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ข้อ 1 - สถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 

1 สถำบันอนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศ (“สถำบัน”) ของหอกำรค้ำนำนำชำติ (“หอกำรค้ำ
นำนำชำติ”) เป็นหน่วยงำนอนุญำโตตุลำกำรท่ีเป็นอิสระของหอกำรคำ้นำนำชำติ โดยขอ้บญัญติัของ
สถำบนัปรำกฏในภำคผนวก 1 

2 สถำบนัไม่ได้เป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขำดขอ้พิพำทเสียเอง สถำบนัเป็นผูจ้ดักำรให้มีกำรยุติขอ้พิพำทโดย
อนุญำโตตุลำกำร ตำมขอ้บงัคบัอนุญำโตตุลำกำรของหอกำรคำ้นำนำชำติ (“ขอ้บงัคบั”) สถำบนัเป็น
หน่วยงำนเดียวท่ีมีอ  ำนำจในกำรบริหำรจดักำรกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรภำยใตข้อ้บงัคบั รวม
ไปถึงกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแก่ค  ำช้ีขำดท่ีท ำข้ึนโดยสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั โดยสถำบนั
เป็นผูก้  ำหนดขอ้บงัคบัภำยในของสถำบนั ทั้งน้ีตำมท่ีปรำกฏในภำคผนวก 2 (“ขอ้บงัคบัภำยใน”) 

3 ให้ประธำนสถำบนั (“ประธำน”) หรือ รองประธำนสถำบนัคนหน่ึงคนใด ในกรณีท่ีประธำนไม่อยู่ 
หรือในกรณีท่ีประธำนร้องขอ มีอ  ำนำจตดัสินในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดซ่ึงเร่งด่วนในนำมของสถำบนัได ้
ทั้งน้ีตอ้งรำยงำนกำรตดัสินเช่นวำ่นั้นให้สถำบนัทรำบในกำรประชุมของสถำบนัคร้ังถดัไป 

4 สถำบนัอำจมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรคณะหน่ึงคณะใด หรือหลำยคณะ ซ่ึงประกอบดว้ยสมำชิก
ของสถำบนัตดัสินในเร่ืองใด ๆ  ก็ได ้ตำมท่ีก ำหนดในขอ้บงัคบัภำยใน ทั้งน้ีตอ้งรำยงำนกำรตดัสิน
เช่นวำ่นั้นให้สถำบนัทรำบในกำรประชุมของสถำบนัคร้ังถดัไป 

5 สถำบนัไดรั้บกำรช่วยเหลือในกำรด ำเนินงำนของสถำบนัโดยส ำนกัเลขำธิกำรของสถำบนั(“ส ำนกั
เลขำธิกำร”) ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของเลขำธิกำร (“เลขำธิกำร”) 

ข้อ 2 - นิยาม 

ในขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 
(1) “คณะอนุญำโตตุลำกำร” หมำยควำมรวมถึง อนุญำโตตุลำกำรคนเดียวหรือหลำยคน 

(2) “ผูเ้รียกร้อง” หมำยควำมรวมถึง ผูเ้รียกร้องคนหน่ึงหรือหลำยคน “ผูถู้กเรียกร้อง” หมำยควำม

รวมถึง ผูถู้กเรียกร้องคนหน่ึงหรือหลำยคน และ “คู่พิพำทท่ีเขำ้มำในคดีเพิ่มเติม” หมำยควำม

ถึงคู่พิพำทท่ีเขำ้มำในคดีเพิ่มเติมฝ่ำยหน่ึงหรือหลำยฝ่ำย 

(3) “คู่พิพำท” หรือ “บรรดำคู่พิพำท” หมำยควำมรวมถึง ผูเ้รียกร้อง ผูถู้กเรียกร้อง หรือคู่พิพำท ท่ี

เขำ้มำในคดีเพิ่มเติม 

(4) “ขอ้เรียกร้อง” หรือ “บรรดำขอ้เรียกร้อง” หมำยควำมรวมถึง ขอ้เรียกร้องใด ๆ โดยคู่พิพำทใด 

ๆ ต่อคู่พิพำทอีกฝ่ำยหน่ึง 
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(5) “ค ำช้ีขำด” หมำยควำมรวมถึง ค  ำช้ีขำดระหว่ำงกำล ค  ำช้ีขำดเฉพำะส่วน หรือค  ำช้ีขำดอนัถึง

ท่ีสุด 

ข้อ 3 - การบอกกล่าว หรือการติดต่อส่ือสาร ก าหนดระยะเวลา 

1 ในกำรยื่นค  ำคู่ควำม และกำรติดต่อส่ือสำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอ่ืน ๆ  ตลอดจนเอกสำรแนบทำ้ยทั้ง
ปวงซ่ึงยืน่โดยคู่พิพำทฝ่ำยใดกต็ำม ตอ้งจดัให้มีส ำเนำในจ ำนวนท่ีเพียงพอส ำหรับคู่พิพำทแต่ละฝ่ำย 
ฝ่ำยละหน่ึงชุด และ ส ำหรับอนุญำโตตุลำกำรแต่ละคน คนละหน่ึงชุด และอีกหน่ึงชุดส ำหรับส ำนกั
เลขำธิกำร ส ำเนำกำรบอกกล่ำวหรือกำรติดต่อส่ือสำรใด ๆ ท่ีคณะอนุญำโตตุลำกำรมีถึงบรรดำ
คู่พิพำทจะตอ้งจดัส่งให้แก่ส ำนกัเลขำธิกำร 

2 กำรบอกกล่ำว หรือกำรติดต่อส่ือสำรทั้งปวงจำกส ำนกัเลขำธิกำร และคณะอนุญำโตตุลำกำรนั้น ให้
จดัส่งไปยงัท่ีอยู่ล่ำสุดของคู่พิพำทหรือตวัแทนของคู่พิพำทท่ีจะตอ้งไดรั้บกำรบอกกล่ำวหรือกำร
ติดต่อส่ือสำรนั้น ซ่ึงคู่พิพำทฝ่ำยนั้นหรือคู่พิพำทอีกฝ่ำยหน่ึงไดแ้จง้ให้ทรำบก่อนหน้ำนั้น กำรบอก
กล่ำว หรือกำรติดต่อส่ือสำรเช่นว่ำนั้นอำจจดัส่งโดยมีหลกัฐำนตอบรับทำง ไปรษณียล์งทะเบียน 
โดยบริกำรน ำส่ง (courier) โดยจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ (email) หรือโดยวธีิกำรทำงโทรคมนำคมอ่ืน
ใดซ่ึงมีหลกัฐำนกำรในกำรส่ง 

3 กำรบอกกล่ำวหรือกำรติดต่อส่ือสำรให้ถือว่ำไดท้  ำข้ึนแลว้ ใน วนัท่ี คู่พิพำทไดรั้บกำรบอกกล่ำว
หรือกำรติดต่อ ส่ือสำรนั้นดว้ยตนเอง หรือโดยตวัแทนของคู่พิพำทนั้น หรือควรจะไดรั้บ หำกกำร
บอกกล่ำว หรือกำรติดต่อส่ือสำรนั้นไดจ้ดัท ำข้ึนตำมขอ้ 3 (2) 

4 ระยะเวลำตำมท่ีระบุหรือก ำหนดตำมควำมในขอ้บงัคบัให้เร่ิมนบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท่ีถือวำ่ไดมี้กำร
บอกกล่ำว หรือถือว่ำมีกำรติดต่อส่ือสำรตำมข้อ 3(3) ในกรณีท่ีวนัถัดจำกวนัดังกล่ำวเป็น
วนัหยดุรำชกำร หรือมิใช่วนัท ำกำรในประเทศท่ีถือวำ่ไดมี้กำรบอกกล่ำว หรือกำรติดต่อส่ือสำร ให้
เร่ิมนบัระยะเวลำในวนัท ำกำรวนัแรกถดัจำกวนัหยุดดงักล่ำว โดยให้นบัวนัหยุดรำชกำรและวนัท่ี
มิใช่วนัท ำกำรรวมเขำ้ในกำรค  ำนวณระยะเวลำดว้ย หำกวนัสุดทำ้ยของกำรนบัระยะเวลำดงักล่ำว
เป็นวนัหยดุทำงกำร หรือมิใช่วนัท ำกำรในประเทศท่ีถือวำ่ไดมี้กำรบอกกล่ำว หรือกำรติดต่อส่ือสำร 
ให้ระยะเวลำนั้นส้ินสุดลงในวนัท ำกำรวนัแรกท่ีถดัจำกวนัหยดุดงักล่ำว 
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ข้อ 4 - ค าร้องขอให้มีการอนุญาโตตุลาการ 

1 ให้คู่พิพำทซ่ึงประสงคจ์ะใช้วิธีกำรอนุญำโตตุลำกำรภำยใตข้อ้บงัคบัฉบบัน้ียื่นค  ำร้องขอเพื่อให้มี
กำรอนุญำโตตุลำกำร (“ค ำร้องขอ”) ต่อส ำนักเลขำธิกำร ณ ท่ีท ำกำรสำขำใด ๆ ท่ีก  ำหนดอยู่ใน
ขอ้บงัคบัภำยใน ส ำนกัเลขำธิกำรตอ้งแจง้ไปยงัผูเ้รียกร้อง และผูถู้กเรียกร้องถึงกำรไดรั้บค  ำร้องขอ
และวนัท่ีไดรั้บค  ำร้องขอดงักล่ำว 

2 ให้ถือเอำวนัท่ีส ำนกัเลขำธิกำรไดรั้บค  ำร้องขอเป็นวนัเร่ิมตน้กำรอนุญำโตตุลำกำรส ำหรับทุกกรณี 
3 ค ำร้องขอจะตอ้งประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ก) ช่ือเตม็ รำยละเอียด ท่ีอยู ่และรำยละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นกำรติดต่อคู่พิพำทแต่ละฝ่ำย 
ข) ช่ือเตม็ ท่ีอยู่ และรำยละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีใช้ในกำรติดต่อบุคคลใด ๆ  ผูเ้ป็นตวัแทนผูเ้รียกร้องใน

กำรอนุญำโตตุลำกำร 
ค) รำยละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะและพฤติกำรณ์ของขอ้พิพำทอนัเป็นมูลเหตุแห่งขอ้เรียกร้อง และ

เป็นพื้นฐำนในกำรเสนอขอ้เรียกร้อง 
ง) ค ำขอปลดเปล้ืองควำมเสียหำย พร้อมกบัจ ำนวนทุนทรัพยข์องขอ้เรียกร้อง และมูลค่ำเป็นตวั

เงินของขอ้เรียกร้องอ่ืนใด เท่ำท่ีจะสำมำรถประมำณได ้
จ) สัญญำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่สัญญำอนุญำโตตุลำกำร 
ฉ) หำกข้อเรียกร้องเกิดจำกสัญญำอนุญำโตตุลำกำรมำกกว่ำหน่ึงฉบับ ให้ระบุสัญญำ

อนุญำโตตุลำกำรอนัเป็นท่ีอำ้งอิงของขอ้เรียกร้องแต่ละรำย 
ช) บรรดำรำยละเอียดทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง และควำมเห็น หรือขอ้เสนอใด ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

จ ำนวนอนุญำโตตุลำกำร และกำรเลือกอนุญำโตตุลำกำรตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 12 และ 13 และ
กำรเสนอช่ืออนุญำโตตุลำกำรตำมท่ีก ำหนดในขอ้ดงักล่ำว และ 

ซ) บรรดำรำยละเอียดทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง และควำมเห็น หรือขอ้เสนอใด ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
สถำนท่ีในกำรด ำเนินกำรทำงอนุญำโตตุลำกำร หลกักฎหมำยท่ีใช้บงัคบั และภำษำท่ีใช้ใน
กำรอนุญำโตตุลำกำร 

ผูเ้รียกร้องอำจยื่นเอกสำร หรือขอ้มูลอ่ืนใดพร้อมกบัค  ำร้องขอตำมท่ีผูเ้รียกร้องเห็นสมควร หรือท่ี
อำจท ำให้กำรระงบัขอ้พิพำทด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

4 พร้อมกนักบัค  ำร้องขอ ให้ผูเ้รียกร้อง 
ก) ยืน่ส ำเนำค  ำร้องขอตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 3 (1) และ 
ข) ช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นค  ำร้องขอตำมท่ีก ำหนดในภำคผนวก 3 (“ค่ำใช้จ่ำยและ

ค่ำธรรมเนียมของกำรอนุญำโตตุลำกำร”) ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีมีกำรยืน่ค  ำร้องขอ 
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ในกรณีท่ีผูเ้รียกร้องไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดขอ้ใดขอ้หน่ึงขำ้งตน้ ส ำนักเลขำธิกำรอำจก ำหนด
ระยะเวลำให้ผูเ้รียกร้องตอ้งปฏิบติัตำม หำกผูเ้รียกร้องยงัไม่ปฏิบติัตำมให้ปิดส ำนวนคดี โดยไม่เป็น
กำรตดัสิทธิของผูเ้รียกร้องท่ีจะยืน่ขอ้เรียกร้องเดิมนั้นโดยท ำเป็นค  ำร้องขอเขำ้มำใหม่ในภำยหลงั 

5 ให้ส ำนกัเลขำธิกำรส่งส ำเนำค  ำร้องขอและเอกสำรแนบทำ้ยค  ำร้องขอแก่ผูถู้กเรียกร้องเพื่อให้ผูถู้ก
เรียกร้องท ำค  ำคดัคำ้นค  ำร้องขอ เม่ือส ำนกัเลขำธิกำรไดรั้บส ำเนำค  ำร้องขอในจ ำนวนท่ีเพียงพอ และ
ไดรั้บค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรยืน่ค  ำร้องขอตำมท่ีก ำหนดแลว้ 

ข้อ 5 - ค าคดัค้านค าร้องขอ ข้อเรียกร้องแย้ง 

1 ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรค  ำร้องขอจำกส ำนกัเลขำธิกำร ผูถู้กเรียกร้องตอ้งยืน่ค  ำคดัคำ้น
ค  ำร้องขอ (“ค ำคดัคำ้น”) อนัตอ้งประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ก) ช่ือเตม็ รำยละเอียด ท่ีอยู ่และรำยละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นกำรติดต่อผูถู้กเรียกร้อง 
ข) ช่ือเตม็ ท่ีอยู่ และรำยละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีใช้ในกำรติดต่อบุคคลใด ๆ  ผูเ้ป็นตวัแทนผูถู้กเรียกร้อง

ในกำรอนุญำโตตุลำกำร 
ค) ควำมเห็นเก่ียวกบัลกัษณะและพฤติกำรณ์อนัเป็นมูลเหตุแห่งขอ้เรียกร้อง และเป็นพื้นฐำนใน

กำรเสนอขอ้เรียกร้อง 
ง) ค ำคดัคำ้นค  ำขอปลดเปล้ืองควำมเสียหำย 

จ) ควำมเห็น หรือข้อเสนออ่ืนใดซ่ึง เ ก่ียวกับจ ำนวนอนุญำโตตุลำกำร และกำรเลือก
อนุญำโตตุลำกำรเก่ียวกบัขอ้เสนอของผูเ้รียกร้องท่ีเป็นไปตำมขอ้ 12 และ 13 รวมถึงกำรเสนอ
ช่ืออนุญำโตตุลำกำรตำมท่ีก ำหนดในข้อดังกล่ำว และกำรแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรตำม
ข้อ เสนอของผู้เ รี ยกร้องตำมข้อก ำหนดในข้อ  12 และ 13 ตลอดจนกำรเสนอช่ือ
อนุญำโตตุลำกำรตำมท่ีก ำหนดในขอ้ดงักล่ำว 

ฉ) ควำมเห็น หรือขอ้เสนอใด ๆ เก่ียวกบัสถำนท่ีในกำรด ำเนินกำรทำงอนุญำโตตุลำกำร หลกั
กฎหมำยท่ีจะน ำมำใชบ้งัคบั และภำษำท่ีใชใ้นกำรอนุญำโตตุลำกำร 

ผูถู้กเรียกร้องอำจยื่นเอกสำรหรือขอ้มูลอ่ืนใด พร้อมกบัค  ำคดัคำ้น ตำมท่ีผูถู้กเรียกร้องเห็นสมควร 
หรือท่ีอำจท ำให้กำรระงบัขอ้พิพำทด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

2 ส ำนกัเลขำธิกำรอำจขยำยระยะเวลำให้แก่ผูเ้รียกร้องในกำรยืน่ค  ำคดัคำ้น ทั้งน้ีค  ำขอขยำยระยะเวลำ
นั้นตอ้งระบุควำมเห็นหรือขอ้เสนอของผูถู้กเรียกร้องเก่ียวกบัจ ำนวนอนุญำโตตุลำกำร และกำรเลือก
อนุญำโตตุลำกำร และเม่ือตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ 12 และ 13 กำรเสนอช่ืออนุญำโตตุลำกำร หำกผูถู้ก
เรียกร้องไม่ด ำเนินกำรเช่นวำ่น้ีให้สถำบนัด ำเนินกำรไปตำมขอ้บงัคบั 

3 ให้ผูถู้กเรียกร้องยืน่ค  ำคดัคำ้นต่อส ำนกัเลขำธิกำรพร้อมส ำเนำตำมจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3 (1) 
4 ให้ส ำนกัเลขำธิกำรส่งค  ำคดัคำ้น และเอกสำรแนบทำ้ยค  ำคดัคำ้นแก่คู่พิพำทฝ่ำยอ่ืนทั้งหมด 
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5 ขอ้เรียกร้องแยง้ใด ๆ ของผูถู้กเรียกร้องจะตอ้งยืน่มำพร้อมกบัค  ำคดัคำ้น โดยให้ระบุ 
ก) รำยละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะและพฤติกำรณ์ของขอ้พิพำทอนัเป็นมูลเหตุแห่งขอ้เรียกร้องแยง้ 

และเป็นพื้นฐำนในกำรเสนอขอ้เรียกร้องแยง้ 
ข) ค ำขอปลดเปล้ืองควำมเสียหำย พร้อมกบัจ ำนวนทุนทรัพยข์องขอ้เรียกร้อง และมูลค่ำเป็นตวั

เงินของขอ้เรียกร้องอ่ืนใด เท่ำท่ีจะประมำณได ้
ค) สัญญำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่สัญญำอนุญำโตตุลำกำร 
ง) หำกข้อเรียกร้องแย้งเกิดจำกสัญญำอนุญำโตตุลำกำรมำกกว่ำหน่ึงฉบับให้ระบุสัญญำ

อนุญำโตตุลำกำรอนัเป็นท่ีอำ้งอิงของขอ้เรียกร้องแยง้แต่ละรำย 
ผูถู้กเรียกร้องอำจยื่นบรรดำเอกสำรหรือขอ้มูลอ่ืนใดพร้อมกบัขอ้เรียกร้องแยง้ตำมท่ีผูถู้กเรียกร้อง
เห็นสมควรหรือท่ีอำจท ำให้กำรระงบัขอ้พิพำทด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

6 ผูเ้รียกร้องตอ้งยื่นค  ำคดัคำ้นขอ้เรียกร้องแยง้ภำยใน 30 วนันับแต่วนัท่ีได้รับขอ้เรียกร้องแยง้จำก
ส ำนกัเลขำ-ธิกำร ก่อนท่ีจะมีกำรส่งส ำนวนให้แก่คณะอนุญำโตตุลำกำร ส ำนกัเลขำธิกำรอำจขยำย
ระยะเวลำให้แก่ผูเ้รียกร้องในกำรยืน่ค  ำคดัคำ้นขอ้เรียกร้องแยง้นั้นกไ็ด ้

ข้อ 6 - ผลของสัญญาอนุญาโตตุลาการ 

1 หำกบรรดำคู่พิพำทไดต้กลงกนัท่ีจะเสนอขอ้พิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำรภำยใตข้อ้บงัคบัน้ี ให้ถือวำ่
บรรดำคู่ พิพำทไดต้กลงกนัท่ีจะอยูภ่ำยใตข้อ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัอยู ่ณ วนัเร่ิมตน้กำรอนุญำโตตุลำกำร 
เวน้แต่บรรดำคู่ พิพำทได้ตกลงกนัว่ำจะอยู่ภำยใตข้อ้บงัคบัท่ีใช้บงัคบั ณ วนัท่ีคู่พิพำทท ำสัญญำ
อนุญำโตตุลำกำร 

2 โดยกำรตกลงกนัท่ีจะด ำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรภำยใตข้อ้บงัคบั บรรดำคู่พิพำทยอมรับว่ำกำร
อนุญำโตตุลำกำรจะอยูภ่ำยใตก้ำรดูแลจดักำรของสถำบนั 

3 หำกผูถู้กเรียกร้องใด  ๆ  ไม่ยื่นค  ำคดัคำ้น หรือยกขอ้ต่อสู้ขอ้หน่ึงหรือหลำยขอ้เก่ียวกบัควำมมีอยู่ 
ควำมสมบูรณ์ หรือขอบเขตของสัญญำอนุญำโตตุลำกำร หรือเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องทั้งหมดท่ีเสนอเขำ้
มำในกำรอนุญำโตตุลำกำรว่ำสำมำรถน ำมำช้ีขำดรวมกนัไดใ้นกำรอนุญำโตตุลำกำรครำวเดียวกนั
หรือไม่ ให้ด ำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรต่อไป และให้คณะอนุญำโตตุลำกำรเป็นผูต้ดัสินโดยตรงใน
ปัญหำใด ๆ เ ก่ียวกับเขตอ ำนำจ หรือบรรดำข้อเรียกร้องท่ีอำจได้รับกำรพิจำรณำในกำร
อนุญำโตตุลำกำรไปในครำวเดียวกนัไดห้รือไม่ เวน้แต่เลขำธิกำรจะไดเ้สนอเร่ืองดงักล่ำวให้สถำบนั
เป็นผูว้นิิจฉยัตำมขอ้ 6(4) 

4 คดีทั้ งหมดท่ียื่นต่อสถำบันตำมข้อ 6(3) นั้ น ให้สถำบันเป็นผู้วินิจฉัยว่ำจะด ำเนินกำรทำง
อนุญำโตตุลำกำรหรือไม่ และในขอบเขตใด ให้ด ำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรต่อไป หำกสถำบนัเห็น
ในเบ้ืองตน้วำ่สัญญำอนุญำโตตุลำกำรภำยใตข้อ้บงัคบัน้ีอำจมีอยูจ่ริง กล่ำวโดยเฉพำะ 
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(1) ในกรณีท่ีมีคู่พิพำทมำกกว่ำสองฝ่ำยในกำรอนุญำโตตุลำกำร ให้ด ำเนินกำร

อนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงบรรดำบรรดำคู่พิพำทนั้น รวมถึงคู่พิพำทท่ีเขำ้มำใน

คดีเพิ่มเติมตำมข้อ 7 ทั้ งน้ีต้องเป็นท่ีพอใจแก่สถำบนัในเบ้ืองต้นว่ำ สัญญำ

อนุญำโตตุลำกำรภำยใตข้อ้บงัคบัซ่ึงมีผลผกูพนัคู่พิพำททั้งหมดนั้นอำจมีอยู่จริง 

และ 

(2) ในกรณีท่ีขอ้เรียกร้องตำมขอ้ 9 ไดท้  ำข้ึนภำยใตส้ัญญำอนุญำโตตุลำกำรมำกกว่ำ

หน่ึงฉบบั ให้ด ำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรตำมขอ้เรียกร้องนั้น ทั้งน้ีตอ้งเป็นท่ี

พอใจแก่สถำบนัในเบ้ืองตน้ว่ำ ก) สัญญำอนุญำโตตุลำกำรท่ีใชใ้นกำรเสนอขอ้

เรียกร้องดงักล่ำวสอดคลอ้งกนั และ ข) บรรดำคู่พิพำทในกำรอนุญำโตตุลำกำร

อำจตกลงกนัให้บรรดำขอ้เรียกร้องดงักล่ำวสำมำรถพิจำรณำรวมกนัไดใ้นกำร

อนุญำโตตุลำกำรครำวเดียวกนั 

ค ำวินิจฉัยของสถำบนัตำมขอ้ 6(4) นั้นไม่กระทบต่อกำรรับฟังหรือเน้ือหำของขอ้ต่อสู้ของคู่พิพำท
ฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใด 

5 บรรดำเร่ืองต่ำง ๆ  ทั้งปวงท่ีสถำบนัไดว้ินิจฉยัตำมขอ้ 6(4) กำรวินิจฉัยใด ๆ  ในเร่ืองเขตอ ำนำจของ
คณะอนุญำโตตุลำกำรยกเวน้ในกรณีท่ีสถำบนัไดว้นิิจฉัยวำ่คู่พิพำทหรือขอ้เรียกร้องใดไม่สำมำรถ
เขำ้สู่กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรได ้ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรเป็นผูว้นิิจฉยัดว้ยตนเอง 

6 หำกบรรดำคู่พิพำทไดรั้บกำรแจง้จำกสถำบนัตำมขอ้ 6(4) วำ่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำร
กบัคู่พิพำทฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดหรือทั้งหมดได ้ คู่พิพำทฝ่ำยใด ๆ ยงัคงมีสิทธิท่ีจะร้องต่อศำลยติุธรรมใด 
ๆ ท่ีมีเขตอ ำนำจเพื่อตดัสินวำ่มีสัญญำอนุญำโตตุลำกำรท่ีมีผลผกูพนัคู่พิพำทฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดหรือไม่ 

7 หำกสถำบนัไดว้ินิจฉัยตำมขอ้ 6(4) ว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรเก่ียวกบัขอ้เรียกร้อง
หน่ึงข้อเรียกร้องใด ไม่เป็นกำรตัดสิทธิคู่พิพำทในกำรยื่นข้อเรียกร้องนั้ นในกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรอ่ืนในภำยหลงั 

8 หำกคู่พิพำทฝ่ำยใดปฏิเสธหรือไม่เข้ำร่วมในกำรอนุญำโตตุลำกำรหรือในขั้นตอนใด ๆ ของ
กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ให้ด ำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรต่อไปโดยไม่ตอ้งค  ำนึงถึงกำรปฏิเสธ
หรือกำรไม่เขำ้ร่วมนั้น 

9 เวน้แต่จะไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน เขตอ ำนำจของอนุญำโตตุลำกำรจะไม่ส้ินไปโดยเหตุของกำร
กำรกล่ำวอ้ำงว่ำสัญญำนั้ นไม่มีอยู่จริง หรือเป็นโมฆะและไม่มีผลทำงกฎหมำย หำกคณะ
อนุญำโตตุลำกำรไดว้ินิจฉัยยืนยนัถึงควำมสมบูรณ์ของสัญญำอนุญำโตตุลำกำรแลว้  ทั้งน้ีให้คณะ
อนุญำโตตุลำกำรยงัคงมีเขตอ ำนำจในกำรพิจำรณำวินิจฉัยสิทธิต่ำง ๆ ของบรรดำคู่พิพำท และ
ตดัสินขอ้เรียกร้องและขอ้ต่อสู้ของบรรดำคู่พิพำทต่อ ไป แมว้่ำสัญญำระหว่ำงคู่พิพำทอำจไม่มีอยู่
จริงหรือเป็นโมฆะและไม่มีผลทำงกฎหมำยกต็ำม 
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ข้อ 7 - การเรียกบุคคลเข้ามาเป็นคู่พพิาทที่เข้ามาในคดเีพิม่เติม 

1 คู่พิพำทท่ีประสงคจ์ะเรียกบุคคลเขำ้มำเป็นคู่พิพำทท่ีเขำ้มำในคดีเพิ่มเติม ในกำรอนุญำโตตุลำกำร 
ให้ยืน่ค  ำร้องขอให้ด ำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรต่อบุคคลดงักล่ำว (“ค ำร้องขอให้เรียกเขำ้มำในคดี”) 
ต่อส ำนกัเลขำธิกำร ให้ถือวนัท่ีส ำนกัเลขำธิกำรไดรั้บค  ำร้องขอให้เรียกเขำ้มำในคดีเป็นวนัเร่ิมตน้
กำรอนุญำโตตุลำกำรต่อบุคคลท่ีถูกเรียกเขำ้มำในคดีเพิ่มเติม กำรเขำ้มำในคดีดงักล่ำวในทุกกรณีจะ
อยู่ภำยใตข้อ้ 6(3)-6(7) และขอ้ 9 ห้ำมมิให้เรียกบุคคลใดเขำ้มำเป็นคู่พิพำทท่ีเขำ้มำในคดีเพิ่มเติม
หลงัจำกไดมี้กำรรับรองกำรแต่งตั้งหรือไดมี้กำรแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรคนใดคนหน่ึงแลว้ เวน้แต่
บรรดำคู่พิพำทรวมถึงคู่พิพำทท่ีเขำ้มำในคดีเพิ่มเติมนั้นไดต้กลงกนัเป็นอย่ำงอ่ืน ส ำนกัเลขำธิกำร
อำจก ำหนดระยะเวลำส ำหรับกำรยืน่ค  ำร้องขอให้เรียกเขำ้มำในคดีได ้

2 ค ำร้องขอให้เรียกเขำ้มำในคดีตอ้งประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ก) หมำยเลขและจ่ำหนำ้ของคดีท่ีก  ำลงัด ำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรอยู ่
ข) ช่ือเตม็ รำยละเอียด ท่ีอยู่ และรำยละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในกำรติดต่อคู่พิพำทแต่ละฝ่ำย รวมถึง

คู่พิพำทท่ีเขำ้มำในคดีเพิ่มเติม และ 
ค) รำยละเอียดท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 4(3) ยอ่หนำ้ ค) ง) จ) และ ฉ) 
คู่พิพำทท่ียืน่ค  ำร้องขอให้เรียกเขำ้มำในคดีอำจยืน่บรรดำเอกสำรหรือขอ้มูลอ่ืนใดพร้อมกบัค  ำร้องได้
ตำมท่ีเห็น สมควร หรือท่ีอำจท ำให้กำรระงบัขอ้พิพำทด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

3 ให้น ำขอ้ก ำหนดในขอ้ 4(4) และ 4(5) มำปรับใชก้บัค  ำร้องขอให้เรียกเขำ้มำในคดีโดยอนุโลม 
4 คู่พิพำทท่ีเขำ้มำในคดีเพิ่มเติมตอ้งยื่นค  ำคดัคำ้นให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดในขอ้ 5(1)-5(4) โดย

อนุโลม ทั้งน้ีคู่พิพำทท่ีเขำ้มำในคดีเพิ่มเติมอำจยื่นขอ้เรียกร้องต่อคู่พิพำทอ่ืนใดตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 
8 ได ้

ข้อ 8 - ข้อเรียกร้องระหว่างคู่พพิาทหลายฝ่าย 

1 ในกำรอนุญำโตตุลำกำรซ่ึงประกอบด้วยคู่พิพำทหลำยฝ่ำย คู่พิพำทฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงอำจเสนอขอ้
เรียกร้องต่อคู่ พิพำทฝ่ำยอ่ืน ๆ  ทั้งน้ีภำยใตบ้งัคบัแห่งขอ้ 6(3)-6(7) และขอ้ 9 และหลงัจำกไดมี้กำร
ลงลำยมือช่ือหรือรับรองโดยศำลในกรอบขอ้ตกลงในกำรด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำ (Terms of 
Reference) ไม่อำจเสนอขอ้เรียกร้องใหม่ได ้โดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำกคณะอนุญำโตตุลำกำรตำมขอ้ 
23(4) 

2 คู่พิพำทฝ่ำยใดท่ียืน่ขอ้เรียกร้องตำมขอ้ 8(1) ตอ้งระบุรำยละเอียดตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 4(3) ยอ่หนำ้ ค) 
ง) จ) และ ฉ) 
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3 ก่อนท่ีส ำนักเลขำธิกำรจะส่งส ำนวนคดีแก่คณะอนุญำโตตุลำกำรตำมข้อ 16 ให้น ำข้อก ำหนด
ดงัต่อไปน้ีมำปรับใชก้บัขอ้เรียกร้องใด ๆ  ท่ีเสนอข้ึนโดยอนุโลม คือ ขอ้ 4(4) ยอ่หนำ้ ก) ขอ้ 4(5) ขอ้ 
5(1) ยกเว้นย่อหน้ำ ก) ข) จ) และ ฉ) ข้อ 5(2) ข้อ 5(3) และข้อ 5(4) หลังจำกนั้ นให้คณะ
อนุญำโตตุลำกำรก ำหนดกระบวนกำรในกำรเสนอขอ้เรียกร้อง 

ข้อ 9 - สัญญาหลายฉบับ 

ภำยใตข้อ้ 6(3)-6(7) และขอ้ 23(4) ขอ้เรียกร้องซ่ึงเกิดจำก หรือเก่ียวเน่ืองกบัสัญญำมำกกวำ่หน่ึงฉบบัอำจ
เสนอให้มีกำรพิจำรณำโดยอนุญำโตตุลำกำรในครำวเดียวกนั ไม่วำ่ขอ้เรียกร้องดงักล่ำวนั้นจะท ำข้ึนภำยใต้
สัญญำอนุญำโตตุลำกำรฉบบัเดียวหรือหลำยฉบบัภำยใตข้อ้บงัคบัฉบบัน้ี 

ข้อ 10 - การรวมการพจิารณาของการอนุญาโตตุลาการ 

เม่ือคู่พิพำทฝ่ำยหน่ึงร้องขอ สถำบนัอำจให้รวมกำรพิจำรณำคดีของอนุญำโตตุลำกำรท่ียงัอยู่ในระหว่ำง
กำรพิจำรณำภำยใตข้อ้บงัคบัตั้งแต่สองคดีข้ึนไปเป็นคดีเดียวกนั ในกรณีท่ี 

ก) บรรดำคู่พิพำทตกลงท่ีจะให้รวมกำรพิจำรณำ หรือ 
ข) บรรดำขอ้เรียกร้องในกำรอนุญำโตตุลำกำรนั้นท ำข้ึนภำยใตส้ัญญำอนุญำโตตุลำกำรฉบบั

เดียวกนั หรือ 
ค) ขอ้เรียกร้องในกำรอนุญำโตตุลำกำรได้ท  ำข้ึนภำยใตส้ัญญำอนุญำโตตุลำกำรมำกกว่ำหน่ึง

ฉบบั เป็นกำรอนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงคู่พิพำทคู่เดียวกนั ขอ้พิพำทในกำรอนุญำโตตุลำกำร
เกิดจำกนิติสัมพนัธ์เดียวกัน และสถำบันเห็นว่ำสัญญำอนุญำโตตุลำกำรหลำยฉบับนั้น
สอดคลอ้งกนั 

ในกำรวินิจฉัยว่ำจะรวมกำรพิจำรณำหรือไม่นั้น สถำบนัอำจค  ำนึงถึงพฤติกำรณ์ใด ๆ ท่ีสถำบนัพิจำรณำ
แลว้เห็นวำ่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงกรณีท่ีอนุญำโตตุลำกำรคนหน่ึงหรือหลำยคน ไดรั้บกำรรับรองหรือ
แต่งตั้งเป็นอนุญำโตตุลำกำรในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรมำกกวำ่หน่ึงคดีหรือไม่อยำ่งใด และหำกใช่ 
ไดมี้กำรรับรองหรือแต่งตั้งบุคคลคนเดียวกนัเป็นอนุญำโตตุลำกำรหรือไม่อยำ่งใด 
เม่ือไดมี้กำรรวมพิจำรณำคดีของกำรอนุญำโตตุลำกำร ให้รวมพิจำรณำคดีอ่ืนเขำ้กบัคดีอนุญำโตตุลำกำรท่ี
ไดเ้ร่ิมตน้แลว้ เวน้แต่บรรดำคู่พิพำทไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 
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ข้อ 11 - บทบัญญัติทั่วไป 

1 อนุญำโตตุลำกำรทุกคนตอ้งมีและด ำรงควำมเป็นกลำงและควำมเป็นอิสระจำกบรรดำคู่พิพำทท่ี
เก่ียวขอ้งในกำรอนุญำโตตุลำกำร 

2 ก่อนกำรแต่งตั้งหรือกำรรับรอง ให้ผูท่ี้จะเป็นอนุญำโตตุลำกำรลงนำมในค ำแถลงกำรณ์กำรยอมรับ 
ควำมพร้อม ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นอิสระ โดยให้ผูท่ี้จะเป็นอนุญำโตตุลำกำรเปิดเผยให้ส ำนกั
เลขำธิกำรทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบั ขอ้เท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ใด ๆ ซ่ึงอำจมีลกัษณะท่ี
ก่อให้เกิดขอ้สงสัยในควำมเป็นอิสระของอนุญำโตตุลำกำรแก่บรรดำคู่พิพำท รวมถึงเหตุกำรณ์ใด ๆ 
ซ่ึงท ำให้เกิดขอ้สงสัยตำมควรในควำมเป็นกลำงของอนุญำโตตุลำกำร ให้ส ำนกัเลขำธิกำรแจง้ขอ้มูล
ดงักล่ำวให้บรรดำคู่พิพำททรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรพร้อมทั้งก  ำหนดระยะเวลำเพื่อรับควำมเห็น
จำกคู่พิพำทเหล่ำนั้น 

3 ให้อนุญำโตตุลำกำรเปิดเผยเป็นลำยลักษณ์อักษรถึงข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ท่ีมีลักษณะ
เช่นเดียวกบัท่ีระบุในขอ้ 11(2) อนัเก่ียวกบัควำมเป็นกลำงหรือควำมเป็นอิสระของอนุญำโตตุลำกำร
ซ่ึงอำจเกิดข้ึนระหวำ่งกำรอนุญำโตตุลำกำร ให้ส ำนกัเลขำธิกำรและบรรดำคู่พิพำททรำบโดยทนัที 

4 ค ำตดัสินของสถำบนัเก่ียวกบักำรแต่งตั้ง กำรรับรอง กำรคดัคำ้น หรือกำรเปล่ียนตวัอนุญำโตตุลำกำร 
ให้ถือเป็นท่ีส้ินสุดโดยไม่ตอ้งแจง้เหตุผลของค  ำตดัสินนั้น 

5 เม่ือยอมรับท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีแลว้ อนุญำโตตุลำกำรทั้งหลำยตอ้งด ำเนินกำรตำมควำมรับผดิชอบของ
ตนตำมท่ีก ำหนดในขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

6 หำกบรรดำคู่พิพำทมิไดก้  ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน ให้กำรแต่งตั้งคณะอนุญำโตตุลำกำรเป็นไปตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นขอ้ 12 และ 13 

ข้อ 12 - การตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ 

จ านวนอนุญาโตตุลาการ 

1 ให้ขอ้พิพำททั้งหลำยไดรั้บกำรวินิจฉัยช้ีขำดโดยอนุญำโตตุลำกำรคนเดียวหรืออนุญำโตตุลำกำร
สำมคน 

2 ในกรณีท่ีคู่พิพำทไม่ไดต้กลงกนัเก่ียวกบัจ ำนวนอนุญำโตตุลำกำร ให้สถำบนัแต่งตั้งอนุญำโตตุลำ
กำรคนเดียว เว ้นแต่ปรำกฏต่อสถำบันว่ำข้อพิพำทดังกล่ำวสมควรท่ีจะต้องมีกำรแต่งตั้ ง
อนุญำโตตุลำกำรสำมคน ในกรณีเช่นว่ำน้ี ให้ผูเ้รียกร้องเสนอช่ืออนุญำโตตุลำกำรหน่ึงคน ภำยใน
ระยะเวลำ 15 วนันับจำกวนัท่ีได้รับแจ้งค  ำตดัสินของสถำบัน และให้ผูถู้กเรียกร้องเสนอช่ือ
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อนุญำโตตุลำกำรหน่ึงคน ภำยในระยะเวลำ 15 ว ันนับจำกว ันท่ีได้รับแจ้งกำรเสนอช่ือ
อนุญำโตตุลำกำรของผูเ้รียกร้อง หำกคู่พิพำทฝ่ำยใดไม่เสนอช่ืออนุญำโตตุลำกำร ให้สถำบนัเป็นผู้
แต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำร 

อนุญาโตตุลาการคนเดียว 

3 ในกรณีท่ีบรรดำคู่พิพำทได้ตกลงกนัว่ำให้ระงบัขอ้พิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำรคนเดียว บรรดำ
คู่พิพำทอำจตกลงกนัเสนอช่ืออนุญำโตตุลำกำรเพียงคนเดียวเพื่อรับกำรรับรอง หำกบรรดำคู่พิพำท
ไม่สำมำรถเสนอช่ืออนุญำโตตุลำกำรดงักล่ำวไดภ้ำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีคู่พิพำทอีกฝ่ำยหน่ึงได้
รับค  ำร้องขอให้มีกำรอนุญำโตตุลำกำรของผูเ้รียกร้อง หรือภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมท่ีส ำนกั
เลขำธิกำรไดข้ยำยให้ ให้สถำบนัเป็นผูแ้ต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรคนเดียวนั้น 

อนุญาโตตุลาการสามคน 

4 ในกรณีท่ีบรรดำคู่พิพำทไดต้กลงกนัว่ำให้ระงบัขอ้พิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำรสำมคน ให้คู่พิพำท
แต่ละฝ่ำยเสนอช่ืออนุญำโตตุลำกำรหน่ึงคนไวใ้นค ำร้องขอ และค ำคดัคำ้นของตนแลว้แต่กรณี เพื่อ
รับกำรรับรอง หำกคู่พิพำทฝ่ำยใดไม่เสนอช่ืออนุญำโตตุลำกำร ให้สถำบนัเป็นผูแ้ต่งตั้ง 

5 ในกรณีท่ีไดเ้สนอขอ้พิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำรสำมคน ให้สถำบนัเป็นผูแ้ต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำร
คนท่ีสำม ซ่ึงจะท ำหน้ำท่ีประธำนของคณะอนุญำโตตุลำกำรนั้น เวน้แต่บรรดำคู่พิพำทไดต้กลงกนั
ให้มีกำรแต่งตั้งโดยวิธีกำรอ่ืน ในกรณีเช่นน้ี กำรเสนอช่ือจะตอ้งไดรั้บกำรรับรองตำมท่ีก ำหนดไว้
ในขอ้ 13 หำกวิธีกำรดงักล่ำวนั้นไม่สำมำรถท ำให้มีกำรเสนอช่ือไดภ้ำยใน 30 วนันบัจำกวนัรับรอง 
หรือแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรร่วม หรือภำยในระยะเวลำอ่ืนซ่ึงตกลงกนัโดยบรรดำคู่พิพำท หรือท่ี
สถำบนัก ำหนด ให้สถำบนัเป็นผูแ้ต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรคนท่ีสำมนั้น 

6 กรณีท่ี มีผู้เ รียกร้องหลำยคน หรือผู้ถูก เ รียกร้องหลำยคน และกรณีท่ี เสน อข้อพิพำทต่อ
อนุญำโตตุลำกำรสำมคน ให้บรรดำผูเ้รียกร้องหลำยคนนั้นร่วมกนั และให้บรรดำผูถู้กเรียกร้อง
หลำยคนนั้นร่วมกนั เสนอช่ืออนุญำโตตุลำกำรเพื่อรับกำรรับรองตำมขอ้ 13 

7 กรณีท่ีคู่พิพำทท่ีเขำ้มำในคดีเพิ่มเติม (additional party) ไดเ้ขำ้มำในคดี และกรณีท่ีตกลงให้เสนอขอ้
พิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำรสำมคน คู่พิพำทท่ีเขำ้มำในคดีเพิ่มเติมนั้น อำจร่วมกนักบัผูเ้รียกร้อง หรือ
ผูถู้กเรียกร้อง เสนอช่ืออนุญำโตตุลำกำรเพื่อกำรรับรองตำมขอ้ 13 ได ้

8 ในกรณีท่ีไม่ปรำกฏกำรเสนอช่ืออนุญำโตตุลำกำรร่วมกนัตำมขอ้ 12(6) หรือ 12(7) และในกรณีท่ี
บรรดำคู่ พิพำทไม่สำมำรถตกลงวธีิกำรในกำรตั้งคณะอนุญำโตตุลำกำรได ้ให้สถำบนัเป็นผูแ้ต่งตั้ง
อนุญำโตตุลำกำรแต่ละคนในคณะอนุญำโตตุลำกำร และให้แต่งตั้งหน่ึงคนในจ ำนวนนั้นเป็น
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ประธำน ในกรณีดงักล่ำว ให้สถำบนัมีอิสระในกำรเลือกบุคคลใด ๆ ท่ีสถำบนัเห็นว่ำเหมำะสมใน
กำรเป็นอนุญำโตตุลำกำร โดยน ำควำมตำมขอ้ 13 มำปรับใชต้ำมท่ีสถำบนัเห็นสมควร 

