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1

ขอบเขตการบังคับใช้และการตีความ
1.1

ในกรณี ที่ คู่ พิ พ าทตกลงยื่ น เสนอข้ อ พิ พ าทต่ อ SIAC เพื่ อ การอนุ ญ าโตตุ ล าการหรื อ ชี้ ข าดตาม
ข้ อ บั ง คั บ ของ SIAC ให้ ถื อ ว่ า คู่ พิ พ าทได้ ต กลงให้ ด าเนิ น กระบวนพิ จ ารณาและบริ ห ารการ
อนุญาโตตุลาการโดย SIAC ตามความในข้อบังคับนี้

1.2

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

1.3

ในข้อบังคับนี้
“คาชี้ขาด” ให้หมายความรวมถึง คาชี้ขาดบางส่วน คาชี้ขาดเฉพาะกาล หรือคาชี้ขาดสุดท้าย และ
คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน
“คณะกรรมการศาล” หมายถึง คณะกรรมการที่ประกอบด้วยกรรมการของศาลไม่น้อยกว่าสองคน
ที่ได้รับแต่งตั้งโดยประธาน (ซึ่งอาจรวมถึงประธานด้วยก็ได้)
“ศาล” หมายถึง ศาลอนุญาโตตุลาการของ SIAC และให้รวมถึงคณะกรรมการศาลด้วย
“อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน ” หมายถึง อนุญาโตตุลาการที่ได้รับแต่งตั้งตามความในวรรค
สามของตารางแนบท้าย 1
“แนวปฏิ บั ติ ” หมายถึ ง แนวปฏิ บั ติ ที่ น ายทะเบี ย นตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ เ ป็ น ครั้ ง คราวเพื่ อ ก าหนด
หลักเกณฑ์เพิ่มเติม กากับดูแล และดาเนินการตามข้อบังคับนี้
“ประธาน” หมายถึง ประธานของศาล และให้รวมถึงรองประธานคนหนึ่งคนใดและนายทะเบียน
ด้วย
“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนของศาล และให้รวมถึงรองนายทะเบียนคนหนึ่งคนใดด้วย

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
SIAC Rules ฉบับที่ 6 วันที่ 1 สิงหาคม 2559

1

“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
สิงคโปร์ (ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559)
“SIAC” หมายถึง ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ และ
“คณะอนุญาโตตุลาการ” ให้หมายความรวมถึง อนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือในกรณีที่ มี การ
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการมากกว่าหนึ่งคน ให้หมายถึงอนุญาโตตุลาการทุกคน
คาสรรพนามใดๆที่ปรากฏในข้อบังคับนี้มิให้มีลักษณะเป็นการบ่งเพศหนึ่งเพศใด คานามใดๆที่มี
ความหมายเป็นเอกพจน์ให้มีความหมายเป็นพหูพจน์ในกรณีอันสมควรด้วย

2

2

การบอกกล่าวและการคานวณระยะเวลา
2.1

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้ คาบอกกล่าว การติดต่อสื่อสาร หรือ ข้อเสนอใด ๆ ให้ทาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คาบอกกล่าว การติดต่อสื่อสาร หรือ ข้อเสนอดังกล่าวอาจจัดส่งด้วยตนเอง
ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น หรื อ โดยบริ ก ารจั ด ส่ ง เอกสาร หรื อ ส่ ง โดยวิ ธี ก ารติ ด ต่ อสื่ อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ (รวมถึง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโทรสาร) หรือส่งโดยวิธีการ
อื่ น ใดที่ เหมาะสมที่ปรากฏหลักฐานในการจัด ส่ง การส่ งคาบอกกล่ าว การติ ด ต่อสื่อสาร หรือ
ข้อเสนอใดๆ ให้ถือว่าผู้รับได้รับเมื่อได้จัดส่ง (1) ไปยังผู้รั บโดยตรงหรือผู้แทนโดยชอบของผู้รับ (2)
ไปยังถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ หรือที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ของผู้รับ (3) ไปยังที่อยู่อื่นใดที่คู่พิพาทได้
ตกลงกัน (4) ตามธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของคู่พิพาทในคราวก่อนๆหรือ
(5) หากได้ ใช้ความพยายามอั น สมควรแล้วแต่ไม่ พบสถานที่ส่ งข้างต้น ให้ ส่ ง ไปยัง ถิ่นที่ อยู่ หรือ
สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้รับที่ทราบเป็นครั้งสุดท้าย

2.2

ให้ถือว่าผู้รับได้รับคาบอกกล่าว การติดต่อสื่อสาร หรือ ข้อเสนอใดๆ ณ วันที่ได้ส่งเอกสารนั้นตาม
ความในข้อ 2.1

2.3

เพื่อวัตถุประสงค์ในการคานวณระยะเวลาตามข้อบังคับนี้ ให้เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ได้ ถือว่ า ผู้ รับ ได้รับคาบอกกล่า ว การติ ด ต่ อสื่อสาร หรือ ข้อเสนอแล้ ว ทั้ ง นี้ เว้ น แต่ กรณีที่นาย
ทะเบียนหรือคณะอนุญาโตตุลาการกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ระยะเวลาตามข้อบังคับนี้ให้คานวณตาม
เวลามาตรฐานของสิงคโปร์ (GMT +8)

2.4

ให้นับวันใดๆที่มิใช่วันทาการ ณ สถานที่รับคาบอกกล่าว การติดต่อสื่อสาร หรือ ข้อเสนอรวมเข้า
ในการคานวณระยะเวลาภายใต้ข้อบังคับนี้ด้วย หากวันสุดท้ายของระยะเวลาตามข้อบังคับนี้เป็น
วันที่มิใช่วันทาการ ณ สถานที่รับคาบอกกล่าว การติดต่อสื่อสาร หรือ ข้อเสนอตามข้อ 2.1 ให้ขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวออกไปจนถึงวันทาการถัดไป
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2.5

คู่พิ พ าทจะต้ องยื่ น สาเนาคาบอกกล่ าว การติ ด ต่ อสื่ อสาร หรือข้อเสนอใดๆ เกี่ย วกับ กระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการต่อนายทะเบียนด้วย

2.6

เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ นายทะเบียนอาจขยายหรือย่นระยะเวลาใด ๆ ตามที่
ระบุในข้อบังคับนี้ เมื่อใดก็ได้

คาขอเริ่มต้นคดี
3.1

ให้คู่พิพาทที่ประสงค์จะเริ่มกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับนี้ (“ผู้เรียกร้อง”) ยื่น
คาขอเริ่มต้นคดีต่อนายทะเบียน โดยคาขอเริ่มต้นคดีจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก.

ข้อเรียกร้องให้เสนอข้อพิพาทสู่กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ

ข.

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ เท่าที่ทราบ
ของคู่พิพาทในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการและผู้แทนของคู่พิพาท (ถ้ามี)

ค.

การอ้ า งอิ ง ถึ ง สั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการที่ ใ ช้ ใ นการเสนอข้ อ พิ พ าท และส าเนาสั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการดังกล่าว

ง.

การอ้างอิงถึงสัญญาหรือตราสารอื่นใด (เช่น สนธิสัญญาการลงทุน) อันก่อให้เกิดหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท และสาเนาสัญญาหรือตราสารดังกล่าว เท่าที่เป็นไปได้

จ.

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับลักษณะและพฤติการณ์แห่งข้ อพิพาท คาขอปลดเปลื้องความ
เสียหายที่เรียกร้อง และจานวนทุนทรัพย์เบื้องต้นที่เรียกร้องเท่าที่จะสามารถประมาณได้

ฉ.

รายละเอี ย ดของเรื่องใดๆ ที่ คู่พิ พ าทตกลงไว้ ก่อนหน้ า อั น เกี่ย วข้องกับ วิ ธี การด าเนิ น
กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ หรือที่ผู้เรียกร้องประสงค์ที่จะเสนอ

ช.

ข้ อ เสนอเกี่ ย วกั บ จ านวนอนุ ญ าโตตุ ล าการ ในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการ

ซ.

เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้เสนอชื่ออนุญาโตตุลาการคนหนึ่งในกรณีที่
สั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการก าหนดให้ แ ต่ ง ตั้ ง อนุ ญ าโตตุ ล าการสามคน หรื อ เสนอชื่ อ
อนุ ญ าโตตุ ล าการเพี ย งคนเดี ย วในกรณี ที่ สั ญ ญาอนุ ญ าโตตุ ล าการระบุ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง
อนุญาโตตุลาการคนเดียว

ฌ.

ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับ

ญ.

ความเห็นเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณา และ

ฎ.

การชาระค่าธรรมเนียมเริ่มต้นตามข้อบังคับนี้

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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3.2

คาขอเริ่มต้นคดีอาจรวมคาเสนอข้อพิพาทที่ระบุไว้ในข้อ 20.2 ด้วยก็ได้

3.3

วันที่นายทะเบียนได้รับคาขอเริ่มต้นคดีที่มีรายการครบถ้วน ให้ถือเป็นวันเริ่มกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการ เพื่อความชัดเจนในข้อนี้ ให้ถือว่าคาขอเริ่มต้นคดีมีรายการครบถ้วนเมื่อได้ปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดต่าง ๆ ในข้อ 3.1 และข้อ 6.1 (ข) (แล้วแต่กรณี) โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หรือเมื่อ
นายทะเบียนเห็นว่า ได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดดังกล่าวในสาระสาคัญแล้ว SIAC จะแจ้งให้
คู่พิพาททราบว่ากระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการเริ่มต้นขึ้นแล้ว

3.4

ณ เวลาเดียวกับที่ผู้เรียกร้องยื่นคาขอเริ่มต้นคดีต่อนายทะเบียน ผู้เรีย กร้องต้องส่งสาเนาคาขอ
เริ่มต้นคดีให้แก่ผู้คัดค้าน และแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงการส่งดังกล่าว โดยระบุวิธีที่ใช้ในการ
จัดส่งและวันที่ได้ส่งสาเนาคาขอเริ่มต้นคดีดังกล่าว

คาตอบรับคาขอเริ่มต้นคดี
4.1

4.2

4

ให้ผู้คัดค้านยื่นคาตอบรับคาขอเริ่มต้นคดีต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้คัดค้านได้รับ
คาขอเริ่มต้นคดี โดยคาตอบรับคาขอเริ่มต้นคดีต้องมีรายการต่อไปนี้
ก.

การยอมรับหรือปฏิเสธข้อเรียกร้องไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งรวมถึงคาแก้ต่างเท่าที่
เป็นไปได้ว่าคณะอนุญาโตตุลาการไม่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้อพิพาท

ข.

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับลักษณะและพฤติการณ์แห่งข้อเรียกร้องแย้ง คาขอปลดเปลื้อง
ความเสียหายที่เรียกร้อง และจานวนทุนทรัพย์เบื้องต้นที่เรียกร้องแย้ง เท่าที่จะสามารถ
ประมาณได้

ค.

ความเห็นต่อข้อความใด ๆ ในคาขอเริ่มต้นคดีตามข้อ 3.1 หรือความเห็นใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
เรื่องที่ระบุไว้ในข้อ 3.1

ง.

เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้เสนอชื่ออนุญาโตตุลาการคนหนึ่งในกรณีที่
สัญญาอนุญาโตตุลาการกาหนดให้มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการสามคน หรือ ในกรณีที่
สัญญาอนุญาโตตุลาการระบุให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียว ให้ระบุความเห็นเกี่ยวกับ
การเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการคนเดียวโดยผู้เรียกร้อง หรือให้เสนอชื่ออนุญาโตตุลาการคน
อื่นแทน และ

ฌ.

การชาระค่าค่าธรรมเนียมเริ่มต้นตามข้อบังคับนี้สาหรับการเรียกร้องแย้ง

คาตอบรับคาขอเริ่มต้นคดีอาจรวมคาคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้งตามที่ระบุไว้ในข้อ 20.3 และข้อ
20.4 มาด้วยก็ได้

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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ณ เวลาเดียวกับที่ผู้คัดค้านยื่นคาตอบรับคาขอเริ่มต้นคดีต่อนายทะเบียน ผู้คัดค้านต้องส่งสาเนา
คาตอบรับคาขอเริ่มต้นคดีให้แก่ผู้เรียกร้อง และแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงการส่งดังกล่าว โดย
ระบุวิธีที่ใช้ในการจัดส่งและวันที่ได้ส่งสาเนาคาตอบรับคาขอเริ่มต้นคดีดังกล่าว

กระบวนพิจารณาโดยเร่งรัด
5.1

ก่อนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยื่นคาขอต่อนายทะเบียนให้
ดาเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งรัดตามข้อนี้ก็ได้ ทั้งนี้ หากเข้าเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
ก.

ทุ น ทรั พ ย์ ที่ พิ พ าทไม่ เ กิ น จ านวนที่ เ ที ย บเท่ า 6,000,000 ดอลลาร์ สิ ง คโปร์ เมื่ อ น าข้ อ
เรียกร้อง ข้อเรียกร้องแย้ง และข้อต่อสู้เรื่องการหักกลบลบหนี้มาพิจารณารวมกันแล้ว

ข.

คู่พิพาทตกลงให้ดาเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งรัด หรือ

ค.

ในกรณีมีเหตุเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ

คู่พิพาทฝ่ายที่ยื่นคาขอต่อนายทะเบียนให้ดาเนิ นกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการโดยเร่งรัดตาม
ข้อ 5.1 นี้ ต้องส่งสาเนาคาขอเช่นว่าให้แก่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง ในเวลาเดียวกันกับที่ยื่นคาขอต่อนาย
ทะเบียนให้ดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการโดยเร่งรัดนั้น และต้องแจ้งให้นายทะเบียน
ทราบถึงการส่งสาเนาดังกล่าว โดยระบุวิธีที่ใช้ในการจัดส่งและวันที่ได้ส่งสาเนาคาขอดังกล่าว
5.2

เมื่อคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งได้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียนตามข้อ 5.1 และเมื่อประธานได้พิจารณาความเห็น
ของคู่ พิ พ าทและพฤติ ก ารณ์ แ ห่ ง คดี แ ล้ ว และเห็ น สมควรว่ า ให้ ด าเนิ น กระบวนพิ จ ารณา
อนุญาโตตุลาการโดยเร่งรัดได้ ให้ดาเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้
ก.

นายทะเบียนมีอานาจย่นกาหนดระยะเวลาใดๆ ตามข้อบังคับนี้ได้

ข.

ให้อนุญาโตตุลาการแต่เพียงคนเดียวพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาท เว้นแต่ประธานจะกาหนด
เป็นอย่างอื่น

ค.

คณะอนุญาโตตุลาการอาจวินิจฉัยโดยหารือกับคู่พิพาทว่า จะชี้ขาดข้อพิพาทด้วยพยาน
เอกสารแต่เพียงอย่างเดียว หรือจะพิจารณาด้วยวาจาต่อหน้าคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อ
สืบพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการซักถามด้วยวาจา

ง.

คาชี้ขาดสุดท้ายต้องจัดทาขึ้นภายในหกเดือนนับแต่วันแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ เว้น
แต่ ในกรณีที่นายทะเบียนขยายเวลาทาคาชี้ขาดสุดท้ายดังกล่าวในพฤติการณ์พิเศษ และ

จ.

คณะอนุญาโตตุลาการอาจระบุเหตุผลโดยย่อประกอบการทาคาชี้ขาดสุดท้ายก็ได้ เว้นแต่
คู่พิพาทจะได้ตกลงกันว่า ไม่จาต้องระบุเหตุผลประกอบ

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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5.3

ในการตกลงด าเนิ น กระบวนพิ จ ารณาตามข้อบั ง คับนี้ คู่พิ พ าทตกลงว่ า หากกระบวนพิ จ ารณา
อนุญาโตตุลาการได้ดาเนินการโดยเร่งรัดตามความในข้อ 5 นี้ ให้กฎเกณฑ์และกระบวนการตามข้อ
5.2 ใช้บังคับ แม้ว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการจะมีข้อความขัดหรือแย้งกับกระบวนการดังกล่าวก็ตาม

5.4

ถ้าคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอ ภายหลังจากคู่พิพาททุกฝ่ายมีโอกาสในการนาเสนอข้อต่อสู้ของ
ตนแล้ว และเมื่อพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่อาจปรากฏขึ้นมาในภายหลัง คณะอนุญาโตตุลาการ
โดยการหารือกับนายทะเบียน อาจมีคาสั่งให้งดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการโดยเร่งรัดก็ได้
ในกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการสั่ งงดการกระบวนพิ จารณาโดยเร่ง รัดตามข้อ 5.4 นี้ ให้คณะ
อนุญาโตตุลาการเดิมที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อดาเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งรัดเป็นคณะอนุญาโตตุลาการ
ในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการต่อไป

สัญญาหลายฉบับ
6.1

6

กรณีที่ข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญามากกว่าหนึ่งฉบับ ผู้เรียกร้องอาจดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
ก.

ยื่นคาขอเริ่มต้นคดีตามสัญญาอนุญาโตตุลาการแต่ละสัญญาทีย่ กอ้าง พร้อมทั้งยื่นคาขอให้
รวมกระบวนพิจารณาตามความในข้อ 8.1 หรือ

ข.

ยื่นคาขอเริ่มต้นคดีเพียงฉบับเดียวตามสัญญาอนุญาโตตุลาการทั้งหมดที่ยกอ้าง โดยคาขอ
เริ่มต้นคดีนั้นต้องระบุรายละเอียดของสัญญาและสัญญาอนุญาโตตุลาการแต่ละฉบับที่ยก
อ้าง และระบุรายละเอียดว่าแต่ละกรณีพิพาทดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์การรวมกระบวน
พิ จ ารณาตามข้ อ 8.1 อย่ า งไร ทั้ ง นี้ ให้ ถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย กร้ อ งได้ เ ริ่ ม กระบวนพิ จ ารณา
อนุญาโตตุลาการหลายคดี แต่ละคดีอาศัยสัญญาอนุญาโตตุลาการแต่ละฉบับที่อ้างถึง
และคาขอเริ่มต้นคดีตามข้อ 6.1 (ข) นี้ให้ ถือเป็นคาขอให้รวมกระบวนพิจารณาความ
ทั้งหมดตามข้อ 8.

