
 

 
ขอบังคับสํานักงานศาลยุติธรรม 

วาดวยอนุญาโตตุลาการ 
สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

      

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐ บัญญัติใหศาล          
ยุติธรรมมีหนวยธุรการที่เปนอิสระจากฝายบริหาร  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการศาลยุติธรรม  พ. ศ.๒๕๔๓  ไดจัดตั้งสํานักงานศาลยุติธรรมข้ึนโดยมีสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเปนหนวยงานในสังกัด  ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ  พ . ศ .๒๕๔๕   จึ ง มีความจํ า เปนตองปรับปรุงขอบั งคับว าด วย
อนุญาโตตุลาการ  สถาบันอนุญาโตตุลาการ  ดังตอไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ขอ ๑  ในขอบังคับน้ี 
   (๑)  “สถาบัน” หมายถึง  สถาบันอนุญาโตตุลาการ  สํานักงานศาลยุติธรรม 
   (๒)  “ผูอํานวยการ” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักระงับขอพิพาท หรือผูอํานวยการ 
สถาบันอนุญาโตตุลาการ   
   (๓)  “คณะอนุญาโตตุลาการ” หมายถึง  อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือ
อนุญาโตตุลาการหลายคน 
   (๔)  “ขอบังคับอนุญาโตตุลาการ” หมายถึง  ขอบังคับสํานักงานศาลยุติธรรม
วาดวยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ  

การใชขอบังคับอนุญาโตตุลาการ 

 ขอ ๒  ใหใชขอบังคับอนุญาโตตุลาการแกการอนุญาโตตุลาการซึ่งจัดการโดยสถาบัน  
เวนแต คูพิพาทจะตกลงเปนอยางอื่น  โดยไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการ 



 ๒

 ขอ ๓  การสงคําคูความ หนังสือแจงความ หรือเอกสารอื่นใด ใหถือวามีผลสมบูรณ
เม่ือไดสงใหแกคูพิพาทอีกฝายหนึ่ง ผูแทนหรือทนายความของฝายนั้น หรือไดมีการสงไปถึง
ภูมิลําเนาหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของผูรับ  หากไมสามารถสืบหาภูมิลําเนาหรือสถานที่
ประกอบธุรกิจที่แทจริงได ใหสงไปยังถิ่นที่อยูหรือสถานที่ประกอบธุรกิจที่ทราบครั้งสุดทาย
ของบุคคลนั้น  

 ขอ ๔  เพ่ือประโยชนในการคํานวณระยะเวลาตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการ มิให
นับวันแรกแหงระยะเวลาน้ันรวมคํานวณเขาดวย  ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาเปนวันหยุดซึ่ง
ตามประเพณีงดเวนการงาน  ใหขยายระยะเวลาดังกลาวจนถึงวันที่เร่ิมทํางานใหม 
   วันหยุดซึ่งตามประเพณีงดเวนการงานและอยูในระหวางระยะเวลาดังกลาว
ตามวรรคหนึ่ง ใหรวมคํานวณเขาไปในระยะเวลาดวย 
 

หมวด ๒ 
ขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ 

แบบอยางขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ 

 ขอ ๕  คูพิพาทอาจระบุขอสัญญาอนุญาโตตุลาการดังตอไปน้ีในสัญญา หรือทําเปน
สัญญาอนุญาโตตุลาการอีกฉบับหน่ึงก็ได  
   “ขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ซ่ึงเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวของกับ
สัญญานี้  รวมทั้งปญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณของสัญญานี้ ให     
ทําการวินิจฉัยช้ีขาดโดยการอนุญาโตตุลาการ  ตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม  ซ่ึงใชบังคับอยูในขณะที่มีการเสนอขอพิพาทเพื่อ
การอนุญาโตตุลาการและใหอยูภายใตการจัดการของสถาบันดังกลาว” 

 

