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เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

  
มาตรา ๔  บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึงบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการนอกศาลให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นอ้างถึ ง
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะอนุญาโตตุลาการ” หมายความว่า อนุญาโตตุลาการคนเดียว หรืออนุญาโตตุลาการ

หลายคน 

“ศาล” หมายความว่า องค์กรหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่มีอ านาจตุลาการตามกฎหมายของ
ประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลนั้น 

“ข้อเรียกร้อง” หมายความรวมถึง ข้อเรียกร้องแย้งด้วย  ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อเรียกร้องตามมาตรา 
๓๑ (๑) และมาตรา ๓๘ วรรคสอง (๑) 

“ค าคัดค้าน” หมายความรวมถึง ค าคัดค้านแก้ข้อเรียกร้องแย้งด้วย  ทั้งนี้ เว้นแต่ค า
คัดค้านแก้ข้อเรียกร้องแย้งตามมาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๓๘ วรรคสอง (๑) 

  

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=831626&ext=htm#_ftn1


มาตรา ๖  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๔ ในกรณีที่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้อ านาจ
คู่สัญญาในการตัดสินใจเรื่องใด คู่สัญญานั้นมีอ านาจมอบหมายให้บุคคลที่สามหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
เป็นผู้ตัดสินใจเรื่องนั้นแทนได้ด้วย 

ในกรณีที่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้ข้อเท็จจริงใดเป็นข้อเท็จจริงที่คู่สัญญา
จะหรืออาจจะตกลงกันได้ หรือก าหนดถึงข้อตกลงของคู่สัญญาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้อตกลงเช่นว่านั้นให้
รวมถึงข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการที่ระบุไว้ในข้อตกลงนั้นด้วย 

  
มาตรา ๗  ในกรณีที่คู่สัญญามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน การส่งเอกสารตามพระราชบัญญัติ

นี้ ถ้าได้ส่งให้แก่บุคคลซึ่งระบุไว้ในเอกสารนั้นหรือได้ส่งไปยังส านักท าการงาน ภูมิล าเนา หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์
ของบุคคลซึ่งระบุไว้ในเอกสารนั้น หรือในกรณีท่ีไม่ปรากฏที่อยู่ข้างต้นแม้ได้สืบหาตามสมควรแล้ว ถ้าได้ส่งไปยัง
ส านักท าการงาน หรือภูมิล าเนา หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์แห่งสุดท้ายที่ทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถ้าเป็นการส่งภายในประเทศ หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่แสดงถึงความพยายามในการ
จัดส่ง ให้ถือว่าบุคคลซึ่งระบุไว้ในเอกสารนั้นได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว 

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับการส่งเอกสารในการด าเนินกระบวนพิจารณาในศาล 

  
มาตรา ๘  ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดรู้ว่าบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้ซึ่งคู่สัญญาอาจตกลง

กันเป็นอย่างอ่ืนได้ หรือคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ ถ้า
คู่สัญญาฝ่ายนั้นยังด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไปโดยไม่คัดค้านการไม่ปฏิบัติของ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่ก าหนดไว้ให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิ์ในการ
คัดค้าน 

  
มาตรา ๙  ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง หรือศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค หรือศาลที่มีการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการอยู่ในเขตศาล หรือ
ศาลที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทซึ่งได้
เสนอต่ออนุญาโตตุลาการนั้น เป็นศาลที่มีเขตอ านาจตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมวด ๑ 

สัญญาอนุญาโตตุลาการ 

                   
  

มาตรา ๑๑  สัญญาอนุญาโตตุลาการ หมายถึง สัญญาที่คู่สัญญาตกลงให้ระงับข้อพิพาท
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเกิดจากนิติสัมพันธ์ทางสัญญา
หรือไม่โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ  ทั้งนี้ สัญญาอนุญาโตตุลาการอาจเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลัก หรือเป็น
สัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้ 

สัญญาอนุญาโตตุลาการต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญา เว้นแต่ถ้าปรากฏข้อ
สัญญาในเอกสารที่คู่สัญญาโต้ตอบทางจดหมาย โทรสาร โทรเลข โทรพิมพ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยมีการลง



ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางอ่ืนซึ่งมีการบันทึกข้อสัญญานั้นไว้ หรือมีการกล่าวอ้างข้อสัญญาในข้อ
เรียกร้องหรือข้อคัดค้านและคู่สัญญาฝ่ายที่มิได้กล่าวอ้างไม่ปฏิเสธให้ถือว่ามีสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้ว 

สัญญาที่มีหลักฐานเป็นหนังสืออันได้กล่าวถึงเอกสารใดที่มีข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้อตกลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก ให้ถือว่ามีสัญญา
อนุญาโตตุลาการแล้ว 

  
มาตรา ๑๒  ความสมบูรณ์แห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการและการตั้งอนุญาโตตุลาการย่อมไม่

เสียไปแม้ในภายหลังคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายหรือสิ้นสุดสภาพความเป็นนิติบุคคล ถูกพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

  
มาตรา ๑๓  เมื่อมีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือความรับผิดใด สัญญาอนุญาโตตุลาการท่ีมีอยู่

เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องหรือความรับผิดนั้นย่อมผูกพันผู้รับโอนด้วย 

  
มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทตามสัญญา

อนุญาโตตุลาการโดยมิได้เสนอข้อพิพาทนั้นต่อคณะอนุญาโตตุลาการตามสัญญา คู่สัญญาฝ่ายที่ถูกฟ้องอาจยื่น
ค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจไม่ช้ากว่าวันยื่นค าให้การหรือภายในระยะเวลาที่มีสิทธิยื่นค าให้การตามกฎหมาย
ให้มีค าสั่งจ าหน่ายคดี เพ่ือให้คู่สัญญาไปด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการ และเมื่อศาลท าการไต่สวนแล้วเห็น
ว่าไม่มีเหตุที่ท าให้สัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ หรือมีเหตุที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญานั้นได้ ก็ให้มีค าสั่งจ าหน่ายคดีนั้นเสีย 

