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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕“ 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๓๐ 

มาตรา ๔  บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงในสวนที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนอกศาลใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นอางถึง
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
"คณะอนุญาโตตุลาการ" หมายความวา อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรืออนุญาโตตุลาการหลายคน 
"ศาล" หมายความวา องคกรหรือสถาบันใดสถาบันหน่ึงที่มีอํานาจตุลาการตามกฎหมายของ

ประเทศซึ่งเปนที่ตั้งของศาลน้ัน 

                                                   
∗ ประกาศราชกจิจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนที ่๓๙ ก ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ 
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"ขอเรียกรอง" หมายความรวมถึง ขอเรียกรองแยงดวย ทั้งน้ี เวนแตขอเรียกรองตามมาตรา 
๓๑ (๑) และมาตรา ๓๘ วรรคสอง (๑) 

"คําคัดคาน" หมายความรวมถึง คําคัดคานแกขอเรียกรองแยงดวย ท้ังนี้ เวนแตคําคัดคาน 
แกขอเรียกรองแยงตามมาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๓๘ วรรคสอง (๑) 

มาตรา ๖  ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ ในกรณีท่ีบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีใหอํานาจ
คูสัญญาในการตัดสินใจเร่ืองใด คูสัญญานั้นมีอํานาจมอบหมายใหบุคคลที่สามหรือหนวยงานใด
หนวยงานหน่ึงเปนผูตัดสินใจเรื่องนั้นแทนไดดวย 

ในกรณีที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหขอเท็จจริงใดเปนขอเท็จจริงที่คูสัญญา
จะหรืออาจจะตกลงกันได หรือกําหนดถึงขอตกลงของคูสัญญาไมวาดวยประการใด ๆ ขอตกลงเชนวา
นั้นใหรวมถึงขอบังคับวาดวยอนุญาโตตุลาการที่ระบุไวในขอตกลงน้ันดวย 

มาตรา ๗  ในกรณีที่คูสัญญามิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น การสงเอกสารตามพระราชบัญญัติ
นี้ ถาไดสงใหแกบุคคลซึ่งระบุไวในเอกสารนั้นหรือไดสงไปยังสํานักทําการงาน ภูมิลําเนา หรือท่ีอยู
ทางไปรษณียของบุคคลซึ่งระบุไวในเอกสารนั้น หรือในกรณีที่ไมปรากฏที่อยูขางตนแมไดสืบหาตาม
สมควรแลว ถาไดสงไปยังสํานักทําการงาน หรือภูมิลําเนา หรือท่ีอยูทางไปรษณียแหงสุดทายที่ทราบ 
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ถาเปนการสงภายในประเทศ หรือโดย
วิธีอื่นใดที่แสดงถึงความพยายามในการจัดสง ใหถือวาบุคคลซ่ึงระบุไวในเอกสารนั้นไดรับเอกสาร
ดังกลาวแลว 

บทบัญญัติมาตรานี้ไมใชบังคับกับการสงเอกสารในการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล 

มาตรา ๘  ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดรูวาบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้ซึ่งคูสัญญาอาจ 
ตกลงกันเปนอยางอื่นได หรือคูสัญญาอีกฝายหนึ่งยังมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญา
อนุญาโตตุลาการ ถาคูสัญญาฝายนั้นยังดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการตอไปโดย 
ไมคัดคานการไมปฏิบัติของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กําหนดไว 
ใหถือวาคูสัญญาฝายน้ันสละสิทธิในการคัดคาน 

มาตรา ๙  ใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง หรือศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศภาค หรือศาลที่มีการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการอยูใน 
เขตศาลหรือศาลที่คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล หรือศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณา
พิพากษาขอพิพาทซึ่งไดเสนอตออนุญาโตตุลาการนั้น เปนศาลที่มีเขตอํานาจตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมวด ๑ 

สัญญาอนญุาโตตลุาการ 
_____________ 

มาตรา ๑๑  สัญญาอนุญาโตตุลาการ หมายถึง สัญญาที่คูสัญญาตกลงใหระงบัขอพพิาททัง้หมด
หรือบางสวนที่เกิดขึ้นแลวหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไมวาจะเกิดจากนิติสัมพันธทางสัญญาหรือไม
โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ท้ังนี้ สัญญาอนุญาโตตุลาการอาจเปนขอสัญญาหนึ่งในสัญญาหลัก หรือเปน
สัญญาอนุญาโตตุลาการแยกตางหากก็ได 

สัญญาอนุญาโตตุลาการตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อคูสัญญา เวนแตถาปรากฏ 
ขอสัญญาในเอกสารที่คูสัญญาโตตอบทางจดหมาย โทรสาร โทรเลข โทรพิมพ การแลกเปลี่ยนขอมูล
โดยมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือทางอื่นซึ่งมีการบันทึกขอสัญญานั้นไว หรือมีการกลาวอาง 
ขอสัญญาในขอเรียกรองหรือขอคัดคานและคูสัญญาฝายที่มิไดกลาวอางไมปฏิเสธใหถือวามีสัญญา
อนุญาโตตุลาการแลว 

สัญญาท่ีมีหลักฐานเปนหนังสืออันไดกลาวถึงเอกสารใดที่มีขอตกลงใหระงับขอพิพาทโดย 
วิธีอนุญาโตตุลาการ โดยมีวัตถุประสงคใหขอตกลงน้ันเปนสวนหนึ่งของสัญญาหลัก ใหถือวามีสัญญา
อนุญาโตตุลาการแลว 

มาตรา ๑๒  ความสมบูรณแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการและการตั้งอนุญาโตตุลาการ
ยอมไมเสียไป แมในภายหลังคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตายหรือสิ้นสุดสภาพความเปนนิติบุคคล  
ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

มาตรา ๑๓  เม่ือมีการโอนสิทธิเรียกรองหรือความรับผิดใด สัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีอยู
เกี่ยวกับสิทธิเรียกรองหรือความรับผิดนั้นยอมผูกพันผูรับโอนดวย 

