
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
อนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   
 

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

เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 

๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
มาตรา ๔  บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพงในสวนที่เก่ียวกับอนุญาโตตุลาการนอกศาลใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
นั้นอางถึงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะอนุญาโตตุลาการ” หมายความวา อนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือ

อนุญาโตตุลาการหลายคน 
“ศาล” หมายความวา องคกรหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่มีอํานาจตุลาการตาม

กฎหมายของประเทศซึ่งเปนที่ตั้งของศาลนั้น 
“ขอเรียกรอง” หมายความรวมถึง ขอเรียกรองแยงดวย ทั้งนี้ เวนแตขอเรียกรอง

ตามมาตรา ๓๑ (๑) และมาตรา ๓๘ วรรคสอง (๑) 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คําคัดคาน” หมายความรวมถึง คําคัดคานแกขอเรียกรองแยงดวย ทั้งนี้ เวนแต
คําคัดคานแกขอเรียกรองแยงตามมาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๓๘ วรรคสอง (๑) 

 
มาตรา ๖  ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ ในกรณีที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ให

อํานาจคูสัญญาในการตัดสินใจเรื่องใด คูสัญญานั้นมีอํานาจมอบหมายใหบุคคลที่สามหรือ
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเปนผูตัดสินใจเรื่องนั้นแทนไดดวย 

ในกรณีที่บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหขอเท็จจริงใดเปน
ขอเท็จจริงที่คูสัญญาจะหรืออาจจะตกลงกันได หรือกําหนดถึงขอตกลงของคูสัญญาไมวาดวย
ประการใดๆ ขอตกลงเชนวานั้นใหรวมถึงขอบังคับวาดวยอนุญาโตตุลาการที่ระบุไวในขอตกลงนั้น
ดวย 

 
มาตรา ๗  ในกรณีที่คูสัญญามิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน การสงเอกสารตาม

พระราชบัญญัตินี้ ถาไดสงใหแกบุคคลซึ่งระบุไวในเอกสารนั้นหรือไดสงไปยังสํานักทําการงาน 
ภูมิลําเนา หรือที่อยูทางไปรษณียของบุคคลซึ่งระบุไวในเอกสารนั้น หรือในกรณีที่ไมปรากฏที่อยู
ขางตนแมไดสืบหาตามสมควรแลวถาไดสงไปยังสํานักทําการงาน หรือภูมิลําเนา หรือที่อยูทาง
ไปรษณียแหงสุดทายที่ทราบ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ถา
เปนการสงภายในประเทศ หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่แสดงถึงความพยายามในการจัดสง ใหถือวาบุคคล
ซึ่งระบุไวในเอกสารนั้นไดรับเอกสารดังกลาวแลว 

บทบัญญัติมาตรานี้ไมใชบังคับกับการสงเอกสารในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ในศาล 

 
มาตรา ๘  ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดรูวาบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้ซึ่ง

คูสัญญาอาจตกลงกันเปนอยางอ่ืนได หรือคูสัญญาอีกฝายหนึ่งยังมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไว ในสัญญาอนุญาโตตุลาการ  ถ าคู สัญญาฝ ายนั้นยั งดํ า เนินกระบวนพิจารณาในชั้ น
อนุญาโตตุลาการตอไปโดยไมคัดคานการไมปฏิบัติของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งภายในเวลาอันสมควร
หรือภายในเวลาที่กําหนดไวใหถือวาคูสัญญาฝายนั้นสละสิทธิ์ในการคัดคาน 

 
มาตรา ๙  ใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง หรือศาล

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศภาค หรือศาลที่มีการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
อยูในเขตศาลหรือศาลที่คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล หรือศาลที่มีเขตอํานาจ
พิจารณาพิพากษาขอพิพาทซึ่งไดเสนอตออนุญาโตตุลาการนั้น เปนศาลที่มีเขตอํานาจตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

สัญญาอนุญาโตตุลาการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

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 

 
มาตรา  ๑๒   ความสมบู รณแห ง สัญญาอนุญา โตตุลาการและการตั้ ง

อนุญาโตตุลาการยอมไมเสียไปแมในภายหลังคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตายหรือส้ินสุดสภาพความ
เปนนิติบุคคล ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถ 

 
มาตรา  ๑๓   เมื่ อมีการโอนสิทธิ เ รียกรองหรือความรับผิดใด  สัญญา

อนุญาโตตุลาการที่มีอยูเก่ียวกับสิทธิเรียกรองหรือความรับผิดนั้นยอมผูกพันผูรับโอนดวย 
 
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งฟองคดีเก่ียวกับขอพิพาทตาม

สัญญาอนุญาโตตุลาการโดยมิไดเสนอขอพิพาทนั้นตอคณะอนุญาโตตุลาการตามสัญญา คูสัญญา
ฝายที่ถูกฟองอาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจไมชากวาวันยื่นคําใหการหรือภายในระยะเวลาที่
มีสิทธิ ย่ืนคําใหการตามกฎหมายใหมีคําส่ังจําหนายคดี เพ่ือใหคู สัญญาไปดําเนินการทาง
อนุญาโตตุลาการ และเมื่อศาลทําการไตสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุที่ทําใหสัญญาอนุญาโตตุลาการ
นั้นเปนโมฆะ หรือใชบังคับไมได หรือมีเหตุที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานั้นได ก็ใหมีคําส่ัง
จําหนายคดีนั้นเสีย 

ในระหวางการพิจารณาคํารองของศาลตามวรรคหนึ่ง คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง
อาจเริ่มดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการได หรือคณะอนุญาโตตุลาการอาจดําเนินกระบวน
พิจารณาตอไป และมีคําช้ีขาดในขอพิพาทนั้นได 

 
มาตรา ๑๕  ในสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชนไมวาเปนสัญญาทาง

ปกครองหรือไมก็ตาม คูสัญญาอาจตกลงใหใชวิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาทได 
และใหสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๖  คูสัญญาที่ไดทําสัญญาอนุญาโตตุลาการไวอาจยื่นคํารองตอศาลที่มี

เขตอํานาจใหมีคําส่ังใชวิธีการชั่วคราวเพื่อคุมครองประโยชนของตนกอน หรือขณะดําเนินการทาง
อนุญาโตตุลาการไดถาศาลเห็นวากระบวนพิจารณานั้นหากเปนการพิจารณาของศาลแลวศาลทาํให
ไดก็ใหศาลจัดการใหตามคํารองนั้น ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาล 
ในสวนที่เก่ียวกับการนั้นมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังตามคํารองของคูสัญญาตามวรรคหนึ่ง ถาคูสัญญาฝายที่ย่ืน
คํารองมิไดดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําส่ังหรือภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนดใหถือวาคําส่ังนั้นเปนอันยกเลิกเมื่อครบกําหนดดังกลาว 

 
หมวด ๒ 

คณะอนญุาโตตุลาการ 
   

 
มาตรา ๑๗  ใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการเปนจํานวน

เลขคี่ 
ในกรณีที่คูพิพาทกําหนดจํานวนอนุญาโตตุลาการเปนเลขคู ใหอนุญาโตตุลาการ

รวมกันตั้งอนุญาโตตุลาการเพิ่มอีกหนึ่งคนเปนประธานคณะอนุญาโตตุลาการ วิธีการตั้งประธาน
คณะอนุญาโตตุลาการ ใหเปนไปตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๒) 

ในกรณีที่คูพิพาทไมสามารถตกลงกําหนดจํานวนอนุญาโตตุลาการได ใหมี
อนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดกําหนดวิธีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไวเปน

อยางอ่ืน ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่กําหนดใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการ

เพียงคนเดียว ถาคูพิพาทไมอาจตกลงกันได ใหคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขต
อํานาจใหมีคําส่ังตั้งคณะอนุญาโตตุลาการแทน 

(๒) ในกรณีที่กําหนดใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการ
มากกวาหนึ่งคนใหคูพิพาทตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละเทากัน และใหอนุญาโตตุลาการดังกลาว
รวมกันตั้งอนุญาโตตุลาการอีกคนหนึ่ง แตถาคูพิพาทฝายใดมิไดตั้งอนุญาโตตุลาการภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ ได รับแจงจากคู พิพาทอีกฝายหนึ่งใหตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือถา
อนุญาโตตุลาการทั้งสองฝายไมอาจรวมกันตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ผูนั้นไดรับการตั้งใหเปนอนุญาโตตุลาการใหคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งย่ืนคาํรองตอศาลที่
มีเขตอํานาจใหมีคําส่ังตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือประธานคณะอนุญาโตตุลาการแทน 

ในกรณีที่การตั้งอนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่งมิไดกําหนดวิธีการอื่นใดที่ทําให
สามารถตั้งอนุญาโตตุลาการได ใหคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจให
ดําเนินการตั้งอนุญาโตตุลาการตามที่ศาลเห็นสมควรได หากปรากฏวา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งมิไดดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไว 
(๒) คูพิพาทหรืออนุญาโตตุลาการไมอาจตกลงกันตามวิธีการที่กําหนดไวได 

หรือ 
(๓) บุคคลที่สามหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งมิไดดําเนินการตามวิธีการที่

กําหนดไว 
 
มาตรา ๑๙  อนุญาโตตุลาการตองมีความเปนกลางและเปนอิสระ รวมทั้งตองมี

คุณสมบัติตามที่กําหนดไวในสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือในกรณีที่คูสัญญาตกลงกันใหหนวยงาน
ซึ่งจัดตั้งข้ึนเพื่อดําเนินการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการเปนผูดําเนินการตองมคีณุสมบตัิ
ตามที่หนวยงานดังกลาวกําหนด 

บุคคลซึ่งจะถูกตั้งเปนอนุญาโตตุลาการจะตองเปดเผยขอเท็จจริงซึ่งอาจเปนเหตุ
อันควรสงสัยถึงความเปนกลางหรือความเปนอิสระของตน และนับแตเวลาที่ไดรับการตั้งและ
ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ บุคคลดังกลาวจะตองเปดเผยขอเท็จจริงเชนวา
นั้นตอคูพิพาทโดยไมชักชาเวนแตจะไดแจงใหคูพิพาทรูลวงหนาแลว 

อนุญาโตตุลาการอาจถูกคัดคานได หากปรากฏขอเท็จจริงซึ่งเปนเหตุอันควร
สงสัยถึงความเปนกลางหรือความเปนอิสระ หรือการขาดคุณสมบัติตามที่คูพิพาทตกลงกัน แต
คูพิพาทจะคัดคานอนุญาโตตุลาการซ่ึงตนเปนผูตั้งหรือรวมตั้งมิได เวนแตคูพิพาทฝายนั้นมิไดรู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการคัดคานในขณะที่ตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน คูพิพาทฝายที่

ประสงคจะคัดคานอนุญาโตตุลาการจะตองย่ืนหนังสือแสดงเหตุแหงการคัดคานตอคณะ
อนุญาโตตุลาการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรูถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือรูถึงขอเท็จจริง
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๙ วรรคสามและหากอนุญาโตตุลาการซึ่งถูกคัดคานไมถอนตัวจากการ
เปนอนุญาโตตุลาการหรือคู พิพาทอีกฝ ายหนึ่ งไม เ ห็นดวยกับขอคัดค านนั้น  ใหคณะ
อนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยคําคัดคานนั้น 

