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ศนูยอ์นญุาโตตลุาการระหวา่งประเทศสงิคโปร ์

SIAC Rules 
ฉบับที่ 6 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 

1 ขอบเขตการบังคับใช้และการตีความ 

1.1 ในกรณีที่คู่พิพาทตกลงยื่นเสนอข้อพิพาทต่อ  SIAC เพื่อการอนุญาโตตุลาการหรือชี้ขาดตาม
ข้อบังคับของ  SIAC ให้ถือว่าคู่พิพาทได้ตกลงให้ด าเนินกระบวนพิจารณาและบริหารการ
อนุญาโตตุลาการโดย SIAC ตามความในข้อบังคับนี้ 

1.2 ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้
เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับอนุญาโตตุลาการที่ได้เริ่มต้นขึ้น ณ วันที่  หรือภายหลังจากวัน
ดังกล่าวเป็นต้นไป  

1.3 ในข้อบังคับนี้ 

“ค าชี้ขาด” ให้หมายความรวมถึง ค าชี้ขาดบางส่วน ค าชี้ขาดเฉพาะกาล หรือค าชี้ขาดสุดท้าย และ
ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน 

“คณะกรรมการศาล” หมายถึง คณะกรรมการที่ประกอบด้วยกรรมการของศาลไม่น้อยกว่าสองคน
ที่ได้รับแต่งตั้งโดยประธาน (ซึ่งอาจรวมถึงประธานด้วยก็ได้) 

“ศาล” หมายถึง ศาลอนุญาโตตุลาการของ SIAC และให้รวมถึงคณะกรรมการศาลด้วย 

“อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน” หมายถึง อนุญาโตตุลาการที่ได้รับแต่งตั้งตามความในวรรค
สามของตารางแนบท้าย 1 

“แนวปฏิบัติ” หมายถึง แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งคราวเพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์เพิ่มเติม ก ากับดูแล และด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 

“ประธาน” หมายถึง ประธานของศาล และให้รวมถึงรองประธานคนหนึ่งคนใดและนายทะเบียน
ด้วย 

“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนของศาล และให้รวมถึงรองนายทะเบียนคนหนึ่งคนใดด้วย 
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“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
สิงคโปร์ (ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559) 

“SIAC” หมายถึง ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ และ 

“คณะอนุญาโตตุลาการ” ให้หมายความรวมถึง อนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือในกรณีที่มีการ
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการมากกว่าหนึ่งคน ให้หมายถึงอนุญาโตตุลาการทุกคน  

ค าสรรพนามใดๆที่ปรากฏในข้อบังคับนี้มิให้มีลักษณะเป็นการบ่งเพศหนึ่งเพศใด ค านามใดๆที่มี
ความหมายเป็นเอกพจน์ให้มีความหมายเป็นพหูพจน์ในกรณีอันสมควรด้วย 

2 การบอกกล่าวและการค านวณระยะเวลา 

2.1 เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้ ค าบอกกล่าว การติดต่อสื่อสาร หรือ ข้อเสนอใด ๆ ให้ท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  ทั้งนี้ ค าบอกกล่าว การติดต่อสื่อสาร หรือ ข้อเสนอดังกล่าวอาจจัดส่งด้วยตนเอง 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยบริการจัดส่งเอกสาร หรือส่งโดยวิธีการติดต่อสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ (รวมถึง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโทรสาร) หรือส่งโดยวิธีการ
อ่ืนใดที่เหมาะสมที่ปรากฏหลักฐานในการจัดส่ง  การส่งค าบอกกล่าว การติดต่อสื่อสาร หรือ 
ข้อเสนอใดๆ ให้ถือว่าผู้รับได้รับเมื่อได้จัดส่ง (1) ไปยังผู้รับโดยตรงหรือผู้แทนโดยชอบของผู้รับ (2) 
ไปยังถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ หรือที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ของผู้รับ (3) ไปยังที่อยู่อื่นใดที่คู่พิพาทได้
ตกลงกัน (4) ตามธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของคู่พิพาทในคราวก่อนๆหรือ 
(5) หากได้ใช้ความพยายามอันสมควรแล้วแต่ไม่พบสถานที่ส่งข้างต้น ให้ส่งไปยังถิ่นที่อยู่หรือ
สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้รับที่ทราบเป็นคร้ังสุดท้าย  

2.2 ให้ถือว่าผู้รับได้รับค าบอกกล่าว การติดต่อสื่อสาร หรือ ข้อเสนอใดๆ ณ วันที่ได้ส่งเอกสารนั้นตาม
ความในข้อ 2.1 

2.3 เพื่อวัตถุประสงค์ในการค านวณระยะเวลาตามข้อบังคับนี้ ให้เร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ได้ถือว่าผู้รับได้รับค าบอกกล่าว การติดต่อสื่อสาร หรือ ข้อเสนอแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่นาย
ทะเบียนหรือคณะอนุญาโตตุลาการก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ระยะเวลาตามข้อบังคับนี้ให้ค านวณตาม
เวลามาตรฐานของสิงคโปร์ (GMT +8) 

2.4  ให้นับวันใดๆที่มิใช่วันท าการ ณ สถานที่รับค าบอกกล่าว การติดต่อสื่อสาร หรือ ข้อเสนอรวมเข้า
ในการค านวณระยะเวลาภายใต้ข้อบังคับนี้ด้วย หากวันสุดท้ายของระยะเวลาตามข้อบังคับนี้เป็น
วันที่มิใช่วันท าการ ณ สถานที่รับค าบอกกล่าว การติดต่อสื่อสาร หรือ ข้อเสนอตามข้อ 2.1 ให้ขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวออกไปจนถึงวันท าการถัดไป 
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2.5 คู่พิพาทจะต้องยื่นส าเนาค าบอกกล่าว การติดต่อสื่อสาร หรือข้อเสนอใดๆ เกี่ยวกับกระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการต่อนายทะเบียนด้วย 

2.6 เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ นายทะเบียนอาจขยายหรือย่นระยะเวลาใด ๆ ตามที่
ระบุในข้อบังคับนี้ เม่ือใดก็ได้ 

3 ค าขอเริ่มต้นคดี  

3.1 ให้คู่พิพาทที่ประสงค์จะเริ่มกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับนี้ (“ผู้เรียกร้อง”) ยื่น
ค าขอเร่ิมต้นคดีต่อนายทะเบียน โดยค าขอเร่ิมต้นคดีจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก. ข้อเรียกร้องให้เสนอข้อพิพาทสู่กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ 

ข. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ เท่าที่ทราบ 
ของคู่พิพาทในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการและผู้แทนของคู่พิพาท (ถ้ามี)  

ค. การอ้างอิงถึงสัญญาอนุญาโตตุลาการที่ใช้ในการเสนอข้อพิพาท และส าเนาสัญญา
อนุญาโตตุลาการดังกล่าว 

ง. การอ้างอิงถึงสัญญาหรือตราสารอ่ืนใด (เช่น สนธิสัญญาการลงทุน) อันก่อให้เกิดหรือที่
เก่ียวข้องกับข้อพิพาท และส าเนาสัญญาหรือตราสารดังกล่าว เท่าที่เป็นไปได้ 

จ. รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับลักษณะและพฤติการณ์แห่งข้อพิพาท ค าขอปลดเปลื้องความ
เสียหายที่เรียกร้อง  และจ านวนทุนทรัพย์เบื้องต้นที่เรียกร้องเท่าที่จะสามารถประมาณได้ 

ฉ. รายละเอียดของเรื่องใดๆ ที่คู่พิพาทตกลงไว้ก่อนหน้าอันเกี่ยวข้องกับวิธีการด าเนิน
กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ หรือที่ผู้เรียกร้องประสงค์ที่จะเสนอ  

ช. ข้อเสนอเกี่ ยวกับจ านวนอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่ ไม่ ได้ก าหนดไว้ ในสัญญา
อนุญาโตตุลาการ 

ซ. เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้เสนอชื่ออนุญาโตตุลาการคนหนึ่งในกรณีที่
สัญญาอนุญาโตตุลาการก าหนดให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการสามคน หรือ เสนอชื่อ
อนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวในกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการระบุให้แต่งตั้ ง
อนุญาโตตุลาการคนเดียว  

ฌ. ความเห็นเก่ียวกับกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ญ.  ความเห็นเก่ียวกับภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณา และ 

ฎ. การช าระค่าธรรมเนียมเร่ิมต้นตามข้อบังคับนี้ 
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3.2 ค าขอเร่ิมต้นคดีอาจรวมค าเสนอข้อพิพาทที่ระบุไว้ในข้อ 20.2 ด้วยก็ได้  

3.3 วันที่นายทะเบียนได้รับค าขอเริ่มต้นคดีที่มีรายการครบถ้วน ให้ถือเป็นวันเริ่มกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการ เพื่อความชัดเจนในข้อนี้ ให้ถือว่าค าขอเริ่มต้นคดีมีรายการครบถ้วนเมื่อได้ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดต่าง ๆ ในข้อ 3.1 และข้อ 6.1 (ข) (แล้วแต่กรณี) โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หรือเมื่อ
นายทะเบียนเห็นว่า ได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวในสาระส าคัญแล้ว SIAC จะแจ้งให้
คู่พิพาททราบว่ากระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการเร่ิมต้นขึ้นแล้ว  

3.4 ณ เวลาเดียวกับที่ผู้เรียกร้องยื่นค าขอเริ่มต้นคดีต่อนายทะเบียน  ผู้เรียกร้องต้องส่งส าเนาค าขอ
เริ่มต้นคดีให้แก่ผู้คัดค้าน และแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงการส่งดังกล่าว โดยระบุวิธีที่ใช้ในการ
จัดส่งและวันที่ได้ส่งส าเนาค าขอเร่ิมต้นคดีดังกล่าว 

4 ค าตอบรับค าขอเริ่มต้นคดี 

4.1 ให้ผู้คัดค้านยื่นค าตอบรับค าขอเริ่มต้นคดีต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้คัดค้านได้รับ
ค าขอเร่ิมต้นคดี โดยค าตอบรับค าขอเร่ิมต้นคดีต้องมีรายการต่อไปนี้ 

ก. การยอมรับหรือปฏิเสธข้อเรียกร้องไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค าแก้ต่างเท่าที่
เป็นไปได้ว่าคณะอนุญาโตตุลาการไม่มีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาท  

ข. รายละเอียดโดยย่อเก่ียวกับลักษณะและพฤติการณ์แห่งข้อเรียกร้องแย้ง ค าขอปลดเปลื้อง
ความเสียหายที่เรียกร้อง และจ านวนทุนทรัพย์เบื้องต้นที่เรียกร้องแย้ง เท่าที่จะสามารถ
ประมาณได้ 

ค. ความเห็นต่อข้อความใด ๆ ในค าขอเริ่มต้นคดีตามข้อ 3.1 หรือความเห็นใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
เร่ืองที่ระบุไว้ในข้อ 3.1  

ง. เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้เสนอชื่ออนุญาโตตุลาการคนหนึ่งในกรณีที่
สัญญาอนุญาโตตุลาการก าหนดให้มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการสามคน หรือ ในกรณีที่
สัญญาอนุญาโตตุลาการระบุให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียว ให้ระบุความเห็นเก่ียวกับ
การเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการคนเดียวโดยผู้เรียกร้อง หรือให้เสนอชื่ออนุญาโตตุลาการคน
อ่ืนแทน และ 

ฌ. การช าระค่าค่าธรรมเนียมเร่ิมต้นตามข้อบังคับนี้ส าหรับการเรียกร้องแย้ง  

4.2 ค าตอบรับค าขอเริ่มต้นคดีอาจรวมค าคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้งตามที่ระบุไว้ในข้อ 20.3 และข้อ 
20.4 มาด้วยก็ได้ 
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4.3 ณ เวลาเดียวกับที่ผู้คัดค้านยื่นค าตอบรับค าขอเริ่มต้นคดีต่อนายทะเบียน ผู้คัดค้านต้องส่งส าเนา
ค าตอบรับค าขอเริ่มต้นคดีให้แก่ผู้เรียกร้อง และแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงการส่งดังกล่าว โดย
ระบุวิธีที่ใช้ในการจัดส่งและวันที่ได้ส่งส าเนาค าตอบรับค าขอเร่ิมต้นคดีดังกล่าว 

5 กระบวนพิจารณาโดยเร่งรัด 

5.1 ก่อนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยื่นค าขอต่อนายทะเบียนให้
ด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งรัดตามข้อนี้ก็ได้  ทั้งนี้ หากเข้าเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ 

ก. ทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินจ านวนที่เทียบเท่า 6,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เมื่อน าข้อ
เรียกร้อง ข้อเรียกร้องแย้ง และข้อต่อสู้เร่ืองการหักกลบลบหนี้มาพิจารณารวมกันแล้ว 

ข. คู่พิพาทตกลงให้ด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งรัด หรือ 

ค. ในกรณีมีเหตุเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ 

คู่พิพาทฝ่ายที่ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนให้ด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการโดยเร่งรัดตาม
ข้อ 5.1 นี้ ต้องส่งส าเนาค าขอเช่นว่าให้แก่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง ในเวลาเดียวกันกับที่ยื่นค าขอต่อนาย
ทะเบียนให้ด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการโดยเร่งรัดนั้น และต้องแจ้งให้นายทะเบียน
ทราบถึงการส่งส าเนาดังกล่าว โดยระบุวิธีที่ใช้ในการจัดส่งและวันที่ได้ส่งส าเนาค าขอดังกล่าว 

5.2 เมื่อคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งได้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนตามข้อ 5.1 และเมื่อประธานได้พิจารณาความเห็น
ของคู่พิพาทและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว และเห็นสมควรว่าให้ด าเนินกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการโดยเร่งรัดได้ ให้ด าเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้ 

ก. นายทะเบียนมีอ านาจย่นก าหนดระยะเวลาใดๆ ตามข้อบังคับนี้ได้ 

ข. ให้อนุญาโตตุลาการแต่เพียงคนเดียวพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาท เว้นแต่ประธานจะก าหนด
เป็นอย่างอื่น 

ค. คณะอนุญาโตตุลาการอาจวินิจฉัยโดยหารือกับคู่พิพาทว่า จะชี้ขาดข้อพิพาทด้วยพยาน
เอกสารแต่เพียงอย่างเดียว หรือจะพิจารณาด้วยวาจาต่อหน้าคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อ
สืบพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการซักถามด้วยวาจา 

ง. ค าชี้ขาดสุดท้ายต้องจัดท าขึ้นภายในหกเดือนนับแต่วันแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ เว้น
แต่ ในกรณีที่นายทะเบียนขยายเวลาท าค าชี้ขาดสุดท้ายดังกล่าวในพฤติการณ์พิเศษ และ 

จ. คณะอนุญาโตตุลาการอาจระบุเหตุผลโดยย่อประกอบการท าค าชี้ขาดสุดท้ายก็ได้ เว้นแต่
คู่พิพาทจะได้ตกลงกันว่า ไม่จ าต้องระบุเหตุผลประกอบ 
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5.3 ในการตกลงด าเนินกระบวนพิจารณาตามข้อบังคับนี้ คู่พิพาทตกลงว่าหากกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการได้ด าเนินการโดยเร่งรัดตามความในข้อ 5 นี้ ให้กฎเกณฑ์และกระบวนการตามข้อ 
5.2 ใช้บังคับ แม้ว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการจะมีข้อความขัดหรือแย้งกับกระบวนการดังกล่าวก็ตาม 

5.4 ถ้าคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอ ภายหลังจากคู่พิพาททุกฝ่ายมีโอกาสในการน าเสนอข้อต่อสู้ของ
ตนแล้ว และเมื่อพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่อาจปรากฏข้ึนมาในภายหลัง  คณะอนุญาโตตุลาการ
โดยการหารือกับนายทะเบียน อาจมีค าสั่งให้งดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการโดยเร่งรัดก็ได้ 
ในกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการสั่งงดการกระบวนพิจารณาโดยเร่งรัดตามข้อ 5.4 นี้  ให้คณะ
อนุญาโตตุลาการเดิมที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งรัดเป็นคณะอนุญาโตตุลาการ
ในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการต่อไป 

6 สัญญาหลายฉบับ 

6.1 กรณีที่ข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญามากกว่าหนึ่งฉบับ ผู้เรียกร้องอาจด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

ก. ยื่นค าขอเร่ิมต้นคดีตามสัญญาอนุญาโตตุลาการแต่ละสญัญาทีย่กอ้าง พร้อมทั้งยื่นค าขอให้
รวมกระบวนพิจารณาตามความในข้อ 8.1 หรือ 

ข. ยื่นค าขอเร่ิมต้นคดีเพียงฉบับเดียวตามสัญญาอนุญาโตตุลาการทั้งหมดที่ยกอ้าง โดยค าขอ
เริ่มต้นคดีนั้นต้องระบุรายละเอียดของสัญญาและสัญญาอนุญาโตตุลาการแต่ละฉบับที่ยก
อ้าง และระบุรายละเอียดว่าแต่ละกรณีพิพาทดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์การรวมกระบวน
พิจารณาตามข้อ 8.1 อย่างไร ทั้ งนี้  ให้ถือว่าผู้ เรียกร้องได้เริ่มกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการหลายคดี แต่ละคดีอาศัยสัญญาอนุญาโตตุลาการแต่ละฉบับที่อ้างถึง 
และค าขอเริ่มต้นคดีตามข้อ 6.1 (ข) นี้ให้ถือเป็นค าขอให้รวมกระบวนพิจารณาความ
ทั้งหมดตามข้อ 8. 

