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บทคัดย่อ* 
 
 งานวิจัยฉบบันีเ้ป็นการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบนัและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการระงับข้อพิพาทออนไลน์ในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศของ
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศไทย เน่ืองจากปัจจุบันมูลค่าของ
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้มีมลูคา่เพิ่มขึน้เร่ือยๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงระบบและพฒันากฎหมาย
เก่ียวกบั เร่ืองดงักลา่วกบัประเทศไทย 
 จากการวิจยัพบว่า กฎหมายเก่ียวกบัการระงับข้อพิพาทออนไลน์ในธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในสหภาพยุโรปมีความเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ยัง
ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ช ัดเจน และในประเทศไทยยังขาดกฎเกณฑ์ในเร่ืองดงักล่าวและมีผู้ ให้บริการ
เพียงรายเดียวเทา่นัน้ 
 ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงเห็นควรท าการศึกษากฎเกณฑ์เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวเพ่ือน ามาใช้
พฒันาและก ากบัการระงบัข้อพิพาทออนไลนในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ผลงานวิจยันีไ้ด้รับทนุสง่เสริมการวิจยัมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 



ข 

Title :  Online Dispute Resolution for Electronic Commercial Transactions in Thailand: 
Study in European Union and the United States of America 

Researcher: Veena Anusornsena Faculty/Department :   
 University of the Thai Chamber of Commerce  

Year of Accomplishment : 2017 No. of Pages: 68 
 
Key words : E-commerce, Online Dispute Settlement, Dispute Resolution 

Abstract* 
 
 This research is a comparative study of current situation and relevant laws 
regarding online dispute resolution in electronic commerce transaction among European 
Union, the United States of America, Republic of Singapore and Thailand. The purpose 
of this study is to react to the increasing value of electronic commerce and to improve a 
law and regulation in Thailand. 
 According to this research, online dispute resolution regulation in European 
Union is most concrete while there is no explicit rule on this matter in the United States 
of America and Republic of Singapore. Thailand is in a state of lacking of rule and 
regulation and has only one online dispute resolution provider. 
 Therefore the researcher therefore suggests to study on rules and regulation 
regarding the online dispute of electronic commerce transaction to regulate such issue 
in which will be arisen in the near future. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 

 
ในปัจจบุนั การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) มีบทบาทส าคญัตอ่การขบัเคล่ือน 

เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ด้วยวิวฒันาการของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวิธีการด าเนินการ 
ค้าขายระหวา่งผู้ประกอบการและผู้บริโภค การซือ้ขายสินค้าหรือบริการผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ท าได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ เป็นท่ีปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ประกอบการทัง้หลายตา่งต้องปรับรูปแบบของ
การขายสินค้าหรือการให้บริการของตนมาเป็นรูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ ในปี 
พ.ศ. 2556 มลูคา่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเติบโตขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยมีมลูคา่รวมถึง 
768,014 ล้านบาท1อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งจาก
ธุรกรรมทั่วไป คือ ผู้ ซือ้และผู้ ขาย ไม่รู้จักตวัตนและท่ีอยู่ที่แท้จริงของแต่ละฝ่าย (Distant and 
Anonymous Transaction) โดยผู้ ซือ้ตดัสินใจซือ้สินค้า โดยอาศยัข้อมลูท่ีน าเสนอผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เทา่นัน้ ย่ิงไปกวา่นัน้ การท าธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในบางครัง้ผู้ ซือ้และผู้ขายอยู่ในเขต
อ านาจศาลท่ีแตกตา่งกนัหรือเป็นการค้าขายแบบข้ามพรมแดน (Cross Border Trade) เม่ือเกิดปัญหา 
ไมว่่าจะเป็นการท่ีผู้ ซือ้ไม่ได้รับสินค้าหรือบริการตามคณุสมบตัิท่ีตกลงหรือภายในเวลาท่ีก าหนด 
ก็จะเกิดการโต้แย้งสิทธิหรือเกิดข้อพิพาทขึน้ได้ 
 เม่ือเกิดข้อพิพาทระหว่างคูก่รณีธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการท่ีจะ
น ามาใช้ระงบัข้อพิพาทท่ีต้องค านงึถึงความคุ้มคา่ ในด้านคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้และค านึงถึงความ
สะดวกรวดเร็วในการด าเนินการ เน่ืองจากข้อพิพาทส่วนใหญ่มกัเกิดจากธุรกรรมท่ีมีมลูคา่ต ่าแตมี่
การท าธุรกรรมในปริมาณสงู (low-value high-volume claims) หากปราศจากระบบการระงบัข้อ
พิพาทท่ีเหมาะสมแล้ว อาจสง่ผลให้ไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคซึ่งจะส่งผลตอ่ให้เกิดผลเสีย 
ตอ่เศรษฐกิจของประเทศการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution : ODR) เป็น
วิธีการระงบัข้อพิพาทในรูปแบบใหม ่ซึง่กระบวนการทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดด าเนินการทางออนไลน์ 
ตัง้แต่การรับเร่ืองร้องเรียน (Filing Claim) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) การไกล่เกล่ีย (Mediation) 

                                                   
1
ผลการสาํรวจสถานภาพการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องประเทศไทย พ .ศ . 2557. สาํนกังานสถติแิห่งชาต.ิ 



2 

และการอนญุาโตตลุาการ (Arbitration)  จึงเป็นการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก 
รวดเร็วในกระบวนการระงบัข้อพิพาทโดยหลกัการส าคญัในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการระงบัข้อ
พิพาททางออนไลน์ คือ ความเป็นกลางของระบบและความเป็นอิสระของผู้ ท่ีท าหน้าท่ีระงับข้อ
พิพาท (Impartiality and Independence) ค่าบริการอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมเหตุสมผลส าหรับผู้บริโภค 
(Affordability) ผู้ ให้บริการระบบมีความโปร่งใสและมีกระบวนการด าเนินการ อย่างเป็นธรรม 
(Fairness) นอกจากนี ้ในสว่นของเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ต้องมีประสิทธิภาพและมีการรักษาความลบั
และความปลอดภยัอยา่งเหมาะสม (Confidentiality and Security) 
 โดยระบบการระงบัข้อพิพาท ODR จะประกอบด้วยเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผู้ ร้องเรียนสามารถ 
แจ้งเร่ืองร้องเรียนและแนบเอกสารประกอบได้อย่างสะดวกรวดเร็วบนหน้าเว็บไซต์ (web application) 
หรือผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี (mobile application) เคร่ืองมือส าหรับติดตอ่ส่ือสาร
ระหว่างผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และคนกลางบนช่องทาง ท่ีปลอดภัย (secure communication 
tools) เคร่ืองมือในการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียนและติดตามสถานะด าเนินงานส าหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
(case management tools) เคร่ืองมือช่วยในการจัดท าข้อตกลงโดยรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานและ
แบบฟอร์มข้อตกลงมาตรฐานไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดท าค าตดัสินหรือข้อร้องเรียน 
(agreement builder tools) โดยระบบดงักล่าวจะสามารถขจดัข้อพิพาทได้โดยไม่ต้องพึ่งศาลของ
ประเทศแตอ่ยา่งใด 
 ปัจจบุนัในตา่งประเทศมีระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR Platform) เช่น 
ModriaYousticeและมีผู้ให้บริการการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR Provider) ทัง้แบบระบบ
เปิดให้บริการโดยทัว่ไป เช่น BBB PeopleClaimเป็นต้น และแบบระบบปิดให้บริการเฉพาะลกูค้า
ของตัวเอง เช่น eBay Alibaba เป็นต้น โดยระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์เหล่านีจ้ะมี
กระบวนการ เข้าสู่การระงับข้อพิพาทอย่างเป็นระบบท าให้ลดทอนปัญหาระหว่างคู่กรณีได้มาก 
ส าหรับประเทศไทย กระบวนการระงับข้อพิพาทท่ีเกิดจากธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ปัจจบุนั เป็นการด าเนินการ แบบเฉพาะหน้าและตวัตอ่ตวั (face to face) โดยผู้ ร้องเรียนต้องติดตอ่
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้ บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์คุ้มครองผู้ ใ ช้บริการทางการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และมลูนิธิเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค อย่างไรก็ดี แม้ว่าหน่วยงานเหล่านีจ้ะจดั
ให้มีชอ่งทางในการรับเร่ืองร้องเรียนเบือ้งต้น ก็ตาม แตก็่ยงัพบปัญหา กล่าวคือ การท่ีไม่มีกฎหมายให้
อ านาจหน่วยงานในการเจรจา การไกล่เกล่ีย และการบงัคับใช้ ผลการระงับข้อพิพาทจนสิน้สุด
กระบวนการ การขาดบคุลากรและเทคโนโลยีในการด าเนินงานท่ีเพียงพอตอ่ปริมาณข้อร้องเรียนท่ี
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เพิ่มมากขึน้ตามจ านวนธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเติบโตขึน้อย่างตอ่เน่ือง นอกจากนี ้หาก
การซือ้ขายสินค้า/บริการดงักล่าวเป็นธุรกรรม ข้ามพรมแดน (cross-border transaction) ก็จะเกิด
ปัญหาในเร่ืองขอบเขตอ านาจตามมา ด้วยข้อจ ากดั เหล่านีท้ าให้ไม่สามารถเยียวยาปัญหาท่ีเกิดจาก
การซือ้ขายสินค้า/บริการ ทางออนไลน์แก่ผู้บริโภคได้อย่างน่าพึงพอใจ และอาจเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ท าให้ธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไมส่ามารถ เติบโตได้อย่างเต็มศกัยภาพเพราะผู้บริโภคขาด
ความเช่ือมัน่ในการซือ้ขายสินค้าออนไลน์โดยในขณะนีภ้าครัฐได้เร่ิมมาให้ความสนใจกบัการระงับ
ข้อพิพาททางออนไลน์มากขึน้โดยในขณะนีอ้ยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการน ากระบวนการ
ดงักล่าวมาใช้กับการระงับข้อพิพาทท่ีเกิดจากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมและสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ บริโภค และส่งเสริมให้มีการท าธุรกรรมทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้เตบิโตมากขึน้2 
 ในปัจจุบนัปัจจยัของความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์
ส่งผลให้การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก องค์การสหประชาชาต ิ
(The UN’s World Intellectual Property Organization (WIPO) ได้น าการระงับข้อพิพาททาง
ออนไลน์เข้ามาใช้ในการระงบัข้อพิพาทกบัคดีเป็นจ านวนกว่า 25,000 คดีโดยเร่ิมตัง้แตปี่ ค.ศ. 1999 
จากเหตกุารณ์ นีเ้อง ท าให้หลายฝ่ายเห็นความส าคญัของการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์เน่ืองจาก
มีขัน้ตอนไม่ยุ่งยากและไม่ต้องด าเนินการตอ่หน้าคูพ่ิพาท และใช้ระยะเวลาในการระงับข้อพิพาทสัน้
กว่าการระงับข้อพิพาท รูปแบบอ่ืน ในสหภาพยุโรปเองก็มีการตื่นตวักับการระงับข้อพิพาททาง
ออนไลน์ (Online Dispute Resolution: ODR)  เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระงบัข้อ
พิพาททางออนไลน์ระหว่างประเทศ (Cross-border Online Dispute Resolution) ได้ถกูน ามาเป็น
ประเด็นในการถกเถียงถึงความส าคญั ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543 จนกระทัง่ปีพ.ศ. 2558 สหภาพยโุรปได้มี
การเสนอกฎเก่ียวกบัการระงบัข้อพิพาท ออนไลน์จ านวน 2 กฎด้วยกนัได้แก่ กฎ Directive on ADR 
ซึ่งมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือน ามาใช้ระงบั ข้อพิพาทเก่ียวกับการค้าท่ีเกิดขึน้ในสหภาพยโุรปโดยข้อ
พิพาทดงักลา่วจะถกูระงบัโดยองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระ เป็นกลางและมีความโปร่งใส กฎนีไ้ด้มีผล
ใช้บงัคบัเม่ือ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558อีกกฎหนึ่งได้แก่ ODR Regulation โดยจะเป็นกฎท่ีออกมาใช้
เพ่ือระงับข้อพิพาทในประเทศหรือระหว่าง ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยกันเองโดยกฎนีจ้ะใช้
บงัคบัวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2559 นี ้จึงนบัได้ว่ากฎทัง้สองของสหภาพยุโรปเป็นกฎท่ีน่าสนใจและ
นา่ตดิตามความเคล่ือนไหวในเชิงปฏิบตัิเป็นอย่างมาก 

                                                   
2
สาํนกังานคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์. [Online]. 2558. Available: http://www.etcommission.go.th/article-

other-topic-ord.html. 

http://www.etcommission.go.th/article-other-topic-ord.html
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นอกจากนี ้คณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL)ได้มอบหมายให้คณะท างาน 
3 ว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (Working Group III: Online Dispute Resolution) 
ด าเนินการจัดท าร่างกฎเกณฑ์ส าหรับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) เพ่ือรองรับอี
คอมเมิร์ซข้ามพรมแดน3 ซึ่งรวมถึงธุรกรรมระหว่างธุรกิจ (B2B) และระหว่างธุรกิจกบัผู้บริโภค (B2C) 
ด้วย และเน่ืองจากอีคอมเมิร์ซแบบ B2B และ B2C มีมลูคา่ในการซือ้ขายในแตล่ะครัง้จ านวนเงิน
ไมส่งูแตมี่จ านวนการซือ้ขายหลายครัง้จึงเหมาะสมกบัระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์เป็น
อยา่งมาก โดยวตัถปุระสงค์หลกัของ UNCITRAL ไม่ได้ต้องการให้ประเทศตา่ง ๆ แก้กฎหมายหรือ
ออกกฎหมายเก่ียวกับการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ให้สอดคล้องกบักฎท่ี UNCITRAL จะออก 
แตเ่พียงแตต้่องการกฎดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือท่ีจะเป็นกฎกลางอันหลายประเทศหนัมาใช้ในกรณี
ทีต้องการจะใช้กฎเก่ียวกบัการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์  

ในประเทศไทยเอง การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ได้รับความสนใจจากหน่วยงานใน
ประเทศไทยหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัอนญุาโตตลุาการ (THAC) หรือ ส านกังานพฒันาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน (  เองก็ได้จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์ให้กบัประชาชนทัว่ไปในเร่ือง 
ของการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ 4 โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นเลขาธิการ
คณะกรรมาธิการ กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL Working Group IV) 
และผู้ อ านวยการ แห่งสถาบนันโยบายอินเตอร์เน็ตและกฎหมาย  มหาวิทยาลัย ปักก่ิง นอร์
มลั ประเทศสาธารณรัฐประชาชาชนจีน มาให้ความรู้ถึงความส าคญัของการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์
กบัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจบุนั ดงันัน้จึงเห็นได้ว่าหลายฝ่ายได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและ
ความส าคัญของการมีระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก นอกจากนี ้
การศึกษานีย้งัมีประโยชน์แก่หน่วยงาน ท่ีท าหน้าท่ีในการการคุ้มครองบริโภคอย่าง ส านกังานคุ้มครอง
ผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งในปัจจบุนัการคุ้มครอง ผู้บริโภคในธุรกรรมพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ยงัไม่เป็น
รูปธรรมมากนกั 

                                                   
3UNCITRAL [Online]. 2015. Available: 

http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/3Online_Dispute_Resolution.html.  
4หนงัสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบบัที่ 3,044 วนัที ่ 16 - 18  เมษายน  พ .ศ . 2558 (สมัมนาจดัขึน้เม่ือวนัที่ 4 เมษายน  พ.ศ.    

2558 ในหวัข้อ “Online Dispute Resolution: Principles and Things to know for Digital Entrepreneurs การระงบัข้อพิพาททาง
ออนไลน์  :หลกัการ แนวคิด และสิ่งควรรู้ส าหรับผู้ประกอบการในยคุ Digital” ณ ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์) 

http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/3Online_Dispute_Resolution.html
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รายงานวิจัยฉบับนีจ้ะท าการศึกษาต้นแบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ของ
สหรัฐอเมริกาและกลุ่มสหภาพยุโรป โดยจะท าการศกึษาตัง้แตท่ี่มา การพฒันา ปัญหาและความ
จ าเป็นของกฎท่ีน ามาใช้ในการระงับข้อพิพาททางออนไลน์เพ่ือให้เข้าใจถึงขัน้ตอนการระงับข้อ
พิพาททางออนไลน์ และน ามาพฒันา ปรับใช้ให้เหมาะสมกบัประเทศไทยโดยผู้วิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่ง
ว่ารายงาน วิจยัฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ของ
ประเทศไทยอนัจะเป็นการสง่เสริมให้ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศพฒันาไปในทาง
ท่ีดียิ่งขึน้ไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1. เพ่ือศกึษาต้นแบบของระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ ข้อดีและข้อเสียของ
ระบบ ดังกล่าวโดยศึกษาถึงกฎท่ีประเทศต้นแบบได้ประกาศใช้เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
พฒันาระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ส าหรับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 

2. เสนอแนวทางในการการพฒันา ระบบ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ระงับข้อพิพาททางออนไลน์ส าหรับประเทศไทย เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัและ
โอกาส การเข้าสูต่ลาดโลกของธุรกรรมพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมในด้านกฎหมายเก่ียวกบัการระงบัข้อพิพาท
ทางออนไลน์ส าหรับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าแนวทาง
ดงักล่าว ไปเป็นข้อเสนอในการร่างกฎเกณฑ์หรือแก้ไขกฎหมาย ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์การระงับ
ข้อพิพาท ออนไลน์ท่ีใช้กนัอยู่ในระดบัระหว่างประเทศหรือองค์กรท่ีเป็นต้นแบบอย่าง UNCITRAL 
เพ่ือให้เห็นว่าประเทศไทยมีการต่ืนตัวเพ่ือรับการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์อันจะเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์อนัดีตอ่การเปิดเสรีทางการค้าของประเทศ 

4. เพ่ือลดปัญหาท่ีเกิดขึน้เก่ียวกับข้อพิพาททางการค้าออนไลน์ในธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และก่อให้เกิดระบบข้อพิพาทท่ีเป็นระบบ อนัจะเป็นการส่งเสริมให้ธุรกรรมและการค้า 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยให้พฒันายิ่งขึน้ 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

1. ศึกษาข้อมูลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ 
(Online Dispute resolution) ของประเทศในระบบ Common Law และ Civil Law ซึง่ได้แก่สหรัฐอเมริกา 
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กลุม่ประเทศสหภาพยโุรป และประเทศในเอเชียบางประเทศ ประกอบกบัศกึษา UNCITRAL เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียเก่ียวกบัความเป็นไปได้ของการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ของประเทศ
ไทย 

2. ศกึษาถึงข้อมลูกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการระงบัข้อพิพาททาง
ออนไลน์ ของสหรัฐอเมริกา กลุม่สหภาพยโุรป และ UNCITRAL รวมถึงค าพิพากษาของศาลใน
กลุม่ประเทศดงักลา่วเพ่ือวิเคราะห์และศกึษาถึงความเป็นไปได้ของการพฒันามาเป็นกฎเก่ียวกบั
การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ในประเทศไทย 

3. ศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาของระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ใน
ตา่งประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและการพฒันามาเป็นกฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีใช้กบัการระงบัข้อ
พิพาททางออนไลน์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกฎเกณฑ์หรือกฎหมายในประเทศไทย 
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1. เพ่ือได้ทราบถึงต้นแบบของระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ ข้อดีข้อเสียของ
ระบบดงักล่าวเพ่ือให้ผู้ประกอบการการค้าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และหน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวข้องสามารถน าผลวิจยันีไ้ปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์
ส าหรับ ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ 

2. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนวทางในการพฒันาระบบ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กบัการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัและโอกาสการ
เข้าสูต่ลาดโลกของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

3. หน่วยงานรัฐบาลท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถน า
แนวทางท่ีได้จากการเสนอแนะไปเป็นข้อเสนอในการร่างกฎเกณฑ์หรือแก้ไขกฎหมาย ให้สอดคล้อง 
กบักฎเกณฑ์การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ท่ีใช้กนัอยู่ในระดบัระหว่างประเทศหรือองค์กรท่ีเป็น
ต้นแบบอยา่ง UNCITRAL  

4. ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยได้รับการพฒันาและส่งเสริมอนั
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาว 
 
1.5 เอกสำรและผลงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
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โครงการงานวิจยั “พัฒนาระบบระงับข้อพิพาททางเลือก: เปรียบเทียบในระดบัเวที
อาเซียน” โดยทนุสนบัสนนุจากมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยพ.ศ. 2557 
 
 
1.6 ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจาก
งานวิจยั วิทยานิพนธ์ หนงัสือ ต ารา บทความตา่งๆ ตวับทกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศและค าพิพากษาของศาลในประเทศและตา่งประเทศรวมทัง้ข้อมลูทางอิเลคทรอนิกส์ท่ี
ปรากฏบนเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 
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บทที่ 2 

ลักษณะของการระงบัข้อพพิาททางออนไลน์ส าหรับธุรกรรมพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์ 

 
2.1 นิยามและความเป็นมาของการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute 
Resolution) 

 
นิยามของการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution) การระงบัข้อ

พิพาท ออนไลน์เท่าท่ีเป็นท่ีทราบกนัทัว่ไปก็คือ การระงบัข้อพิพาททางอินเทอร์เน็ตนัน่เอง โดยการ
ระงบัข้อพิพาททางออนไลน์นีก้ลายเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างกว้างขวางในทวีปอเมริกา หรือทวีปยโุรป หรือ
แม้แต่กระทั่ง ทั่วโลก โดยกระบวนการระงับข้อพิพาททางออนไลน์นีถู้กน าไปใช้ในข้อพิพาทท่ี
เก่ียวกับธุรกรรมพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์โดยอาจจะเป็นในรูปแบของการไกล่เกล่ีย (Mediation) การ
อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) หรือการเจรจาต่อรอง (Negotiation)1โดยคู่พิพาทสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีแบบเว็บเบส (Web-based technology) ในรูปแบบตา่งๆ ท่ีหลากหลาย 
อย่างไรก็ดี การระงับข้อพิพาททางออนไลน์นัน้ ไม่ได้จ ากดัอยู่เพียงการใช้อินเทอร์เน็ตในการระงับ
ข้อพิพาทเท่านัน้ แตย่งัรวมถึงอีเมล์ การประชมุโดยวีดีโอ (Videoconferencing) นอกจากนี ้คูพ่ิพาท
ยงัสามารถพบปะเพ่ือปรึกษาหารือแบบออฟไลน์ ได้อีกด้วย2 โดยรูปแบบของการระงบัข้อพิพาททาง
ออนไลน์อาจเป็นการระงับข้อพิพาทท่ีถูกกระท าผ่านทางอินเทอร์เน็ตทัง้หมด หรือผ่านทางอีเมล์ 
(Email) หรือทางประชมุทางวีดีโอ (Videoconferencing) อย่างไรก็ดี คู่พิพาทยงัอาจพบปะกนัแบบ 
‘ออฟไลน์’ เพ่ือปรึกษาหารือในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวได้อีกด้วย โดยผ่านทางผู้ ให้บริการใน
การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution Provider)3  

การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution) ยงัอาจมีความหมาย
กว้างรวมถึงกระบวนการระงบัข้อพิพาทท่ีอาศยัมนษุย์เป็นตวักลางในการช่วยยตุิข้อพิพาทดงักล่าว 

                                                   
1 ABA Task Force on Electronic Commerce and  Alternative Dispute Resolution Task Force Draft . 2002. “What is 
Online Dispute Resolution? [On-line].  Available: http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/2011_ 
build/dispute_resolution/consumerodr.authcheckdam.pdf 
2 เพ่ิงอ้าง. 
3 เพ่ิงอ้าง. 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/2011_build/dispute_resolution/consumerodr.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/2011_build/dispute_resolution/consumerodr.authcheckdam.pdf
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หรือในบางกรณีอาจเป็นการใช้ระบบอตัโนมตัิในการขจดัข้อพิพาทแต่เพียงอย่างเดียว ดงันัน้จึงอาจ
กลา่วได้วา่การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์อาจไมไ่ด้เป็นค านิยามท่ีตรงตวันกั Julia ได้ให้ความเห็น
วา่นา่จะเป็นการเรียกวา่การระงบัข้อพิพาททางเลือกท่ีน าเทคโนโลยีการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์มา
ใช้เพ่ือท าให้การระงับข้อพิพาททางเลือกดงักล่าวเกิดความรวดเร็วมากกว่า4 โดยเทคโนโลยีดงักล่าว
ได้แก่ การน าระบบจดัเรตติง้หรือการให้ฟีดแบค (Rating and Feedback Programs) การประมลู
แบบไม่เห็นว่าใครเป็นผู้ประมลู (Bind Bidding) การเจรจาตอ่รองแบบใช้ระบบอตัโนมตัิ (Automated 
Negotiation) การประเมินอย่างเป็นกลางในขัน้ต้น (Early neutral evaluation and assessment) 
การเจรจาและการประนีประนอมยอมความ (Mediation and Conciliation) เช้ามาช่วยในการระงบัข้อ
พิพาทดงักลา่ว หรืออาจกลา่วได้อีกนยัหนึง่วา่การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ก็คือ E-ADR นัน่เอง5 
 

จุดเก่ียวโยงระหว่าง ADR และ ODR 

การระงบัข้อพิพาททางเลือก
(ADR) มกัเลือกใช้เทคโนโลยี
ขัน้พืน้ฐาน เชน่ การโต้ตอบ
ทางอีเมล์ หรือการย่ืนข้อมลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การระงบัข้อพิพาททางเลือก 
(ADR) ท่ีเร่ิมใช้กระบวนการ
ทางอินเทอร์เน็ตมากขึน้เชน่  
การประชมุผา่นทางวีดีโอ 

การระงบัข้อพิพาททาง
ออนไลน์ (ODR) ท่ีผา่นทาง
อินเทอร์เน็ต แตเ่พียงอยา่ง
เดียวโดยไมมี่การโต้ตอบทาง 
face to face 

 
ภาพท่ี 2.1 จดุเก่ียวโยงระหว่างการระงบัข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) 

และการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution) 
 
ท่ีมา: Colin Rule, Online Dispute Resolution for Business: B2B, Ecommerce, Consumer, 

Employment, Insurance, and Other Commercial Conflicts (Jossey-Bass, San Francisco, 
September 2002). 

