ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ
คูพ่ พิ าทอาจระบุขอ้ สัญญาอนุญาโตตุลาการดังต่อไปนีใ้ นสัญญา
หรือท�ำเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการอีกฉบับหนึ่งก็ได้
“ข้้อพิิพาท ข้้อขััดแย้้งหรืือข้้อเรีียกร้้องใด ๆ ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจากหรืือ
เกี่่�ยวข้้องกัับสััญญาฉบัับนี้้� รวมทั้้�งข้้อพิิพาทเกี่่�ยวกัับการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามสััญญา
การเลิิกสััญญาหรืือความสมบููรณ์์ของสััญญานี้้� ให้้ได้้รับั การวิินิจิ ฉััยชี้ข้� าดเป็็น
ที่่�สุุดโดยการอนุุญาโตตุุลาการตามข้้อบัังคัับสถาบัันอนุุญาโตตุุลาการ ว่่าด้้วย
อนุุญาโตตุุลาการ ซึ่่�งใช้้บัังคัับอยู่่�ในขณะที่่�มีีการเสนอข้้อพิิพาทเพื่่�อการ
อนุุญาโตตุุลาการ โดยให้้อยู่่�ภายใต้้การจััดการของสถาบัันอนุุญาโตตุุลาการ”
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ว่าด้วยการให้ใช้
ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2558

สถาบันอนุญาโตตุลาการ
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3

ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยการให้ใช้ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2558

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558
พลต�ำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
ประธานกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

โดยที่่�พระราชบััญญััติิสถาบัันอนุุญาโตตุุลาการ พ.ศ. 2550
กำำ�หนดให้้สถาบัันอนุุญาโตตุุลาการ มีีหน้้าที่่�ในการส่่งเสริิมและพััฒนา
กระบวนการอนุุญาโตตุุลาการ ตลอดจนดำำ�เนิินกิิจการเกี่่�ยวกัับการระงัับ
ข้้อพิิพาทโดยวิิธีีอนุุญาโตตุุลาการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 18 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสถาบั น
อนุญาโตตุลาการจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยการให้ใช้ขอ้ บังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบังคับตามที่ตราไว้ต่อท้ายนี้ในการด�ำเนิน
การทางอนุ ญ าโตตุ ล าการของสถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการตั้ ง แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ข้้อ 4 ให้้ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันอนุุญาโตตุุลาการมีีอำำ�นาจออก
กฏระเบีียบเกี่่�ยวกัับการบริิหารงานและการปฏิิบัติั งิ านอนุุญาโตตุุลาการ
โดยไม่่ขััดหรืือแย้้งกัับข้้อบัังคัับนี้้�
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ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. 2558
เพื่่�อให้้กระบวนพิิจารณาอนุุญาโตตุุลาการเป็็นไปโดยสะดวก
รวดเร็็ว ประหยััดและเป็็นธรรมแก่่คู่่�พิพิ าททุุกฝ่่าย รวมทั้้�งมีีมาตรฐานที่่�
เป็็ น สากลและให้้ อิิ ส ระแก่่ คู่่�พิิ พ าทในการกำำ�หนดกระบวน
การอนุญาโตตุลาการให้เป็นไปตามที่ตกลงกัน คณะกรรมการสถาบัน
อนุญาโตตุลาการจึงให้ตราข้อบังคับนี้ไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยการจัดการของ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ

หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้
ข้อบังคับนีแ้ ก่การอนุญาโตตุลาการ ทีค่ พู่ พิ าทตกลงกันให้ระงับข้อพิพาท
โดยวิธีอนุญาโตตุลาการโดยการจัดการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ข้อบังคับนี้ย่อมไม่มีผลเป็นการยกเว้นบทบัญญัติที่ใช้บังคับ
แก่การอนุญาโตตุลาการซึ่งคู่พิพาทไม่อาจตกลงเป็นอย่างอื่นได้
ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
(1) “ค�ำชี้ขาด” หมายความว่า ค�ำวินิจฉัยชี้ขาดใดๆ ของ
คณะอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นสาระส�ำคัญของข้อพิพาท และให้รวมถึง
ค�ำวินิจฉัยชี้ขาดบางประเด็นด้วย
(2) “ค�ำคู่ความ” หมายความว่า บรรดาค�ำเสนอข้อพิพาท
ค�ำคัดค้าน ค�ำคัดค้านแก้ข้อเรียกร้องแย้ง ค�ำขอเริ่มต้นคดี ค�ำตอบรับ
หรือค�ำขอทั้งหลายที่ยื่นเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่พิพาทในการด�ำเนิน
การทางอนุญาโตตุลาการ
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(3) “คณะกรรมการ” หมายความว่่ า คณะกรรมการ  
คณะอนุุญาโตตุุลาการตามข้้อบัังคัับสถาบัันอนุุญาโตตุุลาการว่่าด้้วย
คณะกรรมการคณะอนุุญาโตตุุลาการ
(4) “ประธานกรรมการ” หมายความว่่า ประธานกรรมการ
คณะอนุุญาโตตุุลาการตามข้้อบัังคัับสถาบัันอนุุญาโตตุุลาการว่่าด้้วย 
คณะกรรมการคณะอนุุญาโตตุุลาการ
(5) “นายทะเบีียน” หมายความว่่า ผู้้�อำำ�นวยการสถาบััน
อนุุญาโตตุุลาการและบุุคคลที่่�ได้้รับั มอบหมายให้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ผู้้�อำำ�นวยการ
ตามข้้อบัังคัับนี้้�
(6) “คณะอนุญาโตตุลาการ” หมายความว่า อนุญาโตตุลาการ
คนเดียวหรืออนุญาโตตุลาการหลายคน
ข้้อ 3 เพื่่�อประโยชน์์แห่่งข้้อบัังคัับนี้้� คำำ�คู่่�ความ การติิดต่่อหรืือ
คำำ�ขอใดๆ ให้้ทำำ�เป็็นหนัังสืือและลงลายมืือชื่่�อ
ข้้อ 4 การยื่่�นคำำ�คู่่�ความ การติิดต่่อ คำำ�ขอ หรืือเอกสารใดๆ ให้้ยื่่�น
ต่่อนายทะเบีียน โดยทางไปรษณีีย์ห์ รืืออาจส่่งทางจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์
หรืือวิิธีกี ารแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีี
การที่่�นายทะเบีียนกำำ�หนด
บรรดาคำำ�เสนอข้้อพิิพาท คำำ�คััดค้้าน คำำ�คััดค้้านแก้้ข้อ้ เรีียกร้้อง
แย้้ง คำำ�ขอเริ่่�มต้้นคดีี คำำ�ตอบรัับและคำำ�ขออื่่�นๆ นั้้�น ให้้คู่่�พิิพาทมีีหน้้าที่่�
จััดการนำำ�ส่่ง เว้้นแต่่ข้้อบัังคัับนี้้�จะกล่่าวไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น
การส่งตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้รับได้รับเอกสารนั้นแล้ว
เมื่อได้ส่งไปถึง
(1) ผู้รับโดยตรง
(2) ภูมิล�ำเนาหรือส�ำนักท�ำการงานของผู้รับ ผู้แทน หรือ
ทนายความของผู้รับ
(3) ที่อยู่ที่ก�ำหนดไว้เพื่อการรับส่งเอกสาร
(4) ที่่�อยู่่�ตามที่่�ผู้้�ส่่งและผู้้�รัับตกลงกััน
(5) ที่่�อยู่่�ตามที่่�ผู้้�รัับและผู้้�ส่่งเคยรัับส่่งเอกสารกัันมาก่่อน
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ถ้าได้เสาะหาตามสมควรแล้ว แต่ไม่สามารถหาตัวผู้รับหรือ
ที่อยู่ข้างต้นได้ ให้ส่งไปยังถิ่นที่อยู่ หรือส�ำนักท�ำการงานแห่งสุดท้าย 
เท่าที่พอจะรู้ได้ของผู้รับ
เมื่่�อได้้ส่ง่ เอกสารตามวรรคสามและวรรคสี่่�แล้้ว ให้้ถือื ว่่าผู้้�รับั
ได้้รัับเอกสารในวัันที่่�ส่่งเอกสารนั้้�น

ข้อ 5 เมื่อได้ส่งเอกสารใดๆ ให้แก่ผู้รับแล้วให้คู่พิพาท
ส่งส�ำเนาเอกสารนั้นไว้ต่อนายทะเบียนด้วย
ข้ อ 6 เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง การค� ำ นวณระยะเวลาตาม
ข้ อ บั ง คั บ นี้ วั น หมายความว่ า เวลาท� ำ การตามที่ ไ ด้ ก� ำ หนดขึ้ น
โดย กฎหมาย หรื อ เวลาท� ำ การปกติ ข องกิ จ การนั้ น
ในการนั บ ระยะเวลา มิ ใ ห้ นั บ วั น แรกแห่ ง ระยะเวลานั้ น
รวมเข้าด้วย
ถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดท�ำการตามประกาศ
เป็นทางการหรือตามประเพณี ให้ นั บ วั น ที่ เ ริ่ ม ท� ำ การใหม่ ต ่ อ จาก
วั น ที่ ห ยุ ด ท� ำ การนั้ น เป็ น วั น สุ ด ท้ า ยของระยะเวลา
ข้อ 7 ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้ว่ามีการฝ่าฝืน
บทบัญญัติใดๆ ในข้อบังคับนี้หรือฝ่าฝืนข้อก�ำหนดใดๆ ในสัญญา
อนุญาโตตุลาการ  แต่ยังคงด�ำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป
ให้ถือว่า คู่พิพาทฝ่ายนั้นสละสิทธิ์ที่จะคัดค้าน เว้นแต่จะได้คัดค้านการ
ฝ่าฝืนนั้นไว้ก่อน
ข้อ 8 เมือ่ เห็นสมควร หรือเมือ่ คูพ่ พิ าทฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ร้องขอ
คณะอนุญาโตตุลาการหรือนายทะเบียนอาจย่นหรือขยายระยะเวลาใดๆ
ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับได้เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น
การขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ขยายได้ไม่เกิน 45 วัน
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หมวด 2
การเริ่มต้นกระบวนพิจารณา
ส่วนที่ 1
ค�ำขอเริ่มต้นคดี

