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พระราชบัญญัต ิ

อนุญาโตตุลาการ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ 
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 
๒๕๔๕” 

 

มาตรา  ๒๑   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 

มาตรา ๔  บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงในสวนที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนอกศาลใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น
อางถึงพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะอนุญาโตตุลาการ ” หมายความวา  อนุญาโตตุลาการคนเดียว  หรือ

อนุญาโตตุลาการหลายคน 
 

                               ๑ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๓๙ ก/หนา ๑/๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ 
                  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ชั้น G, 15, 17-20, 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2278-8800 โทรสาร 0-2273-8850  Website: http://www.sme.go.th 



 2

                                                      
“ศาล” หมายความวา องคกรหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่มีอํานาจตุลาการตาม

กฎหมายของประเทศซึ่งเปนที่ตั้งของศาลนั้น 

“ขอเรียกรอง” หมายความรวมถึง ขอเรียกรองแยงดวย ทั้งนี้ เวนแตขอเรียกรองตาม
มาตรา ๓๑ (๑) และมาตรา ๓๘ วรรคสอง (๑) 

“คําคัดคาน” หมายความรวมถึง คําคัดคานแกขอเรียกรองแยงดวย ทั้งนี้ เวนแตคํา
คัดคานแกขอเรียกรองแยงตามมาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๓๘ วรรคสอง (๑) 

 

มาตรา ๖  ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ ในกรณีที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ให
อํานาจคูสัญญาในการตัดสินใจเรื่องใด คูสัญญานั้นมีอํานาจมอบหมายใหบุคคลที่สามหรือ
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเปนผูตัดสินใจเรื่องนั้นแทนไดดวย 

ในกรณีที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหขอเท็จจริงใดเปน
ขอเท็จจริงที่คูสัญญาจะหรืออาจจะตกลงกันได หรือกําหนดถึงขอตกลงของคูสัญญาไมวาดวย
ประการใดๆ ขอตกลงเชนวานั้นใหรวมถึงขอบังคับวาดวยอนุญาโตตุลาการที่ระบุไวในขอตกลงนั้น
ดวย 

 

มาตรา ๗  ในกรณีที่คูสัญญามิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น การสงเอกสารตาม
พระราชบัญญัตินี้ ถาไดสงใหแกบุคคลซึ่งระบุไวในเอกสารนั้นหรือไดสงไปยังสํานักทําการงาน 
ภูมิลําเนา หรือที่อยูทางไปรษณียของบุคคลซึ่งระบุไวในเอกสารนั้น หรือในกรณีที่ไมปรากฏที่อยู
ขางตนแมไดสืบหาตามสมควรแลวถาไดสงไปยังสํานักทําการงาน หรือภูมิลําเนา หรือที่อยูทาง
ไปรษณียแหงสุดทายที่ทราบ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ถาเปน
การสงภายในประเทศ หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่แสดงถึงความพยายามในการจัดสง ใหถือวาบุคคลซึ่ง
ระบุไวในเอกสารนั้นไดรับเอกสารดังกลาวแลว 

บทบัญญัติมาตรานี้ไมใชบังคับกับการสงเอกสารในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ในศาล 

 

มาตรา ๘  ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดรูวาบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึง
คูสัญญาอาจตกลงกันเปนอยางอื่นได หรือคูสัญญาอีกฝายหนึ่งยังมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในสัญญาอนุญาโตตุลาการ ถาคูสัญญาฝายนั้นยังดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
 

                              สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ตอไปโดยไมคัดคานการไมปฏิบัติของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่
กําหนดไวใหถือวาคูสัญญาฝายนั้นสละสิทธิ์ในการคัดคาน 

 

มาตรา ๙  ใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง หรือศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศภาค หรือศาลที่มีการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
อยูในเขตศาลหรือศาลที่คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล หรือศาลที่มีเขตอํานาจ
พิจารณาพิพากษาขอพิพาทซึ่งไดเสนอตออนุญาโตตุลาการนั้น เปนศาลที่มี เขตอํานาจตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 

สัญญาอนุญาโตตุลาการ 

   
 

มาตรา ๑๑  สัญญาอนุญาโตตุลาการ หมายถึง สัญญาที่คูสัญญาตกลงใหระงับขอ
พิพาททั้งหมดหรือบางสวนที่เกิดขึ้นแลวหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไมวาจะเกิดจากนิติสัมพันธ
ทางสัญญาหรือไมโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ สัญญาอนุญาโตตุลาการอาจเปนขอสัญญาหนึ่งใน
สัญญาหลัก หรือเปนสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกตางหากก็ได 

สัญญาอนุญาโตตุลาการตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือคูสัญญา เวนแต
ถาปรากฏขอสัญญาในเอกสารที่คูสัญญาโตตอบทางจดหมาย โทรสาร โทรเลข โทรพิมพ การ
แลกเปลี่ยนขอมูลโดยมีการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสหรือทางอื่นซึ่งมีการบันทึกขอสัญญานั้นไว 
หรือมีการกลาวอางขอสัญญาในขอเรียกรองหรือขอคัดคานและคูสัญญาฝายที่มิไดกลาวอางไม
ปฏิเสธใหถือวามีสัญญาอนุญาโตตุลาการแลว 

สัญญาที่มีหลักฐานเปนหนังสืออันไดกลาวถึงเอกสารใดที่มีขอตกลงใหระงับขอ
พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยมีวัตถุประสงคใหขอตกลงนั้นเปนสวนหนึ่งของสัญญาหลัก ให
ถือวามีสัญญาอนุญาโตตุลาการแลว 

 
 

                              สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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มาตรา  ๑๒   ความสมบู รณ แห งสัญญาอนุญาโตตุ ล าการและการตั้ ง

อนุญาโตตุลาการยอมไมเสียไปแมในภายหลังคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตายหรือส้ินสุดสภาพความ
เปนนิติบุคคล ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถ 