มาตรา ๑๔  ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ งฟองคดี เกี่ยวกับขอพิพาทตามสัญญา
อนุญาโตตุลาการโดยมิไดเสนอขอพิพาทน้ันตอคณะอนุญาโตตุลาการตามสัญญา คูสัญญาฝายที่ถูกฟอง 
อาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจไมชากวาวันยื่นคําใหการหรือภายในระยะเวลาที่มีสิทธิยื่น
คําใหการตามกฎหมาย ใหมีคําสั่งจําหนายคดี เพื่อใหคูสัญญาไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ และ
เม่ือศาลทําการไตสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุท่ีทําใหสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นเปนโมฆะหรือใชบังคับ
ไมไดหรือมีเหตุท่ีทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานั้นได ก็ใหมีคําสั่งจําหนายคดีน้ันเสีย 
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ในระหวางการพิจารณาคํารองของศาลตามวรรคหนึ่ง คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจเริ่ม
ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการได หรือคณะอนุญาโตตุลาการอาจดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป และมี
คําชี้ขาดในขอพิพาทนั้นได 

มาตรา ๑๕  ในสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญาทางปกครอง
หรือไมก็ตาม คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทได และใหสัญญา
อนุญาโตตุลาการดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญา 

มาตรา ๑๖  คูสัญญาที่ไดทําสัญญาอนุญาโตตุลาการไวอาจยื่นคํารองตอศาลที่มี 
เขตอํานาจใหมีคําสั่งใชวิธีการชั่วคราวเพื่อคุมครองประโยชนของตนกอนหรือขณะดําเนินการทาง
อนุญาโตตุลาการได ถาศาลเห็นวากระบวนพิจารณานั้นหากเปนการพิจารณาของศาลแลวศาลทําให
ได ก็ใหศาลจัดการใหตามคํารองนั้น ท้ังนี้ ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาล  
ในสวนที่เกี่ยวกับการนั้นมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งตามคํารองของคูสัญญาตามวรรคหนึ่ง ถาคูสัญญาฝายที่ยื่นคํารองมิได
ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีศาลมีคําสั่งหรือภายในระยะเวลาที่ศาล
กําหนด ใหถือวาคําสั่งนั้นเปนอันยกเลิกเมื่อครบกําหนดดังกลาว 

หมวด ๒ 
คณะอนุญาโตตลุาการ 

_____________ 

มาตรา ๑๗  ใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการเปนจํานวนเลขคี่ 
ในกรณีที่คูพิพาทกําหนดจํานวนอนุญาโตตุลาการเปนเลขคู ใหอนุญาโตตุลาการรวมกัน 

ตั้ งอนุญาโตตุลาการเพิ่มอีกหนึ่ งคนเปนประธานคณะอนุญาโตตุลาการ วิธีการตั้ งประธาน 
คณะอนุญาโตตุลาการใหเปนไปตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๒) 

ในกรณีท่ีคูพิพาทไมสามารถตกลงกําหนดจํานวนอนุญาโตตุลาการได ใหมีอนุญาโตตุลาการ
เพียงคนเดียว 

มาตรา ๑๘  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดกําหนดวิธีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไวเปน 
อยางอื่น ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีกําหนดใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว
ถาคูพิพาทไมอาจตกลงกันได ใหคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจใหมีคําสั่งตั้ง
คณะอนุญาโตตุลาการแทน 
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(๒)  ในกรณีที่กําหนดใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการมากกวาหนึ่ง
คน ใหคูพิพาทตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละเทากันและใหอนุญาโตตุลาการดังกลาวรวมกันตั้ง
อนุญาโตตุลาการอีกคนหน่ึง แตถาคูพิพาทฝายใดมิไดตั้งอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงจากคูพิพาทอีกฝายหนึ่งใหตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือถาอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝาย 
ไมอาจรวมกันตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นไดรับการตั้งให
เปนอนุญาโตตุลาการ ใหคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ งยื่นคํารองตอศาลที่ มี เขตอํานาจให มีคําสั่ ง 
ตั้งอนุญาโตตุลาการหรือประธานคณะอนุญาโตตุลาการแทน 

ในกรณีที่การตั้งอนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่งมิไดกําหนดวิธีการอื่นใดที่ทําใหสามารถตั้ง
อนุญาโตตุลาการได ใหคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจใหดําเนินการตั้ง
อนุญาโตตุลาการตามที่ศาลเห็นสมควรได หากปรากฏวา 

(๑)  คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งมิไดดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไว 
(๒)  คูพิพาทหรืออนุญาโตตุลาการไมอาจตกลงกันตามวิธีการที่กําหนดไวได หรือ 
(๓)  บุคคลที่สามหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งมิไดดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไว 

มาตรา ๑๙  อนุญาโตตุลาการตองมีความเปนกลางและเปนอิสระ รวมทั้งตองมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไวในสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือในกรณีที่คูสัญญาตกลงกันใหหนวยงานซึ่ง
จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการเปนผูดําเนินการตองมีคุณสมบัติตามที่
หนวยงานดังกลาวกําหนด 

บุคคลซ่ึงจะถูกต้ังเปนอนุญาโตตุลาการจะตองเปดเผยขอเท็จจริงซึ่งอาจเปนเหตุอันควรสงสัย
ถึงความเปนกลางหรือความเปนอิสระของตน และนับแตเวลาที่ไดรับการตั้งและตลอดระยะเวลาที่
ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ บุคคลดังกลาวจะตองเปดเผยขอเท็จจริงเชนวานั้นตอคูพิพาทโดย 
ไมชักชา เวนแตจะไดแจงใหคูพิพาทรูลวงหนาแลว 

อนุญาโตตุลาการอาจถูกคัดคานได หากปรากฏขอเท็จจริงซึ่งเปนเหตุอันควรสงสัยถึง 
ความเปนกลางหรือความเปนอิสระ หรือการขาดคุณสมบัติตามที่คูพิพาทตกลงกัน แตคูพิพาทจะ
คัดคานอนุญาโตตุลาการซึ่งตนเปนผูตั้งหรือรวมตั้งมิได เวนแตคูพิพาทฝายนั้นมิไดรูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการคัดคานในขณะที่ตั้งอนุญาโตตุลาการน้ัน 

