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ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ
ในคดีที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อม
พ.ศ. 2560

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

เพื่่�อให้้กระบวนการอนุุญาโตตุุลาการเป็็นไปโดยสะดวก
รวดเร็็วประหยััดและเป็็นธรรมแก่่คู่่�พิิพาททุุกฝ่่ายและเพื่่�อเป็็นการ
พัั ฒ นาข้้อบัังคัับว่่าด้้วยการอนุุญาโตตุุลาการให้้มีีระยะเวลาในการ
ดำำ�เนิินกระบวนการอนุุญาโตตุุลาการที่่�สั้้�นลงและค่่าธรรมเนีียมและค่่า
ใช้้จ่า่ ยต่่างๆ ที่่�เหมาะสมกัับจำำ�นวนทุุนทรััพย์ที่่์ เ� รีียกร้้อง รวมทั้้�งเป็็นการ
เปิิดโอกาสให้้ข้อ้ พิิพาทที่่�เรีียกเงิินหรืือค่่าเสีียหายเป็็นจำำ�นวนไม่่สููงมากให้้
สามารถใช้้การระงัับข้้อพิิพาทด้้วยวิิธีีอนุุญาโตตุุลาการได้้
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 18 (5) แห่ง พระราชบัญญัติ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ ในคดีทมี่ ที นุ ทรัพย์ขนาดย่อม พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในการด�ำเนิ น การทาง
อนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
(1) “คำำ�ชี้้�ขาด” หมายความว่่า คำำ�วิินิิจฉััยชี้้�ขาดใดๆ ของ
คณะอนุุญาโตตุุลาการซึ่่�งเป็็นสาระสำำ�คััญของข้้อพิิพาทและให้้รวมถึึง
คำำ�วิินิิจฉััยชี้้�ขาดบางประเด็็นด้้วย
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(2) “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันอนุญาโตตุลาการตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550
(3) “คณะกรรมการ” หมายความว่ า  คณะกรรมการ
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการตามข้ อ บั ง คั บ สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการ
ว่ า ด้ ว ย คณะกรรมการคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ
(4) “นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ หรือบุคคล ที่ผู้อ�ำนวยการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
นายทะเบียน

