เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ
มี ห น้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากระบวนการประนอมข้ อ พิ พ าท ตลอดจนดํ า เนิ น กิ จ การเกี่ ย วกั บ
การประนอมข้อพิพาท
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๘ (๕) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ใช้ข้อบังคับตามที่ตราไว้ต่อท้ายนี้ในกระบวนการประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการมีอํานาจจัดวางระเบียบทางธุรการในเรื่อง
การยื่นเอกสาร การเก็บรักษา การจัดทําสารบบความ ค่าธรรมเนียมและระเบียบธุรการอื่น ๆ ที่จําเป็นแก่
การปฏิบัติงานประนอมข้อพิพาทโดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
ประธานกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท
พ.ศ. ๒๕๕๗
การประนอมข้ อ พิ พ าทเป็ น กระบวนการหนึ่ ง ของการระงั บ ข้ อ พิ พ าท ในการสนั บ สนุ น และ
สร้างบรรยากาศฉันมิตรของการประนอมข้อพิพาท รวมถึงการดําเนินกระบวนการประนอมให้รวดเร็ว รักษา
ความสัมพันธ์และความลับของคู่กรณี สถาบันอนุญาโตตุลาการจึงตราข้อบังคับว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ห้ใ ช้แ ก่ก ระบวนการประนอมข้ อ พิ พ าทที่คู่ กรณีต กลงกั นให้ ส ถาบั น เป็ น
ผู้ดําเนินการ
ข้อตกลงตามวรรคหนึ่งย่อมไม่มีผลเป็นการห้ามคู่กรณีในอันที่จะตกลงกันไม่ใช้ข้อบังคับข้อใด
ข้อหนึ่งหรือตกลงกันอย่างใดๆ ให้แตกต่างไปจากข้อบังคับนี้ แต่ความตกลงเช่นว่านั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
(๑) “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันอนุญาโตตุลาการที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) “คําเสนอ” หมายความว่า คําเสนอขอให้ระงับข้อพิพาทด้วยการประนอม
(๓) “การประนอม” หมายความว่า กระบวนการประนอมตามข้อบังคับนี้
(๔) “กระบวนการประนอม” หมายความว่ า กระบวนการระงั บ ข้ อ พิ พ าทด้ ว ยวิ ธี ก ารใดๆ
ที่คู่กรณีสมัครใจ โดยตั้งบุคคลที่สามที่เป็นกลางเพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทนั้น
(๕) “ผู้ประนอม” หมายความว่า ผู้ได้รับการตั้งให้เป็นผู้ประนอมตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
การเริ่มต้นการประนอม
ข้อ ๔ การประนอมให้เริ่มต้นเมือ่
(๑) คู่กรณีฝ่ายที่ประสงค์จะระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการประนอมได้ยื่นคําเสนอต่อสถาบัน
และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งตอบรับที่จะระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการประนอม
(๒) คู่กรณีทุกฝ่ายตกลงที่จะระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการประนอมตามที่สถาบันเสนอ
ข้อ ๕ คําเสนอให้มีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอ และคู่กรณีทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนของคู่กรณีทุกฝ่ายด้วย
(๒) ข้อเท็จจริงโดยย่อเกี่ยวกับข้อพิพาท และข้อเรียกร้องของผู้เสนอ
(๓) ข้อตกลงที่กําหนดให้ระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการประนอม (ถ้ามี)

๒
(๔) ข้อตกลงเกี่ยวกับสถานที่ที่จะกําหนดให้มีการระงับข้อพิพาทด้วยการประนอม (ถ้ามี)
(๕) จํานวนผู้ประนอมที่คู่กรณีตกลงกันหรือที่ผู้เสนอประสงค์จะตั้ง
ในคําเสนอ ผู้เสนออาจแนบสําเนาสัญญา ข้อตกลง เอกสารหรือหลักฐานอย่างใดๆ เฉพาะที่เป็น
มูลเหตุแห่งข้อพิพาทด้วยก็ได้
ข้อ ๖ เมื่อสถาบันเห็นว่าคําเสนอถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้สถาบันรับคําเสนอและส่งสําเนา
คําเสนอพร้อมแจ้งกําหนดเวลาในการทําคําตอบรับไปยังคู่กรณีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๗ ในกรณีจําเป็นและสถาบันเห็นสมควร สถาบันอาจรับคําเสนอด้วยวาจาก็ได้ โดยสถาบัน
