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What is conciliation? 

Translation in Thai 

 

การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทคอือะไร? 
 

บทน า 

 คณะกรรมาธิการเพ่ือความเท่าเทียมทางโอกาส (Equal Opportunities Commission หรือ EOC) คือหน่วยงานทาง
กฎหมายท่ีก่อตั้งข้ึนเพ่ือด าเนินการดา้นกฎหมายต่อตา้นการเลือกปฏิบติั กฎหมายต่อตา้นการเลือกปฏิบติัของฮ่องกงช่วยใหผู้ท่ี้
รู้สึกวา่ไดรั้บความทุกขจ์ากการเลือกปฏิบติัหรือการถูกคุกคามท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายสามารถขอรับความช่วยเหลือจาก EOC 
ได ้โดยผา่นกระบวนการร้องเรียนท่ีด าเนินการโดย EOC 
 
 
ระบบการร้องเรียน 

 
 ระบบการร้องเรียนมีเป้าหมายในการหาบทสรุปขอ้พิพาทระหวา่งบุคคลสองฝ่ายผา่นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เม่ือบุคคล
ยืน่เร่ืองร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรให ้ EOC กฎหมายก าหนดใหด้ าเนินการสอบสวนขอ้ร้องเรียนและพยายามหาบทสรุป
โดยการไกล่เกล่ีย เวน้แต่ EOC จะมีดุลยพินิจวา่สมควรยติุการสอบสวน  
 
 กฎหมายขยายความเง่ือนไขเพื่อสามารถยติุการสอบสวนขอ้ร้องเรียนได ้อ านาจในการยติุการสอบสวนจะถูกใชด้ว้ย
ความระมดัระวงัยิง่ รวมถึงใหค้วามเสมอภาคในสิทธิของผูร้้องเรียนและสิทธิของผูถู้กร้องเรียน  
 
 EOC ตอ้งรักษาบทบาทท่ีอิสระและเป็นกลางทั้งในกระบวนการร้องเรียนและกระบวนการไกล่เกล่ีย EOC ไม่ปฏิบติัใน
ฐานะบุคคลฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงของการร้องเรียน และไม่ใช่บทบาทของ EOC ในการพิจารณาตดัสินขอ้ร้องเรียนขอ้ใดขอ้หน่ึง 
หนา้ท่ีน้ีเป็นหนา้ท่ีของศาล  
 
 
การไกล่เกลีย่ข้อพพิาท 

 
 วตัถุประสงคข์องการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทก็เพ่ือน าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายใหม้าพบปะกนัเพ่ือหาบทสรุปใหก้บัขอ้พิพาท การ
ไกล่เกล่ียมองหาพ้ืนฐานร่วมกนัในการช่วยแกไ้ขประเด็นปัญหาเพ่ือใหค้วามพึงพอใจแก่คู่กรณีทั้งสองผา่ย เพ่ือท่ีคู่กรณีทั้ง
สองฝ่ายสามารถหาบทสรุปใหก้บัขอ้พิพาทได ้เน่ืองจากกระบวนการไกล่เกล่ียใหคู้่กรณีทั้งสองฝ่ายไดมี้สิทธิในการไดอ้อกมา
เจรจา จึงเป็นไปไดท่ี้จะช่วยใหแ้ต่ละฝ่ายเขา้ใจถึงสถานการณ์ของอีกฝ่ายหน่ึงมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยขจดัความเขา้ใจผิดท่ีเกิดจาก
สมมติฐานหรือขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งและเกิดการเปล่ียนแปลงในทศันคติท่ีแทจ้ริง ขอ้มูลทั้งหมดท่ีถูกรวบรวมในกระบวนการ
ไกล่เกล่ียถูกเก็บเป็นความลบัและไม่ถูกน ามาเปิดเผยในกระบวนการศาล  
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 การไกล่เกล่ียถือเป็นความสมคัรใจอยา่งแทจ้ริง คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไดข้อ้ยติุ และมีการลงนามขอ้ตกลงท่ีเป็นสญัญาและมี
ผลผกูพนัตามกฎหมายโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่าย การไดบ้ทสรุปของการไกล่เกล่ียสามารถอยูใ่นรูปของการขอโทษ การเปล่ียน
นโยบายและหลกัปฏิบติั การทบทวนขั้นตอนการท างาน การแกไ้ขค าพดู การช าระเงิน ฯลฯ  
 
