
 

 

สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
 

ความเปนมาของ THAC ( Thailand  Arbitration  Center ) 
   สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ( Thailand Arbitration Center) จึงไดถูกจัดตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติสถาบัน อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงคสงเสริมและพัฒนากระบวนการ
ประนอมขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ   ดําเนินการเก่ียวกับการระงับขอพิพาทโดยวิธีประนอมขอพิพาท
และอนุญาโตตุลาการ  รวมถึงการสงเสริมและเผยแพรความรู เ ก่ียวกับการประนอมขอพิพาทและ
อนุญาโตตุลาการรวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหวาง
ประเทศและเพ่ือเปนสถาบันท่ีใหบริการดานอนุญาโตตุลาการท่ีมีความเปนอิสระและไดมาตรฐานสากลเพ่ือ 
เปนการยกระดับและพัฒนาสถาบัน ระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการในปจจุบันของไทยใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกับ  องคกรระงับขอพิพาทในนานาอารยประเทศ 
 
วิสัยทัศนของ THAC  
    ใหบริการดานอนุญาโตตุลาการในระดับสากลและสงเสริมระบบอนญุาโตตุลาการใหมีความเขมแข็ง 
 
พันธกิจ  THAC   
   1. ใหบริการดานอนุญาโตตุลาการท่ีมีความเปนอิสระและมีมาตรฐานสากล  
   2. สนับสนุน สงเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ 
 
บริการของ THAC  
 
งานอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ (International Arbitration Center) 
   จัดต้ังข้ึนมาเพ่ือใหบริการดานอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศในการระงับขอพิพาททาง
แพงและพาณิชยท้ังในประเทศและ ระหวางประเทศ ท่ีใหบริการแบบครบวงจร ไมวาจะเปนการบริหาร
จัดการขอพิพาท  การอํานวยความสะดวกใหแกคูพิพาท หรืองานดานธุรการตางๆ  ซ่ึงรวมถึงสถานท่ีและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ ดวยบริการมาตรฐานระดับสากล ท่ีเหมาะสมกับ โลกธุรกิจท่ีตองการความสะดวก
รวดเร็ว ไม สิ้นเปลืองเวลาค าใช จ าย มีความคล องตัวในการบริหารจัดการ รักษาความลับ ศูนย 
อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ (International Arbitration Center) และรักษาโอกาสในการประกอบ
ธุรกิจ ดวยการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 
 
งานการประนอมขอพิพาท ( Mediation Center)     
การบริการจะอยูในรูปแบบกระบวนการระงับขอพิพาทโดยสมัครใจของคูพิพาททุกฝาย โดยท่ีคูพิพาทตกลง  
แตงต้ัง บุคคลท่ีสามเขามาชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการเจรจาตอรองเพ่ือนําไปสูการระงับขอพิพาท 
โดยมีการดําเนิน กระบวนการท่ีเปนความลับเพ่ือรักษาความลับของคูพิพาท โดยคํานึงถึงผลประโยชนและ
ผลลัพธในการยุติขอขัดแยง ท้ังสองฝายเพ่ือใหบรรลุผลเปาประสงครวมกันของคูพิพาท 
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บริการการประนอมขอพิพาทในทางแพงและพาณิชย ไมวาจะเปนขอพิพาทในประเทศหรือระหวางประเทศ 
อาทิ   ขอพิพาททางการเงินการธนาคาร การกอสราง เรื่องการลงทุนและธุรกิจการคาระหวางประเทศ และ 
ขอพิพาทท่ีไมมีทุนทรัพย เปนตน รวมถึงการประนอมขอพิพาทในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีคูพิพาทตองการประนอม 
ขอพิพาทโดยการดําเนินกระบวนการประนอมขอพิพาท ของสถาบันอนุญาโตตุลาการจะเปนไปตามขอบังคับ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ วาดวยการประนอมขอพิพาท พ.ศ.2557 ซ่ึงเปนหลักเกณฑท่ีไดรับการยอมรับและ
ไดมาตรฐานระดับสากลและดําเนินการประนอมขอพิพาทโดยผู ประนอมท่ีมีประสบการณ และความ
เชี่ยวชาญในขอพิพาทแตละประเภท 

 
การระงับขอพิพาท Online (Online Dispute Resolution : ODR) 

    การระงบัข้อพิพาท Online คือ การท่ีคูก่รณีตกลงใช้วิธีการระงบัข้อพิพาทในหลากหลาย

วิธี เชน่ การเจรจาตอ่รอง การประนอมข้อพิพาท หรือการอนญุาโตตลุาการเพ่ือระงบัข้อพิพาททาง Online 