6.2

ในกรณีที่ผู้เรียกร้องได้ยื่นคาขอเริ่มต้นคดีตั้งแต่สองฉบับขึ้นไปตามความในข้อ 6.1 (ก) ให้นาย
ทะเบี ย นรับ ช าระค่า ธรรมเนี ย มเริ่ม ต้ น แต่ เพี ย งรายการเดี ย วตามข้อบั ง คับ นี้ ส าหรับ กระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการทั้งหมดที่ จะรวมพิจารณา แต่ถ้าศาลปฏิเสธไม่รับคาขอให้รวมกระบวน
พิจารณาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้เรียกร้องต้องชาระค่าธรรมเนียมเริ่มต้นตามข้อบังคับนี้สาหรับ
กระบวนพิจารณาแต่ละรายการที่ไม่ได้นามารวมกระบวนพิจารณา

6.3

กรณีที่ผู้เรียกร้องได้ยื่นคาขอเริ่มต้นคดีฉบับเดียวตามความในข้อ 6.1 (ข) แต่ ศาลปฏิเสธไม่รับคา
ขอให้รวมกระบวนพิจารณาไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้เรียกร้องต้องยื่นคาขอเริ่มต้นคดี และ
ต้องชาระค่าธรรมเนียมเริ่มต้นตามข้อบังคับนี้ สาหรับกระบวนพิจารณาแต่ละรายการที่ไม่ได้นามา
รวมกระบวนพิจารณา

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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(คำแปล)

7.

การเข้าเป็นคู่พิพาทร่วม
7.1

7.2

ก่อนจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทหรือบุคคลอื่นใดที่มิใช่คู่พิพาทในกระบวนพิจารณาอาจ
ยื่นคาขอต่อนายทะเบียน เพื่อให้มีคู่พิพาทเพิ่มเติมฝ่ายหนึ่งหรือมากกว่านั้นเข้าร่วมในกระบวน
พิจารณาที่กาลังดาเนินอยู่ตามข้อบังคับนี้ ไม่ว่าจะในฐานะเป็นผู้เรียกร้องหรือผู้ คัดค้านก็ได้ ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
ก.

คู่พิพาทดังกล่าวที่จะเข้ามาร่วมผูกพันตามสัญญาอนุญาโตตุลาการในเบื้องต้น (prima
facie) หรือ

ข.

คู่พิ พ าททุ กฝ่ า ย รวมถึง คู่พิ พ าทที่ จ ะเข้า ร่ว ม ยิ น ยอมให้ คู่พิ พ าทดั ง กล่ า วเข้า ร่ว มเป็ น
คู่พิพาทได้

คาขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาตามข้อ 7.1 ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก.

หมายเลขอ้างอิงข้อพิพาทในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่กาลังดาเนินอยู่

ข.

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ของคู่พิพาทใน
กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการทุกฝ่าย เท่าที่ทราบ รวมทั้งคู่พิพาทที่จะเข้าร่วมและ
ผู้แทนของคู่พิพาทนั้น (ถ้ามี) และอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อหรือได้รับการแต่ง
ตั้งอยู่ในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่กาลังดาเนินอยู่

ค.

ข้อความที่ระบุว่าคู่พิพาทที่จะเข้าร่วมจะเข้ามาเป็นผู้เรียกร้องหรือผู้คัดค้าน

ง.

รายละเอียดตามที่ระบุในข้อ 3.1 (ค) และข้อ 3.1 (ง)

จ.

ในกรณีที่ยื่นคาขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาตามข้อ 7.1 (ข) ต้องระบุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
และสาเนาสัญญาดังกล่าว เท่าที่จะเป็นไปได้ และ

ฉ.

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งสนับสนุนคาขอเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาโดยสังเขป

เมื่ อคาขอเข้า ร่ว มในกระบวนพิ จ ารณามี รายละเอี ย ดตามที่ กาหนดในข้อ 7.2 นี้ หรือเมื่ อนาย
ทะเบียนเห็นว่าคาขอดังกล่าวมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกาหนดข้างต้นอย่างมีนยั สาคัญแล้ว ให้ถือ
ว่าคาขอนั้นสมบูรณ์ โดย SIAC ต้องแจ้งให้คู่พิพาททุกฝ่าย รวมถึงคู่พิพาทที่จะเข้าร่วมทราบ เมื่อคา
ขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาสมบูรณ์
7.3

ในเวลาเดียวกันกับที่ได้ยื่นคาขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาต่อนายทะเบียนตามข้อ 7.1 คู่พิพาท
หรือบุคคลอื่นใดที่มิใช่คู่พิพาทที่จะเข้าร่วมเป็นคู่พิพาท ต้องส่งสาเนาคาขอเช่นว่านั้นให้แก่คู่พิพาท
ทุกฝ่าย รวมถึงบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่พิพาทด้วย และแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงการส่งดังกล่าว
โดยระบุวิธีที่ใช้ในการนาส่งและวันที่ได้ส่งคาขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาดังกล่าว

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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7.4

เมื่อศาลได้พิจารณาความเห็นของคู่พิพาททุกฝ่าย รวมถึงความเห็นของคู่พิพาทฝ่ายที่จะเข้าร่วมใน
กระบวนพิจารณา และพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ศาลต้องมีคาสั่งตามข้อ 7.1 ว่าจะอนุญาต (ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาได้หรือไม่ แต่คาสั่งอนุญาตของ
ศาลตามข้อนี้ไม่กระทบต่ออานาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการตัดสินภายหลังในประเด็นว่า
ด้วยเขตอานาจที่เกิดขึ้นจากคาสั่งอนุญาตดังกล่าว และคาสั่งไม่อนุญาตให้เข้าเป็นคู่พิพาทร่วมตาม
ข้อ 7.4 นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนย่อมไม่กระทบสิทธิของคู่พิพาทหรือบุคคลอื่นใดที่มิใช่คู่พิพาท
ในการยื่นคาขอเข้าเป็นคู่พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการตามความในข้อ 7.8

7.5

ในกรณีที่คาขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาได้รับอนุญาตตามข้อ 7.4 ให้นับวันที่ได้รับคาขอเข้าร่วม
ในกระบวนพิจารณาที่สมบูรณ์เป็นวันเริ่มกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสาหรับคู่พิพาทที่เข้า
มาเป็นคู่พิพาทดังกล่าว

7.6

ในกรณีที่คาขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาได้รับอนุญาตตามข้อ 7.4 ศาลอาจเพิกถอนการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการคนใดที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนจะมีคาสั่งอนุญาตให้คู่พิพาทจะเข้ามาเป็นคู่พิพาทก็
ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่คู่พิพาททุกฝ่าย รวมถึงคู่พิพาทที่เข้ามาเป็นคู่พิพาทได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น ให้
บั ง คับ ตามความในข้อ 9 ถึง ข้อ 12 ตามแต่ กรณี และกาหนดเวลาดัง กล่าวให้ เริ่ม นับจากวันที่
คู่พิพาทได้รับคาสั่งของศาลตามข้อ 7.4

7.7

คาสั่งเพิกถอนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการของศาลตามข้อ 7.6 ย่อมไม่กระทบต่อความชอบด้วย
กฎหมายของการกระทา คาสั่ง หรือคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการใดๆที่ได้กระทาหรือมีขึ้นก่อนที่
อนุญาโตตุลาการคนนั้นถูกเพิกถอน

7.8

เมื่อได้มีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว คู่พิพาทหรือบุคคลอื่นใดที่มิใช่คู่พิพาทในกระบวน
พิจารณาอาจยื่นคาขอต่อนายทะเบียน เพื่อให้มีคู่พิพาทเพิ่มเติมฝ่ายหนึ่งหรือมากกว่านั้นเข้าร่วมใน
กระบวนพิจารณาที่กาลังดาเนินอยู่ตามข้อบังคับนี้ ไม่ว่าจะในฐานะเป็นผู้เรียกร้องหรือผู้คัดค้านก็ได้
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
ก.

คู่พิพาทดังกล่าวที่จะเข้ามาร่วมผูกพันตามสัญญาอนุญาโตตุลาการในเบื้องต้น (prima
facie) หรือ

ข.

คู่พิ พ าททุ กฝ่ า ย รวมถึง คู่พิ พ าทที่ จ ะเข้า ร่ว ม ยิ น ยอมให้ คู่พิ พ าทดั ง กล่ า วเข้า ร่ว มเป็ น
คู่พิพาทได้

โดยจะยื่นคาขอต่อคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อ 7.8 นี้ต่อนายทะเบียนก็ได้ ตามสมควร
7.9

8

เว้นแต่คณะอนุญาโตตุลาการจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ใช้ความในข้อ 7.2 บังคับกับคาขอเข้าร่วมใน
กระบวนพิจารณาตามข้อ 7.8 โดยอนุโลม
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7.10

เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการได้ให้โอกาสคู่พิพาททุกฝ่าย รวมถึงคู่พิพาทฝ่ายที่จะเข้าร่วมในกระบวน
พิจารณาในการชี้แจง และได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว คณะอนุญาโตตุลาการต้องมีคาสั่งตาม
ข้อ 7.8 ว่าจะอนุญาต (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาได้
หรื อ ไม่ แต่ ค าสั่ ง อนุ ญ าตของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการตามข้ อ นี้ ไ ม่ ก ระทบต่ อ อ านาจของคณะ
อนุญาโตตุลาการในการตัดสินภายหลังในประเด็นว่าด้วยเขตอานาจที่เกิดขึ้นจากคาสั่งอนุญาต
ดังกล่าว

7.11

ในกรณี ที่ ค าขอเข้ า ร่ ว มในกระบวนพิ จ ารณาได้ รั บ อนุ ญ าตตามข้ อ 7.10 ให้ นั บ วั น ที่ ค ณะ
อนุญาโตตุลาการหรือนายทะเบียน แล้วแต่กรณี ได้รับคาขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาที่สมบูรณ์
เป็นวันเริ่มกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสาหรับคู่พิพาทที่เข้ามาเป็นคู่พิพาทดังกล่าว

7.12

กรณีที่คู่พิพาทได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นคู่พิพาทร่วมตามข้อ 7.4 หรือข้อ 7.10 ให้ถือว่าคู่พิพาทที่มิได้
เสนอชื่ออนุญาโตตุลาการหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ได้สละสิทธิในการเสนอ
ชื่ออนุญาโตตุลาการหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบสิทธิของ
คู่พิพาทฝ่ายนั้นในการคัดค้านอนุญาโตตุลาการตามความในข้อ 14

7.13

กรณีที่คู่พิพาทได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นคู่พิพาทร่วมตามข้อ 7.4 หรือข้อ 7.10 คู่พิพาทดังกล่าว
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเริ่มต้นสาหรับข้อเรียกร้องเพิ่มเติมหรือข้อเรียกร้องแย้งแต่ละรายการด้วย

การรวมกระบวนพิจารณา
8.1

ก่อนการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทที่จะรวมกระบวนพิจารณา คู่พิพ าทฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดอาจยื่นคาขอต่อนายทะเบียนให้รวมกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการตั้งแต่สองรายการขึ้นไปที่
ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาตามข้อบังคับนี้เป็นกระบวนพิจารณาเดียว ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้สาหรับกระบวนพิจารณาแต่ละรายการที่จะรวมเข้าด้วยกัน
ก.

คู่พิพาททุกฝ่ายตกลงให้รวมกระบวนพิจารณา

ข.

ข้อเรียกร้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการมาจากสัญญาอนุญาโตตุลาการเดียวกัน
หรือ

ค.

สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีลักษณะที่ขัดหรือแย้งกัน และ (1) ข้อพิพาททั้งหมดเกิดจาก
นิติสัมพันธ์เดียวกัน (2) ข้อพิพาทเกิดจากสัญญาประธานและสั ญญาอุปกรณ์หลายฉบับที่
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประธานนั้น หรือ (3) ข้อพิพาทเกิดจากธุรกรรมรายการเดียวกัน
หรือหลายรายการต่อเนื่องกันไป

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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8.2

10

คาขอให้รวมกระบวนพิจารณาตามข้อ 8.1 ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก.

หมายเลขอ้างอิงข้อพิพาทในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่จะขอรวมกระบวน
พิจารณา

ข.

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ของคู่พิพาทใน
กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการทุกฝ่าย เท่าที่ทราบ และผู้แทนของคู่พิพาท (ถ้ามี)
และอนุ ญ าโตตุ ล าการที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ หรื อ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นกระบวนพิ จ ารณา
อนุญาโตตุลาการที่จะขอรวมกระบวนพิจารณา

ค.

รายละเอียดตามที่ระบุในข้อ 3.1 (ค) และข้อ 3.1 (ง)

ง.

ในกรณีที่ยื่นคาขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาตามข้อ 8.1 (ก) ต้องระบุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
และสาเนาสัญญาดังกล่าว เท่าที่เป็นไปได้ และ

จ.

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งสนับสนุนคาขอให้รวมกระบวนพิจารณาโดยสังเขป

8.3

ในเวลาเดียวกันกับที่ได้ยื่นคาขอรวมกระบวนพิจารณาต่อนายทะเบียน คู่พิพาทที่ยื่นคาร้องตามข้อ
8.1 ต้ องส่ ง สาเนาคาร้องเช่นว่ าให้ แก่คู่พิ พาททุ กฝ่ าย และแจ้ ง ให้ นายทะเบียนทราบถึงการส่ง
ดังกล่าว โดยระบุวิธีที่ใช้ในการนาส่งและวันที่ได้ส่งคาขอรวมกระบวนพิจารณาดังกล่าว

8.4

เมื่อศาลได้พิจารณาความเห็นของคู่พิพาททุกฝ่าย และพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ศาลต้องมีคาสั่งตาม
ข้อ 8.1 ว่าจะอนุญาต (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้รวมกระบวนพิจารณาได้หรือไม่ แต่คาสั่ง
อนุญาตของศาลตามข้อนี้ไม่กระทบต่ออานาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการตัดสินภายหลังใน
ประเด็นว่าด้วยเขตอานาจที่เกิดขึ้นจากคาสั่งอนุญาตดังกล่าว และคาสั่งอนุญาตให้รวมกระบวน
พิจารณาตามข้อ 8.4 นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ย่อมไม่กระทบสิทธิของคู่พิพาทในการยื่นคาขอ
รวมกระบวนพิจารณาต่อคณะอนุญาโตตุลาการตามความในข้อ 8.7 ทั้ง นี้ กระบวนพิจารณาที่มิได้
รวมเข้าด้วยกัน ให้ดาเนินกระบวนพิจารณาแยกรายการไปตามความในข้อบังคับนี้

8.5

ในกรณีที่ศาลได้มีคาสั่งรวมกระบวนพิจารณาตามความในข้อ 8.4 ให้กระบวนพิจารณารวมเข้าไปใน
กระบวนพิจารณาที่นายทะเบียนเห็นว่าได้เริ่มขึ้นเป็นลาดับแรก เว้นแต่คู่พิพาททั้ งหมดจะตกลงกัน
เป็นอย่างอื่น หรือศาลมีคาสั่งเป็นอย่างอื่นโดยพิจารณาจากพฤติการณ์แห่งคดี

8.6

ในกรณี ที่ ไ ด้ มี การอนุ ญ าตให้ รวมกระบวนพิ จ ารณาตามข้ อ 8.4 ศาลอาจเพิ กถอนการแต่ ง ตั้ ง
อนุญาโตตุลาการรายใด ๆ ที่ได้ตั้งก่อนมีคาสั่งให้ รวมกระบวนพิจารณาก็ได้ เว้นแต่ว่าคู่พิพ าท
ทั้ ง หมดจะตกลงกั น ไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ให้ บั ง คั บ ตามความในข้อ 9 ถึง ข้ อ 12 ตามแต่ ก รณี และ
กาหนดเวลาดังกล่าวให้เริ่มนับจากวันที่คู่พิพาทได้รับคาสั่งของศาลตามข้อ 8.4

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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(คำแปล)

8.7

เมื่อได้มีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทที่จะรวมกระบวนพิจารณาแล้ว คู่พิพาทฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดอาจยื่นคาขอต่อคณะอนุญาโตตุลาการให้รวมกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการตั้งแต่
สองรายการขึ้นไปที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาตามข้อบังคับนี้เป็นกระบวนพิจารณาเดียว ทั้งนี้
กระบวนพิจารณาแต่ละรายการที่จะรวมเข้าด้วยกันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ก.

คู่พิพาททุกฝ่ายตกลงให้รวมกระบวนพิจารณา

ข.

ข้อเรียกร้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการมาจากสัญญาอนุญาโตตุลาการเดียวกัน
และได้มีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการคณะเดียวกันในกระบวนพิจารณาแต่ละรายการ
หรือมิได้มีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการในกระบวนพิจารณาอื่น หรือ

ค.

สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีลักษณะที่ขัดหรือแย้งกัน ได้มีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
คณะเดี ย วกั น ในกระบวนพิ จ ารณาแต่ ล ะรายการ หรื อ มิ ไ ด้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะ
อนุญาโตตุลาการในกระบวนพิจารณาอื่น และ (1) ข้อพิพาททั้งหมดเกิดจากนิติสัมพันธ์
เดียวกัน (2) ข้อพิพาทเกิดจากสัญญาประธานและสัญญาอุปกรณ์หลายฉบับที่เป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาประธานนั้น หรือ (3) ข้อพิพาทเกิดจากธุรกรรมรายการเดียวกันหรือหลาย
รายการต่อเนื่องกันไป

8.8

เว้นแต่คณะอนุญาโตตุลาการจะมีคาสั่งอื่นใดเป็นการเฉพาะ ให้ใช้ความในข้อ 8.2 บังคับกับคาขอ
รวมกระบวนพิจารณาข้อ 8.7 โดยอนุโลม

8.9

เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการได้ให้โอกาสคู่พิพาททุกฝ่ายในการชี้แจง และได้พิจารณาพฤติการณ์แห่ง
คดีแล้ว คณะอนุญาโตตุลาการต้องมีคาสั่งตามข้อ 8.7 ว่าจะอนุญาต (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้
รวมกระบวนพิจารณาได้หรือไม่ แต่คาสั่งอนุญาตของคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อนี้ไม่กระทบต่อ
อานาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการตัดสินภายหลังในประเด็นว่าด้วยเขตอานาจที่เกิดขึ้นจาก
คาสั่งอนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ กระบวนพิจารณาที่มิได้รวมเข้าด้วยกัน ให้ดาเนินกระบวนพิจารณา
แยกรายการไปตามความในข้อบังคับนี้

8.10

ในกรณี ที่ ไ ด้ มี การอนุ ญ าตให้ รวมกระบวนพิ จ ารณาตามข้ อ 8.9 ศาลอาจเพิ กถอนการแต่ ง ตั้ ง
อนุญาโตตุลาการรายใด ๆ ที่ได้มีการแต่งตั้งก่อนมีคาสั่งให้รวมกระบวนพิจารณาก็ได้

8.11

การเพิ กถอนการแต่งตั้ งอนุญ าโตตุ ลาการของศาลตามข้อ 8.6 หรือข้อ 8.10 จะไม่ กระทบต่อ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาใดๆ คาสั่ง หรือคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ได้กระทาขึ้น
หรือมีขึ้นก่อนที่อนุญาโตตุลาการคนนั้นจะถูกเพิกถอน

8.12

ในกรณีที่คู่พิพาทได้รับอนุญาตให้รวมกระบวนพิจารณาตามข้อ 8.4 หรือข้อ 8.9 ให้ถือว่าคู่พิพาทที่
มิได้เสนอชื่ออนุญาโตตุลาการหรือมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ สละสิทธิในการ

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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เสนอชื่ออนุญาโตตุลาการหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบสิทธิ
ของคู่พิพาทฝ่ายนั้นในการคัดค้านอนุญาโตตุลาการตามความในข้อ 14

9.

10

12

จานวนอนุญาโตตุลาการและการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ
9.1

ให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคั บนี้ เว้นแต่
คู่พิพาทจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น หรือเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน โดยพิจารณาข้อเสนอชื่ อ
อนุญาโตตุลาการของคู่พิพาท ว่าจาเป็นต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการสามคนด้วยเหตุแห่งความ
ซับซ้อนแห่งคดี ทุนทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หรือพฤติการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาท

9.2

กรณีที่คู่พิพาทตกลงให้คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือหลายฝ่ายเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือให้
บุคคลภายนอกเป็นผู้ตั้ง ซึ่งรวมถึงการให้อนุญาโตตุลาการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้วเป็นผู้ตั้ง ให้ข้อตกลง
ดังกล่าวเป็นข้อตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับนี้

9.3

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ อนุญาโตตุลาการที่คู่พิพาทเป็นผู้เสนอชื่อ หรือที่เสนอชื่อโดยบุคคลภายนอก
รวมถึงการให้อนุญาโตตุลาการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้วเป็นผู้เสนอชือ่ จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยอาศัย
ดุลยพินิจของประธาน

9.4

ให้ประธานแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้ คาสั่งของประธานในการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับนี้ให้เป็นที่สุด และจะอุทธรณ์มิได้

9.5

ประธานอาจแต่งตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุญาโตตุลาการตามที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแนะนา
หรือเสนอชื่อมาก็ได้

9.6

ให้นายทะเบียนเป็นผู้วางข้อกาหนดในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแต่ละคราวตามความในข้อบังคับ
นี้และแนวปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น หรือตามที่คู่พิพาทได้ตกลงร่วมกัน

การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียว
10.1

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียว คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลคนหนึ่งคนใด
หรือหลายคนที่จะทาหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการคนเดียวต่อคู่พิพาทอีกฝ่ายได้ ในกรณีที่คู่พิพาทตก
ลงเห็นชอบการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียว ให้บังคับตามความในข้อ 9.3 ของข้อบังคับนี้

10.2

หากภายใน 21 วันนับแต่วันเริ่มกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ หรือในระยะเวลาอื่นที่คู่พิพาท
ตกลงร่วมกันหรือที่นายทะเบียนเป็นผู้กาหนด คู่พิพาทไม่สามารถตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการ
คนเดี ย วได้ หรือกรณี ที่ คู่พิ พ าทรายหนึ่ ง คนใดร้องขอไม่ ว่ า เวลาใด ๆ ให้ ป ระธานเป็ น ผู้ แต่ งตั้ง
อนุญาโตตุลาการคนเดียว

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการสามคน
11.1

ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการสามคน ให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการ
หนึ่งคน

11.2

ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการได้ภายใน 14 วันนับแต่วันที่
ได้รับทราบการเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการของคู่พิพาทอีกฝ่าย หรือภายในระยะเวลาที่คู่พิพาทตกลง
ร่วมกันหรือระยะเวลาที่นายทะเบียนเป็นผู้กาหนด ให้ประธานเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทน
คู่พิพาทฝ่ายนั้น

11.3

เว้นแต่คู่พิพาทจะได้ตกลงให้ใช้วิธีการอื่นในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สาม หรือในกรณีที่
วิธีการที่ตกลงกันนั้นไม่ เป็นผลให้ มี การเสนอชื่ ออนุญาโตตุลาการคนที่สามภายในระยะเวลาที่
คู่พิพาทตกลงร่วมกันหรือระยะเวลาที่นายทะเบียนเป็นผู้กาหนด ให้ประธานเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโต
ตุลาการคนที่สาม และให้อนุญาโตตุลาการคนที่สามนั้นเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ

การจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการกรณีมีคู่พิพาทมากกว่าสองฝ่าย
12.1

ในกรณีที่มีคู่พิพาทมากกว่าสองฝ่ายในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ และกาหนดให้มี การ
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียว คู่พิพาทอาจตกลงร่วมกันเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการคนเดียวก็ได้
หากคู่พิพาทไม่อาจเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการร่วมกันภายใน 28 วันนับแต่วันที่เริ่มกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการ ภายในระยะเวลาอื่นที่คู่พิพาทตกลงร่วมกันหรือระยะเวลาที่นายทะเบียนเป็นผู้
กาหนด ให้ประธานเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวนี้

12.2

ในกรณีมีคู่พิพาทมากกว่าสองฝ่ายในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ และกาหนดให้ มี การ
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการสามคน ให้ผู้เรียกร้องร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหนึ่งคน และผู้คัดค้าน
ร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการอีกหนึ่งคน และให้การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สาม ซึ่งจะเป็น
ประธานคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการตามความในข้อ 11.3 ทั้ ง นี้ หากคู่พิ พ าทไม่ ส ามารถเสนอชื่ อ
อนุญาโตตุลาการร่วมกันภายใน 28 วันนับแต่วันที่เริ่มกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ หรือ
ภายในระยะเวลาอื่นที่คู่พิพาทตกลงร่วมกันหรือระยะเวลาที่นายทะเบียนเป็นผู้กาหนด ให้ประธาน
เป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการทั้งสามคนและมอบหมายให้อนุญาโตตุลาการคนหนึ่งเป็นประธาน
คณะอนุญาโตตุลาการ

คุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการ
13.1

อนุญาโตตุลาการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นในกระบวนพิจารณาตามข้อบังคับนี้ ไม่ว่าจะได้เสนอชื่อโดย
คู่พิพาทหรือไม่ ต้องมีความเป็นกลางและเป็นอิสระไม่ว่าเมื่อใด
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13.2

ในการแต่ ง ตั้ ง อนุ ญ าโตตุ ล าการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ ป ระธานพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ที่ จ าเป็ น ของ
อนุญาโตตุลาการโดยความเห็นชอบของคู่พิพาท และข้อพิจารณาอื่นเกี่ยวกับความเป็นกลางหรือ
ความเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการด้วย

13.3

ให้ประธานพิจารณาอีกว่าอนุญาโตตุลาการมีความพร้อมเพียงพอที่จะวินิจฉัยคดีได้อย่างทันท่วงที
และมีประสิทธิภาพตามลักษณะแห่งกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร

13.4

ให้อนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อเปิดเผยพฤติการณ์ที่อาจทาให้มีเหตุอันควรสงสัยในความ
เป็นกลางและความเป็นอิสระให้คู่พิพาทและนายทะเบียนทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่าง
สมเหตุผล และไม่ว่าในกรณีใดจะต้องเปิดเผยก่อนการได้รับแต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการ

13.5

ให้อนุญาโตตุลาการเปิดเผยต่อคู่พิพาท อนุญาโตตุลาการคนอื่น และนายทะเบียนทราบโดยพลันซึ่ง
พฤติการณ์ที่อาจทาให้มีเหตุอันควรสงสัยในความเป็นกลางและความเป็นอิสระทีอ่ าจพบหรือเกิดขึน้
ในระหว่างกระบวนพิจารณา

13.6

ห้ามมิให้คู่พิพาทหรือบุคคลที่ทาหน้าที่แทนคู่พิพาทติดต่อสื่อสารเพียงฝ่ายเดียว (ex parte) กับ
อนุ ญ าโตตุล าการคนใดหรือผู้ที่ ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุ ญาโตตุ ลาการของคู่พิ พาทแต่ละฝ่าย
เกี่ยวกับคดี เว้นแต่เป็นไปเพื่อการแจ้งให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อทราบถึงพฤติการณ์โดยทั่วไปของข้ อ
พิพาทและกระบวนพิจารณาที่จะดาเนินขึ้น เพื่อหารือเรื่องคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และความเป็นอิสระสาหรับคู่พิพาท หรือเพื่อหารือความเหมาะสมของผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ หากคู่พิพาทหรืออนุญาโตตุลาการที่
คู่พิพาทแต่งตั้งมีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ห้ามมิให้คู่พิพาทหรือ
บุคคลที่ทาหน้าที่แทนคู่พิพาทติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับคดีแต่เพียงฝ่ายเดียว (ex parte) ไม่ว่ากรณีใดๆ
กับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ

การคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
14.1

อนุญาโตตุลาการอาจถูกคัดค้านได้หากมีพฤติการณ์อันเป็นเหตุอันควรสงสัยในความเป็นกลางและ
ความเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการ หรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการขาดคุณสมบัติที่จาเป็นตามที่
คู่พิพาทได้เห็นพ้องกัน

14.2

คู่พิพาทอาจคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ตนเสนอชื่อได้เฉพาะในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายนั้นทราบเหตุอัน
ควรคัดค้านหลังจากได้มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นแล้วเท่านั้น

หนังสือคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
15.1

14

คู่พิพาทที่ประสงค์จะคัดค้านอนุญาตโตตุลาการต้องยื่นหนังสือคัดค้านอนุญาโตตุลาการต่อนาย
ทะเบี ย นตามที่ ก าหนดในข้ อ 15.2 ภายใน 14 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง การแต่ ง ตั้ ง
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(คำแปล)

อนุญาโตตุลาการที่จะคัดค้าน หรือภายใน 14 วันนับแต่วันที่คู่พิพาทฝ่ายนั้นทราบ หรือควรจะได้
ทราบถึงพฤติการณ์ตามข้อ 14.1 หรือข้อ 14.2
15.2

หนังสือคัดค้านอนุญาโตตุลาการต้องแสดงเหตุแห่งการคัดค้าน วันที่ที่นายทะเบียนได้รับหนังสือ
คัดค้านอนุญาโตตุลาการ ให้ถือเป็นวันที่ได้ยื่นหนังสือคัดค้านอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทฝ่ายที่
คั ด ค้ า นอนุ ญ าโตตุ ล าการต้ อ งส่ ง หนั ง สื อ คั ด ค้ า นอนุ ญ าโตตุ ล าการไปยั ง คู่ พิ พ าทฝ่ า ยอื่ น
อนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้าน และอนุญาโตตุลาการคนอื่นในคณะอนุญาโตตุลาการ (ในกรณีที่ยัง
มิได้มีการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ให้ส่งให้แก่อนุญาโตตุลาการที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว) ในเวลา
เดียวกับที่ยื่นหนังสือคัดค้านอนุญาโตตุลาการต่อนายทะเบียน และต้องแจ้งการส่งหนังสือคัดค้าน
อนุญาโตตุลาการดังกล่าวแก่นายทะเบียนโดยระบุวิธีส่งและวันที่ส่งหนังสือคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
ด้วย

15.3

คู่พิพาทที่คัดค้านอนุญาโตตุลาการต้องชาระค่าธรรมเนียมคัดค้านอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับนี้
ตามที่กาหนดในตารางค่าธรรมเนียม หากคู่พิพาทที่คัดค้านอนุญาโตตุลาการไม่ชาระค่าธรรมเนียม
คัดค้านอนุญาโตตุลาการภายในกาหนดเวลาที่นายทะเบียนกาหนด ให้ถือว่าคู่พิพาทได้ถอนหนังสือ
คัดค้านอนุญาโตตุลาการ

15.4

เมื่อได้รับหนังสือคัดค้านอนุญาโตตุลาการตามข้อ 15.2 นายทะเบียนอาจสั่งระงับกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีข้อยุติเกี่ยวกับการคัดค้านอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ว่านาย
ทะเบี ย นจะมี ค าสั่ ง ให้ ร ะงั บ กระบวนพิ จ ารณาอนุ ญ าโตตุ ล าการตามความในข้ อ 15.4 นี้
อนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้านนั้นย่อมมีสิทธิในการเข้าร่วมกระบวนพิจารณาในระหว่างรอคาชี้ขาด
การคัดค้านอนุญาโตตุลาการตามความในข้อ 16 ได้

15.5

ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคัดค้านอนุญาโตตุลาการ และคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งเห็นชอบด้วยกับ
การคัดค้านนั้น ให้ ศาลถอดถอนอนุญาโตตุลาการออกจากกระบวนพิจารณาเมื่อคู่พิพาททั้งหมด
เห็นชอบด้วย อนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้านอาจถอนตัวจากกระบวนพิจารณาโดยสมัครใจก็ได้ แต่
ไม่ ว่ า จะในกรณี ใ ด มิ ใ ห้ ถื อ ว่ า การถอนตั ว หรื อ ถอดถอนอนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ น การยอมรั บ ว่ า
ข้อเท็จจริงที่ยกอ้างขึ้นอันเป็นมูลเหตุแห่งการถอนตัวหรือการถอดถอนอนุญาโตตุลาการนั้นเป็น
ความจริง

15.6

ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการถูกถอดถอนหรือถอนตัวจากกระบวนพิจารณาตามความในข้อ 15.5 ให้
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนที่ตามขั้นตอนในการเสนอชื่อและการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการที่ถูก
ถอดถอนหรือที่ถอนตัวนั้น โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอนนี้ แม้ว่าในระหว่างการแต่งตั้งอนุญาโต
ตุ ล าการที่ ถูกคัด ค้า น คู่พิ พ าทจะมิ ไ ด้ ใช้ สิ ท ธิ ในการเสนอชื่ อ อนุ ญ าโตตุ ล าการก็ต าม กาหนด
ระยะเวลาที่ใช้ในการเสนอชื่อและแต่งตั้ง อนุญาโตตุ ลาการแทนที่ให้ เริ่มนับจากวันที่คู่พิ พ าทที่
คั ด ค้ า นได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคู่ พิ พ าทอี ก ฝ่ า ยในการคั ด ค้ า นอนุ ญ าโตตุ ล าการ หรื อ วั น ที่
อนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้านถอนตัวจากตาแหน่ง
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การวินิจฉัยการคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
16.1

ในกรณีที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือคัดค้านอนุญาโตตุลาการตามข้อ
15 คู่พิพาทฝ่ายนั้นไม่เห็นด้วยกับการคัดค้าน และอนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้านไม่ถอนตัวไปจาก
กระบวนพิจารณา ให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยหนังสือคัดค้าน โดยศาลอาจขอความเห็นในการคัดค้านจาก
คู่พิพาท อนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้ าน และอนุญาโตตุลาการอื่นในคณะอนุญาโตตุลาการ (หรือ
อนุญาโตตุลาการอื่นที่ได้รับแต่งตั้งแล้ว กรณีที่ยังไม่มีคณะอนุญาโตตุลาการ) และกาหนดเวลาใน
การให้ความเห็นนั้นด้วยก็ได้

16.2

ในกรณีที่ศาลเห็นว่าหนังสือคัดค้านฟังขึ้น ให้ศาลถอดถอนอนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้านและแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการคนใหม่ขึ้นแทนตามขั้นตอนที่ใช้ในการเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการที่ถูก
ถอดถอนไป กาหนดเวลาที่ใช้ในการเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการใหม่ให้เริ่มตั้งแต่วันที่นาย
ทะเบียนได้แจ้งคาวินิจฉัยของศาลแก่คู่พิพาท

16.3

ในกรณีที่ศาลเห็นว่าหนังสือคัดค้านฟังไม่ขึ้น ให้อนุญาโตตุลาการที่ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

16.4

คาวินิจฉัยของศาลในการคัดค้านอนุญาโตตุลาการตามข้อ 16 นี้ต้องแสดงเหตุผล เว้นแต่คู่พิพาทจะ
ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น และให้นายทะเบียนเป็นผู้แจ้งคาวินิจฉัยดังกล่าวให้คู่พิพาททราบ ทั้งนี้ คา
วินิจฉัยการคัดค้านอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและจะอุทธรณ์มิได้

การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนที่
17.1

เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการตาย ลาออก ถอนตัวหรือ
ถูกถอดถอนในระหว่างกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ ให้แต่งตั้งอนุญ าโตตุลาการคนใหม่ขึ้น
แทนตามขั้นตอนที่ใช้ในการเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการที่ถูกแทนที่

17.2

ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการปฏิเสธหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ภายในกาหนดเวลาได้ หรือมีเหตุทางนิตินัย (de jure) หรือเหตุทางพฤตินัย (de facto) ทา
ให้อนุญาโตตุลาการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ใช้ขั้นตอนว่าด้วยการคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
และการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนที่ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 14 ถึงข้อ 16 และข้อ 17.1 บังคับแก่
กรณี

17.3

ประธานอาจพิจารณาใช้ดุลยพินิจถอดถอนอนุญาโตตุลาการที่ ปฏิเสธหรือไม่สามารถกระทาการ
ตามข้อบังคับนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายในกาหนดเวลาได้ หรือมีเหตุทางนิตินัย (de jure)
หรือเหตุทางพฤตินัย (de facto) ทาให้อนุญาโตตุลาการไม่สามารถกระทาการหรือปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการมิได้ปฏิบัติตัวหรือมีส่ วนในกระบวนพิจารณาด้วยความระมัดระวัง
และ/หรือในประการที่จะยุติข้อพิพาทอันเป็นที่สุดได้อย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และประหยัด ทั้งนี้
ประธานต้องหารือกับคู่พิพาทและอนุญาโตตุลาการคนอื่นในคณะอนุญาโตตุลาการ รวมถึงอนุญาโต

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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(คำแปล)

ตุ ล าการที่ จ ะถู ก ถอดถอน (หรื อ อนุ ญ าโตตุ ล าการอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง แล้ ว กรณี ที่ ยั ง ไม่ มี ค ณะ
อนุญาโตตุลาการ) ก่อนการถอดถอนอนุญาโตตุลาการตามความในข้อนี้

18.

