สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศ

ผูน้ ำระดับโลก
ในกำรแก้ไข
ปัญหำข้อพิพำท

ข้ อบังคับอนุญาโตตุลาการ
ของหอการค้ านานาชาติ
มีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

หอกำรค้ำนำนำชำติ (ICC)
International Chamber of Commerce,
33-43 avenue du Président Wilson, 75116 Paris, France
www.iccwbo.org
สถำบันอนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศ
www.iccarbitration.org
arb@iccwbo.org
โทรศัพท์ +33 (0)1 49 53 29 05
แฟกซ์ +33 (0)1 49 53 29 33
ลิขสิ ทธิ์ © พ.ศ. 2557 หอกำรค้ำนำนำชำติ (ICC)
สงวนลิขสิ ทธิ์
ICC ถือลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ในทรัพย์สินทำงปั ญญำอื่น ๆ ในกำรทำงำนร่ วมกันนี้ ท้ งั หมด ไม่มีส่วนใดส่ วนหนึ่ ง
ของงำนนี้ ที่สำมำรถทำซ้ ำ แจกจ่ ำย ส่ ง แปลหรื อดัดแปลงไม่ว่ำในรู ปแบบใด หรื อโดยวิธีใด เว้นแต่ว่ำได้รับ
อนุญำตตำมกฎหมำย โดยไม่ได้รับอนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก ICC
สำมำรถขอรับกำรอนุญำตได้จำก ICC ผ่ำน copyright.drs@iccwbo.org
ในบรรดำภำษำต่ำง ๆ ที่ขอ้ บังคับเหล่ำนี้ ได้รับกำรตีพิมพ์ เฉพำะฉบับภำษำอังกฤษ และภำษำฝรั่งเศสเท่ำนั้น ที่
ถือว่ำเป็ นข้อควำมอย่ำงเป็ นทำงกำร
ICC, โลโก้ ICC, CCI, International Chamber of Commerce (รวมถึ ง เอกสำรแปลภำษำสเปน, ภำษำฝรั่ งเศส,
โปรตุ เ กส และจี น ) World Business Organization, International Court of Arbitration และ ICC International
Court of Arbitration (รวมถึ ง เอกสำรแปลภำษำสเปน, ภำษำฝรั่ งเศส, ภำษำเยอรมัน, ภำษำอำหรั บ และภำษำ
โปรตุเกส) เป็ นเครื่ องหมำยกำรค้ำทั้งหมดของ ICC ที่ได้ทำกำรจดทะเบียนไว้ในหลำยประเทศ
ICC สิ่ งพิมพ์ 875-1 THA
ISBN 978-92-842-0297-3
วันที่ตีพิมพ์: ธันวำคม พ.ศ. 2558

สารบัญ
บทนา
ข้อ 1 - สถำบันอนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศ
ข้อ 2 - นิยำม
ข้อ 3 - กำรบอกกล่ำว หรื อกำรติดต่อสื่ อสำร กำหนดระยะเวลำ
การเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 4 - คำร้องขอให้มีกำรอนุญำโตตุลำกำร
ข้อ 5 - คำคัดค้ำนคำร้องขอ ข้อเรี ยกร้องแย้ง
ข้อ 6 - ผลของสัญญำอนุญำโตตุลำกำร
คู่พพิ าทหลายฝ่ าย สั ญญาหลายฉบับ และการรวมการพิจารณา
ข้อ 7 - กำรเรี ยกบุคคลเข้ำมำเป็ นคู่พิพำทที่เข้ำมำในคดีเพิม่ เติม
ข้อ 8 - ข้อเรี ยกร้องระหว่ำงคู่พิพำทหลำยฝ่ ำย
ข้อ 9 - สัญญำหลำยฉบับ
ข้อ 10 - กำรรวมกำรพิจำรณำของกำรอนุญำโตตุลำกำร
คณะอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 11 - บทบัญญัติทว่ั ไป
ข้อ 12 - กำรตั้งคณะอนุญำโตตุลำกำร
ข้อ 13 - กำรแต่งตั้งและกำรรับรองอนุญำโตตุลำกำร
ข้อ 14 - กำรคัดค้ำนอนุญำโตตุลำกำร
ข้อ 15 - กำรเปลี่ยนตัวอนุญำโตตุลำกำร
กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 16 - กำรส่งสำนวนควำมให้แก่คณะอนุญำโตตุลำกำร
ข้อ 17 - หลักฐำนแสดงอำนำจ (proof of authority)
ข้อ 18 - สถำนที่ในกำรดำเนินกำรทำงอนุ ญำโตตุลำกำร
ข้อ 19 - ข้อบังคับที่ใช้บงั คับกับกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
ข้อ 20 - ภำษำที่ใช้ในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
ข้อ 21 - หลักกฎหมำยที่นำมำใช้บงั คับ
ข้อ 22 - กำรดำเนินกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
ข้อ 23 - กรอบข้อตกลงในกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำ (Terms of Reference)
ข้อ 24 - กำรประชุมเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรคดีและกำหนดกำรของกระบวนพิจำรณำ
ข้อ 25 - กำรทำให้ปรำกฏซึ่งข้อเท็จจริ งแห่งคดี
ข้อ 26 - กำรนัง่ พิจำรณำคดี
© ICC พ.ศ. 2557

6
6
6
7
8
8
9
10
12
12
12
13
13
14
14
14
16
17
17
19
19
19
19
19
20
20
20
21
22
22
23
3

สารบัญ
ข้อ 27 - กำรปิ ดกระบวนกำรพิจำรณำ และวันที่ยื่นร่ ำงคำชี้ขำด
23
ข้อ 28 - วิธีกำรคุม้ ครอง และมำตรกำรชัว่ ครำว
24
ข้อ 29 - อนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ น
24
คาชี้ขาด
26
ข้อ 30 - กำหนดระยะเวลำสำหรับทำคำชี้ขำดอันถึงที่สุด
26
ข้อ 31 - กำรทำคำชี้ขำด
26
ข้อ 32 - คำชี้ขำดตำมยอม
26
ข้อ 33 - กำรตรวจสอบคำชี้ขำดโดยสถำบันอนุญำโตตุลำกำร
26
ข้อ 34 - กำรบอกกล่ำว กำรเก็บรักษำ และกำรบังคับตำมคำชี้ขำด
27
ข้อ 35 - กำรแก้ไขและกำรตีควำมคำชี้ขำด กำรส่งคำชี้ขำดกลับมำให้แก้ไข
27
ค่ าใช้ จ่าย
29
ข้อ 36 - กำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในชั้นอนุญำโตตุลำกำร
29
ข้อ 37 - คำวินิจฉัยเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
30
เบ็ดเตล็ด
31
ข้อ 38 - กำรเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลำต่ำง ๆ
31
ข้อ 39 - กำรสละสิ ทธิ
31
ข้อ 40 - กำรจำกัดควำมรับผิด
31
ข้อ 41 - หลักทัว่ ไป
31
ภาคผนวก 1 - ธรรมนูญแห่ งสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่ างประเทศ
32
ข้อ 1 - หน้ำที่
32
ข้อ 2 - องค์ประกอบของสถำบันอนุญำโตตุลำกำร
32
ข้อ 3 - กำรแต่งตั้ง
32
ข้อ 4 - กำรประชุมใหญ่ของสถำบันอนุญำโตตุลำกำร
33
ข้อ 5 - คณะกรรมกำรต่ำง ๆ
33
ข้อ 6 - กำรรักษำควำมลับ
33
ข้อ 7 - กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับว่ำด้วยกำรอนุญำโตตุลำกำร
33
ภาคผนวก 2 - ข้ อบังคับภายในของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่ างประเทศ
34
ข้อ 1 - ลักษณะที่เป็ นควำมลับของงำนของสถำบันอนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศ
34
ข้อ 2 - กำรมีส่วนร่ วมของสมำชิกของสถำบันอนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศในกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติ
34

© ICC พ.ศ. 2557

4

สารบัญ
ข้อ 3 - ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกของสถำบันอนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศและ
คณะกรรมกำรประจำชำติและคณะบุคคลของหอกำรค้ำนำนำชำติ
ข้อ 4 - คณะกรรมกำรของสถำบันอนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศ
ข้อ 5 - สำนักเลขำธิ กำรของสถำบันอนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศ
ข้อ 6 - กำรตรวจสอบคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร
ภาคผนวก 3 - ค่ าใช้ จ่ายและค่ าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 1 - กำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำสำหรับใช้เป็ นค่ำใช้จ่ำย (advance on costs)
ข้อ 2 - ค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียม
ข้อ 3 - หอกำรค้ำนำนำชำติในฐำนะผูม้ ีอำนำจแต่งตั้ง
ข้อ 4 - ตำรำงค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรและค่ำธรรมเนียมของอนุญำโตตุลำกำร
ภาคผนวก 4 - เทคนิคในการบริหารจัดการคดี

35
35
36
36
37
37
38
40
41
44

ภาคผนวก 5 - ข้ อบังคับการอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน
ข้อ 1 - กำรยื่นคำร้องขอให้กำหนดมำตรกำรฉุ กเฉิ น
ข้อ 2 - กำรแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ น กำรส่งสำนวนคดีควำม
ข้อ 3 - กำรคัดค้ำนอนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ น
ข้อ 4 - สถำนที่ในกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ น
ข้อ 5 - กระบวนพิจำรณำ
ข้อ 6 - คำสัง่
ข้อ 7 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ น
ข้อ 8 - หลักทัว่ ไป

46
46
47
48
48
48
49
50
50

© ICC พ.ศ. 2557

5

ข้ อบังคับอนุญาโตตุลาการของหอการค้ านานาชาติ
บทนา

ข้ อ 1 - สถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่ างประเทศ
1

2

3

4

5

สถำบันอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรระหว่ำ งประเทศ (“สถำบัน ”) ของหอกำรค้ำ นำนำชำติ (“หอกำรค้ำ
นำนำชำติ”) เป็ นหน่วยงำนอนุญำโตตุลำกำรที่เป็ นอิสระของหอกำรค้ำนำนำชำติ โดยข้อบัญญัติของ
สถำบันปรำกฏในภำคผนวก 1
สถำบันไม่ ได้เป็ นผูว้ ินิจฉัยชี้ ขำดข้อพิพำทเสี ยเอง สถำบันเป็ นผูจ้ ดั กำรให้มีกำรยุติขอ้ พิพำทโดย
อนุญำโตตุลำกำร ตำมข้อบังคับอนุญำโตตุลำกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติ (“ข้อบังคับ”) สถำบันเป็ น
หน่ วยงำนเดียวที่มีอำนำจในกำรบริ หำรจัดกำรกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรภำยใต้ขอ้ บังคับ รวม
ไปถึงกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแก่คำชี้ขำดที่ทำขึ้นโดยสอดคล้องกับข้อบังคับ โดยสถำบัน
เป็ นผูก้ ำหนดข้อบังคับภำยในของสถำบัน ทั้งนี้ตำมที่ปรำกฏในภำคผนวก 2 (“ข้อบังคับภำยใน”)
ให้ประธำนสถำบัน (“ประธำน”) หรื อ รองประธำนสถำบันคนหนึ่ งคนใด ในกรณี ที่ประธำนไม่อยู่
หรื อในกรณี ที่ประธำนร้องขอ มีอำนำจตัดสิ นในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดซึ่ งเร่ งด่วนในนำมของสถำบันได้
ทั้งนี้ตอ้ งรำยงำนกำรตัดสิ นเช่นว่ำนั้นให้สถำบันทรำบในกำรประชุมของสถำบันครั้งถัดไป
สถำบันอำจมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรคณะหนึ่งคณะใด หรื อหลำยคณะ ซึ่ งประกอบด้วยสมำชิก
ของสถำบันตัดสิ นในเรื่ องใด ๆ ก็ได้ ตำมที่กำหนดในข้อบังคับภำยใน ทั้งนี้ ตอ้ งรำยงำนกำรตัดสิ น
เช่นว่ำนั้นให้สถำบันทรำบในกำรประชุมของสถำบันครั้งถัดไป
สถำบันได้รับกำรช่วยเหลือในกำรดำเนิ นงำนของสถำบันโดยสำนักเลขำธิ กำรของสถำบัน(“สำนัก
เลขำธิกำร”) ภำยใต้กำรกำกับดูแลของเลขำธิกำร (“เลขำธิกำร”)

ข้ อ 2 - นิยาม
ในข้อบังคับฉบับนี้
(1)
“คณะอนุญำโตตุลำกำร” หมำยควำมรวมถึง อนุญำโตตุลำกำรคนเดียวหรื อหลำยคน
(2)

“ผูเ้ รี ยกร้อง” หมำยควำมรวมถึง ผูเ้ รี ยกร้องคนหนึ่งหรื อหลำยคน “ผูถ้ ูกเรี ยกร้อง” หมำยควำม
รวมถึง ผูถ้ ูกเรี ยกร้องคนหนึ่งหรื อหลำยคน และ “คู่พิพำทที่เข้ำมำในคดีเพิ่มเติม” หมำยควำม
ถึงคู่พิพำทที่เข้ำมำในคดีเพิ่มเติมฝ่ ำยหนึ่งหรื อหลำยฝ่ ำย

(3)

“คู่พิพำท” หรื อ “บรรดำคู่พิพำท” หมำยควำมรวมถึง ผูเ้ รี ยกร้อง ผูถ้ ูกเรี ยกร้อง หรื อคู่พิพำท ที่
เข้ำมำในคดีเพิ่มเติม

(4)

“ข้อเรี ยกร้อง” หรื อ “บรรดำข้อเรี ยกร้อง” หมำยควำมรวมถึง ข้อเรี ยกร้องใด ๆ โดยคู่พิพำทใด
ๆ ต่อคู่พิพำทอีกฝ่ ำยหนึ่ง
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(5)

“คำชี้ ขำด” หมำยควำมรวมถึง คำชี้ ขำดระหว่ำงกำล คำชี้ ขำดเฉพำะส่ วน หรื อคำชี้ ขำดอันถึง
ที่สุด

ข้ อ 3 - การบอกกล่าว หรือการติดต่ อสื่อสาร กาหนดระยะเวลา
1

2

3

4

ในกำรยื่นคำคู่ควำม และกำรติดต่อสื่ อสำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอื่น ๆ ตลอดจนเอกสำรแนบท้ำยทั้ง
ปวงซึ่ งยืน่ โดยคู่พิพำทฝ่ ำยใดก็ตำม ต้องจัดให้มีสำเนำในจำนวนที่เพียงพอสำหรับคู่พิพำทแต่ละฝ่ ำย
ฝ่ ำยละหนึ่งชุด และ สำหรับอนุญำโตตุลำกำรแต่ละคน คนละหนึ่งชุด และอีกหนึ่งชุดสำหรับสำนัก
เลขำธิ กำร สำเนำกำรบอกกล่ำวหรื อกำรติดต่อสื่ อสำรใด ๆ ที่ คณะอนุ ญำโตตุลำกำรมี ถึงบรรดำ
คู่พิพำทจะต้องจัดส่ งให้แก่สำนักเลขำธิกำร
กำรบอกกล่ำว หรื อกำรติดต่อสื่ อสำรทั้งปวงจำกสำนักเลขำธิกำร และคณะอนุญำโตตุลำกำรนั้น ให้
จัดส่ งไปยังที่อยู่ล่ำสุ ดของคู่พิพำทหรื อตัวแทนของคู่พิพำทที่จะต้องได้รับกำรบอกกล่ำวหรื อกำร
ติดต่อสื่ อสำรนั้น ซึ่ งคู่พิพำทฝ่ ำยนั้นหรื อคู่พิพำทอีกฝ่ ำยหนึ่งได้แจ้งให้ทรำบก่อนหน้ำนั้น กำรบอก
กล่ำว หรื อกำรติดต่อสื่ อสำรเช่ นว่ำนั้นอำจจัดส่ งโดยมีหลักฐำนตอบรับทำง ไปรษณี ยล์ งทะเบียน
โดยบริ กำรนำส่ ง (courier) โดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (email) หรื อโดยวิธีกำรทำงโทรคมนำคมอื่น
ใดซึ่ งมีหลักฐำนกำรในกำรส่ ง
กำรบอกกล่ำวหรื อกำรติดต่อสื่ อสำรให้ถือว่ำได้ทำขึ้นแล้ว ใน วันที่ คู่พิพำทได้รับกำรบอกกล่ ำว
หรื อกำรติดต่อ สื่ อสำรนั้นด้วยตนเอง หรื อโดยตัวแทนของคู่พิพำทนั้น หรื อควรจะได้รับ หำกกำร
บอกกล่ำว หรื อกำรติดต่อสื่ อสำรนั้นได้จดั ทำขึ้นตำมข้อ 3 (2)
ระยะเวลำตำมที่ระบุหรื อกำหนดตำมควำมในข้อบังคับให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั ถัดจำกวันที่ถือว่ำได้มีกำร
บอกกล่ ำ ว หรื อถื อ ว่ ำ มี ก ำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรตำมข้อ 3(3) ในกรณี ที่ ว นั ถัด จำกวัน ดัง กล่ ำ วเป็ น
วันหยุดรำชกำร หรื อมิใช่วนั ทำกำรในประเทศที่ถือว่ำได้มีกำรบอกกล่ำว หรื อกำรติดต่อสื่ อสำร ให้
เริ่ มนับระยะเวลำในวันทำกำรวันแรกถัดจำกวันหยุดดังกล่ำว โดยให้นบั วันหยุดรำชกำรและวันที่
มิใช่ วนั ทำกำรรวมเข้ำในกำรคำนวณระยะเวลำด้วย หำกวันสุ ดท้ำยของกำรนับระยะเวลำดังกล่ำว
เป็ นวันหยุดทำงกำร หรื อมิใช่วนั ทำกำรในประเทศที่ถือว่ำได้มีกำรบอกกล่ำว หรื อกำรติดต่อสื่ อสำร
ให้ระยะเวลำนั้นสิ้ นสุ ดลงในวันทำกำรวันแรกที่ถดั จำกวันหยุดดังกล่ำว
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ข้ อ 4 - คาร้ องขอให้ มีการอนุญาโตตุลาการ
1

2
3

4

ให้คู่พิพำทซึ่ งประสงค์จะใช้วิธีกำรอนุ ญำโตตุลำกำรภำยใต้ขอ้ บังคับฉบับนี้ ยื่นคำร้ องขอเพื่อให้มี
กำรอนุ ญำโตตุลำกำร (“คำร้ องขอ”) ต่อสำนักเลขำธิ กำร ณ ที่ ทำกำรสำขำใด ๆ ที่ กำหนดอยู่ใน
ข้อบังคับภำยใน สำนักเลขำธิ กำรต้องแจ้งไปยังผูเ้ รี ยกร้ อง และผูถ้ ูกเรี ยกร้ องถึงกำรได้รับคำร้องขอ
และวันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่ำว
ให้ถือเอำวันที่สำนักเลขำธิกำรได้รับคำร้องขอเป็ นวันเริ่ มต้นกำรอนุญำโตตุลำกำรสำหรับทุกกรณี
คำร้องขอจะต้องประกอบด้วยรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ก) ชื่อเต็ม รำยละเอียด ที่อยู่ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรติดต่อคู่พิพำทแต่ละฝ่ ำย
ข) ชื่ อเต็ม ที่อยู่ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรติดต่อบุคคลใด ๆ ผูเ้ ป็ นตัวแทนผูเ้ รี ยกร้องใน
กำรอนุญำโตตุลำกำร
ค) รำยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกำรณ์ของข้อพิพำทอันเป็ นมูลเหตุแห่ งข้อเรี ยกร้อง และ
เป็ นพื้นฐำนในกำรเสนอข้อเรี ยกร้อง
ง) คำขอปลดเปลื้องควำมเสี ยหำย พร้ อมกับจำนวนทุนทรัพย์ของข้อเรี ยกร้ อง และมูลค่ำเป็ นตัว
เงินของข้อเรี ยกร้องอื่นใด เท่ำที่จะสำมำรถประมำณได้
จ) สัญญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ สัญญำอนุญำโตตุลำกำร
ฉ) หำกข้อ เรี ยกร้ อ งเกิ ด จำกสั ญ ญำอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรมำกกว่ ำ หนึ่ งฉบับ ให้ ร ะบุ สั ญ ญำ
อนุญำโตตุลำกำรอันเป็ นที่อำ้ งอิงของข้อเรี ยกร้องแต่ละรำย
ช) บรรดำรำยละเอี ยดทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้อง และควำมเห็ น หรื อข้อเสนอใด ๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ
จำนวนอนุญำโตตุลำกำร และกำรเลือกอนุญำโตตุลำกำรตำมที่กำหนดในข้อ 12 และ 13 และ
กำรเสนอชื่ออนุญำโตตุลำกำรตำมที่กำหนดในข้อดังกล่ำว และ
ซ) บรรดำรำยละเอี ยดทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้อง และควำมเห็ น หรื อข้อเสนอใด ๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ
สถำนที่ในกำรดำเนิ นกำรทำงอนุ ญำโตตุลำกำร หลักกฎหมำยที่ใช้บงั คับ และภำษำที่ใช้ใน
กำรอนุญำโตตุลำกำร
ผูเ้ รี ยกร้ องอำจยื่นเอกสำร หรื อข้อมูลอื่นใดพร้ อมกับคำร้ องขอตำมที่ผเู้ รี ยกร้ องเห็นสมควร หรื อที่
อำจทำให้กำรระงับข้อพิพำทดำเนินไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
พร้อมกันกับคำร้องขอ ให้ผเู้ รี ยกร้อง
ก) ยืน่ สำเนำคำร้องขอตำมจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (1) และ
ข) ช ำระค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรยื่ น ค ำร้ อ งขอตำมที่ ก ำหนดในภำคผนวก 3 (“ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและ
ค่ำธรรมเนียมของกำรอนุญำโตตุลำกำร”) ซึ่ งใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่มีกำรยืน่ คำร้องขอ
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5

ในกรณี ที่ผเู้ รี ยกร้ องไม่ ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ งข้ำงต้น สำนักเลขำธิ กำรอำจกำหนด
ระยะเวลำให้ผเู้ รี ยกร้องต้องปฏิบตั ิตำม หำกผูเ้ รี ยกร้องยังไม่ปฏิบตั ิตำมให้ปิดสำนวนคดี โดยไม่เป็ น
กำรตัดสิ ทธิของผูเ้ รี ยกร้องที่จะยืน่ ข้อเรี ยกร้องเดิมนั้นโดยทำเป็ นคำร้องขอเข้ำมำใหม่ในภำยหลัง
ให้สำนักเลขำธิ กำรส่ งสำเนำคำร้ องขอและเอกสำรแนบท้ำยคำร้ องขอแก่ผถู้ ูกเรี ยกร้ องเพื่อให้ผถู้ ูก
เรี ยกร้องทำคำคัดค้ำนคำร้องขอ เมื่อสำนักเลขำธิกำรได้รับสำเนำคำร้องขอในจำนวนที่เพียงพอ และ
ได้รับค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรยืน่ คำร้องขอตำมที่กำหนดแล้ว

ข้ อ 5 - คาคัดค้านคาร้ องขอ ข้ อเรียกร้ องแย้ง
1

ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับกำรคำร้ องขอจำกสำนักเลขำธิ กำร ผูถ้ ูกเรี ยกร้ องต้องยืน่ คำคัดค้ำน
คำร้องขอ (“คำคัดค้ำน”) อันต้องประกอบด้วยรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ก) ชื่อเต็ม รำยละเอียด ที่อยู่ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรติดต่อผูถ้ ูกเรี ยกร้อง
ข) ชื่ อเต็ม ที่อยู่ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรติดต่อบุคคลใด ๆ ผูเ้ ป็ นตัวแทนผูถ้ ูกเรี ยกร้อง
ในกำรอนุญำโตตุลำกำร
ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกำรณ์อนั เป็ นมูลเหตุแห่ งข้อเรี ยกร้อง และเป็ นพื้นฐำนใน
กำรเสนอข้อเรี ยกร้อง
ง) คำคัดค้ำนคำขอปลดเปลื้องควำมเสี ยหำย
จ)