 

มาตรา  ๑๓   เ มื่ อมี ก ารโอนสิทธิ เ รี ยกร อ งห รือความรับ ผิดใด  สัญญา
อนุญาโตตุลาการที่มีอยูเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองหรือความรับผิดนั้นยอมผูกพันผูรับโอนดวย 

 

มาตรา ๑๔  ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งฟองคดีเกี่ยวกับขอพิพาทตามสัญญา
อนุญาโตตุลาการโดยมิไดเสนอขอพิพาทนั้นตอคณะอนุญาโตตุลาการตามสัญญา คูสัญญาฝายที่ถูก
ฟองอาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจไมชากวาวันยื่นคําใหการหรือภายในระยะเวลาที่มีสิทธิยื่น
คําใหการตามกฎหมายใหมีคําสั่งจําหนายคดี เพื่อใหคูสัญญาไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 
และเมื่อศาลทําการไตสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุที่ทําใหสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นเปนโมฆะ หรือใช
บังคับไมได หรือมีเหตุที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานั้นได ก็ใหมีคําสั่งจําหนายคดีนั้นเสีย 

ในระหวางการพิจารณาคํารองของศาลตามวรรคหนึ่ง คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจ
เร่ิมดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการได หรือคณะอนุญาโตตุลาการอาจดําเนินกระบวนพิจารณา
ตอไป และมีคําชี้ขาดในขอพิพาทนั้นได 

 

มาตรา ๑๕  ในสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญาทาง
ปกครองหรือไมก็ตาม คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทได 
และใหสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญา 

 

มาตรา ๑๖  คูสัญญาที่ไดทําสัญญาอนุญาโตตุลาการไวอาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขต
อํานาจใหมีคําสั่งใชวิธีการชั่วคราวเพื่อคุมครองประโยชนของตนกอน หรือขณะดําเนินการทาง
อนุญาโตตุลาการไดถาศาลเห็นวากระบวนพิจารณานั้นหากเปนการพิจารณาของศาลแลวศาลทําให
ไดก็ใหศาลจัดการใหตามคํารองนั้น ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาล 
ในสวนที่เกี่ยวกับการนั้นมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

                              สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งตามคํารองของคูสัญญาตามวรรคหนึ่ง ถาคูสัญญาฝายที่ยื่นคํา

รองมิไดดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งหรือภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนดใหถือวาคําสั่งนั้นเปนอันยกเลิกเมื่อครบกําหนดดังกลาว 

 

หมวด ๒ 

คณะอนุญาโตตุลาการ 

   
 

มาตรา ๑๗  ใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการเปนจํานวน
เลขคี่ 

ในกรณีที่คูพิพาทกําหนดจํานวนอนุญาโตตุลาการเปนเลขคู ใหอนุญาโตตุลาการ
รวมกันตั้งอนุญาโตตุลาการเพิ่มอีกหนึ่งคนเปนประธานคณะอนุญาโตตุลาการ วิธีการตั้งประธาน
คณะอนุญาโตตุลาการ ใหเปนไปตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๒) 

ในกรณีที่คูพิพาทไมสามารถตกลงกําหนดจํานวนอนุญาโตตุลาการได ใหมี
อนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว 

 

มาตรา ๑๘  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดกําหนดวิธีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไวเปน
อยางอื่น ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่กําหนดใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการเพียง
คนเดียว ถาคูพิพาทไมอาจตกลงกันได ใหคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจให
มีคําสั่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการแทน 

(๒) ในกรณีที่กําหนดใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการ
มากกวาหนึ่งคนใหคูพิพาทตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละเทากัน และใหอนุญาโตตุลาการดังกลาว
รวมกันตั้งอนุญาโตตุลาการอีกคนหนึ่ง แตถาคูพิพาทฝายใดมิไดตั้งอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคูพิพาทอีกฝายหนึ่งใหตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือถาอนุญาโตตุลาการทั้ง
สองฝายไมอาจรวมกันตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นไดรับ 
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การตั้งใหเปนอนุญาโตตุลาการใหคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจใหมีคําสั่ง
ตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือประธานคณะอนุญาโตตุลาการแทน 

ในกรณีที่การตั้งอนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่งมิไดกําหนดวิธีการอื่นใดที่ทําให
สามารถตั้งอนุญาโตตุลาการได ใหคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจให
ดําเนินการตั้งอนุญาโตตุลาการตามที่ศาลเห็นสมควรได หากปรากฏวา 

(๑) คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งมิไดดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไว 
(๒) คูพิพาทหรืออนุญาโตตุลาการไมอาจตกลงกันตามวิธีการที่กําหนดไวได หรือ 

(๓) บุคคลที่สามหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งมิไดดําเนินการตามวิธีการที่
กําหนดไว 

 

มาตรา ๑๙  อนุญาโตตุลาการตองมีความเปนกลางและเปนอิสระ รวมท้ังตองมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไวในสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือในกรณีที่คูสัญญาตกลงกันใหหนวยงาน
ซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการเปนผูดําเนินการตองมีคุณสมบัติ
ตามที่หนวยงานดังกลาวกําหนด 

บุคคลซึ่งจะถูกตั้งเปนอนุญาโตตุลาการจะตองเปดเผยขอเท็จจริงซึ่งอาจเปนเหตุ
อันควรสงสัยถึงความเปนกลางหรือความเปนอิสระของตน และนับแตเวลาที่ไดรับการตั้งและ
ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ บุคคลดังกลาวจะตองเปดเผยขอเท็จจริงเชนวา
นั้นตอคูพิพาทโดยไมชักชาเวนแตจะไดแจงใหคูพิพาทรูลวงหนาแลว 

