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อนุญาโตตุลาการ 
(อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์)

THAC จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 และเริ่มด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2558



วัตถุประสงค์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
ตาม พรบ.มาตรา 7

ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประนอมข้อ
พิพาทและอนุญาโตตุลาการ

ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดย 
วิธีประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประนอม
ข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการรวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

1

2

3



ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ระงับข้อพิพาท
ทางเลือกระหว่างประเทศชั้นน าในเอเชีย

ผลักดัน และส่งเสริมให้ประเทศไทยมี
มาตรการที่เป็นมิตรต่อการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก (ADR friendly jurisdiction)

สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก และการให้บริการของสถาบัน

ให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก
ที่มีความเป็นอิสระ และมีมาตรฐานสากล

พันธกิจวิสัยทัศน์



การระงับข้อพิพาททางเลือก
(Alternative Dispute Resolution : ADR)

การระงับข้อพิพาททางหลัก
ฟ้องคดีต่อศาล (litigation)

เป็นกระบวนการเชิงบังคับ หากไม่เข้า
ร่วม ก็จะเสียประโยชน์บางประการ 

มีสภาพบังคับชัดเจน 
หากไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาก็

สามารถบังคับคดีได้เลย

• การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
• การประนอมข้อพิพาท (Mediation)
• การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)

ประกอบดว้ย

3วิธี
ข้อดี

การระงับข้อพิพาททางเลือกคืออะไร? 



การระงับข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ

International arbitration
together with ADR 49%
International arbitration 48%

Cross-border litigation together
with ADR 3%
Cross-border litigation 1%

49%

48%

1%3%

Source: 2018 International Arbitration Survey: The Evolution of  International Arbitration



ประเด็น
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

Source: https://arbitration.fi/the-arbitration-institute/statistics/



การระงับข้อพิพาททางเลือก
(ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION : ADR)



การประนอม
ข้อพิพาท

คือ การระงับข้อพิพาทที่คู่กรณี
ตกลงกันต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลาย
ค น  เ พื่ อ ท า ห น้ า ที่ ใ น ก า ร
ช่วย เหลือให้คู่ กรณีสามารถ
เจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทกันได้



ข้อดีของการประนอมข้อพิพาท

เป็นกระบวนการที่คู่กรณีจะเริ่ม
และสิ้นสุดกระบวนการเมื่อใดก็ได้1

มี ก ร ะบวนกา รที่ ไ ม่ เ ป็ น
ทางการและมีความยืดหยุ่น2

กระบวนการมีความรวดเร็ว
และมีค่าใช้จ่ายน้อย 3

เป็นการรักษาความสัมพันธ์
และความลับของคู่กรณี4



การ
อนุญาโตตุลาการ

คือ กระบวนการระงับข้อพิพาทที่
คู่กรณีตกลงกันเลือกบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อ
พิพาท โดยคู่พิพาทตกลงที่จะ
ปฏิบัติตามค าช้ีขาดดังกล่าวนั้น



ข้อดีของอนุญาโตตุลาการ

กระบวนการมีความอิสระ คู่พิพาทสามารถเลือกสถานที่ 
กฎเกณฑ์ ภาษา รวมถึงอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดคดีได้1
กระบวนการมีความรวดเร็วกว่าการฟ้องคดีต่อศาล และเป็น
ความลับ2
มีความเป็นสากล ค าชี้ขาดสามารถน าไปบังคับได้ในเขตอ านาจ
ศาลกว่า 160 ประเทศตามอนุสัญญานิวยอร์ก2
เป็นสัญลักษณ์และมาตรการในการส่งเสริมการค้า การลงทุน
ระหว่างประเทศ3

3

4



การอนุญาโตตุลาการ

คู่พิพาทเป็นผู้ก าหนดขั้นตอนและรายละเอยีดต่างๆ ทั้งหมดไว้ในข้อตกลง
หรือสัญญาอนุญาโตตุลาการ เช่น จ านวนและการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ, 

ขอบเขตอ านาจของอนุญาโตตุลาการ, สถานที่/ภาษาที่ใช้ในการพิจารณา
คดี, กระบวนพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการ ฯลฯ

• อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันฯ 

• มีข้อบังคับที่ชัดเจน ท าให้สะดวกกับคู่พิพาทมากกว่า 

• มีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านงานคดี 

• สถาบันฯ หลายที่มีบัญชีอนุญาโตตุลาการที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ
เอาไว้ให้  

