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1003 การยื!นคาํร้องเสนอข้อพพิาท  
*1003.01 แบบคําร้องเสนอให้มกีารชี�ขาดข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
  ใหส้มาชิกหรือลูกคา้ที'จะยื'นคาํร้องเพื'อขอให้มีการชี� ขาดขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการยื'นคาํร้อง
ตามแบบที'ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนด   

  (*ความในหลักเกณฑ์ 1003.01 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี!แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื!อขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ลงวนัที5 18 มกราคม 2558 ซึ5งมีผลใช้บังคับตั!งแต่วนัที5 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป) 

 
1003.02 การวางเงินค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ 

 ในการยื'นคาํร้องผูร้้องตอ้งวางเงินค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการไวก้บัตลาดสัญญา
ซื�อขายล่วงหนา้พร้อมกบัการยื'นคาํร้อง 

 
1003.03 ขั�นตอนการยื!นคําร้อง 

 (1) เมื'อตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ไดรั้บคาํร้องแลว้จะส่งสาํเนาคาํร้องและเอกสารประกอบ
ไปยงัคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ' งเพื'อให้ยื'นคาํคดัคา้นตามแบบที'ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนด พร้อมกบัแจง้
ให้ทาํหนงัสือแต่งตั�งอนุญาโตตุลาการ 
 (2) เมื'อคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ'งไดรั้บสาํเนาคาํร้อง ใหย้ื'นคาํคดัคา้นและขอ้เรียกร้อง (ถา้มี) ต่อตลาด
สัญญาซื�อขายล่วงหนา้ภายใน 15 วนั และตอ้งยื'นหนงัสือแต่งตั�งอนุญาโตตุลาการพร้อมกบัหนงัสือยินยอม
เป็นอนุญาโตตุลาการมาภายใน 30 วนันบัแต่วนัที'ไดรั้บสาํเนาคาํร้อง 
 (3) เมื'อตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ไดร้ับคาํคดัคา้นจากคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ' งตาม (2) แลว้ 
ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้จะส่งสําเนาคาํคดัคา้นและเอกสารประกอบให้แก่ผูร้้องพร้อมกบัแจง้ให้ทาํ
หนงัสือแต่งตั�งอนุญาโตตุลาการ 
 (4) เมื'อผูร้้องไดรั้บแจง้จากตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ตาม (3) ให้ผูร้้องยื'นหนังสือแต่งตั�ง
อนุญาโตตุลาการและหนงัสือยินยอมเป็นอนุญาโตตุลาการต่อตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ภายในเวลา 15 วนั
นบัแต่วนัที'ไดรั้บแจง้ 
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1003.04 การยื!นคําคัดค้านหรือการแต่งตั�งอนุญาโตตุลาการ 
 การยื'นคาํคดัคา้นหรือการแต่งตั�งอนุญาโตตุลาการของคู่พิพาทตอ้งดาํเนินการภายในเวลาที'ตลาด
สัญญาซื�อขายล่วงหนา้กาํหนด หากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ' งไม่ดาํเนินการภายในเวลาที'ตลาดสัญญาซื�อขาย
ล่วงหนา้กาํหนด ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้อาจคืนคาํร้องใหแ้ก่ผูร้้องและจาํหน่ายเรื'องของคู่พิพาท 
 
1003.05 การส่งคําคู่ความ หนังสือแจ้งความหรือเอกสารอื!นใด 
 เพื'อประโยชนใ์นการตีความขอ้กาํหนดนี�  การส่งคาํคู่ความ หนงัสือแจง้ความ หรือเอกสารอื'นใดให้
ถือว่ามีผลสมบูรณ์เมื'อคู่พิพาทหรือผูแ้ทนของคู่พิพาทได้รับด้วยตนเอง หรือได้มีการส่งไปถึงภูมิลาํเนา 
สถานที'ประกอบธุรกิจ หรือถิ'นที'อยูห่รือสถานที'ประกอบธุรกิจของผูรั้บ 
 การส่งเอกสารใด ๆ ตามขอ้กาํหนดนี�  ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้จะทาํการส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีการอื'นตามที'เห็นสมควร 

 