หมวด 1
บททั่วไป
ข้้อ 4 4 ในกรณีีที่่คู่� �พิ่ พิ าทมิิได้้ตกลงกัันไว้้เป็็นอย่่างอื่่น� ให้้ใช้้ข้อ้
บัังคัับนี้้�แก่่การอนุุญาโตตุุลาการที่่�คู่่�พิิพาทตกลงกัันให้้ระงัับข้้อพิิพาท
โดยวิิธีีอนุุญาโตตุุลาการโดยการจััดการของสถาบัันอนุุญาโตตุุลาการ  
และมีีทุุนทรััพย์์ตามข้้อเรีียกร้้องและข้้อเรีียกร้้องแย้้งรวมกัันไม่่เกิินกว่่า
35 ล้้านบาท ถ้้าทุุนทรััพย์์เกิินกว่่าจำำ�นวนดัังกล่่าว ให้้ใช้้ข้้อบัังคัับของ
สถาบัันอนุุญาโตตุุลาการว่่าด้้วยการอนุุญาโตตุุลาการที่่�ใช้้บัังคัับอยู่่�ใน
ขณะเริ่่ม� ดำำ�เนิินการทางอนุุญาโตตุุลาการบัังคัับแก่่การอนุุญาโตตุุลาการ
นั้้�น
ข้้อ 5 เพื่่�อประโยชน์์แห่่งข้้อบัังคัับนี้้� คำำ�เสนอข้้อพิิพาทคำำ�
คััดค้้าน คำำ�คัดั ค้้านแก้้ข้อ้ เรีียกร้้องแย้้ง การติิดต่่อหรืือคำำ�ขอใดๆให้้ทำำ�เป็็น
หนัังสืือและลงลายมืือชื่่�อ
ข้้อ 6 เพื่่อ� ประโยชน์์แห่่งการคำำ�นวณระยะเวลาตามข้้อบัังคัับนี้้�
วััน หมายความว่่า เวลาทำำ�การตามที่่�ได้้กำำ�หนดขึ้้น� โดยกฎหมายหรืือเวลา
ทำำ�การปกติิของกิิจการนั้้�น
ในการนับระยะเวลา มิให้นบั วันแรกแห่งระยะเวลานัน้ รวมเข้าด้วย
4
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ถ้ า วั น สุ ด ท้ า ยของระยะเวลาเป็ น วั น หยุ ด ท�ำการตาม
ประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มท�ำการใหม่
ต่อจากวันที่หยุดท�ำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา
ข้้อ 7 การยื่่น� คำำ�คู่่�ความ การติิดต่่อ คำำ�ขอ หรืือเอกสารใดๆ ให้้
ยื่่น� ต่่อนายทะเบีียนโดยทางไปรษณีีย์ หรืื
์ ออาจส่่งทางจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์
หรืือวิิธีกี ารแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารที่่�
นายทะเบีียนกำำ�หนด
บรรดาคำำ�เสนอข้้อพิิพาท คำำ�คััดค้้าน คำำ�คััดค้้าน แก้้ข้้อเรีียก
ร้้องแย้้ง คำำ�ขอเริ่่ม� ต้้นคดีี คำำ�ตอบรัับและคำำ�ขออื่่น� ๆ นั้้�นให้้คู่่�พิพิ าทมีีหน้า้
ที่่�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
ถ้าได้เสาะหาตามสมควรแล้ว แต่ไม่สามารถหาตัวผู้รับ หรือ
ที่อยู่ข้างต้นได้ ให้ส่งไปยังถิ่นที่อยู่ หรือส�ำนักท�ำการงานแห่งสุดท้าย
เท่าที่พอจะรู้ได้ของผู้รับ
เมื่่อ� ได้้ส่่งเอกสารตามวรรคสามและวรรคสี่่�แล้้ว ให้้ถืือว่่าผู้้�รัับ
ได้้รัับเอกสารในวัันที่่�ส่่งเอกสารนั้้�น
ข้อ 8 เมอื่ เห็นสมควร คณะอนุญาโตตุลาการหรอื นายทะเบียน
อาจย่นหรือขยายระยะเวลาใดๆ ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ได้ เว้นแต่
ข้อบังคับนี้จะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น
การขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ขยายได้ไม่เกิน 15 วัน
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หมวด 2
การเริ่มต้นกระบวนพิจารณา
ส่วนที่ 1
ค�ำเสนอข้อพิพาท

ข้อ 9 ให้คู่พิพาทที่จะเริ่มด�ำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
(“ผู้เรียกร้อง”) ยื่นค�ำเสนอ ข้อพิพาทของตนต่อนายทะเบียน
ค�ำเสนอข้อพิพาทต้องมีรายการต่อไปนี้
(1) ค�ำขอให้ระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ
(2) ชื่่�อ ที่่�อยู่่� หมายเลขโทรศััพท์์ หมายเลขโทรสารและที่่�อยู่่�
จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ของคู่่�พิิพาททั้้�งสองฝ่่าย รวมทั้้�งผู้้�แทนของ
คู่่�พิิพาท (ถ้้ามีี)
(3) สัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ
หรือส�ำเนาแห่งเอกสารนั้น
(4) รายละเอีียดสััญญาหลัักและสำำ�เนาแห่่งสััญญานั้้�น
(5) กฎหมายที่จะใช้บังคับแก่การด�ำเนินกระบวนพิจารณา
(6) ภาษาที่จะใช้ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
(7) คำำ�บรรยายอัันเกี่่�ยวกัับลัักษณะแห่่งข้้อพิิพาท ได้้แก่่
ข้้อเท็็จจริิงทั้้�งปวงอัันเป็็นมููลเหตุุ แห่่งข้้อเรีียกร้้อง ข้้อกฎหมายหรืือ
ข้้ออ้้างทั้้�งหลายที่่�อาศััยเป็็นหลัักแห่่งข้้อหาและคำำ�ขอให้้ปลดเปลื้้�องทุุกข์์
หรืือจำำ�นวนเงิินที่่�ขอบัังคัับ
ข้อ 10 เมื่อนายทะเบียนตรวจค�ำเสนอข้อพิพาท เห็นว่า
คำำ � เสนอข้้ อ พิิ พ าทมีี ร ายการครบถ้้ ว นและผู้้�เรีี ย กร้้ อ งได้้ ชำำ � ระ
ค่่ า ธรรมเนีียมเริ่่ม� ต้้นแล้้ว ให้้นายทะเบีียนมีีคำ�สั่่
ำ ง� รัับคำำ�เสนอข้้อพิิพาทนั้้�นไว้้
กระบวนพิิจารณาอนุุญาโตตุุลาการให้้เริ่่�มต้้นขึ้้�นในวัันที่่�
นายทะเบีียนรัับคำำ�เสนอข้้อพิิพาทนั้้�นและให้้นายทะเบีียนแจ้้งวัันเริ่่ม� ต้้น
กระบวนพิิจารณาอนุุญาโตตุุลาการให้้คู่�พิ่ ิพาททุุกฝ่่ายทราบ
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ข้้อ 11 ให้้ผู้้�เรีียกร้้องส่่งสำำ�เนาคำำ�เสนอข้้อพิิพาทไปยััง คู่่�พิพิ าท
อีีกฝ่่ายหนึ่่�ง (“ผู้้�คััดค้้าน”) โดยเร็็วและเมื่่�อส่่งแล้้ว ให้้แจ้้งนายทะเบีียน
ทราบโดยเร็็วถึึงวัันและวิิธีีการในการส่่งคำำ�เสนอ ข้้อพิิพาทนั้้�น