หมวด ๓  
คําคูความและการสงคําคูความ 

คําเสนอขอพิพาท 

 ขอ ๖  ใหคูพิพาทเสนอขอพิพาทของตน (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ผูเรียกรอง”)โดยทํา
เปนหนังสือประกอบดวยรายละเอียดตามแบบที่กําหนดยื่นตอผูอํานวยการ คําเสนอขอพิพาท
ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 



 ๓

   (๑)  คําขอใหระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
   (๒)  ช่ือและที่อยูของคูพิพาท 
   (๓)  ขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือสัญญาอนุญาโตตุลาการ 
   (๔)  สัญญาหรือนิติสัมพันธอันกอใหเกิดหรือที่เกี่ยวของกับขอพิพาท 
   (๕)  ขอเท็จจริงอันเปนฐานแหงขอเรียกรองและจํานวนเงินที่เรียกรอง 
   (๖)  ขอเรียกรองและคําขอ 
   (๗)  กรณีที่ไมไดตกลงกันไวกอน  ใหระบุจํานวนอนุญาโตตุลาการ 
   ใหผูเรียกรองแนบสําเนาคําเสนอขอพิพาทในจํานวนที่เพียงพอเพื่อสงให         
คูพิพาทอีกฝายหนึ่ง (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ผูคัดคาน”) และคณะอนุญาโตตุลาการ 

 ขอ ๗  เม่ือผูอํานวยการเห็นวาคําเสนอขอพิพาทมีรายละเอียดครบถวนตามขอ ๖       
ใหสถาบันสงสําเนาคําเสนอขอพิพาทดังกลาวไปยังผูคัดคานโดยไมชักชา 
   หากผูอํานวยการเห็นวาคําเสนอขอพิพาทไมถูกตอง ใหมีคําสั่งไมรับ หรือให
คืนคําเสนอขอพิพาทนั้นไปใหทํามาใหม หรือใหแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนภายใน
ระยะเวลาและกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได 

คําคัดคาน 

 ขอ ๘  เม่ือผูคัดคานไดรับสําเนาคําเสนอขอพิพาทแลว จะยื่นคําคัดคานและขอเรียกรอง
แยง (ถามี) ก็ได โดยทําเปนหนังสือมีรายละเอียดตามแบบที่สถาบันกําหนดพรอมสําเนา      
ในจํานวนที่เพียงพอที่จะสงใหแกคณะอนุญาโตตุลาการและผูเรียกรอง ทั้งน้ี ใหยื่นภายใน       
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับสําเนาคําเสนอขอพิพาท 

การตั้งผูแทนหรือบุคคลเพื่อชวยเหลือในการดําเนินกระบวนพิจารณา 

 ขอ ๙   คูพิพาทอาจตั้งผูแทนหรือบุคคลใดเพื่อชวยเหลือตนในการดําเนินกระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการก็ได ใหคูพิพาทดังกลาวแจงช่ือและที่อยูของผูแทนหรือบุคคล        
ซ่ึงตนต้ังใหเปนผูชวยเหลือเปนหนังสือยื่นตอผูอํานวยการ 

การตั้งอนุญาโตตุลาการ  

 ขอ ๑๐  ใหมีอนุญาโตตุลาการจํานวน ๑ หรือ ๓ คน 

 ขอ ๑๑  ในกรณีที่กําหนดใหมีอนุญาโตตุลาการจํานวน ๑ คน ใหดําเนินการ ดังน้ี 



 ๔

   (๑)  ใหคูพิพาทแตละฝายเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการจํานวน ๓ รายช่ือไป
ยังสถาบัน 
   (๒)  เม่ือสถาบันไดรับรายช่ืออนุญาโตตุลาการแลว สถาบันอาจเสนอรายชื่อ
อนุญาโตตุลาการอีก ๓ รายช่ือแลวสงกลับไปใหคูพิพาท 
   (๓)  ใหคูพิพาทคัดเลือกรายช่ืออนุญาโตตุลาการเรียงตามลําดับความพึงพอใจ             
ทั้ง  ๙ รายช่ือสงกลับไปยังสถาบัน 
   (๔)  ใหสถาบันดําเนินการติดตอบุคคลที่คูพิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุด
เพ่ือเปนอนุญาโตตุลาการ 