*1004 การพจิารณาข้อพพิาท 
1004.01 การกาํหนดเวลาและสถานที!พจิารณา 

 เ มื'อได้มีการตั� งคณะอนุญา โตตุลากา รครบถ้วนแล้ว  ตลา ดสัญญาซื� อขายล่วงหน้าจะ
เป็นผูก้าํหนดเวลาและสถานที'ในการพิจารณาครั� งแรก และในการพิจารณาครั� งต่อไป คณะอนุญาโตตุลาการจะ
เป็นผูก้าํหนดเวลาและสถานที' 

 
1004.02 การดาํเนินกระบวนพจิารณา 
 ใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีอาํนาจดาํเนินวิธีพิจารณาใด ๆ ตามที'เห็นสมควร โดยคาํนึงถึงหลกัแห่ง
ความยติุธรรม และการใหคู้่พิพาทมีโอกาสเสนอขอ้เทจ็จริงสนบัสนุนขอ้อา้งของตนมากที'สุด 
 คู่พิพาทอาจตั�งผูแ้ทนหรือบุคคลใดเพื!อช่วยเหลือในการดาํเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ 
กไ็ดใ้หคู้่พิพาทแจง้ชื!อและที!อยู่ของผูแ้ทนหรือบุคคลซึ! งตนตั�งใหเ้ป็นผูช่้วยเหลือโดยทาํเป็นหนงัสือยื!นต่อ
ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 

 

1004.03 วธีิการสืบพยาน 
การสืบพยานใหเ้ป็นไปตามวิธีการต่อไปนี�  ยกเวน้คู่พิพาทไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอื'น 
 (1) ให้คู่ พิ พา ทยื' น เส นอ พย า น เ อก สา ร ต่ า งๆ เ พื' อส นับ ส นุน ข้อ อ้า งข อ งต นต่ อค ณ ะ

อนุญาโตตุลาการในวนัพิจารณาครั� งแรกในกรณีที'เห็นสมควรคณะอนุญาโตตุลาการมีอาํนาจสั'งให้คู่กรณี            
ส่งเอกสารใด ๆ ที'เกี'ยวขอ้งกบัขอ้พิพาทใหก้ไ็ด ้
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 (2) การสืบพยานบุคคลให้กระทาํโดยคณะอนุญาโตตุลาการให้อนุญาโตตุลาการบนัทึก  คาํ
พยานโดยย่อเพื'ออ่านและให้พยานลงลายมือชื'อไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้เก็บรวมไวใ้นสาํนวน 
 คณะอนุญาโตตุลาการจะให้เจา้หนา้ที'ที'ไดรั้บมอบหมายจากตลาดสัญญาซื� อขายล่วงหน้าช่วย
บนัทึกคาํพยานกไ็ด ้
 

1004.04 หน้าที!นําสืบ 
 คู่พิพาทฝ่ายใดกล่าวอา้งขอ้อา้งใดมีหนา้ที'นาํสืบใหป้ระจกัษต์ามขอ้อา้งของตน 

 
1004.05 ความเห็นของผู้เชี!ยวชาญ 
 คณะอนุญาโตตุลาการจะใหผู้เ้ชี'ยวชาญคนใดทาํรายงานความเห็นเสนอก็ได ้กรณีเช่นนี� ใหคู้่พิพาท
แจง้ขอ้เทจ็จริงที'เกี'ยวขอ้งตามที'ผูเ้ชี'ยวชาญสอบถาม 
 เมื'อไดรั้บรายงานความเห็นของผูเ้ชี'ยวชาญแลว้ ให้ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้าแจง้ให้คู่พิพาท
ทราบรายละเอียดในรายงานความเห็นนั�น  คู่ พิพาทอาจยื'นคําร้องขอซักถามผูเ้ชี' ยวชาญได้หาก คณะ
อนุญาโตตุลาการพิจารณาอนุญาตใหน้าํวิธีการสืบพยานในหลกัเกณฑ ์1004.03 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

1004.06 การเลื!อนการพจิารณา 
 คณะอนุญาโตตุลาการอาจสั'งใหเ้ลื'อนการพิจารณา เมื'อเห็นสมควรหรือคู่พิพาทฝ่ายหนึ'งฝ่ายใดร้องขอ
โดยมีเหตุผลอนัสมควร 