การอนุญาโตตุลาการ

(AD HOC ARBITRATION)

การอนุญาโตตุลาการ

(INSTITUTIONAL ARBITRATION)

ประเภท

แบ่งเป็น



สัญญา/ข้อสัญญา
อนุญาโตตุลาการ
(ARBITRATION AGREEMENT/CLAUSE)

มาตรา 11 พรบ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
สัญญา/ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอาจท าขึ้นก่อนหรือ
หลังการเกิดขึ้นของข้อพิพาทก็ได้

มีได ้2 กรณี คือ

โดยชัดแจ้ง1 ท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษร มีหลกัฐำน
เป็นหนงัสือลงลำยมือช่ือคูส่ญัญำ

โดยปริยาย2 เช่น มีกำรกลำ่วถึงขอ้สญัญำ และไมม่ีกำรปฏิเสธจำกคู่สญัญำอีกฝ่ำย, 
มีขอ้ควำมในเอกสำรตอบโตท่ี้แสดงใหเ้หน็ว่ำมีกำรตกลงกนัใหใ้ชอ้นญุำโตตลุำกำร เป็นตน้ 

ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ 
รวมทั้งข้อพิพาทเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์ของ
สัญญานี้ ให้ได้รับการวินิจฉัยช้ีขาดเป็นที่สุดโดยการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ที เอช เอ ซี ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการเสนอ

ข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการ โดยให้อยู่ภายใต้การจัดการของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ



การยอมรับ
และบังคับตาม

การเพิกถอน
(SET ASIDE)

• ต้องยื่นขอบังคับภายใน 3 ปีนับแต่วันที่
อาจบังคับตามค าชี้ขาดได้ (มาตรา 42)

• ต้องยื่นเอกสารให้ครบถ้วน (มาตรา 42)

• อ านาจของศาลที่จะปฏิเสธไมร่ับบังคับ
ตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
(มาตรา 43 - 44) (Refusing 
enforcement of an arbitral award)

• ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจ

• ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับส าเนา
ค าชี้ขาด (มาตรา 40)

• เหตุที่ศาลจะเพิกถอนต้องเป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมาย (มาตรา 40)

• โดยหลักการแล้ว เฉพาะศาลที่มีการท า
อนุญาโตตุลาการในเขตอ านาจเท่านั้น 
จึงจะสามารถเพิกถอนค าชี้ขาดน้ันได้ 

หลักเกณฑ์การท าค าชี้ขาด

ความผูกพันของค าชี้ขาด 

(1) กฎหมายท่ีใช้บังคับกับข้อพิพาท (มาตรา 34)

(2) ค าชี้ขาดต้องท าโดยเสียงข้างมาก (มาตรา 35)

(3) ชี้ขาดเกินขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ
หรือค าขอของคู่พิพาทไม่ได้ (มาตรา 37) เว้นแต่ชี้
ขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือเป็น
การก าหนดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย/ค่าป่วยการ

(4) แบบของค าชี้ขาด (มาตรา 37)



ความแตกต่างระหว่าง
ต้องมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือ
สัญญาอนุญาโตตุลาการระบุให้ใช้การ
อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาท

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 

พ.ศ.2562

จ านวนอนุญาโตตุลาการต้องเป็น
เลขคี่เท่านั้น

ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

คณะอนุญาโตตุลาการ

ข้อตกลงให้ใช้การประนอมฯ จะไม่มีรูปแบบ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 - 852
พรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
(เฉพาะหน่วยงานของรัฐ)

จ านวนผู้ประนอมจะเป็นเลขคีห่รือคูก่็ได้

สัญญาประนีประนอม

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

สิ่งจ าเป็น
ที่ต้องมีก่อน

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

จ านวน เลข
คี่/เลขคู่

ผลการตัดสิน

ผู้ก าหนดผล



ท าไม
ใช้ระบบ

ศาล
คู่สัญญาไม่มีอ านาจในการเลือกองค์คณะผู้พิพากษา 
แต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอธิบดีฯ หรือหัวหน้าศาล 

(แล้วแต่กรณี)

ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

บางครั้งผู้พิพากษาอาจจะมีหรือไม่มีทักษะเฉพาะทาง
อันเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนการสูงกว่า