 ขอ ๑๒  หากคูพิพาทตกลงใหมีอนุญาโตตุลาการจํานวน ๓ คน ใหดําเนินการดังน้ี 
                (๑) ใหคูพิพาทตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละ ๑ คน และใหอนุญาโตตุลาการ     
ดังกลาวรวมกันตั้งบุคคลภายนอกอีกคนหนึ่งเปนประธานคณะอนุญาโตตุลาการ 
                (๒)  ใหนําขอ ๑๑ มาใชแกการตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการโดยอนุโลม 

 ขอ ๑๓   ในกรณีที่กําหนดใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการ
มากกวาสามคน ใหนําขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๑๔ 
   (๑)  การตั้งอนุญาโตตุลาการตองทําเปนหนังสือ ลงลายมือช่ือของผูต้ังพรอม
ทั้งระบุช่ือที่อยู สัญชาติ อาชีพ  และคณุสมบัติของผูที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนอนุญาโตตลุาการ 
   (๒)  อนุญาโตตุลาการตองใหความยินยอมในการแตงต้ัง และใหอยูภายใต
บังคับของประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการทายขอบังคับน้ี 
   (๓)  ใหสถาบันรีบแจงช่ือและรายละเอียดของอนุญาโตตุลาการใหคูพิพาท         
ทุกฝายทราบ 

การคัดคานอนุญาโตตุลาการ 

 ขอ ๑๕  เม่ือไดรับการแตงต้ังและตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 
ใหอนุญาโตตุลาการเปดเผยถึงขอเท็จจริงอันอาจทําใหคูพิพาทเกิดความสงสัยอันควรในความ
เปนอิสระและความเปนกลางของตนถาหากพึงมี 
 
 



 ๕

 ขอ ๑๖ 
    (๑)  คูพิพาทฝายหนึ่งอาจคัดคานอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงต้ังโดยคูพิพาทอีกฝาย
หน่ึงได  หากมีความสงสัยอันควรในความเปนอิสระและเปนกลางของอนุญาโตตุลาการ 
    (๒)  การคัดคานใหทําเปนหนังสือแจงเหตุที่คัดคานโดยแจงชัดและยื่นตอ         
ผูอํานวยการภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับแจงช่ือและรายละเอียดของอนุญาโตตุลาการผูน้ัน 
หรือรูถึงขอเท็จจริงแหงการคัดคาน  แลวแตกรณี 

 ขอ ๑๗ 
   (๑)  หากคูพิพาทอีกฝายหนึ่งเห็นชอบกับการคัดคานอนุญาโตตุลาการหรือ       
ผูเปนอนุญาโตตุลาการขอถอนตัวหลังจากการคัดคาน ใหดําเนินการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการ
ใหมแทนอนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดคานตามขอ ๑๑   ๑๒  หรือ  ๑๓  แลวแตกรณี  ทั้งน้ี        
แมคูพิพาทจะมิไดใชสิทธิในการตั้งอนุญาโตตุลาการตั้งแตแรกก็ตาม 
   (๒)  การที่คูพิพาทอีกฝายหนึ่งเห็นชอบกับการคัดคานอนุญาโตตุลาการหรือ
การที่ผูเปนอนุญาโตตุลาการขอถอนตัว  มิไดหมายถึงการยอมรับถึงความถูกตองแหงเหตุ     
คัดคานอนุญาโตตุลาการ 

