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บทคัดยอ 

การขยายตัวของบริการดานการเงินและการธนาคารของประเทศไทยสงผลใหแนวโนมการ

เกิดขอพิพาทดานการเงินและการธนาคารมีสูงข้ึน ขอพิพาทดานการเงินและการธนาคารสวนใหญ

ของประเทศไทยเปนขอพิพาทระหวางผูใหบริการกับผูบริโภค (Business to Consumer: B2C) 

หนวยงานที่กํากับดูแลบริการทางการเงินและธนาคารของประเทศไทย ทั้งธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย (ก.ล.ต.) และสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก็มีกระบวนการสะสางคดีเพื่อเปนชองทางให

ผูบรโิภคเรยีกรองความเปนธรรม แตเมือ่เปรยีบเทียบกบัระบบของตางประเทศ ยงัพบวา ประเทศไทย

สามารถยกระดับกระบวนการในเร่ืองน้ีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน บทความนี้จึงศึกษาเปรียบเทียบ

ระบบของประเทศสหรฐัอเมรกิา เขตบรหิารพเิศษฮองกง สหราชอาณาจกัร และประเทศเยอรมน ีเพือ่

วิเคราะหแนวทางการพฒันาหลกัเกณฑ เชน การจดัตัง้กระบวนการระงบัขอพพิาททางเลอืกแบบบังคับ 

(Mandatory ADR) เพื่อยกระดับการคุมครองสิทธิของผูบริโภค การดําเนินการประนอมขอพิพาท

กอนการใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพ่ือลดจํานวนคดีท่ีเขาสูอนุญาโตตุลาการ การใชกลไกแบบ

กึ่งทางการ (Quasi-Judicial) ที่ลดขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการระงับขอพิพาท 

รวมถึงการสรรหาผูไกลเกลี่ย หรืออนุญาโตตุลาการที่เปนผูเชี่ยวชาญและมีความเปนกลาง
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1. บทนํา

 บริการดานการเงินและการธนาคารถือ

เปนสาขาธุรกิจท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับ

ประเทศไทย จากสถติิของธนาคารแหงประเทศไทย

พบวา มมีลูคาการลงทนุจากตางชาติในสาขาบรกิาร

ดานการเงินในป พ.ศ. 2558 เปนจํานวน 2,986 

ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ โดยประมาณ ซึ่งถือ

เปนสาขาทีม่มีลูคาการลงทนุมากเปนอนัดับสองรอง

จากสาขาการผลิต (3,180 เหรียญดอลลารสหรัฐฯ 

โดยประมาณ)1 นอกจากนี้ จํานวนธุรกรรมการใช

บัตรเครดิตและเดบิตในประเทศไทยมีจํานวนเพิ่ม

ขึ้นจาก 1.9 ธุรกรรมในป พ.ศ. 2553 เปน 2.6 ลาน

ธุรกรรมในป พ.ศ. 25582 และมูลคาธุรกรรมการ

เงิน (ทุกชองทาง) เพิ่มขึ้นจาก 223,646 พันลาน

บาทในป พ.ศ. 2553 เปน 344,501 พันลานบาท

ในป พ.ศ. 25583

 การขยายตัวของบริการดานการเงินและ

การธนาคารของประเทศไทยสงผลใหแนวโนม

การเกิดขอพิพาทในเรื่องนี้มีสูงขึ้น โดยทั่วไป ขอ

พิพาทดานการเงินและการธนาคารอาจแบงออก

ไดเปนสองประเภทตามลักษณะและรูปแบบของ

บริการ ไดแก (1) ขอพิพาทระหวางผูใหบริการกับ

ผูบริโภค (Business to Consumer: B2C) เชน

ขอพิพาทระหวางธนาคารและลูกคาในปญหาเรื่อง

การผิดนดัชําระหนีบั้ตรเครดติ หรือการประนอมหนี้

บัตรเครดิต และ (2) ขอพิพาทระหวางผูใหบริการ

ดวยกันเอง (Business to Business: B2B) เชน 

ข อพิพาทระหว างธุรกิจสองแห งที่ทําสัญญา

แลกเปลี่ยนสกุลเงินหรืออัตราดอกเบ้ีย (Swap 

Agreement) ขอพิพาทจากการทําสัญญากูยืม

เงินระหวางองคกร และขอพิพาทจากการซ้ือขาย

ตราสารอนุพันธ (Financial Derivatives) เปนตน 

 หลายประเทศมีกฎหมายที่ เ ก่ียวของกับ

กระบวนการระงบัขอพพิาททางเลือก (Alternative 

Dispute Settlement: ADR) ดานการเงนิและการ

ธนาคาร ในกลุมประเทศสหภาพยโุรป มกีฎหมายใน

ระดบั Directive ทีเ่นนเรือ่งการคุมครองผูบรโิภคใน

ขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางผูใหบริการกับผูบริโภค 

(B2C) ในบรกิารดานการเงนิ ประกนัภัย และบรกิาร

หลกัทรพัย ผานกระบวนการอนญุาโตตลุาการ การ

ไกลเกลี่ย การประนอมขอพิพาท หรือ ผานระบบ

ผูตรวจสอบ (Ombudsman)4 สําหรับประเทศใน

ภมูภิาคเอเชยี ฮองกงมกีารจดัตัง้หนวยงานระงบัขอ

พพิาทในภาคการเงนิ คอื ศนูยระงบัขอพพิาทเฉพาะ

ทางการเงนิ (The Hong Kong Financial Dispute 

Resolution Centre: FDRC) ทีไ่ดรบัการสนบัสนนุ

1 ธนาคารแหงประเทศไทย. (2560). Foreign Direct Investment Classified by Business Sector [เว็บไซต]. จาก http://

 www2.bot.or.th/statistics (เขาถึงเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560).
2 ธนาคารแหงประเทศไทย. (2560). Volume of Usage of Plastic Cards for Payment [เว็บไซต]. จาก http://www2.bot.or.th/

 statistics (เขาถึงเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560).
3 ธนาคารแหงประเทศไทย. (2560). Value of Payment Transactions Processed through Payment Systems and

 Channels [เว็บไซต]. จาก http://www2.bot.or.th/statistics (เขาถึงเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560).
4 Iris Benöhr. (2013). Alternative Dispute Resolution for Consumers in the Financial Services Sector: A Comparative 

 Perspective [Online]. Retrieved from http://www.sieps.se/sites/default/files/2013_6epa.pdf (accessed 17 July 

 2017). p. 22.
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จากหนวยงานกํากับดูแลภาคการเงินของฮองกง 

(The Hong Kong Monetary Authority: HKMA) 

และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยของฮองกง 

(The Securities and Futures Commission: 

SFC) ศูนย FDRC จะระงับขอพิพาทใหกับสถาบัน

ทางการเงินที่เปนสมาชิกและไดรับอนุญาตจาก 

HKMA และ SFC 

 ในปจจุบันมีสถาบันอนุญาโตตุลาการใน

ตางประเทศหลายแหงออกขอบังคับสําหรับขอ

พิพาทที่เก่ียวของกับภาคการเงินและการธนาคาร

โดยเฉพาะ เชน The American Arbitration 

Association (AAA), The China International 

Economic and Trade Arbitration Commission 

(CIETAC) และสถาบัน P.R.I.M.E. Finance โดยที่

ขอบงัคบัและอนญุาโตตุลาการของสถาบนัลวนเปน

ผูเชี่ยวชาญในสาขาการเงินที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับสากล สถาบันเหลาน้ีมีขอสัญญามาตรฐาน 

(Model clause) ที่คูสัญญาสามารถตกลงนํามา

ใชระหวางกันไดเพ่ือระงับขอพิพาททางดานการ

เงิน ในกรณีที่เปนขอพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขาย

ตราสารอนุพันธุ สมาคมสวอปและตราสารอนุพันธ

ระหวางประเทศ (The International Swaps and 

Derivatives Association: ISDA) ไดออกแนวทาง 

2013 ISDA Arbitration Guide เพือ่ใชเปนแนวทาง

ในการระงับขอพพิาททางการเงนิจากการใชสญัญา

มาตรฐานของ ISDA ของตน

2. ระบบการระงับขอพิพาทดานการเงิน

 และการธนาคารของประเทศไทยใน

 ปจจุบัน

 ขอพิพาทดานการเงินและการธนาคารที่เกิด

ข้ึนในประเทศไทยท่ีเกดิข้ึนประมาณรอยละ 90 เปน

ขอพิพาทระหวางผูใหบริการกับผูบริโภค (B2C)5

คดีเหลานี้เปนคดีที่มีทุนทรัพยพิพาทไมสูง และ

ผูใหบริการมักจะเปนผูชนะคดีในชั้นศาลเนื่องจาก

มีหลักฐานเอกสารท่ีพิสูจนไดวามีการดําเนินตาม

ขั้นตอนท่ีถูกตองแลว ดวยการที่ทุนทรัพยพิพาท

ไมสูง ขอพิพาท B2C ประสบปญหาเรื่องการหา

อนุญาโตตุลาการที่มานั่งพิจารณาคดีเนื่องจาก

รายไดที่ไดรับไมคุมกับเวลาที่เสียไปกับการดําเนิน

การพิจารณาคดี6 สําหรับขอพิพาทระหวางธุรกิจ

ดวยกัน (B2B) เชน การกูยืมเงินระหวางสถาบัน

การเงนิ หรอืการผดิสญัญาระหวางบรษิทั มีจาํนวน

นอยในช้ันศาล คดีสวนใหญมีทุนทรัพยสูงและ

มักจะมีฝายใดฝายหนึ่งเปนบริษัทตางชาติ คูพิพาท

จึงมักตกลงใหใชอนุญาโตตุลาการท่ีตางประเทศใน

การระงับขอพิพาทเนื่องจากคูพิพาทตองการความ

แนนอนของกระบวนการ7 

 สําหรับกระบวนการระงับขอพิพาทดาน

การเงินและการธนาคารที่เปน B2C ของประเทศ

5 ผูแทนจากศาลยุติธรรม ในการประชุมแสดงความคิดเห็น (Roundtable Discussion) เรื่อง การพัฒนาระบบการระงับขอพิพาท

 ดานการเงินและการธนาคารของประเทศไทย. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) 

 หองประชุมชิดลม วันที่ 17 พฤษภาคม 2560. 
6 ผูแทนจากสภาหอการคาแหงประเทศไทย ในการประชุมแสดงความคิดเห็น (Roundtable Discussion) เรื่อง การพัฒนาระบบ

 การระงับขอพิพาทดานการเงินและการธนาคารของประเทศไทย. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และสถาบัน

 อนุญาโตตุลาการ (THAC) หองประชุมชิดลม วันที่ 17 พฤษภาคม 2560.
7 เพิ่งอาง.
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ไทย หนวยงานที่กํากับดูแลบริการทางการเงิน

และธนาคารของประเทศไทย ทั้งธนาคารแหง

ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก

ทรพัยและตลาดหลกัทรพัย (ก.ล.ต.) และสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริม การประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก็มีกระบวนการระงับขอ

พิพาทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสะสางคดีที่เปนขอพิพาท 

B2C โดยทั้งสํานักงาน คปภ. และสํานักงาน ก.ล.ต. 