                                                   
4Julia Hörnle. “Online Dispute Resolution – The Emperor’s New Clothes? Benefits and Pitfalls of Online Dispute 
Resolution and its Application to Commercial Arbitration” [Online]. Available: http://www.bileta.ac.uk/02papers/ 
Hörnle.html. 
5 Susan Schiavetta. 2004. “The Relationship Between e-ADR and Article 6 of the European Convention of Human 
Rights pursuant to the Case Law of the European Court of Human Rights”. The Journal of Information, Law and 
Technology (JILT). 
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หวัใจหลักส าคญัที่การระงับข้อพิพาททางออนไลน์สามารถขจดัปัญหาได้ก็ได้ดีคือ 

การท่ีคู่พิพาทอยู่ห่างระยะทางกันได้โดยง่าย และสามารถพูดคุยหรือเจรจาหารือได้ทาง
อินเทอร์เน็ตและสามารถระงบัข้อพิพาทดงักล่าวได้ และท่ีส าคญัไปกว่านัน้ก็คือการระงบัข้อพิพาท
ทางออนไลน์ยังมีข้อดี มากกว่าการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) แบบทั่วไปเน่ืองจากท าให้
ประหยดัเวลา สะดวกรวดเร็ว แลประหยดัค่าใช้จ่ายได้มากกว่า Katsh และ Rifkin6 เห็นว่า การ
ระงบัข้อพิพาททางออนไลน์เป็นการตอบสนองปัญหาให้กบักิจกรรมทีเกิดขึน้ในอินเทอร์เน็ตได้และ
ยงัเป็นผลดีกบัผู้ใช้ระบบออนไลน์ได้อีกด้วย 

จากแผนภาพ อาจกล่าวได้ว่าการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) มีวิวฒันาการมา
จากการระงบัข้อพิพาททางเลือกในแบบเดิม (ADR) แต่การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) มี
คณุสมบตั ิและข้อดีมากขึน้กวา่การระงบัข้อพิพาททางเลือกทัว่ไปในแง่ท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงไม่เป็น
การผิดนกัท่ีสามารถกล่าวได้ว่า การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ได้เติบโตหรือพฒันามากจากการ
ระงบัข้อพิพาททางเลือกแบบออพ์ไลน์ (Offline ADR) โดยการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) 
เป็นการใช้การระงับ ข้อพิพาททางเลือก (ADR) ในการระงบัข้อพิพาทเพียงแตใ่ช้อินเทอร์เน็ตเข้ามา
ช่วยนัน่เอง ด้วยสาเหตนีุเ้อง ท าให้มีการให้ค านิยามการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ว่าเป็น 
“การระงบัข้อพิพาททางเลือก (ADR) ท่ีเกิดขึน้โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการเข้ามาช่วยไกล่เกล่ีย
หรือเจรจาในสงัคมออนไลน์”7 

ความเป็นมาของการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution) การ
ระงับข้อพิพาททางออนไลน์เกิดขึน้เ น่ืองจากข้อพิพาทจ านวนมากขึน้ในธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะในปีค.ศ. 1994 ซึ่ง เป็นปีท่ีเ ข้าสู่จุดเ ร่ิมต้นของธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์8 โดยบริษัท Netscape ซึ่งเป็นบริษัทท่ีให้บริการทางคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นผู้ เช่ียวชาญในด้านบริการโปรแกรมค้นหาเว็บหรือเว็บเบราว์เซอร์ 
(Web Browser) ได้ท าการเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ประชาชน (IPO) เป็นครัง้แรกในปีค.ศ. 1995 

                                                   
6Ethan Katsh and Janet Rifkin. 2001. “Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace”. Jossey-Bass. 
pp. 91. 
7United Nations Conference on Trade and Development. 2003. “E-Commerce And Development Report 2003 (Internet 
edition prepared by the UNCTAD secretariat): Chapter 7: Online dispute resolution: E-commerce and beyond” 
[Online]. Available: http://www.unctad.org. 
8David R. Johnson. 1994. “Dispute Resolution in Cyberspace” [Online]. Available: http://www.eff.org/legal/Arbitration/ 
online_dispute_resolution_johnson.article. 

http://www.eff.org/legal/Arbitration/online_dispute_resolution_johnson.article
http://www.eff.org/legal/Arbitration/online_dispute_resolution_johnson.article
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และน่ีเองเป็นจุดท่ีแสดงให้เห็นว่า ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึน้ 
นอกจากนีใ้นปีค.ศ. 1994 คณะกรรมการ The Federal Trade Commission9 ซึ่งเป็นหน่วยงาน
กลางของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีท าหน้าท่ีในการดูแลธุรกิจการค้าของประเทศโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเร่ืองของการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ท าการพิจารณาคดีฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต (spam) เป็นคดี
แรก ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีแสดงให้เห็นว่าข้อพิพาท ในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เร่ิมเข้ามามี
บทบาทในสมยันัน้มากขึน้10  

ในปี ค.ศ. 1996 ข้อพิพาทในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เร่ิมมีจ านวนมากขึน้เร่ือย ๆ 
โดยหนว่ยงาน The National Center of Automated Information Research  (NCAIR) ซึ่งเป็น
หนว่ยงานท่ีได้ก่อตัง้ขึน้ในปีค.ศ. 1996 ได้มีความพยายามในการจดัประชมุเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกบั 
การระงบัข้อพิพาทในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือหาทางแก้ไขหรือทางยตุ ิ
ระหว่างผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตและผู้ ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider)11 โดยความพยายาม 
ในการประชุมนีไ้ด้มีการเสนอข้อเสนอแนะให้มีการใช้ระบบ Cyberspace และเสนอให้มีการใช้
บคุคลท่ีสาม (Human third party) เพ่ือพดูคยุกบัคูพ่ิพาทโดยเป็นการประชมุกนัแบบตวัตอ่ตวัและ
เห็นหน้ากนั (Face-to face meetings) ซึ่งการประชมุแบบตวัตอ่ตวัดงักล่าวเป็นการน าโมเดลมาจาก
การระงบัข้อพิพาทแบบออพไลน์ (Offline versions) นัน่เอง 

ในปี ค.ศ. 1999 การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ส าหรับธุรกรรมพาณิชย์เร่ิมเห็นเป็น
รูปธรรมมากขึน้ โดยมีความริเร่ิมในการจดัท าระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทออนไลน์ซึ่งจัดท าโดยหน่วยงาน 
ในมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือว่า The University of Massachusetts Center for Information Technology 
and Dispute Resolution การจดัท าระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทครัง้แรกนีเ้ป็นการจดัท าการระงบัข้อ
พิพาทให้แก่ผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตรายใหญ่อยา่ง Ebay12 ในขณะนัน้ผู้ ให้บริการ Ebay ยงัไม่ได้
มีการก าหนดบงัคบัให้ใช้ระบบฯ ดงักล่าวแตอ่ย่างใด แตไ่ด้มีการท าระบบผลส ารวจเรทติง้ (Feedback 
rating system) เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้เรทหลงัการท าธุรกรรมว่าผู้ ให้บริการดีแคไ่หน เพียงไร โดยข้อมลู 
ดงักลา่วได้กลายมาเป็นข้อมลูท่ีแสดงให้เห็นความน่าเช่ือถือของผู้ ให้บริการในภายหลงัอย่างไรก็ดี

                                                   
9 Federal Trade Commission [Online]. Available:  https://www.ftc.gov/about-ftc 
10Julian Dibbell. 1993. “A Rape in Cyberspace,” Village Voice [Online]. Available: http://www.juliandibbell.com/texts/ 
bungle.html. 
11Robert Gellman. 1996. A Brief History of the Virtual Magistrate Project: The Early Months [Online]. Available: 
http://www.odr.info/ncair/gellman.htm. 
12Ethan Katsh. Janet Rifkin and Alan Gaitenby. 2000. “E–Commerce, E–Disputes, and E–Dispute Resolution: In the 
Shadow of ‘eBay Law’ [Online]. 15 Ohio St. J. on Disp. Resol. pp.705. Available: http://www.umass.edu/cyber/katsh.pdf. 

http://www.juliandibbell.com/texts/bungle.html
http://www.juliandibbell.com/texts/bungle.html
http://www.odr.info/ncair/gellman.htm
http://www.umass.edu/cyber/katsh.pdf
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ตอ่มาผู้ให้บริการ Ebay ได้มีผู้ เข้ามาใช้บริการมากขึน้เร่ือยๆ ระบบไกล่เกล่ียออนไลน์ดงักล่าวจึงเร่ิม
ไมส่ามารถท่ีจะรองรับข้อพิพาทท่ีมีจ านวนมากขึน้เร่ือยๆ ผู้ ให้บริการ Ebay จึงได้ท าการหาทางออก
และในท้ายท่ีสดุได้เลือกผู้ ให้บริการท่ีมีช่ือว่า Squaretrade. com13 ซึ่งเป็นบริษัท Start-up ในขณะนัน้
เข้ามาท าหน้าท่ีในการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ให้14 

โดย Squaretrade ได้เร่ิมตระหนกัวา่ระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ในขณะนัน้
ยงัไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการมากนกั ด้วยสาเหตท่ีุจ านวนธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มมาก
ขึน้เร่ือย ๆ Squaretrade จึงเร่ิมตระหนกัว่าการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ควรจะมีการพฒันาระบบ
เทคโนโลยี นอกจากการสง่อีเมล์และการต้องการผู้ ไกล่เกล่ียซึ่งเป็นคนท่ีท าหน้าท่ีในการไกล่เกล่ีย โดย
ความริเร่ิม ในช่วงแรกได้มีความพยายามในการหาระบบท่ีเป็นเทคโนโลยีเพ่ือมาแทนคนท่ีท าหน้าท่ี
เป็นตวักลาง ในการไกลเ่กล่ีย โดย Squaretrade ได้มีการจัดท าเว็บไซด์ส าหรับข้อพิพาท เว็บไซด์
ดงักลา่วจะมีการจ ากดัจ านวนค าในการท่ีคูพ่ิพาทจะสามารถพิมพ์เพ่ือโต้แย้งและจะท าการแนะน าการ
ต่อรองให้แก่คู่พิพาทแต่ละฝ่ายว่าแต่ละฝ่ายนัน้ควรจะเจรจาต่อรองอย่างไร และจะท าการเตือน
คู่พิพาทตามก าหนด เวลาท่ีได้ตัง้ไว้ และถ้าคู่พิพาทไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้โดยเทคโนโลยี
ดังกล่าว ผู้ ไกล่เกล่ียท่ีเป็นคนจะค่อยเข้ามาช่วยเหลือในภายหลัง ระบบเทคโนโลยีของ 
Sqauretrade นีถื้อว่าเป็นจดุริเร่ิมใหม่ในวงการการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์เป็นอย่างมาก ในปี
ค.ศ. 2010 ผู้ ให้บริการ Ebay ได้ด าเนินการกบัข้อพิพาทในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว
ทัง้สิน้ 60 ล้านข้อพิพาท15  

ในสหภาพยุโรปเอง ก็ได้เร่ิมมีการตระหนกัถึงการใช้การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ 
(ODR) เข้ามาช่วยเป็นตวัระงบัข้อพิพาทในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน โดยกลุ่ม
สหภาพยุโรปได้เร่ิมให้ความส าคญักบัการขจดัข้อพิพาทส าหรับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้าม
พรมแดนระหว่างทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาด้วย16 โดยสหภาพยุโรปได้มีการกล่าวถึงกล่าวถึง
ประเด็นดงักล่าวไว้ในกฎท่ีมีช่ือว่า Directive on electronic commerce (98/0325 (COD)17 โดย

                                                   
13 Squaretrade [Online]. Available: http://www.squaretrade.com/ 
14Ethan Katsh. 2006. “Dispute Resolution Without Borders: Some Implications for the Emergence of Law in 
Cyberspace” [Online]. First Monday, Volume 11, Number 2-6. Available: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/ 
article/view/ 9191/9311  
15Ethan Katsh. “ODR: A Look at History: A Few Thoughts About the Present and Some Speculation About the Future” 
[Online]. Available: http://www.mediate.com/pdf/katsh.pdf 
16Esther van den Heuvel. “Online Dispute Resolution as a Solution to Cross-Border e-disputes” [Online]. Available: 
http://www.oecd.org/internet/consumer/1878940.pdf 
17 ISPO [Online]. Available: http://www.ispo.cec.be/ecommerce/legal/legal.html#common. 
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ในมาตรา 17 ของกฎดงักล่าว ได้มีการกล่าวถึงการใช้การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ให้เข้ามามี
บทบาทในการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ ให้บริการออนไลน์และผู้ บริโภค18 และในปีค.ศ. 2000 ได้มี
การจัดเวิร์คชอบในสหภาพยุโรปในด้านการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ส าหรับธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ขึน้ท่ีกรุงบรัสเซลล์ ซึ่งการจดัเวิร์คชอบนีเ้องท าให้เกิดความสนใจในปัญหาดงักล่าว
มากขึน้19  

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ระบบระงบัข้อพิพาทออนไลน์ 
1. ข้อดีของการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution) 

 1.1 การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ช่วยท าให้ประหยัดเวลาในการ
ระงบัข้อพิพาท เน่ืองจากมีความยืดหยุ่นมากกว่าเม่ือใช้การระงบัข้อพิพาทโดยระบบ และยงัให้ความ
คลอ่งตวั กบัคูพ่ิพาทเน่ืองจากคูพ่ิพาทสามารถท าการระงบัได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
 1.2 การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ สามารถให้บริการได้ในทุกพืน้ท่ีโดยไม่
ต้องค านงึถึงถ่ินภมูิล าเนาของคูพ่ิพาทวา่อยูห่า่งกนัเพียงไร 
 1.3 ความง่ายและสะดวกสบายในการใช้ระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ 
โดยคู่พิพาทสามารถเตรียมตวัเพ่ือตอบโต้คูพ่ิพาทอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยไม่ต้องท าการตอบโดยพลนั
หรือรู้สึกว่าถกูกดดนัให้ตอบค าถามโต้ตอบแบบทนัทีทนัใดท าให้คู่พิพาทสามารถท าการไตร่ตรองใน
การโต้ตอบของตนได้อย่างเต็มท่ี20 ตรงนีเ้องส่งผลให้คู่พิพาทให้ความสนใจหรือเอาใจใส่ในการ
โต้ตอบบทสนทนาของตนมากกว่าโดยไม่ใส่อารมณ์ส่วนตัวหรือความกดดันในบทสนทนา
ดงักลา่ว21  
 1.4 ท าให้ประหยดัคา่ใช้จ่าย เน่ืองจากไม่ต้องมีการเดินทางมาพบปะกนัเพ่ือยตุิ
ข้อพิพาทแม้จะเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศก็ตาม การท่ีประหยดัคา่ใช้จ่ายนีท้ าให้คูพ่ิพาทเข้าถึง

                                                   
18Article 17 of the Directive on electronic commerce (98/0325 (COD)  “Member States shall ensure that, in the event of 
disagreement between an Information Society service provider and the recipient of the service, their legislation does 
not hamper the use of out-of-court schemes, available under national law, for dispute settlement, ‘including appropriate 
electronic means”. 
19 Marc Wilikens, Arnold Vahrenwald and Philip Morris (Joint Research Centre). 2000, “Out-of-court dispute settlement 
systems for e-commerce”. Report of an exploratory study,  
20 Kaufmann-Kohler and Schultz. 2004. 23; Shah (2004) 20; Baumann (2002) 1233; Rule (2002) 63–64; Wahab (2004a) 
, pp.130. 
21 Llewellyn Joseph Gibbons, Robin M. Kennedy and  Jon Michael Gibbs. 2002. ‘‘Frontiers of Law: The Internet And 
Cyberspace: Cyber-Mediation: Computer-Mediated Communications: Medium Massaging The Message’’.  32(1) 
N.M.L. Rev. 27 pp. 42-43. 
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ระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ได้โดยง่ายอนัส่งผลให้คู่พิพาทได้รับความเป็นธรรมในการ
ตดัสินข้อพิพาทอีกด้วย 
 1.5 คูพ่ิพาทท่ีใช้ระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์สามารถเข้าถึงบริการของ
ผู้ เช่ียวชาญ (Expertise) ท่ีเข้ามาชว่ยในการระงบัข้อพิพาทดงักลา่ว โดยผู้ เช่ียวชาญนัน้ไม่ถกูจ ากดั
อยู่ท่ีผู้ เช่ียวชาญในเฉพาะพืน้ท่ีเท่านัน้ เน่ืองจากเป็นการกระท าทางอินเทอร์เน็ต จึงสามารถท าให้
คูพ่ิพาทสามารถเข้าถึงผู้ เช่ียวชาญท่ีมีศกัยภาพในการชว่ยเหลือในข้อพิพาทดงักลา่วได้ดีกวา่ 
 1.6 ข้อมูลและบทสนทนาท่ีถูกเจรจาในระหว่างระงับข้อพิพาทออนไลน์จะถูก
จดัเก็บด้วยระบบประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท าให้ข้อมลูดงักล่าวสามารถถกูเรียกใช้ได้ทกุเม่ือ
เม่ือคูพ่ิพาทต้องการ ซึง่ก่อให้เกิดความง่ายและความแม่นย าเม่ือคูพ่ิพาทต้องการท าสญัญาในการ
ยตุข้ิอพิพาทดงักลา่ว 
 1.7 การระงับข้อพิพาททางออนไลน์มีความเป็นกลางมากกว่าการระงับข้อ
พิพาททางเลือก (ADR) แบบเดิม ทัง้นีเ้น่ืองจากไม่ได้มีการพบปะกนัเป็นการส่วนตวัจึงท าให้ไม่มี
ประเดน็ในเร่ืองของการแตกตา่งกนัทางฐานะทางสงัคมอนัเน่ืองมาจากรูปลกัษณ์ของคูพ่ิพาท การ
ระงับข้อพิพาททางออนไลน์จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยขจดัปัญหาในเร่ืองของความแตกต่างทางฐานะ
สงัคม (Social- economic Differences) อนัน าไปสูก่ารยตุข้ิอพิพาทอยา่งแท้จริง 
 1.8 ผลของการด าเนินคดีตามระบบระงบัข้อพิพาทออนไลน์ มีผลดีคือเม่ือมีการ
ระงบัคดีตามข้อพิพาทออนไลน์แล้ว คูพ่ิพาทสามารถมีอ านาจควบคมุเหนือผลของการระงบัข้อพิพาท 
ดงักล่าว อาทิเช่น คูพ่ิพาทสามารถตกลงกนัจดัท าเป็นสญัญาระงบัข้อพิพาทท่ีคูพ่ิพาททัง้สองต้อง
ปฏิบตัติามโดยไมรู้่สกึวา่เป็นการบงัคบัคูพ่ิพาททัง้สองฝ่าย ซึ่งตรงนีเ้องเป็นข้อดีท่ีท าให้คูพ่ิพาททัง้
สองฝ่ายรู้สกึวา่ตนไมไ่ด้เป็นฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะ22 
 1.9 การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ ยังช่วยให้คู่พิพาทได้ศึกษาและพัฒนา
ทกัษะในการเจรจาตอ่รองหรือการพดูคยุในบทสนทนาของตนอีกด้วย 

2. ข้อเสียของการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution) 
 2.1 การใช้ระบบระงบัข้อพิพาทออนไลน์นีท้ าให้คูพ่ิพาทไม่ได้พบปะเจอหน้ากัน 
(Face-to-Face Contact) ซึ่งท าให้ไม่เห็นถึงการแสดงอารมณ์ทางสีหน้า ดงันัน้จึงอาจท าให้เข้าใจ
ผิดถึงการตีความในบทสนทนาของคู่พิพาทได้ ซึ่งในปัญหานีอ้าจเสนอในการน าการประชุมทาง
วีดีโอ (Videoconference) หรือใช้เทคโนโลยีออนไลน์อ่ืนๆ เข้ามาร่วมด้วยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ระหวา่งคูพ่ิพาทมากขึน้ 

                                                   
22 Ponte and Cavenagh. 2005. “Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union”. pp. 26. 
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 2.2 ปัญหาขดัข้องในการใช้งานเทคโนโลยี ส าหรับคู่พิพาทท่ีไม่มีความคุ้นเคย
ส าหรับการใช้เทคโนโลยี อาจก่อให้เกิดปัญหาความยุง่ยากแก่คูพ่ิพาทดงักล่าว 
 2.3 การระงับข้อพิพาทระบบออนไลน์ ต้องใช้ความยินยอมของคูพ่ิพาทในการ
สมคัรใจเข้าร่วมการใช้การระงับข้อพิพาทดงักล่าว ซึ่งตา่งจากการด าเนินคดีทางศาลท่ีแม้คูพ่ิพาท
จะไมส่มคัรใจแตก็่ต้องท าตามหมายหรือค าสัง่ของศาล23  
 2.4 ต้นทนุในการจดัตัง้ระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR Platform) 
อาจมีต้นทนุในการจดัตัง้ระบบครัง้แรกท่ีสูงมากไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองคา่ใช้จ่ายของเทคโนโลยีหรือ
การจดัฝึกอบรมในเบือ้งต้น อย่างไรก็ดี ปัญหานีอ้าจถกูขจดัไปได้ในอนาคตเม่ือมีการใช้ระบบดงักล่าว
มากขึน้ และอาจสง่ผลให้ต้นทนุมีราคาท่ีต ่าลง 
 2.5 ในกรณีท่ีระบบรักษาความลบัและความปลอดภยัในระบบการระงบัข้อพิพาท 
ออนไลน์ดงักลา่วไมมี่คณุภาพดีพอ ข้อมูลในการเจรจาต่อรองอาจมีการร่ัวไหลได้อนัจะน ามาซึ่ง
การไมไ่ด้รับความไว้วางใจในระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ดงักลา่ว 
 
2.2 ลักษณะของการระงับข้อพพิาททางออนไลน์ (ODR) 

 
โดยหลกัแล้ว ข้อพิพาทท่ีเหมาะสมและสามารถระงบัได้โดยการระงบัข้อพิพาททางเลือก 

(ADR) สามารถน ามาระงับโดยการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ได้ทัง้สิน้24โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับในเชิงพาณิชย์และข้อพิพาทเก่ียวกบัการประกนัภยั25 โดยส่วนใหญ่
แล้วมกัจะเป็นข้อพิพาทท่ีเก่ียวกบัการเรียกร้องหนีท้างการเงิน 

1. การ ระ ง ับข้อพ ิพาททางออนไลน ์โดยการ เ จ รจาต ่อ รอง  (Automated 
Negotiation through ODR)  

ระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์โดยการเจรจาต่อรอง(Automated Negotiation 
through ODR) จะช่วยเหลือคู่พิพาทในเร่ืองของการเจรจาต่อรองระหว่างคู่กรณี โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นการช่วยเหลือในด้านการค านวณค่าเสียหายเป็นตวัเงินให้ โดยคู่พิพาทอาจจะท าการใส่จ านวน
ค่าเสียหาย ของตนท่ีคิดว่าจะได้โดยไม่ต้องเปิดเผยให้คู่กรณีอีกฝ่ายทราบ และระบบจะท าการจับ

                                                   
23 เพ่ิงอ้าง. 
24 Richard S. Granat. 1996. ‘‘Creating An Environment for Mediating Disputes On the Internet’’. Paper prepared for 
NCAIR Conference on Online Dispute Resolution, Washington, DC. 
25ColmBrannigan, “Online Dispute Resolution” [Online]. Available: http://www.mediate.ca/uploads/CCH_ODR_ 
Chapter.pdf. 
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คู่ความใกล้เคียง ทางด้านตวัเลขเม่ือคู่พิพาทอีกฝ่ายท าการเสนอค่าเสียหายท่ีคาดว่าอาจเรียกร้อง
ได้มา เม่ือสามารถ ยุติจ านวนค่าเสียหายดงักล่าวให้เป็นท่ีใกล้เคียง การระงับข้อพิพาทโดยการ
เจรจาตอ่รองก็จะจบไปโดยท่ีคูพ่ิพาทไม่ต้องเจรจาตอ่รองกนัโดยตรง แตเ่ป็นการท างานผ่านระบบการ
ระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ ทัง้สิน้ 

โดยการระงับข้อพิพาททางออนไลน์โดยการเจรจาต่อรอง(Automated Negotiation 
through ODR)อาจใช้ได้กบัข้อพิพาทหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น การเรียกร้องคา่เสียหายเน่ืองจาก
ถูกกระท า ละเมิดทางด้ายร่างกาย การฟ้องหย่า การเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ 
โดยข้อพิพาท ท่ีมีการเรียกร้องมากท่ีสดุได้แก่ข้อพิพาทเก่ียวกับการเรียกร้องในเร่ืองประกนัภยั26 โดย
ผู้ ค้าออนไลน์ (Online trader) ท่ีตกลงใช้การระงับข้อพิพาททางออนไลน์มกัมีลิงค์เช่ือมโยงจาก
เว็บไซด์ของตนไปยงัระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ดงักล่าว โดยผู้ เข้าใช้สามารถสงัเกตได้จาก
เคร่ืองหมาย (Trustmark) ท่ีเป็นเคร่ืองหมายท่ีรับประกันว่าผู้ ท่ีเข้มาใช้บริการระบบระงับข้อพิพาท
ออนไลน์ จะได้ใช้ระบบท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานสากล อาทิเช่น ระบบ Squaretrade27 ซึ่งเป็น
ระบบระงับข้อพิพาทออนไลน์ท่ีได้รับการยอมรับและมีความน่าเช่ือถือ เม่ือผู้ เข้าใช้บริการเห็น
เคร่ืองหมาย Trustmark ดงักลา่ว ก็จะสามารถเข้าใจได้วา่ผู้ เข้าใช้บริการและผู้ ค้าออนไลน์ (Online 
Trader) ในเว็บไซด์นัน้ตกลงท่ีจะใช้ระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) เม่ือมีข้อพิพาท
เกิดขึน้ในอนาคต  

2. การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์โดยอนญุาโตตลุาการ(Arbitration through 
ODR) 

ในเร่ืองของการระงบัข้อพิพาททางเลือก (ADR) นัน้ นบัได้ว่าการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทท่ีเป็นทางกลางมีและมีลกัษณะคล้ายการระงับโดย
กระบวนการทางกฎหมายมากท่ีสุด โดยการอนุญาโตตุลาการผ่านทางการระงับข้อพิพาททาง
ออนไลน์มกัจะมีการกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เฉพาะในเร่ืองดงักล่าว อาทิเช่น องค์กร The American 
Arbitration Association (“AAA”) ได้มีการก าหนดกฎเก่ียวกบัการใช้อนุญาโตตุลาการในการ
ระงับข้อพิพาททางออนไลน์ขึน้มาเพ่ือให้การอนุญาโตตุลาการผ่านทางการระงับข้อพิพาททาง
ออนไลน์เป็นไปในรูปเดียวกัน นอกจากนีย้ังมีองค์กรอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศอีกหลาย

                                                   
26 Thomas Schultz, Gabrielle Kaufmann-Kohler and Dirk Langer & Vincent Bonnet. 2001. ‘‘Online Dispute Resolution: 
The State of the Art and the Issues’’ [Online]. E-Com Research Project of the University of Geneva. Available: 
http://ssrn.com/ abstract=899079.  
27 Squaretrade [Online]. Available: www. squaretrade.com 
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องค์กรท่ีได้ตระหนักถึงความส าคัญ ของการระงับข้อพิพาททางออนไลน์โดยได้มีออกฎเกณฑ์
เก่ียวกับการน าการระงับข้อพิพาททางออนไลน์เข้ามาใช้ในอนุญาโตตลุาการ กฎเกณฑ์ดงักล่าว
ได้แก่ 
 2.1 The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 
Uniform Dispute Resolution Policy 
 องค์กร ICANN เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร และมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
โดเมนเนมในอินเทอร์เน็ต (Internet Domain Name) กฎขององค์กร ICANN ท่ีออกมาเพ่ือใช้กบั
การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) มีช่ือเรียกว่า “Uniform Dispute Resolution Policy” 
(UDRP)28 
 2.2 ADR Institute of Canada National Arbitration Rules 
 องค์กร The ADR Institute of Canada ได้มีการออกกฎเพ่ือก าหนดการใช้
อนุญาโตตุลาการ ในการระงับข้อพิพาททางออนไลน์โดยกฎดงักล่าวมีช่ือว่า “The National 
Arbitration Rules of the ADR Institute of Canada” กฎดงักล่าวออกมาเพ่ือเป็นแนวทางให้กบั
การใช้อนุญาโตตุลาการส าหรับการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจท าการติดต่อได้โดยทาง
โทรศพัท์ อีเมล์ อินเทอร์เน็ต หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ตามท่ีคูก่รณีได้ท าการตกลงกนั29 

นอกจากนีห้น่วยงาน The World Intellectual Property Organization (WIPO) 
Arbitration and Mediation Center ยงัได้ให้ความส าคญักับการใช้การไกล่เกล่ียและการ
อนญุาโตตลุาการ เข้ามาช่วยขจดัปัญหาเก่ียวกบัข้อพิพาทในเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศอีกด้วย 
โดยได้เน้นไปในด้าน ของข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับข้อพิพาททางเทคโนโลยีและข้อพิพาททางทรัพย์สิน
ทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัโดเมนเนม (Domain Name Dispute) โดยองค์กร WIPO ได้มีการก าหนด
ขัน้ตอนการระงบัข้อพิพาท ออนไลน์ในเร่ืองดงักล่าวอยู่ในกฎอนญุาโตตลุาการ WIPO Arbitration 
Rules อีกด้วย 

3. การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์โดยการไกลเ่กล่ีย (Mediation through ODR) 
การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์โดยการไกล่เกล่ีย(Mediation through ODR) เป็น

วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) ท่ีถกูน ามาใช้มากท่ีสดุในการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ 
เน่ืองจากความเป็นทางการ (Formality) น้อยกว่าอนญุาโตตลุาการ และมีประสิทธิภาพมากกว่า
การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เน่ืองจากการไกล่เกล่ียในการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ 
(Mediation through ODR(Mediation) จะมีบคุคลท่ีสามท่ีเป็นคนกลางเข้ามาชว่ยเหลือ 
                                                   
28 ICANN [Online]. Available: http://www.icann.org/udrp 
29 ADR Institute of Canada, Inc. 2002. National Arbitration Rules, See Rules 6, 8, 9, 20, and 49. 
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อยา่งไรก็ดี ผู้ ค้าออนไลน์ (Online Trader) มกัจะเสนอให้มีการใช้การไกล่เกล่ียในการ
ระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ในข้อพิพาทท่ีสามารถท าการไกล่เกล่ียได้เท่านัน้ ข้อพิพาทท่ีสามารถ
ท าการไกล่เกล่ียได้ก็ได้แก่ ข้อพิพาทในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนข้อพิพาทท่ี
เก่ียวกับ เร่ืองการจ้างงาน ข้อพิพาทในด้านการประกันภัย แต่ไม่รวมถึงข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับข้อ
พิพาททาง ด้านครอบครัว30 

นอกจากนี ้การไกล่เกลี่ยในการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (Mediation through 
ODR) ยงัมีลักษณะท่ีอาจแตกต่างไปจากการเจรจาต่อรองในการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ 
(Automated Negotiation through ODR) ในด้านของการด าเนินการระงบัข้อพิพาทโดยการเจรจาตอ่รอง 
(Negotiation) จะด าเนินการไปโดยระบบออนไลน์แตเ่พียงอย่างเดียว แตก่ารไกล่เกล่ียในการระงบัข้อ
พิพาททางออนไลน์ (Mediation through ODR) ยงัมีอีกหลายรูปแบบดงันี ้
 3.1 รูปแบบ Shuttle Diplomacy Models เป็นรูปแบบของการไกล่เกล่ียในลกัษณะ 
ท่ีผู้ ไกล่เกล่ียได้เข้าพูดคยุกบักับคู่พิพาทฝ่ายหนึ่ง แล้วน าข้อความท่ีได้พูดคยุไปเจรจากับคูพ่ิพาท
อีกฝ่าย โดยรูปแบบการด าเนินการไกลเ่กล่ียในลกัษณะนี ้บางกฎเกณฑ์อาจก าหนดให้คูพ่ิพาทสามารถ
ติดตอ่ส่ือสารกับผู้ ไกล่เกล่ียท่ีเป็นคนกลางได้โดยทางอีเมล์ โดยผู้ ไกล่เกล่ียจะท าการให้ความเห็น
ในบทสนทนานัน้ก่อนท่ีจะส่งให้คูพ่ิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบางกฎเกณฑ์อาจก าหนดให้มีการจ ากัด
ในการติดตอ่ส่ือสารกบัคูพ่ิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนีก้ารไกล่เกล่ียแบบ Shuttle Diplomacy Models 
นีไ้มไ่ด้ห้ามท่ีคูพ่ิพาทจะสามารถพดูคยุกนัโดยตรงอีกด้วย31 
 3.2 รูปแบบ Triangular Models รูปแบบการไกล่เกล่ียแบบ Triangular Models มี 
2 ลักษณะด้วยกัน โดยลักษณะแรกเป็นการท่ีก าหนดให้คู่พิพาทฝากข้อความไว้ท่ีห้องสนทนา 
(Common Discussion Room) โดยเป็นห้องสนทนาท่ีไม่มีการเจรจาแบบเรียลไทม์  (Real-time 
Communication) หรือในอีกลกัษณะหนึง่ท่ีเป็นแบบ ห้องสนทนาแบบเรียลไทม์ โดยคู่พิพาทอาจ
พดูคยุเจรจากนัแบบสองตอ่สอง หรือเป็นกลุม่ก็ได้ โดยรูปแบบการไกล่เกลี่ยแบบนีจ้ะไม่มีการจดั
ประชมุหรือให้พบปะกนัซึ่งหน้าเพ่ือเจรจาซึ่งลกัษณะดงักล่าวเป็นเพียงการไกล่เกล่ียแบบธรรมดา
เทา่นัน้32  

                                                   
30 Thomas Schultz, Gabrielle Kaufmann-Kohler and Dirk Langer & Vincent Bonnet. 2001. ‘‘Online Dispute Resolution: 
The State of the Art and the Issues’’ [Online]. E-Com Research Project of the University of Geneva. Available: http:// 
ssrn.com/ abstract=899079. pp.24-26. 
31 เร่ืองเดียวกนั  .หน้า 13.  
32 เพ่ิงอ้าง. 
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 3.3 รูปแบบ Common and Private Communication Models เป็นรูปแบบท่ีเป็น
ลกัษณะผสมระหวา่งรูปแบบทัง้หมดท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยรูปแบบนีอ้าจมีการอนญุาตให้มีผู้ เช่ียวชาญ 
พยาน หรือแม้กระทัง่นกักฎหมายเข้าร่วมเพ่ือท าการไกล่เกล่ียในบทเจรจาสนทนาดงักล่าวได้อีกด้วย33 

การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ด้วยการไกล่เกล่ียนี ้(Mediation through ODR) นบัว่า
เป็นการระงับข้อพิพาทท่ีได้ผลดีท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับการเจรจาต่อรอง (Negotiation) หรือ 
การอนญุาโตตลุาการ (Arbitration) เน่ืองจากการไกลเ่กล่ียมีลกัษณะพิเศษดงัตอ่ไปนี ้