อนุญาโตตุลาการอาจถูกคัดคานได หากปรากฏขอเท็จจริงซึ่งเปนเหตุอันควรสงสัย
ถึงความเปนกลางหรือความเปนอิสระ หรือการขาดคุณสมบัติตามที่คูพิพาทตกลงกัน แตคูพิพาทจะ
คัดคานอนุญาโตตุลาการซึ่งตนเปนผูตั้งหรือรวมตั้งมิได เวนแตคูพิพาทฝายนั้นมิไดรูหรือควรรูถึง
เหตุแหงการคัดคานในขณะที่ตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น 

 

มาตรา ๒๐  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คูพิพาทฝายที่ประสงค
จะคัดคานอนุญาโตตุลาการจะตองยื่นหนังสือแสดงเหตุแหงการคัดคานตอคณะอนุญาโตตุลาการ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรูถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือรูถึงขอเท็จจริงตามที่บัญญัติไวใน 
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มาตรา  ๑๙  วรรคสามและหากอนุญาโตตุลาการซึ่ ง ถูกคัดค านไมถอนตัวจากการเปน
อนุญาโตตุลาการหรือคูพิพาทอีกฝายหนึ่งไมเห็นดวยกับขอคัดคานนั้น ใหคณะอนุญาโตตุลาการ
เปนผูวินิจฉัยคําคัดคานนั้น 

ถาการคัดคานโดยวิธีตามที่คูพิพาทตกลงกันหรือตามวิธีที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง 
ไมบรรลุผลหรือในกรณีมีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว คูพิพาทฝายที่คัดคานอาจยื่นคํารองคัดคาน
ตอศาลที่มีเขตอํานาจภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยคําคัดคานนั้น หรือ
นับแตวันที่รูถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือรูถึงขอเท็จจริงตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๙ วรรคสาม 
แลวแตกรณีและเมื่อศาลไตสวนคําคัดคานนั้นแลวใหมีคําสั่งยอมรับหรือยกเสียซ่ึงคําคัดคานนั้น 
และในระหวางการพิจารณาของศาล คณะอนุญาโตตุลาการซึ่งรวมถึงอนุญาโตตุลาการซึ่งถูก
คัดคานอาจดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตอไปจนกระทั่งมีคําชี้ขาดได ทั้งนี้ เวนแตศาลจะมีคําสั่ง
เปนอยางอื่น 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปน คณะอนุญาโตตุลาการอาจขยายระยะเวลาการคัดคาน
อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่งออกไปไดอีกไมเกินสิบหาวัน 

 

มาตรา ๒๑  การเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงเมื่อตาย 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งจะไดรับหรือไดรับการตั้งเปนอนุญาโตตุลาการผูใดไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดไมวาโดยไมยินยอมรับการตั้ง ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด ถูกศาลสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือไมปฏิบัติหนาที่ภายในระยะเวลาอันสมควรดวยเหตุ
อ่ืน ใหการเปนอนุญาโตตุลาการของผูนั้นสิ้นสุดลงเมื่ออนุญาโตตุลาการผูนั้นขอถอนตัว หรือ
คูพิพาทตกลงกันใหการเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลง แตถายังมีขอโตแยงในเหตุดังกลาว คูพิพาท
ฝายใดฝายหนึ่งอาจยื่นคํารองตอศาลที่มี เขตอํานาจใหวินิจฉัยถึงการสิ้นสุดของการเปน
อนุญาโตตุลาการได 

ภายใตบังคับวรรคสองหรือมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง การที่อนุญาโตตุลาการขอถอน
ตัวหรือการที่คูพิพาทตกลงกันใหการเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลง ไมถือวาเปนการยอมรับเหตุ
ตามวรรคสองหรือมาตรา ๑๙ วรรคสาม 

 

มาตรา ๒๒  ถาการเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑  
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หรือเพราะเหตุการถอนตัวของอนุญาโตตุลาการ หรือคูพิพาทตกลงกันใหการเปนอนุญาโตตุลาการ
ส้ินสุดลงหรือในกรณีที่การเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงดวยเหตุอ่ืน ใหตั้งอนุญาโตตุลาการแทน
ตามวิธีการที่ไดกําหนดไวสําหรับการตั้งอนุญาโตตุลาการ 

 

มาตรา ๒๓  อนุญาโตตุลาการไมตองรับผิดทางแพงในการกระทําตามหนาที่ใน
ฐานะอนุญาโตตุลาการ เวนแตจะกระทําการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงทําให
คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งเสียหาย 

อนุญาโตตุลาการผูใด เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในหนาที่ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสิบปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกอนุญาโตตุลาการ
เพื่อจูงใจใหกระทําการไมกระทําการหรือประวิงการกระทําการใดอันมิชอบดวยหนาที่ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสิบปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

หมวด ๓ 

อํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ 

   
 

มาตรา ๒๔  คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจวินิจฉัยขอบเขตอํานาจของตนรวมถึง
ความมีอยูหรือความสมบูรณของสัญญาอนุญาโตตุลาการ  ความสมบูรณของการตั้งคณะ
อนุญาโตตุลาการ และประเด็นขอพิพาทอันอยูภายในขอบเขตอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการได 
และเพื่อวัตถุประสงคนี้ใหถือวาขอสัญญาอนุญาโตตุลาการซึ่งเปนสวนหนึ่งของสัญญาหลักเปนขอ
สัญญาแยกตางหากจากสัญญาหลัก คําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่วาสัญญาหลักเปนโมฆะ
หรือไมสมบูรณจะไมกระทบกระเทือนถึงขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ 

การคัดคานอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาขอพิพาทใดจะตอง
ถูกยกขึ้นวากลาวไมชากวาวันยื่นคําคัดคานตอสูในประเด็นขอพิพาท และคูพิพาทจะไมถูกตัดสิทธิ
ที่จะคัดคานเพราะเหตุที่คูพิพาทนั้นไดตั้งหรือมีสวนรวมในการตั้งอนุญาโตตุลาการ และในการ 
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คัดคานวาคณะอนุญาโตตุลาการกระทําเกินขอบเขตอํานาจ คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งตองยกขึ้นวา
กลาวในทันทีที่เร่ืองดังกลาวเกิดขึ้นในระหวางดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ เวนแตในกรณีที่
คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาเห็นวาการที่ลาชานั้นมีเหตุสมควร คณะอนุญาโตตุลาการอาจ
อนุญาตใหคูพิพาทยกขึ้นวากลาวภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไวก็ได 

