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ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ว่าด้วยการระงับข้อพิพาทด้วยวิธกี ารทางออนไลน์
พ.ศ. ๒๕๖๓
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี พั ฒ นาการทางเทคโนโลยี ที่ ก้ า วหน้ า อั น สามารถลดทอนระยะเวลา
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกลงได้ ดังนั้น เพื่อให้การระงับข้อพิพาท
ทางเลือกด้วยวิธีการทางออนไลน์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และการบริการก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๕) แห่ งพระราชบั ญญั ติ สถาบั นอนุ ญาโตตุ ลาการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการจึงออกข้อบังคับนี้ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีการทางออนไลน์ พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่าด้วยการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
(๑) “วิธีการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ ” หมายความว่า วิธีการระงับข้อพิพาทที่คู่พิพาท
ดาเนินการ ผ่านระบบระงับข้อพิพาททางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเจรจาต่อรอง การประนอมข้อพิพาท
และการอนุญาโตตุลาการ หรือวิธีการอย่างอื่นตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(๒) “สถาบั น ” หมายความว่ า สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) “ระบบ” หมายความว่า ระบบการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการทางออนไลน์ที่สถาบันจัดทาขึ้น
(๔) “ผู้เรียกร้อง” หมายความว่า คู่พิพาทฝ่ายที่เริ่มต้นดาเนินการระงับข้อพิพาททางเลือก
ด้วยวิธีการทางออนไลน์
(๕) “ผู้คัดค้าน” หมายความว่า คู่พิพาทฝ่ายที่ได้รับคาเรียกร้องให้ดาเนินการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกด้วยวิธีการทางออนไลน์
(๖) “ที่ อ ยู่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” หมายความว่ า ที่ อ ยู่ ต ามจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ก าหนด
โดยคู่พิพาทเพื่อใช้ในการดาเนินการตามระบบ
(๗) “นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการหรือผู้ที่มีอานาจ
กระทาการแทนตามที่ผู้อานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการกาหนด
(๘) “การประนอมข้อพิพาท” ให้หมายความรวมถึง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
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ข้อ ๕ ให้ผู้อานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการรักษาการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางออนไลน์
ที่คู่พิพาทตกลงกันให้สถาบันเป็นผู้บริหารจัดการคดีด้วยระบบ
ข้อ ๗ การยื่ น การรั บ การส่ งข้ อมู ลหรื อเอกสาร รวมถึ งการติ ดต่ อใด ๆ ระหว่ างกั น
ตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามระบบ
ข้อ ๘ การส่งเอกสารใด ๆ ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ระบุไว้โดยคู่พิพาท หรือช่องทางอื่น
ตามที่กาหนดไว้ในระบบ ให้ถือว่าเป็นการส่งเอกสารโดยชอบ และถือว่าผู้รับได้รับเอกสารในวันที่ส่งแล้ว
ข้อ ๙ ภาษาที่ ใช้ ในการระงั บข้ อพิ พาทให้ เป็ นไปตามที่ คู่ พิ พาทตกลงกั นตามที่ ก าหนดไว้
ในระบบ ในกรณีที่คู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาในการระงับข้อพิพาท
ข้อ ๑๐ ให้ราชอาณาจักรไทยเป็นสถานที่ที่ใช้ในการระงับข้อพิพาท เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้
เป็นอย่างอื่นตามที่กาหนดไว้ในระบบ
ข้อ ๑๑ ระยะเวลาอย่ า งใด ๆ ที่ ก าหนดไว้ ใ นระบบซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การตามข้ อ บั ง คั บ นี้