1. การด าเนินการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ด้วยการไกล่เกล่ียมีลักษณะท่ีเป็น
ส่วนตวัและเป็นความลับ โดยไม่มีการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วย หรือไม่มีการ
อนญุาตให้มีการบนัทกึเสียงของการด าเนินการไกลเ่กล่ียดงักลา่ว 

2. ในกรณีท่ีการไกล่เกล่ียดงักล่าวไม่ประสบผลส าเร็จ และต่อมาภายหลังคู่กรณี
ประสงค์จะใช้วิธีทางศาลในการยตุข้ิอพิพาทดงักลา่ว ผู้ ไกลเ่กล่ียท่ีท าหน้าท่ีเป็นคนกลางจะไม่ถกูผกูมดั 
ให้น าความลบัท่ีทราบในขณะไกลเ่กล่ียมาเป็นพยานหลกัฐานในชัน้ศาล 

3. ข้อพิพาทท่ีถกูไกลเ่กล่ียดงักลา่วจะไมถ่กูตีพิมพ์เพ่ือการค้นหาในอนาคต34  
การระงับข้อพิพาททางออนไลน์โดยวิธีการอ่ืนๆ นอกจากรูปแบบของการระงับข้อ

พิพาททางออนไลน์โดยการเจรจาต่อรอง (Automated Negotiation through ODR) การ
อนุญาโตตุลาการ (Arbitration through ODR) และ การไกล่เกล่ีย (Mediation through ODR) 
แล้วการระงบัข้อพิพาท ออนไลน์ยงัอาจถกูน าเสนอในรูปแบบอ่ืนได้อีก ทัง้นีเ้พ่ือให้คูพ่ิพาทสามารถ
ยตุข้ิอพิพาทได้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด รูปแบบอ่ืนๆ ในการช่วยเหลือการระงับข้อพิพาททาง
ออนไลน์ อาทิ เช่นการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย(Legal Assistance) การป้องกนัไม่ให้
เกิดข้อพิพาทขึน้ระหว่างคู่กรณี (Dispute Prevention) การช่วยการประเมินคา่เสียหายเบือ้งต้น 
(Evaluation) การแนะน า (Recommendation) การช่วยเหลือในการร่างเง่ือนไขเก่ียวกับการระงบัข้อ
พิพาท (Drafting of Dispute Resolution Clause) การจดัให้มีการอบรมเก่ียวกบัการระงบัข้อพิพาท 
(Training) และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการระงบัข้อพิพาท (Information)35 
 
2.3 เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการระงับข้อพพิาททางออนไลน์ (ODR Technology) 

 

                                                   
33  เพิ่งอ้าง. 
34 เร่ืองเดียวกนั  .หน้า 31.  
35 เร่ืองเดียวกนั  .หน้า 13-11.  
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การระงบัการพิพาทออนไลน์เป็นการท่ีน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตวัช่วยในการระงบัข้อ
พิพาทดงัได้กลา่วมาแล้ว เทคโนโลยีดงักล่าวได้มีการวิวฒันาการไปตามยคุสมยัของแตล่ะยคุ โดย
เม่ือพิจารณาถึงวิวฒันาการดงักลา่ว จะเห็นได้วา่มีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาดงันี ้36  

1. จากระบบเช่ือมตอ่แบบ Dial-up ได้มีการพฒันาไปเป็น Wired Broadband หรือ
แบบไร้สาย Wireless 

2. ตอ่มามีการพฒันาจากระบบ Desktop เป็นระบบ Laptop และน าไปสู่การพฒันา
แบบ PDA และ โทรศพัท์ Smartphone 

3. มีการพัฒนาจากการจัดเก็บข้อมูลในรูปของ Hard Drive ซึ่งมีค่าธรรมเนียมใน
การจดัเก็บข้อมลูดงักลา่วอยู่ท่ี 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอ่เมกกะไบต์ (Megabyte) กลายเป็น 0.0007 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอ่เมกกะไบต์ (Megabyte) 

4. มีการพฒันาจากการจดัเก็บข้อมลูท่ีมีความจใุนขนาดเมกกะไบต์ (Megabyte) ได้
พฒันาเป็นหนว่ยความจ าท่ีใหญ่ขึน้เป็นการจดัเก็บข้อมลูในหนว่ยก๊ิกกะไบต์ (Gigabytes) และเทราไบต์ 
(Terabytes) 

5. มีการพัฒนาจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโทรศัพท์ท่ีมีอัตราสูงไปจนถึงการ
โทรศพัท์ฟรี โดยไมมี่คา่ธรรมเนียม 

6. มีการพฒันาจากธนบตัรและเงินตราท่ีเป็นกระดาษ กลายมาเป็นการช าระหนีท้าง
อิเล็กทรอนิกส์ 

7. มีการพฒันาจากระบบ เวิร์ด ไวด์เว็บ (World Wide Web) ท่ีเป็นระบบเว็บไซด์แบบ
ทัว่ไปและให้ข้อมลูเพียงด้านเดียวให้กลายมาเป็นเว็บไซด์ท่ีมีขัน้ตอนและข้อมลูท่ีหลากหลายในรูปแบบ 
มากขึน้ ได้แก่ อีคอมเมิรช (E-commerce) เกมส์ (Games) การพนนัออนไลน์ (Gambling) และเว็บ
ท่ีเก่ียวกบัการศกึษา (Education)37 

ทัง้นี ้ไมว่่าเทคโนโลยีจะพัฒนาเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบใด สิ่งหนึ่งท่ีเห็นว่าจะเป็น
ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดในการน าเทคโนโลยีนัน้เข้ามาช่วยในการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ก็คือ 
การท่ีเทคโนโลยีดงักล่าวจะสามารถสร้างความสมดุลและเช่ือมต่อระหว่างมนุษย์และระบบข้อ
พิพาทออนไลน์เข้าด้วยกนัได้ โดยเทคโนโลยีดงักลา่ว ควรมีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้38 

                                                   
36 ColmBrannigan. “Online Dispute Resolution”, CCH Canadian Limited. 
37 Ethan Katsh and Leah Wing, 2006. ‘‘Ten Years of Online Dispute Resolution (ODR ): Looking at the Past and 
Constructing the Future’’.  38(1) U. Tol. L. R. 19. 
38 Janet Rif kin. 2001. ‘‘Online Dispute Resolution: Theory and Practice of the Fourth Party’’. 19(1) Conflict Resolution 
Quarterly 117. pp.121. 
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1. เทคโนโลยีท่ีเข้ามาช่วยในการส่ือสารระหว่างมนุษย์ในการระงับข้อพิพาททาง
ออนไลน์ไมว่า่จะเป็นในรูปแบบของอีเมล์ การส่ือสารด้วยทางเสียงหรือวีดีโอ ต้องมีการเสนอบริการ
ให้ผู้ใช้สามารถส่ือสารกนัได้แบบส่วนบคุคล (Private Communication Session) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งต้องจัดให้มีการโพสหัวข้อในกระดานบอร์ดเพ่ือให้ผู้ ใช้ท่ีพบข้อพิพาทในลักษณะเดียวกันเข้า
มาร่วมแสดงความคดิเห็น (Threaded Discussion Capabilities) 

2. ระบบการเทคโนโลยีท่ีเข้ามาช่วยในการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์นีต้้องตอบรับ
การใช้งานผู้ใช้ได้อยา่งรวดเร็ว 

3. มีระบบท่ีท าความเช้าใจง่ายตอ่ผู้ใช้ 
4. ต้องเป็นระบบท่ีสามารถปรับรูปแบบได้โดยอตัโนมตัิเมือเจอเง่ือนไขท่ีเพิ่มขึน้จาก

บทสนทนาของคูพ่ิพาท 
5. นอกจากนี ้ยงัควรเป็นเทคโนโลยีท่ีมีระบบเช่ือมตอ่กบัระบบอ่ืนได้ ซึ่งส่งผลท าให้

ข้อมลูท่ีใช้ในการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์สามารถเช่ือมตอ่โยงกนัได้ระหวา่งเว็บไซด์39 
อยา่งไรก็ดี ข้อมลูด้านบนนีเ้ป็นเพียงการเสนอแนะในด้านของเทคโนโลยีท่ีน าเข้ามาใช้

กบัการระงับข้อพิพาททางออนไลน์เท่านัน้ นอกจากในเร่ืองของเทคโนโลยีท่ีต้องมีการง่ายต่อการ
เข้าถึงและการใช้งาน แล้ว การรักษาประสิทธิภาพท่ีดีของการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ให้มีความ
นา่เช่ือถือ ก็ยงัคงเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีจะท าให้การระงบัข้อพาทออนไลน์นัน้มีการพฒันาท่ียัง่ยืนตอ่ไป 
คณุสมบตัิเหล่านัน้ได้แก่ ความเป็นอิสระและความเป็นกลางของระบบ ( Independence and 
Impartiality) ความโปร่งในในการตดัสินข้อพิพาท (Transparency) และความมีประสิทธิผลของระบบ 
(Effectiveness) ก็เป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่งเชน่เดียวกนั40  
 

                                                   
39 T. Schultz, V. Bonnet, K .Boudaoud and G. Kaufmann-Kohler,J. Harms & D. Langer. 2002. ‘‘Electronic Communication 
Issues Related to Online Dispute Resolution Systems’’ [Online]—Proceedings ofHewlett-Packard OpenView University 
Association Workshop,held on videoconference, June 11-12, 2002 .pp. 11. Available: www.online-adr.org/publications.htm 
40

 Anne-Marie G. Hammond. 2001. ‘‘The Effectiveness of Online Dispute Resolution’’ Royal Rhodes University, Master 
of Arts in Conflict Analysis and Management Thesis; and ‘‘How Do You Write ‘Yes’?: A study on the Effectiveness of 
Online Dispute Resolution’’. 2003. 20(3) Conflict Resolution Quarterly 281. 



บทที่ 3 

การระงับข้อพพิาททางออนไลน์ส าหรับธุรกรรมพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์
ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 

 
3.1 ความเป็นมา 

 
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) เป็นตลาดท่ีก าลงัเจริญเติบโต 

มากท่ีสุดในโลกขณะนีใ้นปัจจบุนั จ านวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในสหภาพยุโรปมีจ านวนมากขึน้เร่ือยๆ 
โดยประชากรมากกว่าคร่ึงหนึ่งได้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจ าซึ่งส่งผลให้มีการเจริญเติบโตของธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างสูง ผลท่ีตามมาก็คือท าให้ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการท า
ธุรกรรมท่ีถูกใช้มากท่ีสุดในการซือ้ของข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป อย่างไรก็ดี 
ยงัคงปรากฏว่าผู้ ค้าออนไลน์ (Online trader) ท่ีมีขนาดเล็กและขนาดกลางในสหภาพยโุรปไม่เข้า
มาท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) มากนกั ทัง้นีส้าเหตสุ าคญัอาจเป็น
เพราะปัญหาในเร่ืองการระงบัข้อพิพาทซึ่งส่งผลให้ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนใน
กลุม่สหภาพยโุรปไมเ่ตบิโตเทา่ท่ีควรซึง่สาเหตดุงักล่าวไม่ได้มากจาการท่ีไม่มีกฎหมายใช้บงัคบัแต่
เน่ืองมาจากการท่ีไม่มีวิธีในการบงัคบักฎหมายท่ีมีอยู่นั่นเอง การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ 
(Online Dispute Resolution) จึงเข้ามามีบทบาทส าคญัในการระงับข้อพิพาทในธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ข้ามพรมแดน โดยคณะกรรมการสหภาพยุโรปได้มีการจัดระบบ ODR Platform 
ขึน้มาเพ่ือให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ ใช้ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว โดยระบบ ODR 
Platform นีมี้ผลใช้บงัคบัเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2015 ท่ีผา่นมานีเ้อง 

ก่อนจะกลา่วถึงระบบ ODR Platform นัน้ ในอดีตคณะกรรมการสหภาพยโุรปมีการตระหนกั 
ถึงและพยายามในการน าการระงับข้อพิพาททางออนไลน์เข้ามาใช้เพ่ือเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ต มากขึน้ โดยได้พฒันาโครงการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์เป็นจ านวนทัง้สิน้ 3 โครงการ 
ได้แก่ โครงการ ในการเร่ิมต้นเข้าสู่กระบวนการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (โครงการ Consumer 
Complaint Form) โครงการผู้ ให้บริการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (โครงการ ECODIR: 
Electronic Consumer Dispute Resolution) และโครงการพฒันาระบบระงบัข้อพิพาทออนไลน์ 
(โครงการ The ECC-NET) 
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1. โครงการในการเ ริ่ม ต้นเ ข้าสู ่กระบวนการระง ับ ข้อพิพาททางออนไลน์ 

(โครงการ Consumer Complaint Form) 
 โครงการ Consumer Complaint Form เป็นโครงการท่ีถกูคิดค้นขึน้เม่ือปีค.ศ. 1999 
และถกูเรียกช่ือท่ีเป็นท่ีรู้กนัว่า CCform1โดย CCform จะช่วยผู้บริโภคในการย่ืนข้อเรียกร้องพิพาท
และช่วยผู้ ค้าออนไลน์ (Online Trader) ในการด าเนินการระงบัข้อพิพาทดงักล่าวโดยอาจเป็นการ
ช่วยเหลือในการตอบค าถามท่ีมกัพบเจอบอ่ยในการระงบัข้อพิพาทให้แก่ผู้บริโภคในเบือ้งต้น โดย
ระบบจะท าการตอบค าถามโดยอตัโนมตัิ โดยปัจจยัหลกัส าคญัของ CCform นีก็้คือการท่ีให้ผู้บริโภค 
สามารถย่ืนข้อพิพาทในเบือ้งต้นได้โดยไม่มีคา่ใช้จ่ายกับผู้ประกอบการทีได้จดทะเบียนไว้กบัโปรแกรม 
CCformนัน่เอง2 โดยผู้ประกอบการท่ีท าการจดทะเบียนไว้กบั CCformจะต้องมีการตกลงในการปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิบตัขิอง CCform (Code of Conduct) และต้องจดัแสดงให้มีตราโลโก้ (logo) ในเว็บไซด์
ของตนเพ่ือเป็นเคร่ืองหมายให้ผู้บริโภคเห็นและมัน่ใจได้ว่าตนจะสามารถเข้าถึงการระงบัข้อพิพาท
ทางออนไลน์ได้ หรือท่ีรู้จกักันในนาม Trustmark นัน่เอง ในกรณีท่ีผู้ประกอบการไม่ปฏิบตัิตามแนว
ปฏิบตัขิอง CCform (Code of Conduct) ผู้ประกอบการดงักล่าวจะถูกท าโทษโดยการปรับ หรือ
ยกเลิกการเป็นสมาชิกของระบบ CCform อยา่งชัว่คราวหรือถาวร3 

โดยในภายหลงั CCform ได้พฒันากลายมาเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการย่ืนข้อพิพาท
ของผู้บริโภคในสหภาพยโุรป (Consumer Complaint Form) ท่ีปรากฏอยู่ใน The European Consumer 
Centres Network (ECC-NET) โดยแบบฟอร์มดงักล่าวสามารถใช้ได้กบัข้อพิพาทท่ีเป็นข้อพิพาท
ข้ามพรมแดนโดยไมมี่การจ ากดัจ านวนคา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ 

2. โครงการผู้ ให้บริการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (โครงการ ECODIR: Electronic 
Consumer Dispute Resolution) 

โครงการ ECODIR เป็นโครงการแรกท่ีคณะกรรมการสหภาพยโุรปมีความพยายามใน
การพฒันาระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์เพ่ือมาระงบัข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคในธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนอย่างจริงจงั โดยโครงการ ECODIR ได้ถกูคิดค้นมาเพื่อมาขจดั 
ข้อพิพาทท่ีมีจ านวนคา่เสียหายไม่มากนกั โดยลกัษณะการท างานจะคล้ายกบั Squaretrade โดย

                                                   
1 Leuven Report. January 200. pp. 122. 
2 Spanish Mediation Bill. 19 February 2010  and Italian Mediation Bill.  4 March 2010. 
3 Pablo Cortés. 2011. “Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union”. Routledge Research in IT 
and E-commerce Law. pp. 73. 
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ให้มีการย่ืนข้อพิพาทได้ในสอภาษาซึ่งได้แก่ ภาษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศส อย่างไรก็ดีเน่ืองจาก
การขาดการรับรู่ของประชาชนในโครงการนีป้ระกอบกับการท่ีไม่ได้รับเงินทุนสนบัสนุนอีกต่อไป4 
ท าให้โครงการ ECODIR ไมไ่ด้ผลเทา่ท่ีควรนกั 

3. โครงการพฒันาระบบระงบัข้อพิพาทออนไลน์ (โครงการ The ECC-NET) 
โครงการ The ECC-NET หรือท่ีมีช่ือเต็มเรียกว่า The European Consumer Centres 

Network เป็นโครงการท่ีเช่ือมตอ่เครือขา่ยประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปทัง้หมดรวมถึงประเทศนอร์เวย์ 
และไอซ์แลนด์ โดยวตัถปุระสงค์ส าคญัได้แก่ การท่ีส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผู้บริโภคมีความมัน่ใจ
ในตลาดสหภาพยุโรปโดยการให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิและการเยียวยาค่าเสียหายจาก
การท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน โดยโครงการนีไ้ด้รับเงินทนุสนบัสนนุจากรัฐบาล 
ของประเทศสมาชิกในสหภาพยโุรปเอง นอกจากเร่ืองการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคแล้ว โครงการ 
The ECC-NET ยงัช่วยสร้างระบบฟีดแบค (Feedback) จากการใช้งานของผู้บริโภคในประเทศสมาชิก 
และยังช่วยติดต่อประสานการระงับข้อพิพาทไปยังผู้ ให้บริการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ 
(ODR Providers) ท่ีได้รับการบรรจใุห้อยู่ในรายช่ือว่าได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานของกฎของสหภาพ
ยโุรป (EU Recommendations 1998/25/EC และ 2001/310/EC)5 อีกด้วย อย่างไรก็ดีโครงการ The 
ECC-NET นีไ้ม่ได้รับการพฒันามากเท่าท่ีควร โดยสาเหตอุนัเน่ืองมาจากไม่มีจ านวนผู้ ท่ีให้บริการ
ระงบัข้อพิพาท ออนไลน์ (ODR Provider) เป็นจ านวนมากเพียงพอประกอบกบัผู้ ให้บริการฯ บาง
รายก็ไม่ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานของกฎของสหภาพยุโรป (EU Recommendations 1998/25/EC 
และ 2001/310/EC) 

เห็นได้วา่ สหภาพยโุรปได้มีความพยายามในการพฒันาระบบระงบัข้อพิพาทออนไลน์
มาช้านานแล้ว แตอ่าจไม่ได้ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร อย่างไรก็ดีในขณะนีค้ณะกรรมการสหภาพ
ยโุรปได้ความพยายามในการสร้างระบบ ODR Platform ซึง่จะได้กลา่วตอ่ไป 
 
3.2 กฎเกณฑ์เก่ียวกับการระงับข้อพพิาททางออนไลน์ในสหภาพยุโรป 

 

                                                   
4 Communication from the Commission on Cross-Border Businesses to Consumer e-Commerce in the EU. 2009. 
(COM(2009) 557 final). 
5 HMCS leaflet EX301. 2004.  ‘Making a claim – some questions to ask yourself’ at 1;Burchell v Bullard [2005] EWCA 
Civ 358; Halsey v Milton Keynes General NHSTrust. 1 WLR 3002. 
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ในสหภาพยโุรปมีกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ โดยสหภาพยโุรป
ได้ออกกฎท่ีมีช่ือว่า Legislation on Alternative Dispute Resolution and Online Dispute 
Resolution (Directive 2013/11/EU) (ADR Directive)6ซึ่งออกมาใช้เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม ค.ศ. 
2013โดยกฎ ADR Directive เป็นกฎท่ีออกมาเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า ผู้บริโภคจะเข้าถึงการ
ระงบัข้อพิพาททางเลือกในการระงับข้อพิพาทตามสญัญาของตนท่ีท าขึน้ไม่ว่าท าในประเทศตนเอง
หรือเป็นสญัญาท่ีท าขึน้ระหวา่งประเทศสมาชิกก็ตาม 

โดยประเทศสมาชิกในสหภาพยโุรปจะท าการก่อตัง้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการ
ระงบัข้อพิพาท (ADR Entity) โดยหน่วยงานตา่ง ๆ เหล่านัน้จะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนการรักษา
คุณภาพในการระงับข้อพิพาททางออนไลน์นอกจากนีค้ณะกรรมการสหภาพยโุรปยงัได้มีการ
จดัตัง้คณะกรรมการผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับด้านการระงับข้อพิพาททางออนไลน์เพ่ืออ านวย
ความสะดวก ในการให้ค าปรึกษาอีกด้วย 

นอกจากนี ้ยงัมีกฎเกณฑ์ท่ีออกมาตอ่จาก ADR Directive เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบตัิ
มากขึน้ได้แก่ 

1. The Online Dispute Resolution Regulation (Regulation (EU) No 524/2013)7

เป็นกฎเกณฑ์ท่ีออกมาย า้เตือนว่าระบบ ODR Platform ของสหภาพยโุรปสามารถน ามาใช้ในการ
ระงบัข้อพิพาทท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยก าหนดให้ ODR เป็นตวัช่วยในการ
ระงบัข้อพิพาทท่ีเกิดจากธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ ค้าออนไลน์ (Online trader) และ
ผู้บริโภคโดยไมต้่องพึง่กระบวนการทางศาลในการระงบัข้อพิพาทดงักลา่ว 

2. Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Competent Authorities 
and Information) Regulations 2015 (ODR Regulation2015)8 ซึ่งได้ถกูแก้ไขโดย Alternative 
Dispute Resolution for Consumer Disputes (Amendment) Regulations 20159 กฎเกณฑ์นีมี้
วตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ หรือการค้า 

                                                   
6 Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution 
for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR). 
7 Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute 
resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation 
on consumer ODR). 
8 The Regulations amend the Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Competent Authorities and 
Information) Regulations 2015 (SI 2015/452). 
9 The Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Amendment) Regulations 2015 (SI 2015/1392).  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:165:SOM:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:165:SOM:EN:HTML
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ข้ามพรมแดน (Cross-border purchasing) ระหว่างผู้บริโภคในประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปมากขึน้ 
และเพ่ือเป็นการเพิ่มความมัน่ใจให้แก่ผู้บริโภคและผู้ ค้า (Trader) ในการท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ระหว่างพรมแดนมากขึน้ โดยได้ก่อให้มีการจดัตัง้ European Online Dispute Resolution platform 
(EU  ODR platform)ขึน้มาเพ่ือก่อให้เกิดการง่ายแก่การปฏิบตัิในการใช้ระบบการระงบัข้อพิพาท
ทางออนไลน์โดยระบบ EU ODR Platform นีเ้ป็นระบบท่ีช่วยขจดัข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ ค้า
ออนไลน์ (Online trader) ในการท าธุรกรรมพาณิชย์ออนไลน์ โดยได้มีการด าเนินการระงบัข้อพิพาท
ทางออนไลน์ ถึง 23 ภาษาราชการท่ีถกูระบอุยู่ในสหภาพยโุรปโดย ODR Platform นีจ้ะท าการส่งข้อ
พิพาทท่ีเกิดขึน้ ทางออนไลน์ให้แก่ผู้ ให้บริการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ADR entity) ท่ีมี
คณุภาพและได้ปฏิบตัิตามกฎ ADR Directive ของสหภาพยโุรปเท่านัน้10เม่ือเกิดปัญหาข้อพิพาทจาก
ธุรกรรมดงักล่าว EU ODR Platform จะสามารถด าเนินการระงบัข้อพิพาทได้โดยง่าย รวดเร็วและ
ประหยดัคา่ใช้จา่ย11 

นอกจากนี ้กฎเกณฑ์ The Regulation 2015 นี ้ได้ก าหนดให้ผู้ ค้าออนไลน์ (Online 
Trader) ท่ีท าการค้าขายสินค้า ให้บริการ หรือให้บริการด้านเนือ้หาดิจิทลั หรือเนือ้หาดิจิทลั (Digital 
Content) ในตลาดออนไลน์ ต้องมีการจดัให้มีข้อมลูเก่ียวกบัการใช้ EU ODR Platform ในเว็บไซด์
ของตนเองเพ่ือให้ผู้บริโภคได้เข้าถึง EU ODR Platform ดงักลา่วได้โดยง่ายและสะดวก โดยผู้ ค้าออนไลน์ 
(Online Trader) ต้องปฏิบตัติามกฎ The Regulation 2015 ดงันี ้

3. ผู้ ค้าออนไลน์ (Online Trader)ต้องให้ข้อมลูโดยมีลิงค์ไปยงัเว็บไซด์ของ EU ODR 
Platformบนเว็บไซด์ของตนโดยลิงค์ดงักล่าวต้องจดัให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้โดยง่าย 

4. ผู้ ค้าออนไลน์ (Online Trader)ต้องก าหนดอีเมล์แอดเดรสของตนบนเว็บไซด์ การท่ี
ผู้ ค้าออนไลน์ (Online Trader) ได้ก าหนดแบบฟอร์มเพ่ือให้ผู้บริโภคกรอกเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ 
ก าหนดอีเมล์แอดเดรสของตนไว้บนเว็บไซด์นัน้ ถือวา่ไมป่ฏิบตัติามมาตรฐาน 

5. นอกจากลิงค์ท่ีสามารถเข้าถึงเว็บไซด์ของ EU ODR Platform บนเว็บไซด์ของผู้ ค้า 
ออนไลน์ (Online Trader) แล้วผู้ ค้าออนไลน์ (Online Trader)ยงัต้องให้ข้อมลูผู้บริโภคถึงการมีอยู่
หรือการใช้ EU ODR Platform ในการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์อีกด้วยโดยอาจเป็นการระบถุึง

                                                   
10 European Commission. Alternative and Online Dispute Resolution (ADR/ODR) [Online]. Available: http://ec.europa. 
eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm 
11 John Davidson-Kelly. 2016. “Europe's new online dispute resolution platform: what do you need to do?” [Online]. 
Available: http://www.osborneclarke.com/connected-insights/blog/europes-new-online-dispute-resolution-platform-
what-do-you-need-do/#sthash.bU17uC2n.dpuf 

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm
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ข้อมลูในเง่ือนไขการให้บริการบนเว็บไซด์ของผู้ ค้าออนไลน์ (Online Trader)เองหรือในรูปแบบของ
การสง่อีเมล์ไปยงัผู้บริโภคท่ีสง่ไปพร้อมกบัการขายสินค้าหรือการให้บริการ12 

โดยกฎ The Regulation 2015 ดงักล่าวได้มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 
2016 ส าหรับผู้ ค้าออนไลน์ (Online Trader) ท่ีไม่ปฏิบตัิตาม อาจถกูค าสัง่ของศาลสัง่ให้ปฏิบตัิตาม 
และถ้าผู้ ค้าออนไลน์ (Online Trader) ดงักล่าว ยังคงไม่ปฏิบตัิตามค าสั่งของศาล อาจต้องโทษ
เสียคา่ปรับโดยไมมี่ก าหนดเพดานและอาจถกูจ าคกุ 2 ปี13 

 

 
ภาพท่ี 3.1 การท างานของ ODR Platform 

 
ท่ีมา: VĕraJourová ,European Commission: Settling consumer disputes online, January 

2016.  
 