ในระหว่างการพิจารณาค าร้องของศาลตามวรรคหนึ่ง คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเริ่ม
ด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการได้ หรือคณะอนุญาโตตุลาการอาจด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป และมีค าชี้
ขาดในข้อพิพาทนั้นได้ 

  
มาตรา ๑๕  ในสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนไม่ว่าเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่

ก็ตาม คู่สัญญาอาจตกลงให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทได้ และให้สัญญาอนุญาโตตุลาการ
ดังกล่าวมีผลผูกพันคู่สัญญา 

  
มาตรา ๑๖  คู่สัญญาที่ได้ท าสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้อาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจให้

มีค าสั่งใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของตนก่อน หรือขณะด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการได้ ถ้า
ศาลเห็นว่ากระบวนพิจารณานั้นหากเป็นการพิจารณาของศาลแล้วศาลท าให้ได้ก็ให้ศาลจัดการให้ตามค าร้อง
นั้น  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาล ในส่วนที่เก่ียวกับการนั้นมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งตามค าร้องของคู่สัญญาตามวรรคหนึ่ง ถ้าคู่สัญญาฝ่ายที่ยื่นค าร้องมิได้
ด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งหรือภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนดให้
ถือว่าค าสั่งนั้นเป็นอันยกเลิกเมื่อครบก าหนดดังกล่าว 

  
หมวด ๒ 

คณะอนุญาโตตุลาการ 



                   
  

มาตรา ๑๗  ให้คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการเป็นจ านวนเลขคี่ 
ในกรณีที่คู่พิพาทก าหนดจ านวนอนุญาโตตุลาการเป็นเลขคู่ ให้อนุญาโตตุลาการร่วมกันตั้ง

อนุญาโตตุลาการเพ่ิมอีกหนึ่งคนเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ วิธีการตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการ 
ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๒) 

ในกรณีที่คู่พิพาทไม่สามารถตกลงก าหนดจ านวนอนุญาโตตุลาการได้ ให้มีอนุญาโตตุลาการ
เพียงคนเดียว 

  
มาตรา ๑๘  ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ก าหนดวิธีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีท่ีก าหนดให้คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว ถ้า

คู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ ให้คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจให้มีค าสั่งตั้งคณะ
อนุญาโตตุลาการแทน 

(๒) ในกรณีท่ีก าหนดให้คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการมากกว่าหนึ่งคน 
ให้คู่พิพาทตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายละเท่ากัน และให้อนุญาโตตุลาการดังกล่าวร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการอีก
คนหนึ่ง แต่ถ้าคู่พิพาทฝ่ายใดมิได้ตั้งอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคู่พิพาทอีกฝ่าย
หนึ่งให้ตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายไม่อาจร่วมกันตั้งประธานคณะ
อนุญาโตตุลาการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับการตั้งให้เป็นอนุญาโตตุลาการ ให้คู่พิพาทฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจให้มีค าสั่งตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือประธานคณะอนุญาโตตุลาการแทน 

ในกรณีที่การตั้งอนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่งมิได้ก าหนดวิธีการอ่ืนใดที่ท าให้สามารถตั้ง
อนุญาโตตุลาการได้ ให้คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจให้ด าเนินการตั้ง
อนุญาโตตุลาการตามท่ีศาลเห็นสมควรได้ หากปรากฏว่า 

(๑) คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้ด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดไว้ 
(๒) คู่พิพาทหรืออนุญาโตตุลาการไม่อาจตกลงกันตามวิธีการที่ก าหนดไว้ได้ หรือ 

(๓) บุคคลที่สามหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมิได้ด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดไว้ 
  
มาตรา ๑๙  อนุญาโตตุลาการต้องมีความเป็นกลางและเป็นอิสระ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติ

ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือในกรณีท่ีคู่สัญญาตกลงกันให้หน่วยงานซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ด าเนินการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ด าเนินการต้องมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานดังกล่าว
ก าหนด 

บุคคลซึ่งจะถูกตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงซึ่งอาจเป็นเหตุอันควรสงสัย
ถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของตน และนับแต่เวลาที่ได้รับการตั้งและตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการ บุคคลดังกล่าวจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นต่อคู่พิพาทโดยไม่ชักช้าเว้นแต่จะได้
แจ้งให้คู่พิพาทรู้ล่วงหน้าแล้ว 

อนุญาโตตุลาการอาจถูกคัดค้านได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความ
เป็นกลางหรือความเป็นอิสระ หรือการขาดคุณสมบัติตามท่ีคู่พิพาทตกลงกัน แต่คู่พิพาทจะคัดค้าน



อนุญาโตตุลาการซึ่งตนเป็นผู้ตั้งหรือร่วมตั้งมิได้ เว้นแต่คู่พิพาทฝ่ายนั้นมิได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการคัดค้าน
ในขณะที่ตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น 

  
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน คู่พิพาทฝ่ายที่ประสงค์จะคัดค้าน

อนุญาโตตุลาการจะต้องยื่นหนังสือแสดงเหตุแห่งการคัดค้านต่อคณะอนุญาโตตุลาการภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รู้ถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือรู้ถึงข้อเท็จจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙ วรรคสาม และหาก
อนุญาโตตุลาการซึ่งถูกคัดค้านไม่ถอนตัวจากการเป็นอนุญาโตตุลาการหรือคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับ
ข้อคัดค้านนั้น ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยค าคัดค้านนั้น 