คณะอนุญาโตตุลาการอาจวินิจฉัยขอบเขตอํานาจของตนโดยการวินิจฉัยช้ีขาด
เบื้องตน หรือในคําชี้ขาดประเด็นขอพิพาทก็ได แตถาคณะอนุญาโตตุลาการไดช้ีขาดเบื้องตนวา
คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจพิจารณาเรื่องใด คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขต
อํานาจใหวินิจฉัยช้ีขาดปญหาดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําชี้ขาดเบื้องตนนั้น
และในขณะที่คํารองยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาล คณะอนุญาโตตุลาการอาจดําเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการและทําคําชี้ขาดตอไปได 

 

หมวด ๔ 

วิธีพิจารณาชัน้อนุญาโตตุลาการ 

   
 

มาตรา ๒๕  ในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ใหคูพิพาทไดรับการ
ปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน และใหมีโอกาสนําสืบพยานหลักฐานและเสนอขออางขอตอสูของตนได
ตามพฤติการณแหงขอพิพาทนั้น 

ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันหรือกฎหมายนี้มิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหคณะ
อนุญาโตตุลาการมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ไดตามที่เห็นสมควร อํานาจของคณะ
อนุญาโตตุลาการนี้ใหรวมถึงอํานาจวินิจฉัยในเรื่องการรับฟงพยานหลักฐานและการชั่งน้ําหนัก
พยานหลักฐานทั้งปวงดวย 

เพื่อประโยชนแหงหมวดนี้ คณะอนุญาโตตุลาการอาจนําประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงวาดวยพยานหลักฐานมาใชโดยอนุโลม 

 

มาตรา  ๒๖   คูพิพาทอาจตกลงกํ าหนดสถานที่ ในการดํ า เนินการทาง
อนุญาโตตุลาการไวก็ได ในกรณีที่ไมมีขอตกลงเชนวานั้น ใหคณะอนุญาโตตุลาการกําหนดสถานที่ 
 

                              สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ชั้น G, 15, 17-20, 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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โดยคํานึงถึงสภาพแหงขอพิพาทและความสะดวกของคูพิพาท 

ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คณะอนุญาโตตุลาการอาจกําหนด
สถานที่อ่ืนใดนอกเหนือจากที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งเพื่อดําเนินการปรึกษาหารือ เพื่อสืบพยาน
บุคคลผูเชี่ยวชาญหรือคูพิพาท หรือเพื่อตรวจสอบวัตถุ สถานที่หรือเอกสารใดๆ ก็ได 

 

มาตรา ๒๗  ในการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ใหถือวามีการมอบขอ
พิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๔) แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการจะเริ่มตนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อคูพิพาทฝายหนึ่งไดรับหนังสือจากคูพิพาทอีกฝายหนึ่งขอใหระงับขอ
พิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ 

(๒) เมื่อคูพิพาทฝายหนึ่งบอกกลาวเปนหนังสือแกคูพิพาทอีกฝายหนึ่งใหตั้ง
อนุญาโตตุลาการหรือใหความเห็นชอบในการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทนั้น 

(๓) เมื่อคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งมีหนังสือแจงขอพิพาทที่ประสงคจะระงับตอคณะ
อนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกําหนดคณะอนุญาโตตุลาการไว 

(๔) เมื่อคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งเสนอขอพิพาทตอหนวยงานซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดําเนินการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการตามที่ตกลงกันไว 

 

มาตรา ๒๘  คูพิพาทอาจตกลงกําหนดภาษาที่จะใชในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ได ในกรณีที่ไมมีขอตกลงเชนวานั้น ใหคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูกําหนด และถามิไดกําหนดไว
โดยเฉพาะเปนอยางอื่นขอตกลงหรือขอกําหนดเชนวานี้ใหใชบังคับถึงขอเรียกรอง คําคัดคาน คํา
รองที่ทําเปนหนังสือของคูพิพาท การสืบพยาน คําชี้ขาด คําวินิจฉัยหรือการสื่อสารใดๆ ที่ทําโดย
หรือทําตอคณะอนุญาโตตุลาการดวย 

คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีคําสั่งใหแนบคําแปลเอกสารที่คูพิพาทอางเปนพยาน
เปนภาษาตามที่คูพิพาทตกลงกันไวหรือตามที่คณะอนุญาโตตุลาการกําหนดก็ได 

 

มาตรา ๒๙  ภายในระยะเวลาที่คูพิพาทตกลงกันหรือที่คณะอนุญาโตตุลาการ
กําหนด ถาคูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คูพิพาทฝายที่เรียกรองตองแสดงขอเท็จจริงเพื่อ 
 

                              สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ชั้น G, 15, 17-20, 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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สนับสนุนขอเรียกรอง ประเด็นขอพิพาท และคําขอบังคับของตน สวนคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรอง
ตองแสดงในคําคัดคานถึงขอตอสูของตน ทั้งนี้ คูพิพาทอาจแนบเอกสารที่เกี่ยวของหรือบัญชีระบุ
พยานที่ระบุถึงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่ประสงคจะอางเปนพยานมาดวยก็ได 

ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจขอ
แกไขเพิ่มเติมขอเรียกรองหรือคําคัดคานในระหวางพิจารณาก็ได เวนแตคณะอนุญาโตตุลาการเห็น
วาการแกไขเพิ่มเติมนั้นไมสมควรเมื่อคํานึงถึงความลาชาที่จะเกิดขึ้น 

 