ข้อ 13 - การแต่งตั้งและการรับรองอนุญาโตตุลาการ 

1 ในกำรรับรองหรือแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำร ให้สถำบนัค  ำนึงถึงสัญชำติ ถ่ินท่ีอยู่ และควำมสัมพนัธ์
อ่ืน ๆ ของผูท่ี้จะเป็นอนุญำโตตุลำกำรกบัประเทศท่ีบรรดำคู่พิพำทหรืออนุญำโตตุลำกำรท่ำนอ่ืน ๆ  
มีสัญชำติ และตอ้งพิจำรณำควำมพร้อมและควำมสำมำรถของผูท่ี้จะเป็นอนุญำโตตุลำกำรในกำร
ด ำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรตำมขอ้บงัคบัฉบบัน้ี หลกักำรเดียวกนัน้ีให้น ำไปใชก้บักรณีท่ีเลขำธิกำร
เป็นผูใ้ห้กำรรับรองอนุญำโตตุลำกำรตำมขอ้ 13(2) ดว้ย 

2 เลขำธิกำรอำจให้กำรรับรองบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือจำกบรรดำคู่พิพำทหรือจำกขอ้ตกลงเป็นกำร
เฉพำะของคู่พิพำทให้เป็นอนุญำโตตุลำกำรร่วม อนุญำโตตุลำกำรคนเดียว และประธำนของคณะ
อนุญำโตตุลำกำร ทั้งน้ีค  ำแถลงกำรณ์ท่ีคู่พิพำทไดใ้ห้ไวต้อ้งไม่มีขอ้จ ำกดัในเร่ืองควำมเป็นกลำงและ
ควำมเป็นอิสระ หรือค  ำแถลงกำรณ์เก่ียวกบัควำมเป็นกลำงและควำมเป็นอิสระตอ้งไม่ท ำให้เกิดกำร
คดัค้ำน ทั้ งน้ีให้มีกำรรำยงำนกำรรับรองเช่นว่ำนั้ นต่อสถำบันในกำรประชุมคร้ังถัดไป หำก
เลขำธิกำรเห็นว่ำไม่ควรรับรองอนุญำโตตุลำกำรร่วม อนุญำโตตุลำกำรคนเดียวหรือประธำนคณะ
อนุญำโตตุลำกำร ให้เสนอเร่ืองดงักล่ำวไปยงัสถำบนั 

3 ในกรณีท่ีสถำบนัเป็นผูแ้ต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำร ให้สถำบนัแต่งตั้งตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำร
ประจ ำชำติ (National Committee) หรือคณะบุคคล(Group) ของหอกำรคำ้นำนำชำติตำมท่ีสถำบนั
เห็นสมควร หำกสถำบนัไม่รับขอ้เสนอดงักล่ำวหรือหำกคณะกรรมกำรประจ ำชำติหรือคณะบุคคล
มิไดท้  ำขอ้เสนอตำมท่ีมีกำรร้องขอภำยในระยะเวลำท่ีสถำบนัก ำหนด สถำบนัอำจมีค  ำร้องขอไปยงั
คณะกรรมกำรประจ ำชำติหรือคณะบุคคลอีกคร้ัง หรืออำจร้องขอให้มีขอ้เสนอจำกคณะกรรมกำร
ประจ ำชำติหรือคณะบุคคลอ่ืนใดตำมท่ีตนเห็นสมควร หรือแต่งตั้งบุคคลใดโดยตรงตำมท่ีตน
เห็นสมควร 

4 สถำบนัอำจแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นอนุญำโตตุลำกำรไดโ้ดยตรงตำมท่ีสถำบนัเห็นสมควร ในกรณีท่ี 
ก) คู่พิพำทฝ่ำยหน่ึงหรือหลำยฝ่ำยเป็นรัฐ หรืออำ้งวำ่เป็นองคก์รของรัฐ หรือ 
ข) สถำบนัพิจำรณำแลว้วำ่เป็นกำรสมควรท่ีจะแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรจำกประเทศหรือดินแดน

ท่ีไม่มีคณะกรรมกำรประจ ำชำติหรือคณะบุคคล หรือ 
ค) ประธำนรับรองต่อสถำบนัว่ำในสถำนกำรณ์ท่ีเป็นอยู่นั้น ตำมควำมเห็นของประธำน กำรให้

ประธำนแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรโดยตรงนั้นเป็นกรณีท่ีจ ำเป็นและเหมำะสม 
5 อนุญำโตตุลำกำรคนเดียวหรือประธำนของคณะอนุญำโตตุลำกำรตอ้งไม่มีสัญชำติเดียวกันกับ

บรรดำคู่พิพำท อย่ำงไรก็ดี หำกมีพฤติกำรณ์ท่ีเหมำะสมและไม่มีคู่พิพำทฝ่ำยใดคดัค้ำนภำยใน
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ระยะเวลำ ท่ีสถำบันก ำหนด ผู้ท่ี เ ป็นอนุญำโตตุลำกำรคนเดียวหรือประธำนของคณะ
อนุญำโตตุลำกำรนั้น อำจไดรั้บกำรเลือกมำจำกประเทศซ่ึงคู่พิพำทฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงมีสัญชำติกไ็ด ้

ข้อ 14 - การคดัค้านอนุญาโตตุลาการ 

1 กำรคดัคำ้นอนุญำโตตุลำกำรเน่ืองมำจำกขอ้กล่ำวอำ้งถึงควำมไม่เป็นกลำงหรือควำมไม่เป็นอิสระ
หรือเหตุอ่ืนใด ให้ท ำค  ำแถลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเสนอต่อส ำนกัเลขำธิกำรโดยระบุขอ้เทจ็จริงและ
พฤติกำรณ์อนัเป็นเหตุแห่งกำรคดัคำ้น 

2 กำรคดัคำ้นท่ีจะรับไวพ้ิจำรณำไดน้ั้น คู่พิพำทจะตอ้งจดัส่งภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีคู่พิพำทฝ่ำยนั้น
ไดรั้บแจง้ถึงกำรแต่งตั้งหรือกำรรับรองอนุญำโตตุลำกำร หรือภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีคู่พิพำทฝ่ำย
ท่ีคดัคำ้นได้รับทรำบถึงขอ้เท็จจริงและพฤติกำรณ์อันเป็นเหตุแห่งกำรคดัคำ้น หำกวนัดงักล่ำว
เกิดข้ึนหลงัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแจง้ถึงกำรแต่งตั้งหรือกำรรับรองอนุญำโตตุลำกำรนั้น 

3 สถำบนัตอ้งวินิจฉัยว่ำกำรคดัคำ้นรับฟังได้หรือไม่ และในขณะเดียวกนัหำกจ ำเป็นก็ให้วินิจฉัย
เน้ือหำของกำรคดัคำ้นด้วย หลังจำกท่ีส ำนักเลขำธิกำรได้เปิดโอกำสให้อนุญำโตตุลำกำรท่ีถูก
คัดค้ำน  คู่พิพำทอีกฝ่ำยหน่ึงหรือคู่พิพำทอ่ืน  ๆ  รวมทั้ งอนุญำโตตุลำกำรคนอ่ืน  ๆ  ในคณะ
อนุญำโตตุลำกำรท ำควำมเห็นเก่ียวกบักำรคดัคำ้นดงักล่ำวเป็นหนงัสือภำยในระยะเวลำอนัสมควร
แลว้ทั้งน้ี ให้ส่งควำมเห็นเช่นวำ่นั้นไปยงับรรดำคู่พิพำทและอนุญำโตตุลำกำรทุกคน 

ข้อ 15 - การเปลีย่นตัวอนุญาโตตุลาการ 

1 ให้มีกำรเปล่ียนตวัอนุญำโตตุลำกำรเม่ืออนุญำโตตุลำกำรถึงแก่ควำมตำย เม่ือสถำบนัยอมรับกำร
ลำออกของอนุญำโตตุลำกำร เม่ือสถำบนัยอมรับกำรคดัคำ้น หรือเม่ือสถำบนัยอมรับค ำร้องขอของ
บรรดำคู่พิพำท 

2 ให้มีกำรเปล่ียนตวัอนุญำโตตุลำกำร เม่ือสถำบนัเห็นว่ำอนุญำโตตุลำกำรผูน้ั้นไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของตนไดท้ั้งทำงนิตินยัหรือทำงพฤตินยั หรือเม่ืออนุญำโตตุลำกำรผูน้ั้นไม่ปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนตำม
ขอ้บงัคบัฉบบัน้ีหรือภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว ้

3 โดยอำศยัขอ้มูลซ่ึงปรำกฏแก่สถำบนัเม่ือสถำบนัพิจำรณำท่ีจะน ำขอ้ 15(2) มำใช้บงัคบั สถำบนัจะ
วนิิจฉยัเร่ืองดงักล่ำวไดก้ต่็อเม่ืออนุญำโตตุลำกำรผูเ้ก่ียวขอ้ง คู่พิพำท และอนุญำโตตุลำกำรคนอ่ืน ๆ 
ของคณะอนุญำโตตุลำกำรไดมี้โอกำสท ำควำมเห็นเป็นหนงัสือเสนอภำยในระยะเวลำอนัสมควร 
โดยจะตอ้งส่งควำมเห็นดงักล่ำวไปยงับรรดำคู่พิพำทและอนุญำโตตุลำกำรทุกคน 

4 ในกรณีท่ีจะมีกำรเปล่ียนตวัอนุญำโตตุลำกำร ให้สถำบนัมีดุลยพินิจในกำรตดัสินใจวำ่จะด ำเนินตำม
กระบวนกำรเดิมส ำหรับกำรเสนอช่ืออนุญำโตตุลำกำรหรือไม่ เม่ือไดมี้กำรแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำร
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คนใหม่เขำ้มำในคณะอนุญำโตตุลำกำรครบเป็นองค์คณะและหลงัจำกท่ีได้รับฟังควำมเห็นของ
บรรดำคู่พิพำทแลว้ ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำว่ำจะด ำเนินกระบวนพิจำรณำท่ีไดก้ระท ำไป
แล้วก่อนหน้ำนั้นซ ้ ำหรือไม่เพียงใดเพื่อประโยชน์ของคณะอนุญำโตตุลำกำรท่ีได้มีกำรแต่งตั้ง
ซ่อม 5 

5 หลงัจำกท่ีไดด้  ำเนินกระบวนพิจำรณำแลว้เสร็จ แทนท่ีจะมีกำรเปล่ียนตวัอนุญำโตตุลำกำรเน่ืองจำ0
กอนุญำโตตุลำกำรถึงแก่ควำมตำยหรือถูกถอดถอนโดยสถำบนัตำมควำมในขอ้ 15(1) หรือ 15(2) 
เม่ือสถำบนัเห็นสมควร สถำบนัอำจมีค  ำวินิจฉัยให้อนุญำโตตุลำกำรท่ีเหลืออยู่ด  ำเนินกระบวน
อนุญำโตตุลำกำรต่อไปก็ได้ ในกำรท่ีจะมีค  ำสั่งเช่นว่ำน้ีให้สถำบันค  ำนึงถึงควำมเห็นของ
อนุญำโตตุลำกำรท่ีเหลืออยู่และควำมเห็นของบรรดำคู่พิพำทและเหตุอ่ืนใดท่ีสถำบันเห็นว่ำ
เหมำะสมแก่พฤติกำรณ์นั้น 
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ข้อ 16 - การส่งส านวนความให้แก่คณะอนุญาโตตุลาการ 

ให้ส ำนกัเลขำธิกำรส่งส ำนวนควำมให้แก่คณะอนุญำโตตุลำกำรทนัทีท่ีมีกำรแต่งตั้งคณะอนุญำโตตุลำกำร 
แต่ทั้ง น้ีจะตอ้งมีกำรช ำระค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ตำมท่ีส ำนกัเลขำธิกำรก ำหนดไวแ้ลว้ 

ข้อ 17 - หลกัฐานแสดงอ านาจ (proof of authority) 

ในเวลำใด ๆ  หลงัเร่ิมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร คณะอนุญำโตตุลำกำรหรือส ำนกัเลขำธิกำรอำจให้มี
กำรแสดงหลกัฐำนเก่ียวกบัอ ำนำจของผูแ้ทนของคู่พิพำทฝ่ำยใดกไ็ด ้

ข้อ 18 - สถานที่ในการด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 

1 ให้สถำบนัเป็นผูก้  ำหนดสถำนท่ีในกำรด ำเนินกำรทำงอนุญำโตตุลำกำร เวน้แต่บรรดำคู่พิพำทไดต้ก
ลงกนัไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 

2 หลงัจำกท่ีไดห้ำรือกบับรรดำคู่พิพำทแลว้คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจด ำเนินกำรสืบพยำนและมีกำร
ประชุม ณ สถำนท่ีใดซ่ึงคณะอนุญำโตตุลำกำรเห็นวำ่เหมำะสมก็ได ้เวน้แต่บรรดำคู่พิพำทจะไดต้ก
ลงกนัไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 

3 คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจนัง่พิจำรณำ ณ สถำนท่ีใด ตำมท่ีคณะอนุญำโตตุลำกำรเห็นว่ำเหมำะสมก็
ได ้

ข้อ 19 - ข้อบังคบัที่ใช้บังคบักบักระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรต่ำง ๆ ท่ีด ำเนินกำรต่อคณะอนุญำโตตุลำกำรให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบั ใน
กรณีท่ีขอ้ บงัคบัมิไดก้  ำหนดเร่ืองใดไว ้ให้ใชข้อ้บงัคบัใด ๆ ตำมท่ีบรรดำคู่พิพำทก ำหนด ในกรณีท่ีบรรดำ
คู่พิพำทไม่ไดก้  ำหนด ให้ใช้ขอ้บงัคบัท่ีคณะอนุญำโตตุลำกำรอำจจะก ำหนดข้ึนมำใชบ้งัคบักบักำรด ำเนิน
กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ทั้งน้ีไม่วำ่จะมีกำรอำ้งให้น ำกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมของประเทศใดมำใช้
หรือไม่กต็ำม 
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ข้อ 20 - ภาษาที่ใช้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ในกรณีท่ีไม่มีขอ้ตกลงระหว่ำงบรรดำคู่พิพำท ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรก ำหนดภำษำใดภำษำหน่ึงหรือ
หลำยภำษำเพื่อใช้ในกระบวนกำรกำรอนุญำโตตุลำกำรโดยค ำนึงถึงพฤติกำรณ์แวดลอ้มทั้งปวงรวมถึง
ภำษำท่ีใชใ้นสัญญำดว้ย 

ข้อ 21 - หลกักฎหมายที่น ามาใช้บังคบั 

1 บรรดำคู่พิพำทมีเสรีภำพท่ีจะตกลงกนัเก่ียวกบัหลกักฎหมำยท่ีคณะอนุญำโตตุลำกำรจะน ำมำใช้
บงัคบักบัเน้ือหำแห่งขอ้พิพำท ในกรณีท่ีไม่มีขอ้ตกลงดงักล่ำว ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรน ำหลกั
กฎหมำยท่ีคณะอนุญำโตตุลำกำรเห็นวำ่เหมำะสมมำใชบ้งัคบั 

2 คณะอนุญำโตตุลำกำรจะตอ้งค  ำนึงถึงขอ้ตกลงในสัญญำ (ถำ้มี) ระหว่ำงบรรดำคู่พิพำท และธรรม
เนียมปฏิบติัทำงกำรคำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3 ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรมีอ ำนำจวินิจฉัยช้ีขำดข้อพิพำทโดยไม่ต้องใช้กฎหมำย (amiable 
compositeur) หรือวินิจฉัยช้ีขำดตำมหลกัแห่งควำมสุจริตและเป็นธรรม (ex aequo et bono) ต่อเม่ือ
บรรดำคู่พิพำทไดต้กลงให้อ ำนำจเช่นวำ่นั้นแก่คณะอนุญำโตตุลำกำร 

ข้อ 22 - การด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

1 คณะอนุญำโตตุลำกำร และบรรดำคู่พิพำทตอ้งด ำเนินกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรโดยเร็วและ
ประหยดัค่ำใชจ่้ำยให้ไดม้ำกท่ีสุด โดยค  ำนึงถึงควำมซบัซ้อนและมูลค่ำของขอ้พิพำท 

2 เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่กำรบริหำรจดักำรคดีจะเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยหลงัจำกปรึกษำบรรดำ
คู่พิพำท คณะอนุญำโตตุลำกำร สำมำรถก ำหนดมำตรกำรในทำงพิจำรณำท่ีคณะอนุญำโตตุลำกำร
เห็นสมควร หำกมำตรกำรดงั กล่ำวไม่ขดัต่อขอ้ตกลงท่ีบรรดำคู่พิพำทไดท้  ำไว ้

3 หำกคู่พิพำทฝ่ำยใดร้องขอ คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจมีค  ำสั่งเก่ียวกบักำรรักษำควำมลบัในกำร
ด ำเนินกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรหรือมีค  ำสั่งอ่ืนใดอนัเก่ียวกบักระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
และสำมำรถก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองควำมลบัทำงกำรคำ้และขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบั 

4 ในทุกกรณี คณะอนุญำโตตุลำกำรจะตอ้งกระท ำกำรดว้ยควำมเป็นธรรมและควำมเป็นกลำง และท ำ
ให้มัน่ใจวำ่คู่ พิพำทแต่ละฝ่ำยมีโอกำสเท่ำเทียมกนัในกำรเสนอคดีของตน 

5 บรรดำคู่พิพำทตกลงยนิยอมท่ีจะปฏิบติัตำมค ำสั่งท่ีออกโดยคณะอนุญำโตตุลำกำร 
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ข้อ 23 - กรอบข้อตกลงในการด าเนินกระบวนพจิารณา (Terms of Reference) 

1 ทนัทีท่ีคณะอนุญำโตตุลำกำรไดรั้บส ำนวนควำมจำกส ำนกัเลขำธิกำรแลว้ ให้คณะอนุญำโตตุลำกำร
ร่ำงเอกสำรข้ึนหน่ึงฉบบัเพื่อก ำหนดกรอบข้อตกลงในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ (Terms of 
Reference) โดยอำศยัขอ้มูลจำกบรรดำเอกสำรหรือกำรประชุมกบับรรดำคู่พิพำทและขอ้อำ้งขอ้ถกถี
ยงต่ำง ๆ ท่ีบรรดำคู่พิพำทไดย้ืน่ไวล่้ำสุด ให้เอกสำรน้ีมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ีรวมอยูด่ว้ย 
ก) ช่ือเตม็ รำยละเอียด ท่ีอยู่ และรำยละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในกำรติดต่อคู่พิพำทแต่ละฝ่ำย รวมถึง

ผูแ้ทนของคู่พิพำทในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
ข) ต ำบลท่ีอยู่เพื่อกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวและกำรติดต่อส่ือสำรในระหว่ำงกำรด ำเนิน

กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
ค) สรุปข้อเรียกร้องและค ำขอเก่ียวกบักำรเยียวยำควำมเสียหำยของคู่พิพำทแต่ละฝ่ำย และ

จ ำนวนเงินค่ำ เสียหำยตำมขอ้เรียกร้องท่ีสำมำรถก ำหนดได ้รวมถึงมูลค่ำโดยประมำณของขอ้
เรียกร้องอ่ืนใดเท่ำท่ีจะสำมำรถระบุได ้

ง) เวน้แต่คณะอนุญำโตตุลำกำรเห็นวำ่ไม่เหมำะสม ประเดน็ขอ้พิพำทต่ำง ๆ ท่ีตอ้งวนิิจฉยัช้ีขำด 
จ) ช่ือ เต็ม รำยละเ อียดเ ก่ียวกับ ต  ำบลท่ีอยู่  และรำยละเ อียดอ่ืน  ๆ  เพื่อกำรติดต่อของ

อนุญำโตตุลำกำรแต่ละคน 
ฉ) สถำนท่ีในกำรด ำเนินกำรทำงอนุญำโตตุลำกำร และ 
ช) รำยละเอียดของวิธีพิจำรณำท่ีจะใช้ในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำและกำรให้อ  ำนำจคณะ

อนุญำโตตุลำกำรท่ีวนิิจฉยัช้ีขำดขอ้พพิำท โดยไม่ตอ้งใชก้ฎหมำย หรือวนิิจฉยัช้ีขำดขอ้พิพำท
โดยใชห้ลกัแห่งควำมสุจริตและเป็นธรรมในกรณีท่ีมีกำรให้อ ำนำจเช่นนั้น 

2 กรอบข้อตกลงในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำต้องลงนำมโดยบรรดำคู่พิพำทและคณะ
อนุญำโตตุลำกำร คณะอนุญำ โตตุลำกำรจะตอ้งส่งกรอบขอ้ตกลงในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำท่ี
คณะอนุญำโตตุลำกำรและบรรดำคู่ พิพำทไดล้งนำมแลว้ ต่อสถำบนัภำยในสองเดือนนบัแต่วนัท่ีส่ง
ส ำนวนคดีให้แก่คณะอนุญำโตตุลำกำร สถำบนัอำจขยำยระยะเวลำดงักล่ำวไดห้ำกไดรั้บค  ำร้องท่ีมี
เหตุอนัสมควรจำกคณะอนุญำโตตุลำกำร หรือในกรณีท่ีเห็นว่ำจ ำเป็น สถำบนัอำจพิจำรณำขยำย
ระยะเวลำดงักล่ำวให้เองกไ็ด ้

3 หำกคู่พิพำทฝ่ำยใดปฏิเสธท่ีจะมีส่วนร่วมในกำรร่ำงกรอบขอ้ตกลงในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ
หรือปฏิเสธท่ีจะลงนำมในกรอบขอ้ตกลงดงักล่ำว ให้ยื่นกรอบขอ้ตกลงนั้นต่อสถำบนัเพื่อให้ควำม
เห็นชอบ เม่ือไดล้งนำมในกรอบขอ้ตกลงในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำตำมขอ้ 23(2) หรือสถำบนั
ไดใ้ห้ควำมเห็นชอบกรอบขอ้ตกลงดงักล่ำวแลว้ให้ด ำเนินกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรต่อไป 

