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ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง  แบบคํารองเพ่ือขอใหมีการชี้ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 202   แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 
2535 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดใหบุคคลที่จะยื่นคํารองเพื่อขอใหมีการชี้ขาดขอพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการ   ตามมาตรา  201  แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535   ยื่นคํา
รองตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามแบบทายประกาศนี้ 
 
  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  6  พฤศจิกายน  2538  เปนตนไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   6  พฤศจิกายน  2538 
 

(ลงนาม) เสรี  จินตนเสรี 
 

(นายเสรี  จินตนเสรี) 
กรรมการและผูจัดการ 
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อก.3 
คํารอง เลขที่ ดํ า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /
25........... 
 เ ล ขที่ แ ด ง . . . . . . . . . . . . . . . /
25............ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

วันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. 25........... 
 
 ...................................................................................................................................................... ผูรอง 
ระหวาง 
 ................................................................................................................................................... คูพิพาท  
 
เรื่อง ..................................................................... .............................................................................................. 
จํานวนทุนทรัพย .................................................................................................. บาท ............................. 
สตางค 
 
  ขาพเจา ....................................................................................................................... (ผูรอง)
สัญชาติ...................... อายุ...............ป อาชีพ........................................... อยูบานเลขที่.................................  
ถนน ......................................... ตรอก/ซอย ........................................... แขวง/ตาํบล ....................................... 
จังหวัด ....................................... โทรศัพท .........................................................  ขอยื่นขอพิพาทที่เกิดข้ึนจาก
หรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เพื่อขอใหมีการช้ีขาดโดย
อนุญาโตตุลาการโดยมี........................................................................................................................เปน
คูพิพาท  สัญชาติ .................................. อายุ ...............ป อาชีพ 
.......................................................................................อยูบานเลขที่ ........................... ถนน 
................................................... ตรอก/ซอย ........................................... แขวง/ตําบล 
..................................................................... จังหวัด ...................................................................... โทรศัพท 
.............................................................. ดังขอความตามที่จะกลาวตอไปนี้ 
 
 1. มูลกรณี ........................................................................................................................... 
...................................................….......................................................……………………………..…....……
… 
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……………………………………...…………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………………
….....……………………………………..……………………………………………………………………
………........................…............…………...…………………………………………………………………
……………............………………………………..…………………………………………………………
……………………….………………………………..………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 2. ขอเรียกรอง .........................................................................................................……. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….............................................................
..………………… 
  ขาพเจาตกลงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดใหมีการช้ีขาดขอพิพาทดังกลาว 
ขางตนโดยอนุญาโตตุลาการ  และตกลงจะปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการรวมทั้งชําระ 
คาธรรมเนียมและคาปวยการ ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดทายคํารองนี้ทุกประการ 
 
     ลงช่ือ ........................................................ ผูรอง 
 (.......................................................) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ 
 
  เพื่อใหการดําเนินกระบวนการเกี่ยวกับการชี้ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเปนไปอยาง
มีระเบียบและเหมาะสม  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเห็นสมควรกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
อนุญาโตตุลาการไว ดังตอไปนี้ 
 
 ขอ 1 ในวิธีปฏิบัตินี้ 
  “ตลาดหลักทรัพย”  หมายถึง  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  “ผูรอง” หมายถึง คูพิพาทฝายที่ยื่นคํารองเพื่อขอใหมีการช้ีขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 

หมวด 1 
การยื่นคํารอง 

 
 ขอ 2 ในการยื่นคํารอง ผูรองตองวางเงินคาธรรมเนียมและคาปวยการอนุญาโตตุลาการ ไว
กับตลาดหลักทรัพย 
 
 ขอ 3 เมื่อตลาดหลักทรัพยไดรับคํารองแลวจะสงสําเนาคํารองและเอกสารประกอบไปยัง
คูพิพาทอีกฝายหนึ่งเพื่อใหยื่นคําคัดคานตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด พรอมกับแจงใหทําหนังสือ 
แตงตั้งอนุญาโตตุลาการ 
 
 ขอ 4 เมื่อคูพิพาทอีกฝายหนึ่งไดรับสําเนาคํารอง ใหยื่นคําคัดคานและขอเรียกรอง (ถามี) ตอ
ตลาดหลักทรัพยภายในสิบหาวัน และตองยื่นหนังสือแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ พรอมกับหนังสือยินยอมเปน
อนุญาโตตุลาการมาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสําเนาคํารอง 
 
