ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
และผูรองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
_______________________
โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีกระบวนการไกลเกลี่ ยในการพิจารณาเรื่องรองเรียน
ระหว างผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน เพื่อเปนการแกไขปญหาของคูกรณี
ซึ่งเปนการเพิ่ มชองทางในการระงั บข อพิพาท และเปดโอกาสใหคูกรณีสามารถตกลงยุติขอพิพาทกันได
อยางรวดเร็ว ยังเปนผลใหขอพิพาทระงับลงดวยความพอใจของคูกรณีอันมีสวนในการรักษาความสัมพันธ
ที่ ดี ต อ กั น และสรางความสมดุ ลต อการพัฒนากิจการโทรคมนาคม และเพิ่ มประสิทธิภาพการคุมครอง
ผูบริโภคดวย การไกลเกลี่ยจึงเปนทางเลือกที่สําคัญที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ตองนํามาปรับใชเพื่อประโยชนในการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๓) (๑๙) มาตรา ๕๗ (๔) และมาตรา ๕๘
(๗) (๘) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา
๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงออกระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“กสทช.” หมายความวา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

-๒“กทค.” หมายความวา คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และใหหมายความรวมถึงผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให
ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใชบังคับ
“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการโทรคมนาคมจากการให บริ การของผูรั บใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม แตไมรวมถึงผูใชบริการที่เปนผูรับใบอนุญาตซึ่งนําบริการโทรคมนาคมที่ไดรับ
ในฐานะผูใชบริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง
“ผูรองเรียน” หมายความวา ผูใชบริการหรือผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการ
ใหบริการโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาต
“ข อ พิ พ าท” หมายความว า ข อ พิ พาทเกี่ ย วกั บ การให บ ริ การโทรคมนาคมระหว า ง
ผูรับใบอนุญาตกับผูรองเรียน
“คูกรณี” หมายความวา ผูรองเรียนและผูรับใบอนุญาต ซึ่งประสงคจะระงับขอพิพาท
ดวยการไกลเกลี่ย และใหรวมถึงบุคคลผูมีสิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้น ๆ ตามกฎหมาย
“ผูไกลเกลี่ย” หมายความวา ผูชํานาญการเฉพาะดานตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรร
คลื่ นความถี่ และกํ ากั บการประกอบกิ จการวิ ทยุ กระจายเสี ยง วิ ทยุ โทรทั ศน และกิ จการโทรคมนาคม
ซึ่งอาจเป นบุคคลภายนอกหรือพนักงานของสํานักงานที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผูชํานาญการเฉพาะดาน และ
สํานักงานไดแตงตั้งใหทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยตามระเบียบนี้
“ทะเบียนรายชื่อ” หมายความวา ทะเบียนรายชื่อผูชํานาญการเฉพาะดานซึ่งสํานักงาน
อาจแตงตั้งใหทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยตามระเบียบนี้
