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ข้อสัญญาประนอมข้อพิพาท
ข้อสัญญาที่มอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นผู้
ด�ำเนินการ ระงับข้อพิพาทด้วยการประนอม
“ข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญา
ตกลงทีจ่ ะแก้ไข ปัญหาโดยวิธกี ารประนอมข้อพิพาทโดยใช้ขอ้ บังคับว่าด้วย
การประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาตกลงที่จะเข้า
ร่วมในการประนอมข้อพิพาทโดยมีเจตนาสุจริตและสัญญาว่าจะปฎิบตั ติ าม
ข้อสัญญาที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น”
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ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท
พ.ศ. 2557
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ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท พ.ศ. 2557
โดยที่พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550
ก�ำหนดให้สถาบันอนุญาโตตุลาการมีหน้าที่ในการส่งเสริม และพัฒนา
กระบวนการประนอมข้ อ พิ พ าท ตลอดจนด� ำ เนิ น กิ จ การเกี่ ย วกั บ
การประนอมข้อพิพาท
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 18 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสถาบัน อนุญาโตตุลาการ
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบังคับตามที่ตราไว้ต่อท้ายนี้ในกระบวนการ
ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เป็นต้นไป
ข้อ 4 ให้ผอู้ ำ� นวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการมีอำ� นาจจัดวาง
ระเบียบทางธุรการในเรื่องการยื่นเอกสารการเก็บรักษาการจัดท�ำ
สารบบความ ค่าธรรมเนียม และระเบียบธุรการอืน่ ๆทีจ่ ำ� เป็น แก่การ
ปฏิบตั งิ านประนอมข้อพิพาท โดยไม่ขดั หรือแย้งกับข้อบังคับนี้
สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นาย
ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
ประธานกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
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ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท
พ.ศ. 2557
การประนอมข้อพิพาทเป็นกระบวนการหนึ่งของการระงับ
ข้อพิพาทในการสนับสนุน และสร้างบรรยากาศฉันมิตรของการประนอม
ข้อพิพาทรวมถึงการด�ำเนินกระบวนการประนอมให้รวดเร็วรักษา
ความสัมพันธ์ และความลับของคู่กรณี สถาบันอนุญาโตตุลาการจึง
ตราข้อบังคับว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้แก่กระบวนการประนอมข้อพิพาทที่
คู่กรณีตกลงกันให้สถาบันเป็นผู้ด�ำเนินการ
ข้อตกลงตามวรรคหนึง่ ย่อมไม่มผี ลเป็นการห้ามคูก่ รณีในอัน
ทีจ่ ะตกลงกันไม่ใช้ขอ้ บังคับข้อใดข้อหนึง่ หรือตกลงกันอย่างใดๆ ให้แตก
ต่างไปจากข้อบังคับนีแ้ ต่ความตกลงเช่นว่านัน้ จะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
(1) “สถาบัน” หมายความว่าสถาบันอนุญาโตตุลาการที่
จัดตั้ง ขึ้นโดยพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550
(2) “ค�ำเสนอ” หมายความว่าค�ำเสนอขอให้ระงับข้อพิพาท
ด้วยการประนอม
(3) “การประนอม” หมายความว่ากระบวนการประนอม
ตามข้อบังคับนี้
(4) “กระบวนการประนอม” หมายความว่ากระบวนการ
ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการใดๆที่คู่กรณีสมัครใจ โดยตั้งบุคคลที่สาม
ที่เป็นกลางเพื่อท�ำหน้าที่ช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทนั้น
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หมวด 1
การเริ่มต้นการประนอม
ข้อ 4 การประนอมให้เริ่มต้นเมื่อ
(1) คูก่ รณีฝา่ ยทีป่ ระสงค์จะระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการ
ประนอมได้ยื่นค�ำเสนอต่อสถาบัน และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งตอบรับที่จะ
ระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการประนอม
(2) คู่กรณีทุกฝ่ายตกลงที่จะระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการ
ประนอมตามที่สถาบันเสนอ
ข้อ 5 ค�ำเสนอให้มีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อที่อยู่โทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของผู้เสนอ และคู่กรณีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้แทนของคู่กรณี
ทุกฝ่ายด้วย
(2) ข้อเท็จจริงโดยย่อเกี่ยวกับข้อพิพาท และข้อเรียกร้อง
ของผู้เสนอ
(3) ข้อตกลงที่ก�ำหนดให้ระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการ
ประนอม (ถ้ามี)
(4) ข้อตกลงเกี่ยวกับสถานที่ที่จะก�ำหนดให้มีการระงับ
ข้อพิพาทด้วยการประนอม (ถ้ามี)
(5) จ� ำ นวนผู ้ ป ระนอมที่ คู ่ ก รณี ต กลงกั น หรื อ ที่ ผู ้ เ สนอ
ประสงค์ จ ะตั้ ง
ในค�ำเสนอผูเ้ สนออาจแนบส�ำเนาสัญญาข้อตกลงเอกสาร หรือ
หลักฐานอย่างใด ๆ เฉพาะที่เป็นมูลเหตุแห่งข้อพิพาทด้วยก็ได้
ข้อ 6 เมื่ อ สถาบั น เห็ น ว่ า ค� ำ เสนอถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว
สถาบันรับค�ำเสนอ และส่งส�ำเนาค�ำเสนอพร้อมแจ้งก�ำหนดเวลาใน
การท�ำค�ำตอบรับไปยังคู่กรณีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
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ข้อ 7 ในกรณีจ�ำเป็น และสถาบันเห็นสมควรสถาบันอาจรับ
ค�ำเสนอด้วยวาจาก็ได้โดยสถาบันจะต้องจัดท�ำค�ำเสนอด้วยวาจานั้น
เป็นหนังสือตามข้อ 5 และจะต้องจัดท�ำบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้
เสนอได้ยื่นค�ำเสนอนั้นด้วยวาจา
ข้อ 8 ค�ำตอบรับให้ทำ� เป็นหนังสือโดยอาจตอบรับ หรือปฏิเสธ
การประนอมตามค�ำเสนอก็ได้โดยให้แสดงข้อเท็จจริงที่ตนยอมรับหรือ
โต้แย้งข้อเรียกร้องของผู้ตอบรับชื่อ และจ�ำนวนของผู้ประนอมรวมทั้ง
ข้อเท็จจริงต่างๆ โดยย่อที่ผู้ตอบรับประสงค์จะกล่าวอ้าง
เมื่อได้รับค�ำตอบรับของผู้ตอบรับครบถ้วนแล้วให้สถาบัน
ด�ำเนินการประนอมต่อไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ 9 ค�ำเสนอย่อมสิ้นผลลงเมื่อผู้ตอบรับรายใดรายหนึ่ง
ปฏิเสธโดยชัดแจ้งหรือมิได้ท�ำค�ำตอบรับยื่นต่อสถาบันภายใน 30 วัน
นับแต่วันได้รับค�ำเสนอ และให้สถาบันแจ้งการสิ้นผลของค�ำเสนอ
ให้คู่กรณีทุกฝ่ายทราบ
ข้อ 10 ในกรณีที่คู่กรณีทุกฝ่ายตกลงระงับข้อพิพาทด้วย
กระบวนการประนอมตามที่สถาบันเสนอให้สถาบันจัดท�ำรายละเอียด
แห่งข้อตกลงนั้นไว้โดยให้มีรายการครบถ้วนเช่นเดียวกับค�ำเสนอ และ
ค�ำตอบรับ
ข้อ 11 การส่งค�ำเสนอค�ำตอบรับหรือเอกสารอย่างใดๆ
ในการประนอมให้สถาบันเป็นผู้ส่งหรืออาจก�ำหนดให้ผู้ยื่นเอกสาร
เป็นผู้ส่งก็ได้
วิ ธี ก ารส่ ง อาจกระท� ำ โดยการน� ำ ส่ ง ด้ ว ยตนเองส่ ง ทาง
ไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับส่งทางไปรษณีย์เอกชนส่งทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นที่สามารถยืนยันตัวบุคคลก็ได้
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หมวด 2
ผู้ประนอม

