
ระหวางผูมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินและอาคารชุดกับผูจะซื้อหรือผูซื้อตองทําสัญญาตามแบบสัญญาที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดวาดวยเรื่องกําหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายหองชุด พ.ศ. 
2551 ออกตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522  

2) พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เปนการออกกฎหมายเพื่อเนนการ
บริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในโครงการหมูบานจัดสรร ซึ่งกอนหนาที่กฎหมายฉบับน้ีจะมีผล
บังคับใช ไดถือตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 หรือ ปว.286 ซึ่งวางกฎเกณฑในการจัดสรร
ที่ดินไวโดยกําหนดหนาที่สําหรับผูจัดสรรที่ดินไวกวาง ๆ วาตองรักษาสาธารณูปโภค เชน ถนน 
สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน ซึ่งเปนภาระจํายอมที่จัดใหมีข้ึนตามแผนผังโครงการที่ไดรับอนุญาตให
คงสภาพเชนเดิมตลอดไป จะทําใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไป หรือเสื่อมความสะดวกมิได ผู
จัดสรรจะหมดหนาที่ก็ตอเมื่อโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชนหรือโอนใหแกหนวยงาน
ปกครองทองถ่ินในทองที่ซึ่งที่ดินจัดสรรน้ันต้ังอยูเทาน้ัน จึงไดตรากฎหมายฉบับน้ีข้ึน 

 
3.3 การเยียวยาความเสียหายใหแกผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพย 

เมื่อมีปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย เชน กอสรางไมแลวเสร็จตาม
สัญญา กอสรางไมตรงตามแบบ หรือไมกอสรางเลย โดยกองคุมครองผูบริโภคดานสัญญามีหนาที่
รับผิดชอบดําเนินการแกไขปญหาใหกับผูบริโภค ซึ่งมีบุคลากรในตําแหนงนักสืบสวนสอบสวน เปน
พนักงานเจาหนาที่ โดยเปนผูที่มีคุณวุฒิจบปริญญาตรี ดานสังคมศาสตร แตบุคลากรสวนใหญขาด
ทักษะดานภาษาตางประเทศ เมื่อเกิดขอพิพาทที่เปนผูบริโภคชาวตางชาติ จึงมีปญหาดังน้ี 

3.3.1 การเยียวยาความเสียหายใหผูบริโภคชาวตางชาติของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค 

1)  กรณีผูบริโภคเปนคนไทย และผูบริโภคที่เปนชาวตางชาติที่อยูในประเทศไทย
ในลักษณะถาวรตามอํานาจหนาที่ปจจุบันตามโครงสรางการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เมื่อผูบริโภคไดใชสิทธิรองเรียนแลว นักสืบสวนสอบสวนถือวาเปนเจาหนาที่ช้ันตนที่
ทําหนาที่แสวงหาขอเท็จจริงจากเอกสาร จากผูรองซึ่งเปนผูเสียหาย และหนวยงานราชการที่เกีย่วของ
กับเรื่องน้ัน ๆ เพื่อใหไดเท็จจริงมากที่สุดในการวิเคราะหหาแนวทางชวยเหลือแกไขปญหาของผูรอง 
กรณีเปนคนไทยการสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนความเห็นหรือใหคําแนะนําแกผูรองเพื่อใหทราบสิทธิและ
หนาที่เปนการงายที่จะสื่อสารกันได  

แตหากผูบริโภคเปนชาวตางชาติสวนใหญจะสื่อสารกับพนักงานเจาหนาที่ไม
เขาใจกันเน่ืองจากสื่อสารกันคนละภาษา นอกจากน้ียังพบวาการทําสัญญาของผูรองและผูประกอบ
ธุรกิจจะแตกตางไปจากที่กฎหมายกําหนด โดยสวนมากจะมีการระบุวาหากมีขอพิพาทเกิดข้ึนใหระงบั
ขอพิพาทดวยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งขอความเชนน้ีทําใหกฎหมายพิเศษ เชน พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. 2522 หรือประกาศของคณะกรรมการสัญญาฯ จะไมถูกนํามาพิจารณา และสํานักงาน
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คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไมสามารถไกลเกลี่ยหรือดําเนินการใด ๆ  ได หรือหากกรณีที่ขอสัญญา
ไมไดระบุใหอนุญาโตตุลาการเปนผูระงับขอพิพาทและเขาสูข้ันตอนการไกลเกลี่ยของพนักงาน
เจาหนาที่เจาของสํานวนที่ขาดทักษะดานภาษาก็ไมสามารถสื่อสารถึงความตองการของผูรอง
ชาวตางชาติ หรืออธิบายขอกฎหมายใหผูรองทราบถึงสิทธิและหนาที่ได ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคมีพนักงานเจาหนาที่ที่มีทักษะดานภาษาตางประเทศ สังกัดสวนความรวมมือกับ
ตางประเทศ ทําหนาที่บริการอํานวยความสะดวกผูรองชาวตางชาติเปนการเบื้องตนเทาน้ัน ซึ่งปญหา
และอุปสรรคดานสรางของบุคคลากรก็ถือเปนปญหาอยางหน่ึงถึงความไมพรอมในการแกไขปญหาให
ผูบริโภคชาวตางชาติ ที่จะไดรับการเยียวยาอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร อาจสงผลตอสิทธิของผูรอง 
และภาพลักษณของการคุมครองผูบริโภคชาวตางชาติในประเทศไทยดวย 

