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ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีกระบวนการไกล่เกล่ียในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของคู่กรณี  ซ่ึงเป็นการเพิ่ม
ช่องทางในการระงับข้อพิพาท  และเปิดโอกาสให้คู่กรณีสามารถตกลงยุติข้อพิพาทกันได้อย่างรวดเร็ว   
ยังเป็นผลให้ข้อพิพาทระงับลงด้วยความพอใจของคู่กรณีอันมีส่วนในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  และสร้าง 
ความสมดุลต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคม  และเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย  การไกล่เกล่ีย 
จึงเป็นทางเลือกที่สําคัญที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ต้องนํามาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๑๓)  (๑๙)  มาตรา  ๕๗  (๔)  และมาตรา  ๕๘  (๗)  (๘) 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  
มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และมาตรา  ๔๕  
แห่งพระราชบัญญัติ  การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖ 
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕   
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกระเบียบไว้ 
ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๕”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กสทช.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
“กทค.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วย 

การประกอบกิจการโทรคมนาคม  และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาให้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  หรือบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  
(มหาชน)  อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใช้บังคับ   

“ผู้ใช้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมจากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตประกอบ 
กิจการโทรคมนาคม  แต่ไม่รวมถึงผู้ใช้บริการที่เป็นผู้รับใบอนุญาตซ่ึงนําบริการโทรคมนาคมที่ได้รับในฐานะ 
ผู้ใช้บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง 

“ผู้ร้องเรียน”  หมายความว่า  ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการ
โทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต 

“ข้อพิพาท”  หมายความว่า  ข้อพิพาทเก่ียวกับการให้บริการโทรคมนาคมระหว่างผู้รับ 
ใบอนุญาตกับผู้ร้องเรียน 

“คู่กรณี”  หมายความว่า  ผู้ร้องเรียนและผู้รับใบอนุญาต  ซ่ึงประสงค์จะระงับข้อพิพาทด้วยการ
ไกล่เกล่ีย  และให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้น ๆ  ตามกฎหมาย 

“ผู้ไกล่เกล่ีย”  หมายความว่า  ผู้ชํานาญการเฉพาะด้านตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืน
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  ซ่ึงอาจ
เป็นบุคคลภายนอกหรือพนักงานของสํานักงานที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชํานาญการเฉพาะด้าน  และ
สํานักงานได้แต่งตั้งให้ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกล่ียตามระเบียบนี้   

“ทะเบียนรายชื่อ”  หมายความว่า  ทะเบียนรายชื่อผู้ชํานาญการเฉพาะด้านซ่ึงสํานักงานอาจ
แต่งตั้งให้ทําหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกล่ียตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ให้สํานักงานจัดให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทตามระเบียบนี้  เพื่อให้ความช่วยเหลือคู่กรณี 
ให้สามารถยุติข้อพิพาทในกระบวนการพจิารณาเรื่องร้องเรียน  และให้ดําเนินงานธุรการที่เก่ียวกับการไกล่เกล่ีย 
ดังกล่าว 

ข้อ ๖ ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเพื่อให้มีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทตามที่ผู้ร้องเรียนร้องขอ 
(๒) ส่งเสริมและเผยแพร่วิธกีารระงับข้อพิพาททางเลือก  โดยเฉพาะการไกล่เกล่ีย 
(๓) จัดทําสารบบและสํานวนเรื่องไกล่เกล่ีย 
(๔) จัดทําและรายงานข้อมูลและสถิติเก่ียวกับการดําเนินการไกล่เกล่ีย  ตลอดจนการ  ประเมินผล 

การดําเนินงานไกล่เกล่ีย  เสนอต่อ  กทค.  และ  กสทช.  เพื่อทราบทุกรอบเดือน   
(๕) จัดทําทะเบียนรายชื่อและประสานงานกับผู้ไกล่เกล่ีย 
(๖) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเก่ียวกับวิธีการดําเนินการระงับข้อพิพาททางเลือก   
(๗) ดําเนินการอ่ืนใดตามที่  กทค.  มอบหมาย 

หมวด  ๒ 
ผู้ไกล่เกล่ีย 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การขึ้นทะเบียนรายชื่อและการแต่งตั้งผู้ไกล่เกล่ีย 