มาตรา ๒๐  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คูพิพาทฝายที่ประสงคจะ
คัดคานอนุญาโตตุลาการจะตองยื่นหนังสือแสดงเหตุแหงการคัดคานตอคณะอนุญาโตตุลาการภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรูถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือรูถึงขอเท็จจริงตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๙ 
วรรคสาม และหากอนุญาโตตุลาการซ่ึงถูกคัดคานไมถอนตัวจากการเปนอนุญาโตตุลาการ หรือคูพิพาท
อีกฝายหนึ่งไมเห็นดวยกับขอคัดคานน้ัน ใหคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยคําคัดคานนั้น 



 ๖

ถาการคัดคานโดยวิธีตามที่คูพิพาทตกลงกันหรือตามวิธีท่ีบัญญัติไวในวรรคหน่ึงไมบรรลุผล
หรือในกรณีมีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว คูพิพาทฝายที่คัดคานอาจยื่นคํารองคัดคานตอศาลที่มี
เขตอํานาจภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยคําคัดคานนั้น หรือนับแตวันท่ีรูถึง
การตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือรูถึงขอเท็จจริงตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๙ วรรคสาม แลวแตกรณีและ
เม่ือศาลไตสวนคําคัดคานนั้นแลวใหมีคําสั่งยอมรับหรือยกเสียซึ่งคําคัดคานนั้น และในระหวางการ
พิจารณาของศาล คณะอนุญาโตตุลาการซึ่งรวมถึงอนุญาโตตุลาการซึ่งถูกคัดคานอาจดําเนินการทาง
อนุญาโตตุลาการตอไปจนกระทั่งมีคําชี้ขาดได ทั้งน้ี เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 

ในกรณี ท่ี มี เหตุ จํ า เปน  คณะอนุญาโตตุ ลาการอาจขยายระยะ เวลาการคัดค าน
อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่งออกไปไดอีกไมเกินสิบหาวัน 

มาตรา ๒๑  การเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงเมื่อตาย 
ในกรณีที่บุคคลซึ่งจะไดรับหรือไดรับการตั้งเปนอนุญาโตตุลาการผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่

ไดไมวาโดยไมยินยอมรับการตั้ง ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือ
เสมือนไรความสามารถ หรือไมปฏิบัติหนาที่ภายในระยะเวลาอันสมควรดวยเหตุอื่น ใหการเปน
อนุญาโตตุลาการของผูนั้นสิ้นสุดลงเม่ืออนุญาโตตุลาการผูน้ันขอถอนตัว หรือคูพิพาทตกลงกันใหการ
เปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลง แตถายังมีขอโตแยงในเหตุดังกลาว คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจยื่น 
คํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจใหวินิจฉัยถึงการสิ้นสุดของการเปนอนุญาโตตุลาการได 

ภายใตบังคับวรรคสองหรือมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง การที่อนุญาโตตุลาการขอถอนตัวหรือการที่
คูพิพาทตกลงกันใหการเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลง ไมถือวาเปนการยอมรับเหตุตามวรรคสองหรือ
มาตรา ๑๙ วรรคสาม 

มาตรา ๒๒  ถาการเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ หรือ
เพราะเหตุการถอนตัวของอนุญาโตตุลาการ หรือคูพิพาทตกลงกันใหการเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุด
ลง หรือในกรณีที่การเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงดวยเหตุอื่น ใหตั้งอนุญาโตตุลาการแทนตาม
วิธีการที่ไดกําหนดไวสําหรับการตั้งอนุญาโตตุลาการ 

มาตรา ๒๓  อนุญาโตตุลาการไมตองรับผิดทางแพงในการกระทําตามหนาที่ในฐานะ
อนุญาโตตุลาการ เวนแตจะกระทําการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงทําใหคูพิพาท 
ฝายใดฝายหนึ่งเสียหาย 

อนุญาโตตุลาการผูใด เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเอง
หรือผูอื่นโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
สิบป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
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ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกอนุญาโตตุลาการ เพื่อจูงใจให
กระทําการ ไมกระทําการหรือประวิงการกระทําการใดอันมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

หมวด ๓ 
อํานาจของคณะอนญุาโตตุลาการ 

_____________ 

มาตรา ๒๔  คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจวินิจฉัยขอบเขตอํานาจของตนรวมถึง 
ความมีอยูห รือความสมบูรณของสัญญาอนุญาโตตุลาการ ความสมบูรณของการตั้ งคณะ
อนุญาโตตุลาการ และประเด็นขอพิพาทอันอยูภายในขอบเขตอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการได 
และเพื่อวัตถุประสงคน้ี ใหถือวาขอสัญญาอนุญาโตตุลาการซึ่งเปนสวนหนึ่งของสัญญาหลักเปน 
ขอสัญญาแยกตางหากจากสัญญาหลัก คําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการท่ีวาสัญญาหลักเปน
โมฆะหรือไมสมบูรณจะไมกระทบกระเทือนถึงขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ 

การคัดคานอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาขอพิพาทใดจะตองถูกยกขึ้นวา
กลาวไมชากวาวันยื่นคําคัดคานตอสูในประเด็นขอพิพาท และคูพิพาทจะไมถูกตัดสิทธิที่จะคัดคาน
เพราะเหตุท่ีคูพิพาทนั้นไดตั้งหรือมีสวนรวมในการตั้งอนุญาโตตุลาการ และในการคัดคานวาคณะ
อนุญาโตตุลาการกระทําการเกินขอบเขตอํานาจ คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งตองยกขึ้นวากลาวในทันที 
ที่ เ รื่ อ ง ดั งกล าว เกิดขึ้ น ในระหว างดํ า เนินการทางอนุญาโตตุ ลาการ   เวนแต ในกรณี ท่ี 
คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาเห็นวาการที่ลาชานั้นมีเหตุสมควร คณะอนุญาโตตุลาการอาจอนุญาต
ใหคูพิพาทยกขึ้นวากลาวภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไวก็ได 

