เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ
มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนให้บริการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
โดยวิธีอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับตามที่ตราไว้ต่อท้ายข้อบังคับนี้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต้
สถาบันอนุญาโตตุลาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการมีอํานาจจัดวางระเบียบหรือหลักเกณฑ์
จริยธรรมของอนุญาโตตุลาการและอื่น ๆ ที่จําเป็นแก่การปฏิบัติตามข้อบังคับ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อเรียกร้องว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้คณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการ
มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลตํารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
ประธานกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2558
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ เพื่อเป็นข้อแนะนําและ
แนวทางปฏิบั ติแ ก่ อนุญาโตตุ ลาการ ทั้ งในด้า นการปฏิบัติห น้าที่ และการกํ าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ
อนุญาโตตุลาการภายใต้การดําเนินงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เที่ยงธรรม และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดครบถ้วน
สถาบันอนุญาโตตุลาการจึงได้จัดทําข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยจริยธรรมอนุญาโตตุลาการขึ้น
หมวด 1
บทบัญญัติทวั่ ไป
ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการนี้ ให้ใช้บังคับกับอนุญาโตตุลาการภายใต้การจัดการ
ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
หน้ า ที่ ท างจริ ย ธรรมอนุ ญ าโตตุ ล าการนี้ จ ะมี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ มี ก ารตอบรั บ การตั้ ง เป็ น
อนุญาโตตุลาการและต่อเนื่องไปตลอดกระบวนการอนุญาโตตุลาการจนกระทั่งมีคําชี้ขาดให้แก่คู่พิพาททุกฝ่าย
เมื่ อ อนุ ญ าโตตุ ล าการยอมรั บ การตั้ ง เป็ น อนุ ญ าโตตุ ล าการไม่ พึ ง ถอนตั ว หรื อ ยกเลิ ก การเป็ น
อนุญาโตตุลาการก่อนกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะเสร็จสิ้น เว้นแต่จะถูกบังคับให้ถอนตัวหรือยกเลิกการเป็น
อนุญาโตตุลาการซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่สามารถกระทําต่อไปได้อนุญาโตตุลาการสามารถถอนตัวหรือ
ยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้าคู่พิพาทไม่ชําระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการตามที่ตกลงกันไว้
หมวด 2
อุดมการณ์ของอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 2 อนุญาโตตุลาการต้องดํารงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 3 อนุญาโตตุลาการต้องไม่เสนอตัวต่อคู่พิพาทเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง แต่อาจแสดงเจตนาไว้
เป็นการทั่วๆ ไปต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการได้

-2ข้ อ 4 บุคคลใดจะรั บเป็น อนุญ าโตตุลาการก็ต ่อ เมื่อ เชื่อ ว่ าตนมี ความรู้ ความเชี่ยวชาญเพี ยง
พอที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาโดยปราศจากอคติอุทิศเวลาและเอาใจใส่ต่อกระบวนพิจารณา และทําคําชี้ขาดได้
โดยเรียบร้อย รวดเร็ว และเป็นธรรม
ข้อ 5 บุคคลใดซึ่งอาจจะถูกคัดค้านได้ตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ หรือเมื่อมีเหตุ
ประการอื่นที่เกี่ยวกับตัวบุคคลนั้นอันอาจทําให้การพิจารณาคดีเสียความยุติธรรมไม่ควรรับเป็นอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 6 อนุญาโตตุลาการไม่ว่าจะมาจากการแต่งตั้งของคู่พิพาทฝ่ายใด จะต้องวางตนเป็นกลางและ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ และให้ความเป็นธรรมแก่คู่พิพาททั้งสองฝ่าย
ข้อ 7 อนุญาโตตุลาการต้องไม่กระทําการเกินขอบอํานาจตามข้อตกลงที่คู่พิพาทให้ไว้ และต้องไม่
กระทําน้อยกว่าที่จําเป็นเพื่อให้การปฏิบัติตามหน้าที่ลุล่วงไปโดยสุจริต
ข้อ 8 ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งจนกระทั่งกระบวนการอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดอนุญาโตตุลาการ
ไม่พึงเข้าไปมีความเกี่ยวพันกับคู่พิพาทฝ่ายใดไม่ว่าด้านธุรกิจ อาชีพหรือความสัมพันธ์ทางครอบครัว อันอาจทําให้
คู่พิพาทเกิดความสงสัยอันควรในความเป็นอิสระหรือเป็นกลางของตนในการปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการได้
หมวด 3
จริยธรรมในการเปิดเผยข้อเท็จจริง
ข้อ 9 ในการดํารงไว้ซึ่งความเป็นกลางและอิสระ บุคคลใดได้รับการร้องขอให้เป็นอนุญาโตตุลาการ
ก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเป็นหนังสือต่อสถาบัน คู่กรณีหรืออนุญาโตตุลาการคนอื่นตามแบบ
ที่สถาบันกําหนดในข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในผลของการ
อนุญาโตตุลาการ
(2) ข้อเท็จจริงใดอันเกี่ยวกับการเงิน ธุรกิจอาชีพความสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือทางสังคม
ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบัน ซึ่งน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเป็นกลาง ข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง
กั บ อนุ ญ าโตตุ ล าการเอง สมาชิ ก ในครอบครั ว นายจ้ า ง หรื อ ผู ้ ร ่ ว มธุ ร กิ จ ของตนหรื อ ที่ มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ
อนุญาโตตุลาการคนอื่น คู่พิพาท ตัวแทนของคู่พิพาท หรือบุคคลซึ่งอาจเป็นพยานในกระบวนพิจารณา
ทั้ ง นี้ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ อ นุ ญ าโตตุ ล าการได้ ท ราบอยู่ ก่ อ นแล้ ว หรื อ ภายหลั ง การเริ่ ม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการก็ตาม

-3หมวด 4
จริยธรรมในเรือ่ งการถอนตัว
ข้อ 10 ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดคัดค้านหรือร้องขอให้อนุญาโตตุลาการถอนตัวโดยสาเหตุแห่ง
ความไม่เป็นอิสระหรือไม่เป็นกลาง อนุญาโตตุลาการควรถอนตัว เว้นแต่ถ้าอนุญาโตตุลาการพิจารณาแล้วเห็นว่า
เหตุผลในการคัดค้านไม่เป็นสาระหรือเจตนาประวิงเวลาและเห็นว่าตนสามารถดําเนินกระบวนพิจารณาชี้ขาดคดีได้
อย่างเป็นกลางและยุติธรรม ทั้งการถอนตัวจะก่อให้เกิดความล่าช้าหรือค่าใช้จ่ายแก่คู่พิพาทฝ่ายอื่นโดยไม่จําเป็น
หรือจะขัดขวางต่อความยุติธรรม
หมวด 5
จริยธรรมในการติดต่อสื่อสารกับคู่พิพาท
ข้อ11 เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือโดยข้อตกลงของ
คู่พิพาท อนุญาโตตุลาการไม่ควรสนทนาหรือติดต่อคู่พิพาทหรือผู้แทนคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยลําพังในประการ
ที่อาจก่อให้เกิดความสงสัยในความเป็นอิสระและเป็นกลางของตนได้ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้
(1) การสนทนานั้นได้กระทําในเวลาและสถานที่ทําการพิจารณาคดี หรือสถานที่ดําเนินกระบวน
พิจารณาอย่างอื่น แต่อนุญาโตตุลาการจะต้องแจ้งให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งทราบเกี่ยวกับการสนทนานั้นในโอกาส
แรกที่อาจกระทําได้ และต้องไม่วินิจฉัยในเรื่องนั้นไปก่อนที่คู่พิพาทฝ่ายที่ไม่อยู่จะได้มีโอกาสแสดงความเห็นของตน
เสียก่อน
(2) ได้รับแจ้งนัดโดยชอบแล้วคู่พิพาทฝ่ายใดไม่มาในการพิจารณา อนุญาโตตุลาการอาจสนทนา
ในเรื่องคดีกับคู่พิพาทฝ่ายที่มาไปตามลําพังได้
(3) คู่พิพาททุกฝ่ายยินยอม
อนุญาโตตุลาการจะสนทนากับคู่พิพาทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคู่พิพาทฝ่ายใดก่อนที่สถาบันจะ
ได้แจ้งการตั้งอนุญาโตตุลาการไปยังคู่พิพาททุกฝ่ายไม่ได้
ข้อ 12 อนุญาโตตุลาการต้องไม่รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่พิพาทฝ่ายใด
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

-4หมวด 6
จริยธรรมในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ข้อ 13 ในกรณีที่ข้อกําหนดอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงระหว่างคู่พิพาทไม่ได้กล่าวไว้เป็น
อย่างอื่น อนุญาโตตุลาการพึงดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในลักษณะที่ให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกับคู่พิพาท
ทุกฝ่ายโดยคํานึงถึงหลักแห่งความยุติธรรมเป็นสําคัญ
ข้อ 14 อนุญาโตตุลาการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง อุทิศเวลา เอาใจใส่ต่อกระบวน
พิจารณาไม่สร้างภาระหรือค่าใช้จ่ายแก่คู่พิพาทโดยไม่จําเป็นและทําคําชี้ขาดให้เร็วที่สุด
ข้อ 15 อนุญาโตตุลาการต้องเคารพต่อสิทธิและให้ฟังความจากคู่พิพาทและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อย่ า งเสมอภาค ตลอดจนให้ คู่ พิ พ าทมี โ อกาสเสนอข้ อ เท็ จ จริ ง สนั บ สนุ น ข้ อ อ้ า งของตนมากที่ สุ ด เพื่ อ ให้
อนุญาโตตุลาการได้รับฟังข้อเท็จจริงและข้อโต้แย้งที่นําเสนอทั้งหมด รวมถึงการอภิปรายทั้งหลายที่เกี่ยวกับการ
พิจารณาคดี เพียงพอที่จะเข้าใจข้อพิพาทได้อย่างถูกต้อง เว้นแต่ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงของ
คู่พิพาทจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 16 อนุญาโตตุลาการพึงตระเตรียมการดําเนินกระบวนพิจารณาไว้ให้พร้อม ออกพิจารณาตรง
ตามเวลาไม่เลื่อนการพิจารณาโดยไม่จําเป็น และควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข้อ 17 ในกรณีที่มีอนุญาโตตุลาการมากกว่าหนึ่งคน อนุญาโตตุลาการจะต้องให้อนุญาโตตุลาการ
คนอื่นมีโอกาสและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอนของกระบวนพิจารณา
หมวด 7
จริยธรรมในการทําคําชี้ขาด
ข้อ 18 อนุญาโตตุลาการต้องชี้ขาดคดีด้วยความเป็นธรรม ใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระในการวินิจฉัย
คดีและไม่ยอมให้อิทธิพลใดมีผลกระทบต่อคําชี้ขาด
ข้อ 19 อนุญาโตตุลาการต้องชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาททุกประเด็น แต่จะชี้ขาดเกินขอบเขต
แห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคําขอของคู่พิพาทไม่ได้
อนุญาโตตุลาการต้องปฏิบัติหน้าที่ในการทําคําชี้ขาดด้วยตนเอง

-5ข้อ 20 ในกรณีที่มีอนุญาโตตุลาการหลายคน ในการประชุมปรึกษาคดี อนุญาโตตุลาการทุกคน
ต้องตระเตรียมคดีนั้นล่วงหน้าอย่างถี่ถ้วนทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย อนุญาโตตุลาการทุกคนจะต้องร่วม
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและเหตุผลประกอบ และพึงเคารพในความคิดเห็นและเหตุผลของกันและกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้
คําชี้ขาดที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม
ข้อ 21 คําชี้ขาดจะต้องมีคําวินิจฉัยที่ตรงตามประเด็นแห่งคดี ให้เหตุผลแจ้งชัดและสามารถ
ปฏิบัติตามได้ ใช้ภาษาเขียนที่ดี ใช้โวหารที่รัดกุมเข้าใจง่าย ข้อความอื่นใดอันไม่เกี่ยวกับการวินิจฉัยประเด็นแห่งคดี
โดยตรง หรือไม่ทําให้การวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวชัดแจ้งขึ้น ไม่พึงปรากฏอยู่ในคําชี้ขาด
ข้อ 22 ในกรณีที่คู่พิพาทตกลงระงับข้อพิพาทกันได้ และขอให้อนุญาโตตุลาการทําคําชี้ขาดตาม
ข้อตกลงนั้น อนุญาโตตุลาการอาจกระทําให้ได้ต่อเมื่อข้อตกลงนั้นไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย และต้องระบุไว้ด้วยว่าคําชี้ขาด
ดังกล่าวมาจากความตกลงของคู่พิพาท
ข้อ 23 หลังจากได้ทําคําชี้ขาดแล้วอนุญาโตตุลาการไม่ควรให้มีกระบวนพิจารณาใดๆ ต่อไปอีก
เว้นแต่จะเป็นกระบวนพิจารณาที่กําหนดไว้โดยข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการหรือโดยกฎหมาย
หมวด 8
จริยธรรมในเรือ่ งการรักษาความลับ
ข้อ 24 กระบวนพิจารณาให้กระทําโดยลับ และไม่ว่าในเวลาใดๆอนุญาโตตุลาการจะต้องไม่นํา
ข้อมูลที่ได้มาในระหว่างการพิจารณาและคู่พิพาทระบุว่าเป็นความลับไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สําหรับตนเอง
หรือผู้อื่น หรือทําให้ผู้อื่นเสียหาย
ข้อ 25 อนุญาโตตุลาการต้องไม่ให้ผู้ใดทราบถึงแนวการวินิจฉัยของตนก่อนทําคําชี้ขาด และไม่ให้
ผู้ใดทราบผลคําชี้ขาดก่อนส่งสําเนาคําชี้ขาดให้คู่พพิ าท ทั้งจะต้องไม่เปิดเผยคําชี้ขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
คู่พิพาท
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จริยธรรมในเรือ่ งค่าตอบแทน
ข้อ 26 อนุญาโตตุลาการพึงมอบหมายให้สถาบันทําความตกลงเรื่องค่าตอบแทนกับคู่พิพาทก่อน
มีการตั้งอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการไม่พึงทําความตกลงกับคู่พิพาทฝ่ายใดในเรื่องค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้ เว้นแต่สถาบันและคู่ความทุกฝ่ายจะได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