6.2 ในกรณีที่ผู้เรียกร้องได้ยื่นค าขอเริ่มต้นคดีตั้งแต่สองฉบับขึ้นไปตามความในข้อ 6.1 (ก) ให้นาย
ทะเบียนรับช าระค่าธรรมเนียมเริ่มต้นแต่เพียงรายการเดียวตามข้อบังคับนี้ ส าหรับกระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการทั้งหมดที่จะรวมพิจารณา แต่ถ้าศาลปฏิเสธไม่รับค าขอให้รวมกระบวน
พิจารณาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้เรียกร้องต้องช าระค่าธรรมเนียมเริ่มต้นตามข้อบังคับนี้ส าหรับ
กระบวนพิจารณาแต่ละรายการที่ไม่ได้น ามารวมกระบวนพิจารณา 

6.3 กรณีที่ผู้เรียกร้องได้ยื่นค าขอเริ่มต้นคดีฉบับเดียวตามความในข้อ 6.1 (ข) แต่ศาลปฏิเสธไม่รับค า
ขอให้รวมกระบวนพิจารณาไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้เรียกร้องต้องยื่นค าขอเริ่มต้นคดี และ
ต้องช าระค่าธรรมเนียมเริ่มต้นตามข้อบังคับนี้ ส าหรับกระบวนพิจารณาแต่ละรายการที่ไม่ได้น ามา
รวมกระบวนพิจารณา 
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7. การเข้าเป็นคู่พิพาทร่วม 

7.1 ก่อนจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทหรือบุคคลอ่ืนใดที่มิใช่คู่พิพาทในกระบวนพิจารณาอาจ
ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน เพื่อให้มีคู่พิพาทเพิ่มเติมฝ่ายหนึ่งหรือมากกว่านั้นเข้าร่วมในกระบวน
พิจารณาที่ก าลังด าเนินอยู่ตามข้อบังคับนี้ ไม่ว่าจะในฐานะเป็นผู้เรียกร้องหรือผู้ คัดค้านก็ได้ ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ 

ก. คู่พิพาทดังกล่าวที่จะเข้ามาร่วมผูกพันตามสัญญาอนุญาโตตุลาการในเบื้องต้น (prima 
facie) หรือ 

ข. คู่พิพาททุกฝ่าย รวมถึงคู่พิพาทที่จะเข้าร่วม ยินยอมให้คู่พิพาทดังกล่าวเข้าร่วมเป็น
คู่พิพาทได้ 

7.2 ค าขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาตามข้อ 7.1 ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก. หมายเลขอ้างอิงข้อพิพาทในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่ก าลังด าเนินอยู่ 

ข. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ของคู่พิพาทใน
กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการทุกฝ่าย เท่าที่ทราบ รวมทั้งคู่พิพาทที่จะเข้าร่วมและ
ผู้แทนของคู่พิพาทนั้น (ถ้ามี) และอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อหรือได้รับการแต่ง
ตั้งอยู่ในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่ก าลังด าเนินอยู่  

ค. ข้อความที่ระบุว่าคู่พิพาทที่จะเข้าร่วมจะเข้ามาเป็นผู้เรียกร้องหรือผู้คัดค้าน 

ง. รายละเอียดตามที่ระบุในข้อ 3.1 (ค) และข้อ 3.1 (ง) 

จ. ในกรณีที่ยื่นค าขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาตามข้อ 7.1 (ข) ต้องระบุสัญญาที่เก่ียวข้อง 
และส าเนาสัญญาดังกล่าว เท่าที่จะเป็นไปได้ และ 

ฉ. ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งสนับสนุนค าขอเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาโดยสังเขป  

เมื่อค าขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณามีรายละเอียดตามที่ก าหนดในข้อ 7.2 นี้ หรือเมื่อนาย
ทะเบียนเห็นว่าค าขอดังกล่าวมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อก าหนดข้างต้นอย่างมีนยัส าคัญแล้ว ให้ถือ
ว่าค าขอนั้นสมบูรณ์ โดย SIAC ต้องแจ้งให้คู่พิพาททุกฝ่าย รวมถึงคู่พิพาทที่จะเข้าร่วมทราบ เมื่อค า
ขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาสมบูรณ์ 

7.3 ในเวลาเดียวกันกับที่ได้ยื่นค าขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาต่อนายทะเบียนตามข้อ 7.1 คู่พิพาท
หรือบุคคลอ่ืนใดที่มิใช่คู่พิพาทที่จะเข้าร่วมเป็นคู่พิพาท ต้องส่งส าเนาค าขอเช่นว่านั้นให้แก่คู่พิพาท
ทุกฝ่าย รวมถึงบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่พิพาทด้วย และแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงการส่งดังกล่าว 
โดยระบุวิธีที่ใช้ในการน าส่งและวันที่ได้ส่งค าขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาดังกล่าว 
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7.4 เมื่อศาลได้พิจารณาความเห็นของคู่พิพาททุกฝ่าย รวมถึงความเห็นของคู่พิพาทฝ่ายที่จะเข้าร่วมใน
กระบวนพิจารณา และพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ศาลต้องมีค าสั่งตามข้อ 7.1 ว่าจะอนุญาต (ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาได้หรือไม่ แต่ค าสั่งอนุญาตของ
ศาลตามข้อนี้ไม่กระทบต่ออ านาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการตัดสินภายหลังในประเด็นว่า
ด้วยเขตอ านาจที่เกิดขึ้นจากค าสั่งอนุญาตดังกล่าว และค าสั่งไม่อนุญาตให้เข้าเป็นคู่พิพาทร่วมตาม
ข้อ 7.4 นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนย่อมไม่กระทบสิทธิของคู่พิพาทหรือบุคคลอ่ืนใดที่มิใช่คู่พิพาท
ในการยื่นค าขอเข้าเป็นคู่พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการตามความในข้อ 7.8  

7.5 ในกรณีที่ค าขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาได้รับอนุญาตตามข้อ 7.4 ให้นับวันที่ได้รับค าขอเข้าร่วม
ในกระบวนพิจารณาที่สมบูรณ์เป็นวันเริ่มกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการส าหรับคู่พิพาทที่เข้า
มาเป็นคู่พิพาทดังกล่าว 

7.6 ในกรณีที่ค าขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาได้รับอนุญาตตามข้อ 7.4 ศาลอาจเพิกถอนการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการคนใดที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนจะมีค าสั่งอนุญาตให้คู่พิพาทจะเข้ามาเป็นคู่พิพาทก็
ได้  ทั้งนี้ เว้นแต่คู่พิพาททุกฝ่าย รวมถึงคู่พิพาทที่เข้ามาเป็นคู่พิพาทได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน ให้
บังคับตามความในข้อ 9 ถึงข้อ 12 ตามแต่กรณี และก าหนดเวลาดังกล่าวให้เริ่มนับจากวันที่
คู่พิพาทได้รับค าสั่งของศาลตามข้อ 7.4 

7.7 ค าสั่งเพิกถอนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการของศาลตามข้อ 7.6 ย่อมไม่กระทบต่อความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท า ค าสั่ง หรือค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการใดๆที่ได้กระท าหรือมีขึ้นก่อนที่
อนุญาโตตุลาการคนนั้นถูกเพิกถอน 

7.8 เมื่อได้มีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว คู่พิพาทหรือบุคคลอ่ืนใดที่มิใช่คู่พิพาทในกระบวน
พิจารณาอาจยื่นค าขอต่อนายทะเบียน เพื่อให้มีคู่พิพาทเพิ่มเติมฝ่ายหนึ่งหรือมากกว่านั้นเข้าร่วมใน
กระบวนพิจารณาที่ก าลังด าเนินอยู่ตามข้อบังคับนี้ ไม่ว่าจะในฐานะเป็นผู้เรียกร้องหรือผู้คัดค้านก็ได้ 
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ 

ก. คู่พิพาทดังกล่าวที่จะเข้ามาร่วมผูกพันตามสัญญาอนุญาโตตุลาการในเบื้องต้น (prima 
facie) หรือ 

ข. คู่พิพาททุกฝ่าย รวมถึงคู่พิพาทที่จะเข้าร่วม ยินยอมให้คู่พิพาทดังกล่าวเข้าร่วมเป็น
คู่พิพาทได้ 

โดยจะยื่นค าขอต่อคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อ 7.8 นี้ต่อนายทะเบียนก็ได้ ตามสมควร 

7.9 เว้นแต่คณะอนุญาโตตุลาการจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ใช้ความในข้อ 7.2 บังคับกับค าขอเข้าร่วมใน
กระบวนพิจารณาตามข้อ 7.8 โดยอนุโลม 



(ค ำแปล) 
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7.10 เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการได้ให้โอกาสคู่พิพาททุกฝ่าย รวมถึงคู่พิพาทฝ่ายที่จะเข้าร่วมในกระบวน
พิจารณาในการชี้แจง และได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว คณะอนุญาโตตุลาการต้องมีค าสั่งตาม
ข้อ 7.8 ว่าจะอนุญาต (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาได้
หรือไม่ แต่ค าสั่งอนุญาตของคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อนี้ไม่กระทบต่ออ านาจของคณะ
อนุญาโตตุลาการในการตัดสินภายหลังในประเด็นว่าด้วยเขตอ านาจที่เกิดขึ้นจากค าสั่งอนุญาต
ดังกล่าว  

7.11 ในกรณีที่ค าขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาได้รับอนุญาตตามข้อ 7.10 ให้นับวันที่คณะ
อนุญาโตตุลาการหรือนายทะเบียน แล้วแต่กรณี ได้รับค าขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาที่สมบูรณ์
เป็นวันเร่ิมกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการส าหรับคู่พิพาทที่เข้ามาเป็นคู่พิพาทดังกล่าว 

7.12 กรณีที่คู่พิพาทได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นคู่พิพาทร่วมตามข้อ 7.4 หรือข้อ 7.10 ให้ถือว่าคู่พิพาทที่มิได้
เสนอชื่ออนุญาโตตุลาการหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ได้สละสิทธิในการเสนอ
ชื่ออนุญาโตตุลาการหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบสิทธิของ
คู่พิพาทฝ่ายนั้นในการคัดค้านอนุญาโตตุลาการตามความในข้อ 14 

7.13 กรณีที่คู่พิพาทได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นคู่พิพาทร่วมตามข้อ 7.4 หรือข้อ 7.10 คู่พิพาทดังกล่าว
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเร่ิมต้นส าหรับข้อเรียกร้องเพิ่มเติมหรือข้อเรียกร้องแย้งแต่ละรายการด้วย 

8 การรวมกระบวนพิจารณา 

8.1 ก่อนการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทที่จะรวมกระบวนพิจารณา คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดอาจยื่นค าขอต่อนายทะเบียนให้รวมกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการตั้งแต่สองรายการข้ึนไปที่
ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาตามข้อบังคับนี้เป็นกระบวนพิจารณาเดียว ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ส าหรับกระบวนพิจารณาแต่ละรายการที่จะรวมเข้าด้วยกัน 

ก. คู่พิพาททุกฝ่ายตกลงให้รวมกระบวนพิจารณา 

ข. ข้อเรียกร้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการมาจากสัญญาอนุญาโตตุลาการเดียวกัน 
หรือ 

ค. สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีลักษณะที่ขัดหรือแย้งกัน และ (1) ข้อพิพาททั้งหมดเกิดจาก
นิติสัมพันธ์เดียวกัน (2) ข้อพิพาทเกิดจากสัญญาประธานและสัญญาอุปกรณ์หลายฉบับที่
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประธานนั้น หรือ (3) ข้อพิพาทเกิดจากธุรกรรมรายการเดียวกัน
หรือหลายรายการต่อเนื่องกันไป 
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8.2 ค าขอให้รวมกระบวนพิจารณาตามข้อ 8.1 ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก. หมายเลขอ้างอิงข้อพิพาทในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่จะขอรวมกระบวน
พิจารณา 

ข. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ของคู่พิพาทใน
กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการทุกฝ่าย เท่าที่ทราบ และผู้แทนของคู่พิพาท (ถ้ามี) 
และอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อหรือได้รับแต่งตั้งอยู่ในกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการที่จะขอรวมกระบวนพิจารณา 

ค. รายละเอียดตามที่ระบุในข้อ 3.1 (ค) และข้อ 3.1 (ง) 

ง. ในกรณีที่ยื่นค าขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาตามข้อ 8.1 (ก) ต้องระบุสัญญาที่เก่ียวข้อง 
และส าเนาสัญญาดังกล่าว เท่าที่เป็นไปได้ และ 

จ. ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งสนับสนุนค าขอให้รวมกระบวนพิจารณาโดยสังเขป  

8.3 ในเวลาเดียวกันกับที่ได้ยื่นค าขอรวมกระบวนพิจารณาต่อนายทะเบียน คู่พิพาทที่ยื่นค าร้องตามข้อ 
8.1 ต้องส่งส าเนาค าร้องเช่นว่าให้แก่คู่พิพาททุกฝ่าย และแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงการส่ง
ดังกล่าว โดยระบุวิธีที่ใช้ในการน าส่งและวันที่ได้ส่งค าขอรวมกระบวนพิจารณาดังกล่าว 

8.4 เมื่อศาลได้พิจารณาความเห็นของคู่พิพาททุกฝ่าย และพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ศาลต้องมีค าสั่งตาม
ข้อ 8.1 ว่าจะอนุญาต (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้รวมกระบวนพิจารณาได้หรือไม่ แต่ค าสั่ง
อนุญาตของศาลตามข้อนี้ไม่กระทบต่ออ านาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการตัดสินภายหลังใน
ประเด็นว่าด้วยเขตอ านาจที่เกิดขึ้นจากค าสั่งอนุญาตดังกล่าว และค าสั่งอนุญาตให้รวมกระบวน
พิจารณาตามข้อ 8.4 นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ย่อมไม่กระทบสิทธิของคู่พิพาทในการยื่นค าขอ
รวมกระบวนพิจารณาต่อคณะอนุญาโตตุลาการตามความในข้อ 8.7 ทั้งนี้ กระบวนพิจารณาที่มิได้
รวมเข้าด้วยกัน ให้ด าเนินกระบวนพิจารณาแยกรายการไปตามความในข้อบังคับนี้ 

8.5 ในกรณีที่ศาลได้มีค าสั่งรวมกระบวนพิจารณาตามความในข้อ 8.4 ให้กระบวนพิจารณารวมเข้าไปใน
กระบวนพิจารณาที่นายทะเบียนเห็นว่าได้เริ่มขึ้นเป็นล าดับแรก เว้นแต่คู่พิพาททั้ งหมดจะตกลงกัน
เป็นอย่างอื่น หรือศาลมีค าสั่งเป็นอย่างอื่นโดยพิจารณาจากพฤติการณ์แห่งคดี 

8.6 ในกรณีที่ได้มีการอนุญาตให้รวมกระบวนพิจารณาตามข้อ 8.4 ศาลอาจเพิกถอนการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการรายใด ๆ ที่ได้ตั้งก่อนมีค าสั่งให้รวมกระบวนพิจารณาก็ได้ เว้นแต่ว่าคู่พิพาท
ทั้งหมดจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้บังคับตามความในข้อ 9 ถึงข้อ 12 ตามแต่กรณี และ
ก าหนดเวลาดังกล่าวให้เร่ิมนับจากวันที่คู่พิพาทได้รับค าสั่งของศาลตามข้อ 8.4 
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8.7 เมื่อได้มีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทที่จะรวมกระบวนพิจารณาแล้ว คู่พิพาทฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดอาจยื่นค าขอต่อคณะอนุญาโตตุลาการให้รวมกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการตั้งแต่
สองรายการขึ้นไปที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาตามข้อบังคับนี้เป็นกระบวนพิจารณาเดียว ทั้งนี้ 
กระบวนพิจารณาแต่ละรายการที่จะรวมเข้าด้วยกันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

ก. คู่พิพาททุกฝ่ายตกลงให้รวมกระบวนพิจารณา 

ข. ข้อเรียกร้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการมาจากสัญญาอนุญาโตตุลาการเดียวกัน 
และได้มีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการคณะเดียวกันในกระบวนพิจารณาแต่ละรายการ 
หรือมิได้มีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการในกระบวนพิจารณาอ่ืน หรือ 

ค. สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีลักษณะที่ขัดหรือแย้งกัน ได้มีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
คณะเดียวกัน ในกระบวนพิจารณาแต่ละรายการ หรือมิ ได้มี การจัดตั้ ง คณะ
อนุญาโตตุลาการในกระบวนพิจารณาอ่ืน และ (1) ข้อพิพาททั้งหมดเกิดจากนิติสัมพันธ์
เดียวกัน (2) ข้อพิพาทเกิดจากสัญญาประธานและสัญญาอุปกรณ์หลายฉบับที่เป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาประธานนั้น หรือ (3) ข้อพิพาทเกิดจากธุรกรรมรายการเดียวกันหรือหลาย
รายการต่อเนื่องกันไป 

8.8 เว้นแต่คณะอนุญาโตตุลาการจะมีค าสั่งอ่ืนใดเป็นการเฉพาะ ให้ใช้ความในข้อ 8.2 บังคับกับค าขอ
รวมกระบวนพิจารณาข้อ 8.7 โดยอนุโลม 

8.9 เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการได้ให้โอกาสคู่พิพาททุกฝ่ายในการชี้แจง และได้พิจารณาพฤติการณ์แห่ง
คดีแล้ว คณะอนุญาโตตุลาการต้องมีค าสั่งตามข้อ 8.7 ว่าจะอนุญาต (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้
รวมกระบวนพิจารณาได้หรือไม่ แต่ค าสั่งอนุญาตของคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อนี้ไม่กระทบต่อ
อ านาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการตัดสินภายหลังในประเด็นว่าด้วยเขตอ านาจที่เกิดขึ้นจาก
ค าสั่งอนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ กระบวนพิจารณาที่มิได้รวมเข้าด้วยกัน ให้ด าเนินกระบวนพิจารณา
แยกรายการไปตามความในข้อบังคับนี้ 