มาตรา  ๓๐   ในกรณีที่ คู พิพาทมิ ได ตกลงกันไว เปนอย า งอื่ น  ใหคณะ
อนุญาโตตุลาการเปนผูกําหนดวาจะสืบพยานหรือฟงคําแถลงการณดวยวาจาหรือเปนหนังสือ หรือ
จะดําเนินกระบวนพิจารณาโดยรับฟงเพียงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นใดก็ได 

คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจดําเนินการสืบพยานตามวรรคหนึ่งในระหวาง
ดําเนินกระบวนพิจารณาในชวงใดๆ ตามที่เห็นสมควรถาไดรับคํารองขอจากคูพิพาทฝายใดฝาย
หนึ่ง เวนแตในกรณีที่คูพิพาทไดตกลงไมใหมีการสืบพยานดวยวาจาหรือเปนหนังสือ 

ใหคณะอนุญาโตตุลาการแจงกําหนดนัดสืบพยานและนัดพิจารณาเพื่อตรวจสอบ
วัตถุ สถานที่ หรือเอกสารอยางอื่นใหคูพิพาททราบลวงหนาเปนเวลาพอสมควร 

ขอเรียกรอง คําคัดคาน คํารอง เอกสาร หรือขอมูลทั้งหมดที่คูพิพาทฝายใดเสนอ
ตอคณะอนุญาโตตุลาการจะตองสงใหแกคูพิพาทอีกฝายหนึ่งดวย ทั้งนี้ ใหรวมถึงรายงานของ
ผูเชี่ยวชาญหรือเอกสารหลักฐานใดๆ ซ่ึงคณะอนุญาโตตุลาการจะตองใชประกอบการชี้ขาดดวย 

 

มาตรา  ๓๑   ในกรณีที่ คู พิ พาทมิ ได ตกลงกันไว เปนอย า งอื่ น  ใหคณะ
อนุญาโตตุลาการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) มีคําสั่งยุติกระบวนพิจารณา ถาคูพิพาทฝายที่เรียกรองไมยื่นขอเรียกรองตามที่
กําหนดไวในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง 

(๒) ดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป ถาคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรองไมยื่นคําคัดคาน
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แตทั้งนี้ มิใหถือวาการไมยื่นคําคัดคานดังกลาวเปนการ
ยอมรับตามขอเรียกรองนั้น 
 

                              สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ชั้น G, 15, 17-20, 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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(๓) ดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป ถาคูพิพาทฝายใดไมมาในวันนัดสืบพยานหรือ

นัดพิจารณาหรือไมเสนอพยานหลักฐานใดๆ และใหมีคําชี้ขาดตอไป 

ใหคณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจไตสวนตามที่เห็นสมควรกอนดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ใหรวมถึงเหตุที่ทําใหคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรองขาดนัดยื่นคําคัดคานหรือขาดนัด
พิจารณา แลวแตกรณ ี

 

มาตรา ๓๒  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คณะอนุญาโตตุลาการ
อาจดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(๑) แตงตั้งผูเชี่ยวชาญคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อใหทําความเห็นเฉพาะในประเด็น
ใดประเด็นหนึ่งที่จะตองชี้ขาดก็ได 

(๒) เรียกใหคูพิพาทใหขอเท็จจริงแกผูเชี่ยวชาญ หรือจัดทําหรือดําเนินการเพื่อให
ไดมาซึ่งเอกสาร หรือวัตถุใดๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นขอพิพาทเพื่อใหผูเชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบได 

ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น เมื่อผูเชี่ยวชาญไดทําความเห็นเปน
หนังสือหรือดวยวาจาแลว  หากคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งรองขอหรือคณะอนุญาโตตุลาการ
เห็นสมควร ใหผูเชี่ยวชาญนั้นมาใหขอเท็จจริงเพื่อใหคูพิพาทมีโอกาสซักถาม หรือคูพิพาทฝายนั้น
อาจนําพยานผูเชี่ยวชาญของตนมาสืบในประเด็นดังกลาวได 

 

มาตรา ๓๓  คณะอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการคนใดคนหนึ่ง หรือ
คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งโดยความยินยอมของคณะอนุญาโตตุลาการเสียงขางมาก อาจยื่นคํารองตอ
ศาลที่มีเขตอํานาจใหออกหมายเรียกพยาน หรือมีคําสั่งใหสงเอกสารหรือวัตถุใดก็ได 

ในกรณีที่ศาลเห็นวาการดําเนินกระบวนพิจารณาตามคํารองตามวรรคหนึ่ง ถาเปน
การพิจารณาของศาลแลวศาลอาจทําใหได ก็ใหศาลจัดการใหตามคํารองนั้น ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติ
แหงกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลในสวนที่เกี่ยวกับการนั้นมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๕ 

คําชี้ขาดและการสิ้นสุดกระบวนพจิารณา 

   
 

 

                              สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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มาตรา ๓๔  ใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาทไปตามกฎหมายที่คูพิพาท

กําหนดใหนํามาใชบังคับกับขอพิพาท ในกรณีที่มีการกําหนดถึงกฎหมายหรือระบบกฎหมายของ
ประเทศใด หากขอความมิไดกําหนดไวโดยชัดแจงใหหมายความถึงกฎหมายสารบัญญัติ มิใช
กฎหมายวาดวยการขัดกันแหงกฎหมายของประเทศนั้น 

ในกรณีที่คูพิพาทมิไดกําหนดถึงกฎหมายที่จะนํามาใชบังคับกับขอพิพาทไว ให
คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาทไปตามกฎหมายไทย เวนแตเปนกรณีที่มีการขัดกันแหง
กฎหมาย ก็ใหพิจารณาจากหลักวาดวยการขัดกันแหงกฎหมายที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร
นํามาปรับใช 

คูพิพาทอาจกําหนดไวโดยชัดแจงใหคณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจชี้ขาดขอพพิาท
โดยใชหลักแหงความสุจริตและเปนธรรม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตองเปนไปตามขอสัญญา และหาก
เปนขอพิพาททางการคาใหคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางการคาที่ใชกับธุรกรรมนั้นดวย 