จะต้องจัดทําคําเสนอด้วยวาจานั้นเป็นหนังสือตามข้อ ๕ และจะต้องจัดทําบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เสนอได้ยื่น
คําเสนอนั้นด้วยวาจา
ข้อ ๘ คําตอบรับให้ทําเป็นหนังสือ โดยอาจตอบรับหรือปฏิเสธการประนอมตามคําเสนอก็ได้
โดยให้แสดงข้อเท็จจริงที่ตนยอมรับหรือโต้แย้งข้อเรียกร้องของผู้ตอบรับ ชื่อและจํานวนของผู้ประนอม รวมทั้ง
ข้อเท็จจริงต่างๆ โดยย่อที่ผู้ตอบรับประสงค์จะกล่าวอ้าง
เมื่อได้รับคําตอบรับของผู้ตอบรับครบถ้วนแล้ว ให้สถาบันดําเนินการประนอมต่อไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๙ คําเสนอย่อมสิ้นผลลงเมื่อผู้ตอบรับรายใดรายหนึ่งปฏิเสธโดยชัดแจ้งหรือมิได้ทําคําตอบรับ
ยื่นต่อสถาบันภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับคําเสนอ และให้สถาบันแจ้งการสิ้นผลของคําเสนอให้คู่กรณีทุกฝ่ายทราบ
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คู่กรณีทุกฝ่ายตกลงระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการประนอมตามที่สถาบันเสนอ
ให้สถาบันจัดทํารายละเอียดแห่งข้อตกลงนั้นไว้โดยให้มีรายการครบถ้วนเช่นเดียวกับคําเสนอและคําตอบรับ
ข้อ ๑๑ การส่งคําเสนอ คําตอบรับ หรือเอกสารอย่างใดๆ ในการประนอม ให้สถาบันเป็นผู้ส่ง
หรืออาจกําหนดให้ผู้ยื่นเอกสารเป็นผู้ส่งก็ได้
วิ ธี ก ารส่ ง อาจกระทํ า โดยการนํ า ส่ ง ด้ ว ยตนเอง ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ส่ ง ทาง
ไปรษณีย์เอกชน ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นที่สามารถยืนยันตัวบุคคลก็ได้
หมวด ๒
ผู้ประนอม
ข้อ ๑๒ เมื่ อ การประนอมเริ่ ม ต้ น ขึ้ น ให้ ส ถาบั น เรี ย กคู่ ก รณี ทุ ก ฝ่ า ยมาประชุ ม เพื่ อ ร่ ว มกั น
ตั้งผู้ประนอมโดยเร็ว
ข้อ ๑๓ ในการประนอม ให้มีผู้ประนอมหนึ่งคน เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันให้มีผู้ประนอมจํานวน
สองคนหรือสามคน

๓
ในกรณีที่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันถึงจํานวนผู้ประนอมหรือไม่ระบุจํานวนผู้ประนอม ก็ให้มี
ผู้ประนอมหนึ่งคน
ถ้าตกลงกันให้มีผู้ประนอมมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป ให้ผู้ประนอมดําเนินการประนอมร่วมกัน
ข้อ ๑๔ การตั้งผู้ประนอม ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้ประนอมหนึ่งคน ให้คู่กรณีร่วมกันตั้งผู้ประนอม
(๒) กรณีผู้ประนอมสองคน ให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายตั้งผู้ประนอมฝ่ายละหนึ่งคน
(๓) กรณี ผู้ ป ระนอมสามคน ให้คู่ ก รณีแ ต่ละฝ่า ยตั้ งผู้ประนอมฝ่ ายละหนึ่ ง คน และให้ คู่ ก รณี
ทุกฝ่ายร่วมกันตั้งผู้ประนอมคนที่สาม
คู่กรณีอาจขอให้สถาบันเสนอรายชื่อของผู้ที่เหมาะสมจะเป็นผู้ประนอม หรืออาจตกลงกันให้
สถาบันเป็นผู้ตั้งผู้ประนอมคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันตั้งผู้ประนอม ให้สถาบันเป็นผู้ตั้งผู้ประนอม โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติ ทักษะ ความเหมาะสมแก่ลักษณะข้อพิพาทและความพอใจของคู่กรณีทุกฝ่ายเท่าที่จะพึงกระทําได้
ข้อ ๑๖ ถ้าคู่กรณีตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่มิได้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีของสถาบัน คู่กรณีนั้นจะต้อง
รับผิดในค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนอมอันนอกเหนือไปจากที่สถาบันกําหนดด้วยตนเอง
ข้อ ๑๗ เมื่อได้รับการตั้งแล้ว ผู้ประนอมต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงซึ่งอาจเป็นเหตุอันควรสงสัย
ถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระของตนให้คู่กรณีทราบโดยทันที