4 เม่ือคู่พิพำทไดล้งนำมในกรอบขอ้ตกลงในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ หรือสถำบนัไดเ้ห็นชอบ
กรอบขอ้ตกลงในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำแลว้ ห้ำมมิให้คู่พิพำทฝ่ำยใดยืน่ขอ้เรียกร้องข้ึนใหม่ 
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ซ่ึงมิได้อยู่ภำยในขอบเขตของกรอบข้อตกลงในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ เว ้นแต่คณะ
อนุญำโตตุลำกำรจะอนุญำตให้กระท ำกำรดงักล่ำวได ้โดยให้คณะอนุญำโตตุลำกำรค  ำนึงถึงสภำพ
ของขอ้เรียกร้อง ขั้นตอนกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรและพฤติกำรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อ 24 - การประชุมเกีย่วกบัการบริหารจัดการคดแีละก าหนดการของกระบวนพจิารณา 

1 ในขณะท่ียกร่ำงกรอบขอ้ตกลงในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ หรือภำยในเวลำเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะ
เป็นได้หลงัจำกนั้น คณะอนุญำโตตุลำกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรคดี 
(case management conference) เพื่อปรึกษำหำรือกับบรรดำคู่พิพำทเก่ียวกับมำตรกำรในทำง
พิจำรณำตำมขอ้ 22(2) มำตรกำรดงักล่ำวอำจรวมถึงเทคนิคกำรบริหำรจดักำรคดีวิธีหน่ึงวิธีใดหรือ
มำกกวำ่นั้นตำมภำคผนวก 4 

2 ในระหวำ่งหรือภำยหลงักำรประชุมดงักล่ำว ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรก ำหนดตำรำงเวลำกำรด ำเนิน
กระบวนพิจำรณำท่ีคณะอนุญำโตตุลำกำรจะยึดถือในกำรด ำเนินกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
ตำรำงเวลำกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำและกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกบัตำรำงดงักล่ำว ตอ้งส่งให้
สถำบนัและบรรดำคู่พิพำท 

3 เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรคดีด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจก ำหนด
มำตรกำรในทำงพิจำรณำอ่ืน ๆ หรือปรับเปล่ียนตำรำงเวลำกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำได ้หลงัจำก
ท่ีไดป้รึกษำกบับรรดำคู่พิพำทโดยกำรประชุมเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรคดีเป็นกำรเพิ่มเติมหรือโดย
วธีิอ่ืนใด 

4 กำรประชุมเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรคดีสำมำรถกระท ำได้โดยกำรเขำ้ประชุมด้วยตนเอง กำร
ประชุมทำงวดีีทศัน์ ทำงโทรศพัท ์หรือกำรติดต่อส่ือสำรในรูปแบบอ่ืนในท ำนองเดียวกนั ในกรณีท่ี
ไม่มีขอ้ตกลงระหว่ำงบรรดำคู่พิพำท ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรเป็นผูก้  ำหนดวิธีด ำเนินกำรประชุม 
คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจขอให้บรรดำคู่พิพำทยื่นขอ้ เสนอเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรคดีเป็นกำร
ล่วงหน้ำ ก่อนมีกำรประชุมกำรบริหำรจดักำรคดี และอำจขอให้บรรดำคู่พิพำทเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง หรือโดยผูแ้ทนภำยในของตน 

ข้อ 25 - การท าให้ปรากฏซ่ึงข้อเท็จจริงแห่งคดี 

1 คณะอนุญำโตตุลำกำรตอ้งด ำเนินกำรโดยใชเ้วลำนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปไดใ้นกำรท ำให้ปรำกฏซ่ึง
ขอ้เทจ็จริงแห่งคดีดว้ยวธีิกำรท่ีเหมำะสม 

2 ภำยหลงัจำกท่ีไดศึ้กษำค  ำคู่ควำมทั้งหลำยท่ีบรรดำคู่พิพำทไดย้ื่นรวมทั้งเอกสำรทั้งปวงท่ีไดมี้กำร
อำ้งถึงแลว้ หำกคู่พิพำทฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงร้องขอ ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรออกนัง่พิจำรณำเพื่อรับฟัง
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บรรดำคู่พิพำทดว้ยตนเองหรือในกรณีท่ีไม่มีกำรร้องขอเช่นวำ่นั้น คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจมีค  ำสั่ง
ดว้ยตนเองให้มีกำรนัง่พิจำรณำดงักล่ำวได ้

3 คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจสั่งให้มีกำรสืบพยำนบุคคล พยำนผูเ้ช่ียวชำญซ่ึงบรรดำคู่พิพำทแต่งตั้ง 
หรือสืบบุคคลอ่ืนใดต่อหน้ำบรรดำคู่พิพำทหรือ หำกคู่พิพำทนั้นไดรั้บหมำยเรียกโดยชอบแลว้จะ
สืบลบัหลงัคู่พิพำทกไ็ด ้

4 หลงัจำกไดห้ำรือกบับรรดำคู่พิพำทแลว้ คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชำญคนเดียวหรือ
หลำยคน และก ำหนดขอบเขตในกำรให้ควำมเห็นและรับรำยงำนจำกผูเ้ช่ียวชำญนั้นก็ได้ เม่ือ
คู่พิพำทฝ่ำยหน่ึงร้องขอ บรรดำคู่พิพำทจะตอ้งมีโอกำสท่ีจะซกัถำมผูเ้ช่ียวชำญท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้นใน
วนันัง่พิจำรณำคดี 

5 ในเวลำใด ๆ ระหวำ่งกระบวนกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจเรียกให้
คู่พิพำทยืน่พยำนหลกัฐำนเพิ่มเติมกไ็ด ้

6 คณะอนุญำโตตุลำกำรชอบท่ีจะช้ีขำดขอ้พิพำทโดยพิจำรณำเพียงเอกสำรท่ีบรรดำคู่พิพำทยืน่ไวก้็ได ้
เวน้แต่คู่พิพำทฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงร้องขอให้มีกำรนัง่พิจำรณำคดี 

ข้อ 26 - การนั่งพจิารณาคด ี

1 เม่ือจะมีกำรนัง่พิจำรณำคดี ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรเรียกให้บรรดำคู่พิพำทมำปรำกฏตวัต่อหน้ำ
คณะอนุญำโตตุลำกำรในวนัและสถำนท่ีท่ีคณะอนุญำโตตุลำกำรก ำหนด โดยบอกกล่ำวให้คู่พิพำท
ทรำบล่วงหนำ้ตำมสมควร 

2 หำกคู่พิพำทฝ่ำยใด แมไ้ดรั้บค  ำสั่งเรียกโดยชอบแลว้ไม่ปรำกฏตวัโดยปรำศจำกขอ้อำ้งอนัรับฟังได ้
ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรมีอ ำนำจท่ีจะพิจำรณำคดีต่อไปได ้

3 คณะอนุญำโตตุลำกำรมีอ ำนำจเตม็ท่ีในกำรควบคุมกระบวนกำรพิจำรณำ โดยบรรดำคู่พิพำทมีสิทธิ
เขำ้ร่วมในกำรพิจำรณำ บุคคลใดซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบักระบวนพิจำรณำจะเขำ้ฟังกำรพิจำรณำไม่ได้ 
เวน้แต่จะไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะอนุญำโตตุลำกำรและบรรดำคู่พิพำท 

4 บรรดำคู่พิพำทอำจมำด้วยตนเองหรือมอบให้ผูแ้ทนซ่ึงได้รับมอบอ ำนำจโดยชอบมำแทนก็ได้ 
นอกจำกน้ีบรรดำคู่พิพำทอำจมีท่ีปรึกษำเพื่อให้ควำมช่วยเหลือตนกไ็ด ้

ข้อ 27 - การปิดกระบวนการพจิารณา และวนัที่ยืน่ร่างค าช้ีขาด 

ภำยในระยะเวลำท่ีเร็วท่ีสุดหลงักำรนัง่พิจำรณำคดีคร้ังสุดทำ้ย เก่ียวกบัประเดน็ท่ีจะตอ้งตดัสินในค ำช้ีขำด 
หรือกำรยื่นค  ำคู่ควำมคร้ังสุดทำ้ยท่ีไดรั้บอนุญำตให้ยื่นเก่ียวกบัประเด็นดงักล่ำว แลว้แต่ส่ิงใดจะเกิดข้ึน
หลงัให้คณะอนุญำโตตุลำกำร 
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ก) แถลงปิดกระบวนพิจำรณำในส่วนของประเดน็อนัตอ้งตดัสินในค ำช้ีขำด และ 
ข) แจง้ไปยงัส ำนกัเลขำธิกำรและบรรดำคู่พิพำทถึงก ำหนดวนัท่ีโดยประมำณซ่ึงคำดวำ่จะยืน่ร่ำง

ค  ำช้ีขำดให้แก่สถำบนัเพื่อขอควำมเห็นชอบตำมขอ้ 33 
เม่ือไดมี้กำรปิดกระบวนกำรพิจำรณำแลว้ จะยืน่ค  ำคู่ควำมหรือโตแ้ยง้หรือเสนอพยำนหลกัฐำน เพิ่มเติมใน
ประเดน็ท่ีตอ้งตดัสินในค ำช้ีขำดไม่ได ้เวน้แต่คณะอนุญำโตตุลำกำรจะเป็นผูร้้องขอหรือให้กำรอนุมติั 

ข้อ 28 - วธีิการคุ้มครอง และมาตรการช่ัวคราว 

1 เว ้นแต่บรรดำคู่พิพำทจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ทันทีท่ีได้ส่งส ำนวนควำมไปยงัคณะ
อนุญำโตตุลำกำร หำกคู่พิพำทฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดร้องขอ คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจมีค  ำสั่งให้ใช้
มำตรกำรหรือวธีิกำรคุม้ครองชัว่ครำวใดตำมท่ีเห็นสมควรกไ็ด ้คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจสั่งให้ใช้
มำตรกำรเช่นวำ่นั้นภำยใตเ้ง่ือนไขวำ่คู่พิพำทฝ่ำยท่ีร้องขอตอ้งจดัหำหลกัประกนัท่ีเหมำะสมมำมอบ
ไวด้ว้ยกไ็ด ้ในกำรก ำหนดมำตรกำรเช่นวำ่น้ี อำจท ำเป็นค  ำสั่งพร้อมให้เหตุผลหรือท ำเป็นค  ำช้ีขำดก็
ไดแ้ลว้แต่คณะอนุญำโตตุลำกำรจะเห็นสมควร 

2 ก่อนท่ีจะมีกำรส่งส ำนวนควำมไปยงัคณะอนุญำโตตุลำกำรหรือในพฤติกำรณ์ท่ีสมควรหลงัจำกนั้น 
บรรดำคู่พิพำทอำจยื่นค  ำร้องขอต่อหน่วยงำนตุลำกำรท่ีมีเขตอ ำนำจเพื่อให้ก ำหนดมำตรกำรหรือ
วิธีกำรคุม้ครองชัว่ครำวก็ได ้ค  ำร้องขอต่อหน่วยงำนตุลำกำรเพื่อก ำหนดมำตรกำรดงักล่ำวหรือค  ำ
ร้องขอเพื่อให้มีกำรบงัคบัใชม้ำตรกำรท่ีคณะอนุญำโตตุลำกำรไดมี้ค  ำสัง่นั้น ไม่ถือวำ่เป็นกำรกระท ำ
ผิดหรือสละสิทธิในสัญญำอนุญำโตตุลำกำร และจะไม่มีผลกระทบต่ออ ำนำจท่ีเก่ียวขอ้งของคณะ
อนุญำโตตุลำกำรแต่อย่ำงใด จะตอ้งแจง้ให้ส ำนกัเลขำธิกำรทรำบโดยไม่ชกัช้ำถึงกำรยืน่ค  ำร้องขอ
ดงักล่ำวและมำตรกำรใด ๆ ท่ีหน่วยงำนตุลำกำรได้ก  ำหนดข้ึน และให้ส ำนักเลขำธิกำรแจง้เร่ือง
ดงักล่ำวให้คณะอนุญำโตตุลำกำรทรำบ 

ข้อ 29 - อนุญาโตตุลาการในกรณฉุีกเฉิน 

1 คู่พิพำทท่ีจ ำเป็นตอ้งใชว้ิธีกำรคุม้ครอง หรือมำตรกำรชัว่ครำวเป็นกำรด่วน โดยไม่สำมำรถรอให้มี
กำรจดัตั้งคณะอนุญำโตตุลำกำรได ้(“มำตรกำรฉุกเฉิน”) อำจยืน่ค  ำร้องขอให้มีกำรก ำหนดมำตรกำร
ฉุกเฉินตำมขอ้บงัคบัอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินในภำคผนวก 5 ให้รับค  ำร้องดงักล่ำวไดเ้ฉพำะ
เม่ือส ำนกัเลขำธิกำรเป็นผูรั้บค  ำร้อง ก่อนกำรส่งส ำนวนคดีไปยงัคณะอนุญำโตตุลำกำรตำมขอ้ 16 
และไม่ตอ้งค  ำนึงว่ำคู่พิพำทท่ียื่นค  ำร้องนั้นไดย้ื่นค  ำร้องขอให้มีกำรอนุญำโตตุลำกำรแลว้หรือไม่ก็
ตำม 
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2 ค ำวินิจฉัยของอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินให้ท ำเป็นค  ำสั่ง บรรดำคู่พิพำทยอมรับท่ีจะปฏิบติั
ตำมค ำสั่งใด ๆ อนัออกโดยอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉิน 

3 ค ำสั่งของอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินไม่มีผลผกูพนัคณะอนุญำโตตุลำกำร ไม่ว่ำในขอ้สงสัย 
ประเด็นหรือขอ้พิพำทใดอนัระบุในค ำสั่งนั้น คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจแกไ้ข ยุติ หรือยกเลิกค  ำสั่ง
หรือค  ำสั่งท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ท่ีออกโดยอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉิน 

4 ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรวินิจฉัยค  ำร้องขอหรือขอ้เรียกร้องของคู่พิพำทฝ่ำยใดก็ตำมท่ีเก่ียวกับ
กระบวนพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉิน รวมไปถึงกำรจดัสรรค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนิน
กระบวนพิจำรณำดงักล่ำวเสียใหม่ และขอ้เรียกร้องใด ๆ อนัเกิดข้ึนหรือเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัตำม
หรือไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่งดงักล่ำว 

5 ให้น ำขอ้ 29(1)-29(4) และขอ้บงัคบัอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินในภำคผนวก 5 (ต่อจำกน้ีเรียก
รวมกนัว่ำ “ขอ้ก ำหนดอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉิน”) มำใช้กบัคู่พิพำทท่ีได้ลงลำยมือช่ือใน
สัญญำอนุญำโตตุลำกำรตำมขอ้บงัคบั หรือผูสื้บสิทธิของผูล้งลำยมือช่ือนั้นเท่ำนั้น 

6 ไม่ให้น ำขอ้ก ำหนดอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินมำใชบ้งัคบัในกรณีท่ี 
ก) สัญญำอนุญำโตตุลำกำรภำยใตข้อ้บงัคบัไดจ้ดัท ำข้ึนก่อนขอ้บงัคบัฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้
ข) บรรดำคู่พิพำทตกลงท่ีจะไม่ให้ใชข้อ้ก ำหนดอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินบงัคบั หรือ 
ค) บรรดำคู่พิพำทไดต้กลงท่ีจะใชก้ระบวนกำรก่อนกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำรอ่ืนใด ซ่ึง

มีผลให้มีกำรก ำหนดวิธีกำรคุม้ครอง วิธีชัว่ครำว หรือมำตรกำรอ่ืน ๆ  อนัมีลกัษณะใกลเ้คียง
กบัมำตรกำรดงักล่ำวแลว้ 

7 ขอ้ก ำหนดอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉิน ไม่มีวตัถุประสงคท่ี์จะตดัสิทธิมิให้คู่พิพำทร้องขอให้
หน่วยงำนตุลำกำรท่ีมีเขตอ ำนำจก ำหนดวิธีกำรคุม้ครอง หรือมำตรกำรชัว่ครำวอนัเป็นกำรเร่งด่วน
ในเวลำใด ๆ ก่อนหรือแมแ้ต่ภำยหลงัท่ีมีกำรยื่นค  ำร้องขอให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดงักล่ำว ใน
พฤติกำรณ์ท่ีเหมำะสมภำยใตข้อ้บงัคบัน้ี ค  ำร้องขอใด  ๆ  เพื่อให้หน่วยงำนตุลำกำรท่ีมีเขตอ ำนำจ
ก ำหนดมำตรกำรดงักล่ำว ไม่ถือเป็นกำรท ำผดิหรือสละสิทธิในสัญญำอนุญำโตตุลำกำร จะตอ้งแจง้
ให้ส ำนกัเลขำธิกำรทรำบถึงกำรยื่นค  ำร้องขอและมำตรกำรใด ๆ ท่ี หน่วยงำนตุลำกำรท่ีมีเขตอ ำนำจ
ไดก้  ำหนดข้ึนโดยไม่ชกัชำ้ 
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ข้อ 30 - ก าหนดระยะเวลาส าหรับท าค าช้ีขาดอนัถึงที่สุด 

1 คณะอนุญำโตตุลำกำรตอ้งท ำค  ำช้ีขำดซ่ึงเป็นท่ีสุดให้แลว้เสร็จภำยในหกเดือน ก ำหนดระยะเวลำ
ดงักล่ำวน้ีให้เร่ิมนบัแต่วนัท่ีคณะอนุญำโตตุลำกำรหรือคู่พิพำทฝ่ำยสุดทำ้ยลงนำมในกรอบขอ้ตกลง
ในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ หรือในกรณีตำมขอ้ 23(3) ให้เร่ิมนบัแต่วนัท่ีส ำนกัเลขำธิกำรไดแ้จง้
ต่อคณะอนุญำโตตุลำกำรถึงกำรท่ีสถำบนัไดใ้ห้ควำมเห็นชอบกรอบขอ้ตกลงในกำรด ำเนินกระบวน
พิจำรณำ สถำบนัอำจก ำหนดระยะเวลำแตกต่ำงได้ โดย อำศยัตำรำงด ำเนินกระบวนพิจำรณำซ่ึง
จดัท ำข้ึนตำมขอ้ 24(2) 

2 สถำบนัอำจขยำยระยะเวลำในกำรท ำค  ำช้ีขำดออกไปตำมค ำร้องขอท่ีมีเหตุอนัสมควรของคณะ
อนุญำโตตุลำกำรหรือในกรณีท่ีสถำบนัเห็นว่ำจ ำเป็น สถำบนัอำจพิจำรณำขยำยก ำหนดระยะเวลำ
ดงักล่ำวเองกไ็ด ้

ข้อ 31 - การท าค าช้ีขาด 

1 ในกรณีท่ีคณะอนุญำโตตุลำกำรประกอบดว้ยอนุญำโตตุลำกำรมำกกวำ่หน่ึงคน ค  ำช้ีขำดตอ้งถือตำม
เสียงขำ้งมำก ถำ้ไม่อำจหำเสียงขำ้งมำกได ้ให้ประธำนคณะอนุญำโตตุลำกำรเป็นผูท้  ำค  ำช้ีขำดแต่
เพียงผูเ้ดียว 

2 ค ำช้ีขำดตอ้งระบุเหตุผลแห่งกำรวนิิจฉยัดว้ย 
3 ให้ถือวำ่ค  ำช้ีขำดท ำข้ึน ณ สถำนท่ีในกำรด ำเนินกำรทำงอนุญำโตตุลำกำรและในวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นค  ำ

ช้ีขำด 

ข้อ 32 - ค าช้ีขาดตามยอม 

ในกรณีท่ีบรรดำคู่พิพำทตกลงระงับข้อพิพำทกันได้ภำยหลังจำกท่ีได้ส่งส ำนวนคดีให้แก่คณะ
อนุญำโตตุลำกำรแลว้ตำมขอ้ 16 ให้บนัทึกกำรตกลงระงบัขอ้พิพำทดงักล่ำวในรูปแบบของค ำช้ีขำดตำม
ยอมของบรรดำคู่พิพำท หำกบรรดำคู่พิพำทร้องขอและคณะอนุญำโตตุลำกำรตกลงท่ีจะท ำเช่นนั้น 

ข้อ 33 - การตรวจสอบค าช้ีขาดโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

ก่อนลงนำมในค ำช้ีขำดใด ๆ  ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรเสนอร่ำงค  ำช้ีขำดต่อสถำบนั สถำบนัอำจปรับปรุง
แกไ้ขรูปแบบของค ำช้ีขำดและอำจตั้งขอ้สังเกตในประเดน็ท่ีเป็นเน้ือหำสำระท่ีไม่เป็นกำรกำ้วก่ำยต่อควำม
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เป็นอิสระในกำรตดัสินของคณะอนุญำโตตุลำกำรก็ได ้คณะอนุญำโตตุลำกำรจะไม่ท ำค  ำช้ีขำดจนกว่ำจะ
ไดรั้บควำมเห็นชอบเก่ียวกบัรูปแบบของค ำช้ีขำดจำกสถำบนั 

ข้อ 34 - การบอกกล่าว การเกบ็รักษา และการบังคบัตามค าช้ีขาด 

1 เม่ือไดมี้กำรท ำค  ำช้ีขำดแลว้ ให้ส ำนกัเลขำธิกำรแจง้ค  ำช้ีขำดฉบบัท่ีคณะอนุญำโตตุลำกำรไดล้งนำม
แลว้นั้นแก่บรรดำคู่พิพำท ทั้งน้ีบรรดำคู่พิพำทหรือคู่พิพำทฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงจะตอ้งไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำย
ในกำรอนุญำโตตุลำกำรให้แก่หอกำรคำ้นำนำชำติครบถว้นเตม็จ ำนวนแลว้ 

2 ส ำเนำเพิ่มเติมของค  ำช้ีขำดซ่ึงเลขำธิกำรรับรองควำมถูกตอ้ง ตอ้งมีพร้อมท่ีจะจดัส่งให้แก่บรรดำ
คู่พิพำท ในเวลำใด ๆ หำกมีกำรร้องขอ แต่ห้ำมมิให้ส่งให้แก่บุคคลอ่ืน 