การดาเนินกระบวนพิจารณาซ้าในกรณีแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนที่
ในกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการรายเดียวหรือประธานคณะอนุญาโตตุลาการแทนที่ตามขั้นตอนใน
ข้อ 15 ถึงข้อ 17 ให้ดาเนินกระบวนพิจารณาที่ได้เกิดขึ้นแล้วซ้าอีกครั้งหนึ่ง เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้เป็น
อย่างอื่น แต่ถ้าอนุญาโตตุลาการที่ถูกแทนที่เป็นอนุญาโตตุลาการคนอื่นในคณะอนุญาโตตุลาการ จะดาเนิน
กระบวนพิจารณาซ้าอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการหลังจากได้หารือกับคู่พิพาท
แล้ว ทั้งนี้ หากคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาชี้ขาดเฉพาะกาลหรือคาชี้ขาดบางส่วน มิให้ดาเนินกระบวน
พิจารณาที่เกี่ยวข้องกับคาชี้ขาดดังกล่าวซ้าอีกครั้งหนึ่ง และให้คาชี้ขาดดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

19

การดาเนินกระบวนพิจารณา
19.1

เมื่อได้หารือกับคู่พิพาทแล้ว ให้คณะอนุญาโตตุลาการดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ
อย่างเหมาะสมเพื่อยุติข้อพิพาทอันเป็นที่สุดได้อย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และประหยัด

19.2

ให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาความเกี่ยวข้อง ความสาคัญและการรับฟังพยานหลักฐาน แต่ไม่
จาต้องใช้กฎว่าด้วยพยานหลักฐานตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ ในการพิจารณาดังกล่าว

19.3

หลั ง จากแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการโดยเร็ ว ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะสามารถกระท าได้ ให้ ค ณะ
อนุญาโตตุลาการจัดประชุมหารือเบื้องต้นกับคู่พิพาท ไม่ว่าจะให้คู่พิพาทมาปรากฏตัวหรือด้วย
วิธีการอื่นก็ดี เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดสาหรับข้อพิพาท

19.4

คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีดุลยพินิจในการกาหนดลาดับในกระบวนพิจารณา แยกกระบวนการ
พิจารณาข้อพิพาท ปฏิเสธการรับฟังคาให้การหรือพยานหลักฐานอื่นใดที่ซ้าซ้อนหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับข้อพิพาท และกาหนดให้คู่พิพาทแก้ต่างในประเด็นที่หากได้มีการชี้ขาดแล้ว จะทาให้คดีเป็นอัน
สิ้นสุดไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด

19.5

เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงเป็นอย่างอื่น ประธานคณะอนุญาโตตุลาการมีอานาจวินิจฉัยประเด็นว่าด้วย
กระบวนพิจารณาได้แต่เพียงลาพัง แต่คณะอนุญาโตตุลาการสามารถแก้ไขคาวินิจฉัยดังกล่าวได้
ภายหลัง

19.6

ให้คู่พิพาทส่งคาแถลง เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่ได้ให้แก่คณะอนุญาโตตุลาการ และ/หรือนาย
ทะเบียนแก่คู่พิพาทอีกฝ่ายไปพร้อมกันด้วย

19.7

ไม่ว่า ณ เวลาใด ๆ ในกระบวนพิจารณา ประธานอาจเรียกให้คู่พิพาทและคณะอนุญาโตตุลาการ
หารือกันเพื่อกาหนดขั้นตอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดสาหรับข้อพิพาท ไม่ว่าจะให้
คู่พิพาทมาปรากฏตัวหรือด้วยวิธีการอื่นก็ดี

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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20

การยื่นคาคู่ความ
20.1

เว้นแต่คณะอนุญาโตตุลาการจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น การยื่นคาคู่ความให้เป็นไปตามความในข้อนี้

20.2

เว้นแต่จะได้มีการยื่นคาเสนอข้อพาทตามความในข้อ 3.2 แล้ว ให้ผู้เรียกร้องส่งคาเสนอข้อพิพาท
ให้แก่ผู้คัดค้านและคณะอนุญาโตตุลาการภายในระยะเวลาที่คณะอนุญาโตตุลาการกาหนด โดยคา
เสนอข้อพิพาทดังกล่าวต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

20.3

20.4

20.5
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ก.

รายละเอียดข้อเท็จจริงซึ่งสนับสนุนข้อเรียกร้อง

ข.

ข้อกฎหมายหรือประเด็นที่สนับสนุนข้อเรียกร้อง และ

ค.

คาขอปลดเปลื้องความเสียหาย และจานวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องที่คานวณเป็นตัวเงินได้

เว้นแต่จะได้มีการยื่นคาคัดค้านมาตามความในข้อ 4.2 แล้ว ให้ผู้คัดค้านส่งคาคัดค้านให้แก่ผู้เรียก
ร้องและคณะอนุญาโตตุลาการภายในเวลาที่คณะอนุญาโตตุลาการกาหนด โดยคาคัดค้านดังกล่าว
ต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
ก.

รายละเอียดข้อเท็จจริงซึ่งสนับสนุนคาคัดค้านข้อเรียกร้อง

ข.

ข้อกฎหมายหรือประเด็นที่สนับสนุนคาคัดค้านข้อเรียกร้อง และ

ค.

คาขอปลดเปลื้องความเสียหาย

ในกรณีที่มีการทาข้อเรียกร้องแย้ง ให้ผู้เรียกร้องส่งคาคัดค้านข้อเรียกร้องแย้งให้แก่ผู้คัดค้านและ
คณะอนุญาโตตุลาการภายในเวลาที่คณะอนุญาโตตุลาการกาหนด โดยคาคัดค้านข้อเรียกร้องแย้ง
ดังกล่าวต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
ก.

รายละเอียดข้อเท็จจริงซึ่งสนับสนุนคาคัดค้านข้อเรียกร้องแย้ง

ข.

ข้อกฎหมายหรือประเด็นที่สนับสนุนการคัดค้านดังกล่าว และ

ค.

คาขอปลดเปลื้องความเสียหาย

คู่พิพาทไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจแก้ข้อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องแย้ง หรือคาคู่ความอื่นใด เว้นแต่คณะ
อนุญาโตตุลาการจะเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่จ ะให้จัดทาคาแก้ไขเมื่อพิจารณาถึงความล่าช้า
หรืออาจทาให้คู่พิพาทอีกฝ่ายเสียเปรียบ หรือพฤติการณ์อื่นใด แต่ทั้งนี้ ห้ามมิให้แก้ไขข้อเรียกร้อง
หรือข้อเรียกร้องแย้งในลักษณะที่ทาให้ข้อเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องแย้งที่แก้ไขนั้นอยู่นอกขอบเขต
ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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(คำแปล)
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20.6

ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินว่าจะให้คู่พิพาททาหรือยื่นคาคู่ความเพิ่มเติมหรือไม่ และ
กาหนดเวลาในการส่งคาคู่ความเพิ่มเติมนั้นด้วย

20.7

การยื่นคาคู่ความทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อนี้ ให้แนบสาเนาเอกสารประกอบที่ไม่มีคู่พิพาทฝ่ายใดได้ยื่น
ไว้ก่อนมาพร้อมกันด้วย

20.8

ในกรณีที่ผู้เรียกร้องไม่ยื่นข้อเรียกร้องภายในระยะเวลาที่กาหนด คณะอนุญาโตตุลาการอาจออก
คาสั่งให้ยกเลิกกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ หรือมีคาสั่งอื่นใดได้ตามที่เห็นสมควร

20.9

กรณีที่ผู้คัดค้านไม่ยื่นคาคัดค้าน หรือคู่พิพาทไม่ว่าฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิในการชี้แจงประเด็นแห่งคดี
ตามที่ ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการก าหนด คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการจะด าเนิ น กระบวนพิ จ ารณา
อนุญาโตตุลาการต่อไปก็ได้

สถานที่ในการดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ
21.1

ให้คู่พิพาทตกลงเรื่องสถานที่ในการดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ หากตกลงกันไม่ได้
ให้ ด าเนิ นกระบวนพิ จารณาอนุญ าโตตุล าการ ณ สถานที่ที่คณะอนุญ าโตตุ ลาการกาหนด เมื่ อ
พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว

21.2

คณะอนุญาโตตุลาการอาจจัดให้มีการพิจารณาและการหารือโดยวิธีใด ๆ ก็ได้ตามที่จาเป็นและ
เหมาะสม ณ สถานที่ใดก็ได้ที่สะดวกและเหมาะสม

ภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ
22.1

เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น คณะอนุญาโตตุลาการจะกาหนดภาษาที่ใช้ในกระบวน
พิจารณาอนุญาโตตุลาการ

22.2

กรณีที่คู่พิพาทยื่นเอกสารเป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ คณะ
อนุญาโตตุลาการ หรือนายทะเบียนกรณียังมิได้แต่งตั้ง คณะอนุญาโตตุลาการ อาจเรียกให้คู่พิพาท
ฝ่ายนั้นยื่นคาแปลเอกสารมาในรูปแบบตามที่คณะอนุญาโตตุลาการหรือนายทะเบียนกาหนดก็ได้

ผู้แทนของคู่พิพาท
23.1

คู่พิพาทอาจมีผู้แทนเป็นทนายความ หรือผู้แทนผู้ได้รับอนุญาตอื่นใดเป็นผู้แทนในกระบวนพิจารณา
ก็ได้ แต่ทั้งนี้นายทะเบี ยน และ/หรือคณะอนุญาโตตุลาการอาจเรียกให้ผู้แทนของคู่พิพาทแสดง
เอกสารการมอบอานาจดังกล่าวด้วยก็ได้

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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23.2

24

25

20

เมื่อได้มีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้แทนของคู่พิพาท ให้
คู่พิพาทแจ้งให้คู่พิพาทฝ่ายอื่น คณะอนุญาโตตุลาการและนายทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยไม่ชักช้า

กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ
24.1

เว้นแต่คู่พิพาทได้ตกลงว่าให้ดาเนินกระบวนพิจารณาโดยอาศัยเอกสารเท่านั้น หรือเว้นแต่ข้อบังคับ
นี้จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น กรณีที่คู่พิพาทไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอหรือคณะอนุญาโตตุลาการ
เห็นสมควร ให้คณะอนุญาโตตุลาการจัดให้มีกระบวนพิจารณาสาหรับการสืบพยานและ/หรือเพื่อ
การแถลงด้ ว ยวาจาเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาแห่ ง ข้ อ พิ พ าท รวมถึ ง ในประเด็ น เขตอ านาจของคณะ
อนุญาโตตุลาการด้วย

24.2

เมื่อได้หารือกับคู่พิพาทแล้ว ให้คณะอนุญาโตตุลาการกาหนดวันที่ เวลาและสถานที่ในการหารือ
หรือดาเนินกระบวนพิจารณา และแจ้งให้คู่พิพาททราบภายในเวลาที่สมควร

24.3

ในกรณีที่คู่พิพาทไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เข้าร่วมนัดประชุมหรือไม่เข้าร่วมกระบวนพิจารณาโดยไม่
แสดงเหตุผลอันสมควร คณะอนุญาโตตุลาการอาจดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไปและอาจทาคาชี้
ขาดโดยอาศัยคาคู่ความและหลักฐานที่ปรากฏอยู่ขณะนั้นก็ได้

24.4

เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงเป็นอย่างอื่น การประชุมและกระบวนพิจารณาต้องดาเนินการเป็นความลับ
และการบันทึกภาพหรือเสียง การถอดเสียง และเอกสารที่ใช้ในกระบวนพิจารณาต้องเก็บรักษาเป็น
ความลับ

พยานบุคคล
25.1

ก่ อ นการด าเนิ น กระบวนพิ จ ารณา คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการอาจเรี ย กให้ คู่ พิ พ าทแจ้ ง ให้ ค ณะ
อนุญาโตตุลาการทราบถึงบุคคลที่จะมาเป็นพยาน รวมถึงพยานผู้เชี่ยวชาญ ที่คู่พิพาทฝ่ายนั้นจะ
นาเข้าสืบ เนื้อหาคาให้การและความเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาท

25.2

คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการอาจอนุ ญ าต ไม่ อนุ ญ าตหรือจ ากัด พยานในการเบิ กความด้ ว ยวาจาใน
กระบวนพิจารณาคราวใด ๆ ก็ได้

25.3

พยานที่เบิกความด้วยวาจาอาจถูกซักถามโดยคู่พิพาทแต่ละฝ่าย ผู้แทนของคู่พิพาท และคณะ
อนุญาโตตุลาการตามวิธีการที่คณะอนุญาโตตุลาการกาหนด

25.4

คณะอนุญาโตตุลาการอาจกาหนดให้ทาคาให้การของพยานเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ ไม่ว่าจะด้วย
การลงลายมือชื่อในคาให้การ ทาคาให้การเป็นลายลักษณ์อักษรและให้การสาบานตน หรือรูปแบบ
การบันทึกอื่นใด ภายในบังคับของข้อ 25.2 คู่พิพาทไม่ว่าฝ่ายใดอาจเรียกให้พยานดังกล่าวมา
ซักถามด้วยวาจาก็ได้ หากพยานดังกล่าวมิได้มาให้การด้วยวาจา คณะอนุญาโตตุลาการอาจให้
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(คำแปล)

น้าหนักในคาให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ตามที่เห็นสมควร หรืออาจไม่รับฟังคาให้การ หรือไม่
รับคาให้การดังกล่าวก็ได้
25.5

26

ผู้เชี่ยวชาญที่คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตั้ง
26.1

27

คู่พิพาทหรือผู้แทนของคู่พิพาทสามารถสัมภาษณ์พยาน หรือบุคคลที่จะมาเป็นพยานให้แก่คู่พิพาท
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ก่อนที่พยานดังกล่าวจะเข้าเบิกความในกระบวนพิจารณาก็ได้

เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น คณะอนุญาโตตุลาการอาจ
ก.

แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญให้จัดทารายงานเฉพาะกรณีก็ได้หลังจากได้หารือกับคู่พิพาทแล้ว และ

ข.

สั่งให้คู่พิพาทให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้เชี่ยวชาญ หรือจัดหาหรือจัดให้มีการเข้าถึงเอกสาร
สินค้าหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่ตั้งตามข้อ 26.1 (ก) ได้

26.2

ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามข้ อ 26.1 (ก) ต้ อ งจั ด ท ารายงานเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ แ ก่ ค ณะ
อนุญาโตตุลาการ เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการได้รับรายงานไว้แล้ว ให้คณะอนุญาโตตุลาการจัดส่ง
สาเนาให้แก่คู่พิพาทและขอให้คู่พิพาททาความเห็นต่อรายงานดังกล่าว

26.3

เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น หากคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจาเป็น หรือคู่พิพาทฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดร้องขอ ผู้เชี่ยวชาญที่ตั้งขึ้ นตามข้อ 26.1 (ก) นี้ต้องเข้าร่วมกระบวนพิจารณาหลังจากได้
ยื่นรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย โดยในกระบวนพิจารณา คู่พิพาทย่อมมีสิทธิในการซักถาม
พยานผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้

อานาจเพิ่มเติมของคณะอนุญาโตตุลาการ
เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากอานาจของคณะอนุญาโตตุลาการที่ระบุในข้อบังคับ
นี้ ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอานาจอื่นใดดังต่อไปนี้ด้วย เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกับกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการจะจากัดห้ามไว้
ก.

สั่งให้มีการทาให้ถูกต้องหรือแก้ไขสัญญา ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาดังกล่าว

ข.

ย่นหรือขยายกาหนดระยะเวลาตามข้อบังคับนี้ หรือตามที่คณะอนุญาโตตุลาการกาหนด เว้นแต่จะ
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้

ค.

ดาเนินการไต่สวนตามที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจาเป็นและสมควร

ง.

สั่งคู่พิพาทดาเนินการให้ทรัพย์สินหรือวัตถุในครอบครองหรือควบคุมพร้อมสาหรับการตรวจสอบ

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
SIAC Rules ฉบับที่ 6 วันที่ 1 สิงหาคม 2559

21

28

จ.

สั่งให้มีการคงสภาพ เก็บรักษา ขายหรือจาหน่ายทรัพย์สินและวัตถุที่เป็นหรือถือเป็นวัตถุแห่งข้อ
พิพาท

ฉ.