ระยะเวลาในการพิจารณาคดียาวนานกว่า

คู่สัญญาเป็นคนเลอืกอนุญาโตตุลาการ

ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

อนุญาโตตุลาการจะมีความเชี่ยวชาญที่ตรงกับประเด็นข้อพิพาท
ที่เกิดข้ึน เนื่องจากคู่สัญญาเป็นผู้เลือกอนุญาโตตุลาการ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนการต่ ากว่า

ระยะเวลาในการพิจารณาคดีน้อยกว่า

กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย และเคร่งครัดมากกว่า

คู่สัญญามีอ านาจในการก าหนดกระบวนพิจารณาคดี
อนุญาโตตุลาการ

ต้องเลือก

อนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการ



บริการหลักของTHAC
ให้บริการทางด้านคดี

ให้บริการทางด้านจัดฝึกอบรมและ
จัดการประชุมสัมมนา

• การระงับข้อพิพาทด้วยการประนอม
• การระงับข้อพิพาทด้วยการ

อนุญาโตตุลาการ
• การระงับข้อพิพาท ONLINE

• หลักสูตรอบรม

อนุญาโตตุลาการ

• หลักสูตรอบรมผู้ประนอม

• หลักสูตรบริหารจัดการ

ความขัดแย้ง



ท าไมต้องTHAC
สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า

ให้บริการครบ
วงจรโดยมืออาชีพ

อิสระ มีมาตรฐานสากลด้วยประสบการณ์และความช านาญ
ทางวิชาชีพ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณ
จะได้รับบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว อีก
ทั้ง THAC ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ช่วย
ให้สะดวกสบายในการเดินทางและ
มีอัตราค่าบริการที่ต่ ากว่า  ช่วยให้
คุณประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ด้วยบริการที่หลากหลายและตอบโจทย์
ทุกความต้องการ ผ่านการให้บริการด้วย
เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวก
ครบวงจร ตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้ าที่
อนุญาโตตุลาการ ผู้ประนอมข้อพิพาท 
และ เจ้าหน้าที่มากประสบการณ์ พร้อม
ให้บริการแบบมืออาชีพ

เ ร า มี ค ว า ม อิ ส ร ะ ป ร า ศ จ า ก ก า ร
แทรกแซงใด ๆ จึงมั่นใจได้ถึงความ
ความ เป็ นกลาง  อี กทั้ ง ยั งมี ระบบ
ตรวจสอบและโต้แย้งคัดค้านที่มีความ
ทันสมัยได้มาตรฐานสากล



บริการทางด้านคดี



การประนอม
ข้อพิพาท



อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย การประนอมข้อพิพาท

*THAC ได้จัดท าตารางการค านวณ (calculator) ค่าธรรมเนียมไว้ ท่านสามารถใช้ตารางการค านวณได้ที่ www. thac.or.th
*หากผู้ตอบรับมีข้อร้องแย้งจ าเป็นต้องเรียกเก็บจากผู้ตอบรับ

฿1,000ผู้เสนอ

฿1,000ผู้ตอบรับ

฿3,500
เริ่มต้น

สูงสุดไม่เกิน

฿300,000

ค่าธรรมเนียม
เริ่มต้นคดี

ค่าธรรมเนียมผู้
ประนอม

(ต่อฝ่าย/ต่อวัน)

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 63



ผู้ประนอมของ THAC

คน
ผู้ประนอมชาวไทย97

คน
ผู้ประนอมชาวต่างชาติ48

คน

จากผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายวิชาชีพ

*ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 62



2016-2020
สถิติคดีการประนอมข้อพิพาท 

฿ 359,941,048.19.-
ทุนทรัพย์ของคดีทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 

คดีที่ยังด าเนินการอยู่
8%

คดีที่ปิดไปแล้ว
92%26

ปริมาณคดีสะสม

*ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 63



การอนุญาโตตุลาการ คดีภาษาไทย / คดีภาษาอังกฤษ

การอนุญาโตตุลาการที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อม
THAC ก าหนดให้มีกระบวนการที่สั้นและไม่ซับซ้อนส าหรับคดีที
มีจ านวนทุนทรัพย์ที่ไม่สูงมาก (35 ล้านบาท) เพื่อส่งเสริมให้ข้อ
พิพาทที่จ านวนทุนทรัพย์ไม่สูงมาก มาใช้การระงับข้อพิพาท
ทางเลือกโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5
เดือน และพิจารณาจากพยานเอกสารเป็นหลัก