ขอ ๔ ใหประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
_______________________
ขอ ๕ ใหสํานักงานจัดใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามระเบียบนี้ เพื่อใหความชวยเหลือ
คูกรณีใหสามารถยุติขอพิพาทในกระบวนการพิจารณาเรื่องรองเรียน และใหดําเนินงานธุรการที่เกี่ยวกับ
การไกลเกลี่ยดังกลาว

-๓ขอ ๖ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเพื่อใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามที่ผูรองเรียนรองขอ
(๒) สงเสริมและเผยแพรวิธีการระงับขอพิพาททางเลือก โดยเฉพาะการไกลเกลี่ย
(๓) จัดทําสารบบและสํานวนเรื่องไกลเกลี่ย
(๔) จั ดทํ าและรายงานขอมูลและสถิติ เกี่ยวกับการดําเนินการไกลเกลี่ย ตลอดจนการ
ประเมินผลการดําเนินงานไกลเกลี่ย เสนอตอ กทค. และ กสทช. เพื่อทราบทุกรอบเดือน
(๕) จัดทําทะเบียนรายชื่อและประสานงานกับผูไกลเกลี่ย
(๖) ประสานงานกับหนวยงานอื่นเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการระงับขอพิพาททางเลือก
(๗) ดําเนินการอื่นใดตามที่ กทค. มอบหมาย
หมวด ๒
ผูไกลเกลี่ย
_______________________
สวนที่ ๑
การขึ้นทะเบียนรายชื่อและการแตงตั้งผูไกลเกลี่ย
_______________________
ขอ ๗ ใหสํานักงานจัดใหมีทะเบียนรายชื่อ ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก หรือพนักงานของ
สํานักงาน ทั้งนี้ บุคคลตามทะเบียนรายชื่อตองเปนผูชํานาญการเฉพาะดาน โดยผานการอบรมหลักสูตร
เทคนิคหรือวิธีการไกลเกลี่ยที่สํานักงานจัดหรือรับรอง
ขอ ๘ ผูขึ้นทะเบียนรายชื่อที่มาจากพนักงานของสํานักงาน ตองเปนผูบริหารระดับกลาง
หรือเทียบเทาขึ้นไป
ขอ ๙ ผู ขึ้ น ทะเบี ย นรายชื่ อ ที่ ม าจากบุ คคลภายนอก นอกจากต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต าม
ขอ ๗ แลวยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ
(๒) เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีและเปนผูมีประสบการณในการทํางาน
ดานโทรคมนาคมหรือดานการไกลเกลี่ยขอพิพาท
(๓) เปนผูมีความพรอมที่จะอุทิศเวลาปฏิบัติหนาที่ผูไกลเกลี่ยประจําสํานักงาน
(๔) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๕) ไมเปนผูประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระทํากิจการใดอันอาจกระทบกระเทือน
ถึงการปฏิบัติหนาที่ผูไกลเกลี่ย
(๖) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
(๗) ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-๔ขอ ๑๐ ในกรณีที่บุคคลภายนอกประสงคจะขอขึ้นทะเบียนรายชื่อตามขอ ๗ ใหยื่นคําขอ
ตอสํานักงานพรอมแนบเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
(๓) สําเนาแสดงวุฒิการศึกษา
(๔) สําเนาหลักฐานรับรองการผานการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกลเกลี่ยที่สํานักงาน
จัดหรือรับรอง
(๕) หนังสือรับรองประสบการณในการทํางาน
ในกรณีผูที่เคยมีชื่ออยูในทะเบียนรายชื่อแลวและประสงคจะขอขึ้นทะเบียนรายชื่ออีก
อาจขอใชเอกสารหลักฐานเดิมก็ได