 
1004.07 การพจิารณาและชี�ขาดฝ่ายเดยีว 
 หากคู่พิพาทฝ่ายหนึ'งฝ่ายใดไม่มาตามกาํหนดในวนัพิจารณา คณะอนุญาโตตุลาการอาจจะสั'งใหท้าํ
การพิจารณาและชี�ขาดไปฝ่ายเดียวโดยไม่ตอ้งมีคู่พิพาทฝ่ายนั�นร่วมในการประชุมดว้ยไดต้ามที'เห็นสมควร 
 ทั�งนี�  การพิจารณาและชี�ขาดตามวรรคหนึ'งยอ่มผกูพนัคู่พิพาทฝ่ายที'ไม่มาตามกาํหนดในวนัพิจารณา 
 

1004.08  การพจิารณาเพิ!มเตมิ 
 ก่อนการชี�ขาดขอ้พิพาท  คณะอนุญาโตตุลาการอาจจดัใหมี้การพิจารณาเพิ'มเติมก็ได ้เมื'อเห็นสมควร
หรือคู่พิพาทฝ่ายหนึ'งฝ่ายใดร้องขอ 

 

(*ความในหลักเกณฑ์ 1004 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี!แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื!อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ลงวนัที5 18 ธันวาคม 2558 และให้มีผลใช้บังคับตั!งแต่วนัที5  4  มกราคม  2559  เป็นต้นไป) 
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บมจ. ตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย)  24 กมุภาพนัธ์ 2549 1000-4

*1005 การชี�ขาดข้อพพิาท 
1005.01 การทําคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
 คาํชี�ขาดใหเ้ป็นไปตามเสียงขา้งมากของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยคาํชี�ขาดตอ้งทาํเป็นหนงัสือลง
ลายมือชื'อคณะอนุญาโตตุลาการโดยระบุเหตุผลแห่งขอ้วินิจฉยัโดยชดัแจง้ และตอ้งจดัส่งสาํเนาถึงคู่พิพาท 
 คาํชี�ขาดตอ้งทาํใหเ้สร็จภายใน 180 วนันบัแต่วนัแต่งตั�งอนุญาโตตุลาการคนสุดทา้ย เวน้แต่คู่พิพาท
จะตกลงเป็นอยา่งอื'น 
 
1005.02  ขอบอาํนาจของอนุญาโตตุลาการ 
 คณะอนุญาโตตุลาการจะชี�ขาดเกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการที'คู่สัญญาไดต้กลงไว ้หรือ
ขอ้เรียกร้องของคู่พิพาทไม่ได ้ยกเวน้เป็นการชี�ขาดตามขอ้ตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกนัระหว่าง
คู่พิพาท 

 
1005.03  คําชี�ขาดและการเปิดเผยคําชี�ขาด 
 คาํชี�ขาดใหเ้ป็นที'สุดและผกูพนัคู่พิพาทเมื'อไดมี้การส่งสาํเนาคาํชี�ขาดนั�นถึงคู่พิพาทแลว้ 
คณะอนุญาโตตุลาการและตลาดสญัญาซื�อขายล่วงหนา้จะเปิดเผยคาํชี�ขาดต่อสาธารณชนไม่ได ้ยกเวน้คู่พิพาท
ยินยอม 

 
1005.04  การแก้ไขคําชี�ขาด 
 ถา้ในคาํชี� ขาดมีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้ผิดหลงเล็กนอ้ย เมื'อคณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรหรือ
คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ'งร้องขอคณะอนุญาโตตุลาการอาจแกไ้ขใหถ้กูตอ้งได ้