นับแต่เวลาที่ได้รับการตั้งและตลอดระยะเวลาที่การประนอมยังไม่สิ้นสุด หากปรากฏข้อเท็จจริง
ตามวรรคหนึ่งขึ้นภายหลังได้รับการตั้ง ผู้ประนอมต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเช่นว่านั้น ให้คู่กรณีทราบโดยทันที เว้นแต่
จะได้แจ้งให้คู่กรณีทราบแล้ว
ข้อ ๑๘ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางและความเป็นอิสระของผู้ประนอม คู่กรณีอาจ
ยื่นคําคัดค้านผู้ประนอมโดยระบุเหตุแห่งการคัดค้านให้สถาบันทราบก่อนเริ่มต้นการประนอมหรือภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่ได้รู้ข้อเท็จจริงนั้น และต้องกระทําก่อนการประนอมจะสิ้นสุดลงตามข้อ ๓๕
ข้อ ๑๙ เมื่อมีการคัดค้านผู้ประนอม ให้สถาบันส่งคําคัดค้านให้คู่กรณีอีกฝ่ายและผู้ประนอม
ที่ถูกคัดค้านทราบโดยเร็ว
ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายยอมรับเหตุแห่งการคัดค้านหรือผู้ประนอมที่ถูกคัดค้านถอนตัว ให้ตั้งผู้ประนอม
คนใหม่แทน โดยนําข้อ ๑๔ และ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การถอนตัวของผู้ประนอมไม่ถือเป็นการยอมรับข้อคัดค้านตามที่คู่กรณียกขึ้นอ้าง
ถ้าผู้ประนอมที่ถูกคัดค้านไม่ถอนตัว ให้สถาบันพิจารณาคําคัดค้านให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับคําคัดค้าน โดยให้สถาบันฟังผู้ประนอมก่อน หากข้อคัดค้านอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลาง
หรือความน่าเชื่อถือของผู้ประนอม ให้สถาบันมีคําสั่งให้ผู้ประนอมนั้นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และให้นําความ
ในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

๔
หมวด ๓
การประนอม
ข้อ ๒๐ เมื่ อตั้ งผู้ ประนอมได้ แล้ ว ให้ผู้ ประนอมเรียกคู่กรณี ทั้งสองฝ่า ยมาเพื่อ กําหนดวิ ธีก าร
หรือขั้นตอนในการประนอมโดยเร็ว
การกํ า หนดวิ ธี ก ารหรื อ ขั้ น ตอนในการประนอม จะต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก แห่ ง ความยุ ติ ธ รรม
เป็นกลางและความรวดเร็ว เพื่อให้การระงับข้อพิพาทเป็นไปโดยฉันมิตร
ข้อ ๒๑ ผู้ประนอมอาจเรียกให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายส่งคําชี้แจงหรือแถลงด้วยวาจาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ข้ออ้าง ข้อเถียงหรือข้อเรียกร้อง พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานอย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อพิพาทนั้นภายในระยะเวลา
ที่ผู้ประนอมกําหนด
ไม่ว่าในเวลาใดๆ ผู้ประนอมอาจเรียกให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งคําชี้แจงเพิ่มเติมหรือแถลง
ด้วยวาจาเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได้
ถ้าผู้ประนอมเรียกให้ทําคําชี้แจง คู่กรณีจะต้องจัดทําสําเนาในจํานวนที่เพียงพอเพื่อให้คู่กรณี
อีกฝ่ายรับไปจากสถาบัน
ข้อ ๒๒ คู่ก รณี ฝ่ า ยใดฝ่ ายหนึ่ ง อาจแต่ งตั้ งผู้ แ ทนหรื อ ผู้ ช่ ว ยฝ่ ายตนก็ ได้ โดยให้ แ จ้ งชื่ อ ที่ อ ยู่
เบอร์โทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมทั้งวัตถุประสงค์และขอบเขตอํานาจ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ผู้ประนอมทราบ
ข้อ ๒๓ เมื่อผู้ประนอมเห็นสมควรและคู่กรณีทุกฝ่ายยินยอม ผู้ประนอมอาจตั้งผู้ช่วยผู้ประนอม
เพื่อช่วยเหลือในงานด้านธุรการต่างๆ ในการประนอมก็ได้
ข้อ ๒๔ สถานที่และภาษาที่ใช้ในการประนอมให้เป็นไปตามที่สถาบันกําหนด เว้นแต่คู่กรณีจะตกลง
กันเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่ผู้ประนอมจําเป็นต้องใช้ล่ามหรือผู้แปล ถ้าคู่กรณีมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้คู่กรณี
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสําหรับล่ามหรือผู้แปลฝ่ายละกึ่งหนึ่ง
