ข้อบังคับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ

ด้วยวัตถประสงค์ข้อ ๓.๙ แห่งข้อบังคับลักษณะการปกครองแห่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ระบุไว้ว่าเพื่อยุติความขัดแย้งภายในที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสมาคมกับสมาชิก และระหว่าง
สมาชิก สโมสร บุคลากรและนักกีฬาในสมาคม สภากรรมการจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖๖ แห่งข้อบั งคับ
ลักษณะการปกครองของสมาคม ออกข้อบังคับนี้ เพื่อพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างสมาคม สมาชิก
สโมสร นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการแข่งขัน ตลอดจนตัวแทนของผู้เล่น

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๑ ให้คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ เป็นหน่วยงานที่ดําเนิน
กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับนี้ โดยมี ประธานคณะกรรมการเป็นผู้กระทําการแทนและมีคําสั่ง
ตามข้อบังคับนี้
ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ให้ สมาคมช่วยดําเนินงานทางธุรการของคณะกรรมการและคณะ
อนุญาโตตุลาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประธานคณะกรรมการอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
กระบวนพิจารณาตามข้อบังคับนี้ได้ตามที่เห็นสมควร
คํานิยาม
ข้อ ๒ ในข้อบังคับนี้

(๑) “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(๒) “ประธานคณะกรรมการ” หมายถึง บุคคลที่เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้กระทําการแทนคณะกรรมการและมีคําสั่งตามข้อบังคับนี้
(๓) “คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ” หมายถึ ง อนุ ญ าโตตุ ล าการคนเดี ย วหรื อ คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการที่
ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหลายคน
(๔) “ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ” หมายถึง ข้อบังคับสํานักงานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
(๕) “สมาคม” หมายถึง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(๖) “สำนักเลขา” หมายถึง สำนักเลขาธิการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
การใช้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ
ข้อ ๓ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แก่การอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคู่พิพาทตกลงหรือยินยอมให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการนี้
ตามข้อบังคับดังกล่าวหรือซึ่งจัดการโดยคณะกรรมการ เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่สัญญาใดกําหนดให้ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยการอนุญาโตตุลาการ แต่มิได้ระบุให้ใช้ข้อบังคับ
ของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ และคู่พิพาทฝ่ายใดเสนอข้อพิพาทต่อ คณะกรรมการ หากคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง
ยินยอม ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ให้ใช้ข้อบังคับนี้แก่การอนุญาโตตุลาการดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งดําเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการโดยมิได้โต้แย้งหรือคัดค้านการใช้
ข้ อ บั ง คั บ อนุ ญ าโตตุ ล าการโดยชั ด แจ้ ง ให้ ถ ื อ ว่ า คู ่ พ ิ พ าททั ้ ง สองฝ่ า ยยิ น ยอมให้ ด ํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณา
อนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับนี้
การส่งเอกสาร
ข้อ ๔ การส่งคําเสนอข้อพิพาท คําคัดค้าน คําร้อง หนังสือแจ้งความ เอกสารหรือข้อมูลอื่นใด อาจส่งโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริการจัดส่งเอกสาร โทรสารหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่ปรากฏ
หลักฐานการส่งหรือแจ้ง
การส่งหรือแจ้งความตามวรรคหนึ่งให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อได้ส่ง

(๑) ให้แก่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง ผู้แทนหรือทนายความ หรือบุคคลซึ่งคู่พิพาทแต่งตั้งหรือกําหนดให้มีอํานาจ
รับเอกสารแทนตน หรือ
(๒) ไปยังภูมิลําเนา สถานที่ประกอบธุรกิจ หรือสถานที่ที่คู่สัญญากําหนดในสัญญาที่พิพาทว่าเป็นที่รับส่ง
เอกสาร หรือสถานที่ทคี่ ณะกรรมการหรือคณะอนุญาโตตุลาการอนุญาต หรือ
(๓) ไปยังถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ป ระกอบธุรกิจที่ทราบครั้งสุดท้ายของบุคคลนั้น หากไม่สามารถสืบหา
ภูมิลําเนาหรือสถานที่ประกอบธุรกิจที่แท้จริงได้ หรือ
(๔) ไปยังที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ คู่พิพาทหรือผู้รับเอกสารได้แจ้งไว้ต่อคณะกรรมการเมื่อคู่พิพาทฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งร้องขอ หรือในกรณีที่ คณะกรรมการ หรือคณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรคณะกรรมการหรือคณะ
อนุญาโตตุลาการอาจกําหนดให้คู่พิพาทเป็นผู้ส่งคําเสนอข้อพิพาท คําคัดค้าน คําร้อง หนังสือแจ้งความ เอกสาร
หรือข้อมูลอื่นใดไปยังคณะอนุญาโตตุลาการ และคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้
การนับระยะเวลา
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการคํานวณระยะเวลาตามข้ อบัง คับ อนุญ าโตตุล าการ มิให้นับวันแรกแห่ ง
ระยะเวลานั้นรวมคํานวณเข้าด้วย ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันหยุดซึ่งตามประเพณีงดเว้นการงานหรือมิใช่
วันทําการในประเทศของผู้รับการแจ้งกําหนดระยะเวลาข้างต้น ให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่เริ่มทํางาน
ใหม่
วันหยุดซึ่งตามประเพณีงดเว้นการงานหรือมิใช่วันทําการ และอยู่ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวตามวรรค
หนึ่ง ให้รวมคํานวณเข้าไปในระยะเวลาดังกล่าว
ย่นหรือขยายระยะเวลา
ข้อ ๖ หากคณะกรรมการเห็นสมควร หรือเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการหรือคู่พิพาทร้องขอ คณะกรรมการ
อาจย่นหรือขยายระยะเวลาตามข้อบังคับนี้ได้