2)  กรณีผูบริโภคชาวตางชาติที่มาประเทศไทยเปนการช่ัวคราว ในลักษณะ
นักทองเที่ยว หรือชาวตางชาติที่เขามาในประเทศไทยในลักษณะอื่นที่ไมไดอยูในประเทศไทยเปนการ
ถาวร เจาหนาที่ของสวนความรวมมือกับตางประเทศ เปนผูดําเนินการชวยเหลือแตเพียงการ
ประสานงานและอํานวยความสะดวกเทาน้ัน เน่ืองจากไมไดดํารงตําแหนงเจาหนาที่ที่สืบสวนสอบสวน 
จึงไมไดรับการแตงต้ังใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย เมื่อขอพิพาทไมไดขอยุติก็ไมมีอํานาจใน
ดําเนินคดีให จึงเกิดปญหาดานโครงสรางวาสวนความมือกับตางประเทศ มีอํานาจในการจัดการ
เรื่องราวรองทุกขของผูบริโภคชาวตางชาติเพียงใด และหากผูบริโภคกลับไปเทศภูมิลําเนาแลวอํานาจ
ของพนักงานเจาหนาที่ยังสามารถจัดการเรื่องราวรองทุกขของผูบริโภคชาวตางชาติไดตอเน่ืองเพียงใด 

การเยียวยาผูบริโภคขามแดนในประเทศไทยน้ัน พบวาหนวยงานที่เกี่ยวของยัง
ไมมีมาตรการเฉพาะที่กําหนดถึงวิธีและข้ันตอนในการปฏิบัติ ซึ่งผูศึกษาเห็นวาการจะใชมาตรการใน
การชวยเหลือเยียวยาความเสียหายผูบริโภคขามแดนไมตางไปจากการใหความชวยเหลือผูบริโภคชาวไทย 
เพราะตองใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในลักษณะเดียวกัน แตวิธีในการแกไขปญหาน้ันอาจแตกตาง
จากผูบริโภคชาวไทย เพราะตองคํานึงถึงลักษณะของภาษา และถ่ินที่อยูอาศัยของผูบริโภคดวย ดังน้ัน 
บุคคลากรในการดําเนินการตองเปนผูมีทักษะดานภาษา และหนวยงานราชการของไทยใน
ตางประเทศ เปนผูประสาน หรือขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูบริโภคชาวตางชาติ หรือใหอํานาจหนวยงาน
ในตางประเทศเปนเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคในประเทศน้ันได 

ดังน้ัน การเยียวยาใหผูบริโภคขามแดนหรือผูบริโภคชาวตางชาติควรใช
กระบวนการและมาตรการอยางเดียวกันกับมาตรการที่ใชในการเยียวยาใหกับผูบริโภคชาวไทย แต
อาจพิจารณากรอบระยะเวลาของการดําเนินการชวยเหลือ และควรพิจารณานําเอาเทคโนโลยีมาใช
เพื่อความรวดเร็วในการชวยเหลือเยียวยา ต้ังแตการใหความรู การรับเรื่องรองเรียน 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 หรือทางโทรสารเทาน้ัน เพื่อยนระยะเวลาในการใช
บุคคลากรในการตอบคําถามกับผูบริโภคผานทางโทรศัพท หรือการเดินทางมารองเรียนที่สํานักงาน 
โดยการดําเนินการของศูนยผูบริโภคขามแดนเปนผูดําเนินการทั้งหมด ตอบขอรองเรียน ทั้งขอเอกสาร
เพิ่มเติม เจรจาไกลเกลี่ย  

2)  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
กระบวนการเยียวยาผูบริโภคในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มุงเนนการไกล