ข้อ ๒๕ ในการประนอม ให้ ผู้ ประนอมดํ าเนิ นการประนอมไปตามที่เ ห็นสมควร โดยจะต้ อ ง
ดําเนินการด้วยความเป็นกลางและเป็นอิสระ และอย่างน้อยต้องคํานึงถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่กรณี ธรรมเนียม
ปฏิบัติทางการค้าที่เกี่ยวข้อง พฤติการณ์แห่งข้อพิพาท รวมถึงการปฏิบัติต่อกันที่ผ่านมาของคู่กรณี
เมื่ อ เห็ น สมควรตามที่ คู่ ก รณี ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ประสงค์ ผู้ ป ระนอมอาจอนุ ญ าตให้ คู่ ก รณี นั้ น
แถลงการณ์ด้วยวาจา หรือเร่งรัดการประนอมเพื่อให้การระงับข้อพิพาทเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ข้อ ๒๖ การประนอมให้ดําเนินการต่อหน้าคู่กรณีทุกฝ่ายและให้กระทําโดยลับ โดยผู้ประนอม
อาจอนุญาตให้ผู้แทน ผู้ช่วยคู่กรณี หรือผู้ช่วยผู้ประนอมเข้าร่วมการประนอมตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีที่เห็นสมควร ผู้ประนอมอาจดําเนินการประนอมโดยลําพังกับคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยไม่อนุญาตให้ผู้แทนหรือผู้ช่วยคู่กรณีอยู่ด้วยก็ได้

๕
ห้ามมิให้บันทึกรายละเอียดของการประนอมไว้ เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันให้บันทึกรายละเอียด
ของการประนอมไว้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยคู่กรณีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการบันทึกนั้น
ข้อ ๒๗ ระหว่างการประนอม คู่กรณีจะไม่เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการหรือฟ้องคดีต่อศาล
เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าจําเป็นต้องใช้วิธีการทางอนุญาโตตุลาการหรือศาลเพื่อรักษาสิทธิของตนตามกฎหมาย
ข้อ ๒๘ ผู้ประนอมอาจเปิดเผยสาระสําคัญแห่งข้อเท็จจริงซึ่งได้รับจากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งให้คู่กรณี
อีกฝ่ายหนึ่งรู้ก็ได้ เว้นแต่คู่กรณีฝ่ายที่ให้ข้อเท็จจริงนั้นได้กําหนดเป็นหนังสือไว้โดยชัดแจ้งว่าห้ามมิให้ผู้ประนอม
เปิดเผยข้อเท็จจริงนั้น
ข้อ ๒๙ คู่กรณีจะต้องดําเนินการประนอมโดยสุจริต และต้องเข้าร่วมในการประนอม รวมทั้ง
ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่ผู้ประนอมเรียก
ข้อ ๓๐ ในระหว่างการประนอม
(๑) คู่ ก รณี แ ต่ ล ะฝ่ า ยโดยตนเองหรื อ โดยการขอจากผู้ ป ระนอม อาจเสนอแนะอย่ า งใดๆ
เพื่อก่อให้เกิดการระงับข้อพิพาทก็ได้
(๒) เมื่อเห็นสมควร ผู้ประนอมอาจเสนอแนวทางในการระงับข้อพิพาทได้ โดยไม่จําต้องระบุ
เหตุผลแห่งข้อเสนอนั้น
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ผู้ประนอมเห็นว่ามีทางที่จะระงับข้อพิพาทได้ ผู้ประนอมอาจจัดทําร่างสัญญา
ประนีประนอมยอมความเพื่อให้คู่กรณีทุกฝ่ายพิจารณา และทําความเห็นของตนกลับมายังผู้ประนอมภายใน
ระยะเวลาที่ผู้ประนอมกําหนดก็ได้
เมื่อได้รับความเห็นของคู่กรณีแล้ว ผู้ประนอมอาจปรับปรุงร่างสัญญาดังกล่าวเพื่อเสนอให้คู่กรณี
ระงับข้อพิพาทได้
ข้อ ๓๒ ถ้ า คู่ ก รณี ต กลงระงั บ ข้ อ พิ พ าทได้ ให้ คู่ ก รณี จั ด ทํ า สั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความ
เป็นหนังสือและให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อไว้ ในกรณีเช่นว่านี้ คู่กรณีอาจตกลงกันให้ผู้ประนอมจัดทําสัญญา
ให้ก็ได้
ข้อ ๓๓ ในการจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ หากมีค่าใช้จ่ายนอกไปจากที่กําหนดไว้ใน
ตารางค่าธรรมเนียมแล้ว การจัดทําสัญญาดังกล่าวกระทําได้เมื่อคู่กรณีทุกฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเช่นว่านั้นแล้ว
หมวด ๔
การสิน้ สุดแห่งการประนอม
