
บทที่ 13 SMEs
กฎหมายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการคาของ SMEs ในตางประเทศ



 การที่ SMEs ของไทยไปประกอบธุรกิจการคาในตางประเทศน้ัน จะตองเกี่ยวของ
กับกฎหมายภายในประเทศ และกฎระเบียบระหวางประเทศ ไมวาในรูปของสัญญาการ
ซื้อขายระหวางประเทศ การขนสงระหวางประเทศ การประกันภัยสินคา การใหเชาทรัพย  
การใหเชาซื้อ การรับจางทำของ ตัวแทน นายหนา การรับฝากของโดยมีบำเหน็จ  
การชำระเงนิคาสินคาฯ  ซึง่ถอืวา เปนสิง่ทีไ่มอาจหลกีเลีย่งได โดยรปูแบบของสญัญาตางๆ  นัน้
มีการจัดทำเปนมาตรฐานและมีการใชกันโดยทั่วไป จึงไมคอยจะมีปญหามากนัก แตยังมี
กฎหมายภายในประเทศและกฎระเบียบระหวางประเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกับการคาระหวางประเทศ
ที่สำคัญที่ SMEs ของไทย ควรจะตองใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง คือ ปญหาเมื่อเกิด
ขอพพิาททางการคาเกดิขึน้ จะเลอืกใชวธิกีารใดในการระงบัขอพพิาททีเ่กดิข้ึนหรอืจะเกดิข้ึน 
วธิกีารระงบัขอพพิาท ทีคู่กรณหีรอืนานาอารยประเทศใหการยอมรบั ไดแก การเจรจาตอรอง  
(Negotiation) การประนอมขอพิพาท (Conciliation) การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 
และการพิจารณาพิพากษาโดยศาล

 ในปจจุบนัวธิกีารการระงับขอพพิาทเกีย่วกบัการคาระหวางประเทศทีส่ะดวก รวดเร็ว 
เปนธรรม ประหยัดคาใชจาย มีกลไกการบังคับที่มีประสิทธิภาพ สมประโยชนของคูพิพาท 
และไดรับการยอมรับจากทุกฝาย คือ วิธีการอนุญาโตตุลาการ

 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ มี 2 กรณี คือ อนุญาโตตุลาการในศาล  
และอนุญาโตตุลาการนอกศาล

 อนญุาโตตลุาการในศาล เปนสวนหนึง่ของกระบวนการพจิารณาคด ี การดำเนนิการ
เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
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 อนญุาโตตลุาการนอกศาล หรอืทีม่กัเรยีกกนัวา การระงบัขอพพิาทโดยอนญุาโต
ตลุาการ เปนการระงบัขอพพิาททีส่ำคญัทีส่ดุในดานการคาและการพาณชิยระหวางประเทศ
คูสัญญามักจะมีการกำหนดวิธีการระงับขอพิพาทไวในสัญญาเลย ซึ่งอาจจะเปนขอสัญญา
อนุญาโตตุลาการ (Arbitration Clause) ซึ่งบังคับใหคูกรณีตองเสนอขอพิพาทตออนุญา
โตตุลาการเพื่อการวินิจฉัย ตามปกติคูกรณีก็อาจระบุใชสถาบันอนุญาโตตุลาการหนึ่ง
สถาบันใดในขอสัญญาเลย เชน ใหใชกฎขอบังคับของหอการคาระหวางประเทศ (ICC) 
บังคับกับอนุญาโตตุลาการนี้ หรือใหใชสถาบันอนุญาโตตุลาการของกระทรวงยุติธรรม 
เปนตน1