 
1005.05 การตคีวามคําชี�ขาด 
 ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที'สาํเนาคาํชี�ขาดไปถึงคู่พิพาท  เมื'อเกิดความสงสยัตามควรเกี'ยวกบัขอ้ความ
ในคาํชี�ขาด  คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ'งอาจร้องขอใหค้ณะอนุญาโตตุลาการตีความขอ้ความนั�นได ้ คาํตีความนี� ใหถื้อ
เป็นส่วนหนึ'งของคาํชี�ขาดและตอ้งปฏิบติัไปทาํนองเดียวกบัการทาํคาํชี�ขาด 
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1005.06 การทําคําชี�ขาดเพิ!มเตมิ 
 ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที'สาํเนาคาํชี�ขาดไปถึงคู่พิพาท เมื'อคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ'งเห็นว่ามิไดชี้�ขาด
ในประเดน็สาระสาํคญั อาจร้องขอใหค้ณะอนุญาโตตุลาการทาํคาํชี�ขาดเพิ'มเติมในประเดน็ขอ้นั�นได ้
 ในกรณีที'คณะอนุญาโตตุลาการเห็นวา่ประเดน็ขอ้นั�นเป็นขอ้สาระสาํคญัและยงัมิไดชี้�ขาดไว ้ใหท้าํ
การชี�ขาดในประเดน็นั�นใหเ้สร็จสิ�นภายในเวลา 30 วนันบัแต่วนัที'คู่พิพาทไดย้ื'นคาํร้องขอ 
 ถา้คณะอนุญาโตตุลาการเห็นวา่การทาํคาํชี�ขาดเพิ'มเติมนั�นไม่อาจกระทาํได ้นอกจากจะตอ้งรับฟัง
ขอ้เท็จจริงเพิ'มเติม  อาจสั'งให้คู่พิพาทนาํพยานหลกัฐานมาสืบได ้ อนึ' ง คณะอนุญาโตตุลาการจะตอ้งทาํคาํ      
ชี� ขาดเพิ'มเติมดงักล่าวใหเ้สร็จสิ�นภายใน 60 วนันบัแต่วนัที'คู่พิพาทไดย้ื'นคาํร้องขอ 

 

(*ความในหลักเกณฑ์ 1005 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี!แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื!อขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ลงวนัที5 18 ธันวาคม 2558 และให้มีผลใช้บังคับตั!งแต่วนัที5  4  มกราคม  2559 เป็นต้นไป) 

 

1006 การประนอมข้อพพิาท    
*1006.01 ขั�นตอนการประนอมข้อพพิาท 
 หากคู่พิพาทฝ่ายหนึ' งฝ่ายใด มีความเห็นว่าก่อนถึงขั�นตอนการพิจารณาโดยคณะอนุญาโตตุลาการ 
เห็นสมควรใหมี้การประนอมขอ้พิพาทขึ�นก่อน กมี็สิทธิกระทาํไปโดยใหด้าํเนินการดงันี�  
 (1) คู่พิพาทฝ่ายนั�นตอ้งมีหนงัสือไปถึงคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ'ง เพื'อใหร้ะงบัขอ้พิพาทที'เกิดขึ�นโดย
การประนอมขอ้พิพาทก่อน 
 (2) กระบวนพิจารณาประนอมขอ้พิพาทเริ'มขึ�น เมื'อคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ'งตอบรับใหมี้การระงบั
ขอ้พิพาทโดยการประนอมขอ้พิพาท  คาํตอบรับดงักล่าวใหท้าํเป็นหนงัสือ 
 (3) หากคู่พิพาทฝ่ายที'เสนอใหป้ระนอมขอ้พิพาทมิไดรั้บคาํตอบจากคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ'งภายใน 
15 วนันับแต่วนัที'คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ' งนั�นได้รับคาํเสนอหรือภายในเวลาที'กาํหนดไวใ้นคาํเสนอ ให้ถือว่า
คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ'งนั�นปฏิเสธคาํเสนอและใหถื้อวา่คาํเสนอประนอมขอ้พิพาทเป็นอนัตกไป 

(*ความในหลักเกณฑ์ 1006.01 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี!แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื!อขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ลงวนัที5 18 ธันวาคม 2558 และให้มีผลใช้บังคับตั!งแต่วนัที5  4  มกราคม  2559  เป็นต้นไป) 
 
1006.02 การระงบักระบวนการพจิารณาและชี�ขาดเป็นการชั!วคราว 

 ในระหวา่งที'มีการประนอมขอ้พิพาท ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้าอาจระงบัการดาํเนินการตาม
ขอ้กาํหนดนี�ไวเ้ป็นการชั'วคราว 
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1006.03 ผู้ประนอมข้อพพิาท 
 กรณีมีการประนอมขอ้พิพาท ใหคู้่พิพาทร่วมกนัตั�งผูป้ระนอมขอ้พิพาทจาํนวน 1 คน 