สั่งให้คู่พิพาทนาส่งเอกสารแก่คณะอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาทอีกฝ่ายเพื่อตรวจสอบ และทา
สาเนาเอกสารใด ๆ ซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของคู่พิพาทตามที่คณะอนุญาโตตุลาการ
เห็นว่าเกี่ยวข้องกับคดีและมีนัยสาคัญต่อผลของคดี

ช.

มีคาสั่งหรือคาชี้ขาดให้ใช้คืนเงินประกันส่วนที่มิได้ชาระเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ

ซ.

สั่งให้คู่พิพาทไม่ว่าฝ่ายใดหรือบุคคลใดทาคาให้การเป็นหนังสือหรือในรูปแบบอื่นใด

ฌ.

สั่ ง ให้ คู่ พิ พ าทกระท าการหรื อ งดเว้ น การกระท าการเพื่ อ มิ ใ ห้ ค าชี้ ข าดตามกระบวนพิ จ ารณา
อนุญาโตตุลาการสิ้นผลบัง คับด้วยเหตุคู่พิพาทจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินออกไป หรือโดยประการ
อื่น

ญ.

สั่ ง ให้ คู่ พิ พ าทวางหลั ก ประกั น ค่ า ใช้ จ่ า ยทางกฎหมายและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ใดตามที่ ค ณะ
อนุญาโตตุลาการเห็นสมควร

ฎ.

สั่งให้คู่พิพาทวางหลักประกันในทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกระบวนพิจารณา

ฏ.

สั่งดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไป แม้ว่าจะมีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่าฝืนหรือปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
นี้ หรือคาสั่งของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือแนวทางหรือคาชี้ขาดบางส่วนหรือไม่ก็ตาม หรือเข้า
ร่วมหารือหรือกระบวนพิจารณา และกาหนดโทษตามที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรแก่การฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติดังกล่าว

ฐ.

ในกรณีจาเป็นเหมาะสม ตัดสินในประเด็นใด ๆ ที่มิได้ยกขึ้นโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยาย ในคา
คู่ความของคู่พิพาทฝ่ายหนึ่ง หากประเด็นดังกล่าวได้มีการแจ้งให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งทราบแล้ว
และคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งมีโอกาสโต้แย้งอย่างเหมาะสม

ฑ.

ชี้ชาดกฎหมายที่จะใช้บังคับกับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ และ

ฒ.

ชี้ขาดข้อเรียกร้องว่าด้วยเอกสิทธิ์ทางกฎหมายหรือเอกสิทธิ์อื่นใด

เขตอานาจของอนุญาโตตุลาการ
28.1

22

ในกรณีที่คู่พิพาทไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโต้แย้งความมีอยู่หรือความชอบด้วยกฎหมายของข้อสัญญา
อนุญาโตตุลาการ หรือในความสามารถของ SIAC ในการบริหารจัดการกระบวนพิจารณา ก่อนการ
จัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ให้นายทะเบียนพิจารณาว่าจะส่งข้อโต้แย้งดังกล่าวให้ ศาลพิจารณา
หรือไม่ หากนายทะเบียนพิจารณาส่งข้อโต้แย้ง ให้ ศาลวินิจฉัยว่ามีเหตุเบื้องต้น (prima facie) ให้

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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(คำแปล)

ดาเนินกระบวนพิจารณาต่อหรือไม่ หากไม่มีเหตุเบื้องต้น ให้กระบวนพิจารณาเป็นอันสิ้นสุด ทั้งนี้
คาวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือของศาลที่ให้ดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการต่อ จะไม่
กระทบต่ออานาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการวินิจฉัยเขตอานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ
28.2

ให้ คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการมี อานาจวิ นิจ ฉัย เขตอานาจของตน รวมถึง ข้อโต้ แย้ ง เรื่องความมีอยู่
ความชอบด้วยกฎหมาย หรือขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ สัญญาอนุญาโตตุลาการที่เป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญาให้ถือเป็นข้อตกลงที่มีลักษณะเป็นเอกเทศจากข้อกาหนดอื่นของสัญญา คา
วินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุล าการว่าสัญญาเป็นโมฆะและสิ้นผล ย่อมไม่ส่งผลทางกฎหมาย (ipso
jure) อันทาให้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการไม่สมบูรณ์ และคณะอนุญาโตตุลาการย่อมไม่สิ้นอานาจ
วินิจฉัยด้วยเหตุมีข้อต่อสู้ว่าไม่มีสัญญาเกิดขึ้น หรือสัญญาเป็นโมฆะและสิ้นผลไปแล้ว

28.3

ข้อโต้แย้งว่าคณะอนุญาโตตุลาการ
ก.

ไม่มีเขตอานาจ ให้ยื่นก่อนการยื่นคาคัดค้านหรือคาคัดค้านข้อเรียกร้องแย้ง หรือ

ข.

ใช้อานาจเกินเขตอานาจของตน ให้ยื่นภายใน 14 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุอันควรโต้แย้งว่า
กระบวนพิจารณาอยู่นอกเขตอานาจคณะอนุญาโตตุลาการในระหว่างกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการ

คณะอนุญาโตตุลาการอาจรับข้อโต้แย้งที่คู่พิพาทยกขึ้นมาเมื่อล่วงกาหนดเวลาตามข้อ 28.3 ก็ได้
หากเห็นว่าความล่าช้านั้นมีเหตุอันควร คู่พิพาทย่อมไม่ถูกตัดสิทธิการโต้แย้งตามข้อ 28.3 นี้ ด้วย
เหตุว่าคู่พิพาทฝ่ายนั้นเป็นผู้เสนอชื่อหรือมีส่วนในการเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการ
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28.4

คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีคาวินิจฉัยในข้อโต้แย้งเขตอานาจตามข้อ 28.3 เป็นคาชี้ขาดปัญหา
เบื้องต้น หรือจะรวมไว้ในคาชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาทก็ได้

28.5

คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะใช้ข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการหักกลบจานวนข้อ
เรียกร้องก็ได้ เท่าที่ข้อบังคับนี้และกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทาได้

การขอให้ยกคาขอเริ่มต้นคดีและคาคัดค้านก่อนเริ่มกระบวนพิจารณา
29.1

คู่พิ พ าทฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดอาจยื่ นคาขอต่ อคณะอนุญ าโตตุ ลาการให้ ยกคาเสนอข้อพิ พาทและคา
คัดค้านก่อนเริ่มกระบวนพิจารณาได้ โดยอาศัยเหตุดังนี้
ก.

คาเสนอข้อพิพาทหรือคาคัดค้านที่ปรากฏโดยชัดแจ้งว่าไม่ครบองค์ประกอบตามกฎหมาย
ขาดประเด็นข้อกฎหมายโดยชัดแจ้ง หรือ

ข.

ค าเสนอข้ อ พิ พ าทหรื อ ค าคั ด ค้ า นที่ ป รากฏโดยชั ด แจ้ ง ว่ า อยู่ น อกเขตอ านาจของ
อนุญาโตตุลาการ

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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29.2

คาขอให้ยกคาเสนอข้อพิพาทหรือคาคัดค้านก่อนเริ่มกระบวนพิจารณาตามข้อ 29.1 ต้องแสดง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายประกอบคาขอด้วย และ ในเวลาเดียวกับที่ได้ยื่นคาขอให้ยกคาเสนอข้อ
พิพาทหรือคาคัดค้านก่อนเริ่มกระบวนพิจารณาต่อคณะอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทฝ่ายที่มีคาขอต้อง
ส่งสาเนาคาขอเช่นว่าให้แก่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง และแจ้งให้คณะอนุญาโตตุลาการทราบถึงการส่ง
ดังกล่าว โดยระบุวิธีที่ใช้ในการนาส่งและวันที่ได้ส่งคาขอให้ยกคาเสนอข้อพิพาทหรือคาคัดค้านก่อน
เริ่มกระบวนพิจารณาดังกล่าว

29.3

คณะอนุญาโตตุลาการอาจใช้ดุลยพินิจ ให้ ดาเนินการตามคาขอให้ย กคาเสนอข้อพิพาทหรื อค า
คัดค้านก่อนเริ่มกระบวนพิจารณาตามข้อ 29.1 กรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการรับคาร้องขอให้ยกคา
เสนอข้อพิพาทหรือคาคัดค้านก่อนเริ่มกระบวนพิจารณา คณะอนุญาโตตุลาการต้องให้คู่พิพาทได้มี
โอกาสแถลงประกอบ แล้ ว จึ ง มี คาวิ นิจ ฉัย ว่า อนุญาตตามคาขอให้ ย กคาเสนอข้อพิพ าทหรือคา
คัดค้านก่อนเริ่มกระบวนพิจารณาตามข้อ 29.1 ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต่อไปหรือไม่

29.4

กรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการรับคาขอให้ย กคาเสนอข้อพิ พาทหรือคาคัด ค้านก่อนเริ่ม กระบวน
พิจารณา คณะอนุญาโตตุลาการต้องมีคาสั่งหรือคาชี้ขาดในการให้ยกหรือไม่ยกคาเสนอข้อพิพาท
หรือคาคัดค้านพร้อมแสดงเหตุผลประกอบ แต่จะมีคาสั่งหรือคาชี้ขาดเป็นอย่างย่อก็ได้ คาสั่งหรือ
คาชี้ขาดดังกล่าวต้องจัดทาขึ้นภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้ยื่นคาขอให้ยกคาเสนอข้อพิพาทหรือคา
คัดค้านก่อนเริ่มกระบวนพิจารณา เว้นแต่นายทะเบียนเห็นว่ามีพฤติ การณ์พิ เศษให้ ขยายเวลา
ดังกล่าวออกไป

คาสั่งคุ้มครองชั่วคราวและคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน
30.1

เมื่อคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอ คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีคาสั่งหรือคาชี้ขาดให้คุ้ม ครอง
ชั่วคราว หรือให้มีการเยียวยาอื่นใดเป็นการชั่วคราวตามที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร แต่
คณะอนุญาโตตุลาการอาจเรียกให้คู่พิพาทฝ่ายที่มีคาร้องนั้นวางประกันในจานวนที่เหมาะสมตามที่
คู่พิพาทฝ่ายที่มีคาร้องขอเยียวยาก็ได้

30.2

คู่พิพาทฝ่ายที่ประสงค์ขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินก่อนการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ให้
ดาเนินการขอคุ้มครองดังกล่าวตามขั้นตอนที่ระบุในตารางแนบท้าย 1

30.3

คาขอคุ้มครองชั่วคราวที่คู่พิพาทไม่ว่าร้องขอโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต่อฝ่ายตุลาการให้มีคาสั่งก่อนการ
แต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ หรือหลังจากแต่งตั้ง คณะอนุญาโตตุลาการในกรณีมี เหตุ อัน เป็ น
พฤติการณ์พิเศษ ย่อมไม่เป็นการขัดต่อความในข้อบังคับนี้

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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32.

กฎหมายที่ใช้บังคับ การพิจารณาด้วยหลักความเป็นธรรมและเท่าเทียม (Amiable
Compositeur) และการพิจารณาด้วยหลักความยุติธรรมและสมควร (Ex Aequo et Bono)
31.1

คณะอนุญาโตตุลาการต้องใช้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายตามที่คู่พิพาทกาหนดให้ใช้กับ
ประเด็ น ข้อพิ พ าท กรณี ที่ คู่พิ พ าทมิ ไ ด้ ต กลงกฎหมายดั ง กล่ า วไว้ ให้ คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการใช้
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายตามที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร

31.2

ให้ คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการพิจ ารณาข้อพิ พาทด้ วยหลักความเป็นธรรมและเท่าเทีย ม (Amiable
Compositeur) หรือด้วยหลักความยุติธรรมและสมควร (Ex Aequo et Bono) ได้ก็ต่อเมื่อคู่พิพาท
แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งให้พิจารณาโดยใช้หลักดังกล่าวเท่านั้น

31.3

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยข้อพิพาทตามความในสัญญา ถ้ามี และให้นา
ข้อตกลงในทางการค้าที่ใช้บังคับมาพิจารณาด้วย

คาชี้ขาด
32.1

หลังจากได้หารือกับ คู่พิพาทและเห็นว่าคู่พิพาทไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องและสาคัญต่อกระบวน
พิ จ ารณา หรือไม่ มี ข้อแถลงอื่ น ใดที่ เกี่ย วกับ ประเด็ น ที่ ต้ องวิ นิ จ ฉัย ในคาชี้ ขาดอี กแล้ ว ให้ คณะ
อนุญาโตตุลาการปิดกระบวนการพิจารณาโดยเร็วที่สุดที่สามารถกระทาได้ คาแถลงปิดกระบวน
พิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการต้องแจ้งให้คู่พิพาทและนายทะเบียนทราบด้วย

32.2

กรณีที่คณะอนุญาโตตุ ลาการเห็นสมควร หรือ คู่พิพาทมีคาขอให้เปิดกระบวนพิจารณาใหม่ ก่อน
คณะอนุญาโตตุลาการทาคาชี้ขาด คณะอนุญาโตตุลาการอาจให้เปิดกระบวนพิจารณาใหม่ คาแถลง
เปิดกระบวนพิจารณาต่อไปของคณะอนุญาโตตุลาการต้องแจ้งให้ คู่พิพาทและนายทะเบียนทราบ
ด้วย และกรณีที่มีการปิดกระบวนพิจารณาที่เปิดใหม่นี้ ให้คณะอนุญาโตตุลาการดาเนินการปิด
กระบวนพิจารณาที่เริ่มต่อไปนั้นตามความในข้อ 32.1

32.3

ก่ อ นท าค าชี้ ข าด ให้ ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการยื่ น ร่ า งค าชี้ ข าดให้ แ ก่ น ายทะเบี ย น คณะ
อนุ ญ าโตตุ ล าการต้ อ งยื่ น ร่ า งค าชี้ ข าดให้ น ายทะเบี ย นภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ค ณะ
อนุญาโตตุลาการแถลงปิดกระบวนพิจารณา ทั้งนี้ เว้นแต่นายทะเบียนจะได้ขยายระยะเวลาหรือ
คู่พิพาทตกลงเป็นอย่างอื่น และโดยทันทีที่เป็นไปได้ นายทะเบียนอาจแจ้งให้คณะอนุญาโตตุลาการ
แก้ไ ขรูป แบบร่า งคาชี้ ขาด และหมายเหตุ ป ระเด็ น ที่ เป็ น สาระสาคัญ ให้ คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการ
พิจารณาก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นการก้าวล่วงเสรีภาพของคณะอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาตัดสิน
ข้อพิพาท ห้ามมิให้คณะอนุญาโตตุลาการทาคาชี้ขาดจนกว่านายทะเบียนจะได้เห็นชอบรูปแบบ
ของคาชี้ขาดดังกล่าวแล้ว

32.4

คาชี้ขาดต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องระบุเหตุผลประกอบการทาคาชี้ขาด เว้นแต่คู่พิพาท
จะได้ตกลงว่าไม่จาต้องมีเหตุผลใดประกอบ
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32.5

เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงเป็นอย่างอื่น คณะอนุญาโตตุลาการอาจทาคาชี้ขาดแยกฉบับ เพื่ อแยก
ประเด็นต่างเวลากันได้

32.6

หากอนุญาโตตุลาการไม่ว่า คนใดปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือในการทาคาชี้ขาด เมื่อได้ให้โอกาสแก่
อนุญาโตตุลาการดังกล่าวตามสมควรแล้ว อนุญาโตตุลาการที่เหลือจะทาคาชี้ขาดต่อไปก็ได้ และให้
อนุญาโตตุลาการที่เหลือมีหนังสือแจ้งการปฏิเสธหรือเหตุขัดข้องต่อนายทะเบียน คู่พิพาท และ
อนุญาโตตุลาการที่ไม่เข้าร่วมทาคาชี้ขาด ในการพิจารณาว่าจะดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
หรือไม่ หากขาดอนุ ญ าโตตุ ล าการคนหนึ่ ง อนุ ญ าโตตุ ล าการที่ เหลื ออาจพิ จ ารณาขั้น ตอนของ
กระบวนการพิจารณาที่กาลังดาเนินอยู่ คาชี้แจงของอนุญาโตตุลาการที่ไม่เข้าร่วมทาคาชี้ขาดและ
ผลที่อาจเกิดขึ้นกับความสามารถในการบังคับตามคาชี้ขาด ถ้ามี หากอนุญาโตตุลาการที่เหลือทาคา
ชี้ขาดโดยไม่มีอนุญาโตตุลาการที่ไ ม่เข้าร่วมทาคาชี้ขาด กรณีที่อนุญาโตตุลาการที่เหลือจะทาคาชี้
ขาดต่อไป อนุญาโตตุลาการที่เหลือต้องทาคาอธิบายในคาชี้ขาด ชี้แจงเหตุผลในการทาคาชี้ขาดโดย
ไม่มีอนุญาโตตุลาการที่ไม่เข้าร่วมทาคาชี้ขาดด้วย

32.7

กรณีที่มีอนุญาโตตุลาการมากกว่าหนึ่งคน ให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยโดยใช้เสียงข้างมาก
หากอนุญาโตตุลาการมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานเป็นผู้ทาคาชี้ขาดในนามคณะอนุญาโตตุลาการแต่
เพียงผู้เดียว

32.8

คาชี้ขาดจะจัดส่งให้นายทะเบียน และให้นายทะเบียนส่งสาเนาคาชี้ขาดที่รับรองแล้วให้แก่ คู่พิพาท
เมื่อคู่พิพาทได้ชาระเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนพิจารณา

32.9

คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีคาสั่งให้ชาระดอกเบี้ย แบบไม่ทบต้นหรือดอกเบี้ยทบต้น คานวณจาก
จานวนที่พิพาท ในอัตราดอกเบี้ยที่คู่พิพาทได้ตกลงกัน หรือหากคู่พิพาทมิได้ตกลงกัน ให้ใช้อัตรา
ดอกเบี้ ย ที่ ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการเห็ น สมควรส าหรั บ ระยะเวลาตามที่ ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ
เห็นสมควรก็ได้