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 12 เมือ่ การประนอมเริม่ ต้นขึน้ ให้สถาบันเรียกคูก่ รณีทกุ ฝ่าย
มาประชุมเพือ่ ร่วมกันตัง้ ผูป้ ระนอมโดยเร็ว
ข้อ 13 ในการประนอมให้มีผู้ประนอมหนึ่งคนเว้นแต่คู่กรณี
จะตกลงกันให้มีผู้ประนอมจ�ำนวนสองคนหรือสามคน
ในกรณีทคี่ กู่ รณีไม่สามารถตกลงกันถึงจ�ำนวนผูป้ ระนอม หรือ
ไม่ระบุจ�ำนวนผู้ประนอมก็ให้มีผู้ประนอมหนึ่งคน
ถ้าตกลงกันให้มผี ปู้ ระนอมมากกว่าหนึง่ คนขึน้ ไปให้ ผูป้ ระนอม
ด�ำเนินการประนอมร่วมกัน
ข้อ 14 การตั้งผู้ประนอมให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีผู้ประนอมหนึ่งคน ให้คู่กรณีร่วมกันตั้งผู้ประนอม
(2) กรณีผู้ประนอมสองคนให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายตั้งผู้ประนอม
ฝ่ายละหนึ่งคน
(3) กรณีผู้ประนอมสามคนให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายตั้งผู้ประนอม
ฝ่ายละหนึ่งคนและให้คู่กรณีทุกฝ่ายร่วมกันตั้งผู้ประนอมคนที่สาม
คูก่ รณีอาจขอให้สถาบันเสนอรายชือ่ ของผูท้ เี่ หมาะสมจะเป็น
ผู้ประนอมหรืออาจตกลงกันให้สถาบันเป็นผู้ตั้งผู้ประนอมคนหนึ่งหรือ
หลายคนก็ได้
ข้อ 15 ในกรณีที่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันตั้งผู้ประนอม
ให้สถาบันเป็นผูต้ งั้ ผูป้ ระนอมโดยค�ำนึงถึงคุณสมบัตทิ กั ษะความเหมาะสม
แก่ลกั ษณะข้อพิพาท และความพอใจของคูก่ รณีทกุ ฝ่ายเท่าทีจ่ ะพึงกระท�ำได้
ข้อ 16 ถ้าคู่กรณีตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลที่มิได้มีรายอยู่ใน
บัญชีของสถาบันคูก่ รณีนนั้ จะต้องรับผิดในค่าป่วยการ และค่าใช้จา่ ยของ
ผู้ประนอมอันนอกเหนือไปจากที่สถาบันก�ำหนดด้วยตนเอง
ข้อ 17 เมือ่ ได้รบั การตัง้ แล้วผูป้ ระนอมต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง
ซึ่งอาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลาง และความเป็นอิสระของ
ตนให้คู่กรณีทราบโดยทันที
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นับแต่เวลาทีไ่ ด้รบั การตัง้ และตลอดระยะเวลาทีก่ ารประนอม
ยังไม่สนิ้ สุดหากปรากฏข้อเท็จจริงตามวรรคหนึง่ ขึน้ ภายหลังได้รบั การตัง้
ผู้ประนอมต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นให้คู่กรณีทราบโดยทันที
เว้นแต่จะได้แจ้งให้คู่กรณีทราบแล้ว
ข้อ 18 เมือ่ มีเหตุอนั ควรสงสัยถึงความเป็นกลาง และความเป็น
อิสระของผูป้ ระนอมคูก่ รณีอาจยืน่ ค�ำคัดค้านผูป้ ระนอมโดยระบุเหตุแห่ง
การคัดค้านให้สถาบันทราบก่อนเริ่มต้นการประนอมหรือภายใน 7 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รขู้ อ้ เท็จจริงนัน้ และต้องกระท�ำก่อนการประนอมจะสิน้ สุดลง
ตามข้อ 35
ข้อ 19 เมื่อมีการคัดค้านผู้ประนอม ให้สถาบันส่งค�ำคัดค้าน
ให้คู่กรณีอีกฝ่าย และผู้ประนอมที่ถูกคัดค้านทราบโดยเร็ว
ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายยอมรับเหตุแห่งการคัดค้าน หรือผู้ประนอม
ที่ถูกคัดค้านถอนตัวให้ตั้งผู้ประนอมคนใหม่แทนโดย น�ำข้อ 14 และ 15
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การถอนตัวของผูป้ ระนอมไม่ถอื เป็นการยอมรับข้อคัดค้านตาม
ที่คู่กรณียกขึ้นอ้าง
ถ้ า ผู ้ ป ระนอมที่ ถู ก คั ด ค้ า นไม่ ถ อนตั ว ให้ ส ถาบั น พิ จ ารณา
ค�ำคัดค้านให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำคัดค้าน
โดยให้สถาบันฟังผู้ประนอมก่อนหากข้อคัดค้านอาจมีผลกระทบ
ต่อความเป็นกลาง หรือความน่าเชือ่ ถือของผูป้ ระนอม ให้สถาบันมีคำ� สัง่
ให้ผปู้ ระนอมนัน้ พ้นจากการปฏิบตั หิ น้าที่ และให้นำ� ความในวรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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หมวด 3
การประนอม
ข้อ 20 เมื่อตั้งผู้ประนอมได้แล้วให้ผู้ประนอมเรียกคู่กรณี
ทั้งสองฝ่ายมาเพื่อก�ำหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการประนอมโดยเร็ว
การก�ำหนดวิธีการ หรือขั้นตอนในการประนอม จะต้องเป็น
ไปตามหลักแห่งความยุติธรรม เป็นกลาง และความรวดเร็ว เพื่อให้การ
ระงับข้อพิพาทเป็นไปโดยฉันมิตร
ข้อ 21 ผู้ประนอมอาจเรียกให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายส่งค�ำชี้แจง
หรือแถลงด้วยวาจาเกีย่ วกับข้อเท็จจริง ข้ออ้าง ข้อเถียง หรือข้อเรียกร้อง
พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานอย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อพิพาทนั้นภายใน
ระยะเวลาที่ผู้ประนอมก�ำหนด
ไม่วา่ ในเวลาใดๆ ผูป้ ระนอมอาจเรียกให้คกู่ รณีฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่
ส่งค�ำชี้แจงเพิ่มเติมหรือแถลงด้วยวาจาเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได้
ถ้าผู้ประนอมเรียกให้ท�ำค�ำชี้แจง คู่กรณีจะต้องจัดท�ำส�ำเนา
ในจ�ำนวนที่เพียงพอเพื่อให้คู่กรณีอีกฝ่ายรับไปจากสถาบัน
ข้อ 22 คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจแต่งตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วย
ฝ่ายตนก็ได้ โดยให้แจ้งชือ่ ทีอ่ ยูเ่ บอร์โทรศัพท์ และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์
ของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ และขอบเขตอ�ำนาจ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ผู้ประนอมทราบ
ข้อ 23 เมือ่ ผูป้ ระนอมเห็นสมควร และคูก่ รณีทกุ ฝ่าย ยินยอม
ผูป้ ระนอมอาจตัง้ ผูช้ ว่ ยผูป้ ระนอม เพือ่ ช่วยเหลือในงานด้านธุรการต่างๆ
ในการประนอมก็ได้
ข้อ 24 สถานที่ และภาษาที่ใช้ในการประนอมให้เป็นไป
ตามที่สถาบันก�ำหนด เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
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ในกรณีที่ผู้ประนอมจ�ำเป็นต้องใช้ล่าม หรือผู้แปล ถ้าคู่กรณี
มิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นให้คู่กรณีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส�ำหรับล่าม
หรือผู้แปลฝ่ายละกึ่งหนึ่ง
ข้อ 25 ในการประนอม ให้ผู้ประนอมด�ำเนินการประนอม
ไปตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องด�ำเนินการด้วยความเป็นกลาง และเป็น
อิสระ และอย่างน้อยต้องค�ำนึงถึงสิทธิ และหน้าทีข่ องคูก่ รณี ธรรมเนียม
ปฏิบัติทางการค้าที่เกี่ยวข้องพฤติการณ์แห่งข้อพิพาทรวมถึงการปฏิบัติ
ต่อกันที่ผ่านมาของคู่กรณี
เมื่ อ เห็ น สมควรตามที่ คู ่ ก รณี ฝ ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ประสงค์
ผู ้ ประนอมอาจอนุญาตให้คู่กรณีนั้นแถลงการณ์ด้วยวาจาหรือเร่งรัด
การประนอมเพื่อให้การระงับข้อพิพาทเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ข้อ 26 การประนอมให้ดำ� เนินการต่อหน้าคูก่ รณีทกุ ฝ่าย และ
ให้กระท�ำโดยลับโดยผู้ประนอมอาจอนุญาตให้ผู้แทนผู้ช่วยคู่กรณี หรือ
ผู้ช่วยผู้ประนอมเข้าร่วมการประนอมตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีที่เห็นสมควร ผู้ประนอมอาจด�ำเนินการประนอม
โดยล�ำพังกับคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่อนุญาตให้ผู้แทน หรือผู้ช่วย
คู่กรณีอยู่ด้วยก็ได้
ห้ามมิให้บนั ทึกรายละเอียดของการประนอมไว้ เว้นแต่คกู่ รณี
จะตกลงกั น ให้ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดของการประนอมไว้ ทั้ ง หมดหรื อ
แต่บางส่วน โดยคู่กรณีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการบันทึกนั้น
ข้อ 27 ระหว่างการประนอม คู่กรณีจะไม่เสนอข้อพิพาท
ต่ออนุญาโตตุลาการหรือฟ้องคดีต่อศาล เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่า
จ�ำเป็นต้องใช้วิธีการทางอนุญาโตตุลาการหรือศาลเพื่อรักษาสิทธิ์ของ
ตนตามกฎหมาย
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ข้อ 28 ผู้ประนอมอาจเปิดเผยสาระส�ำคัญแห่งข้อเท็จจริง
ซึ่ ง ได้รับจากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งรู้ก็ได้ เว้นแต่คู่กรณี
ฝ่ายที่ให้ข้อเท็จจริงนั้นได้ก�ำหนดเป็นหนังสือไว้โดยชัดแจ้งว่าห้ามมิให้
ผู้ประนอมเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้น
ข้อ 29 คูก่ รณีจะต้องด�ำเนินการประนอมโดยสุจริต และต้องเข้า
ร่วมในการประนอมรวมทัง้ ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามทีผ่ ปู้ ระนอมเรียก
ข้อ 30 ในระหว่างการประนอม
(1) คูก่ รณีแต่ละฝ่ายโดยตนเอง หรือโดยการขอจากผูป้ ระนอม
อาจเสนอแนะอย่างใดๆ เพื่อก่อให้เกิดการระงับข้อพิพาทก็ได้
(2) เมื่อเห็นสมควรผู้ประนอมอาจเสนอแนวทางในการระงับ
ข้อพิพาทได้โดยไม่จ�ำต้องระบุเหตุผลแห่งข้อเสนอนั้น
ข้อ 31 ในกรณีที่ผู้ประนอมเห็นว่ามีทางที่จะระงับข้อพิพาท
ผู้ประนอมอาจจัดท�ำร่างสัญญาประนีประนอมยอมความ เพื่อให้คู่กรณี
ทุกฝ่ายพิจารณา และท� ำ ความเห็ น ของตนกลั บ มายั ง ผู ้ ป ระนอม
ภายในระยะเวลาที่ผู้ประนอมก�ำหนดก็ได้
เมื่อได้รับความเห็นของคู่กรณีแล้ว ผู้ประนอมอาจปรับปรุง
ร่างสัญญาดังกล่าวเพื่อเสนอให้คู่กรณีระงับข้อพิพาทได้
ข้อ 32 ถ้าคูก่ รณีตกลงระงับข้อพิพาทได้ให้คกู่ รณีจดั ท�ำสัญญา
ประนีประนอมยอมความเป็นหนังสือ และให้คกู่ รณีทงั้ สองฝ่ายลงลายมือ
ชื่อไว้ ในกรณีเช่นว่านี้ คู่กรณีอาจตกลงกันให้ผู้ประนอมจัดท�ำสัญญาให้
ก็ได้
ข้อ 33 ในการจัดท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความ หากมี
ค่าใช้จ่ายนอกไปจากที่ก�ำหนดไว้ในตารางค่าธรรมเนียมแล้ว การจัดท�ำ
สัญญาดังกล่าวกระท�ำได้เมื่อคู่กรณีทุกฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เช่นว่านั้นแล้ว
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
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หมวด 4
การสิ้นสุดแห่งการประนอม