ถาการคัดคานโดยวิธีตามที่คูพิพาทตกลงกันหรือตามวิธีที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง 
ไมบรรลุผลหรือในกรณีมีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว คูพิพาทฝายที่คัดคานอาจยื่นคํารอง
คัดคานตอศาลที่มีเขตอํานาจภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยคําคัดคาน
นั้น หรือนับแตวันที่รูถึงการตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือรูถึงขอเท็จจริงตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๙ 
วรรคสาม แลวแตกรณีและเมื่อศาลไตสวนคําคัดคานนั้นแลวใหมีคําส่ังยอมรับหรือยกเสียซึ่งคํา
คัดคานนั้น และในระหวางการพิจารณาของศาล คณะอนุญาโตตุลาการซึ่งรวมถึงอนุญาโตตุลาการ
ซึ่งถูกคัดคานอาจดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตอไปจนกระทั่งมีคําช้ีขาดได ทั้งนี้ เวนแตศาลจะ
มีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปน คณะอนุญาโตตุลาการอาจขยายระยะเวลาการคัดคาน
อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่งออกไปไดอีกไมเกินสิบหาวัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑  การเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงเมื่อตาย 
ในกรณีที่บุคคลซึ่งจะไดรับหรือไดรับการตั้งเปนอนุญาโตตุลาการผูใดไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดไมวาโดยไมยินยอมรับการตั้ง ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด ถูกศาลส่ังใหเปนคนไร
ความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือไมปฏิบัติหนาที่ภายในระยะเวลาอันสมควรดวย
เหตุอ่ืน ใหการเปนอนุญาโตตุลาการของผูนั้นสิ้นสุดลงเมื่ออนุญาโตตุลาการผูนั้นขอถอนตัว หรือ
คูพิพาทตกลงกันใหการเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลง แตถายังมีขอโตแยงในเหตุดังกลาว 
คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจใหวินิจฉัยถึงการสิ้นสุดของการเปน
อนุญาโตตุลาการได 

ภายใตบังคับวรรคสองหรือมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง การที่อนุญาโตตุลาการขอถอน
ตัวหรือการที่คูพิพาทตกลงกันใหการเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลง ไมถือวาเปนการยอมรับเหตุ
ตามวรรคสองหรือมาตรา ๑๙ วรรคสาม 

 
มาตรา ๒๒  ถาการเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา 

๒๑ หรือเพราะเหตุการถอนตัวของอนุญาโตตุลาการ หรือคู พิพาทตกลงกันใหการเปน
อนุญาโตตุลาการส้ินสุดลงหรือในกรณีที่การเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลงดวยเหตุอ่ืน ใหตั้ง
อนุญาโตตุลาการแทนตามวิธีการที่ไดกําหนดไวสําหรับการตั้งอนุญาโตตุลาการ 

 
มาตรา ๒๓  อนุญาโตตุลาการไมตองรับผิดทางแพงในการกระทําตามหนาที่ใน

ฐานะอนุญาโตตุลาการ เวนแตจะกระทําการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงทําให
คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งเสียหาย 

อนุญาโตตุลาการผูใด เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในหนาที่ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสิบปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกอนุญาโตตุลาการ
เพ่ือจูงใจใหกระทําการไมกระทําการหรือประวิงการกระทําการใดอันมิชอบดวยหนาที่ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสิบปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
หมวด ๓ 

อํานาจของคณะอนุญาโตตลุาการ 
   

 
มาตรา ๒๔  คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจวินิจฉัยขอบเขตอํานาจของตนรวมถึง

ความมีอยูหรือความสมบูรณของสัญญาอนุญาโตตุลาการ ความสมบูรณของการตั้งคณะ
อนุญาโตตุลาการ และประเด็นขอพิพาทอันอยูภายในขอบเขตอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการได 
และเพ่ือวัตถุประสงคนี้ใหถือวาขอสัญญาอนุญาโตตุลาการซึ่งเปนสวนหนึ่งของสัญญาหลักเปนขอ
สัญญาแยกตางหากจากสัญญาหลัก คําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่วาสัญญาหลักเปนโมฆะ
หรือไมสมบูรณจะไมกระทบกระเทือนถึงขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การคัดคานอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาขอพิพาทใดจะตอง
ถูกยกข้ึนวากลาวไมชากวาวันยื่นคําคัดคานตอสูในประเด็นขอพิพาท และคูพิพาทจะไมถูกตัดสิทธิ
ที่จะคัดคานเพราะเหตุที่คูพิพาทนั้นไดตั้งหรือมีสวนรวมในการตั้งอนุญาโตตุลาการ และในการ
คัดคานวาคณะอนุญาโตตุลาการกระทําเกินขอบเขตอํานาจ คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งตองยกข้ึนวา
กลาวในทันทีที่เร่ืองดังกลาวเกิดขึ้นในระหวางดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ เวนแตในกรณีที่
คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาเห็นวาการที่ลาชานั้นมีเหตุสมควร คณะอนุญาโตตุลาการอาจ
อนุญาตใหคูพิพาทยกขึ้นวากลาวภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไวก็ได 

คณะอนุญาโตตุลาการอาจวินิจฉัยขอบเขตอํานาจของตนโดยการวินิจฉัยชี้ขาด
เบื้องตน หรือในคําช้ีขาดประเด็นขอพิพาทก็ได แตถาคณะอนุญาโตตุลาการไดช้ีขาดเบื้องตนวา
คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจพิจารณาเรื่องใด คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจยื่นคํารองตอศาลที่มี
เขตอํานาจใหวินิจฉัยชี้ขาดปญหาดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําช้ีขาดเบือ้งตนนัน้
และในขณะที่คํารองยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาล คณะอนุญาโตตุลาการอาจดําเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการและทําคําช้ีขาดตอไปได 

 
หมวด ๔ 

วิธีพิจารณาชัน้อนุญาโตตุลาการ 
   

 
มาตรา ๒๕  ในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ใหคูพิพาทไดรับการ

ปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน และใหมีโอกาสนําสืบพยานหลักฐานและเสนอขออางขอตอสูของตนได
ตามพฤติการณแหงขอพิพาทนั้น 

ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันหรือกฎหมายนี้มิไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ให
คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ไดตามที่เห็นสมควร อํานาจของคณะ
อนุญาโตตุลาการนี้ใหรวมถึงอํานาจวินิจฉัยในเรื่องการรับฟงพยานหลักฐานและการชั่งน้ําหนัก
พยานหลักฐานทั้งปวงดวย 

เพ่ือประโยชนแหงหมวดนี้ คณะอนุญาโตตุลาการอาจนําประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงวาดวยพยานหลักฐานมาใชโดยอนุโลม 

 
มาตรา  ๒๖   คู พิพาทอาจตกลงกํ าหนดสถานที่ ในการดํ า เนินการทาง

อนุญาโตตุลาการไวก็ได ในกรณีที่ไมมีขอตกลงเชนวานั้น ใหคณะอนุญาโตตุลาการกําหนดสถานที่
โดยคํานึงถึงสภาพแหงขอพิพาทและความสะดวกของคูพิพาท 

ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน คณะอนุญาโตตุลาการอาจกําหนด
สถานที่อ่ืนใดนอกเหนือจากที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งเพ่ือดําเนินการปรึกษาหารือ เพ่ือสืบพยาน
บุคคลผูเช่ียวชาญหรือคูพิพาท หรือเพ่ือตรวจสอบวัตถุ สถานที่หรือเอกสารใดๆ ก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

(๑) เมื่อคูพิพาทฝายหนึ่งไดรับหนังสือจากคูพิพาทอีกฝายหนึ่งขอใหระงับขอ
พิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ 

(๒) เมื่อคูพิพาทฝายหนึ่งบอกกลาวเปนหนังสือแกคูพิพาทอีกฝายหนึ่งใหตั้ง
อนุญาโตตุลาการหรือใหความเห็นชอบในการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทนั้น 

(๓) เมื่อคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งมีหนังสือแจงขอพิพาทที่ประสงคจะระงับตอ
คณะอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกําหนดคณะอนุญาโตตุลาการไว 

(๔) เมื่อคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งเสนอขอพิพาทตอหนวยงานซึ่งจัดตั้งข้ึนเพื่อ
ดําเนินการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการตามที่ตกลงกันไว 

 
มาตรา ๒๘  คูพิพาทอาจตกลงกําหนดภาษาที่จะใชในการดําเนินกระบวน

พิจารณาได ในกรณีที่ไมมีขอตกลงเชนวานั้น ใหคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูกําหนด และถามิได
กําหนดไวโดยเฉพาะเปนอยางอ่ืนขอตกลงหรือขอกําหนดเชนวานี้ใหใชบังคับถึงขอเรียกรอง คํา
คัดคาน คํารองที่ทําเปนหนังสือของคูพิพาท การสืบพยาน คําช้ีขาด คําวินิจฉัยหรือการส่ือสารใดๆ 
ที่ทําโดยหรือทําตอคณะอนุญาโตตุลาการดวย 

คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีคําส่ังใหแนบคําแปลเอกสารที่คูพิพาทอางเปนพยาน
เปนภาษาตามที่คูพิพาทตกลงกันไวหรือตามที่คณะอนุญาโตตุลาการกําหนดก็ได 

 
มาตรา ๒๙  ภายในระยะเวลาที่คูพิพาทตกลงกันหรือที่คณะอนุญาโตตุลาการ

กําหนด ถาคูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน คูพิพาทฝายที่เรียกรองตองแสดงขอเท็จจริงเพ่ือ
สนับสนุนขอเรียกรอง ประเด็นขอพิพาท และคําขอบังคับของตน สวนคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรอง
ตองแสดงในคําคัดคานถึงขอตอสูของตน ทั้งนี้ คูพิพาทอาจแนบเอกสารที่เก่ียวของหรือบัญชีระบุ
พยานที่ระบุถึงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่ประสงคจะอางเปนพยานมาดวยก็ได 

ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจขอ
แกไขเพิ่มเติมขอเรียกรองหรือคําคัดคานในระหวางพิจารณาก็ได เวนแตคณะอนุญาโตตุลาการ
เห็นวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นไมสมควรเมื่อคํานึงถึงความลาชาที่จะเกิดขึ้น 

 
มาตรา  ๓๐   ในกรณีที่ คู พิพาทมิ ไดตกลงกันไว เปนอย าง อ่ืน  ใหคณะ

อนุญาโตตุลาการเปนผูกําหนดวาจะสืบพยานหรือฟงคําแถลงการณดวยวาจาหรือเปนหนังสือ หรือ
จะดําเนินกระบวนพิจารณาโดยรับฟงเพียงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นใดก็ได 

คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจดําเนินการสืบพยานตามวรรคหนึ่งในระหวาง
ดําเนินกระบวนพิจารณาในชวงใดๆ ตามที่เห็นสมควรถาไดรับคํารองขอจากคูพิพาทฝายใดฝาย
หนึ่ง เวนแตในกรณีที่คูพิพาทไดตกลงไมใหมีการสืบพยานดวยวาจาหรือเปนหนังสือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะอนุญาโตตุลาการแจงกําหนดนัดสืบพยานและนัดพิจารณาเพื่อตรวจสอบ
วัตถุ สถานที่ หรือเอกสารอยางอ่ืนใหคูพิพาททราบลวงหนาเปนเวลาพอสมควร 

ขอเรียกรอง คําคัดคาน คํารอง เอกสาร หรือขอมูลทั้งหมดที่คูพิพาทฝายใดเสนอ
ตอคณะอนุญาโตตุลาการจะตองสงใหแกคูพิพาทอีกฝายหนึ่งดวย ทั้งนี้ ใหรวมถึงรายงานของ
ผูเช่ียวชาญหรือเอกสารหลักฐานใดๆ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการจะตองใชประกอบการชี้ขาดดวย 