8.10 ในกรณีที่ได้มีการอนุญาตให้รวมกระบวนพิจารณาตามข้อ 8.9 ศาลอาจเพิกถอนการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการรายใด ๆ ที่ได้มีการแต่งตั้งก่อนมีค าสั่งให้รวมกระบวนพิจารณาก็ได้ 

8.11 การเพิกถอนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการของศาลตามข้อ 8.6 หรือข้อ 8.10 จะไม่กระทบต่อ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าใดๆ ค าสั่ง หรือค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ได้กระท าขึ้น 
หรือมีขึ้นก่อนที่อนุญาโตตุลาการคนนั้นจะถูกเพิกถอน 

8.12 ในกรณีที่คู่พิพาทได้รับอนุญาตให้รวมกระบวนพิจารณาตามข้อ 8.4  หรือข้อ 8.9 ให้ถือว่าคู่พิพาทที่
มิได้เสนอชื่ออนุญาโตตุลาการหรือมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ สละสิทธิในการ
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เสนอชื่ออนุญาโตตุลาการหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบสิทธิ
ของคู่พิพาทฝ่ายนั้นในการคัดค้านอนุญาโตตุลาการตามความในข้อ 14 

9. จ านวนอนุญาโตตุลาการและการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ 

9.1 ให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับนี้ เว้นแต่
คู่พิพาทจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน หรือเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน โดยพิจารณาข้อเสนอชื่อ
อนุญาโตตุลาการของคู่พิพาท ว่าจ าเป็นต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการสามคนด้วยเหตุแห่งความ
ซับซ้อนแห่งคดี ทุนทรัพย์ที่เก่ียวข้อง หรือพฤติการณ์อื่นใดที่เก่ียวข้องในข้อพิพาท 

9.2 กรณีที่คู่พิพาทตกลงให้คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือหลายฝ่ายเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือให้
บุคคลภายนอกเป็นผู้ตั้ง ซึ่งรวมถึงการให้อนุญาโตตุลาการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้วเป็นผู้ตั้ง ให้ข้อตกลง
ดังกล่าวเป็นข้อตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับนี้ 

9.3 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ อนุญาโตตุลาการที่คู่พิพาทเป็นผู้เสนอชื่อ หรือที่เสนอชื่อโดยบุคคลภายนอก 
รวมถึงการให้อนุญาโตตุลาการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้วเป็นผู้เสนอชือ่ จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยอาศยั
ดุลยพินิจของประธาน 

9.4 ให้ประธานแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้  ค าสั่งของประธานในการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับนี้ให้เป็นที่สุด และจะอุทธรณ์มิได้ 

9.5 ประธานอาจแต่งตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุญาโตตุลาการตามที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแนะน า
หรือเสนอชื่อมาก็ได้ 

9.6 ให้นายทะเบียนเป็นผู้วางข้อก าหนดในการแต่งตั้งอนุญาโตตลุาการแต่ละคราวตามความในข้อบังคบั
นี้และแนวปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น หรือตามที่คู่พิพาทได้ตกลงร่วมกัน  

10 การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียว 

10.1 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียว คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลคนหนึ่งคนใด
หรือหลายคนที่จะท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการคนเดียวต่อคู่พิพาทอีกฝ่ายได้ ในกรณีที่คู่พิพาทตก
ลงเห็นชอบการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียว ให้บังคับตามความในข้อ 9.3 ของข้อบังคับนี้ 

10.2 หากภายใน 21 วันนับแต่วันเริ่มกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ หรือในระยะเวลาอ่ืนที่คู่พิพาท
ตกลงร่วมกันหรือที่นายทะเบียนเป็นผู้ก าหนด คู่พิพาทไม่สามารถตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการ
คนเดียวได้ หรือกรณีที่คู่พิพาทรายหนึ่งคนใดร้องขอไม่ว่าเวลาใด ๆ ให้ประธานเป็นผู้แต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการคนเดียว 



(ค ำแปล) 

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร ์
SIAC Rules ฉบับท่ี 6 วันท่ี 1 สิงหาคม 2559   13 

11 การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการสามคน 

11.1 ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการสามคน ให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการ
หนึ่งคน 

11.2 ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการได้ภายใน 14 วันนับแต่วันที่
ได้รับทราบการเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการของคู่พิพาทอีกฝ่าย หรือภายในระยะเวลาที่คู่พิพาทตกลง
ร่วมกันหรือระยะเวลาที่นายทะเบียนเป็นผู้ก าหนด ให้ประธานเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทน
คู่พิพาทฝ่ายนั้น 

11.3 เว้นแต่คู่พิพาทจะได้ตกลงให้ใช้วิธีการอ่ืนในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สาม หรือในกรณีที่
วิธีการที่ตกลงกันนั้นไม่เป็นผลให้มีการเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่สามภายในระยะเวลาที่
คู่พิพาทตกลงร่วมกันหรือระยะเวลาที่นายทะเบียนเป็นผู้ก าหนด ให้ประธานเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโต
ตุลาการคนที่สาม และให้อนุญาโตตุลาการคนที่สามนั้นเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ 

12 การจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการกรณีมีคู่พิพาทมากกว่าสองฝ่าย 

12.1 ในกรณีที่มีคู่พิพาทมากกว่าสองฝ่ายในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ และก าหนดให้มีการ
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียว คู่พิพาทอาจตกลงร่วมกันเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการคนเดียวก็ได้ 
หากคู่พิพาทไม่อาจเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการร่วมกันภายใน 28 วันนับแต่วันที่เร่ิมกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการ ภายในระยะเวลาอ่ืนที่คู่พิพาทตกลงร่วมกันหรือระยะเวลาที่นายทะเบียนเป็นผู้
ก าหนด ให้ประธานเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวนี้  

12.2 ในกรณีมีคู่พิพาทมากกว่าสองฝ่ายในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ และก าหนดให้มีการ
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการสามคน ให้ผู้เรียกร้องร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหนึ่งคน และผู้คัดค้าน
ร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการอีกหนึ่งคน และให้การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สาม ซึ่งจะเป็น
ประธานคณะอนุญาโตตุลาการตามความในข้อ 11.3  ทั้งนี้ หากคู่พิพาทไม่สามารถเสนอชื่อ
อนุญาโตตุลาการร่วมกันภายใน 28 วันนับแต่วันที่เริ่มกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ หรือ
ภายในระยะเวลาอ่ืนที่คู่พิพาทตกลงร่วมกันหรือระยะเวลาที่นายทะเบียนเป็นผู้ก าหนด ให้ประธาน
เป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการทั้งสามคนและมอบหมายให้อนุญาโตตุลาการคนหนึ่งเป็นประธาน
คณะอนุญาโตตุลาการ 

13 คุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการ 

13.1 อนุญาโตตุลาการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นในกระบวนพิจารณาตามข้อบังคับนี้ ไม่ว่าจะได้เสนอชื่อโดย
คู่พิพาทหรือไม่ ต้องมีความเป็นกลางและเป็นอิสระไม่ว่าเมื่อใด  



14   ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตลุาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ 
   SIAC Rules ฉบับท่ี 6 วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 

13.2 ในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับนี้ ให้ประธานพิจารณาคุณสมบัติที่ จ าเป็นของ
อนุญาโตตุลาการโดยความเห็นชอบของคู่พิพาท และข้อพิจารณาอ่ืนเกี่ยวกับความเป็นกลางหรือ
ความเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการด้วย  

13.3 ให้ประธานพิจารณาอีกว่าอนุญาโตตุลาการมีความพร้อมเพียงพอที่จะวินิจฉัยคดีได้อย่างทันท่วงที
และมีประสิทธิภาพตามลักษณะแห่งกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร 

13.4 ให้อนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อเปิดเผยพฤติการณ์ที่อาจท าให้มีเหตุอันควรสงสัยในความ
เป็นกลางและความเป็นอิสระให้คู่พิพาทและนายทะเบียนทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่าง
สมเหตุผล และไม่ว่าในกรณีใดจะต้องเปิดเผยก่อนการได้รับแต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการ 

13.5 ให้อนุญาโตตุลาการเปิดเผยต่อคู่พิพาท อนุญาโตตุลาการคนอื่น และนายทะเบียนทราบโดยพลันซึ่ง
พฤติการณ์ที่อาจท าให้มีเหตุอันควรสงสัยในความเป็นกลางและความเป็นอิสระทีอ่าจพบหรือเกิดขึน้
ในระหว่างกระบวนพิจารณา    

13.6 ห้ามมิให้คู่พิพาทหรือบุคคลที่ท าหน้าที่แทนคู่พิพาทติดต่อสื่อสารเพียงฝ่ายเดียว (ex parte) กับ
อนุญาโตตุลาการคนใดหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุญาโตตุลาการของคู่พิพาทแต่ละฝ่าย
เกี่ยวกับคดี เว้นแต่เป็นไปเพื่อการแจ้งให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อทราบถึงพฤติการณ์โดยทั่วไปของข้ อ
พิพาทและกระบวนพิจารณาที่จะด าเนินขึ้น เพื่อหารือเร่ืองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และความเป็นอิสระส าหรับคู่พิพาท หรือเพื่อหารือความเหมาะสมของผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ หากคู่พิพาทหรืออนุญาโตตุลาการที่
คู่พิพาทแต่งตั้งมีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกประธานคณะอนุญาโตตุลาการ  ห้ามมิให้คู่พิพาทหรือ
บุคคลที่ท าหน้าที่แทนคู่พิพาทติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับคดีแต่เพียงฝ่ายเดียว (ex parte) ไม่ว่ากรณีใดๆ 
กับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ   

14 การคัดค้านอนุญาโตตุลาการ 

14.1 อนุญาโตตุลาการอาจถูกคัดค้านได้หากมีพฤติการณ์อันเป็นเหตุอันควรสงสัยในความเป็นกลางและ
ความเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการ หรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการขาดคุณสมบัติที่จ าเป็นตามที่
คู่พิพาทได้เห็นพ้องกัน 

14.2 คู่พิพาทอาจคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ตนเสนอชื่อได้เฉพาะในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายนั้นทราบเหตุอัน
ควรคัดค้านหลังจากได้มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นแล้วเท่านั้น 

15 หนังสือคัดค้านอนุญาโตตุลาการ 

15.1 คู่พิพาทที่ประสงค์จะคัดค้านอนุญาตโตตุลาการต้องยื่นหนังสือคัดค้านอนุญาโตตุลาการต่อนาย
ทะเบียนตามที่ก าหนดในข้อ 15.2 ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการแต่งตั้ง
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อนุญาโตตุลาการที่จะคัดค้าน หรือภายใน 14 วันนับแต่วันที่คู่พิพาทฝ่ายนั้นทราบ หรือควรจะได้
ทราบถึงพฤติการณ์ตามข้อ 14.1 หรือข้อ 14.2 

15.2 หนังสือคัดค้านอนุญาโตตุลาการต้องแสดงเหตุแห่งการคัดค้าน  วันที่ที่นายทะเบียนได้รับหนังสือ
คัดค้านอนุญาโตตุลาการ ให้ถือเป็นวันที่ได้ยื่นหนังสือคัดค้านอนุญาโตตุลาการ  คู่พิพาทฝ่ายที่
คัดค้านอนุญาโตตุลาการต้องส่งหนังสือคัดค้านอนุญาโตตุลาการไปยังคู่พิพาทฝ่าย อ่ืน 
อนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้าน และอนุญาโตตุลาการคนอ่ืนในคณะอนุญาโตตุลาการ (ในกรณีที่ยัง
มิได้มีการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ให้ส่งให้แก่อนุญาโตตุลาการที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว) ในเวลา
เดียวกับที่ยื่นหนังสือคัดค้านอนุญาโตตุลาการต่อนายทะเบียน และต้องแจ้งการส่งหนังสือคัดค้าน
อนุญาโตตุลาการดังกล่าวแก่นายทะเบียนโดยระบุวิธีส่งและวันที่ส่งหนังสือคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
ด้วย  

15.3 คู่พิพาทที่คัดค้านอนุญาโตตุลาการต้องช าระค่าธรรมเนียมคัดค้านอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับนี้ 
ตามที่ก าหนดในตารางค่าธรรมเนียม  หากคู่พิพาทที่คัดค้านอนุญาโตตุลาการไม่ช าระค่าธรรมเนียม
คัดค้านอนุญาโตตุลาการภายในก าหนดเวลาที่นายทะเบียนก าหนด ให้ถือว่าคู่พิพาทได้ถอนหนังสือ
คัดค้านอนุญาโตตุลาการ 

15.4 เมื่อได้รับหนังสือคัดค้านอนุญาโตตุลาการตามข้อ 15.2 นายทะเบียนอาจสั่งระงับกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีข้อยุติเกี่ยวกับการคัดค้านอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ว่านาย
ทะเบียนจะมีค าสั่ งให้ระงับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการตามความในข้อ 15.4 นี้  
อนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้านนั้นย่อมมีสิทธิในการเข้าร่วมกระบวนพิจารณาในระหว่างรอค าชี้ขาด
การคัดค้านอนุญาโตตุลาการตามความในข้อ 16 ได้ 

15.5 ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคัดค้านอนุญาโตตุลาการ และคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งเห็นชอบด้วยกับ
การคัดค้านนั้น ให้ศาลถอดถอนอนุญาโตตุลาการออกจากกระบวนพิจารณาเมื่อคู่พิพาททั้งหมด
เห็นชอบด้วย อนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้านอาจถอนตัวจากกระบวนพิจารณาโดยสมัครใจก็ได้ แต่
ไม่ว่าจะในกรณีใด มิให้ถือว่าการถอนตัวหรือถอดถอนอนุญาโตตุลาการเป็นการยอมรับว่า
ข้อเท็จจริงที่ยกอ้างขึ้นอันเป็นมูลเหตุแห่งการถอนตัวหรือการถอดถอนอนุญาโตตุลาการนั้นเป็น
ความจริง 

15.6 ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการถูกถอดถอนหรือถอนตัวจากกระบวนพิจารณาตามความในข้อ 15.5 ให้
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนที่ตามขั้นตอนในการเสนอชื่อและการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการที่ถูก
ถอดถอนหรือที่ถอนตัวนั้น  โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนนี้ แม้ว่าในระหว่างการแต่งตั้งอนุญาโต
ตุลาการที่ถูกคัดค้าน คู่พิพาทจะมิได้ใช้สิทธิในการเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการก็ตาม  ก าหนด
ระยะเวลาที่ใช้ในการเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนที่ให้เริ่มนับจากวันที่คู่พิพาทที่
คัดค้านได้รับความเห็นชอบจากคู่พิพาทอีกฝ่ายในการคัดค้านอนุญาโตตุลาการ หรือวันที่
อนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้านถอนตัวจากต าแหน่ง 
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16. การวินิจฉัยการคัดค้านอนุญาโตตุลาการ 

16.1 ในกรณีที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือคัดค้านอนุญาโตตุลาการตามข้อ 
15  คู่พิพาทฝ่ายนั้นไม่เห็นด้วยกับการคัดค้าน และอนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้านไม่ถอนตัวไปจาก
กระบวนพิจารณา ให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยหนังสือคัดค้าน  โดยศาลอาจขอความเห็นในการคัดค้านจาก
คู่พิพาท อนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้าน และอนุญาโตตุลาการอ่ืนในคณะอนุญาโตตุลาการ (หรือ
อนุญาโตตุลาการอ่ืนที่ได้รับแต่งตั้งแล้ว กรณีที่ยังไม่มีคณะอนุญาโตตุลาการ) และก าหนดเวลาใน
การให้ความเห็นนั้นด้วยก็ได้   

16.2 ในกรณีที่ศาลเห็นว่าหนังสือคัดค้านฟังขึ้น ให้ศาลถอดถอนอนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้านและแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการคนใหม่ขึ้นแทนตามขั้นตอนที่ใช้ในการเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการที่ถูก
ถอดถอนไป ก าหนดเวลาที่ใช้ในการเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการใหม่ให้เริ่มตั้งแต่วันที่นาย
ทะเบียนได้แจ้งค าวินิจฉัยของศาลแก่คู่พิพาท  

16.3 ในกรณีที่ศาลเห็นว่าหนังสือคัดค้านฟังไม่ขึ้น ให้อนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

16.4 ค าวินิจฉัยของศาลในการคัดค้านอนุญาโตตุลาการตามข้อ 16 นี้ต้องแสดงเหตุผล เว้นแต่คู่พิพาทจะ
ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน และให้นายทะเบียนเป็นผู้แจ้งค าวินิจฉัยดังกล่าวให้คู่พิพาททราบ ทั้งนี้ ค า
วินิจฉัยการคัดค้านอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและจะอุทธรณ์มิได้ 

17 การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนที ่

17.1 เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการตาย ลาออก ถอนตัวหรือ
ถูกถอดถอนในระหว่างกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ ให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนใหม่ขึ้น
แทนตามขั้นตอนที่ใช้ในการเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการที่ถูกแทนที่ 

17.2 ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการปฏิเสธหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ภายในก าหนดเวลาได้ หรือมีเหตุทางนิตินัย (de jure) หรือเหตุทางพฤตินัย (de facto) ท า
ให้อนุญาโตตุลาการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ใช้ขั้นตอนว่าด้วยการคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
และการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 14 ถึงข้อ 16 และข้อ 17.1 บังคับแก่
กรณี 