โดยใช้ได้กบัคดีประเภทเก่ียวกบัการซือ้ขายสินค้าและบริการผ่านทางบริการ Online (E-Commerce) ซึ่ง

คูก่รณีจะเข้าสูบ่ริการตัง้แตคู่ก่รณีเร่ิมทําสญัญาซือ้ขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และตกลงกนัในเวลาใดๆ

หลังท่ีได้เกิดข้อพิพาทแล้วข้อดีและประโยชน์ของการระงับข้อพิพาท Online คือ สะดวกรวดเร็ว 

ประหยดัเวลาและคา่ใช้จา่ยและท่ีสําคญัตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเร่ือง Digital Economy 

 
ผลงานสําคัญของสถาบันอนุญาโตตุลาการตามนโยบายของรัฐบาล 

ตั้งแตเดือนตุลาคม 2557-มิถุนายน 2558 
จากนโยบายของรัฐบาลและนโยบาย คสช. ท่ีสําคัญในทุกดานเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง

และพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะดานการเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศและการปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม สถาบันอนุญาโตตุลาการไดดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายขางตน
ไปสูการปฏิบัติอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรม โดยไดกําหนดเปนยุทธศาตรท่ีสําคัญของสถาบันซ่ึงแบงไดเปน 2 
แผนงานหลัก ดังนี้  

1. แผนงานการพัฒนาระบบ 

• เสนอขอแกไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2552  เรื่อง การทํา 
สัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน 

ผลการดําเนินงาน – จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็น และทําความเห็นเสนอตอ 
คณะรัฐมนตรี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบแกไขมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
28 กรกฎาคม 2552 เก่ียวกับการทําสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนในกรณีตางๆ โดยเฉพาะ
โครงการขนาดใหญ หรือการใหสัมปทานของหนวยงานของรัฐ   

• ปรับปรุงกฎหมายประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
ผลการดําเนินงาน – จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นในการปรับปรุงกฎหมาย 

ประกอบธุรกิจคนตางดาว และหารือกับผูแทนกระทรวงแรงงาน เก่ียวกับชาวตางประเทศท่ีเขามาทํา 
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หนาท่ีอนุญาโตตุลาการ โดยอาจมีการแกไขรางกฎกระทรวงกําหนดงานท่ีคนตางดาวอาจทําได พ.ศ. .... ซ่ึงอยู
ระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

• การเตรียมความพรอมของไทยในการเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความ 
โปรงใสในการอนุญาโตตุลาการระหวางผูลงทุนกับรัฐภายใตสนธิสัญญา (Convention on 
Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration) 

ผลการดําเนินงาน – จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับเขารวมเปนภาคี 
อนุสัญญาวาดวยความโปรงใสของประเทศไทย ประชุมหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ และรายงานผลการ
ประชุมเสนอ กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณาตอไป  

• การสัมมนาพัฒนาการใหมในอนุญาโตตุลาการ Arbitration &  
Investment in Thailand 

ผลการดําเนินงาน  - จัดสัมมนาเพ่ือนําเสนอพัฒนาการใหมกับบุคคลท่ี 
ปฏิบัติงานดานอนุญาโตตุลาการ  โดยเชิญผูเชี่ยวชาญตางประเทศมาเปนวิทยากร 

• การสัมมนาปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการ 
ผลการดําเนินงาน – จัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นถึงปญหาและอุปสรรค 

ในการพัฒนาอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนมาเปน
วิทยากร 

• การพัฒนาระบบการระงับขอพิพาทพาณิชยออนไลน (Online Dispute  
Resolution: ODR)  

ผลการดําเนินงาน – จัดทํารางขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการวาดวยการ 
ระงับขอพิพาทพาณิชยออนไลน พ.ศ. .... เพ่ือรองรับการใหบริการระงับขอพิพาทพาณิชยออนไลนของ
สถาบัน 

• การจัดทําขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการประนอมขอพิพาท และอนุญาโตตุลาการ 
ผลการดําเนินงาน  มีการจัดทําขอบังคับ ดังนี้ 
- ขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการวาดวยการประนอมขอพิพาท พ.ศ. 2557 
- ขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการวาดวยการข้ึนบัญชีผูประนอมขอพิพาท พ.ศ. 2557  
- ขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการวาดวยจริยธรรมผูประนอมขอพิพาท พ.ศ. 2557 
- ขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการวาดวยการอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2558  
- ขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการวาดวยจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ   พ.ศ. 2558  
- ขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการวาดวยคณะกรรมการคณะอนุญาโตตุลาการ 