 ขอ ๑๘ 
   (๑)  ถาคูพิพาทอีกฝายหนึ่งไมเห็นดวยกับการคัดคานหรือหาก
อนุญาโตตุลาการซึ่งถูกคัดคานไมถอนตัวจากการเปนอนุญาโตตุลาการ ใหผูอํานวยการเสนอ
เร่ืองตอคณะอนุญาโตตุลาการ และใหคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยคําคัดคานให      
เสร็จส้ินภายในสิบหาวัน 
   (๒)  ในกรณีที่การคัดคานอนุญาโตตุลาการไมบรรลุผล หรือในกรณีที่มี
อนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว คูพิพาทฝายที่คัดคานอาจยื่นคํารองคัดคานตอศาลภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ 

 ขอ ๑๙   หากอนุญาโตตุลาการที่ต้ังข้ึนใหมตามขอ ๑๖ ๑๗ และ ๑๘ เปน
อนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว หรือเปนประธานคณะอนุญาโตตุลาการ  ใหดําเนินกระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการใหม  
   หากอนุญาโตตุลาการที่ต้ังข้ึนใหมเปนอนุญาโตตุลาการในลกัษณะอื่น   การจะ
ดําเนินกระบวนพิจารณาใหมหรือไมน้ัน ใหเปนดุลพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการในขอพิพาท
น้ัน 
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กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ  

 ขอ ๒๐  กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการจะกําหนดเปนภาษาใดก็ได 

 ขอ ๒๑  ในกรณีที่ สัญญาอนุญาโตตุลาการมิ ไดกํ าหนดไว เปนอย างอื่ น  ให
อนุญาโตตุลาการมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงหลัก
แหงความยุติธรรม  และการใหคูพิพาทมีโอกาสเสนอขอเท็จจริงสนับสนุนขออางขอตอสูของ
ตนไดตามควรแกพฤติการณแหงขอพิพาทนั้น 

 ขอ ๒๒   การสืบพยานใหเปนไปตามวิธีการตอไปนี้ 
    (๑)  ใหคูพิพาทยื่นเสนอพยานเอกสารตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนขออางขอตอสู
ของตนตออนุญาโตตุลาการตามวันเวลาท่ีอนุญาโตตุลาการกําหนด ในกรณีที่เห็นสมควร 
อนุญาโตตุลาการมีอํานาจสั่งใหคูพิพาทสงเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของกับขอพิพาทใหก็ได 
                (๒)  การสืบพยานบุคคลใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ ใหอนุญาโตตุลาการ
บันทึกคําพยานโดยยอเพ่ืออานและใหพยานลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานแลวเก็บรวมไวใน
สํานวน อนุญาโตตุลาการจะใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากสถาบันชวยบันทึกคําพยาน       
ก็ได  การบันทึกคําพยานดังกลาวอาจใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีอื่นใดก็ได โดย        
ความยินยอมของคูพิพาท 
                (๓)  การสืบพยานและกระบวนพิจารณาใหกระทําเปนการลับ 

 ขอ ๒๓    คูพิพาทฝายใดกลาวอางขออางใด   ใหภาระการพิสูจนตกอยูแกคูพิพาทฝาย
ที่กลาวอาง 

 ขอ ๒๔   คูพิพาทจะไมอางอนุญาโตตุลาการเปนพยานในกระบวนพิจารณาชั้นศาล
เกี่ยวกับขอพิพาทซึ่งเปนมูลแหงกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 

 ขอ ๒๕   อนุญาโตตุลาการจะใหผูเช่ียวชาญคนใดคนหนึ่งทํารายงานความเห็นเสนอ     
ก็ได  กรณีเชนน้ีใหคูพิพาทแจงขอเท็จจริงที่เกี่ยวของตามที่ผูเช่ียวชาญสอบถาม 
    เม่ือไดรับรายงานความเห็นของผูเช่ียวชาญแลว  ใหสถาบันสงสําเนา       
ความเห็นใหอนุญาโตตุลาการและคูพิพาททราบ  
    คูพิพาทอาจยื่นคํารองขอซักถามผูเช่ียวชาญก็ได หากอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาอนุญาต  ก็ใหนําวิธีการสืบพยานในขอ ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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 ขอ ๒๖   ถาคูพิพาทไมมีพยานอื่นใดมาเสนอตออนุญาโตตุลาการอีก ก็ใหส่ังปดการ
พิจารณา 