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 9 ให้คู่พิพาทที่จะเริ่มด�ำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
(“ผู้เรียกร้อง”) ยื่นค�ำขอเริ่มต้นคดีเพื่อเสนอข้อพิพาทของตนต่อ
นายทะเบียน
คำำ�ขอเริ่่�มต้้นคดีีต้้องมีีรายการต่่อไปนี้้�
(1) คำำ�ขอให้้ระงัับข้้อพิิพาทโดยวิิธีีอนุุญาโตตุุลาการ
(2) ชื่่�อ ที่่�อยู่่� หมายเลขโทรศััพท์์ หมายเลขโทรสารและที่่�อยู่่�
จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (ถ้้ามีี) ของคู่่�พิิพาททั้้�งสองฝ่่าย รวมทั้้�งผู้้�แทนของ
คู่่�พิิพาท (ถ้้ามีี)
(3) สััญญาอนุุญาโตตุุลาการหรืือข้้อสััญญาอนุุญาโตตุุลาการ
และสำำ�เนาแห่่งเอกสารนั้้�น
(4) ข้้ อ อ้้ า งเกี่่�ยวกัั บ สัั ญ ญาหรืื อ นิิ ติิ สัั ม พัั น ธ์์ อัั น ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด
ข้้อพิิพาท
(5) ข้้อเท็็จจริิงโดยย่่อเกี่่�ยวกัับลัักษณะและพฤติิการณ์์แห่่งข้้อ
พิิพาท คำำ�ขอบัังคัับและจำำ�นวนเงิินที่่�ขอบัังคัับอัันอาจคำำ�นวณได้้ใน เบื้้�อง
ต้้น
(6) คำำ�แถลงใดๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อตกลงในวิิธีดำำ�
ี เนิินการทาง
อนุุญาโตตุุลาการ หรืือข้้อเสนอใดๆ ของผู้้�เรีียกร้้อง
(7) จำำ�นวนอนุุญาโตตุุลาการ ถ้้ามิิได้้ตกลงกัันไว้้ก่่อน
(8) ชื่่�ออนุุ ญ าโตตุุ ล าการคนหนึ่่�ง ในกรณีี ที่่� ตกลงให้้ มีี
อนุุญาโตตุุลาการสามคน หรืือรายชื่่�อบุุคคลที่่�ประสงค์์จะให้้ตั้้�งเป็็น
อนุุญาโตตุุลาการคนเดีียว เว้้นแต่่คู่่�พิิพาทจะตกลงกัันไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น
(9) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับกฎหมายที่่�จะใช้้บัังคัับแก่่การดำำ�เนิิน
กระบวนพิิจารณา
(10) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับภาษาที่่�จะใช้้ในการดำำ�เนิินกระบวน
พิิจารณา
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ข้ อ 10 ผู ้ เ รี ย กร้ อ งอาจท� ำ ค� ำ เสนอข้ อ พิ พ าทรวมไว้ ใ น
ค�ำขอเริ่มต้นคดี โดยระบุข้อความตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 42 และ
ให้ระบุด้วยว่าเป็นค�ำเสนอข้อพิพาท
ข้อ 11 ให้นายทะเบียนตรวจค�ำขอเริ่มต้นคดี เมื่อเห็นว่า
ค�ำขอเริ่มต้นคดีมีรายการครบถ้วน หรือมีข้อความในสาระส�ำคัญครบ
ถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 9 และได้ช�ำระค่าธรรมเนียมเริ่มต้นครบ
ถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนมีค�ำสั่งรับค�ำขอเริ่มต้นคดีนั้นไว้
กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้เริ่มต้นขึ้นในวันที่
นายทะเบียนรับค�ำขอเริ่มต้นคดีนั้น
ให้ น ายทะเบี ย นแจ้ ง วั น เริ่ ม ต้ น กระบวนพิ จ ารณา
อนุญาโตตุลาการให้คู่พิพาททุกฝ่ายทราบ
ข้้อ 12 เมื่่�อนายทะเบีียนรัับคำำ�ขอเริ่่�มต้้นคดีีแล้้วให้้ผู้้�เรีียกร้้อง
ส่่งสำำ�เนาคำำ�ขอเริ่่�มต้้นคดีีนั้้�น ไปยัังคู่่�พิิพาทอีีกฝ่่ายหนึ่่�ง (“ผู้้�คััดค้้าน”)
และให้้แจ้้งนายทะเบีียนทราบโดยเร็็วถึึงวัันและวิิธีีการในการส่่งคำำ�ขอ
เริ่่�มต้้นคดีีนั้้�น

ส่วนที่ 2
ค�ำตอบรับ
ข้อ 13 เมื่อได้รับส�ำเนาค�ำขอเริ่มต้นคดีแล้ว ให้ผู้คัดค้าน
ท�ำค�ำตอบรับส่งไปยังผู้เรียกร้อง ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับส�ำเนาค�ำขอเริ่มต้นคดี
ค�ำตอบรับต้องมีรายการต่อไปนี้
(1) การยอมรับหรือปฏิเสธข้อเรียกร้องทัง้ สิน้ หรือแต่บางส่วน
โดยจะระบุเหตุแห่งการยอมรับหรือปฏิเสธนั้นหรือไม่ก็ได้
(2) ข้อเท็จจริงโดยย่อเกี่ยวกับลักษณะและพฤติการณ์แห่ง
ข้อเรียกร้องแย้ง (ถ้ามี) ค�ำขอบังคับ และจ�ำนวนเงินที่ขอบังคับอันอาจ
ค�ำนวณได้ในเบื้องต้น
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(3) ความเห็นคัดค้านค�ำขอเริ่มต้นคดี
(4) ชื่ อ อนุ ญ าโตตุ ล าการคนหนึ่ ง ในกรณี ที่ ต กลงให้ มี
อนุญาโตตุลาการสามคน หรือรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะให้ตั้งเป็น
อนุญาโตตุลาการคนเดียว เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 14 ผูค้ ดั ค้านอาจท�ำค�ำคัดค้านรวมไว้ในค�ำตอบรับโดยระบุ
ข้อความตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 43 และให้ระบุด้วยว่าเป็นค�ำคัดค้าน
ข้้อ 15 เมื่่�อส่่งคำำ�ตอบรัับไปยัังผู้้�เรีียกร้้องแล้้ว ให้้ผู้้�คััดค้้านส่่ง
สำำ�เนาคำำ�ตอบรัับนั้้�นต่่อนายทะเบีียนและชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมเริ่่�มต้้นใน
ส่่วนข้้อเรีียกร้้องแย้้งรวมทั้้�งให้้แจ้้งนายทะเบีียนทราบโดยเร็็วถึึงวัันและ
วิิธีีการในการส่่งคำำ�ตอบรัับนั้้�น
ข้อ 16 ถ้าผู้คัดค้านมิได้ยื่นค�ำตอบรับภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนดหรือยื่นแล้วแต่ไม่ครบถ้วนให้นายทะเบียนด�ำเนินการตั้งคณะ
อนุญาโตตุลาการต่อไป

หมวด 3
คณะอนุญาโตตุลาการ
ส่วนที่ 1
จ�ำนวนและผู้มีอ�ำนาจตั้ง

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 17 ให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียว เว้นแต่
(1) คู่่�พิิพาทตกลงกัันให้้มีีอนุุญาโตตุุลาการสามคน แต่่ไม่่
ว่่ าในกรณีี ใด ถ้้ าคู่่�พิิ พาทตกลงจำำ�นวนอนุุ ญาโตตุุ ลาการไว้้ เกิิ นกว่่ า
สามคน ให้้มีีอนุุญาโตตุุลาการเพีียงสามคน
(2) คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอและนายทะเบียนเห็นว่า
การตั้งอนุ ญ าโตตุ ล าการสามคนจะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ก ารพิ จ ารณา
เมื่อได้ค�ำนึงถึงความยุ่งยาก ผลกระทบแห่งคดี หรือพฤติการณ์อื่นใด
แห่งคดีแล้ว
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ข้อ 17/11 ในคดีอนุญาโตตุลาการที่ก�ำหนดให้ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา เมื่อคู่พิพาทตกลงกันให้มี
อนุญาโตตุลาการมากกว่าสามคน ก็ให้กระท�ำได้ โดยให้นำ � ส่วนที่ 3 ว่าด้วย
การตัง้ คณะอนุญาโตตุลาการสามคนมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 18 ข้อตกลงที่ให้อ�ำนาจแก่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
หรือบุคคลภายนอก หรืออนุญาโตตุลาการที่ได้รับการตั้งแล้ว เป็นผู้ตั้ง
อนุญาโตตุลาการคนใดคนหนึ่ง ให้ถือว่าข้อตกลงเช่นว่านั้นเป็นข้อตกลง
ในการเสนอชือ่ อนุญาโตตุลาการเพือ่ ด�ำเนินการตัง้ คณะอนุญาโตตุลาการ
ต่อไป
ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการโดย
เร็ว ไม่ว่าจะมีการเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการตามที่คู่พิพาทตกลงกัน
หรือไม่ก็ตาม
ในการตั้้�งคณะอนุุญาโตตุุลาการให้้ประธานกรรมการคำำ�นึึงถึึง
คุุณสมบััติิของอนุุญาโตตุุลาการตามที่่�คู่่�พิิพาทตกลงกัันและคำำ�นึึงถึึงการ
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ด้ว้ ยความเป็็นอิิสระและเป็็นกลาง ตลอดจนความพร้้อมของ
อนุุ ญ าโตตุุ ล าการ ในอัั น ที่่�จะปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่�ด้้ ว ยความรวดเร็็ ว และมีี
ประสิิทธิิภาพด้้วย
เมื่ออนุญาโตตุลาการได้รับการตั้งแล้ว ให้ด�ำเนินกระบวน
พิจารณาต่อไปได้

1
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ส่วนที่ 2
การตั้งคณะอนุญาโตตุลาการคนเดียว
ข้อ 20 ในกรณีที่ก�ำหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการคนเดียว
ให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่อบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนให้คู่พิพาทอีก
ฝ่ายหนึ่งพิจารณา ถ้าคู่พิพาททั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ ให้เสนอชื่อบุคคล
คนหนึง่ เพือ่ ให้ประธานกรรมการตัง้ เป็นอนุญาโตตุลาการคนเดียวต่อไป
ถ้าคู่พิพาททั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้ภายในระยะเวลา
30 วัน นับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนรับค�ำขอเริม่ ต้นคดี ให้ประธานกรรมการ
ตั้งคณะอนุญาโตตุลาการคนเดียวโดยเร็ว

ส่วนที่ 3
การตั้งคณะอนุญาโตตุลาการสามคน

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 21 ในกรณีทกี่ ำ� หนดให้มคี ณะอนุญาโตตุลาการสามคน  
ให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการฝ่ายละหนึ่งคนต่อ
ประธานกรรมการ
ถ้าคูพ่ พิ าทฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไม่เสนอชือ่ อนุญาโตตุลาการไม่วา่
ด้วยเหตุใดๆ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ชือ่ อนุญาโตตุลาการ
จากคูพ่ พิ าทอีกฝ่ายหนึง่ หรือนับแต่วนั ทีม่ พี ฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึง่
ตามที่คู่พิพาทตกลงกัน ให้ประธานกรรมการตั้งอนุญาโตตุลาการโดยมิ
พักต้องรอชื่ออนุญาโตตุลาการจากคู่พิพาทฝ่ายนั้น
ข้อ 22 ให้ประธานกรรมการตัง้ อนุญาโตตุลาการคนทีส่ ามซึง่
เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อปรากฏว่า
(1) คูพ่ พิ าทมิได้ตกลงกันเกีย่ วกับวิธกี ารเสนอชือ่ อนุญาโตตุลาการ
คนทีส่ ามไว้ หรือ
(2) การเสนอชือ่ อนุญาโตตุลาการคนทีส่ ามตามวิธกี ารทีค่ พู่ พิ าท
ตกลงกันไม่สามารถกระท�ำได้ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้
รั บ ชื่ อ อนุ ญ าโตตุ ล าการจากคู ่ พิ พ าทอี กฝ่ า ยหนึ่ ง หรื อ นั บ แต่ วั น ที่
มีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คู่พิพาทตกลงกัน

12 ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ส่วนที่ 4
การตั้งคณะอนุญาโตตุลาการกรณีมีคู่พิพาทมากกว่าสองฝ่าย

ข้อ 23 ในกรณีที่ก�ำหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการคนเดียว
และมีคู่พิพาทมากกว่าสองฝ่าย ให้คู่พิพาททุกฝ่ายตกลงร่วมกันเสนอ
ชื่ออนุญาโตตุลาการหนึ่งคน
ในกรณีทคี่ พู่ พิ าทไม่อาจตกลงร่วมกันเสนอชือ่ อนุญาโตตุลาการ
ได้ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนรับค�ำขอเริม่ ต้นคดี
หรือภายในระยะเวลาทีน่ ายทะเบียนก�ำหนดให้ประธานกรรมการมีอำ� นาจ
ตัง้ คณะอนุญาโตตุลาการคนเดียว
ข้้อ 24 ในกรณีีที่่�กำำ�หนดให้้มีีคณะอนุุญาโตตุุลาการสามคน
และมีี คู่่�พิิ พ าทมากกว่่ า สองฝ่่ า ยให้้ ฝ่่ า ยผู้้�เรีี ย กร้้ อ งร่่ ว มกัั น เสนอชื่่�อ
อนุุ ญ าโตตุุ ล าการหนึ่่�งคนและฝ่่ า ยผู้้�คัั ด ค้้ า นร่่ ว มกัั น เสนอชื่่�อ
อนุุญาโตตุุลาการหนึ่่�งคน
ในกรณีทคี่ พู่ พิ าทฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไม่อาจเสนอชือ่ อนุญาโตตุลาการ
ตามวิธกี ารทีต่ กลงกันได้ หรือไม่อาจร่วมกันเสนอชือ่ ได้ภายในระยะเวลา
30 วััน นัับแต่่วันั ที่่�นายทะเบีียนรัับคำำ�ขอเริ่่�มต้้นคดีีหรืือภายในระยะเวลาที่่�
นายทะเบีียนกำำ�หนด ให้้ประธานกรรมการตั้้�งคณะอนุุญาโตตุุลาการทั้้�งสาม
คนและตั้้�งอนุุญาโตตุุลาการคนหนึ่่�งเป็็นประธานคณะอนุุญาโตตุุลาการ