นายทะเบียนย่อมมีอานาจย่นหรือขยายระยะเวลาได้ตามที่เห็นสมควร
หมวด ๒
วิธีการระงับข้อพิพาททางออนไลน์
ข้อ ๑๒ การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ ประกอบด้วย วิธีการระงับข้อพิพาท ดังต่อไปนี้
(๑) การเจรจาต่อรอง
(๒) การประนอมข้อพิพาท
(๓) การอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่สถาบันเห็นสมควร อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการระงับข้อพิพาทตามที่กาหนดไว้
ในระบบก็ได้
ข้อ ๑๓ ผู้เรียกร้องที่ประสงค์จะระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ จะต้องยืน่
คาเรียกร้องตามระบบที่สถาบันกาหนด
ผู้เรียกร้องอาจส่งข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทพร้อมกับคาเรียกร้องได้
ตามที่กาหนดไว้ในระบบ
ข้อ ๑๔ เมื่อสถาบันเห็นว่าคาเรียกร้องถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้สถาบันรับคาเรียกร้องนั้นไว้
เพื่อดาเนินการต่อไป
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กรณี ที่ ค าเรี ยกร้องไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วน หรื อไม่เหมาะสมที่ จะดาเนินการตามระบบ
สถาบันย่อมมีสิทธิที่จะไม่รับคดีนั้นไว้ดาเนินการ หรือรับไว้เพื่อดาเนินคดีในระบบปกติโดยความเห็นชอบ
ของคู่พิพาท
ข้อ ๑๕ เมื่ อ สถาบั น ได้ รั บ ค าเรี ย กร้ อ งแล้ ว ให้ แ จ้ ง ผ่ า นระบบให้ ผู้ คั ด ค้ า นทราบโดยเร็ ว
และต้องแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบถึงสิทธิต่าง ๆ ในการดาเนินการระงับข้อพิพาทด้วย
ข้อ ๑๖ ผู้คัดค้านที่จะเข้าร่วมในการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางออนไลน์
จะต้องยื่นคาคัดค้านและข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ระบบกาหนด
ผู้คัดค้านอาจยื่นข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานตามที่เห็นสมควรตามที่กาหนดไว้ในระบบได้
ข้อ ๑๗ เมื่ อผู้ คั ดค้ านยื่ นค าคั ดค้ านถู กต้ องและครบถ้ วนแล้ ว ให้ สถาบั นด าเนิ นการระงั บ
ข้อพิพาทไปตามข้อบังคับนี้และตามที่ระบบกาหนด
กรณีที่สถาบันเห็นว่าการยื่นคาคัดค้านไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนแจ้งผ่านระบบให้
ผู้คัดค้านดาเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วน หากผู้คัดค้านไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาตามที่ระบบ
กาหนดให้ถือว่าผู้คัดค้านไม่ประสงค์จะเข้าร่วมในการระงับข้อพิพาทนั้น และให้สถาบันดาเนินการต่อไป
ตามที่ระบบกาหนด
ข้อ ๑๘ ถ้าผู้คัดค้านยื่นข้อเรียกร้องแย้งรวมเข้ามาในคาคัดค้าน ให้นายทะเบียนดาเนินการในส่วน
ข้อเรียกร้องแย้งเช่นเดียวกันกับคาเรียกร้อง โดยให้ถือว่าผู้เรียกร้องเป็นผู้คัดค้านในข้อเรียกร้องแย้งนั้น
ทั้งนี้ ระบบอาจกาหนดให้ดาเนินการต่อข้อเรียกร้องแย้งรวมกันเป็นคดีเดียว หรือแยกออกเป็นอีกคดีหนึ่ง
หรือให้คู่พิพาทไปดาเนินคดีในระบบปกติก็ได้
ข้อ ๑๙ การเริ่มต้นคดี ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา การตั้งและคัดค้าน ผู้ประนอมและ
คณะอนุ ญาโตตุ ลาการ รวมถึ งการสิ้ นสุ ดการระงับข้ อพิ พาทด้ วยวิธี การระงับข้ อพิ พาททางออนไลน์
ให้เป็นไปตามที่ระบบกาหนด
ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับการตั้งแล้ว ผู้ประนอมและคณะอนุญาโตตุลาการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง
ซึ่งอาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลาง และความเป็นอิสระของตนให้คู่พิพาททราบโดยทั นที
ตามวิธีการที่ระบบกาหนด
หากปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ตามวรรคหนึ่ ง ขึ้ น ภายหลั ง ได้ รั บ การตั้ ง ผู้ ป ระนอมและคณะ
อนุญาโตตุลาการ ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นให้คู่พิพาททราบทันทีตามวิธีการที่ระบบกาหนด