3 โดยอำศยักำรบอกกล่ำวตำมขอ้ 34(1) บรรดำคู่พิพำทสละสิทธิกำรแจง้หรือกำรเก็บรักษำค  ำช้ีขำด
โดยวธีิกำรอ่ืนใดโดยคณะอนุญำโตตุลำกำร 

4 ตน้ฉบบัของค  ำช้ีขำดแต่ละฉบบัซ่ึงไดท้  ำข้ึนตำมขอ้บงัคบั ให้เกบ็รักษำไวท่ี้ส ำนกัเลขำธิกำร 
5 คณะอนุญำโตตุลำกำรและส ำนักเลขำธิกำรตอ้งให้กำรช่วยเหลือบรรดำคู่พิพำทในกำรปฏิบติัให้

เป็นไปตำมระเบียบพิธีเพิ่มเติมใด ๆ ท่ีอำจมีควำมจ ำเป็น 
6 ค ำช้ีขำดทุกฉบบัมีผลผกูพนับรรดำคู่พิพำท เม่ือตกลงมอบขอ้พิพำทให้อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำ

ภำยใตข้อ้บงัคบั บรรดำคู่พิพำทยอมรับท่ีจะปฏิบติัตำมค ำช้ีขำดต่ำง ๆ  โดยไม่ชักช้ำและให้ถือว่ำ
คู่พิพำทไดส้ละสิทธิในกระบวนกำรเยยีวยำอ่ืนใดตรำบเท่ำท่ีกำรสละสิทธิเช่นวำ่น้ีจะสำมำรถกระท ำ
ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย 

ข้อ 35 - การแก้ไขและการตีความค าช้ีขาด การส่งค าช้ีขาดกลบัมาให้แก้ไข 

1 คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจท ำกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงธุรกำร กำรค  ำนวณ กำรพิมพ์ หรือ
ขอ้ผิดพลำดประกำรอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนัซ่ึงปรำกฏในค ำช้ีขำดได้เอง ทั้งน้ีตอ้งยื่นขอ้
แกไ้ขดงักล่ำวต่อสถำบนัภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีท ำค  ำช้ีขำดนั้นเพื่อให้สถำบนัให้ควำมเห็นชอบ 

2 กำรยื่นค  ำร้องของคู่พิพำทเพื่อขอให้แกไ้ขขอ้ผิดพลำดในลกัษณะดงัท่ีระบุไวใ้นขอ้ 35(1) หรือให้
ตีควำมค ำช้ีขำดตอ้งยื่นพร้อมส ำเนำตำมจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3(1) ต่อส ำนกัเลขำธิกำรภำยใน 30 
วนันับแต่วนัท่ีคู่พิพำทนั้ นได้รับค  ำช้ีขำด หลังจำกท่ีได้มีกำรจัดส่งค  ำร้องดังกล่ำวไปยงัคณะ
อนุญำโตตุลำกำรแล้ว คณะอนุญำโตตุลำกำรตอ้งให้คู่พิพำทอีกฝ่ำยหน่ึงเสนอควำมเห็นในเร่ือง
ดงักล่ำวภำยในก ำหนดระยะเวลำสั้น ๆ ซ่ึงโดยปกติแลว้ไม่เกิน 30 วนันบัจำกวนัท่ีคู่พิพำทอีกฝ่ำย
หน่ึงนั้นไดรั้บค  ำร้องดงักล่ำว ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรเสนอร่ำงค  ำวนิิจฉยัต่อสถำบนัภำยใน 30 วนั
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หลงัจำกครบก ำหนดระยะเวลำท่ีคู่พิพำทอีกฝ่ำยหน่ึงนั้นตอ้งเสนอควำมเห็น หรือภำยในระยะเวลำ
อ่ืนใดตำมท่ีสถำบนัอำจก ำหนด 

3 ค ำวินิจฉัยเพื่อแกไ้ขขอ้ผดิพลำดหรือตีควำมค ำช้ีขำดให้ท ำเป็นเอกสำรเพิ่มเติม (addendum) และให้
ถือเป็นส่วนหน่ึงของค  ำช้ีขำดและให้น ำควำมในขอ้ 31 ขอ้ 33 และขอ้ 34 มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

4 ในกรณีท่ีศำลใดส่งค  ำช้ีขำดกลบัมำยงัคณะอนุญำโตตุลำกำร ให้น ำขอ้ก ำหนดในขอ้ 31 ขอ้ 33 ขอ้ 34 
และขอ้ 35 มำปรับใช้กบัเอกสำรเพิ่มเติม (addendum) หรือค ำช้ีขำดอนัไดก้ระท ำตำมเง่ือนไขของ
กำรส่งค  ำ ช้ีขำดกลับมำโดยอนุโลม สถำบันอำจด ำ เนินกำรใด  ๆ  อันจ ำ เ ป็นเพื่อให้คณะ
อนุญำโตตุลำกำรด ำเนินกำรตำมเง่ือนไขของกำรส่งค  ำช้ีขำดกลบัคืนมำ และอำจก ำหนดเงินช ำระ
ล่วงหนำ้ใด ๆ เพื่อเป็นค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยท่ีเพิ่มข้ึนของคณะอนุญำโตตุลำกำรและค่ำใช้จ่ำย
ใด ๆ ในกำรบริหำรจดักำรของหอกำรคำ้นำนำชำติท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย 
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ข้อ 36 - การจ่ายเงนิล่วงหน้าเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในช้ันอนุญาโตตุลาการ 

1 เม่ือไดรั้บค  ำร้องขอให้ด ำเนินกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร เลขำธิกำรอำจขอให้ผูเ้รียกร้องวำงเงิน
ส ำรองล่วงหน้ำ (provisional advance) ในจ ำนวนท่ีเพียงพอส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรจนถึงขั้นตอนท่ีมีกำรร่ำงกรอบขอ้ตกลงในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำแลว้เสร็จ 
เงินส ำรองล่วงหน้ำท่ีได้ช ำระ ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินช ำระล่วงหน้ำของผูเ้รียกร้องส ำหรับ
ค่ำใชจ่้ำยอนัก ำหนดโดยสถำบนัตำมขอ้ 36 

2 ให้สถำบันก ำหนดค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ (advance on costs) ในจ ำนวนท่ีน่ำจะเพียงพอส ำหรับ
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยของอนุญำโตตุลำกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรของหอกำรคำ้
นำนำชำติ ส ำหรับกำรยืน่ขอ้เรียกร้องของคู่พิพำทต่อสถำบนัโดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีสำมำรถท ำได ้เวน้แต่
เป็นขอ้เรียกร้องใด ๆ  ตำมขอ้ 7 หรือ 8 ซ่ึงให้น ำขอ้ 36(4) มำปรับใช้ในกรณีดงักล่ำว ให้ผูเ้รียกร้อง
และผูถู้กเรียกร้องช ำระค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ท่ีสถำบนัก ำหนดตำมขอ้ 36(2) ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั 

3 เม่ือผูถู้กเรียกร้องยื่นขอ้เรียกร้องแยง้ตำมขอ้ 5 หรือขอ้อ่ืน สถำบนัอำจก ำหนดค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ
ส ำหรับขอ้เรียกร้องและขอ้เรียกร้องแยง้แยกจำกกนั เม่ือสถำบนัไดก้  ำหนดค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ส ำหรับ
คู่พิพำทแต่ละฝ่ำยแลว้ ให้คู่พิพำทแต่ละฝ่ำยช ำระค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ตำมขอ้เรียกร้องของตน 

4 กรณีท่ีมีกำรยื่นขอ้เรียกร้องตำมขอ้ 7 หรือขอ้ 8 ให้สถำบนัก ำหนดค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำจ ำนวนหน่ึง
หรือมำกกว่ำ ซ่ึงตอ้งช ำระโดยคู่พิพำทดงัท่ีสถำบนัก ำหนด ในกรณีท่ีสถำบนัไดก้  ำหนดค่ำใช้จ่ำย
ล่วงหน้ำใด ๆ ก่อนหน้ำน้ีตำมขอ้ 36 ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำนั้นให้ถูกแทนท่ีด้วยค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำท่ี
ก  ำหนดโดยขอ้ 36(4) น้ี และจ ำนวนค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ใด ๆ อนัคู่พิพำทฝ่ำยใดไดช้ ำระไปแลว้นั้น ให้
ถือเป็นกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำบำงส่วนโดยคู่พิพำทฝ่ำยนั้น ในสัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 
ซ่ึงก ำหนดโดยสถำบนัตำมขอ้ 36(4) น้ี 

5 ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำท่ีสถำบนัก ำหนดตำมขอ้ 36 น้ี อำจมีกำรปรับปรุงแกไ้ข เม่ือใดก็ไดใ้นระหว่ำง
กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร และในทุกกรณีให้คู่พิพำทฝ่ำยใด ๆ  มีอิสระในกำรช ำระส่วนของ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำของคู่พิพำทอีกฝ่ำยไดใ้นทุกกรณี หำกคู่พิพำทอีกฝ่ำยนั้นไม่ช ำระค่ำใช้จ่ำยตำม
ส่วนของตน 

6 ในกรณีท่ีค  ำขอให้ช ำระค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำไม่ได้รับกำรปฏิบติัตำม และหลงัจำกได้หำรือกบัคณะ
อนุญำโตตุลำกำรแลว้ เลขำธิกำรอำจสั่งให้คณะอนุญำโตตุลำกำรระงบักำรด ำเนินงำนพร้อมก ำหนด
ระยะเวลำซ่ึงตอ้งไม่น้อยกว่ำ 15 วนั เพื่อให้ถือว่ำบรรดำขอ้เรียกร้องท่ีเก่ียวขอ้งไดถู้กถอนออกไป
เม่ือพน้ระยะเวลำดงักล่ำว หำกคู่พิพำทท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งกำรท่ีจะคดัคำ้นมำตรกำรน้ี ให้ท ำค  ำร้องขอ
ยื่นต่อสถำบนัภำยในก ำหนดระยะเวลำขำ้งตน้เพื่อให้สถำบนัวินิจฉัยเร่ืองดงักล่ำว กำรให้ถือว่ำ
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บรรดำขอ้เรียกร้องถูกถอนไปดงักล่ำวไม่เป็นกำรตดัสิทธิคู่พิพำทท่ีจะยื่นขอ้เรียกร้องนั้นอีกใน
กระบวนพิจำรณำใหม่ท่ีจดัท ำข้ึนในภำยหลงั 

7 หำกคู่พิพำทฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดขอใชสิ้ทธิหกักลบลบหน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องใด ๆ  ให้น ำกำร
ขอหักกลบลบหน้ีดังกล่ำว มำพิจำรณำประกอบในกำรค  ำนวณเงินท่ีต้องช ำระล่วงหน้ำเพื่อให้
ครอบคลุมค่ำใชจ่้ำยในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรเสมือนว่ำเป็นขอ้เรียกร้องแยกต่ำงหำก ตรำบ
เท่ำท่ีกำรขอหกักลบลบหน้ีนั้นท ำให้คณะอนุญำโตตุลำกำรมีประเดน็ตอ้งพิจำรณำเพิ่มข้ึน 

ข้อ 37 - ค าวนิิจฉัยเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

1 ค่ำใช้ จ่ำยในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรให้รวมถึงค่ำใช้ จ่ำยและค่ำธรรมเนียมของ
อนุญำโตตุลำกำร และค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจดักำรของหอกำรคำ้นำนำชำติท่ีสถำบนัก ำหนดตำม
ตำรำงท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะท่ีเ ร่ิมกระบวนกำร  อนุญำโตตุลำกำรตลอดจนค่ำใช้จ่ำยและ
ค่ำธรรมเนียมของผูเ้ช่ียวชำญท่ีคณะอนุญำโตตุลำกำรแต่งตั้ง รวมทั้งค่ำใช้ จ่ำยทำงกฎหมำยและ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ อนัสมควรท่ีคู่พิพำทก่อให้เกิดข้ึนในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 

2 สถำบนัอำจก ำหนดค่ำธรรมเนียมอนุญำโตตุลำกำรให้สูงกวำ่หรือต ่ำกวำ่จ ำนวนท่ีค  ำนวณจำกตำรำง
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งไดห้ำกมีควำมจ ำเป็นอนัเน่ืองมำจำกพฤติกำรณ์พิเศษแห่งคดี 

3 คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจท ำค  ำวินิจฉยัเก่ียวกบัค่ำใช้จ่ำย และมีค  ำสั่งให้ช ำระเงิน นอกเหนือจำกท่ี
สถำบนัก ำหนดในเวลำใด ๆ ระหวำ่งกำรพิจำรณำกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรได ้

4 ค ำช้ีขำดอนัถึงท่ีสุดตอ้งก ำหนดค่ำใชจ่้ำยในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรและวนิิจฉยัวำ่คู่พิพำทฝ่ำย
ใดเป็นผูรั้บ ภำระค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวหรือก ำหนดสัดส่วนแห่งค่ำใช้จ่ำยท่ีบรรดำคู่พิพำทจะตอ้ง
รับภำระ 

5 ในกำรพิจำรณำเ ก่ียวกับค่ำใช้จ่ำย คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจค  ำนึง ถึงพฤติกำรณ์ท่ีคณะ
อนุญำโตตุลำกำรเห็นว่ำเก่ียวข้อง ซ่ึงรวมถึงระดับท่ีคู่พิพำทแต่ละฝ่ำยได้ด ำเนินกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรอยำ่งรวดเร็วและประหยดัค่ำใชจ่้ำย 

6 ในกรณีท่ีมีกำรถอนบรรดำขอ้เรียกร้องทั้งปวงหรือยติุกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรก่อนท่ีจะมีค  ำช้ี
ขำดอนัถึงท่ีสุด ให้สถำบนัก ำหนดค่ำใชจ่้ำยและค่ำธรรมเนียมของอนุญำโตตุลำกำรและค่ำใชจ่้ำยใน
กำรบริหำรจดักำรของหอ กำรคำ้นำนำชำติ หำกบรรดำคู่พิพำทไม่สำมำรถตกลงกนัในกำรจดัสรร
ค่ำใช้จ่ำยของกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรหรือประเด็นอ่ืน  ๆ เก่ียวกับค่ำใช้จ่ำย ให้คณะ
อนุญำโตตุลำกำรเป็นผูช้ี้ขำดประเดน็ดงักล่ำว หำกยงัมิไดมี้กำรแต่งตั้งคณะอนุญำโตตุลำกำรในเวลำ
ท่ีมีกำรถอนบรรดำขอ้เรียกร้องทั้งปวงหรือกำรยุติกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร คู่ พิพำทฝ่ำยใด ๆ  
อำจร้องขอต่อสถำบนัให้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะอนุญำโตตุลำกำรตำมขอ้บงัคบั เพื่อให้คณะอนุญำ-
โตตุลำกำรวนิิจฉยัเร่ืองค่ำใชจ่้ำยได ้
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ข้อ 38 - การเปลีย่นแปลงก าหนดระยะเวลาต่าง ๆ 

1 บรรดำคู่พิพำทอำจตกลงกนัก ำหนดระยะเวลำต่ำง ๆ ท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัให้สั้นลงได ้ให้กำรตกลง
ท่ีมีข้ึนภำยหลงัจำกกำรแต่งตั้งคณะอนุญำโตตุลำกำรมีผลใชบ้งัคบัเม่ือไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะ
อนุญำโตตุลำกำร 

2 สถำบนัอำจขยำยก ำหนดระยะเวลำท่ีไดมี้กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงแลว้ตำมขอ้ 38(1) ไดเ้อง หำกเห็นวำ่
เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อท่ีจะให้คณะอนุญำโตตุลำกำรและสถำบนัด ำเนินกำรตำมควำมรับผดิชอบของตน
ไดค้รบถว้นตำมขอ้ บงัคบั 

ข้อ 39 - การสละสิทธิ 

คู่พิพำทฝ่ำยใดด ำเนินกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรโดยมิไดค้ดัคำ้นกำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดใดใน
ขอ้บงัคบั หรือหลกัเกณฑ์อ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบักบักระบวนพิจำรณำ หรือค  ำสั่งใดของคณะอนุญำโตตุลำกำร 
หรือขอ้ก ำหนดใดในสัญญำอนุญำโตตุลำกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแต่งตั้งคณะอนุญำโตตุลำกำร หรือกำร
ด ำเนินกระบวนพิจำรณำ ให้ถือวำ่คู่พิพำทฝ่ำยนั้นไดส้ละสิทธิในกำรคดัคำ้น 

ข้อ 40 - การจ ากดัความรับผดิ 

อนุญำโตตุลำกำร บุคคลผูไ้ด้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะอนุญำโตตุลำกำร อนุญำโตตุลำกำรกรณีฉุกเฉิน 
สถำบันและสมำชิกของสถำบัน หอกำรค้ำนำนำชำติและลูกจ้ำงของหอกำรค้ำนำนำชำติ  และ
คณะกรรมกำรประจ ำชำติและคณะบุคคลของหอกำรคำ้นำนำชำติและลูกจำ้ง และตวัแทนของหอกำรคำ้
นำนำชำติ ไม่ตอ้งรับผิดต่อบุคคลใด ๆ  ส ำหรับกำรกระท ำหรือกำรละเวน้กำรกระท ำใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร เวน้แต่และเท่ำท่ี มีกฎหมำยห้ำมมิให้จ ำกดัควำมรับผดิดงักล่ำว 

ข้อ 41 - หลกัทั่วไป 

กำรใด ๆ ท่ีไม่ได้ก  ำหนดไวโ้ดยชัดแจ้งในขอ้บงัคบั ให้สถำบนัและคณะอนุญำโตตุลำกำรด ำเนินกำร
เพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์แห่งขอ้บงัคบั และใชค้วำมพยำยำมอยำ่งสุดควำมสำมำรถเพื่อให้มัน่ใจว่ำค  ำ
ช้ีขำดมีผลบงัคบัไดต้ำมกฎหมำย 
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ข้อ 1 - หน้าที่ 

1 สถำบนัอนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศของหอกำรคำ้นำนำชำติ (“สถำบนั”) มีหน้ำท่ีในกำรดูแล
กำรบงัคบัใช้ขอ้บงัคบัอนุญำโตตุลำกำรของหอกำรคำ้นำนำชำติ และสถำบนัมีอ  ำนำจทั้งปวงท่ี
จ ำเป็นเพื่อกำรนั้น 

2 ในฐำนะท่ีเป็นองคก์รอิสระ สถำบนัปฏิบติัหน้ำท่ีเหล่ำน้ีโดยเป็นอิสระอย่ำงสมบูรณ์จำกหอกำรคำ้
นำนำชำติและหน่วยงำนต่ำง ๆ ของหอกำรคำ้นำนำชำติ 

3 สมำชิกของสถำบนัเป็นอิสระจำกคณะกรรมกำรและคณะบุคคลประจ ำชำติของหอกำรคำ้นำนำชำติ 

ข้อ 2 - องค์ประกอบของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

สถำบนัประกอบดว้ยประธำนหน่ึงคน รองประธำน สมำชิก และสมำชิกส ำรอง (เรียกรวมกนัว่ำสมำชิก) 
กำรด ำเนินงำนของสถำบนัไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกส ำนกัเลขำธิกำร (ส ำนกัเลขำธิกำรของสถำบนั) 

ข้อ 3 - การแต่งตั้ง 

1 ประธำนของสถำบนัไดรั้บกำรเลือกตั้งโดยสภำหอกำรคำ้นำนำชำติโลก (ICC World Council) ตำม
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรบริหำรของหอกำรคำ้นำนำชำติ (ICC Executive Board) 

2 สภำหอกำรคำ้นำนำชำติโลกแต่งตั้งรองประธำนจำกบรรดำสมำชิกของสถำบนัหรือบุคคลอ่ืน 
3 สมำชิกของสถำบนัได้รับกำรเลือกตั้งโดยสภำหอกำรค้ำนำนำชำติโลกตำมข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมกำรประจ ำชำติและคณะบุคคล โดยคณะกรรมกำรประจ ำชำติแต่ละชุดหรือคณะบุคคลแต่
ละคณะจะเสนอสมำชิกไดห้น่ึงคน 

4 สภำหอกำรคำ้นำนำชำติโลกอำจแต่งตั้งสมำชิกส ำรองตำมขอ้เสนอของประธำนสถำบนัได ้
5 สมำชิกทุกคนและเพื่อวตัถุประสงคแ์ห่งวรรคน้ี ให้รวมถึงประธำน รองประธำน และสมำชิกส ำรอง

ของสถำบนัมีวำระกำรด ำรงต  ำแหน่งสำมปี หำกสมำชิกคนใดไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีของตนได้ 
สภำหอกำรคำ้นำนำชำติโลกจะแต่งตั้ง ผูด้  ำรงต  ำแหน่งแทนส ำหรับระยะเวลำท่ียงัเหลืออยูข่องวำระ
นั้น สภำหอกำรคำ้นำนำชำติโลกอำจขยำยระยะ เวลำของวำระของสมำชิกคนใดกต็ำมออกไปนำน
กวำ่สำมปีกไ็ด ้ทั้งน้ี ตำมค  ำแนะน ำของคณะกรรมกำรบริหำร 
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ข้อ 4 - การประชุมใหญ่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

ประธำนสถำบนัเป็นประธำน ในกำรประชุมใหญ่ของสถำบนั ถำ้ประธำนไม่อยู่ให้รองประธำนคนใดคน
หน่ึงท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกประธำนสถำบนัเป็นประธำนในท่ีประชุม ทั้งน้ีกำรพิจำรณำเร่ืองใด ๆ  จะมีผล
สมบูรณ์กต่็อเม่ือมีสมำชิกอยำ่งนอ้ยหกคนเขำ้ร่วมประชุม กำรตดัสินต่ำง ๆ ในท่ีประชุมให้กระท ำโดยเสียง
ขำ้งมำก ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนหรือรองประธำน แลว้แต่กรณี มีเสียงช้ีขำด 

ข้อ 5 - คณะกรรมการต่าง ๆ 

สถำบนัอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดหน่ึงหรือหลำยชุดรวมทั้งก  ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีและองคป์ระกอบของ
คณะ กรรมกำรต่ำง ๆ เช่นวำ่นั้นดว้ย 