ข้อ 34 การประนอมจะต้ อ งด� ำ เนิ น การให้ เ สร็ จ ภายใน
ระยะเวลา 60 วัน นับแต่วนั ตัง้ ผูป้ ระนอมหรือภายในระยะเวลาทีค่ กู่ รณี
ตกลงกันแต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วัน เพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาท
ฉันมิตรผู้ประนอมอาจขยายระยะเวลาในการประนอมออกไปอีกก็ได้
แต่ ต ้ อ งไม่ เ กิ น กว่ า 30 วั น นั บ แต่ วั น ครบก� ำ หนดการประนอม
ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 35 การประนอมสิ้นสุดลง เมื่อ
(1) คู่กรณีลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ
(2) คู่กรณีไม่สามารถจัดท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความ
ได้ภายในระยะเวลาของการประนอม
(3) คูก่ รณีฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ แจ้งเป็นหนังสือแก่ผปู้ ระนอม และ
คู่กรณีอีกฝ่ายว่าตนไม่ประสงค์จะท�ำการประนอมอีกต่อไป
(4) คูก่ รณีทกุ ฝ่ายแจ้งเป็นหนังสือต่อผูป้ ระนอมว่าไม่ประสงค์
จะท�ำการประนอมอีกต่อไป
(5) เมื่อผู้ประนอมได้ปรึกษากับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว และ
ได้แสดงเป็นหนังสือว่าการด�ำเนินการประนอมต่อไปอาจไม่เป็นผล
(6) เมือ่ คูก่ รณีฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ
หรือฟ้องคดีต่อศาล และผูป้ ระนอมเห็นว่าการด�ำเนินการประนอมต่อไปจะ
ไม่เป็นผล
หมวด 5
การรักษาความลับ