ส่วนที่ 5
การปฏิบัติหน้าที่และการเปิดเผยข้อเท็จจริงของอนุญาโตตุลาการ

ข้้อ 25 อนุุญาโตตุุลาการจะต้้องปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ด้ว้ ยความเป็็นกลาง
และเป็็นอิิสระ โดยต้้องไม่่ปฏิิบััติิตนเสมืือนเป็็นผู้้�ว่่าต่่างแก้้ต่่างให้้แก่่คู่่�
พิิพาทฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�ง แม้้จะได้้รับั การเสนอชื่่�อจากคู่่�พิิพาทฝ่่ายนั้้�นก็็ตาม
และจะต้้องปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ให้้เป็็นไปตาม ข้้อบัังคัับและแนวทางปฏิิบัติั ติ าม
ที่่�นายทะเบีียนกำำ�หนด หรืือตามที่่�คู่่�พิิพาทตกลงกััน
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ข้้อ 26 บุุคคลซึ่่�งจะถููกตั้้�งเป็็นอนุุญาโตตุุลาการ จะต้้อง
เปิิ ดเผยข้้ อเท็็ จจริิ งซึ่่� งอาจเป็็ นเหตุุ อัันควรสงสัั ยถึึงความเป็็ นกลาง
หรืือความเป็็นอิิสระของตน ต่่อคู่่�พิิพาทและนายทะเบีียน
ในระหว่่ า งการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ถ้้ า มีี พ ฤติิ ก ารณ์์ อ ย่่ า งใดๆ
ตามวรรคหนึ่่�ง อนุุญาโตตุุลาการจะต้้องเปิิดเผยพฤติิการณ์์ เช่่นว่่านั้้�น
ต่่อ คู่่�พิิพาทอนุุญาโตตุุลาการคนอื่่�นและนายทะเบีียนทัันทีี
ข้้อ 27 ห้้ามมิิให้้คู่่�พิิพาท รวมทั้้�งผู้้�แทนและทนายความของ
คู่่�พิิพาท ติิดต่่อโดยลำำ�พัังกัับอนุุญาโตตุุลาการ หรืือบุุคคลซึ่่�งจะได้้รัับ
การเสนอชื่่�อจากคู่่�พิิพาทฝ่่ายนั้้�นให้้เป็็นอนุุญาโตตุุลาการในเรื่่�องเกี่่�ยว
กัับคดีี เว้้นแต่่
(1) เป็นการให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแห่งข้อพิพาทหรือ
กระบวนพิจารณาที่จะด�ำเนินต่อไป
(2) เป็็นการสอบถามเกี่่�ยวกัับคุุณสมบััติิ ความพร้้อมและความ
เป็็นอิิสระของบุุคคลนั้้�นหรืือ
(3) เป็็นการสอบถามเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของบุุคคล
ซึ่่�งควรจะได้้ รัั บ การเสนอชื่่�อให้้ เ ป็็ น อนุุ ญ าโตตุุ ล าการคนที่่�สาม
เมื่่�อคู่่�พิิพาทฝ่่ายนั้้�น หรืืออนุุญาโตตุุลาการที่่�ได้้รับั เลืือกจากคู่่�พิิพาทฝ่่ายนั้้�น
มีีอำำ�นาจเสนอชื่่�ออนุุญาโตตุุลาการคนที่่�สาม
ห้้ามมิิให้้คู่่�พิิพาท รวมทั้้�งผู้้�แทนและทนายความของคู่่�พิิพาท
ติิดต่่อโดยลำำ�พัังกัับบุุคคลซึ่ง่� จะถููกตั้้�งเป็็นประธานคณะอนุุญาโตตุุลาการ
ในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับคดีีไม่่ว่่ากรณีีใดๆ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

14 ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ส่วนที่ 6
การคัดค้านอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 28 อนุญาโตตุลาการอาจถูกคัดค้านได้ หากปรากฏเหตุ
อันควรสงสัยถึงความเป็นกลาง หรือความเป็นอิสระ หรือขาดคุณสมบัติ
ตามที่คู่พิพาทตกลงกัน หรือเหตุประการอื่นอันมีสภาพร้ายแรงซึ่งอาจ
ท�ำให้การพิจารณาคดีเสียความยุติธรรมไป
ห้ามมิให้คู่พิพาทคัดค้านอนุญาโตตุลาการซึ่งตนเป็นผู้เสนอ
หรือร่วมเสนอชื่อ เว้นแต่ตนจะมิได้รู้ถึงเหตุแห่งการคัดค้านในขณะที่มี
การตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น
ข้้อ 29 คู่่�พิิพาทที่่�ประสงค์์จะคััดค้้านอนุุญาโตตุุลาการจะต้้องยื่่�น
หนัังสืือแสดงเหตุุแห่่งการคััดค้้านต่่อนายทะเบีียนภายในระยะเวลา 15 วััน
 นัับแต่่วันั ที่่�ได้้รับั แจ้้งการตั้้�งอนุุญาโตตุุลาการ หรืือนัับแต่่รู้้�ข้อ้ เท็็จจริิง หรืือ
พฤติิการณ์์ อันั เป็็นเหตุุแห่่งการคััดค้้านนั้้�น แต่่ต้อ้ งไม่่ช้า้ กว่่าวัันทำำ�คำำ�ชี้้�ขาด
ให้้คู่่�พิพิ าทที่่�คััดค้้านส่่งสำำ�เนาหนัังสืือคััดค้้านนั้้�นไปยัังคู่่�พิิพาท
อีีกฝ่่ายหนึ่่�ง อนุุญาโตตุุลาการที่่�ถููกคััดค้้านและอนุุญาโตตุุลาการคนอื่่�น
ข้อ 30 เมือ่ มีการคัดค้าน คูพ่ พิ าทอีกฝ่ายหนึง่ อาจยอมรับเหตุ
แห่งการคัดค้านนั้น หรืออนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้านอาจถอนตัวก็ได้
การขอถอนตัวของอนุญาโตตุลาการ ย่อมไม่ถือว่าเป็น
การยอมรับเหตุแห่งการคัดค้านนั้น
ข้ อ 31 เมื่ อ คู ่ พิ พ าทยอมรั บ เหตุ แ ห่ ง การคั ด ค้ า น หรื อ
อนุญาโตตุลาการทีถ่ กู คัดค้านถอนตัวให้ตงั้ อนุญาโตตุลาการแทนโดยเร็ว
ถ้ า คู ่ พิ พ าทไม่ ย อมรั บ เหตุ แ ห่ ง การคั ด ค้ า น หรื อ
อนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้านไม่ถอนตัว ภายในระยะเวลา 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการคัดค้าน
นั้นโดยเร็ว ถ้าเป็นที่พอใจ ให้มีค�ำสั่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนมิฉะนั้น
ให้มีค�ำสั่งยกการคัดค้านนั้น
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ให้้คณะกรรมการกำำ�หนดผู้้�รัับผิิดในค่่าใช้้จ่่ายการคััดค้้าน
อนุุญาโตตุุลาการด้้วย
คำำ�วิินิิจฉััยของคณะกรรมการให้้เป็็นที่่�สุุด
ข้้อ 32 ให้้นำำ�บทบััญญััติิว่่าด้้วยการตั้้�งคณะอนุุญาโตตุุลาการ
มาใช้้บังั คัับแก่่การตั้้�งอนุุญาโตตุุลาการแทนโดยอนุุโลม ทั้้�งนี้้�การนัับระยะ
เวลาต่่างๆ ในการตั้้�งอนุุญาโตตุุลาการแทนให้้เริ่่�มต้้น นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�คู่่�
พิิพาทยอมรัับเหตุุแห่่งการคััดค้้านหรืือวัันที่่�อนุุญาโตตุุลาการที่่�ถููกคััดค้้าน
ถอนตััวหรืือวัันที่่�คณะกรรมการมีีคำำ�สั่่�งให้้ตั้้�งอนุุญาโตตุุลาการแทน
การทีค่ พู่ พิ าทละเลยไม่เสนอชือ่ อนุญาโตตุลาการในครัง้ ก่อน
ย่อมไม่ตัดสิทธิคู่พิพาทในการเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการแทน
ข้อ 33 เมื่อมีการตั้งอนุญาโตตุลาการแทน ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าเป็น
การตั้้�งอนุุญาโตตุุลาการแทนอนุุญาโตตุุลาการคนเดีียวหรืือประธาน
คณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการ ให้้ ค ณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการดำำ�เนิิ น กระบวน
พิิจารณาคดีีนั้้�นใหม่่ทั้้�งหมด
(2) ถ้ า เป็ น การตั้ ง อนุ ญ าโตตุ ล าการแทนในกรณี อื่ น ให้
คณะอนุญาโตตุลาการ โดยได้หารือกับคู่พิพาทแล้วด�ำเนินกระบวน
พิจารณาใหม่ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ 7
การพ้นจากหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 34 อนุญาโตตุลาการย่อมพ้นจากหน้าที่เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ประธานกรรมการมีคำ� สัง่ ให้อนุญาโตตุลาการพ้นจากหน้าที่

16 ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ข้้อ 35 เมื่่�อเห็็นสมควรหรืือเมื่่�อคู่่�พิิพาทฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งมีี
คำำ�ขอ ประธานกรรมการโดยได้้หารืือกัับคู่่�พิิพาททุุกฝ่่ายแล้้วอาจมีีคำำ�
สั่่�งให้้อนุุญาโตตุุลาการพ้้นจากหน้้าที่่�  เพราะเหตุุที่่�อนุุญาโตตุุลาการ
ปฏิิเสธไม่่ปฏิิบััติิหน้้าที่่�หรืือมีีพฤติิการณ์์อัันเป็็นเหตุุให้้อนุุญาโตตุุลาการ
ไม่่สามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับนี้้�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ให้น�ำบทบัญญัติว่าด้วยการคัดค้านอนุญาโตตุลาการมาใช้
บังคับแก่การยื่นค�ำ ขอให้อนุญาโตตุลาการพ้นจากหน้าที่โดยอนุโลม
ข้อ 36 เมื่ อ อนุ ญ าโตตุ ล าการพ้ น จากหน้ า ที่ แ ล้ ว ให้ ตั้ ง
อนุญาโตตุลาการแทนตามวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 32 โดยอนุโลม
ข้้ อ 37 การพ้้ น จากหน้้ า ที่่�ของอนุุ ญ าโตตุุ ล าการ ย่่ อ ม
ไม่่กระทบต่่อคำำ�สั่่�งเกี่่�ยวกัับวิิธีีการชั่่�วคราวหรืือคำำ�ชี้้�ขาดบางประเด็็น
ที่่�ได้้ วิิ นิิ จ ฉัั ย ชี้้� ข าดไปแล้้ ว และห้้ า มมิิ ใ ห้้ ค ณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการ
ดำำ�เนิินกระบวนพิิจารณาคดีีใหม่่ในวิิธีีการชั่่�วคราวหรืือคำำ�ชี้้�ขาดบาง
ประเด็็นนั้้�นอีีก
ในกรณี อื่ น ๆ นอกจากที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นวรรคหนึ่ ง ให้ ตั้ ง
อนุ ญ าโตตุ ล าการแทนและให้ น� ำ ข้ อ 33 มาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม

หมวด 4
วิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
ส่วนที่ 1
อ�ำนาจในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
	ข้้อ 38 คณะอนุุญาโตตุุลาการมีีอำำ�นาจที่่�จะดำำ�เนิินกระบวน
พิิจารณาใดๆ ตามที่่�เห็็นสมควรโดยคำำ�นึึงถึึงหลัักแห่่งความยุุติิธรรม
รวดเร็็ว ประหยััดและการให้้โอกาสแก่่คู่่�พิิพาทในการเสนอข้้ออ้้างและ
ข้้อต่่อสู้้�ของตนตามควรแก่่พฤติิการณ์์แห่่งข้้อพิิพาทนั้้�น
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ข้้อ 39 คณะอนุุญาโตตุุลาการที่่�ได้้รับั การตั้้�งแล้้วให้้นัดั คู่่�พิิพาท
ทุุกฝ่่ายมาเพื่่�อกำำ�หนดวิิธีพิี จิ ารณาที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพโดยให้้
กำำ�หนดกรอบระยะเวลาและจััดทำำ�บัันทึึกแนวทางการพิิจารณาคดีีไว้้
การประชุุมอาจกระทำำ�ต่่อหน้้าคู่่�พิิพาทหรืือโดยวิิธีีการอื่่�นใด
ที่่�คณะอนุุญาโตตุุลาการเห็็นสมควรก็็ได้้ แต่่การประชุุมเพื่่�อกำำ�หนดวิิธีี
พิิจารณานี้้�จะต้้องกระทำำ�โดยลัับ
ข้้อ 40 ประธานคณะอนุุญาโตตุุลาการย่่อมมีีอำำ�นาจวิินิิจฉััย 
ประเด็็นใดๆ ซึ่่�งมิิได้้เป็็นไปในทางวิินิจิ ฉััยชี้้�ขาดคดีีได้้ แต่่คณะอนุุญาโตตุุลาการ
อาจมีีคำำ�สั่่�งแก้้ไขเพิ่่�มเติิมคำำ�วิินิจิ ฉััยเช่่นว่่านั้้�นได้้