ข้อ ๓๔ การประนอมจะต้องดําเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันตั้งผู้ประนอม
หรือภายในระยะเวลาที่คู่กรณีตกลงกัน แต่ต้องไม่เกินกว่า ๙๐ วัน
เพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทฉั นมิตร ผู้ประนอมอาจขยายระยะเวลาในการประนอม
ออกไปอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่า ๓๐ วันนับแต่วันครบกําหนดการประนอมตามวรรคหนึ่ง

๖
ข้อ ๓๕ การประนอมสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) คู่กรณีลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ
(๒) คู่กรณีไม่สามารถจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความได้ภายในระยะเวลาของการประนอม
(๓) คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นหนังสือแก่ผู้ประนอมและคู่กรณีอกี ฝ่ายว่าตนไม่ประสงค์จะทํา
การประนอมอีกต่อไป
(๔) คู่กรณีทุกฝ่ายแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ประนอมว่าไม่ประสงค์จะทําการประนอมอีกต่อไป
(๕) เมื่อผู้ประนอมได้ปรึกษากับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว และได้แสดงเป็นหนังสือว่าการดําเนิน
การประนอมต่อไปอาจไม่เป็นผล
(๖) เมื่ อ คู่ ก รณี ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง เสนอข้ อ พิ พ าทต่ อ อนุ ญ าโตตุ ล าการหรื อ ฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลและ
ผู้ประนอมเห็นว่าการดําเนินการประนอมต่อไปจะไม่เป็นผล
หมวด ๕
การรักษาความลับ
ข้อ ๓๖ คู่ ก รณี แ ละผู้ ป ระนอมมี ห น้ า ที่ ต้ อ งรั ก ษาความลั บ ในข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การประนอมและสัญญาประนีประนอมยอมความ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อบังคับการ
ให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น
ข้อ ๓๗ ห้ า มมิ ใ ห้ คู่ ก รณี ผู้ ป ระนอมและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประนอมอ้ า งอิ ง เสนอ
พยานหลักฐาน หรือเบิกความเป็นพยานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ การพิจารณาของศาลหรือกระบวนการ
พิจารณาอื่นใดในทํานองเดียวกันอันเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) คําเสนอเข้าร่วมการประนอม หรือหลักฐานที่แสดงว่าคู่กรณีตกลงที่จะเข้าร่วมการประนอม
(๒) คําแถลงหรือคํารับของคู่กรณีในระหว่างการประนอม
(๓) ข้อเสนอของคู่กรณีเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือวิธีการที่อาจทําให้ระงับข้อพิพาทได้
(๔) ข้อเสนอของผู้ประนอม
(๕) ข้อเท็จจริงอย่างใดๆ ที่แสดงว่าคู่กรณีพร้อมที่จะยอมรับข้อตกลงในการระงับข้อพิพาท
(๖) เอกสารที่ทําขึน้ เพื่อประโยชน์ในการประนอมโดยเฉพาะ
ข้อ ๓๘ ห้ามมิให้ผู้ประนอมทําหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ ตัวแทน หรือผู้ให้คําปรึกษาในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการทางศาลซึ่งพิจารณาข้อพิพาทที่ตนเป็นผู้ประนอม
คู่พิพาทตกลงที่จะไม่อ้างอิงผู้ประนอมเป็นพยานในกระบวนการตามวรรคหนึ่งนั้น

๗
หมวด ๖
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ข้อ ๓๙ สถาบันมีอํานาจเรียกให้คู่กรณีชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กาํ หนดไว้ในตาราง
ค่าธรรมเนียม
ในระหว่างการประนอม สถาบันอาจเรียกให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายวางเงินประกันค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายได้
ข้อ ๔๐ ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายหรือวางเงินประกันภายใน
ระยะเวลาที่สถาบันกําหนด สถาบันหรือผู้ประนอมย่อมมีอาํ นาจที่จะระงับการประนอมไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับชําระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายหรือเงินประกันนั้น
