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พระราชบัญญัติ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสถาบันอนุญาโตตุลาการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันอนุญาโตตุลาการ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
“ที่ปรึกษา” หมายความวา ที่ปรึกษาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
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“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งสถาบันขึ้นเรียกวา “สถาบันอนุญาโตตุลาการ” และใหเปนนิติบุคคล
มาตรา ๖ ใหสถาบันมีสํานักงานใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง
มาตรา ๗ สถาบันมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมและพัฒนากระบวนการประนอมขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
(๒) ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทโดยวิธีประนอมขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
(๓) สงเสริมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการประนอมขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการรวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวของ
มาตรา ๘ เพื่ อ ให บรรลุ วั ตถุ ป ระสงค ต ามมาตรา ๗ ให ส ถาบั น มี อํ า นาจกระทํา กิ จ การ
ดังตอไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสินทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) วาจางหรือมอบใหบุคคลทํากิจการที่อยูภายในอํานาจหนาที่ของสถาบัน
(๔) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค
(๕) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินการของสถาบัน
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสถาบันหรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
การกูยืมเงินตาม (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๒
ทุน รายได และทรัพยสิน
มาตรา ๙ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสถาบันประกอบดวย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

(๑) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมและจําเปน
(๓) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการที่เรียกเก็บจากคูพิพาทหรือผูมาใช
บริการของสถาบัน
(๕) รายไดจากการจัดอบรม สัมมนา และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการประนอมขอพิพาทและ
อนุญาโตตุลาการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๖) ดอกผลหรือ ผลประโยชน อื่น ที่ ได จากรายไดข องสถาบั น รวมทั้ งผลประโยชนจ าก
ทรัพยสินทางปญญา
มาตรา ๑๐ บรรดารายไดของสถาบันไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๑ ทรัพยสินของสถาบันไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ”
ประกอบดวยปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธานกรรมการ อัยการสูงสุด เลขาธิการสํานักงานศาล
ยุติ ธ รรม ประธานสภาหอการค าแห ง ประเทศไทย ประธานสภาอุต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย นายกสภาทนายความ นายกสภาวิศ วกร และนายกสภาสถาปนิ ก
เปนกรรมการโดยตําแหนง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนหาคนเปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิต ามวรรคหนึ่ง ใหแ ต งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถหรื อ
ประสบการณดานเศรษฐกิจ พาณิชย อุตสาหกรรม กฎหมาย หรืออนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ จะตองเปน
ผูแทนจากภาคเอกชนไมนอยกวาสามคน
มาตรา ๑๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และตองไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
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(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง
มาตรา ๑๔ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสี่ป กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมใหกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม
มาตรา ๑๕ นอกจากการพน จากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๑๔ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห อ อกเพราะบกพร อ งต อ หน า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๖ ในกรณี ที่ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ น จากตํ า แหน ง ก อ นวาระ คณะรั ฐ มนตรี
อาจแตงตั้งผูอื่น เปน กรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูใ นตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๗ การประชุม คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมน อยกวากึ่ งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมี อํ า นาจหน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของสถาบั น และ
โดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงานของสถาบัน
(๒) กําหนดมาตรการ หลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ ในสวนที่เกี่ยวกับรายไดและรายจาย
(๓) อนุมัติแผนการเงินและงบประมาณประจําปของสถาบัน
(๔) กําหนดกรอบอัตรากําลัง ระยะเวลาจาง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินเดือนพนักงาน
และลูกจาง
(๕) ออกขอบังคับวาดวยการประนอมขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
(๖) ออกขอบังคับวาดวยคุณธรรม จริยธรรม และมรรยาทของอนุญาโตตุลาการเพื่อสงเสริม
ความเปนกลางและความเปนอิสระของอนุญาโตตุลาการ
(๗) ออกขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารทั่วไป
ของสถาบันในเรื่องตอไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน การจัดแบงสวนงานของสถาบัน และขอบเขต
หนาที่ของสวนงานดังกลาว
(ข) การจางและการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
(ค) การสรรหา คัดเลือก แตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
และการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน
(ง) การจัดสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นแกพนักงานและลูกจางของสถาบัน
(จ) การกําหนดคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการและรายไดที่สถาบัน
ไดรับตามมาตรา ๙ (๔) และ (๕)
(ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุและทรัพยสินของสถาบัน รวมทั้งการบัญชี
และการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ ทั้งนี้ ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๘) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน
ขอบังคับหรือระเบียบตาม (๕) (๖) และ (๗) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได
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มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา
และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได
ใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ ไดรับเบี้ยประชุม
และประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๑ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่งเปนผูบริหารกิจการของสถาบันภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสม สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา และมีความรู
ความเชี่ยวชาญอันจะยังประโยชนใหเกิดแกสถาบัน เปนผูอํานวยการ
มาตรา ๒๒ ผูอํานวยการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และตองไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ
(๓) มีความรูความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๓ (๓) (๔) หรือ (๕)
มาตรา ๒๓ ใหผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๒๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการให อ อกเพราะบกพร อ งต อ หน า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๒
มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการพนจากตําแหนงตาม (๓) ตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู โดยไมนับรวมตําแหนงผูอํานวยการ
มาตรา ๒๕ ผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารงานของสถาบันตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการ
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(๒) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสถาบัน
(๓) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง
ตลอดจนใหพนักงานหรือลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันโดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับระเบียบ
หรือมติของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๖ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของสถาบันและ
เพื่อการนี้ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตามขอบังคับ
ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ
ผูอํานวยการตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๒๘ ใหสถาบันจัดทําบัญชีตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ตลอดจนรายงาน
ผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
มาตรา ๒๙ ใหสถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ สงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบ
วันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป และใหสงสําเนางบการเงินใหกรมบัญชีกลางเพื่อใชในการจัดทํางบการเงิน
แผนดิน
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน หรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แตงตั้งด วยความเห็ นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิ น เปนผูสอบบั ญชี แล วทํ ารายงานผลการ
สอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ
เพื่ อการนี้ ให ผู สอบบั ญชี มี อํ านาจตรวจสอบสรรพสมุ ดบั ญชี แ ละเอกสารหลั กฐานต าง ๆ
ของสถาบัน สอบถามผูอํานวยการ ผูตรวจสอบภายใน พนักงาน ลูกจางหรือบุคคลอื่นและเรียกใหสง
สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสถาบันเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
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หมวด ๕
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๐ ใหผูอํานวยการเสนอรางขอบังคับหรือระเบียบตามมาตรา ๑๘ (๕) (๖) และ
(๗) ตอ รัฐ มนตรีโ ดยไมชักช า รัฐ มนตรีอาจยั บยั้งรางข อบังคับหรื อระเบียบนั้น ไดพรอ มทั้งแสดง
เหตุผลโดยชัดแจง ในกรณีที่มิไดมีการยับยั้งภายในสามสิบวัน นับ แตวัน ที่ไดรับรางขอบังคับหรื อ
ระเบียบที่ผูอํานวยการเสนอ ใหดําเนินการประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาตอไปได
มาตรา ๓๑ ถารัฐมนตรียับยั้งรางขอบังคับหรือระเบียบใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง โดยพิจารณาเหตุผลของรัฐมนตรีประกอบดวย ในการประชุมนั้น ถามีเสียงยืนยันไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู ใหดําเนินการประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาตอไปได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อสงเสริมใหการระงับขอพิพาทดวย
วิธีอนุญาโตตุลาการเปนทางเลือกหนึ่งใหคูพิพาทใชในการระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชยแทนการ
ระงับขอพิพาทในศาลอันจะเปนการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นมาสูศาล สมควรใหมีองคกรที่มีความอิสระ
คลองตัวสูงในการบริหารจัดการ มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการระงับขอพิพาทโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการทําหนาที่ใ นการดําเนิน การสงเสริม และพัฒนากระบวนการประนอมขอพิพาทและ
อนุ ญ าโตตุ ล าการรวมทั้ ง ดํ า เนิ น กิ จ การเกี่ ย วกั บ การระงั บ ข อ พิ พ าทโดยวิ ธี อ นุ ญ าโตตุ ล าการ
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