คณะอนุญาโตตุลาการอาจวินิจฉัยขอบเขตอํานาจของตนโดยการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องตนหรือ
ในคํ าชี้ ข าดประ เด็ นข อพิพาทก็ ได  แต ถ าคณะอนุญาโตตุ ล าการได ชี้ ข าด เบื้ อ งตนว า 
คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจพิจารณาเรื่องใด คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจยื่นคํารองตอศาลที่มี 
เขตอํานาจใหวินิจฉัยชี้ขาดปญหาดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําชี้ขาดเบื้องตนน้ัน
และในขณะที่คํารองยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาล คณะอนุญาโตตุลาการอาจดําเนินการทาง
อนุญาโตตุลาการและทําคําชี้ขาดตอไปได 
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หมวด ๔ 
วิธพีิจารณาชั้นอนญุาโตตุลาการ 

_____________ 

มาตรา ๒๕  ในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ใหคูพิพาทไดรับการปฏิบัติอยาง 
เทาเทียมกัน และใหมีโอกาสนําสืบพยานหลักฐานและเสนอขออางขอตอสูของตนไดตาม พฤตกิารณแหง
ขอพิพาทน้ัน  

ในกรณีท่ีคูพิพาทมิไดตกลงกันหรือกฎหมายนี้ มิ ได บัญญั ติไว เปนอยางอื่น ใหคณะ
อนุญาโตตุลาการมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ไดตามที่เห็นสมควร อํานาจของคณะ
อนุญาโตตุลาการนี้ใหรวมถึงอํานาจวินิจฉัยในเรื่องการรับฟงพยานหลักฐาน และการชั่งน้ําหนัก
พยานหลักฐานทั้งปวงดวย  

เพื่อประโยชนแหงหมวดน้ี คณะอนุญาโตตุลาการอาจนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงวาดวยพยานหลักฐานมาใชโดยอนุโลม  

มาตรา ๒๖ คูพิพาทอาจตกลงกําหนดสถานที่ในการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการไวก็ได  
ในกรณีท่ีไมมีขอตกลงเชนวานั้น ใหคณะอนุญาโตตุลาการกําหนดสถานที่โดยคํานึงถึงสภาพแหง 
ขอพิพาท และความสะดวกของคูพิพาท  

ในกรณีท่ีคูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คณะอนุญาโตตุลาการอาจกําหนดสถานที่อื่น
ใดนอกเหนือจากที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งเพื่อดําเนินการปรึกษาหารือ เพื่อสืบพยานบุคคล 
ผูเชี่ยวชาญหรือคูพิพาท หรือเพื่อตรวจสอบวัตถุ สถานที่หรือเอกสารใด ๆ ก็ได  

มาตรา ๒๗  ในการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ใหถือวามีการมอบ 
ขอพิพาท ใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๔) แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการจะเริ่มตนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้  

(๑)  เม่ือคูพิพาทฝายหน่ึงไดรับหนังสือจากคูพิพาทอีกฝายหน่ึงขอใหระงับขอพิพาทนั้น โดย
วิธีอนุญาโตตุลาการ  

(๒)  เม่ือคูพิพาทฝายหนึ่งบอกกลาวเปนหนังสือแกคูพิพาทอีกฝายหน่ึงใหตั้งอนุญาโตตุลาการ
หรือใหความเห็นชอบในการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทนั้น  

(๓)  เม่ือคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ งมีหนังสือแจงขอพิพาทที่ประสงคจะระงับตอคณะ
อนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกําหนดคณะอนุญาโตตุลาการไว  

(๔)  เม่ือคูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงเสนอขอพิพาทตอหนวยงานซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการ
ระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการตามที่ตกลงกันไว  



 ๙

มาตรา ๒๘  คูพิพาทอาจตกลงกําหนดภาษาที่จะใชในการดําเนินกระบวนพิจารณาได 
ในกรณีที่ไมมีขอตกลงเชนวานั้น ใหคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูกําหนด และถามิไดกําหนดไว
โดยเฉพาะเปนอยางอื่น ขอตกลงหรือขอกําหนดเชนวานี้ใหใชบังคับถึงขอเรียกรอง คําคัดคาน คํารอง
ที่ทําเปนหนังสือของคูพิพาท การสืบพยาน คําชี้ขาด คําวินิจฉัยหรือการสื่อสารใด ๆ ที่ทําโดยหรือทําตอ
คณะอนุญาโตตุลาการดวย  

คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีคําสั่งใหแนบคําแปลเอกสารที่คูพิพาทอางเปนพยาน เปนภาษา
ตามที่คูพิพาทตกลงกนัไวหรือตามที่คณะอนุญาโตตุลาการกําหนดก็ได 

มาตรา ๒๙  ภายในระยะเวลาที่คูพิพาทตกลงกันหรือที่คณะอนุญาโตตุลาการกําหนด ถาคูพิพาท
มิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คูพิพาทฝายที่เรียกรองตองแสดงขอเท็จจริงเพื่อสนับสนุนขอเรียกรอง 
ประเด็นขอพิพาท และคําขอบังคับของตน สวนคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรองตองแสดงในคําคัดคานถึง
ขอตอสูของตน ทั้งนี้ คูพิพาทอาจแนบเอกสารที่เก่ียวของหรือบัญชีระบุพยานที่ระบุถึงเอกสารหรือ
พยานหลักฐานอื่นที่ประสงคจะอางเปนพยานมาดวยก็ได  

ในกรณีท่ีคูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจขอแกไขเพิ่มเติม
ขอเรียกรองหรือคําคัดคานในระหวางพิจารณาก็ได เวนแตคณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาการแกไข
เพิ่มเติมนั้นไมสมควรเมื่อคํานึงถึงความลาชาที่จะเกิดขึ้น  