ส่วนที่ 2
การยื่นค�ำคู่ความระหว่างพิจารณา

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 41 ถ้าคณะอนุญาโตตุลาการมิได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การยื่นค�ำคู่ความระหว่างพิจารณาให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้
ข้อ้ 42 ให้้ ผู้้� เรีี ย กร้้ อ งยื่่�นคำำ�เสนอข้้ อ พิิ พ าทแก่่ ค ณะ
อนุุ ญ าโตตุุ ล าการและส่่ ง ให้้ แ ก่่ ผู้้�คัั ด ค้้ า นภายในระยะเวลาที่่�คณะ
อนุุ ญ าโตตุุ ล าการกำำ�หนด
ค�ำเสนอข้อพิพาทต้องมีรายการดังนี้
(1) ข้อเท็จจริงทั้งปวงอันเป็นมูลเหตุแห่งข้อเรียกร้อง
(2) ข้้อกฎหมายหรืือข้้ออ้้างทั้้�งหลายที่่�อาศััยเป็็นหลัักแห่่งข้้อหา
(3) ค�ำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์พร้อมจ�ำนวนเงินที่ขอบังคับ
ผู้้�เรีียกร้้องไม่่จำำ�ต้้องยื่่�นคำำ�เสนอข้้อพิิพาทอีีก หากได้้ระบุุข้้อความตาม
คำำ�เสนอข้้อพิิพาทรวมไว้้ในคำำ�ขอเริ่่�มต้้นคดีีแล้้ว
ข้อ 43 ให้ผู้คัดค้านยื่นค�ำคัดค้านแก่คณะอนุญาโตตุลาการ
และส่งให้แก่ผู้เรียกร้อง ภายในระยะเวลาที่คณะอนุญาโตตุลาการ
ก�ำหนด
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คำำ�คััดค้้านจะต้้องแสดงโดยชััดแจ้้งถึึงข้้อต่่อสู้้�หรืือข้้อเถีียงทั้้�งปวง
รวมทั้้�งเหตุุแห่่งข้้อต่่อสู้้�หรืือข้้อเถีียงนั้้�น
ในกรณี ที่ มี ข ้ อ เรี ย กร้ อ งแย้ ง ในค� ำ คั ด ค้ า นจะต้ อ งระบุ
ข้อความต่างๆ เช่นเดียวกับค�ำเสนอข้อพิพาทด้วย
ข้้อ 44 ในกรณีีที่่�มีข้ี อ้ เรีียกร้้องแย้้ง ให้้ผู้้�เรีียกร้้องยื่่�นคำำ�คััดค้้าน
แก้้ข้้อเรีียกร้้องแย้้งแก่่ คณะอนุุญาโตตุุลาการและส่่งให้้แก่่ผู้้�คััดค้้าน
ภายในระยะเวลาที่่�คณะอนุุญาโตตุุลาการกำำ�หนด ซึ่่�งต้้องแสดงโดยชััด
แจ้้งว่่าผู้้�เรีียกร้้องยอมรัับหรืือปฏิิเสธข้้ออ้้างของผู้้�คััดค้้านทั้้�งหมดหรืือ
แต่่บางส่่วนรวมทั้้�งเหตุุแห่่งการนั้้�น
ข้้อ 45 ถ้้าผู้้�เรีียกร้้องไม่่ยื่่�นคำำ�เสนอข้้อพิิพาท ภายในระยะเวลา
ที่่�กำำ�หนดไว้้ตามข้้อ 42 คณะอนุุญาโตตุุลาการมีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�งให้้ยุุติิ
กระบวนพิิจารณาหรืือมีีคำำ�สั่่�งอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งตามที่่�เห็็นสมควร
ถ้้าคู่่�พิิพาทไม่่ยื่่�นคำำ�คััดค้้านหรืือคำำ�คััดค้้านแก้้ข้อ้ เรีียกร้้องแย้้ง
ภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ตามข้้อ 43 หรืือข้้อ 44 แล้้วแต่่กรณีีหรืือ
เพิิกเฉยไม่่ดำำ�เนิินการอย่่างใดๆ ตามที่่�คณะอนุุญาโตตุุลาการกำำ�หนด
คณะอนุุญาโตตุุลาการมีีอำำ�นาจดำำ�เนิินกระบวนพิิจารณาต่่อไปได้้ โดย
ไม่่จำำ�ต้้องให้้โอกาสในการยื่่�นคำำ�คู่่�ความดัังกล่่าวหรืือดำำ�เนิินการในเรื่่�อง
นั้้�นอีีก
ข้อ 46 คู ่ พิ พ าทอาจขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ค� ำ เสนอข้ อ พิ พ าท
คำำ�คััดค้้าน คำำ�คััดค้้านแก้้ข้้อเรีียกร้้องแย้้งหรืือคำำ�คู่่�ความใดๆ ยื่่�นต่่อ
คณะอนุุญาโตตุุลาการก็็ได้้ แต่่ห้้ามมิิให้้คณะอนุุญาโตตุุลาการยอมรัับ
การแก้้ ไขเพิ่่�มเติิ ม เช่่ น ว่่ า นั้้�นหากเห็็ น ว่่ า จะทำำ�ให้้ ค ดีี ล่่ า ช้้ า หรืื อ จะ
ทำำ�ให้้คู่่�พิิพาทอีีกฝ่่ายหนึ่่�งเสีียเปรีียบในการต่่อสู้้�คดีีหรืือมีีเหตุุอื่่�นใด
ที่่�ไม่่ควรยอมรัับการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมนั้้�น
การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมคำำ�เสนอข้้อพิิพาท คำำ�คััดค้้านหรืือคำำ�คััดค้้าน
แก้้ข้อ้ เรีียกร้้องแย้้งในลัักษณะที่่�จะทำำ�ให้้ข้อ้ เรีียกร้้องหรืือข้้อเรีียกร้้องแย้้ง
ไม่่อยู่่�ในขอบเขตของสััญญาอนุุญาโตตุุลาการจะกระทำำ�มิิได้้
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ข้อ 47 คณะอนุญาโตตุลาการอาจสัง่ ให้คพู่ พิ าทยืน่ ค�ำคูค่ วาม
อย่างใดๆ เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดก็ได้
ข้อ 48 การยืน่ ค�ำคูค่ วามใดๆ ในระหว่างพิจารณาจะต้องแนบ
ส�ำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้เคยยื่นไว้ก่อนด้วย

ส่วนที่ 3
การพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 49 ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นให้ ราช
อาณาจักรไทยเป็นสถานที่ท�ำอนุญาโตตุลาการ
คณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการอาจมีี คำำ�สั่่� งให้้ ดำำ� เนิิ น กระบวน
พิิจารณาทั้้�งหมดหรืือแต่่บางส่่วนนอกราชอาณาจัักรก็็ได้้ เมื่่�อได้้คำำ�นึึง
ถึึ ง สภาพแห่่ ง ข้้ อ พิิ พ าททั้้�งปวงแล้้ ว เห็็ น ว่่ า การพิิ จ ารณาคดีี น อก
ราชอาณาจัั ก รจะสะดวกกว่่ า
ข้อ 50 การพิจารณาคดีให้กระท�ำ  โดยลับ เว้นแต่คู่พิพาท
จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
การพิิจารณาคดีีจะกระทำำ�ต่่อหน้้าคู่่�พิิพาทหรืือกระทำำ�ด้้วยวิิธีใี ดๆ
ที่่�คณะอนุุญาโตตุุลาการเห็็นว่่ารวดเร็็วและเหมาะสม ในสถานที่่�ใดๆ ที่่�เห็็น
ว่่าสะดวกและรวดเร็็วก็็ได้้
ข้อ 51 ในกรณีทคี่ พู่ พิ าทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอืน่ ให้คณะ
อนุญาโตตุลาการ ก�ำหนดภาษาที่จะใช้ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ข้้อ 52 ในกรณีีที่่�เอกสารจััดทำำ�ขึ้้�นในภาษาอื่่�นซึ่่�งมิิใช่่ภาษาที่่�ใช้้
ในการดำำ�เนิินกระบวนพิิจารณา คณะอนุุญาโตตุุลาการอาจสั่่�งให้้คู่่�พิพิ าท
ที่่�อ้้างเอกสารนั้้�นทำำ�คำำ�แปลทั้้�งฉบัับหรืือเฉพาะแต่่ส่ว่ นสำำ�คััญตามแบบที่่�
คณะอนุุญาโตตุุลาการกำำ�หนดก็็ได้้
ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารตั้ ง คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการให้
นายทะเบียนเป็นผู้มีอ�ำนาจตามวรรคหนึ่ง
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ข้้อ 53 คู่่�พิิพาทอาจตั้้�งผู้้�แทนหรืือบุุคคลใดเพื่่�อช่่วยเหลืือหรืือ
ทำำ�การแทนตนในการดำำ�เนิินกระบวนพิิจารณาอนุุญาโตตุุลาการก็็ได้้ โดย
ต้้องแจ้้งชื่่�อและที่่�อยู่่� พร้้อมทั้้�งวััตถุุประสงค์์ในการตั้้�งนั้้�นให้้นายทะเบีียน
ทราบด้้วย
ข้้อ 54 ในกรณีีที่่�คู่่�พิพิ าทมิิได้้ตกลงกัันให้้ คณะอนุุญาโตตุุลาการ
พิิจารณาวิินิจิ ฉััยคดีีจากพยานเอกสารเท่่านั้้�น เมื่่�อเห็็นสมควรหรืือเมื่่�อคู่่�
พิิพาทฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งมีีคำำ�ขอ คณะอนุุญาโตตุุลาการมีีอำำ�นาจสืืบพยาน
หรืือฟัังคำำ�แถลงด้้วยวาจาหรืือคำำ�แถลงเป็็นหนัังสืืออย่่างใดๆ อัันเกี่่�ยวกัับ
ประเด็็นแห่่งคดีีหรืือขอบเขตอำำ�นาจของคณะอนุุญาโตตุุลาการก็็ได้้
ข้้อ 55 ให้้คณะอนุุญาโตตุุลาการกำำ�หนดวััน เวลาและสถานที่่�ใน
การนั่่�งพิิจารณาคดีีและให้้แจ้้งคู่่�พิิพาททราบภายในระยะเวลาอัันสมควร
ถ้าคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่มาในวันนั่ง
พิจารณาคดีโดยไม่มเี หตุอนั สมควร คณะอนุญาโตตุลาการย่อมมีอำ� นาจ
พิจารณาและชีข้ าดตัดสินคดีนนั้ ไปตามค�ำคูค่ วามและพยานหลักฐานเท่า
ที่ปรากฏ