มกีารจดัตัง้กระบวนการอนญุาโตตุลาการเพือ่ระงับ

ขอพิพาท แตกระบวนการระงับขอพิพาทของ

ธนาคารแหงประเทศไทยเปนเพียงการรับเรื่อง

รองเรียน ยกเวนเรื่องขอมูลบัตรเครดิตที่มีชองทาง

ใหคณะกรรมการขอมูลบัตรเครดิตวินิจฉัยชี้ขาดให

คูพิพาทปฏิบัติตามได โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 2.1 ขอพิพาทดานการธนาคาร

 โดยหลักการแลว ธนาคารแหงประเทศไทย

ผลักดันใหผู บริโภคกับผูใหบริการ (สถาบันการ

เงิน) ดําเนินการเจรจาเพื่อหาขอยุติกอนที่จะมา

ใชกระบวนการระงับขอพิพาทของธนาคารแหง

ประเทศไทย โดยใหผูบริโภครองเรียนไปยังผูให

บริการเพื่อพยายามเยียวยาแกไขกอน ในกรณีท่ี

ผูบริโภคตกลงกับผูใหบริการไมได (โดยสวนมาก

ประเด็นที่ตกลงกันไมไดคือจํานวนคาเสียหาย

ที่ผู บริโภคเรียกรอง) คู พิพาทสามารถเลือกใช

กระบวนการรองเรยีนผานธนาคารแหงประเทศไทย 

หรือใชกระบวนการทางศาล8 ขอพิพาทที่สามารถ

ดําเนินกระบวนการผานธนาคารแหงประเทศไทย

ไดประกอบไปดวยขอพิพาทสองแบบ แบบแรก

คือ ขอพิพาทท่ีเกิดจาการใหบริการโดยท่ัวไปของ

สถาบันการเงินที่อยูในกํากับดูแลของธนาคารแหง

ประเทศไทย และแบบท่ีสอง คือ ขอพิพาทเรื่อง

ขอมลูเครดติระหวางเจาของขอมลูและบรษิทัขอมลู

เครดิต

 สาํหรบัขอพพิาททีเ่กดิจากการใหบรกิารโดย

ทั่วไป ธนาคารแหงประเทศไทยจัดตั้งศูนยคุมครอง

ผูใชบริการทางการเงินเพื่อเปนชองทางรับเรื่อง

รองเรียนของผูบริโภคท่ีประสบปญหาจากการรับ

บริการของผูใหบริการที่อยูภายใตการกํากับดูแล

ของธนาคารแหงประเทศไทย โดยธนาคารแหง

ประเทศไทยจะตดิตอกับผูใหบรกิารเพือ่ขอคาํช้ีแจง

ในประเด็นที่ผูบริโภครองเรียนเพื่อหาทางออกให

กับขอพิพาท แตกระบวนการนี้เปนเพียงชองทาง

อํานวยความสะดวกใหท้ังสองฝายท่ีพิพาทกัน

แลกเปลี่ยนขอเท็จจริงเพื่อทําความเขาใจซึ่งกัน

และกัน โดยการดําเนินกระบวนการนี้เปนไปตาม

ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่คู มือของธนาคาร

แหงประเทศไทยกําหนด เชน กรอบเวลาสําหรับ

ธนาคารในการท่ีตองแจงขอมูลท่ีผูบริโภครองขอ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด กระบวนการนี้ไมมีการ

เสนอความคดิเหน็ใหคูพพิาทนาํไปปฏบิตัติาม หรอื

มีผลบังคับใด ๆ  ทั้งสิ้น สําหรับขอพิพาทเรื่องขอมูล

เครดิต เชน เรื่องความถูกตองของขอมูลเครดิต 

ในกรณีท่ีเจาของขอมูลกับบริษัทขอมูลเครดิตไม

สามารถหาขอยุติในความขัดแยงได ธนาคารแหง

ประเทศไทยจัดใหคูพิพาทเสนอขอพิพาทดังกลาว

8 ผูแทนจากสมาคมธนาคาร ในการประชุมแสดงความคิดเห็น (Roundtable Discussion) เรื่อง การพัฒนาระบบการระงับขอพิพาท

 ดานการเงินและการธนาคารของประเทศไทย. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) 

 หองประชุมชิดลม วันที่ 17 พฤษภาคม 2560. 
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ตอคณะกรรมการขอมูลบัตรเครดิต เพื่อใหคณะ

กรรมการฯ วินิจฉัยชี้ขาดได และคูพิพาทจะตอง

ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยดังกลาว9 ปจจุบัน ธนาคาร

แหงประเทศไทยใชระบบการรองเรียนมากกวาท่ี

จะตั้งกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับขอ

พิพาท เนื่องจากขอพิพาทระหวางผูใหบริการและ

ผูบริโภคสวนใหญเปนขอพิพาทที่มีมูลทรัพยไมสูง 

การตั้งกระบวนการอนุญาโตตุลาการขึ้นมาอาจ

ไมคุมคาใชจายที่ตองเสียไป10

 เรื่องที่พิพาทสวนใหญที่เขากระบวนการ

รองเรียนของสถาบันการเงินและธนาคารแหง

ประเทศไทยมักเปนเรื่องท่ีผูบริโภคเรียกรองเรียน

เรื่องวิธีการทวงถามหนี้ของเจาหนาที่ธนาคาร (เชน 

การทีเ่จาหนาทีป่ฏบิติัทีไ่มถกูตองหรอืไมเหมาะสม) 

การแจงขอมูลเครดิตของเจาของขอมูลผิดพลาด 

การคิดดอกเบี้ยผิดพลาด11 ขอพิพาทสวนมาก

สามารถยุติไดโดยการตกลงกันกอนท่ีจะมาถึง

กระบวนการของธนาคารแหงประเทศไทย12 สาํหรบั

เรื่องคาธรรมเนียม เนื่องจากศูนยคุ มครองผู ใช

บริการทางการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย

มีวัตถุประสงคคุมครองผูบริโภคที่เปนประชาชน

ทั่วไปใหสามารถรองเรียนเพื่อความเปนธรรม จึง

ไมมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการ13 อยางไรก็ดี 

การมีชองทางใหประชาชนรองเรียนไดโดยงายกอ

ใหเกดิการรองเรยีนทีซ่ํา้ซอนและไมจาํเปนของกลุม

ผูบริโภคบางกลุม ซ่ึงทําใหเกิดความลาชาในการ

ดาํเนนิกระบวนการใหกบัผูบรโิภคทีเ่ดอืดรอนอยาง

แทจริง14

9 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 

  “มาตรา 27 ในกรณีทีม่ขีอโตแยงระหวางเจาของขอมลูกบับรษิทัขอมูลเครดติเกีย่วกบัความถกูตองของขอมลูและไมอาจหาขอยตุไิด 

 ใหบริษัทขอมูลเครดิตบันทึกขอโตแยงพรอมหลักฐานประกอบของเจาของขอมูลไวในระบบขอมูลของเจาของขอมูล ในการจัดทํา

 รายงานขอมูลเพื่อใหบริการแกสมาชิกหรือผูใชบริการ บริษัทขอมูลเครดิตตองระบุในรายงานดังกลาวดวยวามีขอโตแยงของ

 เจาของขอมูลในเรื่องใดบาง ในการนี้เจาของขอมูลอาจอุทธรณขอโตแยงนั้นตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

  หากมีขอโตแยงเกิดขึ้นระหวางสถาบันการเงิน สมาชิก หรือผูใชบริการกับบริษัทขอมูลเครดิตหรือเจาของขอมูลและไมอาจ

 หาขอยุติได ใหบริษัทขอมูลเครดิต สถาบันการเงิน สมาชิก หรือผูใชบริการบันทึกขอโตแยงนั้นในระบบขอมูลของเจาของขอมูลนั้น 

 พรอมกับแจงใหบุคคลที่เกี่ยวของทราบดวย ในการนี้ เจาของขอมูลอาจอุทธรณขอโตแยงนั้นตอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดก็ได

  การอุทธรณขอโตแยงตอคณะกรรมการตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธิกีารท่ีคณะกรรมการประกาศ

 กําหนด เม่ือมีคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหบริษัทขอมูลเครดิต สถาบันการเงิน สมาชิกและ

 ผูใชบริการ ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดนั้น”.
10 ผูแทนจากสมาคมธนาคาร ในการประชุมแสดงความคิดเห็น (Roundtable Discussion) เรื่อง การพัฒนาระบบการระงับขอพิพาท

 ดานการเงินและการธนาคารของประเทศไทย. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) 

 หองประชุมชิดลม วันที่ 17 พฤษภาคม 2560. 
11 เพิ่งอาง.
12 ผูแทนจากธนาคารแหงประเทศไทย ในการประชุมแสดงความคิดเห็น (Roundtable Discussion) เรื่อง การพัฒนาระบบการระงับ

 ขอพิพาทดานการเงินและการธนาคารของประเทศไทย. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

 (THAC) หองประชุมชิดลม วันที่ 17 พฤษภาคม 2560.
13 เพิ่งอาง.
14 เพิ่งอาง.
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพันธพงษ ขําออน

 2.2 ขอพิพาทดานธุรกิจหลักทรัพย

 สํานักงาน ก.ล.ต. เปนหนวยงานหลักใน

การจัดใหมีระบบระงับขอพิพาทซึ่งประกอบไป

ดวยกระบวนการที่มาจากขอพิพาทเร่ืองการขาย

หลักทรัพยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 253515 และกระบวนการ

ที่มาจากขอพิพาทที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ

สัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 254616 ซึ่งทั้งสอง

กระบวนการนี้กําหนดใหคูพิพาทสามารถเลือกให

มีการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ

 การดําเนินกระบวนการระงับขอพิพาทโดย

วิธีอนุญาโตตุลาการภายใตพระราชบัญญัติทั้งสอง

จะอยูภายใตประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. วาดวย

กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ซึ่ง

กําหนดใหผูบริโภคตองดําเนินการรองเรียนตอผูให

บริการ (บริษัทหลักทรัพย) เสียกอนเพ่ือเจรจาหา

ขอยุติ โดยผูใหบริการแตละแหงจะถูกบังคับโดย

กฎหมายใหมีฝายกํากับดูแล (Compliance) เพื่อ

เจรจาหาข อยุ ติ กับผู บริ โภค ถ าหากท้ังสอง

ฝายไมไดขอยุติจึงจะสามารถเขากระบวนการ

อนุญาโตตุลาการได17 

 ในอดีต สํานักงาน ก.ล.ต. จะตองเปนผู 

ไกลเกลี่ยขอพิพาทเสียกอนที่จะเขากระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ แตในปจจุบันหลายฝายมอง