ข้อ 36 คู่กรณี และผู้ประนอมมีหน้าที่ต้องรักษาความลับใน
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประนอม และสัญญาประนีประนอม
ยอมความ เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อบังคับการ
ให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น
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ข้อ 37 ห้ามมิให้คู่กรณีผู้ประนอม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การประนอมอ้างอิงเสนอพยานหลักฐาน หรือเบิกความเป็นพยานใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการการพิจารณาของศาล หรือกระบวนการ
พิจารณาอื่นใดในท�ำนองเดียวกัน อันเกี่ยวกับเอกสาร หรือหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(1) ค�ำเสนอเข้าร่วมการประนอมหรือหลักฐานทีแ่ สดงว่าคูก่ รณี
ตกลงทีจ่ ะเข้าร่วมการประนอม
(2) ค�ำแถลงหรือค�ำรับของคูก่ รณีในระหว่างการประนอม
(3) ข้อเสนอของคูก่ รณีเกีย่ วกับเงือ่ นไขหรือวิธกี ารทีอ่ าจท�ำให้
ระงับข้อพิพาทได้
(4) ข้อเสนอของผู้ประนอม
(5) ข้อเท็จจริงอย่างใดๆ ที่แสดงว่าคู่กรณีพร้อมที่จะยอมรับ
ข้อตกลงในการระงับข้อพิพาท
(6) เอกสารที่ท�ำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการประนอมโดยเฉพาะ
ข้อ 38 ห้ามมิให้ผู้ประนอมท�ำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ
ตัวแทน หรือผู้ให้ค�ำปรึกษาในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือ
กระบวนการทางศาล ซึ่งพิจารณาข้อพิพาทที่ตนเป็นผู้ประนอม
คู ่ พิ พ าทตกลงที่ จ ะไม่ อ ้ า งอิ ง ผู ้ ป ระนอมเป็ น พยานใน
กระบวนการตามวรรคหนึ่งนั้น