 
ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย 

 
 หากการไกล่เกล่ียไม่ประสบผลส าเร็จ ผูร้้องเรียนสามารถยืน่ขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจาก  EOC ผูท่ี้ยืน่ขอความ
ช่วยเหลือทั้งหมดจะถูกน าไปพิจารณาโดยคณะกรรมการกฎหมายและขอ้ร้องเรียนของ EOC 
 
 
การไกล่เกลีย่คอือะไร 

 
 การไกล่เกลีย่คอือะไร? 

 

 การไกล่เกลีย่ช่วยคู่กรณีในการต่อรองหาข้อสรุปโดย: 

 ระบุประเด็นปัญหาและเขา้ใจขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ 
 ถกประเด็นปัญหา 
 เขา้ใจถึงคววามจ าเป็นของคู่กรณี 
 ไดข้อ้ตกลงท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนั 

 
 
 ข้อดขีองการไกล่เกลีย่คอือะไร? 

 การไกล่เกล่ียเป็นบริการท่ีจดัใหฟ้รี 
 เสียเวลานอ้ยกวา่ไปยงัศาล 
 ไม่ตอ้งเปิดเผยคู่กรณีแต่ละคนใหก้บัส่ือ   
 เป็นทางการนอ้ยกวา่การไต่สวนในศาล  
 เป็นการสมคัรใจ 

 
 ข้าพเจ้าขอรับการไกล่เกลีย่ได้หรือไม่? 

 โดยทัว่ไปแลว้ EOC จะด าเนินการสอบสวนและตดัสินวา่กรณีพิพาทควรถูกยติุหรือด าเนินการต่อในขั้นตอนการ
ไกล่เกล่ียยอมความ  

 หากเหมาะสม EOC จะพยายามไกล่เกล่ียขอ้พิพาทแต่เน่ินๆ ในกระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน ตามขั้นตอน
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แลว้ ซ่ึงถือวา่เป็น “การไกล่เกล่ียเบ้ืองตน้”  
 หากคู่กรณีตอ้งการไกล่เกล่ียก่อนเสร็จส้ินกระบวนการสอบสวน EOC จะพยายามไกล่เกล่ียเบ้ืองตน้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัการยนิยอมของคู่กรณีอีก 
 
 ข้าพเจ้าจะเตรียมตัวส าหรับการไกล่เกลีย่อย่างไร? 

 พร้อมท่ีจะช้ีแจงและอธิบายปัญหาและความตอ้งการของท่าน  
 พร้อมท่ีจะรับฟังอีกฝ่าย  
 น าเพ่ือนหรือนกักฎหมายมาดว้ยได ้หากท่านจ าเป็นตอ้งท าดงักล่าว แต่ท่านตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนเพ่ือท่ีเราจะ

สามารถขอความเห็นชอบจากคู่กรณีอีกฝ่าย หากคู่กรณีอีกฝ่ายไม่เห็นชอบ ท่านไม่สามารถน าบุคคลอ่ืนเขา้ร่วม
ในการเจรจาไกล่เกล่ียได ้เวน้แต่วา่ บุคคลท่ีท่านน ามาอาจนัง่อยูอี่กหอ้งหน่ึงเพ่ือใหท่้านสามารถปรึกษากบับุคคล
ผูน้ั้นไดเ้ม่ือจ าเป็น  

 พิจาณาผลลพัธ์ท่ีเป็นไปไดท่ี้ท่านตอ้งการจะใหเ้กิดข้ึน 
 เตรียมพร้อมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้

 
 
 ข้าพเจ้าต้องท าอะไรในระหว่างการเจรจาไกล่เกลีย่? 

 
 ท่านควรเตรียมตวัในส่วนส าคญัโดย: 

 ช้ีแจงกรณีของท่านอยา่งชดัเจน 
 ถามค าถามหากท่านไม่เขา้ใจส่ิงท่ีก าลงัน ามาถกเถียง  
 รับฟังประเด็นความคิดเห็นของอีกฝ่าย  
 แนะน าหรือพิจาณาทางเลือกในการแกไ้ขขอ้พิพาท  
 ช่วยในการบรรลุขอ้ตกลงขั้นสุดทา้ย  

 
 
 เจ้าหน้าทีไ่กล่เกลีย่คอืใคร? 

 
 เจา้หนา้ท่ีไกล่เกล่ียของ EOC มาจากพ้ืนฐานท่ีหลากหลาย  
 เจา้หนา้ท่ีเหล่าน้ีไดรั้บการฝึกอบรมใหม่ๆ อยูเ่ป็นประจ า 
 เจา้หนา้ท่ีเหล่าน้ีตอ้งเป็นผูท่ี้มีความยติุธรรม เป็นอิสระและไม่ข้ึนกบัฝ่ายใด 
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 เจ้าหน้าทีท่ าอะไรในระหว่างการไกล่เกลีย่ยอมความ? 

 
 เจ้าหน้าที่: 

 แน่ใจวา่ทุกคนมีโอกาสในการอธิบายปัญหา  
 กระตุน้ใหแ้ต่ละคนรับฟังในส่ิงท่ีอีกฝ่ายหน่ึงพดู  
 แน่ใจวา่ขอ้มูลท่ีมีอยูท่ั้งหมดเป็นท่ีเขา้ใจและถูกน ามาพิจารณา  
 กระตุน้ใหแ้ต่ละคนแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบักรณีและส่ิงท่ีตอ้งท าเพ่ือใหไ้ดข้อ้ตกลง 
 ปฏิบติักบัแต่ละคนอยา่งยติุธรรมและไม่ข้ึนกบัฝ่ายใด 
 ตอ้งใหค้วามเคารพในความลบัของแต่ละฝ่าย  

 
 
 เจ้าหน้าทีจ่ะช่วยท่านได้อย่างไร? 

 
 เจ้าหน้าที่: 

 แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นปัญหาท่ีเป็นขอ้ขดัแยง้โดยถามค าถามท่ีไดรั้บการออกแบบมาเพ่ือใหแ้ต่
ละฝ่ายไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูล 

 พฒันาและตรวจสอบตวัเลือกส าหรับเป็นบทสรุปของขอ้พิพาท 
 ร่างขอ้ตกลงท่ีเป็นบทสรุปตามความตอ้งการของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายและบนัทึกผลลพัธ์  

 
 
 ผู้ไกล่เกลีย่จะเกบ็รักษาความลบัทุกอย่างทีข้่าพเจ้าได้เปิดเผยหรือไม่? 

 
 ใช่ ส าหรับขอ้มูลทั้งหมดท่ีถูกรวบรวมหรือไดรั้บฟังในระหวา่งการไกล่เกล่ียจะถูกเก็บเป็นความลบัและจะไม่ถูก

น าไปใชใ้นกระบวนการทางศาล  
 
 เกณฑ์บทสรุปใดทีข้่าพเจ้าควรร้องขอ? 

 
 เกณฑบ์ทสรุปข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของขอ้พิพาท โดยปกติจะเป็นส่ิงท่ีตรงขา้มกบัสถานการณ์ท่ีน ามาสู่ขอ้พิพาท เช่น 