 ขอ 5 เมื่อตลาดหลักทรัพยไดร ับคําคัดคานจากคู พิพาทอีกฝายหนึ ่งตามขอ  4   ตลาด
หลักทรัพยจะสงสําเนาคําคัดคานและเอกสารประกอบใหแกผูรองพรอมกับแจงใหทําหนังสือแตงตั้ง
อนุญาโตตุลาการ 
 
 ขอ 6 เมื่อผูรองไดรับแจงจากตลาดหลักทรัพยตามขอ  5 ใหผูรองยื่นหนังสือแตงตั้ง
อนุญาโตตุลาการ และหนังสือยินยอมเปนอนุญาโตตุลาการตอตลาดหลักทรัพยภายในเวลาสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับแจง 
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 ขอ 7 การยื่นคําคัดคาน หรือการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการของคูพิพาทตองดําเนินการภายใน
เวลาที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด หากคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งไมดําเนินการภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 
ตลาดหลักทรัพยอาจคืนคํารองใหแกผูรองและจําหนายเรื่องของคูพิพาท 
 
 ขอ 8 เพื่อประโยชนในการตีความวิธีปฏิบัตินี้ การสงคําคูความ หนังสือแจงความ หรือ
เอกสารอื่นใดใหถือวามีผลสมบูรณเมื่อคูพิพาทหรือผูแทนของคูพิพาทไดรับดวยตนเอง หรือไดมีการสงไปถึง
ภูมิลําเนา สถานที่ประกอบธุรกิจ หรือถิ่นที่อยูหรือสถานที่ประกอบธุรกิจที่ทราบครั้งสุดทายของผูรับ 
 การสงเอกสารใด ๆ ตามวิธีปฏิบัตินี ้   ตลาดหลักทรัพยจะทําการสงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร 
 
 ขอ 9 ตลาดหลักทรัพยอาจขยายระยะเวลาตามที่กําหนดไวในหมวดนี้เมื่อเห็นสมควร หรือ
คูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดรองขอโดยมีเหตุผลอันสมควร 
 

หมวด 2 
การพิจารณา 

 
 ขอ 10 เมื่อไดมีการตั้งอนุญาโตตุลาการครบถวนแลว ตลาดหลักทรัพยจะเปนผูกําหนดเวลา
และสถานที่ในการพิจารณาครั้งแรก และในการพิจารณาครั้งตอไปอนุญาโตตุลาการจะเปนผูกําหนดเวลาและ
สถานที่ 
 
 ขอ 11 ใหอนุญาโตตุลาการมีอํานาจดําเนินวิธีพิจารณาใด ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึง
หลักแหงความยุติธรรม และการใหคูพิพาทมีโอกาสเสนอขอเท็จจริงสนับสนุนขออางของตนมากที่สุด 

 คูพิพาทอาจตั้งผูแทนหรือบุคคลใดเพื่อชวยเหลือในการดําเนินกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการก็ได   ใหคูพิพาทแจงช่ือและที่อยูของผูแทนหรือบุคคลซึ่งตนตั้งใหเปนผูชวยเหลือโดยทําเปน

หนังสือยื่นตอตลาดหลักทรัพย 
 
 ขอ 12 เวนแตคูพิพาทไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น การสืบพยานใหเปนไปตามวิธีการ 
ตอไปนี้ 
  (1) ใหคูพิพาทยื่นเสนอพยานเอกสารตาง ๆ     เพื่อสนับสนุนขออางของตนตอ
อนุญาโตตุลาการในวันพิจารณาครั้งแรก ในกรณีท่ีเห็นสมควรอนุญาโตตุลาการมีอํานาจสั่งใหคูกรณีสงเอกสาร
ใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับขอพิพาทใหก็ได 
  (2) การสืบพยานบุคคลใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ ใหอนุญาโตตุลาการบันทึก
คําพยานโดยยอเพื่ออานและใหพยานลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานแลวเก็บรวมไวในสํานวน 
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  (3) อนุญาโตตุลาการจะใหเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากตลาดหลักทรัพยชวย
บันทึกคําพยานก็ได 
 
 ขอ 13 คูพิพาทฝายใดกลาวอางขออางใดมีหนาท่ีนําสืบใหประจักษตามขออางของตน 
 
 ขอ 14 อนุญาโตตุลาการจะใหผูเช่ียวชาญคนใดทํารายงานความเห็นเสนอก็ได กรณีเชนนี้ให
คูพิพาทแจงขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของตามที่ผูเช่ียวชาญสอบถาม 
 เมื่อไดรับรายงานความเห็นของผูเชี่ยวชาญแลว ใหตลาดหลักทรัพยแจงใหคูพิพาททราบ
รายละเอียดในรายงานความเห็นนั้น  คูพิพาทอาจยื่นคํารองขอซักถามผูเชี่ยวชาญไดหากอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาอนุญาตใหนําวิธีการสืบพยานในขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 ขอ 15 อนุญาโตตุลาการอาจสั่งใหเลื่อนการพิจารณา เมื่อเห็นสมควรหรือคูพิพาทฝายหนึ่ง
ฝายใดรองขอโดยมีเหตุผลอันสมควร 
 