มาตรา ๓๐  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ใหคณะอนุญาโตตุลาการเปน 
ผูกําหนดวาจะสืบพยานหรือฟงคําแถลงการณดวยวาจาหรือเปนหนังสือ หรือจะดําเนินกระบวนพิจารณา
โดยรับฟงเพียงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นใดก็ได  

คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจดําเนินการสืบพยานตามวรรคหนึ่งในระหวางดําเนินกระบวน
พิจารณาในชวงใด ๆ ตามที่เห็นสมควรถาไดรับคํารองขอจากคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง เวนแตในกรณี
ที่คูพิพาทไดตกลงไมใหมีการสืบพยานดวยวาจาหรือเปนหนังสือ 

ใหคณะอนุญาโตตุลาการแจงกําหนดนัดสืบพยานและนัดพิจารณาเพื่อตรวจสอบวัตถุ สถานที่ 
หรือเอกสารอยางอื่นใหคูพิพาททราบลวงหนาเปนเวลาพอสมควร  

ขอเรียกรอง คําคัดคาน คํารอง เอกสาร หรือขอมูลทั้งหมดที่คูพิพาทฝายใดเสนอตอคณะ
อนุญาโตตุลาการจะตองสงใหแกคูพิพาทอีกฝายหนึ่งดวย ทั้งนี้ ใหรวมถึงรายงานของผูเชี่ยวชาญ 
หรือเอกสารหลักฐานใด ๆ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการจะตองใชประกอบการชี้ขาดดวย  

มาตรา ๓๑  ในกรณีที่ คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ใหคณะอนุญาโตตุลาการ 
ดําเนินการดังตอไปนี้  



 ๑๐

(๑)  มีคําสั่งยุติกระบวนพิจารณา ถาคูพิพาทฝายที่เรียกรองไมยื่นขอเรียกรองตามที่กําหนด
ไวในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง  

(๒)  ดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป ถาคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรองไมยื่นคําคัดคาน ตามที่
กําหนดไวในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แตทั้งนี้ มิใหถือวาการไมยื่นคําคัดคานดังกลาวเปนการยอมรับ
ตามขอเรียกรองนั้น  

(๓)  ดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป ถาคูพิพาทฝายใดไมมาในวันนัดสืบพยานหรือนัด
พิจารณาหรือไมเสนอพยานหลักฐานใด ๆ และใหมีคําชี้ขาดตอไป  

ใหคณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจไตสวนตามที่เห็นสมควรกอนดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ทั้งนี้ ใหรวมถึงเหตุท่ีทําใหคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรองขาดนัดยื่นคําคัดคานหรือขาดนัดพิจารณา
แลวแตกรณี  

มาตรา ๓๒ ในกรณีท่ีคูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คณะอนุญาโตตุลาการอาจ
ดําเนินการดังตอไปน้ี  

(๑)  แตงตั้งผูเชี่ยวชาญคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อใหทําความเห็นเฉพาะในประเด็นใดประเด็น
หนึ่งท่ีจะตองชี้ขาดก็ได  

(๒)  เรียกใหคูพิพาทใหขอเท็จจริงแกผูเช่ียวชาญ หรือจัดทําหรือดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
เอกสาร หรือวัตถุใด ๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นขอพิพาทเพื่อใหผูเชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบได  

ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น เม่ือผูเชี่ยวชาญไดทําความเห็นเปนหนังสือ 
หรือดวยวาจาแลว หากคูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงรองขอหรือคณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร ให
ผูเชี่ยวชาญนั้นมาใหขอเท็จจริงเพื่อใหคูพิพาทมีโอกาสซักถาม หรือคูพิพาทฝายนั้นอาจนําพยาน
ผูเชี่ยวชาญของตนมาสืบในประเด็นดังกลาวได  

มาตรา ๓๓  คณะอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการคนใดคนหนึ่ง หรือคูพิพาท
ฝายใดฝายหนึ่งโดยความยินยอมของคณะอนุญาโตตุลาการเสียงขางมาก อาจยื่นคํารองตอศาลที่มี
เขตอํานาจใหออกหมายเรียกพยาน หรือมีคําสั่งใหสงเอกสารหรือวัตถุใดก็ได  

ในกรณีท่ีศาลเห็นวาการดําเนินกระบวนพิจารณาตามคํารองตามวรรคหน่ึง ถาเปนการ
พิจารณาของศาลแลวศาลอาจทําใหได ก็ใหศาลจัดการใหตามคํารองน้ัน ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติแหง
กฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลในสวนที่เกี่ยวกับการนั้นมาใชบังคับโดยอนุโลม  

 
 



 ๑๑

หมวด ๕ 
คําชี้ขาดและการสิน้สุดกระบวนพจิารณา 

_____________ 

มาตรา ๓๔  ใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาทไปตามกฎหมายที่คูพิพาท
กําหนดใหนํามาใชบังคับกับขอพิพาท ในกรณีที่มีการกําหนดถึงกฎหมายหรือระบบกฎหมายของประเทศ
ใด หากขอความมิไดกําหนดไวโดยชัดแจงใหหมายความถึงกฎหมายสารบัญญัติ มิใชกฎหมายวาดวย
การขัดกันแหงกฎหมายของประเทศนั้น 

ในกรณีที่คูพิพาทมิไดกําหนดถึงกฎหมายที่จะนํามาใช บังคับกับขอพิพาทไว ใหคณะ
อนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาทไปตามกฎหมายไทย เวนแตเปนกรณีท่ีมีการขัดกันแหงกฎหมาย  
ก็ใหพิจารณาจากหลักวาดวยการขัดกันแหงกฎหมายที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรนํามาปรับใช 

คูพิพาทอาจกําหนดไวโดยชัดแจงใหคณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจชี้ขาดขอพิพาทโดยใช
หลักแหงความสุจริตและเปนธรรม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตองเปนไปตามขอสัญญา และหากเปนขอพิพาท
ทางการคาใหคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางการคาที่ใชกับธุรกรรมนั้นดวย 