 
 

ข้อ ๗ ให้สํานักงานจัดให้มีทะเบียนรายชื่อ  ซ่ึงมาจากบุคคลภายนอก  หรือพนักงานของ
สํานักงาน  ทั้งนี้  บุคคลตามทะเบียนรายชื่อต้องเป็นผู้ชํานาญการเฉพาะด้าน  โดยผ่านการอบรมหลักสูตร
เทคนิคหรือวิธีการไกล่เกล่ียที่สํานักงานจัดหรือรับรอง   

ข้อ ๘ ผู้ขึ้นทะเบียนรายชื่อที่มาจากพนักงานของสํานักงาน  ต้องเป็นผู้บริหารระดับกลางหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป   

ข้อ ๙ ผู้ขึ้นทะเบียนรายชื่อที่มาจากบุคคลภายนอก  นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามข้อ  ๗   
แล้วยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
(๒) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทํางานด้านโทรคมนาคม 

หรือด้านการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
(๓) เป็นผู้มีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกล่ียประจําสํานักงาน 
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(๔) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๕) ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระทํากิจการใดอันอาจกระทบกระเทือน   

ถึงการปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกล่ีย 
(๖) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่บุคคลภายนอกประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรายช่ือตามข้อ  ๗  ให้ยื่นคําขอ 

ต่อสํานักงานพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๓) สําเนาแสดงวุฒิการศึกษา 
(๔) สําเนาหลักฐานรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกล่ียที่สํานักงานจัด

หรือรับรอง 
(๕) หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทํางาน   
ในกรณีผู้ที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อแล้วและประสงค์จะขอข้ึนทะเบียนรายชื่ออีกอาจขอใช้

เอกสารหลักฐานเดิมก็ได้   
ให้สํานักงานตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และเอกสารหลักฐานของผู้ขอขึ้น 

ทะเบียนรายชื่อแล้วเสนอต่อเลขาธิการ  เพื่อนําเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อ  กทค.  ก่อนขึ้นทะเบียนรายชื่อ 
เพื่อให้ความเห็นชอบและขึ้นทะเบียนรายชื่อตามระเบียบนี้   

ข้อ ๑๑ ให้ทะเบียนรายช่ือมีอายุสองปีนับแต่วันจัดทําทะเบียนรายชื่อโดยไม่ต้องคํานึงว่าผู้มี 
ชื่อในทะเบียนรายชื่อได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้  ณ  เวลาใด   

ในกรณทีี่การจัดทําทะเบียนรายชื่อใหม่ไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ทะเบียนรายชื่อเดิมได้ส้ินผล 
ให้ถือว่าบุคคลในทะเบียนรายชื่อเดิมยังคงเป็นผู้ไกล่เกล่ียที่ขึ้นทะเบียนรายชื่ออยู่จนกว่าทะเบียนรายชื่อใหม่ 
จะแล้วเสร็จ   

การที่ทะเบียนรายชื่อส้ินผลตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึงการแต่งตั้งผู้ไกล่เกล่ียในช่วงเวลาตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสองของข้อพิพาทที่ได้ดําเนินการไปแล้ว  และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะส้ินสุดกระบวนการไกล่เกล่ีย   

ข้อ ๑๒ ผู้ที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อแล้วและไม่ได้เป็นผู้ที่เคยถูกจําหน่ายชื่อออกจาก
ทะเบียนรายชื่อเพราะเหตุใด ๆ  นอกเหนือจากการลาออก  อาจขอขึ้นทะเบียนรายชื่อได้อีก   

ในการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่ออีก  ให้เลขาธิการ 
คํานึงถึงผลการปฏิบัติงาน  ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่  และการอุทิศเวลามาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  ตลอดจนความประพฤติตนและดํารงตนในฐานะเป็นผู้ไกล่เกล่ียอย่างเหมาะสมของบุคคลดังกล่าว 
ในรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนที่ผ่านมา 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ข้อ ๑๓ ให้สํานักงานแต่งตั้งผู้ไกล่เกล่ียจากผู้ที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อ  โดยคํานึงถึงลักษณะของข้อ
ร้องเรียนและความเหมาะสมของผู้ไกล่เกล่ีย  เว้นแต่คู่กรณีประสงค์ร่วมกันที่จะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อเป็นผู้ไกล่เกล่ีย   