 ขอ 16 หากคูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดไมมาตามกําหนดในวันพิจารณา อนุญาโตตุลาการอาจจะ
สั่งใหทําการพิจารณาและชี้ขาดไปฝายเดียวโดยไมตองมีคูพิพาทฝายนั้นรวมในการประชุมดวยไดตามที่
เห็นสมควร 
 
 ขอ 17 กอนการชี้ขาดขอพิพาท  อนุญาโตตุลาการอาจจัดใหมีการพิจารณาเพิ่มเติมก็ได เมื่อ
เห็นสมควรหรือคูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดรองขอโดยมีเหตุผลสมควร 
 

หมวด 3 
การชี้ขาดขอพิพาท 

 
 ขอ 18 คําช้ีขาดใหเปนไปตามเสียงขางมากของอนุญาโตตุลาการ 
 คําช้ีขาดตองทําใหเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ 
คนสุดทาย เวนแตคูพิพาทจะตกลงเปนอยางอื่น 
 
 ขอ 19 คําช้ีขาดตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ืออนุญาโตตุลาการโดยระบุเหตุผลแหง 
ขอวินิจฉัยโดยชัดแจง และตองจัดสงสําเนาถึงคูพิพาท 
 
 ขอ 20 อนุญาโตตุลาการจะชี้ขาดเกินขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือขอเรียกรอง
ของคูพิพาทไมได เวนแตเปนการชี้ขาดตามขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันระหวางคูพิพาท 
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 ขอ 21 คําช้ีขาดใหเปนที่สุดและผูกพันคูพิพาทเมื่อไดมีการสงสําเนาคําช้ีขาดนั้นถึง 
คูพิพาทแลว 
 อนุญาโตตุลาการและตลาดหลักทรัพยจะเปดเผยคําช้ีขาดตอสาธารณชนไมได เวนแต 
คูพิพาทยินยอม 
 
 ขอ 22 ถาในคําช้ีขาดมีขอผิดพลาดหรือขอผิดหลงเล็กนอย เมื่ออนุญาโตตุลาการเห็นสมควร
หรือคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งรองขอ อนุญาโตตุลาการอาจแกไขใหถูกตองได 
 
 ขอ 23 ภายในสิบหาวันนับแตวันที่สําเนาคําช้ีขาดไปถึงคูพิพาท  เมื่อเกิดความสงสัยตามควร
เกี่ยวกับขอความในคําช้ีขาด  คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจรองขอใหอนุญาโตตุลาการตีความขอความนั้นได  คํา
ตีความนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของคําช้ีขาดและตองปฏิบัติไปทํานองเดียวกับการทําคําช้ีขาด 
 
 ขอ 24 ภายในสิบหาวันนับแตวันที่สําเนาคําช้ีขาดไปถึงคูพิพาท เมื่อคูพิพาทฝายใด 
ฝายหนึ่งเห็นวามิไดช้ีขาดในประเด็นสาระสําคัญ อาจรองขอใหอนุญาโตตุลาการทําคําช้ีขาดเพิ่มเติมในประเด็น
ขอนั้นได 
 ในกรณีท่ีอนุญาโตตุลาการเห็นวาประเด็นขอนั้นเปนขอสาระสําคัญและยังมิไดช้ีขาดไว ให
ทําการชี้ขาดในประเด็นนั้นใหเสร็จสิ้นภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันที่คูพิพาทไดยื่นคํารองขอ 
 ถาอนุญาโตตุลาการเห็นวาการทําคําช้ีขาดเพิ่มเติมนั้นไมอาจกระทําได นอกจากจะตอง 
รับฟงขอเท็จจริงเพิ่มเติม  อาจสั่งใหคูพิพาทนําพยานหลักฐานมาสืบได  อนึ่ง อนุญาโตตุลาการจะตองทํา 
คําช้ีขาดเพิ่มเติมดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่คูพิพาทไดยื่นคํารองขอ 
 