ถ้าการคัดค้านโดยวิธีตามที่คู่พิพาทตกลงกันหรือตามวิธีที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ไม่
บรรลุผลหรือในกรณีมีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว คู่พิพาทฝ่ายที่คัดค้านอาจยื่นค าร้องคัดค้านต่อศาลที่มี
เขตอ านาจภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าวินิจฉัยค าคัดค้านนั้น หรือนับแต่วันที่รู้ถึงการตั้ง
อนุญาโตตุลาการ หรือรู้ถึงข้อเท็จจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙ วรรคสาม แล้วแต่กรณี และเม่ือศาลไต่สวน
ค าคัดค้านนั้นแล้วให้มีค าสั่งยอมรับหรือยกเสียซึ่งค าคัดค้านนั้น และในระหว่างการพิจารณาของศาล คณะ
อนุญาโตตุลาการซึ่งรวมถึงอนุญาโตตุลาการซึ่งถูกคัดค้านอาจด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการต่อไปจนกระทั่ง
มีค าชี้ขาดได้  ทั้งนี้ เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น คณะอนุญาโตตุลาการอาจขยายระยะเวลาการคัดค้าน
อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่งออกไปได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน 

  
มาตรา ๒๑  การเป็นอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงเมื่อตาย 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งจะได้รับหรือได้รับการตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ไม่ว่าโดยไม่ยินยอมรับการตั้ง ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลาอันสมควรด้วยเหตุอื่น ให้การเป็นอนุญาโตตุลาการของผู้
นั้นสิ้นสุดลงเมื่ออนุญาโตตุลาการผู้นั้นขอถอนตัว หรือคู่พิพาทตกลงกันให้การเป็นอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลง 
แต่ถ้ายังมีข้อโต้แย้งในเหตุดังกล่าว คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจให้วินิจฉัยถึงการ
สิ้นสุดของการเป็นอนุญาโตตุลาการได้ 

ภายใต้บังคับวรรคสองหรือมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง การที่อนุญาโตตุลาการขอถอนตัวหรือการที่
คู่พิพาทตกลงกันให้การเป็นอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลง ไม่ถือว่าเป็นการยอมรับเหตุตามวรรคสองหรือมาตรา 
๑๙ วรรคสาม 

  
มาตรา ๒๒  ถ้าการเป็นอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ หรือเพราะ

เหตุการถอนตัวของอนุญาโตตุลาการ หรือคู่พิพาทตกลงกันให้การเป็นอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงหรือในกรณีที่
การเป็นอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงด้วยเหตุอื่น ให้ตั้งอนุญาโตตุลาการแทนตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับการ
ตั้งอนุญาโตตุลาการ 

  
มาตรา ๒๓  อนุญาโตตุลาการไม่ต้องรับผิดทางแพ่งในการกระท าตามหน้าที่ในฐานะ

อนุญาโตตุลาการ เว้นแต่จะกระท าการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงท าให้คู่พิพาทฝ่าย ใด
ฝ่ายหนึ่งเสียหาย 



อนุญาโตตุลาการผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่นโดยมิชอบเพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปีหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่อนุญาโตตุลาการเพื่อจูงใจให้
กระท าการ ไม่กระท าการหรือประวิงการกระท าการใดอันมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  
หมวด ๒/๑ 

อนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นคนต่างด้าว[๒] 

                   
  

มาตรา ๒๓/๑[๓]  คู่พิพาทอาจตั้งคนต่างด้าวเป็นอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือหลายคนเพ่ือ
ด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักรได้ 

ในกรณีที่มีการตั้งอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๑๘ หรือมีการตั้งอนุญาโตตุลาการตามความ
ตกลงของคู่พิพาท อาจมีการตั้งคนต่างด้าวเป็นอนุญาโตตุลาการก็ได้ 

  
มาตรา ๒๓/๒[๔]  ในกรณีที่มีการตั้งคนต่างด้าวผู้อยู่นอกราชอาณาจักรท าหน้าที่

อนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักร อันเป็นการด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการโดยส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นและมีภารกิจที่เก่ียวเนื่องในด้านการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ คนต่างด้าวผู้
นั้นอาจขอหนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวได้ 

คนต่างด้าวผู้ท าหน้าที่อนุญาโตตุลาการซึ่งมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรอยู่แล้ว อาจขอหนังสือ
รับรองตามวรรคหนึ่งได้ 

  
มาตรา ๒๓/๓[๕]  ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานตามมาตรา ๒๓/๒ ออกหนังสือรับรองเพ่ือให้

อนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นคนต่างด้าวท าหน้าที่ได้ตามกฎหรือข้อบังคับการด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการที่ตก
ลงกันเพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๒๓/๔ และมาตรา ๒๓/๕ 

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง 

(๒) หมายเลขของข้อพิพาทหรือรหัสข้อพิพาทที่อ้างอิงได้ 
(๓) ชื่อตัว ชื่อสกุล และสัญชาติของอนุญาโตตุลาการ 

(๔) เลขที่หนังสือเดินทางของอนุญาโตตุลาการ 

(๕) ระยะเวลาประมาณการในการด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่การด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการยังไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ประมาณการ
ตามวรรคสอง (๕) อนุญาโตตุลาการอาจขอหนังสือรับรองใหม่ได้ 
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มาตรา ๒๓/๔[๖]  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้อนุญาโตตุลาการซึ่งได้รับ
หนังสือรับรองตามมาตรา ๒๓/๓ แล้ว มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในหนังสือรับรอง แต่ไม่เกินระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

  
มาตรา ๒๓/๕[๗]  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่าง

ด้าว ให้อนุญาโตตุลาการซึ่งได้รับหนังสือรับรองตามมาตรา ๒๓/๓ และได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมี
สิทธิท างานในราชอาณาจักรตามต าแหน่งหน้าที่ของตน 