ข้อ ๑๔ บุคคลภายนอกหรือพนักงานของสํานักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ไกล่เกล่ีย  ให้มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนครั้งละสองพันบาท  แต่รวมกันแล้วไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  ต่อข้อพิพาทหนึ่งเรื่อง   

ส่วนที่  ๒ 
การคัดค้านผู้ไกล่เกล่ีย 

 
 

ข้อ ๑๕ คู่กรณีอาจคัดค้านผู้ไกล่เกล่ียได้  หากปรากฏข้อเท็จจริงซ่ึงเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความ 
เป็นกลางของผู้ไกล่เกล่ีย 

ข้อ ๑๖ คู่กรณีที่ประสงค์จะคัดค้านผู้ไกล่เกล่ียต้องแจ้งเหตุแห่งการคัดค้านต่อสํานักงาน  ก่อนเริ่ม 
กระบวนการไกล่เกล่ีย  ทั้งนี้  การคัดค้านต้องกระทําก่อนกระบวนการไกล่เกล่ียส้ินสุดลง  โดยให้สํานักงาน
เป็นผู้พิจารณาและมีคําส่ังตามที่เห็นสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุแห่งการคัดค้าน 

การที่ผู้ไกล่เกล่ียถอนตัวไม่ถือว่าเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงตามที่คู่กรณียกขึ้นคัดค้าน   

ส่วนที่  ๓ 
การพ้นจากหน้าที่การเป็นผู้ไกล่เกล่ียในข้อพิพาท 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้ไกล่เกล่ียพ้นจากหน้าที่ในข้อพิพาทที่ได้รับแต่งตั้งในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ไกล่เกล่ียถอนตัว   
(๒) สํานักงานจําหน่ายชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อ 
(๓) สํานักงานมีคําส่ังไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกล่ีย  เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
 (ก) มีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางในการทําหน้าที่ผู้ไกล่เกล่ีย 
 (ข) บกพร่องต่อหน้าที่หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ผู้ไกล่เกล่ีย 
 (ค) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้ไกล่เกล่ีย 
 (ง) กระทําหรือละเว้นกระทําการตามหน้าที่ของผู้ไกล่เกล่ีย  โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

จนเป็นเหตุให้คู่กรณีเสียหาย 
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ไกล่เกล่ียมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๙  (๕)  (๖)  และ  (๗)   
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู้ไกล่เกล่ียพ้นจากหน้าที่ตามข้อ  ๑๗  สํานักงานอาจมีคําส่ังให้กระบวนการ

ไกล่เกล่ียส้ินสุดลง  หรือแต่งตั้งผู้ไกล่เกล่ียคนใหม่จากทะเบียนรายชื่อตามข้อ  ๗  เข้าดําเนินการไกล่เกล่ีย  
ในข้อพิพาทนั้นต่อไปก็ได้   

สิทธิในการรับค่าตอบแทนตามข้อ  ๑๔  ของผู้ไกล่เกล่ียคนใหม่ถูกจํากัดโดยสิทธิในการรับ
ค่าตอบแทนของผู้ไกล่เกล่ียที่พ้นจากหน้าที่   



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ส่วนที่  ๔ 
การจําหน่ายชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อ 

 
 

ข้อ ๑๙ ให้เลขาธิการจําหน่ายชื่อผู้ชํานาญการเฉพาะด้านออกจากทะเบียนรายชื่อ  เม่ือปรากฏ 
ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๙   
(๔) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดถึงสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๕) กระทําผิดหรือฝ่าฝืนต่อจริยธรรมของผู้ไกล่เกล่ียอย่างร้ายแรง 
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อ  ๑๙  (๑)  และ  (๒)  ให้สํานักงานทํารายงานเสนอ 

ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาจําหน่ายชื่อโดยเร็ว 
ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อ  ๑๙  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ให้สํานักงานตรวจสอบข้อเท็จจริง

และรับฟังคําชี้แจงของผู้ไกล่เกล่ียที่เก่ียวข้อง  เสร็จแล้วให้ทํารายงานเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณา   
ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่ามีเหตุตามวรรคสอง  แต่ถ้าเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการกระทําผิด 