2

3
4

ควำมเห็ น หรื อข้ อ เสนออื่ น ใดซึ่ งเกี่ ย วกับ จ ำนวนอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำร และกำรเลื อ ก
อนุญำโตตุลำกำรเกี่ยวกับข้อเสนอของผูเ้ รี ยกร้องที่เป็ นไปตำมข้อ 12 และ 13 รวมถึงกำรเสนอ
ชื่ อ อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรตำมที่ กำหนดในข้อดังกล่ ำ ว และกำรแต่ ง ตั้ง อนุ ญ ำโตตุ ลำกำรตำม
ข้ อ เสนอของผู้ เ รี ยกร้ อ งตำมข้ อ ก ำหนดในข้ อ 12 และ 13 ตลอดจนกำรเสนอชื่ อ
อนุญำโตตุลำกำรตำมที่กำหนดในข้อดังกล่ำว

ฉ) ควำมเห็น หรื อข้อเสนอใด ๆ เกี่ยวกับสถำนที่ในกำรดำเนิ นกำรทำงอนุ ญำโตตุลำกำร หลัก
กฎหมำยที่จะนำมำใช้บงั คับ และภำษำที่ใช้ในกำรอนุญำโตตุลำกำร
ผูถ้ ูกเรี ยกร้ องอำจยื่นเอกสำรหรื อข้อมูลอื่นใด พร้ อมกับคำคัดค้ำน ตำมที่ผถู้ ูกเรี ยกร้ องเห็นสมควร
หรื อที่อำจทำให้กำรระงับข้อพิพำทดำเนินไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
สำนักเลขำธิ กำรอำจขยำยระยะเวลำให้แก่ผเู้ รี ยกร้องในกำรยืน่ คำคัดค้ำน ทั้งนี้ คำขอขยำยระยะเวลำ
นั้นต้องระบุควำมเห็นหรื อข้อเสนอของผูถ้ ูกเรี ยกร้องเกี่ยวกับจำนวนอนุญำโตตุลำกำร และกำรเลือก
อนุ ญำโตตุลำกำร และเมื่อต้องปฏิบตั ิตำมข้อ 12 และ 13 กำรเสนอชื่ ออนุ ญำโตตุลำกำร หำกผูถ้ ูก
เรี ยกร้องไม่ดำเนินกำรเช่นว่ำนี้ให้สถำบันดำเนินกำรไปตำมข้อบังคับ
ให้ผถู้ ูกเรี ยกร้องยืน่ คำคัดค้ำนต่อสำนักเลขำธิกำรพร้อมสำเนำตำมจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 3 (1)
ให้สำนักเลขำธิกำรส่ งคำคัดค้ำน และเอกสำรแนบท้ำยคำคัดค้ำนแก่คู่พิพำทฝ่ ำยอื่นทั้งหมด
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5

6

ข้อเรี ยกร้องแย้งใด ๆ ของผูถ้ ูกเรี ยกร้องจะต้องยืน่ มำพร้อมกับคำคัดค้ำน โดยให้ระบุ
ก) รำยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกำรณ์ของข้อพิพำทอันเป็ นมูลเหตุแห่ งข้อเรี ยกร้องแย้ง
และเป็ นพื้นฐำนในกำรเสนอข้อเรี ยกร้องแย้ง
ข) คำขอปลดเปลื้องควำมเสี ยหำย พร้ อมกับจำนวนทุนทรัพย์ของข้อเรี ยกร้ อง และมูลค่ำเป็ นตัว
เงินของข้อเรี ยกร้องอื่นใด เท่ำที่จะประมำณได้
ค) สัญญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ สัญญำอนุญำโตตุลำกำร
ง) หำกข้อ เรี ย กร้ อ งแย้ง เกิ ด จำกสั ญ ญำอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรมำกกว่ำ หนึ่ งฉบับ ให้ ร ะบุ สั ญ ญำ
อนุญำโตตุลำกำรอันเป็ นที่อำ้ งอิงของข้อเรี ยกร้องแย้งแต่ละรำย
ผูถ้ ูกเรี ยกร้ องอำจยื่นบรรดำเอกสำรหรื อข้อมูลอื่นใดพร้ อมกับข้อเรี ยกร้ องแย้งตำมที่ผถู้ ูกเรี ยกร้อง
เห็นสมควรหรื อที่อำจทำให้กำรระงับข้อพิพำทดำเนินไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
ผูเ้ รี ยกร้ องต้องยื่นคำคัดค้ำนข้อเรี ยกร้ องแย้งภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่ ได้รับข้อเรี ยกร้ องแย้งจำก
สำนักเลขำ-ธิ กำร ก่อนที่จะมีกำรส่ งสำนวนให้แก่คณะอนุ ญำโตตุลำกำร สำนักเลขำธิ กำรอำจขยำย
ระยะเวลำให้แก่ผเู้ รี ยกร้องในกำรยืน่ คำคัดค้ำนข้อเรี ยกร้องแย้งนั้นก็ได้

ข้ อ 6 - ผลของสัญญาอนุญาโตตุลาการ
1

2
3

4

หำกบรรดำคู่พิพำทได้ตกลงกันที่จะเสนอข้อพิพำทต่ออนุ ญำโตตุลำกำรภำยใต้ขอ้ บังคับนี้ ให้ถือว่ำ
บรรดำคู่ พิพำทได้ตกลงกันที่จะอยูภ่ ำยใต้ขอ้ บังคับที่ใช้บงั คับอยู่ ณ วันเริ่ มต้นกำรอนุญำโตตุลำกำร
เว้นแต่บรรดำคู่ พิพำทได้ตกลงกันว่ำจะอยู่ภำยใต้ขอ้ บังคับที่ ใช้บงั คับ ณ วันที่ คู่พิพำททำสัญญำ
อนุญำโตตุลำกำร
โดยกำรตกลงกันที่จะดำเนิ นกำรอนุ ญำโตตุลำกำรภำยใต้ขอ้ บังคับ บรรดำคู่พิพำทยอมรั บว่ำกำร
อนุญำโตตุลำกำรจะอยูภ่ ำยใต้กำรดูแลจัดกำรของสถำบัน
หำกผูถ้ ูกเรี ยกร้ องใด ๆ ไม่ ยื่นคำคัดค้ำน หรื อยกข้อต่อสู้ขอ้ หนึ่ งหรื อหลำยข้อเกี่ยวกับควำมมีอยู่
ควำมสมบูรณ์ หรื อขอบเขตของสัญญำอนุญำโตตุลำกำร หรื อเกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องทั้งหมดที่เสนอเข้ำ
มำในกำรอนุ ญำโตตุลำกำรว่ำสำมำรถนำมำชี้ขำดรวมกันได้ในกำรอนุ ญำโตตุลำกำรครำวเดียวกัน
หรื อไม่ ให้ดำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรต่อไป และให้คณะอนุญำโตตุลำกำรเป็ นผูต้ ดั สิ นโดยตรงใน
ปั ญ หำใด ๆ เกี่ ย วกับ เขตอ ำนำจ หรื อบรรดำข้อ เรี ยกร้ อ งที่ อ ำจได้ รั บ กำรพิ จ ำรณำในกำร
อนุญำโตตุลำกำรไปในครำวเดียวกันได้หรื อไม่ เว้นแต่เลขำธิกำรจะได้เสนอเรื่ องดังกล่ำวให้สถำบัน
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยตำมข้อ 6(4)
คดี ท้ ัง หมดที่ ยื่ น ต่ อ สถำบัน ตำมข้อ 6(3) นั้ น ให้ ส ถำบัน เป็ นผู้วิ นิ จ ฉั ย ว่ ำ จะด ำเนิ น กำรทำง
อนุญำโตตุลำกำรหรื อไม่ และในขอบเขตใด ให้ดำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรต่อไป หำกสถำบันเห็น
ในเบื้องต้นว่ำสัญญำอนุญำโตตุลำกำรภำยใต้ขอ้ บังคับนี้อำจมีอยูจ่ ริ ง กล่ำวโดยเฉพำะ
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(1)

ในกรณี ที่ มีคู่พิ พำทมำกกว่ำสองฝ่ ำยในกำรอนุ ญำโตตุล ำกำร ให้ ด ำเนิ นกำร
อนุ ญำโตตุลำกำรระหว่ำงบรรดำบรรดำคู่พิพำทนั้น รวมถึงคู่พิพำทที่เข้ำมำใน
คดี เ พิ่ ม เติ ม ตำมข้อ 7 ทั้ง นี้ ต้อ งเป็ นที่ พ อใจแก่ สถำบันในเบื้ องต้นว่ำ สั ญ ญำ
อนุญำโตตุลำกำรภำยใต้ขอ้ บังคับซึ่ งมีผลผูกพันคู่พิพำททั้งหมดนั้นอำจมีอยู่จริ ง
และ

(2)

ในกรณี ที่ขอ้ เรี ยกร้องตำมข้อ 9 ได้ทำขึ้นภำยใต้สัญญำอนุญำโตตุลำกำรมำกกว่ำ
หนึ่ งฉบับ ให้ดำเนิ นกำรอนุ ญำโตตุลำกำรตำมข้อเรี ยกร้ องนั้น ทั้งนี้ ตอ้ งเป็ นที่
พอใจแก่สถำบันในเบื้องต้นว่ำ ก) สัญญำอนุ ญำโตตุลำกำรที่ใช้ในกำรเสนอข้อ
เรี ยกร้ องดังกล่ำวสอดคล้องกัน และ ข) บรรดำคู่พิพำทในกำรอนุ ญำโตตุลำกำร
อำจตกลงกันให้บรรดำข้อเรี ยกร้ องดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำรวมกันได้ในกำร
อนุญำโตตุลำกำรครำวเดียวกัน

5

6

7

8

9

คำวินิจฉัยของสถำบันตำมข้อ 6(4) นั้นไม่กระทบต่อกำรรับฟั งหรื อเนื้ อหำของข้อต่อสู้ของคู่พิพำท
ฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใด
บรรดำเรื่ องต่ำง ๆ ทั้งปวงที่สถำบันได้วินิจฉัยตำมข้อ 6(4) กำรวินิจฉัยใด ๆ ในเรื่ องเขตอำนำจของ
คณะอนุ ญำโตตุลำกำรยกเว้นในกรณี ที่สถำบันได้วนิ ิ จฉัยว่ำคู่พิพำทหรื อข้อเรี ยกร้องใดไม่สำมำรถ
เข้ำสู่ กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรได้ ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยด้วยตนเอง
หำกบรรดำคู่พิพำทได้รับกำรแจ้งจำกสถำบันตำมข้อ 6(4) ว่ำไม่สำมำรถดำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำร
กับคู่พิพำทฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใดหรื อทั้งหมดได้ คู่พิพำทฝ่ ำยใด ๆ ยังคงมีสิทธิที่จะร้องต่อศำลยุติธรรมใด
ๆ ที่มีเขตอำนำจเพื่อตัดสิ นว่ำมีสัญญำอนุญำโตตุลำกำรที่มีผลผูกพันคู่พิพำทฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใดหรื อไม่
หำกสถำบันได้วินิจฉัยตำมข้อ 6(4) ว่ำไม่สำมำรถดำเนิ นกำรอนุ ญำโตตุลำกำรเกี่ยวกับข้อเรี ยกร้อง
หนึ่ งข้อ เรี ยกร้ อ งใด ไม่ เ ป็ นกำรตัด สิ ท ธิ คู่ พิ พ ำทในกำรยื่ น ข้อ เรี ยกร้ อ งนั้น ในกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรอื่นในภำยหลัง
หำกคู่ พิ พ ำทฝ่ ำยใดปฏิ เ สธหรื อ ไม่ เ ข้ำ ร่ ว มในกำรอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรหรื อ ในขั้นตอนใด ๆ ของ
กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ให้ดำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรต่อไปโดยไม่ตอ้ งคำนึงถึงกำรปฏิเสธ
หรื อกำรไม่เข้ำร่ วมนั้น
เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่ำงอื่น เขตอำนำจของอนุ ญำโตตุลำกำรจะไม่สิ้นไปโดยเหตุของกำร
กำรกล่ ำ วอ้ำ งว่ ำ สั ญ ญำนั้ นไม่ มี อ ยู่ จ ริ ง หรื อเป็ นโมฆะและไม่ มี ผ ลทำงกฎหมำย หำกคณะ
อนุ ญำโตตุลำกำรได้วินิจฉัยยืนยันถึงควำมสมบูรณ์ของสัญญำอนุ ญำโตตุลำกำรแล้ว ทั้งนี้ ให้คณะ
อนุ ญำโตตุลำกำรยังคงมี เขตอำนำจในกำรพิจำรณำวินิจฉัยสิ ทธิ ต่ำง ๆ ของบรรดำคู่พิพำท และ
ตัดสิ นข้อเรี ยกร้ องและข้อต่อสู้ของบรรดำคู่พิพำทต่อ ไป แม้ว่ำสัญญำระหว่ำงคู่พิพำทอำจไม่มีอยู่
จริ งหรื อเป็ นโมฆะและไม่มีผลทำงกฎหมำยก็ตำม
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ข้ อ 7 - การเรียกบุคคลเข้ ามาเป็ นคู่พพิ าทที่เข้ ามาในคดีเพิม่ เติม
1

2

3
4

คู่พิพำทที่ประสงค์จะเรี ยกบุคคลเข้ำมำเป็ นคู่พิพำทที่เข้ำมำในคดีเพิ่มเติม ในกำรอนุ ญำโตตุลำกำร
ให้ยนื่ คำร้องขอให้ดำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรต่อบุคคลดังกล่ำว (“คำร้องขอให้เรี ยกเข้ำมำในคดี ”)
ต่อสำนักเลขำธิ กำร ให้ถือวันที่สำนักเลขำธิ กำรได้รับคำร้ องขอให้เรี ยกเข้ำมำในคดีเป็ นวันเริ่ มต้น
กำรอนุญำโตตุลำกำรต่อบุคคลที่ถูกเรี ยกเข้ำมำในคดีเพิ่มเติม กำรเข้ำมำในคดีดงั กล่ำวในทุกกรณี จะ
อยู่ภำยใต้ขอ้ 6(3)-6(7) และข้อ 9 ห้ำมมิให้เรี ยกบุคคลใดเข้ำมำเป็ นคู่พิพำทที่เข้ำมำในคดีเพิ่ มเติม
หลังจำกได้มีกำรรับรองกำรแต่งตั้งหรื อได้มีกำรแต่งตั้งอนุ ญำโตตุลำกำรคนใดคนหนึ่ งแล้ว เว้นแต่
บรรดำคู่พิพำทรวมถึงคู่พิพำทที่เข้ำมำในคดีเพิ่มเติมนั้นได้ตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่น สำนักเลขำธิ กำร
อำจกำหนดระยะเวลำสำหรับกำรยืน่ คำร้องขอให้เรี ยกเข้ำมำในคดีได้
คำร้องขอให้เรี ยกเข้ำมำในคดีตอ้ งประกอบด้วยรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ก) หมำยเลขและจ่ำหน้ำของคดีที่กำลังดำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรอยู่
ข) ชื่ อเต็ม รำยละเอียด ที่อยู่ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรติดต่อคู่พิพำทแต่ละฝ่ ำย รวมถึง
คู่พิพำทที่เข้ำมำในคดีเพิ่มเติม และ
ค) รำยละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 4(3) ย่อหน้ำ ค) ง) จ) และ ฉ)
คู่พิพำทที่ยนื่ คำร้องขอให้เรี ยกเข้ำมำในคดีอำจยืน่ บรรดำเอกสำรหรื อข้อมูลอื่นใดพร้อมกับคำร้องได้
ตำมที่เห็น สมควร หรื อที่อำจทำให้กำรระงับข้อพิพำทดำเนินไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
ให้นำข้อกำหนดในข้อ 4(4) และ 4(5) มำปรับใช้กบั คำร้องขอให้เรี ยกเข้ำมำในคดีโดยอนุโลม
คู่พิพำทที่เข้ำมำในคดีเพิ่มเติมต้องยื่นคำคัดค้ำนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในข้อ 5(1)-5(4) โดย
อนุ โลม ทั้งนี้ คู่พิพำทที่เข้ำมำในคดีเพิ่มเติมอำจยื่นข้อเรี ยกร้องต่อคู่พิพำทอื่นใดตำมที่กำหนดในข้อ
8 ได้

ข้ อ 8 - ข้ อเรียกร้ องระหว่างคู่พพิ าทหลายฝ่ าย
1

2

ในกำรอนุ ญำโตตุลำกำรซึ่ งประกอบด้วยคู่พิพำทหลำยฝ่ ำย คู่พิพำทฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ งอำจเสนอข้อ
เรี ยกร้ องต่อคู่ พิพำทฝ่ ำยอื่น ๆ ทั้งนี้ ภำยใต้บงั คับแห่ งข้อ 6(3)-6(7) และข้อ 9 และหลังจำกได้มีกำร
ลงลำยมือชื่ อหรื อรับรองโดยศำลในกรอบข้อตกลงในกำรดำเนิ นกระบวนกำรพิจำรณำ (Terms of
Reference) ไม่อำจเสนอข้อเรี ยกร้องใหม่ได้ โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกคณะอนุญำโตตุลำกำรตำมข้อ
23(4)
คู่พิพำทฝ่ ำยใดที่ยนื่ ข้อเรี ยกร้องตำมข้อ 8(1) ต้องระบุรำยละเอียดตำมที่กำหนดในข้อ 4(3) ย่อหน้ำ ค)
ง) จ) และ ฉ)
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3

ก่ อ นที่ ส ำนัก เลขำธิ ก ำรจะส่ ง สำนวนคดี แ ก่ ค ณะอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรตำมข้อ 16 ให้ นำข้อ ก ำหนด
ดังต่อไปนี้มำปรับใช้กบั ข้อเรี ยกร้องใด ๆ ที่เสนอขึ้นโดยอนุโลม คือ ข้อ 4(4) ย่อหน้ำ ก) ข้อ 4(5) ข้อ
5(1) ยกเว้น ย่ อ หน้ ำ ก) ข) จ) และ ฉ) ข้อ 5(2) ข้อ 5(3) และข้อ 5(4) หลัง จำกนั้ นให้ ค ณะ
อนุญำโตตุลำกำรกำหนดกระบวนกำรในกำรเสนอข้อเรี ยกร้อง

ข้ อ 9 - สัญญาหลายฉบับ
ภำยใต้ขอ้ 6(3)-6(7) และข้อ 23(4) ข้อเรี ยกร้ องซึ่ งเกิดจำก หรื อเกี่ยวเนื่ องกับสัญญำมำกกว่ำหนึ่งฉบับอำจ
เสนอให้มีกำรพิจำรณำโดยอนุญำโตตุลำกำรในครำวเดียวกัน ไม่วำ่ ข้อเรี ยกร้องดังกล่ำวนั้นจะทำขึ้นภำยใต้
สัญญำอนุญำโตตุลำกำรฉบับเดียวหรื อหลำยฉบับภำยใต้ขอ้ บังคับฉบับนี้

ข้ อ 10 - การรวมการพิจารณาของการอนุญาโตตุลาการ
เมื่อคู่พิพำทฝ่ ำยหนึ่ งร้ องขอ สถำบันอำจให้รวมกำรพิจำรณำคดีของอนุ ญำโตตุลำกำรที่ยงั อยู่ในระหว่ำง
กำรพิจำรณำภำยใต้ขอ้ บังคับตั้งแต่สองคดีข้ นึ ไปเป็ นคดีเดียวกัน ในกรณี ที่
ก) บรรดำคู่พิพำทตกลงที่จะให้รวมกำรพิจำรณำ หรื อ
ข) บรรดำข้อเรี ยกร้ องในกำรอนุ ญำโตตุลำกำรนั้นทำขึ้นภำยใต้สัญญำอนุ ญำโตตุลำกำรฉบับ
เดียวกัน หรื อ
ค) ข้อเรี ยกร้ องในกำรอนุ ญำโตตุลำกำรได้ทำขึ้นภำยใต้สัญญำอนุ ญำโตตุลำกำรมำกกว่ำหนึ่ ง
ฉบับ เป็ นกำรอนุ ญำโตตุลำกำรระหว่ำงคู่พิพำทคู่เดียวกัน ข้อพิพำทในกำรอนุ ญำโตตุลำกำร
เกิ ด จำกนิ ติ สั ม พันธ์ เ ดี ย วกัน และสถำบันเห็ นว่ำ สั ญ ญำอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรหลำยฉบับ นั้น
สอดคล้องกัน
ในกำรวินิจฉัยว่ำจะรวมกำรพิจำรณำหรื อไม่น้ นั สถำบันอำจคำนึ งถึงพฤติกำรณ์ใด ๆ ที่สถำบันพิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกัน รวมถึงกรณี ที่อนุญำโตตุลำกำรคนหนึ่งหรื อหลำยคน ได้รับกำรรับรองหรื อ
แต่งตั้งเป็ นอนุญำโตตุลำกำรในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรมำกกว่ำหนึ่งคดีหรื อไม่อย่ำงใด และหำกใช่
ได้มีกำรรับรองหรื อแต่งตั้งบุคคลคนเดียวกันเป็ นอนุญำโตตุลำกำรหรื อไม่อย่ำงใด
เมื่อได้มีกำรรวมพิจำรณำคดีของกำรอนุญำโตตุลำกำร ให้รวมพิจำรณำคดีอื่นเข้ำกับคดีอนุญำโตตุลำกำรที่
ได้เริ่ มต้นแล้ว เว้นแต่บรรดำคู่พิพำทได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่ำงอื่น

© ICC พ.ศ. 2557

13

ข้ อบังคับอนุญาโตตุลาการของหอการค้ านานาชาติ
คณะอนุญาโตตุลาการ

ข้ อ 11 - บทบัญญัติทั่วไป
1
2

3

4
5
6

อนุ ญำโตตุลำกำรทุ กคนต้องมีและดำรงควำมเป็ นกลำงและควำมเป็ นอิสระจำกบรรดำคู่พิพำทที่
เกี่ยวข้องในกำรอนุญำโตตุลำกำร
ก่อนกำรแต่งตั้งหรื อกำรรับรอง ให้ผทู้ ี่จะเป็ นอนุญำโตตุลำกำรลงนำมในคำแถลงกำรณ์กำรยอมรับ
ควำมพร้อม ควำมเป็ นกลำง และควำมเป็ นอิสระ โดยให้ผทู้ ี่จะเป็ นอนุญำโตตุลำกำรเปิ ดเผยให้สำนัก
เลขำธิ กำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับ ข้อเท็จจริ ง หรื อพฤติกำรณ์ใด ๆ ซึ่ งอำจมีลกั ษณะที่
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในควำมเป็ นอิสระของอนุญำโตตุลำกำรแก่บรรดำคู่พิพำท รวมถึงเหตุกำรณ์ใด ๆ
ซึ่ งทำให้เกิดข้อสงสัยตำมควรในควำมเป็ นกลำงของอนุญำโตตุลำกำร ให้สำนักเลขำธิกำรแจ้งข้อมูล
ดังกล่ำวให้บรรดำคู่พิพำททรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรพร้ อมทั้งกำหนดระยะเวลำเพื่อรับควำมเห็น
จำกคู่พิพำทเหล่ำนั้น
ให้ อ นุ ญ ำโตตุ ล ำกำรเปิ ดเผยเป็ นลำยลัก ษณ์ อ ัก ษรถึ ง ข้อ เท็ จ จริ งและพ ฤติ ก ำรณ์ ที่ มี ล ัก ษณะ
เช่นเดียวกับที่ระบุในข้อ 11(2) อันเกี่ยวกับควำมเป็ นกลำงหรื อควำมเป็ นอิสระของอนุญำโตตุลำกำร
ซึ่ งอำจเกิดขึ้นระหว่ำงกำรอนุญำโตตุลำกำร ให้สำนักเลขำธิกำรและบรรดำคู่พิพำททรำบโดยทันที
คำตัดสิ นของสถำบันเกี่ยวกับกำรแต่งตั้ง กำรรับรอง กำรคัดค้ำน หรื อกำรเปลี่ยนตัวอนุญำโตตุลำกำร
ให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ดโดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผลของคำตัดสิ นนั้น
เมื่อยอมรับที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่แล้ว อนุญำโตตุลำกำรทั้งหลำยต้องดำเนินกำรตำมควำมรับผิดชอบของ
ตนตำมที่กำหนดในข้อบังคับฉบับนี้
หำกบรรดำคู่พิพำทมิได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้กำรแต่งตั้งคณะอนุ ญำโตตุลำกำรเป็ นไปตำมที่
กำหนดไว้ในข้อ 12 และ 13