สถาบันอนุญาโตตุลาการ
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หมวด 6
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ข้อ 39 สถาบันมีอ�ำนาจเรียกให้คู่กรณีช�ำระค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายตามที่ก�ำหนดไว้ในตารางค่าธรรมเนียม
ในระหว่างการประนอมสถาบันอาจเรียกให้คู่กรณีแต่ละฝ่าย
วางเงินประกันค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายได้
ข้อ 40 ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ช�ำระค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จา่ ย หรือวางเงินประกันภายในระยะเวลาทีส่ ถาบันก�ำหนด สถาบัน
หรือผูป้ ระนอมย่อมมีอำ� นาจทีจ่ ะระงับการประนอมไว้กอ่ น จนกว่าจะได้
รับช�ำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายหรือเงินประกันนั้น
ถ้าสถาบันเห็นว่าคูก่ รณีจะไม่ชำ� ระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ย
นัน้ แล้ว อาจให้ผปู้ ระนอมแสดงเป็นหนังสือเพือ่ ให้การประนอมสิน้ สุดลง
ตามข้อ 35 (5) ก็ได้
ข้อ 41 คู่กรณีฝ่ายที่ไม่ต้องรับผิดช�ำระค่าธรรมเนียม และ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยอาจยอมช� ำ ระค่ า ธรรมเนี ย ม และค่ า ใช้ จ ่ า ยแทนคู ่ ก รณี
ฝ่ า ยที่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ไปก่ อ นก็ ไ ด้ แต่ ก ารช� ำ ระแทนไปก่ อ นนี้ ย ่ อ มไม่ มี
ผลเป็ น การเปลี่ ย นแปลงความรั บ ผิ ด ในการช� ำ ระค่ า ธรรมเนี ย ม
และค่ า ใช้จ่ายนั้น และคู ่ ก รณี ที่ ช� ำ ระแทนไปก่ อ นนั้ น ย่ อ มมี สิ ท ธิ
ที่ จะเรียกให้คู่กรณีฝ่ายที่ต้องรับผิดชดใช้เงินคืนแก่ตนได้
ข้อ 42 ค่าใช้จ่ายที่คู่กรณีฝ่ายใดเป็นผู้ก่อขึ้นนอกไปจาก
ที่ก�ำหนดไว้ในตารางค่าธรรมเนียมย่อมตกเป็นความรับผิดของคู่กรณี
ฝ่ายที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายนั้น เว้นแต่คู่กรณีจะท�ำหนังสือตกลงกันไว้
เป็นอย่างอื่น หรือตกลงกันไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ
ข้อ 43 เมื่อสิ้นสุดการประนอมสถาบันจะต้องท�ำบัญชีแสดง
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายให้คู่กรณีทุกฝ่ายตรวจสอบ และให้คืนเงิน
ส่วนที่เหลือโดยเร็ว ถ้ามีเงินค้างจ่ายให้สถาบันเรียกให้คู่กรณีที่ต้อง
รับผิดช�ำระเงินที่ค้างจ่ายต่อไป
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หมวด 7
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 44 ในกรณีที่ข้อบังคับข้อใดไม่ชัดเจนหรือมิได้ก�ำหนดใน
เรื่องใดไว้ให้สถาบัน และผู้ประนอมด�ำเนินการอย่างใดๆ ตามที่เห็นสมควร
เพื่อให้การประนอมเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการระงับข้อพิพาทฉันมิตร
และเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทุกฝ่าย
ข้อ 45 สถาบัน ผูอ้ ำ� นวยการ เจ้าหน้าที่ และผูป้ ระนอมไม่ตอ้ ง
รับผิดในการกระท�ำ หรือละเว้นการกระท�ำของตน เมื่อได้กระท�ำการ
เกีย่ วกับการประนอมตามข้อบังคับนี้

