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เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา 1st International ADR Conference 

เรียน หกม. ๒  

 ๑. เรื่องเดิม 
 ตามหนังสือ ที่ THAC 28/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 ที เอช เอ ซี สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เชิญผู้แทนจาก ขบ. เข้าร่วมงานสัมมนา 1st International ADR Conference ในวันที่ 
17 - 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดย สนก. ได้ให้ดิฉันเข้าร่วมสัมมนา 

 ๒. การด าเนินการ  
 ดิฉันได้เข้าร่วมการสัมมนา 1st International ADR Conference เรียบร้อยแล้ว  

๓. สรุปสาระส าคัญ 
  การสัมมนา 1st International ADR Conference ที่จัดโดย ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
มีวัตถุประสงค์ให้เป็นการสัมมนาประจ าปีที่รวบรวมทนายความ ผู้พิพากษา ผู้บริหารนโยบาย นักวิชาการ 
อาจารย์ และผู้สนใจในด้านการประนอมเจรจาต่อรองข้อพิพาทโดยวิธีทางเลือก เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และรับฟังแนวทางการปฏิบัติในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีทางเลือก เช่น วิธีอนุญาโตตุลาการ การประนอม
ข้อพิพาท การไกล่เกลี่ย เป็นต้น ซ่ึงมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
 3.1 การระงับข้อพิพาทโดยวิธีทางเลือก หมายถึง การระงับข้อพิพาทโดยไม่ใช้วิธีฟ้องศาล 
โดยอาศัยวิธีต่างๆ เช่น การเจรจา การประนอมข้อพิพาทโดยใช้คนกลาง (Mediation) การไกล่เกลี่ย การใช้
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นต้น ซึ่งการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อ
พิพาทโดยใช้คนกลาง เป็นวิธีที่คู่สัญญาหรือคู่พิพาทท่ีนิยมเลือกใช้ในปัจจุบัน  
 3.2 กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) หมายถึง การจัดการระงับข้อพิพาทด้วย
วิธีการที่ไม่ใช่ทางศาลโดยคู่พิพาทจะต้องตกลงร่วมกันในการคัดเลือกแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เรียกว่า
อนุญาโตตุลาการ (Arbitrator) ขึ้นมา เพ่ือรับฟังพยานหลักฐานที่คู่พิพาทเสนอต่ออนุญาโตตุลาการประกอบการ
ตัดสินหรือชี้ขาดข้อพิพาท กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เช่น 
ในประเทศไทย กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะอยู่ในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 เป็นต้น 
โดยกฎหมายภายในประเทศของประเทศต่างๆ มักได้รับอิทธิพลจากอนุสัญญาฉบับนิวยอร์กว่าด้วยการยอมรับ
นับถือและการบังคับใช้ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ 1958 (New York Convention on 
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, United Nation, 1958)  
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 3.3 ข้อดีของการเลือกใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ได้แก่  
  (1) ความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่เคร่งครัด ขั้นตอนไม่
ยุ่งยาก ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุด ไม่สามารถอุทธรณ์ได้ จึงท าให้สะดวกรวดเร็วกว่าการระงับข้อ
พิพาทที่ใช้กระบวนการพิจารณาทางศาล  
  (2) มีประสิทธิภาพและเป็นกลาง เนื่องจากบุคคลที่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายเลือกมาเป็น
อนุญาโตตุลาการนั้น เป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่พิพาท ซึ่งอาจเป็นเรื่องเฉพาะที่
ต้องการความรู้เฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง อนุญาโตตุลาการที่เลือกมาจะสามารถชี้ขาดได้อย่างถูกต้องเที่ยง
ธรรม เป็นที่พอใจแก่คู่พิพาทท้ังสองฝ่าย  
  (3) รักษาความลับของคู่พิพาท เนื่องจากการระงับข้อพิพาทด้วยอนุญาโตตุลาการ 
มิได้มีข้อบังคับให้ต้องกระท าโดยเปิดเผยดังเช่นกระบวนการพิจารณาทางศาล จึงมีเพียงแต่คู่พิพาทเท่านั้นใน
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
  (4) รักษาความสัมพันธ์ของคู่พิพาท เนื่องจากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นมักเกิดจากคู่พิพาทที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ เป็นต้น กระบวนการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการเป็น
กระบวนการทีท่ี่มีลักษณะไม่เคร่งครัดหรือเคร่งเครียดดังเช่นกระบวนการพิจารณาทางศาล ซึ่งจะท าให้คู่พิพาท
ยังสามารถคงความสัมพันธ์ทางธุรกิจไว้ได้เช่นเดิม  