ข้ อ 12 - การตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
จานวนอนุญาโตตุลาการ
1
2

ให้ขอ้ พิพำททั้งหลำยได้รับกำรวินิจฉัยชี้ ขำดโดยอนุ ญำโตตุลำกำรคนเดียวหรื ออนุ ญำโตตุล ำกำร
สำมคน
ในกรณี ที่คู่พิพำทไม่ได้ตกลงกันเกี่ยวกับจำนวนอนุ ญำโตตุลำกำร ให้สถำบันแต่งตั้งอนุ ญำโตตุลำ
กำรคนเดี ย ว เว้น แต่ ป รำกฏต่ อ สถำบัน ว่ ำ ข้อ พิ พ ำทดัง กล่ ำ วสมควรที่ จ ะต้อ งมี ก ำรแต่ ง ตั้ง
อนุ ญำโตตุลำกำรสำมคน ในกรณี เช่ นว่ำนี้ ให้ผเู้ รี ยกร้ องเสนอชื่ออนุ ญำโตตุลำกำรหนึ่ งคน ภำยใน
ระยะเวลำ 15 วันนับ จำกวันที่ ไ ด้รั บ แจ้ง ค ำตัด สิ นของสถำบัน และให้ ผูถ้ ู ก เรี ย กร้ อ งเสนอชื่ อ
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อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรหนึ่ งคน ภำยในระยะเวลำ 15 วัน นั บ จำกวัน ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง กำรเสนอชื่ อ
อนุ ญำโตตุลำกำรของผูเ้ รี ยกร้ อง หำกคู่พิพำทฝ่ ำยใดไม่เสนอชื่ ออนุ ญำโตตุลำกำร ให้สถำบันเป็ นผู้
แต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำร
อนุญาโตตุลาการคนเดียว
3

ในกรณี ที่บรรดำคู่พิพำทได้ตกลงกันว่ำให้ระงับข้อพิพำทโดยอนุ ญำโตตุลำกำรคนเดี ยว บรรดำ
คู่พิพำทอำจตกลงกันเสนอชื่ออนุ ญำโตตุลำกำรเพียงคนเดียวเพื่อรับกำรรับรอง หำกบรรดำคู่พิพำท
ไม่สำมำรถเสนอชื่ ออนุ ญำโตตุลำกำรดังกล่ำวได้ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่คู่พิพำทอีกฝ่ ำยหนึ่ งได้
รั บคำร้ องขอให้มีกำรอนุ ญำโตตุลำกำรของผูเ้ รี ยกร้ อง หรื อภำยในกำหนดระยะเวลำตำมที่สำนัก
เลขำธิกำรได้ขยำยให้ ให้สถำบันเป็ นผูแ้ ต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรคนเดียวนั้น

อนุญาโตตุลาการสามคน
4

5

6

7

8

ในกรณี ที่บรรดำคู่พิพำทได้ตกลงกันว่ำให้ระงับข้อพิพำทโดยอนุ ญำโตตุลำกำรสำมคน ให้คู่พิพำท
แต่ละฝ่ ำยเสนอชื่ออนุญำโตตุลำกำรหนึ่งคนไว้ในคำร้องขอ และคำคัดค้ำนของตนแล้วแต่กรณี เพื่อ
รับกำรรับรอง หำกคู่พิพำทฝ่ ำยใดไม่เสนอชื่ออนุญำโตตุลำกำร ให้สถำบันเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
ในกรณี ที่ได้เสนอข้อพิพำทต่ออนุ ญำโตตุลำกำรสำมคน ให้สถำบันเป็ นผูแ้ ต่งตั้งอนุ ญำโตตุลำกำร
คนที่สำม ซึ่ งจะทำหน้ำที่ประธำนของคณะอนุ ญำโตตุลำกำรนั้น เว้นแต่บรรดำคู่พิพำทได้ตกลงกัน
ให้มีกำรแต่งตั้งโดยวิธีกำรอื่น ในกรณี เช่ นนี้ กำรเสนอชื่ อจะต้องได้รับกำรรับรองตำมที่กำหนดไว้
ในข้อ 13 หำกวิธีกำรดังกล่ำวนั้นไม่สำมำรถทำให้มีกำรเสนอชื่อได้ภำยใน 30 วันนับจำกวันรับรอง
หรื อแต่งตั้งอนุ ญำโตตุลำกำรร่ วม หรื อภำยในระยะเวลำอื่นซึ่ งตกลงกันโดยบรรดำคู่พิพำท หรื อที่
สถำบันกำหนด ให้สถำบันเป็ นผูแ้ ต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรคนที่สำมนั้น
กรณี ที่ มี ผู้เ รี ยกร้ อ งหลำยคน หรื อผู้ถู ก เรี ยกร้ อ งหลำยคน และกรณี ที่ เ สน อข้อ พิ พ ำทต่ อ
อนุ ญำโตตุลำกำรสำมคน ให้บรรดำผูเ้ รี ยกร้ องหลำยคนนั้นร่ วมกัน และให้บรรดำผูถ้ ูกเรี ยกร้ อง
หลำยคนนั้นร่ วมกัน เสนอชื่ออนุญำโตตุลำกำรเพื่อรับกำรรับรองตำมข้อ 13
กรณี ที่คู่พิพำทที่เข้ำมำในคดีเพิ่มเติม (additional party) ได้เข้ำมำในคดี และกรณี ที่ตกลงให้เสนอข้อ
พิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำรสำมคน คู่พิพำทที่เข้ำมำในคดีเพิม่ เติมนั้น อำจร่ วมกันกับผูเ้ รี ยกร้อง หรื อ
ผูถ้ ูกเรี ยกร้อง เสนอชื่ออนุญำโตตุลำกำรเพื่อกำรรับรองตำมข้อ 13 ได้
ในกรณี ที่ไม่ปรำกฏกำรเสนอชื่ ออนุ ญำโตตุลำกำรร่ วมกันตำมข้อ 12(6) หรื อ 12(7) และในกรณี ที่
บรรดำคู่ พิพำทไม่สำมำรถตกลงวิธีกำรในกำรตั้งคณะอนุ ญำโตตุลำกำรได้ ให้สถำบันเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
อนุ ญ ำโตตุ ลำกำรแต่ ละคนในคณะอนุ ญำโตตุ ลำกำร และให้ แ ต่ งตั้งหนึ่ งคนในจำนวนนั้นเป็ น
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ประธำน ในกรณี ดงั กล่ำว ให้สถำบันมีอิสระในกำรเลือกบุคคลใด ๆ ที่สถำบันเห็นว่ำเหมำะสมใน
กำรเป็ นอนุญำโตตุลำกำร โดยนำควำมตำมข้อ 13 มำปรับใช้ตำมที่สถำบันเห็นสมควร

ข้ อ 13 - การแต่ งตั้งและการรับรองอนุญาโตตุลาการ
1

2

3

4

5

ในกำรรับรองหรื อแต่งตั้งอนุ ญำโตตุลำกำร ให้สถำบันคำนึ งถึงสัญชำติ ถิ่นที่อยู่ และควำมสัมพันธ์
อื่น ๆ ของผูท้ ี่จะเป็ นอนุ ญำโตตุลำกำรกับประเทศที่บรรดำคู่พิพำทหรื ออนุ ญำโตตุลำกำรท่ำนอื่น ๆ
มีสัญชำติ และต้องพิจำรณำควำมพร้ อมและควำมสำมำรถของผูท้ ี่จะเป็ นอนุ ญำโตตุลำกำรในกำร
ดำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรตำมข้อบังคับฉบับนี้ หลักกำรเดียวกันนี้ให้นำไปใช้กบั กรณี ที่เลขำธิกำร
เป็ นผูใ้ ห้กำรรับรองอนุญำโตตุลำกำรตำมข้อ 13(2) ด้วย
เลขำธิกำรอำจให้กำรรับรองบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อจำกบรรดำคู่พิพำทหรื อจำกข้อตกลงเป็ นกำร
เฉพำะของคู่พิพำทให้เป็ นอนุ ญำโตตุลำกำรร่ วม อนุ ญำโตตุลำกำรคนเดียว และประธำนของคณะ
อนุญำโตตุลำกำร ทั้งนี้คำแถลงกำรณ์ที่คู่พิพำทได้ให้ไว้ตอ้ งไม่มีขอ้ จำกัดในเรื่ องควำมเป็ นกลำงและ
ควำมเป็ นอิสระ หรื อคำแถลงกำรณ์เกี่ยวกับควำมเป็ นกลำงและควำมเป็ นอิสระต้องไม่ทำให้เกิดกำร
คัด ค้ำ น ทั้ง นี้ ให้ มี ก ำรรำยงำนกำรรั บ รองเช่ นว่ำ นั้นต่ อ สถำบันในกำรประชุ ม ครั้ งถัด ไป หำก
เลขำธิ กำรเห็นว่ำไม่ควรรับรองอนุ ญำโตตุลำกำรร่ วม อนุ ญำโตตุลำกำรคนเดียวหรื อประธำนคณะ
อนุญำโตตุลำกำร ให้เสนอเรื่ องดังกล่ำวไปยังสถำบัน
ในกรณี ที่สถำบันเป็ นผูแ้ ต่งตั้งอนุ ญำโตตุลำกำร ให้สถำบันแต่งตั้งตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำร
ประจำชำติ (National Committee) หรื อคณะบุคคล(Group) ของหอกำรค้ำนำนำชำติ ตำมที่สถำบัน
เห็นสมควร หำกสถำบันไม่รับข้อเสนอดังกล่ำวหรื อหำกคณะกรรมกำรประจำชำติหรื อคณะบุคคล
มิได้ทำข้อเสนอตำมที่มีกำรร้องขอภำยในระยะเวลำที่ สถำบันกำหนด สถำบันอำจมีคำร้องขอไปยัง
คณะกรรมกำรประจำชำติหรื อคณะบุคคลอีกครั้ง หรื ออำจร้ องขอให้มีขอ้ เสนอจำกคณะกรรมกำร
ประจ ำชำติห รื อ คณะบุ ค คลอื่ นใดตำมที่ ต นเห็ นสมควร หรื อ แต่ ง ตั้ง บุ คคลใดโดยตรงตำมที่ ตน
เห็นสมควร
สถำบันอำจแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็ นอนุญำโตตุลำกำรได้โดยตรงตำมที่สถำบันเห็นสมควร ในกรณี ที่
ก) คู่พิพำทฝ่ ำยหนึ่งหรื อหลำยฝ่ ำยเป็ นรัฐ หรื ออ้ำงว่ำเป็ นองค์กรของรัฐ หรื อ
ข) สถำบันพิจำรณำแล้วว่ำเป็ นกำรสมควรที่จะแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรจำกประเทศหรื อดินแดน
ที่ไม่มีคณะกรรมกำรประจำชำติหรื อคณะบุคคล หรื อ
ค) ประธำนรับรองต่อสถำบันว่ำในสถำนกำรณ์ที่เป็ นอยู่น้ นั ตำมควำมเห็นของประธำน กำรให้
ประธำนแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรโดยตรงนั้นเป็ นกรณี ที่จำเป็ นและเหมำะสม
อนุ ญำโตตุลำกำรคนเดี ยวหรื อประธำนของคณะอนุ ญ ำโตตุลำกำรต้องไม่ มีสัญชำติเดี ยวกันกับ
บรรดำคู่พิพำท อย่ำงไรก็ดี หำกมี พฤติกำรณ์ ที่เหมำะสมและไม่ มีคู่พิพำทฝ่ ำยใดคัดค้ำนภำยใน
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ระยะเวลำที่ ส ถำบั น ก ำหนด ผู้ ที่ เ ป็ นอนุ ญำโตตุ ล ำกำรคนเดี ย วหรื อประธำนของคณะ
อนุญำโตตุลำกำรนั้น อำจได้รับกำรเลือกมำจำกประเทศซึ่ งคู่พิพำทฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งมีสัญชำติกไ็ ด้

ข้ อ 14 - การคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
1

2

3

กำรคัดค้ำนอนุ ญำโตตุลำกำรเนื่ องมำจำกข้อกล่ำวอ้ำงถึงควำมไม่เป็ นกลำงหรื อควำมไม่เป็ นอิสระ
หรื อเหตุอื่นใด ให้ทำคำแถลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเสนอต่อสำนักเลขำธิกำรโดยระบุขอ้ เท็จจริ งและ
พฤติกำรณ์อนั เป็ นเหตุแห่ งกำรคัดค้ำน
กำรคัดค้ำนที่จะรับไว้พิจำรณำได้น้ นั คู่พิพำทจะต้องจัดส่ งภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่คู่พิพำทฝ่ ำยนั้น
ได้รับแจ้งถึงกำรแต่งตั้งหรื อกำรรับรองอนุญำโตตุลำกำร หรื อภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่คู่พิพำทฝ่ ำย
ที่ คดั ค้ำนได้รับทรำบถึ งข้อเท็จจริ งและพฤติก ำรณ์ อ ันเป็ นเหตุแห่ งกำรคัดค้ำ น หำกวันดังกล่ ำ ว
เกิดขึ้นหลังจำกวันที่ได้รับกำรแจ้งถึงกำรแต่งตั้งหรื อกำรรับรองอนุญำโตตุลำกำรนั้น
สถำบันต้องวินิจฉัยว่ำกำรคัดค้ำนรั บฟั งได้หรื อไม่ และในขณะเดี ยวกันหำกจำเป็ นก็ให้วินิจฉัย
เนื้ อ หำของกำรคัด ค้ำ นด้ว ย หลัง จำกที่ สำนักเลขำธิ กำรได้เปิ ดโอกำสให้อนุ ญำโตตุลำกำรที่ ถูก
คัด ค้ำ น คู่ พิ พ ำทอี ก ฝ่ ำยหนึ่ งหรื อคู่ พิ พ ำทอื่ น ๆ รวมทั้ง อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรคนอื่ น ๆ ในคณะ
อนุ ญำโตตุลำกำรทำควำมเห็นเกี่ยวกับกำรคัดค้ำนดังกล่ำวเป็ นหนังสื อภำยในระยะเวลำอันสมควร
แล้วทั้งนี้ ให้ส่งควำมเห็นเช่นว่ำนั้นไปยังบรรดำคู่พิพำทและอนุญำโตตุลำกำรทุกคน

ข้ อ 15 - การเปลีย่ นตัวอนุญาโตตุลาการ
1

2

3

4

ให้มีกำรเปลี่ยนตัวอนุ ญำโตตุลำกำรเมื่ออนุ ญำโตตุลำกำรถึงแก่ ควำมตำย เมื่อสถำบันยอมรับกำร
ลำออกของอนุ ญำโตตุลำกำร เมื่อสถำบันยอมรับกำรคัดค้ำน หรื อเมื่อสถำบันยอมรับคำร้องขอของ
บรรดำคู่พิพำท
ให้มีกำรเปลี่ยนตัวอนุ ญำโตตุลำกำร เมื่อ สถำบันเห็นว่ำอนุ ญำโตตุลำกำรผูน้ ้ นั ไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่
ของตนได้ท้ งั ทำงนิตินยั หรื อทำงพฤตินยั หรื อเมื่ออนุญำโตตุลำกำรผูน้ ้ นั ไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนตำม
ข้อบังคับฉบับนี้หรื อภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้
โดยอำศัยข้อมูลซึ่ งปรำกฏแก่สถำบันเมื่อสถำบันพิจำรณำที่จะนำข้อ 15(2) มำใช้บงั คับ สถำบันจะ
วินิจฉัยเรื่ องดังกล่ำวได้กต็ ่อเมื่ออนุญำโตตุลำกำรผูเ้ กี่ยวข้อง คู่พิพำท และอนุญำโตตุลำกำรคนอื่น ๆ
ของคณะอนุ ญำโตตุลำกำรได้มีโอกำสทำควำมเห็นเป็ นหนังสื อเสนอภำยในระยะเวลำอันสมควร
โดยจะต้องส่ งควำมเห็นดังกล่ำวไปยังบรรดำคู่พิพำทและอนุญำโตตุลำกำรทุกคน
ในกรณี ที่จะมีกำรเปลี่ยนตัวอนุญำโตตุลำกำร ให้สถำบันมีดุลยพินิจในกำรตัดสิ นใจว่ำจะดำเนินตำม
กระบวนกำรเดิมสำหรับกำรเสนอชื่ออนุญำโตตุลำกำรหรื อไม่ เมื่อได้มีกำรแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำร
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5

คนใหม่ เข้ำมำในคณะอนุ ญำโตตุลำกำรครบเป็ นองค์คณะและหลังจำกที่ ได้รับฟั งควำมเห็ นของ
บรรดำคู่พิพำทแล้ว ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำว่ำจะดำเนิ นกระบวนพิจำรณำที่ได้กระทำไป
แล้วก่ อนหน้ำนั้นซ้ ำหรื อไม่ เพี ยงใดเพื่อประโยชน์ของคณะอนุ ญำโตตุลำกำรที่ ได้มีก ำรแต่ ง ตั้ง
ซ่ อม 5
หลังจำกที่ได้ดำเนินกระบวนพิจำรณำแล้วเสร็ จ แทนที่จะมีกำรเปลี่ยนตัวอนุญำโตตุลำกำรเนื่องจำ0
กอนุ ญำโตตุลำกำรถึงแก่ควำมตำยหรื อถูกถอดถอนโดยสถำบันตำมควำมในข้อ 15(1) หรื อ 15(2)
เมื่ อสถำบันเห็ นสมควร สถำบันอำจมี คำวินิจฉัยให้อนุ ญำโตตุลำกำรที่ เหลื ออยู่ดำเนิ นกระบวน
อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรต่ อ ไปก็ ไ ด้ ในกำรที่ จ ะมี ค ำสั่ ง เช่ น ว่ ำ นี้ ให้ ส ถำบัน ค ำนึ ง ถึ ง ควำมเห็ น ของ
อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรที่ เ หลื อ อยู่แ ละควำมเห็ นของบรรดำคู่ พิ พ ำทและเหตุ อื่ นใดที่ ส ถำบันเห็ นว่ำ
เหมำะสมแก่พฤติกำรณ์น้ นั
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ข้ อ 16 - การส่ งสานวนความให้ แก่คณะอนุญาโตตุลาการ
ให้สำนักเลขำธิกำรส่ งสำนวนควำมให้แก่คณะอนุญำโตตุลำกำรทันทีที่มีกำรแต่งตั้งคณะอนุญำโตตุลำกำร
แต่ท้ งั นี้จะต้องมีกำรชำระค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำตำมที่สำนักเลขำธิกำรกำหนดไว้แล้ว

ข้ อ 17 - หลักฐานแสดงอานาจ (proof of authority)
ในเวลำใด ๆ หลังเริ่ มกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำร คณะอนุ ญำโตตุลำกำรหรื อสำนักเลขำธิ กำรอำจให้มี
กำรแสดงหลักฐำนเกี่ยวกับอำนำจของผูแ้ ทนของคู่พิพำทฝ่ ำยใดก็ได้

ข้ อ 18 - สถานที่ในการดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
1
2

3

ให้สถำบันเป็ นผูก้ ำหนดสถำนที่ในกำรดำเนินกำรทำงอนุญำโตตุลำกำร เว้นแต่บรรดำคู่พิพำทได้ตก
ลงกันไว้เป็ นอย่ำงอื่น
หลังจำกที่ได้หำรื อกับบรรดำคู่พิพำทแล้วคณะอนุ ญำโตตุลำกำรอำจดำเนิ นกำรสื บพยำนและมีกำร
ประชุม ณ สถำนที่ใดซึ่ งคณะอนุญำโตตุลำกำรเห็นว่ำเหมำะสมก็ได้ เว้นแต่บรรดำคู่พิพำทจะได้ตก
ลงกันไว้เป็ นอย่ำงอื่น
คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจนัง่ พิจำรณำ ณ สถำนที่ใด ตำมที่คณะอนุญำโตตุลำกำรเห็นว่ำเหมำะสมก็
ได้

ข้ อ 19 - ข้ อบังคับที่ใช้ บังคับกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
กระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรต่ำง ๆ ที่ดำเนิ นกำรต่อคณะอนุ ญำโตตุลำกำรให้เป็ นไปตำมข้อบังคับ ใน
กรณี ที่ขอ้ บังคับมิได้กำหนดเรื่ องใดไว้ ให้ใช้ขอ้ บังคับใด ๆ ตำมที่บรรดำคู่พิพำทกำหนด ในกรณี ที่บรรดำ
คู่พิพำทไม่ได้กำหนด ให้ใช้ขอ้ บังคับที่คณะอนุ ญำโตตุลำกำรอำจจะกำหนดขึ้นมำใช้บงั คับกับกำรดำเนิน
กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ทั้งนี้ไม่วำ่ จะมีกำรอ้ำงให้นำกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมของประเทศใดมำใช้
หรื อไม่กต็ ำม

© ICC พ.ศ. 2557

19

ข้ อบังคับอนุญาโตตุลาการของหอการค้ านานาชาติ
กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

ข้ อ 20 - ภาษาที่ใช้ ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ในกรณี ที่ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่ำงบรรดำคู่พิพำท ให้คณะอนุ ญำโตตุลำกำรกำหนดภำษำใดภำษำหนึ่ งหรื อ
หลำยภำษำเพื่อใช้ในกระบวนกำรกำรอนุ ญำโตตุลำกำรโดยคำนึ งถึงพฤติกำรณ์แ วดล้อมทั้งปวงรวมถึง
ภำษำที่ใช้ในสัญญำด้วย

ข้ อ 21 - หลักกฎหมายที่นามาใช้ บังคับ
1

2
3

บรรดำคู่พิพำทมีเสรี ภำพที่จะตกลงกันเกี่ ยวกับหลักกฎหมำยที่คณะอนุ ญำโตตุลำกำรจะนำมำใช้
บังคับกับเนื้ อหำแห่ งข้อพิพำท ในกรณี ที่ไม่ มีขอ้ ตกลงดังกล่ำว ให้คณะอนุ ญำโตตุลำกำรนำหลัก
กฎหมำยที่คณะอนุญำโตตุลำกำรเห็นว่ำเหมำะสมมำใช้บงั คับ
คณะอนุ ญำโตตุลำกำรจะต้องคำนึ งถึงข้อตกลงในสัญญำ (ถ้ำมี) ระหว่ำงบรรดำคู่พิพำท และธรรม
เนียมปฏิบตั ิทำงกำรค้ำที่เกี่ยวข้อง
ให้ ค ณะอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรมี อ ำนำจวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขำดข้อ พิ พ ำทโดยไม่ ต ้อ งใช้ ก ฎหมำย (amiable
compositeur) หรื อวินิจฉัยชี้ ขำดตำมหลักแห่ งควำมสุ จริ ตและเป็ นธรรม (ex aequo et bono) ต่อเมื่อ
บรรดำคู่พิพำทได้ตกลงให้อำนำจเช่นว่ำนั้นแก่คณะอนุญำโตตุลำกำร