เกลี่ยขอพิพาท และการชดเชยความเสียหายของผูบริโภค โดยมีการดําเนินการตามกลุมหรือประเภท
ของผูบริโภค 3 กลุม ไดแก กลุมวัยรุน กลุมผูสูงอายุ และกลุมผูใชบริการทางการเงิน ทั้งน้ี ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลียังมีบริการใหคําปรึกษา ชวยเหลือชาวตางชาติที่ประสบปญหาในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีโดยการใหคําแนะนําที่สําคัญเพื่อแกปญหาในเบื้องตนใหกับผูบริโภค โดยมีศูนยคุม
คอรงผูบริโภคขามแดน (KCA) โดยจะใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ 30 วันทําการ เพื่อ
เยียวยาผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการซื้อสินคาและบริการ แตอาจมีการขยายระยะเวลา
ดําเนินการออกไปอีก 60 วัน ในกรณีที่ตองมีการสืบสวนขอเท็จจริง 

3)  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
กระบวรการเยียวยาผูบริโภคขามแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา น้ัน รัฐตาง ๆ 

จะมีกฎหมายที่ใชภายในรัฐน้ัน ๆ โดยในแตละรัฐจัดต้ังแผนกคุมครองผูบริโภค เพื่อทําหนาที่ในการ
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทภายในรัฐ และระหวางรัฐ โดยมุงในการใหผูบริโภคไดรับการชดใชความ
เสียหาย  

จากการศึกษาการเยียวยาผูบริโภคขามแดนในตางประเทศเห็นวาทั้งในประเทศ
ญี่ปุนประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศสหรัฐอเมริกา ตางมีศูนยคุมครองผูบริโภค หรือต้ังแผนก
เกี่ยวกับการดําเนินการระงับขอพิพาทขามแดนไวเปนการเฉพาะในการชวยเหลือผูบริโภคที่อยูหางกัน
ดวยระยะทาง  
 
3.4 หนวยงานท่ีเก่ียวของกับผูบริโภคชาวตางชาติ 

3.4.1 ความรวมมือระหวางประเทศ 
1)  สมาชิกอาเซียน  

เมื่อวันที่ 24–25 เมษายน 2556 ไดมีการประชุมคณะทํางาน ดานการเยียวยา
ผูบริโภคขามแดน เรื่อง การพัฒนารูปแบบกลไกการรับเรื่องรองเรียนและเยียวยาผูบริโภคในอาเซียน 
ณ โรงแรม รามาดาแกรนด แมนํ้าริเวอรไซด กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลการ
ศึกษาวิจัยเบื้องตนของโครงการที่ไดจากการศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการ
ดําเนินงานดานการรับเรื่องรองเรียนและการเยียวยาผูบริโภคของประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศ 
ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร และไทย นอกจากน้ีประเทศนอกอาเซียน 2 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย และ
สาธารณรัฐเกาหลี ไดเขารวมแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นดวย ทั้งน้ี โครงการฯจะไดพิจารณาถึง
ทางเลือกในการพัฒนารูปแบบกลไกการจัดการเรื่องรองเรียนและเยียวยาผูบริโภค เพื่อประกอบการ
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณในเรื่องดังกลาว ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการจัดทํารูปแบบการจัดการเรื่อง
รองเรียนและเยียวยาผูบริโภคที่เหมาะสมสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนตอไป 
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การประชุมดังกลาวเปนสวนหน่ึงของโครงการการพัฒนารูปแบบกลไกการรับ
เรื่องรองเรียนและเยียวยาผูบริโภคในอาเซียน ตามแผนงานของคณะกรรมการอาเซียนดานการ
คุมครองผูบริโภค(ACCP) ไดรับการสนับสนุนจากแผนงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางอาเซยีน
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
ประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ไทย 
เวียดนาม และผูแทนสํานักเลขาธิการอาเซียน นอกจากน้ี ยังมีผูแทนจากประเทศออสเตรเลีย 
สาธารณรัฐเกาหลี สําหรับของประเทศไทยน้ัน มีผูแทนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุมงานรับ
เรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) มูลนิธิเพื่อผูบริโภค สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเขารวมการประชุม 

ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน ไดเขาสูประชาคมอาเซียนอยาง
เปนทางการ ใหความสําคัญในการสรางความเขมแข็งดานการคุมครองผูบริโภคในระดับภูมิภาคโดยได
มีการริเริ่มหารือในเบื้องตน โดยคณะกรรมการอาเซียนดานการคุมครองผูบริโภค (ACCP) ไดมีแผนใน
การพัฒนากลไกดําเนินงานและสรางความพรอมสําหรับประเทศสมาชิกและภูมิภาคโดยรวม 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 
และเพื่อพัฒนาข้ันตอนการระงับขอพิพาทระหวางหนวยงาน ใหดําเนินไปอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการรับเรื่องรองเรียนและการวางนโยบายระงับขอพิพาทของ
ผูบริโภคระหวางประเทศ โดยครอบคลุมถึงผูบริโภคไทยที่ไปซื้อสินคาและบริการในประเทศญี่ปุน 
และผูบริโภคญี่ปุน ที่ซื้อสินคาและบริการในประเทศไทย ทั้งน้ี บันทึกความเขาใจ (MOU) ดังกลาวมี
ผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2559 หลังจากพิธีลงนามฯ เลขาธิการคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค พรอมดวยคณะผูบริหาร สคบ. เขารับฟงบรรยายสรุปการดําเนินงานและศึกษาดูงานศูนย
ทดสอบผลิตภัณฑ (NCAC Product Testing Center) สํานักงานผูบริโภคแหงชาติประเทศญี่ปุน 
(NCAC)  
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3.4.2 ความรวมมือกับกระทรวงการตางประเทศ 
การคุมครองผูบริโภคชาวชาติกับกระทรวงการตางประเทศน้ัน ปจจุบันยังไมไดมี