32.10 กรณีที่มีการประนีประนอมยอมความ หากคู่พิพาทร้องขอ คณะอนุญาโตตุลาการอาจทาคาชี้ขาด
ตามยอมเพื่อบันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความไว้ก็ได้ แต่หากคู่พิพาทไม่ประสงค์ให้มีคาชี้
ขาดตามยอม ให้คู่พิพาทแถลงยืนยันต่อนายทะเบียนว่าได้มีการประนีประนอมยอมความกันแล้ว
โดยในกรณีดังกล่าว ให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นอันเลิกกันและยุติก ระบวนพิจารณา เมื่อได้มีการ
ชาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนพิจารณา ในกระบวนพิจารณาทั้งหมดแล้ว
32.11 ภายใต้ บั ง คับของข้อ 33 และตารางแนบท้าย 1 โดยที่ คู่พิ พ าทตกลงด าเนินกระบวนพิ จารณา
อนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับนี้ คู่พิพาทตกลงว่าคาชี้ขาดถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทนับ
แต่วันที่ได้ทาคาชี้ขาด และตกลงจะปฏิบัติตามคาชี้ขาดทันทีโดยไม่ชักช้า คู่พิพาทยังตกลงสละสิทธิ
แบบเพิกถอนไม่ได้ในการอุทธรณ์ ทบทวน หรือไล่เบี้ยไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ต่ อศาลของรัฐหรือฝ่าย
ตุลาการอื่นใดในคาชี้ขาดดังกล่าว เท่าที่การสละสิทธินั้นจะสามารถทาได้โดยชอบ
26
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(คำแปล)

32.12 SIAC อาจเผยแพร่คาชี้ขาดโดยลบชื่อ คู่พิพาทและข้อมูลระบุตัว คู่พิพาทออกได้ โดยได้รับความ
ยินยอมจากคู่พิพาทและคณะอนุญาโตตุลาการ

33

34

การแก้ไขคาชี้ขาด การตีความคาชี้ขาด และคาชี้ขาดเพิ่มเติม
33.1

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคาชีข้ าด คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจร้องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการ
แก้ไขความผิดพลาดในการคานวณตัวเลข ความผิดพลาดทางธุรการหรือการพิมพ์ผิดเล็กน้อย หรือ
ความผิดพลาดอื่นใดในทานองเดียวกันที่ปรากฏในคาชีข้ าดได้ โดยให้คู่พิพาทฝ่ายนั้นมีหนังสือไปยัง
นายทะเบียนและคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ หากคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าคาร้องขอดังกล่าวมี
เหตุสมควร ให้คณะอนุญาโตตุลาการแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคา
ร้องขอให้แก้ไข การแก้ไขใดๆไม่ว่าจะได้ทาขึ้นในคาชี้ขาดเดิมหรือทาเป็นบันทึกแยกต่างหากจาก
คาชี้ชาด ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคาชี้ขาดทั้งสิ้น

33.2

คณะอนุญาโตตุลาการอาจแก้ไขความผิดพลาดประเภทที่ระบุในข้อ 33.1 ได้เองภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ทาคาชี้ขาด

33.3

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคาชีข้ าด คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจร้องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการ
ทาคาชี้ขาดเพิ่มเติมในข้อเรียกร้องที่ปรากฏในกระบวนพิจารณาแต่มิได้กล่าวถึงในคาชี้ขาด โดยให้
คู่ พิ พ าทฝ่ า ยนั้ น มี ห นั ง สื อ ไปยั ง นายทะเบี ย นและคู่ พิ พ าทอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ทั้ ง นี้ หากคณะ
อนุ ญ าโตตุ ลาการเห็ นว่ าคาร้องขอดัง กล่าวมีเหตุ สมควร ให้ คณะอนุ ญ าโตตุล าการทาคาชี้ขาด
เพิ่มเติมภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอให้ทาคาชี้ขาดเพิ่มเติม

33.4

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคาชีข้ าด คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจร้องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการ
ตีความคาชี้ขาดก็ได้ โดยให้คู่พิพาทฝ่ายนั้นมีหนังสือไปยังนายทะเบีย นและคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งนี้ หากคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าคาร้องขอดังกล่าวมีเหตุสมควร ให้คณะอนุญาโตตุลาการ
ตีความคาชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอให้ตีความคาชี้ขาด
การตีความคาชี้ขาดให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคาชี้ขาด

33.5

ในกรณีที่มีเหตุอันควร นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาที่คณะอนุญาโตตุลาการแก้ไขคาชี้ขาด
ตีความคาชี้ขาด หรือทาคาชี้ขาดเพิ่มเติมตามข้อนี้ได้

33.6

ความในข้อ 32 ให้ใช้บังคับ ในทานองเดียวกัน กับการเปลี่ยนแปลงตามที่ จาเป็น และเหมาะสม
สาหรับการแก้ไขคาชี้ขาด การตีความคาชี้ขาด และการทาคาชี้ขาดเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมและเงินประกัน
34.1

ค่ า ป่ ว ยการคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการและค่ า ธรรมเนี ย ม SIAC ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดในตาราง
ค่าธรรมเนียมที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่เริ่มกระบวนพิจารณา แต่คู่พิพาทอาจตกลงใช้วิธีอื่นกาหนดค่า
ป่วยการคณะอนุญาโตตุลาการก่อนการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการก็ได้
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34.2

ให้นายทะเบียนกาหนดจานวนเงินประกันที่ คู่พิพาทต้องชาระเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวน
พิจารณา เว้นแต่นายทะเบียนจะกาหนดเป็นอย่างอื่น ให้ผู้เรียกร้องชาระเงินประกันดังกล่าวกึ่ง
หนึ่ง ส่วนอีกกึ่งหนึ่งให้ผู้คัดค้านเป็นผู้ชาระ ทั้ง นี้ นายทะเบียนอาจกาหนดให้มีการวางเงิน ประกัน
แยกต่างหากจากกันสาหรับข้อเรียกร้องและข้อเรียกร้องแย้งก็ได้

34.3

ในกรณีที่ทุนทรัพย์ในข้อเรียกร้องและข้อเรียกร้องแย้งไม่สามารถคานวณเป็นตัวเงินได้ ณ เวลาที่ถึง
กาหนดชาระเงิน ให้นายทะเบียนประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนพิจารณาเบื้องต้น
โดยอาจอาศัยลักษณะแห่งข้อพิพาทและพฤติการณ์แห่งคดีก็ได้ และการประมาณการค่าใช้จ่ายนี้
อาจเปลี่ยนแปลงไปหากมีข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏในภายหลัง

34.4

นายทะเบียนอาจสั่ง เป็นครั้งคราวไปให้คู่พิพาทวางเงิน ประกันเพิ่มเติม สาหรับ ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินกระบวนพิจารณาก็ได้

34.5

คู่พิ พ าททุ กฝ่ายมี ความรับผิด ร่วมกันและแทนกันในการชาระค่าใช้จ่า ยในการด าเนินกระบวน
พิจารณา หากคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งไม่ชาระค่าธรรมเนียมในส่วนของตน คู่พิพาทอีกฝ่ายอาจชาระ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนพิจารณาทั้งหมดแทนคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้

34.6

หากคู่พิพาทไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่วางเงิน ประกันตามที่นายทะเบียนกาหนด ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน
ก.

คณะอนุญาโตตุลาการอาจระงับกระบวนพิจารณา และนายทะเบียนอาจระงับการบริหาร
จัดการข้อพิพาทของ SIAC ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ เป็นการชั่วคราวก็ได้

ข.

เมื่ อ นายทะเบี ย นได้ ป รึ ก ษากั บ คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ ( ในกรณี ที่ จั ด ตั้ ง คณะ
อนุญาโตตุลาการแล้ว) และแจ้ง คู่พิพาทแล้ว นายทะเบียนอาจกาหนดระยะเวลา ซึ่งเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าข้อเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องแย้ง ที่เกี่ยวข้องได้ถูก ถอน
ออกไป แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ คู่พิพาทในการยื่นข้อเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องแย้ ง
เดียวกันในกระบวนพิจารณาอื่น

34.7

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้นายทะเบียนเป็นผู้กาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนพิจารณาเมื่อสิ้นสุด
กระบวนพิจารณา ในกรณีที่ข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเรียกร้องแย้งไม่อาจคานวณเป็นตัวเงินได้ ให้
นายทะเบียนใช้ดุลพินิจในการกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนพิจารณา ตามที่ระบุไว้ในข้อ
35 ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนพิจารณาพฤติการณ์แห่ง คดีทั้งหมด รวมถึงขั้นตอนกระบวนพิจารณา
ในช่วงที่กระบวนพิจารณาสิ้นสุด ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนพิจารณาที่กาหนดไว้
น้อยกว่า เงินประกันที่ได้วางไว้ ให้คืนเงินส่วนที่เหลือตามส่วนที่ คู่พิพาทตกลงกัน หรือในกรณีที่
คู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ ให้คืนเงินตามส่วนเงินที่คู่พิพาทแต่ละฝ่ายได้วางไว้กับนายทะเบียน

34.8

เงินประกันทั้งหลายสาหรับ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนพิจารณา ให้วางและเก็บรักษาโดย
SIAC ดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นจากจานวนดังกล่าวให้ตกเป็นของ SIAC

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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34.9

35

36

37

ในพฤติ การณ์ พิ เศษ นายทะเบี ย นอาจสั่ ง ให้ คู่พิ พ าทช าระค่า ธรรมเนี ย ม อั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ค่าธรรมเนียมจัดการข้อพิพาทของ SIAC เพิ่มเติมจากตารางค่าธรรมเนียมท้ายข้อบังคับที่ใช้บังคับก็
ได้

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนพิจารณา
35.1

เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงไว้กันเป็นอย่างอื่น ให้คณะอนุญาโตตุลาการระบุค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
กระบวนพิจารณาทั้งหมด และกาหนดส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนพิจารณาของคู่พิพาทแต่
ละฝ่ายไว้ในคาชี้ขาด

35.2

คาว่า “ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนพิจารณา” หมายถึง
ก.

ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของคณะอนุญาโตตุลาการ และค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของ
อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน (ถ้ามี)

ข.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการข้อพิพาทของ SIAC และ

ค.

ค่าใช้จ่ายของผู้เชี่ยวชาญที่ตั้งโดยคณะอนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่ายอื่นใดเพื่อการ
อานวยความสะดวกแก่คณะอนุญาโตตุลาการตามสมควร

ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของคณะอนุญาโตตุลาการ
36.1

ให้นายทะเบียนเป็นผู้กาหนดค่าป่วยการของคณะอนุญาโตตุลาการตามตารางค่าธรรมเนียมที่ใช้
บังคับ วิธีอื่นใดที่คู่พิพาทตกลงกันตามข้อ 34.1 (ถ้ามี) และตามขั้นตอนกระบวนพิจารณาในช่วงที่
กระบวนพิ จ ารณาสิ้ น สุ ด ในพฤติ ก ารณ์ พิ เ ศษ นายทะเบี ย นอาจก าหนดให้ คู่ พิ พ าทช าระ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนอกจากที่ปรากฏในตารางค่าธรรมเนียมได้

36.2

ค่าใช้จ่ายของคณะอนุญาโตตุลาการที่ จาเป็นที่เกิดขึ้น ตามจริงในจานวนที่เหมาะสม และค่าเบี้ย
เลี้ยงอื่น ๆ ให้ใช้คืนคณะอนุญาโตตุลาการตามความในแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับ

ค่าที่ปรึกษากฎหมายของคู่พิพาทและค่าใช้จ่ายอื่น
ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอานาจในการสั่งในคาชี้ขาดให้ คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งชาระค่าที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน แก่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งได้

38

การยกเว้นความรับผิด
38.1

อนุญาโตตุลาการ รวมถึงอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน บุคคลที่คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตั้ง
รวมถึงเลขานุการด้านธุรการ และผู้เชี่ยวชาญ ประธาน สมาชิกศาล และกรรมการ เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของ SIAC ไม่จาต้องรับผิดต่อบุคคลใด ในความประมาทเลินเล่อ การกระทาหรือการงดเว้น
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29

การกระทาอันเกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่ SIAC บริหารจัดการตามความใน
ข้อบังคับนี้
38.2

39

30

SIAC รวมถึงประธาน สมาชิกศาล กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และอนุญาโตตุลาการ รวมถึง
อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุก เฉิน บุคคลที่คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตั้ง รวมถึงเลขานุการด้าน
ธุ ร การและผู้ เ ชี่ ย วชาญ ไม่ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งให้ ถ้ อ ยค าใด ๆ อั น เกี่ ย วกั บ กระบวนพิ จ ารณา
อนุญาโตตุลาการที่ SIAC บริหารจัดการตามความในข้อบังคับนี้ และห้ามมิให้ คู่พิพาทกระทาการ
ใดๆ เพื่อให้ ประธาน สมาชิกศาล กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ SIAC หรืออนุญาโตตุลาการ
รวมถึ ง อนุ ญ าโตตุ ล าการในกรณี ฉุ ก เฉิ น และบุ ค คลที่ ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ น ผู้ ตั้ ง รวมถึ ง
เลขานุการด้านธุรการ และผู้เชี่ยวชาญ มาให้การเป็นพยานในกระบวนพิจารณาทางกฎหมายใดๆ
อันเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่ SIAC บริหารจัดการตามความในข้อบังคับนี้

การรักษาความลับ
39.1

เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น คู่พิพาทและอนุญาโตตุลาการ รวมถึงอนุญาโตตุลาการใน
กรณีฉุกเฉิน บุคคลที่คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตั้ง รวมถึงเลขานุการด้านธุรการและผู้เชี่ยวชาญ
ต้องเก็บรักษาเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาและคาชี้ขาดเป็นความลับตลอดเวลา ทั้งนี้ การหารือ
และการพิจารณาข้อพิพาทของคณะอนุญาโตตุลาการนั้นย่อมเป็นความลับ

39.2

เว้ น แต่ คู่ พิ พ าทจะตกลงกั น ไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ห้ า มมิ ใ ห้ คู่ พิ พ าทและอนุ ญ าโตตุ ล าการ รวมถึ ง
อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน บุคคลที่คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตั้ง รวมถึงเลขานุการด้าน
ธุรการและผู้เชี่ยวชาญ เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาและคาชี้ขาดต่อบุคคลที่สาม โดย
ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่พิพาท เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวเป็นไป
ด้วยเหตุต่อไปนี้
ก.

เพื่อการยื่นคาร้องขอบังคับหรือไม่บังคับตามคาชี้ขาด หรือคัดค้านคาชี้ขาดต่อศาลที่มีเขต
อานาจ

ข.

ตามคาสั่งหรือหมายที่ออกโดยศาลที่มีเขตอานาจ

ค.

เพื่อการเรียกร้องหรือบังคับตามสิทธิหรือข้อเรียกร้องตามกฎหมาย

ง.

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐที่มีผลผูกพัน คู่พิพาทฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล หรือเป็นไปตาม
คาขอหรือข้อกาหนดขององค์กรกากับดูแลใดๆ หรือองค์กรที่มีอานาจอื่น

จ.

ตามคาสั่งของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือตามที่ คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอ โดยได้มี
การบอกกล่าวไปยังคู่พิพาทฝ่ายอื่นแล้ว

ฉ.

เพื่อบังคับตามความในข้อ 7 หรือข้อ 8 ของข้อบังคับนี้
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40.

41

39.3

ในข้อ 39.1 คาว่า “เรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณา” ให้รวมถึงการมีอยู่ของกระบวนพิจารณาและ
คาคู่ความ พยานหลักฐานและสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ และ
เอกสารที่ คู่พิ พาทอี กฝ่ายหนึ่ง ใช้ในกระบวนพิ จารณา หรือคาชี้ ขาดอั นเป็นผลมาจากกระบวน
พิจารณาดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิ่งใดๆ ที่เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ

39.4

คณะอนุญาโตตุลาการมีอานาจดาเนินการใดๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีคาสั่งหรือคาชี้ขาดเพื่อ
ลงโทษหรือเพื่อให้ใช้ค่าเสียหาย หากคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทาผิดข้อบังคับนี้

คาวินิจฉัยของประธาน ศาล และนายทะเบียน
40.1

เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คาวินิจฉัยของประธาน ศาล และนายทะเบียนที่
เกี่ ย วกั บ กระบวนพิ จ ารณาอนุ ญ าโตตุ ล าการทั้ ง ปวงให้ เ ป็ น ที่ สุ ด และผู ก พั น คู่ พิ พ าทและคณะ
อนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ ประธาน ศาล และนายทะเบียนไม่จาต้องให้เหตุผลของคาวินิจฉัยดังกล่าว
เว้นแต่ศาลเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น หรือตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้ อนึ่ง คู่พิพาทตกลงว่าการหารือ
และการพิจารณาของศาลนั้นย่อมเป็นความลับ

40.2

เว้นแต่ที่กาหนดไว้ในข้อ 16.1 และข้อ 28.1 ให้ถือว่า คู่พิพาทสละสิทธิในการอุทธรณ์หรือทบทวน
คาวินิจฉัยของประธาน ศาล และนายทะเบียนต่อศาลของรัฐหรือฝ่ายตุลาการอื่นใด

บททั่วไป
41.1

คู่พิพาทฝ่ายที่ดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไปโดยมิได้คัดค้านโดยพลันถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อใดๆใน
ข้อบังคับนี้ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่ใช้บังคับกับกระบวนพิจารณา คาชี้แนะที่คณะอนุญาโตตุลาการ
ให้ไว้ หรือข้อกาหนดอื่นใดตามสัญญาอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการหรือ
การดาเนินกระบวนพิจารณา ให้ถือว่าได้สละสิทธิในการคัดค้านดังกล่าว

41.2

สาหรับเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้กาหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อบังคับนี้ ประธาน ศาล นายทะเบียนและคณะ
อนุญาโตตุลาการต้องดาเนินการตามเจตนารมณ์แห่งข้อบังคับนี้ และใช้ความพยายามทั้งหมดตาม
สมควรเพื่อยุติข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการและเอื้อให้เกิดการบังคับตามคาชี้ขาด อย่างเป็นธรรม
รวดเร็ว และประหยัด

41.3

ในกรณี ที่ ข้อบั ง คับ นี้ ที่ จั ด ท าเป็ น ภาษาอั ง กฤษขัด หรื อแย้ ง กับ ข้ อบั ง คับ ที่ จั ด ท าเป็ น ภาษาอื่ น ที่
เผยแพร่ ให้ข้อบังคับนี้ที่จัดทาเป็นภาษาอังกฤษมีผลเหนือข้อบังคับที่จัดทาในภาษาอื่น
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ตารางแนบท้าย 1
อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน
1.