หมวด ๒
การเสนอข้อพิพาท

คําเสนอข้อพิพาท
ข้อ ๗ ให้คู่พิพาท เสนอข้อพิพาทของตน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เรียกร้อง”) โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อ
คณะกรรมการ คําเสนอข้อพิพาทต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) คําขอให้ระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ
(๒) ชื่อและที่อยู่ของคู่พิพาท รวมถึงที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
(๓) ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือสัญญาอนุญาโตตุลาการ
(๔) สัญญาหรือนิติสัมพันธ์อันก่อให้เกิดหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท
(๕) ข้อเท็จจริงอันเป็นฐานแห่งข้อเรียกร้องและจํานวนเงินที่เรียกร้อง
(๖) ข้อเรียกร้องและคําขอบังคับ
(๗) จํานวนอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ใน (๓)
ในกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกําหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเกินกว่าหนึ่ งคน ให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการ และหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลดังกล่าวมาพร้อมข้อเรียกร้องนั้น
ให้ผู้เรียกร้องแนบสําเนาคําเสนอข้อพิพาทในจํานวนที่เพียงพอเพื่อส่งให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “ผู้คัดค้าน”) และคณะอนุญาโตตุลาการ
ข้อ ๘ เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า คําเสนอข้อพิพาทมีรายการครบถ้วนตามข้อ ๗ ให้คณะกรรมการส่งสําเนา
คําเสนอข้อพิพาทดังกล่าวไปยังผู้คัดค้านโดยพลัน
หากคณะกรรมการเห็นว่า คําเสนอข้อพิพาทไม่ถูกต้อง หรือมีรายการไม่ครบถ้วน คณะกรรมการอาจมี
คําสั่งไม่รับหรือคืนคําเสนอข้อพิพาทนั้นไปให้ทํามาใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาและ
กําหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๙ เมื่อผู้คัดค้านได้รับสําเนาคําเสนอข้อพิพาทแล้ว ให้ยื่นคําคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้ง (ถ้ามี) โดยทํา
เป็น หนังสือภายใน ๑๕ วัน นับ แต่ว ัน ที่ได้รับสําเนาคําเสนอข้อพิพาท คําคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้งต้อง
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้คัดค้าน รวมถึงที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
(๒) ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับข้อพิพาท ตลอดจนเหตุแห่งการยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของผู้เรียกร้อง
(๓) ข้อคัดค้านเกี่ยวกับข้อเรียกร้องและคําขอบังคับ
(๔) ข้อเท็จจริงอันเป็นฐานแห่งข้อเรียกร้องแย้ง ตลอดจนข้อเรียกร้องแย้ง จํานวนเงินที่เรียกร้องแย้งและ
คําขอบังคับ (ถ้ามี)
(๕) จํานวนอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกําหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเกินกว่าหนึ่งคน ให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการตามที่สัญญาดังกล่า วกําหนด และหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลดังกล่าวมา
พร้อมคําคัดค้านนั้น
ให้ผู้คัดค้านแนบสําเนาคําคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้ง (ถ้ามี) ในจํานวนที่เพียงพอที่จะส่งให้แก่ผู้เรียกร้อง
และคณะอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีที่มีข้อเรียกร้องแย้ง ให้ผู้เรียกร้องยื่นคําคัดค้านแก้ ข้อเรียกร้องแย้งโดยทําเป็นหนังสือภายใน ๑๕
วัน นับแต่วันที่ได้รับสําเนาคําคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้ง
ให้นําความในวรรคหนึ่ง (๒) (๓) มาใช้บังคับแก่การทําคําคัดค้านแก้ข้อเรียกร้องแย้ง และให้นําความในข้อ
๘ มาใช้แก่คําคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้งด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่ได้กําหนดภาษาในการดําเนินกระบวนพิจารณาและคู่พิพาท
ยังไม่ได้ตกลงกําหนดเป็นอย่างอื่น ให้จัดทําคําเสนอข้อพิพาท คําคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้งและคําคัดค้านแก้ข้อ
เรียกร้องแย้งเป็นภาษาที่ใช้ทําสัญญาอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงอํานาจคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อ ๓๐
ที่จะกําหนดภาษาที่จะใช้ในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ในกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกําหนดภาษาที่ใช้ในการดําเนินกระบวนพิจารณาไว้มากกว่าหนึ่งภาษา
และคู่พิพาทได้จัดทําคําเสนอข้อพิพาท คําคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้ง และคําคัดค้านแก้ข้อเรียกร้องแย้งเป็นภาษา
อื่นตามที่กําหนดไว้ คณะกรรมการอาจกําหนดให้คู่พิพาทจัดทําคําแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
อนุญาโตตุลาการก็ได้

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คู่พิพาทอ้างว่า ไม่มีสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันอยู่ ข้อพิพาทไม่อยู่ในขอบเขต
ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการไม่อยู่ภายใต้การจัดการของคณะกรรมการ ให้
คณะกรรมการแจ้งให้คู่พิพาทอีกฝ่ายทราบข้ออ้างดังกล่าวและสอบถามความเห็น ตลอดจนข้อคัดค้านต่อข้ออ้าง
ดังกล่าว (ถ้ามี) หากคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยื่นความเห็น ตลอดจนข้อคัดค้านให้ทําเป็นหนังสือยื่นภายใน
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
หากคณะกรรมการพิจารณาจากหลักฐานในสํานวนแล้ว มีมูลเหตุที่อาจเชื่อได้ในเบื้องต้นว่า อาจมีสัญญา
อนุญาโตตุลาการระหว่างคู่พิพาทเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เข้าสู่กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการอยู่ให้คณะกรรมการมี
คําสั่งให้ดําเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการต่อไป หากคณะกรรมการเห็นว่า ไม่ปรากฏมูลเหตุที่อาจเชื่อได้
ในเบื้องต้นดังกล่าว ให้มคี ําสั่งจําหน่ายข้อพิพาทในส่วนที่เกี่ยวข้องออกจากสารบบความ
คําสั่งของคณะกรรมการตามวรรคสอง ไม่กระทบต่ออํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการที่จะวินิจฉัยถึงความ
มีอยู่หรือความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการและขอบอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ
การตั้งผู้แทนหรือบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ข้อ ๑๒ คู่พิพาทอาจตั้งผู้แทนหรือบุคคลใดเพื่อช่วยเหลือตนหรือทําการแทนตนในการดําเนินกระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการก็ได้ ให้คู่พิพาทแจ้งชื่อและที่อยู่ รวมถึงที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการจัดส่งเอกสาร
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้แทนหรือบุคคลซึ่งตนตั้งให้เป็นผู้ทําหน้าที่ดังกล่าวเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