ขอตกลง หรือการลงนามความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศกับ สํานักนายกรัฐมนตรี ใน
การแกไขปญหาใหแกผูบริโภคชาวตางชาติที่มีถ่ินที่อยูถาวรในตางประเทศและไดรับความเสียหาย 
จากผูประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งผู ศึกษาเห็นวาสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยใน
ตางประเทศจะเปนหนวยงานหลักที่สําคัญในการประสานความชวยเหลือเยียวยากับผูบริโภค
ชาวตางชาติได  

จากการศึกษาอํานาจหนาที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ 
และจากการสัมภาษณเจาหนาที่สถานทูต และสถานกงสุล บางประเทศพบวางานดานกงสุลมีหนาที่
เฉพาะใหความชวยเหลือผูบริโภคชาวไทยที่ไดรับความเดือดรอน หรือไดรับความเสียหายเมื่ออาศัยอยู
ในตางประเทศ ปญหาที่พบในการชวยเหลือผูบริโภคสวนใหญเปนการขอความรวมมือจากศาลของ
ตางประเทศที่ไมมีขอตกลงรวมกันระหวางประเทศไทยกับประเทศน้ัน ๆ หรือไมมีกฎหมายบัญญัติไว 
โดยในการขอความรวมมือจากตางประเทศเหลาน้ันมีข้ันตอนการดําเนินงานที่ซับซอน อีกทั้งไมมี
อํานาจหนาที่ในการรับเรื่องรองทุกขจากผูบริโภคชาวตางชาติที่ซื้อสินคาหรือบริการจากประเทศไทย
เมื่อกลับประเทศของตนแลว รวมถึงไมมีหนาที่ในการเจรจาไกลเกลี่ยใด ๆ ทั้งสิ้น อาจทําไดแตเพียง
รับเรื่องไวแลวสงเรื่องตอใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาเทาน้ัน ประกอบกับอัตรากําลังของ
ขาราชการของกระทรวงการตางประเทศที่ไปประจําการในประเทศน้ัน ๆ มีอยางจํากัด และมีภารกิจ
อื่น ๆ ที่ตองรับผิดชอบ ตามกฎหมายดังน้ี 

1)  หนาที่ตามกฎหมายภายไทย ดังน้ี  
1.1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 (ครอบครัว)  

กําหนดใหพนักงานทูตหรือกงสุลไทยเปนผูรับจดทะเบียนครอบครัว 
1.2)  พระราชบัญญัติการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478  

กําหนดใหกระทรวงการตางประเทศเปนสวนราชการเจาหนาที่ ในการจด
ทะเบียนครอบครัวใหแกคนไทย ในตางประเทศทั่วโลกโดยไดออกกฎกระทรวงการตางประเทศข้ึน
บังคับใชในปเดียวกันดวย 

1.3)  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  
กําหนดใหกระทรวงการตางประเทศเปนสวนราชการเจาหนาที่ โดยมี

พนักงานทูตและกงสุลไทยเปนนายทะเบียนสําหรับจดทะเบียนคนเกิด และจดทะเบียนคนตายสําหรับ
คนไทยในตางประเทศ 

1.4)  พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522  
กําหนดหนาที่บางประการใหกระทรวงการตางประเทศปฏิบัติในเรื่อง

เกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมที่มีชาวตางชาติเขามามีสวนและจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมใน
ตางประเทศงานการทะเบียนราษฎร และการทะเบียนครอบครัวตามที่กฎหมายกําหนดน้ี  

เมื่อปฏิบัติในตางประเทศแลว (โดย สอท.หรือ สกญ.) ตองรายงานเขา
มายังกระทรวงการตางประเทศ เพื่อพิจารณาสงตอไปใหสํานักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย 
รวบรวมขอมูลไวเปนศูนยรวมอีกตอหน่ึง 
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1.5)  พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2510 แตงต้ังให