ให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวออก
ใบอนุญาตท างานให้แก่อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่ง และในระหว่างที่ด าเนินการออกใบอนุญาต ให้
อนุญาโตตุลาการดังกล่าวท างานไปพลางก่อนได้ 

  
มาตรา ๒๓/๖[๘] ในการด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักร คู่พิพาทอาจตั้งคน

ต่างด้าวเป็นผู้รับมอบอ านาจคนเดียวหรือหลายคนเพ่ือท าหน้าที่แทนตนได้ และให้น าบทบัญญัติในหมวดนี้มาใช้
บังคับแก่ผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวโดยอนุโลม 

  
หมวด ๓ 

อ านาจของคณะอนุญาโตตุลาการ 

                   
  

มาตรา ๒๔  คณะอนุญาโตตุลาการมีอ านาจวินิจฉัยขอบเขตอ านาจของตนรวมถึงความมีอยู่
หรือความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ ความสมบูรณ์ของการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ และประเด็นข้อ
พิพาทอันอยู่ภายในขอบเขตอ านาจของคณะอนุญาโตตุลาการได้ และเพ่ือวัตถุประสงค์นี้ให้ถือว่าข้อสัญญา
อนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลักเป็นข้อสัญญาแยกต่างหากจากสัญญาหลัก ค าวินิจฉัยของ
คณะอนุญาโตตุลาการที่ว่าสัญญาหลักเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์จะไม่กระทบกระเทือนถึงข้อสัญญา
อนุญาโตตุลาการ 

การคัดค้านอ านาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาข้อพิพาทใดจะต้องถูกยกขึ้น
ว่ากล่าวไม่ช้ากว่าวันยื่นค าคัดค้านต่อสู้ในประเด็นข้อพิพาท และคู่พิพาทจะไม่ถูกตัดสิทธิที่จะคัดค้าน เพราะ
เหตุที่คู่พิพาทนั้นได้ตั้งหรือมีส่วนร่วมในการตั้งอนุญาโตตุลาการ และในการคัดค้านว่าคณะอนุญาโตตุลาการ
กระท าเกินขอบเขตอ านาจ คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยกข้ึนว่ากล่าวในทันทีที่เรื่องดังกล่าวเกิดข้ึนในระหว่าง
ด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ในกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาเห็นว่าการท่ีล่าช้านั้นมีเหตุ
สมควร คณะอนุญาโตตุลาการอาจอนุญาตให้คู่พิพาทยกขึ้นว่ากล่าวภายหลังระยะเวลาที่ก าหนดไว้ก็ได้ 

คณะอนุญาโตตุลาการอาจวินิจฉัยขอบเขตอ านาจของตนโดยการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้น หรือ
ในค าชี้ขาดประเด็นข้อพิพาทก็ได้ แต่ถ้าคณะอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดเบื้องต้นว่าคณะอนุญาโตตุลาการมี
อ านาจพิจารณาเรื่องใด คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจให้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
ดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าชี้ขาดเบื้องต้นนั้นและในขณะที่ค าร้องยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาล คณะอนุญาโตตุลาการอาจด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการและท าค าชี้ขาดต่อไปได้ 

  
หมวด ๔ 
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วิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ 

                   
  

มาตรา ๒๕  ในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้คู่พิพาทได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกัน และให้มีโอกาสน าสืบพยานหลักฐานและเสนอข้ออ้างข้อต่อสู้ของตนได้ตามพฤติการณ์แห่งข้อพิพาท
นั้น 

ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันหรือกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้คณะ
อนุญาโตตุลาการมีอ านาจด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร อ านาจของคณะอนุญาโตตุลาการ
นี้ให้รวมถึงอ านาจวินิจฉัยในเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานและการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานทั้งปวงด้วย 

เพ่ือประโยชน์แห่งหมวดนี้ คณะอนุญาโตตุลาการอาจน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งว่าด้วยพยานหลักฐานมาใช้โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๖  คู่พิพาทอาจตกลงก าหนดสถานที่ในการด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการไว้ก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงเช่นว่านั้น ให้คณะอนุญาโตตุลาการก าหนดสถานที่โดยค านึงถึงสภาพแห่งข้อพิพาทและ
ความสะดวกของคู่พิพาท 

ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน คณะอนุญาโตตุลาการอาจก าหนดสถานที่อ่ืนใด
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งเพื่อด าเนินการปรึกษาหารือ เพ่ือสืบพยานบุคคลผู้เชี่ยวชาญหรือ
คู่พิพาท หรือเพ่ือตรวจสอบวัตถุ สถานที่หรือเอกสารใด ๆ ก็ได้ 

  
มาตรา ๒๗  ในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ให้ถือว่ามีการมอบข้อพิพาทให้

อนุญาโตตุลาการพิจารณาตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๔) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการ
ด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการจะเริ่มต้นในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือจากคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งขอให้ระงับข้อพิพาทนั้นโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการ 

(๒) เมื่อคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งให้ตั้งอนุญาโตตุลาการ
หรือให้ความเห็นชอบในการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทนั้น 

(๓) เมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหนังสือแจ้งข้อพิพาทที่ประสงค์จะระงับต่อคณะ
อนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการก าหนดคณะอนุญาโตตุลาการไว้ 

(๔) เมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสนอข้อพิพาทต่อหน่วยงานซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการระงับ
ข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการตามที่ตกลงกันไว้ 