ถ้าสถาบันเห็นว่าคู่กรณีจะไม่ชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนั้นแล้ว อาจให้ผู้ประนอมแสดง
เป็นหนังสือเพื่อให้การประนอมสิ้นสุดลงตามข้อ ๓๕ (๕) ก็ได้
ข้อ ๔๑ คู่กรณีฝ่ายที่ไม่ต้องรับผิดชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อาจยอมชําระค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายแทนคู่กรณีฝ่ายที่ต้องรับผิดไปก่อนก็ได้ แต่การชําระแทนไปก่อนนี้ย่อมไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง
ความรับผิดในการชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนั้น และคู่กรณีที่ชําระแทนไปก่อนนั้นย่อมมีสิทธิที่จะเรียกให้
คู่กรณีฝ่ายที่ต้องรับผิดชดใช้เงินคืนแก่ตนได้
ข้อ ๔๒ ค่าใช้ จ่ายที่ คู่กรณีฝ่ า ยใดเป็ นผู้ก่อขึ้ นนอกไปจากที่กําหนดไว้ในตารางค่าธรรมเนีย ม
ย่อมตกเป็นความรับผิดของคู่กรณีฝ่ายที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายนั้น เว้นแต่คู่กรณีจะทําหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
หรือตกลงกันไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ
ข้อ ๔๓ เมื่ อ สิ้ น สุ ด การประนอม สถาบั น จะต้ อ งทํ า บั ญ ชี แ สดงค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ย
ให้คู่กรณีทุกฝ่ายตรวจสอบ และให้คืนเงินส่วนที่เหลือโดยเร็ว ถ้ามีเงินค้างจ่ายให้สถาบันเรียกให้คู่กรณีที่ต้องรับผิด
ชําระเงินที่ค้างจ่ายต่อไป
หมวด ๗
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ข้อบังคับข้อใดไม่ชัดเจนหรือมิได้กําหนดในเรื่องใดไว้ ให้สถาบันและผู้ประนอม
ดําเนินการอย่างใดๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การประนอมเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการระงับข้อพิพาทฉันมิตรและ
เป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทุกฝ่าย
ข้อ ๔๕ สถาบัน ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ และผู้ประนอมไม่ต้องรับผิดในการกระทําหรือละเว้น
การกระทําของตนเมื่อได้กระทําการเกี่ยวกับการประนอมตามข้อบังคับนี้

ภาคผนวก ๑
ตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ข้อ ๑ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการประนอม ได้แก่
(๑) ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น
(๒) ค่าธรรมเนียมผู้ประนอม
(๓) ค่าใช้จ่ายในการประนอม
ข้อ ๒ ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นให้เรียกเก็บดังนี้
(๑) เรี ยกเก็ บจากผู้ เสนอในอั ตรา ๕,๐๐๐ บาท ภายในระยะเวลา ๓ วั นทํ าการ นั บจากวั นที่
สถาบันรับคําเสนอ
(๒) เรียกเก็บจากผู้ตอบรับในอัตรา ๕,๐๐๐ บาท ในวันที่ยื่นคําตอบรับเข้าร่วมการประนอม
ในกรณีที่ มีผู้เ สนอหรือ ผู้ต อบรั บหลายราย ให้ เรี ยกเก็บ ค่าธรรมเนียมดั งกล่าวเป็ นรายบุคคล
เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหนี้ร่วมหรือลูกหนี้ร่วมยื่นคําเสนอหรือคําตอบรับเป็นฉบับเดียวกัน
เมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมเริ่มต้นแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆ คู่กรณีไม่อาจเรียกเงินคืนได้
ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียมผู้ประนอม ให้เรียกเก็บจากคู่กรณีทุกฝ่าย โดยให้เรียกเก็บภายในระยะเวลา ๓ วันทําการ
นับแต่วันตั้งผู้ประนอม
การคํานวณทุนทรัพย์ ให้คํานวณตามข้อเรียกร้องและข้อเรียกร้องแย้ง เว้นแต่ในกรณีที่สถาบันเห็นสมควร
สถาบันอาจเรียก ลดหรืองดการเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อเรียกร้องแย้งจากผู้เสนอก็ได้
ทุนทรัพย์ตามข้อเรียกร้อง