ข้อ ๒๑ เมื่ อมี เหตุ อั นควรสงสั ยถึ งความเป็ นกลางและความเป็ นอิ สระของผู้ ประนอมและ
คณะอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทอาจคัดค้านผู้ประนอมและอนุญาโตตุลาการได้ตามวิธีการที่ระบบกาหนด
ถ้ าคู่ พิ พาทอี กฝ่ ายหรื อน ายทะเบี ยน เห็ นด้ ว ยกั บการ คั ดค้ าน ห รื อผู้ ประนอม
หรือ คณะอนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้านถอนตัว ให้มีการตั้งผู้ประนอมและคณะอนุญาโตตุลาการคนใหม่
แทนตามวิธีการที่ระบบกาหนด
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ข้อ ๒๒ ในการประนอมและการอนุญาโตตุลาการ ให้ผู้ประนอมและคณะอนุญาโตตุลาการ
ดาเนินคดีไปตามหลักการประนอมข้อพิพาท และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ชี้นาและไม่แสดงให้
คู่พิพาทสงสัยถึงความเป็นอิสระและความเป็นกลาง โดยต้องดาเนินการให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลา
ที่ระบบกาหนด
ผู้ ประนอม หรื อคณะอนุ ญาโตตุ ลาการอาจเรี ยกให้ คู่ พิ พาทส่ งพยานหลั กฐานใด ๆ ตามที่
เห็นสมควรผ่านระบบก็ได้
ข้อ ๒๓ ในการดาเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาวินิจฉัยคดี
จากพยานเอกสารเท่านั้น หรือเมื่อเห็นสมควร คณะอนุญาโตตุลาการอาจสืบพยานบุคคล ผู้เชี่ยวชาญ
หรือฟังคาแถลงด้วยวาจา หรือคาแถลงเป็นหนังสืออย่างใด ๆ อันเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีหรือขอบเขต
อานาจของคณะอนุญาโตตุลาการผ่านระบบก็ได้
การดาเนินกระบวนพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการให้ดาเนินการผ่านระบบเท่านั้น เว้นแต่กรณี
มีเหตุสุดวิสัย หรือมีพฤติการณ์สมควรอย่างอื่น
ข้อ ๒๔ หากคู่ พิ พ าทตกลงระงั บ ข้ อ พิ พ าทได้ ก่ อ นที่ ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการจะมี ค าชี้ ข าด
คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีคาสั่งให้ยุติกระบวนพิจารณา หรืออาจทาคาชี้ขาดตามยอมก็ได้ตามขั้นตอน
และวิธีการที่ระบบกาหนด
ข้อ ๒๕ เว้นแต่ระบบจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ผู้ประนอมทาหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ
ตัวแทน หรือผู้ให้คาปรึกษาในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการทางศาล ซึ่งพิจารณา
ข้อพิพาทที่ตนเป็นผู้ประนอม
หมวด ๓
ค่าธรรมเนียม
ข้อ ๒๖ ค่าธรรมเนียมการระงับข้อพิพาทผ่านระบบ ให้เรียกเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) การเจรจาต่อรอง ไม่เกินข้อพิพาทละ ๕,๐๐๐ บาท
(๒) การประนอมข้อพิพาท ไม่เกินข้อพิพาทละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) การอนุญาโตตุลาการ ไม่เกินข้อพิพาทละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ส่วนบรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเรียกเก็บจากคู่พิพาท ให้เรียกเก็บตามที่สถาบันกาหนด
หมวด ๔
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๒๗ หน่วยงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ อาจดาเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบนี้ได้

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง

หนา้ ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๒๘ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการใช้ ร ะบบเพื่ อ การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทตามพระราชบั ญ ญั ติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ในข้อบังคับนี้
(๑) การประนอมข้อพิพาท ให้หมายรวมถึง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๒) คู่พิพาท ให้หมายรวมถึง คู่กรณี
(๓) ผู้ประนอม ให้หมายรวมถึง ผู้ไกล่เกลี่ย