ข้ อ 22 - การดาเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
1
2

3

4
5

คณะอนุ ญำโตตุลำกำร และบรรดำคู่พิพำทต้องดำเนิ นกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรโดยเร็ วและ
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยให้ได้มำกที่สุด โดยคำนึงถึงควำมซับซ้อนและมูลค่ำของข้อพิพำท
เพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจว่ำกำรบริ หำรจัดกำรคดีจะเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ภำยหลังจำกปรึ กษำบรรดำ
คู่พิพำท คณะอนุ ญำโตตุลำกำร สำมำรถกำหนดมำตรกำรในทำงพิจำรณำที่คณะอนุ ญำโตตุลำกำร
เห็นสมควร หำกมำตรกำรดัง กล่ำวไม่ขดั ต่อข้อตกลงที่บรรดำคู่พิพำทได้ทำไว้
หำกคู่พิพำทฝ่ ำยใดร้ องขอ คณะอนุ ญำโตตุลำกำรอำจมี คำสั่งเกี่ ยวกับกำรรั กษำควำมลับในกำร
ดำเนิ นกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรหรื อมีคำสั่งอื่นใดอันเกี่ยวกับกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำร
และสำมำรถกำหนดมำตรกำรคุม้ ครองควำมลับทำงกำรค้ำและข้อมูลที่เป็ นควำมลับ
ในทุกกรณี คณะอนุญำโตตุลำกำรจะต้องกระทำกำรด้วยควำมเป็ นธรรมและควำมเป็ นกลำง และทำ
ให้มนั่ ใจว่ำคู่ พิพำทแต่ละฝ่ ำยมีโอกำสเท่ำเทียมกันในกำรเสนอคดีของตน
บรรดำคู่พิพำทตกลงยินยอมที่จะปฏิบตั ิตำมคำสั่งที่ออกโดยคณะอนุญำโตตุลำกำร
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ข้ อ 23 - กรอบข้ อตกลงในการดาเนินกระบวนพิจารณา (Terms of Reference)
1

2

3

4

ทันทีที่คณะอนุญำโตตุลำกำรได้รับสำนวนควำมจำกสำนักเลขำธิกำรแล้ว ให้คณะอนุญำโตตุลำกำร
ร่ ำ งเอกสำรขึ้นหนึ่ งฉบับเพื่อก ำหนดกรอบข้อตกลงในกำรด ำเนิ นกระบวนพิจำรณำ (Terms of
Reference) โดยอำศัยข้อมูลจำกบรรดำเอกสำรหรื อกำรประชุมกับบรรดำคู่พิพำทและข้ออ้ำงข้อถกถี
ยงต่ำง ๆ ที่บรรดำคู่พิพำทได้ยนื่ ไว้ล่ำสุ ด ให้เอกสำรนี้มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้รวมอยูด่ ว้ ย
ก) ชื่ อเต็ม รำยละเอียด ที่อยู่ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรติดต่อคู่พิพำทแต่ละฝ่ ำย รวมถึง
ผูแ้ ทนของคู่พิพำทในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
ข) ต ำบลที่ อ ยู่เ พื่ อ กำรส่ ง หนัง สื อ บอกกล่ ำ วและกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรในระหว่ ำ งกำรด ำเนิ น
กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
ค) สรุ ป ข้อเรี ย กร้ องและคำขอเกี่ ยวกับกำรเยียวยำควำมเสี ยหำยของคู่พิพ ำทแต่ล ะฝ่ ำย และ
จำนวนเงินค่ำ เสี ยหำยตำมข้อเรี ยกร้องที่สำมำรถกำหนดได้ รวมถึงมูลค่ำโดยประมำณของข้อ
เรี ยกร้องอื่นใดเท่ำที่จะสำมำรถระบุได้
ง) เว้นแต่คณะอนุญำโตตุลำกำรเห็นว่ำไม่เหมำะสม ประเด็นข้อพิพำทต่ำง ๆ ที่ตอ้ งวินิจฉัยชี้ขำด
จ) ชื่ อ เต็ ม รำยละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ต ำบลที่ อ ยู่ และรำยละเอี ย ดอื่ น ๆ เพื่ อ กำรติ ด ต่ อ ของ
อนุญำโตตุลำกำรแต่ละคน
ฉ) สถำนที่ในกำรดำเนินกำรทำงอนุญำโตตุลำกำร และ
ช) รำยละเอียดของวิธีพิจำรณำที่จะใช้ในกำรดำเนิ นกระบวนพิจำรณำและกำรให้อำนำจคณะ
อนุญำโตตุลำกำรที่วนิ ิจฉัยชี้ขำดข้อพิพำท โดยไม่ตอ้ งใช้กฎหมำย หรื อวินิจฉัยชี้ขำดข้อพิพำท
โดยใช้หลักแห่ งควำมสุ จริ ตและเป็ นธรรมในกรณี ที่มีกำรให้อำนำจเช่นนั้น
กรอบข้อ ตกลงในกำรด ำเนิ น กระบวนพิ จ ำรณำต้อ งลงนำมโดยบรรดำคู่ พิ พ ำทและคณะ
อนุญำโตตุลำกำร คณะอนุญำ โตตุลำกำรจะต้องส่ งกรอบข้อตกลงในกำรดำเนิ นกระบวนพิจำรณำที่
คณะอนุญำโตตุลำกำรและบรรดำคู่ พิพำทได้ลงนำมแล้ว ต่อสถำบันภำยในสองเดือนนับแต่วนั ที่ส่ง
สำนวนคดีให้แก่คณะอนุ ญำโตตุลำกำร สถำบันอำจขยำยระยะเวลำดังกล่ำวได้หำกได้รับคำร้องที่มี
เหตุอนั สมควรจำกคณะอนุ ญำโตตุลำกำร หรื อในกรณี ที่เห็นว่ำจำเป็ น สถำบันอำจพิจำรณำขยำย
ระยะเวลำดังกล่ำวให้เองก็ได้
หำกคู่พิพำทฝ่ ำยใดปฏิเสธที่จะมีส่วนร่ วมในกำรร่ ำงกรอบข้อตกลงในกำรดำเนิ นกระบวนพิจำรณำ
หรื อปฏิเสธที่จะลงนำมในกรอบข้อตกลงดังกล่ำว ให้ยื่นกรอบข้อตกลงนั้นต่อสถำบันเพื่อให้ควำม
เห็นชอบ เมื่อได้ลงนำมในกรอบข้อตกลงในกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำตำมข้อ 23(2) หรื อสถำบัน
ได้ให้ควำมเห็นชอบกรอบข้อตกลงดังกล่ำวแล้วให้ดำเนินกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรต่อไป
เมื่อคู่พิพำทได้ลงนำมในกรอบข้อตกลงในกำรดำเนิ นกระบวนพิจำรณำ หรื อสถำบันได้เห็นชอบ
กรอบข้อตกลงในกำรดำเนิ นกระบวนพิจำรณำแล้ว ห้ำมมิให้คู่พิพำทฝ่ ำยใดยืน่ ข้อเรี ยกร้ องขึ้นใหม่
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ซึ่ งมิ ไ ด้อ ยู่ภ ำยในขอบเขตของกรอบข้อ ตกลงในกำรด ำเนิ น กระบวนพิ จ ำรณำ เว้น แต่ ค ณะ
อนุ ญำโตตุลำกำรจะอนุ ญำตให้ กระทำกำรดังกล่ำวได้ โดยให้คณะอนุ ญำโตตุลำกำรคำนึ งถึงสภำพ
ของข้อเรี ยกร้อง ขั้นตอนกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรและพฤติกำรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้ อ 24 - การประชุมเกีย่ วกับการบริหารจัดการคดีและกาหนดการของกระบวนพิจารณา
1

2

3

4

ในขณะที่ ยกร่ ำงกรอบข้อตกลงในกำรดำเนิ นกระบวนพิจำรณำ หรื อภำยในเวลำเร็ วที่สุดเท่ำที่จะ
เป็ นได้หลังจำกนั้น คณะอนุ ญำโตตุลำกำรต้องจัดให้มีกำรประชุ มเกี่ ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรคดี
(case management conference) เพื่ อ ปรึ กษำหำรื อกับ บรรดำคู่ พิ พ ำทเกี่ ย วกับ มำตรกำรในทำง
พิจำรณำตำมข้อ 22(2) มำตรกำรดังกล่ำวอำจรวมถึงเทคนิ คกำรบริ หำรจัดกำรคดีวิธีหนึ่ งวิธีใดหรื อ
มำกกว่ำนั้นตำมภำคผนวก 4
ในระหว่ำงหรื อภำยหลังกำรประชุมดังกล่ำว ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรกำหนดตำรำงเวลำกำรดำเนิ น
กระบวนพิจำรณำที่ คณะอนุ ญำโตตุลำกำรจะยึดถื อในกำรดำเนิ น กระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำร
ตำรำงเวลำกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำและกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับตำรำงดังกล่ำว ต้องส่ งให้
สถำบันและบรรดำคู่พิพำท
เพื่อให้กำรบริ หำรจัดกำรคดี ด ำเนิ นไปอย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ คณะอนุ ญำโตตุลำกำรอำจก ำหนด
มำตรกำรในทำงพิจำรณำอื่น ๆ หรื อปรับเปลี่ยนตำรำงเวลำกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำได้ หลังจำก
ที่ได้ปรึ กษำกับบรรดำคู่พิพำทโดยกำรประชุมเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรคดีเป็ นกำรเพิ่มเติมหรื อโดย
วิธีอื่นใด
กำรประชุ มเกี่ ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรคดี สำมำรถกระทำได้โดยกำรเข้ำประชุ มด้วยตนเอง กำร
ประชุมทำงวีดีทศั น์ ทำงโทรศัพท์ หรื อกำรติดต่อสื่ อสำรในรู ปแบบอื่นในทำนองเดียวกัน ในกรณี ที่
ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่ำงบรรดำคู่พิพำท ให้คณะอนุ ญำโตตุลำกำรเป็ นผูก้ ำหนดวิธีดำเนิ นกำรประชุม
คณะอนุ ญำโตตุลำกำรอำจขอให้บรรดำคู่พิพำทยื่นข้อ เสนอเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรคดีเป็ นกำร
ล่วงหน้ำ ก่อนมีกำรประชุมกำรบริ หำรจัดกำรคดี และอำจขอให้บรรดำคู่พิพำทเข้ำร่ วมประชุมด้วย
ตนเอง หรื อโดยผูแ้ ทนภำยในของตน

ข้ อ 25 - การทาให้ ปรากฏซึ่งข้ อเท็จจริงแห่ งคดี
1
2

คณะอนุญำโตตุลำกำรต้องดำเนินกำรโดยใช้เวลำน้อยที่สุดเท่ำที่จะเป็ นไปได้ในกำรทำให้ปรำกฏซึ่ ง
ข้อเท็จจริ งแห่ งคดีดว้ ยวิธีกำรที่เหมำะสม
ภำยหลังจำกที่ได้ศึกษำคำคู่ควำมทั้งหลำยที่บรรดำคู่พิพำทได้ยื่นรวมทั้งเอกสำรทั้งปวงที่ได้มีกำร
อ้ำงถึงแล้ว หำกคู่พิพำทฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งร้ องขอ ให้คณะอนุ ญำโตตุลำกำรออกนัง่ พิจำรณำเพื่อรับฟั ง
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3

4

5
6

บรรดำคู่พิพำทด้วยตนเองหรื อในกรณี ที่ไม่มีกำรร้องขอเช่นว่ำนั้น คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจมีคำสัง่
ด้วยตนเองให้มีกำรนัง่ พิจำรณำดังกล่ำวได้
คณะอนุ ญำโตตุลำกำรอำจสั่งให้มีกำรสื บพยำนบุคคล พยำนผูเ้ ชี่ ยวชำญซึ่ งบรรดำคู่พิพำทแต่งตั้ง
หรื อสื บบุคคลอื่นใดต่อหน้ำบรรดำคู่พิพำทหรื อ หำกคู่พิพำทนั้นได้รับหมำยเรี ยกโดยชอบแล้วจะ
สื บลับหลังคู่พิพำทก็ได้
หลังจำกได้หำรื อกับบรรดำคู่พิพำทแล้ว คณะอนุ ญำโตตุลำกำรอำจแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชำญคนเดียวหรื อ
หลำยคน และก ำหนดขอบเขตในกำรให้ ควำมเห็ นและรั บรำยงำนจำกผูเ้ ชี่ ย วชำญนั้นก็ไ ด้ เมื่ อ
คู่พิพำทฝ่ ำยหนึ่งร้องขอ บรรดำคู่พิพำทจะต้องมีโอกำสที่จะซักถำมผูเ้ ชี่ยวชำญที่ได้รับแต่งตั้งนั้นใน
วันนัง่ พิจำรณำคดี
ในเวลำใด ๆ ระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร คณะอนุญำโตตุลำกำรอำจเรี ยกให้
คู่พิพำทยืน่ พยำนหลักฐำนเพิ่มเติมก็ได้
คณะอนุญำโตตุลำกำรชอบที่จะชี้ขำดข้อพิพำทโดยพิจำรณำเพียงเอกสำรที่บรรดำคู่พิพำทยืน่ ไว้ก็ได้
เว้นแต่คู่พิพำทฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งร้องขอให้มีกำรนัง่ พิจำรณำคดี

ข้ อ 26 - การนั่งพิจารณาคดี
1

2
3

4

เมื่อจะมีกำรนัง่ พิจำรณำคดี ให้คณะอนุ ญำโตตุลำกำรเรี ยกให้บรรดำคู่พิพำทมำปรำกฏตัวต่อหน้ำ
คณะอนุ ญำโตตุลำกำรในวันและสถำนที่ที่คณะอนุ ญำโตตุลำกำรกำหนด โดยบอกกล่ำวให้คู่พิพำท
ทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร
หำกคู่พิพำทฝ่ ำยใด แม้ได้รับคำสัง่ เรี ยกโดยชอบแล้วไม่ปรำกฏตัวโดยปรำศจำกข้ออ้ำงอันรับฟั งได้
ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรมีอำนำจที่จะพิจำรณำคดีต่อไปได้
คณะอนุญำโตตุลำกำรมีอำนำจเต็มที่ในกำรควบคุมกระบวนกำรพิจำรณำ โดยบรรดำคู่พิพำทมีสิทธิ
เข้ำร่ วมในกำรพิจำรณำ บุคคลใดซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจำรณำจะเข้ำฟั งกำรพิจำรณำไม่ ได้
เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะอนุญำโตตุลำกำรและบรรดำคู่พิพำท
บรรดำคู่พิพ ำทอำจมำด้ว ยตนเองหรื อมอบให้ผูแ้ ทนซึ่ งได้รั บมอบอำนำจโดยชอบมำแทนก็ได้
นอกจำกนี้บรรดำคู่พิพำทอำจมีที่ปรึ กษำเพื่อให้ควำมช่วยเหลือตนก็ได้

ข้ อ 27 - การปิ ดกระบวนการพิจารณา และวันที่ยนื่ ร่ างคาชี้ขาด
ภำยในระยะเวลำที่เร็ วที่สุดหลังกำรนัง่ พิจำรณำคดีครั้งสุ ดท้ำย เกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องตัดสิ นในคำชี้ ขำด
หรื อกำรยื่นคำคู่ควำมครั้งสุ ดท้ำยที่ได้รับอนุ ญำตให้ยื่นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่ำว แล้วแต่สิ่งใดจะเกิดขึ้น
หลังให้คณะอนุญำโตตุลำกำร
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ก)
ข)

แถลงปิ ดกระบวนพิจำรณำในส่ วนของประเด็นอันต้องตัดสิ นในคำชี้ขำด และ
แจ้งไปยังสำนักเลขำธิกำรและบรรดำคู่พิพำทถึงกำหนดวันที่โดยประมำณซึ่ งคำดว่ำจะยืน่ ร่ ำง
คำชี้ขำดให้แก่สถำบันเพื่อขอควำมเห็นชอบตำมข้อ 33
เมื่อได้มีกำรปิ ดกระบวนกำรพิจำรณำแล้ว จะยืน่ คำคู่ควำมหรื อโต้แย้งหรื อเสนอพยำนหลักฐำน เพิ่มเติมใน
ประเด็นที่ตอ้ งตัดสิ นในคำชี้ขำดไม่ได้ เว้นแต่คณะอนุญำโตตุลำกำรจะเป็ นผูร้ ้องขอหรื อให้กำรอนุมตั ิ

ข้ อ 28 - วิธีการคุ้มครอง และมาตรการชั่วคราว
1

2

เว้น แต่ บ รรดำคู่ พิ พ ำทจะได้ต กลงกัน ไว้เ ป็ นอย่ ำ งอื่ น ทัน ที ที่ ไ ด้ส่ ง ส ำนวนควำมไปยัง คณะ
อนุ ญ ำโตตุ ลำกำร หำกคู่ พิ พำทฝ่ ำยหนึ่ ง ฝ่ ำยใดร้ อ งขอ คณะอนุ ญ ำโตตุล ำกำรอำจมี คำสั่งให้ใช้
มำตรกำรหรื อวิธีกำรคุม้ ครองชัว่ ครำวใดตำมที่เห็นสมควรก็ได้ คณะอนุ ญำโตตุลำกำรอำจสั่งให้ใช้
มำตรกำรเช่นว่ำนั้นภำยใต้เงื่อนไขว่ำคู่พิพำทฝ่ ำยที่ร้องขอต้องจัดหำหลักประกันที่เหมำะสมมำมอบ
ไว้ดว้ ยก็ได้ ในกำรกำหนดมำตรกำรเช่นว่ำนี้ อำจทำเป็ นคำสั่งพร้อมให้เหตุผลหรื อทำเป็ นคำชี้ขำดก็
ได้แล้วแต่คณะอนุญำโตตุลำกำรจะเห็นสมควร
ก่อนที่จะมีกำรส่ งสำนวนควำมไปยังคณะอนุญำโตตุลำกำรหรื อในพฤติกำรณ์ที่สมควรหลังจำกนั้น
บรรดำคู่พิพำทอำจยื่นคำร้ องขอต่อหน่ วยงำนตุลำกำรที่มีเขตอำนำจเพื่อให้กำหนดมำตรกำรหรื อ
วิธีกำรคุม้ ครองชัว่ ครำวก็ได้ คำร้ องขอต่อหน่ วยงำนตุลำกำรเพื่อกำหนดมำตรกำรดังกล่ำวหรื อคำ
ร้องขอเพื่อให้มีกำรบังคับใช้มำตรกำรที่คณะอนุญำโตตุลำกำรได้มีคำสัง่ นั้น ไม่ถือว่ำเป็ นกำรกระทำ
ผิดหรื อสละสิ ทธิ ในสัญญำอนุ ญำโตตุลำกำร และจะไม่มีผลกระทบต่ออำนำจที่เกี่ยวข้องของคณะ
อนุ ญำโตตุลำกำรแต่อย่ำงใด จะต้องแจ้งให้สำนักเลขำธิ กำรทรำบโดยไม่ชกั ช้ำถึงกำรยืน่ คำร้องขอ
ดังกล่ ำวและมำตรกำรใด ๆ ที่ หน่ วยงำนตุลำกำรได้กำหนดขึ้น และให้สำนักเลขำธิ กำรแจ้งเรื่ อง
ดังกล่ำวให้คณะอนุญำโตตุลำกำรทรำบ

ข้ อ 29 - อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน
1

คู่พิพำทที่จำเป็ นต้องใช้วิธีกำรคุม้ ครอง หรื อมำตรกำรชัว่ ครำวเป็ นกำรด่วน โดยไม่สำมำรถรอให้มี
กำรจัดตั้งคณะอนุญำโตตุลำกำรได้ (“มำตรกำรฉุ กเฉิ น”) อำจยืน่ คำร้องขอให้มีกำรกำหนดมำตรกำร
ฉุ กเฉิ นตำมข้อบังคับอนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นในภำคผนวก 5 ให้รับคำร้องดังกล่ำวได้เฉพำะ
เมื่อสำนักเลขำธิ กำรเป็ นผูร้ ับคำร้ อง ก่อนกำรส่ งสำนวนคดีไปยังคณะอนุ ญำโตตุลำกำรตำมข้อ 16
และไม่ตอ้ งคำนึ งว่ำคู่พิพำทที่ยื่นคำร้องนั้นได้ยื่นคำร้องขอให้มีกำรอนุ ญำโตตุลำกำรแล้วหรื อไม่ก็
ตำม
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2
3

4

5

6

7

คำวินิจฉัยของอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นให้ทำเป็ นคำสั่ง บรรดำคู่พิพำทยอมรับที่จะปฏิบตั ิ
ตำมคำสั่งใด ๆ อันออกโดยอนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ น
คำสั่งของอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นไม่มีผลผูกพันคณะอนุ ญำโตตุลำกำร ไม่ว่ำในข้อสงสัย
ประเด็นหรื อข้อพิพำทใดอันระบุในคำสั่งนั้น คณะอนุ ญำโตตุลำกำรอำจแก้ไข ยุติ หรื อยกเลิกคำสั่ง
หรื อคำสั่งที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ออกโดยอนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ น
ให้คณะอนุ ญำโตตุลำกำรวินิจฉัย คำร้ องขอหรื อข้อเรี ยกร้ องของคู่พิพำทฝ่ ำยใดก็ตำมที่ เกี่ ย วกับ
กระบวนพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ น รวมไปถึงกำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ น
กระบวนพิจำรณำดังกล่ำวเสี ยใหม่ และข้อเรี ยกร้องใด ๆ อันเกิดขึ้นหรื อเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิตำม
หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมคำสั่งดังกล่ำว
ให้นำข้อ 29(1)-29(4) และข้อบังคับอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นในภำคผนวก 5 (ต่อจำกนี้เรี ยก
รวมกันว่ำ “ข้อกำหนดอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ น”) มำใช้กบั คู่พิพำทที่ ได้ลงลำยมื อชื่ อใน
สัญญำอนุญำโตตุลำกำรตำมข้อบังคับ หรื อผูส้ ื บสิ ทธิของผูล้ งลำยมือชื่อนั้นเท่ำนั้น
ไม่ให้นำข้อกำหนดอนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นมำใช้บงั คับในกรณี ที่
ก) สัญญำอนุญำโตตุลำกำรภำยใต้ขอ้ บังคับได้จดั ทำขึ้นก่อนข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ข) บรรดำคู่พิพำทตกลงที่จะไม่ให้ใช้ขอ้ กำหนดอนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นบังคับ หรื อ
ค) บรรดำคู่พิพำทได้ตกลงที่จะใช้กระบวนกำรก่อนกำรพิจำรณำของอนุ ญำโตตุลำกำรอื่นใด ซึ่ ง
มีผลให้มีกำรกำหนดวิธีกำรคุม้ ครอง วิธีชวั่ ครำว หรื อมำตรกำรอื่น ๆ อันมีลกั ษณะใกล้เคียง
กับมำตรกำรดังกล่ำวแล้ว
ข้อกำหนดอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ น ไม่มีวตั ถุประสงค์ที่จะตัดสิ ทธิ มิให้คู่พิพำทร้ องขอให้
หน่ วยงำนตุลำกำรที่มีเขตอำนำจกำหนดวิธีกำรคุม้ ครอง หรื อมำตรกำรชัว่ ครำวอันเป็ นกำรเร่ งด่วน
ในเวลำใด ๆ ก่อนหรื อแม้แต่ภำยหลังที่มีกำรยื่นคำร้ องขอให้ดำเนิ นกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำว ใน
พฤติกำรณ์ ที่เหมำะสมภำยใต้ขอ้ บังคับนี้ คำร้ องขอใด ๆ เพื่อให้หน่ วยงำนตุลำกำรที่มีเขตอำนำจ
กำหนดมำตรกำรดังกล่ำว ไม่ถือเป็ นกำรทำผิดหรื อสละสิ ทธิในสัญญำอนุญำโตตุลำกำร จะต้องแจ้ง
ให้สำนักเลขำธิกำรทรำบถึงกำรยื่นคำร้องขอและมำตรกำรใด ๆ ที่ หน่วยงำนตุลำกำรที่มีเขตอำนำจ
ได้กำหนดขึ้นโดยไม่ชกั ช้ำ
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ข้ อ 30 - กาหนดระยะเวลาสาหรับทาคาชี้ขาดอันถึงที่สุด
1