ไม่เกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแต่ ๒,๕๐๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท
คดีที่ไม่มีทุนทรัพย์

อัตราค่าธรรมเนียม
(ต่อฝ่าย/ต่อวัน)
๓๐,๐๐๐ บาท
๔๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐ บาท
๗๕,๐๐๐ บาท
๙๐,๐๐๐ บาท
ให้เก็บเพิม่ ๑๐,๐๐๐ บาท
ทุกๆ ๑๐๐ ล้านบาทที่เพิ่มขึ้น
แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมผู้ประนอม เรียกเก็บเป็นค่าป่วยการของผู้ประนอมและเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการของสถาบัน
โดยสัดส่วนค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่สถาบันกําหนด

ในกรณีที่มีผู้ประนอม ๒ คน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ ถ้ามีผู้ประนอม ๓ คน ให้เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๑๐๐
ข้อ ๔ ค่าใช้จ่ายในการประนอม ได้แก่
(๑) ค่าใช้จ่ายในการประนอมนอกเวลาทําการ
(๒) ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นของพยานตามที่ผู้ประนอมและคู่กรณีทุกฝ่ายเห็นชอบด้วย
(๓) ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ถูกร้องขอโดยผู้ประนอม และคู่กรณี
ทุกฝ่ายเห็นชอบด้วย
(๔) ค่าอาหารและเครื่องดื่มสําหรับมื้อกลางวันและค่าอาหารว่าง
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ประนอมได้กําหนดให้ใช้จ่ายโดยความยินยอมของคู่กรณีทุกฝ่าย
ข้อ ๕ ค่าใช้จ่ายในการประนอมให้เรียกเก็บจากคู่กรณีทุกฝ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประนอมนอกเวลาทํ า การให้ เ รี ย กเก็ บ ได้ เ มื่ อ การดํ า เนิ น การประนอม
ได้กระทําหลังจากเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา หรือได้กระทําในวันหยุดราชการ โดยให้เรียกเก็บเป็นรายชั่วโมงในอัตรา
๑.๕ เท่าของค่าใช้จ่ายในการจัดการของสถาบันหรือค่าธรรมเนียมผู้ประนอม (อัตรารายวันเท่ากับวันละ ๖ ชั่วโมง)
(๒) ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารว่าง ให้เรียกเก็บจากคู่กรณีฝ่ายที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเกินกว่า ๓ คน
สถาบันอาจเรียกค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ โดยความยินยอมของ
คู่กรณีทุกฝ่ายได้
ข้อ ๖ ในระยะเวลาเริ่มแรกจนถึงวันสิ้นปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อผู้อํานวยการเห็นเป็นการสมควร
เพื่อส่งเสริมการนําคดีเข้าสู่การประนอมของสถาบัน ผู้อํานวยการมีดุลพินิจที่จะลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
ตามที่เห็นสมควรได้

ภาคผนวก ๒
ข้อสัญญาประนอมข้อพิพาท
ตัวอย่างข้อสัญญาที่มอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ดําเนินการระงับข้อพิพาทด้วย
การประนอม
“ข้ อพิ พาทใดที่ เกิ ดขึ้ น หรื อเกี่ยวข้องกับ สัญญาฉบับนี้ คู่สั ญญาตกลงที่จ ะแก้ไขปั ญหาโดยวิ ธี
ประนอมข้อพิพาทโดยใช้ข้อบังคับว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการและให้อยู่ภายใต้
การบริหารจัดการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาตกลงที่จะเข้าร่วมในการประนอมข้อพิพาทโดยมีเจตนา
สุจริตและสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อสัญญาที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น”
“Any dispute arising out of or in connection with this contract, the parties agree to
settle the disputes by conciliation in accordance with the Rules of Thailand Arbitration Center and
under management of Thailand Arbitration Center. The parties agree to participate in the
conciliation in good faith and undertake to abide by the terms of any settlement reached.”