หมวด 4 
การประนอมขอพิพาท 

 
 ขอ 25 หากคูพิพาทฝายหนึ่งฝายใด  มีความเห็นวากอนถึงข้ันตอนการพิจารณาโดย
อนุญาโตตุลาการ เห็นสมควรใหมีการประนอมขอพิพาทขึ้นกอน ก็มีสิทธิกระทําไปโดยใหดําเนินการดังนี้ 
  (1) คูพิพาทฝายนั้นตองมีหนังสือไปถึงคูพิพาทอีกฝายหนึ่ง เพื่อใหระงับขอพิพาทที่
เกิดข้ึนโดยการประนอมขอพิพาทกอน 
  (2) กระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาทเริ่มข้ึน เมื่อคูพิพาทอีกฝายหนึ่งตอบรับใหมี
การระงับขอพิพาทโดยการประนอมขอพิพาท  คําตอบรับดังกลาวใหทําเปนหนังสือ 
  (3) หากคูพิพาทฝายท่ีเสนอใหประนอมขอพิพาทมิไดรับคําตอบจากคูพิพาทอีกฝาย
หนึ่งภายในสิบหาวันนับแตวันที่คูพิพาทอีกฝายหนึ่งนั้นไดรับคําเสนอหรือภายในเวลาที่กําหนดไวใน 
คําเสนอ ใหถือวาคูพิพาทอีกฝายหนึ่งนั้นปฏิเสธคําเสนอและใหถือวาคําเสนอประนอมขอพิพาทเปนอันตกไป 
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 ขอ 26 ในระหวางที่มีการประนอมขอพิพาท ตลาดหลักทรัพยอาจระงับการดําเนินการตาม
วิธีปฏิบัตินี้ไวเปนการชั่วคราว 
 
 ขอ 27 กรณีมีการประนอมขอพิพาท ใหคูพิพาทรวมกันตั้งผูประนอมขอพิพาทจํานวนหนึ่งคน 
 
 ขอ 28 เมื่อแตงตั้งผูประนอมขอพิพาทแลว ใหคูพิพาทเสนอขอพิพาทของตนเปนหนังสือตอ
ผูประนอมขอพิพาทแสดงใหเห็นถึงลักษณะและประเด็นแหงขอพิพาท   ในการนี้ใหสงสําเนาหนังสือดังกลาว
แกคูพิพาทอีกฝายหนึ่ง 
 
 ขอ 29 ผูประนอมขอพิพาทมีสิทธิขอใหคูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดแถลงขอเท็จจริงเพิ่มเติมท่ี
เห็นสมควร 
 
 ขอ 30 ในการประนอมขอพิพาท  ผูประนอมขอพิพาทพึงใชหลักความยุติธรรม  โดย
พิจารณาถึงสิทธิและหนาท่ีของคูพิพาท  ประเพณีทางการคาและพฤติการณอื่นซึ่งเกี่ยวของ  รวมท้ังทางปฏิบัติ
ตอกันของคูพิพาทที่ผานมา 
 
 ขอ 31 หากเห็นวาจําเปนและคูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดรองขอ  ผูประนอมขอพิพาทอาจให 
คูพิพาทฝายนั้นนําพยานบุคคลเขาสืบ  แตท้ังนี้ใหคํานึงถึงหลักการท่ีใหการประนอมขอพิพาทเสร็จสิ้นไป
โดยเร็ว 
 
 ขอ 32 เมื่อคูพิพาทตกลงประนีประนอมในขอพิพาท  ใหผูประนอมขอพิพาทรางสัญญา
ประนอมขอพิพาทขึ้น  และใหคูพิพาทลงลายมือช่ือในสัญญาดังกลาว 
 
 ขอ 33 กระบวนการประนอมขอพิพาทสิ้นสุดลงเมื่อ 
  (1) คูพิพาทไดลงนามในสัญญาประนอมขอพิพาท 
  (2) ผูประนอมขอพิพาทเห็นวาไมมีประโยชนท่ีจะดําเนินการประนอมขอพิพาท
ตอไป 
  (3) คูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดเห็นสมควรใหยุติการประนอมขอพิพาทโดยมีหนังสือ
แจงไปยังคูพิพาทอีกฝายหนึ่งแลว 
 
 ขอ 34 คูพิพาทจะไมอางหรือนําพยานหลักฐานคํารับของคูพิพาทอีกฝายหนึ่ง หรือขอเสนอ
หรือความเห็นของผูประนอมขอพิพาทไปเปนพยานในกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการหรือศาลยุติธรรม 
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 ขอ 35 ใหคูพิพาทรับผิดชอบคาใชจายในการประนอมขอพิพาทโดยเทาเทียมกัน เวนแต 
คูพิพาทจะตกลงเปนอยางอื่น 
 คาปวยการผูประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามที่คูพิพาทและผูประนอมขอพิพาทกําหนด 
 