2

คณะอนุ ญำโตตุลำกำรต้องทำคำชี้ ขำดซึ่ งเป็ นที่สุดให้แล้วเสร็ จภำยในหกเดือน กำหนดระยะเวลำ
ดังกล่ำวนี้ให้เริ่ มนับแต่วนั ที่คณะอนุญำโตตุลำกำรหรื อคู่พิพำทฝ่ ำยสุ ดท้ำยลงนำมในกรอบข้อตกลง
ในกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำ หรื อในกรณี ตำมข้อ 23(3) ให้เริ่ มนับแต่วนั ที่สำนักเลขำธิกำรได้แจ้ง
ต่อคณะอนุญำโตตุลำกำรถึงกำรที่สถำบันได้ให้ควำมเห็นชอบกรอบข้อตกลงในกำรดำเนินกระบวน
พิจำรณำ สถำบันอำจกำหนดระยะเวลำแตกต่ำงได้ โดย อำศัยตำรำงดำเนิ นกระบวนพิจำรณำซึ่ ง
จัดทำขึ้นตำมข้อ 24(2)
สถำบันอำจขยำยระยะเวลำในกำรทำคำชี้ ขำดออกไปตำมคำร้ องขอที่ มีเหตุอนั สมควรของคณะ
อนุ ญำโตตุลำกำรหรื อในกรณี ที่สถำบันเห็นว่ำจำเป็ น สถำบันอำจพิจำรณำขยำยกำหนดระยะเวลำ
ดังกล่ำวเองก็ได้

ข้ อ 31 - การทาคาชี้ขาด
1

2
3

ในกรณี ที่คณะอนุญำโตตุลำกำรประกอบด้วยอนุญำโตตุลำกำรมำกกว่ำหนึ่งคน คำชี้ขำดต้องถือตำม
เสี ยงข้ำงมำก ถ้ำไม่อำจหำเสี ยงข้ำงมำกได้ ให้ประธำนคณะอนุ ญำโตตุลำกำรเป็ นผูท้ ำคำชี้ ขำดแต่
เพียงผูเ้ ดียว
คำชี้ขำดต้องระบุเหตุผลแห่ งกำรวินิจฉัยด้วย
ให้ถือว่ำคำชี้ขำดทำขึ้น ณ สถำนที่ในกำรดำเนินกำรทำงอนุญำโตตุลำกำรและในวันที่ที่ระบุไว้ในคำ
ชี้ขำด

ข้ อ 32 - คาชี้ขาดตามยอม
ในกรณี ที่ บ รรดำคู่ พิ พ ำทตกลงระงับ ข้อ พิ พ ำทกัน ได้ ภ ำยหลัง จำกที่ ไ ด้ ส่ งส ำนวนคดี ใ ห้ แ ก่ ค ณะ
อนุ ญำโตตุลำกำรแล้วตำมข้อ 16 ให้บนั ทึกกำรตกลงระงับข้อพิพำทดังกล่ำวในรู ปแบบของคำชี้ ขำดตำม
ยอมของบรรดำคู่พิพำท หำกบรรดำคู่พิพำทร้องขอและคณะอนุญำโตตุลำกำรตกลงที่จะทำเช่นนั้น

ข้ อ 33 - การตรวจสอบคาชี้ขาดโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ก่อนลงนำมในคำชี้ ขำดใด ๆ ให้คณะอนุ ญำโตตุลำกำรเสนอร่ ำงคำชี้ขำดต่อสถำบัน สถำบันอำจปรับปรุ ง
แก้ไขรู ปแบบของคำชี้ขำดและอำจตั้งข้อสังเกตในประเด็นที่เป็ นเนื้อหำสำระที่ไม่เป็ นกำรก้ำวก่ำยต่อควำม
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เป็ นอิสระในกำรตัดสิ นของคณะอนุ ญำโตตุลำกำรก็ได้ คณะอนุ ญำโตตุลำกำรจะไม่ทำคำชี้ ขำดจนกว่ำจะ
ได้รับควำมเห็นชอบเกี่ยวกับรู ปแบบของคำชี้ขำดจำกสถำบัน

ข้ อ 34 - การบอกกล่าว การเก็บรักษา และการบังคับตามคาชี้ขาด
1

2
3
4
5
6

เมื่อได้มีกำรทำคำชี้ขำดแล้ว ให้สำนักเลขำธิกำรแจ้งคำชี้ขำดฉบับที่คณะอนุญำโตตุลำกำรได้ลงนำม
แล้วนั้นแก่บรรดำคู่พิพำท ทั้งนี้ บรรดำคู่พิพำทหรื อคู่พิพำทฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ งจะต้องได้ชำระค่ำใช้จ่ำย
ในกำรอนุญำโตตุลำกำรให้แก่หอกำรค้ำนำนำชำติครบถ้วนเต็มจำนวนแล้ว
สำเนำเพิ่มเติมของคำชี้ ขำดซึ่ งเลขำธิ กำรรับรองควำมถูกต้อง ต้องมีพร้ อมที่จะจัดส่ งให้แก่บรรดำ
คู่พิพำท ในเวลำใด ๆ หำกมีกำรร้องขอ แต่ห้ำมมิให้ส่งให้แก่บุคคลอื่น
โดยอำศัยกำรบอกกล่ำวตำมข้อ 34(1) บรรดำคู่พิพำทสละสิ ทธิ กำรแจ้งหรื อกำรเก็บรักษำคำชี้ ขำด
โดยวิธีกำรอื่นใดโดยคณะอนุญำโตตุลำกำร
ต้นฉบับของคำชี้ขำดแต่ละฉบับซึ่ งได้ทำขึ้นตำมข้อบังคับ ให้เก็บรักษำไว้ที่สำนักเลขำธิกำร
คณะอนุ ญำโตตุลำกำรและสำนักเลขำธิ กำรต้องให้กำรช่ วยเหลื อบรรดำคู่พิพำทในกำรปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตำมระเบียบพิธีเพิ่มเติมใด ๆ ที่อำจมีควำมจำเป็ น
คำชี้ ขำดทุกฉบับมีผลผูกพันบรรดำคู่พิพำท เมื่อตกลงมอบข้อพิพำทให้อนุ ญำโตตุลำกำรพิจำรณำ
ภำยใต้ขอ้ บังคับ บรรดำคู่พิพำทยอมรั บที่จะปฏิบตั ิตำมคำชี้ ขำดต่ำง ๆ โดยไม่ ชักช้ำและให้ถือว่ำ
คู่พิพำทได้สละสิ ทธิในกระบวนกำรเยียวยำอื่นใดตรำบเท่ำที่กำรสละสิ ทธิเช่นว่ำนี้จะสำมำรถกระทำ
ได้โดยชอบด้วยกฎหมำย

ข้ อ 35 - การแก้ไขและการตีความคาชี้ขาด การส่ งคาชี้ขาดกลับมาให้ แก้ไข
1

2

คณะอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรอำจท ำกำรแก้ไ ขข้อ ผิ ด พลำดทำงธุ ร กำร กำรค ำนวณ กำรพิ ม พ์ หรื อ
ข้อผิดพลำดประกำรอื่ นใดที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึ งกันซึ่ งปรำกฏในคำชี้ ขำดได้เอง ทั้งนี้ ตอ้ งยื่นข้อ
แก้ไขดังกล่ำวต่อสถำบันภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ทำคำชี้ขำดนั้นเพื่อให้สถำบันให้ควำมเห็นชอบ
กำรยื่นคำร้ องของคู่พิพำทเพื่อขอให้แก้ไขข้อผิดพลำดในลักษณะดังที่ระบุไว้ในข้อ 35(1) หรื อให้
ตีควำมคำชี้ ขำดต้องยื่นพร้ อมสำเนำตำมจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 3(1) ต่อสำนักเลขำธิ กำรภำยใน 30
วันนับ แต่ ว นั ที่ คู่ พิ พ ำทนั้นได้รั บ ค ำชี้ ขำด หลัง จำกที่ ไ ด้มี ก ำรจัด ส่ ง ค ำร้ อ งดัง กล่ ำ วไปยัง คณะ
อนุ ญำโตตุลำกำรแล้ว คณะอนุ ญำโตตุลำกำรต้องให้คู่พิพำทอีกฝ่ ำยหนึ่ งเสนอควำมเห็ นในเรื่ อง
ดังกล่ำวภำยในกำหนดระยะเวลำสั้น ๆ ซึ่ งโดยปกติแล้วไม่เกิน 30 วันนับจำกวันที่คู่พิพำทอีกฝ่ ำย
หนึ่งนั้นได้รับคำร้องดังกล่ำว ให้คณะอนุญำโตตุลำกำรเสนอร่ ำงคำวินิจฉัยต่อสถำบันภำยใน 30 วัน
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3
4

หลังจำกครบกำหนดระยะเวลำที่คู่พิพำทอีกฝ่ ำยหนึ่ งนั้นต้องเสนอควำมเห็น หรื อภำยในระยะเวลำ
อื่นใดตำมที่สถำบันอำจกำหนด
คำวินิจฉัยเพื่อแก้ไขข้อผิดพลำดหรื อตีควำมคำชี้ขำดให้ทำเป็ นเอกสำรเพิ่มเติม (addendum) และให้
ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของคำชี้ขำดและให้นำควำมในข้อ 31 ข้อ 33 และข้อ 34 มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ศำลใดส่ งคำชี้ขำดกลับมำยังคณะอนุญำโตตุลำกำร ให้นำข้อกำหนดในข้อ 31 ข้อ 33 ข้อ 34
และข้อ 35 มำปรับใช้กบั เอกสำรเพิ่มเติม (addendum) หรื อคำชี้ ขำดอันได้กระทำตำมเงื่อนไขของ
กำรส่ งค ำชี้ ขำดกลับ มำโดยอนุ โ ลม สถำบั น อำจด ำเนิ น กำรใด ๆ อั น จ ำเป็ นเพื่ อ ให้ ค ณะ
อนุ ญำโตตุลำกำรดำเนิ นกำรตำมเงื่อนไขของกำรส่ งคำชี้ ขำดกลับคืนมำ และอำจกำหนดเงินชำระ
ล่วงหน้ำใด ๆ เพื่อเป็ นค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นของคณะอนุญำโตตุลำกำรและค่ำใช้จ่ำย
ใด ๆ ในกำรบริ หำรจัดกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติที่เพิ่มขึ้นด้วย
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ข้ อ 36 - การจ่ ายเงินล่วงหน้ าเพือ่ เป็ นค่าใช้ จ่ายในชั้นอนุญาโตตุลาการ
1

2

3

4

5

6

เมื่อได้รับคำร้องขอให้ดำเนิ นกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำร เลขำธิ กำรอำจขอให้ผเู้ รี ยกร้ องวำงเงิน
ส ำรองล่ ว งหน้ ำ (provisional advance) ในจ ำนวนที่ เ พี ย งพอส ำหรั บ ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกระบวนกำร
อนุ ญำโตตุลำกำรจนถึงขั้นตอนที่มีกำรร่ ำงกรอบข้อตกลงในกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำแล้วเสร็ จ
เงิ นสำรองล่ วงหน้ำที่ ได้ชำระ ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงิ นชำระล่ วงหน้ำของผูเ้ รี ยกร้ องสำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยอันกำหนดโดยสถำบันตำมข้อ 36
ให้ ส ถำบัน ก ำหนดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยล่ ว งหน้ ำ (advance on costs) ในจ ำนวนที่ น่ ำ จะเพี ย งพอส ำหรั บ
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยของอนุ ญำโตตุลำกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรของหอกำรค้ำ
นำนำชำติ สำหรับกำรยืน่ ข้อเรี ยกร้องของคู่พิพำทต่อสถำบันโดยเร็ วที่สุดเท่ำที่สำมำรถทำได้ เว้นแต่
เป็ นข้อเรี ยกร้ องใด ๆ ตำมข้อ 7 หรื อ 8 ซึ่ งให้นำข้อ 36(4) มำปรับใช้ในกรณี ดงั กล่ำว ให้ผเู้ รี ยกร้อง
และผูถ้ ูกเรี ยกร้องชำระค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำที่สถำบันกำหนดตำมข้อ 36(2) ในสัดส่ วนที่เท่ำกัน
เมื่ อผูถ้ ูกเรี ยกร้ องยื่นข้อเรี ยกร้ องแย้งตำมข้อ 5 หรื อข้ออื่น สถำบันอำจกำหนดค่ำใช้จ่ำยล่ วงหน้ำ
สำหรับข้อเรี ยกร้องและข้อเรี ยกร้องแย้งแยกจำกกัน เมื่อสถำบันได้กำหนดค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำสำหรับ
คู่พิพำทแต่ละฝ่ ำยแล้ว ให้คู่พิพำทแต่ละฝ่ ำยชำระค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำตำมข้อเรี ยกร้องของตน
กรณี ที่มีกำรยื่นข้อเรี ยกร้ องตำมข้อ 7 หรื อข้อ 8 ให้สถำบันกำหนดค่ำใช้จ่ำยล่ วงหน้ำจำนวนหนึ่ ง
หรื อมำกกว่ำ ซึ่ งต้องชำระโดยคู่พิพำทดังที่สถำบันกำหนด ในกรณี ที่สถำบันได้กำหนดค่ำใช้จ่ำย
ล่ วงหน้ำใด ๆ ก่ อนหน้ำนี้ ตำมข้อ 36 ค่ำใช้จ่ำยล่ วงหน้ำนั้นให้ถูกแทนที่ ด้วยค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำที่
กำหนดโดยข้อ 36(4) นี้ และจำนวนค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำใด ๆ อันคู่พิพำทฝ่ ำยใดได้ชำระไปแล้วนั้น ให้
ถือเป็ นกำรชำระค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำบำงส่ วนโดยคู่พิพำทฝ่ ำยนั้น ในสัดส่ วนของค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ
ซึ่ งกำหนดโดยสถำบันตำมข้อ 36(4) นี้
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำที่สถำบันกำหนดตำมข้อ 36 นี้ อำจมีกำรปรับปรุ งแก้ไข เมื่อใดก็ได้ในระหว่ำง
กระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำร และในทุ กกรณี ให้คู่พิพำทฝ่ ำยใด ๆ มี อิสระในกำรชำระส่ วนของ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำของคู่พิพำทอีกฝ่ ำยได้ในทุกกรณี หำกคู่พิพำทอีกฝ่ ำยนั้นไม่ชำระค่ำใช้จ่ำ ยตำม
ส่ วนของตน
ในกรณี ที่คำขอให้ชำระค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำไม่ ได้รับกำรปฏิบตั ิตำม และหลังจำกได้หำรื อกับคณะ
อนุญำโตตุลำกำรแล้ว เลขำธิกำรอำจสั่งให้คณะอนุญำโตตุลำกำรระงับกำรดำเนินงำนพร้อมกำหนด
ระยะเวลำซึ่ งต้องไม่น้อยกว่ำ 15 วัน เพื่อให้ถือว่ำบรรดำข้อเรี ยกร้ องที่เกี่ยวข้องได้ถูกถอนออกไป
เมื่อพ้นระยะเวลำดังกล่ำว หำกคู่พิพำทที่เกี่ยวข้องต้องกำรที่จะคัดค้ำนมำตรกำรนี้ ให้ทำคำร้ องขอ
ยื่นต่อสถำบันภำยในกำหนดระยะเวลำข้ำงต้นเพื่อให้สถำบันวินิจฉัยเรื่ องดังกล่ ำว กำรให้ถือว่ำ
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ค่ าใช้ จ่าย

7

บรรดำข้อเรี ยกร้ องถูกถอนไปดังกล่ ำวไม่ เป็ นกำรตัดสิ ทธิ คู่พิพำทที่จะยื่นข้อเรี ยกร้ องนั้นอี กใน
กระบวนพิจำรณำใหม่ที่จดั ทำขึ้นในภำยหลัง
หำกคู่พิพำทฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใดขอใช้สิทธิ หกั กลบลบหนี้ ในส่ วนที่เกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องใด ๆ ให้นำกำร
ขอหัก กลบลบหนี้ ดังกล่ ำ ว มำพิ จ ำรณำประกอบในกำรค ำนวณเงิ นที่ ต ้องชำระล่ วงหน้ำเพื่อให้
ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรเสมือนว่ำเป็ นข้อเรี ยกร้ องแยกต่ำงหำก ตรำบ
เท่ำที่กำรขอหักกลบลบหนี้น้ นั ทำให้คณะอนุญำโตตุลำกำรมีประเด็นต้องพิจำรณำเพิ่มขึ้น

ข้ อ 37 - คาวินิจฉัยเกีย่ วกับค่ าใช้ จ่ายในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
1

2
3
4

5

6

ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกระบวนกำรอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรให้ ร วมถึ ง ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและค่ ำ ธรรมเนี ยมของ
อนุ ญำโตตุลำกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติที่สถำบันกำหนดตำม
ตำรำงที่ ใ ช้ บ ัง คับ อยู่ ใ นขณะที่ เ ริ่ มกระบวนกำร อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรตลอดจนค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและ
ค่ำธรรมเนี ยมของผูเ้ ชี่ ยวชำญที่คณะอนุ ญำโตตุลำกำรแต่งตั้ง รวมทั้งค่ำใช้ จ่ ำยทำงกฎหมำยและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ อันสมควรที่คู่พิพำทก่อให้เกิดขึ้นในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
สถำบันอำจกำหนดค่ำธรรมเนียมอนุญำโตตุลำกำรให้สูงกว่ำหรื อต่ำกว่ำจำนวนที่คำนวณจำกตำรำง
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องได้หำกมีควำมจำเป็ นอันเนื่องมำจำกพฤติกำรณ์พิเศษแห่ งคดี
คณะอนุ ญำโตตุลำกำรอำจทำคำวินิจฉัยเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำย และมีคำสั่งให้ชำระเงิน นอกเหนื อจำกที่
สถำบันกำหนดในเวลำใด ๆ ระหว่ำงกำรพิจำรณำกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรได้
คำชี้ขำดอันถึงที่สุดต้องกำหนดค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรและวินิจฉัยว่ำคู่พิพำทฝ่ ำย
ใดเป็ นผูร้ ั บ ภำระค่ ำ ใช้จ่ ำยดังกล่ ำ วหรื อกำหนดสัด ส่ ว นแห่ งค่ำ ใช้จ่ำ ยที่ บรรดำคู่ พิพำทจะต้อง
รับภำระ
ในกำรพิ จ ำรณำเกี่ ย วกับ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย คณะอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรอำจค ำนึ ง ถึ ง พฤติ ก ำรณ์ ที่ ค ณะ
อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรเห็ นว่ำ เกี่ ย วข้อง ซึ่ งรวมถึ ง ระดับที่ คู่พิ พำทแต่ ล ะฝ่ ำยได้ด ำเนิ นกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรอย่ำงรวดเร็ วและประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ในกรณี ที่มีกำรถอนบรรดำข้อเรี ยกร้องทั้งปวงหรื อยุติกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรก่อนที่จะมีคำชี้
ขำดอันถึงที่สุด ให้สถำบันกำหนดค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมของอนุญำโตตุลำกำรและค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริ หำรจัดกำรของหอ กำรค้ำนำนำชำติ หำกบรรดำคู่พิพำทไม่สำมำรถตกลงกันในกำรจัดสรร
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยของกระบวนกำรอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรหรื อประเด็ น อื่ น ๆ เกี่ ย วกับ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย ให้ ค ณะ
อนุญำโตตุลำกำรเป็ นผูช้ ้ ีขำดประเด็นดังกล่ำว หำกยังมิได้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุญำโตตุลำกำรในเวลำ
ที่มีกำรถอนบรรดำข้อเรี ยกร้องทั้งปวงหรื อกำรยุติกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร คู่ พิพำทฝ่ ำยใด ๆ
อำจร้ องขอต่อสถำบันให้ดำเนิ นกำรแต่งตั้งคณะอนุ ญำโตตุลำกำรตำมข้อบังคับ เพื่อให้คณะอนุญำโตตุลำกำรวินิจฉัยเรื่ องค่ำใช้จ่ำยได้
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เบ็ดเตล็ด

ข้ อ 38 - การเปลีย่ นแปลงกาหนดระยะเวลาต่ าง ๆ
1

2

บรรดำคู่พิพำทอำจตกลงกันกำหนดระยะเวลำต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อบังคับให้ส้ นั ลงได้ ให้กำรตกลง
ที่มีข้ นึ ภำยหลังจำกกำรแต่งตั้งคณะอนุญำโตตุลำกำรมีผลใช้บงั คับเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะ
อนุญำโตตุลำกำร
สถำบันอำจขยำยกำหนดระยะเวลำที่ได้มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วตำมข้อ 38(1) ได้เอง หำกเห็นว่ำ
เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อที่จะให้คณะอนุญำโตตุลำกำรและสถำบันดำเนินกำรตำมควำมรับผิดชอบของตน
ได้ครบถ้วนตำมข้อ บังคับ

ข้ อ 39 - การสละสิทธิ
คู่พิพำทฝ่ ำยใดดำเนิ นกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรโดยมิได้คดั ค้ำนกำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดใดใน
ข้อบังคับ หรื อหลักเกณฑ์อื่นใดที่ใช้บงั คับกับกระบวนพิจำรณำ หรื อคำสั่งใดของคณะอนุ ญำโตตุลำกำร
หรื อข้อกำหนดใดในสัญญำอนุ ญำโตตุลำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแต่งตั้งคณะอนุ ญำโตตุลำกำร หรื อกำร
ดำเนินกระบวนพิจำรณำ ให้ถือว่ำคู่พิพำทฝ่ ำยนั้นได้สละสิ ทธิในกำรคัดค้ำน

ข้ อ 40 - การจากัดความรับผิด
อนุ ญำโตตุลำกำร บุ คคลผูไ้ ด้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะอนุ ญ ำโตตุล ำกำร อนุ ญำโตตุลำกำรกรณี ฉุ ก เฉิ น
สถำบัน และสมำชิ ก ของสถำบัน หอกำรค้ำ นำนำชำติ แ ละลู ก จ้ ำ งของหอกำรค้ำ นำนำชำติ และ
คณะกรรมกำรประจำชำติและคณะบุคคลของหอกำรค้ำนำนำชำติและลูกจ้ำง และตัวแทนของหอกำรค้ำ
นำนำชำติ ไม่ตอ้ งรับผิดต่อบุคคลใด ๆ สำหรับกำรกระทำหรื อกำรละเว้นกำรกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร เว้นแต่และเท่ำที่ มีกฎหมำยห้ำมมิให้จำกัดควำมรับผิดดังกล่ำว

ข้ อ 41 - หลักทั่วไป
กำรใด ๆ ที่ ไม่ ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อบังคับ ให้สถำบันและคณะอนุ ญำโตตุลำกำรดำเนิ นกำร
เพื่อให้เป็ นไปตำมเจตนำรมณ์แห่ งข้อบังคับ และใช้ควำมพยำยำมอย่ำงสุ ดควำมสำมำรถเพื่อให้มนั่ ใจว่ำคำ
ชี้ขำดมีผลบังคับได้ตำมกฎหมำย

© ICC พ.ศ. 2557

31

ข้ อบังคับอนุญาโตตุลาการของหอการค้ านานาชาติ
ภาคผนวก 1 - ธรรมนูญแห่ งสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่ างประเทศ