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คําชี้ขาด คําสั่ง และ 
คําวินิจฉัยในเรื่องใด ๆ ของคณะอนุญาโตตุลาการใหเปนไปตามเสียงขางมาก ถาไมอาจหาเสียง 
ขางมากไดใหประธานคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูทําคําชี้ขาด มีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยเพียงผูเดียว 

ใหประธานคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูชี้ขาดในกระบวนวิธีพิจารณา ถาคูพิพาทหรือ
อนุญาโตตุลาการทุกคนไดใหอํานาจไวเชนนั้น 

มาตรา ๓๖  ในระหวางดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ถาคูพิพาทประนีประนอม 
ยอมความกันใหคณะอนุญาโตตุลาการยุ ติกระบวนพิจารณา หากคูพิพาทรองขอและคณะ
อนุญาโตตุลาการเห็นวาขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันน้ันไมเปนการฝาฝนตอ
กฎหมาย ใหคณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดไปตามขอตกลงประนีประนอมยอมความนั้น 

คําชี้ขาดตามขอตกลงประนีประนอมยอมความใหอยูภายใตบังคับมาตรา ๓๗ และใหมีสถานะ
และผลเชนเดียวกับคําชี้ขาดที่วินิจฉัยในประเด็นขอพิพาท 

มาตรา ๓๗  คําชี้ขาดตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อคณะอนุญาโตตุลาการ ถาคณะ
อนุญาโตตุลาการมีจํานวนมากกวาหน่ึงคน การลงลายมือชื่อของอนุญาโตตุลาการเสียงขางมากถือวา
เพียงพอแลว แตตองจดแจงเหตุขัดของของอนุญาโตตุลาการผูซ่ึงไมลงลายมือชื่อนั้นไวดวย 



 ๑๒

ในกรณีท่ีคูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คําชี้ขาดตองระบุเหตุผลแหงการวินิจฉัย 
ทั้งปวงไวโดยชัดแจง แตจะกําหนดหรือชี้ขาดการใดใหเกินขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือ
คําขอของคูพิพาทไมได เวนแตจะเปนคําชี้ขาดตามขอตกลงประนีประนอมยอมความตามมาตรา ๓๖ 
หรือเปนการกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจ ายในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือคาปวยการ
อนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๖ 

คําชี้ขาดตองระบุวันและสถานที่ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 
และใหถือวาคําชี้ขาดดังกลาวไดทําขึ้น ณ สถานที่เชนวานั้น 

เม่ือทําคําชี้ขาดเสร็จแลว ใหคณะอนุญาโตตลุาการสงสําเนาคําช้ีขาดนั้นใหแกคูพิพาททุกฝาย 

มาตรา ๓๘  การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการจะสิ้นสุดลงเมื่อมีคําชี้ขาดเสร็จ
เด็ดขาดหรือโดยคําสั่งของคณะอนุญาโตตุลาการตามวรรคสอง 

คณะอนุญาโตตุลาการจะมีคําสั่งใหยุติกระบวนพิจารณา เม่ือ 
(๑)  คูพิพาทฝายที่เรียกรองขอถอนขอเรียกรอง เวนแตคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรองไดคดัคาน

การถอนขอเรียกรองดังกลาว และคณะอนุญาโตตุลาการเห็นถึงประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของ
คูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรองในการที่จะไดรับการวินิจฉัยในประเด็นขอพิพาทนั้น 

(๒)  คูพิพาทตกลงกันใหยุติกระบวนพิจารณา 
(๓)  คณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป

หรือไมอาจดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปได 
ภายใตบังคับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ วรรคสี่ อํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการจะสิ้นสุด

ลงพรอมกับการยุติของกระบวนพิจารณา 

มาตรา ๓๙  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําชี้ขาด 

(๑)  คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง อาจยื่นคํารองขอใหคณะอนุญาโตตุลาการแกไขขอผิดพลาดใน
การคํานวณตัวเลข ขอผิดพลาดหรือการพิมพที่ผิดพลาดหรือขอผิดหลงเล็กนอยในคําชี้ขาดใหถูกตอง
ได ทั้งน้ี ใหสงสําเนาคํารองใหคูพิพาทอีกฝายหนึ่งทราบดวย หรือ 

(๒)  ในกรณีท่ีไดตกลงกันไวแลว คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ งอาจยื่นคํารองขอใหคณะ
อนุญาโตตุลาการตีความ อธิบายขอความหรือสวนหนึ่งสวนใดในคําชี้ขาดได ทั้งนี้ ใหสงสําเนาคํารอง
ใหคูพิพาทอีกฝายหนึ่งทราบดวย 

ถาคณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาคํารองตาม (๑) และ (๒) มีเหตุผลสมควร ใหแกไขหรือ
ตีความใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคํารอง คําตีความ อธิบายความดังกลาวใหถือเปน
สวนหนึ่งของคําชี้ขาดดวย 



 ๑๓

คณะอนุญาโตตุลาการอาจแกไขขอผิดพลาดหรือขอผิดหลงตาม (๑) ไดเองภายในสามสิบวัน
นับแตวันมีคําชี้ขาด 

เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันไวเปนอยางอื่น คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจยื่นคํารองภายใน
สามสิบวันนับแตวันไดรับคําชี้ขาดและเมื่อไดแจงใหคูพิพาทอีกฝายหน่ึงทราบแลว ใหคณะ
อนุญาโตตุลาการทําคําชี้ขาดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอเรียกรองที่ยังมิไดมีการวินิจฉัยไวในคําชี้ขาด ถาคณะ
อนุญาโตตุลาการเห็นวาคํารองดังกลาวมีเหตุผลสมควร ใหทําคําชี้ขาดเพิ่มเติมใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบ
วันนับแตวันไดรับคํารอง 

ในกรณีมีเหตุจําเปน คณะอนุญาโตตุลาการอาจขยายระยะเวลาการแกไข การตีความการ
อธิบายความหรือการทําคําชี้ขาดเพิ่มเติมตามที่บัญญัติไวในวรรคสองและวรรคสี่ได 