การระงับข้อพิพาท ONLINE
คือ วิธีการระงับข้อพิพาทในรูปแบบใหม่ ซึ่งกระบวนการทั้งหมด
ด าเนินการทางออนไลน์ เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออ านวย
ความสะดวกรวดเร็วในกระบวนการระงับข้อพิพาท

การ
อนุญาโตตุลาการ



อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการอนุญาโตตุลาการ คดีภาษาไทย

*THAC ได้จัดท าตารางการค านวณ (calculator) ค่าธรรมเนียมไว้ ท่านสามารถใช้ตารางการค านวณได้ที่ www. thac.or.th
*หากผู้ตอบรับมีข้อร้องแย้งจ าเป็นต้องเรียกเก็บจากผู้ตอบรับ

฿8,000ผู้คัดค้าน

฿8,000ผู้เรียกร้อง

฿8,000
เริ่มต้น

สูงสุดไม่เกิน
฿266,000

ค่าธรรมเนียม
เริ่มต้นคดี

ค่าธรรมเนียม
สถาบัน

อนุญาโตตุลาการ
ค่าป่วยการ

อนุญาโตตุลาการ
เริ่มต้นตั้งแต่

฿6,000
(ไม่มีทุนทรัพย์)

฿30,000
(ขึ้นกับจ านวนทุนทรัพย์)

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 63



อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการอนุญาโตตุลาการ คดีภาษาอังกฤษ

*THAC ได้จัดท าตารางการค านวณ (calculator) ค่าธรรมเนียมไว้ ท่านสามารถใช้ตารางการค านวณได้ที่ www. thac.or.th
*หากผู้ตอบรับมีข้อร้องแย้งจ าเป็นต้องเรียกเก็บจากผู้ตอบรับ

฿50,000ผู้คัดค้าน

฿50,000ผู้เรียกร้อง

฿50,000
เริ่มต้น

สูงสุดไม่เกิน
฿1,600,000

ค่าธรรมเนียม
เริ่มต้นคดี

ค่าธรรมเนียม
สถาบัน

อนุญาโตตุลาการ
ค่าป่วยการ

อนุญาโตตุลาการ

เริ่มต้น
฿150,000

สูงสุดไม่เกิน
฿50,000,000

ต่อคน

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 63



อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการอนุญาโตตุลาการที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อม

*THAC ได้จัดท าตารางการค านวณ (calculator) ค่าธรรมเนียมไว้ ท่านสามารถใช้ตารางการค านวณได้ที่ www. thac.or.th
*หากผู้ตอบรับมีข้อร้องแย้งจ าเป็นต้องเรียกเก็บจากผู้ตอบรับ

฿5,000
(กรณีมีข้อเรียกร้องแย้ง)

ผู้คัดค้าน

฿5,000ผู้เรียกร้อง

฿30,000
เริ่มต้น

(ขึ้นอยู่กับจ านวนทุนทรัพย)์

ค่าธรรมเนียม
เริ่มต้นคดี

ค่าธรรมเนียม
สถาบัน

อนุญาโตตุลาการ

SMALL
CLAIMS

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 63



อนุญาโตตุลาการของ THAC

คน
อนุญาโตตุลาการชาวไทย98

คน
อนุญาโตตุลาการชาวต่างชาติ148

คน

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญวิชาชีพ
กฎหมาย  และวิ ชาชีพอื่ นๆ เช่น 
บริหาร บัญชี และด้านธุรกิจ

*ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 63



จ านวนอนุญาโตตุลาการรายประเภท
ด้านกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ 

ด้านการก่อสร้างและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ

ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ด้านสัญญาการลงทุน

ด้านโทรคมนาคม 
การสื่อสาร

50

36

29

28

25

ด้านเรื่องหุ้นส่วนและ
บริษัท

ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการประกันภัย

ด้านพลังงาน

ด้านกีฬา

ด้านพาณิชย์นาวีและ
ขนส่งทางทะเล

ด้านการบิน พลเรือน

22

18

17

16

9

8

7

อนุญาโตตุลาการ
ชาวไทย

50

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

*ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 63



จ านวนอนุญาโตตุลาการรายประเภท
Intellectual 

Property

Maritime

Information 
Technology

Telecommunication

Sport

Aviation

Environment

33

30

22

23

21

17

Energy

Corporate

International 
Trade

Civil and 
Commercial Law

Construction and 
Infrastructure

Investment Treaty

96

92

90

88

69

61

51

33

Commodities

Insurance

26
อนุญาโตตุลาการ

ชาวต่างชาติ

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

*ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 63



2016-2020
สถิติคดีอนุญาโตตุลาการ

฿ 68,803,466,796.59 .-
ทุนทรัพย์ของคดีทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 