หรือฝ่าฝืนต่อจริยธรรมของผู้ไกล่เกล่ียอย่างไม่ร้ายแรง  ให้เลขาธิการตักเตือนผู้ไกล่เกล่ียนั้นเป็นหนังสือ 

ส่วนที่  ๕ 
จริยธรรมสําหรับผู้ไกล่เกล่ีย 

 
 

ข้อ ๒๑ ผู้ไกล่เกล่ียต้องเคารพและสนับสนุนให้คู่กรณีตัดสินใจด้วยตนเองบนพื้นฐานของการ
ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล  เพื่อตกลงระงับข้อพิพาทด้วยความสมัครใจ  รวมทั้งต้องละเว้นไม่ออกคําส่ังหรือ 
คําตัดสินใด ๆ  ที่เก่ียวกับประเด็นข้อพิพาทและทางเลือกในการตกลงระงับข้อพิพาท  ตลอดจนต้อง 
ไม่พยายามโน้มน้าวหรือบังคับให้คู่กรณีเข้าร่วมในการไกล่เกล่ียหรือให้ทําการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ในกระบวนการไกล่เกล่ีย 

ข้อ ๒๒ ผู้ไกล่เกล่ียต้องดําเนินการไกล่เกล่ียด้วยความเป็นกลาง 
ข้อ ๒๓ ผู้ไกล่เกล่ียมีหน้าที่ในการเปิดเผยความขัดแย้งในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของผู้ไกล่เกล่ีย 

ตลอดเวลาในกระบวนการไกล่เกล่ีย 
ภายหลังจากเปิดเผยถึงความขัดแย้งในผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ผู้ไกล่เกล่ียต้องปฏิเสธหรือ 

ขอถอนตัวออกจากการเป็นผู้ไกล่เกล่ีย  เว้นแต่คู่กรณีทุกฝ่ายจะตกลงร่วมกันให้ผู้ไกล่เกล่ียทําหน้าที่ต่อไป 
ข้อ ๒๔ ในระหว่างการไกล่เกล่ีย  ผู้ไกล่เกล่ียจะต้องไม่รับทํางานใด ๆ  ให้คู่กรณีที่ตนกําลัง 

ไกล่เกล่ียอยู่  และจะต้องเปิดเผยโดยทันทีถึงความพยายามของการติดต่อผู้ไกล่เกล่ียให้ทําการงานให้  เว้นแต่ 
จะกระทําในฐานะผู้ไกล่เกล่ีย 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ข้อ ๒๕ ผู้ไกล่เกล่ียจะต้องไม่กระทําการใด ๆ  ให้กับคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายหลังการไกล่เกล่ีย 
ส้ินสุดลงในเรื่องหรือเก่ียวข้องกับการไกล่เกล่ีย  โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่กรณีทุกฝ่ายใน
กระบวนการไกล่เกล่ีย 

ข้อ ๒๖ ผู้ไกล่เกล่ียต้องเก็บบรรดาข้อมูลทั้งหลายที่เก่ียวข้องกับกระบวนการไกล่เกล่ียเป็นความลับ 
เว้นแต่ในกรณีที่จะต้องมีการเปิดเผยตามที่กฎหมายกําหนด  หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการหรือบังคับ 
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ  หรือคู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๒๗ ห้ามผู้ชํานาญการเฉพาะด้านที่มีชื่อในทะเบียนรายชื่อโฆษณาและเชิญชวนให้คู่กรณี
แต่งตั้งตนเป็นผู้ไกล่เกล่ีย  และต้องละเว้นที่จะรับประกันว่าคู่กรณีจะตกลงกันได้  หรือให้สัญญาว่าจะ
เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่สมประโยชน์ของข้อพิพาท   

ข้อ ๒๘ ผู้ไกล่เกล่ียจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับการศึกษา  ประวัติการทํางาน  และ
ประสบการณ์ในการไกล่เกล่ีย 

หมวด  ๓ 
การไกล่เกล่ีย 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเริ่มกระบวนการไกล่เกล่ีย 

 
 