การรวมกระบวนพิจารณา
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ประเด็นข้อพิพาทในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการเรื่องหนึ่งเกี่ยวพันกับประเด็นข้อ
พิพาทในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้ อ
พิพาทดังกล่าวจะแตกต่างกันหรือไม่ หากคณะกรรมการเห็นว่าการรวมกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่
เกี่ยวข้องกันดังกล่าวซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของคณะกรรมการเข้าด้วยกันจะเป็นการสะดวก หรือคู่พิพาทฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง หรือคณะอนุญาโตตุลาการร้องขอและคณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้รวม
กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการดังกล่าวก็ได้

ในกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องมีข้อแตกต่างกัน ให้ คณะกรรมการกําหนดกระบวนพิจารณา
ในส่วนนั้น
กรณีคณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรให้รวมกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ ให้เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีคําสั่งต่อไป
หมวด ๓
คณะอนุญาโตตุลาการ

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่คู่พิพาทไม่ได้ตกลงกําหนดจํานวนอนุญาโตตุลาการ ให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว
การเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการคนเดียว
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีอนุญาโตตุลาการคนเดียว หากคู่พิพาทประสงค์จะตกลงเสนอชื่อ อนุญาโตตุลาการ
ร่วมกัน ให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไปยัง คณะกรรมการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับสําเนาคําคัดค้าน หรือใน
กรณีที่มีข้อเรียกร้องแย้งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับสําเนาคัดค้านคําแก้ข้อเรียกร้องแย้ง มิฉะนั้นให้ดําเนินการ
ดังนี้
(๑) ให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการจํานวน ๓ รายชื่อ ไปยัง คณะกรรมการภายใน ๑๕
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(๒) เมื่อคณะกรรมการได้รับรายชื่ออนุญาโตตุลาการแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการ
อีก ๓ รายชื่อ แล้วส่งกลับให้คู่พิพาท
(๓) ให้คู่พิพาทคัดเลือกรายชื่ออนุญาโตตุลาการเรียงตามลําดับความพึงพอใจทั้ง ๙ รายชื่อส่งกลับไปยัง
คณะกรรมการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ
(๔) ให้คณะกรรมการดําเนินการติดต่อบุคคลที่คู่พิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุดไม่เกินห้าอันดับแรก
เพื่อเป็นอนุญาโตตุลาการ กรณีที่มีบุคคลที่ได้ความพึงพอใจลําดับที่ห้าเท่ากันเกินกว่า ๑ คน ให้ คณะกรรมการเป็น
ผู้กําหนดว่าจะให้ติดต่อบุคคลใด เว้น แต่กรณีมีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธ รรม คณะกรรมการ
จะกำหนดให้ติดต่อบุคคลลําดับถัดจากนั้นก็ได้

หากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่ดําเนินการเสนอหรือคัดเลือกรายชื่อเรียงลําดับ ตามที่
กําหนดหรือดําเนินการตามวิธีการข้างต้นแล้วไม่มีบุคคลใดรับเป็นอนุญาโตตุลาการ คณะกรรมการอาจมีคําสั่ง
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองหรือให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหม่ก็ได้
การเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการหลายคน
ข้อ ๑๖ หากคู่พิพาทตกลงให้มีอนุญาโตตุลาการจํานวน ๓ คน ให้คู่พิพาทเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการฝ่ายละ
๑ คน หากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เสนอชื่ออนุญาโตตุลาการภายในกําหนดคณะกรรมการอาจมีคําสั่งแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการเองก็ได้
ให้อนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่ อและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งร่วมกันเสนอชื่อบุคคลภายนอกอีกคน
หนึ่งเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ หากอนุญาโตตุลาการที่คู่พิพาทเสนอชื่อนั้นไม่สามารถร่ วมกันตกลง
เกี่ยวกับบุคคลที่จะเป็น ประธานคณะอนุญาโตตุลาการได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ดําเนินการ
คัดเลือกผู้ที่จะเสนอชื่อ ให้นําความในข้อ ๑๕ มาใช้แก่การตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการโดยอนุโลม
ในกรณีที่กําหนดให้คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการมากกว่า ๓ คน ให้คู่พิพาทเสนอ
ชื่ออนุญาโตตุลาการฝ่ายละเท่ากัน และให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการกรณีมีคู่พิพาทมากกว่าสองฝ่าย
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีคู่พิพาทมากกว่าสองฝ่าย การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการให้ทํา ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีมีอนุญาโตตุลาการคนเดียว ให้ฝ่ายผู้เรียกร้องและฝ่ายผู้คัดค้านเสนอรายชื่อและคัดเลือกรายชื่อ
เรียงตามลําดับความพึงพอใจตามข้อ ๑๕ ร่วมกันในฝ่ายตน
(๒) กรณีมีอนุญาโตตุลาการเกินกว่าหนึ่งคน ให้คู่พิ พาทแต่ละฝ่ายเสนอรายชื่อตามข้อ ๑๖ ร่วมกันในฝ่าย
ตน
(๓) กรณีที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่าคู่พิพาทรายใดควรดําเนินการเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการร่วมกับคู่พิพาท
ฝ่ายใด คณะกรรมการอาจมีคําสั่งแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการทั้งหมดเองก็ได้
การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ
ข้อ ๑๘ การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ให้อนุญาโตตุลาการที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งลงลายมือชื่อให้ความยินยอมในหนังสือแต่งตั้ง แล้วให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง

การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการที่คู่พิพาทเสนอชื่อตามข้อ ๑๖ ให้คู่พิพาทที่เสนอชื่อดําเนินการให้ผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อลงลายมือชื่อให้ความยินยอมในหนังสือแต่งตั้งแล้วให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลใดยินยอมในการแต่งตั้งให้ตนเป็นอนุญาโตตุลาการถือว่ายอมรับค่าป่วยการตามที่ คณะกรรมการ
กําหนดด้วย
คุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการ
ข้อ ๑๙ อนุญาโตตุลาการต้องมีความเป็นกลางและเป็นอิสระ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ใน
สัญญาอนุญาโตตุลาการและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จสิ้นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในการเสนอชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการตามข้อ ๑๖ วรรคหนึ่งคู่พิพาทต้องตรวจสอบคุณสมบัติ
และความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่จะเสนอชื่อก่อน
อนุญาโตตุลาการต้องดําเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดในข้อบังคับนี้ เพื่อให้
กระบวนพิจารณาเสร็จสิ้นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และไม่ปฏิบัติตนเสมือนเป็นทนายความหรือ
ผู้แทนของคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ทั้งต้องถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการที่ คณะกรรมการ
กําหนด
การเปิดเผยข้อเท็จจริงของอนุญาโตตุลาการ
ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับการติดต่อให้ทําหน้าที่อนุญาโตตุลาการ หรือเมื่อได้รับการแต่งตั้งและตลอดระยะเวลาที่
ดําเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ หากมีข้อเท็จจริงอันอาจทําให้คู่พิพาทเกิดความสงสัยอันควรในความ
เป็นกลางและเป็นอิสระของตน ให้อนุญาโตตุลาการเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวให้คู่พิพาทและคณะกรรมการทราบ
การคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
ข้อ ๒๑ การคัดค้านอนุญาโตตุลาการให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งอาจคัดค้านอนุญาโตตุลาการ ซึ่งตั้งโดยคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งได้ หากมีความสงสัยอัน
ควรในความเป็นกลางและเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการ
(๒) การคัดค้านให้ทําเป็นหนั งสือแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งเหตุแห่งการคัดค้านยื่นต่อ คณะกรรมการภายใน ๑๕
วัน นับแต่วันได้รับแจ้งชื่อและรายละเอียดของอนุญาโตตุลาการผู้นั้น หรือรู้ถึงข้อเท็จจริงแห่งการคัดค้านแล้วแต่
กรณี