วาการใหสํานักงาน ก.ล.ต. เปนผูไกลเกลี่ยเสียเอง

อาจเกิดความขัดแยงของผลประโยชนกับบริษัท

หลักทรัพยในฐานะผู กํากับดูแลและผู ถูกกํากับ

ดูแล จึงไมมีกระบวนการไกลเกล่ีย แตจะเปนการ

ตั้งอนุญาโตตุลาการโดยทันทีโดยใชหลักการตาม

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 

แตกระบวนการของสํานักงาน ก.ล.ต. จะมีขอ

บังคับพิเศษเรื่องทุนทรัพยของขอพิพาทท่ีจํากัดไว

ไมเกิน 5,000,000 บาท และคาบริการที่มีอัตราไม

สงูเมือ่เทียบกบักระบวนการอนญุาโตตลุาการท่ัวไป 

เนือ่งสาํนกังาน ก.ล.ต. ตองการชวยเหลอืบรษิทัและ

นักลงทุนรายยอยใหสามารถเขามาใชกระบวนการ

15 มาตรา 201 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

  “ในกรณีที่สมาชิกของตลาดหลักทรัพยมีขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากหรือเกี่ยวเน่ืองกับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียน

 ในตลาดหลักทรัพยระหวางสมาชิกดวยกันเอง หรือระหวางสมาชิกกับลูกคาของสมาชิก คูพิพาทอาจยื่นคํารองตอตลาดหลักทรัพย 

 เพื่อขอใหมีการชี้ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

  อนญุาโตตลุาการตามวรรคหนึง่ ประกอบดวยบคุคลซึง่คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแตงตัง้หน่ึงคนเปนประธาน และบคุคลซึง่คู

 พิพาทแตงตั้งอีกฝายละหนึ่งคน”.
16 มาตรา 47 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546

  “เพื่อประโยชนในการคุมครองลูกคาและเพื่อใหการระงับขอพิพาทเปนไปโดยรวดเร็วและเปนธรรม ลูกคาอาจขอใหมีการระงับ

 ขอพิพาททางแพงที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งสํานักงาน ก.ล.ต. จัด

 ใหมีข้ึนได โดยมีหนังสือแจงความประสงคไปยังผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา และเมื่อผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย

 ลวงหนาไดรับหนังสือแลว ใหถือวาสองฝายไดตกลงทําสัญญาอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้น

  ขอพพิาททีจ่ะเสนอใหอนญุาโตตลุาการพจิารณาตามวรรคหน่ึงน้ัน ตองมจีาํนวนทุนทรัพยไมเกนิจาํนวนท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ประกาศกําหนด”.
17 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน พ.ศ. 

 2551 ขอ 6.
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อนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต. คูพิพาท

ที่มีทุนทรัพยที่พิพาทเกินกวา 5,000,000 บาท 

มักจะเปนผูประกอบการรายใหญ และสามารถ

ใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการทางธุรกิจที่มีคา

ใชจายสูงไดอยูแลว สําหรับบริษัทที่ตกลงกําหนด

เงื่อนไขใหใชกระบวนการระงับขอพิพาทโดยวิธี

อนุญาโตตุลาการ สํานักงาน ก.ล.ต. จะใหตรา

สญัลกัษณแกบริษัทน้ัน เพือ่ใหบริษัทประชาสมัพนัธ

กับผู บริโภคได ว าบริษัทมีกระบวนการระงับ

ขอพิพาทที่นาเช่ือถือตามมาตรฐานของสํานักงาน 

ก.ล.ต.18 

 เร่ืองทีพ่พิาทสวนใหญเปนกรณผีูบรโิภคไมได

รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว โดยประกาศ

สํานักงาน ก.ล.ต. วาดวย กระบวนการอนุญา

โตตุลาการของสํานักงานกําหนดใหผูบริโภคตอง

เจรจากบัฝายกาํกบัดูแล (Compliance) ของบรษิทั

กอนเพื่อหาทางเจรจายุติขอพิพาท หากไมสามารถ

เจรจาได ก็จะมาใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

หรอืกระบวนการทางศาล19 ตัง้แตจดัตัง้กระบวนการ

ระงับขอพพิาทดวยวธิอีนญุาโตตลุาการ มขีอพพิาท

ที่เขาสู กระบวนการเปนจํานวนนอย และผูรอง

ไมเคยเปนฝายชนะคดี20

 คาใชจายในการดําเนินกระบวนการอนุญา

โตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ประกอบไปดวย 

คาปวยการ (คานําเรื่องเขาสูกระบวนการ) ในอัตรา

รอยละสองของทุนทรพัย แตไมตํา่กวา 10,000 บาท 

คาตอบแทนอนญุาโตตลุาการจาํนวน 10,000 บาท

ใหแตละฝายรับภาระก่ึงหนึ่ง และคาเบ็ดเตล็ด ซ่ึง

สํานักงานฯ มักจะใหการสนับสนุนเพื่อชวยเหลือ

คูพิพาทท่ีเปนรายเล็ก21 ในดานปญหา อุปสรรค 

และความท าทายในการดําเนินงาน ป ญหา

ประการแรก คือ ขอจํากัดเรื่องบุคลากรที่ทําหนาที่

อนญุาโตตลุาการ เนือ่งจากตองเปนบคุคลทีม่คีวาม

เชี่ยวชาญ แตดวยการที่ผูเชี่ยวชาญสวนใหญอยูใน

แวดวงธุรกิจท่ีเปนบริษัทหลักทรัพยอยูแลว การ

มาทําหนาท่ีอนุญาโตตุลาการจึงอาจทําใหมีความ

ขัดแยงของผลประโยชนได นอกจากนี้ สํานักงาน 

ก.ล.ต. มีเจาหนาที่รับผิดชอบงานในสวนนี้จํานวน

จํากัดเนื่องจากเจาหนาท่ีมีงานประจําท่ีตองรับผิด

ชอบ ทําใหกระบวนการลาชาและดําเนินไปอยาง

ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร22

 2.3 ขอพิพาทดานธุรกิจประกันภัย

ในฐานะผูกาํกบัดแูลธุรกจิประกนัภยั สาํนกังาน

คปภ. ไดออกระเบียบเรื่องการประนอมขอพิพาท 

ไดแก ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

18 ผู แทนจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ในการประชุมแสดงความคิดเห็น (Roundtable

 Discussion) เรือ่ง การพฒันาระบบการระงบัขอพพิาทดานการเงนิและการธนาคารของประเทศไทย. คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยั

 หอการคาไทย และสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) หองประชุมชิดลม วันที่ 17 พฤษภาคม 2560.
19 เพิ่งอาง.
20 ขอมูลจาก ก.ล.ต. ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560.
21 ผูแทนจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ในการประชุมแสดงความคิดเห็น (Roundtable 

 Discussion) เรือ่ง การพฒันาระบบการระงบัขอพพิาทดานการเงนิและการธนาคารของประเทศไทย. คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยั

 หอการคาไทย และสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) หองประชุมชิดลม วันที่ 17 พฤษภาคม 2560.
22 เพิ่งอาง.
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพันธพงษ ขําออน

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วาดวย การ

ประนอมขอพิพาทประกันภัยในกระบวนการ

อนญุาโตตลุาการ พ.ศ. 2553 โดยผูรองเรยีนสามารถ

ยืน่คาํรองตอสาํนกังาน คปภ. ไดในทกุเขตพืน้ทีห่รอื

ยื่นคํารอง ณ ศูนยบริการดานการประกันภัย หาก

เจาหนาทีเ่หน็วาขอพพิาทนัน้มมีลู กใ็หเจาหนาทีส่ง

จดหมายใหกรรมการผูจดัการบรษัิท พรอมเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ เพื่อใหบริษัทรับทราบขอกลาวหา

พรอมเตรียมขอมูลชีแ้จง หลงัจากนัน้ใหเจาหนาที่

แจงคูกรณเีปนหนงัสอืใหมาพรอมกนัเพือ่หาแนวทาง

ประนอมขอพพิาท หากตกลงกันไดในประเด็นขอ

พิพาทใด ใหจัดทําเปนสัญญาประนีประนอมยอม

ความ ซ่ึงประกอบไปดวยคณะผูไกลเกลี่ยที่จัดตั้ง

โดย คปภ. มีจํานวนทั้งหมดประมาณ 40 คน ใน

กรณีที่ไมสามารถตกลงกันได ก็สามารถนําเรื่องเขา

สูกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการ

ทางศาล23

 สําหรับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ คปภ. 

ไดออกระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วาดวย

อนุญาโตตลุาการ พ.ศ. 2551 ลงวนัที ่25 กรกฎาคม 

2551 (แกไข พ.ศ. 2553) ซึ่งกําหนดใหผูเสียหาย

ภายใตสญัญาประกนัภยัสามารถระงบัขอพิพาทโดย

วิธีอนุญาโตตุลาการไดซ่ึงระบุไวในสัญญาประกัน

ภัย (กรมธรรม) ซึ่งโดยทั่วไปแลว ในสัญญาประกัน

ภยัจะกาํหนดใหคูสญัญาทีม่สีทิธเิรยีกรองในสญัญา

ประกันภัย หากประสงคจะระงับขอพิพาทดวย

วิธีอนุญาโตตุลาการ คูสัญญาอีกฝายจะปฏิเสธไม

ได แตถาหากในสัญญาไมระบุเร่ืองการระงับขอ

พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไว ตามประกาศนาย

ทะเบียนของ คปภ. ใหถือวาสัญญาประกันภัย

นั้นใหสิทธิคู สัญญาในการระงับขอพิพาทดวยวิธี

อนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทท้ังประกัน

ชีวิตและประกันวินาศภัย ยกเวนเรื่องประกันภัย

ทางทะเล (Maritime)24

 ข อพิพาทที่ เกิดข้ึนสวนใหญของบริการ

ประกนัภัย คอื การตกลงกนัไมไดในเรือ่งคาเสยีหาย 

การจายเงินไมตรงตามสัญญา การบังคับขาย 

(force sale) การประพฤติตัวไมเหมาะสมของ

พนักงาน หรือการที่คู ความนําขอพิพาทเขาสู 

กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อทําให อายุ

ความหยุดลง25ในป พ.ศ. 2559 มีขอพิพาทท่ีเขาสู

กระบวนการอนุญาโตตุลาการประมาณ 800 คดี 

สวนใหญเปนขอพิพาทเรื่องประกันวินาศภัยเรื่อง

รถยนต โดยท่ีผู เสียหายรองตอบริษัทประกัน 

สําหรับในป พ.ศ. 2560 จนถึงเดือนพฤษภาคม มี

23 ผูแทนจากสมาคมประกันชีวิต ในการประชุมแสดงความคิดเห็น (Roundtable Discussion) เร่ือง การพัฒนาระบบการระงับ

 ขอพิพาทดานการเงินและการธนาคารของประเทศไทย. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