โดยการท างานของ ODR Platform ข้างต้นจะเป็นไปดงันี ้
1. ODR Platform ข้างต้นจะเร่ิมจากผู้บริโภคเร่ิมท าการย่ืนข้อพิพาทออนไลน์เข้าสู่

ระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์  

                                                   
12 เพ่ิงอ้าง. 
13 เพ่ิงอ้าง. 
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2. หลงัจากนัน้ข้อมลูของการเสนอข้อพิพาทจะถกูส่งไปยงัผู้ ค้าออนไลน์(Online Trader) 
ทีเก่ียวข้องและผู้ ค้าออนไลน์(Online Trader) จะท าการเสนอผู้ ท่ีให้บริการในการระงบัข้อพิพาท (ADR 
Entity) เพ่ือให้ผู้บริโภคเลือกว่าจะใช้บริการของผู้ ท่ีให้บริการในการระงบัข้อพิพาท (ADR Entity) ของ
บริษัทใด 

3. เม่ือคูพ่ิพาทท าการเลือกได้แล้ว  ODR Platform นีก็้จะท าการส่งข้อพิพาทไปยงั ผู้ ท่ี
ให้บริการในการระงบัข้อพิพาท (ADR Entity) ดงักล่าวและผู้ ท่ีให้บริการในการระงบัข้อพิพาท (ADR 
Entity) นัน้จะท าการด าเนินการระงบัข้อพิพาทตามกระบวนการทัง้สิน้ในลกัษณะของการระงบัข้อ
พิพาททางออนไลน์และจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนั14 

โดยระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ EU ODR platform สามารถเข้าถึงได้ท่ี 
https:// webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show 

อย่างไรก็ดี สิ่งหนึ่งท่ีต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า ในกรณีท่ีผู้ ค้าออนไลน์ (Online trader) 
นีไ้มต่กลงเห็นด้วยกบั ผู้ ท่ีให้บริการในการระงบัข้อพิพาท (ADR entity) ท่ีผู้บริโภคเป็นผู้ เลือก ผู้ ค้า
ออนไลน์ (Online trader)จะไม่ถกูผกูมดัในการใช้ผู้ ท่ีให้บริการในการระงบัข้อพิพาท (ADR entity)
ดงักล่าว ทัง้นีเ้พราะไม่ได้มีการบงัคบัว่าผู้ ให้บริการออนไลน์ (Online Trader) ต้องใช้การระงบัข้อ
พิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) ในการด าเนินธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กบัผู้บริโภคทกุรายไป เพียงแตต้่องระบขุ้อมลูในการเข้าถึง ODR Platform ของสหภาพยโุรปเทา่นัน้15 
จงึกลา่วได้วา่ EU ODR Platform นีเ้ป็นการก่อให้เกิดระบบใหม่ท่ีช่วยในการขจดัการระงบัข้อพิพาท 
ออนไลน์ระหวา่งผู้บริโภคและผู้ ค้า (Trader) ในเร่ืองการท าธุรกรรมพาณิชย์ออนไลน์ โดย ODR Platform 
ของ EU จะชว่ยให้คูพ่ิพาทเข้าถึงผู้ ท่ีให้บริการในการระงบัข้อพิพาท (ADR entity) ท่ีปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 
ของ The ADR Directive ของ EU เท่านัน้ โดย The ADR Directive นีเ้ป็นกฎเกณฑ์ท่ีสามารถเพิ่ม
ความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้บริโภคใน EU ได้วา่ผู้บริโภคใน EU จะสามารถเข้าถึงผู้ ท่ีให้บริการในการระงบั
ข้อพิพาท (ADR entity) ส าหรับข้อพิพาทตา่งๆ ท่ีเกิดจากสญัญาทางธุรกิจกบัผู้ ค้า (Trader) ได้ ไม่
ว่าการค้านัน้จะเป็นสัญญาทางการค้าท่ีเกิดภายในประเทศของคู่ค้าเองหรือเป็นการค้าระหว่าง
พรมแดนก็ตาม ผู้ ท่ีให้บริการในการระงับข้อพิพาท (ADR entity) จะต้องให้บริการระงับข้อพิพาท
อยา่งมีคณุภาพ โดยปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดอาทิเช่น กฎเกณฑ์ในเร่ืองของความอิสระ

                                                   
14 VĕraJourová. 2016. “European Commission: Settling consumer disputes online” [Online]. Available: 
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/docs/adr-odr.factsheet_web.pdf. 
15 John Davidson-Kelly. 2016. “Europe's new online dispute resolution platform: what do you need to do?” [Online]. 
Available: http://www.osborneclarke.com/connected-insights/blog/europes-new-online-dispute-resolution-platform-
what-do-you-need-do/#sthash.bU17uC2n.dpuf 
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และความเป็นกลาง (Impartiality) ความโปร่งใสในการระงบัข้อพิพาท (Transparency) และความ
ยตุธิรรมในการระงบัข้อพิพาทดงักลา่ว (effectiveness and fairness)16 
3.3 ปัญหาคดีที่เกิดขึน้ในการระงับข้อพพิาททางออนไลน์ในสหภาพยุโรป 

 
จากระบบ ODR Platform และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีสหภาพยโุรปได้มีความในการคิดค้น

และพฒันาเพ่ือส่งเสริมการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) มาช้านานนัน้ จากผลการศกึษาใน
ปัญหา และคดีทีเกิดขึน้ก็ยงัพบว่า ในทางปฏิบตัิการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ในสหภาพยโุรปยงั
ไม่ค่อยได้ผล เท่าท่ีควรนัก อีกทัง้ยังคงเกิดปัญหาในคดีต่างๆ ตามมา ทัง้นีปั้ญหาดังกล่าวอาจ
เน่ืองมาจากการท่ีคูพ่ิพาทไมมี่การตระหนกัถึงและไมมี่ความรู้ในการใช้การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์
เท่าท่ีควร ประกอบกับปัญหาในเร่ืองของความเป็นกลางและความเป็นอิสระของระบบระงับข้อ
พิพาทออนไลน์ดงักลา่ว17 
 ในคดี Alassini and Others v Telecom Italia18ยงัพบว่าการระงบัข้อพิพาททางเลือก
โดยออนไลน์ยงัอาจพบปัญหาในประเด็นของ สิทธิขัน้พืน้ฐานของสหภาพยโุรปในเร่ืองของความคุ้มกนั 
ทางการศาล(Judicial Protection) อีกด้วย โดยศาลยตุิธรรมยโุรป (The European Court of Justice: 
ECJ) เพิ่งได้ค าตดัสินในเร่ืองนีไ้ว้ในคดีดงักลา่ว 

โดยศาล ECJ ได้ตอกย า้ถึงหลกัสิทธิท่ีจะได้คุ้มครองทางศาลว่าเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานว่า 
“สิทธิดงักลา่วเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีมีรากฐานมารัฐธรรมนูญแม่บทของสมาชิกแตล่ะรัฐ โดยสิทธิ
ดงักลา่วปรากฏอยูใ่น มาตรา 6 และมาตรา 13 ของ ศาลสิทธิมนษุยชนยโุรป (The European Court 
of Human Rights: ECHR)19 และยังได้ถูกยืนยันในมาตรา 47 ของกฎบตัรสิทธิขัน้พืน้ฐานของ
สหภาพยโุรป (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) อีกด้วย” 

                                                   
16 VĕraJourová. 2016. “European Commission: Settling consumer disputes online” [Online]. Available: 
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/docs/adr-odr.factsheet_web.pdf. 
17 Eurobarometer Report 282. 2010. “Consumer attitudes towards cross-border sales and  consumer protection. pp. 
20. 
18 ECJ 18 March 2010, Joined Cases C-317/08 and C-320/08 Rosalba Alassini and Others v. Telecom Italia SpA and 
Others [2010] ECR 1-02213. 
19 มาตรา 31 ของ The ECHR ได้ก าหนดวา่ “Right to an effective remedy Everyone whose rights and freedoms as set forth 
in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the 
violation has been committed by persons acting in an official capacity.  ”และมาตรา 74 ของกฎบตัรสิทธิขัน้พืน้ฐานของ
สหภาพยโุรปได้ก าหนดไว้วา่ “Everyone whose rights and freedoms guaranteed by the law of the Union are violated has 
the right to an effective remedy before a tribunal in compliance with the conditions laid down in this Article. 
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โดยในคดีดงักล่าว ได้มีประเดน็ในเร่ืองของกฎหมายของประเทศอิตาลี ท่ีได้ก าหนดได้คูพ่ิพาทต้อง
ท าการไกลเ่กล่ีย (Mediation) ข้อพิพาทท่ีเก่ียวกบัการให้บริการทางโทรคมนาคมก่อนท่ีจะย่ืนข้อ
พิพาทดงักลา่วสู่ศาล ในประเดน็นีมี้ปัญหาวา่ ข้อบทกฎหมายดงักลา่วประเทศอิตาลีจะสามารถใช้
บงัคบัได้หรือไมแ่ละขดัตอ่สิทธิขัน้พืน้ฐานในเร่ืองความคุ้มกนัทางศาล (Judicial Protection) ตาม
กฎของสหภาพยโุรปข้างต้นมากน้อยเพียงไร 

ซึง่ในประเดน็นีเ้องศาล ECJ ได้ตดัสินไว้ว่า บทบญัญัติกฎหมายของประเทศอิตาลีดงักล่าว 
ไม่ขดัตอ่สิทธิขัน้พืน้ฐานของสหภาพยโุรปในเร่ืองของความคุ้มกนัทางการศาล (Judicial Protection) 
และไมข่ดัตอ่กฎของสหภาพยโุรป เน่ืองจากการท่ีกฎหมายของประเทศอิตาลีก าหนดให้ใช้การระงบั 
ข้อพิพาททางเลือกในข้อพิพาทประเภทดงักล่าว ก่อนท่ีจะน าคดีมาสู่ศาลนัน้เป็นการท่ีเสนอการระงบั 
ข้อพิพาทท่ีรวดเร็ว ประหยดัคา่ใช้จ่ายให้แก่คูพ่ิพาทและยงัเป็นการช่วยลดภาระของศาลในประเทศ 
ดงันัน้ข้อบญัญตัท่ีิก าหนดให้คูพ่ิพาทต้องใช้การระงบัข้อพิพาททางเลือกก่อนน าคดีมาสู่ศาลจึงเป็น
ข้อกฎหมายท่ีชอบแล้ว20 

นอกจากนีย้งัมีคดี Claro v Centro Movi21ในประเดน็ปัญหาของข้อความมาตรฐานใน
สญัญา (The Standard Contract Terms) ของบริษัทท่ีได้ก าหนดให้ใช้อนญุาโตตลุาการในการระงบั
ข้อพิพาท ซึ่งในประเด็นนีมี้ปัญหาว่าเป็นธรรม (Fairness) แก่ผู้บริโภคท่ีเข้าท าสญัญาด้วยหรือไม ่
โดยในประเด็นดงักล่าว ศาล ECJ ได้วางบรรทดัฐานไว้ว่า ศาลภายในประเทศดงักล่าวจะต้องเข้า
มาตรวจสอบวา่ข้อความท่ีให้ใช้อนญุาโตตลุาการนัน้มีผลใช้ได้แคไ่หนเพียงใด แม้ว่าผู้บริโภคจะไม่ได้
ยกประเดน็ในเร่ืองของความยตุธิรรมในการเซ็นสญัญาอนญุาโตตลุาการดงักล่าวขึน้มากล่าวอ้างก็
ตาม ศาลภายในประเทศก็ยงัคงมีสิทธิท่ีจะเข้าตรวจสอบได้ ทัง้นีเ้พราะเน่ืองจากศาล ECJ มองว่า
วิธีการระงบัข้อพิพาทโดยอนญุาโตตลุาการอาจไม่ได้เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเสมอไป เน่ืองจาก
เป็นการสละสิทธิท่ีน าคดีไปสูศ่าลนัน่เอง 

                                                                                                                                                  
Everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal 
previously established by law. Everyone shall have the possibility of being advised, defended and represented. 
Legal aid shall be made available to those who lack sufficient resources in so far as such aid is necessary to ensure 
effective access to justice.” 
20 Joined Cases C-317/08 to C-320/08, Alassini and others v Telecom Italia (2010) ECR I-2213, para. 65. 
21 Case C-168/05. 2006. Elisa Maria Mostaza Claro v Centro MovilMilenium SL (2006) ECR I-10421. 
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และยงัมีคดี AsturcomTelecomunicaciones v. Rodriguez Nogueira22ในเร่ืองของ
การบงัคบัค าชีข้าดของอนุญาโตตลุาการจากสัญญาการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคมประเทศเสปน โดยปัญหาในคดีดงักล่าวก็ยงัคงเป็นปัญหาในเร่ืองของความยตุิธรรม
ในสญัญาอนญุาโตตลุาการท่ีเป็นสญัญามาตรฐาน โดยในคดีนีศ้าล ECJ ก็ยงัคงย า้หลกัเดิมท่ีว่า 
ศาลภายในประเทศต้องพิจารณาว่าสญัญาอนญุาโตตลุาการมาตรฐานท่ีได้ท าขึน้ระหว่างผู้ ให้บริการ
และผู้บริโภคนัน้มีความยตุธิรรมเพียงพอตอ่ผู้บริโภคหรือไม่เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจาก
การใช้อนุญาโตตลุาการดงักล่าว ดงันัน้จึงเป็นหน้าท่ีของศาลภายในประเทศท่ีจะต้องท าหน้าท่ีใน
การตรวจสอบข้อสญัญามาตรฐานอนญุาโตตลุาการเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมอยา่งแท้จริง 

จากคดีท่ีศาล ECJ ได้ตดัสินไว้ในเร่ืองของการระงบัข้อพิพาททางเลือกแบบออนไลน์นัน้ 
จะเห็นได้วา่คดีสว่นใหญ่ท่ีเกิดขึน้ มกัเป็นปัญหาในเร่ืองของการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค โดยศาล 
ECJ มองวา่การระงบัข้อพิพาททางเลือก อาจไม่ได้ให้ประโยชน์แก่คูพ่ิพาททัง้สองฝ่ายเสมอไป ทัง้นี ้
เพราะเน่ืองจากเม่ือเกิดข้อพิพาทขึน้ในอนาคต ผู้บริโภคท่ีได้ตกลงในสญัญาอนญุาโตตลุาการท่ีเป็น
มาตรฐานอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในสญัญาดงักล่าว อนัอาจน ามาซึ่งการเสียสิทธิใน
การเรียกร้องทางศาลในภายหลงั ดงันัน้ จึงเป็นหน้าท่ีของศาลท่ีจะต้องตรวจสอบว่าผู้บริโภคได้รับ
ความเป็นธรรมจากสญัญาดงักลา่ว 
 
3.4 วิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะส าหรับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ในสหภาพ
ยุโรป 

 
ระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ของสหภาพยโุรปนัน้ นบัได้ว่าเป็นนวตักรรมใหม่ท่ี

ชว่ยกระตุ้นเศรษฐกิจในระหวา่งประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปด้วยกนัเอง ซึ่งก่อให้เกิดผลดีในดีในด้าน
การได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคในการเข้าท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนมาก
ขึน้ อย่างไรก็ดี ผู้ เขียนยังพบปัญหาและความบกพร่องอีกหลายประการท่ีอาจท าให้ระบบ ODR 
Platform ของสหภาพยโุรปไมมี่ประสิทธิภาพเทา่ท่ีควร ดงันี ้

1. ระบบ ODR Platform ของสหภาพยโุรปอาจไมไ่ด้รับการยอมรับในเร่ืองความน่าเช่ือถือ 
จากคูพ่ิพาทว่าตนจะได้รับความเป็นธรรม แม้ว่าระบบ EU ODR Platform นีจ้ะมีลิงค์ไปสู่ผู้ ให้บริการ 

                                                   
22 Case C-40/08. 2009. AsturcomTelecomunicaciones SL v Cristina Rodriguez Nogueira (2009) ECR 2009 I-9579, 
para 59. 
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ระงบัข้อพิพาทออนไลน์ (ADR Entity) ท่ีมีคณุภาพและปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของสหภาพยโุรปก็ตาม23 
แตร่ะบบ EU ODR Platform นีก็้ยงัใหม่มาก ดงันัน้จึงอาจยงัไม่ได้รับการยอมรับมากนกัจากคูพ่ิพาท
ท่ีท าธุรกรรมพาณิชย์ออนไลน์ นอกจากนีผ้ลของการตดัสินจากระบบ EU ODR Platform ยงัขาด
สภาพบงัคบัในกรณีท่ีคู่พิพาทไม่ปฏิบตัิตามอีกด้วยในกรณีนีผู้้ เขียนเห็นว่าควรเพิ่มความตระหนกั
ในการใช้ระบบระงบัข้อพิพาทออนไลน์ให้แก่ผู้บริโภคให้มากขึน้โดยต้องอาศยัความร่วมมือกนัระหว่าง
ไมว่า่จะเป็นผู้ ค้าออนไลน์ (Online Trader) เองหรือผู้บริโภค หรือองค์กรหน่วยงานอิสระท่ีเก่ียวข้อง 
หรือหนว่ยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ตา่ง  ๆเหล่านีค้วรจะน าข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ผู้ ให้บริการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ ท่ีมีมาตรฐานปฏิบัติตามกฎของสหภาพยุโรปเป็น
ผู้ด าเนินการ ระงบัข้อพิพาทดงักลา่วให้ 

2. ระบบ EU ODR Platform ของสหภาพยโุรปยงัต้องอาศยัความสมคัรใจของคูพ่ิพาท 
ในการเข้าใช้ระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ดงักล่าวค่อนข้างมาก กล่าวคือ เม่ือเกิดข้อ
พิพาทระหว่างคูก่รณีแล้ว ระบบดงักล่าวจะให้คูก่รณีสามารถเลือกได้ว่าตนต้องการให้ข้อพิพาท
ของตนเข้าสู่กระบวนการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ตามระบบหรือไม่ ซึ่งตรงนีเ้องท าให้ดเูสมือน
วา่คูก่รณีไมต้่องถกูผกูพนัให้ใช้ระบบระงบัข้อพิพาทออนไลน์ดงักล่าวและคูก่รณีสามารถเปล่ียนใจ
เม่ือไหร่ก็ได้ ผู้ เขียนเห็นว่า น่าจะมีการเพิ่มข้อความเง่ือนไขเก่ียวกับการระงับข้อพิพาท (ADR 
Clause) โดยอาจท าเป็นเง่ือนไขและกติกา (Term and Condition) ให้คูพ่ิพาทได้ตกลงก่อนเร่ิมต้น
เข้าสู่กระบวนการ EU ODR Platform เพ่ือเป็นการยบัยัง้ไม่ให้คูพ่ิพาทเปล่ียนใจกะทนัหนัและอีก
ทัง้ยงัเป็นการผกูมดัให้คู่พิพาทต้องปฏิบตัิตามระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ดงักล่าว อนั
จะท าให้ระบบดงักลา่วมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

3. ในเร่ืองของปัญหาการขาดสภาพบงัคบัของค าชีข้าดจากระบบ ODR Platform คูพ่ิพาท 
ท่ีชนะข้อพิพาทยงัคงต้องพึ่งกระบวนการทางศาลให้ท าการบงัคบัตามค าชีข้าดดงักล่าวให้ดงัเช่น
ค าชีข้าดของการระงบัข้อพิพาททางเลือกโดยทัว่ไป ซึ่งในประเด็นนีผู้้ เขียนเห็นว่าการระงบัข้อพิพาท 
ออนไลน์นัน้ ยากแก่การบงัคบัค าชีข้าดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของค าชีข้าดท่ีตดัสินจากข้อพิพาท
ระหว่างประเทศ ในประเด็นนีเ้องทาง UNCITRAL ก็ได้ตระหนกัในเร่ืองของอนญุาโตตลุาการระหว่าง
ประเทศ โดยมีความพยายามในการแก้ไข The 1958 New York Convention ใหมโ่ดยจะไมไ่ด้เพียงจ ากดั
การยอมรับหรือการบงัคบัตามค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการระหว่างประเทศอยู่เพียงอนญุาโตตลุาการ 

                                                   
23 EC [Online]. Available: http://ec.europa.eu/consumers/redress/out_of_court/adrdb_en.htm. 
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ท่ีท าเป็นหลกัฐานเป็นหนงัสือเทา่นัน้ แตย่งัจะหมายความรวมถึงอนญุาโตตลุาการท่ีท าในระบบระงบั
ข้อพิพาทออนไลน์อีกด้วย24 
 
3.5 สรุปการระงับข้อพพิาททางออนไลน์ในสหภาพยุโรป 

 
การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ในสหภาพยุโรป กล่าวได้ว่ายังอยู่ในช่วงแรกของการ

ปฏิวตัิ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมพาณิชย์ได้ตระหนกัถึงประโยชน์ของการใช้เท่านัน้ การ
ใช้ระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ดงักล่าว ยังไม่ค่อยเป็นท่ีแพร่หลายมากนักในสหภาพ
ยโุรป อย่างไรก็ดี จากระบบ EU ODR Platform เอง หรือกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการสหภาพยโุรป
ได้มีความพยายาม ในการน าออกมาปฏิบตัไิด้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของคณะกรรมการสหภาพ
ยโุรปในการพฒันาระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกนัมากขึน้ 
ซึ่งผู้ เขียนเช่ือว่าระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ของสหภาพยโุรปจะได้รับการพฒันาตามเวลา
ท่ีเปล่ียนแปลงไป และจะมีผู้ ใช้บริการมากขึน้เน่ืองจากก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้ ใช้เอง อย่างไรก็ดี ระบบ
ดงักล่าวอาจก่อให้เกิดความกลัว แก่ผู้ ใช้ในเร่ืองของสภาพบังคบัในกรณีท่ีคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งไม่
ปฏิบตัติามผลของค าชีข้าด ซึง่ผู้ เขียนเห็นวา่สหภาพยโุรปควรตระหนกัถึงปัญหาในประเด็นดงักล่าว
ด้วยโดยอาจท าการลิงค์ติดต่อระบบศาลในเบือ้งต้นให้แก่คู่พิพาทในกรณีท่ีคู่พิพาทอีกฝ่ายไม่ปฏิบตัิ
ตามค าชีข้าดดงักล่าว เพ่ือเป็นการผลกัดนั ให้ระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ในสหภาพยุโรป
ใช้ได้ในรูปธรรมมากขึน้ในอนาคต 
 

                                                   
24 UNCITRAL Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (July 2005). 
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การระงับข้อพพิาททางออนไลน์ส าหรับธุรกรรมพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์
ในสหรัฐอเมริกา 

 
4.1 ความเป็นมา 

 
การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ในประเทศทวีปอเมริกาเหนือได้เร่ิมเห็นภาพอย่างเป็น

รูปธรรม เม่ือปีค.ศ. 20041 โดยในขณะนัน้มีผู้ ให้บริการการระงับข้อพิพาททางออนไลน์เป็นจ านวน 
57 รายในทวีปอเมริกาเหนือ อย่างไรก็ดีถึงแม้ดเูหมือนว่าจะมีผู้ ให้บริการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ 
(ODR Provider) เป็นจ านวนมาก แตก็่มีผู้ ให้บริการการระงับข้อพิพาททางออนไลน์หลายรายท่ี
ไม่ได้ด าเนินประกอบการอย่างจริงจงัโดยเม่ือท าการส ารวจอย่างจริงจงัในขณะนัน้แล้ว พบว่ามีผู้
ให้บริการการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์เพียง 14 รายท่ียงัด าเนินการ 

หลงัจากนัน้ตอ่มาอีก 6 ปีมีการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมากอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง 
ท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีและข้อมลูข่าวสาร เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากขึน้จึงก่อ 
ให้เกิดข้อพิพาทในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวนมากขึน้ด้วย 

ในช่วงแรก ระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ในทวีปอเมริกาเหนือได้ถูก
น ามาใช้ในทัง้ประเทศแคนาและสหรัฐอเมริกา โดยผู้ ให้บริการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ 
(ODR Provider) สว่นใหญ่จะตัง้อยูใ่นสหรัฐอเมริกามากกวา่ประเทศแคนาดา2 

 

                                                   
1จ านวนของผู้ ให้บริการการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ในขณะนัน้ถกูน าเสนอที่งาน Melissa Conley Tyler’s 2005 article 115 
and Counting: The State of ODR 2004. 
2 Arthur Pearlstein, Bryan Hanson and Noam Ebner. “ODR in North America”. pp. 443. 
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ภาพท่ี 4.1 ผู้ ให้บริการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR Provider) ในสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศแคนาดา 
 

ท่ีมา:  Arthur Pearlstein, Bryan Hanson and Noam Ebner, ODR in North America 
 

ในสหรัฐอเมริกาในชว่งยคุแรก ได้มีการน าการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) มา
ใช้อยู่ 2 ระบบด้วยกนั ได้แก่ โครงการ The Virtual Magistrate Project  และโครงการ The Online 
Ombuds Office 

โครงการ The Virtual Magistrate Project ถกูน ามาใช้กบัอนญุาโตตลุาการ โดยเฉพาะ 
อยา่งยิ่งถกูน ามาใช้กบัข้อพิพาทท่ีเก่ียวกบัการขโมยความลบัทางการค้า การฉ้อโกงทางธุรกรรมพาณิชย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ การขโมยข้อมลูสว่นบคุคลมาใช้ ตลอดจนรวมไปถึงการส่งข้อความขยะ (Spam) ซึ่ง
ระบบดงักล่าวได้น ามาใช้โดยองค์กรท่ีมีช่ือเรียกว่า “The National Center for Automated Information 
(NCAIR)” ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน โดย ODR ในสหรัฐอเมริกาได้เร่ิมมีผู้ สนใจหันมาใช้และให้
ความส าคญักบัระบบดงักลา่วตัง้แตปี่ค.ศ. 1995 โดยตัง้แตปี่ดงักล่าวเป็นต้นมาได้มีการจดัสมัมนา
และประชมุในเร่ือง ODR มากขึน้และได้มีการน า B2C ODR มาใช้อย่างเช่น SquareTrade3 และ 
The Better Business Bureau Dispute Resolution4 ซึ่งทัง้สองระบบ ได้ส่งผลให้ ODR ได้รับการใช้
อยา่งแพร่หลายมากขึน้ 

ระบบ ODR ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุได้แก่ The Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) 
ซึ่งจดัท าขึน้โดย The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ซึ่งเป็น
บริษัทท่ีท าเก่ียวกบัโดเมนเนม (Domain Name) โดยระบบดงักล่าว ท าหน้าท่ีในการขจดัข้อพิพาท

                                                   
3
 SquareTrade ได้ก่อตัง้ขึน้ในปีค .ศ .9111 โดยได้มีคูพ่นัธมิตรทางการค้ากบั eBay Yahoo และ Google โดยระบบ SquareTrade 
ได้แก้ไขข้อพิพาทมากกวา่ 2 ล้านข้อพิพาท ใน 5 ประเทศ . โปรดด ู The SquareTrade Home Page เข้าถึงได้ที่ www.squaretrade.com. 
4
 The BBB Dispute Resolution ถกูจดัตัง้ขึน้โดยองค์กรที่ไมแ่สวงหาก าไร โดยตัง้ขึน้มาเพื่อขจดัข้อพิพาทออนไลน์ในประเทศ
แคนาดาและสหรัฐอเมริกา 



36 

ท่ีเก่ียวกับเคร่ืองหมายทางการค้า (Trademark) ท่ีเกิดจากการใช้โดเมนเนม5 อย่างไรก็ดีแม้ระบบ 
UDRP จะท าหน้าท่ีในการแก้ไขข้อพิพาทท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองหมายทางการค้านัน้ แตก็่เป็นจดุเร่ิมต้นท่ี
ส าคญัอีกจดัหนึง่ในการสร้างความนา่เช่ือถือเก่ียวกบั ODR ให้แก่ผู้ใช้6 

อย่างไรก็ดี The Virtual Magistrate program ถือได้ว่าไม่ประสบความส าเร็จนกัเน่ืองจาก
ประสบปัญหาในเร่ืองของการชกัจงูผู้ใช้เข้ามาใช้ระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์โดยไม่มีการ
ท าสญัญายินยอมให้ใช้ระบบดงักลา่วกนัมาก่อน  

ในส่วนของโครงการ The Online Ombuds Office เป็นโครงการท่ีให้บริการเก่ียวกบั
การระงบัข้อพิพาทโดยการไกล่เกล่ียออนไลน์ โดยเร่ิมแรกไม่คิดค่าบริการโดยระบบดงักล่าวได้
ประสบความส าเร็จตัง้แตปี่ค.ศ. 1999 เป็นต้นมาและมีการเร่ิมเก็บคา่ธรรมเนียมการใช้บริการจาก
ลกูค้า 
 
4.2 ลักษณะของการระงับข้อพพิาททางออนไลน์ (ODR) ในสหรัฐอเมริกา 

 
ลกัษณะของการให้บริการในการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ในสหรัฐอเมริกานัน้ มี

ทัง้ในรูปแบบการไกล่เกล่ีย (Mediation) อนญุาโตตลุาการ (Arbitration) การจดัการการร้องเรียน 
(Complaint Handling) ระบบช่วยเหลือในการเจรจาตอ่รอง (Negotiation Support) การประเมิน
ราคาค่าเสียหาย (Case Appraisal) การช่วยเหลือในเร่ืองของแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information 
Facilitation) การประเมินราคาอย่างเป็นกลางในเบือ้งต้น (Early Neutral Evaluation) และการประชมุ 
เพ่ือหาข้อยตุ ิ(Settlement Conference) 

                                                   
5  William Krause. 2001. “Do You Want to Step Outside? An Overview of Online Alternative Dispute Resolution”. 19 J. 
MARSHALL J. COMPUTER & INFO. L. 457, pp.465-68. 
6 Arno R. Lodder and John Zeleznikow. 2005. “Developing an Online Dispute Resolution Environment: Dialogue Tools 
and Negotiation Support Systems in a Three-Step Model”. 10 HARV. NEGOT. L. REv. 287. 
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ภาพท่ี 4.2 รูปแบบการให้บริการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) 

 
ท่ีมา: Arthur Pearlstein, Bryan Hanson and Noam Ebner, ODR in North America 

 
จากภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการให้บริการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ใน

ประเทศ สหรัฐอเมริกานัน้ มีความนิยมในเร่ืองของการไกล่เกล่ีย (Mediation) และการช่วยเหลือใน
การเจรจา ตอ่รอง (Negotiation Support) คูพ่ิพาทในคดีมกัยตุิข้อพิพาทของฝ่ายตนได้โดยวิธีการ
เจรจาและประนอมซึ่งกันและกัน นอกจากนี ้ยังพบว่า ผู้ ให้บริการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ 
(ODR) แต่ละรายในสหรัฐอเมริกามีการจดัตัง้รูปแบบและระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ 
(ODR) ของระบบตวัเองอย่างเป็นเอกเทศโดยไม่มีการเช่ือมต่อรูปแบบหรือระบบดงักล่าวเข้ากับ
ผู้ ให้บริการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) รายอ่ืน ซึ่งเม่ือสรุปขอบเขตฝนรูปแบบของการ
ให้บริการฯ ดงักล่าวแล้ว จะพบได้ว่าสามารถบ่งรูปแบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) 
อยา่งกว้างๆ ได้เป็น 3 รูปแบบได้แก่7  

รูปแบบท่ี 1 การเจรจาตอ่รอง (Negotiation) ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือในเร่ืองของการ
เจรจาตอ่รองดงักล่าวโดยใช้ระบบอตัโนมตัิ (Assisted or Automated Negotiation or Negotiation 
Support Systems) และการใช้มนษุย์เข้ามาเป็นคนกลางในการเจรจาดงักล่าว (Human Third Party 
Intervention) 

                                                   
7
 M. Conley Tyler. 2004. “115 and Counting: The State of ODR 2004”, Proceedings of the Third Annual Forum on 

Online Dispute Resolution”. International Conflict Centre, University of Melbourne. pp. 3. 
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รูปแบบท่ี 2 การไกลเ่กล่ีย (Mediation) โดยการใช้มนษุย์เข้ามาช่วยไกล่เกล่ียท าหน้าท่ี 
เป็นบุคคลท่ีสามและอ้างอิงระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์เสมือนเป็นบุคคลท่ี 4 (With a 
Human Third Party Utilizing the Technology as a Fourth Party) 

รูปแบบท่ี 3 อนญุาโตตลุาการ (Arbitration) โดยใช้รูปแบบของการมีผลบงัคบัและการมี 
ผลบงัคบั (Binding Arbitration and Non-Binding) และรวมไปถึงการประเมินราคาคา่เสียหาย (Case 
Appraisal) ด้วย 

1. เทคโนโลยีที ่น ามาใช้ก ับระบบการระง ับข้อพ ิพาททางออนไลน์ (ODR) 
(Technology Used for Communication) 

ในเร่ืองของเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้กบัระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) นัน้ 
ผู้ ให้ บริการมกัไม่คอ่ยได้กล่าวหรืออธิบายถึงระบบท่ีถกูน ามาใช้ไว้ในเว็บไซด์ของตนมากนกั แตโ่ดยส่วน
ใหญ่ ระบบท่ีถกูน ามาใช้มกักล่าวถึงการส่งผ่านข้อความทางอีเมล์ โทรศพัท์ โทรสาร การประชุม
ผ่านทางวีดีโอ (Videoconferencing) และการใช้วิธีส่ือสารในรูปแบบอ่ืน ซึ่งการบรรยายถึงการใช้
เทคโนโลยีดงักล่าวอาจไม่ได้ท าให้ผู้ ใช้บริการเห็นภาพขัน้ตอนของการระงับข้อพิพาทมากนกั 8 ผู้
ให้บริการบางรายอาจมีการโฆษณาในเร่ืองของระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ว่า
ระบบของตนมีความเป็นเอกเทศ (Unique) โดยเป็นระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ท่ี
ใช้เทคโนโลยีเฉพาะและมีสิทธิบตัรคุ้มครอง9 

2. โครงการศกึษาวิจยัระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ของสหรัฐอเมริกา 
หน่วยงานรัฐบาลที่มีบทบาทในการส่งเสริมระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ 