(๓) เมื่อได้รับหนังสือแจ้งเหตุแห่งการคัดค้านแล้ว ให้ คณะกรรมการส่งหนังสือแจ้งเหตุแห่งการคัดค้านไป
ยังคณะอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง
ข้อ ๒๒ หากคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งเห็นชอบกับการคัดค้านอนุญาโตตุลาการหรือผู้เป็นอนุญาโตตุลาการขอ
ถอนตัวหลังจากการคัดค้าน ให้ดําเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการใหม่แทนอนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้านตามข้อ
๑๕ ถึงข้อ ๑๗ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ แม้คู่พิพาทจะมิได้ใช้สิทธิในการเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการตั้งแต่แรกก็ตาม
การที่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งเห็นชอบกับการคัดค้านอนุญาโตตุลาการหรือการที่ผู้เป็นอนุญาโตตุลาการขอ
ถอนตัวมิได้หมายถึงการยอมรับถึงความถูกต้องแห่งเหตุแห่งการคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
ข้อ ๒๓ ถ้าคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการคัดค้าน หรือหากอนุญาโตตุลาการซึ่งถูกคัดค้านมิได้ถอน
ตัวจากการเป็นอนุญาโตตุลาการ ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยคําคัดค้านนั้น เว้นแต่ คณะกรรมการ
เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ชี้ขาดหรือคณะผู้ชี้ขาดจํา นวนไม่เกิน ๓ คน ให้ทําหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยการคัดค้าน และ
ให้ผู้ชี้ขาดหรือคณะผู้ชี้ขาดวินิจฉัยคําคัดค้านให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน คําวินิจฉัยของผู้ชี้ขาดหรือคณะผู้ชี้ขาดให้
เป็นที่สุด
ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ชี้ขาดหรือคณะผู้ชี้ขาดให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการกําหนด และให้ถือว่า
เป็นค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ
ถ้าคณะอนุญาโตตุลาการ หรือผู้ชี้ขาดเห็นว่าอนุญาโตตุลาการขาดความเป็นกลางหรือเป็นอิสระให้การเป็น
อนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลง สําหรับการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนอนุญาโตตุลาการที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าว ให้นํา
ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง มาใช้โดยอนุโลม
การมีคําสั่งให้การเป็นอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลง
ข้อ ๒๔ คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้การเป็นอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลง หากคณะกรรมการเห็นว่า
อนุญาโตตุลาการผู้ใด
(๑) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ว่าด้วยผลทางกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
(๒) ไม่ดําเนินกระบวนพิจารณาตามข้อบังคับนี้ หรือไม่ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดโดยปราศจากเหตุ
อันสมควร หรือ
(๓) มีพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จสิ้นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่นการไม่เข้าร่วม
กระบวนพิจารณาที่นัดไว้โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ก่ อ นที ่ จ ะมี ค ํ า สั ่ ง ตามวรรคหนึ ่ง คณะกรรมการอาจให้ ค ู ่ พ ิ พ าท อนุ ญ าโตตุ ล าการที ่ เ กี ่ ยวข้ อ งและ
อนุญาโตตุล าการคนอื่นเสนอความเห็น ข้อมูล และข้อเท็จจริงเป็นหนังสือภายในเวลาตามที่ คณะกรรมการ
เห็นสมควร
การตั้งอนุญาโตตุลาการแทน
ข้อ ๒๕ การตั้งอนุญาโตตุลาการแทน ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) หากอนุญาโตตุลาการตายหรือคู่พิพาทตกลงกันให้การเป็นอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลง หรือกรณีตามข้อ
๒๔ (๑) ให้ดําเนินการตั้งอนุญาโตตุลาการแทนตามวิธีการที่ได้กําหนดไว้สําหรับการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ
(๒) ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการขอถอนตัว การเป็นอนุญาโตตุลาการของผู้นั้นสิ้นสุดลงเมื่อ คณะกรรมการ
เห็นชอบให้ถอนตัวได้ การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนให้ดําเนินการตามวิธีการที่ได้กําหนดไว้ สําหรับการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการ
(๓) ในกรณีที่การเป็นอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงตามข้อ ๒๔ (๒) (๓) หรือในกรณีที่เป็นการถอนตัว ตามข้อ
๒๕ (๒) ของอนุญาโตตุลาการที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งเสนอชื่อ และการถอนตัวนั้นมีลักษณะที่ทําให้กระบวนพิจารณา
ล่าช้าเกินสมควร คณะกรรมการอาจแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองแทนการใช้วิธีการที่ได้กําหนดไว้สําหรับการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการก็ได้
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการตั้งอนุญาโตตุลาการแทนผู้ที่การเป็นอนุญาโตตุลาการได้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็
ตาม ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยว่าจะให้ดําเนินกระบวนพิจารณาที่ได้ทําไปแล้วใหม่หรือไม่ หรือให้
ดําเนินกระบวนพิจารณาใหม่เพียงใด
การติดต่อกับอนุญาโตตุลาการ
ข้อ ๒๗ ห้ามมิให้คู่พิพาทหรือบุคคลที่ทําการแทนคู่พิพาทติดต่อกับอนุญาโตตุลาการหรือบุคคลที่ประสงค์
จะเสนอชื่อให้เป็น อนุญาโตตุลาการโดยไม่เปิดเผยการติดต่อนั้นให้คู่พิพาทฝ่ายอื่น คณะกรรมการและคณะ
อนุญาโตตุลาการทราบ เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อนั้นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปแห่งข้อ
พิพาทโดยสังเขป กระบวนพิจารณาที่จะทําต่อไป คุณสมบัติและความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จสิ้นไปด้วย
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความเกี่ยวพันกับคู่พิพาทหรือข้อพิพาท

ห้ามมิให้คู่พิพาทหรือบุคคลที่ทําการแทนคู่พิพาทติดต่อกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อหรือประสงค์จะเสนอ
ชื่อให้เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการโดยไม่เปิดเผยการติดต่อนั้นให้คู่พิพาทฝ่ายอื่น คณะกรรมการและคณะ
อนุญาโตตุลาการทราบ
หมวด ๔
กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ

ข้อ ๒๘ คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงหลัก
แห่งความยุติธรรม ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดโอกาสให้คู่พิพาทเสนอข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุน
ข้ออ้างข้อต่อสู้ของตนได้ตามควรแก่พฤติการณ์แห่งข้อพิพาทนั้น เว้นแต่ในกรณีที่คู่พิพาทได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนสุดท้าย ให้คณะอนุญาโตตุลาการหารือกับคู่พิพาท
เพื่อกําหนดกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการดําเนินกระบวนพิจารณาจนแล้วเสร็จ อันมีกําหนดไม่เกิน ๑๘๐ วัน แล้ว
เสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบหากคณะอนุญาโตตุลาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาตามวรรคสอง ให้
เสนอคณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ขยาย
กรอบระยะเวลานั้นก็ได้
ข้อ ๒๙ ประธานคณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจวินิจฉัยและมีคําสั่งในประเด็นใด ๆ เกี่ยวกับกระบวน
พิจารณาซึ่งมิใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดเนื้อหาแห่งข้อพิพาท ทั้งนี้ หากปรากฏข้อเท็จจริงแก่คณะอนุญาโตตุลาการว่า
พฤติการณ์แห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป คณะอนุญาโตตุลาการอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงคําสั่งดังกล่าวได้ในภายหลัง
ภาษาที่จะใช้ในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ข้อ ๓๐ เว้นแต่คู่พิพาทจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจกําหนดภาษาที่ใช้ในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณา
คณะอนุญาโตตุลาการหรือคณะกรรมการในกรณีที่ยังไม่มีคณะอนุญาโตตุลาการครบถ้วน อาจกําหนดให้
คู่พิพาทจัดทําคําแปลเอกสารใด ๆ ที่คู่พิพาทอ้างส่งเป็นภาษาอื่นตามที่เห็นสมควร
สถานที่สําหรับการดําเนินกระบวนพิจารณา