ข้อ ๒๙ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่จะเรียกเก็บจากคู่พิพาทที่ได้ดาเนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านทางระบบ
หมวด ๕
การรักษาความลับ
ข้อ ๓๐ ผู้ประนอมและคณะอนุ ญาโตตุลาการไม่ผู ก มัดที่ จะต้ องทาค าแถลงใด ๆ เกี่ยวกั บ
กระบวนการประนอมข้อพิพาทและกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่กระทาภายใต้ข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะเป็น
การปฏิบัติตามกฎหมาย
คู่พิพาทจะต้องไม่อ้างอิงนายทะเบียน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลใด
ก็ ต ามที่ แ ต่ งตั้ งโดยสถาบั น รวมถึ งผู้ ประนอมและคณะอนุ ญาโตตุ ลาการเป็ นพยานในกระบวนการ
ทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีที่กระทาภายใต้ข้อบังคับนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อ ๓๑ คู่ พิ พ าท ผู้ ป ระนอม และคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งรั ก ษาความลั บ
และจะเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรอง การประนอมข้อพิพาท
การอนุ ญาโตตุลาการ สัญญาประนีประนอมยอมความ และคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ได้
เว้นแต่เป็นการกระทา ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือข้อตกลงระงับข้อพิพาท
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) เพื่อยื่นคาร้องขอบังคับตามคาชี้ขาด หรือเพิกถอนคาชี้ขาดต่อศาล
(๓) เพื่อปฏิบัติตามคาสั่ง หรือหมายเรียกของศาลที่มีเขตอานาจ
(๔) เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิทางกฎหมาย
(๕) เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายของประเทศซึ่ ง คู่ พิ พ าทนั้ น มี ถิ่ น ที่ อ ยู่
โดยกฎหมายนั้นบังคับให้คู่พิพาทเปิดเผยข้อมูล
(๖) เพื่อปฏิบัติตามคาขอ หรือข้อกาหนดของหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
(๗) เพื่ อปฏิ บั ติ ตามค าสั่ งของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการตามค าขอของคู่ พิ พาทฝ่ ายใดฝ่ า ยหนึ่ ง
ซึ่งได้แจ้งให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งทราบแล้ว

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง

หนา้ ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๓๒ บรรดาข้อเท็จจริง คาเรียกร้อง คาคัดค้าน คาเรียกร้องแย้ง คาคัดค้านแก้ข้อเรียกร้องแย้ง
คาคู่ความ แนวทางที่เสนอเพื่อระงับข้อพิพาท พยานหลักฐาน ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเจรจาต่อรอง กระบวนการประนอมข้อพิพาท และกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ได้ทาขึ้น
ภายใต้ข้อบังคับนี้ ให้เก็บรักษาไว้ในระบบเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ ปี นับแต่วันที่กระบวนการระงับ
ข้ อพิ พาทสิ้ นสุ ดลง เว้ นแต่ สั ญญาประนี ประนอมยอมความ ข้ อตกลงระงั บข้ อพิ พาท และค าชี้ ขาด
ของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการ ให้ เก็ บรั กษาไว้ ในระบบเป็ นระยะเวลาอย่ างน้ อย ๑๐ ปี นั บแต่ วั นที่
กระบวนการระงับข้อพิพาทสิ้นสุดลง
หมวด ๖
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๓๓ นายทะเบียน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลใดก็ตามที่แต่งตั้ง
โดยสถาบั น รวมถึ ง ผู้ ประนอม และคณะอนุ ญาโตตุ ลาการ ไม่ ต้ องรั บผิ ดทางแพ่ งต่ อบุ คคลใด ๆ
ในการกระทา หรือละเว้นไม่กระทาการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระงับข้อพิพาทที่ได้ดาเนินการ
ภายใต้ข้อบังคับนี้โดยชอบ
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประธานกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