(ODR) ของสหรัฐอเมริกาได้แก่ หน่วยงาน The National Mediation Board (NMB) ซึ่งหน่วยงาน
ดงักลา่ว ได้มีการจดัให้ทนุการวิจยัเพ่ือศกึษาพฒันาระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) 
แก่มหาวิทยาลยั The University of Massachusetts at Amhurt ซึ่งมีหน่วยงาน NMB เป็นผู้
ท าการศึกษา พัฒนาร่วม การศึกษาพัฒนาระบบ ฯ ดังกล่าวได้มีการน าโปรแกรม Technology 
Assisted Group Solutions (TAGS) ซึ่งเป็นระบบมีการจดัตัง้สถานีคอมพิวเตอร์ให้เช่ือมกนัเพ่ือให้
มีการจดัการระบบ ร่วมกนัมาใช้ หน่วยงาน The Federal Mediation and Conciliation Service 
(FMCs) ได้มีการน าโปรแกรม TAGS มาใช้ ในปัจจบุนัหน่วยงาน FMCs ได้มีการติดตัง้โปรแกรม
ดงักล่าวในหลายพืน้ท่ีและระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ดงักล่าวได้มีการพฒันา
อยู่เสมอ โดยสภาคองเกรส (U.S. Congress) ได้มีค าสั่งให้หน่วยงาน The Administrative 

                                                   
8 เพ่ิงอ้าง. 
9 เพิ่งอ้าง. 
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Conference of the United State (ACUS) ในการค้นคว้าศกึษาเพิ่มเติมในระบบฯ ดงักล่าวเพ่ือให้
การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้10 

นอกจากนี ้ยังมีหน่วยงานท่ีท าการศึกษาพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ 
(ODR) อยา่งจริงจงั ได้แก่ 

หน่วยงาน The National Center for Technology and Dispute Resolution (NCTDR)11

เป็นหน่วยงานท่ีตัง้อยู่ในมหาวิทยาลยั The University of Massachusetts at Amherst โดยหน่วยงาน 
NCTDR เป็นหน่วยงานท่ีมกัเป็นผู้ เข้าร่วมในการจดังานท่ีเก่ียวกับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ 
(ODR) อยู่เป็นประจ า และเป็นหน่วยงานท่ีมีโครงการศึกษาเก่ียวกับระบบฯ ดงักล่าวอยู่หลาย
โครงการไมว่า่จะเป็นการใช้การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สถาบนั
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอิเล็กทรอนิกส์และส าหรับคดีท่ีมีทนุทรัพย์เล็กน้อย (Small Claim) 

3. สถานการณ์ปัจจบุนัของการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ในสหรัฐอเมริกา 
ผู้ ให้บริการการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุดใน

ปัจจบุนั ในสหรัฐอเมริกาได้แก่ eBay ซึง่เป็นผู้ ให้บริการประมูลรายใหญ่ท่ีสดุโดยใช้เว็บไซด์ โดยมี
การย่ืนข้อพิพาทโดยผู้ ซือ้และผู้ขายเป็นจ านวน 225 รายภายในระยะเวลา 2 สปัดาห์ 12 โดย eBay 
ได้เร่ิมโครงการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ตัง้แต่ปีค.ศ. 2008 โดยมีผู้ ประกอบการอย่าง 
Square Trade เป็นผู้ ริเร่ิมโครงการดงักล่าวให้กบั eBay แตใ่นช่วงแรกเป็นการให้บริการในรูปแบบ
ของการให้ข้อเสนอแนะ (Feedback) โดยผู้ ซือ้หรือผู้ ขายในตลาดออนไลน์ eBay (eBay 
Marketplace) 

ในปัจจบุนั ผู้ให้บริการอยา่ง eBay ได้มีการพฒันาเป็นศนูย์การระงบัข้อพิพาท (eBay’s 
Resolution Center)13 ซึง่ระบบดงักลา่วเป็นการส่ือสารออนไลน์ซึง่ชว่ยให้ผู้ ซือ้และผู้ขายในการจดัการ
และยตุข้ิอพิพาท โดยผู้ ซือ้และผู้ขายสามารถเข้าไปดขู้อพิพาทดงักล่าวได้ตลอดเวลา เม่ือมีการเปิด
ข้อพิพาทดงักลา่วขึน้ คูพ่ิพาทอีกฝ่ายจะท าการตดิตอ่คูพ่ิพาทอีกฝ่ายหนึง่ภายใน 8 วนัโดยท าการติดตอ่ 

                                                   
10 การคิดริเร่ิมในการพฒันาศกึษาระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ของสหรัฐอเมริกาได้เป็นจดุก าเนิดขององค์กร 
UNCITRAL ในการพฒันากฎเกณฑ์มาเพื่อใช้ในการก ากบัการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR). 
11 The National Center for Technology and Dispute Resolution [Online]. Available: http://odr.info/. 
12 E. Katsh, J. Rifkin and A. Gaitenby. 2000. “E-Commerce, E-Disputes and E-Dispute Resolution: In the Shadow of 
“eBay Law”. draft of an article to be published in the Ohio State Journal of Dispute Resolution. Available: 
http://www.disputes.net/cyberweek2000/ohiostate/katsh.htm , pp. 3 
13 eBay [Online]. Available: http://resolutioncenter.ebay.com/ 
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กนัผ่านทาง Resolution Center ในกรณีท่ีคูพ่ิพาทตกลงกนัได้ คูพ่ิพาทจะท าการคลิ๊กปุ่ ม “Close 
case” เพ่ือท าการยตุข้ิอพิพาทดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีไมส่ามารถยตุข้ิอพิพาทกนัได้ภายใน 8 วนั ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ (eBay Customer 
Support) จะท าการชว่ยเหลือในการยตุิข้อพิพาทดงักล่าว โดยจะท าการพิจารณาข้อพิพาทดงักล่าว 
ภายใน 48 ชัว่โมงในกรณีท่ีผู้ ซือ้ต้องการคืนสินค้าอนัเน่ืองมากจากไม่ตรงตามค าบรรยายสินค้าตามท่ี 
ผู้ขายได้บรรยายไว้ ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์จะท าการชว่ยเหลือในการคืนสินค้าดงักลา่วและจะท าการคืนเงิน
ให้ผ่านทางระบบ PayPal และทาง eBay จะท าการแก้ไขค าบรรยายสินค้าหรือเอาสินค้าดงักล่าว
ออกจากระบบ14 

นอกจากผู้ประกอบการอย่าง  eBay แล้ว ในปัจจุบนัสหรัฐอเมริกาน ับว่ามี
ผู้ประกอบการในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้อยู่เสมอโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในปัจจบุนั
อีกรายได้แก่ Amazon ท่ีมีมลูคา่ในการซือ้ขายเม่ือปีค.ศ. 2015 เป็นจ านวนถึงร้อยละ 51 ของมลูคา่
การซือ้ขายผา่นทางธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดของสหรัฐอเมริกา15 โดย Amazon มีระบบ
การระงับข้อพิพาทส าหรับผู้ ซือ้และผู้ขายสินค้า โดยในขัน้แรก Amazon จะเป็นตวักลางในการ
ตดิตอ่ระหวา่งผู้ ซือ้และผู้ขายสินค้าให้ท าการเจรจากนัก่อน เม่ือตกลงกนัในข้อพิพาทดงักล่าวไม่ได้ 
คูพ่ิพาท (ซึ่งปกติมกัเป็นฝ่ายผู้ ซือ้) สามารถเร่ิมย่ืนข้อพิพาทในระบบ “Buyer Dispute Program” โดย
ผู้ ซือ้ต้องท าการย่ืนข้อพิพาทภายใน 75 วนั เม่ือมีการเร่ิมย่ืนข้อพิพาทโดยผู้ ซือ้แล้ว ทาง Amazon จะ
ท าการตดิตอ่ผู้ขายโดยจะชว่ยเหลือในการจดัการจ้อพิพาทดงักลา่วให้ 
 
4.3 กฎเกณฑ์เก่ียวกับการระงับข้อพพิาททางออนไลน์ (ODR) ในสหรัฐอเมริกา 

 
ในปัจจุบนั สหรัฐอเมริกายังไม่มีกฎหมายท่ีออกมาบงัคบัใช้กับการระงับข้อพิพาท

ทางออนไลน์ (ODR) โดยเฉพาะ อย่างไรก็ดีมีกฎหมายท่ีมีช่ือเรียกว่า “The Electronic Signatures 
in Global and National Commerce Act”16 วตัถปุระสงค์ของกฎหมายฉบบันีเ้พ่ือส่งเสริมการใช้
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures) ให้ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยให้มีผลในเขต
อ านาจศาลต่างประเทศ กฎหมายนีไ้ด้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (Secretary of 

                                                   
14 eBay [Online], “A How to use the Resolution Centre”. Available: http://pages.ebay.co.uk/ebay-money-back-
guarantee/how-to-help.html 
15 Digitalcommerce360. Internet Retailer [Online]. Available: 
https://www.digitalcommerce360.com/2015/02/26/growing-reach-amazon-prime/  
16 95 U.S.C.A Section 7002. 
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Commerce) ท าหน้าท่ีในการขจัดอุปสรรคในการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Signatures)17 ซึ่งหลกักฎหมายดงักล่าวได้มีการน าเอาหลกัของ UNCITRAL Model Law ในเร่ือง
ดงักลา่วมาใช้ 

นอกจากนีย้งัมีกฎหมายอีกฉบบัท่ีมีช่ือว่า “The Uniform Electronic Transactions 
Act (UETA)”, โดยหลักส าคญัของกฎหมายฉบบันี  ้คือการท าให้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Signatures) มีผลใช้บงัคบัได้ในทางปฏิบตัิ18  โดยกฎหมายฉบบันีถู้กร่างโดย
คณะกรรมการ The Uniform Conference of Commissioners on Uniform State Law อย่างไรก็
ดี กฎหมายฉบบันีไ้ม่ได้มีวตัถุประสงค์เพ่ือท่ีก าหนดกฎเกณฑ์ออกมาบงัคบัใช้กบัธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ออกมาเพ่ือท าให้กฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนมีผล
บงัคบัใช้ได้จริงในทางปฏิบตั ิในมาตรา 3 ของกฎหมาย UETA ได้ก าหนดว่า “กฎหมาย UETA ให้
ใช้บงัคบักับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures) 
ซึง่ไมใ่ช้บงัคบักบัการท าพินยักรรม การแก้ไขพินยักรรมหรือทรัสต์ท่ีก่อตัง้ขึน้ตามพินยักรรม และไม่
ใช้บงัคบักับธุรกรรมท่ีอยู่ในเขตอ านาจของกฎหมายระดบัมลรัฐ” นอกจากนีย้งัได้ให้ความหมาย
ของค าว่า “ธุรกรรม” ว่าเป็น “การกระท าท่ีเกิดขึน้ระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่าเก่ียวกับการ
กระท าใดทางธุรกิจ ทางการพาณิชย์ หรือการกระท าท่ีเก่ียวกบักิจการของรัฐบาล”19 

การท าให้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures) มีผลใช้บงัคบัได้นัน้เป็น
ผลส่งให้การบงัคบัใช้สญัญาท่ีคูพ่ิพาทตกลงใช้การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) มีผลใช้บงัคบั
ระหว่างคู่พิพาท อย่างไรก็ดี การไม่มีกฎหมายท่ีมาบังคับใช้กับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ 
(ODR) โดยเฉพาะนัน้ ท าให้การบังคับใช้สัญญาท่ีมีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Signatures) ก่อให้เกิดภาระเร่ืองคา่ใช้จ่ายแก่คูพ่ิพาท จึงท าให้กฎหมายทัง้สองฉบบัไม่ได้ส่งผลให้การ
ระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) มีผลใช้บงัคบัอย่างมีประสิทธิภาพมากนกั20 แตเ่มื่อพิจารณาใน

                                                   
17 95 U.S.C.A Section 7031. 
18 Uniform Electronic Transactions Act (UETA) Section 7. 
19 Section 3 of UETA ได้ก าหนดให้กฎหมาย UETA ไมใ่ห้ใช้บงัคบักบั "It does not apply to (1) the creation and execution of 
wills, codicils, or testamentary trusts; and (2) to transactions subject to other substantive state law.” และได้ก าหนดให้
ความหมายของธุรกรรมวา่เป็น  "an action or set of actions occurring between two or more persons relating to the 
conduct of business, commercial, or governmental affairs." 
20 AndraLeigh Nenstiel. 2006. “Online Dispute Resolution: A Canada-United States Initiative”. Canada-United States 
Law Journal, Vol. 32 Issue 1. pp.16. 
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อีกแง่หนึ่ง ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures) อาจจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้มี
มาตรฐานในการยอมรับให้มีการบงัคบัสญัญาท่ีท าขึน้ระหวา่งคูพ่ิพาทมากขึน้21 

อยา่งไรก็ดี ในเร่ืองของการมีผลบงัคบัใช้สญัญาท่ีคูพ่ิพาทตกลงใช้การระงบัข้อพิพาท
ทางออนไลน์ (ODR) โดยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures) นัน้อาจมีปัญหาใน
กรณีท่ีมีเขตอ านาจศาลต่างประเทศเข้ามาเก่ียวข้อง ดงันัน้เม่ือคู่พิพาทมีความประสงค์ให้ศาล
ต่างประเทศยอมรับหรือบงัคบัสญัญาฯ ดงักล่าวให้อาจเกิดปัญหาในเร่ืองของการไม่ยอมรับลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures) เน่ืองจากการมีกฎหมายท่ีบญัญัติไว้ตา่งกนัของแตล่ะ
ประเทศ22 

การใช้ระบบเคร่ืองหมายรับรองความน่าเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Trustmark) 

เคร่ืองหมาย Trustmark เป็นระบบท่ีจัดตัง้ขึน้โดยองค์กรอิสระ โดยใช้เคร่ืองหมาย 
Trustmark แสดงไว้ท่ีเว็บไซด์ของผู้ประกอบการเพ่ือแสดงให้เกิดความเช่ือมัน่วา่ ธุรกิจของผู้ประกอบการ 
นัน้ๆ ได้ปฏิบตัิตามระเบียบเก่ียวกับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ท่ีถูกก าหนดขึน้โดย
องค์กรอิสระดงักลา่ว23 และยงัเป็นการรับประกบัวา่ผู้ประกอบการได้มีการจดัระบบการด าเนินธุรกิจ
ของตน เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัการยกเลิกการสัง่ซือ้สินค้า การคืนสินค้า และนโยบาย
ข้อมูลส่วนตวัของผู้บริโภคได้โดยง่าย เคร่ืองหมาย Trustmark ขององค์กรอิสระบางรายมีการ
ก าหนดให้ผู้ประกอบการใช้ระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ของผู้ ให้บริการอีก
ด้วย อาทิ ได้แก่ ผู้ ประกอบการ SquareTrade ท่ีได้ก าหนดให้สมาชิกที่ใช้เคร่ืองหมาย 
Trustmark ของตนต้องท าการโต้ตอบข้อพิพาทท่ีย่ืนโดยผู้บริโภคภายในสองวนัท าการ 
 
4.4 สรุปการระงับข้อพพิาททางออนไลน์ (ODR) ในสหรัฐอเมริกา 

 
สหรัฐอเมริกา นบัได้วา่เป็นประเทศท่ีมีมลูคา่ในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาศาล

เม่ือเทียบกบัมลูค่าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทัว่โลก โดยในปีค.ศ. 2016 พบว่าประชาชน จ านวน 

                                                   
21 เพ่ิงอ้าง. 
22

 William Krause. 2001. “You Want to Step Outside? An Overview of Online Alternative Dispute Resolution”. 19 J. 
MARSHALL J. COMPUTER & INFO. L. 457. pp. 475-476. 
23 Berkman Center for Internet & Society at Harvard Law School. “E-Commerce: An Introduction, 

Session 5: Disputes” [Online]. Available: http://cyber.law.harvard.edu/ecommerce/disputes.html. 
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1.6 พันล้านรายมีการซือ้สินค้าผ่านทางระบบออนไลน์24 โดยคิดเป็นมูลค่าของธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีซือ้โดยประชาชนชาวอเมริกนัทัง้สิน้จ านวน 1.9 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐ25  
อยา่งไรก็ดี จะเห็นได้ว่ากฎเกณฑ์ท่ีน ามาใช้กบัเร่ืองการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) นัน้ยงั
ไม่ได้มีวิวฒันาการมากนกั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะเน่ืองจากผู้ประกอบการรู้สึกมีความมัน่ใจกับระเบียบ
ข้อบงัคบั ท่ีถกูก าหนดโดยองค์กรอิสระท่ีเก่ียวข้องของแตล่ะองค์กรมากกว่าท่ีจะเป็นกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีออกโดยสภาคองเกรสหรือรัฐบาล26  โดยในสหรัฐอเมริกานัน้รูปแบบของข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ 
และถูกน ามาใช้กับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) มกัจะเป็นในรูปแบบของ B2C (ข้อ
พิพาทระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค)27  ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มกัจะต้องการให้ระบบ
การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ใช้ในทางปฏิบตัิได้จริงโดยไม่ต้องไปขึน้ศาลซึ่งอาจจะต้อง
ก่อให้เกิดภาระ ทัง้เร่ืองของค่าใช้จ่ายและความหวาดกลัวของการด าเนินคดีในศาลแบบกลุ่ม 
(Class Action)28  

ในเร่ืองของคดีท่ีเก่ียวกับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ในสหรัฐอเมริกานัน้ 
เน่ืองจากการท่ีไม่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีออกมาบงัคบัใช้ในเร่ืองดงักล่าว จงึท าให้ไม่มีคดีท่ี
เก่ียวกับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์มาสู่ศาลสหรัฐอเมริกาเลย โดยเม่ือพิจารณาถึงสภาพ
เศรษฐกิจ ในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐอเมริกาแล้วจะเห็นได้ว่าค่อนข้างมีความ
ยืดหยุน่ และเปิดเสรีให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการระงบัข้อ
พิพาท ระหวา่งคูพ่ิพาทท่ีเข้ามาใช้เว็บไซด์ของตนได้อย่างคอ่นข้างเสรีโดยไม่มีการจ ากดักฎเกณฑ์แต่
อยา่งใด 

นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาถึงความพยามยามของหน่วยงานรัฐบาลท่ีท าหน้าท่ีในการออก
กฎเกณฑ์ในการก ากบัในเร่ืองดงักลา่วแล้ว จะเห็นได้วา่มีความยืดหยุ่นท่ีจะออกกฎเกณฑ์มาบงัคบั
ใช้กับเร่ืองดงักล่าว โดยเหตุผลอาจสืบเน่ืองมาจากมีความประสงค์ท่ีจะปล่อยให้ตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีการขบัเคล่ือนกนัอย่างเสรี ดงันัน้การท่ีรัฐบาลเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องในการก ากับ

                                                   
24 Statista [Online].  Available: https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/. 
25 เพ่ิงอ้าง. 
26 Colin Rule. 2002. “Online Dispute Resolution for Business: B2B, Ecommerce, Consumer, Employment, Insurance, 

and Other Commercial Conflicts”. Jossey-Bass, San Francisco, pp. 272. 
27 เร่ืองเดียวกนั. หน้า273. 
28 เพ่ิงอ้าง. 
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ดแูลในเร่ืองการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) มากเกินไป อาจไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพ
เศรษฐกิจ ก็เป็นได้ 



บทที่ 5 

การระงับข้อพพิาททางออนไลน์ส าหรับธุรกรรมพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์
ในภมูิภาคเอเชีย: สาธารณรัฐสงิคโปร์ 

 
5.1 ความเป็นมาของการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ส าหรับธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชีย 

 
การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ในภูมิภาคเอเชียเร่ิมมีความต่ืนตวัตัง้แต่ปี ค.ศ. 

2004 สืบเน่ืองมาจากการประชมุของคณะท างานคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ (United Nations Commission on International Trade Law) โดยเร่ิมมีผู้
ให้บริการ ระงับข้อพิพาทออนไลน์ (ODR) รายใหม่เกิดขึน้ในประเทศอย่าง ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีน ซึ่งผู้ ให้บริการรายใหม่เหล่านีไ้ด้มี
การท าความร่วมมือกบัผู้ ให้บริการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ในสาธารณรัฐสิงคโปร์และ
ประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนีย้งัมีความร่วมมือกบัผู้ ให้บริการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ทัว่โลก
ท่ีเรียกว่า “The Global Trustmark Alliance” ซึ่งเป็นโครงการทีถกูคิดค้นโดยหน่วยงาน The U.S. 
Better Business Bureau ของประเทศ สหรัฐอเมริกาตัง้แตปี่ ค.ศ. 2001 โครงการดงักล่าวเป็นโครงการ
ท่ีมีความพยายามในการสร้างมาตรฐาน และแนวทางในการพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาททาง
ออนไลน์ (ODR) ให้มีมาตรฐานเป็นอนัหนึง่เดียวกนั1 

หากพิจารณาย้อนกลบัไป การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ได้เข้ามาในภูมิภาค
เอเชีย ตัง้แตปี่ค.ศ. 2001 เม่ือผู้ ให้บริการรายใหญ่อย่าง The Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN)2 ได้ตระหนักถึงความมีอยู่ของโดเมนเนม (Domain Name) 
โดยพบว่า ข้อพิพาทท่ีเกิดจากโดเมนเนม (Domain Name) ท่ีมีอยู่ในภูมิภาคเอเชียนัน้มีปริมาณข้อ
พิพาทเพิ่มขึน้ เร่ือยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีค.ศ. 2001 สถาบนัการระงบัข้อพิพาทของ
เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก่ The Hong Kong International 
Arbitration Centre และ The China International Economic and Trade Arbitration Commission 

                                                   
1 Colin Rule. 2005. “ Asia: The New Frontier for Online Dispute Resolution”. ACResolution. pp.34. 
2 ICANN [Online], Available: https://www.icann.org/translations 
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ได้ร่วมมือกันจัดตัง้การให้บริการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ภายใต้ช่ือ “The Asian 
Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC)”3 ซึ่งได้รับการยอมรับจาก ICANN ให้
ด าเนินการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ในภูมิภาคเอเชีย โดยนบัว่า เป็นผู้ ให้บริการระงับข้อ
พิพาททางออนไลน์ (ODR) รายแรกในภมูิภาคเอเชียอยา่งแท้จริง 
 
5.2 การระงับข้อพพิาททางออนไลน์ (ODR) ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการยอมรับในการเป็นทางเลือกชัน้น าของการระงบัข้อพิพาท

ทางเลือกในภมูิภาคเอเชีย เน่ืองจากการมีความเป็นกลางและมีความเช่ียวชาญในการระงบัข้อพิพาท 
และมีระบบกฎหมายของประเทศท่ีมีการสนบัสนนุระบบการระงบัข้อพิพาททางเลือกอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยในปี ค  .ศ  . 2006 สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ถูกจดัอันดบัโดย the International Chamber of 
Commerce (the “ICC”) และ International Court of Arbitration (the “ICA”) ให้เป็นประเทศ
อันดบัแรกในภูมิภาคเอเชียท่ีเหมาะสมในการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการและยงัได้รับ
ขนานนามว่าเป็นหนึ่งใน 6 ประเทศท่ีมีช่ือเสียงในด้านอนญุาโตตลุาการนอกเหนือจากกรุงปารีส 
กรุงลอนดอน เจนีวา ซูริคและกรุงนิวยอร์คด้วยความสะดวกสบายในด้านท่ีตัง้ภูมิศาสตร์และความ
เป็นกลางในการตดัสิน ข้อพิพาทการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยในปีค.ศ.  2010 ของ The 0202  
International Arbitration Survey ท่ีท าการส ารวจโดย Queen Mary University of London 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ถกูจดัอนัดบัอยู่ในอันดบัเดียวกับกรุงปารีสให้เป็นประเทศท่ีเป็นท่ีนิยมใน
การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ การวดัอนัดบัจดัจากปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลในการท าให้บริษัท
ตา่งชาติเลือกประเทศนัน้ๆ เป็นสถานท่ี ในการระงบัข้อพิพาทไม่ว่าจะเป็นความเป็นอิสระในการเลือก
กฎหมายท่ีจะมาใช้บงัคบั ความเป็นอิสระ ในการเลือกสถานท่ีการระงบัข้อพิพาท ความเป็นอิสระใน
การเลือกผู้ ท่ีจะมาท าการระงับข้อพิพาทหรือสถาบันท่ีจะระงับข้อพิพาทโดยอีกประเด็นหนึ่งท่ี
น่าสนใจในการส ารวจครัง้นี ้ก็คือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับการโหวตให้เป็นผู้น าในภูมิภาคเอเชียใน
ด้านการระงบัข้อพิพาทโดยการอนญุาโตตลุาการอีกด้วย 

                                                   
3 ADNDRC ถกูก่อตัง้ขึน้โดยสถาบนัการระงบัข้อพิพาทของประเทศจีนที่มีชื่อเรียกวา่ The China International Economic and 

Trade Arbitration Commission (CIETAC) และสถาบนัระงบัข้อพิพาทของประเทศฮอ่งกงที่มีชื่อวา่ The Hong Kong 
International Arbitration Centre (HKIAC) เม่ือปีค .ศ.0220 โดยเม่ือก่อตัง้ครัง้แรกในลกัษณะเป็นองค์กรแบบไมแ่สวงหาก าไรและ
ยงัให้บริการจนถึงปัจจบุนันี ้ 
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นอกจากนี ้สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในด้านของการเปิดเสรี
ทางด้านธุรกิจการเงิน สาธารณรัฐสิงคโปร์จึงได้มีการสนบัสนุนและสร้างประเทศของตนให้เป็นจุด
ศนูย์กลางของการระงับข้อพิพาททางเลือกเพ่ือให้เป็นผู้น าในด้านการระงับข้อพิพาทเพื่อดึงดูด
การลงท ุนจากต่างประเทศโดยนอกจากความเป็นกลางและความเป็นอิสระของผู้ ตัดสินแล้ว 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ยงัมีข้อได้เปรียบ อีกหลายประการในด้านการระงบัข้อพิพาทได้แก่ 

1. สถานท่ีท่ีอ านวยความสะดวกในการระงบัข้อพิพาทท่ีตกึ Maxwell Chambers ซึ่ง
เป็นตกึเป็นศนูย์กลางของการระงบัข้อพิพาทในภมูิภาคเอเชียท่ีใหญ่ท่ีสดุ 

2. ท่ีตัง้ภมูิศาสตร์และความสะดวกสบายในการเดินทางโดยมีเท่ียวบิน 5,400 เท่ียวบิน 
บนิสู ่200 เมืองทัว่โลกตอ่สปัดาห์ 

3. สภาพสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิโดยมีสภาพเศรษฐกิจท่ีเปิดหลากหลาย 
ประกอบไปด้วยบริษัทตา่งชาตกิวา่ 7,000 บริษัท 

4. การใช้ต้นแบบthe UNCITRAL Model Lawในการร่างกฎหมายการระงบัข้อพิพาท 
ระหวา่งประเทศ 

5. การเป็นภาคีของอนสุญัญานิวยอร์ค (the 1958 New York Convention on enforcement 
of arbitration awards) 

6. ระบบศาลท่ีให้การสนบัสนนุการระงบัข้อพิพาททางเลือก โดยมีการจ ากดัการเข้า
มาแทรกแซงของศาล 

7. การให้อิสระคูค่วามในการเลือกผู้ ท่ีจะมาตดัสินข้อพิพาท 
8. การไมมี่ข้อห้ามในการท่ีบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายตา่งชาติท่ีจะเข้ามาให้ค าปรึกษา

ลกูความในด้านอนญุาโตตลุาการในประเทศ 
9. อนุญาโตตุลาการต่างชาติไม่จ าเป็นต้องมีใบอนญุาตการท างาน (Work Permit) 

ในการเข้ามาตดัสินอนญุาโตตลุาการในประเทศ 
เม่ือพิจารณาถึงรูปแบบของการระงบัข้อพิพาททางเลือกในสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้วจะ

พบวา่มีรูปแบบตามแผนภาพดงันี ้
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ภาพท่ี 5.1 รูปแบบการระงบัข้อพิพาทของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 
ท่ีมา: State Court Singapore, Finding the Appropriate Mode of Dispute Resolution: Introducing 

Neutral Evaluation in the Subordinate Courts, Singapore Law Gazette, November 
2011, 21 (แปล) 

 
สาธารณรัฐสิงคโปร์มีการระงับข้อพิพาทในหลายรูปแบบ จากภาพจะเห็นระดบัความ

เข้มข้นของการระงับข้อพิพาทในแต่ละรูปแบบโดยเร่ิมตัง้แต่การเจรจาต่อรองท่ีมีระดบัของการ
ควบคมุผลของการระงบัข้อพิพาท การเน้นในเร่ืองของการเห็นพ้องต้องกนั การรักษาความลบั และ
การไมเ่ป็นทางการคอ่นข้างมาก ในขณะการระงบัข้อพิพาทโดยการฟ้องร้องจะมีบคุคลท่ีสามซึ่งคือ
ศาลเข้ามามีบทบาทส าคญัมากท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ตดัสินข้อพิพาท ประกอบกบัการด าเนินการระงับ
ข้อพิพาทไปตามกฎหมายโดยไมส่ามารถยืดหยุน่ในกระบวนการดงักล่าวได้ 

ในด้านของการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เร่ิมมีความ
สนใจในการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) เม่ือปีค.ศ. 2002 โดยผู้พิพากษาของศาลสิงคโปร์
ได้เร่ิมมาให้ความสนใจในการคิดค้น DisputeManager.com โดยได้รับความช่วยเหลือในการ
พัฒนาเว็บไซด์ดังกล่าวจากสถาบันระงับข้อพิพาทของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ท่ีเรียกว่า “The 
Singapore Mediation Centre (SMC)” โดยเว็บไซด์ DisputeManager.com ได้ให้บริการใน 3 รูปแบบ
ด้วยกนั ได้แก่ บริการ e-Settlement ซึ่งเป็นบริการท่ีเสนอให้คูพ่ิพาทสามารถยตุิข้อพิพาทได้เม่ือได้มีตก
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ลงข้อเสนอกนัได้ ตามมาด้วยบริการ Online Mediation และบริการ Neutral Evaluation เว็บไซด์ 
DisputeManager.com ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยได้รับการสนบัสนุนจากทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนเป็นจ านวนกว่า 130 องค์กร จึงส่งผลให้มีข้อพิพาทล้นมือ และมีผู้ ให้บริการรายอ่ืนใน
ภูมิภาคเอเชียมีความพยามในการพฒันาระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ใหม่ๆ  
อาทิ ผู้ ให้บริการการระงับข้อพิพาททางออนไลน์อย่าง www.disputeresolution.ph ของสถาบนั 
The Philippine Online Dispute Resolution ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หรือผู้ ให้บริการการระงบัข้อ
พิพาททางออนไลน์อยา่ง www.odrworld.com ของสหพนัธรัฐมาเลเซีย 