17.3 ประธานอาจพิจารณาใช้ดุลยพินิจถอดถอนอนุญาโตตุลาการที่ปฏิเสธหรือไม่สามารถกระท าการ
ตามข้อบังคับนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายในก าหนดเวลาได้ หรือมีเหตุทางนิตินัย (de jure) 
หรือเหตุทางพฤตินัย (de facto) ท าให้อนุญาโตตุลาการไม่สามารถกระท าการหรือปฏิบัติหน้าที่ได้ 
หรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการมิได้ปฏิบัติตัวหรือมีส่วนในกระบวนพิจารณาด้วยความระมัดระวัง 
และ/หรือในประการที่จะยุติข้อพิพาทอันเป็นที่สุดได้อย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และประหยัด ทั้งนี้ 
ประธานต้องหารือกับคู่พิพาทและอนุญาโตตุลาการคนอื่นในคณะอนุญาโตตุลาการ รวมถึงอนุญาโต
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ตุลาการที่จะถูกถอดถอน (หรืออนุญาโตตุลาการอ่ืนที่ ได้รับแต่งตั้งแล้ว กรณีที่ยังไม่มีคณะ
อนุญาโตตุลาการ) ก่อนการถอดถอนอนุญาโตตุลาการตามความในข้อนี้ 

18. การด าเนินกระบวนพิจารณาซ้ าในกรณีแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนที ่

 ในกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการรายเดียวหรือประธานคณะอนุญาโตตุลาการแทนที่ตามขั้นตอนใน
ข้อ 15 ถึงข้อ 17 ให้ด าเนินกระบวนพิจารณาที่ได้เกิดขึ้นแล้วซ้ าอีกครั้งหนึ่ง เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้เปน็
อย่างอ่ืน แต่ถ้าอนุญาโตตุลาการที่ถูกแทนที่เป็นอนุญาโตตุลาการคนอ่ืนในคณะอนุญาโตตุลาการ จะด าเนิน
กระบวนพิจารณาซ้ าอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการหลังจากได้หารือกับคู่พิพาท
แล้ว ทั้งนี้ หากคณะอนุญาโตตุลาการได้มีค าชี้ขาดเฉพาะกาลหรือค าชี้ขาดบางส่วน มิให้ด าเนินกระบวน
พิจารณาที่เก่ียวข้องกับค าชี้ขาดดังกล่าวซ้ าอีกครั้งหนึ่ง และให้ค าชี้ขาดดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป 

19 การด าเนินกระบวนพิจารณา 

19.1 เมื่อได้หารือกับคู่พิพาทแล้ว ให้คณะอนุญาโตตุลาการด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ
อย่างเหมาะสมเพื่อยุติข้อพิพาทอันเป็นที่สุดได้อย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และประหยัด   

19.2 ให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาความเกี่ยวข้อง ความส าคัญและการรับฟังพยานหลักฐาน แต่ไม่
จ าต้องใช้กฎว่าด้วยพยานหลักฐานตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ ในการพิจารณาดังกล่าว 

19.3 หลังจากแต่งตั้ งคณะอนุญาโตตุลาการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ ให้คณะ
อนุญาโตตุลาการจัดประชุมหารือเบื้องต้นกับคู่พิพาท ไม่ว่าจะให้คู่พิพาทมาปรากฏตัวหรือด้วย
วิธีการอ่ืนก็ดี เพื่อหารือเก่ียวกับขั้นตอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดส าหรับข้อพิพาท 

19.4 คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีดุลยพินิจในการก าหนดล าดับในกระบวนพิจารณา แยกกระบวนการ
พิจารณาข้อพิพาท ปฏิเสธการรับฟังค าให้การหรือพยานหลักฐานอ่ืนใดที่ซ้ าซ้อนหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับข้อพิพาท และก าหนดให้คู่พิพาทแก้ต่างในประเด็นที่หากได้มีการชี้ขาดแล้ว จะท าให้คดีเป็นอัน
สิ้นสุดไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด 

19.5 เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงเป็นอย่างอื่น ประธานคณะอนุญาโตตุลาการมีอ านาจวินิจฉัยประเด็นว่าด้วย
กระบวนพิจารณาได้แต่เพียงล าพัง แต่คณะอนุญาโตตุลาการสามารถแก้ไขค าวินิจฉัยดังกล่าวได้
ภายหลัง 

19.6 ให้คู่พิพาทส่งค าแถลง เอกสารหรือข้อมูลอ่ืนใดที่ได้ให้แก่คณะอนุญาโตตุลาการ และ/หรือนาย
ทะเบียนแก่คู่พิพาทอีกฝ่ายไปพร้อมกันด้วย 

19.7 ไม่ว่า ณ เวลาใด ๆ ในกระบวนพิจารณา ประธานอาจเรียกให้คู่พิพาทและคณะอนุญาโตตุลาการ
หารือกันเพื่อก าหนดขั้นตอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดส าหรับข้อพิพาท  ไม่ว่าจะให้
คู่พิพาทมาปรากฏตัวหรือด้วยวิธีการอื่นก็ดี 
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20 การยื่นค าคู่ความ 

20.1 เว้นแต่คณะอนุญาโตตุลาการจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน การยื่นค าคู่ความให้เป็นไปตามความในข้อนี้ 

20.2 เว้นแต่จะได้มีการยื่นค าเสนอข้อพาทตามความในข้อ 3.2 แล้ว ให้ผู้เรียกร้องส่งค าเสนอข้อพิพาท
ให้แก่ผู้คัดค้านและคณะอนุญาโตตุลาการภายในระยะเวลาที่คณะอนุญาโตตุลาการก าหนด โดยค า
เสนอข้อพิพาทดังกล่าวต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

ก. รายละเอียดข้อเท็จจริงซึ่งสนับสนุนข้อเรียกร้อง 

ข. ข้อกฎหมายหรือประเด็นที่สนับสนุนข้อเรียกร้อง และ 

ค. ค าขอปลดเปลื้องความเสียหาย และจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องที่ค านวณเป็นตัวเงินได้ 

20.3 เว้นแต่จะได้มีการยื่นค าคัดค้านมาตามความในข้อ 4.2 แล้ว ให้ผู้คัดค้านส่งค าคัดค้านให้แก่ผู้เรียก
ร้องและคณะอนุญาโตตุลาการภายในเวลาที่คณะอนุญาโตตุลาการก าหนด โดยค าคัดค้านดังกล่าว
ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

ก. รายละเอียดข้อเท็จจริงซึ่งสนับสนุนค าคัดค้านข้อเรียกร้อง  

ข. ข้อกฎหมายหรือประเด็นที่สนับสนุนค าคัดค้านข้อเรียกร้อง และ 

ค. ค าขอปลดเปลื้องความเสียหาย 

20.4 ในกรณีที่มีการท าข้อเรียกร้องแย้ง ให้ผู้เรียกร้องส่งค าคัดค้านข้อเรียกร้องแย้งให้แก่ผู้คัดค้านและ
คณะอนุญาโตตุลาการภายในเวลาที่คณะอนุญาโตตุลาการก าหนด โดยค าคัดค้านข้อเรียกร้องแย้ง
ดังกล่าวต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

ก. รายละเอียดข้อเท็จจริงซึ่งสนับสนุนค าคัดค้านข้อเรียกร้องแย้ง 

ข. ข้อกฎหมายหรือประเด็นที่สนับสนุนการคัดค้านดังกล่าว และ 

ค. ค าขอปลดเปลื้องความเสียหาย 

20.5 คู่พิพาทไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจแก้ข้อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องแย้ง หรือค าคู่ความอ่ืนใด เว้นแต่คณะ
อนุญาโตตุลาการจะเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่จะให้จัดท าค าแก้ไขเมื่อพิจารณาถึงความล่าช้า 
หรืออาจท าให้คู่พิพาทอีกฝ่ายเสียเปรียบ หรือพฤติการณ์อ่ืนใด แต่ทั้งนี้ ห้ามมิให้แก้ไขข้อเรียกร้อง
หรือข้อเรียกร้องแย้งในลักษณะที่ท าให้ข้อเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องแย้งที่แก้ไขนั้นอยู่นอกขอบเขต
ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ 
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20.6 ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินว่าจะให้คู่พิพาทท าหรือยื่นค าคู่ความเพิ่มเติมหรือไม่ และ
ก าหนดเวลาในการส่งค าคู่ความเพิ่มเติมนั้นด้วย 

20.7 การยื่นค าคู่ความทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อนี้ ให้แนบส าเนาเอกสารประกอบที่ไม่มีคู่พิพาทฝ่ายใดได้ยื่น
ไว้ก่อนมาพร้อมกันด้วย 

20.8 ในกรณีที่ผู้เรียกร้องไม่ยื่นข้อเรียกร้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด คณะอนุญาโตตุลาการอาจออก
ค าสั่งให้ยกเลิกกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ หรือมีค าสั่งอ่ืนใดได้ตามที่เห็นสมควร 

20.9 กรณีที่ผู้คัดค้านไม่ยื่นค าคัดค้าน หรือคู่พิพาทไม่ว่าฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิในการชี้แจงประเด็นแห่งคดี
ตามที่คณะอนุญาโตตุลาการก าหนด คณะอนุญาโตตุลาการจะด าเนินกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการต่อไปก็ได้ 

21 สถานที่ในการด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ 

21.1 ให้คู่พิพาทตกลงเรื่องสถานที่ในการด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ หากตกลงกันไม่ได้ 
ให้ด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ ณ สถานที่ที่คณะอนุญาโตตุลาการก าหนด เมื่อ
พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว 

21.2 คณะอนุญาโตตุลาการอาจจัดให้มีการพิจารณาและการหารือโดยวิธีใด ๆ ก็ได้ตามที่จ าเป็นและ
เหมาะสม ณ สถานที่ใดก็ได้ที่สะดวกและเหมาะสม 

22 ภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ 

22.1 เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน คณะอนุญาโตตุลาการจะก าหนดภาษาที่ใช้ในกระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการ 

22.2 กรณีที่คู่พิพาทยื่นเอกสารเป็นภาษาอ่ืนที่มิใช่ภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ คณะ
อนุญาโตตุลาการ หรือนายทะเบียนกรณียังมิได้แต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ อาจเรียกให้คู่พิพาท
ฝ่ายนั้นยื่นค าแปลเอกสารมาในรูปแบบตามที่คณะอนุญาโตตุลาการหรือนายทะเบียนก าหนดก็ได้ 

23 ผู้แทนของคู่พิพาท 

23.1 คู่พิพาทอาจมีผู้แทนเป็นทนายความ หรือผู้แทนผู้ได้รับอนุญาตอื่นใดเป็นผู้แทนในกระบวนพิจารณา
ก็ได้ แต่ทั้งนี้นายทะเบียน และ/หรือคณะอนุญาโตตุลาการอาจเรียกให้ผู้แทนของคู่พิพาทแสดง
เอกสารการมอบอ านาจดังกล่าวด้วยก็ได้ 
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23.2 เมื่อได้มีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว  การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้แทนของคู่พิพาท ให้
คู่พิพาทแจ้งให้คู่พิพาทฝ่ายอ่ืน คณะอนุญาโตตุลาการและนายทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยไม่ชักช้า 

24 กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ 

24.1 เว้นแต่คู่พิพาทได้ตกลงว่าให้ด าเนินกระบวนพิจารณาโดยอาศัยเอกสารเท่านั้น หรือเว้นแต่ข้อบังคับ
นี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน กรณีที่คู่พิพาทไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอหรือคณะอนุญาโตตุลาการ
เห็นสมควร ให้คณะอนุญาโตตุลาการจัดให้มีกระบวนพิจารณาส าหรับการสืบพยานและ/หรือเพื่อ
การแถลงด้วยวาจาเกี่ยวกับเนื้อหาแห่งข้อพิพาท รวมถึงในประเด็นเขตอ านาจของคณะ
อนุญาโตตุลาการด้วย 

24.2 เมื่อได้หารือกับคู่พิพาทแล้ว ให้คณะอนุญาโตตุลาการก าหนดวันที่ เวลาและสถานที่ในการหารือ
หรอืด าเนินกระบวนพิจารณา และแจ้งให้คู่พิพาททราบภายในเวลาที่สมควร  

24.3 ในกรณีที่คู่พิพาทไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เข้าร่วมนัดประชุมหรือไม่เข้าร่วมกระบวนพิจารณาโดยไม่
แสดงเหตุผลอันสมควร คณะอนุญาโตตุลาการอาจด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปและอาจท าค าชี้
ขาดโดยอาศัยค าคู่ความและหลักฐานที่ปรากฏอยู่ขณะนั้นก็ได้ 

24.4 เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงเป็นอย่างอื่น การประชุมและกระบวนพิจารณาต้องด าเนินการเป็นความลับ 
และการบันทึกภาพหรือเสียง การถอดเสียง และเอกสารที่ใช้ในกระบวนพิจารณาต้องเก็บรักษาเป็น
ความลับ 

25 พยานบุคคล 

25.1 ก่อนการด าเนินกระบวนพิจารณา คณะอนุญาโตตุลาการอาจเรียกให้คู่พิพาทแจ้งให้คณะ
อนุญาโตตุลาการทราบถึงบุคคลที่จะมาเป็นพยาน รวมถึงพยานผู้เชี่ยวชาญ ที่คู่พิพาทฝ่ายนั้นจะ
น าเข้าสืบ เนื้อหาค าให้การและความเก่ียวข้องกับประเด็นข้อพิพาท 

25.2 คณะอนุญาโตตุลาการอาจอนุญาต ไม่อนุญาตหรือจ ากัดพยานในการเบิกความด้วยวาจาใน
กระบวนพิจารณาคราวใด ๆ ก็ได้ 

25.3 พยานที่เบิกความด้วยวาจาอาจถูกซักถามโดยคู่พิพาทแต่ละฝ่าย ผู้แทนของคู่พิพาท และคณะ
อนุญาโตตุลาการตามวิธีการที่คณะอนุญาโตตุลาการก าหนด 

25.4 คณะอนุญาโตตุลาการอาจก าหนดให้ท าค าให้การของพยานเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้  ไม่ว่าจะด้วย
การลงลายมือชื่อในค าให้การ ท าค าให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและให้การสาบานตน หรือรูปแบบ
การบันทึกอ่ืนใด  ภายในบังคับของข้อ 25.2 คู่พิพาทไม่ว่าฝ่ายใดอาจเรียกให้พยานดังกล่าวมา
ซักถามด้วยวาจาก็ได้  หากพยานดังกล่าวมิได้มาให้การด้วยวาจา คณะอนุญาโตตุลาการอาจให้
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น้ าหนักในค าให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ตามที่เห็นสมควร หรืออาจไม่รับฟังค าให้การ หรือไม่
รับค าให้การดังกล่าวก็ได้ 

25.5 คู่พิพาทหรือผู้แทนของคู่พิพาทสามารถสัมภาษณ์พยาน หรือบุคคลที่จะมาเป็นพยานให้แก่คู่พิพาท
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ก่อนที่พยานดังกล่าวจะเข้าเบิกความในกระบวนพิจารณาก็ได้ 

26 ผู้เชี่ยวชาญที่คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตั้ง 

26.1 เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น คณะอนุญาโตตุลาการอาจ 

ก. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญให้จัดท ารายงานเฉพาะกรณีก็ได้หลังจากได้หารือกับคู่พิพาทแล้ว และ 

ข. สั่งให้คู่พิพาทให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้เชี่ยวชาญ หรือจัดหาหรือจัดให้มีการเข้าถึงเอกสาร 
สินค้าหรือทรัพย์สินที่เก่ียวข้องเพื่อการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่ตั้งตามข้อ 26.1 (ก) ได้ 

26.2 ผู้ เชี่ยวชาญที่ตั้งขึ้นตามข้อ 26.1 (ก) ต้องจัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คณะ
อนุญาโตตุลาการ เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการได้รับรายงานไว้แล้ว ให้คณะอนุญาโตตุลาการจัดส่ง
ส าเนาให้แก่คู่พิพาทและขอให้คู่พิพาทท าความเห็นต่อรายงานดังกล่าว 

26.3 เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น หากคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจ าเป็น หรือคู่พิพาทฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดร้องขอ ผู้เชี่ยวชาญที่ตั้งขึ้นตามข้อ 26.1 (ก) นี้ต้องเข้าร่วมกระบวนพิจารณาหลังจากได้
ยื่นรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย โดยในกระบวนพิจารณา คู่พิพาทย่อมมีสิทธิในการซักถาม
พยานผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ 

27 อ านาจเพิ่มเติมของคณะอนุญาโตตุลาการ 

 เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากอ านาจของคณะอนุญาโตตุลาการที่ระบุในข้อบังคับ
นี้ ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอ านาจอ่ืนใดดังต่อไปนี้ด้วย เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกับกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการจะจ ากัดห้ามไว้ 

ก. สั่งให้มีการท าให้ถูกต้องหรือแก้ไขสัญญา ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาดังกล่าว 

ข. ย่นหรือขยายก าหนดระยะเวลาตามข้อบังคับนี้ หรือตามที่คณะอนุญาโตตุลาการก าหนด เว้นแต่จะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ 

ค. ด าเนินการไต่สวนตามที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจ าเป็นและสมควร 

ง. สั่งคู่พิพาทด าเนินการให้ทรัพย์สินหรือวัตถุในครอบครองหรือควบคุมพร้อมส าหรับการตรวจสอบ 
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จ. สั่งให้มีการคงสภาพ เก็บรักษา ขายหรือจ าหน่ายทรัพย์สินและวัตถุที่เป็นหรือถือเป็นวัตถุแห่งข้อ
พิพาท 

ฉ. สั่งให้คู่พิพาทน าส่งเอกสารแก่คณะอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาทอีกฝ่ายเพื่อตรวจสอบ และท า
ส าเนาเอกสารใด ๆ ซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของคู่พิพาทตามที่คณะอนุญาโตตุลาการ
เห็นว่าเก่ียวข้องกับคดีและมีนัยส าคัญต่อผลของคดี 

ช. มีค าสั่งหรือค าชี้ขาดให้ใช้คืนเงินประกันส่วนที่มิได้ช าระเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ 

ซ. สั่งให้คู่พิพาทไม่ว่าฝ่ายใดหรือบุคคลใดท าค าให้การเป็นหนังสือหรือในรูปแบบอ่ืนใด 