พนักงานทูตหรือกงสุลไทยเปนพนักงานทูต หรือ กงสุลไทยเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญติั
สัญชาติ พ.ศ. 2508 

1.6) พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความรวมมือระหวางประเทศในการ
ดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 

กฎหมายฉบับน้ีไดกําหนดวิธีการใหความรวมมือระหวางประเทศในการ
ปฏิบัติตามคําพิพากษาคดีอาญาซึ่งอาจเปนทั้งตามคําพิพากษาของศาลไทยหรือของศาลตางประเทศ
ทุกเรื่อง เมื่อติดตอขอความรวมมือซึ่งกันและกันจะตองติดตอผานกระทรวงการตางประเทศเสมอ 

1.7) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง  

– การติดตอขอความรวมมือระหวางศาลไทยกับศาลตางประเทศในเรื่อง
ทางอาญาและทางแพง เชน 

– การสงคําคูความการสืบพยาน ฯลฯ 
– ไมวาจะเปนการรองขอจากฝายใดจะตองดําเนินการผานกระทรวงการ

ตางประเทศ หนาที่ตามสนธิสัญญาและความตกลงระหวางประเทศสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือ ใน
การบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาคดีอาญา 

– การติดตอระหวางประเทศไทยกับประเทศภาคี ไมวาจะเปนการรองขอ
ความรวมมือจากฝายใดจะตองติดตอผานกระทรวงการตางประเทศ โดยกองสัญชาติและนิติกรณ 
กรมการกงสุล สอท./สกญ.เปนผูปฏิบัติ ทั้งน้ี ไดมีพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความรวมมือระหวาง
ประเทศ ในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 รองรับอยู 

2) หนาที่ในการปฏิบัติตามจารีตประเพณีทางการทูต สนธิสัญญา และความตกลง
ระหวางประเทศที่ไทยทําไวกับประเทศตาง ๆ  

หนาที่ดานนิติกรณ (Legalization)  
– สําหรับงานดานนิติกรณ (Legalization) ยังไมมีกฎหมายภายในรองรับ หรือ

กําหนดวิธีการปฏิบัติไว แตเปนการทําตามหลักปฏิบัติระหวางประเทศเชนกัน 
– การรับรองนิติกรณ คือ การที่เจาพนักงานตามกฎหมายลงลายมือช่ือและ 

ตราประทับในตําแหนงหนาที่รับรองความถูกตองตามกฎหมายของเอกสารตาง ๆ ไดแก  
– เอกสารสําคัญที่ทางราชการออกให 
– นิติกรรมที่จัดทําข้ึนโดยเอกชน 
– การรับรองเอกสารเปนระบบสากลที่กระทรวงการตางประเทศไมไดกําหนด

ข้ึนแตเปนประเพณีที่นานาชาติ ปฏิบัติระหวางกัน 
– กองสัญชาติฯ เปนหนวยประสานงานเบื้องตน /เปนตัวกลางประสานกับ

สถานเอกอัครราชทูตและ สถานกงสุลไทยในตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม สํานักอัยการสูงสุด และกับ สอท.หรือ
สกญ.ตางประเทศในประเทศไทยดวย 
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– ปจจุบันคนไทยได เ ดินทางไปติดตอ/หรือไปทํางานที่มี ถ่ินฐานอยู ใน
ตางประเทศจํานวนมากข้ึน งานทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัวจึงเพิ่มข้ึน 

– การติดตอทางการคาและเศรษฐกิจกับตางประเทศมีมากข้ึน การรับรอง
เอกสารการพาณิชย จึงมีปริมาณที่เพิ่มมากข้ึนและอาจเกิดกรณีโตแยงสิทธิหรือการเปนความฟองรอง
กันมากข้ึน 

– ปจจุบัน กระทรวงการตางประเทศเรงพัฒนางานดานสัญชาติ การทะเบียน 
และการรับรอง นิติกรณเอกสารใหมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพและความถูกตองของเอกสาร รวมถึง
พัฒนา การใหบริการ เพื่อรักษาผลประโยชนสาธารณะและคุณภาพชีวิตของประชาชน พรอมทั้ง
ภาพลักษณ ที่ดีของประเทศโดยรวม 