ให สํ า นั ก งานตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห า ม และเอกสารหลั ก ฐานของ
ผูขอขึ้น ทะเบีย นรายชื่อแลว เสนอตอเลขาธิการ เพื่อนําเสนอรายชื่อบุคคลดังกลาวตอ กทค. กอนขึ้น
ทะเบียนรายชื่อ เพื่อใหความเห็นชอบและขึ้นทะเบียนรายชื่อตามระเบียบนี้
ขอ ๑๑ ใหทะเบียนรายชื่อมีอายุสองปนับแตวันจัดทําทะเบียนรายชื่อโดยไมตองคํานึง
วาผูมีชื่อในทะเบียนรายชื่อไดรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อไว ณ เวลาใด
ในกรณีที่การจัดทําทะเบียนรายชื่อใหมไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ทะเบียนรายชื่อ
เดิมไดสิ้นผล ใหถือวาบุคคลในทะเบียนรายชื่อเดิมยังคงเปนผูไกลเกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนรายชื่ออยูจนกวา
ทะเบียนรายชื่อใหมจะแลวเสร็จ
การที่ทะเบียนรายชื่อสิ้นผลตามวรรคหนึ่งไมกระทบถึงการแตงตั้งผูไกลเกลี่ยในชวงเวลา
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองของขอพิพาทที่ไดดําเนินการไปแลว และใหผูไดรับการแตงตั้งนั้นปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาจะสิ้นสุดกระบวนการไกลเกลี่ย
ขอ ๑๒ ผูที่เคยมีชื่ออยูในทะเบียนรายชื่อแลวและไมไดเปนผูที่เคยถูกจําหนายชื่อออก
จากทะเบียนรายชื่อเพราะเหตุใด ๆ นอกเหนือจากการลาออก อาจขอขึ้นทะเบียนรายชื่อไดอีก
ในการพิจารณาเสนอชื่อผูที่เคยมีชื่ออยูในทะเบียนรายชื่อเพื่อขึ้น ทะเบีย นรายชื่ออีก
ใหเลขาธิการคํานึงถึงผลการปฏิบัติงาน ความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ และการอุทิศเวลามาปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนความประพฤติตนและดํารงตนในฐานะเปนผูไกลเกลี่ยอยางเหมาะสมของ
บุคคลดังกลาวในรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนที่ผานมา
ขอ ๑๓ ใหสํานักงานแตงตั้งผูไกลเกลี่ยจากผูที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อ โดยคํานึงถึงลักษณะ
ของขอรองเรียนและความเหมาะสมของผูไกลเกลี่ย เวนแตคูกรณีประสงครวมกันที่จะเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อเปนผูไกลเกลี่ย
ขอ ๑๔ บุคคลภายนอกหรือพนักงานของสํานักงานที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูไกลเกลี่ย
ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนครั้งละสองพันบาท แตรวมกันแลวไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ตอขอพิพาทหนึ่งเรื่อง

-๕สวนที่ ๒
การคัดคานผูไกลเกลี่ย
_______________________
ขอ ๑๕ คูกรณีอาจคัดคานผูไกลเกลี่ยได หากปรากฏขอเท็จจริงซึ่งเปนเหตุอันควรสงสัย
ถึงความเปนกลางของผูไกลเกลี่ย
ขอ ๑๖ คูกรณีที่ประสงคจะคัดคานผูไกลเกลี่ยตองแจงเหตุแหงการคัดคานตอสํานักงาน
กอนเริ่มกระบวนการไกลเกลี่ย ทั้งนี้ การคัดคานตองกระทํากอนกระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง โดยให
สํานักงานเปนผูพิจารณาและมีคําสั่งตามที่เห็นสมควรภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับ แจงเหตุแหงการ
คัดคาน