ฌ. สั่งให้คู่พิพาทกระท าการหรืองดเว้นการกระท าการเพื่อมิให้ค าชี้ขาดตามกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการสิ้นผลบังคับด้วยเหตุคู่พิพาทจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินออกไป หรือโดยประการ
อ่ืน 

ญ. สั่ ง ใ ห้คู่พิพาทวางหลักประกันค่ า ใช้จ่ ายทางกฎหมายและค่ า ใช้จ่ าย อ่ืนใดตามที่คณะ
อนุญาโตตุลาการเห็นสมควร 

ฎ. สั่งให้คู่พิพาทวางหลักประกันในทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกระบวนพิจารณา  

ฏ. สั่งด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป แม้ว่าจะมีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่าฝืนหรือปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
นี้ หรือค าสั่งของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือแนวทางหรือค าชี้ขาดบางส่วนหรือไม่ก็ตาม หรือเข้า
ร่วมหารือหรือกระบวนพิจารณา และก าหนดโทษตามที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรแก่การฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติดังกล่าว 

ฐ. ในกรณีจ าเป็นเหมาะสม  ตัดสินในประเด็นใด ๆ ที่มิได้ยกขึ้นโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยาย ในค า
คู่ความของคู่พิพาทฝ่ายหนึ่ง หากประเด็นดังกล่าวได้มีการแจ้งให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งทราบแล้ว 
และคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งมีโอกาสโต้แย้งอย่างเหมาะสม 

ฑ. ชี้ชาดกฎหมายที่จะใช้บังคับกับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ และ 

ฒ. ชี้ขาดข้อเรียกร้องว่าด้วยเอกสิทธิ์ทางกฎหมายหรือเอกสิทธิ์อื่นใด 

28 เขตอ านาจของอนุญาโตตุลาการ 

28.1 ในกรณีที่คู่พิพาทไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโต้แย้งความมีอยู่หรือความชอบด้วยกฎหมายของข้อสัญญา
อนุญาโตตุลาการ หรือในความสามารถของ SIAC ในการบริหารจัดการกระบวนพิจารณา ก่อนการ
จัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ให้นายทะเบียนพิจารณาว่าจะส่งข้อโต้แย้งดังกล่าวให้ศาลพิจารณา
หรือไม่  หากนายทะเบียนพิจารณาส่งข้อโต้แย้ง ให้ศาลวินิจฉัยว่ามีเหตุเบื้องต้น (prima facie) ให้
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ด าเนินกระบวนพิจารณาต่อหรือไม่ หากไม่มีเหตุเบื้องต้น ให้กระบวนพิจารณาเป็นอันสิ้นสุด ทั้งนี้ 
ค าวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือของศาลที่ให้ด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการต่อ จะไม่
กระทบต่ออ านาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการวินิจฉัยเขตอ านาจของคณะอนุญาโตตุลาการ 

28.2 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอ านาจวินิจฉัยเขตอ านาจของตน รวมถึงข้อโต้แย้งเรื่องความมีอยู่ 
ความชอบด้วยกฎหมาย หรือขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ  สัญญาอนุญาโตตุลาการที่เป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญาให้ถือเป็นข้อตกลงที่มีลักษณะเป็นเอกเทศจากข้อก าหนดอ่ืนของสัญญา ค า
วินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการว่าสัญญาเป็นโมฆะและสิ้นผล ย่อมไม่ส่งผลทางกฎหมาย ( ipso 
jure) อันท าให้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการไม่สมบูรณ์ และคณะอนุญาโตตุลาการย่อมไม่สิ้นอ านาจ
วินิจฉัยด้วยเหตุมีข้อต่อสู้ว่าไม่มีสัญญาเกิดขึ้น หรือสัญญาเป็นโมฆะและสิ้นผลไปแล้ว 

28.3 ข้อโต้แย้งว่าคณะอนุญาโตตุลาการ 

ก. ไม่มีเขตอ านาจ ให้ยื่นก่อนการยื่นค าคัดค้านหรือค าคัดค้านข้อเรียกร้องแย้ง หรือ 

ข. ใช้อ านาจเกินเขตอ านาจของตน ให้ยื่นภายใน 14 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุอันควรโต้แย้งว่า
กระบวนพิจารณาอยู่นอกเขตอ านาจคณะอนุญาโตตุลาการในระหว่างกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการ 

คณะอนุญาโตตุลาการอาจรับข้อโต้แย้งที่คู่พิพาทยกขึ้นมาเมื่อล่วงก าหนดเวลาตามข้อ 28.3 ก็ได้ 
หากเห็นว่าความล่าช้านั้นมีเหตุอันควร  คู่พิพาทย่อมไม่ถูกตัดสิทธิการโต้แย้งตามข้อ 28.3 นี้ ด้วย
เหตุว่าคู่พิพาทฝ่ายนั้นเป็นผู้เสนอชื่อหรือมีส่วนในการเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการ 

28.4 คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีค าวินิจฉัยในข้อโต้แย้งเขตอ านาจตามข้อ 28.3 เป็นค าชี้ขาดปัญหา
เบื้องต้น หรือจะรวมไว้ในค าชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาทก็ได้ 

28.5 คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะใช้ข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการหักกลบจ านวนข้อ
เรียกร้องก็ได้ เท่าที่ข้อบังคับนี้และกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระท าได้  

29 การขอให้ยกค าขอเริ่มต้นคดีและค าคัดค้านก่อนเริ่มกระบวนพิจารณา 

29.1 คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยื่นค าขอต่อคณะอนุญาโตตุลาการให้ยกค าเสนอข้อพิพาทและค า
คัดค้านก่อนเร่ิมกระบวนพิจารณาได้ โดยอาศัยเหตุดังนี้ 

ก. ค าเสนอข้อพิพาทหรือค าคัดค้านที่ปรากฏโดยชัดแจ้งว่าไม่ครบองค์ประกอบตามกฎหมาย
ขาดประเด็นข้อกฎหมายโดยชัดแจ้ง หรือ 

ข. ค าเสนอข้อพิพาทหรือค าคัดค้านที่ปรากฏโดยชัดแจ้งว่าอยู่นอกเขตอ านาจของ
อนุญาโตตุลาการ 
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29.2 ค าขอให้ยกค าเสนอข้อพิพาทหรือค าคัดค้านก่อนเริ่มกระบวนพิจารณาตามข้อ 29.1 ต้องแสดง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายประกอบค าขอด้วย และ ในเวลาเดียวกับที่ได้ยื่นค าขอให้ยกค าเสนอข้อ
พิพาทหรือค าคัดค้านก่อนเร่ิมกระบวนพิจารณาต่อคณะอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทฝ่ายที่มีค าขอต้อง
ส่งส าเนาค าขอเช่นว่าให้แก่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง และแจ้งให้คณะอนุญาโตตุลาการทราบถึงการส่ง
ดังกล่าว โดยระบุวิธีที่ใช้ในการน าส่งและวันที่ได้ส่งค าขอให้ยกค าเสนอข้อพิพาทหรือค าคัดค้านก่อน
เร่ิมกระบวนพิจารณาดังกล่าว 

29.3 คณะอนุญาโตตุลาการอาจใช้ดุลยพินิจให้ด าเนินการตามค าขอให้ยกค าเสนอข้อพิพาทหรือค า
คัดค้านก่อนเร่ิมกระบวนพิจารณาตามข้อ 29.1  กรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการรับค าร้องขอให้ยกค า
เสนอข้อพิพาทหรือค าคัดค้านก่อนเริ่มกระบวนพิจารณา คณะอนุญาโตตุลาการต้องให้คู่พิพาทได้มี
โอกาสแถลงประกอบ แล้วจึงมีค าวินิจฉัยว่าอนุญาตตามค าขอให้ยกค าเสนอข้อพิพาทหรือค า
คัดค้านก่อนเร่ิมกระบวนพิจารณาตามข้อ 29.1 ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต่อไปหรือไม่ 

29.4 กรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการรับค าขอให้ยกค าเสนอข้อพิพาทหรือค าคัดค้านก่อนเริ่มกระบวน
พิจารณา คณะอนุญาโตตุลาการต้องมีค าสั่งหรือค าชี้ขาดในการให้ยกหรือไม่ยกค าเสนอข้อพิพาท
หรือค าคัดค้านพร้อมแสดงเหตุผลประกอบ แต่จะมีค าสั่งหรือค าชี้ขาดเป็นอย่างย่อก็ได้ ค าสั่งหรือ
ค าชี้ขาดดังกล่าวต้องจัดท าขึ้นภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้ยื่นค าขอให้ยกค าเสนอข้อพิพาทหรือค า
คัดค้านก่อนเริ่มกระบวนพิจารณา เว้นแต่นายทะเบียนเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษให้ขยายเวลา
ดังกล่าวออกไป 

30 ค าสั่งคุ้มครองช่ัวคราวและค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน 

30.1 เมื่อคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอ คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีค าสั่งหรือค าชี้ขาดให้คุ้มครอง
ชั่วคราว หรือให้มีการเยียวยาอ่ืนใดเป็นการชั่วคราวตามที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร แต่
คณะอนุญาโตตุลาการอาจเรียกให้คู่พิพาทฝ่ายที่มีค าร้องนั้นวางประกันในจ านวนที่เหมาะสมตามที่
คู่พิพาทฝ่ายที่มีค าร้องขอเยียวยาก็ได้ 

30.2 คู่พิพาทฝ่ายที่ประสงค์ขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินก่อนการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ให้
ด าเนินการขอคุ้มครองดังกล่าวตามขั้นตอนที่ระบุในตารางแนบท้าย 1 

30.3 ค าขอคุ้มครองชั่วคราวที่คู่พิพาทไม่ว่าร้องขอโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต่อฝ่ายตุลาการให้มีค าสั่งก่อนการ
แต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ หรือหลังจากแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการในกรณีมีเหตุอันเป็น
พฤติการณ์พิเศษ ย่อมไม่เป็นการขัดต่อความในข้อบังคับนี้ 
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31 กฎหมายที่ใช้บังคับ การพิจารณาด้วยหลักความเป็นธรรมและเท่าเทียม (Amiable 
Compositeur) และการพิจารณาด้วยหลักความยุติธรรมและสมควร (Ex Aequo et Bono) 

31.1 คณะอนุญาโตตุลาการต้องใช้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายตามที่คู่พิพาทก าหนดให้ใช้กับ
ประเด็นข้อพิพาท กรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกฎหมายดังกล่าวไว้ ให้คณะอนุญาโตตุลาการใช้
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายตามที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร 

31.2 ให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาข้อพิพาทด้วยหลักความเป็นธรรมและเท่าเทียม (Amiable 
Compositeur) หรือด้วยหลักความยุติธรรมและสมควร (Ex Aequo et Bono) ได้ก็ต่อเมื่อคู่พิพาท
แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งให้พิจารณาโดยใช้หลักดังกล่าวเท่านั้น 

31.3 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยข้อพิพาทตามความในสัญญา ถ้ามี และให้น า
ข้อตกลงในทางการค้าที่ใช้บังคับมาพิจารณาด้วย 

32. ค าชี้ขาด 

32.1 หลังจากได้หารือกับคู่พิพาทและเห็นว่าคู่พิพาทไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องและส าคัญต่อกระบวน
พิจารณา หรือไม่มีข้อแถลงอ่ืนใดที่เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องวินิจฉัยในค าชี้ขาดอีกแล้ว ให้คณะ
อนุญาโตตุลาการปิดกระบวนการพิจารณาโดยเร็วที่สุดที่สามารถกระท าได้  ค าแถลงปิดกระบวน
พิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการต้องแจ้งให้คู่พิพาทและนายทะเบียนทราบด้วย  

32.2 กรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร หรือคู่พิพาทมีค าขอให้เปิดกระบวนพิจารณาใหม่ ก่อน
คณะอนุญาโตตุลาการท าค าชี้ขาด คณะอนุญาโตตุลาการอาจให้เปิดกระบวนพิจารณาใหม่ ค าแถลง
เปิดกระบวนพิจารณาต่อไปของคณะอนุญาโตตุลาการต้องแจ้งให้คู่พิพาทและนายทะเบียนทราบ
ด้วย และกรณีที่มีการปิดกระบวนพิจารณาที่เปิดใหม่นี้ ให้คณะอนุญาโตตุลาการด าเนินการปิด
กระบวนพิจารณาที่เร่ิมต่อไปนั้นตามความในข้อ 32.1 

32.3 ก่อนท าค าชี้ ขาด ให้คณะอนุญาโตตุลาการยื่นร่ างค าชี้ ขาดให้แก่นายทะเบียน   คณะ
อนุญาโตตุลาการต้องยื่นร่ างค าชี้ ขาดให้นายทะเบียนภายใน 45 วันนับแต่วันที่ คณะ
อนุญาโตตุลาการแถลงปิดกระบวนพิจารณา ทั้งนี้ เว้นแต่นายทะเบียนจะได้ขยายระยะเวลาหรือ
คู่พิพาทตกลงเป็นอย่างอื่น และโดยทันทีที่เป็นไปได้ นายทะเบียนอาจแจ้งให้คณะอนุญาโตตุลาการ
แก้ไขรูปแบบร่างค าชี้ขาด และหมายเหตุประเด็นที่เป็นสาระส าคัญให้คณะอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นการก้าวล่วงเสรีภาพของคณะอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาตัดสิน
ข้อพิพาท  ห้ามมิให้คณะอนุญาโตตุลาการท าค าชี้ขาดจนกว่านายทะเบียนจะได้เห็นชอบรูปแบบ
ของค าชี้ขาดดังกล่าวแล้ว 

32.4 ค าชี้ขาดต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องระบุเหตุผลประกอบการท าค าชี้ขาด เว้นแต่คู่พิพาท
จะได้ตกลงว่าไม่จ าต้องมีเหตุผลใดประกอบ 
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32.5 เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน คณะอนุญาโตตุลาการอาจท าค าชี้ขาดแยกฉบับเพื่อแยก
ประเด็นต่างเวลากันได้ 

32.6 หากอนุญาโตตุลาการไม่ว่าคนใดปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือในการท าค าชี้ขาด เมื่อได้ให้โอกาสแก่
อนุญาโตตุลาการดังกล่าวตามสมควรแล้ว อนุญาโตตุลาการที่เหลือจะท าค าชี้ขาดต่อไปก็ได้ และให้
อนุญาโตตุลาการที่เหลือมีหนังสือแจ้งการปฏิเสธหรือเหตุขัดข้องต่อนายทะเบียน คู่พิพาท และ
อนุญาโตตุลาการที่ไม่เข้าร่วมท าค าชี้ขาด ในการพิจารณาว่าจะด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
หรือไม่หากขาดอนุญาโตตุลาการคนหนึ่ง อนุญาโตตุลาการที่เหลืออาจพิจารณาขั้นตอนของ
กระบวนการพิจารณาที่ก าลังด าเนินอยู่ ค าชี้แจงของอนุญาโตตุลาการที่ไม่เข้าร่วมท าค าชี้ขาดและ
ผลที่อาจเกิดขึ้นกับความสามารถในการบังคับตามค าชี้ขาด ถ้ามี หากอนุญาโตตุลาการที่เหลือท าค า
ชี้ขาดโดยไม่มีอนุญาโตตุลาการที่ไม่เข้าร่วมท าค าชี้ขาด กรณีที่อนุญาโตตุลาการที่เหลือจะท าค าชี้
ขาดต่อไป อนุญาโตตุลาการที่เหลือต้องท าค าอธิบายในค าชี้ขาด ชี้แจงเหตุผลในการท าค าชี้ขาดโดย
ไม่มีอนุญาโตตุลาการที่ไม่เข้าร่วมท าค าชี้ขาดด้วย 

32.7 กรณีที่มีอนุญาโตตุลาการมากกว่าหนึ่งคน ให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยโดยใช้เสียงข้างมาก  
หากอนุญาโตตุลาการมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานเป็นผู้ท าค าชี้ขาดในนามคณะอนุญาโตตุลาการแต่
เพียงผู้เดียว 

32.8 ค าชี้ขาดจะจัดส่งให้นายทะเบียน และให้นายทะเบียนส่งส าเนาค าชี้ขาดที่รับรองแล้วให้แก่คู่พิพาท
เมื่อคู่พิพาทได้ช าระเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณา  

32.9 คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีค าสั่งให้ช าระดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้นหรือดอกเบี้ยทบต้นค านวณจาก
จ านวนที่พิพาท ในอัตราดอกเบี้ยที่คู่พิพาทได้ตกลงกัน หรือหากคู่พิพาทมิได้ตกลงกัน ให้ใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรส าหรับระยะเวลาตามที่คณะอนุญาโตตุลาการ
เห็นสมควรก็ได้ 

32.10 กรณีที่มีการประนีประนอมยอมความ หากคู่พิพาทร้องขอ คณะอนุญาโตตุลาการอาจท าค าชี้ขาด
ตามยอมเพื่อบันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความไว้ก็ได้  แต่หากคู่พิพาทไม่ประสงค์ให้มีค าชี้
ขาดตามยอม ให้คู่พิพาทแถลงยืนยันต่อนายทะเบียนว่าได้มีการประนีประนอมยอมความกันแล้ว 
โดยในกรณีดังกล่าว ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นอันเลิกกันและยุติกระบวนพิจารณา เมื่อได้มีการ
ช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณา  ในกระบวนพิจารณาทั้งหมดแล้ว 