ส่วนที่ 4

พยานบุคคล

	ข้้อ 56 ก่่อนวัันพิิจารณา คณะอนุุญาโตตุุลาการอาจกำำ�หนดให้้
คู่่�พิิพาทที่่�จำำ�นงจะอ้้างอิิงคำำ�เบิิกความของบุุคคลหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญจะต้้อง
แสดงรายชื่่�อของบุุคคลนั้้�นและอาจกำำ�หนดให้้แสดงประเด็็นที่่�ประสงค์์
จะให้้เบิิกความและความเกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นแห่่งคดีี
ข้้อ 57 คณะอนุุญาโตตุุลาการอาจอนุุญาตให้้คู่่�พิพิ าทหรืือผู้้�แทน
ของคู่่�พิิพาทซัักถามพยานบุุคคลที่่�คู่่�พิิพาทฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งอ้้างอิิงหรืือ
บุุคคลที่่�คู่่�พิิพาทฝ่่ายนั้้�นประสงค์์จะอ้้างอิิงเป็็นพยานก่่อนที่่�จะนำำ�บุุคคล
ดัังกล่่าวมาสืืบพยานก็็ได้้
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ข้้อ 58 คณะอนุุญาโตตุุลาการมีีอำำ�นาจอนุุญาต ปฏิิเสธหรืือ
งดการสืืบพยานบุุคคลได้้
คู่่�พิิพาท ผู้้�แทนของคู่่�พิิพาทและคณะอนุุญาโตตุุลาการอาจซััก
ถามพยานบุุคคลได้้ตามวิิธีีการที่่�คณะอนุุญาโตตุุลาการกำำ�หนด
ข้อ 59 คณะอนุญาโตตุลาการอาจสัง่ ให้คพู่ พิ าทจัดท�ำค�ำเบิก
ความของพยานบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่เห็นสมควรก็ได้
คู ่ พิ พ าทอาจขอให้ พ ยานบุ ค คลนั้ น มาเบิ ก ความต่ อ หน้ า
คณะอนุญาโตตุลาการก็ได้ ถ้าพยานบุคคลนั้นไม่มาเบิกความให้คณะ
อนุญาโตตุลาการฟังค�ำเบิกความทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรเท่าทีเ่ ห็นสมควร
หรืออาจไม่รับฟังค�ำเบิกความเช่นว่านั้นเสียก็ได้

ส่วนที่ 5

ผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ 60 ในกรณี ที่ คู ่ พิ พ าทมิ ไ ด้ ต กลงกั น ไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการอาจด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อได้หารือกับคู่พิพาทแล้ว ตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อท�ำความ
เห็นในประเด็นใดๆ แห่งคดี
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(2) สั่่�งให้้คู่่�พิพิ าทให้้ข้อ้ เท็็จจริิงแก่่ผู้้�เชี่่�ยวชาญ จััดทำำ�หรืือดำำ�เนิิน
การเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งเอกสาร วััตถุุหรืือทรััพย์์สินิ อย่่างใดๆที่่�เกี่่�ยวกัับคดีีเพื่่�อ
ให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญตรวจ
ข้้อ 61 เมื่่�อได้้รัับรายงานความเห็็นจากผู้้�เชี่่�ยวชาญแล้้วให้้
คณะอนุุญาโตตุุลาการส่่งสำำ�เนารายงานนั้้�นให้้คู่่�พิิพาทพิิจารณาและคู่่�
พิิพาทอาจทำำ�ความเห็็นเสนอต่่อคณะอนุุญาโตตุุลาการก็็ได้้
ข้อ 62 ในกรณี ที่ คู ่ พิ พ าทมิ ไ ด้ ต กลงกั น ไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น
ถ้าคณะอนุญาโตตุลาการเห็นเป็นการจ�ำเป็นอาจเรียกให้ผู้เชี่ยวชาญ
มาเบิกความประกอบรายงานความเห็นเพื่อให้คู่พิพาทซักถามก็ได้
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หมวด 5
อ�ำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการ
ส่วนที่ 1
เขตอ�ำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการ

ข้้อ 63 คณะอนุุญาโตตุุลาการมีีอำำ�นาจวิินิจิ ฉััยขอบเขตอำำ�นาจ
ของตน รวมถึึงข้้อโต้้แย้้งเกี่่�ยวกัับความมีีอยู่่� การระงัับหรืือความสมบููรณ์์
ของสััญญาอนุุญาโตตุุลาการ
ในกรณีทขี่ อ้ สัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นส่วนหนึง่ ของสัญญา
หลัก ให้ถือว่าข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากจากสัญญาหลัก
ค�ำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่ว่าสัญญาหลักเป็น
โมฆะย่อมไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ
ข้้ อ 64 ข้้ อ โต้้ แ ย้้ ง เกี่่�ยวกัั บ ขอบเขตอำำ�นาจของคณะ
อนุุญาโตตุุลาการจะต้้องยกขึ้้�นว่่ากล่่าวไม่่ช้้ากว่่าวัันยื่่�นคำำ�คััดค้้านหรืือ
คำำ�คััดค้้านแก้้ข้้อเรีียกร้้องแย้้ง
ข้อโต้แย้งว่าคณะอนุญาโตตุลาการกระท�ำการเกินขอบเขต
อ�ำนาจ คู่พิพาทจะต้องยกขึ้นว่ากล่าวในทันทีที่คณะอนุญาโตตุลาการ
ได้แสดงให้เห็นว่าจะด�ำเนินการในประเด็นที่เกินขอบเขตอ�ำนาจนั้น
คณะอนุุญาโตตุุลาการอาจรัับวิินิิจฉััยข้้อโต้้แย้้งที่่�ยกขึ้้�นว่่า
กล่่าวภายหลัังระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ตามวรรคหนึ่่�งและวรรคสองไว้้
พิิจารณาก็็ได้้ ถ้้าเห็็นว่่าความล่่าช้้านั้้�นมีีเหตุุผลสมควร
การเสนอหรืือร่่วมเสนอชื่่�ออนุุญาโตตุุลาการ ย่่อมไม่่ตััดสิิทธิิ
คู่่�พิิพาทที่่�จะโต้้แย้้งคณะอนุุญาโตตุุลาการตามข้้อนี้้�
ข้้อ 65 คณะอนุุญาโตตุุลาการอาจวิินิจิ ฉััยชี้ข้� าดเบื้้�องต้้นในปััญหา
ข้้อโต้้แย้้งตามข้้อ 64 ไปในทัันทีีหรืืออาจรวมการวิินิจิ ฉััยไว้้ในคำำ�ชี้ข้� าดก็็ได้้
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ส่วนที่ 2
อ�ำนาจเพิ่มเติมของคณะอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 66 นอกจากทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในข้อบังคับนีแ้ ละเท่าทีไ่ ม่ขดั ต่อ
กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับแก่การด�ำเนินกระบวนพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการ
มีอำ� นาจดังต่อไปนี้
(1) สั่่�งให้้แก้้ไขข้้อผิิดพลาดที่่�คู่่�พิพิ าทกระทำำ�ขึ้้�นในสััญญา ภายใน
ขอบเขตแห่่งกฎหมายว่่าด้้วยสััญญาที่่�อาจแก้้ไขได้้
(2) อนุญาตให้บคุ คลภายนอกเข้ามาในกระบวนพิจารณาตาม
ที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีค�ำขอ เมื่อปรากฏว่า
   ก) บุคคลภายนอกให้ความยินยอมเป็นหนังสือ
    ข) บุคคลภายนอกเป็นคูส่ ญั ญาในสัญญาอนุญาโตตุลาการ
    ค) การเข้ามาในกระบวนพิจารณาจะไม่กระทบต่อคูพ่ พิ าท
ฝ่ายอื่น
คณะอนุุญาโตตุุลาการมีีอำำ�นาจทำำ�คำำ�ชี้้�ขาดเกี่่�ยวกัับบุุคคล
ภายนอกในคำำ�ชี้้�ขาดฉบัับเดีียวกัันหรืือคนละฉบัับก็็ได้้
(3) ขยายหรืือย่่นระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับนี้้�หรืือที่่�
กำำ�หนดโดยคณะอนุุญาโตตุุลาการ
(4) ออกค�ำชขี้ าดเกีย่ วกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีค่ า้ งช�ำระ
(5) สั่่�งให้้จััดหาประกัันสำำ�หรัับค่่าใช้้จ่่ายทางกฎหมายหรืือ
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ ตามที่่�คณะอนุุญาโตตุุลาการเห็็นสมควร
(6) ดำำ�เนิินกระบวนพิิจารณาต่่อไปแม้้คู่่�พิพิ าทฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�ง
จะงดเว้้นหรืือปฏิิเสธที่่�จะปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับนี้้�หรืือตามคำำ�สั่่�งหรืือคำำ�
ชี้้�ขาดบางประเด็็นของคณะอนุุญาโตตุุลาการหรืือไม่่เข้้าร่่วมในการ
ประชุุมหรืือการพิิจารณาคดีี โดยคณะอนุุญาโตตุุลาการอาจกำำ�หนดวิิธีี
บัังคัับได้้ตามที่่�เห็็นสมควร
(7) ชีข้ าดบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีจ่ ะใช้บงั คับแก่การด�ำเนิน
กระบวนพิจารณา
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(8) วินิจฉัยในประเด็นใดๆ ที่เห็นสมควรแม้คู่พิพาทมิได้ยก
ขึ้นว่ากล่าวไว้ โดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยายในค�ำคู่ความ แต่จะต้องให้คู่
พิพาทที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้แก้ต่างได้ตามสมควร
(9) ชี้ขาดข้ออ้างในข้อกฎหมายหรือเอกสิทธิ์อื่นๆ

หมวด 6
ค�ำชี้ขาด
ส่วนที่ 1
หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี
ข้อ 67 เมื่อได้สืบพยานตามที่เห็นจ�ำเป็นเสร็จและได้หารือ
กับคู่พิพาทแล้วให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค�ำสั่งว่ากระบวนพิจารณา
เป็นอันสิ้นสุด แต่ตราบใดที่ยังมิได้มีค�ำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ
อาจท�ำการพิจารณาคดีต่อไปอีกได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม
ข้อ 68 ให้ ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการน� ำ กฎหมายที่ คู ่ พิ พ าท
ตกลงกันมาใช้บังคับแก่คดี
ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้ ให้คณะอนุญาโตตุลาการ
น�ำกฎหมายตามที่เห็นถูกต้อง สมควรมาใช้บังคับแก่คดี
ห้ามมิให้ใช้หลักแห่งความสุจริตและเป็นธรรม เว้นแต่คพู่ พิ าท
จะก�ำหนดให้อ�ำนาจแก่คณะอนุญาโตตุลาการไว้โดยชัดแจ้ง
ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท คณะอนุญาโตตุลาการจะต้อง
วินิจฉัยให้เป็นไปตามข้อสัญญา โดยค�ำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางการ
ค้าที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ 69 ในกรณีที่มีอนุญาโตตุลาการมากกว่าหนึ่งคน การ
ชี้ ข าดให้ เ ป็ น ไปตามเสี ย งข้ า งมากของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ ใน
กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถตั ด สิ น ตามเสี ย งข้ า งมากได้ ให้ ป ระธาน คณะ
อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ท�ำค�ำชี้ขาด
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ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการคนใดไม่สามารถท�ำค�ำชี้ขาดได้
เมื่อระยะเวลาได้ล่วงเลยมาตามสมควรแล้ว ให้อนุญาโตตุลาการคนอื่น
ท�ำค�ำชี้ขาดไปโดยปราศจากอนุญาโตตุลาการผู้นั้นได้
คณะอนุญาโตตุลาการอาจท�ำค�ำชขี้ าดเฉพาะแต่ประเด็นแห่ง
คดีบางข้อ ในเวลาใด ๆ ก็ได้
ข้อ 70 ค�ำชขี้ าดจะต้องกระท�ำให้เสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน
นับแต่วนั ทีก่ ระบวนพิจารณาเป็นอันสิน้ สุด