 (THAC) หองประชุมชิดลม วันที่ 17 พฤษภาคม 2560. 
24 ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 (Roundtable Discussion) เรือ่ง การพฒันาระบบการระงบัขอพิพาทดานการเงนิและการธนาคารของประเทศไทย. คณะนติิศาสตร 

 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) หองประชุมชิดลม วันที่ 17 พฤษภาคม 2560.
25 ผูแทนจากสมาคมประกันวินาศภัย ในการประชุมแสดงความคิดเห็น (Roundtable Discussion) เรื่อง การพัฒนาระบบการระงับ

 ขอพิพาทดานการเงินและการธนาคารของประเทศไทย. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

 (THAC) หองประชุมชิดลม วันที่ 17 พฤษภาคม 2560.
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ขอพิพาทที่เขาสู กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

แลวประมาณ 300 คดี26 คาใชจายในการดําเนิน

กระบวนการขึน้อยูกบัทนุทรพัยทีพ่พิาท อยางไรกด็ี

คปภ. กําหนดคาใชจายขั้นต่ําไวที่ 10,000 บาท

แตถาขอพพิาททีม่ทีนุทรพัยพพิาทเกนิหน่ึงรอยลาน

บาท จะตองวางเงินคาใชจาย 500,000 บาท ซึ่งใน

ปจจบุนัยงัไมเคยมคีดีทีม่ทีนุทรพัยเกนิหน่ึงรอยลาน

บาทเขาสูกระบวนการ27

 ในเรื่องปญหา อุปสรรค และความทาทายใน

การดําเนินงาน อุปสรรคประการแรก คือ ขอจํากัด

ของจํานวนของอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากขอ

พพิาททนุทรพัยไมสงู ผูทีท่าํหนาทีอ่นุญาโตตุลาการ

จํานวนมากพิจารณาแลววารายไดไมคุมกับเวลา

ที่เสียไปจึงปฏิเสธการเขามาทําหนาที่ นอกจาก

น้ี ในบางกรณี คูพิพาทนําเรื่องเขาสูกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการพรอมกันหลายสิบคดีท้ัง ๆ ที่

เปนมูลคดีเดียวกัน ทําใหการดําเนินกระบวนการ

พิจารณาคดีลาชา ปญหาอีกประการ คือ ขอจํากัด

ของจาํนวนเจาหนาทีใ่นสวนของการบรหิารจดัการ

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในปจจุบัน คปภ. มี

บุคลาการในสวนน้ีไมถึงสิบคน ซึ่งไมเพียงพอตอ

การบริหารจัดการกระบวนการ28 

3. กฎหมายและระบบการระงบัขอพพิาท

 ดานการเงินและการธนาคารของตาง

 ประเทศที่นาสนใจ

 3.1 การระงับขอพิพาทระหวางผูใหบริการ

และผูบริโภค (B2C) ในตางประเทศ

 (1) มีการจัดตั้งสถาบันระงับขอพิพาทแบบ 

ADR โดยผูกํากับดูแลภาคการเงินและการธนาคาร

ของประเทศ

 หนวยงานกํากับดูแลภาคการเงินหลายแหง

ในตางประเทศมักจัดตั้งกลไกใหผูบริโภคสามารถ

เขาถึงกระบวนการระงับขอพิพาทไดโดยงายไมวา

จะเปนการจัดใหมีกลไกรับเรื่องรองเรียนโดยตรง

จากผูบริโภค ซ่ึงถือเปนกระบวนการท่ีงายและ

สะดวกกับผูบริโภคมากที่สุด เชน ประเทศเยอรมนี

ที่มีหนวยงานกํากับดูแลบริการดานการเงิน หรือ 

BaFin29 จัดตั้งระบบรับการรองเรียนจากผูบริโภค 

สหราชอาณาจักรมีกฎหมายกําหนดใหสถาบัน

การเงนิมกีลไกรบัเรือ่งรองเรยีนจากผูบรโิภคโดยตรง30

ประเทศไทยท่ีมธีนาคารแหงประเทศไทยจดัตัง้ศนูย

คุมครองผูใชบริการทางการเงินที่เปนชองทางรับ

เร่ืองรองเรียนของผู บริโภค หรือธนาคารแหง

26 ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 (Roundtable Discussion) เรือ่ง การพฒันาระบบการระงบัขอพิพาทดานการเงนิและการธนาคารของประเทศไทย. คณะนติิศาสตร 

 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) หองประชุมชิดลม วันที่ 17 พฤษภาคม 2560. 
27 เพิ่งอาง.
28 เพิ่งอาง.
29 The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). (2017). Complaining to BaFin [Online]. Retrieved from https://

 www.bafin.de (accessed 17 July 2017).
30 See N. 4, Iris Benöhr, p. 6.
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ชาติฮองกง (HKMA) ที่กําหนดใหธนาคารภายใต

การกํากับดูแลทุกแหงมีชองทางรับเร่ืองรองเรียน

จากผูบริโภค31 

 ถาหากผูบริโภคและผูใหบริการไมสามารถ

รับขอพิพาทไดภายใตกลไกรับเรื่องรองเรียนใน

เบื้องตน ผูบริโภคสามารถเสนอเรื่องไปยังสถาบัน

ระงับขอพิพาทที่จัดต้ังขึ้นโดยหนวยงานกํากับ

ดูแลภาคการเงิน ยกตัวอยางเชน สหรัฐอเมริกา

ที่หนวยงานกํากับดูแลทางดานการเงินและหลัก

ทรัพย (FINRA) จัดต้ังสถาบัน FINRA Dispute 

Resolution (FINRADR) ที่ใช ADR ในการระงับ

ขอพิพาทและมีขอบังคับของตัวเอง ไดแก The 

FINRADR Code of Arbitration Procedures 

for Consumer Disputes (FINRADR Code)32

สําหรับเขตบริการฮองกง ภาครัฐมีการจัดตั้งศูนย

ระงับขอพิพาททางการเงิน (FDRC)33 เพื่อระงับ

ขอพิพาทดานการเงิน การธนาคาร และหลักทรัพย

โดยกาํหนดแนวทางในการรบัขอพิพาทไวใน FDRS 

Guidelines on Intake Criteria of Cases และ

มีขอบังคับของตนเอง ไดแก FDRS Mediation 

and Arbitration Rules สําหรับขอพิพาทดาน

ประกัน มีการจัดตั้งศูนยระงับขอพิพาทดาน

ประกันภัยโดยเฉพาะท่ีเรียกวา The Insurance 

Claims Complaints Bureau (ICCB)34 สําหรับ

สหราชอาณาจกัร หนวยงานกาํกบัดแูลภาคการเงนิ

(FSA) จัดตั้งสถาบัน Ombudsman ที่เรียกวา 

Financial Services Ombudsman (FSO)35 ที่

กําหนดขั้นตอน กระบวนการ และผลทางกฎหมาย

ของคําตัดสินในการระงับขอพิพาทท้ังดานการเงิน 

การธนาคาร หลักทรัพย และประกันภัย สําหรับ

ประเทศเยอรมนี ภาคเอกชนจะมีบทบาทมากใน

การระงบัขอพพิาทโดยสมาคมของผูใหบรกิารจดัตัง้

กลไก Ombudsman เพื่อระงับขอพิพาทระหวาง

ผูบริโภคกับผูใหบริการท่ีเปนสมาชิกของสมาคม 

ซ่ึงเปนระบบท่ีประสบความสําเร็จ สําหรับภาครัฐ

ของประเทศเยอรมนีเองก็มีศูนยอนุญาโตตุลาการ

สําหรับขอพิพาทที่เป นความผิดตามกฎหมาย

การลงทุน (Investment Code) 

 (2) เปนระบบบังคับใหเขาสู กระบวนการ

ระงับขอพิพาททางเลือก (Mandatory ADR)

31 Hong Kong Monetary Authority. (2017) Bank’s Contact Persons for Handling Customer Complaints [Online]. 

 Retrieved from http://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/other-information/Banks_contact_persons.pdf

 (accessed 25 June 2017).
32 Financial Industry Regulatory Authority. (2017). Arbitration and Mediation [Online]. Retrieved from http://

 www.finra.org/arbitration-and-mediation (accessed 9 April 2017); and Shahla F.Ali & Antonio Da Roza. (2012). 

 Alternative Dispute Resolution Design in Financial Markets-Some more equal than others: Hong Kong’s 

 Proposed Financial Dispute Resolution Centre in the Context of the Experience in the United Kingdom, 

 United States, Australia, and Singapore, Pacific Rim Law & Policy Journal, 21(3), p. 506.
33 Financial Dispute Resolution Centre. (2015). FDRC Annual report 2015 [Online]. Retrieved from http://www.

 fdrc.org.hk/en/html/publications/annualreport.php (accessed 10 May 2017).
34 The Insurance Claims Complaints Bureau (2015). Objective and Missions [Online]. Retrieved from http://

 www.iccb.org.hk/en_statistics.htm#fig3 (accessed 10 May 2017).
35 See N. 4, Iris Benöhr, p. 9.
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 เนื่องจากการระงับขอพิพาทโดยสถาบัน