หมวด ๔ 
คําชี้ขาด 

 ขอ ๒๗   คําช้ีขาดจะตองทําใหเสร็จภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
ต้ังอนุญาโตตุลาการคนสุดทาย 

 ขอ ๒๘    คําช้ีขาดใหเปนไปตามเสียงขางมากของอนุญาโตตุลาการ แตจะกําหนดหรือ
ช้ีขาด  การใดใหเกินขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคําขอของคูพิพาทไมได เวนแต
จะเปนการกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือคาปวยการ
อนุญาโตตุลาการ หรือเปนการชี้ขาดใหเปนไปตามขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความ
กันระหวางคูพิพาท 

 ขอ ๒๙   อนุญาโตตุลาการจะตองวินิจฉัยช้ีขาดไปตามหลักแหงกฎหมายและ         
ความยุติธรรม  เวนแตคูพิพาทจะตกลงใหวินิจฉัยช้ีขาดโดยใชหลักสุจริตและเปนธรรม 
   ในการตีความตามสัญญาใหคํานึงถึงสภาพความเปนไปไดและแนวปฏิบัติ
ทางการคาตามสัญญานั้น ๆ ดวย 

 ขอ ๓๐   คําช้ีขาดจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของอนุญาโตตุลาการ ระบุ         
วัน เดือน ป และสถานที่ทําคําช้ีขาดไวโดยชัดแจง ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการคนใดไมลง     
ลายมือช่ือไว ใหอนุญาโตตุลาการอื่นหรือผูอํานวยการจดแจงเหตุขัดของลงไว 
   คําช้ีขาดจะตองระบุเหตุผลแหงขอวินิจฉัยทั้งปวงไวโดยชัดแจง 
   อนุญาโตตุลาการ ผูอํานวยการ และสถาบันจะเปดเผยคําช้ีขาดตอสาธารณชน 
ไมได  เวนแตคูพิพาทยินยอม  
   เม่ือทาํคําช้ีขาดแลว ใหรีบสงสําเนาคําช้ีขาดไปถึงคูพิพาทที่เกี่ยวของทุกฝาย 
และใหถือวาคําช้ีขาดมีผลผูกพันคูพิพาทแลว   ต้ังแตวันที่สําเนาคําช้ีขาดไปถึงคูพิพาทฝายนั้น 

 ขอ ๓๑  ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่สําเนาคําช้ีขาดไปถึง  เม่ือเกิดความ
สงสัยตามควรเกี่ยวกับขอความในคํา ช้ีขาด คู พิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจรองขอให
อนุญาโตตุลาการตีความขอความนั้นได  คําตีความนี้ใหถือเปนสวนหน่ึงของคําช้ีขาด 
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 ขอ ๓๒   ถาในคําช้ีขาดใดมีขอผิดพลาดหรือขอผิดหลงเล็กนอย เม่ืออนุญาโตตุลาการ
เห็นสมควรภายในสามสิบวันนับแตวันมีคําช้ีขาด  หรือเม่ือคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งรองขอ 
ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่สําเนาคําช้ีขาดไปถึง  แลวแตกรณี อนุญาโตตุลาการ
อาจแกไขใหถูกตองได 