ข้อ 6 - การรักษาความลบั 

งำนของสถำบนัเป็นควำมลบัและทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังำนดงักล่ำว ไม่ว่ำในสถำนภำพใดมีหน้ำท่ี
ตอ้งรักษำไวซ่ึ้งควำมลบันั้น โดยสถำบนัเป็นผูก้  ำหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบับุคคลท่ีสำมำรถเขำ้ร่วมกำร
ประชุมของสถำบนัและคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ของสถำบนัได ้รวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิท่ีจะเขำ้ตรวจดูเอกสำร
และวตัถุต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนของสถำบนัและส ำนกัเลขำธิกำร 

ข้อ 7 - การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบัว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ 

ขอ้เสนอใดของสถำบนัในกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั ให้เสนอต่อกรรมำธิกำรอนุญำโตตุลำกำร และกำร
ระงบัขอ้พิพำททำงเลือก (Commission on Arbitration and ADR) ก่อนท่ีจะยื่นต่อคณะกรรมกำรบริหำร
ของหอกำรค้ำนำนำชำติเพื่อขอควำมเห็นชอบ แต่อย่ำงไรก็ตำม เม่ือพิจำรณำถึงควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบนัสำมำรถเสนอให้มีกำรแกไ้ข หรือเพิ่มเติมขอ้ควำมในขอ้ 3 ของขอ้บงัคบั 
หรือขอ้ก ำหนดใดในขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่ตอ้งยืน่ขอ้เสนอดงักล่ำวต่อกรรมำธิกำรอนุญำโตตุลำกำร 
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ข้อ 1 - ลกัษณะที่เป็นความลบัของงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 

1 เพื่อประโยชน์ของภำคผนวกน้ี สมำชิกของสถำบนัให้รวมถึงประธำนและรองประธำนของสถำบนั 
2 สมำชิกของสถำบนัและส ำนักเลขำธิกำรเท่ำนั้นท่ีเข้ำร่วมกำรประชุมต่ำง  ๆ  ของสถำบนัได้ทั้ง

ประชุมใหญ่และกำรประชุมของคณะกรรมกำรของสถำบนั 
3 อยำ่งไรกต็ำมหำกมีพฤติกำรณ์พิเศษ ประธำนสถำบนัอำจเชิญบุคคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุมดว้ยกไ็ด ้โดย

บุคคลดงักล่ำวจะตอ้งรักษำงำนของสถำบนัเป็นควำมลบัดว้ย 
4 เอกสำรท่ีไดย้ื่นต่อสถำบนัหรือท่ีสถำบนัหรือส ำนกัเลขำธิกำรท ำข้ึนในกำรด ำเนินงำนของสถำบนั

ให้ส่งให้เฉพำะสมำชิกของสถำบนัและส ำนกัเลขำธิกำรและบุคคลซ่ึงไดรั้บอนุญำตจำกประธำนให้
เขำ้ร่วมประชุมเท่ำนั้น 

5 ประธำนหรือเลขำธิกำรของสถำบนัอำจอนุญำตให้นกัวจิยัซ่ึงท ำกำรศึกษำคน้ควำ้ทำงวชิำกำรตรวจดู
ค  ำช้ีขำดหรือเอกสำรอ่ืนซ่ึงเป็นท่ีน่ำสนใจทัว่ไปได ้ยกเวน้บนัทึก หมำยเหตุ ค  ำแถลง และเอกสำร
อ่ืนใดท่ีคู่พิพำทไดย้ืน่ไวภ้ำยในกรอบของกำรด ำเนินกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 

6 กำรอนุญำตเช่นว่ำนั้นจะกระท ำไดก้็ต่อเม่ือผูท่ี้จะไดรั้บประโยชน์นั้นไดต้กลงท่ีจะรักษำควำมลบั
ของเอกสำรท่ีน ำมำให้ศึกษำเหล่ำนั้นและจะไม่ตีพิมพเ์ผยแพร่ส่ิงใดอนัม่ีท่ีมำจำกเอกสำรเหล่ำนั้น 
โดยมิไดเ้สนอขอ้ควำมนั้นเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกเลขำธิกำรของสถำบนัก่อน 

7 ในแต่ละคดีท่ีไดเ้สนอต่ออนุญำโตตุลำกำรภำยใตข้อ้บงัคบัน้ี ส ำนกัเลขำธิกำรจะเกบ็รักษำค  ำช้ีขำด
ทั้ งหลำย กรอบข้อตกลงในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ และค ำตดัสินทั้ งหลำยของสถำบัน 
ตลอดจนส ำเนำเอกสำรโตต้อบท่ีเก่ียวขอ้งของส ำนกัเลขำธิกำรไวใ้นสำระบบเอกสำรของสถำบนั 

8 บรรดำเอกสำร กำรติดต่อส่ือสำร หรือหนงัสือโตต้อบต่ำง ๆ  ท่ีคู่พิพำทหรืออนุญำโตตุลำกำรไดย้ืน่
ไวอ้ำจถูกน ำไปท ำลำยเสียก็ได้ เวน้แต่คู่พิพำทฝ่ำยใดหรืออนุญำโตตุลำกำรคนใดจะร้องขอเป็น
หนงัสือภำยในระยะเวลำท่ีส ำนกัเลขำธิกำรก ำหนดให้ส่งคืนเอกสำรเช่นว่ำนั้น โดยให้คู่พิพำทหรือ
อนุญำโตตุลำกำรผูน้ั้นเป็นผูช้  ำระค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรส่งคืนเอกสำร 

ข้อ 2 - การมีส่วนร่วมของสมาชิกของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศใน

กระบวนการอนุญาโตตุลาการของหอการค้านานาชาติ 

1 ประธำนและเจำ้หน้ำท่ีของส ำนกัเลขำธิกำรของสถำบนัไม่อำจเป็นอนุญำโตตุลำกำรหรือท่ีปรึกษำ
ในคดีท่ียืน่เขำ้สู่กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของหอกำรคำ้นำนำชำติได ้

2 สถำบนัตอ้งไม่แต่งตั้งรองประธำนหรือสมำชิกของสถำบนัเป็นอนุญำโตตุลำกำร อย่ำงไรก็ตำม 
บุคคลดงักล่ำวอำจไดรั้บกำรเสนอช่ือจำกคู่พิพำทฝ่ำยหน่ึงหรือหลำยฝ่ำยให้ปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำวได ้
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หรืออำจไดรั้บกำรเสนอช่ือตำมกระบวนพิจำรณำอ่ืนใดท่ีคู่พิพำทไดต้กลงกนัไว ้ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บกำร
รับรองจำกสถำบนัดว้ย 

3 ในกรณีท่ีประธำน รองประธำน หรือสมำชิกคนใดของสถำบนัหรือของส ำนักเลขำธิกำรมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบักระบวนพิจำรณำท่ีอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของสถำบนัไม่วำ่ในสถำนะใด บุคคลนั้น
ตอ้งแจง้ให้เลขำธิกำรของสถำบนัทรำบทนัทีท่ีทรำบวำ่ตนมีส่วนเก่ียวขอ้งเช่นวำ่นั้น 

4 บุคคลดงักล่ำวตอ้งไม่เขำ้ประชุมในกำรประชุมของสถำบนัเพื่อพิจำรณำเร่ืองดงักล่ำว และจะตอ้งไม่
เขำ้ร่วมในกำรหำรือหรือวนิิจฉยัของสถำบนั 

5 บุคคลดงักล่ำวจะไม่ไดรั้บเอกสำรหรือขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวกบักระบวนพิจำรณำเช่นวำ่นั้น 

ข้อ 3 - ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและ

คณะกรรมการประจ าชาติและคณะบุคคลของหอการค้านานาชาติ 

1 สมำชิกของสถำบนัมีสถำนะเป็นอิสระจำกคณะกรรมกำรประจ ำชำติและคณะบุคคลของหอกำรคำ้
นำนำชำติซ่ึงเป็นผูเ้สนอช่ือตนให้สภำหอกำรคำ้นำนำชำติโลกแต่งตั้ง 

2 นอกจำกน้ี สมำชิกของสถำบนัตอ้งรักษำขอ้มูลใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีแต่ละคดีท่ีตนไดรั้บรู้ในฐำนะ
ท่ีเป็นสมำชิกของสถำบนั ไวเ้ป็นควำมลบัและไม่เปิดเผยต่อคณะกรรมกำรประจ ำชำติและคณะ
บุคคลใด เวน้แต่ตนจะไดรั้บกำรร้องขอจำกประธำนสถำบนัหรือรองประธำนของสถำบนัผูไ้ดรั้บ
มอบอ ำนำจจำกประธำนสถำบัน หรือจำกเลขำธิกำรของสถำบันให้แจ้งข้อมูลเฉพำะเร่ืองแก่
คณะกรรมกำรประจ ำชำติและคณะบุคคลของตน 

ข้อ 4 - คณะกรรมการของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 

1 อำศยัควำมตำมบทบญัญติัในขอ้ 1(4) แห่งขอ้บงัคบัและขอ้ 5 แห่งธรรมนูญ (ภำคผนวก 1) สถำบนั
ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรของสถำบนัอนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศ (Committee of the Court) 
ข้ึนคณะหน่ึง 

2 คณะกรรมกำรของสถำบนัประกอบดว้ยประธำนและกรรมกำรอีกอย่ำงน้อยสองคน ประธำนของ
สถำบนัท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนคณะกรรมกำร ในกรณีท่ีประธำนไม่อยู่ หรือเม่ือประธำนร้องขอ ให้
รองประธำนสถำบนัคนหน่ึง หรือหำกมีพฤติกำรณ์พิเศษ สมำชิกสถำบนัคนหน่ึงคนใดอำจท ำหนำ้ท่ี
ประธำนคณะกรรมกำรกไ็ด ้

3 กรรมกำรอีกสองคนไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกบรรดำรองประธำนหรือสมำชิกอ่ืน ๆ ของสถำบนั ในกำร
ประชุมใหญ่ของสถำบนัแต่ละครำว สถำบนัจะแต่งตั้งสมำชิกท่ีจะเขำ้ร่วมในกำรประชุมต่ำง ๆ ของ
คณะกรรมกำรซ่ึงจะมีข้ึนก่อนกำรประชุมใหญ่ในครำวถดัไป 
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4 คณะกรรมกำรจะประชุมกนัเม่ือมีกำรเรียกประชุมโดยประธำนและตอ้งมีสมำชิกเขำ้ประชุมสองคน
จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

5  
ก) ให้สถำบนัเป็นผูก้  ำหนดเร่ืองท่ีจะให้คณะกรรมกำรเป็นผูว้นิิจฉยั 
ข) ค ำวนิิจฉยัใด ๆ ของคณะกรรมกำรตอ้งเป็นเอกฉนัท์ 
ค) ถำ้คณะกรรมกำรไม่สำมำรถมีค  ำวินิจฉยัไดห้รือเห็นควรให้งดกำรวินิจฉยั ให้เสนอเร่ืองนั้น

ต่อท่ีประชุมใหญ่คร้ังถดัไปพร้อมขอ้เสนอแนะตำมท่ีเห็นสมควร 
ง) ค ำวนิิจฉยัต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรนั้นให้แจง้ต่อสถำบนัในกำรประชุมใหญ่คร้ังถดัไป 

ข้อ 5 - ส านักเลขาธิการของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 

1 ในกรณีท่ีเลขำธิกำรไม่อยู่ หรือเม่ือเลขำธิกำรร้องขอ ให้รองเลขำธิกำร และ/หรือท่ีปรึกษำกฎหมำย 
(General Counsel) มีอ  ำนำจในกำรยืน่เร่ืองต่อสถำบนั รับรองอนุญำโตตุลำกำร รับรองส ำเนำถูกตอ้ง
ของค  ำช้ีขำด และเรียกให้มีกำรช ำระเงินล่วงหนำ้เบ้ืองตน้ ตำมแต่กรณีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6(3), ขอ้ 13(2) 
ขอ้ 34(2) และขอ้ 36(1) ของขอ้บงัคบั 

2 ส ำนกัเลขำธิกำรโดยควำมเห็นชอบของสถำบนั อำจส่งบนัทึกและเอกสำรอ่ืน ๆ  เพื่อเป็นขอ้มูลแก่
บรรดำคู่พิพำทและอนุญำโตตุลำกำรหรือกระท ำกำรตำมท่ีจ ำเป็นเพื่อให้กำรด ำเนินกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรเป็นไปอยำ่งเหมำะสม 

3 ส ำนกังำนของส ำนกัเลขำธิกำรของสถำบนัอำจเปิดท่ีท ำกำรตั้งนอกส ำนกังำนใหญ่ของหอกำรคำ้
นำนำชำติได ้ให้ส ำนกัเลขำธิกำรรวบรวมรำยช่ือของสถำนท่ีท ำกำรทั้งหมดท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำก
เลขำธิกำรไว ้กำรยืน่ค  ำร้องขอให้มีกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรอำจยื่นต่อส ำนกัเลขำธิกำรได้โดย
ผ่ำนสถำนท่ีท ำกำรใด ๆ ของส ำนักเลขำธิกำรและ อำจมีกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำท่ีของส ำนัก
เลขำธิกำรภำยใต้ขอ้บงัคบัได้ ณ สถำนท่ีท ำกำรใด ๆ ของส ำนักเลขำธิกำร เม่ือเลขำธิกำร รอง
เลขำธิกำร หรือท่ีปรึกษำกฎหมำยมีค  ำสั่งเช่นนั้น 

ข้อ 6 - การตรวจสอบค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

ในกำรตรวจสอบร่ำงค  ำช้ีขำดตำมขอ้ 33 ของขอ้บงัคบั สถำบนัจะพิจำรณำบรรดำขอ้ก ำหนดของกฎหมำย

อนัเป็นบทบงัคบัของสถำนท่ีในกำรอนุญำโตตุลำกำรเท่ำท่ีจะเป็นไปไดใ้นทำงปฏิบติั 
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ข้อ 1 - การจ่ายเงนิล่วงหน้าส าหรับใช้เป็นค่าใช้จ่าย (advance on costs) 

1 ค ำร้องขอเพื่อเร่ิมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรตำมขอ้บงัคบัแต่ละฉบบั ตอ้งยืน่พร้อมค่ำธรรมเนียม
กำรยืน่ค  ำร้องจ ำนวน 3,000 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ โดยเงินดงักล่ำวไม่อำจเรียกคืนได ้และให้ถือเป็น
ค่ำใชจ่้ำยส ำรองล่วงหนำ้ส่วนท่ีผูเ้รียกร้องจะตอ้งช ำระ 

2 เงินส ำรองท่ีตอ้งช ำระล่วงหนำ้ท่ีเลขำธิกำรก ำหนดตำมขอ้ 36(1) ของขอ้บงัคบั โดยปกติแลว้ตอ้งไม่
เกินจ ำนวนยอดรวมของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรของหอกำรคำ้นำนำชำติ ค่ำธรรมเนียมขั้นต  ่ำ 
(ตำมอตัรำท่ีระบุไวข้ำ้งท้ำยน้ี) ซ่ึงค  ำนวณจำกจ ำนวนทุนทรัพยข์องขอ้เรียกร้องและค่ำใช้จ่ำยท่ี
สำมำรถเบิกคืนได้ของคณะอนุญำโตตุลำกำรในในกำรท ำกรอบขอ้ตกลงในกำรด ำเนินกระบวน
พิจำรณำ หำกไม่ไดมี้กำรก ำหนดจ ำนวนเงินเช่นว่ำนั้นไว ้ให้เลขำธิกำรใชดุ้ลยพินิจก ำหนดจ ำนวน
เงินส ำรองท่ีตอ้งช ำระล่วงหน้ำจ ำนวนเงินท่ีผูเ้รียกร้องช ำระให้ถือเป็นเงินส ำรองล่วงหน้ำท่ีผูเ้รียก
ร้องช ำระในส่วนของตนดงัท่ีสถำบนัก ำหนด 

3 โดยทัว่ไปแลว้ หลงัจำกท่ีมีกำรลงนำมหรือสถำบนัให้ควำมเห็นชอบกรอบขอ้ตกลงในกำรด ำเนิน
กระบวนพิจำรณำ และได้มีกำรจัดท ำก ำหนดกำรด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำแล้ว ให้คณะ
อนุญำโตตุลำกำรด ำเนินกำรตำมควำมในขอ้ 36(6) ของขอ้บงัคบัเฉพำะในส่วนของขอ้เรียกร้องหรือ
ขอ้เรียกร้องแยง้ท่ีไดมี้กำรช ำระเงินล่วงหนำ้ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยครบถว้นแลว้เท่ำนั้น 

4 เ งินล่วงหน้ำส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ีสถำบันก ำหนดตำมข้อ 36(2) หรือข้อ 36(4) ของข้อบังคับ 
ประกอบด้วยค่ำธรรมเนียมของอนุญำโตตุลำกำรคนเดียวหรือหลำยคน (ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ 
“อนุญำโตตุลำกำร”)  ค่ำใช้ จ่ำยใด  ๆ ของอนุญำโตตุลำกำรท่ี เ ก่ียวข้องกับกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำร และค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจดักำรของหอกำรคำ้นำนำชำติ 

5 ให้คู่พิพำทแต่ละฝ่ำยช ำระค่ำใชจ่้ำยล่วงหน้ำทั้งหมดในส่วนของตนดว้ยเงินสด อย่ำงไรก็ตำม หำก
ส่วนท่ีตนจะตอ้งจ่ำยนั้นเกินกว่ำ 500,000 เหรียญสหรัฐ (“จ ำนวนขั้นต  ่ำ”) คู่พิพำทฝ่ำยนั้นอำจวำง
หนงัสือค  ้ำประกนัของธนำคำรส ำหรับจ ำนวนเงินท่ีสูงกวำ่จ ำนวนขั้นต  ่ำได ้สถำบนัอำจปรับเปล่ียน
แกไ้ขจ ำนวนขั้นต  ่ำในเวลำใดกไ็ดต้ำมดุลยพินิจของสถำบนั 

6 สถำบนัอำจอนุญำตให้ช ำระค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำใด ๆ หรือกำรช ำระตำมส่วนของคู่พิพำทใด ๆ เป็น
งวด ๆ ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีสถำบนัเห็นสมควร รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในกำรบริหำรจดักำรของ
หอกำรคำ้นำนำชำติ 

7 คู่พิพำทฝ่ำยท่ีไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ตำมท่ีสถำบนัก ำหนดในส่วนของตนครบถว้นแลว้ อำจช ำระ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำในส่วนท่ีคำ้งช ำระของคู่พิพำทอีกฝ่ำยหน่ึงตำมขอ้ 36(5) ของขอ้บงัคบัโดยวำง
หนงัสือค  ้ำประกนัของธนำคำรกไ็ด ้
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8 เม่ือสถำบนัไดก้  ำหนดค่ำใชจ่้ำยล่วงหน้ำแยกต่ำงหำกจำกกนัตำมขอ้ 36(3) ของขอ้บงัคบั ให้ส ำนกั
เลขำธิกำรเรียกให้คู่พิพำทแต่ละฝ่ำยช ำระเงินล่วงหน้ำตำมท่ีก ำหนดส ำหรับขอ้เรียกร้องของแต่ละ
ฝ่ำย 

9 หำกกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำแบบแยกต่ำงหำกจำกกนัมีผลให้ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำท่ีก  ำหนด
ส ำหรับขอ้เรียกร้องของคู่พิพำทฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงมีจ ำนวนเกินกว่ำก่ึงหน่ึงของยอดรวมทั้งหมดของ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำท่ีก  ำหนดไวก่้อนหน้ำน้ี (ส ำหรับขอ้เรียกร้องและขอ้เรียกร้องแยง้เดียวกนัท่ีมีกำร
ก ำหนดค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำแยกต่ำงหำกจำกกนั) อำจให้วำงหนงัสือค  ้ำประกนัของธนำคำรส ำหรับ
จ ำนวนท่ีเกินนั้นได้ ในกรณีท่ีมีกำรก ำหนดจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำแบบแยกต่ำงหำกจำกกนั
เพิ่มข้ึนในเวลำต่อมำตอ้งช ำระอยำ่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของจ ำนวนท่ีเพิ่มข้ึนมำนั้นเป็นเงินสด 

10 ให้ส ำนกัเลขำธิกำรเป็นผูก้  ำหนดเง่ือนไขท่ีใชบ้งัคบักบัหนงัสือค  ้ำประกนัของธนำคำรท่ีคู่พิพำทอำจ
น ำมำวำงตำมบทบญัญติัต่ำง ๆ ท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ 

11 ดงัท่ีไดก้  ำหนดไวใ้นขอ้ 36(5) ของขอ้บงัคบั ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำอำจถูกปรับปรุงแกไ้ขเม่ือใดกไ็ดใ้น
ระหว่ำงกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร โดยเฉพำะในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนทุนทรัพยท่ี์
พิพำท กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยของอนุญำโตตุลำกำรท่ีได้ประมำณกำรไว ้หรือกำร
แปรเปล่ียนในควำมยำกหรือควำมซบัซ้อนของกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 

12 ก่อนท่ีผูเ้ช่ียวชำญจะเร่ิมงำนตำมค ำสั่งของคณะอนุญำโตตุลำกำรให้ บรรดำคู่พิพำทหรือฝ่ำยหน่ึง
ฝ่ำยใดช ำระค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำตำมท่ีคณะอนุญำโตตุลำกำรก ำหนดเพื่อให้ครอบคลุมค่ำธรรมเนียม
และค่ำใช้จ่ำยของผูเ้ช่ียวชำญตำมท่ีประมำณกำรโดยคณะอนุญำโตตุลำกำร คณะอนุญำโตตุลำกำร
ตอ้งรับผดิชอบในกำรดูแลจดักำรให้คู่พิพำทช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยเหล่ำนั้น 

13 จะไม่มีกำรค  ำนวณดอกเบ้ียจำกจ ำนวนเงินอนัไดช้ ำระเป็นค่ำใชจ่้ำยล่วงหน้ำให้กบับรรดำคู่พิพำท
หรืออนุญำโตตุลำกำร 