ส่วนที่ 2

ค�ำคัดค้าน

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 12 เมื่อได้รับส�ำเนาค�ำเสนอข้อพิพาทแล้ว ให้ผู้คัดค้าน
ท�ำค�ำคัดค้านส่งไปยังผู้เรียกร้องภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับส�ำเนาค�ำเสนอข้อพิพาท
ค�ำคัดค้านต้องมีรายการต่อไปนี้
(1) ความเห็นคัดค้านค�ำเสนอข้อพิพาท ซึ่งต้องแสดงโดยชัด
แจ้งถึงข้อต่อสูห้ รือข้อเถียงทัง้ ปวง รวมทัง้ เหตุแห่งข้อต่อสหู้ รอื ข้อเถียงนัน้
(2) คำำ�บรรยายอัันเกี่่ย� วกัับลัักษณะแห่่งข้้อเรีียกร้้องแย้้ง ได้้แก่่
ข้้อเท็็จจริิงทั้้�งปวงอัันเป็็นมููลเหตุุแห่่งข้้อเรีียกร้้อง ข้้อกฎหมายหรืือ
ข้้ออ้้างทั้้�งหลายที่่�อาศััยเป็็นหลัักแห่่งข้้อหาและคำำ�ขอให้้ปลดเปลื้้�องทุุกข์์
หรืือจำำ�นวนเงิินที่่�ขอบัังคัับ
ข้้อ 13 เมื่่�อส่่งคำำ�คััดค้้านไปยัังผู้้�เรีียกร้้องแล้้ว ให้้ผู้้�คััดค้้าน
ส่่งสำำ�เนาคำำ�คัดั ค้้านนั้้น� ต่่อนายทะเบีียน พร้้อมทั้้�งให้้แจ้้งนายทะเบีียนทราบ
โดยเร็็วถึึงวัันและวิิธีกี ารในการส่่งคำำ�คัดั ค้้านนั้้น�
ข้อ 14 ในกรณี ที่ มี ข ้ อ เรี ย กร้ อ งแย้ ง ผู ้ เ รี ย กร้ อ งอาจท�ำ 
คำำ�คััดค้้านส่่งไปยัังผู้้�คััดค้้านภายในระยะเวลา 15 วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับ
สำำ�เนาคำำ�คััดค้้านนั้้�นก็็ได้้และผู้้�เรีียกร้้องส่่งสำำ�เนาคำำ�คััดค้้านนั้้�นต่่อนาย
ทะเบีียน พร้้อมทั้้�งให้้แจ้้งนายทะเบีียนทราบโดยเร็็วถึึงวัันและวิิธีีการใน
การส่่งคำำ�คััดค้้านนั้้�น
	ข้้อ 15 ถ้้าผู้้�คััดค้้านหรืือผู้้�เรีียกร้้องมิิได้้ยื่่�นคำำ�คััดค้้านหรืือ
คำำ�คััดค้้านแก้้ข้้อเรีียกร้้องแย้้งภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนดหรืือยื่่�นแล้้ว
แต่่ไม่่ครบถ้้วนให้้นายทะเบีียนดำำ�เนิินกระบวนการอนุุญาโตตุุลาการต่่อไป
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หมวด 3
คณะอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 16 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอนุญาโตตุลาการคนเดียว
ข้อ 17 ให้นายทะเบียนตั้งคณะอนุญาโตตุลาการภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ
ข้้อ 18 อนุุญาโตตุุลาการจะต้้องเปิิดเผยข้้อเท็็จจริงิ ซึ่ง่� อาจเป็็น
เหตุุอันั ควรสงสััยถึึงความเป็็นกลางหรืือความเป็็นอิิสระของตนต่่อคู่่�พิพิ าท
และนายทะเบีียน อนุุญาโตตุุลาการอาจถููกคััดค้้านได้้ หากปรากฏเหตุุอันั
ควรสงสััยถึึงความเป็็นกลางหรืือความเป็็นอิิสระ
คู่่�พิิพาทที่่�ประสงค์์จะคััดค้้านอนุุญาโตตุุลาการ จะต้้องยื่่�น
หนัังสืือแสดงเหตุุแห่่งการคััดค้้าน ต่่อนายทะเบีียน พร้้อมส่่งสำำ�เนา
หนัั ง สืือคัั ด ค้้ า นนั้้� น ไปยัั ง คู่่�พิิ พ าทอีี ก ฝ่่ า ยหนึ่่� ง และอนุุ ญ าโตตุุ ล าการ
ที่่� ถูู กคัั ดค้้ านภายในระยะเวลา 7 วัั น นัั บ แต่่ วัั นที่่� ได้้ รัั บ แจ้้ ง การตั้้� ง
อนุุ ญ าโตตุุ ล าการหรืือนัั บ แต่่ วัั น ที่่� คู่่�พิิ พ าทได้้ ท ราบถึึ ง หรืือควรได้้
ทราบถึึงเหตุุอัันควรสงสััยถึึงความเป็็นกลางหรืือความเป็็นอิิสระของ
อนุุญาโตตุุลาการ แต่่ต้้องไม่่ช้้ากว่่าวัันทำำ�คำำ�ชี้้�ขาด
ให้้ ก รรมการจำำ� นวนสามคนจากคณะกรรมการวิิ นิิ จ ฉัั ย
การคััดค้้านนั้้�นโดยเร็็ว ถ้้าอนุุญาโตตุุลาการถอนตััวหรืือคณะกรรมการ
เห็็นด้้วยกัับคำำ�คััดค้้านนั้้�น ให้้คณะกรรมการมีีคำำ�สั่่�งให้้นายทะเบีียนตั้้�ง
 คณะอนุุญาโตตุุลาการแทน มิิฉะนั้้�น ให้้คณะกรรมการมีีคำำ�สั่่�งยกการ
คััดค้้านนั้้�น
ข้้อ 19 เมื่่อ� มีีการตั้้ง� อนุุญาโตตุุลาการแทน คณะอนุุญาโตตุุลาการ
อาจดำำ�เนิินกระบวนพิิจารณาคดีีนั้้น� ต่่อไปหรืือจะดำำ�เนิินกระบวนพิิจารณาคดีี
นั้้น� ใหม่่ทั้้ง� หมดก็็ได้้
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หมวด 4
วิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ

5

แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ
ในคดีที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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ข้อ 20 ให้ น ายทะเบี ย นนั ด คู่ พิ พ าททุ ก ฝ่ า ยและคณะ
อนุ ญ าโตตุ ล าการโดยเร็ ว เพื่อก�ำหนดวิ ธี พิ จ ารณาที่ เ หมาะสมและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  โดยให้ ก�ำหนดกรอบระยะเวลาและจั ด ท�ำบั น ทึ ก
แนวทางการพิจารณาคดีไว้
ในกรณีที่คู่พิพาทต้องการแก้ไขเพิ่มเติมค�ำเสนอข้อพิพาท
หรือค�ำคัดค้าน ให้เป็นอ�ำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการที่จะก�ำหนด
ระยะเวลาที่คู่พิพาทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้
ข้อ 21 การพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการ
(1) ให้กระท�ำเป็นการลับ
(2) 5 ให้ราชอาณาจักรไทยเป็นสถานที่ท�ำอนุญาโตตุลาการ
เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
(3) ให้ใช้ภาษาไทยในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา เว้นแต่
คณะอนุญาโตตุลาการเมื่อได้หารือกับคู่พิพาทแล้ว ก�ำหนดให้ใช้ภาษา
อื่นในการด�ำเนินกระบวนพิจารณา
(4) นำำ�กฎหมายที่่�คู่่�พิิพาทตกลงกัันมาใช้้บัังคัับแก่่ คดีีใน
กรณีีที่่�คู่่�พิิพาทมิิได้้ตกลงกัันไว้้ ให้้คณะอนุุญาโตตุุลาการนำำ�กฎหมาย
ตามที่่�เห็็นถููกต้้องสมควรมาใช้้บัังคัับ
ข้อ 22 ให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาวินิจฉัยคดีจาก
พยานเอกสาร
เมื่่�อเห็็นสมควร คณะอนุุญาโตตุุลาการอาจสืืบพยานบุุคคล
ผู้้�เชี่่�ยวชาญหรืือฟัังคำำ�แถลงด้้วยวาจาหรืือคำำ�แถลงเป็็นหนัังสืืออย่่างใดๆ
อัันเกี่่ย� วกัับประเด็็นแห่่งคดีีหรืือขอบเขตอำำ�นาจของ คณะอนุุญาโตตุุลาการ
ก็็ได้้
ข้้อ 23 คณะอนุุญาโตตุุลาการมีีอำำ�นาจวิินิจิ ฉััยขอบเขตอำำ�นาจ
ของตน รวมถึึงข้้อโต้้แย้้งเกี่่�ยวกัับความมีีอยู่่� ขอบเขตหรืือความสมบููรณ์์
ของสััญญาอนุุญาโตตุุลาการ
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ข้้อโต้้แย้้งเกี่่ย� วกัับขอบเขตอำำ�นาจของคณะอนุุญาโตตุุลาการ
จะต้้องยกขึ้้�นว่่ากล่่าวไม่่ช้้ากว่่าวัันยื่่�นคำำ�คััดค้้านหรืือคำำ�คััดค้้านแก้้ข้้อ
เรีียกร้้องแย้้ง
ให้คณะอนุญาโตตุลาการวินจฉ
ิ ยั ชี้ขาดข้อโต้แย้งไว้ใน ค�ำชี้ขาด
ข้อ 24 เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการสืบพยานทั้งหมดเป็นที่
น่าพอใจแล้ว ให้มีค�ำสั่งสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา

หมวด 5
ค�ำชี้ขาด
ข้อ 25 ค�ำชี้ข าดต้ อ งท�ำเป็ น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่อ คณะ
อนุญาโตตุลาการ
คณะอนุญาโตตุลาการอาจแสดงเหตุผลแห่งการวินจฉ
ิ ยั ไว้โดย
ย่อในค�ำชี้ขาดก็ได้
เมื่่� อ ทำำ�คำำ�ชี้้� ข าดเสร็็ จ แล้้ ว ให้้ ค ณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการส่่ ง
คำำ�ชี้้�ขาดนั้้�นให้้นายทะเบีียนเพื่่�อส่่งสำำ�เนาคำำ�ชี้้�ขาดที่่�ได้้รัับรองความถููก
ต้้องให้้แก่่คู่่�พิิพาทโดยเร็็วเมื่่�อได้้รัับชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่าย
ครบถ้้วน
ค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้ถือว่ามีขึ้นในวันที่ 
คณะอนุญาโตตุลาการได้ลงนาม ในค�ำชี้ขาดนั้น
ข้้อ 26 หากคู่่ �พิิพาทตกลงระงัับข้้อพิิพาทได้้ก่ ่อนที่่� คณะ
อนุุญาโตตุุลาการจะมีีคำำ�ชี้้�ขาด คณะอนุุญาโตตุุลาการอาจมีีคำำ�สั่่�งให้้ยุุติิ
กระบวนพิิจารณาหรืืออาจทำำ�คำำ�ชี้้�ขาดตามยอมเมื่่�อคู่่�พิิพาทมีีคำ�ข
ำ อก็็ได้้
ค�ำชี้ขาดตามยอมไม่จ�ำต้องระบุเหตุผลไว้
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ข้อ 27 6 คณะอนุญาโตตุลาการจะต้องออกค�ำชี้ขาดภายใน
ระยะเวลา 120 วัน นับแต่วนั ที่ คณะอนุญาโตตุลาการนัดประชุมคู่พพิ าท
ครั้งแรกเพื่อก�ำหนดวิธีพิจารณา ในกรณีจ�ำเป็น คณะอนุญาโตตุลาการ
อาจขยายระยะเวลาการท�ำค�ำชี้ขาดได้อีกไม่เกิน 60 วัน แต่ต้องแจ้ง
เหตุผลให้นายทะเบียนทราบด้วย
ข้อ 28 ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำชี้ขาด
คู่พพิ าทฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ อาจยนื่ ค�ำขอให้ คณะอนุญาโตตุลาการด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) แก้้ไขข้้อผิิดพลาดเล็็กน้้อย ข้้อผิิดพลาดในการคำำ�นวณ
ตััวเลขหรืือข้้อผิิดหลงเล็็กน้้อยอื่่�นในคำำ�ชี้้�ขาด ถ้้าคณะอนุุญาโตตุุลาการ
เห็็นสมควรอาจแก้้ไขข้้อผิิดพลาดหรืือข้้อผิิดหลงเช่่นว่่านั้้น� ให้้ถููกได้้ภายใน
ระยะเวลา 15 วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับคำำ�ขอ
ในกรณี ท่ี เ ห็ น สมควร คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการอาจแก้ ไ ข
ข้ อ ผิ ด พลาดหรือข้อผิดหลงตาม (1) ให้ถูกได้ภายในระยะเวลา 15 วัน
นับแต่วันที่มีค�ำชี้ขาด
(2) ตีี ค วามส่่ ว นใดส่่ ว นหนึ่่� ง ของคำำ�ชี้้� ข าด โดยคณะ
อนุุญาโตตุุลาการอาจตีีความโดยทำำ�เป็็นหนัังสืือภายในระยะเวลา 15 วััน
 นัับแต่่วันั ที่่�ได้้รับั คำำ�ขอ การตีีความนี้้ใ� ห้้ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของคำำ�ชี้้ข� าด
การยื่นค�ำขอตามวรรคหนึ่ง คู่พิพาทฝ่ายที่ยื่นค�ำขอจะต้อง
ส่งส�ำเนาค�ำขอนั้นให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งและนายทะเบียนทราบด้วย
และถ้าคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งจะคัดค้านค�ำขอเช่นว่านั้นให้กระท�ำภายใน
ระยะเวลา 7 วัน
(3) ท�ำค�ำชี้ขาดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่ยังมิได้มีการ