 

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คําชี้ขาด คําสั่ง และคํา
วินิจฉัยในเรื่องใดๆ ของคณะอนุญาโตตุลาการใหเปนไปตามเสียงขางมาก ถาไมอาจหาเสียงขาง
มากได ใหประธานคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูทําคําชี้ขาด มีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยเพียงผูเดียว 

ใหประธานคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูช้ีขาดในกระบวนวิธีพิจารณา ถาคูพิพาท
หรืออนุญาโตตุลาการทุกคนไดใหอํานาจไวเชนนั้น 

 

มาตรา ๓๖  ในระหวางดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ถาคูพิพาทประนีประนอม
ยอมความกันใหคณะอนุญาโตตุลาการยุติกระบวนพิจารณา  หากคูพิพาทรองขอและคณะ
อนุญาโตตุลาการเห็นวาขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไมเปนการฝาฝนตอ
กฎหมาย ใหคณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดไปตามขอตกลงประนีประนอมยอมความนั้น 

คําชี้ขาดตามขอตกลงประนีประนอมยอมความใหอยูภายใตบังคับมาตรา ๓๗ และ
ใหมีสถานะและผลเชนเดียวกับคําชี้ขาดที่วินิจฉัยในประเด็นขอพิพาท 

 
 

                              สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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มาตรา ๓๗  คําชี้ขาดตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือคณะอนุญาโตตุลาการถา

คณะอนุญาโตตุลาการมีจํานวนมากกวาหนึ่งคน การลงลายมือช่ือของอนุญาโตตุลาการเสียงขางมาก
ถือวาเพียงพอแลวแตตองจดแจงเหตุขัดของของอนุญาโตตุลาการผูซ่ึงไมลงลายมือช่ือนั้นไวดวย 

ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คําชี้ขาดตองระบุเหตุผลแหงการ
วินิจฉัยทั้งปวงไวโดยชัดแจง  แตจะกําหนดหรือช้ีขาดการใดให เกินขอบเขตแหงสัญญา
อนุญาโตตุลาการหรือคําขอของคูพิพาทไมได เวนแตจะเปนคําชี้ขาดตามขอตกลงประนีประนอม
ยอมความตามมาตรา ๓๖ หรือเปนการกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
หรือคาปวยการอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๖ 

คําชี้ขาดตองระบุวันและสถานที่ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่งและใหถือวาคําชี้ขาดดังกลาวไดทําขึ้น ณ สถานที่เชนวานั้น 

เมื่อทําคําชี้ขาดเสร็จแลว ใหคณะอนุญาโตตุลาการสงสําเนาคําชี้ขาดนั้นใหแก
คูพิพาททุกฝาย 

 

มาตรา ๓๘  การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการจะสิ้นสุดลงเมื่อมีคําชี้ขาดเสร็จ
เด็ดขาดหรือโดยคําสั่งของคณะอนุญาโตตุลาการตามวรรคสอง 

คณะอนุญาโตตุลาการจะมีคําสั่งใหยุติกระบวนพิจารณา เมื่อ 

(๑) คูพิพาทฝายที่เรียกรองขอถอนขอเรียกรอง เวนแตคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรองได
คัดคานการถอนขอเรียกรองดังกลาว และคณะอนุญาโตตุลาการเห็นถึงประโยชนอันชอบดวย
กฎหมายของคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรองในการที่จะไดรับการวินิจฉัยในประเด็นขอพิพาทนั้น 

(๒) คูพิพาทตกลงกันใหยุติกระบวนพิจารณา 

(๓) คณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะดําเนินกระบวนพิจารณา
ตอไป หรือไมอาจดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปได 

ภายใตบังคับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ วรรคสี่ อํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ
จะสิ้นสุดลงพรอมกับการยุติของกระบวนพิจารณา 

 

มาตรา ๓๙  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับคําชี้ขาด 
 

                              สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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(๑) คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง อาจยื่นคํารองขอใหคณะอนุญาโตตุลาการแกไข

ขอผิดพลาดในการคํานวณตัวเลข ขอผิดพลาดหรือการพิมพที่ผิดพลาดหรือขอผิดหลงเล็กนอยในคํา
ช้ีขาดใหถูกตองได ทั้งนี้ ใหสงสําเนาคํารองใหคูพิพาทอีกฝายหนึ่งทราบดวย หรือ 

(๒) ในกรณีที่ไดตกลงกันไวแลว คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจยื่นคํารองขอใหคณะ
อนุญาโตตุลาการตีความ อธิบายขอความหรือสวนหนึ่งสวนใดในคําชี้ขาดได ทั้งนี้ ใหสงสําเนาคํา
รองใหคูพิพาทอีกฝายหนึ่งทราบดวย 

ถาคณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาคํารองตาม (๑) และ (๒) มีเหตุผลสมควร ใหแกไข
หรือตีความใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคํารอง คําตีความ อธิบายความดังกลาวให
ถือเปนสวนหนึ่งของคําชี้ขาดดวย 

คณะอนุญาโตตุลาการอาจแกไขขอผิดพลาดหรือขอผิดหลงตาม (๑) ไดเองภายใน
สามสิบวันนับแตวันมีคําชี้ขาด 

เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันไวเปนอยางอื่น คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจยื่นคํารอง
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําชี้ขาดและเมื่อไดแจงใหคูพิพาทอีกฝายหนึ่งทราบแลว ใหคณะ
อนุญาโตตุลาการทําคําชี้ขาดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอเรียกรองที่ยังมิไดมีการวินิจฉัยไวในคําชี้ขาด ถา
คณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาคํารองดังกลาวมีเหตุผลสมควร ใหทําคําชี้ขาดเพิ่มเติมใหเสร็จสิ้น
ภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับคํารอง 