ข้อ ๓๑ เว้นแต่คู่พิพาทจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าสถานที่ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ได้แก่
กรุงเทพมหานคร แต่เมื่อคํานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมแห่งคดีคณะอนุญาโตตุลาการอาจกําหนดสถานที่ดําเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการเป็นสถานที่แห่งอื่นก็ได้
คณะอนุญาโตตุลาการอาจกําหนดสถานที่ดําเนินกระบวนพิจารณาเพื่อดํ าเนินการปรึกษาหารือ เพื่ อ
สืบพยานบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญ หรือเพื่อตรวจสอบวัตถุ สถานที่หรือเอกสารใด ๆ ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการ
พิจารณา คณะอนุญาโตตุลาการอาจกําหนดให้มีการดําเนินกระบวนพิจารณาทางจอภาพ หรือวิธีการอื่นตามที่
เห็นสมควร
การสืบพยานหลักฐาน
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้กําหนดว่าจะ
สืบพยานหรือรับฟังพยานหลักฐานใดบ้าง
ในกรณี ท ี ่ ค ู ่ พ ิ พ าทตกลงกั น ให้ ด ํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาโดยรั บ ฟั ง เพี ย งพยานเอกสารให้ ค ณะ
อนุญาโตตุลาการพิจารณาและชี้ขาดจากพยานเอกสารที่คู่พิพาทนําสืบ
ให้คณะอนุญาโตตุลาการแจ้งกําหนดนัดสืบพยานและนัดพิจารณาเพื่อตรวจสอบวัตถุ สถานที่หรือเอกสาร
อย่างอื่นให้คู่พิพาททราบ
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่มีการสืบพยานบุคคล คณะอนุญาโตตุลาการอาจกําหนดให้คู่พิพาทระบุพยานที่ประสงค์
จะนําเข้าสืบข้อเท็จจริงหรือเรื่องที่พยานจะเบิกความถึง และความเกี่ยวพันของคําเบิกความของพยานกับประเด็น
ข้อพิพาทที่จะต้องวินิจฉัยชี้ขาด
คณะอนุญาโตตุลาการอาจกําหนดให้คู่พิพาทส่งคําให้การพยานเป็นลายลักษณ์อั กษร หากพยานที่ได้ส่ง
คําให้การพยานเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มาเบิกความตามที่กําหนด คณะอนุญาโตตุลาการอาจไม่รับฟังคําให้การนั้น
เป็นพยานหลักฐานหรือจะให้น้ำหนักในการรับฟังหรือไม่ เพียงใดก็ได้
ข้อ ๓๔ ในระหว่างพิจารณา คณะอนุญาโตตุลาการอาจเรียกให้คู่พิพาทแสดงเอกสารหรื อพยานหลักฐาน
ใด ๆ ตามประเด็นที่คณะอนุญาโตตุลาการกําหนด ภายในระยะเวลาที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร
ข้อ ๓๕ คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจอนุญาต ปฏิเสธหรือจํากัดการนําพยานหลักฐานเข้าสืบหรือการ
เบิกความของพยานบุคคลได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการเสร็จสิ้นไปด้วยความเป็น
ธรรม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ข้อ ๓๖ กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการทั้งปวง ตลอดจนคําเสนอข้อพิพาท คําคัดค้านเอกสารโต้ตอบ
พยานหลักฐาน การสืบพยาน คําสั่ง และคําชี้ขาด ถือเป็นความลับ
คู่พิพาท คณะอนุญาโตตุลาการ หรือ คณะกรรมการ ไม่อาจเปิดเผยกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการไม่
ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่
(๑) คู่พิพาทยินยอม
(๒) เป็นการเปิดเผยเพื่อการคุ้มครองหรือการใช้สิทธิตามกฎหมายหรือเพื่อการบังคับหรือเพิกถอนคําชี้ขาด
หรือ
(๓) เป็นกรณีที่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
ข้อ ๓๗ คณะอนุญาโตตุลาการอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการช่วยดําเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรก็ได้
ผู้เชี่ยวชาญที่คณะอนุญาโตตุลาการแต่งตั้ง
ข้อ ๓๘ เมื่อได้หารือกับคู่พิพาทแล้ว คณะอนุญาโตตุลาการอาจให้ผู้เชี่ยวชาญทํารายงานความเห็น เสนอ
ต่อคณะกรรมการโดยให้คู่พิพาทแจ้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้เชี่ยวชาญสอบถาม
เมื ่ อ ได้ ร ั บ รายงานความเห็ น ของผู ้ เ ชี ่ ย วชาญแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการส่ ง สํ า เนาความเห็ น แก่ ค ณะ
อนุญาโตตุลาการและคู่พิพาททราบ หากคู่พิพาทร้องขอและคณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร อาจอนุญาตให้
คู่พิพาทซักถามผู้เชี่ยวชาญได้ตามสมควร
มาตรการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่พิพาทระหว่างพิจารณา
ข้อ ๓๙ หากคู่พิพาทร้องขอ คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีคําสั่งหรือคําชี้ขาดกําหนดมาตรการเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของคู่พิพาทระหว่างพิจารณาตามที่เห็นสมควร คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีคําสั่งให้คู่พิพาทฝ่ายที่ร้องขอ
หาประกันมาวางเพื่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรการดังกล่าวก็ได้
การร้องขอตามวรรคหนึ่งไม่กระทบสิทธิของคู่พิพาทที่ จะยื่นคําร้องต่อศาลให้มีคําสั่งให้ใช้วิธีการชั่วคราว
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของตน การยื่นคําร้องต่อศาลดังกล่าวไม่ถือเป็นการขัดหรือแย้งกับการดําเนินกระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับนี้
การไม่ดําเนินกระบวนพิจารณาที่กําหนด