32.11 ภายใต้บังคับของข้อ 33 และตารางแนบท้าย 1 โดยที่คู่พิพาทตกลงด าเนินกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับนี้ คู่พิพาทตกลงว่าค าชี้ขาดถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทนับ
แต่วันที่ได้ท าค าชี้ขาด และตกลงจะปฏิบัติตามค าชี้ขาดทันทีโดยไม่ชักช้า  คู่พิพาทยังตกลงสละสิทธิ
แบบเพิกถอนไม่ได้ในการอุทธรณ์ ทบทวน หรือไล่เบี้ยไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ต่อศาลของรัฐหรือฝ่าย
ตุลาการอ่ืนใดในค าชี้ขาดดังกล่าว เท่าที่การสละสิทธินั้นจะสามารถท าได้โดยชอบ  
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32.12 SIAC อาจเผยแพร่ค าชี้ขาดโดยลบชื่อคู่พิพาทและข้อมูลระบุตัวคู่พิพาทออกได้ โดยได้รับความ
ยินยอมจากคู่พิพาทและคณะอนุญาโตตุลาการ 

33 การแก้ไขค าชี้ขาด การตีความค าชี้ขาด และค าชี้ขาดเพิ่มเติม 

33.1 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ไดร้ับค าชีข้าด คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจร้องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการ
แก้ไขความผิดพลาดในการค านวณตัวเลข ความผิดพลาดทางธุรการหรือการพิมพ์ผิดเล็กน้อย หรือ
ความผิดพลาดอ่ืนใดในท านองเดียวกันที่ปรากฏในค าชีข้าดได ้ โดยให้คู่พิพาทฝ่ายนั้นมีหนังสือไปยงั
นายทะเบียนและคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ หากคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าค าร้องขอดังกล่าวมี
เหตุสมควร ให้คณะอนุญาโตตุลาการแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค า
ร้องขอให้แก้ไข  การแก้ไขใดๆไม่ว่าจะได้ท าขึ้นในค าชี้ขาดเดิมหรือท าเป็นบันทึกแยกต่างหากจาก
ค าชี้ชาด ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค าชี้ขาดทั้งสิ้น 

33.2 คณะอนุญาโตตุลาการอาจแก้ไขความผิดพลาดประเภทที่ระบุในข้อ 33.1 ได้เองภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ท าค าชี้ขาด 

33.3 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ไดร้ับค าชีข้าด คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจร้องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการ
ท าค าชี้ขาดเพิ่มเติมในข้อเรียกร้องที่ปรากฏในกระบวนพิจารณาแต่มิได้กล่าวถึงในค าชี้ขาด โดยให้
คู่พิพาทฝ่ ายนั้นมีหนั งสือไปยั งนายทะเบียนและคู่พิพาทอีกฝ่ ายหนึ่ ง  ทั้ งนี้  หากคณะ
อนุญาโตตุลาการเห็นว่าค าร้องขอดังกล่าวมีเหตุสมควร ให้คณะอนุญาโตตุลาการท าค าชี้ขาด
เพิ่มเติมภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอให้ท าค าชี้ขาดเพิ่มเติม  

33.4 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ไดร้ับค าชีข้าด คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจร้องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการ
ตีความค าชี้ขาดก็ได้ โดยให้คู่พิพาทฝ่ายนั้นมีหนังสือไปยังนายทะเบียนและคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง 
ทั้งนี้ หากคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าค าร้องขอดังกล่าวมีเหตุสมควร ให้คณะอนุญาโตตุลาการ
ตีความค าชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอให้ตีความค าชี้ขาด 
การตีความค าชี้ขาดให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค าชี้ขาด 

33.5 ในกรณีที่มีเหตุอันควร นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาที่คณะอนุญาโตตุลาการแก้ไขค าชี้ขาด 
ตีความค าชี้ขาด หรือท าค าชี้ขาดเพิ่มเติมตามข้อนี้ได้ 

33.6 ความในข้อ 32 ให้ใช้บังคับในท านองเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงตามที่จ าเป็นและเหมาะสม 
ส าหรับการแก้ไขค าชี้ขาด การตีความค าชี้ขาด และการท าค าชี้ขาดเพิ่มเติม 

34 ค่าธรรมเนียมและเงินประกัน 

34.1 ค่าป่วยการคณะอนุญาโตตุลาการและค่าธรรมเนียม SIAC ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในตาราง
ค่าธรรมเนียมที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่เร่ิมกระบวนพิจารณา แต่คู่พิพาทอาจตกลงใช้วิธีอ่ืนก าหนดค่า
ป่วยการคณะอนุญาโตตุลาการก่อนการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการก็ได้ 
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34.2 ให้นายทะเบียนก าหนดจ านวนเงินประกันที่คู่พิพาทต้องช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวน
พิจารณา  เว้นแต่นายทะเบียนจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  ให้ผู้เรียกร้องช าระเงินประกันดังกล่าวกึ่ง
หนึ่ง ส่วนอีกกึ่งหนึ่งให้ผู้คัดค้านเป็นผู้ช าระ ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจก าหนดให้มีการวางเงินประกัน
แยกต่างหากจากกันส าหรับข้อเรียกร้องและข้อเรียกร้องแย้งก็ได้ 

34.3 ในกรณีที่ทุนทรัพย์ในข้อเรียกร้องและข้อเรียกร้องแย้งไม่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ ณ เวลาที่ถึง
ก าหนดช าระเงิน ให้นายทะเบียนประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณาเบื้องต้น 
โดยอาจอาศัยลักษณะแห่งข้อพิพาทและพฤติการณ์แห่งคดีก็ได้  และการประมาณการค่าใช้จ่ายนี้
อาจเปลี่ยนแปลงไปหากมีข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏในภายหลัง  

34.4 นายทะเบียนอาจสั่งเป็นครั้งคราวไปให้คู่พิพาทวางเงินประกันเพิ่มเติมส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาก็ได้ 

34.5 คู่พิพาททุกฝ่ายมีความรับผิดร่วมกันและแทนกันในการช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวน
พิจารณา หากคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งไม่ช าระค่าธรรมเนียมในส่วนของตน คู่พิพาทอีกฝ่ายอาจช าระ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณาทั้งหมดแทนคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ 

34.6 หากคู่พิพาทไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่วางเงินประกันตามที่นายทะเบียนก าหนด ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน 

ก. คณะอนุญาโตตุลาการอาจระงับกระบวนพิจารณา และนายทะเบียนอาจระงับการบริหาร
จัดการข้อพิพาทของ SIAC ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ เป็นการชั่วคราวก็ได้  

ข. เมื่ อนายทะเบียนได้ปรึกษากับคณะอนุญาโตตุลาการ ( ในกรณีที่ จั ดตั้ งคณะ
อนุญาโตตุลาการแล้ว) และแจ้งคู่พิพาทแล้ว นายทะเบียนอาจก าหนดระยะเวลา ซึ่งเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าข้อเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องแย้งที่เกี่ยวข้องได้ถูกถอน
ออกไป แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิคู่พิพาทในการยื่นข้อเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องแย้ง
เดียวกันในกระบวนพิจารณาอ่ืน 

34.7 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้นายทะเบียนเป็นผู้ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณาเมื่อสิ้นสุด
กระบวนพิจารณา ในกรณีที่ข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเรียกร้องแย้งไม่อาจค านวณเป็นตัวเงินได้ ให้
นายทะเบียนใช้ดุลพินิจในการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณา  ตามที่ระบุไว้ในข้อ 
35 ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนพิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีทั้งหมด รวมถึงขั้นตอนกระบวนพิจารณา
ในช่วงที่กระบวนพิจารณาสิ้นสุด  ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณาที่ก าหนดไว้
น้อยกว่าเงินประกันที่ได้วางไว้ ให้คืนเงินส่วนที่เหลือตามส่วนที่คู่พิพาทตกลงกัน หรือในกรณีที่
คู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ ให้คืนเงินตามส่วนเงินที่คู่พิพาทแต่ละฝ่ายได้วางไว้กับนายทะเบียน 

34.8 เงินประกันทั้งหลายส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณา  ให้วางและเก็บรักษาโดย 
SIAC ดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นจากจ านวนดังกล่าวให้ตกเป็นของ SIAC 
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34.9 ในพฤติการณ์พิเศษ นายทะเบียนอาจสั่งให้คู่พิพาทช าระค่าธรรมเนียม อันเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าธรรมเนียมจัดการข้อพิพาทของ SIAC เพิ่มเติมจากตารางค่าธรรมเนียมท้ายข้อบังคับที่ใช้บังคับก็
ได้ 

35 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณา   

35.1 เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงไว้กันเป็นอย่างอ่ืน ให้คณะอนุญาโตตุลาการระบุค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กระบวนพิจารณาทั้งหมด และก าหนดส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณาของคู่พิพาทแต่
ละฝ่ายไว้ในค าชี้ขาด   

35.2 ค าว่า “ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณา” หมายถึง 

ก. ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของคณะอนุญาโตตุลาการ และค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของ
อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน (ถ้ามี) 

ข. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการข้อพิพาทของ SIAC และ 

ค. ค่าใช้จ่ายของผู้เชี่ยวชาญที่ตั้งโดยคณะอนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดเพื่อการ
อ านวยความสะดวกแก่คณะอนุญาโตตุลาการตามสมควร 

36 ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของคณะอนุญาโตตุลาการ 

36.1 ให้นายทะเบียนเป็นผู้ก าหนดค่าป่วยการของคณะอนุญาโตตุลาการตามตารางค่าธรรมเนียมที่ใช้
บังคับ วิธีอ่ืนใดที่คู่พิพาทตกลงกันตามข้อ 34.1 (ถ้ามี) และตามขั้นตอนกระบวนพิจารณาในช่วงที่
กระบวนพิจารณาสิ้นสุด ในพฤติการณ์พิ เศษ นายทะเบียนอาจก าหนดให้คู่พิพาทช าระ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนอกจากที่ปรากฏในตารางค่าธรรมเนียมได้  

36.2 ค่าใช้จ่ายของคณะอนุญาโตตุลาการที่จ าเป็นที่เกิดขึ้นตามจริงในจ านวนที่เหมาะสม และค่าเบี้ย
เลี้ยงอ่ืน ๆ ให้ใช้คืนคณะอนุญาโตตุลาการตามความในแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับ 

37 ค่าที่ปรึกษากฎหมายของคู่พิพาทและค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอ านาจในการสั่งในค าชี้ขาดให้คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งช าระค่าที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน แก่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งได้ 

38 การยกเว้นความรับผิด 

38.1 อนุญาโตตุลาการ รวมถึงอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน บุคคลที่คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตั้ง 
รวมถึงเลขานุการด้านธุรการ และผู้เชี่ยวชาญ ประธาน สมาชิกศาล และกรรมการ เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของ SIAC ไม่จ าต้องรับผิดต่อบุคคลใด ในความประมาทเลินเล่อ การกระท าหรือการงดเว้น
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การกระท าอันเกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่ SIAC บริหารจัดการตามความใน
ข้อบังคับนี้ 

38.2 SIAC รวมถึงประธาน สมาชิกศาล กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และอนุญาโตตุลาการ รวมถึง
อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน บุคคลที่คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตั้ง รวมถึงเลขานุการด้าน
ธุรการและผู้ เชี่ ยวชาญ ไม่มีหน้าที่ ต้องให้ถ้อยค า ใด ๆ อันเกี่ ยวกับกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการที่ SIAC บริหารจัดการตามความในข้อบังคับนี้ และห้ามมิให้คู่พิพาทกระท าการ
ใดๆ เพื่อให้ประธาน สมาชิกศาล กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ SIAC หรืออนุญาโตตุลาการ 
รวมถึงอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน และบุคคลที่คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตั้ง รวมถึง
เลขานุการด้านธุรการ และผู้เชี่ยวชาญ มาให้การเป็นพยานในกระบวนพิจารณาทางกฎหมายใดๆ 
อันเก่ียวกับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่ SIAC บริหารจัดการตามความในข้อบังคับนี้ 

39 การรักษาความลับ 

39.1 เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น คู่พิพาทและอนุญาโตตุลาการ รวมถึงอนุญาโตตุลาการใน
กรณีฉุกเฉิน บุคคลที่คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตั้ง รวมถึงเลขานุการด้านธุรการและผู้เชี่ยวชาญ 
ต้องเก็บรักษาเร่ืองที่เก่ียวกับกระบวนพิจารณาและค าชี้ขาดเป็นความลับตลอดเวลา ทั้งนี้ การหารือ
และการพิจารณาข้อพิพาทของคณะอนุญาโตตุลาการนั้นย่อมเป็นความลับ 

39.2 เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ห้ามมิให้คู่พิพาทและอนุญาโตตุลาการ รวมถึง
อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน บุคคลที่คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตั้ง รวมถึงเลขานุการด้าน
ธุรการและผู้เชี่ยวชาญ เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาและค าชี้ขาดต่อบุคคลที่สาม โดย
ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่พิพาท เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวเป็นไป
ด้วยเหตุต่อไปนี้ 

ก. เพื่อการยื่นค าร้องขอบังคับหรือไม่บังคับตามค าชี้ขาด หรือคัดค้านค าชี้ขาดต่อศาลที่มีเขต
อ านาจ 

ข. ตามค าสั่งหรือหมายที่ออกโดยศาลที่มีเขตอ านาจ 

ค. เพื่อการเรียกร้องหรือบังคับตามสิทธิหรือข้อเรียกร้องตามกฎหมาย 

ง. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐที่มีผลผูกพันคู่พิพาทฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล หรือเป็นไปตาม
ค าขอหรือข้อก าหนดขององค์กรก ากับดูแลใดๆ หรือองค์กรที่มีอ านาจอ่ืน 

จ. ตามค าสั่งของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือตามที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอ โดยได้มี
การบอกกล่าวไปยังคู่พิพาทฝ่ายอ่ืนแล้ว 

ฉ. เพื่อบังคับตามความในข้อ 7 หรือข้อ 8 ของข้อบังคับนี้ 
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39.3 ในข้อ 39.1 ค าว่า “เร่ืองที่เก่ียวกับกระบวนพิจารณา” ให้รวมถึงการมีอยู่ของกระบวนพิจารณาและ
ค าคู่ความ พยานหลักฐานและสิ่งอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ และ
เอกสารที่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งใช้ในกระบวนพิจารณา หรือค าชี้ขาดอันเป็นผลมาจากกระบวน
พิจารณาดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิ่งใดๆ ที่เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ 

39.4 คณะอนุญาโตตุลาการมีอ านาจด าเนินการใดๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีค าสั่งหรือค าชี้ขาดเพื่อ
ลงโทษหรือเพื่อให้ใช้ค่าเสียหาย หากคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระท าผิดข้อบังคับนี้ 

40. ค าวินิจฉัยของประธาน ศาล และนายทะเบียน 

40.1 เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับนี้ ค าวินิจฉัยของประธาน ศาล และนายทะเบียนที่
เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการทั้งปวงให้เป็นที่สุดและผูกพันคู่พิพาทและคณะ
อนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ ประธาน ศาล และนายทะเบียนไม่จ าต้องให้เหตุผลของค าวินิจฉัยดังกล่าว 
เว้นแต่ศาลเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น หรือตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ อนึ่ง คู่พิพาทตกลงว่าการหารือ
และการพิจารณาของศาลนั้นย่อมเป็นความลับ 

40.2 เว้นแต่ที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.1 และข้อ 28.1 ให้ถือว่าคู่พิพาทสละสิทธิในการอุทธรณ์หรือทบทวน
ค าวินิจฉัยของประธาน ศาล และนายทะเบียนต่อศาลของรัฐหรือฝ่ายตุลาการอ่ืนใด 

41 บททั่วไป 

41.1 คู่พิพาทฝ่ายที่ด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปโดยมิได้คัดค้านโดยพลันถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อใดๆใน
ข้อบังคับนี้ หรือหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่ใช้บังคับกับกระบวนพิจารณา ค าชี้แนะที่คณะอนุญาโตตุลาการ
ให้ไว้ หรือข้อก าหนดอ่ืนใดตามสัญญาอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการหรือ
การด าเนินกระบวนพิจารณา ให้ถือว่าได้สละสิทธิในการคัดค้านดังกล่าว 

41.2 ส าหรับเรื่องอ่ืนๆที่ไม่ได้ก าหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อบังคับนี้ ประธาน ศาล นายทะเบียนและคณะ
อนุญาโตตุลาการต้องด าเนินการตามเจตนารมณ์แห่งข้อบังคับนี้ และใช้ความพยายามทั้งหมดตาม
สมควรเพื่อยุติข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการและเอ้ือให้เกิดการบังคับตามค าชี้ขาด อย่างเป็นธรรม 
รวดเร็ว และประหยัด  

41.3 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้ที่จัดท าเป็นภาษาอังกฤษขัดหรือแย้งกับข้อบังคับที่จัดท าเป็นภาษาอ่ืนที่
เผยแพร่ ให้ข้อบังคับนี้ที่จัดท าเป็นภาษาอังกฤษมีผลเหนือข้อบังคับที่จัดท าในภาษาอ่ืน  
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ตารางแนบท้าย 1 

อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน 

1. คู่พิพาทที่ประสงค์จะขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินต้องยื่นค าขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน
ต่อนายทะเบียนไปพร้อมกันกับหรือหลังจากยื่นค าขอเริ่มต้นคดี แต่ต้องเป็นกรณีก่อนจัดตั้งคณะ
อนุญาโตตุลาการ โดย ณ เวลาเดียวกันกับที่คู่พิพาทฝ่ายนั้นมีค าขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน คู่พิพาท
ฝ่ายนั้นต้องส่งส าเนาค าขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินไปยังคู่พิพาทฝ่ายอ่ืนด้วย และในค าขอคุ้มครอง
ชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินนั้นต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก. ลักษณะของการเยียวยาที่เรียกร้อง   