 
มาตรา  ๓๑   ในกรณีที่ คู พิพาทมิ ไดตกลงกันไว เปนอย าง อ่ืน  ใหคณะ

อนุญาโตตุลาการดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑) มีคําส่ังยุติกระบวนพิจารณา ถาคูพิพาทฝายที่เรียกรองไมย่ืนขอเรียกรอง

ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง 
(๒) ดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป ถาคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรองไมย่ืนคํา

คัดคานตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แตทั้งนี้ มิใหถือวาการไมย่ืนคําคัดคานดังกลาว
เปนการยอมรับตามขอเรียกรองนั้น 

(๓) ดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป ถาคูพิพาทฝายใดไมมาในวันนัดสืบพยาน
หรือนัดพิจารณาหรือไมเสนอพยานหลักฐานใดๆ และใหมีคําช้ีขาดตอไป 

ใหคณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจไตสวนตามที่เห็นสมควรกอนดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ใหรวมถึงเหตุที่ทําใหคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรองขาดนัดยื่นคําคัดคานหรือขาดนัด
พิจารณา แลวแตกรณ ี

 
มาตรา  ๓๒   ในกรณี ที่ คู พิพ าทมิ ได ตกลงกั น ไ ว เ ป นอย า ง อ่ื น  คณะ

อนุญาโตตุลาการอาจดําเนินการ ดังตอไปนี ้
(๑) แตงตั้งผูเช่ียวชาญคนหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือใหทําความเห็นเฉพาะใน

ประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่จะตองช้ีขาดก็ได 
(๒) เรียกใหคูพิพาทใหขอเท็จจริงแกผูเช่ียวชาญ หรือจัดทําหรือดําเนินการ

เพ่ือใหไดมาซึ่งเอกสาร หรือวัตถุใดๆ ที่เก่ียวกับประเด็นขอพิพาทเพื่อใหผูเช่ียวชาญสามารถ
ตรวจสอบได 

ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน เมื่อผูเช่ียวชาญไดทําความเห็น
เปนหนังสือหรือดวยวาจาแลว หากคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งรองขอหรือคณะอนุญาโตตุลาการ
เห็นสมควร ใหผูเช่ียวชาญนั้นมาใหขอเท็จจริงเพ่ือใหคูพิพาทมีโอกาสซักถาม หรือคูพิพาทฝายนั้น
อาจนําพยานผูเช่ียวชาญของตนมาสืบในประเด็นดังกลาวได 

 
มาตรา ๓๓  คณะอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการคนใดคนหนึ่ง หรือ

คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งโดยความยินยอมของคณะอนุญาโตตุลาการเสียงขางมาก อาจยื่นคํารอง
ตอศาลที่มีเขตอํานาจใหออกหมายเรียกพยาน หรือมีคําส่ังใหสงเอกสารหรือวัตถุใดก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ศาลเห็นวาการดําเนินกระบวนพิจารณาตามคํารองตามวรรคหนึ่ง ถา
เปนการพิจารณาของศาลแลวศาลอาจทําใหได ก็ใหศาลจัดการใหตามคํารองนั้น ทั้งนี้ ใหนํา
บทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลในสวนที่เก่ียวกับการนั้นมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

คําช้ีขาดและการสิ้นสุดกระบวนพิจารณา 
   

 
มาตรา ๓๔  ใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาทไปตามกฎหมายที่คูพิพาท

กําหนดใหนํามาใชบังคับกับขอพิพาท ในกรณีที่มีการกําหนดถึงกฎหมายหรือระบบกฎหมายของ
ประเทศใด หากขอความมิไดกําหนดไวโดยชัดแจงใหหมายความถึงกฎหมายสารบัญญัติ มิใช
กฎหมายวาดวยการขัดกันแหงกฎหมายของประเทศนั้น 

ในกรณีที่คูพิพาทมิไดกําหนดถึงกฎหมายที่จะนํามาใชบังคับกับขอพิพาทไว ให
คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาทไปตามกฎหมายไทย เวนแตเปนกรณีที่มีการขัดกันแหง
กฎหมาย ก็ใหพิจารณาจากหลักวาดวยการขัดกันแหงกฎหมายที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร
นํามาปรับใช 

คูพิพาทอาจกําหนดไวโดยชัดแจงใหคณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจชี้ขาดขอ
พิพาทโดยใชหลักแหงความสุจริตและเปนธรรม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตองเปนไปตามขอสัญญา และหาก
เปนขอพิพาททางการคาใหคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางการคาที่ใชกับธุรกรรมนั้นดวย 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน คําช้ีขาด คําส่ัง และ

คําวินิจฉัยในเรื่องใดๆ ของคณะอนุญาโตตุลาการใหเปนไปตามเสียงขางมาก ถาไมอาจหาเสียง
ขางมากได ใหประธานคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูทําคําช้ีขาด มีคําส่ังหรือคําวินิจฉัยเพียงผูเดียว 

ใหประธานคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูช้ีขาดในกระบวนวิธีพิจารณา ถาคูพิพาท
หรืออนุญาโตตุลาการทุกคนไดใหอํานาจไวเชนนั้น 

 
มาตรา  ๓๖   ในระหว างดํ า เนินการทางอนุญาโตตุลาการ  ถ าคู พิพาท

ประนีประนอมยอมความกันใหคณะอนุญาโตตุลาการยุติกระบวนพิจารณา หากคูพิพาทรองขอ
และคณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไมเปนการฝา
ฝนตอกฎหมาย ใหคณะอนุญาโตตุลาการมีคําช้ีขาดไปตามขอตกลงประนีประนอมยอมความนั้น 