อย่างไรก็ดี เม่ือผู้วิจยัได้พยายามในการเข้าค้นถึงข้อมลูของเว็บไซด์ DisputeManager. 
com กลบัพบวา่เว็บไซด์ดงักลา่วได้หยดุให้บริการแล้ว และเม่ือเข้าไปค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเติมจากสถาบนั 
The Singapore Mediation Centre (SMC) ซึ่งเป็นผู้พฒันาเว็บไซด์ดงักล่าวกลบัพบว่ายงัมีการให้ 
บริการการระงับข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับโดเมนเนม (Domain Name) ภายใต้การบริการ Singapore 
Domain Name Dispute Resolution Services (SDRP) โดยเป็นการให้บริการในเร่ืองของข้อพิพาท 
ท่ีเก่ียวกบัโดเมนเนม (Domain Name) ในลกัษณะดงันี ้

 เป็นข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับ .sg โดเมนเนม โดยคู่พิพาททีความประสงค์ในการระงับ
ข้อพิพาทในรูปแบบของการไกลเ่กล่ียหรือในรูปแบบท่ี SDRP ก าหนด 

 โดเมนเนมของคู่พิพาทท่ีเสนอให้มีการระงบัข้อพิพาทผ่านทาง SDRP ถกูผู้ อ่ืนน า 
ไปใช้ในลกัษณะท่ีเหมือนหรือคล้ายซึ่งอาจก่อให้เกิดความสบัสนของคูพ่าทท่ีเสนอ หรือโดเมนเนม
ดงักลา่วถกูน าไปใช้ในทางทจุริต4    

 คู่พิพาทท่ีเสนอให้มีการระงับข้อพิพาทผ่านทาง SDRP มีสิทธ์ิท่ีจะเรียกร้องให้ผู้ ท่ี
ท าการละเมิดการใช้โดเมนเนมของตนตามกฎหมายสิงคโปร์    

1. กฎเกณฑ์ท่ีน ามาใช้กบัการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ของ SDRP 
 กฎเกณฑ์ท่ีถกูน ามาใช้ระงบัข้อพิพาทเก่ียวกบัโดเมนเนมของ SDRP นัน้มี 3 กฎด้วยกนั 
ได้แก่ 
 1.1 Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy5 เป็นกฎเกณฑ์ท่ี
ก าหนดนโยบายในเร่ืองของการใช้โดเมนเนมเพื่อไม่ให้มีการใช้ชื่อโดเมนเนมซ า้กันหรือมีการ

                                                   
4 Paragraph 4(a) of SDRP Policy [Online]. Available at: http://www.mediation.com.sg/assets/Aishah/SDRP-Policy-SS-

DS-SGNIC11 May16.pdf 
5 Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy [Online]. Available: https://www.sgnic.sg/pdf/sdrp-

policy9e71.pdf?sfvrsn=6 

http://www.odrworld.com/
http://www.mediation.com.sg/assets/Aishah/SDRP-Policy-SS-DS-SGNIC11
http://www.mediation.com.sg/assets/Aishah/SDRP-Policy-SS-DS-SGNIC11
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ลอกเลียนแบบโดเมนเนม โดยได้ก าหนดในเร่ืองของหลกัฐานทางเอกสารท่ีถกูก าหนดให้ผู้ ร้องน ามา
แสดงตอ่คณะกรรมการ (Administrative Panel) และก าหนดวิธีการระงบัข้อพิพาทท่ีคูพ่ิพาทสามารถ 
เลือกได้วา่ต้องการให้ระงบัข้อพิพาทระหวา่งตนในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการไกล่เกล่ีย 
(Mediation) และเม่ือมีการตกลงกนัได้ก็ให้มีการลงนามในสญัญายตุข้ิอพิพาท  
 1.2 Rules for the Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy และ 
Supplemental Rules for the Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy6 เป็นกฎเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดขัน้ตอนและวิธีการในการด าเนินข้อพิพาทเพ่ือให้คณะกรรมการ (Administrative Panel) 
ปฏิบตัติาม โดยมีการก าหนดกระบวนการตัง้แตเ่ร่ิมย่ืนเร่ือง การโต้ตอบกนัระหว่างคูพ่ิพาท การก าหนด 
รายละเอียดในการย่ืนเร่ืองเพ่ือเสนอข้อพิพาทให้กบัคณะกรรมการ เป็นต้น 

2. หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการดแูล Singapore Domain Name Dispute Resolution 
Services (SDRP) 

หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีดแูลการให้บริการการระงบัข้อพิพาทท่ีเก่ียวกบัโดเมนเนม (Domain 
Name) ภายใต้การบริการ Singapore Domain Name Dispute Resolution Services (SDRP) 
ได้แก่ สถาบนัไกล่เกล่ียข้อพิพาท Singapore Mediation Centre ซึ่งเป็นสถาบนัท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกบั 
การไกลเ่กล่ียระงบัข้อพิพาท ดงันัน้ กรณีข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้จากโดเมนเนมดงักล่าวจะถกูน ารูปแบบ
ของการระงบัข้อพิพาทแบบไกล่เกล่ียมาใช้ โดยไม่มีอนญุาโตตลุาการเข้ามาเก่ียวข้อง โดยหน่วยงาน 
ดงักลา่วมีสถานท่ีในการตดิตอ่ดงันี ้

สถาบนัไกลเ่กล่ียข้อพิพาท Singapore Mediation Centre (SMC) 
ท่ีอยู่: 1 Supreme Court Lane, Level 4, Singapore 178879 
Tel +65 6332 4366 
Fax +65 6333 5085 
เว็บไซด์: http://www.mediation.com.sg 

 
อย่างไรก็ดี บริการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ของโครงการ Singapore Domain 

Name Dispute Resolution Services (SDRP) ท่ีให้บริการโดยสถาบนั SMC นัน้ เป็นเพียงการ
ให้บริการส าหรับข้อพิพาทท่ีมีปัญหาในเร่ืองของโดเมนเนม (Domain Name) เท่านัน้ เม่ือ

                                                   
6 Rules for the Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy [Online]. Available: 

http://www.mediation.com.sg/assets/downloads/singapore-domain-name-dispute-resolution-services/sdrp-rules-
version-2-1-may-2010.pdf 
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ท าการศกึษาผู้วิจยักลบัพบว่า โครงการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) อ่ืนๆ ของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ท่ีเคยถกูพฒันานัน้ ไมไ่ด้ถกูพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและไมไ่ด้ถกูน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากนกั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์ขนาดเล็ก ท าให้
การเดินทางไปพบปะเจรจาแบบ face-to-face นัน้ไม่เป็นการยากล าบาก ประกอบกบัสาธารณรัฐ
สิงคโปร์มีโครงการพฒันาระบบระงับข้อพิพาทแบบสมบูรณ์แบบท่ีตึกศูนย์รวมการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกท่ีมีช่ือว่า Maxwell Chambers ซึ่งเป็นตึกสูง 4  โดยเป็นศูนย์รวมการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกท่ีใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคเอเชียตัง้อยู่ในใจกลางเมืองสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีการจดัสถานท่ี 
เคร่ืองมือในการส่ือสาร ให้สามารถความอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ท่ีใช้บริการอย่างทนัสมยั มี
ห้องในการตดัสินทัง้หมด 00  ห้องโดยแตล่ะห้องมี  เคร่ืองมือและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยกบัการ
ระงบัข้อพิพาท จึงท าให้การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ไม่ถกูพฒันา
มากนกั 
 



บทที่ 6 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรพัฒนำกำรระงับข้อพพิำททำงออนไลน์ส ำหรับ
ธุรกรรมพำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ส ำหรับประเทศไทย 

 
6.1 ธุรกรรมพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน 

 
ในปัจจบุนั มลูคา่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยได้เพิ่มขึน้เร่ือยๆ ผลการส ารวจ

ในปีพ.ศ. 2557 ส าหรับการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคธุรกิจด้วยกันเอง (B2B) 
การท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคธุรกิจกบัผู้บริโภค (B2C) และการท าธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ระหวา่งภาคธุรกิจกบัหนว่ยงานภาครัฐ (B2G) ปรากฏผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กรอนิกส์
ทัง้สิน้เป็นจ านวน 502,676 รายคิดเป็นมลูคา่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ท่ีประมาณ 2,033,493,36 
ล้านบาท 
 

 
ภำพท่ี 6.1 มลูคา่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามประเภทผู้ประกอบการ ปี พ.ศ. 2557 

 
ท่ีมา: ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ และ สว่นงานดชันีและส ารวจ ส านกัยทุธศาสตร์ สพธอ. 
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ในปีพ.ศ. 2558 มลูคา่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีมลูคา่ประมาณ 2,107,692.88 ล้านบาท
โดยมลูคา่ดงักล่าวได้เพิ่มขึน้จากปีพ.ศ. 2557 ร้อยละ 3.7 โดยจ าแนกตามประเภทผู้ประกอบการ 
ระหว่างปีพ.ศ.2557 - 2558 พบว่า ธุรกิจ B2C  B2G เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีการเติบโตสงูขึน้ร้อยละ 15.3
และ 4.0 ตามล าดบั โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนัน้ น่าจะมี
มลูคา่เพิ่มขึน้เร่ือยๆ1 

เมื่อพิจารณาถึงประเภทของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยจ าแนกตามประเภท
ของธุรกิจแล้ว จะเห็นได้จากแผนภาพดงันี ้
 

 
ภำพท่ี 6.2 ร้อยละของธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

 
ท่ีมา: ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ 

 
 
 

                                                   
1ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน( [Online] .การซือ้ขายสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์. 
Available: https://www.etda.or.th/content/e-trading-and-service.htmlแก้ไขลา่สดุ 11.05.2017 
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ภำพท่ี 6.3 ร้อยละของธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามขนาดของธุรกิจ 

 
ท่ีมา: ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ 

 

 
ภำพท่ี 6.4 ร้อยละของธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามลกัษณะการขายสินค้าและบริการ 
 

ท่ีมา: ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ 
 

จากข้อมลูข้างต้น เห็นได้วา่ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยสว่นใหญ่
แล้ว จะเป็นการซือ้ขายสินค้าและบริการซึ่งอนัดบัหนึ่งและอนัดบัสองได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชัน่
เคร่ืองแตง่กาย และอญัมณี และรองลงมาเป็นกลุ่มท่องเท่ียว โรงแรม และรีสอร์ท โดยถ้าจ าแนก
ธุรกิจตามขนาดของสถานประกอบการพบว่า ธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กซึ่งคิดเป็นอตัรา
ร้อยละถึง 70.3 และเป็นการขายผา่นอิเล็กทรอนิกส์และมีหน้าร้านทางกายภาพประกอบด้วย 

ในปัจจบุนั ผู้ประกอบการพาณิชย์ในประเทศไทยได้ให้ความส าคญักบัช่องทางการซือ้
ขายผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมากทัง้นีเ้พ่ือไม่ให้ธุรกิจของตนเสื่อมสลายไปในยคุดิจิทลั
ซึง่เป็นยุคท่ีสามารถท าธุรกรรมผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นอกจากนีก้ารซือ้ขายผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ยงัให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอีกหลายกรณี อาทิ 
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1. ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจการค้าได้ตลอด 24 ชัว่โมง และขายสินค้า
ได้ทัว่โลก  

2. ก่อให้เกิดการประหยดัคา่ใช้จ่าย โดยผู้ประกอบการสามารถเสนอข้อมลูท่ีใหม่ล่าสดุ
ให้กับลูกค้าได้ทันทีซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ เอกสาร และประหยัดเวลาในการ
ประชาสมัพนัธ์ 

3. ผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมผลิตภณัฑ์ให้น่าสนใจยิ่งขึน้ปัจจบุนั
มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการท าให้ผลิตภณัฑ์มีความน่าสนใจยิ่งขึน้ เช่น การแสดงสินค้าโดยผู้ชม
สามารถดสูินค้าได้ 180 องศา หรือลกูค้าสามารถอา่นหวัข้อของหนงัสือท่ีต้องการซือ้ก่อนได้ 

4. ง่ายตอ่การช าระเงิน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถช าระเงินได้อย่างสะดวกสบาย
โดยวิธีการตดัผา่นบตัรเครดิตหรือการโอนเงินเข้าบญัชีซึง่จะเป็นระบบอตัโนมตัิ  

5. เป็นอีกชอ่งทางหนึง่ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งท าให้บริษัทขนาดเล็กสามารถ
มีโอกาสทางธุรกิจเทียบได้กับบริษัทขนาดใหญ่ โดยมีองค์ประกอบในการแข่งขนัท่ีน้อยลง เหลือ
เพียงแตก่ารออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามและปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ การสัง่ซือ้และการช าระ
เงินมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี เป็นต้น 
 
6.2 กำรระงับข้อพิพำททำงออนไลน์ส ำหรับธุรกรรมพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับประเทศ
ไทยในปัจจุบัน 

 
แม้มลูคา่ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยจะมีมลูคา่เพิ่มขึน้เร่ือยๆในยคุ

ดจิิทลัก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงการระงบัข้อพิพาทส าหรับธุรกรรมดงักล่าวแล้ว กลบัพบว่า ผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังไม่มีการสร้างระบบการระงับข้อพิพาททาง
ออนไลน์ของตนและไมไ่ด้มีการก าหนดนโยบายในการจดัการกบัเร่ืองดงักลา่วในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทขึน้
อยา่งใด จะมีแตเ่พียงการก าหนดนโยบายในการคืนหรือเปล่ียนสินค้าเทา่นัน้  
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ภำพท่ี 6.5 ขัน้ตอนการคืนสินค้าของผู้ ประกอบการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่อย่าง 

Lazada.co.th 
 

ท่ีมา: Lazada.co.th 
 

ส าหรับเว็บไซด์ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่อย่างLazadaนัน้เห็นได้
ว่า มีการก าหนดนโยบายในการคืนสินค้าและการคืนเงินเอาไว้อย่างขดัเจน แต่ไม่ได้มีการก าหนด
ขัน้ตอนในกรณีท่ีผู้ ซือ้และผู้ ขายจะเร่ิมต้นข้อพิพาทอย่างไรเหมือนอย่างผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอยา่ง Amazon หรือ Ebay 

1. ผู้ให้บริการการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์TalkDD 
ในปัจจบุนั ในประเทศไทยมีผู้ ให้บริการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์(ODR) อยู่เพียงราย

แรกและรายเดียวได้แก่ ผู้ ให้บริการท่ีมีช่ือเรียกว่า “TalkDD”ผ่านทาง https://talkdd.com/ โดยเป็น
ระบบที่อยู ่ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration 
Center:THAC) โดย TalkDDได้เล็งเห็นว่าในปัจจุบนักระบวนการระงับ ข้อพิพาทท่ีเกิดจาก
ธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เป็นการด าเนินการแบบเฉพาะหน้าและตวัตอ่ตวั จึงมกั
พบปัญหาเก่ียวกับการขาดบุคลากรท่ีเพียงพอและเทคโนโลยีในการด าเนินการระงับข้อพิพาทท่ี
ครบวงจร ซึ่งท าให้เกิดการล่าช้าในการแก้ไขปัญหาจนอาจน าไปสู่การพิพาทท่ีส่งผลกระทบต่อ
กิจการของร้านค้าจนท าให้การซือ้ขายต้องหยกุชะงกัจึงท าให้สถาบนัอนญุาโตตลุาการ THAC ได้
พฒันาระบบ TalkDDซึ่งเป็นระบบการให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ขึน้ 
โดยเป็นระบบท่ีให้บริการทัง้ด้านการร้องเรียนออนไลน์ การเจรจาออนไลน์ และการประนอมข้อ
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พิพาทออนไลน์ ซึ่งมีการน าเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้อย่างเหมาะสม โดยมีการเสนอให้
ลกูค้าและร้านค้าสามารถชว่ยกนัแก้ไขปัญหาได้โดยผา่นชอ่งทางการเจรจาได้อยา่งรวดเร็ว2 

ระบบของ TalkDDเป็นระบบแบบต้องมีการสมคัรเป็นสมาชิกโดยมีการเสนอการขาย
สมาชิกแบบเป็นแพ็คเกจส าหรับร้านค้าในราคา 499 บาทและต้องมีการล็อคอินเข้าสู่ระบบเพ่ือใช้
ระบบดังกล่าว โดย TalkDDมีข้อบงัคบัในการเดินระบบของตนภายใต้  “ข้อบังคับสถาบัน
อนุญาโตตุลาการว่าด้วยการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ . 2558”  

 

 
ภำพท่ี 6.6 หน้าเว็บไซด์ TalkDD 

 
ท่ีมา: www.TalkDD.com 

 
2. กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
ในประเทศไทย กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ 

พระราชบญัญตัวิา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ  . 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)พ  .ศ  . 2551ซึ่ง
แบง่เป็น 6 หมวด ดงันี ้

หมวด 1 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หมวด 2 ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
หมวด 3 ธุรกิจบริการเก่ียวกบัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                                                   
2TalkDD [Online]. Available: https://talkdd.com/about-us?lang=th 

http://thac.or.th/thac/wp-content/uploads/thac-electronic-2558.pdf
http://thac.or.th/thac/wp-content/uploads/thac-electronic-2558.pdf
http://thac.or.th/thac/wp-content/uploads/thac-electronic-2558.pdf
http://www.etcommission.go.th/home/files/law/Electronic_Trans.pdf
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หมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
หมวด 5 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หมวด 6 บทก าหนดโทษ 

 

 
ภำพท่ี 6.7 กฎหมายท่ีใช้กบัธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

 
ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ตามมาตรา 37 (4( แห่งพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2( พ.ศ. 2551 ยงัได้ให้อ านาจคณะกรรมการธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในการออกระเบียบหรือประกาศเก่ียวกบัลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตินี ้
หรือตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามพระราชบญัญตันีิ ้ซึง่ในปัจจบุนัได้มีการออกประกาศดงัตอ่ไปนี ้

 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง แนวทางการจัดท า
แนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบตัิ (Certification Practice Statement) ของผู้
ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) พ.ศ. 2552 

 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการใน
การจดัท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยูใ่นรูปของข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 
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 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก 
พ.ศ. 2555 

 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์
ออก พ.ศ. 2555 

นอกจากนี ้ยงัมีกฎหมายทีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดงันี  ้
1. พระราชกฤษฎีกาก าหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ท่ียกเว้นมิให้น า

กฎหมายวา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บงัคบั พ.ศ. 2549 
2. พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ภาครัฐ พ.ศ. 2549 
 2.1 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบตัใินการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศของหนว่ยงานของรัฐ พ .ศ . 2553 
 2.2 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง แนวนโยบายและแนว
ปฏิบตัใินการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัท่ี 2) พ .ศ . 2556 
 2.3 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบตัใินการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของหนว่ยงานของรัฐ พ .ศ . 2553 
 2.4 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบตัใินการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของหนว่ยงานของรัฐ พ .ศ . 2553  

3. พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยการควบคมุดแูลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ .ศ . 2551 
 3.1 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2559 
 3.2 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  
 3.3 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ การพิจารณา
ลงโทษปรับทางปกครองส าหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2554 
 3.4 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สรข. 1/2552 เร่ือง การให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ตามบญัชี ก ท่ีไมต้่องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ 

http://www.etcommission.go.th/home/files/law/law_sp1.pdf
http://www.etcommission.go.th/home/files/law/law_sp1.pdf
http://www.etcommission.go.th/home/files/law/law_sp2.pdf
http://www.etcommission.go.th/home/files/law/law_sp2.pdf
http://www.etcommission.go.th/home/files/law/law_dp.pdf
http://www.etcommission.go.th/home/files/law/law_dp.pdf
http://www.etcommission.go.th/home/files/law/law_dp_edit.pdf
http://www.etcommission.go.th/home/files/law/law_dp_edit.pdf
http://www.etcommission.go.th/home/files/law/e_payment.pdf
http://www.etcommission.go.th/home/files/law/e_payment.pdf
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 3.5 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สรข. 3/2552 เร่ือง นโยบายและมาตรการ
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจของผู้ ให้บริการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.6 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 3/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขวา่ด้วยการควบคมุดแูลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
 3.7 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 4/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก ากับ
ดแูลตวัแทนของผู้ให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
 3.8 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ การพิจารณา
ลงโทษปรับทางปกครองส าหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี2) 
พ.ศ. 2560 

4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2553 
 4.1 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ประเภทธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลกัเกณฑ์การประเมินระดบัผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วิธีแบบปลอดภยั พ.ศ. 2555 
 4.2 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง มาตรฐานการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภยั พ.ศ. 2555 
 4.3 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง รายช่ือหน่วยงาน
หรือองค์กร หรือสว่นงานของหนว่ยงานหรือองค์กรท่ีถือเป็นโครงสร้างพืน้ฐานส าคญัของประเทศซึ่ง
ต้องกระท าตามวิธีการแบบปลอดภยัในระดบัเคร่งครัด พ.ศ. 2559 

5. พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยการควบคมุดแูลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 
 5.1 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิ ธีการ 
เง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 
พ.ศ. 2559  
 5.2 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 10/2559 เร่ือง การให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ตามบญัชี ก ท่ีไมต้่องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  
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 5.3 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 11/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขวา่ด้วยการควบคมุดแูลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจ  
 5.4 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 12/2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ก ากบัดแูลตวัแทนของผู้ให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  
 5.5 ประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ท่ี สนส. 13/2559 เร่ือง นโยบายและมาตรการ
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

จะเห็นได้ว่า ทัง้กฎหมายและประกาศท่ีออกมาใช้กับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นัน้มียูห่ลายฉบบัด้วยกนั แตเ่ม่ือพิจารณาแล้ว ยงัไมพ่บวา่มีการออกกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการบงัคบั
ใช้กับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายล าดับพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกาหรือแม้แต่ประกาศตา่งๆ เอง ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์(ODR) 
ของประเทศไทยนัน้ยงัไม่ได้รับการพฒันาเท่าท่ีควร ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้
กบัระบบ หรือการสนบัสนนุจากทัง้ทางภาครัฐเอง และสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุคือ การรับรู้ถึงการมีอยู่ของ
การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ของผู้ใช้ไมว่า่จะเป็นทัง้ผู้ ซือ้หรือผู้ประกอบการเอง 
 
6.3 สรุปข้อเสนอแนะกำรระงับข้อพพิำททำงออนไลน์ส ำหรับประเทศไทย 

 
จากผลการศกึษา เห็นได้วา่การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ในตา่งประเทศนัน้แม้จะมี

การพฒันามาหลายปีแล้ว แต่กลบัพบว่าผู้ ให้บริการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ท่ีเป็นบุคคลกลาง
หรือบคุคลท่ีสามนัน้ ไมป่ระสบความส าเร็จเท่าท่ีควรไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือสาธารณรัฐสิงคโปร์
ซึง่เป็นผู้น าในด้านการระงบัข้อพิพาททางเลือกทัง้ในภมูิภาคทวีปอเมริกาหรือทวีปเอเชียเอง โดยใน
ขัน้ต้นดเูหมือนว่า ผู้ ให้บริการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ท่ีเป็นคนกลางนัน้จะด าเนินการไปได้สกั
พกั และจะไมไ่ด้รับการสนบัสนนุจากลกูค้าหรือภาครัฐมากเทา่ท่ีควร 

ในอีกมมุมองหนึ่ง อาจจะเป็นไปได้ว่าการให้บริการดงักล่าวมีการคิดค่าใช้จ่ายซึ่ง
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภายหลงัมกัจะเร่ิมก าหนดนโยบายในการจดัการข้อพิพาท
ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งลกูค้าและผู้ประกอบการด้วยตวัเอง โดยไม่มีความประสงค์ท่ีจะท าให้เกิดคา่ใช้จ่าย
ให้แก่บคุคลภายนอก 
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นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืนๆ แล้ว การให้บริการโดยการระงับข้อพิพาททาง
ออนไลน์(ODR) โดยบคุคลท่ีสามอาจก่อให้เกิดผลเสียกบัธุรกิจดงันี ้

1. ภาระในเร่ืองค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องเสียให้กับผู้ประกอบการระงับข้อพิพาททาง
ออนไลน์(ODR) ซึง่เป็นบคุคลภายนอก 

2. ความสะดวกรวดเร็วในการเจรจาและการติดตอ่ การท่ีให้บคุคลท่ีสามมาเป็นตวักลาง
ในการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์นัน้ อาจท าให้ทัง้ผู้ประกอบการและลกูค้าของผู้ประกอบการต้อง
ท าความเข้าใจกับระบบของตวักลาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการเจรจาต่อรองหรือการ
ตดิตอ่ 

3. ผู้ ให้บริการระงับข้อพิพาททางออนไลน์(ODR) ท่ีเป็นบคุคลท่ีสาม มกัจะไม่ได้
เข้าใจถึงนโยบายหรือข้อบงัคบัของบริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพียงพอ จึง
อาจท าให้ต้องมีการท าความเข้าใจใหม่อยู่เสมอในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของนโยบายหรือ
ข้อบงัคบัของผู้ประกอบการ จงึอาจก่อให้เกิดความสบัสน 

4. การไม่ได้รับการสนบัสนนุจากทัง้ภาคธุรกิจและภาครัฐ เป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้
การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ไมไ่ด้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

5. ผู้ ให้บริการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ท่ีเป็นบุคคลท่ีสาม อาจมีภาระในเร่ืองค่า
บริหารจัดการระบบของตนค่อนข้างมาก เม่ือไม่ได้รับการสนบัสนุนท่ีเพียงพอ จึงท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการตอ่ไปได้ 

การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ในสหภาพยุโรปดเูหมือนว่าจะได้รับการพฒันามาก
ท่ีสุดโดยมีการจัดตัง้ EU ODR Platform เพ่ือออกมาระงับข้อพิพาทท่ีเกิดจากธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศในสหภาพยโุรปด้วยกนัเอง การใช้ระบบ Platform ดงักล่าวจึงส่งผล
ให้มีกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ออกมาท่ีเรียกว่า “ODR Regulation 2015” 
อย่างไรก็ดี การขาดสภาพบงัคบัของระบบ Platform ดงักล่าวจึงท าให้การระงับข้อพิพาททาง
ออนไลน์ในสหภาพยโุรปยงัไมป่ระสบความส าเร็จเทา่ท่ีควร 

ในสหรัฐอเมริกาเอง กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีน ามาใช้กับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์
(ODR) ในประเทศนัน้ ล้วนเป็นกฎเกณฑ์ท่ีออกโดยเอกชน และรัฐคอ่นข้างให้ความอิสระในเร่ือง
ดงักล่าวเป็นอย่างมาก ทัง้นีเ้พราะสหรัฐอเมริกาเองอาจมองว่าการออกกฎหมายก ากับในเร่ือง
ดงักล่าวจะท าให้เกิดข้อจ ากดัในการใช้ระบบระงับข้อพิพาทออนไลน์ (ODR) มากเกินไปและอาจ
สง่ผลให้ข้อพิพาททัง้หลายท่ีเกิดจากธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้รับการสนบัสนนุจากผู้ ใช้
มากเทา่ท่ีควร 
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สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ ่งเป็นประเทศที่เ ป็นผู้น าในเร่ืองของการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก(Alternative Dispute Resolution) เป็นอย่างมาก แม้จะเป็นประเทศท่ีเคยได้รับการจดั
อันดบัต้นๆ ให้เป็นผู้ น าในเร่ืองการระงับข้อพิพาทในภูมิภาคเอเชีย แต่กลับพบว่า การระงับข้อ
พิพาททางออนไลน์(ODR) ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ไม่ได้รับการพฒันา โดยมีเพียงการระงบัข้อพิพาทใน
เร่ืองของการใช้โดเมนเนม(Domain Name) ท่ีเหมือนหรือคล้ายกนัเทา่นัน้ 

ส าหรับประเทศไทยเอง แม้ยังไม่มีการพัฒนาในเร่ืองของการระงับข้อพิพาททาง
ออนไลน์(ODR) มากนกั แตก็่มีโครงการริเร่ิมอย่าง TalkDDท่ีเป็นโครงการริเร่ิมในการให้บริการระงบั
ข้อพิพาทออนไลน์ ในด้านของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีออกมาใช้กับเร่ืองดังกล่าวนัน้ ยังไม่มี
กฎเกณฑ์ใดๆ เป็นรูปธรรมมากนัก การท่ีจะท าให้การระงับข้อพิพาททางออนไลน์(ODR) 
ดงักลา่วมีการพฒันาในประเทศไทยนัน้ ผู้วิจยัขอเสนอดงันี ้

1. สนบัสนนุให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการก าหนดนโยบายจดัการระงบัข้อพิพาทในเว็บไซด์
ของตน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จกัและตระหนักถึงการระงับข้อพิพาททางออนไลน์
มากขึน้อนันบัวา่เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดีอนัอาจจะสามารถพฒันาไปอยา่งมีระบบในอนาคต 

2. เน่ืองจากธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นัน้มกัมีธุรกิจข้ามพรมแดน (Cross Border) 
เข้ามาเก่ียวข้องด้วยเสมอ ประเทศไทยอาจจะเร่ิมท าความตกลงหรือขอความร่วมมือจากประเทศ
เพ่ือนบ้านหรือประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เพ่ือสนับสนุนให้มีระบบการระงับข้อพิพาททาง
ออนไลน์ระหว่างประเทศ อันอาจน าไปสู่การรวมตวักันอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนในสหภาพ
ยโุรป และก่อให้เกิดการพฒันากฎเกณฑ์ท่ีน ามาใช้ในเร่ืองดงักลา่วตอ่มา 

3. ประเทศไทยอาจน าระบบให้เคร่ืองหมาย Trustmark มาใช้อย่างเช่นในตา่งประเทศ 
ท่ีจะมีการให้เคร่ืองหมาย Trustmark ให้กบัผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีน าระบบระงบั
ข้อพิพาทออนไลน์อนัได้มาตรฐานมาใช้ เคร่ืองหมายดงักล่าวจะท าให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่รู้สึกว่าตน
ถกูบงัคบัแตอ่ย่างใด แตก่ารท่ีท าให้ระบบเคร่ืองหมาย Trustmark มีประสิทธิภาพจะท าให้การส่งเสริม
ระบบระงบัข้อพิพาทออนไลน์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ให้การศึกษาแก่ผู้ ท่ีใช้บริการธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ตระหนกัและ
เข้าใจถึงความส าคญัของการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ เน่ืองจากมีความสะดวก รวดเร็วและท า
ให้ผู้บริโภคไมถ่กูเอารัดเอาเปรียบ 

5. จดัท าแนวทาง (Guideline) ให้กบัผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกบั
การจดัท าระบบระงบัข้อพิพาทออนไลน์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางมาตรฐานให้กบัผู้ประกอบธุรกิจในการ
จัดท านโยบายการระงับข้อพิพาทในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของตน อนัจะน าไปสูค่วามเป็น
มาตรฐานเดียวกนัในเร่ืองดงักลา่ว 
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัฉบบัน้ีเป็นการวจิยัศกึษาเปรยีบเทยีบสถานการณ์ปจัจุบนัและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการระงบัข้อพิพาทออนไลน์ในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศของสหภาพยุโรป 

สหรฐัอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศไทย เน่ืองจากปจัจุบันมูลค่าของธุรกรรมพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสไ์ดม้มีลูค่าเพิม่ขึน้เรื่อยๆ เพื่อน ามาปรบัปรุงระบบและพฒันากฎหมายเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว

กบัประเทศไทย 

 จากการวิจยัพบว่า กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทออนไลน์ในธุรกรรมพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส์ในสหภาพยุโรปมคีวามเป็นรูปธรรมมากที่สุด สหรฐัอเมรกิาและสาธารณรฐัสงิคโปร์ยงัไม่มี

กฎเกณฑ์ที่ชดัเจน และในประเทศไทยยงัขาดกฎเกณฑ์ในเรื่องดงักล่าวและมผีู้ให้บรกิารเพยีงราย

เดยีวเท่านัน้ 

 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเหน็ควรท าการศกึษากฎเกณฑเ์กี่ยวกบัเรื่องดงักล่าวเพื่อน ามาใชพ้ฒันาและ

ก ากบัการระงบัขอ้พพิาทออนไลนในธุรกรรมพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสต่์อไป 

 

ค าส าคญั : ธุรกรรมพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส,์ การระงบัขอ้พพิาทออนไลน์, การระงบัขอ้พพิาท 
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Abstract 

 

 This research is a comparative study of current situation and relevant laws 

regarding online dispute resolution in electronic commerce transaction among European Union, 

the United States of America, Republic of Singapore and Thailand. The purpose of this study is 

to react to the increasing value of electronic commerce and to improve a law and regulation in 

Thailand. 