ข. ค าแถลงว่าเหตุใดคู่พิพาทฝ่ายดังกล่าวจึงสมควรได้รับการเยียวยา และ 

ค. ค าแถลงที่รับรองว่าคู่พิพาทฝ่ายอ่ืนทั้งหมดได้รับส าเนาค าขอคุ้มครองชั่วคราวแล้ว หรือกรณีที่ไม่
สามารถรับรองเช่นนั้นได้ ถ้อยค าอธิบายขั้นตอนที่ได้กระท าไปโดยสุจริตเพื่อส่งส าเนาค าขอคุ้มครอง
ชั่วคราว หรือหนังสือบอกกล่าวคู่พิพาทอ่ืนทั้งหมด  

2. ในการยื่นค าขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน ให้ช าระค่าธรรมเนียมเป็นค่าบริหารจัดการอันเรียกคืนไม่ได้ 
และวางเงินประกันตามข้อบังคับนี้เป็นค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินตาม
ความในตารางแนบท้าย 1  ในกรณีที่จ าเป็น นายทะเบียนอาจสั่งเพิ่มจ านวนเงินประกันที่คู่พิพาทฝ่ายที่มีค า
ขอต้องวางก็ได้ หากคู่พิพาทฝ่ายที่มีค าขอไม่วางเงินประกันเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนด 
ให้ถือว่าได้มีการถอนค าขอคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว 

3. ในกรณีที่ประธานเห็นว่า SIAC ควรรับค าขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินไว้พิจารณา ให้ประธานแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับค าขอ ค่าธรรมเนียมจัดการข้อ
พิพาทและเงินประกัน 

4. ในกรณีที่คู่พิพาทได้ตกลงให้ด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ให้สถานที่
นั้นเป็นสถานที่ด าเนินกระบวนพิจารณาค าขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินด้วย  แต่หากมิได้มีข้อตกลง
ดังกล่าว ให้ใช้ประเทศสิงคโปร์เป็นสถานที่ในการด าเนินกระบวนพิจารณาค าขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณี
ฉุกเฉิน แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิคณะอนุญาโตตุลาการในการก าหนดสถานที่ด าเนินกระบวนพิจารณาตาม
ข้อ 21.1  

5. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินต้องเปิดเผยพฤติการณ์ใดๆ ที่อาจอ้างเป็นเหตุ
สงสัยในความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของตนต่อนายทะเบียนก่อนได้รับการแต่งตั้ง การคัดค้าน
อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินต้องกระท าขึ้นภายในสองวันนับแต่นายทะเบียนได้แจ้งให้คู่พิพาททราบถึง
การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน และพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้คัดค้านดังกล่าว 
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6. อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินจะเป็นอนุญาโตตุลาการในกระบวนพิจารณาอ่ืนใดที่เกี่ยวกับข้อพิพาท
เดียวกันอีกไม่ได้ เว้นแต่คู่พิพาทจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

7. อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินต้องวางก าหนดเวลาพิจารณาค าขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องเป็นภายในสองวันนับแต่วันที่อนญุาโตตุลาการได้รับการแตง่ตัง้ 
ก าหนดเวลาดังกล่าวต้องให้โอกาสตามสมควรแก่คู่พิพาทในการแถลงข้อเท็จจริง แต่จะใช้วิธีด าเนินกระบวน
พิจารณาทางโทรศัพท์ การประชุมผ่านจอภาพ หรือท าค าแถลงเป็นหนังสือแทนการเบิกความก็ได้ 
อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินมีอ านาจอย่างเดียวกับที่คณะอนุญาโตตุลาการมีตามข้อบังคับนี้ รวมถึง
อ านาจการชี้ขาดเขตอ านาจศาลของตน โดยไม่เป็นการกระทบอ านาจการชี้ขาดเขตอ านาจของคณะ
อนุญาโตตุลาการ 

8. อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินมีอ านาจในการท าค าสั่งหรือให้การคุ้มครองชั่วคราวตามที่เห็นสมควรก็ได้ ซึ่ง
รวมถึงการมีค าสั่งเบื้องต้นก่อนเบิกความ ก่อนกระบวนพิจารณาทางโทรศัพท์ การประชุมผ่านจอภาพ หรือ
ก่อนการท าค าแถลงเป็นหนังสือ อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินต้องแสดงเหตุผลโดยสังเขปในการมีค าสั่ง
ดังกล่าว อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินอาจแก้ไขหรือยกเลิกค าสั่งเบื้องต้น ค าสั่งเฉพาะกาล หรือค าชี้ขาด
เสียก็ได้หากมีเหตุอันสมควรให้ท าเช่นนั้น 

9. อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินต้องมีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือค าชี้ขาดเฉพาะกาลภายใน 14 วันนับแต่
วันที่ ได้รับการแต่งตั้ ง  เว้นแต่นายทะเบียนเห็นว่ามีพฤติการณ์พิ เศษสมควรให้ขยายระยะเวลา 
อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินจะมีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือค าชี้ขาดเฉพาะกาลไม่ได้จนกว่านายทะเบียน
จะเห็นชอบรูปแบบของค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือค าชี้ขาดเฉพาะกาลนั้นแล้ว 

10. อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินย่อมสิ้นอ านาจเมื่อมีการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว ทั้งนี้ คณะ
อนุญาโตตุลาการอาจพิจารณา แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือค าชี้ขาดเฉพาะกาลที่
อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินท าขึ้นได้ รวมถึงมีค าวินิจฉัยว่าด้วยเขตอ านาจของคณะอนุญาโตตุลาการเอง 
คณะอนุญาโตตุลาการไม่จ าต้องผูกมัดตามเหตุผลที่อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินให้ไว้ แต่ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือค าชี้ขาดเฉพาะกาลที่อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินมีขึ้นย่อมสิ้นผลหากมิได้มี
การจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการภายใน 90 วันนับแต่วันที่มีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือค าชี้ขาดเฉพาะกาล
ดังกล่าว หรือเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการท าค าชี้ขาดสุดท้าย หรือมีการถอนข้อพิพาท 

11. ค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือค าชี้ขาดเฉพาะกาลของอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินอาจก าหนดให้คู่พิพาทฝ่าย
ที่ร้องขอให้คุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินวางหลักประกันในจ านวนที่เหมาะสมก็ได้ 

12. คู่พิพาทตกลงว่าค าสั่งหรือค าชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินตามความในตารางแนบท้าย 1 ให้
ผูกพันคู่พิพาทนับแต่วันที่ได้มีค าสั่งหรือค าชี้ขาด และตกลงจะปฏิบัติตามค าชี้ขาดทันทีโดยไม่ชักช้า  คู่พิพาท
ยังตกลงโดยไม่เพิกถอนที่จะสละสทิธิในการการอุทธรณ์ ทบทวน หรือไล่เบี้ยไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ต่อศาลของ
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รัฐหรือฝ่ายตุลาการอ่ืนใดในเร่ืองที่เกี่ยวกับค าสั่งหรือค าชี้ขาดดังกล่าว ทั้งนี้ เท่าที่การสละสิทธินั้นจะสามารถ
ท าได้โดยชอบ 

13. อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินอาจก าหนดสัดส่วนขั้นต้นของค่าใช้จ่าย อันเกี่ยวเนื่องกับค าขอคุ้มครอง
ชั่วคราวตามตารางแนบท้าย 1 ได้ แต่ทั้งนี้ คณะอนุญาโตตุลาการมีอ านาจอันเป็นที่สุดในการก าหนดสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

14. ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับกระบวนพิจารณาตามตารางแนบท้าย 1 ตามที่เหมาะสม โดยค านึงความ เร่งด่วนของ
กระบวนพิจารณา ทั้งนี้ อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินอาจพิจารณาว่ากรณีใดสามารถน าข้อบังคับนี้มา
บังคับใช้ได้ โดยค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด จะขอให้อุทธรณ์ ทบทวนหรือไล่เบี้ยไม่ได้ นายทะเบียนอาจ
ย่นก าหนดเวลาตามข้อบังคับนี้ส าหรับค าร้องที่ท าขึ้นตามกระบวนพิจารณาในข้อ 30.2 และตารางแนบท้าย 
1 ได้ 
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ตารางค่าธรรมเนียม 
(ค่าธรรมเนียมทั้งหมดระบุหน่วยเป็นดอลลาร์สิงคโปร์) 

ตารางค่าธรรมเนียมนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 และใช้บังคับกับกระบวนพิจารณาที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 
1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

ค่าธรรมเนียม* (เรียกคืนไม่ได้) 

คู่พิพาทสิงคโปร์ 2,140 ดอลลาร์สิงคโปร์* 

คู่พิพาทต่างชาติ 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

+  ค่าธรรมเนียมใช้ส าหรับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการทั้งหมดที่ SIAC บริหารจัดการเป็นรายข้อเรียกร้องหรือข้อ
เรียกร้องแย้ง 

* ค่าธรรมเนียมรวมภาษีสินค้าและบริการร้อยละ 7 ไว้แล้ว 

ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ 
ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการตามตารางแนบท้ายนี้ให้ใช้บังคับกับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการทั้งหมดที่
SIAC บริหารจัดการ และเป็นจ านวนสูงสุดที่พึงช าระให้แก่ SIAC 

ทุนทรัพย์ท่ีพิพาท (ดอลลาร์สิงคโปร์) ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ (ดอลลาร์สิงคโปร์) 

ไม่เกิน 50,000  3,800 
50,001 ถึง 100,000 3,800 บวกเพิ่มร้อยละ 2.2 ของส่วนท่ีเกิน 50,000 
100,001 ถึง 500,000 4,900 บวกเพิ่มร้อยละ 1.2 ของส่วนท่ีเกิน 100,000 
500,001 ถึง 1,000,000 9,700 บวกเพิ่มร้อยละ 1 ของส่วนท่ีเกิน 500,000 
1,000,001 ถึง 2,000,000  14,700 บวกเพิ่มร้อยละ 0.65 ของส่วนท่ีเกิน 1,000,000 
2,000,001 ถึง 5,000,000 21,200 บวกเพิ่มร้อยละ 0.32 ของส่วนท่ีเกิน 2,000,000 
5,000,001 ถึง 10,000,000  30,800 บวกเพิ่มร้อยละ 0.16 ของส่วนท่ีเกิน 5,000,000 
10,000,001 ถึง 50,000,000 38,800 บวกเพิ่มร้อยละ 0.095 ของส่วนท่ีเกิน 10,000,000 
50,000,001 ถึง 80,000,000 76,800 บวกเพิ่มร้อยละ 0.04 ของส่วนท่ีเกิน 50,000,000 
80,000,001 ถึง 100,000,000 88,800 บวกเพิ่มร้อยละ 0.031 ของส่วนท่ีเกิน 80,000,000 
เกินกว่า 100,000,000  95,000 

ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการไม่รวมค่าธรรมเนียมต่อไปนี้ 

 ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของคณะอนุญาโตตุลาการ 

 ค่าใช้สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการสนับสนุนเพื่อและที่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณา (เช่น ห้องสืบพยาน
และอุปกรณ์ บริการถอดเสียงและบริการล่าม) และ 

 ค่าใช้จ่ายด้านธุรการของ SIAC 

SIAC จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการในอัตราต่ าสุด 3,800 ดอลลาร์สิงคโปร์ส าหรับทุกคดี เว้นแต่นาย
ทะเบียนจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 
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ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ 

ส าหรับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่ด าเนินขึ้นและจัดการตามข้อบังคับนี้ ค่าป่วยการตามตารางต่อไปนี้เป็นค่า
ป่วยการในอัตราสูงสุดต่ออนุญาโตตุลาการแต่ละคน เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงให้ใช้วิธีอ่ืนในการค านวณค่าป่วยการคณะ
อนุญาโตตุลาการตามข้อ 34.1 

ทุนทรัพย์ที่พิพาท (ดอลลาร์สิงคโปร์) ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ (ดอลลาร์สิงคโปร์) 

ไม่เกิน 50,000 6,250 

50,001 ถึง 100,000 6,250 บวกเพิ่มร้อยละ 13.8 ของส่วนที่เกิน 50,000 

100,001 ถึง 500,000 13,150 บวกเพิ่มร้อยละ 6.5 ของส่วนที่เกิน 100,000 

500,001 ถึง 1,000,000 39,150 บวกเพิ่มร้อยละ 4.85 ของส่วนที่เกิน 500,000 

1,000,001 ถึง 2,000,000 63,400 บวกเพิ่มร้อยละ 2.75 ของส่วนที่เกิน 1,000,000 

2,000,001 ถึง 5,000,000 90,900 บวกเพิ่มร้อยละ 1.2 ของส่วนที่เกิน 2,000,000 

5,000,001 ถึง 10,000,000 126,900 บวกเพิ่มร้อยละ 0.7 ของส่วนที่เกิน 5,000,000 

10,000,001 ถึง 50,000,000 161,900 บวกเพิ่มร้อยละ 0.3 ของส่วนที่เกิน 10,000,000 

50,000,001 ถึง 80,000,000 281,900 บวกเพิ่มร้อยละ 0.16 ของส่วนที่เกิน 50,000,000 

80,000,001 ถึง 100,000,000 329,900 บวกเพิ่มร้อยละ 0.075 ของส่วนที่เกิน 80,000,000 

100,000,001 ถึง 500,000,000 344,900 บวกเพิ่มร้อยละ 0.065 ของส่วนที่เกิน 100,000,000 

เกินกว่า 500,000,000 605,000 บวกเพิ่มร้อยละ 0.04 ของส่วนที่เกิน 500,000,000 
แต่รวมกันไม่เกิน 2,000,000 

ค่าธรรมเนียมค าขอคุ้มครองช่ัวคราว 
ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้ใช้ส าหรับการยื่นค าขอคุ้มครองชั่วคราวตามข้อ 30.2 และตารางแนบท้าย 1 ของข้อบังคับนี้ 
ค าขอคุ้มครองชั่วคราวตามข้อ 30.2 และตารางแนบท้าย 1 ต้องช าระค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมจัดการค าขอคุ้มครองชั่วคราวส าหรับอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน (เรียกคืนไม่ได้): 

คู่พิพาทสิงคโปร์  5,350 ดอลลาร์สิงคโปร์* 

คู่พิพาทต่างชาติ  5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

* ค่าธรรมเนียมรวมภาษีสินค้าและบริการร้อยละ 7 ไว้แล้ว 

2. ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินและเงินประกัน ให้วางเงินประกันค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีฉุกเฉินและค่าใช้จ่ายจ านวน 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เว้นแต่นายทะเบียนจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน
ตามความในตารางแนบท้าย 1 ของข้อบังคับนี้ ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินให้คิดในอัตรา 
25,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เว้นแต่นายทะเบียนจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืนตามความในตารางแนบท้าย 1 ของ
ข้อบังคับนี้ 
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ค่าธรรมเนียมคัดค้านอนุญาโตตุลาการ (เรียกคืนไม่ได้) 
คู่พิพาทที่ยื่นค าขอคัดค้านอนุญาโตตุลาการต้องช าระค่าธรรมเนียมในการคัดค้านตามข้อ 15.3 ดังนี้ 

คู่พิพาทสิงคโปร์  8,560 ดอลลาร์สิงคโปร์* 

คู่พิพาทต่างชาติ  8,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

* ค่าธรรมเนียมรวมภาษีสินค้าและบริการร้อยละ 7 ไว้แล้ว 

ค่าธรรมเนียมอื่น 

ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ย (Arb-Med-Arb) 

อนุญาโตตุลาการ  2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

อนุญาโตตุลาการที่มีการ
ไกล่เกลี่ย 

คู่พิพาทสิงคโปร์ SIAC                       2,140* ดอลลาร์สิงคโปร์ 
ส านักไกล่เกลี่ย            1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
รวม                       3,140 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

คู่พิพาทต่างชาติ SIAC                  2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
ส านักไกล่เกลี่ย            1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
รวม                        3,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

* ค่าธรรมเนียมรวมภาษีสินค้าและบริการร้อยละ 7 ไว้แล้ว 
 

ค่าธรรมเนียมแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ (เรียกคืนไม่ได้) 

ค่าธรรมเนียมแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการให้พึงช าระเมื่อมีการเรียกให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นการเฉพาะคราว (ad 
hoc) โดยคู่พิพาทฝ่ายที่เรียกให้แต่งตั้ง การขอให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการต้องมีการช าระค่าธรรมเนียมแต่งตั้งตามที่
ก าหนดต่อไปนี้ 

 อนุญาโตตุลาการ 1 คน อนุญาโตตุลาการ 2 คน อนุญาโตตุลาการ 3 คน 

คู่พิพาทสิงคโปร์  3,210 ดอลลาร์สิงคโปร์* 4,280 ดอลลาร์สิงคโปร์* 5,350 ดอลลาร์สิงคโปร์* 

คู่พิพาทต่างชาติ  3,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

* ค่าธรรมเนียมของ SIAC รวมภาษีสินค้าและบริการร้อยละ 7 ไว้แล้ว 

 

ค่าธรรมเนียมประเมินค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย 

เมื่อสิ้นสุดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ หรือเมื่อได้มีการวินิจฉัยข้อพิพาทในกระบวนพิจารณาแล้ว 
อนุญาโตตุลาการมักมีค าสั่งให้คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งใช้ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) แทนคู่พิพาทอีก
ฝ่ายหนึ่ง โดยอนุญาโตตุลาการจะก าหนดจ านวนที่ต้องช าระไว้ 
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SIAC ประสงค์ให้อนุญาโตตุลาการก าหนดจ านวนให้ชัดเจน แต่หากอนุญาโตตุลาการไม่ได้ก าหนดไว้และคู่พิพาทไม่
สามารถตกลงจ านวนกันได้ อาจมีการขอให้นายทะเบียนประเมินค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายให้แก่คู่พิพาทได้ ซึ่ง
บางครั้งเรียกว่าการ “ประเมิน” (taxation) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย คู่พิพาทที่ขอให้นายทะเบียนประเมินค่าที่ปรึกษา
กฎหมายให้ต้องช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง ดังนี้ 