คู่พิพาทที่ประสงค์จะขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินต้องยื่นคาขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน
ต่ อ นายทะเบี ย นไปพร้ อ มกั น กั บ หรื อ หลั ง จากยื่ น ค าขอเริ่ ม ต้ น คดี แต่ ต้ อ งเป็ น กรณี ก่ อ นจั ด ตั้ ง คณะ
อนุญาโตตุลาการ โดย ณ เวลาเดียวกันกับที่คู่พิพาทฝ่ายนั้นมีคาขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน คู่พิพาท
ฝ่ายนั้นต้องส่งสาเนาคาขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินไปยัง คู่พิพาทฝ่ายอื่นด้วย และในคาขอคุ้มครอง
ชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินนั้นต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก.

ลักษณะของการเยียวยาที่เรียกร้อง

ข.

คาแถลงว่าเหตุใดคู่พิพาทฝ่ายดังกล่าวจึงสมควรได้รับการเยียวยา และ

ค.

คาแถลงที่รับรองว่าคู่พิพาทฝ่ายอื่นทั้งหมดได้รับสาเนาคาขอคุ้มครองชั่วคราวแล้ว หรือกรณีที่ไม่
สามารถรับรองเช่นนั้นได้ ถ้อยคาอธิบายขั้นตอนที่ได้กระทาไปโดยสุจริตเพื่อส่งสาเนาคาขอคุ้มครอง
ชั่วคราว หรือหนังสือบอกกล่าวคู่พิพาทอื่นทั้งหมด

2.

ในการยื่นคาขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน ให้ชาระค่าธรรมเนียมเป็นค่าบริหารจัดการอันเรี ยกคืนไม่ได้
และวางเงินประกันตามข้อบังคับนี้เป็น ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินตาม
ความในตารางแนบท้าย 1 ในกรณีที่จาเป็น นายทะเบียนอาจสั่งเพิ่มจานวนเงินประกันที่ คู่พิพาทฝ่ายที่มีคา
ขอต้องวางก็ได้ หากคู่พิพาทฝ่ายที่มีคาขอไม่วางเงินประกันเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกาหนด
ให้ถือว่าได้มีการถอนคาขอคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว

3.

ในกรณีที่ประธานเห็นว่า SIAC ควรรับคาขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินไว้พิจารณา ให้ประธานแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินภายในหนึ่งวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับ คาขอ ค่าธรรมเนียมจัดการข้อ
พิพาทและเงินประกัน

4.

ในกรณีที่คู่พิพาทได้ตกลงให้ดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ให้สถานที่
นั้นเป็นสถานที่ดาเนินกระบวนพิจารณาคาขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินด้วย แต่หากมิได้มีข้อตกลง
ดังกล่าว ให้ใช้ประเทศสิงคโปร์เป็นสถานที่ ในการดาเนินกระบวนพิจารณาคาขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณี
ฉุกเฉิน แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิคณะอนุญาโตตุลาการในการกาหนดสถานที่ดาเนินกระบวนพิจารณาตาม
ข้อ 21.1

5.

ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินต้องเปิดเผยพฤติการณ์ใดๆ ที่อาจอ้างเป็นเหตุ
สงสั ย ในความเป็ นกลางหรือ ความเป็ นอิ ส ระของตนต่อนายทะเบี ย นก่อนได้ รับการแต่ งตั้ ง การคัด ค้าน
อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินต้องกระทาขึ้นภายในสองวันนับแต่นายทะเบียนได้แจ้งให้ คู่พิพาททราบถึง
การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน และพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้คัดค้านดังกล่าว
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6.

อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินจะเป็น อนุญาโตตุลาการในกระบวนพิ จารณาอื่น ใดที่ เกี่ยวกับ ข้อพิ พ าท
เดียวกันอีกไม่ได้ เว้นแต่คู่พิพาทจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

7.

อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินต้องวางกาหนดเวลาพิจารณาคาขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องเป็นภายในสองวันนับแต่วันที่อนุญาโตตุลาการได้รับการแต่งตัง้
กาหนดเวลาดังกล่าวต้องให้โอกาสตามสมควรแก่คู่พิพาทในการแถลงข้อเท็จจริง แต่จะใช้วิธีดาเนินกระบวน
พิ จ ารณาทางโทรศั พ ท์ การประชุ ม ผ่ า นจอภาพ หรื อ ท าค าแถลงเป็ น หนั ง สื อ แทนการเบิ ก ความก็ ไ ด้
อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินมีอานาจอย่างเดียวกับที่คณะอนุญาโตตุลาการมีตามข้อบังคับนี้ รวมถึง
อานาจการชี้ ขาดเขตอานาจศาลของตน โดยไม่ เป็ น การกระทบอานาจการชี้ ขาดเขตอานาจของคณะ
อนุญาโตตุลาการ

8.

อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินมีอานาจในการทาคาสั่งหรือให้การคุ้มครองชั่วคราวตามที่เห็นสมควรก็ได้ ซึ่ง
รวมถึงการมีคาสั่งเบื้องต้นก่อนเบิกความ ก่อนกระบวนพิจารณาทางโทรศัพท์ การประชุมผ่านจอภาพ หรือ
ก่อนการทาคาแถลงเป็นหนังสือ อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินต้องแสดงเหตุผลโดยสังเขปในการมีคาสั่ง
ดังกล่าว อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินอาจแก้ไขหรือยกเลิกคาสั่ง เบื้องต้น คาสั่งเฉพาะกาล หรือคาชี้ขาด
เสียก็ได้หากมีเหตุอันสมควรให้ทาเช่นนั้น

9.

อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินต้องมีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือคาชี้ขาดเฉพาะกาลภายใน 14 วันนับแต่
วั น ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เว้ น แต่ น ายทะเบี ย นเห็ น ว่ า มี พ ฤติ ก ารณ์ พิ เ ศษสมควรให้ ข ยายระยะเวลา
อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินจะมีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือคาชี้ขาดเฉพาะกาลไม่ได้จนกว่านายทะเบียน
จะเห็นชอบรูปแบบของคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือคาชี้ขาดเฉพาะกาลนั้นแล้ว

10.

อนุ ญ าโตตุ ลาการในกรณีฉุกเฉินย่ อมสิ้นอานาจเมื่ อมี การแต่ง ตั้ง คณะอนุญ าโตตุล าการแล้ว ทั้ ง นี้ คณะ
อนุ ญ าโตตุ ล าการอาจพิ จ ารณา แก้ ไ ขหรื อ ยกเลิ ก ค าสั่ ง คุ้ ม ครองชั่ ว คราวหรื อ ค าชี้ ข าดเฉพาะกาลที่
อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินทาขึ้นได้ รวมถึงมีคาวินิจฉัยว่าด้วยเขตอานาจของคณะอนุญาโตตุลาการเอง
คณะอนุญาโตตุลาการไม่จาต้องผูกมัดตามเหตุผลที่อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน ให้ไว้ แต่ไม่ว่ากรณีใด ๆ
คาสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือคาชี้ขาดเฉพาะกาลที่อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินมีขึ้นย่อมสิ้นผลหากมิได้มี
การจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการภายใน 90 วันนับแต่วันที่มีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือคาชี้ขาดเฉพาะกาล
ดังกล่าว หรือเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการทาคาชี้ขาดสุดท้าย หรือมีการถอนข้อพิพาท

11.

คาสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือคาชี้ขาดเฉพาะกาลของอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินอาจกาหนดให้คู่พิพาทฝ่าย
ที่ร้องขอให้คุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินวางหลักประกันในจานวนที่เหมาะสมก็ได้

12.

คู่พิพาทตกลงว่าคาสั่งหรือคาชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินตามความในตารางแนบท้าย 1 ให้
ผูกพันคู่พิพาทนับแต่วันที่ได้มีคาสั่งหรือคาชี้ขาด และตกลงจะปฏิบัติตามคาชี้ขาดทันทีโดยไม่ชักช้า คู่พิพาท
ยังตกลงโดยไม่เพิกถอนที่จะสละสิทธิในการการอุทธรณ์ ทบทวน หรือไล่เบี้ยไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ต่อศาลของ
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รัฐหรือฝ่ายตุลาการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวกับคาสั่งหรือคาชี้ขาดดังกล่าว ทั้งนี้ เท่าที่การสละสิทธินั้นจะสามารถ
ทาได้โดยชอบ
13.

อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินอาจกาหนดสัดส่วนขั้นต้นของค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับ คาขอคุ้ม ครอง
ชั่วคราวตามตารางแนบท้าย 1 ได้ แต่ทั้งนี้ คณะอนุญาโตตุลาการมีอานาจอันเป็นที่สุดในการกาหนดสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

14.

ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับกระบวนพิจารณาตามตารางแนบท้าย 1 ตามที่เหมาะสม โดยคานึงความเร่งด่วนของ
กระบวนพิจารณา ทั้งนี้ อนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน อาจพิจารณาว่ากรณีใดสามารถนาข้อบังคับนี้มา
บังคับใช้ได้ โดยคาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด จะขอให้อุทธรณ์ ทบทวนหรือไล่เบี้ยไม่ได้ นายทะเบียนอาจ
ย่นกาหนดเวลาตามข้อบังคับนี้สาหรับคาร้องที่ทาขึ้นตามกระบวนพิจารณาในข้อ 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

+ ค่าธรรมเนียมใช้สาหรับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการทั้งหมดที่ SIAC บริหารจัดการเป็นรายข้อเรียกร้องหรือข้อ
เรียกร้องแย้ง
* ค่าธรรมเนียมรวมภาษีสินค้าและบริการร้อยละ 7 ไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการตามตารางแนบท้ายนี้ให้ใช้บังคับกับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการทั้งหมดที่
SIAC บริหารจัดการ และเป็นจานวนสูงสุดที่พึงชาระให้แก่ SIAC
ทุนทรัพย์ที่พิพาท (ดอลลาร์สิงคโปร์)

ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ (ดอลลาร์สิงคโปร์)

ไม่เกิน 50,000
50,001 ถึง 100,000
100,001 ถึง 500,000
500,001 ถึง 1,000,000
1,000,001 ถึง 2,000,000
2,000,001 ถึง 5,000,000
5,000,001 ถึง 10,000,000
10,000,001 ถึง 50,000,000
50,000,001 ถึง 80,000,000
80,000,001 ถึง 100,000,000
เกินกว่า 100,000,000

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

ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการไม่รวมค่าธรรมเนียมต่อไปนี้
 ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของคณะอนุญาโตตุลาการ
 ค่าใช้สิ่งอานวยความสะดวกและบริการสนับสนุนเพื่อและที่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณา (เช่น ห้องสืบพยาน
และอุปกรณ์ บริการถอดเสียงและบริการล่าม) และ
 ค่าใช้จ่ายด้านธุรการของ SIAC
SIAC จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการในอัตราต่าสุด 3,800 ดอลลาร์สิงคโปร์สาหรับทุกคดี เว้นแต่นาย
ทะเบียนจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ
สาหรับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่ดาเนินขึ้นและจัดการตามข้อบังคับนี้ ค่าป่วยการตามตารางต่อไปนี้เป็นค่า
ป่วยการในอัตราสูงสุดต่ออนุญาโตตุลาการแต่ละคน เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงให้ใช้วิธีอื่นในการคานวณค่าป่วยการคณะ
อนุญาโตตุลาการตามข้อ 34.1
ทุนทรัพย์ที่พิพาท (ดอลลาร์สิงคโปร์)

ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ (ดอลลาร์สิงคโปร์)

ไม่เกิน 50,000
50,001 ถึง 100,000
100,001 ถึง 500,000
500,001 ถึง 1,000,000
1,000,001 ถึง 2,000,000
2,000,001 ถึง 5,000,000
5,000,001 ถึง 10,000,000
10,000,001 ถึง 50,000,000
50,000,001 ถึง 80,000,000
80,000,001 ถึง 100,000,000
100,000,001 ถึง 500,000,000
เกินกว่า 500,000,000

6,250
6,250 บวกเพิ่มร้อยละ 13.8 ของส่วนที่เกิน 50,000
13,150 บวกเพิ่มร้อยละ 6.5 ของส่วนที่เกิน 100,000
39,150 บวกเพิ่มร้อยละ 4.85 ของส่วนที่เกิน 500,000
63,400 บวกเพิ่มร้อยละ 2.75 ของส่วนที่เกิน 1,000,000
90,900 บวกเพิ่มร้อยละ 1.2 ของส่วนที่เกิน 2,000,000
126,900 บวกเพิ่มร้อยละ 0.7 ของส่วนที่เกิน 5,000,000
161,900 บวกเพิ่มร้อยละ 0.3 ของส่วนที่เกิน 10,000,000
281,900 บวกเพิ่มร้อยละ 0.16 ของส่วนที่เกิน 50,000,000
329,900 บวกเพิ่มร้อยละ 0.075 ของส่วนที่เกิน 80,000,000
344,900 บวกเพิ่มร้อยละ 0.065 ของส่วนที่เกิน 100,000,000
605,000 บวกเพิ่มร้อยละ 0.04 ของส่วนที่เกิน 500,000,000
แต่รวมกันไม่เกิน 2,000,000

ค่าธรรมเนียมคาขอคุ้มครองชั่วคราว
ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้ใช้สาหรับการยื่นคาขอคุ้มครองชั่วคราวตามข้อ 30.2 และตารางแนบท้าย 1 ของข้อบังคับนี้
คาขอคุ้มครองชั่วคราวตามข้อ 30.2 และตารางแนบท้าย 1 ต้องชาระค่าธรรมเนียม ดังนี้
1.
ค่าธรรมเนียมจัดการคาขอคุ้มครองชั่วคราวสาหรับอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉิน (เรียกคืนไม่ได้):
คู่พิพาทสิงคโปร์
5,350 ดอลลาร์สิงคโปร์*
คู่พิพาทต่างชาติ

5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

* ค่าธรรมเนียมรวมภาษีสินค้าและบริการร้อยละ 7 ไว้แล้ว

2.
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ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินและเงินประกัน ให้วางเงินประกันค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ
ในกรณีฉุกเฉินและค่าใช้จ่ายจานวน 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เว้นแต่นายทะเบียนจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ตามความในตารางแนบท้าย 1 ของข้อบังคับนี้ ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินให้คิดในอัต รา
25,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เว้นแต่นายทะเบียนจะกาหนดเป็นอย่างอื่นตามความในตารางแนบท้าย 1 ของ
ข้อบังคับนี้
ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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(คำแปล)

ค่าธรรมเนียมคัดค้านอนุญาโตตุลาการ (เรียกคืนไม่ได้)
คู่พิพาทที่ยื่นคาขอคัดค้านอนุญาโตตุลาการต้องชาระค่าธรรมเนียมในการคัดค้านตามข้อ 15.3 ดังนี้
คู่พิพาทสิงคโปร์

8,560 ดอลลาร์สิงคโปร์*

คู่พิพาทต่างชาติ

8,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

* ค่าธรรมเนียมรวมภาษีสินค้าและบริการร้อยละ 7 ไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมอื่น
ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ย (Arb-Med-Arb)
อนุญาโตตุลาการ
คู่พิพาทสิงคโปร์
อนุ ญ าโตตุ ล าการที่ มี ก าร
ไกล่เกลี่ย
คู่พิพาทต่างชาติ

2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
SIAC
สานักไกล่เกลี่ย
รวม
SIAC
สานักไกล่เกลี่ย
รวม

2,140*
1,000
3,140
2,000
1,000
3,000

ดอลลาร์สิงคโปร์
ดอลลาร์สิงคโปร์
ดอลลาร์สิงคโปร์
ดอลลาร์สิงคโปร์
ดอลลาร์สิงคโปร์
ดอลลาร์สิงคโปร์

* ค่าธรรมเนียมรวมภาษีสินค้าและบริการร้อยละ 7 ไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ (เรียกคืนไม่ได้)
ค่าธรรมเนียมแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการให้พึงชาระเมื่อมีการเรียกให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเป็นการเฉพาะคราว (ad
hoc) โดยคู่พิพาทฝ่ายที่เรียกให้แต่งตั้ง การขอให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการต้องมีการชาระค่าธรรมเนียมแต่งตั้งตามที่
กาหนดต่อไปนี้
อนุญาโตตุลาการ 1 คน

อนุญาโตตุลาการ 2 คน

อนุญาโตตุลาการ 3 คน

คู่พิพาทสิงคโปร์
3,210 ดอลลาร์สิงคโปร์* 4,280 ดอลลาร์สิงคโปร์*
คู่พิพาทต่างชาติ
3,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
* ค่าธรรมเนียมของ SIAC รวมภาษีสินค้าและบริการร้อยละ 7 ไว้แล้ว