เหลาน้ีมุงใหความคุมครองแกผูบริโภคในภาคการ

เงินการธนาคาร ดังน้ัน จึงมีมาตรการหรือกลไก

กําหนดใหบริษัทหรือสถาบันทางการเงินตองเขาสู

กระบวนการระงับขอพิพาทแมไมสมัครใจซึ่งแตก

ตางจากการระงับขอพิพาททางเลือกผานสถาบัน

อนุญาโตตุลาการท่ัวไปท่ีตองอาศัยความสมัครใจ

ของท้ังสองฝาย กลาวคือ กลไกบังคับใหบริษัท

ที่เปนสมาชิกสถาบันระงับขอพิพาทตองเขาสู 

กระบวนการระงับขอพิพาททางเลือกของสถาบัน 

เชน ในกรณีของประเทศเยอรมนี บริษัทที่เปน

สมาชิกของสมาคมผูใหบริการจะอยูภายใตกลไก

ของ Ombudsman ของสมาคมน้ัน36 ในเขตบรหิาร

พิเศษฮองกง บริษัทประกันที่เปนสมาชิกของ ICCB 

จะเขาสูกระบวนการ ADR ของสถาบนัฯ37 นอกจาก

นี้ ธนาคารแหงชาติฮองกง (HKMA) และหนวยงาน

กํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพยฮองกง (SFC) ก็มี

มาตรการกําหนดใหสมาชิก ซึ่งไดแก สถาบันทาง

การเงนิการธนาคารท้ังหลายทีไ่ดรบัใบอนญุาตหรอื

จดทะเบียนเพื่อประกอบกิจการจากผูกํากับดูแล 

HKMA และ SFC ซ่ึงหนวยงานกํากับดูแลทั้งสอง

กําหนดใหสถาบันการเงินเหลานั้นจะตองเขาเปน

สมาชิกสถาบันระงับขอพิพาทดวย (FDRC)38 

 (3) สถาบันระงับขอพิพาทดานการเงินเนน

ระงับขอพิพาทท่ีจํานวนเงินไมสูง และไมใชขอ

พิพาทระดับใหญ

 เนื่องจากสถาบันระงับขอพิพาทเนนที่การ

คุมครองผูบรโิภค และการใชกระบวนการทีย่ดืหยุน

เพื่อระงับขอพิพาทที่ไมมีความซับซอน จึงมีขอ

กําหนดเรื่องวงเงินเรียกรอง และจํานวนเงินของ

คาชดเชยที่อยูในคําตัดสิน เชน ศูนย ICCB ของ

ฮ องกงจํากัดวงเงินเรียกร องสูงสุดไม ให  เกิน

หนึ่งลานเหรียญฮองกง39 ในสหราชอาณาจักร 

Ombudsman จะออกคําวินิจฉัยใหชดใชเปน

จาํนวนเงนิไมเกนิ £150,00040 และสาํหรบัประเทศ

เยอรมนี Ombudsman จะมีคําตัดสินใหเกิดการ

ชดใชเปนจํานวนเงินไมเกิน €10,000 ซึ่งมีผูกพัน

คูพิพาท (Legally Binding) แตถาหากคําตัดสินมี

ผลใหเกิดการชดใชเปนจํานวนเงินตั้งแต €10,000 

ถึง €100,000 คําตัดสินนั้นจะถือเปนคําแนะนํา 

(Recommendation) และไมมีผลผูกพันตาม

กฎหมาย เปนไปตามความสมัครใจของทั้งผูบริโภค

และบริษัท41 สําหรับขอพิพาทที่มีความซับซอน

และมีมูลคาทรัพยที่พิพาทสูง หรือเกี่ยวพันกับองค

ประกอบตางประเทศ ควรเขาสูการระงับขอพิพาท

36 Ibid., p. 7.
37 The Insurance Claims Complaints Bureau. (2017). Complaints Handling Procedures [Online]. Retrieved from 

 http://www.iccb.org.hk/files/ar_2015-16.pdf (accessed 29 June 2017).
38 Hong Kong Monetary Authority. (2017). Banking Policy & Supervision [Online]. Retrieved from http://www.

 hkma.gov.hk/eng/key-functions/banking-stability/banking-policy-and-supervision/three-tier-banking-system.

 shtml (accessed 15 April 2017).
39 Ibid.
40 See N. 4, Iris Benöhr, p. 6.
41 Ibid.
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โดยวิธีอนุญาโตตุลาการในศูนยอนุญาโตตุลาการ

ระดับใหญ ที่มีความเปนสากล ซึ่งมีกฎเกณฑและ

ขอบังคับที่เหมาะสมกับขอพิพาทระดับใหญ

 (4) สถาบันระงับขอพิพาทดานการเงิน

มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่เปนระบบ 

 ความยัง่ยนืของหนวยงานขึน้อยูกบัระบบการ

จดัสรรงบประมาณทีเ่ปนระบบและมปีระสทิธภิาพ 

ในประเทศเยอรมนี Ombudsman ของสมาคม

ผูใหบริการไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางเปน

ระบบเพือ่ใหเกดิความมัน่คงในการปฏบิตังิาน ภาค

เอกชนเปนผูสนับสนุนเงินให Ombudsman ใน

ฐานะสมาชิกของสมาคมผูใหบริการ เพื่อระงับขอ

พิพาทที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทในสมาคมถูกฟอง

รอง42 ดังนั้น การธํารงอยูของ Ombudsman จึงมี

ความสาํคญัในการสรางความเชือ่มัน่ใหกบัผูบรโิภค

ที่ตองการมีหลักประกันวาจะมีกระบวนการระงับ

ขอพิพาทที่นาเช่ือถือเมื่อเกิดปญหาขึ้น สําหรับ

สหราชอาณาจักร กฎหมายกําหนดใหผูใหบริการ

ที่อยู ภายใตการกํากับดูแลของ FSA จะตอง

สนับสนุนคาธรรมเนียมรายปแก Ombudsman 

เพ่ือประโยชนของผู บริโภคที่จะสามารถเขาถึง

กระบวนการระงับขอพิพาทในภาคการเงินได43

 3.2 การระงับขอพิพาทดานการเงินท่ีมี

ทุนทรัพยพิพาทสูง และการระงับขอพิพาท

ระหวางผูใหบริการดวยกันเอง (B2B)

 สําหรับการระงับขอพิพาทดานการเงินที่มี

ทนุทรพัยพพิาทสงู และการระงบัขอพพิาทระหวาง

ผูใหบริการดวยกันเอง (B2B) คู พิพาทมักจะใช

กระบวนการศาล หรือกระบวนการระงับขอพิพาท

โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

บางแหงมีขอบังคับเฉพาะสําหรับขอพิพาทดาน

การเงินและการธนาคาร เชน สถาบัน CIETAC เปน

สถาบันที่กําหนดขอบังคับทางการเงินขึ้นมาเฉพาะ

ที่เรียกวา China International Economic and 

Trade Arbitration Commission Financial 

Disputes Arbitration Rules (“Financial 

Arbitration Rules”) ซ่ึงประกอบไปดวยบทบญัญตัิ 

28 มาตรา ถือวาเปนกระบวนการที่สั้นและกระชับ

กวาขอบงัคับอนญุาโตตลุาการปกต ิ(48 มาตรา และ

ภาคผนวก 3 ฉบับ) 

 นอกจากสถาบัน CIETAC แลว สถาบัน 

P.R.I.M.E. Finance เปนสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ท่ีระงับขอพิพาททางการเงิน มีความซับซอน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งข อพิพาทเกี่ยวกับตราสาร

อนุพันธ (derivatives) และการคาขายแลกเปลี่ยน 

(swaps) โดยเปาหมายหลักของสถาบัน P.R.I.M.E.

Finance คือ อํานวยความสะดวกในการระงับ

ขอพิพาททางการเงินท่ีซับซอนใหแกคูความ ลด

ความไมแนนอนในประเด็นขอกฎหมาย และ

ชวยควบคุมตลาดการเงินและเศรษฐกิจของโลก 

สถาบัน P.R.I.M.E. Finance ใหบริการระงับ

ขอพิพาททางการเงินระหวางหนวยงานเอกชน 

(เชน ธนาคาร บริษัทประกันภัย กองทุนบําเหน็จ

บํานาญ) กับสถาบันตาง ๆ เชน ผู กํากับดูแล 

หนวยงานแลกเปลี่ยนเงินตรา สํานักงาน Clearing 

42 Ibid.
43 Ibid.
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House รวมทั้งผู บริโภค44 โดยวิธีการประนอม 

(mediation) และอนุญาโตตุลาการ (arbitration) 

โดยมีคณะอนุญาโตตุลาการที่เปนผูเชี่ยวชาญและ

มปีระสบการณดานการระงบัขอพพิาทดานการเงนิ

ระหวางประเทศที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล

ทั่วโลกมากกวา 130 คน

 สถาบัน P.R.I.M.E. Finance มีขอสัญญา

มาตรฐาน (Model clause) ที่คูสัญญาสามารถ

ตกลงนํามาใชระหวางกนัไดเพือ่ระงบัขอพพิาททาง

ดานการเงิน หรือแมแตในกรณีที่เปนขอพิพาท

เกี่ยวกับการซื้อขายตราสารอนุพันธ โดยสมาคม

สวอปและตราสารอนุพันธ ระหว างประเทศ 

(the International Swaps and Derivatives 

Association-ISDA) ซึ่งเปนสมาคมระดับโลก

ก็ตระหนักถึงความสําคัญของการระงับขอพิพาท

ทางเลือกสําหรับการซื้อขายอนุพันธ และไดออก 

ISDA Arbitration Guide 2013 เพื่อเปนแนวทาง

ในการระงับขอพพิาททางการเงนิจากการใชสญัญา

มาตรฐานของ ISDA Master Agreement ของตน 

โดยได  กําหนดขอสัญญามาตรฐาน (Model 

Clause) ในเร่ืองอนุญาโตตุลาการให มีการ

ระงับขอพิพาทดวยวิธีการอนุญาโตตุลาการภาย

ใต P.R.I.M.E. Finance Arbitration Rules45

นอกจากนี้ กฎขอบังคับอนุญาโตตุลาการทาง

ดานการเงินของสถาบัน P.R.I.M.E. ไดรับการ

ปรับปรุงมาจาก UNCITRAL Arbitrat ion 

Rules 2010 คู สัญญาสามารถใชหลักการของ 

UNCITRAL Arbitration Rules และแนวทาง

ปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลในการ

ระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไดทั่วโลก

4. ขอควรพิจารณาเพื่อพัฒนาระบบ

 การระงับขอพิพาทดานการเงินและ

 การธนาคารของประเทศไทย

 4.1 จัดตั้งกระบวนการระงับขอพิพาททาง

เลือกแบบบังคับ (Mandatory ADR) ในธุรกิจ

ธนาคาร

 สําหรับการระงับขอพิพาทระหวางผูบริโภค

และสถาบันการเงิน มกีระบวนการรบัเรือ่งรองเรยีน

จากผูบริโภคเพื่อสะสางปญหาเบื้องตน ทั้งจากการ

ท่ีสถาบันการเงินมีกระบวนการรับเรื่องรองเรียน

ภายในองคกร และกระบวนการรองเรียนที่จัดตั้ง

ขึ้นโดยธนาคารแหงประเทศไทย คือ ศูนยคุมครอง

ผูใชบริการทางการเงิน ที่เปนชองทางใหผูบริโภค

รองเรยีนการบริการของสถาบันการเงนิทีอ่ยูภายใต

การกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย แต

กระบวนการนีเ้ปนเพยีงการเปดโอกาสใหทัง้สองฝาย

ทาํความเขาใจซึง่กนัและกนั และแลกเปลีย่นขอมลู

กันเทานั้น ไมมีการเสนอความคิดเห็นใหคูพิพาท

ปฏิบัติตาม อยางไรก็ดี ธนาคารแหงประเทศไทย

ไมมชีองทางในการระงบัขอพิพาททางเลอืกอืน่ เชน 

การไกลเกลีย่ หรอืการอนญุาโตตลุาการ ซึง่ในธรุกจิ

หลักทรัพย และธุรกิจประกันภัย มีระบบการระงับ

ขอพิพาทท่ีจัดข้ึนโดยสํานักงาน ก.ล.ต. (สําหรับ

44 Eric De Brabandere (2012). P.R.I.M.E. Finance: The Role and Function of the New Arbitral Institution for the 

 Settlement of Financial Disputes in the Hague. [Online]. Retrieved from https://www.asil.org/insights/volume/

 16/issue/3/prime-finance-role-and-function-new-arbitral-institution-settlement (assessed 11 July 2017).
45 Ibid.
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ขอพพิาทกบับรษัิทหลกัทรพัย) และสาํนักงาน คปภ. 