คดีที่ยังด าเนินการอยู่
33%คดีที่ปิดไปแล้ว

67%

46
ปริมาณคดีสะสม

*ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 63



บริการทางด้านจัดฝึกอบรม
และจัดการประชุมสัมมนา



ห้องบริการท าคดี ห้องประชุม และอบรมสัมมนา
ห้องสาธร

ห้องสุขุมวิท

ห้องเพลินจิต/ห้องชิดลม

ห้องพร้อมพงษ์

ห้องทองหล่อ

ห้องสีลม



Our
Training

& Courses

“เรามีหลักสูตรและคอร์สอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ การ
ประนอม และ หลักสูตรการบริหาร
จัดการความขัดแย้ง เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง
จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

การให้บริการทางด้านจัดฝึกอบรม



Conflict 
Management 
Program

หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง

Mediation 
Training Course

หลักสูตรอบรมผู้ประนอม

Arbitration 
Training Course

หลักสูตรอบรมอนุญาโตตุลาการ

3

2

1



Mediation
Training Course

หลักสูตรอบรมผู้ประนอม

สร้ า งองค์ คว ามรู้ เ กี่ ย วกั บอนุญา โตตุ ล าการ  แนะน า
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และขั้นตอนการด าเนิน
คดีอนุญาโตตุลาการ 

- เหมาะส าหรับผู้สนใจเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ -



Arbitration
Training Course

หลักสูตรอบรมอนุญาโตตุลาการ

อบรมทักษะในการเป็นผู้ประนอมของ THAC พัฒนาทักษะใน
การเป็นคนกลาง ให้ความช่วยเหลือในการเจรจา เพื่อยุติข้อ
พิพาทของคู่กรณี



Conflict 
Management 
Program

หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง อบรมให้ความรู้ เกี่ ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์ เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสาร เพื่อจัดการ
ความขัดแย้ง เหมาะส าหรับบุคลากรในองค์กรทุกต าแหน่ง 

- สามารถน าหลักสูตรไปใช้อบรมเพื่อพัฒนาภายในองค์กรได้ -



OUR
SEMINAR



APRAG 
Conference 
2020



International 
ADR Conference



IPBA-THAC 
Arbitration Day 
2018



การระงับข้อพิพาททางเลือก
ในธุรกิจก่อสร้าง



ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาททางเลือก
ด้านการกีฬา



สถิติต่างๆของ THAC



1

1

1

2

2

5

34

สัญญาส่งมอบทรัพย์สิน

สัญญาที่ปรึกษา

ผิดสัญญา/ละเมิด

สัญญาก่อสร้าง

*ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 63

อนุญาโตตุลาการที่ใช้บริการ



1

3

1

0

1

7

13 13

0

1 1

00 0 0

2

0 0 0

1

0

2

4

6

8

10

12

14

2017 2018 2019 2020

สถิติยอ้นหลงั 4 ปี (2017-2020)

กิจกำรโทรคมนำคม สญัญำก่อสรำ้ง สญัญำสง่มอบทรพัยสิน สญัญำประนีประนอม

สญัญำชือ้ขำย สญัญำที่ปรกึษำ ผิดสญัญำ สญัญำบรกิำร

แต่ละประเภทคดี

*ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 63



จ านวนหน่วยงานที่มาใช้บริการ

2017

2018

2019

2020

2 2

13 13

19 13

19 11
Private Sector Government Sector

*ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 63



การให้บริการสถาบันอนุญาโตตุลาการถูกต้องและตรงเวลา

เจ้าหน้าที่มีความรู้สามารถในการให้บริการ

เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจและความพรอ้มให้บริการอย่างสุภาพ

88 90 92 94 96 98 100 102

1

2

3

4
สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอและเหมาะสม

เฉลี่ย 92.20 คะแนน

เฉลี่ย 100 คะแนน

เฉลี่ย 96.80 คะแนน

เฉลี่ย 97.70 คะแนน

ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม พ.ศ.2561-กันยายน พ.ศ.2562)

ส าหรับผู้ใช้บริการ

*ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 63





THANK YOU
                                              