สถาบันอนุญาโตตุลาการ
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ภาคผนวก 1
ตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย1

ข้อ 1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการประนอม ได้แก่
(1) ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ประนอม
(3) ค่าใช้จ่ายในการประนอม
ข้อ 2 ค่าธรรมเนียมเริม่ ต้นให้เรียกเก็บจากผูเ้ สนอและผูต้ อบรับ
ในกรณีที่มีข้อเรียกร้องแย้งในอัตรา 1,000 บาท ภายในระยะเวลา
3 วันท�ำการ นั บ จากวั น ที่ ส ถาบั น รั บ ค� ำ เสนอ หรื อ ค� ำ ตอบรั บ ที่ มี
ข้ อ เรี ย กร้องแย้ง เมื่อได้ช�ำระค่าธรรมเนียมเริ่มต้นแล้ว ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ คู่กรณีไม่อาจเรียกเงินคืนได้
ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมผูป้ ระนอมให้เรียกเก็บจากคูก่ รณีทกุ ฝ่าย
โดยให้เรียกเก็บภายในระยะเวลา 3 วันท�ำการ นับแต่วันตั้งผู้ประนอม
การค� ำ นวณทุ น ทรั พ ย์ ใ ห้ ค� ำ นวณตามข้ อ เรี ย กร้ อ ง และ
ข้ อ เรี ย กร้ อ งแย้ ง เว้นแต่ในกรณีทสี่ ถาบันเห็นสมควร สถาบันอาจเรียก
ลด หรืองดการเก็บค่าธรรมเนียม ตามข้อเรียกร้องแย้งจากผู้เสนอก็ได้
ทุนทรัพย์ตามข้อเรียกร้อง
(บาท)

อัตราค่าธรรมเนียม
(ต่อฝ่าย/ต่อวัน)

ไม่เกิน 500,000

3,500 บาท

ตั้งแต่ 500,001 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000

5,000 บาท

ตั้งแต่ 1,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 2,500,000

10,000 บาท

ตั้งแต่ 2,500,001 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000

15,000 บาท

ตั้งแต่ 5,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000

20,000 บาท

ตั้งแต่ 10,000,0001 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000

25,000 บาท

ตั้งแต่ 20,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000

30,000 บาท

ตั้งแต่ 50,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000

50,000 บาท

ตั้งแต่ 100,000,001 บาท ขึ้นไป

คดีที่ไม่มีทุนทรัพย์
1

ให้เก็บเพิม่ 10,000 บาท
ทุกๆ 100 ล้านบาททีเ่ พิม่ ขึน้ แต่ไม่เกิน
300,000 บาท

5,000 บาท

แก้ไขเพิม่ เติมโดยข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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ค่าธรรมเนียมผูป้ ระนอมเรียกเก็บเป็นค่าป่วยการของผูป้ ระนอม
และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการของสถาบันโดยสัดส่วน ค่าป่วยการ
และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่สถาบันก�ำหนด
ในกรณีทมี่ ผี ปู้ ระนอม 2 คน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ อีก
ร้อยละ 50 ถ้ามีผู้ประนอม 3 คน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 100
ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายในการประนอม ได้แก่
(1) ค่าใช้จา่ ยในการประนอมนอกเวลาท�ำการ
(2) ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นของพยานตามที่ผู้ประนอม
และคู่กรณีทุกฝ่ายเห็นชอบด้วย
(3) ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ที่ถูกร้องขอโดยผู้ประนอม และคู่กรณีทุกฝ่ายเห็นชอบด้วย
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ผู้ประนอมได้ก�ำหนดให้ใช้จ่ายโดย
ความยินยอมของคู่กรณีทุกฝ่าย
ข้อ 5 ค่าใช้จา่ ยในการประนอม ให้เรียกเก็บจากคูก่ รณีทกุ ฝ่าย
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการประนอมนอกเวลา
ท�ำการให้เรียกเก็บได้ เมื่อการด�ำเนินการประนอมได้กระท�ำหลังจาก
เวลา 18.00 น. หรือได้กระท�ำในวันหยุดราชการโดยให้เรียกเก็บเป็น
รายชั่วโมงในอัตรา 1.5 เท่าของค่าใช้จ่ายในการจัดการของสถาบัน
หรือค่าธรรมเนียมผู้ประนอม (อัตรารายวันเท่ากับวันละ 6 ชั่วโมง)
สถาบั น อาจเรี ย กค่ า ใช้ จ ่ า ยอย่ า งอื่ น นอกเหนื อ ไปจากที่ ก� ำ หนด
ไว้ ใ นข้อ 4 โดยความยินยอมของคู่กรณีทุกฝ่ายได้