 According to this research, online dispute resolution regulation in European Union is 

most concrete while there is no explicit rule on this matter in the United States of America and 

Republic of Singapore. Thailand is in a state of lacking of rule and regulation and has only one 

online dispute resolution provider. 

 Therefore the researcher therefore suggests to study on rules and regulation regarding 

the online dispute of electronic commerce transaction to regulate such issue in which will be 

arisen in the near future. 

Key words: E-commerce, Online Dispute Settlement, Dispute Resolution 

 

1. บทน า 

ปจัจุบนั การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-commerce) มบีทบาทส าคญัต่อการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ

เป็นอย่างมาก ดว้ยววิฒันาการของเทคโนโลยก่ีอใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในวธิกีารด าเนินการคา้ขายระหว่าง

ผู้ประกอบการและผู้บรโิภค การซื้อขายสนิค้าหรอืบรกิารผ่านทางช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ท าได้สะดวกและ

รวดเรว็ขึน้ เป็นทีป่ฏเิสธไมไ่ดว้่าผูป้ระกอบการทัง้หลายต่างตอ้งปรบัรปูแบบของการขายสินค้าหรอืการ

ให้บรกิารของตนมาเป็นรูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ อยา่งไรกต็าม ธุรกรรมทางพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสม์ลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างจากธุรกรรมทัว่ไป คอื ผูซ้ื้อและผู้ขาย ไม่รู้จกัตวัตนและที่อยู่

ที่แท้จรงิของแต่ละฝ่าย (Distant and Anonymous Transaction) โดยผูซ้ือ้ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ โดยอาศยั

ขอ้มลูทีน่ าเสนอผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์เท่านัน้ และการท าธุรกรรมทางพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นบางครัง้ผู้

ซื้อและผู้ขายอยู่ในเขตอ านาจศาลที่แตกต่างกนัหรอืเป็นการค้าขายแบบข้ามพรมแดน (Cross Border 

Trade) เมื่อเกิดปญัหาไม่ว่าจะเป็นการที่ผู ้ซื้อไม่ได้รบัสนิค้าหรอืบรกิารตามคุณสมบตัิที่ตกลงหรอื

ภายในเวลาทีก่ าหนด กจ็ะเกดิการโตแ้ยง้สทิธหิรอืเกดิขอ้พพิาทขึน้ได้ 



 เมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการที่จะ

น ามาใช้ระงบัข้อพิพาทที่ต้องค านึงถึงความคุ้มค่า ในด้านค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นและค านึงถึงความ

สะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการ เนื่องจากขอ้พพิาทส่วนใหญ่มกัเกดิจากธุรกรรมทีม่มีลูค่าต ่าแต่มกีารท า

ธุรกรรมในปรมิาณสูง (low-value high-volume claims) หากปราศจากระบบการระงบัขอ้พพิาทที่

เหมาะสมแล้ว อาจส่งผลใหไ้ม่ไดร้บัความไวว้างใจจากผูบ้รโิภคซึ่งจะส่งผลต่อใหเ้กดิผลเสยีต่อเศรษฐกจิ

ของประเทศ การระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution : ODR) เป็นวธิกีารระงบัขอ้

พพิาทในรูปแบบใหม่ ซึ่งกระบวนการทัง้หมดหรอืเกือบทัง้หมดด าเนินการทางออนไลน์ตัง้แต่การรบัเรื่อง

รอ้งเรยีน (Filing Claim) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) การไกล่เกลีย่ (Mediation)และการอนุญาโตตุลาการ 

(Arbitration)  จงึเป็นการน าเทคโนโลยเีขา้มาใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกรวดเรว็ในกระบวนการระงบัขอ้

พพิาทโดยหลกัการส าคญัในการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ คอื ความเป็น

กลางของระบบและความเป็นอสิระของผู้ที่ท าหน้าที่ระงบัขอ้พพิาท (Impartiality and Independence) 

ค่าบรกิารอยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลส าหรบัผู้บรโิภค (Affordability)ผู้ให้บรกิารระบบมคีวามโปร่งใสและมี

กระบวนการด าเนินการ อย่างเป็นธรรม (Fairness) นอกจากนี้ในส่วนของเทคโนโลยทีี่น ามาใช้ต้องมี

ประสทิธภิาพและมกีารรกัษาความลบัและความปลอดภยัอยา่งเหมาะสม (Confidentiality and Security) 

 ในปจัจุบัน หลายประเทศอย่างเช่นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาหรือ

สาธารณรฐัสงิคโปรม์กีารน าระบบการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ (ODR Platform) มาใชเ้พื่อเป็นการ

ลดปญัหาดงักล่าว โดยคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL)ไดม้อบหมายใหค้ณะท างาน 3 ว่า

ด้วยการระงบัข้อพพิาททางออนไลน์ (WorkingGroup III: Online Dispute Resolution) ด าเนินการ

จดัท าร่างกฎเกณฑ์ส าหรบัการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) เพื่อรองรบัอีคอมเมริ์ซข้าม

พรมแดน2 ซึง่รวมถงึธุรกรรมระหว่างธุรกจิ (B2B) และระหว่างธุรกจิกบัผูบ้รโิภค (B2C) ดว้ยและเนื่องจากอี

คอมเมริซ์แบบ B2B และ B2C มมีลูค่าในการซือ้ขายในแต่ละครัง้จ านวนเงินไม่สูงแต่มจี านวนการซื้อ

ขายหลายครัง้จงึเหมาะสมกบัระบบการระงบัข้อพพิาททางออนไลน์เป็นอย่างมาก โดยวตัถุประสงค์

หลกัของ UNCITRAL ไม่ไดต้้องการใหป้ระเทศต่าง ๆ แก้กฎหมายหรอืออกกฎหมายเกี่ยวกบัการระงบั

ขอ้พพิาททางออนไลน์ใหส้อดคล้องกบักฎที ่UNCITRAL จะออก แต่เพยีงแต่ต้องการกฎดงักล่าวเป็น

เครื่องมอืที่จะเป็นกฎกลางอนัหลายประเทศหนัมาใช้ในกรณีทตี้องการจะใช้กฎเกี่ยวกบัการระงบัขอ้

พพิาททางออนไลน์ 

                                                   
2UNCITRAL [Online]. 2015. Available: 
http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/3Online_Dispute_Resolution.html.  
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ในประเทศไทยเอง การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ได้รบัความสนใจจากหน่วยงานใน

ประเทศไทยหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัอนุญาโตตุลาการ (THAC)หรอื ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส์  )องค์การมหาชน ( เองก็ได้จดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์ให้กบัประชาชนทัว่ไปในเรื่องของการ

ระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์3โดยไดเ้ชญิวทิยากรซึง่ด ารงต าแหน่งเป็นเลขาธกิารคณะกรรมาธกิารกฎหมาย

การคา้ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาต ิ(UNCITRAL Working Group IV) และผูอ้ านวยการแห่งสถาบนั

นโยบายอินเตอร์เน็ตและกฎหมายมหาวทิยาลยั ปกักิง่ นอรม์ลั สาธารณรฐัประชาชาชนจนี มาใหค้วามรู้

ถงึความส าคญัของการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์กบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ในปจัจุบนั ดงันัน้จงึเหน็ไดว้่า

หลายฝ่ายได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการมรีะบบการระงบัข้อพพิาททางออนไลน์

ดงักล่าวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การศึกษานี้ยงัมปีระโยชน์แก่หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการการคุ้มครอง

บรโิภคอย่างส านักงานคุ้มครองผู้บรโิภคอกีด้วย ซึ่งในปจัจุบนัการคุ้มครองผู้บรโิภคในธุรกรรมพาณิชยท์าง

อิเล็กทรอนิกส์ยงัไม่เป็นรูปธรรมมากนัก การศึกษาต้นแบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ของ

สหรฐัอเมรกิาและกลุ่มสหภาพยุโรป โดยจะท าการศกึษาตัง้แต่ทีม่า การพฒันา ปญัหาและความจ าเป็น

ของกฎที่น ามาใช้ในการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์เพื่อให้เข้าใจถึงขัน้ตอนการระงบัข้อพิพาททาง

ออนไลน์ และน ามาพฒันา ปรบัใชใ้ห้เหมาะสมกบัประเทศไทยโดยผู้วจิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่ารายงานวจิยั

ฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ของประเทศไทยอนัจะเป็น

การส่งเสรมิใหร้ะบบการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องประเทศพฒันาไปในทางทีด่ยี ิง่ขึน้ไป 

 

2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อศกึษาตน้แบบของระบบการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ ขอ้ดแีละขอ้เสยีของระบบ

ดงักล่าวโดยศกึษาถงึกฎทีป่ระเทศตน้แบบซึง่ไดแ้ก่ กลุ่มประเทศในสหภาพยโุรป และสหรฐัอเมรกิาเพื่อ

น ามาเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ส าหรบัธุรกรรมพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศ 

 2.2  เสนอแนวทางในการการพฒันา ระบบ กฎเกณฑห์รอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการระงบัขอ้

พพิาททางออนไลน์ส าหรบัประเทศไทย เพื่อเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัและโอกาสการเขา้สู่

ตลาดโลกของธุรกรรมพาณชิยท์างอเิลก็ทรอนิกส ์
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ในหวัขอ้ “Online Dispute Resolution: Principles and Things to know for Digital Entrepreneurs การระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ :
หลกัการ แนวคดิ และสิง่ควรรูส้ าหรบัผูป้ระกอบการในยคุ Digital” ณ ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์) 



3. ระเบียบวิธีวิจยั 

การวจิยัเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก

งานวจิยั วทิยานิพนธ์ หนังสอื ต ารา บทความต่างๆ ตวับทกฎหมายที่เกี่ยวข้องทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศและค าพิพากษาของศาลในประเทศและต่างประเทศรวมทัง้ข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์ที่

ปรากฏบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 

 

4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

 4.1 เพื่อไดท้ราบถงึต้นแบบของระบบการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ ขอ้ดขีอ้เสยีของ

ระบบดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบการการค้าธุ รกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และหน่วยงานของรฐัที่

เกี่ยวขอ้งสามารถน าผลวจิยันี้ไปเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ส าหรบั

ธุรกรรมพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศ 

 4.2 เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนวทางในการพฒันาระบบ กฎเกณฑห์รอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการระงบัข้อพพิาททางออนไลน์ เพื่อเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัและโอกาสการเขา้สู่

ตลาดโลกของธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศไทย 

 4.3 ธุรกรรมพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องประเทศไทยไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิอนัเป็น

การกระตุน้เศรษฐกจิในระยะยาว 

 

5. ผลการวิจยั 

 งานวจิยัฉบบันี้เป็นการศกึษาเปรยีบเทยีบระบบและกฎเกณฑ ์กฎหมายที่เกี่ยวกบัการ

ระงบัข้อพพิาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution: ODR) ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 

สหรฐัอเมรกิา สาธารณรฐัสงิคโปรแ์ละประเทศไทย 

 

5.1 ประเทศกลุ่มสหภาพยโุรป 

 กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute 

Resolution: ODR) 

ในสหภาพยุโรปมกีฎเกณฑเ์กี่ยวกบัการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ โดยสหภาพยุโรปได้

ออกกฎทีม่ชีื่อว่า Legislation on Alternative Dispute Resolution and Online Dispute Resolution 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:165:SOM:EN:HTML


(Directive 2013/11/EU) (ADR Directive)4ซึง่ออกมาใชเ้มื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2013โดยกฎ 

ADR Directive เป็นกฎทีอ่อกมาเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า ผูบ้รโิภคจะเขา้ถงึการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก

ในการระงบัขอ้พพิาทตามสญัญาของตนทีท่ าขึน้ไม่ว่าท าในประเทศตนเองหรอืเป็นสญัญาทีท่ าขึน้ระหว่าง

ประเทศกลุ่มสมาชกิสหภาพยุโรปกต็าม โดยประเทศสมาชกิในสหภาพยุโรปจะท าการก่อตัง้หน่วยงานที่

รบัผดิชอบในเรื่องการระงบัขอ้พพิาท (ADR Entity) โดยหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านัน้จะต้องปฏบิตัิตาม

ขัน้ตอนการรกัษาคุณภาพในการระงบัข้อพพิาททางออนไลน์นอกจากนี้คณะกรรมการสหภาพยุโรป

ยงัได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการผู้ที่มคีวามเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัด้านการระงบัข้อพพิาททางออนไลน์เพื่อ

อ านวยความสะดวกในการใหค้ าปรกึษาอกีดว้ย 

นอกจากนี้ ยงัมกีฎเกณฑท์ีอ่อกมาต่อจาก ADR Directive เพื่อใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัมิากขึน้

ไดแ้ก่ 

1. The Online Dispute Resolution Regulation (Regulation (EU) No524/2013)5เป็น

กฎเกณฑท์ีอ่อกมาย ้าเตอืนว่าระบบ ODR Platform ของสหภาพยุโรปสามารถน ามาใชใ้นการระงบัขอ้

พพิาทที่เกี่ยวกบัธุรกรรมพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ได้ โดยก าหนดให้ ODR เป็นตวัช่วยในการระงบัข้อ

พพิาททีเ่กดิจากธุรกรรมพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสร์ะหว่างผูค้า้ออนไลน์ (Online trader) และผูบ้รโิภคโดย

ไมต่อ้งพึง่กระบวนการทางศาลในการระงบัขอ้พพิาทดงักล่าว 

2. Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Competent Authorities and 

Information) Regulations 2015 (ODR Regulation2015)6ซึ่งไดถู้กแก้ไขโดย Alternative Dispute 

Resolution for Consumer Disputes (Amendment) Regulations 20157กฎเกณฑน์ี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ส่งเสรมิและกระตุ้นใหเ้กดิธุรกรรมพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสร์ะหว่างประเทศ หรอืการค้าขา้มพรมแดน (Cross-

border purchasing) ระหว่างผู้บรโิภคในประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปมากขึน้ และเพื่อเป็นการเพิม่ความ

มัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคและผูค้า้ (Trader) ในการท าธุรกรรมพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ระหว่างพรมแดนมากขึน้ โดย

ไดก่้อใหม้กีารจดัตัง้ European Online Dispute Resolution platform(EU  ODR platform) ขึน้มาเพื่อ

ก่อให้เกิดการง่ายแก่การปฏบิตัิในการใช้ระบบการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์โดยระบบ EU ODR 

Platform นี้เป็นระบบทีช่่วยขจดัขอ้พพิาทระหว่างผูบ้รโิภคและผูค้า้ออนไลน์(Online trader) ในการท าธุรกรรม

                                                   
4Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for 
consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR). 
5 Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for 
consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR). 
6The Regulations amend the Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Competent Authorities and Information) 
Regulations 2015 (SI 2015/452). 
7The Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Amendment) Regulations 2015 (SI 2015/1392).  



พาณิชยอ์อนไลน์ โดยไดม้กีารด าเนินการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ถงึ 23 ภาษาราชการทีถู่กระบุอยู่ใน

สหภาพยุโรปโดย ODR Platform นี้จะท าการส่งขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ทางออนไลน์ใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารระงบัขอ้

พพิาททางออนไลน์(ADR entity) ทีม่คีุณภาพและไดป้ฏบิตัติามกฎ ADR Directive ของสหภาพยุโรป

เท่านัน้8เมื่อเกดิปญัหาขอ้พพิาทจากธุรกรรมดงักล่าว EU ODRPlatform จะสามารถด าเนินการระงบัขอ้

พพิาทไดโ้ดยงา่ย รวดเรว็และประหยดัค่าใชจ้า่ย9 

นอกจากนี้ กฎเกณฑ์ The Regulation 2015 นี้ ได้ก าหนดให้ผู ้ค ้าออนไลน์(Online 

Trader) ที่ท าการค้าขายสินค้า ให้บริการ หรือให้บริการด้านเนื้อหาดิจิทัล หรือเนื้อหาดิจิทัล

(DigitalContent) ในตลาดออนไลน์ ต้องมกีารจดัใหม้ขีอ้มลูเกี่ยวกบัการใช ้EU ODR Platform ในเวบ็

ไซดข์องตนเองเพื่อใหผู้บ้รโิภคไดเ้ขา้ถงึ EU ODR Platform ดงักล่าวไดโ้ดยงา่ยและสะดวก โดยผูค้า้ออนไลน์

(Online Trader) ตอ้งปฏบิตัติามกฎ The Regulation 2015 ดงันี้ 

3. ผูค้้าออนไลน์ (Online Trader) ต้องให้ขอ้มลูโดยมลีงิคไ์ปยงัเวบ็ไซดข์อง EU ODR 

Platformบนเวบ็ไซดข์องตนโดยลงิคด์งักล่าวตอ้งจดัใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึไดโ้ดยง่าย 

4. ผูค้า้ออนไลน์ (Online Trader) ต้องก าหนดอเีมล์แอดเดรสของตนบนเวบ็ไซด ์การที่ผูค้้า

ออนไลน์ (Online Trader) ไดก้ าหนดแบบฟอรม์เพื่อใหผู้บ้รโิภคกรอกเพยีงอย่างเดยีวโดยไม่ได้ก าหนด

อเีมลแ์อดเดรสของตนไวบ้นเวบ็ไซดน์ัน้ ถอืว่าไมป่ฏบิตัติามมาตรฐาน 

5. นอกจากลงิค์ทีส่ามารถเขา้ถงึเวบ็ไซด์ของ EU ODR Platform บนเวบ็ไซด์ของผู้ค้า

ออนไลน์ (Online Trader) แลว้ผูค้า้ออนไลน์ (Online Trader)ยงัต้องใหข้อ้มลูผูบ้รโิภคถงึการมอียู่หรอื

การใช ้EU ODR Platform ในการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์อกีดว้ยโดยอาจเป็นการระบุถงึขอ้มลูใน

เงื่อนไขการใหบ้รกิารบนเวบ็ไซดข์องผูค้า้ออนไลน์ (Online Trader)เองหรอืในรปูแบบของการส่งอเีมล์

ไปยงัผูบ้รโิภคทีส่่งไปพรอ้มกบัการขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิาร10 

โดยกฎ The Regulation 2015 ดงักล่าวไดม้ผีลใชบ้งัคบัเมื่อวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 2016 

ส าหรบัผูค้า้ออนไลน์ (Online Trader) ทีไ่ม่ปฏบิตัติาม อาจถูกค าสัง่ของศาลสัง่ใหป้ฏบิตัิตาม และถ้าผูค้า้

ออนไลน์ (Online Trader) ดงักล่าว ยงัคงไม่ปฏบิตัิตามค าสัง่ของศาลอาจต้องโทษเสยีค่าปรบัโดยไมม่ี

ก าหนดเพดานและอาจถูกจ าคุก 2 ปี 

                                                   
8European Commission. Alternative and Online Dispute Resolution (ADR/ODR) [Online]. Available: 
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm 
9John Davidson-Kelly. 2016. “Europe's new online dispute resolution platform: what do you need to do?” [Online]. Available: 
http://www.osborneclarke.com/connected-insights/blog/europes-new-online-dispute-resolution-platform-what-do-you-need-
do/#sthash.bU17uC2n.dpuf 
10เพิง่อา้ง. 

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm


 วเิคราะหก์ารระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution: ODR) ในกลุ่มประเทศ

สหภาพยโุรป 

1. จากระบบ ODR Platform และกฎเกณฑต่์างๆ ทีส่หภาพยุโรปไดม้คีวามในการคดิคน้และพฒันา

เพื่อส่งเสรมิการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์(ODR) มาช้านานนัน้ จากผลการศึกษาในปญัหาและคดทีี

เกดิขึน้กย็งัพบว่า ในทางปฏบิตักิารระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ในสหภาพยุโรปยงัไม่ค่อยไดผ้ลเท่าทีค่วร

นกั อกีทัง้ยงัคงเกดิปญัหาในคดต่ีางๆ ตามมา ทัง้น้ีปญัหาดงักล่าวอาจเน่ืองมาจากการที่คู่พพิาทไม่มกีาร

ตระหนกัถงึและไมม่คีวามรูใ้นการใชก้ารระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์เท่าทีค่วรประกอบกบัปญัหาในเรื่องของ

ความเป็นกลางและความเป็นอสิระของระบบระงบัขอ้พพิาทออนไลน์ดงักล่าว11 ซึง่ในคด ี Alassini and 

Others v Telecom Italia12ยงัพบว่าการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกโดยออนไลน์ยงัอาจพบปญัหาในประเดน็

ของ สทิธขิ ัน้พืน้ฐานของสหภาพยุโรปในเรื่องของความคุม้กนัทางการศาล(Judicial Protection) อกีดว้ย โดย

ศาลยุตธิรรมยุโรป (The European Court of Justice:ECJ) เพิง่ไดค้ าตดัสนิในเรื่องนี้ไวใ้นคดดีงักล่าวว่า 

“สิทธิดงักล่าวเป็นสิทธิขัน้พื้นฐานที่มรีากฐานมารฐัธรรมนูญแม่บทของสมาชิกแต่ละรฐั โดยสิทธิ

ดงักล่าวปรากฏอยู่ใน มาตรา 6 และมาตรา 13 ของ ศาลสทิธมินุษยชนยุโรป (The European Courtof 

Human Rights: ECHR)13และยงัได้ถูกยนืยนัในมาตรา 47 ของกฎบตัรสทิธขิ ัน้พื้นฐานของสหภาพ

ยโุรป (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) อกีดว้ย” 

นอกจากนี้ยงัมคีด ีClaro v Centro Movi14 ในประเดน็ปญัหาของขอ้ความมาตรฐานในสญัญา (The 

Standard Contract Terms) ของบรษิทัที่ได้ก าหนดให้ใช้อนุญาโตตุลาการในการระงบัขอ้พพิาท ซึง่ใน

ประเดน็น้ีมปีญัหาว่าเป็นธรรม(Fairness) แก่ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้ท าสญัญาดว้ยหรอืไม่ โดยในประเดน็ดงักล่าว 

ศาล ECJ ไดว้างบรรทดัฐานไวว้่า ศาลภายในประเทศดงักล่าวจะต้องเขา้มาตรวจสอบว่าขอ้ความทีใ่หใ้ช้

อนุญาโตตุลาการนัน้มผีลใชไ้ดแ้ค่ไหนเพยีงใด แมว้่าผูบ้รโิภคจะไมไ่ดย้กประเดน็ในเรื่องของความยุตธิรรม

                                                   
11Eurobarometer Report 282. 2010. “Consumer attitudes towards cross-border sales and  consumer protection. pp. 20. 
12 ECJ 18 March 2010, Joined Cases C-317/08 and C-320/08 Rosalba Alassini and Others v. Telecom Italia SpA and Others 
[2010] ECR 1-02213. 
13มาตรา 13 ของ The ECHR ไดก้ าหนดว่า “Right to an effective remedy Everyone whose rights and freedoms as set forth in this 
Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been 
committed by persons acting in an official capacity.  ”และมาตรา 47 ของกฎบตัรสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของ สหภาพยุโรปไดก้ าหนดไวว้่า 
“Everyone whose rights and freedoms guaranteed by the law of the Union are violated has the right to an effective remedy 
before a tribunal in compliance with the conditions laid down in this Article. 
Everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunalpreviously 
established by law. Everyone shall have the possibility of being advised, defended and represented. 
Legal aid shall be made available to those who lack sufficient resources in so far as such aid is necessary to ensure effective 
access to justice.” 
14Case C-168/05. 2006. Elisa Maria Mostaza Claro v Centro MovilMilenium SL (2006) ECR I-10421. 



ในการเซน็สญัญาอนุญาโตตุลาการดงักล่าวขึน้มากล่าวอ้างกต็าม ศาลภายในประเทศก็ยงัคงมสีทิธทิีจ่ะ

เขา้ตรวจสอบได ้ทัง้นี้เพราะเนื่องจากศาล ECJ มองว่าวธิกีารระงบัขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตุลาการอาจ

ไมไ่ดเ้ป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภคเสมอไป เนื่องจากเป็นการสละสทิธทิี่น าคดไีปสู่ศาลนัน่เอง 

2. จากคดทีีศ่าล ECJ ไดต้ดัสนิไวใ้นเรื่องของการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกแบบออนไลน์นัน้ จะเหน็ได้

ว่าคดสี่วนใหญ่ทีเ่กดิขึน้ มกัเป็นปญัหาในเรื่องของการคุม้ครองสทิธขิองผูบ้รโิภค โดยศาล ECJ มองว่า

การระงบัขอ้พพิาททางเลอืก อาจไม่ได้ให้ประโยชน์แก่คู่พพิาททัง้สองฝ่ายเสมอไปทัง้นี้เพราะเนื่องจาก

เมื่อเกดิขอ้พพิาทขึ้นในอนาคต ผู้บรโิภคที่ได้ตกลงในสญัญาอนุญาโตตุลาการที่ เป็นมาตรฐานอาจไม่มี

ความรูค้วามเขา้ใจเพยีงพอในสญัญาดงักล่าว อนัอาจน ามาซึ่งการเสยีสทิธใินการเรยีกรอ้งทางศาลใน

ภายหลงั ดงันัน้ จงึเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องตรวจสอบว่าผู้บรโิภคได้รบัความเป็นธรรมจากสญัญา

ดงักล่าว 

3. ระบบการระงบัข้อพพิาททางออนไลน์ของสหภาพยุโรปนัน้ นับได้ว่าเป็นนวตักรรมใหม่ที่ ช่วย

กระตุน้เศรษฐกจิในระหว่างประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปดว้ยกนัเอง ซึง่ก่อใหเ้กดิผลดใีนดใีนด้านการไดร้บั

ความไวว้างใจจากผูบ้รโิภคในการเขา้ท าธุรกรรมพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์า้มพรมแดนมากขึน้ อย่างไรกด็ ี

ยงัพบปญัหาและความบกพร่องอกีหลายประการทีอ่าจท าให้ระบบ ODR Platformของสหภาพยุโรปไม่มี

ประสทิธภิาพเท่าทีค่วร ดงันี้ 

3.1 ระบบ ODR Platform ของสหภาพยุโรปอาจไม่ไดร้บัการยอมรบัในเรื่องความน่าเชื่อถอืจาก

คู่พพิาทว่าตนจะไดร้บัความเป็นธรรม แมว้่าระบบ EU ODR Platform นี้จะมลีงิคไ์ปสู่ผูใ้หบ้รกิารระงบัขอ้

พพิาทออนไลน์ (ADR Entity) ทีม่คีุณภาพและปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องสหภาพยุโรปก็ตาม15แต่ระบบ EU 

ODR Platform นี้ก็ยงัใหม่มาก ดงันัน้จงึอาจยงัไม่ได้รบัการยอมรบัมากนักจากคู่พพิาทที่ท าธุรกรรม

พาณชิยอ์อนไลน์ นอกจากนี้ผลของการตดัสนิจากระบบ EU ODR Platform ยงัขาดสภาพบงัคบัในกรณี

ทีคู่่พพิาทไมป่ฏบิตัติาม 

3.2 ระบบ EU ODR Platform ของสหภาพยโุรปยงัต้องอาศยัความสมคัรใจของคู่พพิาทในการ

เข้าใช้ระบบการระงบัข้อพพิาททางออนไลน์ดงักล่าวค่อนขา้งมาก กล่าวคอื เมื่อเกดิขอ้พพิาทระหว่าง

คู่กรณีแล้ว ระบบดังกล่าวจะให้คู่กรณีสามารถเลือกได้ว่าตนต้องการให ้ข ้อพพิาทของตนเข้าสู่

กระบวนการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ตามระบบหรอืไม ่ซึง่ตรงนี้เองท าใหดู้เสมอืนว่าคู่กรณีไม่ต้องถูก

ผกูพนัใหใ้ชร้ะบบระงบัขอ้พพิาทออนไลน์ดงักล่าวและคู่กรณสีามารถเปลีย่นใจเมือ่ไหรก่ไ็ด ้  

3.3  ในเรื่องของปญัหาการขาดสภาพบงัคบัของค าชี้ขาดจากระบบ ODR Platform คู่พพิาทที่

ชนะขอ้พพิาทยงัคงต้องพึ่งกระบวนการทางศาลให้ท าการบงัคบัตามค าชีข้าดดงักล่าวใหด้งัเช่นค าชีข้าด

                                                   
15 EC [Online]. Available: http://ec.europa.eu/consumers/redress/out_of_court/adrdb_en.htm. 



ของการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกโดยทัว่ไป ซึ่งในประเดน็นี้ผู้เขยีนเหน็ว่าการระงบัขอ้พพิาทออนไลน์นัน้ 

ยากแก่การบงัคบัค าชีข้าดโดยเฉพาะอย่างยิง่กรณีของค าชีข้าดทีต่ดัสนิจากขอ้พพิาทระหว่างประเทศ ใน

ประเด็นนี้เองทาง UNCITRAL ก็ได้ตระหนักในเรื่องของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ โดยมคีวาม

พยายามในการแก้ไข The 1958 New York Convention ใหม่โดยจะไม่ไดเ้พยีงจ ากดัการยอมรบัหรอืการ

บงัคบัตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศอยู่เพยีงอนุญาโตตุลาการที่ท าเป็นหลกัฐานเป็น

หนงัสอืเท่านัน้ แต่ยงัจะหมายความรวมถงึอนุญาโตตุลาการทีท่ าในระบบระงบัขอ้พพิาทออนไลน์อกีดว้ย16 

 

5.2 สหรฐัอเมรกิา 

 กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute 

Resolution: ODR) 

ในปจัจุบนั สหรฐัอเมรกิายงัไม่มกีฎหมายที่ออกมาบงัคบัใช้กบัการระงบัข้อพพิาททางออนไลน์

(ODR) โดยเฉพาะ อย่างไรกด็มีกีฎหมายทีม่ชีื่อเรยีกว่า “The Electronic Signaturesin Global and 

National Commerce Act”17 วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้ลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures) ให้ใช้กนัอย่างแพร่หลายโดยให้มผีลในเขตอ านาจศาล

ต่างประเทศ กฎหมายนี้ไดก้ าหนดใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์(Secretary of Commerce)ท าหน้าที่

ในการขจดัอุปสรรคในการใช้ลายมอืชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures)18 ซึ่งหลกักฎหมาย

ดงักล่าวไดม้กีารน าเอาหลกัของ UNCITRAL Model Law ในเรือ่งดงักล่าวมาใช ้

นอกจากนี้ยงัมกีฎหมายอกีฉบบัทีม่ชีื่อว่า “The Uniform Electronic Transactions Act (UETA)”, 

โดยหลกัส าคญัของกฎหมายฉบบันี้คอืการท าให้ลายมอืชื่ออิเล็กทรอนิกส์(Electronic Signatures) มี

ผลใชบ้งัคบัไดใ้นทางปฏบิตัิ19 โดยกฎหมายฉบบันี้ถูกร่างโดยคณะกรรมการThe Uniform Conference 

of Commissioners on Uniform State Law อย่างไรกด็ ีกฎหมายฉบบันี้ไม่ไดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อที่

ก าหนดกฎเกณฑ์ออกมาบงัคบัใช้กบัธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แต่ออกมาเพื่อท าให้กฎหมายที่

เกี่ยวกับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อื่นมผีลบังคับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ การท าให้ลายมือชื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Signatures) มผีลใชบ้งัคบัไดน้ัน้เป็นผลส่งใหก้ารบงัคบัใชส้ญัญาทีคู่่พพิาทตก

ลงใชก้ารระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์(ODR) มผีลใชบ้งัคบัระหว่างคู่พพิาท อย่างไรก็ด ีการไม่มกีฎหมาย

ทีม่าบงัคบัใชก้บัการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์(ODR) โดยเฉพาะนัน้ท าใหก้ารบงัคบัใชส้ญัญาทีม่ลีายมอื

                                                   
16UNCITRAL Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (July 2005). 
17 15 U.S.C.A Section 7002. 
18 15 U.S.C.A Section 7031. 
19Uniform Electronic Transactions Act (UETA) Section 7. 