 
ผูทําการศึกษาเห็นวาการแกไขปญหาใหผูบริโภคชาวตางชาติยังมีปญหาทั้งในดานการ

ประสานความรวมมือกับกระทรวงการตางประเทศ และโครงสรางของหนวยงานภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคน้ันยังไมสามารถแกไขปญหาใหกับผูบริโภคชาวตางชาติที่มาซื้อ
อสังหาริมทรัพยในประเทศไทยไดเทาที่ควร เน่ืองจากบุคคลการยังไมมีความพรอม และกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคของประเทศไทยมีการแบงอํานาจหนาที่และภารกิจในการคุมครอง
ผูบริโภคใหแกหนวยงานตาง ๆ ของรัฐเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามลักษณะความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานของหนวยงานน้ัน โดยมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคเปนกฎหมายกลางในการ
คุมครองสิทธิผูบริโภค หนวยงานตาง ๆ ของรัฐซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะจึงมีการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานในลักษณะตางคนตางปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของตน แตมิไดมีการ
กําหนดนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภครวมกัน มิไดมีการรวมมือกัน หรือบูรณา
การงานรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ เพื่อใหการดําเนินการแกไขปญหาการละเมิด
สิทธิผูบริโภคชาวตางชาติที่เขามาซื้ออสังหาริมทรัพยในประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนหนวยงานรัฐมีอํานาจและหนาที่ซึ่งมีภารกิจ
หลักตามที่กําหนดไวในมาตรา 20 ไดแก หนาที่รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความ
เดือดรอน หรือเสียหายอันเน่ืองจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจทั้งผูบริโภคชาวไทยและผูบริโภค
ชาวตางชาติ ซึ่งในการแกไขปญหาการทําสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยใหแกผูบริโภคชาวตางชาติไม
วาจะเขามาอยูอาศัยในประเทศไทยหรือเปนการถาวรควรไดรับการแกไขปญหาจากภาครัฐในทุก ๆ 
ดานแมวากฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคจะเปนกฎหมายกลางในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค 
แตกฎหมายดังกลาวก็เปนกฎหมายในลักษณะเปนการอุดชองโหวของกฎหมายเฉพาะเทาน้ัน จึงทําให
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอยูในบทบาทหนวยงานรัฐที่เปนผูปฏิบัติ ยังไมมีบทบาทใน
การเปนหนวยงานรัฐที่เปนผูกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมายแบบเต็มตัว จึงเปนเหตุใหมีขอกําจัด
หลายประการไมสามารถดําเนินการคุมครองผูบริโภคชาวตางชาติที่ไดรับความเสียหายจากทํานิติ
กรรมสัญญาในประเทศไทยไดอยางครบถวนทุกปญหา สมควรที่จะตองมีการรวมมือกับองคกรของรัฐ
ที่ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคสําหรับ
ชาวตางชาติเปนการเฉพาะเพื่อบูรณาการหนวยงานตาง ๆ ของรัฐเขาดวยกัน การบังคับใชกฎหมาย
รวมกัน เพื่อรวมกันแกไขปญหาการละเมิดสิทธิผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพยใหกับผูบริโภค
ชาวตางชาติ เพื่อแกไขปญหาความไมพรอมดานภาษาของบุคคลกร ปญหาการแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบตอชาวตางชาติภายในองคการ การแกไขปญหาการคุมครองผูบริโภคชาวตางชาติดาน
กฎหมายทั้งในดานการทําสัญญา การระงับขอพิพาทใหผูบริโภคชาวตางชาติ และปญหาการเยียวยา
ความเสียหายใหแกผูบริโภคชาวตางชาติ โดยการแกไขปญหาดานนโยบายของหนวยงาน แกไขปญหา
ดานกฎหมายใหอํานาจหนวยงานตางประเทศที่เกี่ยวของใหมีหนาที่ดําเนินการชวยเหลือผูบริโภคได
อีกทางหน่ึง และการแกไขภายในองคกรใหอํานาจเจาหนาที่สวนความรวมมือกับตางประเทศมี
บทบาทในการชวยเหลือผูบริโภคใหมากข้ึนกวาเดิมและเพิ่มพูนศักยภาพดานภาษาแกเจาหนาที่ ผูทํา
การศึกษาจึงมีขอเสนอ ดังน้ี 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

ผูทําการศึกษาเห็นวาการที่จะใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีบทบาทในการ
เปนหนวยงานรัฐที่เปนผูกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย แบบเต็มตัวเพื่อการคุมครองผูบริโภค
ชาวตางชาติ ในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลว ดังน้ี 

4.2.1 ดานนโยบาย  
1) ความรวมมอืระหวางประเทศ  
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การคุมครองผูบริโภคระหวางประเทศ น้ัน ไดมีความรวมมือในกลุมประเทศ
สมาขิกอาเซียน ซึ่งมีแผนและมาตรการในการคุมครองผูบริโภคระหวางประเทศสมาชิกแลว ผูศึกษา
เห็นวาควรนําแผนหรือมาตรการดังกลาวมาพัฒนาในการแกไขปญหาใหแกผูบริโภคชาวตางชาติตอไป 