(สําหรบัขอพิพาทกบับรษัิทประกนั) ดงันัน้ เพือ่เพิม่

ชองทางใหผูบริโภคสามารถเยียวยาความเสียหาย

ไดเปนระบบมากขึ้น ประเทศไทยอาจพิจารณา

จัดตั้งหนวยงานระงับขอพิพาทโดยเฉพาะระหวาง

ผูบริโภคและสถาบันการเงินเหมือนที่ฮองกงไดตั้ง

ศูนยระงับขอพิพาททางการเงิน (FDRC) และอาจ

นาํหลักเกณฑบางประการมาเปนแนวปฏบิตัไิด ดงันี้

 (1) พิจารณาจัดตั้งหนวยงานระงับขอพิพาท

ระหวางผู บริโภคกับสถาบันการเงินที่อยู ภาย

ใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย 

(Financial Dispute Resolution Center) เพื่อ

เพิ่มโอกาสใหผูบริโภคสามารถเขาสูกระบวนการ

ระงับขอพิพาททางเลือกท่ีเปนกระบวนการเฉพาะ

สาํหรบัขอพพิาทในเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการธนาคาร นอก

เหนือจากชองทางที่มีอยูแลว เชน การฟองคดีใน

ศาล หรืออนุญาโตตุลาการ สําหรับขอพิพาทที่ไม

สามารถสะสางไดภายใตกระบวนการรับเรื่องรอง

เรียนของธนาคารแหงประเทศไทยหรือธนาคาร

พาณิชย หรือขอพิพาทที่มีความซับซอน หนวย

งานนี้จะระงับขอพิพาทโดยกระบวนการไกลเกล่ีย 

และอนุญาโตตุลาการตามลําดับ โดยกําหนดให

สถาบันทางการเงินท่ีอยูในกํากับดูแลของธนาคาร

แหงประเทศไทยจะตองเขาสู กระบวนการแบบ

บังคับ (Mandatory) เมื่อมีผูบริโภครองเรียนเขา

มาในหนวยงานระงับขอพิพาทน้ี จึงเสนอใหเพิ่ม

เติมหมวดใหม คือ หมวด 9 เรื่อง หนวยงานระงับ

ขอพิพาทระหวางผูบริโภคกับสถาบันการเงิน ใน

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 

ซึ่งกําหนดใหสถาบันการเงินที่อยูในกํากับดูแลของ

พระราชบัญญัติฯ นี้ตองเขาเปนสมาชิกหนวยงาน

ระงับขอพิพาทฯ ดวย องคประกอบของหมวดที่ 

9 วาดวยหนวยงานระงับขอพิพาทนี้อาจประกอบ

ไปดวยเร่ืองอํานาจและหนาท่ี เงินทุนในการจัดตั้ง

หนวยงานและการดําเนินงาน (ในหลายประเทศ 

สถาบันการเงินเปนผูสนับสนุนเงินใหกับหนวยงาน

ระงบัขอพพิาท เชน สหราชอาณาจกัร และประเทศ

เยอรมนี) องคประกอบของคณะ กรอบเวลาในการ

พิจารณา และผลทางกฎหมายของคําชี้ขาด 

 (2) พิจารณากระบวนการท่ีใหคูพิพาทเขา

กระบวนการไกลเกลี่ยกอนที่จะเขาสูกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ (Mediation first, arbitration 

next) โดยจะตองจัดทําขอกําหนด (Terms of 

Reference) ขอบังคับของหนวยงานระงับขอ

พิพาท (Mediation and Arbitration Rules) และ

แนวทางในการรับคดี อาทิ ขอพิพาทประเภทใด

บางท่ีอยูภายใตอํานาจของหนวยงานนี้ ผูท่ีมีสิทธิ

รองเรียนคือใคร ขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแตการรับเรื่อง

รองเรียน การแตงตั้งผูไกลเกลี่ยขอพิพาท บทบาท

และหนาที่ของผูไกลเกลี่ยขอพิพาท กระบวนการ

ไกลเกลี่ยขอพิพาท การสิ้นสุดกระบวนการ การ

เขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการหลังจากการ

ไกลเกลี่ยไมเปนผล ขอกําหนดเก่ียวกับการแจงให

ระงบัขอพพิาทดวยวธิอีนญุาโตตลุาการ การแตงตัง้

อนุญาโตตุลาการ ขอเรียกรองที่ขาดคุณสมบัติใน

การดําเนินการตอในช้ันอนุญาโตตุลาการ หนาท่ี

เปดเผยขอมูลของอนุญาโตตุลาการ การเพิกถอน

อนุญาโตตุลาการ ขอบเขตอํานาจในการตีความ

ขอบงัคบัของอนญุาโตตลุาการ กระบวนการพจิารณา

ของอนุญาโตตุลาการ การรับฟงจากผูเกี่ยวของ 

(In-person hearing) การติดตอสือ่สารกันระหวาง

อนุญาโตตุลาการและคูพิพาท การรักษาความลับ 

ภาษาท่ีใช เปนตน
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 สําหรับเร่ืองทุนทรัพยของขอพิพาทและคา

ธรรมเนียม อาจพิจารณาใชแนวทางของฮองกง 

กลาวคือ หากขอเรียกรองนั้นมีมูลคาไมเกิน 1 แสน

เหรียญฮองกง (ประมาณ 425,000 บาท) ศูนย

ระงับขอพพิาท (FDRC) จะแตงตัง้ผูประนอมพพิาท

ของศูนย (In-house mediator) เปนผูประนอม

ขอพิพาท หากขอเรียกรองมีมูลคาเกินกวานั้น คู

พิพาทจะตองตกลงรวมกันในการเลือกผูประนอม

ขอพิพาทจากบัญชีรายชื่อผูประนอมขอพิพาทที่

ศูนยไดจัดทําไวและหากตกลงกันไมได ศูนยฯ จะ

ดําเนินการเลือกผูประนอมขอพิพาทจากบัญชีราย

ชือ่ดงักลาว ศนูย FDRC มคีาธรรมเนยีมในการดาํเนนิ

การที่เรียกเก็บทั้งผูยื่นขอเรียกรองและสถาบันการ

เงนิ ในเบือ้งตนจะมคีาธรรมเนยีมเขาสูกระบวนการ 

200 เหรียญฮองกง (ประมาณ 850 บาท) สวน

อัตราคาธรรมเนียมสําหรับการไกลเกลี่ยขอพิพาท

ที่คูพิพาททั้งสองฝายจะตองออกคาใชจายจะข้ึน

อยูกับระยะเวลาวาอยูภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(Specified mediation time) คือ 4 ชั่วโมง และ

มูลคาของขอเรียกรองนอยกวา 100,000 เหรียญ

ฮองกง (ประมาณ 425,000 บาท) หรือไม ถาหาก

ขอพิพาทไกลเกลี่ยไดภายในระยะเวลาที่กําหนด

และมูลคาขอขอเรียกรองไมเกิน 100,000 เหรียญ

ฮองกง ผู ร องเรียนจะตองชําระคาธรรมเนียม 

1,000 เหรียญฮองกง (ประมาณ 4,250 บาท) 

และสถาบันการเงินท่ีถูกรองเรียนจะตองชําระ

คาธรรมเนียม 5,000 เหรียญฮองกง (ประมาณ 

21,275 บาท) หากการไกลเกลี่ยประสบผลสําเร็จ 

ขอพิพาทจะยุติในชั้นนี้ แตหากยังไมสามารถตกลง

กันได ผูยื่นขอเรียกรองอาจพิจารณาตัดสินใจยื่น

ขอพิพาทเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการ46

สํ าหรับข อพิพาทที่ เข  าสู  กระบวนการ

อนญุาโตตลุาการ ถาหากมลูคาของขอเรยีกรองนอย

กวา 500,000 เหรยีญฮองกง (ประมาณ 2,127,000 

บาท) และอนุญาโตตุลาการพิจารณาดวยเอกสาร

อยางเดยีว คูพพิาททัง้สองฝายจะตองออกคาใชจาย

ดังนี้ ผูเรียกรอง 5,000 เหรียญฮองกง (ประมาณ 

21,275 บาท) และสถาบันการเงินที่ถูกรองเรียน 

20,000 เหรียญฮองกง (ประมาณ 85,100 บาท) 

และเมื่อมีคําชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการ ขอพิพาท

เปนอันระงับและมีผลผูกพันคูพิพาททั้งสองฝาย 

สําหรับขั้นตอนในการระงับขอพิพาทเปนไปตาม

แผนภาพในหนาถัดไป

46 Financial Dispute Resolution Scheme (FDRS) Mediation and Arbitration Rules. Section 2: Mediation [Online]. 

 Retrieved from http://www.fdrc.org.hk/en/doc/FDRC_ToR_Annex_IV_en.pdf (accessed 11 July 2017).
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4.2 จดัตัง้กระบวนการระงบัขอพิพาททาง

เลือกแบบบังคับ (Mandatory ADR) ในธุรกิจ

หลักทรัพย

 ปจจุบัน มีเพียงขอพิพาทในธุรกิจประกันภัย

เทาน้ันท่ี คปภ. กาํหนดใหมรีะบบการเขาสูกระบวน

การอนุญาโตตุลาการแบบบังคับโดยระเบียบสํานัก

งานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธรุกจิประกนัภยั วาดวย อนญุาโตตลุาการ พ.ศ. 2551 

(แกไข พ.ศ. 2553) แตสําหรับธุรกิจหลักทรัพย 

ยังไมมีระบบ ADR เชิงบังคับ (ก.ล.ต. มีขอกําหนด

เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ แตขึ้นอยูกับความ

สมัครใจของบริษัท ซ่ึงบริษัทที่ตกลงในการใช

กระบวนการระงับขอพพิาทโดยวธิอีนุญาโตตุลาการ

จะไดรับตราสัญลักษณเพื่อสรางความนาเชื่อถือให

กับผูบริโภค) ดังนั้น ควรพิจารณาสรางกลไกการ

ระงบัขอพพิาททางเลอืก (ADR) เชงิบงัคบัใหกบัผูให

บริการท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ ก.ล.ต. โดย

มีแนวทาง ดังนี้

 (1) ใหคูพิพาทเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย

ขอพพิาทเสยีกอนทีจ่ะใชกระบวนการอนญุาโตตลุา-

การ เพื่อใหคูพิพาทมีโอกาสยุติขอพิพาทภายใต

กระบวนการที่ มี ขั้ นตอนที่ ยื ดหยุ  นกว  าการ

อนุญาโตตุลาการเพื่อใหข อพิพาทสิ้นสุดไปได

รวดเร็วและประหยัดคาใชจายของทั้งสองฝาย ใน

ปจจุบัน กระบวนการระงับขอพิพาทของ ก.ล.ต. 