สถาบันอนุญาโตตุลาการ
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ภาคผนวก 2
ข้อสัญญาประนอมข้อพิพาท
ตัวอย่างข้อสัญญาทีม่ อบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ
เป็นผู้ด�ำเนินการระงับข้อพิพาทด้วยการประนอม
“ข้อพิพาทใดทีเ่ กิดขึน้ หรือเกีย่ วข้องกับสัญญาฉบับนี้ คูส่ ญ
ั ญา
ตกลงทีจ่ ะแก้ไขปัญหาโดยวิธปี ระนอมข้อพิพาท โดยใช้ขอ้ บังคับว่าด้วย
การประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาตกลง
ที่จะเข้าร่วมในการประนอมข้อพิพาทโดยมีเจตนาสุจริต และสัญญาว่า
จะปฏิบัติตามข้อสัญญาที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น”
“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.”
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ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่เกิดจาก
กระบวนการประนอมข้อพิพาท
พ.ศ. 2560

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

20

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาท

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาท

21

ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่เกิดจาก
กระบวนการประนอมข้อพิพาท
พ.ศ. 2560

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

โดยทีใ่ นปัจจุบนั ปรากฏว่า คูพ่ พิ าทจ�ำนวนมากมีความประสงค์
จะใช้กระบวนการประนอมข้อพิพาท เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างกัน
แต่ยงั คงมีขอ้ กังวลว่า หากการประนอมข้อพิพาทน�ำไปสูก่ ารยุตขิ อ้ พิพาท
ด้วยการจัดท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วหากคู่พิพาทฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวก็เท่ากับ
เกิดข้อพิพาทขึน้ ใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เพือ่ ส่งเสริม
การประนอมข้อพิพาท ให้สญั ญาประนีประนอมยอมความ มีผลบังคับ
เช่นเดียวกับค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
จึงจัดท�ำข้อบังคับนี้
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 18 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสถาบั น
อนุญาโตตุลาการจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า“ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการตามสัญญาประนีประนอมยอมความทีเ่ กิด
จากกระบวนการประนอมข้อพิพาท พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
(1) “สถาบัน”หมายความว่า สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการ
ที่ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550
(2) “คณะอนุญาโตตุลาการ” หมายความว่า อนุญาโตตุลาการ
คนเดียวทีไ่ ด้รบั การตัง้ ขึน้ ตามข้อบังคับนี้
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(3) “นายทะเบียน” หมายความว่าผู้อ�ำนวยการสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าที่ ผูอ้ ำ� นวยการ
ตามข้อบังคับนี้
ข้อ 4 ให้ใช้ข้อบังคับนี้แก่การอนุญาโตตุลาการที่คู่พิพาท
ตกลงกันให้สัญญาประนีประนอมยอมความที่เกิดจากกระบวนการ
ประนอม ข้อพิพาท ซึง่ อยูภ่ ายใต้การจัดการของสถาบันหรือหน่วยงานซึง่
จัดตัง้ ขึน้ เพื่อด�ำเนินการระงับข้อพิพาททางเลือก และมีความตกลงกับ
สถาบันมีสถานะ และผลเช่นเดียวกับค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 5 ในกรณีที่คู่พิพาททุกฝ่ายตกลงกันให้มีการชี้ขาดตาม
สั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการให้ ด� ำ เนิ น
กระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยให้นายทะเบียนจัดท�ำค�ำขอของ
คู่พิ พ าททั้ ง สองฝ่ายไว้ และตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นคนหนึ่งซึ่งมิใช่ ผู้
ประนอมข้อพิพาทเป็นคณะอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 6 การปฏิบัติหน้าที่และการเปิดเผยข้อเท็จจริงของ
อนุญาโตตุลาการให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2558
หากปรากฏเหตุอนั ควรสงสัยถึงความเป็นกลาง หรือความเป็น
อิสระหรือเหตุประการอืน่ อันมีสภาพร้ายแรง ซึง่ อาจท�ำให้การพิจารณา
คดีเสียความยุติธรรมไป คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจคัดค้านการตั้ง
อนุญาโตตุลาการผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งตั้ ง อนุญาโตตุลาการ
ของนายทะเบี ย น เมื่ อ ได้ รั บ ค� ำ คั ด ค้ า นเช่ น ว่ า นั้ น ให้ น ายทะเบี ย น
ตั้ ง อนุ ญ าโตตุ ล าการแทนโดยทั น ที ห้ า มมิ ใ ห้ คู ่ พิ พ าทที่ คั ด ค้ า น
อนุญาโตตุลาการแล้วคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการตั้งขึ้นอีก
ข้ อ 7 ให้ราชอาณาจักรไทยเป็นสถานทีท่ ำ� อนุญาโตตุลาการ
และภาษาที่ใช้ให้ใช้ภาษาที่ท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความ
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การพิจารณาคดีให้กระท�ำโดยลับ เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลง
กันไว้เป็นอย่างอื่น
การพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการจะกระท�ำ ต่อหน้า
คู่พิพาท หรือกระท�ำด้วยวิธีใดๆที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่ารวดเร็ว
และเหมาะสมในสถานที่ใดๆ ที่เห็นว่าสะดวกและรวดเร็วก็ได้
ข้อ 8 เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
สัญญาประนี ป ระนอมยอมความนั้ น ไม่ เ ป็ น การฝ่ า ฝื น ต่ อ กฎหมาย
ให้ ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการมี ค� ำ ชี้ ข าดไปตามสั ญ ญาประนี ป ระนอม
ยอมความนั้น โดยไม่จ�ำเป็นต้องระบุเหตุผลไว้
ค�ำชีข้ าดต้องท�ำเป็นหนังสือลงลายมือชือ่ คณะอนุญาโตตุลาการ
แล้วส่งให้แก่นายทะเบียน และเมือ่ นายทะเบียนได้รบั ช�ำระค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จา่ ยครบถ้วนแล้วให้นายทะเบียนส่งส�ำเนาค�ำชีข้ าดทีไ่ ด้รบั รอง
ความถูกต้องให้แก่คู่พิพาทโดยเร็ว
ข้อ 9 คูพ่ พิ าทหรือคูก่ รณีและอนุญาโตตุลาการมีหน้าทีต่ อ้ ง
รักษาความลับในข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท
สถาบันซึง่ รวมถึง นายทะเบียน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และ
อนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลทีอ่ นุญาโตตุลาการตัง้ ขึน้ เพือ่ ประโยชน์ใน
กระบวนพิจารณาไม่ต้องรับผิดทางแพ่งต่อบุคคลใดๆ ในการกระท�ำ
หรื อ ละเว้ น ไม่ ก ระท� ำ การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น การ
ทางอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะกระท�ำการโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงท�ำให้คพู่ พิ าทฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เสียหาย
ข้อ 10 สถาบันมีอำ� นาจเรียกให้คพู่ พิ าทช�ำระค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในภาคผนวก 1