ชื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Signatures) ก่อใหเ้กดิภาระเรื่องค่าใชจ้่ายแก่คู่พพิาท จงึท าใหก้ฎหมายทัง้

สองฉบบัไม่ได้ส่งผลใหก้ารระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์(ODR) มผีลใช้บงัคบัอย่างมปีระสทิธภิาพมากนัก20 

แต่เมื่อพจิารณาในอีกแง่หนึ่ง ลายมอืชื่ออิเล็กทรอนิกส์(Electronic Signatures)อาจจะเป็นการช่วย

ส่งเสรมิให้มมีาตรฐานในการยอมรบัใหม้กีารบงัคบัสญัญาทีท่ าขึน้ระหว่างคู่พพิาทมากขึน้21 

 ในเรื่องของการท าให้ระบบการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) มีความน่าเชื่อถือ 

สหรฐัอเมรกิาได้น าเอาระบบเครื่องหมายรบัรองความน่าเชื่อถอืในการประกอบธุรกจิพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์

(Trustmark) มาใช้ โดยแสดงไว้ที่เวบ็ไซด์ของผู้ประกอบการเพื่อแสดงให้เกดิความเชื่อมัน่ว่า ธุรกจิของ

ผูป้ระกอบการนัน้ๆ ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบเกี่ยวกบัการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์(ODR) ทีถู่กก าหนด

ขึน้โดยองค์กรอสิระดงักล่าว22 และยงัเป็นการรบัประกบัว่าผู้ประกอบการได้มกีารจดัระบบการด าเนิน

ธุรกจิของตนเพื่อใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึขอ้มลูเกี่ยวกบัการยกเลกิการสัง่ซือ้สนิคา้ การคนืสนิคา้ และนโยบาย

ข้อมูลส่วนตวัของผู ้บรโิภคได้โดยง่าย เครื่องหมาย Trustmark ขององค์กรอิสระบางรายมกีาร

ก าหนดใหผู้้ประกอบการใช้ระบบการระงบัข้อพพิาททางออนไลน์ (ODR) ของผู้ให้บรกิารอีกด้วย  

 

 วเิคราะหก์ารระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution: ODR) ในสหรฐัอเมรกิา 

ผู้ให้บรกิารการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์(ODR) ที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดในปจัจุบนัใน

สหรฐัอเมรกิาได้แก่ eBay ซึ่งเป็นผู้ให้บรกิารประมูลรายใหญ่ที่สุดโดยใช้เว็บไซด์ โดยมกีารยื่นข้อ

พพิาทโดยผู้ซื้อและผู้ขายเป็นจ านวน 225 รายภายในระยะเวลา 2 สปัดาห์23 ในปจัจุบนั ผู้ให้บรกิาร 

eBay ไดม้กีารพฒันาเป็นศูนยก์ารระงบัขอ้พพิาท(eBay’s Resolution Center)24 ซึง่ระบบดงักล่าวเป็นการ

สื่อสารออนไลน์ซึง่ช่วยใหผู้ซ้ือ้และผูข้ายในการจดัการและยตุขิอ้พพิาท โดยผูซ้ือ้และผูข้ายสามารถเขา้ไปดู

ขอ้พพิาทดงักล่าวไดต้ลอดเวลาเมือ่มกีารเปิดขอ้พพิาทดงักล่าวขึน้ คู่พพิาทอกีฝ่ายจะท าการตดิต่อคู่พพิาท

อกีฝา่ยหน่ึงภายใน 8 วนัโดยท าการตดิต่อกนัผ่านทาง Resolution Center ในกรณทีีคู่่พพิาทตกลงกนัได ้ 

นอกจากผู้ประกอบการอย่างeBay แล้ว ในปจัจุบนัสหรฐัอเมรกิานับว่ามผีู้ประกอบการในเชงิ

พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์พิม่ขึน้อยู่เสมอโดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ในปจัจุบนัอกีรายไดแ้ก่ Amazon ที่มี

                                                   
20 AndraLeigh Nenstiel. 2006. “Online Dispute Resolution: A Canada-United States Initiative”. Canada-United States Law 
Journal, Vol. 32 Issue 1. pp.16. 
21เพิง่อา้ง. 
22Berkman Center for Internet & Society at Harvard Law School. “E-Commerce: An Introduction, 
Session 5: Disputes” [Online]. Available: http://cyber.law.harvard.edu/ecommerce/disputes.html. 
23E. Katsh, J. Rifkin and A. Gaitenby. 2000. “E-Commerce, E-Disputes and E-Dispute Resolution: In the Shadow of “eBay Law”. 
draft of an article to be published in the Ohio State Journal of Dispute Resolution. Available: 
http://www.disputes.net/cyberweek2000/ohiostate/katsh.htm , pp. 3 
24eBay [Online]. Available: http://resolutioncenter.ebay.com/ 



มูลค่าในการซื้อขายเมื่อปีค.ศ. 2015 เป็นจ านวนถึงร้อยละ 51 ของมูลค่าการซื้อขายผ่านทางธุรกรรม

พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดของสหรฐัอเมรกิา25โดย Amazon มรีะบบการระงบัขอ้พพิาทส าหรบัผูซ้ื้อ

และผูข้ายสนิคา้ โดยในขัน้แรก Amazon จะเป็นตวักลางในการตดิต่อระหว่างผูซ้ือ้และผูข้ายสนิคา้ใหท้ า

การเจรจากนัก่อน เมือ่ตกลงกนัในขอ้พพิาทดงักล่าวไม่ได ้คู่พพิาท (ซึง่ปกตมิกัเป็นฝ่ายผูซ้ือ้) สามารถเริม่

ยื่นขอ้พพิาทในระบบ “Buyer DisputeProgram” โดยผูซ้ือ้ต้องท าการยื่นขอ้พพิาทภายใน 75 วนัเมื่อมกีาร

เริม่ยืน่ขอ้พพิาทโดยผูซ้ือ้แลว้ทางAmazon จะท าการตดิต่อผูข้ายโดยจะช่วยเหลอืในการจดัการจอ้พพิาท

ดงักล่าวให ้

สหรฐัอเมรกิา นับได้ว่าเป็นประเทศที่มมีูลค่าในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มหาศาลเมื่อ

เทียบกับมูลค่าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทัว่โลก โดยในปีค.ศ. 2016 พบว่าประชาชนจ านวน 1.6 

พนัล ้านรายมกีารซื ้อสนิค ้าผ่านทางระบบออนไลน์ 26 โดยคดิเป็นม ูลค่าของธุรกรรมพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสท์ีซ่ือ้โดยประชาชนชาวอเมรกินัทัง้สิน้จ านวน 1.9 หมื่นลา้นเหรยีญสหรฐั27 อย่างไรกด็ ีจะ

เหน็ได้ว่ากฎเกณฑท์ีน่ ามาใชก้บัเรื่องการระงับขอ้พพิาททางออนไลน์(ODR) นัน้ยงัไม่ได้มวีวิฒันาการ

มากนัก ทัง้นี้อาจเป็นเพราะเนื่องจากผู้ประกอบการรูส้กึมคีวามมัน่ใจกบัระเบยีบขอ้บงัคบัที่ถูกก าหนดโดย

องคก์รอสิระทีเ่กีย่วขอ้งของแต่ละองคก์รมากกว่าทีจ่ะเป็นกฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ทีอ่อกโดยสภาคองเกรส

หรอืรฐับาล28 โดยในสหรฐัอเมรกิานัน้รูปแบบของข้อพพิาทที่เกิดขึ้นและถูกน ามาใช้กบัการระงบัข้อ

พพิาททางออนไลน์(ODR) มกัจะเป็นในรูปแบบของ B2C (ขอ้พพิาทระหว่างผู้ประกอบการและ

ผูบ้รโิภค)29  ซึง่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มกัจะตอ้งการใหร้ะบบการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์(ODR) ใช้

ในทางปฏบิตัิได้จรงิโดยไม่ต้องไปขึน้ศาลซึ่งอาจจะต้องก่อให้เกิดภาระทัง้เรื่องของค่าใช้จ่ายและความ

หวาดกลวัของการด าเนินคดใีนศาลแบบกลุ่ม (Class Action)30 

ในเรือ่งของคดทีีเ่กี่ยวกบัการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์(ODR) ในสหรฐัอเมรกิานัน้ เนื่องจาก

การที่ไม่มกีฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ออกมาบงัคบัใช้ในเรื่องดงักล่าว จงึท าให้ไม่มคีดทีี่เกี่ยวกบัการ

ระงบัข้อพิพาททางออนไลน์มาสู่ศาลสหรฐัอเมรกิาเลย โดยเมื่อพจิารณาถึงสภาพเศรษฐกิจในธุรกรรม

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐอเมริกาแล้วจะเห็นได้ว่าค่อนข้างมีความยืดหยุ่น และเปิดเสรีให้

                                                   
25 Digitalcommerce360. Internet Retailer [Online]. Available: https://www.digitalcommerce360.com/2015/02/26/growing-reach-
amazon-prime/  
26Statista [Online].  Available: https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/. 
27เพิง่อา้ง. 
28Colin Rule. 2002.“Online Dispute Resolution for Business: B2B, Ecommerce, Consumer, Employment, Insurance, and Other 
Commercial Conflicts”. Jossey-Bass, San Francisco, pp. 272. 
29เรือ่งเดยีวกนั. หน้า273. 
30เพิง่อา้ง. 



ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์หก้ าหนดกฎเกณฑเ์กี่ยวกบัการระงบัขอ้พพิาทระหว่างคู่พพิาททีเ่ขา้

มาใชเ้วบ็ไซดข์องตนไดอ้ย่างค่อนขา้งเสรโีดยไม่มกีารจ ากดักฎเกณฑแ์ต่อยา่งใด 

นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาถึงความพยามยามของหน่วยงานรฐับาลที่ท าหน้าที่ในการออก

กฎเกณฑใ์นการก ากบัในเรือ่งดงักล่าวแลว้ จะเหน็ไดว้่ามคีวามยดืหยุ่นทีจ่ะออกกฎเกณฑม์าบงัคบัใช้กบั

เรื ่อ งด งักล ่าว โดยเหตุผลอาจสบื เนื ่อ งมาจากมคีวามประสงค ์ที ่จะปล ่อ ยให้ตลาดพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสม์กีารขบัเคลื่อนกนัอย่างเสร ีดงันัน้การทีร่ฐับาลเขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งในการก ากบัดูแลใน

เรือ่งการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์(ODR) มากเกนิไป อาจไมก่่อใหเ้กดิผลดต่ีอสภาพเศรษฐกจิกเ็ป็นได ้

 

5.3 สาธารณรฐัสงิคโปร ์

 กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute 

Resolution: ODR) 

เนื่องจากในสาธารณรฐัสงิคโปรย์งัไม่ไดมกีารน ากฎเกณฑเ์กี่ยวกบัการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ 

(ODR) มาใชม้เีพยีงแต่กฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวกบัโดเมนเนมของ SDRP นัน้ม ี3 กฎดว้ยกนัไดแ้ก่ 

 1. Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy31 เป็นกฎเกณฑท์ี่ก าหนด

นโยบายในเรื่องของการใช้โดเมนเนมเพื่อไม่ให้มกีารใช้ชื่อโดเมนเนมซ ้ากนัหรอืมกีารลอกเลยีนแบบ

โดเมนเนมโดยได้ก าหนดในเรื่องของหลักฐานทางเอกสารที่ถูกก าหนดให้ผู้ร้องน ามา แสดงต่อ

คณะกรรมการ (Administrative Panel) และก าหนดวธิกีารระงบัขอ้พพิาทที่คู่พพิาทสามารถเลอืกได้ว่า

ต้องการให้ระงบัข้อพพิาทระหว่างตนในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการไกล่เกลี่ย (Mediation) 

และเมือ่มกีารตกลงกนัไดก้ใ็หม้กีารลงนามในสญัญายตุขิอ้พพิาท  

 2. Rules for the Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy และ

Supplemental Rules for the Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy32 เป็นกฎเกณฑท์ี่

ก าหนดขัน้ตอนและวธิกีารในการด าเนินขอ้พพิาทเพื่อใหค้ณะกรรมการ (Administrative Panel) ปฏบิตัิ

ตาม โดยมีการก าหนดกระบวนการตัง้แต่เริ่มยื่นเรื่อง การโต้ตอบกันระหว่างคู่พิพาท การก าหนด

รายละเอยีดในการยืน่เรือ่งเพื่อเสนอขอ้พพิาทใหก้บัคณะกรรมการ เป็นตน้ 

 

                                                   
31 Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy [Online]. Available: https://www.sgnic.sg/pdf/sdrp-policy9e71.pdf?sfvrsn=6 
32 Rules for the Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy [Online]. Available: 
http://www.mediation.com.sg/assets/downloads/singapore-domain-name-dispute-resolution-services/sdrp-rules-version-2-1-may-
2010.pdf 



 วเิคราะหก์ารระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution: ODR) ในสาธารณรฐั

สงิคโปร ์

 

การระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์(ODR) ของสาธารณรฐัสงิคโปรไ์ดเ้ริม่มคีวามสนใจในการ

ระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์(ODR) เมื่อปีค.ศ. 2002 โดยเวบ็ไซด ์DisputeManager.com ไดใ้หบ้รกิารใน 3 

รปูแบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ บรกิาร e-Settlement ซึง่เป็นบรกิารทีเ่สนอใหคู้่พพิาทสามารถยุตขิอ้พพิาทไดเ้มื่อไดม้ี

ตกลงขอ้เสนอกนัได้ตามมาด้วยบรกิาร Online Mediation และบรกิาร Neutral Evaluation เวบ็ไซด ์

DisputeManager.com ได้รบัความสนใจเป็นอย่างมากโดยได้รบัการสนับสนุนจากทัง้ภาครฐัและ

ภาคเอกชนเป็นจ านวนกว่า 130 องค์กรจงึส่งผลใหม้ขีอ้พพิาทลน้มอื และมผีู้ให้บรกิารรายอื่นในภูมภิาค

เอเชยีมคีวามพยามในการพฒันาระบบการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์(ODR) ใหม่ๆ  อาท ิผูใ้หบ้รกิาร

การระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์อย่าง www.disputeresolution.ph ของสถาบนัThe Philippine Online 

Dispute Resolution ของสาธารณรฐัฟิลปิปินส์ หรอืผู้ให้บรกิารการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์อย่าง 

www.odrworld.com ของสหพนัธรฐัมาเลเซยี 

อย่างไรก็ด ีเมื่อผู้วจิยัได้พยายามในการเข้าค้นถึงข้อมูลของเว็บไซด์ DisputeManager.com

กลบัพบว่าเว็บไซด์ดงักล่าวได้หยุดให้บรกิารแล้ว และเมื่อเข้าไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบนัThe 

Singapore Mediation Centre (SMC) ซึง่เป็นผูพ้ฒันาเวบ็ไซดด์งักล่าวกลบัพบว่ายงัมกีารให้บรกิารการ

ระงบัข้อพพิาทที่เกี่ยวกบัโดเมนเนม(Domain Name) ภายใต้การบรกิาร Singapore Domain Name 

Dispute Resolution Services (SDRP) โดยเป็นการใหบ้รกิารในเรื่องของขอ้พพิาททีเ่กี่ยวกบัโดเมนเนม 

(Domain Name) ในลกัษณะดงันี้ 

 เป็นขอ้พพิาทที่เกี่ยวกบั .sgโดเมนเนมโดยคู่พพิาททคีวามประสงค์ในการระงบัข้อ

พพิาทในรปูแบบของการไกล่เกลีย่หรอืในรปูแบบที ่SDRP ก าหนด 

 โดเมนเนมของคู่พพิาทที่เสนอใหม้กีารระงบัขอ้พพิาทผ่านทาง SDRP ถูกผูอ้ื่นน าไปใช้

ในลกัษณะทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยซึง่อาจก่อใหเ้กดิความสบัสนของคู่พาททีเ่สนอ หรอืโดเมนเนมดงักล่าวถูก

น าไปใชใ้นทางทุจรติ33 

 คู่พพิาทที่เสนอให้มกีารระงบัขอ้พพิาทผ่านทาง SDRP มสีทิธิท์ี่จะเรยีกรอ้งให้ผูท้ ี่ท า

การละเมดิการใชโ้ดเมนเนมของตนตามกฎหมายสงิคโปร ์

                                                   
33Paragraph 4(a) of SDRP Policy [Online]. Available at: http://www.mediation.com.sg/assets/Aishah/SDRP-Policy-SS-DS-
SGNIC11 May16.pdf 

http://www.odrworld.com/
http://www.mediation.com.sg/assets/Aishah/SDRP-Policy-SS-DS-SGNIC11
http://www.mediation.com.sg/assets/Aishah/SDRP-Policy-SS-DS-SGNIC11


เมื่อท าการศกึษาผู้วจิยักลบัพบว่า โครงการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์(ODR) อื่นๆ ของ

สาธารณรฐัสิงคโปร์ที่เคยถูกพัฒนานัน้ ไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่างมี

ประสทิธภิาพมากนัก ทัง้นี้อาจเป็นเพราะสาธารณรฐัสงิคโปรเ์ป็นประเทศที่มพีื้นที่ทางภูมศิาสตรข์นาด

เล็ก ท าให้การเดินทางไปพบปะเจรจาแบบ face-to-face นัน้ไม่เป็นการยากล าบาก ประกอบกับ

สาธารณรฐัสงิคโปรม์โีครงการพฒันาระบบระงบัข้อพพิาทแบบสมบูรณ์แบบที่ตึกศูนย์รวมการระงบัข้อ

พพิาททางเลอืกทีม่ชีื่อว่า Maxwell Chambers ซึง่เป็นศูนยร์วมการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

ภมูภิาคเอเชยีตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงสาธารณรฐัสงิคโปร์ จงึท าใหก้ารระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ (ODR) 

ในสาธารณรฐัสงิคโปรไ์มถู่กพฒันามากนกั 

 

6. บทสรปุและข้อเสนอแนะส าหรบัประเทศไทย 

จากผลการศกึษา เหน็ได้ว่าการระงบัขอ้พิพาททางออนไลน์ในต่างประเทศนัน้แมจ้ะมกีาร

พฒันามาหลายปีแลว้ แต่กลบัพบว่าผูใ้หบ้รกิารระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ทีเ่ป็นบุคคลกลางหรอืบุคคลที่

สามนัน้ ไมป่ระสบความส าเรจ็เท่าทีค่วรไม่ว่าจะเป็นสหรฐัอเมรกิาหรอืสาธารณรฐัสงิคโปร์ซึง่เป็นผูน้ าในดา้น

การระงบัขอ้พพิาททางเลอืกทัง้ในภูมภิาคทวปีอเมรกิาหรอืทวปีเอเชยีเอง โดยในขัน้ต้นดูเหมอืนว่า ผู้

ให้บรกิารระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ที่เป็นคนกลางนัน้จะด าเนินการไปได้สกัพกั และจะไม่ได้รบัการ

สนบัสนุนจากลกูคา้หรอืภาครฐัมากเท่าทีค่วร 

ในอีกมุมมองหนึ่ ง อาจจะเป็นไปได้ว่าการให้บรกิารดงักล่าวมกีารคดิค่าใช้จ ่ายซึ ่ง

ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภายหลงัมกัจะเริม่ก าหนดนโยบายในการจดัการข้อพพิาทที่

เกดิขึน้ระหว่างลูกค้าและผู้ประกอบการด้วยตวัเอง โดยไม่มคีวามประสงค์ที่จะท าให้เกดิค่าใช้จ่ายให้แก่

บุคคลภายนอก 

นอกจากน้ีเมื่อพจิารณาถึงปจัจยัอื่นๆ แล้ว การให้บรกิารโดยการระงบัข้อพพิาททางออนไลน์

(ODR) โดยบุคคลทีส่ามอาจก่อใหเ้กดิผลเสยีกบัธุรกจิดงันี้ 

1. ภาระในเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องเสยีให้กบัผู้ประกอบการระงบัข้อพพิาททางออนไลน์

(ODR) ซึง่เป็นบุคคลภายนอก 

2. ความสะดวกรวดเรว็ในการเจรจาและการตดิต่อ การทีใ่หบุ้คคลทีส่ามมาเป็นตวักลางในการ

ระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์นัน้ อาจท าให้ทัง้ผู้ประกอบการและลูกค้าของผู้ประกอบการต้องท าความ

เขา้ใจกบัระบบของตวักลาง ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความล่าชา้ในการเจรจาต่อรองหรอืการตดิต่อ 

3. ผู้ให้บรกิารระงบัขอ้พิพาททางออนไลน์(ODR) ทีเ่ป็นบุคคลทีส่าม มกัจะไม่ได้เขา้ใจถงึ

นโยบายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัซึ่งเป็นผูป้ระกอบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์พยีงพอ จงึอาจท าให้ต้องมี



การท าความเขา้ใจใหมอ่ยูเ่สมอในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงของนโยบายหรอืขอ้บงัคบัของผูป้ระกอบการ 

จงึอาจก่อใหเ้กดิความสบัสน 

4. การไม่ได้รบัการสนับสนุนจากทัง้ภาคธุรกิจและภาครฐั เป็นอีกปจัจยัหน่ึงที่ท าให้การ

ระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ไมไ่ดร้บัการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

5. ผู้ให้บรกิารระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ที่เป็นบุคคลที่สาม อาจมภีาระในเรื่องค่าบรหิาร

จดัการระบบของตนค่อนขา้งมาก เมือ่ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนทีเ่พยีงพอ จงึท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการต่อไป

ได ้

การระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ในสหภาพยุโรปดูเหมอืนว่าจะไดร้บัการพฒันามากทีสุ่ดโดย

มกีารจดัตัง้ EU ODR Platform เพื่อออกมาระงบัขอ้พพิาททีเ่กดิจากธุรกรรมพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ระหว่าง

ประเทศในสหภาพยุโรปดว้ยกนัเอง การใชร้ะบบ Platform ดงักล่าวจงึส่งผลใหม้กีฎเกณฑเ์กี่ยวกบัการ

ระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ออกมาทีเ่รยีกว่า “ODR Regulation 2015” อย่างไรกด็ ีการขาดสภาพบงัคบั

ของระบบ Platform ดงักล่าวจงึท าให้การระงบัข้อพพิาททางออนไลน์ในสหภาพยุโรปยงัไม่ประสบ

ความส าเรจ็เท่าทีค่วร 

ในสหรฐัอเมรกิาเอง กฎเกณฑต่์างๆ ที่น ามาใช้กบัการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ (ODR) 

ในประเทศนัน้ ล้วนเป็นกฎเกณฑท์ี่ออกโดยเอกชน และรฐัค่อนขา้งให้ความอสิระในเรื่องดงักล่าวเป็น

อย่างมาก ทัง้นี้เพราะสหรฐัอเมรกิาเองอาจมองว่าการออกกฎหมายก ากบัในเรื่องดงักล่าวจะท าให้เกดิ

ขอ้จ ากดัในการใชร้ะบบระงบัขอ้พพิาทออนไลน์ (ODR) มากเกนิไปและอาจส่งผลใหข้อ้พพิาททัง้หลายที่

เกดิจากธุรกรรมพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์มไ่ดร้บัการสนับสนุนจากผูใ้ชม้ากเท่าทีค่วร 

สาธารณรฐัสงิคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นผู้น าในเรื่องของการระงบัข้อพพิาททางเลอืก

(Alternative Dispute Resolution) เป็นอย่างมาก แมจ้ะเป็นประเทศทีเ่คยไดร้บัการจดัอนัดบัต้นๆ ให้

เป็นผู้น าในเรื่องการระงบัข้อพพิาทในภูมภิาคเอเชยี แต่กลบัพบว่า การระงบัข้อพิพาททางออนไลน์

(ODR) ในสาธารณรฐัสงิคโปรไ์ม่ไดร้บัการพฒันา โดยมเีพยีงการระงบัขอ้พพิาทในเรื่องของการใชโ้ดเมนเนม

(Domain Name) ทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกนัเท่านัน้ 

ส าหรบัประเทศไทยเอง แม้ยงัไม่มกีารพฒันาในเรื่องของการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์

(ODR) มากนัก แต่ก็มโีครงการรเิริม่อย่าง TalkDD ที่เป็นโครงการรเิริม่ในการให้บรกิารระงบัข้อพพิาท

ออนไลน์ ในดา้นของกฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ีอ่อกมาใชก้บัเรื่องดงักล่าวนัน้ ยงัไม่มกีฎเกณฑใ์ดๆ เป็น

รูปธรรมมากนัก การทีจ่ะท าให้การระงบัข้อพพิาททางออนไลน์(ODR) ดงักล่าวมกีารพฒันาในประเทศ

ไทยนัน้ ผูว้จิยัขอเสนอดงันี้ 



1. สนับสนุนให้ผูป้ระกอบธุรกจิมกีารก าหนดนโยบายจดัการระงบัขอ้พพิาทในเวบ็ไซดข์อง

ตน เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้ประชาชนรูจ้กัและตระหนักถึงการระงบัข้อพพิาททางออนไลน์มากขึ้นอนั

นบัว่าเป็นจดุเริม่ตน้ทีด่อีนัอาจจะสามารถพฒันาไปอย่างมรีะบบในอนาคต 

2. เนื่องจากธุรกรรมพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์นัน้มกัมธีุรกจิขา้มพรมแดน (Cross Border) เขา้

มาเกีย่วขอ้งดว้ยเสมอ ประเทศไทยอาจจะเริม่ท าความตกลงหรอืขอความร่วมมอืจากประเทศเพื่อนบา้น

หรอืประเทศที่อยู่ในภูมภิาคเดยีวกนั เพื่อสนับสนุนให้มรีะบบการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ระหว่าง

ประเทศ อนัอาจน าไปสู่การรวมตวักนัอย่างมปีระสทิธภิาพเหมอืนในสหภาพยุโรป และก่อใหเ้กดิการ

พฒันากฎเกณฑท์ีน่ ามาใชใ้นเรือ่งดงักล่าวต่อมา 

3. ประเทศไทยอาจน าระบบใหเ้ครือ่งหมาย Trustmark มาใชอ้ย่างเช่นในต่างประเทศ ทีจ่ะมี

การใหเ้ครื่องหมาย Trustmark ใหก้บัผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น าระบบระงบัขอ้พพิาท

ออนไลน์อนัได้มาตรฐานมาใช้ เครื่องหมายดงักล่าวจะท าให้ผู้ประกอบธุรกจิไม่รู้สกึว่าตนถูกบงัคบัแต่

อย่างใด แต่การที่ท าให้ระบบเครื่องหมาย Trustmark มปีระสทิธภิาพจะท าให้การส่งเสรมิระบบระงบัข้อ

พพิาทออนไลน์เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. ใหก้ารศึกษาแก่ผู้ที่ใช้บรกิารธุรกรรมพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์พื่อใหต้ระหนักและเขา้ใจ

ถงึความส าคญัของการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์ เนื่องจากมคีวามสะดวก รวดเรว็และท าใหผู้้บรโิภค

ไมถู่กเอารดัเอาเปรยีบ 

5. จดัท าแนวทาง (Guideline) ให้กบัผูป้ระกอบธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์เกี่ยวกบัการ

จดัท าระบบระงบัขอ้พพิาทออนไลน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางมาตรฐานให้กบัผู้ประกอบธุรกิจในการจดัท า

นโยบายการระงบัข้อพพิาทในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของตน อนัจะน าไปสู่ความเป็นมาตรฐาน

เดยีวกนัในเรือ่งดงักล่าว 
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