ข้อ ๔๐ หากผู้เรียกร้องไม่เข้า ร่วมกระบวนพิจารณาหรือไม่ดําเนินการตามที่คณะอนุ ญาโตตุลาการหรือ
คณะกรรมการกํา หนด คณะอนุญาโตตุล าการอาจมี คําสั่ งยุ ติ การพิจารณาและแจ้ง ให้ คณะกรรมการทราบ
คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้จําหน่ายข้อพิพาทนั้นออกจากสารบบความ เว้นแต่มีประเด็นที่ควรได้รับการวินิจฉัยชี้
ขาดและคณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรที่จะวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นดังกล่าว
หากผู้คัดค้านไม่ยื่นคําคัดค้านโดยไม่มีเหตุอันสมควร ไม่เข้าร่วมกระบวนพิจารณาหรือไม่ดําเนินการตามที่
คณะอนุญาโตตุลาการหรือคณะกรรมการกําหนด คณะอนุญาโตตุลาการหรือ คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้ดําเนิน
กระบวนพิจารณาต่อไป หากผู้คัดค้านได้ยื่นข้อเรียกร้องแย้งไว้ด้วย คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีคําสั่งงดการ
พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องแย้งและแจ้งให้ คณะกรรมการทราบ คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให้จําหน่าย
ข้อพิพาทในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องแย้งนั้นออกจากสารบบความก็ได้
การพิจารณาโดยคณะอนุญาโตตุลาการเสียงส่วนใหญ่
ข้อ ๔๑ หากอนุญาโตตุลาการคนใดปฏิเสธหรือมีพฤติกรรมที่จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาหรือทําคําชี้ขาด
ซึ่งจะทําให้กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการล่าช้าโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรคณะอนุญาโตตุลาการส่วนใหญ่
อาจพิจ ารณาและทําคําชี้ขาดไปได้โ ดยไม่จําต้องมีอนุญาโตตุล าการดังกล่าวเข้าร่ว มก็ได้ ในกรณีนี้ให้คณะ
อนุญาโตตุลาการแจ้งให้คณะกรรมการ คู่พิพาท และอนุญาโตตุลาการดังกล่าวทราบ
ในการพิจารณากรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุญาโตตุลาการเสียงส่วนใหญ่ คํานึงถึงขั้นตอนของกระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการในขณะดังกล่าว คําชี้แจงของอนุญาโตตุลาการที่ไม่เข้าร่วมหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เห็นสมควร ให้คณะอนุญาโตตุลาการระบุเหตุผลของการดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปตามวรรคหนึ่งไว้ในคําสั่ง
คําชี้ขาด หรือคําวินิจฉัยใดๆ ที่กระทําโดยคณะอนุญาโตตุลาการเสียงส่วนใหญ่ด้วย
ในกรณีที่ป รากฏพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งและคณะอนุญาโตตุล าการเห็นว่าไม่ควรดําเนินกระบวน
พิจารณาต่อไปโดยไม่มีอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ให้คณะอนุญาโตตุล าการแจ้งให้ คณะกรรมการทราบ หาก
คณะกรรมการเห็นสมควรอาจมีคําสั่งให้การเป็นอนุญาโตตุลาการของผู้นั้นสิ้นสุดลงตามข้อ ๒๔
ข้อ ๔๒ การที่คู่พิพาทไม่คัดค้านโดยพลันถึงเหตุแห่งการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อ
สัญญาอนุญาโตตุลาการให้ถือว่าคู่พิพาทนั้นสละสิทธิในการคัดค้าน เว้นแต่สามารถพิสูจน์ถึงเหตุอันสมควรแห่งการ
ไม่คัดค้าน

หมวด ๕
คําชี้ขาด

กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อ ๔๓ ให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายที่คู่พิพาทกําหนดให้นํามาใช้บังคับแก่ข้อ
พิพาท หากคู่พิพาทไม่ได้กําหนดกฎหมายที่จะใช้บังคับไว้ ให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทนั้นตามกฎหมาย
ที่เห็นสมควรเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ข้อพิพาท
หากคู่พิพาทตกลงไว้อย่างชัดแจ้ง คณะอนุญาโตตุลาการอาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทไปตามหลักสุจริตและ
เป็นธรรม
ในการตีความสัญญาให้พิจารณาถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าตามสัญญาประกอบการชี้ขาด
ข้อ ๔๔ คําชี้ขาดให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของคณะอนุญาโตตุลาการ แต่คณะอนุญาโตตุลาการจะ
กําหนดหรือชี้ขาดการใดให้เกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคําขอของคู่พิพาทไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการ
กําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือ ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการหรือเป็นการชี้ขาดให้
เป็นไปตามข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันระหว่างคู่พิพาท
ระยะเวลาทําคําชี้ขาด
ข้อ ๔๕ คําชี้ขาดจะต้องทําให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเสร็จการพิจารณาหรือครบกําหนดยื่นคํา
แถลงการณ์ปิดคดี เว้นแต่ คณะกรรมการจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามสมควรเมื่อได้รับคําร้องขอจากคณะ
อนุญาโตตุลาการ
แบบของคําชี้ขาด
ข้อ ๔๖ คําชี้ขาดจะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของคณะอนุญาโตตุลาการ ระบุวัน เดือน ปีและ
สถานที่ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการไว้โดยชัดแจ้ง ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการคนใดไม่ล งลายมือชื่อไว้ให้
อนุญาโตตุลาการอื่นจดแจ้งเหตุขัดข้องในคําชี้ขาดและให้คณะกรรมการรับรองถึงเหตุดังกล่าว
คําชี้ขาดจะต้องระบุเหตุผลแห่งข้อวินิจฉัยทั้งปวงไว้โดยชัดแจ้ง