พ.ศ. 2558 
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2. แผนงานการพัฒนาการบริการ 

• การอบรมผูประนอมขอพิพาทของสถาบัน รุนท่ี 1   
ผลการดําเนินงาน – จัดอบรมผูประนอมขอพิพาทของสถาบัน โดยเชิญ
ผูเชี่ยวชาญจากฮองกงมาเปนวิทยากร และข้ึนบัญชีผูประนอมท่ีมีคุณสมบัติ 

ครบถวน จํานวน 20 คน 

• ใหบริการการประนอมขอพิพาท  
ผลการดําเนินงาน – รับคําขอการประนอมขอพิพาท จํานวน 3 คดี ดําเนินการ 

เสร็จแลว 2 คดี และอยูระหวางการดําเนินการ 1 คดี 

• การสรางเครือขายกับองคกรท้ังในและตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน – การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเก่ียวกับการ 

อนุญาโตตุลาการระหวาง Thailand Arbitration Center (THAC) and Kuala Lumpur Regional Centre 
for Arbitration (KLRCA) และการลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวาง Thailand 
Arbitration center (THAC) and Hong Kong Mediation Centre (HKMC) 

• จัดสรางท่ีทําการถาวรสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
ผลการดําเนินการ – ตกแตงท่ีทําการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ตั้งอยูท่ีอาคาร  

ภิรัช ทาวเวอร ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 

ผลงานสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการในอนาคต 
1. แผนงานการพัฒนาระบบ 

• การปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคในการอนุญาโตตุลาการ 

• การปรับปรุงแกไขขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการวาดวยอนุญาโตตุลาการ  
เพ่ือใหทันสมัยตอสถานการณ 

• การปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคในการประนอมขอพิพาท 

• การวิจัยเพ่ือพัฒนาการประนอมขอพิพาท 

• การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการ 

• การวิจัยเรื่อง การบังคับตามพันธกรณี New York Convention ของประเทศไทย 

• สงเสริมการดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบกลุม Class Action in Arbitration 

• สงเสริมการดําเนินการกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบ Multi-party  
proceedings, joinder and consolidation in Arbitration 

• สงเสริมการดําเนินการกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบรวดเร็ว Fast Track  
Arbitration 
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• สงเสริมสตรีในกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก Woman in ADR 

• พัฒนาระบบการประนอมขอพิพาทรูปแบบใหม (Med-Arb) 
2. แผนงานการพัฒนาการบริการ 

• จัด Moot Courts for Young Arbitrator and Mediator  

• จัดอบรมอนุญาโตตุลาการ อยางนอย 1 รุน/ป 

• จัดอบรมผูประนอมขอพิพาท อยางนอย 1 รุน/ป 

• จัดสัมมนาใหความรูดานการประนอมขอพิพาทในสัญญาภาครัฐ  

• จัดสัมมนาใหความรูและพัฒนาการดานอนุญาโตตุลาการในธุรกิจดานการ 
กอสราง Adjudication in Construction 

• จัดสัมมนาใหความรูและพัฒนาการดานอนุญาโตตุลาการในธุรกิจดานการเงิน 
การธนาคาร Adjudication in Finance 

• จัดสัมมนาใหความรูและพัฒนาการดานอนุญาโตตุลาการในธุรกิจดานสุขภาพ 
อนามัย Adjudication in Health 

• จัดสัมมนาใหความรูและพัฒนาการดานอนุญาโตตุลาการในธุรกิจดานขนสง 
ทางเรือ Adjudication in Shipping 

• จัดสัมมนาพัฒนาความรูและทักษะการประนอมขอพิพาท โดยผูเชี่ยวชาญจาก 
ตางประเทศ ไมนอยกวา 3 ครั้ง/ป 

• จัดอบรมเพ่ือพัฒนาผูประนอมใหเปนวิทยากรในการอบรมผูประนอมขอพิพาท  
อยางนอย 1 รุน/ป (Train the Trainer) 

• สรางผูประนอมท่ีมีคุณสมบัติในการเปนวิทยากรในการอบรมผูประนอม  
จํานวน 10 คน/ป 

• ใหบริการการประนอมขอพิพาท ไมนอยกวา 20 คดี/ป 

• ใหบริการอนุญาโตตุลาการ ไมนอยกวา 10 คดี/ป 

 

 

 

 

 


