
ข้อบังคับส ำนักงำนศำลยุติธรรม 
ว่ำดว้ยอนญุำโตตุลำกำร  สถำบนัอนญุำโตตุลำกำร  (ฉบับที่  ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับส ำนักงำนศำลยุติธรรม  ว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร  
สถำบันอนุญำโตตุลำกำร  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรอนุญำโตตุลำกำรให้เป็นที่แพร่หลำยและยอมรับ 
ในระดับสำกลควบคู่ไปกับระบบศำลยุติธรรม  เพ่ือให้สอดคล้องกับพัฒนำกำรของระบบอนุญำโตตุลำกำร
ระหว่ำงประเทศในปัจจุบัน  จึงสมควรปรับปรุงข้อบังคับส ำนักงำนศำลยุติธรรม  ว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร  
สถำบันอนุญำโตตุลำกำร  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ  “ข้อบังคับส ำนักงำนศำลยุติธรรม  ว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร  
สถำบันอนุญำโตตุลำกำร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็น  (๕)  และ  (๖)  ของข้อ  2  แห่งข้อบังคับส ำนักงำน 

ศำลยุติธรรม  ว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร  สถำบันอนุญำโตตุลำกำร 
“(๕) “เงินค่ำป่วยกำร”  หมำยถึง  เงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตหินำ้ที่ของคณะอนุญำโตตุลำกำร  

ตำมอัตรำและวิธีกำรที่สถำบันประกำศก ำหนด   
  (6) “เงินค่ำใช้จ่ำย”  หมำยถึง  เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำใน 

ชั้นอนุญำโตตุลำกำร  ตำมอัตรำและวิธีกำรที่สถำบันประกำศก ำหนด 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำในชั้นอนุญำโตตุลำกำร  หมำยควำมรวมถึง

ค่ำบริกำรของผู้แทนหรือบุคคลเพ่ือช่วยเหลือในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ  ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งตำม 
ข้อ  12  ของข้อบังคับนี้” 

ข้อ 4 ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นหมวด  4/1  กำรอนุญำโตตุลำกำรแบบกลุ่ม  ข้อ  42/1   
ถึงข้อ  42/1๓  แห่งข้อบังคับส ำนกังำนศำลยุติธรรม  ว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร  สถำบันอนุญำโตตุลำกำร   

“หมวด  4/1 
กำรอนุญำโตตุลำกำรแบบกลุ่ม 

 
 

กำรเสนอข้อพิพำท   
ข้อ  ๔2/1  ในกรณีที่ผู้เรียกร้องตั้งแต่สำมรำยขึ้นไปมีสิทธิเรียกร้องอย่ำงเดียวกันอันเนื่องมำจำก

ข้อเท็จจริงและหลักกฎหมำยเดียวกันเพ่ือให้มีค ำชี้ขำดแสดงสิทธิของผู้เรียกร้องและสมำชิกกลุ่ม   
ตกลงกันหรือสัญญำอนุญำโตตุลำกำรอนุญำต  ให้ผู้เรียกร้องซึ่งเป็นสมำชิกกลุ่มดังกล่ำวเสนอข้อพิพำท
และค ำร้องขอให้ด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรแบบกลุ่ม  โดยท ำเป็นหนังสือยื่นต่อสถำบัน
พร้อมกับค ำเสนอข้อพิพำท 

้หนา   ๑๓๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ในค ำร้องขอให้ด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรแบบกลุ่ม  ให้ระบุขอบเขตของกลุ่มบุคคล
ให้ชัดเจนเท่ำที่จะสำมำรถระบุได้  และระบุกลุ่มสมำชิกเท่ำที่ทรำบ  พร้อมสถำนที่ติดต่อโดยสะดวก  
หมำยเลขโทรศัพท์และที่อยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เท่ำที่ทรำบด้วย 

กลุ่มบุคคลที่จะเสนอข้อพิพำทและค ำร้องขอให้ด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรแบบกลุ่ม
ต้องมีกำรตั้งผู้แทนหรือบุคคลเพ่ือช่วยเหลือในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำของกลุ่มบุคคลนั้น   

กำรพิจำรณำค ำร้องขอ   
ข้อ  ๔2/2  ให้สถำบันพิจำรณำค ำร้องขอโดยเร็ว  เพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำค ำร้องขอ   

อำจก ำหนดให้คู่พิพำทน ำพยำนหลักฐำนมำประกอบกำรพิจำรณำ 
สถำบันจะอนุญำตให้มีกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรแบบกลุ่มได้ต่อเมื่อกลุ่มบุคคล