วินิจฉัยไว้ในค�ำชี้ขาด โดยคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องท�ำค�ำชี้ขาด
เพิ่มเติมให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำขอ
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หมวด 6
ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่าย
ข้อ 29 เมื่อได้ช�ำระค่าธรรมเนียมเริ่มต้นแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ
คู่พิพาทไม่อาจเรียกเงินคืนได้
ข้้อ 30 การเก็็ บ ค่่ า ธรรมเนีี ย มเริ่่� ม ต้้ น  ค่่ า ธรรมเนีี ย ม
อนุุญาโตตุุลาการและค่่าใช้้จ่่ายให้้เป็็นไปตามวิิธีีการที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
ภาคผนวก 1
ข้อ 31 ให้ คู ่ พิ พ าทช�ำระเงิ น ประกั น ค่ า ธรรมเนี ย ม
อนุญาโตตุลาการฝ่ายละกึ่งหนึ่ง เว้นแต่ นายทะเบียนจะก�ำหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
การช�ำระเงิ น ประกั น ค่ า ธรรมเนี ย มอนุ ญ าโตตุ ล าการ
ให้ กระท�ำภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการ
ข้อ 32 เมื่อเห็นสมควร นายทะเบียนอาจเรียกให้คู่พิพาท
ช�ำระเงินประกันค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการเพิ่มเติมตามจ�ำนวนที่
เห็นสมควรได้
ข้้อ 33 ถ้้าทุุนทรััพย์์ตามข้้อเรีียกร้้องและข้้อเรีียกร้้องแย้้งยััง
ไม่่อาจกำำ�หนดจำำ�นวนได้้แน่่นอน ให้้นายทะเบีียนเป็็นผู้้�ประมาณการค่่า
ธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่า่ ยนั้้น� ไปพลางก่่อน โดยพิิจารณาจากลัักษณะและ
พฤติิการณ์์แห่่งคดีีและถ้้าพฤติิการณ์์แห่่งคดีีเปลี่่�ยนแปลงไปนายทะเบีียน
อาจแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�คู่�พิ่ พิ าทต้้องชำำ�ระได้้
ข้้อ 34 ถ้้าคู่่�พิิพาทไม่่วางเงิินประกัันตามที่่�นายทะเบีียน
กำำ�หนด เมื่่�อได้้หารืือกัับคณะอนุุญาโตตุุลาการและคู่่�พิิพาททุุกฝ่่ายแล้้ว
นายทะเบีียนอาจขอให้้คณะอนุุญาโตตุุลาการมีีคำำ�สั่่�งงดการพิิจารณา
คดีีไว้้และหากเห็็นว่่าคู่่�พิิพาทจะไม่่ปฏิิบััติิตาม ให้้ถืือว่่าเป็็นการถอน
ข้้อเรีียกร้้องและข้้อเรีียกร้้องแย้้ง โดยไม่่ตััดสิิทธิิที่่�จะดำำ�เนิินการทาง
อนุุญาโตตุุลาการใหม่่
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คณะอนุุญาโตตุุลาการอาจงดการพิิจารณาคดีีทั้้�งหมดหรืือ
แต่่บางส่่วนจนกว่่าจะได้้รัับเงิินประกัันครบถ้้วนก็็ได้้และเมื่่�อคู่่�พิิพาท
ฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งมีีคำำ�ขอ คณะอนุุญาโตตุุลาการอาจออกคำำ�ชี้้�ขาดสำำ�หรัับ
ค่่าธรรมเนีียมและค่่าใช้้จ่่ายที่่�ค้้างชำำ�ระก็็ได้้
ในกรณีที่มีค�ำสั่งงดการพิจารณาคดี
(1) คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจวางเงินประกันแทนคู่พิพาท
ฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องช�ำระก็ได้
(2) มิให้นบั ระยะเวลาทีอ่ ยูร่ ะหว่างการงดการพิจารณาคดีรวม
เข้าไว้ในระยะเวลาแห่งการท�ำค�ำชี้ขาดตามข้อ 27
ข้อ 35 คู่พพิ าททุกฝ่ายต้องรับผิดอย่างลกู หนีร้ ว่ มในการช�ำระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่อสถาบัน