 
1006.04 การเสนอข้อพพิาทต่อผู้ประนอมข้อพพิาท 
 เมื'อแต่งตั�งผูป้ระนอมขอ้พิพาทแลว้ ให้คู่พิพาทเสนอขอ้พิพาทของตนเป็นหนงัสือต่อผูป้ระนอม
ขอ้พิพาทแสดงให้เห็นถึงลกัษณะและประเด็นแห่งขอ้พิพาท ในการนี� ให้ส่งสําเนาหนงัสือดงักล่าวแก่
คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ'ง 

 
1006.05 การแถลงข้อเท็จจริงเพิ!มเตมิ 
 ผูป้ระนอมขอ้พิพาทมีสิทธิขอใหคู้่พิพาทฝ่ายหนึ'งฝ่ายใดแถลงขอ้เทจ็จริงเพิ'มเติมที'เห็นสมควร 

 
1006.06 หลกัในการประนอมข้อพพิาท 
 ในการประนอมขอ้พิพาท  ผูป้ระนอมขอ้พิพาทพึงใชห้ลกัความยติุธรรม  โดยพิจารณาถึงสิทธิและ
หนา้ที'ของคู่พิพาท  ประเพณีทางการคา้และพฤติการณ์อื'นซึ' งเกี'ยวขอ้ง รวมทั�งทางปฏิบติัต่อกนัของคู่พิพาทที'
ผา่นมา 

 
1006.07 การนําพยานบุคคลเข้าสืบ 
 หากเห็นว่าจาํเป็นและคู่พิพาทฝ่ายหนึ'งฝ่ายใดร้องขอ  ผูป้ระนอมขอ้พิพาทอาจใหคู้่พิพาทฝ่ายนั�น
นาํพยานบุคคลเขา้สืบ  แต่ทั�งนี� ใหค้าํนึงถึงหลกัการที'ใหก้ารประนอมขอ้พิพาทเสร็จสิ�นไปโดยเร็ว 

 
1006.08 สัญญาประนอมข้อพพิาท 
 เมื'อคู่พิพาทตกลงประนีประนอมในขอ้พิพาท ใหผู้ป้ระนอมขอ้พิพาทร่างสญัญาประนอมขอ้พิพาท
ขึ�นและใหคู้่พิพาทลงลายมือชื'อในสญัญาดงักล่าว 

 
1006.09 การสิ�นสุดกระบวนการประนอมข้อพพิาท 
 กระบวนการประนอมขอ้พิพาทสิ�นสุดลงเมื'อ 
 (1) คู่พิพาทไดล้งนามในสญัญาประนอมขอ้พิพาท 
 (2) ผูป้ระนอมขอ้พิพาทเห็นวา่ไม่มีประโยชนที์'จะดาํเนินการประนอมขอ้พิพาทต่อไป 
 (3) คู่พิพาทฝ่ายหนึ' งฝ่ายใดเห็นสมควรให้ยุติการประนอมขอ้พิพาทโดยมีหนงัสือแจง้ไปยงั
คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ'งแลว้ 
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1006.10 พยานในกระบวนพจิารณาชั�นอนุญาโตตุลาการหรือศาลยุตธิรรม 
 คู่พิพาทจะไม่อา้งหรือนาํพยานหลกัฐานคาํรับของคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ' งหรือขอ้เสนอหรือความเห็น
ของผูป้ระนอมขอ้พิพาทไปเป็นพยานในกระบวนพิจารณาชั�นอนุญาโตตุลาการหรือศาลยติุธรรม 

 
1006.11 ค่าใช้จ่ายในการประนอมข้อพพิาทและค่าป่วยการผู้ประนอมข้อพพิาท 

 ใหคู้่พิพาทรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการประนอมขอ้พิพาทโดยเท่าเทียมกนั เวน้แต่คู่พิพาทจะตกลง
เป็นอยา่งอื'น 
 ค่าป่วยการผูป้ระนอมขอ้พิพาทใหเ้ป็นไปตามที'คู่พิพาทและผูป้ระนอมขอ้พิพาทกาํหนด 
 
1007 ค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ 
1007.01 อตัราค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ 
 อตัราค่าธรรมเนียมใหผ้นัแปรตามจาํนวนทุนทรัพยที์'เรียกร้อง โดยใหใ้ชอ้ตัรา 1% ของทุนทรัพยที์'
เรียกร้อง แต่ไม่เกินกวา่ 10,000 บาท 

 
1007.02 อตัราค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ 
 อตัราค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการใหใ้ชอ้ตัราผนัแปรตามจาํนวนทุนทรัพยที์'เรียกร้อง ดงันี�  
 