ในกรณีมีเหตุจําเปน คณะอนุญาโตตุลาการอาจขยายระยะเวลาการแกไข การ
ตีความ การอธิบายความหรือการทําคําชี้ขาดเพิ่มเติมตามที่บัญญัติไวในวรรคสองและวรรคสี่ได 

ใหนํามาตรา ๓๗ มาใชบังคับแกการแกไข การตีความ การอธิบายความ หรือการ
ทําคําชี้ขาดเพิ่มเติมตามมาตรานี้ 

 

หมวด ๖ 

การคัดคานคําชี้ขาด 

   
 

มาตรา ๔๐  การคัดคานคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจทําไดโดยการขอให
ศาลที่มีเขตอํานาจเพิกถอนคําชี้ขาดตามที่บัญญัติไวในมาตรานี ้
 

                              สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดได โดยยื่นคํารองตอศาลที่มีเขต

อํานาจภายในเกาสิบวันนับแตวันได รับสําเนาคําชี้ขาด  หรือถาเปนกรณีมีการขอใหคณะ
อนุญาโตตุลาการแกไขหรือตีความคําชี้ขาด หรือช้ีขาดเพิ่มเติม นับแตวันที่คณะอนุญาโตตุลาการได
แกไขหรือตีความคําชี้ขาดหรือทําคําชี้ขาดเพิ่มเติมแลว 

ใหศาลเพิกถอนคําชี้ขาดไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) คูพิพาทฝายที่ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดสามารถพิสูจนไดวา 

(ก) คูสัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝายใดฝายหนึ่งเปนผูบกพรองใน
เร่ืองความสามารถตามกฎหมายที่ใชบังคับแกคูสัญญาฝายนั้น 

(ข) สัญญาอนุญาโตตุลาการไมมีผลผูกพันตามกฎหมายแหงประเทศที่
คูพิพาทไดตกลงกันไว หรือตามกฎหมายไทยในกรณีที่ไมมีขอตกลงดังกลาว 

(ค) ไมมีการแจงใหคูพิพาทฝายที่ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดรูลวงหนาโดยชอบ
ถึงการแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกลาว
ไมสามารถเขาตอสูคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการไดเพราะเหตุประการอื่น 

(ง) คําชี้ขาดวินิจฉัยขอพิพาทซึ่งไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ
หรือคําชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ แตถา
คําชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกไดจากคําชี้ขาดสวนที่วินิจฉัยในขอบเขตแลวศาล
อาจเพิกถอนเฉพาะสวนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือขอตกลงนั้นก็ได 
หรือ 

(จ) องคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการมิไดเปนไปตามที่คูพิพาทไดตกลงกันไว หรือในกรณีที่คูพิพาทไมไดตกลงกันไว
เปนอยางอื่นองคประกอบดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายนี้ 

(๒) มีกรณีปรากฏตอศาลวา 

(ก )  คํ าชี้ ข าดนั้ น เกี่ ย วกับขอพิพาทที่ ไมสามารถจะระงับโดยการ
อนุญาโตตุลาการไดตามกฎหมาย หรือ 

(ข) การยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดนั้นจะเปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 

                              สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ในการพิจารณาคํารองใหเพิกถอนคําชี้ขาด ถาคูพิพาทยื่นคํารองและศาลพิจารณา

เห็นวามีเหตุผลสมควร ศาลอาจเล่ือนการพิจารณาคดีออกไปตามที่เห็นสมควร เพื่อใหคณะ
อนุญาโตตุลาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งที่คณะอนุญาโตตุลาการ
เห็นสมควร เพื่อใหเหตุแหงการเพิกถอนนั้นหมดสิ้นไป 

 

หมวด ๗ 

การยอมรับและบังคับตามคําชี้ขาด 

   
 

มาตรา ๔๑  ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ คําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการไมวาจะไดทําขึ้นในประเทศใดใหผูกพันคูพิพาท และเมื่อไดมีการรองขอตอ
ศาลที่มีเขตอํานาจยอมบังคับไดตามคําชี้ขาดนั้น 

ในกรณีคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการกระทําขึ้นในตางประเทศ ศาลที่มีเขต
อํานาจจะมีคําพิพากษาบังคับตามคําชี้ขาดใหตอเมื่อเปนคําชี้ขาดที่อยูในบังคับแหงสนธิสัญญา 
อนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศซึ่งประเทศไทยเปนภาคี และใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่
ประเทศไทยยอมตนเขาผูกพันเทานั้น 

 

มาตรา ๔๒  เมื่อคูพิพาทฝายใดประสงคจะใหมีการบังคับตามคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการใหคูพิพาทฝายนั้นยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจภายในกําหนดเวลาสามปนับแต
วันที่อาจบังคับตามคําชี้ขาดไดเมื่อศาลไดรับคํารองดังกลาวใหรีบทําการไตสวน และมีคําพิพากษา
โดยพลัน 

ผูรองขอบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
มาแสดงตอศาล 

(๑) ตนฉบับคําชี้ขาด หรือสําเนาที่รับรองถูกตอง 

(๒) ตนฉบับสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือสําเนาที่รับรองถูกตอง 

(๓) คําแปลเปนภาษาไทยของคําชี้ขาดและสัญญาอนุญาโตตุลาการโดยมีผูแปลซึ่ง
ไดสาบานตัวแลวหรือปฏิญาณตนตอหนาศาลหรือตอหนาเจาพนักงานหรือบุคคลที่มีอํานาจในการ 
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รับคําสาบาน หรือปฏิญาณหรือรับรองโดยเจาหนาที่ที่มีอํานาจในการรับรองคําแปล หรือผูแทน
ทางการทูตหรือกงสุลไทยในประเทศที่มีการทําคําชี้ขาดหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้น 

 