ข้อ 2 - ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม 

1 ภำยใตบ้งัคบัแห่งขอ้ 37(2) ของขอ้บงัคบั ให้สถำบนัก ำหนดค่ำธรรมเนียมของอนุญำโตตุลำกำรตำม
อตัรำท่ีระบุไวใ้นตำรำงขำ้งทำ้ยน้ี หรือตำมดุลยพินิจของสถำบนัในกรณีท่ีไม่มีกำรระบุจ ำนวนทุน
ทรัพยท่ี์พิพำทไว ้

2 ในกำรคิดค่ำธรรมเนียมอนุญำโตตุลำกำร ให้สถำบันค  ำนึงถึงควำมพำกเพียรและควำมมี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของอนุญำโตตุลำกำร ระยะเวลำท่ีอนุญำโตตุลำกำรใช้  ควำม
รวดเร็วในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ ควำมซับซ้อนของขอ้พิพำทและควำมตรงต่อเวลำในกำร
เสนอร่ำงค  ำช้ีขำด เพื่อก ำหนดเป็นจ ำนวนเงินท่ีไม่เกินกว่ำจ ำนวนค่ำธรรมเนียมท่ีระบุไวใ้นตำรำง 
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หรือก ำหนดเป็นจ ำนวนเงินมำกหรือนอ้ยกว่ำจ ำนวนท่ีก ำหนดไวใ้นตำรำงค่ำธรรมเนียมในกรณีท่ีมี
พฤติกำรณ์พิเศษ (ตำมขอ้ 37(2) ของขอ้บงัคบั) 

3 ในกรณีท่ีมีกำรเสนอคดีต่ออนุญำโตตุลำกำรมำกกว่ำหน่ึงคน สถำบนัมีอ  ำนำจใช้ดุลยพินิจให้เพิ่ม
ค่ำธรรมเนียมทั้งหมดข้ึนไปจนถึงขั้นสูงสุดซ่ึงโดยปกติจะไม่เกินสำมเท่ำของค่ำธรรมเนียมของ
อนุญำโตตุลำกำรคนเดียว 

4 สถำบันเท่ำนั้นท่ีเป็นผูก้  ำหนดค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของอนุญำโตตุลำกำรตำมท่ีระบุใน
ข้อบังคบั กำรตกลงค่ำธรรมเนียมต่ำงหำกระหว่ำงคู่พิพำทกบัอนุญำโตตุลำกำรเป็นกำรขดัต่อ
ขอ้บงัคบั 

5 ให้สถำบนัก ำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรของหอกำรคำ้นำนำชำติส ำหรับกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรแต่ละคดีตำมอตัรำท่ีระบุไวข้ำ้งทำ้ยน้ี หรือตำมดุลยพินิจของสถำบนั ในกรณีท่ีไม่
มีกำรระบุจ ำนวนทุนทรัพยท่ี์พิพำทไว ้ในกรณีท่ีคู่พิพำทไดต้กลงยอมรับในกำรบริกำรเพิม่เติมต่ำง ๆ  
หรือในกรณีท่ีมีพฤติกำรณ์พิเศษ สถำบนัอำจก ำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรของหอกำรคำ้
นำนำชำติต  ่ำกวำ่หรือสูงกว่ำจ ำนวนเงินท่ีระบุไวใ้นตำรำง แต่ทั้งน้ีค่ำใชจ่้ำยเช่นว่ำนั้นโดยปกติแลว้
ตอ้งไม่เกินไปกวำ่อตัรำสูงสุดท่ีระบุไวใ้นตำรำง 

6 ในเวลำใด ๆ ระหวำ่งกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร สถำบนัอำจก ำหนดส่วนของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริ
หำรจดักำรของหอกำรคำ้นำนำชำติท่ีพึงช ำระ ตำมสัดส่วนของกำรให้บริกำรโดยสถำบนัและส ำนกั
เลขำธิกำร 

7 สถำบนัอำจก ำหนดค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจดักำรเพิ่มเติมนอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไวใ้นตำรำงอตัรำ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจดักำรกไ็ดเ้ป็นเง่ือนไขส ำหรับกำรให้ระงบักระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรไว้
ชัว่ครำวตำมค ำร้องขอของบรรดำคู่พิพำท หรือของคู่พิพำทฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงดว้ยควำมยินยอมโดย
ปริยำยของคู่พิพำทอีกฝ่ำยหน่ึง 

8 ในกรณีท่ีกำรอนุญำโตตุลำกำรส้ินสุดลงก่อนมีกำรท ำค  ำช้ีขำดอนัเป็นท่ีสุด ให้สถำบนัใชดุ้ลยพินิจ
ในกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริ
หำรจดักำรของหอกำรคำ้นำนำชำติ โดยค  ำนึงถึงขั้นตอนของกระบวนพิจำรณำทำงอนุญำโตตุลำกำร
ท่ีไดท้  ำไปแลว้และพฤติกำรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

9 เงินจ ำนวนใด ๆ ท่ีบรรดำคู่พิพำทไดช้ ำระเป็นเงินล่วงหน้ำส ำหรับค่ำใชจ่้ำยซ่ึงเกินกวำ่ค่ำใชจ่้ำยใน
กำรอนุญำโตตุลำกำรอนัก ำหนดโดยสถำบนั ให้คืนแก่บรรดำคู่พิพำทโดยค ำนึงถึงจ ำนวนเงินท่ี
คู่พิพำทเหล่ำนั้นไดช้ ำระไว ้

10 ในกรณีท่ีมีกำรยื่นค  ำร้องตำมขอ้ 35(2) ของขอ้บงัคบัหรือกำรส่งค  ำช้ีขำดกลบัมำให้แก้ไขตำมขอ้ 
35(4) ของข้อบังคบั สถำบันอำจก ำหนดค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำให้ครอบคลุมถึงค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเพิ่มข้ึนของคณะอนุญำโตตุลำกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรท่ีเพิ่มข้ึนของ
หอกำรคำ้นำนำชำติ และอำจก ำหนดเง่ือนไขในกำรส่งค  ำร้องนั้นไปยงัคณะอนุญำโตตุลำกำรว่ำ
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จะตอ้งช ำระค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำดว้ยเงินสดเตม็จ ำนวนให้แก่หอกำรคำ้นำนำชำติก่อน ให้สถำบนัใช้
ดุลยพินิจก ำหนดค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรตำมค ำร้องหรือกำรส่งค  ำช้ีขำดกลบัมำให้แกไ้ข ซ่ึงอำจ
รวมถึงค่ำธรรมเนียมของอนุญำโตตุลำกำรและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรของหอกำรค้ำ
นำนำชำติ เม่ือไดใ้ห้ควำมเห็นชอบแก่ค  ำวนิิจฉยัของคณะอนุญำโตตุลำกำร 

11 ส ำนกัเลขำธิกำรอำจก ำหนดให้ช ำระค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจดักำรเพิ่มเติมจำกท่ีก ำหนดในตำรำง
อตัรำค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำร ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยใดอนัเกิดข้ึนเก่ียวเน่ืองกบัค  ำร้องขอตำมขอ้ 
34(5) ของขอ้บงัคบักไ็ด ้

12 ถำ้มีกำรด ำเนินกำรใด ๆ ภำยใตข้อ้บงัคบัวำ่ดว้ยกำรไกล่เกล่ียขอ้พิพำทของหอกำรคำ้นำนำชำติ (ICC 
Mediation Rules) ก่อนเร่ิมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรให้ถือเงินท่ีไดช้ ำระเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจดักำรของหอกำรคำ้นำนำชำติส ำหรับกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจ ำนวนก่ึงหน่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจดักำรของหอกำรคำ้นำนำชำติส ำหรับกำรอนุญำโตตุลำกำร 

13 จ ำนวนเงินต่ำง ๆ ท่ีจ่ำยให้แก่อนุญำโตตุลำกำรไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือภำษีหรือค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำอำกรใด ๆ  ท่ีอำจเรียกเก็บจำกค่ำธรรมเนียมของอนุญำโตตุลำกำร บรรดำคู่พิพำทมีหน้ำท่ีตอ้ง
ช ำระค่ำภำษีหรือค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว อยำ่งไรกต็ำมกำรเรียกให้ชดใชคื้นค่ำธรรมเนียมหรือภำษีใด 
ๆ นั้นเป็นเร่ืองเฉพำะระหวำ่งอนุญำโตตุลำกำรและคู่พิพำท 

14 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรของหอกำรคำ้นำนำชำติอำจตอ้งเสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT) หรือภำษี
อนัมีสภำพคลำ้ยคลึงกนัในอตัรำท่ีใชบ้งัคบัในขณะนั้น 

ข้อ 3 - หอการค้านานาชาติในฐานะผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 

ค ำร้องขอให้หอกำรคำ้นำนำชำติเป็นผูมี้อ  ำนำจแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรตอ้งปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัของหอ 
กำรค้ำนำนำชำติว่ำด้วยกำรเป็นผู้มีอ  ำนำจแต่งตั้ งในกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรของ
คณะกรรมำธิกำรว่ำด้วยกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศขององค์กำรสหประชำชำติหรือกำร
อนุญำโตตุลำกำรเฉพำะกิจอ่ืน ๆ  (Rules of ICC as Appointing Authority in UNCITRAL or Other Ad Hoc 
Arbitration Proceedings) โดยตอ้งยืน่ค  ำร้องพร้อมช ำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ค  ำร้องท่ีไม่อำจเรียกคืน
ไดจ้  ำนวน 3,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งน้ีจะไม่มีกำรด ำเนินกำรตำมค ำร้องเช่นว่ำนั้น เวน้แต่จะมีกำรช ำระเงิน
ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว ส ำหรับบริกำรเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  หอกำรคำ้นำนำชำติอำจใช้ดุลยพินิจก ำหนดค่ำใชจ่้ำย
ในกำรบริหำรจดักำรท่ีเหมำะสมกบังำนท่ีบริกำรให้ ทั้งน้ี ค่ำใช้จ่ำยเช่นว่ำนั้นโดยปกติจะไม่เกิน 10,000 
เหรียญสหรัฐ 
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ข้อ 4 - ตารางค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการ 

1 ให้อตัรำค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจดักำรและค่ำธรรมเนียมของอนุญำโตตุลำกำรแนบทำ้ยน้ีมีผลบงัคบั
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2555 และให้ใช้กบักำรอนุญำโตตุลำกำรท่ีเร่ิมด ำเนินกำรในวนัหรือ
หลงัจำกวนัดงักล่ำวเป็นตน้ไป โดยไม่ค  ำนึงถึงว่ำขอ้บงัคบัท่ีใชก้บักำรอนุญำโตตุลำกำรนั้นจะเป็น
ฉบบัใด 

2 กำรค  ำนวณค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติและค่ำธรรมเ นียม
อนุญำโตตุลำกำรให้น ำจ ำนวนท่ีค  ำนวณไดส้ ำหรับจ ำนวนทุนทรัพยย์อ่ยของทุนทรัพยท่ี์พิพำทในแต่
ละจ ำนวน (successive tranche) มำรวมเขำ้ดว้ยกนั เวน้แต่กรณีท่ีจ ำนวนทุนทรัพยท่ี์พิพำทสูงกว่ำ 
500 ลำ้นเหรียญสหรัฐให้คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรของหอกำรคำ้นำนำชำติทั้งหมดในอตัรำ
เหมำจ่ำยจ ำนวนเดียวคือ 113,215 เหรียญสหรัฐ 

3 จ ำนวนทั้งหมดท่ีก ำหนดโดยสถำบนัหรือตำมภำคผนวกใด ๆ ของขอ้บงัคบัใหช้ ำระเป็นเงินสกุล
เหรียญสหรัฐ เวน้แต่จะถูกห้ำมโดยกฎหมำย ในกรณีเช่นนั้น หอกำรคำ้นำนำชำติอำจน ำตำรำงและ
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัค่ำธรรมเนียมในสกุลเงินอ่ืนท่ีแตกต่ำงออกไปมำปรับใชแ้ทน
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ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  ข. ค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการ 

จ านวนทุนทรัพย์ท่ีพพิาท (เหรียญสหรัฐ) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (*) จ านวนทุนทรัพย์ท่ีพิพาท (เหรียญสหรัฐ) ค่าธรรมเนียม (**) 

จ านวนข้ันต ่า จ านวนข้ันต ่า 

จนถึง   50,000 $3,000 จนถึง   50,000 $3,000 18.020% 

ตั้งแต่ 50,001 ถึง 100,000 4.73% จนถึง 50,001 ถึง 100,000 2.6500% 13.5680% 

ตั้งแต่ 100,001 ถึง 200,000 2.53% ตั้งแต่ 100,001 ถึง 200,000 1.4310% 7.6850% 

ตั้งแต่ 200,001 ถึง 500,000 2.09% ตั้งแต่ 200,001 ถึง 500,000 1.3670% 6.8370% 

ตั้งแต่ 500,001 ถึง 1,000,000 1.51% ตั้งแต่ 500,001 ถึง 1,000,000 0.9540% 4.0280% 

ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 2,000,000 0.95% ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 2,000,000 0.6890% 3.6040% 

ตั้งแต่ 2,000,001 ถึง 5,000,000 0.46% ตั้งแต่ 2,000,001 ถึง 5,000,000 0.3750% 1.3910% 

ตั้งแต่ 5,000,001 ถึง 10,000,000 0.25% ตั้งแต่ 5,000,001 ถึง 10,000,000 0.1280% 0.9100% 

ตั้งแต่ 10,000,001 ถึง 30,000,000 0.10% ตั้งแต่ 10,000,001 ถึง 30,000,000 0.0640% 0.2410% 

ตั้งแต่ 30,000,001 ถึง 50,000,000 0.09% ตั้งแต่ 30,000,001 ถึง 50,000,000 0.0590% 0.2280% 

ตั้งแต่ 50,000,001 ถึง 80,000,000 0.01% ตั้งแต่ 50,000,001 ถึง 80,000,000 0.0330% 0.1570% 

ตั้งแต่ 80,000,001 ถึง 500,000,000 0.0035% ตั้งแต่ 80,000,001 ถึง 100,000,000 0.0210% 0.1150% 

เกินกวำ่ 500,000,000 ถึง  $113,215 ตั้งแต่ 100,000,001 ถึง 500,000,000 0.0110% 0.0580% 

     เกินกวำ่ 500,000,000   0.0100% 0.0400% 

(*) เพื่อเป็นตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำยเท่ำนั้ น ตำรำงในหน้ำต่อไปแสดง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรในเงินสกุลเหรียญสหรัฐ เม่ือมีกำรค  ำนวณอย่ำง
เหมำะสม 

(**) เพื่อเป็นตวัอย่ำงประกอบกำรอธิบำยเท่ำนั้น ตำรำงในหน้ำต่อไปแสดง
อตัรำค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ในเงินสกุลเหรียญสหรัฐ เม่ือมีกำรค  ำนวณอย่ำง
เหมำะสม 
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จ ำนวนทุนทรัพย์ท่ีพิพ ำท 
(เหรียญสหรัฐ) 

ก. ค ่ ำใช้จ ่ ำยในก ำรบริห ำรจัดก ำร (*) 
(เหรียญสหรัฐ) 

ข. ค ่ ำธรรมเนียมของอนุญ ำโตตุล ำก ำร (**) 
(เหรียญสหรัฐ) 

  

  จ ำนวนขั้นต ่ ำ จ ำนวนสูงสุด  
จนถึง   50,000 3,000    3,000    18.0200% ของทุนทรัพย์ท่ีพิพ ำท  
ตั้ งแต่ 50,001 ถึง 100,000 3,000 +4.73% ของจ ำนวนท่ีเกิน 50,000 3,000 +2.6500% ของจ ำนวนท่ีเกิน 50,000 9,010 +13.5680% ของจ ำนวนท่ีเกิน 50,000  
ตั้ งแต่ 100,001 ถึง 200,000 5,365 +2.53% ของจ ำนวนท่ีเกิน 100,000 4,325 +1.4310% ของจ ำนวนท่ีเกิน 100,000 15,794 +7.6850% ของจ ำนวนท่ีเกิน 100,000  
ตั้ งแต่ 200,001 ถึง 500,000 7,895 +2.09% ของจ ำนวนท่ีเกิน 200,000 5,756 +1.3670% ของจ ำนวนท่ีเกิน 200,000 23,479 +6.8370% ของจ ำนวนท่ีเกิน 200,000  
ตั้ งแต่ 500,001 ถึง 1,000,000 14,165 +1.51% ของจ ำนวนท่ีเกิน 500,000 9,857 +0.9540% ของจ ำนวนท่ีเกิน 500,000 43,990 +4.0280% ของจ ำนวนท่ีเกิน 500,000  
ตั้ งแต่ 1,000,001 ถึง 2,000,000 21,715 +0.95% ของจ ำนวนท่ีเกิน 1,000,000 14,627 +0.6890% ของจ ำนวนท่ีเกิน 1,000,000 64,130 +3.6040% ของจ ำนวนท่ีเกิน 1,000,000  
ตั้ งแต่ 2,000,001 ถึง 5,000,000 31,215 +0.46% ของจ ำนวนท่ีเกิน 2,000,000 21,517 +0.3750% ของจ ำนวนท่ีเกิน 2,000,000 100,170 +1.3910% ของจ ำนวนท่ีเกิน 2,000,000  
ตั้ งแต่ 5,000,001 ถึง 10,000,000 45,015 +0.25% ของจ ำนวนท่ีเกิน 5,000,000 32,767 +0.1280% ของจ ำนวนท่ีเกิน 5,000,000 141,900 +0.9100% ของจ ำนวนท่ีเกิน 5,000,000  
ตั้ งแต่ 10,000,001 ถึง 30,000,000 57,515 +0.10% ของจ ำนวนท่ีเกิน 10,000,000 39,167 +0.0640% ของจ ำนวนท่ีเกิน 10,000,000 187,400 +0.2410% ของจ ำนวนท่ีเกิน 10,000,000  
ตั้ งแต่ 30,000,001 ถึง 50,000,000 77,515 +0.09% ของจ ำนวนท่ีเกิน 30,000,000 51,967 +0.0590% ของจ ำนวนท่ีเกิน 30,000,000 235,600 +0.2280% ของจ ำนวนท่ีเกิน 30,000,000  
ตั้ งแต่ 50,000,001 ถึง 80,000,000 95,515 +0.01% ของจ ำนวนท่ีเกิน 50,000,000 63,767 +0.0330% ของจ ำนวนท่ีเกิน 50,000,000 281,200 +0.1570% ของจ ำนวนท่ีเกิน 50,000,000  
ตั้ งแต่ 80,000,001 ถึง 100,000,000 98,515 +0.0035% ของจ ำนวนท่ีเกิน 80,000,000 73,667 +0.0210% ของจ ำนวนท่ีเกิน 80,000,000 328,300 +0.1150% ของจ ำนวนท่ีเกิน 80,000,000  
ตั้ งแต่ 100,000,001 ถึง 500,000,000 99,215 +0.0035% ของจ ำนวนท่ีเกิน 100,000,000 77,867 +0.0110% ของจ ำนวนท่ีเกิน 100,000,000 351,300 +0.0580% ของจ ำนวนท่ีเกิน 100,000,000  
ตั้ งแต่ 500,000,000   113,215    121,867 +0.0100% ของจ ำนวนท่ีเกิน 500,000,000 583,300 +0.0400% ของจ ำนวนท่ีเกิน 500,000,000  
(*) (**) โปรดดูในหน ้ ำก่อน              
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รำยกำรดงัต่อไปน้ีเป็นตวัอย่ำงของเทคนิคในกำรบริหำรจดักำรคดี ซ่ึงคณะอนุญำโตตุลำกำรและบรรดำ
คู่พิพำทสำมำรถน ำไปใชไ้ดเ้พื่อควบคุมเวลำและค่ำใช้จ่ำย กำรควบคุมเวลำและค่ำใช้จ่ำยให้เป็นไปอยำ่ง
เหมำะสมเป็นหลกัส ำคญัในทุกคดี ในคดีท่ีไม่ซบัซ้อนมำกและมูลค่ำท่ีพิพำทนอ้ย กเ็ป็นเร่ืองส ำคญัท่ีจะท ำ
ให้มัน่ใจวำ่เวลำและค่ำใชจ่้ำยท่ีใชน้ั้นไดส้ัดส่วนกบัประโยชน์ไดเ้สียในขอ้พิพำท 

ก) แยกกระบวนพิจำรณำออกเป็นสองส่วน (bifurcating) หรือออกค ำช้ีขำดบำงส่วนหน่ึงค  ำช้ี
ขำดหรือมำกกว่ำในประเด็นหลัก ซ่ึงอำจคำดหมำยได้ว่ำจะท ำให้กำรระงับข้อพิพำทมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึนอยำ่งแทจ้ริง 

ข) ระบุประเด็นท่ีสำมำรถระงบัไดด้ว้ยขอ้ตกลงของบรรดำคู่พิพำทหรือผูเ้ช่ียวชำญของบรรดำ
คู่พิพำท 

ค) ระบุประเด็นท่ีสำมำรถวินิจฉัยไดโ้ดยอำศยัแต่เพียงเอกสำรเพียงอย่ำงเดียว แทนกำรมำเบิก
ควำมของพยำนหรือกำรให้มำโตเ้ถียงกนัในขอ้กฎหมำยในชั้นพิจำรณำคดี 

ง) กำรเสนอพยำนเอกสำร 
(1) ให้บรรดำคู่พิพำทยื่นเอกสำรซ่ึงฝ่ำยตนอำศยัเป็นขอ้สนับสนุนหรือขอ้อำ้งมำ

พร้อมกบักำรยืน่ค  ำคู่ควำมทั้งหลำย 
(2) หลีกเล่ียงไม่ให้มีกำรยื่นค  ำร้องขอให้ส่งเอกสำรในกรณีท่ีเห็นสมควร เพื่อ

ควบคุมเวลำและค่ำใชจ่้ำย 
(3) ในกรณีท่ีเห็นวำ่ค  ำร้องขอให้ยืน่เอกสำรมีควำมเหมำะสม ให้จ ำกดัค  ำร้องขอ

เฉพำะเอกสำรหรือประเภทของเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งและมีควำมส ำคญัต่อผลแห่ง
คดีเพียงเท่ำนั้น 