หมวด 5 
คาธรรมเนียมและคาปวยการ 

 
 ขอ 36 คาธรรมเนียมในชั้นอนุญาโตตุลาการและคาปวยการอนุญาโตตุลาการใหเปนไปตาม
บัญชีทายวิธีปฏิบัตินี้ 
 

หมวด 6 
อื่น ๆ 

 
 ขอ 37 การนับระยะเวลาตามวิธีปฏิบัตินี้  มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลานั้นรวมเขาดวย  ถา
วันสุดทายแหงระยะเวลาเปนวันหยุด  ใหขยายระยะเวลาจนถึงวันที่เริ่มทําการใหม 
 
 ขอ 38 ผูรองอาจขอถอนคํารองไดโดยยื่นเปนหนังสือตอตลาดหลักทรัพย เวนแตการถอนคํา
รองภายหลังจากที่คูพิพาทอีกฝายหนึ่งไดยื่นคําคัดคานแลวตองไดรับความยินยอมจากคูพิพาทอีกฝายหนึ่งนั้น

กอน 
 
 ขอ 39 ในกรณีท่ีคูพิพาทไมดําเนินการใด ๆ หรือไมติดตอกับตลาดหลักทรัพยเปนระยะเวลา
เกินกวาหนึ่งป   ตลาดหลักทรัพยอาจจําหนายเรื่องของคูพิพาทนั้น   โดยตลาดหลักทรัพยจะไม คืน 
คาธรรมเนียม คาปวยการอนุญาโตตุลาการ และคาใชจายใด ๆ ท่ีไดวางไวแกตลาดหลักทรัพยแลว 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาปวยการอนุญาโตตุลาการ ในการยื่นคําขอ 
ใหมีการชี้ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
 ขอ 1 อัตราคาธรรมเนียมใหผันแปรตามจํานวนทุนทรัพยท่ีเรียกรอง โดยใหใชอัตรา 1% 
ของทุนทรัพยท่ีเรียกรอง แตไมเกินกวา 10,000 บาท 
 
 ขอ 2 อัตราคาปวยการอนุญาโตตุลาการใหใชอัตราผันแปรตามจํานวนทุนทรัพยท่ีเรียกรอง 
ดังนี้ 

ไมเกิน    500,000  อัตรา 2.5%     แตไมต่ํากวา    10,000   บาท 
500,001 -   1,000,000  อัตรา 2%       แตไมต่ํากวา   12,500   บาท 

1,000,001 -   5,000,000  อัตรา 1.5%     แตไมต่ํากวา   20,000   บาท 
 5,000,001 - 10,000,000  อัตรา 1%       แตไมต่ํากวา   75,000   บาท 

10,000,001 - 50,000,000  อัตรา 0.5%     แตไมต่ํากวา       100,000   บาท 
 มากกวา 50 ลาน       อัตรา 250,000  บาท 
 การคํานวณ ถาคํานวณไดเปนเศษใหปดเศษขึ้นจนเต็มจํานวน 
 
 ขอ 3 คาธรรมเนียมตามขอ 1 และคาปวยการอนุญาโตตุลาการตามขอ 2 ตลาดหลักทรัพยจะ
คืนใหเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 
  (1) กรณีตลาดหลักทรัพยคืนคํารองใหผูรอง เนื่องจากผูรองถอนคํารองกอนที่ตลาด
หลักทรัพยสงคํารองใหคูพิพาทอีกฝายหนึ่ง หรือคูพิพาทอีกฝายหนึ่งไมยินยอมเขารวมในการระงับขอพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการหรือไมทําการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ ใหคืนคาธรรมเนียมและคาปวยการทั้งหมด 
  (2) กรณีตลาดหลักทรัพยคืนคํารองใหผูรอง เนื่องจากผูรองถอนคํารองหลังจากที่
ตลาดหลักทรัพยสงคํารองใหคูพิพาทอีกฝายหนึ่งแตกอนที่จะมีการตั้งอนุญาโตตุลาการคนสุดทาย หรือกรณีมี
การประนอมขอพิพาทจนสําเร็จ ใหคืนเฉพาะคาปวยการทั้งหมด 
 
 ขอ 4 คาปวยการอนุญาโตตุลาการตามขอ 2 ใหจัดสรรแกอนุญาโตตุลาการแตละคนโดยเทา
เทียมกัน 