ข้อ ๒๙ เม่ือสํานักงานดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ  เรื่อง  กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ  ให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นข้อพิพาทตามระเบียบนี้  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  
หลักฐานที่เก่ียวข้อง  และประเด็นเบ้ืองต้น  เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจกับคู่กรณีเก่ียวกับประเด็นข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  หากคู่กรณีตกลงยุติข้อพิพาท  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการให้คู่กรณีทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความกัน  แต่หากคู่กรณีตกลงยุติข้อพพิาทกันไม่ได้  และเป็นกรณีที่สามารถไกล่เกล่ียได้  
ให้เจ้าหน้าที่สอบถามคู่กรณีว่าประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียหรือไม่  หากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลง 
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ต่อไป  แต่หากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย 
ไม่ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียตามระเบียบนี้  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริการต่อไป   

(๒) กรณีไม่เป็นข้อพิพาทตามระเบียบนี้  ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ร้องเรียน  แต่หาก 
ผู้ร้องเรียนยังคงยืนยันที่จะให้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนของผู้ใช้บริการต่อไป   



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ข้อ ๓๐ หากคู่กรณีสมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย  ให้ถือเป็นเหตุให้ระยะเวลาการพิจารณา 
เรื่องร้องเรียนสามสิบวันตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  กระบวนการ 
รับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ  ยังไม่เริ่มนับเป็นระยะเวลาการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียน  แต่หากการไกล่เกล่ียไม่สําเร็จก็ให้ดําเนินการตามประกาศดังกล่าวต่อไป  โดยให้เริ่มนับ
ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ สํานักงานได้รับแจ้งจากผู้ไกล่เกล่ียว่าการไกล่เกล่ีย 
ไม่สําเร็จ   

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนหลายรายร้องเรียนผู้รับใบอนุญาตรายเดียวกันและในเรื่องเดียวกัน 
ให้สํานักงานรวมเป็นข้อพิพาทเดียวกัน  และให้ถือว่าเป็นข้อพิพาทหนึ่งเรื่องในการคิดค่าตอบแทนผู้ไกล่เกล่ีย 
ตามข้อ  ๑๔   

ส่วนที่  ๒ 
วิธีการไกล่เกล่ีย 

 
 

ข้อ ๓๒ เม่ือมีการแต่งตั้งผู้ไกล่เกล่ียในข้อพิพาทแล้ว  ให้สํานักงานประสานงานผู้ไกล่เกล่ีย  
เพื่อจัดให้มีการเริ่มไกล่เกล่ียภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สํานักงานแต่งตั้งผู้ไกล่เกล่ีย   

ข้อ ๓๓ คู่กรณีพึงเข้าร่วมประชุมไกล่เกล่ียด้วยตนเอง  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเป็น 
อ่ืนอันไม่อาจก้าวล่วงได้  คู่กรณีนั้นอาจแต่งตั้งตัวแทนที่มีอํานาจตัดสินใจและทําบันทึกความตกลง
ประนีประนอมยอมความเข้าร่วมประชุมไกล่เกล่ียก็ได้   

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่คู่กรณีมิได้ตกลงไว้เป็นอย่างอ่ืน  ผู้ไกล่เกล่ียอาจกําหนดขั้นตอนหรือแนวทาง
ในการดําเนินการไกล่เกล่ียตามที่เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แห่งข้อพิพาท  ความประสงค์ 
ของคู่กรณี  การปฏิบัติต่อคู่กรณีอย่างเป็นธรรมและความต้องการที่จะระงับข้อพิพาทด้วยความรวดเร็ว 

ก่อนไกล่เกล่ียให้ผู้ไกล่เกล่ียแจ้งขั้นตอนการไกล่เกล่ียให้คู่กรณีทราบว่าข้อเสนอและคําแถลง
เก่ียวกับข้อเท็จจริงในช้ันไกล่เกล่ีย  สํานักงานจะเก็บเป็นความลับ  คู่กรณีไม่มีสิทธิใช้อ้างอิงไม่ว่ากรณีใด ๆ  
และไม่ผูกมัดคู่กรณีหรือสํานักงานให้ต้องปฏิบัติตาม   

ภายใต้บังคับข้อ  ๔๔  วรรคสอง  หากข้อพิพาทไม่สามารถตกลงกันได้  ข้อเท็จจริงในชั้นไกล่เกล่ีย 
ไม่สามารถนําไปใช้โดยตรงในการพิจารณาและคําชี้ขาดของ  กทค. 