หมวด 7
ความลับของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ข้้อ 36 คู่่�พิิพาทฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งหรืืออนุุญาโตตุุลาการคนใด
คนหนึ่่�ง รวมถึึงประธานกรรมการ นายทะเบีียน เจ้้าหน้้าที่่� พนักั งานและ
ลููกจ้้าง จะเปิิดเผยต่่อบุุคคลภายนอกในเรื่่อ� งใดๆ ที่่�เกี่่ย� วกัับกระบวนการ
อนุุญาโตตุุลาการไม่่ได้้ เว้้นแต่่คู่�พิ่ ิพาททุุกฝ่่ายจะได้้ให้้ความยิินยอมเป็็น
หนัังสืือ
สถาบัันซึ่�ง่ รวมถึึงประธานกรรมการ นายทะเบีียน เจ้้าหน้้าที่่�
พนัักงาน ลููกจ้้างและอนุุญาโตตุุลาการไม่่ผููกมััดที่่�จะต้้องทำำ�คำำ�แถลงใดๆ
เกี่่�ยวกัับกระบวนการอนุุญาโตตุุลาการที่่�กระทำำ�ภายใต้้ข้้อบัังคัับนี้้�
เว้้นแต่่เป็็นการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
คู่่�พิิพาทจะต้้องไม่่อ้้างอิิงประธานกรรมการ นายทะเบีียนเจ้้า
หน้้าที่่� พนักั งาน ลููกจ้้างและอนุุญาโตตุุลาการเป็็นพยานในกระบวนการ
ทางกฎหมายใดๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับกระบวนการอนุุญาโตตุุลาการ ที่่�กระทำำ�
ภายใต้้ข้้อบัังคัับนี้้� เว้้นแต่่เป็็นการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
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หมวด 8
การยกเว้นความรับผิด
ข้อ 37 คณะกรรมการ ผู้อ�ำนวยการสถาบัน นายทะเบียน
เจ้้าหน้้าที่่� พนัักงาน ลููกจ้้าง ตััวแทนหรืือบุุคคลใดก็็ตามที่่�แต่่งตั้้�งโดย
สถาบััน รวมถึึ ง คณะอนุุ ญ าโตตุุ ล าการ ผู้้�เชี่่� ย วชาญและเลขานุุ ก าร
คณะอนุุญาโตตุุลาการ ไม่่ต้อ้ งรัับผิิดทางแพ่่งต่่อบุุคคลใดๆ ในการกระ
ทำำ�หรืือละเว้้นไม่่กระทำำ�การในส่่วน ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินการทาง
อนุุญาโตตุุลาการภายใต้้ ข้้อบัังคัับนี้้� เว้้นแต่่จะกระทำำ�การโดยจงใจหรืือ
ประมาทเลิินเล่่ออย่่างร้้ายแรงทำำ�ให้้คู่่�พิพิ าทฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งเสีียหาย
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ)
ประธานกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
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ภาคผนวก 1
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ข้อ 1 ค่าธรรมเนียมเริม่ ต้น ให้เรียกเก็บจากผูเ้ รียกร้องในอัตรา
5,000 บาท เมื่อยื่นค�ำเสนอข้อพิพาท
ข้อ 2 7 ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ
ค่ า ธรรมเนี ย มอนุ ญ าโตตุ ล าการ ได้ แ ก่  ค ่ า ป่ ว ยการ
อนุญาโตตุลาการและค่าธรรมเนียมสถาบัน
ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ ให้ค�ำนวณจากทุนทรัพย์
ข้อเรียกร้องรวมกับทุนทรัพย์ ข้อเรียกร้องแย้ง
ค่่าธรรมเนีียมอนุุญาโตตุุลาการ สถาบัันให้้เป็็นไปตามตารางนี้้�
ตารางค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ
จ�ำนวนทุนทรัพย์ (บาท)

ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ

ไม่เกิน 2,000,000

30,000
+ 3% ของส่วนที่เกิน
ตั้งแต่ 2,000,001 – 4,000,000 30,000
2,000,000
+ 2% ของส่วนทีเ่ กิน
ตั้งแต่ 4,000,001 – 8,000,000 90,000
4,000,000
+ 1.75% ของส่วนที่เกิน
ตั้งแต่ 8,000,001 – 12,000,000 170,000
8,000,000
+ 1.5% ของส่วนที่เกิน
ตัง้ แต่ 12,000,001 – 20,000,000 240,000
12,000,000
+ 1.25% ของส่วนที่เกิน
ตัง้ แต่ 20,000,001 – 35,000,000 360,000
20,000,000

7

แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ
ในคดีที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 3 ค่าใช้จ่าย
(1) ค่าใช้จ่ายของคณะอนุญาโตตุลาการ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึน้ จริงของ คณะอนุญาโตตุลาการในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตามความเหมาะสม
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(2) ค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�เกี่่ย� วเนื่่อ� งกัับการนั่่�งพิิจารณาคดีี ได้้แก่่ ค่า่ ใช้้จ่า่ ยใน
การใช้้เครื่่อ� งอำำ�นวยความสะดวกการบริิหารจััดการและบริิการสนัับสนุุน
ต่่างๆ
(3) ค่่าใช้้จ่า่ ยในการนั่่ง� พิิจารณาคดีีในแต่่ละครั้้�ง โดยกำำ�หนดให้้
แต่่ละฝ่่ายต้้องชำำ�ระค่่าห้้องพิิจารณาและค่่าอุุปกรณ์์ฝ่า่ ยละ 5,000 บาท
ต่่อวััน
(4) ค่าใช้จ่ายของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ของผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามความเหมาะสม

