เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่สมควรปรับปรุงข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อส่งเสริมให้มีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการที่ใช้ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๗/๑ แห่งข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุล าการว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๘
“ข้อ ๑๗/๑ ในคดีอนุญาโตตุลาการที่กาหนดให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาในการดาเนินกระบวนพิจารณา
เมื่ อ คู่ พิ พ าทตกลงกั น ให้ มี อ นุ ญ าโตตุ ล าการมากกว่ า สามคน ก็ ใ ห้ ก ระท าได้ โดยให้ น าส่ ว นที่ ๓
ว่าด้วยการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการสามคนมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของข้อ ๓ ในภาคผนวก ๑ อัตราค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายแห่งข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๘
“(๓) ในกรณีที่มีคณะอนุญาโตตุลาการมากกว่าหนึ่งคน ให้คิดค่าป่วยการของอนุญาโตตุลาการ
ทุกคนรวมกันแล้วแบ่งให้ประธานคณะอนุญาโตตุลาการร้อยละสี่สิบของค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ
ทั้งหมดนั้น ส่วนที่เหลือให้แบ่งคณะอนุญาโตตุลาการในสัดส่วนเท่า ๆ กัน”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖ ในภาคผนวก ๑ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
แห่งข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๘
“ข้อ ๖ ในการอนุญาโตตุลาการที่กาหนดให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาในการดาเนินกระบวน
พิจารณา ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น
(๑.๑) เรียกเก็บจากผู้เรียกร้องในอัตรา ๘,๐๐๐ บาท เมื่อยื่นคาขอเริ่มต้นคดีต่อสถาบัน
(๑.๒) เรียกเก็บจากผู้คัดค้านในอัตรา ๘,๐๐๐ บาท เมื่อยื่นคาตอบรับและข้อเรียกร้อง
แย้งต่อสถาบัน

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

(๑.๓) ในกรณีที่มีผู้เรียกร้องหรือผู้คัดค้านหลายรายให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเริ่มต้น
เป็นรายบุคคลเว้นแต่เป็นกรณีเจ้าหนี้ร่วมหรือลูกหนี้ร่วมยื่นคาขอเริ่มต้นคดีหรือคาตอบรับเป็นฉบับเดียวกัน
เมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมเริ่มต้นแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ คู่พิพาทไม่อาจเรียกเงินคืนได้
(๒) ค่าธรรมเนียมสถาบันให้เป็นไปตามตารางนี้ และให้มีผลนับแต่วันตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
ตารางค่าธรรมเนียมสถาบัน
จานวนทุนทรัพย์

ค่าธรรมเนียมสถาบัน

ไม่เกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๘,๐๐๐ บาท

ตั้งแต่ ๒,๕๐๐,๐๐๑ - ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๘,๐๐๐ + ๐.๑๗% ของส่วนที่เกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ตั้งแต่ ๑๒,๕๐๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๕,๐๐๐ + ๐.๑๒๕% ของส่วนที่เกิน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔๐,๖๒๕ + ๐.๐๘๓% ของส่วนที่เกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖๑,๔๕๐ + ๐.๐๔๒% ของส่วนที่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตั้งแต่ ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๑ - ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๙๒,๗๐๐ + ๐.๐๒๑% ของส่วนที่เกิน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๑,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑๘,๗๕๐ + ๐.๐๑๒๕% ของส่วนที่เกิน ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตั้งแต่ ๑,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป

๒๖๖,๐๐๐ บาท

(๓) ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการให้เป็นไปตามตารางนี้ และให้มีผลนับแต่วันตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
ตารางค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ
จานวนทุนทรัพย์

ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการคนเดียว

ไม่มีทุนทรัพย์

๖,๐๐๐ บาท/ครั้ง

ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓๐,๐๐๐ บาท

ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๑ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓๐,๐๐๐ + ๑% ของส่วนที่เกินจาก ๒,000,000 บาท

ตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖๐,๐๐๐ + ๐.๘% ของส่วนที่เกินจาก ๕,000,000 บาท

ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐๐,๐๐๐ + ๐.๖% ของส่วนที่เกินจาก ๑๐,000,000 บาท

ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๖๐,๐๐๐ + ๐.๔% ของส่วนที่เกินจาก ๒๐,000,000 บาท

ตั้งแต่ ๓๕,๐๐๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๒๐,๐๐๐ + ๐.๒% ของส่วนที่เกินจาก ๓๕,000,000 บาท

ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๕๐,๐๐๐ + ๐.๑% ของส่วนที่เกินจาก ๕๐,000,000 บาท

ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓๐๐,๐๐๐ + ๐.๐๕% ของส่วนที่เกินจาก ๑๐๐,000,000 บาท

ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕๐๐,๐๐๐ + ๐.๐๔% ของส่วนที่เกินจาก ๕๐๐,000,000 บาท

ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗๐๐,๐๐๐ + ๐.๐๓% ของส่วนที่เกินจาก ๑,๐๐๐,000,000 บาท

ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป

๑,๐๐๐,๐๐๐+๐.๐๒% ของส่วนที่เกินจาก ๒,๐๐๐,000,000 บาท

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ตารางค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ
จานวนทุนทรัพย์
ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการมากกว่าหนึ่งคน
ไม่มีทุนทรัพย์
๓๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง
ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๑ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐ + ๒% ของส่วนที่เกินจาก ๒,000,000 บาท
ตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๒๐,๐๐๐ + ๑.๖% ของส่วนที่เกินจาก ๕,000,000 บาท
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐๐,๐๐๐ + ๑.๒% ของส่วนที่เกินจาก ๑๐,000,000 บาท
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓๒๐,๐๐๐ + ๐.๘% ของส่วนที่เกินจาก ๒๐,000,000 บาท
ตั้งแต่ ๓๕,๐๐๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔๔๐,๐๐๐ + ๐.๔% ของส่วนที่เกินจาก ๓๕,000,000 บาท
ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕๐๐,๐๐๐ + ๐.๒% ของส่วนที่เกินจาก ๕๐,000,000 บาท
ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๐๐,๐๐๐ + ๐.๑% ของส่วนที่เกินจาก ๑๐๐,000,000 บาท
ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐,๐๐๐ + ๐.๐๘% ของส่วนที่เกินจาก ๕๐๐,000,000 บาท
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๔๐๐,๐๐๐ + ๐.๐๖% ของส่วนที่เกินจาก ๑,๐๐๐,000,000 บาท
ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป
๒,๐๐๐,๐๐๐+๐.๐๔% ของส่วนที่เกินจาก ๒,๐๐๐,000,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประธานกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