ส่วนที่ 2
ข้อความและผลแห่งค�ำชี้ขาด

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 71 ค� ำชี้ ข าดต้ อ งท� ำ เป็ น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ คณะ
อนุญาโตตุลาการ
ในกรณีีที่่�คู่่�พิิพาทมิิได้้ตกลงกัันไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น คำำ�ชี้้�ขาด
ต้้องระบุุเหตุุผลแห่่งการวิินิิจฉััยทั้้�งปวงไว้้โดยชััดแจ้้ง แต่่จะกำำ�หนด
หรืื อ ชี้้� ข าดการใดให้้ เ กิิ น ขอบเขตแห่่ ง สัั ญ ญาอนุุ ญ าโตตุุ ล าการหรืื อ
คำำ�ขอของคู่่�พิิพาทไม่่ได้้
เมื่่�อทำำ�คำำ�ชี้้� ข าดเสร็็ จ แล้้ ว ให้้ ค ณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการส่่ ง
คำำ�ชี้้�ขาดนั้้�นให้้นายทะเบีียนเห็็นชอบรููปแบบคำำ�ชี้้�ขาดภายในระยะ
เวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ตามข้้อ 70 เว้้นแต่่นายทะเบีียนจะขยายระยะเวลา
หรืือคู่่�พิิพาทได้้ตกลงกัันไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น
นายทะเบีียนอาจขอให้้คณะอนุุญาโตตุุลาการแก้้ไขรููปแบบ
คำำ�ชี้้�ขาดและอาจเสนอให้้คณะอนุุญาโตตุุลาการพิิจารณาบางประเด็็น
ในคำำ�ชี้ข้� าดได้้ แต่่การเสนอเช่่นว่่านั้้�นย่่อมไม่่กระทบต่่ออำำ�นาจของคณะ
อนุุญาโตตุุลาการในการวิินิิจฉััยชี้้�ขาดข้้อพิิพาท
ข้้อ 72 เมื่่�อนายทะเบีียนให้้ความเห็็นชอบกัับรููปแบบคำำ�ชี้้�ขาดแล้้ว
ให้้นายทะเบีียนจััดให้้คณะอนุุญาโตตุุลาการลงนามในคำำ�ชี้ข้� าดนั้้�นและ
เมื่่�อได้้รับั ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่า่ ยครบถ้้วนแล้้วให้้นายทะเบีียน
ส่่งสำำ�เนาคำำ�ชี้ข้� าดที่่�ได้้รับั รองความถููกต้้องให้้แก่่คู่่�พิพิ าทโดยเร็็ว
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ค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้ถือว่ามีขึ้นในวันที่
คณะอนุญาโตตุลาการได้ลงนามในค�ำชี้ขาดนั้น
ข้้อ 73 หากคู่่�พิิ พ าทตกลงระงัั บ ข้้ อ พิิ พ าทได้้ ก่่ อ นที่่�คณะ
อนุุญาโตตุุลาการจะมีีคำำ�ชี้้�ขาด คณะอนุุญาโตตุุลาการอาจมีีคำำ�สั่่�งให้้ยุุติิ
กระบวนพิิจารณาหรืืออาจทำำ�คำำ�ชี้ข้� าดตามยอมเมื่่�อคู่่�พิิพาทมีีคำำ�ขอก็็ได้้
ค�ำชี้ขาดตามยอมไม่จ�ำต้องระบุเหตุผลไว้
ข้อ 74 ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำชี้ขาด
คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นค�ำขอให้คณะอนุญาโตตุลาการด�ำเนิน
การดังต่อไปนี้
(1) แก้้ไขข้้อผิิดพลาดเล็็กน้้อย ข้้อผิิดพลาดในการคำำ�นวณ
ตััวเลขหรืือข้้อผิิดหลงเล็็กน้้อยอื่่�นในคำำ�ชี้้�ขาด ถ้้าคณะอนุุญาโตตุุลาการ
เห็็นสมควรอาจแก้้ไขข้้อผิิดพลาดหรืือข้้อผิิดหลงเช่่นว่่านั้้�นให้้ถูกู ได้้ภายใน
ระยะเวลา 30 วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับคำำ�ขอ
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะอนุญาโตตุลาการอาจแก้ไขข้อผิด
พลาดหรือข้อผิดหลงตาม (1) ให้ถูกได้ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่
วันที่มีค�ำชี้ขาด
(2) ตีี ค วามส่่ ว นใดส่่ ว นหนึ่่�งของคำำ�ชี้้� ข าด โดยคณะ
อนุุญาโตตุุลาการอาจตีีความโดยทำำ�เป็็นหนัังสืือภายในระยะเวลา 30 วััน
นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับคำำ�ขอ การตีีความนี้้�ให้้ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของคำำ�ชี้้�ขาด
(3) ทำำ�คำำ�ชี้้�ขาดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับข้้อเรีียกร้้องที่่�ยัังมิิได้้มีีการ
วิินิิจฉััยไว้้ในคำำ�ชี้้�ขาด โดยคณะอนุุญาโตตุุลาการจะต้้องทำำ�คำำ�ชี้ข้� าดเพิ่่�ม
เติิมให้้เสร็็จสิ้้�นภายในระยะเวลา 60 วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับคำำ�ขอ
การยื่่�นคำำ�ขอตามวรรคหนึ่่�ง คู่่�พิิพาทฝ่่ายที่่�ยื่่�นคำำ�ขอจะต้้องส่่ง
สำำ�เนาคำำ�ขอนั้้�นให้้คู่่�พิิพาทอีีกฝ่่ายหนึ่่�งและนายทะเบีียนทราบด้้วยและ
ถ้้าคู่่�พิิพาทอีีกฝ่่ายหนึ่่�งจะคััดค้้านคำำ�ขอเช่่นว่่านั้้�นให้้กระทำำ�ภายในระยะ
เวลา 15 วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับสำำ�เนาคำำ�ขอ
การแก้้ไขและการทำำ�คำำ�ชี้้�ขาดเพิ่่�มเติิมให้้กระทำำ�ด้้วยวิิธีีการ
เดีียวกัันกัับการทำำ�คำำ�ชี้้�ขาดตามที่่�บััญญััติิไว้้ในหมวดนี้้�
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หมวด 7
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ข้้อ 75 ค่่าธรรมเนีียม ได้้แก่่ ค่า่ ธรรมเนีียมเริ่่�มต้้น ค่่าธรรมเนีียม
สถาบัันและค่่าป่่วยการอนุุญาโตตุุลาการ
การเก็บค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในภาค
ผนวก 1
ข้อ 76 ค่าใช้จ่าย หมายถึง
(1) ค่าใช้จ่ายของคณะอนุญาโตตุลาการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารคดีของสถาบัน
(3) ค่าใช้จ่ายของผู้เชี่ยวชาญที่คณะอนุญาโตตุลาการตั้ง
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คู่พิพาทตกลงกันให้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การอนุญาโตตุลาการ
	ข้้อ 77 ให้้คู่่�พิพิ าทวางเงิินประกัันค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่า่ ย
ฝ่่ายละกึ่่�งหนึ่่�ง เว้้นแต่่นายทะเบีียนจะกำำ�หนดไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น
นายทะเบีียนอาจเรีียกให้้คู่่�พิิพาทฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งวางเงิิน
ประกัันค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของข้้อเรีียกร้้องและข้้อเรีียก
ร้้องแย้้งแต่่เพีียงฝ่่ายเดีียวก็็ได้้
การวางเงิินประกัันค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายให้้กระทำำ�
ภายในระยะเวลา 15 วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับแจ้้งจากสถาบััน

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ข้้อ 78 เมื่่�อเห็็นสมควร นายทะเบีียนอาจเรีียกให้้คู่่�พิพิ าทวางเงิิน
ประกัันค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิมตามจำำ�นวนที่่�เห็็นสมควรได้้
ข้้อ 79 ถ้้าทุุนทรััพย์์ตามข้้อเรีียกร้้องและข้้อเรีียกร้้องแย้้ง
ยัังไม่่อาจกำำ�หนดจำำ�นวนได้้แน่่นอน ให้้นายทะเบีียนเป็็นผู้้�ประมาณ
การค่่ า ธรรมเนีี ย มและค่่าใช้้จ่่ายนั้้�นไปพลางก่่อน โดยพิิจารณาจาก
ลัักษณะและพฤติิการณ์์แห่่งคดีีและถ้้าพฤติิการณ์์แห่่งคดีีเปลี่่�ยนแปลงไป
นายทะเบีียนอาจแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงค่่าธรรมเนีียม และค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�คู่่�พิิพาท
ต้้องชำำ�ระได้้
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ข้้อ 80 ถ้้าคู่่�พิิพาทไม่่วางเงิินประกัันตามที่่�นายทะเบีียน
กำำ�หนดเมื่่�อได้้ ห ารืื อ กัั บ คณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการและคู่่�พิิ พ าททุุ ก ฝ่่ า ย
แล้้ว นายทะเบีียนอาจขอให้้คณะอนุุญาโตตุุลาการมีีคำำ�สั่่�งงดการพิิจารณาคดีี
ไว้้ หากคู่่�พิิพาทไม่่ปฏิิบััติิตามให้้ถืือว่่าเป็็นการถอนข้้อเรีียกร้้องและข้้อ
เรีียกร้้องแย้้ง โดยไม่่ตััดสิิทธิิที่่�จะดำำ�เนิินการทางอนุุญาโตตุุลาการใหม่่
คณะอนุุญาโตตุุลาการอาจงดการพิิจารณาคดีีทั้้�งหมดหรืือแต่่
บางส่่วนจนกว่่าจะได้้รับั เงิินประกัันครบถ้้วนก็็ได้้และเมื่่�อคู่่�พิิพาทฝ่่ายใด
ฝ่่ายหนึ่่�งมีีคำำ�ขอ คณะอนุุญาโตตุุลาการอาจออก คำำ�ชี้้�ขาดสำำ�หรัับค่่า
ธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายที่่�ค้้างชำำ�ระก็็ได้้
ในกรณีที่มีค�ำสั่งงดการพิจารณาคดี คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อาจวางเงินประกันแทนคู่พิพาทฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องช�ำระก็ได้
ข้้อ 81 คู่่�พิิพาททุุกฝ่่ายต้้องรัับผิิดอย่่างลููกหนี้้�ร่ว่ มในการชำำ�ระ
ค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายต่่อสถาบัันและคณะอนุุญาโตตุุลาการ
ข้้อ 82 ถ้้ากระบวนพิิจารณาอนุุญาโตตุุลาการสิ้้�นสุุดลงโดยมิิได้้
มีีการออกนั่่�งพิิจารณาคดีี ให้้นายทะเบีียนเป็็นผู้้�กำำ�หนดค่่าธรรมเนีียมและ
ค่่าใช้้จ่า่ ย โดยคำำ�นึึงถึึงพฤติิการณ์์ทั้้�งหลายแห่่งคดีีและกระบวนพิิจารณา
ที่่�ได้้กระทำำ�ไปแล้้ว
เมื่่�อได้้หักั ค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่า่ ยแล้้ว หากยัังมีีเงิินประกััน
เหลืืออยู่่� ให้้นายทะเบีียนคืืนให้้แก่่คู่่�พิพิ าทตามจำำ�นวนที่่� คู่่�พิิพาทตกลงกััน
 ถ้้าคู่่�พิิพาทมิิได้้ตกลงกัันไว้้หรืือตกลงกัันไม่่ได้้ ให้้คืนื แก่่คู่่�พิพิ าทตามส่่วน
ที่่�คู่่�พิิพาทแต่่ละฝ่่ายได้้วางเงิินประกัันนั้้�นไว้้
ข้อ 83 ดอกผลอย่างใดๆ อันเกิดจากเงินประกันทีไ่ ด้วางไว้ให้ตก
เป็นของสถาบัน
ข้้อ 84 ในคำำ�ชี้้�ขาด ให้้คณะอนุุญาโตตุุลาการกำำ�หนดความรัับผิิด
ในค่่าธรรมเนีียม ค่่าทนายความและค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่�นๆที่่�คู่่�พิพิ าทอีีกฝ่่ายหนึ่่�ง
ชำำ�ระไปเพื่่�อดำำ�เนิินการทางอนุุญาโตตุุลาการ
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หมวด 8
กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการโดยเร่งรัด
ข้อ 85 ก่อนการตัง้ คณะอนุญาโตตุลาการ คูพ่ พิ าทฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งอาจยื่นค�ำขอด�ำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการโดยเร่งรัด
ต่อนายทะเบียน โดยให้กระท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) จำำ�นวนทุุนทรััพย์์แห่่งข้้อพิิพาทนั้้�นไม่่เกิินกว่่า 100 ล้้านบาท
โดยให้้คำำ�นวณตามทุุนทรััพย์์ของข้้อเรีียกร้้องข้้อเรีียกร้้องแย้้งและข้้อต่่อสู้้�
ที่่�หัักลบกัันแล้้วหรืือ
(2) คู่่�พิิพาทตกลงกัันหรืือ
(3) เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
ข้้อ 86 ให้้ประธานกรรมการพิิจารณาคำำ�ขอโดยฟัังคู่่�พิิพาททั้้�ง
สองฝ่่ายก่่อน เมื่่�อเห็็นว่่ากรณีีมีีเหตุุสมควร ให้้มีีคำำ�สั่่�งให้้ดำำ�เนิินกระบวน
พิิจารณาอนุุญาโตตุุลาการโดยเร่่งรััดและให้้ปฏิิบััติิดัังนี้้�
(1) นายทะเบียนอาจย่นระยะเวลาในข้อบังคับนีไ้ ด้ตามทีเ่ ห็น
สมควร
(2) ให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียว เว้นแต่ประธานกรรมการ
จะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น
(3) คู่พิพาทอาจตกลงกันให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
ชี้ขาดข้อพิพาทไปตามพยานเอกสารได้
(4)  คณะอนุุญาโตตุุลาการจะต้้องทำำ�คำำ�ชี้้�ขาดภายในระยะเวลา
6 เดืือน นัับแต่่วันั ตั้้�งคณะอนุุญาโตตุุลาการ เว้้นแต่่กรณีีมีพี ฤติิการณ์์พิเิ ศษ
นายทะเบีียนอาจขยายระยะเวลาเช่่นว่่านั้้�นก็็ได้้และ
(5) คณะอนุญาโตตุลาการอาจแสดงเหตุผลแห่งการวินจิ ฉัยไว้
โดยย่อในค�ำชขี้ าดก็ได้ แต่ถา้ คูพ่ พิ าทตกลงกัน คณะอนุญาโตตุลาการอาจ
งดแสดงเหตุผลเช่นว่านัน้ ก็ได้
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
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หมวด 9
ความลับของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ข้้อ 87 คู่่�พิิพาทฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งหรืืออนุุญาโตตุุลาการคนใด
คนหนึ่่�ง รวมถึึงประธานกรรมการ นายทะเบีียน เจ้้าหน้้าที่่� พนัักงาน
และลูู ก จ้้ า ง จะเปิิ ด เผยต่่ อ บุุ ค คลภายนอกในเรื่่� อ งใดๆ ที่่�เกี่่�ยวกัั บ
กระบวนการอนุุญาโตตุุลาการไม่่ได้้ เว้้นแต่่คู่่�พิิพาททั้้�งสองฝ่่ายจะได้้
ให้้ความยิินยอมเป็็นหนัังสืือหรืือเป็็นการกระทำำ�ดัังต่่อไปนี้้�
(1) เพื่่�อยื่่�นคำำ�ร้้ อ งขอบัั ง คัั บ ตามคำำ�ชี้้� ข าดหรืื อ เพิิ ก ถอน
คำำ�ชี้้� ข าดต่่ อ ศาล
(2) เพื่่�อปฏิิ บััติิตามคำำ�สั่่�งหรืือหมายเรีียกของศาลที่่�มีีเขต
อำำ�นาจเหนืื อ กระบวนการอนุุ ญ าโตตุุ ล าการ
(3) เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิทางกฎหมาย
(4) เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศซึ่ง
คูพ่ พิ าทนัน้ มีถนิ่ ทีอ่ ยูโ่ ดยกฎหมายนัน้ บังคับให้คพู่ พิ าทต้องเปิดเผยข้อมูล
(5) เพื่่�อปฏิิ บััติิตามคำำ�ขอหรืือข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานที่่�
มีี อำำ�นาจกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการอนุุญาโตตุุลาการ
(6) เพื่อปฏิบัติตามค�ำสั่งของคณะอนุญาโตตุลาการตาม
ค� ำ ขอของคู ่ พิ พ าทฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง  ซึ่ ง ได้ แ จ้ ง ให้ คู ่ พิ พ าทอี ก ฝ่ า ย
หนึ่ ง ทราบแล้ ว

เรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับกระบวนการอนุุญาโตตุุลาการให้้หมายความ
รวมถึึง ข้้อเท็็จจริิงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินกระบวนพิิจารณา ชื่่�อคณะ
อนุุญาโตตุุลาการ คำำ�คู่่�ความ พยานหลัักฐานหรืือวััตถุุใดๆในกระบวน
พิิจารณาและเอกสารทั้้�งหลายที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นโดยคู่่�พิิพาทอีีกฝ่่ายหนึ่่�งใน
กระบวนพิิจารณา รวมทั้้�งคำำ�ชี้้�ขาดที่่�เกิิดจากกระบวนพิิจารณาเว้้นแต่่เรื่่�อง
ซึ่ง่� ปรากฏเป็็นข้้อมููลสาธารณะแล้้ว
ข้้อ 88 ในกรณีีที่่�มีคู่่�พิ
ี พิ าทฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งกระทำำ�การใดๆ อััน
เป็็นการฝ่่าฝืืนข้้อ 87 คณะอนุุญาโตตุุลาการมีีอำำ�นาจที่่�จะกำำ�หนดมาตรการ
ตามที่่�เห็็นสมควร รวมไปถึึงการออกคำำ�สั่่�งหรืือคำำ�ชี้้�ขาดให้้คู่่�พิพิ าทฝ่่ายที่่�
ฝ่่าฝืืนนั้้�นรัับผิิดในความเสีียหายได้้
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ข้้อ 89 สถาบัันซึ่่�งรวมถึึงประธานกรรมการ นายทะเบีียน
เจ้้าหน้้าที่่�  พนัักงาน ลููกจ้้างและอนุุญาโตตุุลาการไม่่ผููกมััดที่่�จะต้้อง
ทำำ�คำำ�แถลงใดๆ เกี่่�ยวกัับกระบวนการอนุุญาโตตุุลาการที่่�กระทำำ�ภายใต้้
ข้้อบัังคัับนี้้�เว้้นแต่่เป็็นการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
คูพ่ พิ าทจะต้องไม่อา้ งอิงประธานกรรมการ นายทะเบียน เจ้าหน้าที่
พนักงานลูกจ้างและอนุญาโตตุลาการเป็นพยานในกระบวนการทางกฎหมาย
ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการทีก่ ระท�ำภายใต้ขอ้ บังคับนี้
เว้นแต่เป็นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

หมวด 10
การยกเว้นความรับผิด
ข้้อ 90 สถาบัันซึ่่�งรวมถึึงประธานกรรมการ นายทะเบีียน
เจ้้ า หน้้ า ที่่�  พนัั ก งาน ลูู ก จ้้ า งและอนุุ ญ าโตตุุ ล าการหรืื อ บุุ ค คลที่่�
อนุุญาโตตุุลาการตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อประโยชน์์ในกระบวนพิิจารณาไม่่ต้้องรัับผิิด
ทางแพ่่งต่่อบุุคคลใดๆ ในการกระทำำ�หรืือละเว้้นไม่่กระทำำ�การในส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินการทางอนุุญาโตตุุลาการภายใต้้ข้้อบัังคัับนี้้�เว้้น
แต่่จะกระทำำ�การโดยจงใจหรืือประมาทเลิินเล่่ออย่่างร้้ายแรงทำำ�ให้้คู่่�
พิิพาทฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งเสีียหาย
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ภาคผนวก 1
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ข้อ 1 ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น ให้เรียกเก็บดังนี้
(1) เรียกเก็บจากผูเ้ รียกร้องในอัตรา 50,000 บาท เมือ่ ยืน่ ค�ำขอ
เริม่ ต้นคดีตอ่ สถาบัน
(2) เรียกเก็บจากผูค้ ดั ค้านในอัตรา 50,000 บาท เมือ่ ยืน่ ค�ำตอบรับ
และข้อเรียกร้องแย้งต่อสถาบัน
(3) ในกรณีีที่่�มีีผู้้�เรีียกร้้องหรืือผู้้�คััดค้้านหลายรายให้้เรีียกเก็็บ
ค่่าธรรมเนีียมเริ่่�มต้้นเป็็นรายบุุคคลเว้้นแต่่เป็็นกรณีีเจ้้าหนี้้�ร่่วมหรืือ
ลููกหนี้้�ร่่วมยื่่�นคำำ�ขอเริ่่�มต้้นคดีีหรืือคำำ�ตอบรัับเป็็นฉบัับเดีียวกััน
เมือ่ ได้ชำ� ระค่าธรรมเนียมเริม่ ต้นแล้ว ไม่วา่ กรณีใดๆ คูพ่ พิ าท
ไม่อาจเรียกเงินคืนได้
ข้อ 2 ค่าธรรมเนียมสถาบัน
ค่่าธรรมเนีียมสถาบัันให้้เป็็นไปตามตารางนี้้�และให้้มีีผล
นัับแต่่วัันตั้้�งคณะอนุุญาโตตุุลาการ

ตารางค่าธรรมเนียมสถาบัน
จ�ำนวนทุนทรัพย์ (บาท)
ไม่เกิน 2,500,000

ค่าธรรมเนียมสถาบัน
50,000
+ 1% ของส่วนที่เกิน
ตัง้ แต่ 2,500,001 - 12,500,000 50,000
2,500,000
+ 0.75% ของส่วนที่เกิน
ตัง้ แต่ 12,500,001 - 25,000,000 150,000
12,500,000
+ 0.5% ของส่วนที่เกิน
ตั้งแต่ 25,000,001 - 50,000,000 243,750
25,000,000
ตัง้ แต่ 50,000,001 368,750 + 0.25% ของส่วนที่เกิน
125,000,000
50,000,000
+ 0.125% ของส่วนที่เกิน
ตัง้ แต่ 125,000,001 - 250,000,000 556,250
125,000,000
ตัง้ แต่ 250,000,001 712,500 + 0.075% ของส่วนที่เกิน
1,250,000,000
250,000,000
ตั้งแต่ 1,250,000,001 - ขึ้นไป 1,600,000
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ข้อ 3 ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ
(1) ค่่าป่่วยการอนุุญาโตตุุลาการให้้เป็็นไปตามตารางนี้้�และ
ให้้มีีผลนัับแต่่วัันตั้้�งคณะอนุุญาโตตุุลาการ

ตารางค่าธรรมเนียมสถาบัน
จ�ำนวนทุนทรัพย์ (บาท)
ไม่เกิน 2,500,000

ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ (ต่อคน)
150,000
150,000 + 5.5 % ของส่วนที่เกิน
ตั้งแต่ 2,500,001 - 12,500,000
2,500,000 สูงสุดไม่เกิน 700,000
+ 4 % ของส่วนที่เกิน
ตั้งแต่ 12,500,001 - 25,000,000 700,000
12,500,000 สูงสุดไม่เกิน 1,200,000
+ 2 % ของส่วนที่เกิน
ตั้งแต่ 25,000,001 - 50,000,000 1,200,000
25,000,000 สูงสุดไม่เกิน 1,700,000
+ 1 % ของส่วนที่เกิน
ตั้งแต่ 50,000,001 - 125,000,000 1,700,000
50,000,000 สูงสุดไม่เกิน 2,450,000
+ 0.5 % ของส่วนที่เกิน
ตั้งแต่ 125,000,001 - 250,000,000 2,450,000
125,000,000 สูงสุดไม่เกิน 3,075,000
+ 0.25 % ของส่วนที่เกิน
ตัง้ แต่ 250,000,001 - 1,250,000,000 3,075,000
250,000,000 สูงสุดไม่เกิน 5,575,000
ตัง้ แต่ 1,250,000,001 5,575,000 + 0.1 % ของส่วนที่เกิน
2,000,000,000
1,250,000,000 สูงสุดไม่เกิน 6,325,000
ตัง้ แต่ 2,000,000,001 6,325,000 + 0.08 % ของส่วนที่เกิน
2,500,000,000
2,000,000,000 สูงสุดไม่เกิน 6,725,000
ตัง้ แต่ 2,500,000,001 6,725,000 + 0.04 % ของส่วนที่เกิน
12,500,000,000
2,500,000,000 สูงสุดไม่เกิน 10,725,000
10,725,000 + 0.02 % ของส่วนที่เกิน
ตั้งแต่ 1,250,000,001 - ขึ้นไป
12,500,000,000 สูงสุดไม่เกิน 50,000,000