  
มาตรา ๒๘  คู่พิพาทอาจตกลงก าหนดภาษาที่จะใช้ในการด าเนินกระบวนพิจารณาได้ในกรณี

ที่ไม่มีข้อตกลงเช่นว่านั้น ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ก าหนด และถ้ามิได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน 
ข้อตกลงหรือข้อก าหนดเช่นว่านี้ให้ใช้บังคับถึงข้อเรียกร้อง ค าคัดค้าน ค าร้องที่ท าเป็นหนังสือของคู่พิพาท การ
สืบพยาน ค าชี้ขาด ค าวินิจฉัยหรือการสื่อสารใด ๆ ที่ท าโดยหรือท าต่อคณะอนุญาโตตุลาการด้วย 

คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีค าสั่งให้แนบค าแปลเอกสารที่คู่พิพาทอ้างเป็นพยานเป็นภาษา
ตามท่ีคู่พิพาทตกลงกันไว้หรือตามท่ีคณะอนุญาโตตุลาการก าหนดก็ได้ 

  



มาตรา ๒๙  ภายในระยะเวลาที่คู่พิพาทตกลงกันหรือที่คณะอนุญาโตตุลาการก าหนด ถ้า
คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องต้องแสดงข้อเท็จจริงเพ่ือสนับสนุนข้อเรียกร้อง 
ประเด็นข้อพิพาท และค าขอบังคับของตน ส่วนคู่พิพาทฝ่ายที่ถูกเรียกร้องต้องแสดงในค าคัดค้านถึงข้อต่อสู้ของ
ตน  ทั้งนี้ คู่พิพาทอาจแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือบัญชีระบุพยานที่ระบุถึงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่
ประสงค์จะอ้างเป็นพยานมาด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ
เรียกร้องหรือค าคัดค้านในระหว่างพิจารณาก็ได้ เว้นแต่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นไม่
สมควรเมื่อค านึงถึงความล่าช้าที่จะเกิดข้ึน 

  
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้

ก าหนดว่าจะสืบพยานหรือฟังค าแถลงการณ์ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ หรือจะด าเนินกระบวนพิจารณาโดยรับ
ฟังเพียงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นใดก็ได้ 

คณะอนุญาโตตุลาการมีอ านาจด าเนินการสืบพยานตามวรรคหนึ่งในระหว่างด าเนินกระบวน
พิจารณาในช่วงใด ๆ ตามที่เห็นสมควรถ้าได้รับค าร้องขอจากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่ในกรณีที่คู่พิพาท
ได้ตกลงไม่ให้มีการสืบพยานด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ 

ให้คณะอนุญาโตตุลาการแจ้งก าหนดนัดสืบพยานและนัดพิจารณาเพื่อตรวจสอบวัตถุ สถานที่ 
หรือเอกสารอย่างอ่ืนให้คู่พิพาททราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 

ข้อเรียกร้อง ค าคัดค้าน ค าร้อง เอกสาร หรือข้อมูลทั้งหมดที่คู่พิพาทฝ่ายใดเสนอต่อคณะ
อนุญาโตตุลาการจะต้องส่งให้แก่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ให้รวมถึงรายงานของผู้เชี่ยวชาญหรือเอกสาร
หลักฐานใด ๆ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องใช้ประกอบการชี้ขาดด้วย 

  
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้คณะอนุญาโตตุลาการ

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) มีค าสั่งยุติกระบวนพิจารณา ถ้าคู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องไม่ยื่นข้อเรียกร้องตามท่ีก าหนดไว้

ในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง 

(๒) ด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป ถ้าคู่พิพาทฝ่ายที่ถูกเรียกร้องไม่ยื่นค าคัดค้านตามท่ี
ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แต่ทั้งนี้ มิให้ถือว่าการไม่ยื่นค าคัดค้านดังกล่าวเป็นการยอมรับตามข้อ
เรียกร้องนั้น 

(๓) ด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป ถ้าคู่พิพาทฝ่ายใดไม่มาในวันนัดสืบพยานหรือนัดพิจารณา
หรือไม่เสนอพยานหลักฐานใด ๆ และให้มีค าชี้ขาดต่อไป 

ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอ านาจไต่สวนตามที่เห็นสมควรก่อนด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ 
ให้รวมถึงเหตุที่ท าให้คู่พิพาทฝ่ายที่ถูกเรียกร้องขาดนัดยื่นค าคัดค้านหรือขาดนัดพิจารณา แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน คณะอนุญาโตตุลาการอาจ

ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือให้ท าความเห็นเฉพาะในประเด็นใดประเด็น

หนึ่งที่จะต้องชี้ขาดก็ได้ 



(๒) เรียกให้คู่พิพาทให้ข้อเท็จจริงแก่ผู้เชี่ยวชาญ หรือจัดท าหรือด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
เอกสาร หรือวัตถุใด ๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบได้ 

ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ท าความเห็นเป็นหนังสือหรือ
ด้วยวาจาแล้ว หากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือคณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร ให้ผู้เชี่ยวชาญนั้นมาให้
ข้อเทจ็จริงเพ่ือให้คู่พิพาทมีโอกาสซักถาม หรือคู่พิพาทฝ่ายนั้นอาจน าพยานผู้เชี่ยวชาญของตนมาสืบในประเด็น
ดังกล่าวได้ 

  
มาตรา ๓๓  คณะอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการคนใดคนหนึ่ง หรือคู่พิพาทฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งโดยความยินยอมของคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมาก อาจยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจให้ออก
หมายเรียกพยาน หรือมีค าสั่งให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดก็ได้ 

ในกรณีที่ศาลเห็นว่าการด าเนินกระบวนพิจารณาตามค าร้องตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการ
พิจารณาของศาลแล้วศาลอาจท าให้ได้ ก็ให้ศาลจัดการให้ตามค าร้องนั้น  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธี
พิจารณาความของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
หมวด ๕ 

ค าชี้ขาดและการสิ้นสุดกระบวนพิจารณา 

                   
  