ข้ อ 1 - หน้ าที่
1

2

3

สถำบันอนุ ญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศของหอกำรค้ำนำนำชำติ (“สถำบัน”) มีหน้ำที่ในกำรดูแล
กำรบังคับใช้ขอ้ บังคับอนุ ญำโตตุลำกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติ และสถำบันมี อำนำจทั้งปวงที่
จำเป็ นเพื่อกำรนั้น
ในฐำนะที่เป็ นองค์กรอิสระ สถำบันปฏิบตั ิหน้ำที่เหล่ำนี้ โดยเป็ นอิสระอย่ำงสมบูรณ์จำกหอกำรค้ำ
นำนำชำติและหน่วยงำนต่ำง ๆ ของหอกำรค้ำนำนำชำติ
สมำชิกของสถำบันเป็ นอิสระจำกคณะกรรมกำรและคณะบุคคลประจำชำติของหอกำรค้ำนำนำชำติ

ข้ อ 2 - องค์ประกอบของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สถำบันประกอบด้วยประธำนหนึ่ งคน รองประธำน สมำชิ ก และสมำชิ กสำรอง (เรี ยกรวมกันว่ำสมำชิก)
กำรดำเนินงำนของสถำบันได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักเลขำธิกำร (สำนักเลขำธิกำรของสถำบัน)

ข้ อ 3 - การแต่ งตั้ง
1
2
3

4
5

ประธำนของสถำบันได้รับกำรเลื อกตั้งโดยสภำหอกำรค้ำนำนำชำติโลก (ICC World Council) ตำม
คำแนะนำของคณะกรรมกำรบริ หำรของหอกำรค้ำนำนำชำติ (ICC Executive Board)
สภำหอกำรค้ำนำนำชำติโลกแต่งตั้งรองประธำนจำกบรรดำสมำชิกของสถำบันหรื อบุคคลอื่น
สมำชิ ก ของสถำบันได้รั บกำรเลื อกตั้งโดยสภำหอกำรค้ำ นำนำชำติ โ ลกตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรประจำชำติและคณะบุคคล โดยคณะกรรมกำรประจำชำติแต่ละชุดหรื อคณะบุคคลแต่
ละคณะจะเสนอสมำชิกได้หนึ่งคน
สภำหอกำรค้ำนำนำชำติโลกอำจแต่งตั้งสมำชิกสำรองตำมข้อเสนอของประธำนสถำบันได้
สมำชิกทุกคนและเพื่อวัตถุประสงค์แห่ งวรรคนี้ ให้รวมถึงประธำน รองประธำน และสมำชิกสำรอง
ของสถำบันมี วำระกำรดำรงตำแหน่ งสำมปี หำกสมำชิ กคนใดไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนได้
สภำหอกำรค้ำนำนำชำติโลกจะแต่งตั้ง ผูด้ ำรงตำแหน่งแทนสำหรับระยะเวลำที่ยงั เหลืออยูข่ องวำระ
นั้น สภำหอกำรค้ำนำนำชำติโลกอำจขยำยระยะ เวลำของวำระของสมำชิกคนใดก็ตำมออกไปนำน
กว่ำสำมปี ก็ได้ ทั้งนี้ ตำมคำแนะนำของคณะกรรมกำรบริ หำร
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ข้ อบังคับอนุญาโตตุลาการของหอการค้ านานาชาติ
ภาคผนวก 1 - ธรรมนูญแห่ งสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่ างประเทศ

ข้ อ 4 - การประชุ มใหญ่ ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ประธำนสถำบันเป็ นประธำน ในกำรประชุมใหญ่ของสถำบัน ถ้ำประธำนไม่อยู่ให้รองประธำนคนใดคน
หนึ่ งที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนสถำบันเป็ นประธำนในที่ประชุม ทั้งนี้ กำรพิจำรณำเรื่ องใด ๆ จะมีผล
สมบูรณ์กต็ ่อเมื่อมีสมำชิกอย่ำงน้อยหกคนเข้ำร่ วมประชุม กำรตัดสิ นต่ำง ๆ ในที่ประชุมให้กระทำโดยเสี ยง
ข้ำงมำก ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ประธำนหรื อรองประธำน แล้วแต่กรณี มีเสี ยงชี้ขำด

ข้ อ 5 - คณะกรรมการต่ าง ๆ
สถำบันอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดหนึ่งหรื อหลำยชุดรวมทั้งกำหนดอำนำจหน้ำที่และองค์ประกอบของ
คณะ กรรมกำรต่ำง ๆ เช่นว่ำนั้นด้วย

ข้ อ 6 - การรักษาความลับ
งำนของสถำบันเป็ นควำมลับและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนดังกล่ำว ไม่ว่ำในสถำนภำพใดมีหน้ำที่
ต้องรั กษำไว้ซ่ ึ งควำมลับนั้น โดยสถำบันเป็ นผูก้ ำหนดข้อบังคับเกี่ ยวกับบุ ค คลที่ สำมำรถเข้ำ ร่ ว มกำร
ประชุมของสถำบันและคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ของสถำบันได้ รวมถึงบุคคลที่มีสิทธิที่จะเข้ำตรวจดูเอกสำร
และวัตถุต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนของสถำบันและสำนักเลขำธิกำร

ข้ อ 7 - การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับว่าด้ วยการอนุญาโตตุลาการ
ข้อเสนอใดของสถำบันในกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้เสนอต่อกรรมำธิ กำรอนุ ญำโตตุลำกำร และกำร
ระงับข้อพิพำททำงเลือก (Commission on Arbitration and ADR) ก่ อนที่ จะยื่นต่อคณะกรรมกำรบริ หำร
ของหอกำรค้ำ นำนำชำติ เ พื่ อ ขอควำมเห็ นชอบ แต่ อ ย่ำ งไรก็ต ำม เมื่ อ พิ จ ำรณำถึ ง ควำมก้ำ วหน้ำ ของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันสำมำรถเสนอให้มีกำรแก้ไข หรื อเพิ่มเติมข้อควำมในข้อ 3 ของข้อบังคับ
หรื อข้อกำหนดใดในข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยไม่ตอ้ งยืน่ ข้อเสนอดังกล่ำวต่อกรรมำธิกำรอนุญำโตตุลำกำร
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ข้ อบังคับอนุญาโตตุลาการของหอการค้ านานาชาติ
ภาคผนวก 2 - ข้ อบังคับภายในของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่ างประเทศ

ข้ อ 1 - ลักษณะที่เป็ นความลับของงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่ างประเทศ
1
2
3
4

5

6

7

8

เพื่อประโยชน์ของภำคผนวกนี้ สมำชิกของสถำบันให้รวมถึงประธำนและรองประธำนของสถำบัน
สมำชิ กของสถำบันและสำนักเลขำธิ กำรเท่ ำ นั้นที่ เข้ำร่ วมกำรประชุ มต่ ำง ๆ ของสถำบันได้ท้ งั
ประชุมใหญ่และกำรประชุมของคณะกรรมกำรของสถำบัน
อย่ำงไรก็ตำมหำกมีพฤติกำรณ์พิเศษ ประธำนสถำบันอำจเชิญบุคคลอื่นเข้ำร่ วมประชุมด้วยก็ได้ โดย
บุคคลดังกล่ำวจะต้องรักษำงำนของสถำบันเป็ นควำมลับด้วย
เอกสำรที่ได้ยื่นต่อสถำบันหรื อที่สถำบันหรื อสำนักเลขำธิ กำรทำขึ้นในกำรดำเนิ นงำนของสถำบัน
ให้ส่งให้เฉพำะสมำชิกของสถำบันและสำนักเลขำธิกำรและบุคคลซึ่ งได้รับอนุญำตจำกประธำนให้
เข้ำร่ วมประชุมเท่ำนั้น
ประธำนหรื อเลขำธิกำรของสถำบันอำจอนุญำตให้นกั วิจยั ซึ่ งทำกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรตรวจดู
คำชี้ ขำดหรื อเอกสำรอื่นซึ่ งเป็ นที่น่ำสนใจทัว่ ไปได้ ยกเว้นบันทึก หมำยเหตุ คำแถลง และเอกสำร
อื่นใดที่คู่พิพำทได้ยนื่ ไว้ภำยในกรอบของกำรดำเนินกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
กำรอนุ ญำตเช่ นว่ำนั้นจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อผูท้ ี่จะได้รับประโยชน์น้ นั ได้ตกลงที่จะรักษำควำมลับ
ของเอกสำรที่นำมำให้ศึกษำเหล่ำนั้นและจะไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ สิ่งใดอันมี่ที่มำจำกเอกสำรเหล่ำนั้น
โดยมิได้เสนอข้อควำมนั้นเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกเลขำธิกำรของสถำบันก่อน
ในแต่ละคดีที่ได้เสนอต่ออนุ ญำโตตุลำกำรภำยใต้ขอ้ บังคับนี้ สำนักเลขำธิ กำรจะเก็บรักษำคำชี้ขำด
ทั้ง หลำย กรอบข้อ ตกลงในกำรด ำเนิ นกระบวนพิ จ ำรณำ และค ำตัด สิ นทั้ง หลำยของสถำบัน
ตลอดจนสำเนำเอกสำรโต้ตอบที่เกี่ยวข้องของสำนักเลขำธิกำรไว้ในสำระบบเอกสำรของสถำบัน
บรรดำเอกสำร กำรติดต่อสื่ อสำร หรื อหนังสื อโต้ตอบต่ำง ๆ ที่คู่พิพำทหรื ออนุ ญำโตตุลำกำรได้ยนื่
ไว้อำจถูก นำไปทำลำยเสี ยก็ได้ เว้นแต่คู่พิพำทฝ่ ำยใดหรื ออนุ ญำโตตุลำกำรคนใดจะร้ องขอเป็ น
หนังสื อภำยในระยะเวลำที่สำนักเลขำธิ กำรกำหนดให้ส่งคืนเอกสำรเช่นว่ำนั้น โดยให้คู่พิพำทหรื อ
อนุญำโตตุลำกำรผูน้ ้ นั เป็ นผูช้ ำระค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรส่ งคืนเอกสำร

ข้ อ 2 - การมี ส่ วนร่ วมของสมาชิ ก ของสถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการระหว่ า งประเทศใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของหอการค้ านานาชาติ
1
2

ประธำนและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักเลขำธิ กำรของสถำบันไม่อำจเป็ นอนุ ญำโตตุลำกำรหรื อที่ปรึ กษำ
ในคดีที่ยนื่ เข้ำสู่ กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติได้
สถำบันต้องไม่แต่งตั้งรองประธำนหรื อสมำชิ กของสถำบันเป็ นอนุ ญำโตตุลำกำร อย่ำงไรก็ตำม
บุคคลดังกล่ำวอำจได้รับกำรเสนอชื่อจำกคู่พิพำทฝ่ ำยหนึ่งหรื อหลำยฝ่ ำยให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำวได้
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ข้ อบังคับอนุญาโตตุลาการของหอการค้ านานาชาติ
ภาคผนวก 2 - ข้ อบังคับภายในของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่ างประเทศ

3

4

5

หรื ออำจได้รับกำรเสนอชื่อตำมกระบวนพิจำรณำอื่นใดที่คู่พิพำทได้ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ตอ้ งได้รับกำร
รับรองจำกสถำบันด้วย
ในกรณี ที่ประธำน รองประธำน หรื อสมำชิ กคนใดของสถำบันหรื อของสำนักเลขำธิ กำรมี ส่วน
เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจำรณำที่อยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของสถำบันไม่วำ่ ในสถำนะใด บุคคลนั้น
ต้องแจ้งให้เลขำธิกำรของสถำบันทรำบทันทีที่ทรำบว่ำตนมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นว่ำนั้น
บุคคลดังกล่ำวต้องไม่เข้ำประชุมในกำรประชุมของสถำบันเพื่อพิจำรณำเรื่ องดังกล่ำว และจะต้องไม่
เข้ำร่ วมในกำรหำรื อหรื อวินิจฉัยของสถำบัน
บุคคลดังกล่ำวจะไม่ได้รับเอกสำรหรื อข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนพิจำรณำเช่นว่ำนั้น

ข้ อ 3 - ความสั ม พันธ์ ร ะหว่ างสมาชิ กของสถาบั นอนุ ญ าโตตุ ลาการระหว่ างประเทศและ
คณะกรรมการประจาชาติและคณะบุคคลของหอการค้ านานาชาติ
1
2

สมำชิ กของสถำบันมีสถำนะเป็ นอิสระจำกคณะกรรมกำรประจำชำติและคณะบุคคลของหอกำรค้ำ
นำนำชำติซ่ ึ งเป็ นผูเ้ สนอชื่อตนให้สภำหอกำรค้ำนำนำชำติโลกแต่งตั้ง
นอกจำกนี้ สมำชิกของสถำบันต้องรักษำข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีแต่ละคดีที่ตนได้รับรู้ในฐำนะ
ที่ เป็ นสมำชิ กของสถำบัน ไว้เป็ นควำมลับและไม่ เปิ ดเผยต่อคณะกรรมกำรประจำชำติ และคณะ
บุคคลใด เว้นแต่ตนจะได้รับกำรร้ องขอจำกประธำนสถำบันหรื อรองประธำนของสถำบันผูไ้ ด้รับ
มอบอ ำนำจจำกประธำนสถำบัน หรื อ จำกเลขำธิ ก ำรของสถำบันให้ แ จ้ง ข้อ มู ล เฉพำะเรื่ อ งแก่
คณะกรรมกำรประจำชำติและคณะบุคคลของตน

ข้ อ 4 - คณะกรรมการของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่ างประเทศ
1

2

3

อำศัยควำมตำมบทบัญญัติในข้อ 1(4) แห่ งข้อบังคับและข้อ 5 แห่ งธรรมนูญ (ภำคผนวก 1) สถำบัน
ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรของสถำบันอนุ ญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศ (Committee of the Court)
ขึ้นคณะหนึ่ง
คณะกรรมกำรของสถำบันประกอบด้วยประธำนและกรรมกำรอีกอย่ำงน้อยสองคน ประธำนของ
สถำบันทำหน้ำที่เป็ นประธำนคณะกรรมกำร ในกรณี ที่ประธำนไม่อยู่ หรื อเมื่อประธำนร้ องขอ ให้
รองประธำนสถำบันคนหนึ่ง หรื อหำกมีพฤติกำรณ์พิเศษ สมำชิกสถำบันคนหนึ่งคนใดอำจทำหน้ำที่
ประธำนคณะกรรมกำรก็ได้
กรรมกำรอีกสองคนได้รับกำรแต่งตั้งจำกบรรดำรองประธำนหรื อสมำชิกอื่น ๆ ของสถำบัน ในกำร
ประชุมใหญ่ของสถำบันแต่ละครำว สถำบันจะแต่งตั้งสมำชิกที่จะเข้ำร่ วมในกำรประชุมต่ำง ๆ ของ
คณะกรรมกำรซึ่ งจะมีข้ นึ ก่อนกำรประชุมใหญ่ในครำวถัดไป
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ภาคผนวก 2 - ข้ อบังคับภายในของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่ างประเทศ

4

คณะกรรมกำรจะประชุมกันเมื่อมีกำรเรี ยกประชุมโดยประธำนและต้องมีสมำชิกเข้ำประชุมสองคน
จึงจะเป็ นองค์ประชุม

5
ก)
ข)
ค)
ง)

ให้สถำบันเป็ นผูก้ ำหนดเรื่ องที่จะให้คณะกรรมกำรเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
คำวินิจฉัยใด ๆ ของคณะกรรมกำรต้องเป็ นเอกฉันท์
ถ้ำคณะกรรมกำรไม่สำมำรถมีคำวินิจฉัยได้หรื อเห็นควรให้งดกำรวินิจฉัย ให้เสนอเรื่ องนั้น
ต่อที่ประชุมใหญ่ครั้งถัดไปพร้อมข้อเสนอแนะตำมที่เห็นสมควร
คำวินิจฉัยต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรนั้นให้แจ้งต่อสถำบันในกำรประชุมใหญ่ครั้งถัดไป

ข้ อ 5 - สานักเลขาธิการของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
1

2

3

ในกรณี ที่เลขำธิ กำรไม่อยู่ หรื อเมื่อเลขำธิกำรร้องขอ ให้รองเลขำธิ กำร และ/หรื อที่ปรึ กษำกฎหมำย
(General Counsel) มีอำนำจในกำรยืน่ เรื่ องต่อสถำบัน รับรองอนุญำโตตุลำกำร รับรองสำเนำถูกต้อง
ของคำชี้ขำด และเรี ยกให้มีกำรชำระเงินล่วงหน้ำเบื้องต้น ตำมแต่กรณี ที่ระบุไว้ในข้อ 6(3), ข้อ 13(2)
ข้อ 34(2) และข้อ 36(1) ของข้อบังคับ
สำนักเลขำธิ กำรโดยควำมเห็นชอบของสถำบัน อำจส่ งบันทึกและเอกสำรอื่น ๆ เพื่อเป็ นข้อมูลแก่
บรรดำคู่พิพำทและอนุ ญำโตตุลำกำรหรื อกระทำกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้กำรดำเนิ นกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม
สำนักงำนของสำนักเลขำธิ กำรของสถำบันอำจเปิ ดที่ทำกำรตั้งนอกสำนักงำนใหญ่ของหอกำรค้ำ
นำนำชำติได้ ให้สำนักเลขำธิ กำรรวบรวมรำยชื่ อของสถำนที่ทำกำรทั้งหมดที่ได้รับกำรอนุ มตั ิจำก
เลขำธิกำรไว้ กำรยืน่ คำร้องขอให้มีกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรอำจยื่นต่อสำนักเลขำธิกำรได้โดย
ผ่ำ นสถำนที่ ท ำกำรใด ๆ ของส ำนัก เลขำธิ ก ำรและ อำจมี ก ำรด ำเนิ นกำรตำมหน้ำ ที่ ข องส ำนัก
เลขำธิ กำรภำยใต้ขอ้ บังคับได้ ณ สถำนที่ ทำกำรใด ๆ ของสำนัก เลขำธิ ก ำร เมื่ อ เลขำธิ กำร รอง
เลขำธิกำร หรื อที่ปรึ กษำกฎหมำยมีคำสั่งเช่นนั้น

ข้ อ 6 - การตรวจสอบคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ในกำรตรวจสอบร่ ำงคำชี้ขำดตำมข้อ 33 ของข้อบังคับ สถำบันจะพิจำรณำบรรดำข้อกำหนดของกฎหมำย
อันเป็ นบทบังคับของสถำนที่ในกำรอนุญำโตตุลำกำรเท่ำที่จะเป็ นไปได้ในทำงปฏิบตั ิ
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ภาคผนวก 3 - ค่ าใช้ จ่ายและค่ าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการ

ข้ อ 1 - การจ่ ายเงินล่วงหน้ าสาหรับใช้ เป็ นค่าใช้ จ่าย (advance on costs)
1

2

3

4

5

6

7

คำร้องขอเพื่อเริ่ มกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรตำมข้อบังคับแต่ละฉบับ ต้องยืน่ พร้อมค่ำธรรมเนียม
กำรยืน่ คำร้องจำนวน 3,000 เหรี ยญดอลลำร์ สหรัฐ โดยเงินดังกล่ำวไม่อำจเรี ยกคืนได้ และให้ถือเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยสำรองล่วงหน้ำส่ วนที่ผเู้ รี ยกร้องจะต้องชำระ
เงินสำรองที่ตอ้ งชำระล่วงหน้ำที่เลขำธิกำรกำหนดตำมข้อ 36(1) ของข้อบังคับ โดยปกติแล้วต้องไม่
เกินจำนวนยอดรวมของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติ ค่ำธรรมเนียมขั้นต่ำ
(ตำมอัตรำที่ ระบุ ไว้ขำ้ งท้ำยนี้ ) ซึ่ งคำนวณจำกจำนวนทุ นทรั พย์ของข้อเรี ยกร้ องและค่ำใช้จ่ำยที่
สำมำรถเบิกคืนได้ของคณะอนุ ญำโตตุลำกำรในในกำรทำกรอบข้อตกลงในกำรดำเนิ นกระบวน
พิจำรณำ หำกไม่ได้มีกำรกำหนดจำนวนเงินเช่นว่ำนั้นไว้ ให้เลขำธิ กำรใช้ดุลยพินิจกำหนดจำนวน
เงินสำรองที่ตอ้ งชำระล่วงหน้ำจำนวนเงินที่ผเู้ รี ยกร้ องชำระให้ถือเป็ นเงินสำรองล่วงหน้ำที่ผเู้ รี ยก
ร้องชำระในส่ วนของตนดังที่สถำบันกำหนด
โดยทัว่ ไปแล้ว หลังจำกที่มีกำรลงนำมหรื อสถำบันให้ควำมเห็นชอบกรอบข้อตกลงในกำรดำเนิน
กระบวนพิ จ ำรณำ และได้มี ก ำรจัด ท ำก ำหนดกำรด ำเนิ น กระบวนกำรพิ จ ำรณำแล้ว ให้ ค ณะ
อนุญำโตตุลำกำรดำเนินกำรตำมควำมในข้อ 36(6) ของข้อบังคับเฉพำะในส่ วนของข้อเรี ยกร้องหรื อ
ข้อเรี ยกร้องแย้งที่ได้มีกำรชำระเงินล่วงหน้ำสำหรับค่ำใช้จ่ำยครบถ้วนแล้วเท่ำนั้น
เงิ น ล่ ว งหน้ ำ ส ำหรั บ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ ส ถำบัน ก ำหนดตำมข้อ 36(2) หรื อข้อ 36(4) ของข้อ บัง คับ
ประกอบด้ว ยค่ ำ ธรรมเนี ย มของอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรคนเดี ย วหรื อหลำยคน (ต่ อ ไปนี้ จะเรี ย กว่ำ
“อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำร”) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยใด ๆ ของอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติ
ให้คู่พิพำทแต่ละฝ่ ำยชำระค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำทั้งหมดในส่ วนของตนด้วยเงินสด อย่ำงไรก็ตำม หำก
ส่ วนที่ตนจะต้องจ่ำยนั้นเกินกว่ำ 500,000 เหรี ยญสหรัฐ (“จำนวนขั้นต่ำ”) คู่พิพำทฝ่ ำยนั้นอำจวำง
หนังสื อค้ ำประกันของธนำคำรสำหรับจำนวนเงินที่สูงกว่ำจำนวนขั้นต่ำได้ สถำบันอำจปรับเปลี่ยน
แก้ไขจำนวนขั้นต่ำในเวลำใดก็ได้ตำมดุลยพินิจของสถำบัน
สถำบันอำจอนุ ญำตให้ชำระค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำใด ๆ หรื อกำรชำระตำมส่ วนของคู่พิพำทใด ๆ เป็ น
งวด ๆ ภำยใต้เงื่ อนไขที่ สถำบันเห็ นสมควร รวมถึ งค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในกำรบริ หำรจัดกำรของ
หอกำรค้ำนำนำชำติ
คู่พิพำทฝ่ ำยที่ได้ชำระค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำตำมที่สถำบันกำหนดในส่ วนของตนครบถ้วนแล้ว อำจชำระ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำในส่ วนที่คำ้ งชำระของคู่พิพำทอีกฝ่ ำยหนึ่ งตำมข้อ 36(5) ของข้อบังคับโดยวำง
หนังสื อค้ำประกันของธนำคำรก็ได้
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ภาคผนวก 3 - ค่ าใช้ จ่ายและค่ าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการ

8

9

10
11

12

13

เมื่อสถำบันได้กำหนดค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำแยกต่ำงหำกจำกกันตำมข้อ 36(3) ของข้อบังคับ ให้สำนัก
เลขำธิ กำรเรี ยกให้คู่พิพำทแต่ละฝ่ ำยชำระเงินล่วงหน้ำตำมที่กำหนดสำหรับข้อเรี ยกร้ องของแต่ละ
ฝ่ ำย
หำกกำรกำหนดค่ำใช้จ่ำยล่ วงหน้ำแบบแยกต่ำงหำกจำกกันมี ผลให้ค่ำใช้จ่ำยล่ วงหน้ำที่ ก ำหนด
สำหรับข้อเรี ยกร้ องของคู่พิพำทฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ งมีจำนวนเกินกว่ำกึ่งหนึ่ งของยอดรวมทั้งหมดของ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำที่กำหนดไว้ก่อนหน้ำนี้ (สำหรับข้อเรี ยกร้องและข้อเรี ยกร้ องแย้งเดียวกันที่มีกำร
กำหนดค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำแยกต่ำงหำกจำกกัน) อำจให้วำงหนังสื อค้ ำประกันของธนำคำรสำหรั บ
จ ำนวนที่ เกิ นนั้นได้ ในกรณี ที่มี กำรกำหนดจ ำนวนค่ำ ใช้จ่ำ ยล่ วงหน้ำแบบแยกต่ำ งหำกจำกกัน
เพิ่มขึ้นในเวลำต่อมำต้องชำระอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนที่เพิ่มขึ้นมำนั้นเป็ นเงินสด
ให้สำนักเลขำธิกำรเป็ นผูก้ ำหนดเงื่อนไขที่ใช้บงั คับกับหนังสื อค้ำประกันของธนำคำรที่คู่พิพำทอำจ
นำมำวำงตำมบทบัญญัติต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น
ดังที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 36(5) ของข้อบังคับ ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำอำจถูกปรับปรุ งแก้ไขเมื่อใดก็ได้ใน
ระหว่ำงกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำร โดยเฉพำะในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนทรัพย์ที่
พิ พ ำท กำรเปลี่ ย นแปลงจ ำนวนค่ ำ ใช้จ่ ำ ยของอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรที่ ไ ด้ป ระมำณกำรไว้ หรื อ กำร
แปรเปลี่ยนในควำมยำกหรื อควำมซับซ้อนของกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
ก่อนที่ผเู้ ชี่ ยวชำญจะเริ่ มงำนตำมคำสั่งของคณะอนุ ญำโตตุลำกำรให้ บรรดำคู่พิพำทหรื อฝ่ ำยหนึ่ ง
ฝ่ ำยใดชำระค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำตำมที่คณะอนุ ญำโตตุลำกำรกำหนดเพื่อให้ครอบคลุมค่ำธรรมเนียม
และค่ำใช้จ่ำยของผูเ้ ชี่ ยวชำญตำมที่ประมำณกำรโดยคณะอนุ ญำโตตุลำกำร คณะอนุ ญำโตตุลำกำร
ต้องรับผิดชอบในกำรดูแลจัดกำรให้คู่พิพำทชำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนั้น
จะไม่มีกำรคำนวณดอกเบี้ยจำกจำนวนเงินอันได้ชำระเป็ นค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำให้กบั บรรดำคู่พิพำท
หรื ออนุญำโตตุลำกำร

ข้ อ 2 - ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียม
1

2

ภำยใต้บงั คับแห่ งข้อ 37(2) ของข้อบังคับ ให้สถำบันกำหนดค่ำธรรมเนียมของอนุญำโตตุลำกำรตำม
อัตรำที่ระบุไว้ในตำรำงข้ำ งท้ำยนี้ หรื อตำมดุลยพินิจของสถำบันในกรณี ที่ไม่มีกำรระบุจำนวนทุน
ทรัพย์ที่พิพำทไว้
ในกำรคิ ด ค่ ำ ธรรมเนี ย มอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำร ให้ ส ถำบัน ค ำนึ ง ถึ ง ควำมพำกเพี ย รและควำมมี
ประสิ ทธิ ภำพในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ของอนุ ญำโตตุลำกำร ระยะเวลำที่ อนุ ญำโตตุลำกำรใช้ ควำม
รวดเร็ วในกำรดำเนิ นกระบวนพิจำรณำ ควำมซับซ้อนของข้อพิพำทและควำมตรงต่อเวลำในกำร
เสนอร่ ำงคำชี้ ขำด เพื่อกำหนดเป็ นจำนวนเงินที่ไม่เกินกว่ำจำนวนค่ำธรรมเนี ยมที่ระบุไว้ในตำรำง
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3

4

5

6

7

8

9

10

หรื อกำหนดเป็ นจำนวนเงินมำกหรื อน้อยกว่ำจำนวนที่กำหนดไว้ในตำรำงค่ำธรรมเนี ยมในกรณี ที่มี
พฤติกำรณ์พิเศษ (ตำมข้อ 37(2) ของข้อบังคับ)
ในกรณี ที่มีกำรเสนอคดีต่ออนุ ญำโตตุลำกำรมำกกว่ำหนึ่ งคน สถำบันมีอำนำจใช้ดุลยพินิจให้เพิ่ม
ค่ำธรรมเนี ยมทั้งหมดขึ้นไปจนถึงขั้นสู งสุ ดซึ่ งโดยปกติจะไม่เกินสำมเท่ำของค่ำธรรมเนี ยมของ
อนุญำโตตุลำกำรคนเดียว
สถำบันเท่ ำ นั้นที่ เ ป็ นผูก้ ำหนดค่ ำ ธรรมเนี ย มและค่ำ ใช้จ่ ำ ยของอนุ ญำโตตุ ลำกำรตำมที่ ร ะบุ ใน
ข้อ บัง คับ กำรตกลงค่ำ ธรรมเนี ย มต่ ำงหำกระหว่ำ งคู่พิ พำทกับอนุ ญำโตตุ ลำกำรเป็ นกำรขัดต่อ
ข้อบังคับ
ให้สถำบันกำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรของหอกำรค้ำ นำนำชำติสำหรั บกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรแต่ละคดีตำมอัตรำที่ระบุไว้ขำ้ งท้ำยนี้ หรื อตำมดุลยพินิจของสถำบัน ในกรณี ที่ไม่
มีกำรระบุจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพำทไว้ ในกรณี ที่คู่พิพำทได้ตกลงยอมรับในกำรบริ กำรเพิม่ เติมต่ำง ๆ
หรื อในกรณี ที่มีพฤติกำรณ์พิเศษ สถำบันอำจกำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรของหอกำรค้ำ
นำนำชำติต่ำกว่ำหรื อสู งกว่ำจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตำรำง แต่ท้ งั นี้ ค่ำใช้จ่ำยเช่ นว่ำนั้นโดยปกติแล้ว
ต้องไม่เกินไปกว่ำอัตรำสู งสุ ดที่ระบุไว้ในตำรำง
ในเวลำใด ๆ ระหว่ำงกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร สถำบันอำจกำหนดส่ วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ
หำรจัดกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติที่พึงชำระ ตำมสัดส่ วนของกำรให้บริ กำรโดยสถำบันและสำนัก
เลขำธิกำร
สถำบันอำจกำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรเพิ่มเติมนอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ในตำรำงอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรก็ได้เป็ นเงื่อนไขสำหรับกำรให้ระงับกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรไว้
ชัว่ ครำวตำมคำร้ องขอของบรรดำคู่พิพำท หรื อของคู่พิพำทฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ งด้วยควำมยินยอมโดย
ปริ ยำยของคู่พิพำทอีกฝ่ ำยหนึ่ง
ในกรณี ที่กำรอนุ ญำโตตุลำกำรสิ้ นสุ ดลงก่อนมีกำรทำคำชี้ขำดอันเป็ นที่สุด ให้สถำบันใช้ดุลยพินิจ
ในกำรกำหนดค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ
หำรจัดกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติ โดยคำนึงถึงขั้นตอนของกระบวนพิจำรณำทำงอนุญำโตตุลำกำร
ที่ได้ทำไปแล้วและพฤติกำรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงินจำนวนใด ๆ ที่บรรดำคู่พิพำทได้ชำระเป็ นเงินล่วงหน้ำสำหรับค่ำใช้จ่ำยซึ่ งเกินกว่ำค่ำใช้จ่ำยใน
กำรอนุ ญำโตตุลำกำรอันกำหนดโดยสถำบัน ให้คืนแก่ บรรดำคู่พิพำทโดยคำนึ งถึ งจำนวนเงินที่
คู่พพิ ำทเหล่ำนั้นได้ชำระไว้
ในกรณี ที่มีกำรยื่นคำร้ องตำมข้อ 35(2) ของข้อบังคับหรื อกำรส่ งคำชี้ ขำดกลับมำให้แก้ไขตำมข้อ
35(4) ของข้อ บังคับ สถำบันอำจกำหนดค่ ำใช้จ่ ำ ยล่ ว งหน้ำ ให้ ครอบคลุ มถึ งค่ ำ ธรรมเนี ย มและ
ค่ำใช้จ่ำยที่ เพิ่มขึ้นของคณะอนุ ญำโตตุลำกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรที่ เพิ่มขึ้น ของ
หอกำรค้ำนำนำชำติ และอำจกำหนดเงื่อนไขในกำรส่ งคำร้ องนั้นไปยังคณะอนุ ญำโตตุลำกำรว่ำ
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12

13
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จะต้องชำระค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำด้วยเงินสดเต็มจำนวนให้แก่หอกำรค้ำนำนำชำติก่อน ให้สถำบันใช้
ดุลยพินิจกำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมคำร้องหรื อกำรส่ งคำชี้ขำดกลับมำให้แก้ไข ซึ่ งอำจ
รวมถึ ง ค่ ำ ธรรมเนี ย มของอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรและค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรบริ ห ำรจัด กำรของหอกำรค้ำ
นำนำชำติ เมื่อได้ให้ควำมเห็นชอบแก่คำวินิจฉัยของคณะอนุญำโตตุลำกำร
สำนักเลขำธิ กำรอำจกำหนดให้ชำระค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรเพิ่มเติมจำกที่กำหนดในตำรำง
อัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำร สำหรับค่ำใช้จ่ำยใดอันเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่ องกับคำร้ องขอตำมข้อ
34(5) ของข้อบังคับก็ได้
ถ้ำมีกำรดำเนินกำรใด ๆ ภำยใต้ขอ้ บังคับว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของหอกำรค้ำนำนำชำติ (ICC
Mediation Rules) ก่อนเริ่ มกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรให้ถือเงินที่ได้ชำระเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริ หำรจัดกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติสำหรับกำรดำเนิ นกำรดังกล่ำวจำนวนกึ่งหนึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติสำหรับกำรอนุญำโตตุลำกำร
จำนวนเงินต่ำง ๆ ที่จ่ำยให้แก่อนุญำโตตุลำกำรไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ หรื อภำษีหรื อค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำอำกรใด ๆ ที่ อำจเรี ยกเก็บจำกค่ำธรรมเนี ยมของอนุ ญำโตตุลำกำร บรรดำคู่พิพำทมี หน้ำที่ตอ้ ง
ชำระค่ำภำษีหรื อค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมกำรเรี ยกให้ชดใช้คืนค่ำธรรมเนียมหรื อภำษีใด
ๆ นั้นเป็ นเรื่ องเฉพำะระหว่ำงอนุญำโตตุลำกำรและคู่พิพำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติอำจต้องเสี ยภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT) หรื อภำษี
อันมีสภำพคล้ำยคลึงกันในอัตรำที่ใช้บงั คับในขณะนั้น

ข้ อ 3 - หอการค้านานาชาติในฐานะผู้มีอานาจแต่ งตั้ง
คำร้ องขอให้หอกำรค้ำนำนำชำติเป็ นผูม้ ีอำนำจแต่งตั้งอนุ ญำโตตุลำกำรต้องปฏิบตั ิตำมข้อบังคับของหอ
กำรค้ ำ นำนำชำติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรเป็ นผู้มี อ ำนำจแต่ ง ตั้ง ในกระบวนพิ จ ำรณำอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรของ
คณะกรรมำธิ ก ำรว่ ำ ด้ ว ยกฎหมำยกำรค้ำ ระหว่ ำ งประเทศขององค์ ก ำรสหประชำชำติ ห รื อกำร
อนุญำโตตุลำกำรเฉพำะกิจอื่น ๆ (Rules of ICC as Appointing Authority in UNCITRAL or Other Ad Hoc
Arbitration Proceedings) โดยต้องยืน่ คำร้องพร้อมชำระเงินค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ คำร้องที่ไม่อำจเรี ยกคืน
ได้จำนวน 3,000 เหรี ยญสหรัฐ ทั้งนี้ จะไม่มีกำรดำเนิ นกำรตำมคำร้ องเช่นว่ำนั้น เว้นแต่จะมีกำรชำระเงิน
ค่ำธรรมเนี ยมดังกล่ำว สำหรับบริ กำรเพิ่มเติมอื่น ๆ หอกำรค้ำนำนำชำติอำจใช้ดุลยพินิจกำหนดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริ หำรจัดกำรที่เหมำะสมกับงำนที่บริ กำรให้ ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยเช่ นว่ำนั้นโดยปกติจะไม่เกิน 10,000
เหรี ยญสหรัฐ
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ให้อตั รำค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรและค่ำธรรมเนียมของอนุญำโตตุลำกำรแนบท้ำยนี้มีผลบังคับ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555 และให้ใช้กบั กำรอนุ ญำโตตุลำกำรที่เริ่ มดำเนิ นกำรในวันหรื อ
หลังจำกวันดังกล่ำวเป็ นต้นไป โดยไม่คำนึ งถึงว่ำข้อบังคับที่ใช้กบั กำรอนุ ญำโตตุลำกำรนั้นจะเป็ น
ฉบับใด
กำรค ำนวณค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรบริ หำรจั ด กำรของหอกำรค้ ำ นำนำชำติ แ ละค่ ำ ธรรมเนี ยม
อนุญำโตตุลำกำรให้นำจำนวนที่คำนวณได้สำหรับจำนวนทุนทรัพย์ยอ่ ยของทุนทรัพย์ที่พิพำทในแต่
ละจำนวน (successive tranche) มำรวมเข้ำด้วยกัน เว้นแต่กรณี ที่จำนวนทุ นทรัพย์ที่พิพำทสู งกว่ำ
500 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐให้คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติท้ งั หมดในอัตรำ
เหมำจ่ำยจำนวนเดียวคือ 113,215 เหรี ยญสหรัฐ
จำนวนทั้งหมดที่กำหนดโดยสถำบันหรื อตำมภำคผนวกใด ๆ ของข้อบังคับให้ชำระเป็ นเงินสกุล
เหรี ยญสหรัฐ เว้นแต่จะถูกห้ำมโดยกฎหมำย ในกรณี เช่นนั้น หอกำรค้ำนำนำชำติอำจนำตำรำงและ
ข้อตกลงเกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมในสกุลเงินอื่นที่แตกต่ำงออกไปมำปรับใช้แทน
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ข้ อบังคับอนุญาโตตุลาการของหอการค้ านานาชาติ
ภาคผนวก 3 - ค่ าใช้ จ่ายและค่ าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการ
ก. ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารจัดการ
จานวนทุนทรัพย์ ที่พพิ าท (เหรียญสหรัฐ)
จนถึง
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
เกินกว่ำ

50,001
100,001
200,001
500,001
1,000,001
2,000,001
5,000,001
10,000,001
30,000,001
50,000,001
80,000,001
500,000,000

ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารจัดการ (*)

50,000

$3,000

100,000

4.73%

200,000

2.53%

500,000

2.09%

1,000,000

1.51%

2,000,000

0.95%

5,000,000

0.46%

10,000,000

0.25%

30,000,000

0.10%

50,000,000

0.09%

80,000,000

0.01%

500,000,000

0.0035%
$113,215

(*) เพื่ อ เป็ นตัว อย่ ำ งประกอบกำรอธิ บ ำยเท่ ำ นั้น ตำรำงในหน้ ำ ต่ อ ไปแสดง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรในเงินสกุลเหรี ยญสหรั ฐ เมื่ อมี กำรคำนวณอย่ำง
เหมำะสม
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ข. ค่ าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการ
จานวนทุนทรัพย์ ที่พิพาท (เหรียญสหรั ฐ)
จนถึง
จนถึง
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
ตั้งแต่
เกินกว่ำ

50,001
100,001
200,001
500,001
1,000,001
2,000,001
5,000,001
10,000,001
30,000,001
50,000,001
80,000,001
100,000,001
500,000,000

ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง

ค่ าธรรมเนียม (**)
จานวนขั้นต่า จานวนขั้นต่า

50,000

$3,000

18.020%

100,000

2.6500%

13.5680%

200,000

1.4310%

7.6850%

500,000

1.3670%

6.8370%

1,000,000

0.9540%

4.0280%

2,000,000

0.6890%

3.6040%

5,000,000

0.3750%

1.3910%

10,000,000

0.1280%

0.9100%

30,000,000

0.0640%

0.2410%

50,000,000

0.0590%

0.2280%

80,000,000

0.0330%

0.1570%

100,000,000

0.0210%

0.1150%

500,000,000

0.0110%

0.0580%

0.0100%

0.0400%

(**) เพื่อเป็ นตัวอย่ำงประกอบกำรอธิ บำยเท่ำนั้น ตำรำงในหน้ำต่อไปแสดง
อัตรำค่ำธรรมเนี ยมต่ำง ๆ ในเงิ นสกุลเหรี ยญสหรั ฐ เมื่ อมี กำรคำนวณอย่ำ ง
เหมำะสม
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ข้ อบัง คับอนุญาโตตุ ลาการของหอการค้ านานาชาติ
ภาคผนวก 3 - ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนยี มของอนุ ญาโตตุลาการ
จำนวนทุนทรัพ ย์ที่พ ิพ ำท
(เหรียญสหรัฐ )

ก. ค่ ำใช้จ่ ำยในกำรบริห ำรจัดกำร (*)
(เหรียญสหรัฐ )

จนถึง
50,000
ตั้งแต่
50,001 ถึง
100,000
ตั้งแต่
100,001 ถึง
200,000
ตั้งแต่
200,001 ถึง
500,000
ตั้งแต่
500,001 ถึง 1,000,000
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 2,000,000
ตั้งแต่ 2,000,001 ถึง 5,000,000
ตั้งแต่ 5,000,001 ถึง 10,000,000
ตั้งแต่ 10,000,001 ถึง 30,000,000
ตั้งแต่ 30,000,001 ถึง 50,000,000
ตั้งแต่ 50,000,001 ถึง 80,000,000
ตั้งแต่ 80,000,001 ถึง 100,000,000
ตั้งแต่ 100,000,001 ถึง 500,000,000
ตั้งแต่ 500,000,000
(*) (**) โปรดดู ในหน้ ำก่ อน

3,000
3,000 +4.73% ของจำนวนที่เกิ น
5,365 +2.53% ของจำนวนที่เกิ น
7,895 +2.09% ของจำนวนที่เกิ น
14,165 +1.51% ของจำนวนที่เกิ น
21,715 +0.95% ของจำนวนที่เกิ น
31,215 +0.46% ของจำนวนที่เกิ น
45,015 +0.25% ของจำนวนที่เกิ น
57,515 +0.10% ของจำนวนที่เกิ น
77,515 +0.09% ของจำนวนที่เกิ น
95,515 +0.01% ของจำนวนที่เกิ น
98,515 +0.0035% ของจำนวนที่เกิ น
99,215 +0.0035% ของจำนวนที่เกิ น
113,215
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50,000
100,000
200,000
500,000
1,000,000
2,000,000
5,000,000
10,000,000
30,000,000
50,000,000
80,000,000
100,000,000

ข. ค่ ำธรรมเนียมของอนุ ญำโตตุ ลำกำร (**)
(เหรียญสหรัฐ )
จำนวนขั้น ต่ ำ
3,000
3,000 +2.6500% ของจำนวนที่เกิ น
50,000
4,325 +1.4310% ของจำนวนที่เกิ น
100,000
5,756 +1.3670% ของจำนวนที่เกิ น
200,000
9,857 +0.9540% ของจำนวนที่เกิ น
500,000
14,627 +0.6890% ของจำนวนที่เกิ น 1,000,000
21,517 +0.3750% ของจำนวนที่เกิ น 2,000,000
32,767 +0.1280% ของจำนวนที่เกิ น 5,000,000
39,167 +0.0640% ของจำนวนที่เกิ น 10,000,000
51,967 +0.0590% ของจำนวนที่เกิ น 30,000,000
63,767 +0.0330% ของจำนวนที่เกิ น 50,000,000
73,667 +0.0210% ของจำนวนที่เกิ น 80,000,000
77,867 +0.0110% ของจำนวนที่เกิ น 100,000,000
121,867 +0.0100% ของจำนวนที่เกิ น 500,000,000

จำนวนสู งสุ ด
18.0200% ของทุนทรัพ ย์ที่พ ิพ ำท
9,010 +13.5680% ของจำนวนที่เกิ น
15,794 +7.6850% ของจำนวนที่เกิ น
23,479 +6.8370% ของจำนวนที่เกิ น
43,990 +4.0280% ของจำนวนที่เกิ น
64,130 +3.6040% ของจำนวนที่เกิ น
100,170 +1.3910% ของจำนวนที่เกิ น
141,900 +0.9100% ของจำนวนที่เกิ น
187,400 +0.2410% ของจำนวนที่เกิ น
235,600 +0.2280% ของจำนวนที่เกิ น
281,200 +0.1570% ของจำนวนที่เกิ น
328,300 +0.1150% ของจำนวนที่เกิ น
351,300 +0.0580% ของจำนวนที่เกิ น
583,300 +0.0400% ของจำนวนที่เกิ น

50,000
100,000
200,000
500,000
1,000,000
2,000,000
5,000,000
10,000,000
30,000,000
50,000,000
80,000,000
100,000,000
500,000,000
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ข้ อบังคับอนุญาโตตุลาการของหอการค้ านานาชาติ
ภาคผนวก 4 - เทคนิคในการบริหารจัดการคดี