ข้อ ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกล่ีย  ผู้ไกล่เกล่ียอาจให้คู่กรณีเสนอข้อเท็จจริงหรือข้อมูล 
เบ้ืองต้นแห่งข้อพิพาทตลอดจนข้อเสนอในการระงับข้อพิพาทต่อผู้ไกล่เกล่ียหรืออาจเสนอให้มีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลดังกล่าวระหว่างคู่กรณีก็ได้ 

คู่กรณีอาจขอให้ผู้ไกล่เกล่ียดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งก็ได้  ในกรณีเช่นว่านี้ผู้ไกล่เกล่ีย   
จะจัดให้มีการดําเนินการตามที่คู่กรณีขอหรือไม่ก็ได้ 
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ข้อ ๓๖ การไกล่เกล่ียจะทําด้วยวิธีใด  ณ  วันเวลาและสถานที่ใด  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด 
โดยแจ้งให้คู่กรณีทุกฝ่ายทราบ  และในกรณีมีความจําเป็นให้ผู้ไกล่เกล่ียมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน   

ข้อ ๓๗ การไกล่เกล่ียต้องกระทําต่อหน้าคู่กรณีทั้งสองฝ่าย  เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกล่ีย 
หากคู่กรณียินยอม  ผู้ไกล่เกล่ียอาจกระทําการไกล่เกล่ียเฉพาะแต่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้  ทั้งนี้  ผู้ไกล่เกล่ีย 
ต้องแจ้งถึงขั้นตอนการดําเนินการไกล่เกล่ียนั้นให้คู่กรณีฝ่ายที่มิได้เข้าร่วมทราบด้วย 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ตัวแทน  ทนายความ  ที่ปรึกษาของคู่กรณีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ที่ผู้ไกล่เกล่ียอนุญาตให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียด้วย 

ข้อ ๓๘ เม่ือผู้ไกล่เกล่ียได้รับข้อมูลอันเก่ียวกับข้อพิพาทจากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งผู้ไกล่เกล่ียอาจ
เปิดเผยสาระของข้อมูลนั้นให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทราบ  เว้นแต่คู่กรณีที่ให้ไว้ห้ามมิให้เปิดเผย   

ข้อ ๓๙ กระบวนการไกล่เกล่ียให้ดําเนินการเป็นการลับ  และไม่ให้มีการบันทึกรายละเอียดของ 
การไกล่เกล่ียไว้  เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันให้บันทึกรายละเอียดของการไกล่เกล่ียทั้งหมดหรือแตบ่างส่วน 

ข้อ ๔๐ ผู้ไกล่เกล่ียอาจจัดทําบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความให้แก่คู่กรณี  หรือจะ
ให้ทนายความของคู่กรณีหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทําบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความให้ก็ได้   

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นผู้จัดทําบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความนั้น  ผู้ไกล่เกล่ีย
อาจขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบว่าข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นเป็นการฝ่าฝืน 
ต่อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่  กสทช.  กําหนดก็ได้   

ข้อ ๔๑ ผู้ไกล่เกล่ียจะต้องดําเนินการไกล่เกล่ียให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่
วันที่เริ่มกระบวนการไกล่เกล่ีย 

หากผู้ไกล่เกล่ียเห็นสมควรหรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ  ผู้ไกล่เกล่ียอาจขยายระยะเวลาใน
การดําเนินการไกล่เกล่ียออกไปอีกก็ได้ถ้าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ของคู่กรณีทุกฝ่าย
และมิได้ทําให้การพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทล่าช้าเกินสมควร  ทั้งนี้  ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสิบห้าวัน   
และขยายได้ไม่เกินสองครั้ง  โดยให้ขอขยายระยะเวลาก่อนครบกําหนดตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยห้าวันทําการ   

ส่วนที่  ๓ 
การส้ินสุดแห่งกระบวนการไกล่เกล่ีย 

 
 