 อนญุาโตตุลาการนอกศาล เปนกระบวนการระงับขอพพิาททีคู่พพิาทหรอืคูสญัญา
ไดแตงต้ังผูทำหนาท่ีเปนคนกลางช้ีขาดขอพพิาทระหวางคูกรณี ซึง่อาจจะเปนคณะบุคคลหรอื
บคุคลเดียวกไ็ด ในทางสัญญาน้ัน การระงับขอพพิาทจัดเปนขอตกลงอันหน่ึง เปนขอตกลง
เพื่อใหมีการตัดสินขอพิพาทโดยบุคคลท่ีแตงตั้งขึ้น และคูสัญญายอมรับที่จะผูกพันตาม
คำตัดสินนั้น แทนท่ีจะนำขอพิพาทไปสูการพิจารณาของศาลในทันที จะมีประโยชนในการ
ลดภาระในเร่ืองของพิธีการ ความลาชา คาใชจายและความยุงยากตางๆ ในการฟองคดี
คูสญัญาจึงไดตกลงกันไวลวงหนาในสัญญา  ซึง่สามารถกำหนดไวในสัญญาตางๆ ได เชน 
สัญญาซื้อขาย สัญญาขนสง สัญญารับจางทำของ เปนตน

 การคาหรือการพาณิชยระหวางประเทศ จะมีอนุญาโตตุลาการการคาหรือการพาณิชย
ระหวางประเทศ ทำหนาท่ีระงบัขอพิพาทท่ีเก่ียวกบัการคาหรอืการพาณิชยระหวางประเทศ  
เปนกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีมกีารน่ังพจิารณาในตางประเทศ หรือหมายถึงคูกรณีใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการอยูคนละประเทศ  กระบวนการอนุญาโตตุลาการการคาหรือ
การพาณิชยระหวางประเทศ เปนกระบวนการท่ีจะอำนวยความยุตธิรรมใหเกดิความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดกวาการฟองรองบังคับคดี เชน คนไทยสงสินคาไปขายยังประเทศอังกฤษ 
และมีขอพิพาทเกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อขายนั้น หากจะฟองรองบังคับคดีทางศาล คนไทย
อาจจะตองไปฟองคนอังกฤษในประเทศอังกฤษ หรือ คนอังกฤษตองมาฟองคนไทยใน
ประเทศไทย หรอืคนองักฤษตองรอใหคนไทยเขาไปในประเทศองักฤษ หรือ คนไทยตองรอ
ใหคนอังกฤษเขามาในประเทศไทย จงึจะมีการฟองรองบังคบัคดกีนัได แตการระงับขอพพิาท

1 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, คูมือการศึกษาวิชากฎหมายการคาระหวางประเทศ, 2543.

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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โดยอนุญาโตตุลาการการคาหรอืการพาณิชยระหวางประเทศสามารถทำไดเลย นอกจากน้ัน
แลวคูกรณมีแีนวโนมทีจ่ะปฏิบตัติามคำชีข้าดของอนญุาโตตลุาการ เพราะคูกรณีเปนผูแตงตัง้
อนุญาโตตุลาการเอง นอกจากนั้นแลวศาลยังทำหนาที่ในการตรวจสอบวาการดำเนิน
กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการเปนไปโดยถูกตองตามหลักแหงความยุติธรรม
หรือไม ดังนั้น กระบวนการอนุญาโตตุลาการทางการคาหรือการพาณิชยระหวางประเทศ 
จึงเปนสิ่งที่นิยม และใชกันมาก

 จากความสำคัญของการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการดังกลาวขางตน
การที่ SMEs ไปประกอบธุรกิจการคาในตางประเทศ จะมีกฎหมายภายในประเทศและ
กฎระเบียบระหวางประเทศที่เกี่ยวเนื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทอยู 2 ฉบับ  
ประกอบดวย2

 1. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ของประเทศไทย
 

 2. อนุสัญญาวาดวยการยอมรับนับถือและการใชบังคับคำช้ีขาดของอนุญาโต

ตลุาการตางประเทศ ป ค.ศ. 1958 หรือทีเ่รียกกนัวา อนุสญัญากรงุนวิยอรค มสีาระสำคญั 
คือ กำหนดใหเปนหนาท่ีของศาลของรัฐภาคีสมาชิกที่จะตองยอมรับและบังคับสัญญา
อนุญาโตตุลาการ และยังกำหนดใหประเทศคูสัญญาบังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ตางประเทศดวย