  (5) เหมาะสมกับข้อพิพาทที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน ซึ่งหากใช้กระบวนการ
พิจารณาทางศาลอาจใช้เวลานานในการตรวจสอบและท าความเข้าใจข้อเท็จจริง แต่หากใช้อนุญาโตตุลาการที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ จะท าให้การชี้ขาดข้อพิพาทท าได้อย่างรวดเร็วและแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
 3.4 อ านาจศาลในการช่วยเหลือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ เช่น  
  (1) กรณีที่มีการระบุให้ใช้การระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ
ไว้ในสัญญา เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน าข้อพิพาทข้ึนสู่ศาลโดยไม่ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการตามที่ตกลงกันไว้ใน
สัญญา คู่สัญญาฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีที่ยังประสงค์ให้มีการใช้อนุญาโตตุลาการอาจยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อให้ศาล
ในคดีนั้นสั่งจ าหน่ายคดีได้ ซึ่งศาลมีดุลพินิจที่จะสั่งให้ตามค าขอหรือปฏิเสธได้ เป็นต้น 
  (2) การขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีค าชี้ขาด กรณีที่คู่พิพาทหรือบุคคลภายนอกผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเกรงว่า เมื่อมีค าชี้ขาดแล้วจะไม่สามารถบังคับตามค าชี้ขาดได้เนื่องจากคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งไม่มี
ทรัพย์สินเหลืออยู่ คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจยื่นค าร้องต่อศาลขอให้มีค าสั่ง
คุ้มครองชั่วคราวก่อนมีค าชี้ขาดก่อนมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ โดยอาศัยมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และต้องมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการภายในก าหนดระยะเวลา 30 วันนับแต่
วันที่ได้ค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีค าชี้ขาดแล้ว ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมีรากฐานมาจากมาตรา 254 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. 2560  
  (3) การเพิกถอนค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ด้วยเหตุผลเช่น ความบกพร่องด้าน
ความสามารถของคู่สัญญา กระบวนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ค าชี้ขาดข้อพิพาทไม่อยู่ใน
ขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการพิจารณาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เป็นต้น โดยคู่พิพาทฝ่ายที่ไม่พอใจค าชี้ขาดต้องยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจภายในก าหนด
ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้ศาลมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งนั้น 
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  (4) การบังคับตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยคู่พิพาทฝ่ายที่ประสงค์จะบังคับ
ตามค าชี้ขาดจะต้องยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจภายในก าหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้ส่งส าเนา
ค าชี้ขาดถึงคู่กรณีตามกฎหมายและศาลได้มีค าพิพากษาตามค าชี้ขาดนั้น เมื่อได้รับค าร้อง ศาลต้องด าเนินการ
ไต่สวนค าชี้ขาดว่าชอบด้วยกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่จะถูกบังคับตามค าชี้ขาดคัดค้านค าชี้ขาดโดยอ้าง
เหตุใดเหตุหนึ่งตามกฎหมายได้ จากนั้นศาลจะพิจารณาโดยฟังพยานหลักฐาน หากค าคัดค้านฟังขึ้น ศาลต้อง
ยกค าร้องขอหรือค าฟ้องโดยไม่บังคับตามค าชี้ขาดให้ อย่างไรก็ตาม ศาลสามารถยกเหตุไม่บังคับตามค าชี้ขาด
โดยคู่กรณีไม่จ าต้องยื่นค าคัดค้านได้ หากความปรากฏว่าข้อพิพาทนั้นไม่สามารถระงับได้โดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตามกฎหมายไทย และการบังคับตามค าชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนไทย 
 3.5 การปฏิรูปเรื่องการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - 
ปัญหาส าคัญของการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนในปัจจุบันที่อาจท าให้เอกชนไม่เลือกใช้การระงับข้อ
พิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ได้แก่ ต้นทุน ความโปร่งใส จรรยาบรรณของอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น 