ใหนํามาตรา ๓๗ มาใชบังคับแกการแกไข การตีความ การอธิบายความ หรือการทําคําชี้ขาด
เพิ่มเติมตามมาตราน้ี 

หมวด ๖ 
การคัดคานคําชี้ขาด 

_____________ 

มาตรา ๔๐  การคัดคานคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจทําไดโดยการขอใหศาล
ที่มีเขตอํานาจเพิกถอนคําชี้ขาดตามที่บัญญัติไวในมาตรานี้ 

คูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงอาจขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดได โดยยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาด หรือถาเปนกรณีมีการขอใหคณะอนุญาโตตุลาการแกไข
หรือตีความคําชี้ขาด หรือชี้ขาดเพิ่มเติม นับแตวันท่ีคณะอนุญาโตตุลาการไดแกไขหรือตีความคําชี้ขาด
หรือทําคําชี้ขาดเพิ่มเติมแลว 

ใหศาลเพิกถอนคําชี้ขาดไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑)  คูพิพาทฝายที่ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดสามารถพิสูจนไดวา 

(ก)  คูสัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝายใดฝายหนึ่งเปนผูบกพรองในเรื่อง
ความสามารถตามกฎหมายที่ใชบังคับแกคูสัญญาฝายน้ัน 

(ข)  สัญญาอนุญาโตตุลาการไมมีผลผูกพันตามกฎหมายแหงประเทศทีคู่พพิาทไดตกลง
กันไว หรือตามกฎหมายไทยในกรณีที่ไมมีขอตกลงดังกลาว 

(ค)  ไมมีการแจงใหคูพิพาทฝายที่ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดรูลวงหนาโดยชอบถึงการ
แตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกลาว 
ไมสามารถเขาตอสูคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการไดเพราะเหตุประการอื่น 



 ๑๔

(ง)  คําชี้ขาดวินิจฉัยขอพิพาทซึ่งไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือ 
คําชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ แตถาคําชีข้าด
ที่วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกไดจากคําชี้ขาดสวนที่วินิจฉัยในขอบเขตแลว ศาลอาจ 
เพิกถอนเฉพาะสวนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแหงสัญญาอนญุาโตตุลาการหรือขอตกลงน้ันก็ได หรือ 

(จ)  องคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการมิไดเปนไปตามที่คูพิพาทไดตกลงกันไว หรือในกรณีที่คูพิพาทไมไดตกลงกันไวเปน
อยางอื่น องคประกอบดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายนี้ 

(๒)  มีกรณีปรากฏตอศาลวา 
(ก)  คําชี้ขาดน้ันเกี่ยวกับขอพิพาทที่ไมสามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได

ตามกฎหมาย หรือ 
(ข)  การยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดนั้นจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ในการพิจารณาคํารองใหเพิกถอนคําชี้ขาด ถาคูพิพาทยื่นคํารองและศาลพิจารณาเห็นวา 

มีเหตุผลสมควร ศาลอาจเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปตามที่เห็นสมควร เพื่อใหคณะอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งหรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร เพื่อใหเหตุ
แหงการเพิกถอนนั้นหมดสิ้นไป 

หมวด ๗ 
การยอมรบัและบังคบัตามคาํชี้ขาด 

_____________ 

มาตรา ๔๑  ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ คําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการไมวาจะไดทําขึ้นในประเทศใดใหผูกพันคูพิพาท และเม่ือไดมีการรองขอตอศาลที่มี
เขตอํานาจยอมบังคับไดตามคําชี้ขาดนั้น 

ในกรณีคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการกระทําขึ้นในตางประเทศ  ศาลที่มีเขตอํานาจจะมี
คําพิพากษาบังคับตามคําชี้ขาดใหตอเม่ือเปนคําชี้ขาดที่อยูในบังคับแหงสนธิสัญญา อนุสัญญาหรือ
ความตกลงระหวางประเทศซึ่งประเทศไทยเปนภาคี และใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่ประเทศไทยยอม
ตนเขาผูกพันเทานั้น 

มาตรา ๔๒  เม่ือคูพิพาทฝายใดประสงคจะใหมีการบังคับตามคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ใหคูพิพาทฝายนั้นยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจภายในกําหนดเวลาสามปนับแต



 ๑๕

วันที่อาจบังคับตามคําชี้ขาดได เม่ือศาลไดรับคํารองดังกลาวใหรีบทําการไตสวน และมีคําพิพากษา 
โดยพลัน 

ผูรองขอบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะตองมีเอกสารดังตอไปน้ี มาแสดงตอศาล 

(๑)  ตนฉบับคําชี้ขาด หรือสําเนาที่รับรองถูกตอง 
(๒)  ตนฉบับสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือสําเนาที่รบัรองถูกตอง 
(๓)  คําแปลเปนภาษาไทยของคําชี้ขาดและสัญญาอนุญาโตตุลาการโดยมีผูแปลซ่ึงได

สาบานตัวแลว หรือปฏิญาณตนตอหนาศาลหรือตอหนาเจาพนักงานหรือบุคคลท่ีมีอํานาจในการรับ 
คําสาบาน หรือปฏิญาณ หรือรับรองโดยเจาหนาที่ที่มีอํานาจในการรับรองคําแปล หรือผูแทนทาง 
การทูตหรือกงสุลไทยในประเทศที่มีการทําคําชี้ขาดหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้น 

มาตรา ๔๓  ศาลมีอํ านาจทํ าคํ าสั่ งปฏิ เสธไม รับ บังคับตามคําชี้ ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ไมวาคําชี้ขาดนั้นจะไดทําขึ้นในประเทศใด ถาผูซึ่งจะถูกบังคับตามคําชี้ขาดพิสูจน
ไดวา 

(๑)  คูสัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝายใดฝายหน่ึงเปนผูบกพรองในเ ร่ือง
ความสามารถตามกฎหมายที่ใชบังคับแกคูสัญญาฝายน้ัน 