หากบุคคลถูกไล่ออก บุคคลดงักล่าวอาจขอใหจ้า้งบุคคลนั้นเขา้ท างานใหม่ หากบุคคลถูกปฏิเสธในการเล่ือนต าแหน่ง
หรือโยกยา้ย บุคคลนั้นอาจขอใหมี้การเล่ือนต าแหน่งหรือโยกยา้ย หากบุคคลถูกปฏิเสธในการไดรั้บการฝึกอบรม 
บุคคลนั้นอาจขอใหมี้การไดรั้บการฝึกอบรมเป็นเง่ือนไขในเกณฑบ์ทสรุปขอ้พิพาท เกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเป็นไปได ้ไดแ้ก่: 
 หนงัสือขอโทษ 
 การบญัญติันโยบายโอกาสความเท่าเทียมกนั 
 การตกลงกนัทางการเงิน 
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 การสร้างการเขา้ถึงทางกายภาพ ฯลฯ 
 
 
 ข้อตกลงบทสรุปข้อพพิาทมีผลผกูมัดตามกฎหมายหรือไม่? 

 
 มี ขอ้ตกลงเป็นสญัญาระหวา่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายและมีผลผกูมดัตามกฎหมาย 
 
 
 แล้วถ้าหากการไกล่เกลีย่ไม่ประสบความส าเร็จล่ะ? 

 
 หากการไกล่เกล่ียไม่ประสบผลส าเร็จ ผูย้ืน่เร่ืองร้องเรียนสามารถขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายจาก EOC เพื่อยืน่

ค  าร้องกฎหมายแพง่ใหก้บัศาลแขวง การใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายไม่เป็นท่ีรับประกนั  
 
EOC ไม่สามารถพิจารณาการสมคัรขอความช่วยเหลือทางกฎหมายได ้เวน้แต่วา่ผูข้อรับความช่วยเหลือจะไดผ้า่น
ระบบการร้องเรียนแลว้และพิสูจน์ไดว้า่การไกล่เกล่ียไม่เป็นผลส าเร็จ ในกรณีดงักล่าว EOC อาจใหค้วามช่วยเหลือทาง
กฎหมาย หากเห็นวา่สมควร  
 

 ภายใตก้ฎหมาย อาจใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายไดห้าก: 
 กรณีขอ้พิพาทสร้างค าถามเร่ืองหลกัการ หรือ 
 เน่ืองจากความซบัซอ้นของกรณีหรือสถานะของผูข้อรับความช่วยเหลือทางกฎหมายเม่ือเปรียบเทียบกบัผูถู้ก

ร้องเรียน ไม่สมเหตุสมผลท่ีจะคาดหวงัใหผู้ข้อรับความช่วยเหลือทางกฎหมายจดัการกบักรณีโดยไม่มีความ
ช่วยเหลือใดๆ  

 
 ข้าพเจ้าสามารถด าเนินกระบวนการทางกฎหมายแพ่งเองได้หรือไม่? 

 
 บุคคลท่ีถูกรุกรานสามารถด าเนินกระบวนการทางกฎหมายแพง่ไดเ้อง   
 
 
 ข้าพเจ้าจะขอรับความช่วยเหลอืได้ทีไ่หน? 

 
 EOC อยูน่ี่แลว้เพ่ือช่วยท่าน มีเน้ือหาทางการศึกษาเก่ียวกบักฎหมายการเลือกปฏิบติั เช่น "DDO and I", "SDO and I", 

"FSDO and I" มีชุดเร่ืองราวเก่ียวกบั "ทราบสิทธิของท่าน” เม่ือถูก ล่วงละเมิดทางเพศ การเลือกปฏิบติั ต่อสตรีมีครรภ ์
และในขอบข่ายอ่ืนๆ อีกดว้ย 

 



 6 

 
เย่ียมชมเราท่ีเวบ็ไซต:์ http://www.eoc.org.hk 
 
 
เขียนถึงเราท่ี : 
คณะกรรมาธิการเพือ่ความเท่าเทยีมทางโอกาส 

19/F, Cityplaza Three 
14 Taikoo Wan Road 
Taikoo Shing, Hong Kong 
โทรศพัท:์ 2511 8211 
โทรสาร: 2511 8142 
 
เวบ็ไซต:์ http://www.eoc.org.hk 
 

2009 

sharonyu
文字方塊
16/F., 41 Heung Yip Road,Wong Chuk Hang, Hong Kong