       จาํนวนทุนทรัพย์ อตัราค่าป่วยการ 
ไม่เกิน    500,000   อตัรา 2.5%     แต่ไม่ตํ'ากวา่    10,000   บาท 

500,001 -   1,000,000   อตัรา 2%       แต่ไม่ตํ'ากวา่   12,500   บาท 
1,000,001 -   5,000,000   อตัรา 1.5%     แต่ไม่ตํ'ากวา่   20,000   บาท 

 5,000,001 - 10,000,000   อตัรา 1%       แต่ไม่ตํ'ากวา่   75,000   บาท 
10,000,001 - 50,000,000   อตัรา 0.5%     แต่ไม่ตํ'ากวา่       100,000   บาท 

 มากกวา่ 50 ลา้น       อตัรา 250,000  บาท 

 การคาํนวณ ถา้คาํนวณไดเ้ป็นเศษใหปั้ดเศษขึ�นจนเตม็จาํนวน 
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1007.03 การคืนค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ 
 ค่าธรรมเนียมตามหลกัเกณฑ ์1007.01 และค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการตามหลกัเกณฑ ์1007.02 
ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้จะคืนใหเ้ฉพาะกรณีดงัต่อไปนี�  
 (1) กรณีตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้คืนคาํร้องให้ผูร้้อง เนื'องจากผูร้้องถอนคาํร้องก่อนที'
ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ส่งคาํร้องใหคู้่พิพาทอีกฝ่ายหนึ'ง หรือคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ'งไม่ยินยอมเขา้ร่วมใน
การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการหรือไม่ทาํการแต่งตั�งอนุญาโตตุลาการ ให้คืนค่าธรรมเนียมและค่า
ป่วยการทั�งหมด 
 (2) กรณีตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้คืนคาํร้องใหผู้ร้้อง เนื'องจากผูร้้องถอนคาํร้องหลงัจากที'
ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ส่งคาํร้องให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ' งแต่ก่อนที'จะมีการตั�งอนุญาโตตุลาการคน
สุดทา้ย หรือกรณีมีการประนอมขอ้พิพาทจนสาํเร็จ ใหคื้นเฉพาะค่าป่วยการทั�งหมด 
 
1007.04 การจดัสรรค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ 

 ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการหลกัเกณฑ ์1007.02 ใหจ้ดัสรรแก่อนุญาโตตุลาการแต่ละคนโดยเท่า
เทียมกนั 
 

1008 เบ็ดเตลด็ 
1008.01 การนับระยะเวลา 
 การนบัระยะเวลาตามขอ้กาํหนดนี�   มิให้นบัวนัแรกแห่งระยะเวลานั�นรวมเขา้ดว้ย  ถา้วนัสุดทา้ยแห่ง
ระยะเวลาเป็นวนัหยดุ ใหข้ยายระยะเวลาจนถึงวนัที'เริ'มทาํการใหม่ 

 
1008.02 การถอนคําร้อง 

 ผูร้้องอาจขอถอนคาํร้องไดโ้ดยยื'นเป็นหนงัสือต่อตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เวน้แต่การถอนคาํ
ร้องภายหลงัจากที'คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ'งไดย้ื'นคาํคดัคา้นแลว้ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ'งนั�น
ก่อน 

 
1008.03 การจาํหน่ายเรื!องของคู่พพิาท 
 ในกรณีที'คู่พิพาทไม่ดาํเนินการใด ๆ หรือไม่ติดต่อกบัตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้เป็นระยะเวลา
เกินกวา่ 1ปี ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้อาจจาํหน่ายเรื'องของคู่พิพาทนั�น  โดยตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้
จะไม่คืนค่าธรรมเนียม ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที'ไดว้างไวแ้ก่ตลาดสัญญาซื�อขาย
ล่วงหนา้แลว้ 
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1008.04 การขยายระยะเวลา 
 ตลาดสัญญาซื�อขายล่วงหนา้อาจขยายระยะเวลาตามที'กําหนดไวใ้นหลักเกณฑ์หมวดนี� เมื'อ
เห็นสมควร หรือคู่พิพาทฝ่ายหนึ'งฝ่ายใดร้องขอโดยมีเหตุผลอนัสมควร 

 
********************************* 

 

 

 