มาตรา ๓๔  ให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายที่คู่พิพาทก าหนดให้
น ามาใช้บังคับกับข้อพิพาท ในกรณีที่มีการก าหนดถึงกฎหมายหรือระบบกฎหมายของประเทศใด หากข้อความ
มิได้ก าหนดไว้โดยชัดแจ้งให้หมายความถึงกฎหมายสารบัญญัติ มิใช่กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
ของประเทศนั้น 

ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ก าหนดถึงกฎหมายที่จะน ามาใช้บังคับกับข้อพิพาทไว้ ให้คณะ
อนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายไทย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการขัดกันแห่งกฎหมาย ก็ให้พิจารณา
จากหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรน ามาปรับใช้ 

คู่พิพาทอาจก าหนดไว้โดยชัดแจ้งให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอ านาจชี้ขาดข้อพิพาทโดยใช้หลัก
แห่งความสุจริตและเป็นธรรม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต้องเป็นไปตามข้อสัญญา และหากเป็นข้อพิพาท
ทางการค้าให้ค านึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าที่ใช้กับธุรกรรมนั้นด้วย 

  
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ค าชี้ขาด ค าสั่ง และค าวินิจฉัยใน

เรื่องใด ๆ ของคณะอนุญาโตตุลาการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก ถ้าไม่อาจหาเสียงข้างมากได้ ให้ประธานคณะ
อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ท าค าชี้ขาด มีค าสั่งหรือค าวินิจฉัยเพียงผู้เดียว 

ให้ประธานคณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดในกระบวนวิธีพิจารณา ถ้าคู่พิพาทหรือ
อนุญาโตตุลาการทุกคนได้ให้อ านาจไว้เช่นนั้น 

  
มาตรา ๓๖  ในระหว่างด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ถ้าคู่พิพาทประนีประนอมยอมความ

กันให้คณะอนุญาโตตุลาการยุติกระบวนพิจารณา หากคู่พิพาทร้องขอและคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่า



ข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค าชี้
ขาดไปตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความนั้น 

ค าชี้ขาดตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความให้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๓๗ และให้มีสถานะ
และผลเช่นเดียวกับค าชี้ขาดที่วินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาท 

  
มาตรา ๓๗  ค าชี้ขาดต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคณะอนุญาโตตุลาการถ้าคณะ

อนุญาโตตุลาการมีจ านวนมากกว่าหนึ่งคน การลงลายมือชื่อของอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากถือว่าเพียงพอ
แล้วแต่ต้องจดแจ้งเหตุขัดข้องของอนุญาโตตุลาการผู้ซึ่งไม่ลงลายมือชื่อนั้นไว้ด้วย 

ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ค าชี้ขาดต้องระบุเหตุผลแห่งการวินิจฉัยทั้งปวง
ไว้โดยชัดแจ้ง แต่จะก าหนดหรือชี้ขาดการใดให้เกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือค าขอของคู่พิพาท
ไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นค าชี้ขาดตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความตามมาตรา ๓๖ หรือเป็นการก าหนด
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๖ 

ค าชี้ขาดต้องระบุวันและสถานที่ด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
และให้ถือว่าค าชี้ขาดดังกล่าวได้ท าขึ้น ณ สถานที่เช่นว่านั้น 

เมื่อท าค าชี้ขาดเสร็จแล้ว ให้คณะอนุญาโตตุลาการส่งส าเนาค าชี้ขาดนั้นให้แก่คู่พิพาททุกฝ่าย 

  
มาตรา ๓๘  การด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการจะสิ้นสุดลงเมื่อมีค าชี้ขาดเสร็จเด็ดขาดหรือ

โดยค าสั่งของคณะอนุญาโตตุลาการตามวรรคสอง 

คณะอนุญาโตตุลาการจะมีค าสั่งให้ยุติกระบวนพิจารณา เมื่อ 

(๑) คู่พิพาทฝ่ายที่เรียกร้องขอถอนข้อเรียกร้อง เว้นแต่คู่พิพาทฝ่ายที่ถูกเรียกร้องได้คัดค้าน
การถอนข้อเรียกร้องดังกล่าว และคณะอนุญาโตตุลาการเห็นถึงประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของคู่พิพาทฝ่าย
ที่ถูกเรียกร้องในการที่จะได้รับการวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทนั้น 

(๒) คู่พิพาทตกลงกันให้ยุติกระบวนพิจารณา 

(๓) คณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป หรือไม่
อาจด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ 

ภายใต้บังคับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ วรรคสี่ อ านาจของคณะอนุญาโตตุลาการจะสิ้นสุด
ลงพร้อมกับการยุติของกระบวนพิจารณา 

  
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้

รับค าชี้ขาด 

(๑) คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อาจยื่นค าร้องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการแก้ไขข้อผิดพลาดใน
การค านวณตัวเลข ข้อผิดพลาดหรือการพิมพ์ที่ผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยในค าชี้ขาดให้ถูกต้องได้  ทั้งนี้ 
ให้ส่งส าเนาค าร้องให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งทราบด้วย หรือ 

(๒) ในกรณีที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นค าร้องขอให้คณะ
อนุญาโตตุลาการตีความ อธิบายข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในค าชี้ขาดได้  ทั้งนี้ ให้ส่งส าเนาค าร้องให้
คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งทราบด้วย 



ถ้าคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าค าร้องตาม (๑) และ (๒) มีเหตุผลสมควร ให้แก้ไขหรือตีความ
ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าร้อง ค าตีความ อธิบายความดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค าชี้
ขาดด้วย 

คณะอนุญาโตตุลาการอาจแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงตาม (๑) ได้เองภายในสามสิบวัน
นับแต่วันมีค าชี้ขาด 

เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นค าร้องภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้รับค าชี้ขาดและเมื่อได้แจ้งให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งทราบแล้ว ให้คณะอนุญาโตตุลาการท า
ค าชี้ขาดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่ยังมิได้มีการวินิจฉัยไว้ในค าชี้ขาด ถ้าคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าค าร้อง
ดังกล่าวมีเหตุผลสมควร ให้ท าค าชี้ขาดเพ่ิมเติมให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับค าร้อง 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็น คณะอนุญาโตตุลาการอาจขยายระยะเวลาการแก้ไข การตีความ การ
อธิบายความหรือการท าค าชี้ขาดเพ่ิมเติมตามที่บัญญัติไว้ในวรรคสองและวรรคสี่ได้ 

ให้น ามาตรา ๓๗ มาใช้บังคับแก่การแก้ไข การตีความ การอธิบายความ หรือการท าค าชี้ขาด
เพ่ิมเติมตามมาตรานี้ 

  
หมวด ๖ 

การคัดค้านค าชี้ขาด 

                   
  

มาตรา ๔๐  การคัดค้านค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจท าได้โดยการขอให้ศาลที่มี
เขตอ านาจเพิกถอนค าชี้ขาดตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานี้ 

คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอให้เพิกถอนค าชี้ขาดได้ โดยยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับส าเนาค าชี้ขาด หรือถ้าเป็นกรณีมีการขอให้คณะอนุญาโตตุลาการแก้ไขหรือ
ตีความค าชี้ขาด หรือชี้ขาดเพ่ิมเติม นับแต่วันที่คณะอนุญาโตตุลาการได้แก้ไขหรือตีความค าชี้ขาดหรือท าค าชี้
ขาดเพ่ิมเติมแล้ว 

ให้ศาลเพิกถอนค าชี้ขาดได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) คู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนค าชี้ขาดสามารถพิสูจน์ได้ว่า 

(ก) คู่สัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่อง
ความสามารถตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คู่สัญญาฝ่ายนั้น 

(ข) สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายแห่งประเทศท่ีคู่พิพาทได้ตกลง
กันไว้ หรือตามกฎหมายไทยในกรณีท่ีไม่มีข้อตกลงดังกล่าว 

(ค) ไม่มีการแจ้งให้คู่พิพาทฝ่ายที่ขอให้เพิกถอนค าชี้ขาดรู้ล่วงหน้าโดยชอบถึงการแต่งตั้ง
คณะอนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าต่อสู้คดีใน
ชั้นอนุญาโตตุลาการได้เพราะเหตุประการอ่ืน 

(ง) ค าชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือค าชี้
ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ถ้าค าชี้ขาดท่ีวินิจฉัย
เกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากค าชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้วศาลอาจเพิกถอนเฉพาะส่วนที่
วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงนั้นก็ได้ หรือ 



(จ) องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการมิได้เป็นไปตามท่ีคู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือในกรณีที่คู่พิพาทไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน
องค์ประกอบดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้ 

(๒) มีกรณีปรากฏต่อศาลว่า 

(ก) ค าชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตาม
กฎหมาย หรือ 

(ข) การยอมรับหรือการบังคับตามค าชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ในการพิจารณาค าร้องให้เพิกถอนค าชี้ขาด ถ้าคู่พิพาทยื่นค าร้องและศาลพิจารณาเห็นว่ามี
เหตุผลสมควร ศาลอาจเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณา
อีกครั้งหนึ่งหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร เพ่ือให้เหตุแห่งการเพิกถอน
นั้นหมดสิ้นไป 

  
หมวด ๗ 

การยอมรับและบังคับตามค าชี้ขาด 

                   
  

มาตรา ๔๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ค าชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการไม่ว่าจะได้ท าขึ้นในประเทศใดให้ผูกพันคู่พิพาท และเม่ือได้มีการร้องขอต่อศาลที่มีเขตอ านาจ
ย่อมบังคับได้ตามค าชี้ขาดนั้น 

ในกรณีค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการกระท าขึ้นในต่างประเทศ ศาลที่มีเขตอ านาจจะมี
ค าพิพากษาบังคับตามค าชี้ขาดให้ต่อเมื่อเป็นค าชี้ขาดที่อยู่ในบังคับแห่งสนธิสัญญา อนุสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่ประเทศไทยยอมตนเข้าผูกพันเท่านั้น 

  
มาตรา ๔๒  เมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดประสงค์จะให้มีการบังคับตามค าชี้ขาดของคณะ

อนุญาโตตุลาการ ให้คู่พิพาทฝ่ายนั้นยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจภายในก าหนดเวลาสามปีนับแต่วันที่อาจ
บังคับตามค าชี้ขาดได้เมื่อศาลได้รับค าร้องดังกล่าวให้รีบท าการไต่สวน และมีค าพิพากษาโดยพลัน 

ผู้ร้องขอบังคับตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ มาแสดง
ต่อศาล 

(๑) ต้นฉบับค าชี้ขาด หรือส าเนาที่รับรองถูกต้อง 

(๒) ต้นฉบับสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือส าเนาที่รับรองถูกต้อง 

(๓) ค าแปลเป็นภาษาไทยของค าชี้ขาดและสัญญาอนุญาโตตุลาการโดยมีผู้แปลซึ่งได้สาบาน
ตัวแล้วหรือปฏิญาณตนต่อหน้าศาลหรือต่อหน้าเจ้าพนักงานหรือบุคคลที่มีอ านาจในการรับค าสาบาน หรือ
ปฏิญาณหรือรับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจในการรับรองค าแปล หรือผู้แทนทางการทูตหรือกงสุลไทยใน
ประเทศที่มีการท าค าชี้ขาดหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้น 

  
มาตรา ๔๓  ศาลมีอ านาจท าค าสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

ไม่ว่าค าชี้ขาดนั้นจะได้ท าขึ้นในประเทศใด ถ้าผู้ซึ่งจะถูกบังคับตามค าชี้ขาดพิสูจน์ได้ว่า 



(๑) คู่สัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถ
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คู่สัญญาฝ่ายนั้น 

(๒) สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายแห่งประเทศท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกันไว้
หรือตามกฎหมายของประเทศท่ีท าค าชี้ขาดนั้น ในกรณีท่ีไม่มีข้อตกลงดังกล่าว 

(๓) ไม่มีการแจ้งให้ผู้ซึ่งจะถูกบังคับตามค าชี้ขาดรู้ล่วงหน้าโดยชอบถึงการแต่งตั้งคณะ
อนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าต่อสู้คดีในชั้น
อนุญาโตตุลาการได้เพราะเหตุประการอ่ืน 

(๔) ค าชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือค าชี้ขาด
วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ถ้าค าชี้ขาดที่วินิจฉัยเกิน
ขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากค าชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้วศาลอาจบังคับตามค าชี้ขาดส่วนที่
วินิจฉัยอยู่ในขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงนั้นก็ได้ 

(๕) องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
มิได้เป็นไปตามที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือมิได้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศท่ีท าค าชี้ขาดในกรณีที่
คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้ หรือ 

(๖) ค าชี้ขาดยังไม่มีผลผูกพัน หรือได้ถูกเพิกถอน หรือระงับใช้เสียโดยศาลที่มีเขตอ านาจหรือ
ภายใต้กฎหมายของประเทศที่ท าค าชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีที่ยังอยู่ในระหว่างการขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจท าการ
เพิกถอนหรือระงับใช้ซึ่งค าชี้ขาด ศาลอาจเลื่อนการพิจารณาคดีที่ขอบังคับตามค าชี้ขาดไปได้ตามที่เห็นสมควร 
และถ้าคู่พิพาทฝ่ายที่ขอบังคับตามค าชี้ขาดร้องขอ ศาลอาจสั่งให้คู่พิพาทฝ่ายที่จะถูกบังคับวางประกันที่
เหมาะสมก่อนก็ได้ 

  
มาตรา ๔๔  ศาลมีอ านาจท าค าสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามค าชี้ขาดตามมาตรา ๔๓ ได้ ถ้า

ปรากฏต่อศาลว่าค าชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย
หรือถ้าการบังคับตามค าชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

  
มาตรา ๔๕  ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ 
(๑) การยอมรับหรือการบังคับตามค าชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๒) ค าสั่งหรือค าพิพากษานั้นฝ่าฝืนต่อบทกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 

(๓) ค าสั่งหรือค าพิพากษานั้นไม่ตรงกับค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

(๔) ผู้พิพากษา หรือตุลาการซึ่งพิจารณาคดีนั้นได้ท าความเห็นแย้งไว้ในค าพิพากษา หรือ 

(๕) เป็นค าสั่งเกี่ยวด้วยการใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่พิพาทตามมาตรา 
๑๖ 

การอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาหรือ
ศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี 

  
หมวด ๘ 

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าป่วยการ 



                   
  

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้น
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ แต่ไม่รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายของ
ทนายความ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่มิได้ก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือค่าป่วยการ
อนุญาโตตุลาการไว้ในค าชี้ขาด คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือคณะอนุญาโตตุลาการอาจยื่นค าร้องให้ศาลที่มีเขต
อ านาจมีค าสั่งเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาโตตุลาการและค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการได้ตามท่ี
เห็นสมควร 

  
มาตรา ๔๗  หน่วยงานซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ

อาจก าหนดค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าป่วยการในการด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการก็ได้ 
  

บทเฉพาะกาล 

                   
  

มาตรา ๔๘  บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์แห่งสัญญา
อนุญาโตตุลาการ และการด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการใดที่ได้กระท าไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการใดที่ยังมิได้กระท าและยังไม่ล่วงพ้นก าหนดเวลาที่จะต้อง
กระท าตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการนั้นได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระงับข้อพิพาททางการพาณิชย์
ระหว่างประเทศแต่เนื่องจากพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว 
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศอ่ืนด้วย สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเสียใหม่ 
โดยน ากฎหมายแม่แบบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการว่าด้วย
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างกว้างขวางมาเป็นหลักเพื่อ
พัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และส่งเสริมให้มีการใช้
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ระหว่างประเทศให้แพร่หลาย
ยิ่งขึ้น อันจะเป็นการลดปริมาณคดีท่ีจะขึ้นมาสู่ศาลอีกทางหนึ่ง  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



                      
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒[๙] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการด าเนินการทาง
อนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักรได้มีการตั้งคนต่างด้าวท าหน้าที่อนุญาโตตุลาการและผู้รับมอบอ านาจของ
คู่พิพาท ซึ่งการเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าวต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว  ดังนั้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่บุคคลดังกล่าวในการเข้ามาด าเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักรและได้รับใบอนุญาตท างานของคนต่าง ด้าว  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ชญานิศ/จัดท า 

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

  
นุสรา/ตรวจ 

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๑๙/ตอนท่ี ๓๙ ก/หน้า ๑/๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ 
[๒] หมวด ๒/๑ อนุญาโตตลุาการซึง่เป็นคนต่างด้าว มาตรา ๒๓/๑ ถงึ มาตรา ๒๓/๖ เพิ่มโดย

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๓] มาตรา ๒๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติอนญุาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๔] มาตรา ๒๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติอนญุาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๕] มาตรา ๒๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติอนญุาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๖] มาตรา ๒๓/๔ เพิม่โดยพระราชบัญญัติอนญุาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๗] มาตรา ๒๓/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติอนญุาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๘] มาตรา ๒๓/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติอนญุาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๔๙ ก/หน้า ๖๒/๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
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