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กระบวนการอนุญาโตตุลาการไทยสําหรับคดีทมีี ทุนทรัพย์ไม่เกิน ! ล้านบาท

กระบวนการอนุญาโตตุล าการไทยสํา หรับ คดีทีมีทุน ทรัพย์ไม่เกิ น !
ล้านบาท
สํานักงานอนุญาโตตุลาการได้ออกข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่าด้วยการ
อนุญาโตตุลาการในคดีทมีี ทุนทรัพย์ขนาดย่อม พ.ศ. )*! (“ข้อ บังคับ”) มีผลบังคับใช้ในวันที
1 ตุลาคม )*! เป็ นต้นไป เพือให้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็ นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัด และเป็ นธรรมแก่คพู่ พิ าททุกฝ่ าย และเปิ ดโอกาสให้ขอ้ พิพาททีมีทุนทรัพย์
ไม่สงู มากสามารถใช้การระงับข้อพิพาทด้วยวิธอี นุญาโตตุลาการได้ โดยมีกระบวนการทีสําคัญ
ดังนี9
•

•

เป็ นกรณีทมีี ทุนทรัพย์ตามข้อเรียกร้องและข้อเรียกร้องแย้งรวมกันต้องไม่เกินกว่า 20
ล้านบาท
เมือนายทะเบียนรับคําเสนอข้อพิพาทแล้ว ให้คพู่ พิ าทอีกฝ่ ายหนึง (“ผูค้ ดั ค้า น”) ทําคํา
คัดค้านส่งไปยังผูเ้ รียกร้องภายใน 15 วัน นับตัง9 แต่ได้รบั สําเนาคําเสนอข้อพิพาท

•

•

•

•

คณะอนุญาโตตุลาการมีอนุญาโตตุลาการคนเดียว โดยนายทะเบียนตัง9 คณะ
อนุญาโตตุลาการภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีเริมกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการ
ให้นายทะเบียนนัดคูพ่ พิ าททุกฝ่ ายและคณะอนุญาโตตุลาการโดยเร็วเพือกําหนดวิธี
พิจารณาทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้กาํ หนดกรอบระยะเวลาและจัดทําบันทึก
แนวทางการพิจารณาคดีไว้
คณะอนุญาโตตุลาการจะต้องออกคําชีข9 าดภายในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วนั เริม
กระบวนการพิจารณา ในกรณีจาํ เป็ น คณะอนุญาโตตุลาการอาจขยายระยะเวลาการทํา
คําชีข9 าดได้ไม่เกิน 30 วัน แต่ตอ้ งแจ้งเหตุผลให้นายทะเบียนทราบด้วย
ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีได้รบั คําชีข9 าด คูพ่ พิ าทภายในฝ่ ายหนึงอาจยืนคํา
ขอให้คณะอนุญาโตตุลาการดําเนินการ ดังต่อไปนี9
o แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย ข้อผิดพลาดในการคํานวณตัวเลข หรือข้อผิดหลง
เล็กน้อยอืนในคําชีข9 าด
o ตีความส่วนใดส่วนหนึงของคําชีข
9 าด
o

ทําคําชีข9 าดเพิมเติมเกียวกับข้อเรียกร้องทียังมิได้มกี ารวินจิ ฉัยไว้ในคําชีข9 าด
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