 ในปจจบุนัประเทศไทยไดเขาเปนภาคขีองอนสุญัญากรงุนวิยอรคแลว ดงันัน้ ในการ
บงัคบัตามคำชีข้าดของอนญุาโตตลุาการระหวางประเทศ จงึตองพจิารณาตามบทบญัญตัใิน
อนสุญัญากรงุนวิยอรค โดยประเทศไทยไดมกีารปรบัปรงุกฎหมายวาดวยอนญุาโตตลุาการ 
คือ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 เน่ืองจากกฎหมายฉบับเดิมไดใชบังคับ
มานานแลว ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และไมสอดคลองกับ
หลักกฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศอื่น โดยนำกฎหมายแมแบบวาดวยอนุญาโต
ตุลาการทางพาณิชยระหวางประเทศของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวาง
ประเทศแหงสหประชาชาติ  ซึง่เปนทีย่อมรบัและรูจกัอยางกวางขวางมาเปนหลกัเพือ่พฒันา
ระบบอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยใหทัดเทียมกบันานาอารยประเทศ และสงเสริมใหมี
การใชกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในการระงับขอพพิาททางแพงและพาณิชยระหวาง
ประเทศใหแพรหลายย่ิงขึ้น อันจะเปนการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสูศาลอีกทางหน่ึง 

2 โกศล ฉันธิกุล, กฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพวิญูชน, 
พฤศจิกายน 2549)

กฎหมายที่เก่ียวเนื่องกับการคาของ SMEs ในตางประเทศ

1313SMEs 3-

XIII



 พระราชบัญญตัอินญุาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายหลักทีใ่ชบงัคบักบัการ
อนุญาโตตุลาการทุกประเภท ทั้งอนุญาโตตุลาการตามสัญญาการคาระหวางประเทศและ
ตามสัญญาอ่ืนๆ รวมท้ังสัญญาทางปกครองดวย และเปนการใชบังคับท้ังกรณีอนุญาโต
ตลุาการภายในประเทศและอนุญาโตตุลาการตางประเทศท่ีนำคำช้ีขาดมาบังคบัในประเทศ
อนัเปนการอำนวยความสะดวกแกบคุคลทีเ่กีย่วของ เชน คูกรณ ีอนุญาโตตลุาการ และศาล
ที่ไมตองพยายามแบงแยกความแตกตางระหวางการอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ
และระหวางประเทศเมื่อตองใชกฎหมาย เพราะใชบทบัญญัติเดียวกันกับทุกกรณี โดยมี
บทบัญญัติครอบคลุมในเร่ืองสัญญาอนุญาโตตุลาการ คณะอนุญาโตตุลาการ อำนาจ
ของคณะอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณา คำช้ีขาด การคัดคานคำช้ีขาด การบังคับตามคำ
ชี้ขาดและคาธรรมเนียมตางๆ โดยมีสาระสำคัญ เชน

 มาตรา 9 ใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง หรือศาล
ทรพัยสนิทางปญญาและการคาระหวางประเทศภาค หรอืศาลท่ีมกีารพจิารณาช้ันอนุญาโต
ตุลาการอยูในเขตศาล หรือ ศาลที่คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยูในเขตศาล 
หรือ ศาลท่ีมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาขอพิพาทซ่ึงไดเสนอตออนุญาโตตุลาการน้ัน  
เปนศาลท่ีมีเขตอำนาจฯ