สวนความรวมมือการคุมครองผูบริโภคที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคไดทําบันทึกความรวมมือกับประเทศญี่ปุนไวแลวน้ัน ผูศึกษาเห็นวาสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคควรที่จะเรงดําเนินการกําหนดข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ และกําหนดบทบาท
หนาที่ของบุคคลากรภายในองคกรเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการแกไขปญหาใหแกผูบริโภค
ตางชาติ เพื่อเปนการเตรียมพรอมและหากมีขอพิพาทเกิดข้ึนจะไดมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรง 

2) การบูรณาการงานดานการคุมครองผูบริโภค ระหวางสํานักนายกรัฐมนตรีกับ
กระทรวงการตางประเทศ 

ควรมีการบูรณาการรวมกันระหวาง สํานักนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงการ
ตางประเทศ โดยดําเนินการหารือแนวทางรวมกันเพื่อนําเสนอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค แตงต้ัง
เจาหนาที่ของกระทรวงการตางประเทศที่ประจําการ ณ สถานทูตไทย หรือสถานกงสุล มีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค ในการประสานการรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภคตางชาติใน
ประเทศน้ัน ๆ แลวสงใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณาดําเนินการเจรจาและ
เรียกรองคาเสียหาย เพื่อใหไดรับการเยียวยาจากผูประกอบธุรกิจ อันจะเปนการสรางความเช่ือมั่น
ใหกับผูบริโภคตางชาติไดเขามาซื้ออสังหาริมทรัพยในประเทศไทย เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกทางหน่ึงดวย 

3) การกําหนดยุทธศาสตรการปองกันปญหาดานอสังหาริมทรัพยภายในประเทศ 
ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การบูรณาการเกี่ยวกับการกํากับดูแลผูบริโภคจากผูประกอบ
ธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยแหงชาติ และแบบสากล โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและให
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนศูนยกลางในการคุมครองผูบริโภคทั้งผูบริโภคชาวไทย 
และผูบริโภคชาวตางชาติ ที่ไดรับความเสียหายจากการซื้ออสังหาริมทรัพยในประเทศไทย 

ยุทธศาสตรที่ 2 การใหตราสัญลักษณผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่ดี เพื่อ
เปนการออกรางวัลใหผูประกอบธุรกิจ ซึ่งตองกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรางวัลและเพิก
ถอนการใหรางวัล ซึ่งเปนมาตรการที่ดีเพื่อที่จะใหผูประกอบธุรกิจที่เขารวมโครงการตองพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจใหดีในทุกดานเพื่อที่จะไดรางวัล นอกจากน้ีผูบริโภคที่ซื้ออสังหาริมทรัพยก็ไดจะมีความ
มั่นใจในการซื้ออสังหาริมทรัพยมากย่ิงข้ึน 

ยุทธศาสตรที่ 3 กําหนดมาตรการเชิงปองกันทั้งในดานพัฒนากฎหมายของ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนอสังหาริมทรัพยใหทันตอ
ยุคสมัยแลว ตองเชิญหนวยงานราชการที่เกี่ยวของที่มีหนาที่รับผิดชอบกฎหมายที่เกี่ยวกับ เชน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด พระราชบัญญัติ
ขุดดินถมดิน พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อแกไขกฎหมายใหเปนไปในแบบเชิง
ปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน 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 การระงบั
ขอพิพาทออนไลน (Online Resolution : ODR) ปจจุบันยังไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑหรือ
ข้ันตอนในการปฏิบัติ แตในตางประเทศไดการระงับขอพิพาทขอพิพาทออนไลนประสบผลสําเร็จ ซึ่ง
เกิดผลดีแกผูบริโภคที่ไดรับการเยียวยาอยางรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย จึงจําเปนตองกําหนดเปน
ประกาศ หรือระเบียบ ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อใชในการดําเนินการ 

วิธีที่ 2 ดําเนินการใหความชวยเหลือผูบริโภคขามแดน โดยผานการดําเนินการ
ของเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศ แตตองเพิ่มเติมกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ใหเจาหนาที่ในกระทรวงการตางประเทศเปนพนักงานเจาหนาคุมครองผูบริโภค
ประจําตางประเทศ ซึ่งตองมีการหารือรวมกันระหวางสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกับ
กระทรวงการตางประเทศ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณานําเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป 

2)  ควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดานอสังหาริมทรัพย
เปนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษาสากล และภาษาอื่น ๆ เผยแพรใหทราบโดยทั่วไปในเว็บไซตของ สคบ. 
www.ocpb.go.th เพื่อผูบริโภคชาวตางชาติจะไดใชเปนขอเปรียบเทียบในการทําสัญญาวาเปนไป
ตามกฎหมายไทยหรือไม 