(4) ก ำหนดระยะเวลำท่ีเหมำะสมในกำรยืน่เอกสำร 
(5) ใชต้ำรำงแสดงกำรยืน่เอกสำรเพื่ออ  ำนวยควำมสะดวกในกำรวนิิจฉยัประเด็นขอ้

พิพำทท่ีเก่ียวกบัเอกสำรท่ียืน่นั้น 
จ) จ ำกดัควำมยำวและขอบเขตของค  ำคู่ควำมและพยำนหลกัฐำนทั้งท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและ

โดยวำจำ (ทั้งพยำนในขอ้เทจ็จริงและพยำนผูเ้ช่ียวชำญ) เพื่อหลีกเล่ียงควำมซ ้ำซ้อนและและ
เพื่อไม่ให้หนัเหออกจำกประเดน็ส ำคญั 

ฉ) ใช้โทรศพัท ์หรือกำรประชุมทำงวีดีทศัน์ ในกำรก ำหนดขั้นตอนในกำรพิจำรณำและในกำร
พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไม่จ ำเป็นจะตอ้งมำประชุมพร้อมหนำ้ และใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ ซ่ึง
ช่วยให้มีกำรติดต่อ ส่ือสำรโดยเ ช่ือมต่อกับอินเตอร์ เ น็ตในระหว่ำง คู่พิพำท คณะ
อนุญำโตตุลำกำรและส ำนกัเลขำธิกำรของสถำบนั 

ช) ให้มีกำรนดัพร้อมกบัคณะอนุญำโตตุลำกำร เพื่อปรึกษำหำรือและตกลงก ำหนดวนัพิจำรณำ 
และเพื่อให้คณะอนุญำโตตุลำกำรก ำหนดประเดน็ขอ้พิพำทท่ีคู่พิพำทจะตอ้งให้ควำมสนใจ 

ซ) กำรระงบัขอ้พิพำท 
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(1) แจ้งให้บรรดำคู่พิพำททรำบว่ำบรรดำคู่พิพำทมีอิสระในกำรระงบัขอ้พิพำท
ทั้งหมดหรือบำงส่วน ไม่ว่ำโดยกำรเจรจำต่อรองหรือกำรระงบัขอ้พิพำทฉันท์
มิตรวิธีอ่ืนใด ตวัอย่ำงเช่น กำรไกล่เกล่ียภำยใตข้อ้บงัคบัวำ่ดว้ยกำรไกล่เกล่ียขอ้
พิพำทของหอกำรคำ้นำนำชำติ (ICC Mediation Rules) 

(2) เม่ือบรรดำคู่พิพำทและคณะอนุญำโตตุลำกำรตกลงกนั คณะอนุญำโตตุลำกำร
อำจด ำเนินกำรเพื่ออ  ำนวยควำมสะดวกในกำรระงบัข้อพิพำท แต่ทั้ งน้ีต้อง
พยำยำมอย่ำงถึงท่ีสุดท่ีจะให้ค  ำช้ีขำดใด ๆ  ท่ีจะท ำข้ึนหลงัจำกนั้นมีผลบงัคบั
ใชไ้ดต้ำมกฎหมำย 

เทคนิค เพิ่มเติมนั้นได้บรรยำยไวใ้นส่ือส่ิงพิมพ์ของหอกำรคำ้นำนำชำติช่ือว่ำ “กำรควบคุมเวลำและ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรอนุญำโตตุลำกำร (Controlling Time and Costs in Arbitration)” 
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ข้อ 1 - การยืน่ค าร้องขอให้ก าหนดมาตรการฉุกเฉิน 

1 ให้คู่พิพำทท่ีประสงค์จะเลือกใช้อนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินตำมข้อ 29 ของข้อบังคบั
อนุญำโตตุลำกำรของหอกำรคำ้นำนำชำติ (“ขอ้บงัคบั”) ยื่นค  ำร้องขอให้ก ำหนดมำตรกำรฉุกเฉิน 
(“ค ำร้อง”) ต่อส ำนกัเลขำธิกำร ณ ส ำนกังำนสำขำใด ๆ  ดงัท่ีก  ำหนดในขอ้บงัคบัภำยในของสถำบนั
ในภำคผนวก 2 ของขอ้บงัคบั 

2 ให้ส่งส ำเนำค  ำร้องในจ ำนวนท่ีเพียงพอกบัคู่พพิำทแต่ละฝ่ำย โดยมีส ำเนำให้แก่คู่พิพำทแต่ละฝ่ำยกบั
อนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินและส ำนกัเลขำธิกำรฝ่ำยละหน่ึงชุด 

3 ค ำร้องตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
ก) ช่ือเตม็ รำยละเอียด ท่ีอยู ่และรำยละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นกำรติดต่อคู่พิพำทแต่ละฝ่ำย 
ข) ช่ือเตม็ ท่ีอยู ่และรำยละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นกำรติดต่อบุคคลผูเ้ป็นตวัแทนของผูย้ืน่ค  ำร้อง 
ค) รำยละเอียดของลกัษณะและพฤติกำรณ์ ท่ีส่งผลให้มีกำรยืน่ค  ำร้อง และขอ้พิพำทท่ีอำ้งถึงหรือ

ท่ีจะมอบให้อนุญำโตตุลำกำรวนิิจฉยัช้ีขำด 
ง) มำตรกำรฉุกเฉินท่ีขอให้ก ำหนด 
จ) สำเหตุท่ีผูร้้องตอ้งใชว้ธีิกำรชัว่ครำวหรือมำตรกำรคุม้ครองโดยไม่สำมำรถรอให้มีกำรแต่งตั้ง

คณะอนุญำโตตุลำกำรได ้
ฉ) สัญญำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ สัญญำอนุญำโตตุลำกำร 
ช) ขอ้สัญญำแสดงสถำนท่ีในกำรด ำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำร กฎหมำยท่ีใช้บงัคบั หรือภำษำท่ี

ใชใ้นกำรอนุญำโตตุลำกำร หำกพึงมี 
ซ) หลกัฐำนกำรช ำระจ ำนวนเงินตำมขอ้ 7(1) ของภำคผนวกน้ี และ 
ฌ) ค ำร้องขอด ำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรและค ำคู่ควำมอ่ืน ๆ  อนัเก่ียวกบัขอ้พิพำท ซ่ึงไดย้ื่นต่อ

ส ำนักเลขำธิกำรโดยคู่พิพำทฝ่ำยใดก็ตำม ในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำเป็นกำรฉุกเฉิน
ก่อนท่ีจะท ำค  ำร้อง 

ค ำร้องอำจแนบเอกสำรหรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีผูร้้องพิจำรณำแลว้เห็นสมควร หรือเป็นกำรสนบัสนุนให้
มีกำรตรวจสอบค ำร้องไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

4 ให้ร่ำงค  ำร้องด้วยภำษำท่ีใช้ในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรตำมท่ีได้ตกลงกนัระหว่ำงบรรดำ
คู่พิพำท หรือหำกไม่ปรำกฏขอ้ตกลงดงักล่ำว ให้ใชภ้ำษำของสัญญำอนุญำโตตุลำกำร 

5 หำกและภำยในขอบเขตท่ีประธำนของสถำบนั (“ประธำน”) พิจำรณำโดยอำศยัขอ้มูลท่ีปรำกฏอยูใ่น
ค  ำร้อง แล้วเห็นว่ำกรณีเขำ้ข่ำยท่ีจะน ำขอ้ก ำหนดอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินมำปรับใช้โดย
อำศยัขอ้ 29(5) และ 29(6) ของขอ้บงัคบั ให้ส ำนกัเลขำธิกำรส่งส ำเนำค  ำร้องและเอกสำรอ่ืนแนบทำ้ย
ค  ำร้องให้แก่คู่พิพำทฝ่ำยท่ีถูกเรียกร้อง หำกและภำยในขอบเขตว่ำประธำนมีควำมเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 
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ให้ส ำนักเลขำธิกำรแจ้งบรรดำคู่พิพำทว่ำกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรในกรณี
ฉุกเฉินจะไม่เกิดข้ึนทั้งในส่วนของคู่พิพำทบำงฝ่ำยหรือทุกฝ่ำย และให้ส ำนกัเลขำธิกำรส่งส ำเนำค  ำ
ร้องแก่คู่พิพำทเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูล 

6 ให้ประธำนเป็นผูยุ้ติกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉิน หำกว่ำส ำนัก
เลขำธิกำรยงัไม่ไดรั้บค  ำร้องขอด ำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรจำกผูร้้องขอภำยใน 10 วนันบัแต่วนัท่ี
ส ำนกัเลขำธิกำรไดรั้บค  ำร้อง เวน้แต่อนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินพิจำรณำวำ่จ ำตอ้งใชร้ะยะเวลำ
ท่ียำวนำนกวำ่นั้น 

ข้อ 2 - การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการในกรณฉุีกเฉิน การส่งส านวนคดคีวาม 

1 ให้ประธำนแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินภำยในระยะเวลำท่ีสั้นท่ีสุดเท่ำท่ีสำมำรถท ำได ้
โดยปกติคือภำยในสองวนันบัแต่วนัท่ีส ำนกัเลขำธิกำรไดรั้บค  ำร้อง 

2 ห้ำมมิให้แต่งตั้ งอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉิน หลังจำกท่ีได้ส่งส ำนวนคดีให้แก่คณะ
อนุญำโตตุลำกำรตำมขอ้ 16 ของขอ้บงัคบั ให้อนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง
ก่อนหน้ำนั้น มีอ  ำนำจท่ีจะออกค ำสั่งภำยในระยะเวลำท่ีจ ำกัดตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 6(4) ของ
ภำคผนวกน้ี 

3 เม่ือมีกำรแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉิน ให้ส ำนักเลขำธิกำรแจ้งบรรดำคู่พิพำทและส่ง
ส ำนวนคดีไปยงัอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉิน ภำยหลงัจำกนั้น กำรติดต่อส่ือสำรใด ๆ  ระหว่ำง
คู่พิพำทท่ีท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ให้ยืน่ต่ออนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินโดยตรงพร้อมส่งส ำเนำ
ให้แก่คู่พิพำทอีกฝ่ำยและส ำนักเลขำธิกำร ให้ส่งส ำเนำกำรติดต่อส่ือสำรใด  ๆ  ท่ีกระท ำโดย
อนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินต่อคู่พิพำทให้ส ำนกัเลขำธิกำรหน่ึงชุด 

4 อนุญำโตตุลำกำรกรณีฉุกเฉินทุกคน ตอ้งมีและด ำรงไวซ่ึ้งควำมเป็นกลำง และควำมเป็นอิสระจำก
บรรดำคู่พิพำทท่ีเก่ียวขอ้งในขอ้พิพำท 

5 ก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง ผูท่ี้จะเป็นอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินตอ้งลงนำมในค ำแถลงกำรณ์
ยอมรับ ควำมพร้อมปฏิบติังำน ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นอิสระ ให้ส ำนกัเลขำธิกำรจดัส่งส ำเนำ
ค  ำแถลงกำรณ์ดงักล่ำวให้กบับรรดำคู่พิพำท 

6 ห้ำมมิให้อนุญำโตตุลำกำรกรณีฉุกเฉินกระท ำกำรในฐำนะอนุญำโตตุลำกำรในกำรอนุญำโตตุลำกำร
ใด ๆ อนัเก่ียวกบัขอ้พิพำทท่ีส่งผลให้มีกำรยืน่ค  ำร้องในกรณีฉุกเฉิน 
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ข้อ 3 - การคดัค้านอนุญาโตตุลาการในกรณฉุีกเฉิน 

1 ตอ้งคดัคำ้นอนุญำโตตุลำกำรกรณีฉุกเฉินภำยในสำมวนันบัแต่วนัท่ีคู่พิพำทท่ีท ำกำรคดัคำ้นไดรั้บ
แจง้ถึงกำรแต่งตั้งหรือนบัแต่วนัท่ีคู่พิพำทไดรั้บทรำบถึงขอ้เทจ็จริงหรือพฤติกำรณ์อนัเป็นเหตุแห่ง
กำรคดัคำ้น หำกวนัดงักล่ำวเกิดข้ึนหลงัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแจง้ 

2 ให้สถำบนัเป็นผูว้ินิจฉยักำรคดัคำ้น หลงัจำกท่ีส ำนกัเลขำธิกำรให้โอกำสอนุญำโตตุลำกำรในกรณี
ฉุกเฉิน และคู่พิพำทอีกฝ่ำยหน่ึง หรือบรรดำคู่พิพำท ท ำควำมเห็นเป็นลำยลกัษณ์อกัษรยื่นภำยใน
ระยะเวลำท่ีเหมำะสม 

ข้อ 4 - สถานที่ในการด าเนินกระบวนพจิารณาอนุญาโตตุลาการในกรณฉุีกเฉิน 

1 หำกคู่พิพำทได้ตกลงกนัในสถำนท่ีในกำรด ำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำร ให้สถำนท่ีดงักล่ำวเป็น
สถำนท่ีในกำรด ำเนินกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉิน หำกมิไดมี้กำรตกลงดงักล่ำว ให้
ประธำนก ำหนดสถำนท่ีในกำรด ำเนินกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉิน โดยไม่เป็นกำร
ตดัสิทธิกำรพิจำรณำก ำหนดสถำนท่ีของกำรอนุญำโตตุลำกำรตำมขอ้ 18(1) ของขอ้บงัคบั 

2 กำรประชุมใด  ๆ  กบัอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินให้กระท ำซ่ึงหน้ำ ณ สถำนท่ีแห่งใดก็ไดท่ี้
อนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินเห็นเป็นกำรสมควร หรือโดยกำรประชุมทำงวีดีทศัน์, โทรศพัท์ 
หรือกำรติดต่อ ส่ือสำรในรูปแบบอ่ืนในท ำนองเดียวกนั 

ข้อ 5 - กระบวนพจิารณา 

1 ให้อนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินจดัท ำตำรำงกำรด ำเนินกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรในกรณี
ฉุกเฉิน ภำยในระยะเวลำอนัสั้นท่ีสุดเท่ำท่ีสำมำรถท ำได ้โดยปกติภำยในสองวนันบัแต่วนัท่ีไดส่้ง
ส ำนวนคดีไปยงัอนุญำโตตุลำกำรกรณีฉุกเฉินตำมขอ้ 2(3) ของภำคผนวกน้ี 

2 ให้อนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินด ำเนินกระบวนกำรตำมท่ีอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉิน
เห็นสมควร โดยค  ำนึงถึงลกัษณะและควำมเร่งด่วนของค  ำร้อง ในทุกกรณี ให้อนุญำโตตุลำกำรกรณี
ฉุกเฉินกระท ำกำรดว้ยควำมเป็นธรรมและควำมเป็นกลำง และให้โอกำสแก่บรรดำคู่พิพำทต่อสู้คดี
ของตนตำมสมควร 
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ข้อ 6 - ค าส่ัง 

1 ตำมขอ้ 29(2) ของขอ้บงัคบั ให้กำรตดัสินช้ีขำดของอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินอยูใ่นรูปแบบ
ของค ำสั่ง (“ค ำสั่ง”) 

2 ในค ำสั่ง ให้อนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินเป็นผูพ้ิจำรณำวินิจฉัยว่ำค  ำร้องนั้นรับฟังไดต้ำมขอ้ 
29(1) ของขอ้บงัคบัหรือไม่ และพิจำรณำวนิิจฉยัวำ่อนุญำโตตุลำกำรกรณีฉุกเฉินมีเขตอ ำนำจในกำร
ออกค ำสั่งมำตรกำรในกรณีฉุกเฉินนั้นหรือไม่ 

3 ค ำสั่งจะตอ้งท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและตอ้งแสดงเหตุผลสนบัสนุนค ำสั่งนั้น ค  ำสั่งตอ้งลงวนัท่ีและ
ลงนำมโดยอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉิน 

4 ให้ท ำค  ำสั่งภำยในเวลำไม่เกิน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีกำรส่งส ำนวนคดีไปยงัอนุญำโตตุลำกำรกรณี
ฉุกเฉินตำมขอ้ 2(3) ของภำคผนวกน้ี ประธำนอำจขยำยระยะเวลำดงักล่ำวได ้หำกอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณีฉุกเฉินมีค  ำร้องขอท่ีมีเหตุอนัควรหรือประธำนเป็นผูใ้ห้ขยำยระยะเวลำด้วยตนเอง หำก
ประธำนเห็นวำ่กำรกระท ำดงักล่ำวนั้นมีควำมจ ำเป็น 

5 ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมขอ้ 6(4) ของภำคผนวกน้ี ให้อนุญำโตตุลำกำรกรณีฉุกเฉินส่งค  ำสั่ง
ไปยงับรรดำคู่พิพำทพร้อมส่งส ำเนำให้แก่ส ำนกัเลขำธิกำร โดยวธีิส่ือสำรใด ๆ ท่ีสำมำรถท ำได ้ตำม
ขอ้ 3(2) ของขอ้บงัคบั ทั้งน้ีตำมท่ีอนุญำโตตุลำกำรกรณีฉุกเฉินพิจำรณำแลว้มัน่ใจว่ำผูรั้บจะไดรั้บ
โดยเร็ว 

6 ค ำสั่งจะส้ินผลผกูพนับรรดำคู่พิพำท เม่ือ 
ก) ประธำนยุติกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินตำมขอ้ 1(6) ของ

ภำคผนวกน้ี 
ข) สถำบนัยอมรับกำรคดัคำ้นอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินตำมขอ้ 3 ของภำคผนวกน้ี 
ค) มีค  ำช้ีขำดอนัเป็นท่ีสุดของคณะอนุญำโตตุลำกำร เวน้แต่คณะอนุญำโตตุลำกำรตดัสินเป็น 

อยำ่งอ่ืนโดยชดัแจง้ หรือ 
ง) มีกำรถอนขอ้เรียกร้องทั้งปวงหรือกำรอนุญำโตตุลำกำรยติุลงก่อนมีค  ำช้ีขำดอนัเป็นท่ีสุด 

7 อนุญำโตตุลำกำรกรณีฉุกเฉินอำจมีค  ำสั่ง ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีอนุญำโตตุลำกำรกรณีฉุกเฉินเห็นเป็นกำร
สมควร รวมถึงกำรก ำหนดให้จดัหำหลกัประกนัท่ีเหมำะสม 

8 เม่ือคู่พิพำทร้องขอโดยมีเหตุผลอนัสมควร ก่อนกำรส่งส ำนวนคดีไปยงัคณะอนุญำโตตุลำกำรตำม
ขอ้ 16 ของขอ้บงัคบั อนุญำโตตุลำกำรกรณีฉุกเฉินอำจแกไ้ข ยกเลิก หรือเพิกถอนค ำสั่งได ้
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ข้อ 7 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพจิารณาอนุญาโตตุลาการในกรณฉุีกเฉิน 

1 ผูร้้องขอตอ้งช ำระเงินจ ำนวน 40,000 เหรียญสหรัฐ ประกอบไปดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจดักำร
ของหอกำรค้ำนำนำชำติจ ำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ และค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมของ
อนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินจ ำนวน 30,000 เหรียญสหรัฐ โดยไม่ค  ำนึงถึงข้อ 1(5) ของ
ภำคผนวกน้ี ส ำนักเลขำธิกำรจะไม่แจ้งผลเก่ียวกบัค  ำร้องจนกว่ำจะได้รับกำรช ำระเงินจ ำนวน 
40,000 เหรียญสหรัฐ 

2 ในเวลำใด ๆ ระหวำ่งกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉิน ประธำนสำมำรถ
ตดัสินใจเพิ่มค่ำธรรมเนียมของอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินหรือค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจดักำร
ของหอกำรค้ำนำนำชำติ โดยค  ำนึงถึงพฤติกำรณ์ของคดีและลักษณะและปริมำณงำนของ
อนุญำโตตุลำกำรกรณีฉุกเฉิน สถำบนั, ประธำน และส ำนกัเลขำธิกำร หำกคู่พิพำทท่ียื่นค  ำร้องไม่
สำมำรถช ำระค่ำใช้จ่ำยท่ีเพิ่มข้ึนภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดโดยส ำนกัเลขำธิกำร ให้ถือว่ำไดมี้กำร
เพิกถอนค ำร้องนั้น 

3 ในค ำสั่งให้อนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินก ำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ
อนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินและวนิิจฉยัวำ่คู่พิพำทฝ่ำยใดจะตอ้งรับผดิชอบในค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำว
หรือคู่พิพำทแต่ละฝ่ำยจะตอ้งรับผดิชอบในสัดส่วนใด 

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำกำรอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรจดักำรของหอกำรคำ้นำนำชำติ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของอนุญำโตตุลำกำรกรณี
ฉุกเฉิน และค่ำทนำยควำมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดตำมสมควรอนัเกิดแก่บรรดำคู่พิพำทในกำรด ำเนิน
กระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉิน 

5 ในกรณีท่ีกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินไม่สำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรได้
ตำมขอ้ 1(5) ของภำคผนวกน้ี หรือยุติลงก่อนท่ีจะมีกำรท ำค  ำสั่ง ให้ประธำนก ำหนดจ ำนวนเงินท่ี
ตอ้งคืนแก่ผูร้้องขอหำกมี ในทุกกรณีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจดักำรของหอกำรคำ้นำนำชำติจ ำนวน 
5,000 เหรียญสหรัฐไม่สำมำรถคืนได ้

ข้อ 8 - หลกัทั่วไป 

1 ประธำนมีอ ำนำจในกำรใช้ดุลพินิจวินิจฉัยเร่ืองต่ำง  ๆ  อันเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรกระบวน
พิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินท่ีมิไดก้  ำหนดไวใ้นภำคผนวกน้ีโดยชดัแจง้ 

2 ในกรณีท่ีประธำนไม่อยู่ หรือเม่ือประธำนร้องขอ ให้รองประธำนคนหน่ึงคนใดของสถำบนั มี
อ  ำนำจในกำรวนิิจฉยัแทนประธำน 
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3 ในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉินซ่ึงไม่ไดก้  ำหนด
ไวโ้ดยชัดแจ้งในภำคผนวกน้ี ให้สถำบนั ประธำนและอนุญำโตตุลำกำรกรณีฉุกเฉินกระท ำกำรตำม
เจตนำรมณ์ของขอ้บงัคบัและภำคผนวกน้ี 
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