คําช้ีขาดตามขอตกลงประนีประนอมยอมความใหอยูภายใตบังคับมาตรา ๓๗ 
และใหมีสถานะและผลเชนเดียวกับคําช้ีขาดที่วินิจฉัยในประเด็นขอพิพาท 

 
มาตรา ๓๗  คําช้ีขาดตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือคณะอนุญาโตตุลาการถา

คณะอนุญาโตตุลาการมีจํานวนมากกวาหนึ่งคน การลงลายมือช่ือของอนุญาโตตุลาการเสียงขาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มากถือวาเพียงพอแลวแตตองจดแจงเหตุขัดของของอนุญาโตตุลาการผูซึ่งไมลงลายมือช่ือนั้นไว
ดวย 

ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน คําช้ีขาดตองระบุเหตุผลแหงการ
วินิจฉัยทั้งปวงไวโดยชัดแจง แตจะกําหนดหรือช้ีขาดการใดใหเกินขอบเขตแหงสัญญา
อนุญาโตตุลาการหรือคําขอของคูพิพาทไมได เวนแตจะเปนคําช้ีขาดตามขอตกลงประนีประนอม
ยอมความตามมาตรา ๓๖ หรือเปนการกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
หรือคาปวยการอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๖ 

คําช้ีขาดตองระบุวันและสถานที่ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่งและใหถือวาคําช้ีขาดดังกลาวไดทําข้ึน ณ สถานที่เชนวานั้น 

เมื่อทําคําช้ีขาดเสร็จแลว ใหคณะอนุญาโตตุลาการสงสําเนาคําช้ีขาดนั้นใหแก
คูพิพาททุกฝาย 

 
มาตรา ๓๘  การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการจะสิ้นสุดลงเมื่อมีคําช้ีขาดเสร็จ

เด็ดขาดหรือโดยคําส่ังของคณะอนุญาโตตุลาการตามวรรคสอง 
คณะอนุญาโตตุลาการจะมีคําส่ังใหยุติกระบวนพิจารณา เมื่อ 
(๑) คูพิพาทฝายที่เรียกรองขอถอนขอเรียกรอง เวนแตคูพิพาทฝายที่ ถูก

เรียกรองไดคัดคานการถอนขอเรียกรองดังกลาว และคณะอนุญาโตตุลาการเห็นถึงประโยชนอัน
ชอบดวยกฎหมายของคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรองในการที่จะไดรับการวินิจฉัยในประเด็นขอพิพาท
นั้น 

(๒) คูพิพาทตกลงกันใหยุติกระบวนพิจารณา 
(๓) คณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะดําเนินกระบวนพิจารณา

ตอไป หรือไมอาจดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปได 
ภายใตบั งคั บมาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๐  วรรคสี่  อํ านาจของคณะ

อนุญาโตตุลาการจะสิ้นสุดลงพรอมกับการยุติของกระบวนพิจารณา 
 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ภายในสามสิบวันนับ

แตวันที่ไดรับคําช้ีขาด 
(๑) คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง อาจย่ืนคํารองขอใหคณะอนุญาโตตุลาการแกไข

ขอผิดพลาดในการคํานวณตัวเลข ขอผิดพลาดหรือการพิมพที่ผิดพลาดหรือขอผิดหลงเล็กนอยใน
คําช้ีขาดใหถูกตองได ทั้งนี้ ใหสงสําเนาคํารองใหคูพิพาทอีกฝายหนึ่งทราบดวย หรือ 

(๒) ในกรณีที่ไดตกลงกันไวแลว คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจยื่นคํารองขอให
คณะอนุญาโตตุลาการตีความ อธิบายขอความหรือสวนหนึ่งสวนใดในคําช้ีขาดได ทั้งนี้ ใหสง
สําเนาคํารองใหคูพิพาทอีกฝายหนึ่งทราบดวย 

ถาคณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาคํารองตาม (๑) และ (๒) มีเหตุผลสมควร ให
แกไขหรือตีความใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคํารอง คําตีความ อธิบายความ
ดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งของคําช้ีขาดดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะอนุญาโตตุลาการอาจแกไขขอผิดพลาดหรือขอผิดหลงตาม (๑) ไดเอง
ภายในสามสิบวันนับแตวันมีคําช้ีขาด 

เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจยื่นคํารอง
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําช้ีขาดและเมื่อไดแจงใหคูพิพาทอีกฝายหนึ่งทราบแลว ใหคณะ
อนุญาโตตุลาการทําคําช้ีขาดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอเรียกรองที่ยังมิไดมีการวินิจฉัยไวในคําช้ีขาด ถา
คณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาคํารองดังกลาวมีเหตุผลสมควร ใหทําคําช้ีขาดเพิ่มเติมใหเสร็จสิ้น
ภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับคํารอง 

ในกรณีมีเหตุจําเปน คณะอนุญาโตตุลาการอาจขยายระยะเวลาการแกไข การ
ตีความ การอธิบายความหรือการทําคําช้ีขาดเพิ่มเติมตามที่บัญญัติไวในวรรคสองและวรรคสี่ได 

ใหนํามาตรา ๓๗ มาใชบังคับแกการแกไข การตีความ การอธิบายความ หรือการ
ทําคําช้ีขาดเพิ่มเติมตามมาตรานี ้

 
หมวด ๖ 

การคัดคานคําช้ีขาด 
   

 
มาตรา ๔๐  การคัดคานคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจทําไดโดยการ

ขอใหศาลที่มีเขตอํานาจเพิกถอนคําช้ีขาดตามที่บัญญัติไวในมาตรานี ้
คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจขอใหเพิกถอนคําช้ีขาดได โดยยื่นคํารองตอศาลที่มี

เขตอํานาจภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับสําเนาคําช้ีขาด หรือถาเปนกรณีมีการขอใหคณะ
อนุญาโตตุลาการแกไขหรือตีความคําช้ีขาด หรือช้ีขาดเพิ่มเติม นับแตวันที่คณะอนุญาโตตุลาการ
ไดแกไขหรือตีความคําช้ีขาดหรือทําคําช้ีขาดเพิ่มเติมแลว 

ใหศาลเพิกถอนคําช้ีขาดไดในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) คูพิพาทฝายที่ขอใหเพิกถอนคําช้ีขาดสามารถพิสูจนไดวา 

(ก) คูสัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝายใดฝายหนึ่งเปนผูบกพรองใน
เร่ืองความสามารถตามกฎหมายที่ใชบังคับแกคูสัญญาฝายนั้น 

(ข) สัญญาอนุญาโตตุลาการไมมีผลผูกพันตามกฎหมายแหงประเทศที่
คูพิพาทไดตกลงกันไว หรือตามกฎหมายไทยในกรณีที่ไมมีขอตกลงดังกลาว 

(ค) ไมมีการแจงใหคูพิพาทฝายที่ขอใหเพิกถอนคําช้ีขาดรูลวงหนาโดยชอบ
ถึงการแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคล
ดังกลาวไมสามารถเขาตอสูคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการไดเพราะเหตุประการอื่น 

( ง )  คํ า ช้ี ข าด วิ นิ จ ฉั ย ข อ พิพาทซึ่ ง ไม อ ยู ใ น ขอบ เขตของสัญญา
อนุญาโตตุลาการหรือคําช้ีขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะ
อนุญาโตตุลาการ แตถาคําช้ีขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกไดจากคําช้ีขาดสวนที่
วินิจฉัยในขอบเขตแลวศาลอาจเพิกถอนเฉพาะสวนที่ วินิจฉัยเกินขอบเขตแหงสัญญา
อนุญาโตตุลาการหรือขอตกลงนั้นก็ได หรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(จ) องคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการมิไดเปนไปตามที่คูพิพาทไดตกลงกันไว หรือในกรณีที่คูพิพาทไมไดตกลงกันไว
เปนอยางอ่ืนองคประกอบดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายนี ้

(๒) มีกรณีปรากฏตอศาลวา 
(ก) คํ า ช้ีขาดนั้น เกี่ ยวกับขอพิพาทที่ ไมสามารถจะระงับโดยการ

อนุญาโตตุลาการไดตามกฎหมาย หรือ 
(ข) การยอมรับหรือการบังคับตามคําช้ีขาดนั้นจะเปนการขัดตอความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ในการพิจารณาคํารองใหเพิกถอนคําช้ีขาด ถาคูพิพาทยื่นคํารองและศาล

พิจารณาเห็นวามีเหตุผลสมควร ศาลอาจเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปตามที่เห็นสมควร เพ่ือให
คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาอีกครั้ งหนึ่ งหรือดํ า เนินการอย างใดอย างหนึ่ งที่คณะ
อนุญาโตตุลาการเห็นสมควร เพ่ือใหเหตุแหงการเพิกถอนนั้นหมดสิ้นไป 

 
หมวด ๗ 

การยอมรับและบังคับตามคําช้ีขาด 
   

 
มาตรา ๔๑  ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ คําช้ีขาดของ

คณะอนุญาโตตุลาการไมวาจะไดทําข้ึนในประเทศใดใหผูกพันคูพิพาท และเมื่อไดมีการรองขอตอ
ศาลที่มีเขตอํานาจยอมบังคับไดตามคําช้ีขาดนั้น 

ในกรณีคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการกระทําข้ึนในตางประเทศ ศาลที่มีเขต
อํานาจจะมีคําพิพากษาบังคับตามคําช้ีขาดใหตอเมื่อเปนคําช้ีขาดที่อยูในบังคับแหงสนธิสัญญา 
อนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศซึ่งประเทศไทยเปนภาคี และใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่
ประเทศไทยยอมตนเขาผูกพันเทานั้น 

 
มาตรา ๔๒  เมื่อคูพิพาทฝายใดประสงคจะใหมีการบังคับตามคําช้ีขาดของคณะ

อนุญาโตตุลาการใหคูพิพาทฝายนั้นยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจภายในกําหนดเวลาสามปนับ
แตวันที่อาจบังคับตามคําช้ีขาดไดเมื่อศาลไดรับคํารองดังกลาวใหรีบทําการไตสวน และมีคํา
พิพากษาโดยพลัน 

ผูรองขอบังคับตามคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
มาแสดงตอศาล 

(๑) ตนฉบับคําช้ีขาด หรือสําเนาที่รับรองถูกตอง 
(๒) ตนฉบับสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือสําเนาที่รับรองถูกตอง 
(๓) คําแปลเปนภาษาไทยของคําช้ีขาดและสัญญาอนุญาโตตุลาการโดยมีผูแปล

ซึ่งไดสาบานตัวแลวหรือปฏิญาณตนตอหนาศาลหรือตอหนาเจาพนักงานหรือบุคคลที่มีอํานาจใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การรับคําสาบาน หรือปฏิญาณหรือรับรองโดยเจาหนาที่ที่มีอํานาจในการรับรองคําแปล หรือ
ผูแทนทางการทูตหรือกงสุลไทยในประเทศที่มีการทําคําช้ีขาดหรือสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้น 

 
มาตรา ๔๓  ศาลมีอํานาจทําคําส่ังปฏิเสธไมรับบังคับตามคําช้ีขาดของคณะ

อนุญาโตตุลาการไมวาคําช้ีขาดนั้นจะไดทําข้ึนในประเทศใด ถาผูซึ่งจะถูกบังคับตามคําช้ีขาดพิสูจน
ไดวา 

(๑) คูสัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝายใดฝายหนึ่งเปนผูบกพรองในเรื่อง
ความสามารถตามกฎหมายที่ใชบังคับแกคูสัญญาฝายนั้น 