รำยกำรดังต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่ำงของเทคนิ คในกำรบริ หำรจัดกำรคดี ซึ่ งคณะอนุ ญำโตตุลำกำรและบรรดำ
คู่พิพำทสำมำรถนำไปใช้ได้เพื่อควบคุมเวลำและค่ำใช้จ่ำย กำรควบคุมเวลำและค่ำใช้จ่ำยให้เป็ นไปอย่ำง
เหมำะสมเป็ นหลักสำคัญในทุกคดี ในคดีที่ไม่ซบั ซ้อนมำกและมูลค่ำที่พิพำทน้อย ก็เป็ นเรื่ องสำคัญที่จะทำ
ให้มนั่ ใจว่ำเวลำและค่ำใช้จ่ำยที่ใช้น้ นั ได้สัดส่ วนกับประโยชน์ได้เสี ยในข้อพิพำท
ก) แยกกระบวนพิจำรณำออกเป็ นสองส่ วน (bifurcating) หรื อออกคำชี้ ขำดบำงส่ วนหนึ่ งคำชี้
ขำดหรื อ มำกกว่ำ ในประเด็นหลัก ซึ่ งอำจคำดหมำยได้ว่ำ จะท ำให้ ก ำรระงับ ข้อ พิ พ ำทมี
ประสิ ทธิภำพมำกขึ้นอย่ำงแท้จริ ง
ข) ระบุประเด็นที่สำมำรถระงับได้ดว้ ยข้อตกลงของบรรดำคู่พิพำทหรื อผูเ้ ชี่ยวชำญของบรรดำ
คู่พิพำท
ค) ระบุประเด็นที่สำมำรถวินิจฉัยได้โดยอำศัยแต่เพียงเอกสำรเพียงอย่ำงเดียว แทนกำรมำเบิก
ควำมของพยำนหรื อกำรให้มำโต้เถียงกันในข้อกฎหมำยในชั้นพิจำรณำคดี
ง) กำรเสนอพยำนเอกสำร
(1)
ให้บรรดำคู่พิพำทยื่นเอกสำรซึ่ งฝ่ ำยตนอำศัยเป็ นข้อสนับสนุ นหรื อข้ออ้ำงมำ
พร้อมกับกำรยืน่ คำคู่ควำมทั้งหลำย
(2)
หลี ก เลี่ ย งไม่ ใ ห้ มี ก ำรยื่นค ำร้ อ งขอให้ ส่ง เอกสำรในกรณี ที่เ ห็ นสมควร เพื่ อ
ควบคุมเวลำและค่ำใช้จ่ำย
(3)
ในกรณี ที่เห็นว่ำคำร้องขอให้ยนื่ เอกสำรมีควำมเหมำะสม ให้จำกัดคำร้องขอ
เฉพำะเอกสำรหรื อประเภทของเอกสำรที่เกี่ยวข้องและมีควำมสำคัญต่อผลแห่ ง
คดีเพียงเท่ำนั้น
(4)
กำหนดระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรยืน่ เอกสำร
(5)
ใช้ตำรำงแสดงกำรยืน่ เอกสำรเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรวินิจฉัยประเด็นข้อ
พิพำทที่เกี่ยวกับเอกสำรที่ยนื่ นั้น
จ) จำกัดควำมยำวและขอบเขตของคำคู่ควำมและพยำนหลักฐำนทั้งที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและ
โดยวำจำ (ทั้งพยำนในข้อเท็จจริ งและพยำนผูเ้ ชี่ยวชำญ) เพื่อหลีกเลี่ยงควำมซ้ ำซ้อนและและ
เพื่อไม่ให้หนั เหออกจำกประเด็นสำคัญ
ฉ) ใช้โทรศัพท์ หรื อกำรประชุมทำงวีดีทศั น์ ในกำรกำหนดขั้นตอนในกำรพิจำรณำและในกำร
พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็ นจะต้องมำประชุมพร้อมหน้ำ และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่ ง
ช่ ว ยให้ มี ก ำรติ ด ต่ อ สื่ อสำรโดยเชื่ อ มต่ อ กั บ อิ น เตอร์ เน็ ต ในระหว่ ำ งคู่ พิ พ ำท คณะ
อนุญำโตตุลำกำรและสำนักเลขำธิกำรของสถำบัน
ช) ให้มีกำรนัดพร้ อมกับคณะอนุ ญำโตตุลำกำร เพื่อปรึ กษำหำรื อและตกลงกำหนดวันพิจำรณำ
และเพื่อให้คณะอนุญำโตตุลำกำรกำหนดประเด็นข้อพิพำทที่คู่พิพำทจะต้องให้ควำมสนใจ
ซ) กำรระงับข้อพิพำท
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ข้ อบังคับอนุญาโตตุลาการของหอการค้ านานาชาติ
ภาคผนวก 4 - เทคนิคในการบริหารจัดการคดี

แจ้ง ให้ บรรดำคู่พิพำททรำบว่ำบรรดำคู่พิพำทมี อิสระในกำรระงับข้อพิพำท
ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ไม่ว่ำโดยกำรเจรจำต่อรองหรื อกำรระงับข้อพิพำทฉันท์
มิตรวิธีอื่นใด ตัวอย่ำงเช่น กำรไกล่เกลี่ยภำยใต้ขอ้ บังคับว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยข้อ
พิพำทของหอกำรค้ำนำนำชำติ (ICC Mediation Rules)
(2)
เมื่อบรรดำคู่พิพำทและคณะอนุ ญำโตตุลำกำรตกลงกัน คณะอนุ ญำโตตุลำกำร
อำจด ำเนิ นกำรเพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรระงับ ข้อพิ พำท แต่ ท้ งั นี้ ต้อ ง
พยำยำมอย่ำงถึ งที่ สุดที่จะให้คำชี้ ขำดใด ๆ ที่ จะทำขึ้นหลังจำกนั้นมี ผลบังคับ
ใช้ได้ตำมกฎหมำย
เทคนิ ค เพิ่มเติมนั้นได้บรรยำยไว้ในสื่ อสิ่ งพิมพ์ของหอกำรค้ำ นำนำชำติชื่อว่ำ “กำรควบคุ มเวลำและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรอนุญำโตตุลำกำร (Controlling Time and Costs in Arbitration)”
(1)
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ข้ อบังคับอนุญาโตตุลาการของหอการค้ านานาชาติ
ภาคผนวก 5 - ข้ อบังคับการอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน

ข้ อ 1 - การยืน่ คาร้ องขอให้ กาหนดมาตรการฉุกเฉิน
1

2
3

4
5

ให้ คู่ พิ พ ำทที่ ป ระสงค์จ ะเลื อ กใช้ อ นุ ญ ำโตตุ ล ำกำรในกรณี ฉุ ก เฉิ น ตำมข้อ 29 ของข้อ บัง คับ
อนุ ญำโตตุลำกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติ (“ข้อบังคับ”) ยื่นคำร้ องขอให้กำหนดมำตรกำรฉุ กเฉิ น
(“คำร้ อง”) ต่อสำนักเลขำธิ กำร ณ สำนักงำนสำขำใด ๆ ดังที่กำหนดในข้อบังคับภำยในของสถำบัน
ในภำคผนวก 2 ของข้อบังคับ
ให้ส่งสำเนำคำร้องในจำนวนที่เพียงพอกับคู่พพิ ำทแต่ละฝ่ ำย โดยมีสำเนำให้แก่คู่พิพำทแต่ละฝ่ ำยกับ
อนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นและสำนักเลขำธิกำรฝ่ ำยละหนึ่งชุด
คำร้องต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
ก) ชื่อเต็ม รำยละเอียด ที่อยู่ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรติดต่อคู่พิพำทแต่ละฝ่ ำย
ข) ชื่อเต็ม ที่อยู่ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรติดต่อบุคคลผูเ้ ป็ นตัวแทนของผูย้ นื่ คำร้อง
ค) รำยละเอียดของลักษณะและพฤติกำรณ์ ที่ส่งผลให้มีกำรยืน่ คำร้อง และข้อพิพำทที่อำ้ งถึงหรื อ
ที่จะมอบให้อนุญำโตตุลำกำรวินิจฉัยชี้ขำด
ง) มำตรกำรฉุ กเฉิ นที่ขอให้กำหนด
จ) สำเหตุที่ผรู้ ้องต้องใช้วธิ ีกำรชัว่ ครำวหรื อมำตรกำรคุม้ ครองโดยไม่สำมำรถรอให้มีกำรแต่งตั้ง
คณะอนุญำโตตุลำกำรได้
ฉ) สัญญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ สัญญำอนุญำโตตุลำกำร
ช) ข้อสัญญำแสดงสถำนที่ในกำรดำเนิ นกำรอนุ ญำโตตุลำกำร กฎหมำยที่ใช้บงั คับ หรื อภำษำที่
ใช้ในกำรอนุญำโตตุลำกำร หำกพึงมี
ซ) หลักฐำนกำรชำระจำนวนเงินตำมข้อ 7(1) ของภำคผนวกนี้ และ
ฌ) คำร้ องขอดำเนิ นกำรอนุ ญำโตตุลำกำรและคำคู่ควำมอื่น ๆ อันเกี่ยวกับข้อพิพำท ซึ่ งได้ยื่นต่อ
สำนักเลขำธิ กำรโดยคู่พิพำทฝ่ ำยใดก็ตำม ในกำรดำเนิ นกระบวนพิจำรณำเป็ นกำรฉุ กเฉิ น
ก่อนที่จะทำคำร้อง
คำร้องอำจแนบเอกสำรหรื อข้อมูลอื่น ๆ ที่ผรู้ ้องพิจำรณำแล้วเห็นสมควร หรื อเป็ นกำรสนับสนุนให้
มีกำรตรวจสอบคำร้องได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
ให้ร่ำงคำร้ องด้วยภำษำที่ ใช้ในกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรตำมที่ ได้ตกลงกันระหว่ำงบรรดำ
คู่พิพำท หรื อหำกไม่ปรำกฏข้อตกลงดังกล่ำว ให้ใช้ภำษำของสัญญำอนุญำโตตุลำกำร
หำกและภำยในขอบเขตที่ประธำนของสถำบัน (“ประธำน”) พิจำรณำโดยอำศัยข้อมูลที่ปรำกฏอยูใ่ น
คำร้ อง แล้วเห็ นว่ำกรณี เข้ำข่ำยที่จะนำข้อกำหนดอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นมำปรับใช้โดย
อำศัยข้อ 29(5) และ 29(6) ของข้อบังคับ ให้สำนักเลขำธิกำรส่ งสำเนำคำร้องและเอกสำรอื่นแนบท้ำย
คำร้ องให้แก่คู่พิพำทฝ่ ำยที่ถูกเรี ยกร้ อง หำกและภำยในขอบเขตว่ำประธำนมีควำมเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
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6

ให้สำนักเลขำธิ กำรแจ้งบรรดำคู่พิพำทว่ำกำรดำเนิ นกระบวนพิจำรณำอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี
ฉุ กเฉิ นจะไม่เกิดขึ้นทั้งในส่ วนของคู่พิพำทบำงฝ่ ำยหรื อทุกฝ่ ำย และให้สำนักเลขำธิกำรส่ งสำเนำคำ
ร้องแก่ค่พู ิพำทเพื่อเก็บไว้เป็ นข้อมูล
ให้ ประธำนเป็ นผูย้ ุติ กำรด ำเนิ นกระบวนพิ จำรณำอนุ ญำโตตุ ลำกำรในกรณี ฉุ กเฉิ น หำกว่ำส ำนัก
เลขำธิ กำรยังไม่ได้รับคำร้ องขอดำเนิ นกำรอนุ ญำโตตุลำกำรจำกผูร้ ้ องขอภำยใน 10 วันนับแต่วนั ที่
สำนักเลขำธิกำรได้รับคำร้อง เว้นแต่อนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นพิจำรณำว่ำจำต้องใช้ระยะเวลำ
ที่ยำวนำนกว่ำนั้น

ข้ อ 2 - การแต่ งตั้งอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน การส่ งสานวนคดีความ
1
2

3

4
5

6

ให้ประธำนแต่งตั้งอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นภำยในระยะเวลำที่ส้ นั ที่สุดเท่ำที่สำมำรถทำได้
โดยปกติคือภำยในสองวันนับแต่วนั ที่สำนักเลขำธิกำรได้รับคำร้อง
ห้ ำ มมิ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ง อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรในกรณี ฉุ ก เฉิ น หลัง จำกที่ ไ ด้ ส่ งส ำนวนคดี ใ ห้ แ ก่ ค ณะ
อนุ ญำโตตุลำกำรตำมข้อ 16 ของข้อบังคับ ให้อนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ก่ อนหน้ำนั้น มี อำนำจที่ จะออกคำสั่งภำยในระยะเวลำที่ จำกัดตำมที่ กำหนดไว้ใ นข้อ 6(4) ของ
ภำคผนวกนี้
เมื่ อมี กำรแต่งตั้งอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ น ให้สำนักเลขำธิ กำรแจ้งบรรดำคู่พิพำทและส่ ง
สำนวนคดีไปยังอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ น ภำยหลังจำกนั้น กำรติดต่อสื่ อสำรใด ๆ ระหว่ำง
คู่พิพำทที่ทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ให้ยนื่ ต่ออนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นโดยตรงพร้อมส่ งสำเนำ
ให้ แ ก่ คู่ พิ พ ำทอี ก ฝ่ ำยและส ำนัก เลขำธิ ก ำร ให้ ส่ ง ส ำเนำกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรใด ๆ ที่ ก ระท ำโดย
อนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นต่อคู่พิพำทให้สำนักเลขำธิกำรหนึ่งชุด
อนุ ญำโตตุลำกำรกรณี ฉุกเฉิ นทุกคน ต้องมีและดำรงไว้ซ่ ึ งควำมเป็ นกลำง และควำมเป็ นอิสระจำก
บรรดำคู่พิพำทที่เกี่ยวข้องในข้อพิพำท
ก่ อนได้รับกำรแต่งตั้ง ผูท้ ี่ จะเป็ นอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นต้องลงนำมในคำแถลงกำรณ์
ยอมรับ ควำมพร้อมปฏิบตั ิงำน ควำมเป็ นกลำง และควำมเป็ นอิสระ ให้สำนักเลขำธิกำรจัดส่ งสำเนำ
คำแถลงกำรณ์ดงั กล่ำวให้กบั บรรดำคู่พิพำท
ห้ำมมิให้อนุญำโตตุลำกำรกรณี ฉุกเฉิ นกระทำกำรในฐำนะอนุญำโตตุลำกำรในกำรอนุญำโตตุลำกำร
ใด ๆ อันเกี่ยวกับข้อพิพำทที่ส่งผลให้มีกำรยืน่ คำร้องในกรณี ฉุกเฉิ น
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ข้ อ 3 - การคัดค้านอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน
1

2

ต้องคัดค้ำนอนุ ญำโตตุลำกำรกรณี ฉุกเฉิ นภำยในสำมวันนับแต่วนั ที่คู่พิพำทที่ทำกำรคัดค้ำนได้รับ
แจ้งถึงกำรแต่งตั้งหรื อนับแต่วนั ที่คู่พิพำทได้รับทรำบถึงข้อเท็จจริ งหรื อพฤติกำรณ์อนั เป็ นเหตุแห่ ง
กำรคัดค้ำน หำกวันดังกล่ำวเกิดขึ้นหลังจำกวันที่ได้รับกำรแจ้ง
ให้สถำบันเป็ นผูว้ ินิจฉัยกำรคัดค้ำน หลังจำกที่สำนักเลขำธิ กำรให้โอกำสอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี
ฉุ กเฉิ น และคู่พิพำทอีกฝ่ ำยหนึ่ ง หรื อบรรดำคู่พิพำท ทำควำมเห็นเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรยื่นภำยใน
ระยะเวลำที่เหมำะสม

ข้ อ 4 - สถานที่ในการดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน
1

2

หำกคู่พิพำทได้ตกลงกันในสถำนที่ ในกำรดำเนิ นกำรอนุ ญำโตตุลำกำร ให้สถำนที่ ดงั กล่ ำวเป็ น
สถำนที่ในกำรดำเนินกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ น หำกมิได้มีกำรตกลงดังกล่ำว ให้
ประธำนกำหนดสถำนที่ในกำรดำเนิ นกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ น โดยไม่เป็ นกำร
ตัดสิ ทธิกำรพิจำรณำกำหนดสถำนที่ของกำรอนุญำโตตุลำกำรตำมข้อ 18(1) ของข้อบังคับ
กำรประชุ มใด ๆ กับอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นให้กระทำซึ่ งหน้ำ ณ สถำนที่ แห่ งใดก็ได้ที่
อนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นเห็ นเป็ นกำรสมควร หรื อโดยกำรประชุ มทำงวีดีทศั น์, โทรศัพท์
หรื อกำรติดต่อ สื่ อสำรในรู ปแบบอื่นในทำนองเดียวกัน

ข้ อ 5 - กระบวนพิจารณา
1

2

ให้อนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นจัดทำตำรำงกำรดำเนิ นกระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี
ฉุ กเฉิ น ภำยในระยะเวลำอันสั้นที่สุดเท่ำที่สำมำรถทำได้ โดยปกติภำยในสองวันนับแต่วนั ที่ได้ส่ง
สำนวนคดีไปยังอนุญำโตตุลำกำรกรณี ฉุกเฉิ นตำมข้อ 2(3) ของภำคผนวกนี้
ให้อนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นดำเนิ นกระบวนกำรตำมที่ อนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุ ก เฉิ น
เห็นสมควร โดยคำนึงถึงลักษณะและควำมเร่ งด่วนของคำร้อง ในทุกกรณี ให้อนุญำโตตุลำกำรกรณี
ฉุ กเฉิ นกระทำกำรด้วยควำมเป็ นธรรมและควำมเป็ นกลำง และให้โอกำสแก่บรรดำคู่พิพำทต่อสู้คดี
ของตนตำมสมควร
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ข้ อ 6 - คาสั่ง
1
2

3
4

5

6

7
8

ตำมข้อ 29(2) ของข้อบังคับ ให้กำรตัดสิ นชี้ขำดของอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นอยูใ่ นรู ปแบบ
ของคำสั่ง (“คำสั่ง”)
ในคำสั่ง ให้อนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นเป็ นผูพ้ ิจำรณำวินิจฉัยว่ำคำร้ องนั้นรับฟั งได้ตำมข้อ
29(1) ของข้อบังคับหรื อไม่ และพิจำรณำวินิจฉัยว่ำอนุญำโตตุลำกำรกรณี ฉุกเฉิ นมีเขตอำนำจในกำร
ออกคำสัง่ มำตรกำรในกรณี ฉุกเฉิ นนั้นหรื อไม่
คำสั่งจะต้องทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและต้องแสดงเหตุผลสนับสนุนคำสั่งนั้น คำสั่งต้องลงวันที่และ
ลงนำมโดยอนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ น
ให้ทำคำสั่งภำยในเวลำไม่เกิน 15 วันนับแต่วนั ที่ มีกำรส่ งสำนวนคดี ไปยังอนุ ญำโตตุลำกำรกรณี
ฉุ กเฉิ นตำมข้อ 2(3) ของภำคผนวกนี้ ประธำนอำจขยำยระยะเวลำดังกล่ำวได้ หำกอนุญำโตตุลำกำร
ในกรณี ฉุกเฉิ นมี คำร้ องขอที่มีเหตุอนั ควรหรื อประธำนเป็ นผูใ้ ห้ขยำยระยะเวลำด้วยตนเอง หำก
ประธำนเห็นว่ำกำรกระทำดังกล่ำวนั้นมีควำมจำเป็ น
ภำยในระยะเวลำที่กำหนดตำมข้อ 6(4) ของภำคผนวกนี้ ให้อนุ ญำโตตุลำกำรกรณี ฉุกเฉิ นส่ งคำสั่ง
ไปยังบรรดำคู่พิพำทพร้อมส่ งสำเนำให้แก่สำนักเลขำธิกำร โดยวิธีสื่อสำรใด ๆ ที่สำมำรถทำได้ ตำม
ข้อ 3(2) ของข้อบังคับ ทั้งนี้ ตำมที่อนุ ญำโตตุลำกำรกรณี ฉุกเฉิ นพิจำรณำแล้วมัน่ ใจว่ำผูร้ ับจะได้รับ
โดยเร็ ว
คำสัง่ จะสิ้ นผลผูกพันบรรดำคู่พิพำท เมื่อ
ก) ประธำนยุติกำรดำเนิ นกระบวนพิจำรณำอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นตำมข้อ 1(6) ของ
ภำคผนวกนี้
ข) สถำบันยอมรับกำรคัดค้ำนอนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นตำมข้อ 3 ของภำคผนวกนี้
ค) มี คำชี้ ขำดอันเป็ นที่สุดของคณะอนุ ญำโตตุลำกำร เว้นแต่คณะอนุ ญำโตตุลำกำรตัดสิ นเป็ น
อย่ำงอื่นโดยชัดแจ้ง หรื อ
ง) มีกำรถอนข้อเรี ยกร้องทั้งปวงหรื อกำรอนุญำโตตุลำกำรยุติลงก่อนมีคำชี้ขำดอันเป็ นที่สุด
อนุญำโตตุลำกำรกรณี ฉุกเฉิ นอำจมีคำสั่ง ภำยใต้เงื่อนไขที่อนุญำโตตุลำกำรกรณี ฉุกเฉิ นเห็นเป็ นกำร
สมควร รวมถึงกำรกำหนดให้จดั หำหลักประกันที่เหมำะสม
เมื่อคู่พิพำทร้ องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร ก่อนกำรส่ งสำนวนคดีไปยังคณะอนุ ญำโตตุลำกำรตำม
ข้อ 16 ของข้อบังคับ อนุญำโตตุลำกำรกรณี ฉุกเฉิ นอำจแก้ไข ยกเลิก หรื อเพิกถอนคำสั่งได้

© ICC พ.ศ. 2557

49

ข้ อบังคับอนุญาโตตุลาการของหอการค้ านานาชาติ
ภาคผนวก 5 - ข้ อบังคับการอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน

ข้ อ 7 - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน
1

2

3

4

5

ผูร้ ้ องขอต้องชำระเงินจำนวน 40,000 เหรี ยญสหรัฐ ประกอบไปด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำร
ของหอกำรค้ำ นำนำชำติ จ ำนวน 10,000 เหรี ยญสหรั ฐ และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและค่ ำ ธรรมเนี ย มของ
อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรในกรณี ฉุ ก เฉิ น จ ำนวน 30,000 เหรี ยญสหรั ฐ โดยไม่ ค ำนึ ง ถึ ง ข้อ 1(5) ของ
ภำคผนวกนี้ ส ำนัก เลขำธิ ก ำรจะไม่ แ จ้งผลเกี่ ยวกับคำร้ องจนกว่ำจะได้รับกำรชำระเงิ นจำนวน
40,000 เหรี ยญสหรัฐ
ในเวลำใด ๆ ระหว่ำงกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรในกรณีฉุกเฉิ น ประธำนสำมำรถ
ตัดสิ นใจเพิม่ ค่ำธรรมเนียมของอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นหรื อค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำร
ของหอกำรค้ำ นำนำชำติ โดยค ำนึ ง ถึ ง พฤติ ก ำรณ์ ข องคดี แ ละลัก ษณะและปริ มำณงำนของ
อนุ ญำโตตุลำกำรกรณี ฉุกเฉิ น สถำบัน, ประธำน และสำนักเลขำธิ กำร หำกคู่พิพำทที่ยื่นคำร้ องไม่
สำมำรถชำระค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นภำยในระยะเวลำที่กำหนดโดยสำนักเลขำธิ กำร ให้ถือว่ำได้มีกำร
เพิกถอนคำร้องนั้น
ในค ำสั่ ง ให้ อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นก ำหนดค่ ำใช้จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ นกระบวนพิจ ำรณำ
อนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นและวินิจฉัยว่ำคู่พิพำทฝ่ ำยใดจะต้องรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
หรื อคู่พิพำทแต่ละฝ่ ำยจะต้องรับผิดชอบในสัดส่ วนใด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นกระบวนพิจำรณำกำรอนุ ญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริ หำรจัดกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติ, ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยของอนุ ญำโตตุลำกำรกรณี
ฉุ กเฉิ น และค่ำทนำยควำมและค่ำใช้จ่ำยอื่นใดตำมสมควรอันเกิดแก่บรรดำคู่พิพำทในกำรดำเนิ น
กระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ น
ในกรณี ที่กำรดำเนินกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นไม่สำมำรถเริ่ มดำเนิ นกำรได้
ตำมข้อ 1(5) ของภำคผนวกนี้ หรื อยุติลงก่อนที่จะมีกำรทำคำสั่ง ให้ประธำนกำหนดจำนวนเงิ นที่
ต้องคืนแก่ผรู้ ้ องขอหำกมี ในทุกกรณี ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรของหอกำรค้ำนำนำชำติจำนวน
5,000 เหรี ยญสหรัฐไม่สำมำรถคืนได้

ข้ อ 8 - หลักทั่วไป
1
2

ประธำนมี อ ำนำจในกำรใช้ดุ ลพินิจ วินิจ ฉัย เรื่ อ งต่ ำ ง ๆ อันเกี่ ย วกับ กำรบริ หำรจัดกำรกระบวน
พิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นที่มิได้กำหนดไว้ในภำคผนวกนี้โดยชัดแจ้ง
ในกรณี ที่ประธำนไม่ อยู่ หรื อเมื่ อประธำนร้ องขอ ให้รองประธำนคนหนึ่ งคนใดของสถำบัน มี
อำนำจในกำรวินิจฉัยแทนประธำน
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3

ในทุกเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนิ นกระบวนพิจำรณำอนุญำโตตุลำกำรในกรณี ฉุกเฉิ นซึ่ งไม่ได้กำหนด
ไว้โดยชัดแจ้งในภำคผนวกนี้ ให้สถำบัน ประธำนและอนุ ญำโตตุ ลำกำรกรณี ฉุกเฉิ นกระทำกำรตำม
เจตนำรมณ์ของข้อบังคับและภำคผนวกนี้
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