การที่ผูไกลเกลี่ยถอนตัวไมถือวาเปนการยอมรับขอเท็จจริงตามที่คูกรณียกขึ้นคัดคาน
สวนที่ ๓
การพนจากหนาที่การเปนผูไกลเกลี่ยในขอพิพาท
_______________________
ขอ ๑๗ ใหผูไกลเกลี่ยพนจากหนาที่ในขอพิพาทที่ไดรับแตงตั้งในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูไกลเกลี่ยถอนตัว
(๒) สํานักงานจําหนายชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อ
(๓) สํานักงานมีคําสั่งไมใหปฏิบัติหนาที่เปนผูไกลเกลี่ย เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา
(ก) มีเหตุอันควรสงสัยถึงความเปนกลางในการทําหนาที่ผูไกลเกลี่ย
(ข) บกพรองตอหนาที่หรือละเลยไมปฏิบัติตามหนาที่ผูไกลเกลี่ย
(ค) ประพฤติตนไมเหมาะสมแกการเปนผูไกลเกลี่ย
(ง) กระทําหรือละเวนกระทําการตามหนาที่ของผูไกลเกลี่ย โดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอจนเปนเหตุใหคูกรณีเสียหาย
(๔) ปรากฏขอเท็จจริงวาผูไกลเกลี่ยมีลักษณะตองหามตามขอ ๙ (๕) (๖) และ (๗)
ขอ ๑๘ ในกรณีที่ผูไกลเกลี่ยพนจากหนาที่ตามขอ ๑๗ สํานักงานอาจมีคําสั่งใหกระบวนการ
ไกล เกลี่ ยสิ้ นสุ ดลง หรื อแต งตั้ งผู ไกล เกลี่ยคนใหมจากทะเบียนรายชื่อตามขอ ๗ เขาดําเนินการไกลเกลี่ย
ในขอพิพาทนั้นตอไปก็ได
สิทธิในการรับคาตอบแทนตามขอ ๑๔ ของผูไกลเกลี่ยคนใหมถูกจํากัดโดยสิทธิในการรับ
คาตอบแทนของผูไกลเกลี่ยที่พนจากหนาที่

-๖สวนที่ ๔
การจําหนายชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อ
_______________________
ขอ ๑๙ ใหเลขาธิการจําหนายชื่อผูชํานาญการเฉพาะดานออกจากทะเบียนรายชื่อ
เมื่อปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๙
(๔) ขาดการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดถึงสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๕) กระทําผิดหรือฝาฝนตอจริยธรรมของผูไกลเกลี่ยอยางรายแรง
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงตามขอ ๑๙ (๑) และ (๒) ใหสํานักงานทํารายงาน
เสนอตอเลขาธิการเพื่อพิจารณาจําหนายชื่อโดยเร็ว
ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงตามขอ ๑๙ (๓) (๔) และ (๕) ใหสํานักงานตรวจสอบขอเท็จจริง
และรับฟงคําชี้แจงของผูไกลเกลี่ยที่เกี่ยวของ เสร็จแลวใหทํารายงานเสนอตอเลขาธิการเพื่อพิจารณา
ในกรณี ที่ เลขาธิ การเห็ นว ามี เหตุ ตามวรรคสอง แต ถ าเห็ นว าข อเท็ จจริ งดั งกล าวเป น
การกระทําผิดหรือฝาฝนตอจริยธรรมของผูไกลเกลี่ยอยางไมรายแรง ใหเลขาธิการตักเตือนผูไกลเกลี่ยนั้นเปน
หนังสือ
สวนที่ ๕
จริยธรรมสําหรับผูไกลเกลี่ย
_______________________
ขอ ๒๑ ผูไกลเกลี่ยตองเคารพและสนับสนุนใหคูกรณีตัดสินใจดวยตนเองบนพื้นฐาน
ของการตั ด สิ น ใจอย า งมี ข อ มู ล เพื่ อ ตกลงระงั บ ข อ พิ พ าทด ว ยความสมั ค รใจ รวมทั้ ง ต อ งละเว น
ไม อ อกคํ า สั่ ง หรื อ คํ า ตั ด สิ น ใด ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น ข อ พิ พ าทและทางเลื อ กในการตกลงระงั บ
ข อ พิ พ าท ตลอดจนต อ งไม พ ยายามโน ม น า วหรื อ บั ง คั บ ให คู ก รณี เ ข า ร ว มในการไกล เ กลี่ ย หรื อ ให ทํ า
การตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งในกระบวนการไกลเกลี่ย
ขอ ๒๒ ผูไกลเกลี่ยตองดําเนินการไกลเกลี่ยดวยความเปนกลาง
ขอ ๒๓ ผูไกลเกลี่ยมีหนาที่ในการเปดเผยความขัดแยงในผลประโยชนที่เกิดขึ้นของ
ผูไกลเกลี่ยตลอดเวลาในกระบวนการไกลเกลี่ย
ภายหลังจากเปดเผยถึงความขัดแยงในผลประโยชนตามวรรคหนึ่งแลว ผูไกลเกลี่ยตอง
ปฏิเสธหรือขอถอนตัวออกจากการเปนผูไกลเกลี่ย เวนแตคูกรณีทุกฝายจะตกลงรวมกันใหผูไกลเกลี่ย
ทําหนาที่ตอไป

-๗ขอ ๒๔ ในระหวางการไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยจะตองไมรับทํางานใด ๆ ใหคูกรณีที่ตน
กําลังไกลเกลี่ยอยู และจะตองเปดเผยโดยทันทีถึงความพยายามของการติดตอผูไกลเกลี่ยใหทําการงานให
เวนแตจะกระทําในฐานะผูไกลเกลี่ย
ข อ ๒๕ ผู ไกล เกลี่ ยจะต องไม กระทํ าการใดๆ ให กั บ คู กรณี ฝ ายใดฝ ายหนึ่ งภายหลั ง
การไกลเกลี่ยสิ้นสุดลงในเรื่องหรือเกี่ยวของกับการไกลเกลี่ย โดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากคูกรณี
ทุกฝายในกระบวนการไกลเกลี่ย
ขอ ๒๖ ผูไกลเกลี่ยตองเก็บบรรดาขอมูลทั้งหลายที่เกี่ยวของกับกระบวนการไกลเกลี่ยเปน
ความลับ เวนแตในกรณีที่จะตองมีการเปดเผยตามที่กฎหมายกําหนด หรือเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินการ
หรือบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือคูกรณีจะตกลงกันเปนอยางอื่น
ขอ ๒๗ หามผูชํานาญการเฉพาะดานที่มีชื่อในทะเบียนรายชื่อโฆษณาและเชิญชวนให
คูกรณีแตงตั้งตนเปนผูไกลเกลี่ย และตองละเวนที่จะรับประกันวาคูกรณีจะตกลงกันได หรือใหสัญญาวาจะ
เกิดผลอยางใดอยางหนึ่งที่สมประโยชนของขอพิพาท
ขอ ๒๘ ผูไกลเกลี่ยจะตองใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการศึกษา ประวัติการทํางาน และ
ประสบการณในการไกลเกลี่ย
หมวด ๓
การไกลเกลี่ย
_______________________
สวนที่ ๑
การเริ่มกระบวนการไกลเกลี่ย
_______________________
ขอ ๒๙ เมื่อสํานักงานดําเนินการรับเรื่องรองเรียนตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง กระบวนการรับเรื่องรองเรียนและพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ
ใหเจาหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) กรณีเปนขอพิพาทตามระเบียบนี้ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริง ขอกฎหมาย
หลักฐานที่เกี่ยวของ และประเด็นเบื้องตน เพื่อชี้แจงทําความเขาใจกับคูกรณีเกี่ยวกับประเด็นขอเท็จจริง
และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ หากคูกรณีตกลงยุติขอพิพาท ใหเจาหนาที่ดําเนินการใหคูกรณีทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความกัน แตหากคูกรณีตกลงยุติขอพิพาทกันไมได และเปนกรณีที่สามารถไกลเกลี่ยได
ใหเจาหนาที่สอบถามคูกรณีวาประสงคจะเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยหรือไม หากคูกรณีทั้งสองฝายตกลง
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยใหดําเนินการตามระเบียบนี้ตอไป แตหากคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสอง
ฝ า ยไม ต กลงที่ จ ะเข า สู ก ระบวนการไกล เ กลี่ ย ตามระเบี ย บนี้ ให เ จ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การตามประกาศ
คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ เรื่ อ ง กระบวนการรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นและพิ จ ารณา
เรื่องรองเรียนของผูใชบริการตอไป

-๘(๒) กรณีไมเปนขอพิพาทตามระเบียบนี้ ใหเจาหนาที่ชี้แจงทําความเขาใจกับผูรองเรียน
แตหากผูรองเรียนยังคงยืนยันที่จะใหพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาว ใหเจาหนาที่ดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ เรื่ อ ง กระบวนการรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นและพิ จ ารณา
เรื่องรองเรียนของผูใชบริการตอไป
ข อ ๓๐ หากคู กรณี สมั ครใจเข าสู กระบวนการไกล เกลี่ ย ให ถื อเป นเหตุ ให ระยะเวลา
การพิ จารณาเรื่ องร องเรี ยนสามสิ บวั นตามประกาศคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห งชาติ เรื่ อง
กระบวนการรั บเรื่ องร องเรี ยนและพิ จารณาเรื่ องร องเรี ยนของผู ใช บริ การ ยั งไม เริ่ มนั บเป นระยะเวลา
การพิ จารณาเรื่ องร องเรี ยน แต หากการไกล เกลี่ ยไม สํ าเร็ จก็ ให ดํ าเนิ นการตามประกาศดั งกล าวต อไป
โดยให เริ่ มนั บระยะเวลาการพิ จารณาเรื่ องร องเรี ยนตั้ งแต วั นที่ สํ านั กงานได รั บแจ งจากผู ไกล เกลี่ ยว า
การไกลเกลี่ยไมสําเร็จ
ขอ ๓๑ ในกรณีที่มีผูรองเรียนหลายรายรองเรียนผูรับใบอนุญาตรายเดียวกันและในเรื่อง
เดียวกัน ใหสํานักงานรวมเปนขอพิพาทเดียวกัน และใหถือวาเปนขอพิพาทหนึ่งเรื่องในการคิดคาตอบแทน
ผูไกลเกลี่ยตามขอ ๑๔
สวนที่ ๒
วิธีการไกลเกลี่ย
_______________________
ข อ ๓๒ เมื่ อ มี ก ารแต ง ตั้ ง ผู ไ กล เ กลี่ ย ในข อ พิ พ าทแล ว ให สํ า นั ก งานประสานงาน
ผูไกลเกลี่ย เพื่อจัดใหมีการเริ่มไกลเกลี่ยภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สํานักงานแตงตั้งผูไกลเกลี่ย
ขอ ๓๓ คูกรณีพึงเขารวมประชุมไกลเกลี่ยดวยตนเอง เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุ
จําเปนอื่นอันไมอาจกาวลวงได คูกรณีนั้นอาจแตงตั้งตัวแทนที่มีอํานาจตัดสินใจและทําบันทึกความตกลง
ประนีประนอมยอมความเขารวมประชุมไกลเกลี่ยก็ได
ขอ ๓๔ ในกรณีที่คูกรณีมิไดตกลงไวเปนอยางอื่น ผูไกลเกลี่ยอาจกําหนดขั้นตอนหรือ
แนวทางในการดํ า เนิ น การไกล เ กลี่ ย ตามที่ เ ห็ น สมควร โดยคํ า นึ ง ถึ ง พฤติ ก ารณ แ ห ง ข อ พิ พ าท
ความประสงคของคูกรณี การปฏิบัติตอคูกรณีอยางเปนธรรมและความตองการที่จะระงับขอพิพาทดวย
ความรวดเร็ว
กอนไกลเกลี่ยใหผูไกลเกลี่ยแจงขั้นตอนการไกลเกลี่ย ใหคูกรณีทราบวาขอเสนอและ
คําแถลงเกี่ยวกับขอเท็จจริงในชั้นไกลเกลี่ย สํานักงานจะเก็บเปนความลับ คูกรณีไมมีสิทธิใชอางอิงไมวา
กรณีใด ๆ และไมผูกมัดคูกรณีหรือสํานักงานใหตองปฏิบัติตาม
ภายใตบังคับขอ ๔๔ วรรคสอง หากขอพิพาทไมสามารถตกลงกันได ขอเท็จจริงในชั้น
ไกลเกลี่ยไมสามารถนําไปใชโดยตรงในการพิจารณาและคําชี้ขาดของ กทค.