5,350 ดอลลาร์สิงคโปร์*
5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

ค่าธรรมเนียมประเมินค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
เมื่ อ สิ้ น สุ ด กระบวนพิ จ ารณาอนุ ญ าโตตุ ล าการ หรื อ เมื่ อ ได้ มี ก ารวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ พิ พ าทในกระบวนพิ จ ารณาแล้ ว
อนุญาโตตุลาการมักมีคาสั่งให้ คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งใช้ค่าที่ปรึกษากฎหมาย (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) แทนคู่พิพาทอีก
ฝ่ายหนึ่ง โดยอนุญาโตตุลาการจะกาหนดจานวนที่ต้องชาระไว้
ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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SIAC ประสงค์ให้อนุญาโตตุลาการกาหนดจานวนให้ชัดเจน แต่หากอนุญาโตตุลาการไม่ได้กาหนดไว้และคู่พิพาทไม่
สามารถตกลงจานวนกันได้ อาจมีการขอให้นายทะเบียนประเมินค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายให้แก่คู่พิพาทได้ ซึ่ง
บางครั้งเรียกว่าการ “ประเมิน” (taxation) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย คู่พิพาทที่ขอให้นายทะเบียนประเมินค่าที่ปรึกษา
กฎหมายให้ต้องชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง ดังนี้
ทุนทรัพย์ที่พิพาท (ดอลลาร์สิงคโปร์)

ค่าธรรมเนียมกาหนดค่าที่ปรึกษากฎหมาย (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

 ให้ชาระค่าธรรมเนียมนี้เมื่อได้เรียกให้ประเมินค่าที่ปรึกษากฎหมาย
 ค่าธรรมเนียมนี้ไม่รวมภาษีสินค้าและบริการร้อยละ 7 (ถ้ามี)
 ค่าธรรมเนียมกาหนดหรือประเมินค่าที่ปรึกษากฎหมายนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
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ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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(คำแปล)

ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการต้นแบบของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
(แก้ไขเมื่อ 1 กันยายน 2558)
ในการร่างสัญญาระหว่างประเทศ SIAC แนะนาให้คู่สัญญาใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการต่อไปนี้
ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ รวมถึงประเด็นว่าด้วยการมีอยู่ของสัญญา ความสมบูรณ์
ของสัญญา และการเลิกสัญญา ให้เสนอข้อพิพาทและวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการที่ดาเนินการโดยศูนย์
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“SIAC”) ตามข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“ข้อบังคับ”) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการ โดย
ให้ถือว่าการอ้างถึงข้อบังคับในข้อนี้เป็นการรวมเอาข้อบังคับมาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย
สถานที่ในการดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการคือ [ประเทศสิงคโปร์]*
ให้คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการจานวน
ให้ใช้ภาษา

** คน

ในการดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ

ข้อสัญญาว่าด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับ
คู่สัญญาควรระบุข้อสัญญาว่าด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับด้วย ตามที่แนะนาต่อไปนี้
“สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของ

***”

*

คู่สัญญาควรระบุสถานที่ดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่ตนเลือก กรณีที่คู่สัญญาไม่ประสงค์จะใช้
ประเทศสิงคโปร์เป็นสถานที่ดาเนินกระบวนพิจารณา ให้เปลี่ยนคาว่า [ประเทศสิงคโปร์ ] เป็นเมืองและ
ประเทศตามที่คู่สัญญาตกลงกัน (เช่น [เมือง, ประเทศ])

**

ระบุจานวนอนุญาโตตุลาการเป็นจานวนคี่ คือ หนึ่งคนหรือสามคน

***

ระบุประเทศหรือเขตอานาจ

ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
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ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการต้นแบบสาหรับกระบวนพิจารณาโดยเร่งรัด
(แก้ไขเมื่อ 1 กันยายน 2558)
ในการร่างสัญญาระหว่างประเทศ SIAC แนะนาให้คู่สัญญาใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการต่อไปนี้
“ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับ นี้ รวมถึงประเด็นว่าด้วยการมีอยู่ ของสัญญา ความ
สมบูรณ์ของสัญญา และการเลิกสัญญา ให้เสนอข้อพิพาทและวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการที่ดาเนินการ
โดยศู น ย์ อ นุ ญ าโตตุ ล าการระหว่ า งประเทศสิ ง คโปร์ (“SIAC”) ตามข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยอนุ ญ าโตตุ ล าการของศูน ย์
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“ข้อบังคับ”) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่ อการ
อนุญาโตตุลาการ โดยให้ถือว่าการอ้างถึงข้อบังคับในข้อนี้เป็นการรวมเอาข้อบังคับมาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ด้วย
คู่สัญญาตกลงว่ากระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการตามข้อนี้ให้ ดาเนินการตามกระบวนพิจารณาโดยเร่งรัดตามที่
กาหนดในข้อ 5.2 ของข้อบังคับ
สถานที่ในการดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการคือ[ประเทศสิงคโปร์]*
ให้คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการจานวนหนึ่งคน
ให้ใช้ภาษา

ในการดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ”

สาหรับตัวอย่างข้อสัญญาว่าด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับ โปรดดูตัวอย่างที่ระบุไว้ในหน้าก่อนหน้า

* คู่สัญญาควรระบุสถานที่ดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่ตนเลื อก กรณีที่คู่สัญญาไม่ป ระสงค์ ใช้
ประเทศสิงคโปร์เป็นสถานที่ดาเนินกระบวนพิจารณา ให้เปลี่ยนคาว่า [ประเทศสิงคโปร์] เป็นเมืองและประเทศ
ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน (เช่น [เมือง, ประเทศ])
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ข้อกาหนดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ยของ SIAC ร่วมกับสานักไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ระหว่างประเทศสิงคโปร์ (SIMC)
(มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป)
1.

ข้อกาหนดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ยนี้ให้ใช้บังคับกับข้อพิพาทที่ยื่นระงับข้อพิพาท
ต่อศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“SIAC”) ตามข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ย
หรือข้อสัญญาอื่นใดทานองเดียวกัน (“ข้อสัญญาว่าด้วยกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่ มีการไกล่
เกลี่ ย ”) และ/หรื อ ข้ อ พิ พ าทที่ คู่ พิ พ าทตกลงให้ ร ะงั บ ข้ อ พิ พ าทตามข้ อ ก าหนดกระบวนพิ จ ารณา
อนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ยนี้ โดยตามข้อกาหนดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ย
คู่พิพาทตกลงว่าข้อพิพาทที่ระงับด้วยการไกล่เกลี่ยของสานักไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศสิงคโปร์
(“SIMC”) ให้อยู่ในบังคับของข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการด้วย

2.

คู่ พิ พ าทที่ ป ระสงค์ จ ะด าเนิ น กระบวนพิ จ ารณาอนุ ญ าโตตุ ล าการที่ มี ก ารไกล่ เ กลี่ ย ตาม ข้ อ สั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ย ต้องมีคาขอเริ่มต้นคดีมายัง SIAC ตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการที่จะใช้
บังคับ (“ข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ”) โดยให้ใช้ข้อบังคับของ (1) SIAC (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้ง
คราว) หรือ (2) UNCITRAL (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว) ในกรณีที่คู่พิพาทตกลงให้ SIAC เป็นผู้จัดการ
ข้อพิพาทดังกล่าว

3.

นายทะเบี ย น SIAC จะแจ้ ง ให้ SIMC ทราบข้ อ พิ พ าทที่ เ กิ ด ขึ้ น จากข้ อ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยกระบวนพิ จ ารณา
อนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ยภายใน 4 วันทาการนับแต่วันเริ่มกระบวนพิจารณา หรือภายใน 4 วันทา
การนั บ แต่ วั น ที่ คู่ พิ พ าทตกลงให้ เ สนอข้อ พิ พ าทไปเพื่ อ การไกล่ เ กลี่ ย ตามข้อ ก าหนดกระบวนพิ จ ารณา
อนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ย โดย SIAC จะเป็นผู้นาส่งสาเนาคาขอเริ่มต้นคดีให้แก่ SIMC

4.

ให้ SIAC เป็ น ผู้ ตั้ ง คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการตามข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยอนุ ญ าโตตุ ล าการ หรื อ ตามสั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการของคู่พิพาท

5.

เมื่ อ ได้ มี ก ารส่ ง ค าขอเริ่ ม ต้ น คดี แ ละค าตอบรั บ ค าขอเริ่ ม ต้ น คดี ไ ปให้ คู่พิ พ าทอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง แล้ ว ให้ ค ณะ
อนุญาโตตุลาการงดการพิจารณาอนุญาโตตุลาการไว้ชั่วคราวและแจ้งนายทะเบียน SIAC ว่าให้ยื่นข้อพิพาท
ไปเพื่อไกล่เกลี่ยที่ SIMC โดยนายทะเบียน SIAC จะเป็น ผู้นาส่งสานวนคดีและเอกสารที่ คู่พิพาทยื่นไปยัง
SIMC ให้ SIMC ดาเนินการต่อไป
เมื่อ SIMC ได้รับสานวนคดีแล้ว ให้ SIMC แจ้งนายทะเบียน SIAC ว่าได้มีการเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทที่ SIMC (“วันเริ่มไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”) ตามข้อบังคับว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ SIMC และให้
งดการพิจารณาในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการไว้ก่อนจนกว่าจะได้ทราบผลการไกล่เกลี่ย ที่ SIMC
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6.

ให้ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดาเนินการภายใต้การดูแลของ SIMC ให้แล้วเสร็จภายใน 8 สัปดาห์นับแต่
วันเริ่มไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เว้นแต่นายทะเบียน SIAC จะได้หารือกับ SIMC และตกลงขยายเวลาให้ เพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณระยะเวลาในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ ให้งดนับระยะเวลาตั้งแต่วันเริ่มไกล่
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.

ในกรณีที่ข้อพิพาทไม่ สามารถไกล่เกลี่ยได้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ให้นายทะเบียน SIAC แจ้งให้คณะ
อนุญาโตตุลาการดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการต่อไป เมื่อนายทะเบียน SIAC ได้แจ้งให้คณะ
อนุญาโตตุลาการทราบแล้วนั้น ให้กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวกับข้อพิพาททั้งหมด หรือส่วนที่
ยังเป็นข้อพิพาทอยู่ (แล้วแต่กรณี) ดาเนินต่อไปตามข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

9.

ในกรณีที่คู่พิพาทสามารถไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความข้อพิพาทได้ ให้ SIMC แจ้งนายทะเบียน SIAC
ว่ า คู่ พิ พ าทสามารถไกล่ เกลี่ย ข้อพิ พาทได้ แล้ว หากคู่พิ พ าทขอให้ คณะอนุ ญาโตตุล าการบัน ทึกข้อตกลง
ประนี ป ระนอมยอมความเป็ น ค าชี้ ข าดตามยอม ให้ คู่ พิ พ าทหรื อ นายทะเบี ย น SIAC ยื่ น ข้ อ ตกลง
ประนีประนอมยอมความให้คณะอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้คณะอนุญาโตตุลาการทาคาชี้ขาดตามยอมตาม
ข้อตกลงของคู่พิพาทต่อไป

ด้านการเงิน
10.

คู่พิพาทต้องชาระค่าขึ้นศาลที่เรียกคืนไม่ได้ตามที่กาหนดในตารางแนบท้าย ข ของข้อบังคับกระบวนการไกล่
เกลี่ยของ SIMC ให้แก่ SIAC สาหรับข้อพิพาทที่ยื่นตามข้อกาหนดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่มีการ
ไกล่เกลี่ยนี้

11.

ในกรณีที่ได้มีการยื่นระงับข้อพิพาทตามข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ย โดยคู่พิพาทตกลงระงับ
ข้อพิพาทตามข้อกาหนดกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ยก่อนเริ่มกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการ ให้ชาระค่าขึ้นศาลแก่ SIAC เมื่อได้ยื่นเสนอข้อพิพาท แต่ถ้าได้มีการเริ่มกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการไปแล้ว ให้ชาระค่าขึ้นศาลในส่วนของกระบวนการไกล่เกลี่ยที่ยังมิได้ชาระแก่ SIAC เมื่อได้มี
การเสนอข้อพิพาทไปไกล่เกลี่ยที่ SIMC

12.

ในกรณีที่ SIAC เรียกร้อง คู่พิพาทต้องชาระเงินทดรองประมาณการค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ (“เงินทด
รองอนุญาโตตุลาการ”) และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (“เงินทดรอง
การไกล่เกลี่ย”) ตามตารางค่าธรรมเนียมของ SIAC และ SIMC (รวมกันเรียกว่า “เงินประกัน”) โดยให้นาย
ทะเบียน SIAC หารือกับ SIMC และกาหนดจานวนเงินประกันที่คู่พิพาทต้องชาระ
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13.

กรณีที่ได้มีการยื่นระงับข้อพิพาทตามข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ยโดยคู่พิพาทตกลงระงับข้อ
พิ พ าทตามข้อกาหนดกระบวนพิ จ ารณาอนุ ญ าโตตุ ล าการที่ มี การไกล่ เกลี่ ย ก่อนเริ่ ม กระบวนพิ จ ารณา
อนุญาโตตุลาการ ให้ชาระเงินทดรองการไกล่เกลี่ยไปพร้อมกับเงินทดรองอนุญาโตตุลาการที่ SIAC เรียกให้
ชาระ แต่ถ้าได้มีการเริ่มกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการไปแล้ว ให้ชาระเงินทดรองการไกล่เกลี่ยเมื่อได้มี
การเสนอข้อพิพาทไปไกล่เกลี่ยที่ SIMC

14.

โดยไม่เป็นการขัดต่อข้อบังคับ ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ กรณีที่ คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ชาระเงินประกัน
คู่พิพาทอื่น ๆ มีสิทธิชาระเงินประกันแทนคู่พิพาทฝ่ายนั้นได้ และให้นายทะเบียน SIAC แจ้งให้ SIMC ทราบ
ว่าได้มีการชาระเงินประกันแล้วหรือไม่ และค้างชาระอยู่เท่าใดด้วย

15.

SIAC มี สิ ท ธิ ช าระเงิ น ทดรองการไกล่ เ กลี่ ย ให้ แ ก่ SIMC โดยใช้ เ งิ น ประกั น ที่ ว างไว้ ห รื อ เงิ น ทดรอง
อนุญาโตตุลาการที่ SIAC ถือไว้ โดยไม่จาต้องอ้างถึงคู่พิพาทอีก
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ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ย
(มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป)
ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ รวมถึงประเด็นว่าด้วยการมีอยู่ของสัญญา ความสมบูรณ์
ของสัญญา และการเลิกสัญญา ให้เสนอข้อพิพาทและวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการที่ดาเนินการโดยศูนย์
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“SIAC”) ตามข้อบังคับว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“ข้อบังคับ”) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการ โดย
ให้ถือว่าการอ้างถึงข้อบังคับในข้อนี้เป็นการรวมเอาข้อบังคับมาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย
สถานที่ในการดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการคือ [ประเทศสิงคโปร์]*
ให้คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการจานวน
ให้ใช้ภาษา

** คน

ในการดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ

คู่พิพาทยังตกลงอีกว่าเมื่อได้มีการเริ่มกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาทจะใช้ความพยายามโดยสุจริตในการ
ระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยโดยสานักไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“SIMC”) ตามข้อกาหนด
กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่มีการไกล่เกลี่ยของ SIAC ร่วมกับ SIMC ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะที่มีการเสนอ
ข้ อ พิ พ าทเพื่ อ การอนุ ญ าโตตุ ล าการที่ มี ก ารไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ ตกลงที่ ไ ด้ จ ากการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทให้ ยื่ น แก่ ค ณะ
อนุญาโตตุลาการที่ SIAC เป็นผู้ตั้ง และอาจทาคาชี้ขาดตามยอมตามที่คู่พิพาทได้ตกลงไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป

*

คู่สัญญาควรระบุสถานที่ดาเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่ตนเลือก กรณีที่คู่สัญญาไม่ประสงค์ใช้
ประเทศสิงคโปร์เป็นสถานที่ดาเนินกระบวนพิจารณา ให้เปลี่ยนคาว่า [ประเทศสิงคโปร์ ] เป็นเมืองและ
ประเทศตามที่คู่สัญญาตกลงกัน (เช่น [เมือง, ประเทศ])

**

ระบุจานวนอนุญาโตตุลาการเป็นจานวนคี่ คือ หนึ่งคนหรือสามคน
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(คำแปล)

รายละเอียดการชาระเงิน
1.

การชาระเงินอาจชาระเป็นเช็คในประเทศ สั่งจ่าย “Singapore International Arbitration Centre”
โดยส่งไปยังที่อยู่ต่อไปนี้
Singapore International Arbitration Centre
#02-01
Singapore 069115
Attn: Accounts Department

2.

การชาระเงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของ SIAC (โดยชาระค่าธรรมเนียมธนาคารเอง) ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อผู้รับประโยชน์
ชื่อธนาคาร
สาขาธนาคาร
ที่อยู่ธนาคาร
เลขที่บัญชี
รหัส SWIFT

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

เพื่อความสะดวกในการค้นหารายการชาระเงิน ขอให้ คู่พิพาทระบุ “เลขอ้างอิงคดี - ชื่อผู้เรียกร้อง / ชื่อผู้
คัดค้าน” ในรายละเอียดการโอนเงินด้วย เพื่ออานวยความสะดวกในการติดตามเงินประกัน SIAC ขอให้
คู่พิพาทส่งสาเนาใบโอนเงินทันทีที่ได้มีการโอนเงิน โปรดทราบว่านโยบายของ SIAC จะรับชาระเงินจาก
คู่พิพาทหรือตัวแทนรับอนุญาตของคู่พิพาทเท่านั้น (เช่น ที่ปรึกษากฎหมายของคู่พิพาท)
ขอให้คู่พิพาทตรวจสอบรายละเอียดของบัญชีธนาคารล่าสุดกับ SIAC ก่อนดาเนินการโอนเงิน และสาหรับ
การชาระเงินเป็นจานวนที่มิใช่สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ ขอให้คู่พิพาทสอบถาม SIAC ก่อนด้วยเช่นกัน
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(คำแปล)

ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์
เลขที่ 32 ถนนแม็กเวลล์ #02-01
แม็กเวลล์ เชมเบอร์ส
สิงคโปร์ 069115
โทรศัพท์ +65 6713 9777
โทรสาร +65 6713 9778
corpcomms@siac.org.sg
www.siac.org.sg