ทุนทรัพย์ที่พิพาท (ดอลลาร์สิงคโปร์) ค่าธรรมเนียมก าหนดค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ดอลลาร์สิงคโปร์) 

ไม่เกิน 50,000  5,000 

50,001 ถึง 100,000 5,000 บวกเพิ่มร้อยละ 2 ของส่วนที่เกิน 50,000 

100,001 ถึง 250,000 6,000 บวกเพิ่มร้อยละ 1.5 ของส่วนที่เกิน 100,000 

250,001 ถึง 500,000 8,250 บวกเพิ่มร้อยละ 1 ของส่วนที่เกิน 250,000 

500,001 ถึง 1,000,000 10,750 บวกเพิ่มร้อยละ 0.5 ของส่วนที่เกิน 500,000 

เกินกว่า 1,000,000 13,250 บวกเพิ่มร้อยละ 0.25 ของส่วนที่เกิน 1,000,000 

อัตราสูงสุด 25,000 

 ให้ช าระค่าธรรมเนียมนี้เมื่อได้เรียกให้ประเมินค่าที่ปรึกษากฎหมาย 

 ค่าธรรมเนียมนี้ไม่รวมภาษีสินค้าและบริการร้อยละ 7 (ถ้ามี) 

 ค่าธรรมเนียมก าหนดหรือประเมินค่าที่ปรึกษากฎหมายนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
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ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการต้นแบบของศูนยอ์นุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ 
(แก้ไขเมื่อ 1 กันยายน 2558) 

ในการร่างสัญญาระหว่างประเทศ SIAC แนะน าให้คู่สัญญาใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการต่อไปนี้ 

ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ รวมถึงประเด็นว่าด้วยการมีอยู่ของสัญญา ความสมบูรณ์
ของสัญญา และการเลิกสัญญา ให้เสนอข้อพิพาทและวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการที่ด าเนินการโดยศนูย์
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“SIAC”) ตามข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“ข้อบังคับ”) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการ โดย
ให้ถือว่าการอ้างถึงข้อบังคับในข้อนี้เป็นการรวมเอาข้อบังคับมาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย 

สถานที่ในการด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการคือ [ประเทศสิงคโปร์]* 

ให้คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการจ านวน     ** คน 

ให้ใช้ภาษา    ในการด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ 

 

ข้อสัญญาว่าด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับ 

คู่สัญญาควรระบุข้อสัญญาว่าด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับด้วย ตามที่แนะน าต่อไปนี้ 

“สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของ    ***” 

 

 

 

 

* คู่สัญญาควรระบุสถานที่ด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตลุาการที่ตนเลือก กรณีที่คู่สัญญาไม่ประสงค์จะใช้
ประเทศสิงคโปร์เป็นสถานที่ด าเนินกระบวนพิจารณา ให้เปลี่ยนค าว่า [ประเทศสิงคโปร์] เป็นเมืองและ
ประเทศตามที่คู่สัญญาตกลงกัน (เช่น [เมือง, ประเทศ]) 

** ระบุจ านวนอนุญาโตตุลาการเป็นจ านวนคี่ คือ หนึ่งคนหรือสามคน 

*** ระบุประเทศหรือเขตอ านาจ 
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ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการต้นแบบส าหรับกระบวนพิจารณาโดยเร่งรัด 
(แก้ไขเมื่อ 1 กันยายน 2558) 

ในการร่างสัญญาระหว่างประเทศ SIAC แนะน าให้คู่สัญญาใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการต่อไปนี้ 

“ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ รวมถึงประเด็นว่าด้วยการมีอยู่ของสัญญา ความ
สมบูรณข์องสัญญา และการเลิกสัญญา ให้เสนอข้อพิพาทและวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการที่ด าเนินการ
โดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“SIAC”) ตามข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของศูนย์
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“ข้อบังคับ”) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการ
อนุญาโตตุลาการ โดยให้ถือว่าการอ้างถึงข้อบังคับในข้อนี้เป็นการรวมเอาข้อบังคับมาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ด้วย 

คู่สัญญาตกลงว่ากระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการตามข้อนี้ให้ด าเนินการตามกระบวนพิจารณาโดยเร่งรัดตามที่
ก าหนดในข้อ 5.2 ของข้อบังคับ 

สถานที่ในการด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการคือ[ประเทศสิงคโปร์]* 

ให้คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการจ านวนหนึ่งคน 

ให้ใช้ภาษา    ในการด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ” 

 

 

ส าหรับตัวอย่างข้อสัญญาวา่ด้วยกฎหมายที่ใช้บังคบั โปรดดตูัวอย่างที่ระบไุว้ในหนา้ก่อนหน้า 

 

 

 

* คู่สัญญาควรระบุสถานที่ด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่ตนเลือก กรณีที่คู่สัญญาไม่ป ระสงค์ใช้
ประเทศสิงคโปร์เป็นสถานที่ด าเนินกระบวนพิจารณา ให้เปลี่ยนค าว่า [ประเทศสิงคโปร์] เป็นเมืองและประเทศ
ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน (เช่น [เมือง, ประเทศ]) 
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ข้อก าหนดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ยของ SIAC ร่วมกับส านักไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ระหว่างประเทศสิงคโปร์ (SIMC)  
(มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป) 

1.  ข้อก าหนดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ยนี้ให้ใช้บังคับกับข้อพิพาทที่ยื่นระงับข้อพิพาท
ต่อศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“SIAC”) ตามข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ย
หรือข้อสัญญาอ่ืนใดท านองเดียวกัน (“ข้อสัญญาว่าด้วยกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่
เกลี่ย”) และ/หรือ ข้อพิพาทที่ คู่พิพาทตกลงให้ระงับข้อพิพาทตามข้อก าหนดกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ยนี้  โดยตามข้อก าหนดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ย 
คู่พิพาทตกลงว่าข้อพิพาทที่ระงับด้วยการไกล่เกลี่ยของส านักไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศสิงคโปร์ 
(“SIMC”) ให้อยู่ในบังคับของข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการด้วย 

2. คู่พิพาทที่ประสงค์จะด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่ เกลี่ยตาม ข้อสัญญา
อนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ยต้องมีค าขอเริ่มต้นคดีมายัง SIAC ตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการที่จะใช้
บังคับ (“ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ”) โดยให้ใช้ข้อบังคับของ (1) SIAC (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้ง
คราว) หรือ (2) UNCITRAL (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคร้ังคราว) ในกรณีที่คู่พิพาทตกลงให้ SIAC เป็นผู้จัดการ
ข้อพิพาทดังกล่าว 

3. นายทะเบียน SIAC จะแจ้งให้ SIMC ทราบข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากข้อสัญญาว่าด้วยกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ยภายใน 4 วันท าการนับแต่วันเริ่มกระบวนพิจารณา หรือภายใน 4 วันท า
การนับแต่วันที่คู่พิพาทตกลงให้เสนอข้อพิพาทไปเพื่อการไกล่เกลี่ยตามข้อก าหนดกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ย โดย SIAC จะเป็นผู้น าส่งส าเนาค าขอเร่ิมต้นคดีให้แก่ SIMC 

4. ให้ SIAC เป็นผู้ตั้ งคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ หรือตามสัญญา
อนุญาโตตุลาการของคู่พิพาท 

5. เมื่อได้มีการส่งค าขอเริ่มต้นคดีและค าตอบรับค าขอเริ่มต้นคดีไปให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว ให้คณะ
อนุญาโตตุลาการงดการพิจารณาอนุญาโตตุลาการไว้ชั่วคราวและแจ้งนายทะเบียน SIAC ว่าให้ยื่นข้อพิพาท
ไปเพื่อไกล่เกลี่ยที่ SIMC โดยนายทะเบียน SIAC จะเป็นผู้น าส่งส านวนคดีและเอกสารที่คู่พิพาทยื่นไปยัง 
SIMC ให้ SIMC ด าเนินการต่อไป 

 เมื่อ SIMC ได้รับส านวนคดีแล้ว ให้ SIMC แจ้งนายทะเบียน SIAC ว่าได้มีการเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทที่ SIMC (“วันเริ่มไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”) ตามข้อบังคับว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ SIMC และให้
งดการพิจารณาในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการไว้ก่อนจนกว่าจะได้ทราบผลการไกล่เกลี่ยที่ SIMC 
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6. ให้ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ด าเนินการภายใต้การดูแลของ SIMC ให้แล้วเสร็จภายใน 8 สัปดาห์นับแต่
วันเริ่มไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เว้นแต่นายทะเบียน SIAC จะได้หารือกับ SIMC และตกลงขยายเวลาให้ เพื่อ
ประโยชน์ในการค านวณระยะเวลาในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ ให้งดนับระยะเวลาตั้งแต่วันเร่ิมไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท ไปจนถึงวันที่นายทะเบียน SIAC แจ้งแก่คณะอนุญาโตตุลาการว่าได้มีการเลิกกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 8 สัปดาห์ (เว้นแต่นายทะเบียน SIAC จะได้ขยายเวลา) หรือกรณีที่ข้อพิพาทไม่สามารถ
ไกล่เกลี่ยได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ณ เวลาใด ๆ ก่อนสิ้นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ให้ SIMC แจ้งให้นาย
ทะเบียน SIAC ทราบถึงผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ถ้ามี 

8. ในกรณีที่ข้อพิพาทไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ให้นายทะเบียน SIAC แจ้งให้คณะ
อนุญาโตตุลาการด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการต่อไป เมื่อนายทะเบียน  SIAC ได้แจ้งให้คณะ
อนุญาโตตุลาการทราบแล้วนั้น ให้กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวกับข้อพิพาททั้งหมด หรือส่วนที่
ยังเป็นข้อพิพาทอยู่ (แล้วแต่กรณี) ด าเนินต่อไปตามข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  

9. ในกรณีที่คู่พิพาทสามารถไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความข้อพิพาทได้ ให้ SIMC แจ้งนายทะเบียน SIAC 
ว่าคู่พิพาทสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้แล้ว หากคู่พิพาทขอให้คณะอนุญาโตตุลาการบันทึกข้อตกลง
ประนีประนอมยอมความเป็นค าชี้ขาดตามยอม ให้ คู่พิพาทหรือนายทะเบียน  SIAC ยื่นข้อตกลง
ประนีประนอมยอมความให้คณะอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้คณะอนุญาโตตุลาการท าค าชี้ขาดตามยอมตาม
ข้อตกลงของคู่พิพาทต่อไป 

ด้านการเงิน  

10. คู่พิพาทต้องช าระค่าขึ้นศาลที่เรียกคืนไม่ได้ตามที่ก าหนดในตารางแนบท้าย ข ของข้อบังคับกระบวนการไกล่
เกลี่ยของ SIMC ให้แก่ SIAC ส าหรับข้อพิพาทที่ยื่นตามข้อก าหนดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่มีการ
ไกล่เกลี่ยนี้ 

11. ในกรณีที่ได้มีการยื่นระงับข้อพิพาทตามข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ยโดยคู่พิพาทตกลงระงับ
ข้อพิพาทตามข้อก าหนดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ยก่อนเริ่มกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการ ให้ช าระค่าขึ้นศาลแก่ SIAC เมื่อได้ยื่นเสนอข้อพิพาท แต่ถ้าได้มีการเริ่มกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการไปแล้ว ให้ช าระค่าขึ้นศาลในส่วนของกระบวนการไกล่เกลี่ยที่ยังมิได้ช าระแก่ SIAC เมื่อได้มี
การเสนอข้อพิพาทไปไกล่เกลี่ยที่ SIMC

12. ในกรณีที่ SIAC เรียกร้อง คู่พิพาทต้องช าระเงินทดรองประมาณการค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ (“เงินทด
รองอนุญาโตตุลาการ”) และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (“เงินทดรอง
การไกล่เกลี่ย”) ตามตารางค่าธรรมเนียมของ SIAC และ SIMC (รวมกันเรียกว่า “เงินประกัน”) โดยให้นาย
ทะเบียน SIAC หารือกับ SIMC และก าหนดจ านวนเงินประกันที่คู่พิพาทต้องช าระ 
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13. กรณีที่ได้มีการยื่นระงับข้อพิพาทตามข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ยโดยคู่พิพาทตกลงระงับข้อ
พิพาทตามข้อก าหนดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ยก่อนเริ่มกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการ ให้ช าระเงินทดรองการไกล่เกลี่ยไปพร้อมกับเงินทดรองอนุญาโตตุลาการที่  SIAC เรียกให้
ช าระ แต่ถ้าได้มีการเริ่มกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการไปแล้ว ให้ช าระเงินทดรองการไกล่เกลี่ยเมื่อได้มี
การเสนอข้อพิพาทไปไกล่เกลี่ยที่ SIMC 

14. โดยไม่เป็นการขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ กรณีที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ช าระเงินประกัน 
คู่พิพาทอ่ืน ๆ มีสิทธิช าระเงินประกันแทนคู่พิพาทฝ่ายนั้นได้ และให้นายทะเบียน SIAC แจ้งให้ SIMC ทราบ
ว่าได้มีการช าระเงินประกันแล้วหรือไม่ และค้างช าระอยู่เท่าใดด้วย 

15. SIAC มีสิทธิช าระเงินทดรองการไกล่ เกลี่ยให้แก่  SIMC โดยใช้เงินประกันที่วางไว้หรือเงินทดรอง
อนุญาโตตุลาการที่ SIAC ถือไว้ โดยไม่จ าต้องอ้างถึงคู่พิพาทอีก 
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ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ย 
(มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป) 

ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ รวมถึงประเด็นว่าด้วยการมีอยู่ของสัญญา ความสมบูรณ์
ของสัญญา และการเลิกสัญญา ให้เสนอข้อพิพาทและวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการที่ด าเนินการโดยศนูย์
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“SIAC”) ตามข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“ข้อบังคับ”) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการ โดย
ให้ถือว่าการอ้างถึงข้อบังคับในข้อนี้เป็นการรวมเอาข้อบังคับมาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย 

สถานที่ในการด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการคือ [ประเทศสิงคโปร์]* 

ให้คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการจ านวน    ** คน 

ให้ใช้ภาษา   ในการด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ 

คู่พิพาทยังตกลงอีกว่าเมื่อได้มีการเริ่มกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทจะใช้ความพยายามโดยสุจริตในการ
ระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยโดยส านักไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“SIMC”) ตามข้อก าหนด
กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ยของ SIAC ร่วมกับ SIMC ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะที่มีการเสนอ
ข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ย  ข้อตกลงที่ได้จากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ยื่นแก่คณะ
อนุญาโตตุลาการที่ SIAC เป็นผู้ตั้ง และอาจท าค าชี้ขาดตามยอมตามที่คู่พิพาทได้ตกลงไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป 

 

 

 

 

 

* คู่สัญญาควรระบุสถานที่ด าเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่ตนเลือก กรณีที่คู่สัญญาไม่ประสงค์ใช้
ประเทศสิงคโปร์เป็นสถานที่ด าเนินกระบวนพิจารณา ให้เปลี่ยนค าว่า [ประเทศสิงคโปร์] เป็นเมืองและ
ประเทศตามที่คู่สัญญาตกลงกัน (เช่น [เมือง, ประเทศ]) 

** ระบุจ านวนอนุญาโตตุลาการเป็นจ านวนคี่ คือ หนึ่งคนหรือสามคน 

  



(ค ำแปล) 

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร ์
SIAC Rules ฉบับท่ี 6 วันท่ี 1 สิงหาคม 2559   45 

รายละเอียดการช าระเงิน 

1. การช าระเงินอาจช าระเป็นเช็คในประเทศ สั่งจ่าย “Singapore International Arbitration Centre” 
โดยส่งไปยังที่อยู่ต่อไปนี้ 

Singapore International Arbitration Centre 
#02-01 
Singapore 069115 

 Attn: Accounts Department 

2. การช าระเงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของ SIAC (โดยช าระค่าธรรมเนียมธนาคารเอง) ตามรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อผู้รับประโยชน์  Singapore International Arbitration Centre 
ชื่อธนาคาร  United Overseas Bank Limited 
สาขาธนาคาร  Coleman Branch 
ที่อยู่ธนาคาร  1 Coleman Street, #01-14 & B1-19, 
   The Adelphi, Singapore 179803 
เลขที่บัญชี  302-313-540-8 
รหัส SWIFT  UOVBSGSG 

เพื่อความสะดวกในการค้นหารายการช าระเงิน ขอให้คู่พิพาทระบุ “เลขอ้างอิงคดี - ชื่อผู้เรียกร้อง / ชื่อผู้
คัดค้าน” ในรายละเอียดการโอนเงินด้วย  เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดตามเงินประกัน SIAC ขอให้
คู่พิพาทส่งส าเนาใบโอนเงินทันทีที่ได้มีการโอนเงิน โปรดทราบว่านโยบายของ  SIAC จะรับช าระเงินจาก
คู่พิพาทหรือตัวแทนรับอนุญาตของคู่พิพาทเท่านั้น (เช่น ที่ปรึกษากฎหมายของคู่พิพาท) 

ขอให้คู่พิพาทตรวจสอบรายละเอียดของบัญชีธนาคารล่าสุดกับ SIAC ก่อนด าเนินการโอนเงิน และส าหรับ
การช าระเงินเป็นจ านวนที่มิใช่สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ ขอให้คู่พิพาทสอบถาม SIAC ก่อนด้วยเช่นกัน 

 





(ค ำแปล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ 

เลขท่ี 32 ถนนแม็กเวลล์ #02-01 

แม็กเวลล์ เชมเบอร์ส 

สิงคโปร์ 069115 

โทรศัพท์ +65 6713 9777  

โทรสาร +65 6713 9778 

corpcomms@siac.org.sg 

 

www.siac.org.sg  

http://www.siac.org.sg/