(๒)  สัญญาอนุญาโตตุลาการไมมีผลผูกพันตามกฎหมายแหงประเทศที่คูสัญญาไดตกลง 
กันไว หรือตามกฎหมายของประเทศที่ทําคําชี้ขาดนั้น ในกรณีท่ีไมมีขอตกลงดังกลาว 

(๓)  ไมมีการแจงใหผูซึ่งจะถูกบังคับตามคําชี้ขาดรูลวงหนาโดยชอบถึงการแตงตั้ง 
คณะอนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกลาวไมสามารถเขา
ตอสูคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการไดเพราะเหตุประการอื่น 

(๔)  คําชี้ขาดวินิจฉัยขอพิพาทซึ่งไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคําชี้ขาด
วินิจฉัยเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ แตถาคําชี้ขาดที่
วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกไดจากคําชี้ขาดสวนท่ีวินิจฉยัในขอบเขตแลวศาลอาจบงัคบัตาม
คําชี้ขาดสวนที่วินิจฉัยอยูในขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือขอตกลงนั้นก็ได 

(๕)  องคประกอบของคณะอ นุญาโตตุ ลาการหรื อกระบวนพิ จารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการมิไดเปนไปตามที่คูพิพาทไดตกลงกันไว หรือมิไดเปนไปตามกฎหมายของประเทศที่
ทําคําชี้ขาดในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไว หรือ 

(๖)  คําชี้ขาดยังไมมีผลผูกพัน หรือไดถูกเพิกถอน หรือระงับใชเสียโดยศาลที่มีเขตอํานาจ
หรือภายใตกฎหมายของประเทศที่ทําคําชี้ขาด เวนแตในกรณีที่ยังอยูในระหวางการขอใหศาลที่มี 
เขตอํานาจทําการเพิกถอนหรือระงับใชซึ่งคําชี้ขาด ศาลอาจเลื่อนการพิจารณาคดีท่ีขอบังคับตาม 



 ๑๖

คําชี้ขาดไปไดตามที่เห็นสมควร และถาคูพิพาทฝายที่ขอบังคับตามคําช้ีขาดรองขอ ศาลอาจสั่งให
คูพิพาทฝายที่จะถูกบังคับวางประกันท่ีเหมาะสมกอนก็ได 

มาตรา ๔๔  ศาลมีอํานาจทําคําสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคําชี้ขาดตามมาตรา ๔๓ ได 
ถาปรากฏตอศาลวาคําชี้ขาดนั้นเก่ียวกับขอพิพาทที่ไมสามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได
ตามกฎหมายหรือถาการบังคับตามคําชี้ขาดนั้นจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 

มาตรา ๔๕  หามมิใหอุทธรณคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัตินี้  
เวนแต 

(๑)  การยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดนั้นจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๒)  คําสั่งหรือคําพิพากษานั้นฝาฝนตอบทกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน 

(๓)  คําสั่งหรือคําพิพากษานั้นไมตรงกับคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
(๔)  ผูพิพากษา หรือตุลาการซึ่งพิจารณาคดีนั้นไดทําความเห็นแยงไวในคําพิพากษา หรือ 
(๕)  เปนคําสั่งเกี่ยวดวยการใชวิธีการชั่วคราวเพื่อคุมครองประโยชนของคูพิพาทตาม 

มาตรา ๑๖ 

การอุทธรณคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัตินี้ใหอุทธรณตอศาลฎีกาหรือ
ศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี 

หมวด ๘ 
คาธรรมเนียม คาใชจายและคาปวยการ 

_____________ 

มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีคูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คาธรรมเนียมและคาใชจาย
ในชั้นอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนคาปวยการอนุญาโตตุลาการ แตไมรวมถึงคาทนายความและ
คาใชจายของทนายความ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่มิไดกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในช้ันอนุญาโตตุลาการหรือคาปวยการ
อนุญาโตตุลาการไวในคําชี้ขาด คูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงหรือคณะอนุญาโตตุลาการอาจยื่นคํารองให
ศาลที่มีเขตอํานาจมีคําสั่งเรื่องคาธรรมเนียมและคาใชจายในชั้นอนุญาโตตุลาการและคาปวยการ
อนุญาโตตุลาการไดตามที่เห็นสมควร 



 ๑๗

มาตรา ๔๗  หนวยงานซึ่ ง ได จัด ต้ั งขึ้ น เพื่ อ ดํ า เนินการระ งับขอพิพาทโดยวิ ธี
อนุญาโตตุลาการ  อาจกําหนดคาธรรมเนียม คาใชจาย และคาปวยการในการดําเนินกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการก็ได 

บทเฉพาะกาล 
_____________ 

มาตรา ๔๘  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณแหง
สัญญาอนุญาโตตุลาการ และการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการใดที่ไดกระทําไปกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการใดที่ยังมิไดกระทําและยังไมลวงพนกําหนดเวลาที่จะตอง
กระทําตามอ กฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนพระราชบัญญัติน้ี ใหดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการนั้นได
ภายในกําหนดเวลาตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 
       
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ โดยที่ปจจุบันการระงับขอพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการไดรับการยอมรับและใชกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการระงับขอพิพาท
ทางการพาณิชยระหวางประเทศ แตเน่ืองจากพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดใช
บังคบัมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกลาวจึงไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และไมสอดคลองกับหลักกฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศอื่นดวย  
สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเสียใหม โดยนํากฎหมายแมแบบวาดวยอนุญาโตตุลาการทาง 
การพาณิชยระหวางประเทศของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ 
แหงสหประชาชาติ ซึ่งเปนที่ยอมรับและรูจักกันอยางกวางขวางมาเปนหลักเพื่อการพัฒนาระบบ
อนุญาโตตุลาการในประเทศไทยใหทัดเทียมนานาอารยประเทศ และสงเสริมใหมีการใชกระบวนการ
ทางอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชยระหวางประเทศใหแพรหลายยิ่งขึ้น 
อันจะเปนการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสูศาลอีกทางหนึ่ง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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