ประกอบไปดวยกระบวนการท่ีมาจากขอพพิาทเรือ่ง

การขายหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และกระบวนการ

ขั้นตอนการนําขอพิพาทเขาสูหนวยงานระงับขอพิพาทระหวางผูบริโภคกับสถาบันการเงิน
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ที่มาจากขอพิพาทที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ

สัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ซึ่งทั้งสอง

กระบวนการนีกํ้าหนดใหคูพพิาทสามารถเลอืกใหมี

การระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ แตไม

ไดเปนการบังคับใหคูพิพาทตองไกลเกลี่ยขอพิพาท

กอนแลวจงึเขาสูกระบวนการอนญุาโตตลุาการเมือ่

ไกลเกลี่ยไมเปนผล ดังนั้น อาจพิจารณาแกไข

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา พ.ศ. 2546 ใหมีถอยคําเชิงบังคับเพื่อให

คูความเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาท โดยเร่ิม

จากการการไกลเกลี่ยและการอนุญาโตตุลาการ

ตามลําดับ 

 พระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535

 ให ยกเ ลิกความในมาตรา 201 แห  ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 253547 และใหใชความตอไปนี้แทน

 “ในกรณีที่สมาชิกของตลาดหลักทรัพยมี

ขอพพิาทท่ีเกดิข้ึนจากหรอืเกีย่วเนือ่งกบัการซ้ือหรอื

ขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ระหวางสมาชิกดวยกันเอง หรือระหวางสมาชิก

กับลูกคาของสมาชิก ใหคู พิพาทยื่นคํารองตอ

ตลาดหลกัทรพัยเพือ่ขอใหมกีารไกลเกลีย่ขอพพิาท 

หากคูพพิาทไมสามารถไกลเกลีย่เพือ่ยตุขิอพพิาทได 

ใหคูพพิาทยืน่คาํรองตอตลาดหลกัทรพัย เพือ่ขอให

มีการชี้ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

 ข้ันตอนและกระบวนการการไกลเกลี่ย

ขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่งให

เปนไปตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. 

 อนญุาโตตลุาการตามวรรคหนึง่ ประกอบดวย

บุคคลซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแตงตั้ง

หนึ่งคนเปนประธาน และบุคคลซึ่งคูพิพาทแตงตั้ง

อีกฝายละหนึ่งคน”

 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา 

พ.ศ. 2546

 ใหยกเลิกความในมาตรา 47 แหงพระราช-

บญัญติัสญัญาซือ้ขายลวงหนา พ.ศ. 254648 และให

47 มาตรา 201 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

  “ในกรณีที่สมาชิกของตลาดหลักทรัพยมีขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากหรือเกี่ยวเน่ืองกับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียน

 ในตลาดหลักทรัพยระหวางสมาชิกดวยกันเอง หรือระหวางสมาชิกกับลูกคาของสมาชิก คูพิพาทอาจยื่นคํารองตอตลาดหลักทรัพย 

 เพื่อขอใหมีการชี้ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ.

  อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวยบุคคลซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแตงตั้งหนึ่งคนเปนประธาน และบุคคล

 ซึ่งคูพิพาทแตงตั้งอีกฝายละหนึ่งคน”.
48 มาตรา 47 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546

  “เพื่อประโยชนในการคุมครองลูกคาและเพื่อใหการระงับขอพิพาทเปนไปโดยรวดเร็วและเปนธรรม ลูกคาอาจขอใหมีการระงับ

 ขอพิพาททางแพงที่เก่ียวกับหรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งสํานักงาน ก.ล.ต. 

 จัดใหมีข้ึนได โดยมีหนังสือแจงความประสงคไปยังผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา และเมื่อผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย

 ลวงหนาไดรับหนังสือแลว ใหถือวาสองฝายไดตกลงทําสัญญาอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้น

  ขอพพิาททีจ่ะเสนอใหอนญุาโตตลุาการพจิารณาตามวรรคหน่ึงน้ัน ตองมจีาํนวนทุนทรัพยไมเกนิจาํนวนท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ประกาศกําหนด”.
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพันธพงษ ขําออน

ใชความตอไปนี้แทน

 “เพื่อประโยชนในการคุมครองลูกคาและ

เพื่อใหการระงับขอพิพาทเปนไปโดยรวดเร็วและ

เปนธรรม ใหลูกคาขอใหมีการระงับขอพิพาททาง

แพงที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายลวงหนาโดยการไกลเกลี่ย และ

อนุญาโตตลุาการ ซึง่สาํนกังาน ก.ล.ต. จดัใหมข้ึีนได 

โดยมีหนังสือแจงความประสงคไปยังผู ประกอบ

ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา และเมื่อผูประกอบ

ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาไดรับหนังสือแลว ให

ถือวาสองฝายไดตกลงเขาสูกระบวนการเพื่อระงับ

ขอพิพาทที่เกิดขึ้น

 คูพิพาทจะเขาสูกระบวนการการไกลเกล่ีย

ขอพิพาทเปนลําดับแรก หากคูพิพาทไมสามารถ

ไกลเกลี่ยเพื่อยุติขอพิพาทได ใหคูพิพาทยื่นคํารอง

ตอตลาดหลักทรพัย เพือ่ขอใหมกีารชีข้าดขอพพิาท

โดยอนุญาโตตลุาการ ตามขัน้ตอนและกระบวนการ

ที่ประกาศโดยสํานักงาน ก.ล.ต.

 ขอพิพาทที่จะเสนอใหอนุญาโตตุลาการ

พิจารณาตามวรรคหนึ่งนั้น ตองมีจํานวนทุนทรัพย

ไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด”

 (2) สํานักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาแกไข

ประกาศที่เกี่ยวของเพ่ือใหเกิดกระบวนการระงับ

ขอพพิาทโดยวธิไีกลเกลีย่และอนุญาโตตุลาการ โดย

อาจนําขอพิจารณาเร่ืองขอบังคับของกระบวนการ

ไกลเกลี่ยขอพิพาท (Mediation Rules) และ

แนวทางในการรับคดีในธุรกิจธนาคารตามขอ 

4.1 (2) ขางตนมาใชโดยอนุโลม ซึ่งกําหนดเรื่อง

ขัน้ตอนการรบัเรือ่งรองเรยีน การแตงตัง้ผูไกลเกลีย่

ข อพิพาท บทบาทและหนาที่ของผู ไกลเกลี่ย

ขอพิพาท กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท การ

สิ้นสุดกระบวนการ การเข าสู กระบวนการ

อนุญาโตตุลาการหลังจากการไกลเกลี่ยไมเปนผล 

นอกจากนี้ เพื่อเปนหลักประกันใหกระบวนการ

ระงบัขอพพิาทมคีวามเปนกลาง ประกาศสํานกังาน 

ก.ล.ต. จะตองมีกลไกการสรรหาผูไกลเกลี่ย หรือ

อนุญาโตตุลาการที่เปนผูเชี่ยวชาญ และมีความ

เปนกลางตามขอ 4.5 ที่จะกลาวตอไป

 4.3 พัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการ

ระงับขอพิพาท B2C ในธุรกิจประกันภัย

 ธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยมีกระบวน

การระงับขอพิพาทท่ีประกอบไปดวยกระบวนการ

ไกลเกลี่ยและกระบวนการอนุญาโตตุลาการ โดย 

คปภ. ไดออกระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

วาดวยการประนอมขอพพิาทประกนัภยัในกระบวน

การอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2553 โดยหากคูพิพาท

ตองการใหมีการประนปีระนอมยอมความ กส็ามารถ

สงคําเสนอไปท่ี คปภ. เพื่อเขาสูกระบวนการได 

นอกจากนี้ หากคูพิพาทไมสามารถประนีประนอม

ยอมความกันได คปภ. มีระเบียบสํานักงานคณะ

กรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 

ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 (แกไข พ.ศ. 2553) 

ซึ่งกําหนดใหผู เสียหายภายใตสัญญาประกันภัย

สามารถระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ

ไดซึ่งระบุไวในสัญญาประกันภัย (กรมธรรม) ซึ่ง

โดยท่ัวไปแลว ในสัญญาประกันภัยจะกําหนดใหคู

สัญญาที่มีสิทธิเรียกรองในสัญญาประกันภัย หาก

ประสงคจะระงบัขอพพิาทดวยวธิอีนญุาโตตลุาการ 
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คูสัญญาอกีฝายจะปฏเิสธไมได แตถาหากในสญัญา

ไมระบเุรือ่งการระงับขอพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ไว ตามประกาศนายทะเบียนของ คปภ. ใหถือวา

สัญญาประกันภัยน้ันใหสิทธิคูสัญญาในการระงับ

ขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับ

ขอพิพาททั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาธุรกิจประกันภัย

มีกระบวนการระงับขอพิพาทที่ครอบคลุมทั้งการ

ไกลเกลี่ยและการอนุญาโตตุลาการอยูแลว แตจาก

การศึกษา พบวา กระบวนการดังกลาวมีขอจํากัด

เร่ืองจํานวนของอนุญาโตตุลาการที่ไมเพียงพอตอ

ปรมิาณของขอพิพาท และระยะเวลาการดําเนินการ

พิจารณาที่ลาชา เนื่องจากขอพิพาทสวนใหญมี

ทุนทรัพยไมสูง ทําใหอนุญาโตตุลาการจํานวน

ไมนอยทีป่ฏเิสธการเขามาทาํหนาทีเ่พราะขอจาํกดั

เรื่องคาตอบแทนที่คิดตามสัดสวนของทุนทรัพย

พิพาท ในบางกรณี คูพิพาทนําเรื่องเขาสูกระบวน

การอนุญาโตตุลาการพรอมกันหลายคดีทั้ง ๆ ท่ี

เปนมูลคดีเดียวกัน ทําใหการดําเนินกระบวนการ

พิจารณาคดีลาชา ปญหาอีกประการ คือ ขอจํากัด

ของจาํนวนเจาหนาทีใ่นสวนของการบรหิารจดัการ

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในปจจุบัน คปภ. มี

บุคลาการที่รับผิดชอบในสวนนี้ไมมาก จึงไมเพียง

พอตอการบริหารจัดการกระบวนการ49 เพื่อแก

ปญหาที่กลาวมา คปภ. อาจมีขอพิจารณา ดังนี้

 (1) แกไขระเบียบสํานักงานฯ ที่เกี่ยวของให 

คปภ. ดําเนินการประนอมขอพิพาทกอนการใช

กระบวนการอนุญาโตตุลาการในทุกกรณี โดย

ใชผูประนอมของ คปภ. เนื่องจากขอพิพาทสวน

ใหญมีทุนทรัพยพิพาทจํานวนไมมาก การเขาสู 

กระบวนการอนุญาโตตุลาการตั้งแตข้ันตอนแรก

จะกอใหเกิดปญหาอนุญาโตตุลาการปฏิเสธเขามา

ประนอมขอพิพาทหรือพิจารณาคดีตามที่ ได 

กลาวไป 

 (2) แกไขระเบียบสํานักงานฯ ที่เกี่ยวของ

เพื่อกําหนดขอบเขตของขอพิพาท และมูลคดีที่

สามารถรองเรียนเขาสูกระบวนการใหชัดเจน เชน 

การทํา Terms of Reference หรือแนวทางการ

รับขอพิพาท เพ่ือเปนการขจัดปญหาท่ีคูพิพาทนํา

เรื่องเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการพรอมกัน

หลายคดีทั้ง ๆ ที่เปนมูลคดีเดียวกัน

 (3) จัดสรรงบประมาณภายในเพื่อเพิ่ม

จํานวนบุคลการที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ

กระบวนการระงบัขอพพิาท เชน นายทะเบียน และ

ผูอํานวยความสะดวก ใหพียงพอตอปริมาณคดีที่

เขาสูกระบวนการ และเพื่อใหเกิดการสะสางคดี

ไดอยางรวดเร็ว ยกตัวอยาง ในสหราชอาณาจักร 

และประเทศเยอรมนี มีกฎหมายกําหนดใหธุรกิจ

ท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลตองจายคาธรรมเนียม

รายปแกหนวยงานที่ระงับขอพิพาท เนื่องจาก

กระบวนการระงับขอพิพาทนี้มีความสําคัญในการ

คุมครองผูบริโภค50

49 ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการประชุมแสดงความคิดเห็น 

 (Roundtable Discussion) เรือ่ง การพฒันาระบบการระงบัขอพิพาทดานการเงนิและการธนาคารของประเทศไทย. คณะนติิศาสตร 