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

(2) คูพ่ พิ าทอาจตกลงกันก�ำหนดค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ
ให้แตกต่างไปจากตารางค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการตาม (1) นีก้ ไ็ ด้ แต่
ต้องกระท�ำก่อนการตัง้ คณะอนุญาโตตุลาการ
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(3)2 ในกรณีทมี่ คี ณะอนุญาโตตุลาการมากกว่าหนึง่ คน ให้คดิ
ค่าป่วยการของอนุญาโตตุลาการทุกคนรวมกันแล้วแบ่งให้ประธานคณะ
อนุญาโตตุลาการร้อยละสี่สิบของค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการทั้งหมด
นั้น ส่วนที่เหลือให้แบ่งคณะอนุญาโตตุลาการในสัดส่วนเท่าๆ กัน
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมสถาบันและค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ
ให้ค�ำนวณจากทุนทรัพย์ตามข้อเรียกร้องและข้อเรียกร้องแย้งรวมกัน
ในกรณีีที่่�คู่่�พิิพาทฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งขอใช้้สิิทธิิหัักกลบลบหนี้้� 
ให้ ค� ำ นวณทุ น ทรั พ ย์ ใ นส่ ว นที่ ข อใช้ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วด้ ว ยเว้ น แต่
คณะอนุญาโตตุลาการโดยได้หารือกับคู่พิพาทแล้วเห็นว่าการใช้สิทธิ
ดังกล่าวมิได้มีประเด็นที่คณะอนุญาโตตุลาการต้องพิจารณาเพิ่มขึ้น
ข้อ 5 ค่าใช้จ่าย
(1) ค่่าใช้้จ่า่ ยของคณะอนุุญาโตตุุลาการ ได้้แก่่ ค่า่ ใช้้จ่า่ ยที่่�เกิิด
ขึ้้�นจริิง ของคณะอนุุญาโตตุุลาการในกระบวนการอนุุญาโตตุุลาการตาม
ความเหมาะสมและไม่่รวมอยู่่�ในตารางค่่าธรรมเนีียมสถาบัันตามข้้อ 2
และตารางค่่าป่่วยการอนุุญาโตตุุลาการตามข้้อ 3 เช่่น ค่่าใช้้จ่่ายในการ
เดิินทาง ค่่าที่่�พััก ค่่าอาหารและค่่าใช้้จ่่ายในการติิดต่่อสื่่�อสาร เป็็นต้้น
สถาบันอาจก�ำหนดแนวทางเกี่ยวกับบัญชีค่าใช้จ่ายของ
คณะอนุญาโตตุลาการได้ โดยค่าใช้จา่ ยของคณะอนุญาโตตุลาการนีจ้ ะ
เรียกเก็บและให้ชำ� ระแยกต่างหากจากทีก่ ำ� หนดไว้ในตารางค่าธรรมเนียม
สถาบันตามข้อ 2 และตารางค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการตามข้อ 3
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารคดีของสถาบัน ได้แก่
    (2.1) ค่่าใช้้จ่่ายในการใช้้เครื่่�องอำำ�นวยความสะดวกและ
บริิการสนัับสนุุน เช่่น ค่่าห้้องพิิจารณา ค่่าอุุปกรณ์์ ค่่าถอดเทป ค่่าล่่าม
แปล ทั้้�งนี้้� ตามอััตราและรายการที่่�สถาบัันกำำ�หนด

2

แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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   (2.2) ค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการของเจ้าหน้าที่
สถาบันนอกเวลาท�ำการเมื่อมีการพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการนอก
เวลาท�ำการ หลังเวลา 18.00 น. หรือวันหยุดราชการ โดยให้คดิ ในอัตรา
ร้อยละ 2.5 ของค่าธรรมเนียมสถาบันต่อชัว่ โมง ทัง้ นีใ้ นกรณีไม่ครบหนึง่
ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมง
     (2.3) ค่าอาหาร และเครือ่ งดืม่ สถาบันอาจเรียกเก็บ ค่าใช้
จ่ายอืน่ ๆ นอกเหนือไปจากทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ 5 (2) ได้ โดยความยินยอม
ของคู่พิพาททุกฝ่าย
(3) ค่าใช้จา่ ยของผูเ้ ชีย่ วชาญทีค่ ณะอนุญาโตตุลาการตัง้ ได้แก่
      (3.1) ค่าจัดท�ำความเห็นของของผูเ้ ชีย่ วชาญและค่าใช้จา่ ย
ที่เกิดขึ้นเพื่อการจัดท�ำความเห็นดังกล่าวตามที่คณะอนุญาโตตุลาการ
ก�ำหนด
   (3.2) ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
อนุญาโตตุลาการได้อนุมัติแล้ว
    (3.3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญตามที่กฎหมายก�ำหนด
(4) ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีค่ พู่ พิ าทตกลงกันให้เป็นค่าใช้จา่ ยในการ
อนุญาโตตุลาการ
(5) ในการเรียกเงินประกันค่าใช้จา่ ยครัง้ แรก ให้นายทะเบียน
เรียกเก็บจากคู่พิพาทได้ในอัตราฝ่ายละไม่เกิน 50,000 บาท
ข้อ 6 ในการอนุญาโตตุลาการที่ก�ำหนดให้ใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา
ดังต่อไปนี้ 3

แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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(1) ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น
(1.1) เรียกเก็บจากผูเ้ รียกร้องในอัตรา 8,000 บาท
เมื่อยื่นค�ำขอเริ่มต้นคดีต่อสถาบัน
(1.2) เรียกเก็บจากผู้คัดค้านในอัตรา 8,000 บาท
เมื่อยื่นค�ำตอบรับและข้อเรียกร้องแย้งต่อสถาบัน
(1.3) ในกรณีีที่่�มีผู้้�ี เรีียกร้้อง หรืือผู้้�คััดค้้านหลายราย
ให้้เรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมเริ่่�มต้้นเป็็นรายบุุคคลเว้้นแต่่เป็็นกรณีีเจ้้าหนี้้�ร่ว่ ม
หรืือลููกหนี้้�ร่ว่ มยื่่�นคำำ�ขอเริ่่�มต้้นคดีีหรืือคำำ�ตอบรัับเป็็นฉบัับเดีียวกััน
เมือ่ ได้ชำ� ระค่าธรรมเนียมเริม่ ต้นแล้ว ไม่วา่ กรณีใดๆ คูพ่ พิ าท
ไม่อาจเรียกเงินคืนได้
              (2) ค่่าธรรมเนีียมสถาบัันให้้เป็็นไปตามตารางนี้้�และให้้มีีผล
นัับแต่่วัันตั้้�งคณะอนุุญาโตตุุลาการ
ตารางค่าธรรมเนียมสถาบัน
จ�ำนวนทุนทรัพย์ (บาท)

ไม่เกิน 2,500,000
ตั้งแต่ 2,500,001 - 12,500,000
ตั้งแต่ 12,500,001 - 25,000,000
ตั้งแต่ 25,000,001 - 50,000,000
ตัง้ แต่ 50,000,001 - 125,000,000
ตัง้ แต่ 125,000,001 - 250,000,000
ตัง้ แต่ 250,000,001 - 1,250,000,000
ตั้งแต่ 1,250,000,001 - ขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมสถาบัน (บาท)

8,000
8,000 + 0.17% ของส่วนที่เกิน
2,500,000
25,000 + 0.0125% ของส่วนทีเ่ กิน
12,500,000
40,625 + 0.083% ของส่วนที่เกิน
25,000,000
61,450 + 0.042% ของส่วนที่เกิน
50,000,000
92,700 + 0.021% ของส่วนที่เกิน
125,000,000
118,750 + 0.0125% ของส่วนที่
เกิน 250,000,000
266,000
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             (3) ค่่าป่่วยการอนุุญาโตตุุลาการให้้เป็็นไปตามตารางนี้้�และ
ให้้มีีผลนัับแต่่วัันตั้้�งคณะอนุุญาโตตุุลาการ
ตารางค่าธรรมเนียมสถาบัน
จ�ำนวนทุนทรัพย์ (บาท)

ไม่มีทุนทรัพย์
ไม่เกิน 2,000,000
ตัง้ แต่ 2,000,001 – 5,000,000
ตั้งแต่ 5,000,001 – 10,000,000
ตั้งแต่ 10,000,001 – 20,000,000
ตัง้ แต่ 20,000,001 – 35,000,000
ตั้งแต่ 35,000,001 – 50,000,000
ตั้งแต่ 50,000,001 – 100,000,000
ตัง้ แต่ 100,000,001 – 500,000,000
ตัง้ แต่ 500,000,001 – 1,000,000,000
ตัง้ แต่ 1,000,000,001 – 2,000,000,000
ตั้งแต่ 2,000,000,001 ขึ้นไป

ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ
คนเดียว

6,000 บาท/ครั้ง
30,000
30,000 + 1% ของส่วนที่เกินจาก
2,000,000
60,000 + 0.8% ของส่วนที่เกินจาก
5,000,000
100,000 + 0.6% ของส่วนที่เกิน
จาก 10,000,000
160,000 + 0.4% ของส่วนที่เกิน
จาก 20,000,000
220,000 + 0.2% ของส่วนที่เกิน
จาก 35,000,000
250,000 + 0.1% ของส่วนที่เกิน
จาก 50,000,000
300,000 + 0.05% ของส่วนที่เกิน
จาก 100,000,000
500,000 + 0.04% ของส่วนที่เกิน
จาก 500,000,000
700,000 + 0.03% ของส่วนที่เกิน
จาก 1,000,000,000
1,000,000 +0.02% ของส่วนที่เกิน
จาก 2,000,000,000
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ตารางค่าธรรมเนียมสถาบัน
จ�ำนวนทุนทรัพย์ (บาท)

ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ
มากกว่าหนึ่งคน

ไม่มีทุนทรัพย์

30,000 บาท/ครั้ง

ไม่เกิน 2,000,000

60,000 บาท

ตั้งแต่ 2,000,001 – 5,000,000

60,000 + 2% ของส่วนที่เกินจาก
2,000,000 บาท
120,000 + 1.6% ของส่วนที่เกิน
จาก 5,000,000 บาท
200,000 + 1.2% ของส่วนที่เกิน
จาก 10,000,000 บาท
320,000 + 0.8% ของส่วนที่เกิน
จาก 20,000,000 บาท
440,000 + 0.4% ของส่วนที่เกิน
จาก 35,000,000 บาท
500,000 + 0.2% ของส่วนที่เกิน
จาก 50,000,000 บาท
600,000 + 0.1% ของส่วนที่เกิน
จาก 100,000,000 บาท
1,000,000 + 0.08% ของส่วนทีเ่ กิน
จาก 500,000,000 บาท
1,400,000 + 0.06% ของส่วนทีเ่ กิน
จาก 1,000,000,000 บาท
2,000,000 + 0.04% ของส่วนทีเ่ กิน
จาก 2,000,000,000 บาท

ตัง้ แต่ 5,000,001 – 10,000,000
ตั้งแต่ 10,000,001 – 20,000,000

ตั้งแต่ 20,000,001 – 35,000,000
ตั้งแต่ 35,000,001 – 50,000,000
ตั้งแต่ 50,000,001 – 100,000,000
ตัง้ แต่ 100,000,001 – 500,000,000
ตัง้ แต่ 500,000,001 – 1,000,000,000
ตัง้ แต่ 1,000,000,001 – 2,000,000,000
ตั้งแต่ 2,000,000,001 ขึ้นไป
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ภาคผนวก 2
ตัวอย่างข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ
คู่่�พิิ พ าทอาจระบุุ ข้้ อ สัั ญ ญาอนุุ ญ าโตตุุ ล าการดัั ง ต่่ อ ไปนี้้�
ในสััญญาหรืือทำำ�เป็็นสััญญาอนุุญาโตตุุลาการอีีกฉบัับหนึ่่�งก็็ได้้
“ข้้อพิิพาท ข้้อขััดแย้้งหรืือข้้อเรีียกร้้องใดๆ ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจาก
หรืือเกี่่�ยวข้้องกัับสััญญาฉบัับนี้้� รวมทั้้�งข้้อพิิพาทเกี่่�ยวกัับการไม่่ปฏิิบััติิ
ตามสััญญา การเลิิกสััญญาหรืือความสมบููรณ์์ของสััญญานี้้� ให้้ได้้รัับการ
วิินิิจฉััยชี้้�ขาดเป็็นที่่�สุุดโดยการอนุุญาโตตุุลาการตามข้้อบัังคัับสถาบััน
อนุุญาโตตุุลาการว่่าด้้วยอนุุญาโตตุุลาการ ซึ่่�งใช้้บัังคัับอยู่่�ในขณะที่่�มีี
การเสนอข้้ อ พิิ พ าทเพื่่�อการอนุุ ญ าโตตุุ ล าการ โดยให้้ อ ยู่่�  ภายใต้้
การจััดการของสถาบัันอนุุญาโตตุุลาการ”
“Any dispute, controversy or claim arising out of or
relating to this contract or the breach, termination or invalidity
thereof, shall be referred to and finally resolved by arbitration in
accordance with the Arbitration Rules of The Thailand Arbitration
Center (“THAC Rules”) for the time being in force and the conduct
of the arbitration thereof shall be under the administration of
the Thailand Arbitration Center.”
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