ข้อ ๔๒ ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทตามระเบียบนี้ 
(๑) คู่กรณีตกลงยุติข้อพิพาทได้  ให้ทําบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความ 
(๒) คู่กรณีไม่สามารถตกลงยุติข้อพิพาทได้  ให้สํานักงานสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

ทั้งหมดเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกระบวนการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนนั้นโดยเร็ว  ทั้งนี้  ข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานดังกล่าวจะต้องไม่ได้มาจากการไกล่เกล่ียโดยตรง 
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ข้อ ๔๓ ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่ากระบวนการไกล่เกล่ียส้ินสุดลง 
(๑) คู่กรณีได้ทําบันทึกความตกลงประนีประนอมยอมความเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๒) คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการถอนข้อพิพาท   
(๓) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์ให้ทําการไกล่เกล่ียอีกต่อไป 
(๔) คู่กรณีไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ  ๔๑ 
(๕) ผู้ไกล่เกล่ียเห็นว่าการดําเนินการไกล่เกล่ียต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์แก่ข้อพิพาท 
การส้ินสุดการไกล่เกล่ียตาม  (๓)  (๔)  (๕)  ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่สํานักงานได้รับแจ้งเหตุดังกล่าว

จากผู้ไกล่เกล่ีย  และให้สํานักงานดําเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนตามประกาศคณะกรรมการกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการต่อไป 
และไม่สามารถนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียได้อีก 

ข้อ ๔๔ เม่ือกระบวนการไกล่เกล่ียส้ินสุดลงให้ผู้ไกล่เกล่ียบันทึกแจ้งผลการไกล่เกล่ียต่อสํานักงาน 
เพื่อรายงานให้  กทค.  ทราบโดยเร็ว   

ในกรณีที่คู่กรณีตกลงระงับข้อพิพาทเพียงบางส่วนหรือตกลงรับข้อเท็จจริงบางประการ  และยินยอม 
นําข้อตกลงเช่นว่านั้นไปใช้อ้างอิงในการวินิจฉัยของ  กทค.  ให้ผู้ไกล่เกล่ียจัดทําบันทึกข้อตกลง  และบันทึก
แจ้งต่อสํานักงาน  เพื่อรายงานให้  กทค.  ทราบโดยเร็ว 

ส่วนที่  ๔ 
การรักษาความลับของข้อมูลในการไกล่เกล่ีย 

 
 

ข้อ ๔๕ ในกรณีที่คู่กรณีไม่ได้ตกลงไว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้รักษาข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวกับการไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาทเป็นความลับ  เว้นแต่เป็นการใช้เท่าที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติหรือบังคับให้เป็นไปตามบันทึกความตกลง 
ประนีประนอมยอมความ 

ข้อ ๔๖ ห้ามมิให้คู่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกล่ีย  ผู้ไกล่เกล่ียหรือบุคคลภายนอก  รวมทั้งผู้ที่
เก่ียวข้องกับการจัดการไกล่เกล่ียนําความลับไปอ้างอิง  หรือนําสืบเป็นพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณา
ของสํานักงานหรือเพื่อดําเนินการอ่ืนใดไม่ว่าจะนําไปใช้ในรูปแบบใดเก่ียวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ความประสงค์หรือความเต็มใจของคู่กรณีในการขอเข้าร่วมในการไกล่เกล่ีย 
(๒) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการในการระงับข้อพิพาทของคู่กรณีใน

การไกล่เกล่ีย 
(๓) การยอมรับหรือข้อความที่กระทําโดยคู่กรณีในการไกล่เกล่ีย 
(๔) ข้อเสนอใด ๆ  ที่เสนอโดยผู้ไกล่เกล่ีย 
(๕) ข้อเท็จจริงที่ได้แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะยอมรับข้อเสนอในการไกล่เกล่ีย 
(๖) เอกสารที่จัดทําโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะใช้หรือใช้ในการไกล่เกล่ียโดยเฉพาะ 
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อนึ่ง  พยานหลักฐานใดที่ใช้ในการไกล่เกล่ีย  หากเป็นพยานหลักฐานที่นําสืบได้อยู่แล้วใน
กระบวนพิจารณาของสํานักงานหรือเพื่อดําเนินการอ่ืนใด  ย่อมไม่ต้องห้ามตามความในวรรคหนึ่ง 
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