มาตรา ๔๓  ศาลมีอํานาจทําคําสั่งปฏิเสธไมรับบังคับตามคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการไมวาคําชี้ขาดนั้นจะไดทําขึ้นในประเทศใด ถาผูซ่ึงจะถูกบังคับตามคําชี้ขาดพิสูจน
ไดวา 

(๑) คูสัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝายใดฝายหนึ่งเปนผูบกพรองในเรื่อง
ความสามารถตามกฎหมายที่ใชบังคับแกคูสัญญาฝายนั้น 

(๒) สัญญาอนุญาโตตุลาการไมมีผลผูกพันตามกฎหมายแหงประเทศที่คูสัญญาได
ตกลงกันไวหรือตามกฎหมายของประเทศที่ทําคําชี้ขาดนั้น ในกรณีที่ไมมีขอตกลงดังกลาว 

(๓) ไมมีการแจงใหผูซ่ึงจะถูกบังคับตามคําชี้ขาดรูลวงหนาโดยชอบถึงการแตงตั้ง
คณะอนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกลาวไมสามารถ
เขาตอสูคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการไดเพราะเหตุประการอื่น 

(๔) คําชี้ขาดวินิจฉัยขอพิพาทซึ่งไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ
หรือคําชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ แตถา
คําชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกไดจากคําชี้ขาดสวนที่วินิจฉัยในขอบเขตแลวศาล
อาจบังคับตามคําชี้ขาดสวนที่วินิจฉัยอยูในขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือขอตกลงนั้นก็
ได 

(๕) องคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการมิไดเปนไปตามที่คูพิพาทไดตกลงกันไว หรือมิไดเปนไปตามกฎหมายของ
ประเทศที่ทําคําชี้ขาดในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไว หรือ 

(๖) คําชี้ขาดยังไมมีผลผูกพัน หรือไดถูกเพิกถอน หรือระงับใชเสียโดยศาลที่มีเขต
อํานาจหรือภายใตกฎหมายของประเทศที่ทําคําชี้ขาด เวนแตในกรณีที่ยังอยูในระหวางการขอให
ศาลที่มีเขตอํานาจทําการเพิกถอนหรือระงับใชซ่ึงคําชี้ขาด ศาลอาจเลื่อนการพิจารณาคดีที่ขอบังคับ
ตามคําชี้ขาดไปไดตามที่เห็นสมควร และถาคูพิพาทฝายที่ขอบังคับตามคําชี้ขาดรองขอ ศาลอาจสั่ง
ใหคูพิพาทฝายที่จะถูกบังคับวางประกันที่เหมาะสมกอนก็ได 
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มาตรา ๔๔  ศาลมีอํานาจทําคําสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคําชี้ขาดตามมาตรา ๔๓ 

ได ถาปรากฏตอศาลวาคําชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับขอพิพาทที่ไมสามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการ
ไดตามกฎหมายหรือถาการบังคับตามคําชี้ขาดนั้นจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 

 

มาตรา ๔๕  หามมิใหอุทธรณคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัตินี้ 
เวนแต 

(๑) การยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดนั้นจะเปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๒) คําสั่งหรือคําพิพากษานั้นฝาฝนตอบทกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบ
เรียบรอยของประชาชน 

(๓) คําสั่งหรือคําพิพากษานั้นไมตรงกับคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

(๔) ผูพิพากษา หรือตุลาการซึ่งพิจารณาคดีนั้นไดทําความเห็นแยงไวในคํา
พิพากษา หรือ 

(๕) เปนคําสั่งเกี่ยวดวยการใชวิธีการชั่วคราวเพื่อคุมครองประโยชนของคูพิพาท
ตามมาตรา ๑๖ 

การอุทธรณคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอุทธรณตอ
ศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี 

 

หมวด ๘ 

คาธรรมเนียม คาใชจายและคาปวยการ 

   
 

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คาธรรมเนียมและ
คาใชจายในชั้นอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนคาปวยการอนุญาโตตุลาการ แตไมรวมถึงคาทนายความ
และคาใชจายของทนายความ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่มิไดกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือคา
ปวยการอนุญาโตตุลาการไวในคําชี้ขาด คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งหรือคณะอนุญาโตตุลาการอาจยื่น 
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คํารองใหศาลที่มีเขตอํานาจมีคําสั่งเรื่องคาธรรมเนียมและคาใชจายในชั้นอนุญาโตตุลาการและคา
ปวยการอนุญาโตตุลาการไดตามที่เห็นสมควร 

 

มาตรา ๔๗  หนวยงานซึ่งไดจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการระงับขอพิพาทโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการอาจกําหนดคาธรรมเนียม คาใชจาย และคาปวยการในการดําเนินกระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการก็ได 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๘  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ
แหงสัญญาอนุญาโตตุลาการ และการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการใดที่ไดกระทําไปกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการใดที่ยังมิไดกระทําและยังไมลวงพน
กําหนดเวลาที่จะตองกระทําตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการทาง
อนุญาโตตุลาการนั้นไดภายในกําหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี ้

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันการระงับขอ
พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไดรับความนิยมอยางแพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการระงับขอพิพาท
ทางการพาณิชยระหวางประเทศแตเนื่องจากพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดใช
บังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกลาวจึงไมสอดคลองกับสภาพของ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และไมสอดคลองกับหลักกฎหมายอนุญาโตตุลาการของ
ประเทศอื่นดวย สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเสียใหม โดยนํากฎหมายแมแบบวาดวย
อนุญาโตตุลาการทางพาณิชยระหวางประเทศของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวาง
ประเทศแหงสหประชาชาติซ่ึงเปนที่ยอมรับและรูจักอยางกวางขวางมาเปนหลักเพื่อพัฒนาระบบ
อนุญาโตตุลาการในประเทศไทยใหทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และสงเสริมใหมีการใช
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชยระหวางประเทศให
แพรหลายยิ่งขึ้น อันจะเปนการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นมาสูศาลอีกทางหนึ่ง จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้
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