(๒) สัญญาอนุญาโตตุลาการไมมีผลผูกพันตามกฎหมายแหงประเทศที่คูสัญญา
ไดตกลงกันไวหรือตามกฎหมายของประเทศที่ทําคําช้ีขาดนั้น ในกรณีที่ไมมีขอตกลงดังกลาว 

(๓) ไมมีการแจงใหผูซึ่งจะถูกบังคับตามคําช้ีขาดรูลวงหนาโดยชอบถึงการ
แตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกลาวไม
สามารถเขาตอสูคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการไดเพราะเหตุประการอื่น 

(๔) คําช้ีขาดวินิจฉัยขอพิพาทซึ่งไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ
หรือคําช้ีขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ แต
ถาคําช้ีขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกไดจากคําช้ีขาดสวนที่วินิจฉัยในขอบเขตแลว
ศาลอาจบังคับตามคําช้ีขาดสวนที่วินิจฉัยอยูในขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือขอตกลง
นั้นก็ได 

(๕) องคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการมิไดเปนไปตามที่คูพิพาทไดตกลงกันไว หรือมิไดเปนไปตามกฎหมายของ
ประเทศที่ทําคําช้ีขาดในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไว หรือ 

(๖) คําช้ีขาดยังไมมีผลผูกพัน หรือไดถูกเพิกถอน หรือระงับใชเสียโดยศาลที่มี
เขตอํานาจหรือภายใตกฎหมายของประเทศที่ทําคําช้ีขาด เวนแตในกรณีที่ยังอยูในระหวางการ
ขอใหศาลที่มีเขตอํานาจทําการเพิกถอนหรือระงับใชซึ่งคําช้ีขาด ศาลอาจเลื่อนการพิจารณาคดีที่
ขอบังคับตามคําช้ีขาดไปไดตามที่เห็นสมควร และถาคูพิพาทฝายที่ขอบังคับตามคําช้ีขาดรองขอ 
ศาลอาจสั่งใหคูพิพาทฝายที่จะถูกบังคับวางประกันที่เหมาะสมกอนก็ได 

 
มาตรา ๔๔  ศาลมีอํานาจทําคําส่ังปฏิเสธการขอบังคับตามคําช้ีขาดตามมาตรา 

๔๓ ได ถาปรากฏตอศาลวาคํา ช้ีขาดนั้นเกี่ยวกับขอพิพาทที่ไมสามารถจะระงับโดยการ
อนุญาโตตุลาการไดตามกฎหมายหรือถาการบังคับตามคําช้ีขาดนั้นจะเปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 
มาตรา ๔๕  หามมิใหอุทธรณคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัติ

นี้ เวนแต 
(๑) การยอมรับหรือการบังคับตามคําช้ีขาดนั้นจะเปนการขัดตอความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) คําส่ังหรือคําพิพากษานั้นฝาฝนตอบทกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบ
เรียบรอยของประชาชน 

(๓) คําส่ังหรือคําพิพากษานั้นไมตรงกับคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
(๔) ผูพิพากษา หรือตุลาการซึ่งพิจารณาคดีนั้นไดทําความเห็นแยงไวในคํา

พิพากษา หรือ 
(๕) เปนคําส่ังเก่ียวดวยการใชวิธีการชั่วคราวเพื่อคุมครองประโยชนของคูพิพาท

ตามมาตรา ๑๖ 
การอุทธรณคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอุทธรณตอ

ศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณี 
 

หมวด ๘ 
คาธรรมเนียม คาใชจายและคาปวยการ 

   
 

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน คาธรรมเนียมและ
คาใชจายในชั้นอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนคาปวยการอนุญาโตตุลาการ แตไมรวมถึงคา
ทนายความและคาใชจายของทนายความ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในคําช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีที่มิไดกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือคา
ปวยการอนุญาโตตุลาการไวในคําช้ีขาด คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งหรือคณะอนุญาโตตุลาการอาจยื่น
คํารองใหศาลที่มีเขตอํานาจมีคําส่ังเร่ืองคาธรรมเนียมและคาใชจายในชั้นอนุญาโตตุลาการและคา
ปวยการอนุญาโตตุลาการไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๗  หนวยงานซึ่งไดจัดตั้งข้ึนเพื่อดําเนินการระงับขอพิพาทโดยวิธี

อนุญาโตตุลาการอาจกําหนดคาธรรมเนียม คาใชจาย และคาปวยการในการดําเนินกระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการก็ได 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๘  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงความ
สมบูรณแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการ และการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการใดที่ไดกระทําไป
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการใดที่ ยังมิไดกระทําและยังไมลวงพน
กําหนดเวลาที่จะตองกระทําตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการทาง
อนุญาโตตุลาการนั้นไดภายในกําหนดเวลาตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันการระงับขอ
พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการไดรับความนิยมอยางแพรหลาย โดยเฉพาะอยางย่ิงการระงับขอพิพาท
ทางการพาณิชยระหวางประเทศแตเนื่องจากพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดใช
บังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกลาวจึงไมสอดคลองกับสภาพของ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และไมสอดคลองกับหลักกฎหมายอนุญาโตตุลาการของ
ประเทศอื่นดวย สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเสียใหม โดยนํากฎหมายแมแบบวาดวย
อนุญาโตตุลาการทางพาณิชยระหวางประเทศของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวาง
ประเทศแหงสหประชาชาติซึ่งเปนที่ยอมรับและรูจักอยางกวางขวางมาเปนหลักเพ่ือพัฒนาระบบ
อนุญาโตตุลาการในประเทศไทยใหทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และสงเสริมใหมีการใช
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชยระหวางประเทศให
แพรหลายยิ่งข้ึน อันจะเปนการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นมาสูศาลอีกทางหนึ่ง จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


