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• กระบวนการอนุญาโตตุลาการไทยสําหรบัคดทีี�มทุีนทรพัยไ์ม่เกนิ  ! ลา้นบาท 

 

 

กระบวนการอนุญาโตตลุาการไทยสาํหรบัคดีที�มีทุนทรพัยไ์ม่เกิน  ! 
ล ้านบาท 

 

สาํนักงานอนุญาโตตลุาการไดอ้อกขอ้บงัคบัสถาบนัอนุญาโตตลุาการ วา่ดว้ยการ
อนุญาโตตุลาการในคดทีี�มทีุนทรพัยข์นาดยอ่ม พ.ศ.  )*! (“ข้อบงัคบั”) มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที� 
1 ตลุาคม  )*! เป็นตน้ไป เพื�อใหก้ระบวนการอนุญาโตตลุาการเป็นไปดว้ยความสะดวก 
รวดเรว็ ประหยดั และเป็นธรรมแก่คูพ่พิาททุกฝ่าย และเปิดโอกาสใหข้อ้พพิาทที�มทีุนทรพัย์
ไม่สงูมากสามารถใชก้ารระงบัขอ้พพิาทดว้ยวธิอีนุญาโตตุลาการได ้โดยมกีระบวนการที�สาํคญั
ดงันี9 

• เป็นกรณทีี�มทีุนทรพัยต์ามขอ้เรยีกรอ้งและขอ้เรยีกรอ้งแยง้รวมกนัตอ้งไม่เกนิกวา่ 20 
ลา้นบาท 

• เมื�อนายทะเบยีนรบัคาํเสนอขอ้พพิาทแลว้ ใหคู้พ่พิาทอกีฝ่ายหนึ�ง (“ผูค้ดัค้าน”) ทาํคาํ
คดัคา้นสง่ไปยงัผูเ้รยีกรอ้งภายใน 15 วนั นบัตั 9งแตไ่ดร้บัสาํเนาคาํเสนอขอ้พพิาท 



• คณะอนุญาโตตลุาการมอีนุญาโตตุลาการคนเดยีว โดยนายทะเบยีนตั 9งคณะ
อนุญาโตตุลาการภายในระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัที�เร ิ�มกระบวนพจิารณา
อนุญาโตตุลาการ  

• ใหน้ายทะเบยีนนัดคูพ่พิาททุกฝ่ายและคณะอนุญาโตตลุาการโดยเรว็เพื�อกําหนดวธิี
พจิารณาที�เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ โดยใหก้าํหนดกรอบระยะเวลาและจดัทาํบนัทกึ
แนวทางการพจิารณาคดไีว ้ 

• คณะอนุญาโตตลุาการจะตอ้งออกคาํชี9ขาดภายในระยะเวลา 120 วนั นบัแต่วนัเริ�ม
กระบวนการพจิารณา ในกรณจีาํเป็น คณะอนุญาโตตลุาการอาจขยายระยะเวลาการทาํ
คาํชี9ขาดไดไ้มเ่กนิ 30 วนั แตต่อ้งแจง้เหตุผลใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ย 

• ภายในระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัที�ไดร้บัคาํชี9ขาด คูพ่พิาทภายในฝ่ายหนึ�งอาจยื�นคาํ
ขอใหค้ณะอนุญาโตตลุาการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี9 
o แกไ้ขขอ้ผดิพลาดเลก็น้อย ขอ้ผดิพลาดในการคาํนวณตวัเลข หรอืขอ้ผดิหลง

เลก็น้อยอื�นในคาํชี9ขาด 
o ตคีวามสว่นใดสว่นหนึ�งของคาํชี9ขาด 

o ทาํคาํชี9ขาดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัขอ้เรยีกรอ้งที�ยงัมไิดม้กีารวนิิจฉยัไวใ้นคาํชี9ขาด 
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