  (1) ค่าใช้จ่าย - ธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางอาจไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการได้หากการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป การแก้ปัญหาด้านต้นทุนอาจ
กระท าได้โดยการจัดตั้งสถาบันการอนุญาโตตุลาการที่จะจัดให้มีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีทางเลือกที่ราคา
ไม่สูงมากนักและสามารถเข้าถึงได้กับทุกกลุ่ม หรือโดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุญาโตตุลาการให้กระชับ
รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ก าหนดให้มีการระงับข้อพิพาทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ ไม่พิจารณา
พยานหลักฐานที่ไม่เก่ียวข้องกับข้อพิพาท เป็นต้น หรือโดยการก าหนดทางเลือกภาระค่าใช้จ่ายในการระงับข้อ
พิพาท เช่น คู่ความต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบในส่วนของตน หรือคู่ความฝ่ายที่ได้ประโยชน์จากค าชี้ขาดรับภาระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนมาก หรือค่าใช้จ่ายแยกตามแต่ละประเด็น เป็นต้น 
  (2) ความโปร่งใส -  ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐกับเอกชนมักเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการสาธารณะ ซึ่งค าชี้ขาดมักจะมีผลกระทบต่อสาธารณชนหากฝ่ายรัฐจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหาย 
และช าระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ด้วยเหตุนี้ สาธารณชนจึงให้ความสนใจ
ข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนมากเป็นพิเศษ การระงับข้อพิพาทจึงต้องกระท าโดยโปร่งใส เช่น มีการเปิดเผย
ข้อมูลเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ การเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วม
ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ มีการพิจารณาโดยเปิดเผย เป็นต้น 
  (3) จรรยาบรรณของอนุญาโตตุลาการ - คุณสมบัติที่ส าคัญอนุญาโตตุลาการ ได้แก่
ความเป็นอิสระ มีความเป็นกลาง กล่าวคือ เป็นบุคคลภายนอกที่มิได้มีส่วนได้เสียกับคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะของตนอย่างถ่องแท้ โดยจะต้องมีกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งควร
มีการจัดท าประมวลจริยธรรมของอนุญาโตตุลาการด้วย 
 3.6 การประนอมข้อพิพาทโดยใช้คนกลาง (Mediation) หมายถึง การระงับข้อพิพาทโดย
การให้ผู้ประนอม (Mediator) ช่วยในการเจรจาระหว่างคู่พิพาท โดยผู้ประนอมมักจะพบกับคู่พิพาทแต่ละฝ่าย
เป็นการส่วนตัว เพ่ือรับฟังข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่าย และหาข้อตกลงร่วมกันในท้ายที่สุด ผลของการประนอม
ข้อพิพาทคือข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันตกลงกัน โดยผู้ประนอมไม่สามารถมีค าชี้ขาดหรือค าตัดสินดังเช่น
อนุญาโตตุลาการ แต่เป็นเพียงผู้ช่วยในการเจรจาเพ่ือให้ได้ข้อยุติเท่านั้น  
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 3.7 ความซับซ้อนในการประนอมข้อพิพาทโดยใช้คนกลาง ได้แก่ การบังคับตามข้อตกลง
ร่วมกัน ซึ่งมีปัญหาว่าเมื่อได้ข้อตกลงร่วมกันแล้ว จะต้องน าข้อตกลงดังกล่าวขึ้นสู่ศาลเพ่ือบังคับตามข้อตกลง
ร่วมกันหรือไม ่รวมถึงเรื่องจรรยาบรรณของผู้ประนอม หรือเรื่องความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ 
ศาสนา ย่อมอาจส่งผลต่ออคติของผู้ประนอมได้ 
 3.8 การยกระดับความเป็นมืออาชีพของผู้ประนอมจะช่วยให้การประนอมข้อพิพาทโดยใช้
คนกลางเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถกระท าได้โดยการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ประนอม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่น่าเชื่อถือ สร้างเครื่องมือใน
การก ากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น 
 3.9 การระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution: ODR) เป็นวิธีการระงับ
ข้อพิพาทแบบใหม่ ซึ่งมีหลักการเดียวกันกับการประนีประนอมข้อพิพาท โดยด าเนินการผ่านระบบออนไลน์
เพ่ือรองรับระบบการค้าขายออนไลน์เมื่อเกิดข้อพิพาทธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการท าธุรกรรมโดย
ระยะทาง กล่าวคือ คู่สัญญามิได้มีการท าสัญญากันต่อหน้า วิธีนี้จะช่วยอ านวยความสะดวกคู่กรณีที่มิได้อยู่ใน
สถานที่เดียวกัน ให้เกิดการเจรจาที่น าไปสู่ข้อตกลงร่วมกันได้ง่าย รวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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