 มาตรา 11 สัญญาอนุญาโตตุลาการ หมายถึง สัญญาท่ีคูสัญญาตกลงใหระงับขอ
พิพาทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีเกิดข้ึนแลวหรือท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ไมวาจะเกิดจากนิติสัมพันธ
ทางสัญญาหรือไมโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ท้ังน้ี สัญญาอนุญาโตตุลาการอาจเปนขอสัญญา
หนึ่งในสัญญาหลัก หรือ เปนสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกตางหากก็ได

 สญัญาอนุญาโตตุลาการตองมหีลกัฐานเปนหนังสอืลงลายมือชือ่คูสญัญา เวนแตถา
ปรากฏขอสัญญาในเอกสารที่คูสัญญาโตตอบทางจดหมาย โทรสาร โทรเลข โทรพิมพ
การแลกเปล่ียนขอมูลโดยมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือทางอื่นซึ่งมีการบันทึก
ขอสัญญาน้ันไว หรือมีการกลาวอางขอสัญญาในขอเรียกรองหรือขอคัดคาน และคูสัญญา
ฝายท่ีมิไดกลาวอางไมปฏิเสธใหถือวามีสัญญาอนุญาโตตุลาการแลว

 สัญญาท่ีมีหลักฐานเปนหนังสืออันไดกลาวถึงเอกสารใดท่ีมีขอตกลงใหระงับขอพิพาท
โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยมีวัตถุประสงคใหขอตกลงน้ันเปนสวนหนึ่งของสัญญาหลัก 
ใหถือวา มีสัญญาอนุญาโตตุลาการแลว
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 มาตรา 41 ภายใตบังคับมาตรา 42 มาตรา 43 และ มาตรา 44 คำช้ีขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการไมวาจะไดทำขึ้นในประเทศใดใหผูกพันคูพิพาท และเมื่อไดมีการ
รองขอตอศาลท่ีมีเขตอำนาจยอมบังคับไดตามคำชี้ขาดนั้น

 ในกรณีคำช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการกระทำข้ึนในตางประเทศ ศาลท่ีมีเขต
อำนาจจะมคีำพิพากษาบงัคบัตามคำชีข้าดใหตอเมือ่เปนคำชีข้าดทีอ่ยูในบังคบัสนธสิญัญา
อนุสัญญา หรือ ความตกลงระหวางประเทศซ่ึงประเทศไทยเปนภาคี และใหมีผลบังคับได
เพียงเทาที่ประเทศไทยยอมตนเขาผูกพันเทานั้น

 มาตรา 42 เมื่อคูพิพาทฝายใดประสงคจะใหมีการบังคับตามคำชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ ใหคูพพิาทฝายน้ันย่ืนคำรองตอศาลท่ีมเีขตอำนาจภายในกำหนดเวลา
สามปนบัแตวนัทีอ่าจบงัคบัตามคำชีข้าดได เมือ่ศาลไดรบัคำรองดงักลาวใหรบีทำการไตสวน
และมีคำพิพากษาโดยพลัน

 ผูรองขอบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะตองมีเอกสารดังตอไปนี้
มาแสดงตอศาล
 1) ตนฉบับคำชี้ขาด หรือ สำเนาท่ีรับรองถูกตอง

 2) ตนฉบับสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือ สำเนาท่ีรับรองถูกตอง

 3) คำแปลเปนภาษาไทยของคำชี้ขาดและสัญญาอนุญาโตตุลาการ โดยมีผูแปล
ซ่ึงไดสาบานตัวแลว หรือปฏิญาณตนตอหนาศาลหรือตอหนาเจาพนักงานหรือบุคคลท่ีมีอำนาจ
ในการรับคำสาบาน หรือปฏิญาณหรือรับรองโดยเจาหนาที่ที่มีอำนาจในการรับรองคำแปล
หรือผูแทนทางการทูตหรือกงสุลไทยในประเทศที่มีการทำคำชี้ขาดหรือสัญญาอนุญา
โตตุลาการนั้น