3)  ควรกําหนดในสัญญามาตรฐานวาการระงับขอพิพาทระหวางผูบริโภคกับผู
ประกอบธุรกิจวาใหเปนไปตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค เพราะหากมีขอความวาการระงับขอพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไมมีอํานาจเขาไปชวยเหลือได ทําให
ผูบริโภคชาวตางชาติเสียโอกาสที่ไดรับความชวยเหลือโดยกฎหมายคุมครองผูบริโภค ซึ่งการระงับขอ
พิพาทแบบอนุญาโตตุลาการ (Arbritation) เหมาะสมกับการระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชน
ในสัญญา ซื้อขายทางแพงและมีคาใชจาย แตการดําเนินการระงับขอพิพาทโดยสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนการระงับขอพิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ซึ่งเปน
เนนการแกไขปญหาและเยียวยาใหกับผูบริโภคโดยการเจรจาไกลเกลี่ย (Mediation) เปนหลักซึ่งไมมี
คาใชจายอันจะเปนการสรางภาระใหกับผูบริโภค จึงเห็นสมควรกําหนดในสัญญามาตรฐาน หามมิให
ระบุการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ทั้งน้ีผูศึกษามีขอสังเกตวา มูลคาของอสังหาริมทรัพยมีความสัมพันธกับจํานวน
อสังหาริมทรัพยที่ผูบริโภคชาวตางชาติเขามาซื้ออสังหาริมทรัพยและเรื่องรองเรียน โดยมีมูลคา
ประมาณ 100,000–300,000 เหรียญสหรัฐ จึงควรใหมีการศีกษาในเชิงลึก ทั้งน้ีเพื่อจะไดนําผลที่ได
จากการศึกษาไปกําหนดนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาในอนาคตตอไป 
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4.2.3 ดานพัฒนาองคกร 
1) ปรับปรุงโครงสรางใหสอดคลองกับลักษณะงาน โดยใหสวนความรวมมือกับ

ตางประเทศมีตําแหนงนักสืบสวนสอบและนิติกร เปนเจาหนาที่ของสวนความรวมมือกับตางประเทศ 
และเพิ่มอํานาจใหมีอํานาจในการจัดการแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกขใหแกผูบริโภคโดยไมตองแบงวา
ผูบริโภคชาวตางชาติจะมีถ่ินที่อยูถาวร หรือช่ัวคราว 

2) สงเสริมและพัฒนาทักษะดานภาษา ใหบุคคลากรในหนวยงานทุกคนเพื่อจะได
เปนมาตรการรองรับในการแกไขปญหาใหแกผูบริโภคชาวตางชาติ และสามารถใหคําปรึกษาผูบริโภค
ไดทั้งทางโทรศัพท และมาขอคําแนะนําดวยตนเอง 
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ประวัตผิูเขียน 
 
ชื่อ–สกุล นายอุฬาร  จิ๋วเจริญ 
 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
ประวัติการทํางาน 

 16 มีนาคม 2533 นักการขาว 3 สํานักงานจงัหวัดบรุีรมัย กระทรวงมหาดไทย  
 1 เมษายน 2535 นักการขาว 4 สํานักงานจงัหวัดบรุีรมัย กระทรวงมหาดไทย 
 15 เมษายน 2535 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 สํานักงานจงัหวัดบรุีรมัย 

กระทรวงมหาดไทย 
 6 ธันวาคม 2537 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 สํานักงานจงัหวัดอางทอง 

กระทรวงมหาดไทย 
 16 ตุลาคม 2538 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 สํานักงานจงัหวัดอางทอง 

กระทรวงมหาดไทย 
 20 สิงหาคม 2539 เจาหนาที่วิเทศนสัมพันธ 5 สํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงมหาดไทย 
 14 พฤศจิกายน 2540 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักงานจงัหวัดภูเก็ต 

กระทรวงมหาดไทย 
 17 สิงหาคม 2542 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 สํานักงานจงัหวัดภูเก็ต 

กระทรวงมหาดไทย 
 7 ธันวาคม 2542 นักการขาว 6 สํานักงานจงัหวัดกาญจนบรุ ีกระทรวงมหาดไทย 
 20 ตุลาคม 2543 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงมหาดไทย 
 11 ตุลาคม 2544  นักการขาว 6 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 10 ตุลาคม 2545 นักการขาว 6ว กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 28 กันยายน 2548 ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง 7) อําเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 22 กุมภาพันธ 2551 นักการขาว 8ว กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 11 ธันวาคม 2551 นักการขาวชํานาญการพเิศษ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 1 สิงหาคม 2556 นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพเิศษ  

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตร ี
 17 มีนาคม 2559 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ  

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตร ี
 12 กันยายน 2559 ผูอํานวยการกองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา  

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตร ี