การตรวจร่างคําชี้ขาด
ข้อ ๔๗ ก่อนลงนามในคําชี้ ขาด ให้คณะอนุญาโตตุลาการส่งร่างคําชี้ขาดให้ คณะกรรมการพิจ ารณา
เห็นชอบรูปแบบคําชี้ขาดภายในระยะเวลาตามข้อ ๔๕ หรือเมื่อครบกําหนดยื่นคําแถลงการณ์ปิดคดีแล้วแต่กรณี
ผลของคําชี้ขาด
ข้อ ๔๘ คําชี้ขาดเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่วันที่สําเนาคําชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้น ให้
คู่พิพาทปฏิบัติตามคําชี้ขาดโดยไม่ชักช้า

การชี้ขาดตามยอม
ข้อ ๔๙ หากคู่พิพาทตกลงระงับข้อพิพาทก่อนที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ
อาจมีคําสั่งให้ยุติกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการนั้น หากคู่พิพาทร้องขอคณะอนุญาโตตุลาการอาจทําคําชี้ขาด
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นก็ได้ คําชี้ขาดดังกล่าวไม่จําต้องระบุเหตุผล
การตีความคําชี้ขาด
ข้อ ๕๐ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สําเนาคําชี้ขาดไปถึง เมื่อเกิดความสงสัยตามควรเกี่ยวกับข้อความใน
คําชี้ขาด คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการตีความหรืออธิบายความนั้นได้ คําตีความหรือ
อธิบายความนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคําชี้ขาด
การแก้ไขคําชี้ขาด
ข้อ ๕๑ ถ้าในคําชี้ขาดส่วนใดมีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเล็กน้อย เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันมีคําชี้ขาด หรือเมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สําเนาคําชี้
ขาดไปถึง แล้วแต่กรณี คณะอนุญาโตตุลาการอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ และให้ถือว่ าความที่ได้แก้ไขนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของคําชี้ขาด
การทําคําชี้ขาดเพิ่มเติม
ข้อ ๕๒ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สําเนาคําชี้ขาดไปถึง เมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดเห็นว่ามิได้ชี้ขาดในข้อประเด็น
สาระสําคัญใด ก็อาจร้องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการทําคําชี้ขาดเพิ่มเติมในประเด็นข้อนั้นได้

ในกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่า ข้อประเด็นนั้นเป็นข้อสาระสําคัญและยังมิได้ชี้ขาดไว้ ก็ให้ทําการชี้
ขาดในประเด็นนั้นให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่คู่พิพาทฝ่ายนั้นได้ยื่นคําร้องขอ
ข้อ ๕๓ ให้นําข้อ ๔๗ ถึงข้อ ๔๙ มาใช้บังคับแก่การแก้ไข การตีความ การอธิบายความหรือการทําคําชี้
ขาดเพิ่มเติม โดยอนุโลม
ข้อ ๕๔ ให้คู่พิพาทรับเอกสารในสํานวนคืนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับสําเนาคําชี้ขาด
หากไม่มารับคืนภายในเวลาดังกล่าว คณะกรรมการอาจเรียกเก็บค่ารักษาเอกสารในอัตราที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ไม่ตัดอํานาจคณะกรรมการในการทําลายเอกสารนั้นเสียก็ได้
ในกรณีที่มีการทําคําตีความ คําแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยหรือคําชี้ขาดเพิ่มเติม ให้
อนุญาโตตุลาการส่งมอบสํานวนทั้งหมดให้แก่ คณะกรรมการเมื่อทําคําตีความ คําแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลง
เล็กน้อยหรือคําชี้ขาดเพิ่มเติม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว
หมวด ๖
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าป่วยการ

ข้อ ๕๕ ให้คู่พิพาทวางเงินค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณาตามที่
คณะกรรมการกําหนด หากคู่พิพาทมิได้วางเงินให้ครบถ้วน คณะกรรมการอาจมีคําสั่งไม่รับคําเสนอข้อพิพาทคํา
คัดค้านหรือข้อเรียกร้องแย้ง หรือมีคําสั่งอื่นใดตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๕๖ ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณา ให้เป็นไปตามอัตราที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๕๗ ให้อนุญาโตตุลาการกําหนดไว้ในคําชี้ขาดเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ
ข้อ ๕๘ ก่อนที่จะมีการดํ าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการไม่ว่าในขั้นตอนใด หากเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจเรียกให้คู่พิพาทวางเงินประกันค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าป่วยการได้ คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งอาจ
วางเงินประกันทั้งหมดหากคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้วางเงินประกันตามกําหนด

ถ้าคู่พิพาทไม่ชําระหรือชําระไม่ครบถ้วนซึ่งเงินประกันค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือค่าป่วยการแล้วแต่
กรณี ภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการอาจแจ้งให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคําสั่งงดการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาไว้ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากคณะกรรมการไม่ได้รับชําระเงินประกันค่าใช้จ่าย
ค่ า ธรรมเนี ย มหรือ ค่ า ป่ว ยการครบถ้ ว นเมื่ อ ครบกํ า หนดระยะเวลาที ่ใ ห้ง ดการดํ า เนิ นกระบวนพิ จารณาไว้
คณะกรรมการอาจถือว่าได้มีการถอนข้อพิพาทและมีคําสั่งจําหน่ายข้อพิพาทออกจากสารบบความก็ได้
ในกรณีที่มีการชําระเงินประกันข้างต้นครบถ้วนในส่วนที่เ กี่ยวกับคําเสนอข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องแย้ง
คณะกรรมการอาจถือว่ามีการถอนข้อพิพาทเฉพาะในส่วนที่ชําระเงินประกันไม่ครบถ้วนและมีคําสั่งให้จําหน่ายข้อ
พิพาทเฉพาะส่วนดังกล่าวออกจากสารบบความ ในกรณีนี้ ให้ คณะกรรมการแจ้งให้คณะอนุญาโตตุลาการดําเนิน
กระบวนพิจารณาต่อไปเฉพาะส่วนที่คงเหลือ
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