ขอ ๓๕ เพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยอาจใหคูกรณีเสนอขอเท็จจริงหรือ
ขอมูลเบื้องตนแหงขอพิพาทตลอดจนขอเสนอในการระงับขอพิพาทตอผูไกลเกลี่ยหรืออาจเสนอใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาวระหวางคูกรณีก็ได

-๙คูกรณีอาจขอใหผูไกลเกลี่ยดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งก็ได ในกรณีเชนวานี้ผูไกลเกลี่ย
จะจัดใหมีการดําเนินการตามที่คูกรณีขอหรือไมก็ได
ขอ ๓๖ การไกลเกลี่ยจะทําดวยวิธีใด ณ วันเวลาและสถานที่ใด ใหเปนไปตามที่สํานักงาน
กําหนด โดยแจงใหคูกรณีทุกฝายทราบ และในกรณีมีความจําเปนใหผูไกลเกลี่ยมีสิทธิไดรับคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ขอ ๓๗ การไกลเกลี่ยตองกระทําตอหนาคูกรณีทั้งสองฝาย เวนแตเพื่อประโยชนในการ
ไกลเกลี่ย หากคูกรณียินยอม ผูไกลเกลี่ยอาจกระทําการไกลเกลี่ยเฉพาะแตคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งก็ได ทั้งนี้
ผูไกลเกลี่ยตองแจงถึงขั้นตอนการดําเนินการไกลเกลี่ยนั้นใหคูกรณีฝายที่มิไดเขารวมทราบดวย
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกตัวแทน ทนายความ ที่ปรึกษาของคูกรณีหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ผูไกลเกลี่ยอนุญาตใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยดวย
ขอ ๓๘ เมื่อผูไกลเกลี่ยไดรับขอมูลอันเกี่ยวกับขอพิพาทจากคูกรณีฝายหนึ่งผูไกลเกลี่ย
อาจเปดเผยสาระของขอมูลนั้นใหแกคูกรณีอีกฝายหนึ่งทราบ เวนแตกรณีหามมิใหเปดเผย
ขอ ๓๙ กระบวนการไกลเกลี่ยใหดําเนินการเปนการลับ และไมใหมีการบันทึกรายละเอียด
ของการไกลเกลี่ยไว เวนแตคูกรณีจะตกลงกันใหบันทึกรายละเอียดของการไกลเกลี่ยทั้งหมดหรือแตบางสวน
ขอ ๔๐ ผูไกลเกลี่ยอาจจัดทําบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความใหแกคูกรณี
หรือจะใหทนายความของคูกรณีหรือเจาหนาที่เปนผูจัดทําบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความให
ก็ได
ในกรณี ที่ เจ าหน าที่ ไม ได เป นผู จั ดทํ าบั นทึ กความตกลงประนี ป ระนอมยอมความนั้ น
ผูไกลเกลี่ยอาจขอใหเจาหนาที่ชวยตรวจสอบวาขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นเปนการฝาฝน
ตอกฎหมายหรือหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนดก็ได
ขอ ๔๑ ผูไกลเกลี่ยจะตองดําเนินการไกลเกลี่ยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาสามสิบวัน
นับแตวันที่เริ่มกระบวนการไกลเกลี่ย
หากผู ไกล เ กลี่ ย เห็ น สมควรหรื อคูก รณี ฝายใดฝ ายหนึ่ง รอ งขอ ผูไ กล เกลี่ ย อาจขยาย
ระยะเวลาในการดําเนินการไกลเกลี่ยออกไปอีกก็ไดถาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนของ
คูกรณีทุกฝายและมิไดทําใหการพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทลาชาเกินสมควร ทั้งนี้ ใหขยายระยะเวลาได
ไมเกินสิบหาวัน และขยายไดไมเกินสองครั้ง โดยใหขอขยายระยะเวลากอนครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง
อยางนอยหาวันทําการ
สวนที่ ๓
การสิ้นสุดแหงกระบวนการไกลเกลี่ย
_______________________
ขอ ๔๒ ในการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามระเบียบนี้
(๑) คูกรณีตกลงยุติขอพิพาทได ใหทําบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความ

- ๑๐ (๒) คู ก รณี ไ ม ส ามารถตกลงยุ ติ ข อ พิ พ าทได ให สํ า นั ก งานสรุ ป ข อ เท็ จ จริ ง และ
พยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนนั้นโดยเร็ว ทั้งนี้
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกลาวจะตองไมไดมาจากการไกลเกลี่ยโดยตรง
ขอ ๔๓ ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือวากระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลง
(๑) คูกรณีไดทําบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความเปนลายลักษณอักษร
(๒) คูกรณีตกลงระงับขอพิพาทดวยการถอนขอพิพาท
(๓) คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคใหทําการไกลเกลี่ยอีกตอไป
(๔) คูกรณีไมสามารถระงับขอพิพาทไดภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๔๑
(๕) ผูไกลเกลี่ยเห็นวาการดําเนินการไกลเกลี่ยตอไปจะไมเปนประโยชนแกขอพิพาท
การสิ้นสุดการไกลเกลี่ยตาม (๓) (๔) (๕) ใหมีผลนับตั้งแตวันที่สํานักงานไดรับแจงเหตุ
ดังกลาวจากผูไกลเกลี่ย และใหสํานักงานดําเนินการพิจารณาขอรองเรียนตามประกาศคณะกรรมการ
กิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ เรื่ อง กระบวนการรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นและพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งเรี ย นของ
ผูใชบริการตอไป และไมสามารถนําเรื่องดังกลาวเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยไดอีก
ขอ ๔๔ เมื่อกระบวนการไกลเกลี่ยสิ้นสุดลงใหผูไกลเกลี่ยบันทึกแจงผลการไกลเกลี่ยตอ
สํานักงาน เพื่อรายงานให กทค. ทราบโดยเร็ว
ในกรณีที่คูกรณีตกลงระงับขอพิพาทเพียงบางสวนหรือตกลงรับขอเท็จจริงบางประการ
และยินยอมนําขอตกลงเชนวานั้นไปใชอางอิงในการวินิจฉัยของ กทค. ใหผูไกลเกลี่ยจัดทําบันทึกขอตกลง
และบันทึกแจงตอสํานักงาน เพื่อรายงานให กทค. ทราบโดยเร็ว
สวนที่ ๔
การรักษาความลับของขอมูลในการไกลเกลี่ย
_______________________
ขอ ๔๕ ในกรณีที่คูกรณีไมไดตกลงไวเปนอยางอื่น ใหรักษาขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการ
ไกล เกลี่ ยข อพิ พาทเป นความลั บ เว นแตเป นการใชเทาที่จําเปนเพื่อปฏิบัติหรือบังคับใหเปนไปตามบันทึก
ความตกลงประนีประนอมยอมความ
ขอ ๔๖ หามมิใหคูกรณีที่เขารวมในการไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยหรือบุคคลภายนอก รวมทั้ง
ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการไกลเกลี่ยนําความลับไปอางอิง หรือนําสืบเปนพยานหลักฐานในกระบวน
พิจารณาของสํานักงานหรือเพื่อดําเนินการอื่นใดไมวาจะนําไปใชในรูปแบบใดเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ความประสงคหรือความเต็มใจของคูกรณีในการขอเขารวมในการไกลเกลี่ย
(๒) ความเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการในการระงับขอพิพาทของคูกรณี
ในการไกลเกลี่ย
(๓) การยอมรับหรือขอความที่กระทําโดยคูกรณีในการไกลเกลี่ย
(๔) ขอเสนอใด ๆ ที่เสนอโดยผูไกลเกลี่ย

- ๑๑ (๕) ขอเท็จจริงที่ไดแสดงใหเห็นถึงความเต็มใจที่จะยอมรับขอเสนอในการไกลเกลี่ย
(๖) เอกสารที่จัดทําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะใชหรือใชในการไกลเกลี่ยโดยเฉพาะ
อนึ่ง พยานหลักฐานใดที่ใชในการไกลเกลี่ย หากเปนพยานหลักฐานที่นําสืบไดอยูแลวใน
กระบวนพิจารณาของสํานักงานหรือเพื่อดําเนินการอื่นใด ยอมไมตองหามตามความในวรรคหนึ่ง
ประกาศ ณ วันที่

พันเอก
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