ในค ำร้องขอ   
(๑) มีข้อสัญญำอนุญำโตตุลำกำรหรือสัญญำอนุญำโตตุลำกำรในลักษณะเดียวกัน 
(๒) เป็นบุคคลที่มีสิทธิเรียกร้องอย่ำงเดียวกันอันเนื่องมำจำกข้อเท็จจริงและหลักกฎหมำยเดียวกัน  

มีสภำพแห่งข้อหำ  ค ำขอบังคับ  และข้ออ้ำงที่อำศัยเป็นหลักแห่งข้อหำที่มีลักษณะอย่ำงเดียวกัน   
แม้ว่ำจะมีลักษณะควำมเสียหำยที่แตกต่ำงกันก็ตำม 

(๓) มีสมำชิกกลุ่มตั้งแต่สำมรำยขึ้นไป  และกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำร
ตำมปกติจะท ำให้เกิดควำมยุ่งยำกหรือไมส่ะดวก  กำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตลุำกำรแบบกลุม่
จะเป็นธรรมและมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ 

(๔) ผู้แทนหรือบุคคลเพ่ือช่วยเหลือในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรแบบกลุ่ม
สำมำรถด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรของกลุ่มบุคคลได้อย่ำงเพียงพอและเป็นธรรม 

ในกรณีที่มีผู้ยื่นค ำเสนอข้อพิพำทที่มีลักษณะร่วมกันในวรรคสอง  (2)  หลำยรำย  หรือมีผู้ยื่น 
ค ำร้องขอให้มีกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรแบบกลุ่มเกี่ยวกับสิทธิอย่ำงเดียวกันหลำยกลุ่ม  
ให้สถำบันสอบถำมควำมตกลงของคู่พิพำทที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีกำรรวมพิจำรณำค ำร้องขอ  โดยหำก 

(๑) คู่พิพำทที่เกี่ยวข้องตกลงกนัใหม้ีกำรรวมกำรพิจำรณำค ำร้องขอโดยใหถ้ือเป็นกลุ่มบคุคลเดยีวกนั   
(๒) ผู้ที่ยื่นค ำเสนอข้อพิพำทหรือผู้ที่ยื่นค ำร้องขอในภำยหลัง  ยอมรับกระบวนพิจำรณำ

อนุญำโตตุลำกำรที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว   
(๓) สถำบันอนุญำต  ด้วยเหตุที่คู่พิพำทที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ 

ในวรรคสอง   
ให้มีกำรรวมกำรพิจำรณำโดยให้ถือเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน  และให้สถำบันมีอ ำนำจเลือกผู้แทน

หรือบุคคลเพื่อช่วยเหลือในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำให้กลุ่มบุคคลนั้น   
ข้อ  42/3  กำรขอเข้ำร่วมเป็นสมำชิกกลุ่มในระหว่ำงด ำเนินกระบวนพิจำรณำ  จะกระท ำได้  

ก็ต่อเมื่อได้รับควำมยินยอมจำกสมำชิกกลุ่ม  และผู้ยื่นค ำร้องขอต้องยอมรับกำรแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำร
และกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว  แล้วให้สถำบันพิจำรณำค ำร้องขอโดยเร็ว 

้หนา   ๑๓๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ข้อ  ๔2/4  กรณีสถำบันอนุญำตให้ด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรแบบกลุ่ม   
อำจจ ำกัดขอบเขตของกลุ่มบุคคลให้ชัดเจนเพียงพอเพ่ือให้รู้ว่ำเป็นกลุ่มบุคคลใด  โดยอำจระบุ 
หรือก ำหนดลักษณะของผู้ที่ไม่รวมอยู่ในกลุ่มบุคคลไว้ด้วยก็ได้   

ข้อ  ๔2/5  กรณีที่สถำบันไม่อนุญำตให้ด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรแบบกลุ่ม  
และคู่พิพำทประสงค์จะด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรต่อไป  ให้คู่พิพำทแก้ไขค ำเสนอ  
ข้อพิพำทและค ำคัดค้ำนให้คงเหลือเฉพำะส่วนที่ ไม่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ
อนุญำโตตุลำกำรแบบกลุ่ม 

กำรส่งค ำบอกกล่ำวแก่สมำชิกกลุ่ม 
ข้อ  ๔2/6  ให้สถำบันแจ้งค ำสั่งอนุญำตให้ด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรแบบกลุ่ม

แก่ผู้แทน  และให้เป็นหน้ำที่ของผู้แทนในกำรส่งค ำบอกกล่ำวดังกล่ำวแก่สมำชิกกลุ่ม  โดยส่งทำง
ไปรษณีย์ตอบรับหรือทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แก่สมำชิกกลุ่มที่ปรำกฏชื่อและที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้   

เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งค ำบอกกล่ำวแก่สมำชิกกลุ่ม  หำกคู่พิพำทอีกฝ่ำยมีข้อมูลชื่อและที่อยู่
ของบุคคลที่อำจเป็นสมำชิกกลุ่มอยู่ในควำมครอบครอง  ให้คู่พิพำทฝ่ำยนั้นส่งข้อมูลดังกล่ำวให้ก็ได้   

ข้อ  ๔2/7  คู่พิพำทอำจถอนผู้แทนหรือบุคคลใดเพ่ือช่วยเหลือตนหรือท ำกำรแทนตน 
ในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรแบบกลุ่มหรือที่สถำบันก ำหนดตำมข้อ  ๔2/2  วรรคท้ำย  ก็ได้
แต่ต้องมีกำรตั้งผู้แทนหรือบุคคลดังกล่ำวคนใหม่ไม่ให้ว่ำงลง  และให้ส่งค ำบอกกล่ำวกำรตั้งผู้แทน  
หรือบุคคลดังกล่ำวแก่สมำชิกกลุ่มด้วย 

กำรออกจำกกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม 
ข้อ  4๒/๘  กำรออกจำกกำรเป็นสมำชิกกลุ่มไม่กระทบสิทธิของสมำชิกอื่นในกลุ่ม 

และกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรที่ได้ด ำเนินกระบวนพิจำรณำโดยชอบแล้ว  และจะร้องขอ
กลับเข้ำมำเป็นสมำชิกกลุ่มอีกไม่ได้  แต่ยังสำมำรถด ำเนินกระบวนพิจำรณำชั้นอนุญำโตตุลำกำรเฉพำะ  
ในข้อพิพำทของตนต่อไปได้ 

กำรแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำร 
ข้อ  42/๙  ให้น ำควำมในหมวด  ๓  ว่ำด้วยคณะอนุญำโตตุลำกำร  ในข้อ  14  ถึงข้อ  2๗  

มำใช้บังคับแก่กำรแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรแบบกลุ่ม  
โดยอนุโลม   

กำรตรวจสอบพยำนหลักฐำนก่อนกำรสืบพยำน 
ข้อ  42/๑๐  ในกรณีที่คณะอนุญำโตตุลำกำรเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นเพ่ือให้ได้ควำมชัดแจ้ง 

ในข้อเท็จจริงแห่งข้อพิพำท  อำจให้มีกำรแสดงพยำนหลักฐำนอันเป็นประเด็นแห่งข้อพิพำท  ลักษณะ  
โดยชัดเจนของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มย่อยที่จะต้องผูกพันตำมค ำชี้ขำด  หลักเกณฑ์และวิธีกำรค ำนวณ  

้หนา   ๑๓๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ในกำรช ำระเงินให้สมำชิกกลุ่ม  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำโดยวิธีอนุญำโตตุลำกำรแบบกลุ่ม  
หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่กำรพิจำรณำชี้ขำดข้อพิพำท 

กำรสืบพยำน 
ข้อ  42/1๑  ให้น ำควำมในหมวด  ๔  ว่ำด้วยกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำร  ในข้อ  ๓๒  

ถึงข้อ  ๓๗  มำใช้บังคับแก่กำรสืบพยำนในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรแบบกลุ่ม   
โดยอนุโลม 

ค่ำธรรมเนียม  ค่ำใช้จ่ำย  และค่ำป่วยกำร 
ข้อ  42/1๒  ในกำรอนุญำโตตุลำกำรแบบกลุ่ม  กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียม  ค่ำใช้จ่ำย   

และค่ำป่วยกำรอนุญำโตตุลำกำรในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำให้เป็นไปตำมอัตรำและวิธีกำรที่สถำบัน
ประกำศก ำหนด   

ข้อ  42/1๓  ควำมในหมวดนี ้ ให้ใช้แก่กรณีที่คู่กรณีซึ่งมีคดอียู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล
ตกลงกันระงับข้อพิพำทโดยวิธีกำรอนุญำโตตุลำกำรโดยควำมเห็นชอบของศำลด้วย  ทั้งนี้  ตำมมำตรำ  210   
ถึงมำตรำ  220  และมำตรำ  222  แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง” 

ข้อ  5  เว้นแต่คู่พิพำทจะตกลงกันเป็นอย่ำงอื่น  กระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรที่ได้เริ่มต้น
ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้  ให้ด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำต่อไปตำมข้อบังคับที่มีผลในขณะ 
ที่ยื่นค ำเสนอข้อพิพำท 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  2  มถินุำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สรำวธุ  เบญจกุล 
เลขำธกิำรส ำนักงำนศำลยตุธิรรม 

้หนา   ๑๓๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๓