 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) หองประชุมชิดลม วันที่ 17 พฤษภาคม 2560.
50 See N. 4, Iris Benöhr, p. 6.
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 4.4 เนนกลไก ADR แบบกึ่งทางการ 

(Quasi-Judicial) เพื่อความรวดเร็วในการ

พิจารณา

 กระบวนการระงบัขอพิพาทระหวางผูบรโิภค

กับผู ให บริการในธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ

ประกันภัย ของประเทศไทยจะเนนไปที่การใช

อนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาท แตจาก

การศึกษา พบวา ตางประเทศจะใชวิธีสรางกลไก

ใหเกิดการระงับขอพิพาททางเลือก (ADR) ที่เปน

ระบบ และมีการกําหนดขั้นตอน กระบวนวิธีการ

รับขอพิพาท และผลของคําตัดสิน โดยมีกฎหมาย

ใหอํานาจ เพื่อใหเกิดกระบวนการที่มีเสถียรภาพ 

และมีความเท่ียงตรงในการตัดสิน โดยสวนใหญ

จะใชกระบวนการที่มีความยืดหยุน และไมใชเปน

กระบวนการที่ใชขอกฎหมายมายในการพิจารณา

ทั้งหมด (Quasi-Judicial) 

 4.5 ควรใหความสาํคญักับการสรรหาผูไกล

เกลีย่ หรืออนุญาโตตลุาการท่ีเปนผูเช่ียวชาญ และ

มีความเปนกลาง

 ปญหาที่สําคัญของการระงับขอพิพาทดาน

การเงินคอื ผูเชีย่วชาญทีม่าพจิารณาคดีสวนมากมกั

จะเปนบุคคลที่ครํ่าหวอดในวงการ และมักมีความ

เกีย่วของกับผูใหบรกิาร ทาํใหเกิดการขัดกนัของผล

ประโยชน สําหรับประเทศไทยเองก็ประสบปญหา

ดังกลาว ซ่ึงในอดีต ก.ล.ต. เคยมีระบบการระงับ

ขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ย แตดวยปญหาความ

ขัดแยงของผลประโยชน จึงยกเลิกกระบวนการนี้

ไป ดังนั้น ประเทศไทยควรใหความสําคัญกับเรื่อง

ความเปนกลางของผู พิจารณาคดี โดยอาจนํา

แนวทางของตางประเทศมาประยุกตใช เชน ใน

สหรัฐอเมริกา หนวยงาน FINRA จัดตั้งโครงการ 

FINRA Neutrals ท่ีเปนกระบวนการสรรหาผูไกล

เกลี่ย และอนุญาโตตุลาการท่ีเปนกลาง และตอง

ผานการอบรม FINRA’s Basic Arbitrator Training 

Program กอนท่ีจะมาทําหนาท่ี51 ในประเทศ

เยอรมน ีOmbudsman จะตองไมเคยไดรบัการแตง

ตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ ในธุรกิจท่ีมีผลประโยชน

ขดักนักบัอาํนาจหนาทีข่องการเปน Ombudsman

ในคดนีัน้52 สาํหรับสหราชอาณาจกัร Ombudsman 

มาจากการแตงต้ังของภาครัฐท่ีสรรหามาจาก

ผูเช่ียวชาญซึง่ไมเก่ียวของกบัหนวยงานท่ีกาํกบัดแูล

ภาคการเงินเลย53 

 4.6 สถาบนัระงบัขอพิพาทของประเทศไทย

ควรจัดทําขอบังคับเฉพาะดานการเงินเพ่ือ

ยกระดับสูสากล

 นอกเหนือจากขอควรพิจารณาในเรื่องกลไก

ระงับขอพิพาททางเลือกของ B2C ที่หนวยงาน

กํากับดูแลภาคการเงินของประเทศไทยสามารถ

นําไปพัฒนาแลว สถาบันระงับขอพิพาทของ

ประเทศไทยท่ีมีอยู ควรพิจารณาจัดทําขอบังคับ

เฉพาะดานการเงินเพื่อรองรับธุรกิจที่มีความ

ซับซอนมากข้ึน และเพื่อเตรียมความพรอมในการ

51 FINRA Dispute Resolution Brochure. [Online]. Retrieved from: https://www.finra.org/sites/default/

 files/14_0289%201_DR%20Promo%20Brochure.pdf (accessed 6 July 2017).
52 See N. 4, Iris Benöhr, p. 6.
53 Ibid.
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เปนสถาบันระงับขอพิพาทระดับสากล โดยอาจนํา

แนวทางของสถาบันในระดับสากล เชน CIETAC 

และ P.R.I.M.E. Finance โดยขอบังคับเฉพาะดาน

การเงินมักจะกาํหนดจํานวนวันสําหรับกระบวนการ

พิจารณาที่สั้นกวาขอบังคับปกติ และมีขั้นตอน

กระบวนการสั้นและเรียบงายกวา ซึ่งเนนความ

รวดเร็ว เชน กําหนดระยะเวลาตองโตตอบขอ

เรียกรอง กาํหนดระยะเวลาแตงต้ังอนุญาโตตุลาการ 

กําหนดระยะเวลาการออกคําตัดสิน กระบวนการ

ระงบัขอพิพาทโดยวิธอีนญุาโตตุลาการกรณพีเิศษท่ี

เรงรัดกระบวนการระงับขอพพิาทอยางรวดเรว็มาก

ขึ้น (Expedited Proceeding)

 ขอบังคับเฉพาะดานการเงินมักจะปรับปรุง

มากจาก UNCITRAL Arbitration Rules 2010 ซึ่ง

ทําใหคูสัญญาสามารถใชหลักการของ UNCITRAL 

Arbitration Rules และแนวทางปฏบิตัทิีไ่ดรบัการ

ยอมรับในระดับสากลในการระงับขอพิพาทโดย

อนุญาโตตลุาการไดทัว่โลก และมกีาํหนดขอสญัญา

มาตรฐาน (Model clause) เรื่องการระงับขอ

พิพาทสําหรับใชในสัญญา ซึ่งในสถาบัน P.R.I.M.E. 

Finance ไดมีการกําหนดไว 2 รูปแบบ ดังนี้54

 Model Arbitration Clauses รูปแบบ

ที ่1 (ตกลงใหมทีางเลอืกใหใชการระงบัขอพพิาท

โดยวิธีการประนอม)

 “Any dispute, controversy or claim 

arising out of or re lating to this contract, 

or the breach, termination or in validity 

thereof, shall be submitted to mediation 

in ac cordance with the P.R.I.M.E. Finance 

Mediation Rules. Any mediation shall 

take place in [town & country] and be 

administered by P.R.I.M.E. Finance.

 Subject to Articles 18 and 19 of the 

P.R.I.M.E. Finance Mediation Rules, a party 

may commence arbitration proceedings 

administered by P.R.I.M.E. Finance in 

ac cordance with the P.R.I.M.E. Finance 

Arbitration Rules....”

 ขอพพิาทหรอืขอขัดแยงหรอืขอเรยีกรองใด ๆ  

ซึ่งเกิดข้ึนหรือเกี่ยวของกับสัญญาฉบับนี้ รวมท้ัง

ขอพพิาทท่ีเกีย่วกบัการไมปฏบัิตติามสญัญา ยกเลกิ

สัญญา หรือความสมบูรณของสัญญาฉบับนี้ใหใช

ประนอมขอพิพาทตามที่กําหนดไวใน P.R.I.M.E. 

Finance Mediation Rules  โดยการประนอม

ขอพพิาทจะจดัขึน้ที.่.......และอยูภายใตการจดัการ

ของสถาบัน P.R.I.M.E. Finance

 ทั้งนี้  ภายใตมาตรา 18 และ 19 ของ 

P.R.I.M.E. Finance Mediation Rules คูสัญญา

อาจจะเริ่มกระบวนการพิจารณาโดยอนุญา

โตตุลาการท่ีบริหารจัดการโดยสถาบัน P.R.I.M.E. 

Finance ตาม P.R.I.M.E. Finance Arbitration 

Rules...”

 Model Arbitration Clauses รูปแบบ

ที่ 2 (ไมตกลงใหมีทางเลือกใหใชการระงับ

ขอพิพาทดวยวิธีการประนอม)

 “Any dispute, controversy or claim 
54 P.R.I.M.E. Finance Model Clauses [Online]. Retrieved from http://primefinancedisputes.org/files/model-clauses/

 prime-finance-model-clause.pdf (accessed 10 July 2017).



161วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2562

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพันธพงษ ขําออน

arising out of or re lating to this contract, or 

the breach, termination or invalidity thereof, 

shall be resolved by arbitration ad ministered 

by P.R.I.M.E. Finance in accordance with

the P.R.I.M.E. Finance Arbitration Rules.”

 “ขอพิพาทหรือขอขัดแยงหรือขอเรียกรอง

ใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นหรือเกี่ยวของกับสัญญาฉบับนี้ 

รวมทัง้ขอพิพาททีเ่กีย่วกบัการไมปฏบิตัติามสญัญา 

ยกเลิกสัญญา หรือความสมบูรณของสัญญาฉบับนี้

ใหไดรับการวินิจฉัยชี้ขาดเปนที่สุดโดยการอนุญา

โตตุลาการตามขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ

โดยใหอยูภายใตการจัดการของสถาบัน P.R.I.M.E. 

Finance ตามที่กําหนดไวใน P.R.I.M.E. Finance 

Arbitration Rules”

บรรณานุกรม

การประชุมแสดงความคิดเห็น (Roundtable 

 Discussion) เรือ่ง การพฒันาระบบการระงบั

 ขอพิพาทดานการเงินและการธนาคารของ
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 หอการคาไทย และสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

 (THAC) หองประชุมชิดลม สถาบันอนุญา

 โตตุลาการ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560.
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