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ประธานกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
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ภาคผนวก 1
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ข้อ 1 ค่าธรรมเนียมสถาบันค่าธรรมเนียมสถาบันให้เรียกเก็บ
2,000 บาท และให้มีผลนับแต่วันตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 2 ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ
(1) ค่ า ป่ ว ยการอนุ ญ าโตตุ ล าการให้ เ ป็ น ไปตามตารางนี้
และให้มีผลนับแต่วันตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
ตารางค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ
จ�ำนวนทุนทรัพย์ตามสัญญา
ประนีประนอมข้อพิพาท

ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ (ต่อคน)
ค�ำชี้ขาดที่ท�ำค�ำเป็น
ภาษาไทย

ค�ำชี้ขาดที่ท�ำค�ำเป็น
ภาษาต่างประเทศ

คดีที่ไม่มีทุนทรัพย์

5,000 บาท

7,500 บาท

ไม่เกิน 2,500,000 บาท

5,000 บาท

7,500 บาท

ตั้งแต่ 2,500,001 – 5,000,000 บาท

10,000 บาท

15,000 บาท

ตั้งแต่ 5,000,001 – 15,000,000 บาท

20,000 บาท

30,000 บาท

ตั้งแต่ 15,000,001 บาท ขึ้นไป

30,000 บาท + 0.1 % 45,000 บาท + 0.1%
ของส่วนที่เกิน
ของส่วนที่เกิน
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
แต่ทั้งหมดบาท
แต่ทั้งหมด
ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่เกิน 150,000 บาท

ข้อ 3 ค่าใช้จ่าย
(1) ค่าใช้จ่ายของคณะอนุญาโตตุลาการ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดขึน้ จริงของคณะอนุญาโตตุลาการในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตามความเหมาะสม และไม่รวมค่าธรรมเนียมสถาบันตามข้อ 1 และ
ตารางค่ า ป่ ว ยการอนุ ญ าโตตุ ล าการตามข้ อ 2 เช่ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยใน
การเดินทาง ค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร และค่าใช้จา่ ยในการติดต่อสือ่ สาร เป็นต้น
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(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารคดีของสถาบัน ได้แก่
(2.1) ค่าใช้จา่ ยในการใช้เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวก และ
บริการสนับสนุน เช่น ค่าห้องพิจารณา ค่าอุปกรณ์ ค่าถอดเทป ค่าล่ามแปล
ทัง้ นี้ ตามอัตราและรายการทีส่ ถาบันก�ำหนด
(2.2) ค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการของเจ้าหน้าที่
สถาบั น นอกเวลาท� ำ การ เมื่ อ มี ก ารพิ จ ารณาคดี อ นุ ญ าโตตุ ล าการ
นอกเวลาท�ำการหลังเวลา 18.00 น. หรือวันหยุดราชการโดยให้คิดใน
อัตราร้อยละ 2.5 ของค่าธรรมเนียมสถาบันต่อชั่วโมง ทั้งนี้ในกรณี
ไม่ครบหนึ่งชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมง
(2.3) ค่าอาหาร และเครือ่ งดืม่
สถาบันอาจเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆนอกเหนือไปจากทีก่ ำ� หนด
ไว้ในข้อ 3(2) ได้โดยความยินยอมของคู่พิพาททุกฝ่าย
(3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่คู่พิพาทตกลงกันให้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ
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