 มาตรา 43 ศาลมอีำนาจทำคำสัง่ปฏเิสธไมรบับงัคบัตามคำชีข้าดของคณะอนญุาโต
ตลุาการไมวาคำช้ีขาดน้ันจะไดทำขึน้ในประเทศใด ถาผูซึง่จะถูกบังคบัตามคำช้ีขาดพิสจูน
ไดวา
 1) คูสัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝายใดฝายหน่ึงเปนผูบกพรองในเร่ือง
ความสามารถตามกฎหมายท่ีใชบังคับแกคูสัญญาฝายนั้น

 2) สญัญาอนญุาโตตุลาการไมมผีลผกูพนัตามกฎหมายแหงประเทศทีคู่สญัญาได
ตกลงกันไวหรอืตามกฎหมายของประเทศท่ีทำคำช้ีขาดน้ัน ในกรณีทีไ่มมขีอตกลงดังกลาว
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 3) ไมมีการแจงใหผูซึ่งจะถูกบังคับตามคำช้ีขาดรูลวงหนาโดยชอบถึงการแตงตั้ง
คณะอนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือ บุคคลดังกลาว
ไมสามารถเขาตอสูคดีในช้ันอนุญาโตตุลาการไดเพราะเหตุประการอ่ืน
 
 4) คำช้ีขาดวินิจฉัยขอพิพาทซ่ึงไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ
หรือคำช้ีขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ
แตถาคำชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกไดจากคำชี้ขาดสวนที่วินิจฉัย
ในขอบเขตแลว ศาลอาจบังคับตามคำช้ีขาดสวนท่ีวินิจฉัยอยูในขอบเขตแหงสัญญา
อนุญาโตตุลาการหรือขอตกลงน้ันก็ได

 5) องคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโต
ตุลาการมิไดเปนไปตามท่ีคูพิพาทไดตกลงกันไว หรือมิไดเปนไปตามกฎหมายของประเทศ
ที่ทำคำชี้ขาดในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไว หรือ

 6) คำชีข้าดยงัไมมผีลผูกพนั หรอืไดถกูเพกิถอน หรอืระงบัใชเสยีโดยศาลทีม่เีขต
อำนาจหรือภายใตกฎหมายของประเทศท่ีทำคำช้ีขาด เวนแตในกรณีท่ียังอยูในระหวางการ
ขอใหศาลท่ีมีเขตอำนาจทำการเพิกถอนหรือระงับใชซึ่งคำช้ีขาดศาลอาจเล่ือนการ
พิจารณาคดีที่ขอบังคับตามคำชี้ขาดไปไดตามที่เห็นสมควร และถาคูพิพาทฝายที่ขอบังคับ
ตามคำช้ีขาดรองขอ ศาลอาจส่ังใหคูพิพาทฝายท่ีจะถูกบังคับวางประกันท่ีเหมาะสมกอนก็ได

 มาตรา 44 ศาลมีอำนาจทำคำส่ังปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดตามมาตรา 43  
ได ถาปรากฏตอศาลวา คำชีข้าดน้ันเก่ียวกบัขอพพิาทท่ีไมสามารถจะระงับโดยการอนุญาโต
ตุลาการไดตามกฎหมาย หรือถาการบังคับตามคำชี้ขาดน้ันจะเปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

 จากพระราชบญัญตัอินญุาโตตลุาการ พ.ศ. 2545 และ อนุสญัญาวาดวยการยอมรับ
นับถือและการใชบังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตางประเทศ ค.ศ. 1958 หรือ 
อนุสัญญาแหงกรุงนิวยอรค ดังกลาวขางตน จึงนาจะเปนทางเลือกสำหรับ SMEs ของไทย
ที่ประกอบธุรกิจทางการคาหรือการพาณิชยระหวางประเทศ ที่จะหันมาใชวิธีการอนุญาโต
ตลุาการในการระงบัขอพพิาทมากข้ึน เน่ืองจากเปนวธิกีารทีเ่ปนผลดตีอทัง้สองฝาย เพราะ
เปนแนวทางท่ีนาจะเปนประโยชน โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังตอไปน้ี
 