 ขอ ๓๓   ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่สําเนาคําช้ีขาดไปถึง  เม่ือคูพิพาท
ฝายใดเห็นวามิไดช้ีขาดในขอประเด็นสาระสําคัญใด ก็อาจรองขอใหอนุญาโตตุลาการทํา         
คําช้ีขาดเพิ่มเติมในประเด็นขอน้ันได 
           ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการเห็นวาขอประเด็นน้ันเปนขอสาระสําคัญและยังมิได          
ช้ีขาดไว  ก็ใหทําการชี้ขาดในประเด็นน้ันใหเสร็จส้ินภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันที่คูพิพาท
ฝายนั้นไดยื่นคํารองขอ 
           ถาอนุญาโตตุลาการเห็นวาการทําคําช้ีขาดเพิ่มเติมน้ันไมอาจกระทําได        
นอกจากจะตองรับฟงขอเท็จจริงน้ันเพ่ิมเติม ก็อาจสั่งใหคูพิพาทนําพยานหลักฐานมาสืบได  
อน่ึง  อนุญาโตตุลาการจะตองทําคําช้ีขาดเพิ่มเติมดังกลาวใหเสร็จส้ินภายในหกสิบวัน          
นับแตวันที่คูพิพาทไดยื่นคํารองขอ 

 ขอ ๓๔   ใหนําขอ ๓๐ มาใชบังคับแกการแกไข การตคีวาม การอธิบายความ หรือ
การทําคําช้ีขาดเพิ่มเติม โดยอนุโลม 

 ขอ ๓๕   ภายในกําหนดเวลาสี่สิบวัน นับแตวันทําคําช้ีขาด ใหอนุญาโตตุลาการ         
สงมอบสํานวนความทั้งหมดใหสถาบันเพื่อการเก็บรักษา ในกรณีที่มีการทําคําตีความ คําแกไข         
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอยหรือคําช้ีขาดเพิ่มเติม ใหอนุญาโตตุลาการสงมอบสํานวน      
ทั้งหมดใหแกสถาบันเม่ือทําคําตีความ คําแกไขขอผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กนอย หรือ          
คําช้ีขาดเพิ่มเติมแลวแตกรณีเสร็จส้ินแลว  

 

หมวด ๕   
คาธรรมเนียม คาใชจาย และคาปวยการ 

 ขอ ๓๖   ใหอนุญาโตตุลาการกําหนดไวในคําช้ีขาดเรื่องคาธรรมเนียมและคาใชจายใน
ช้ันอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนคาปวยการอนุญาโตตุลาการ แตไมรวมถึงคาทนายความและ 
คาใชจายของทนายความ 
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 ขอ ๓๗  กอนที่จะมีการดําเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการไมวาในขั้นตอนใด 
หากเห็นสมควร ผูอํานวยการอาจเรียกใหคูพิพาทวางเงินประกันคาใชจาย คาธรรมเนียม และ
คาปวยการได  
           ถาคูพิพาทไมชําระหรือชําระไมครบถวนซ่ึงเงินประกันคาใชจาย คาธรรมเนียม 
หรือคาปวยการแลวแตกรณี ภายในระยะเวลาตามสมควรที่ผูอํานวยการกําหนดไว ผูอํานวยการ
จะทํารายงานเสนออนุญาโตตุลาการ  เพ่ือใหมีคําสั่งงดการดําเนินกระบวนพิจารณาไวก็ได  
 

หมวด ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ ๓๘   เ ว น แต คู พิ พ าทจ ะตกลงกั น เป น อย า ง อื่ น  ข อ สัญญาห รื อ สัญญา
อนุญาโตตุลาการ    การดําเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือการอางอิงใด ๆ ที่
กําหนดใหใชขอบังคับกระทรวงยุติธรรมวาดวยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ   
กับขอพิพาทที่เกิดขึ้น อาจเกิดขึ้น หรืออยูในระหวางการดําเนินการกอนหรือในขณะที่           
ขอบังคับน้ีมีผลใชบังคับใหถือวาขอสัญญาหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการ   การดําเนินกระบวน
พิจารณาหรือการอางอิงน้ัน  กําหนดใหใชขอบังคับอนุญาโตตุลาการนี้ 
 

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

 
          (ลงช่ือ)  กรองเกียรติ  คมสัน 

(นายกรองเกียรติ  คมสัน) 
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 
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