 1) วิธีการอนุญาโตตุลาการจะมีบทบาทสำคัญตอความเจริญกาวหนาทางดาน
การคาระหวางประเทศ การขยายตัวทางดานการคาระหวางประเทศทำใหเกิดความขัดแยง
ขึ้นไดงายและกอใหเกิดขอพิพาทข้ึนระหวางกัน เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้นและมีการไกลเกลี่ย
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อยางรวดเรว็ กจ็ะทำใหอปุสรรคในการประกอบธรุกจิลดนอยลง เปนการประหยดัคาใชจาย 
และยังมีบรรยากาศของความเปนมิตรคงอยู

 2) วิธีการอนุญาโตตุลาการจะมีบทบาทในการพัฒนากฎหมายธุรกิจ  
กฎหมายการคาระหวางประเทศของไทย และนักกฎหมายของไทย ทำใหนักกฎหมายของไทย
ตองมีการพัฒนา เพื่อใหมีความรูที่ทันตอนักกฎหมายตางประเทศในการดำเนินการระงับ
ขอพิพาททางธุรกิจดวย

 3) วิธีการอนุญาโตตุลาการจะมีบทบาทตอการอำนวยความยุติธรรมทางการคา 
คำช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการน้ันสามารถนำไปขอใหศาลประเทศตางๆ ยอมรับและบังคับตาม
คำช้ีขาดไดงายกวาคำพิพากษาของศาล เพราะประเทศสวนใหญน้ันไดเขาเปนภาคีในอนุสัญญา
วาดวยการยอมรับนับถือและการใชบังคับคำช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ
ค.ศ. 1958 หรอื อนสุญัญาแหงกรงุนวิยอรค ดงันัน้ ศาลของประเทศตางๆ กต็องใหการสนับสนุน
และชวยเหลืออนุญาโตตุลาการ เพื่อมุงเนนในเรื่องการระงับขอพิพาทในทางการคา
ระหวางประเทศ

 นอกจากน้ันประเทศไทยไดมีการออกกฎหมายสนับสนุนวิธีการอนุญาโตตุลาการ
คือ พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 โดยใหจัดตั้งสถาบันอนุญาโต
ตุลาการขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนากระบวนการประนอมขอพิพาทและ
อนุญาโตตุลาการ เพื่อสงเสริมใหการระงับขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการเปนทางเลือก
หนึง่ใหคูพพิาทใชในการระงับขอพพิาททางแพงและพาณิชยแทนการระงับขอพพิาทในศาล
อันจะเปนการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นมาสูศาล

 ฉะนั้น การคาระหวางประเทศหรือการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ จึงมี
ความจำเปนและมีความสำคัญในการเลือกใชวิธีการยุติขอพิพาทท่ีสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดคาใชจาย ซึ่งในประเทศไทยนอกจากอนุญาโตตุลาการการคาหรือการพาณิชย
ระหวางประเทศที่ทำหนาที่ระงับขอพิพาทที่เกี่ยวกับเร่ืองธุรกิจการคาระหวางประเทศแลว
การท่ีรฐับาลมกีารออกกฎหมายจัดตัง้สถาบันอนญุาโตตุลาการ ตามพระราชบัญญตัสิถาบัน
อนญุาโตตลุาการ พ.ศ. 2550 ยอมทำใหเกดิความเชือ่มัน่และยอมรบัโดยทัว่ไปของนกัธุรกจิ
ตางชาติเพราะประหยัดคาใชจายไมตองเดินทางไประงับขอพพิาทท่ีประเทศอ่ืน นอกจากน้ัน
ยังทำใหนักลงทุนตางชาติมีความสนใจในดานการคาการลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งข้ึน
และยังกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนดานธุรกิจการคาระหวางประเทศ
ดวย
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