(คําแปลอย่ างไม่ เป็ นทางการ)
ความตกลงว่ าด้ วยกลไกการระงับข้ อพิพาท ภายใต้ กรอบความตกลงว่ าด้ วยความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
ทีค่ รอบคลุมด้ านต่ าง ๆ ระหว่ างสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสาธารณรัฐอินเดีย
อารัมภบท
รัฐบาลแห่ งบรู ไน ดารุ สซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มาเลเซีย สหภาพพม่า (พม่า) สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
(ฟิ ลิปปิ นส์) สาธารณรัฐสิ งคโปร์ (สิ งคโปร์) ราชอาณาจักรไทย (ไทย) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(เวียดนาม) รัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งเป็ นรัฐสมาชิกอาเซียน และ
สาธารณรัฐอินเดีย (อินเดีย)
ระลึกถึง กรอบความตกลงว่าด้วยความร่ วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งลงนาม ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วย
ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้และสาธารณรัฐอินเดีย (พิธีสาร) ซึ่งลงนาม ณ [สถานที่] เมื่อ [วันที่] และ
ระลึกต่ อไปถึง ข้อ 11 ของกรอบความตกลงตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 ของพิธีสาร ซึ่งบัญญัติถึงการ
จัดตั้งกระบวนการและกลไกการระงับข้อพิพาทสําหรับกรอบความตกลง และความตกลงอื่นใดที่จะได้ทาํ
ขึ้นภายใต้กรอบความตกลง
ได้ ตกลงกันดังต่ อไปนี้
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ข้ อ 1
คํานิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของความตกลงฉบับนี้ เว้นแต่ขอ้ ความจะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
(เอ)

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย บรู ไนดารุ ส
ซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ไทย และเวียดนาม
ซึ่งสมาชิกเหล่านี้ จะถูกกล่าวถึงในความตกลงฉบับนี้โดยรวมว่า กลุ่มรัฐสมาชิกอาเซียน และเรี ยก
แต่ละรัฐว่า รัฐสมาชิกอาเซียน

(บี)

ประธาน หมายถึง สมาชิกของคณะอนุญาโตตุลาการที่ทาํ หน้าที่เป็ นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ

(ซี)

ประเทศภาคีผ้รู ้ อง หมายถึง ประเทศภาคีใด ๆ ที่ร้องขอให้มีการปรึ กษาหารื อตามความในวรรค 1
ของข้อ 4

(ดี)

ความตกลงทีค่ รอบคลุม หมายถึง
(หนึ่ง) กรอบความตกลง
(สอง) ความตกลงว่าด้วยการค้าสิ นค้าภายใต้กรอบความตกลง
(สาม) ความตกลงฉบับนี้ และ
(สี่ ) ความตกลงใด ๆ ที่ทาํ ขึ้นระหว่างกลุ่มประเทศภาคีตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกรอบ
ความตกลงฉบับนี้ เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในความตกลง

(อี)

วัน หมายถึง วันตามปฏิทิน รวมทั้งวันหยุดประจําสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

(เอฟ) ข้ อพิพาททีเ่ กิดขึน้ ภายใต้ ความตกลงทีค่ รอบคลุมหมายถึง คําฟ้ องที่ทาํ ขึ้นโดยประเทศภาคีเกี่ยวกับ
มาตรการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินการ การปฏิบตั ิตาม หรื อการใช้บงั คับความตกลงที่
ครอบคลุมซึ่งสิ ทธิประโยชน์ใด ๆ ของประเทศภาคีผรู ้ ้องภายใต้ความตกลงที่ครอบคลุมถูกทําให้
เสี ยไปหรื อเสื่ อมเสี ย หรื อการบรรลุซ่ ึงวัตถุประสงค์ใดๆ ของความตกลงที่ครอบคลุมถูกขัดขวาง
อันเนื่องมาจาก
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(หนึ่ง) มาตรการของประเทศภาคีผถู ้ ูกฟ้ องขัดกับพันธกรณี ของตนตามความตกลงที่ครอบคลุม
หรื อ
(สอง) ประเทศภาคีผถู ้ ูกฟ้ องไม่ปฏิบตั ิตามพันธกรณี ของตนตามความตกลงที่ครอบคลุม1
(จี)

กรอบความตกลง หมายถึง กรอบความตกลงว่าด้วยความร่ วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้าน
ต่าง ๆ ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐอินเดีย (ตามที่แก้ไข
เพิ่มเติม)

(เอช) กลุ่มประเทศภาคี หมายถึง กลุ่มรัฐสมาชิกอาเซียน และอินเดีย รวมกัน
(ไอ)

คู่กรณีในข้ อพิพาทหนึ่ง หรื อ คู่กรณีในข้ อพิพาทนั้น หมายถึง ทั้งประเทศภาคีผฟู ้ ้ องและประเทศ
ภาคีผถู ้ ูกฟ้ อง

(เจ)

ประเทศภาคี หมายถึงรัฐสมาชิกอาเซียน หรื ออินเดีย

(เค)

ประเทศภาคีผ้ถู ูกฟ้อง หมายถึง ประเทศภาคีใด ๆ ซึ่งถูกร้องขอให้มีการปรึ กษาหารื อตามความใน
วรรค 1 ของข้อ 4

(แอล) ประเทศภาคีฝ่ายทีส่ าม หมายถึง ประเทศภาคีหนึ่งที่ไม่ใช่คู่พิพาทซึ่งมีผลประโยชน์อย่างมีนยั สําคัญ
และที่แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามข้อ 8 และ
(เอ็ม) ดับบลิวทีโอ หมายถึง องค์การการค้าโลก
ข้ อ 2
การครอบคลุมและการใช้ บังคับ
1.
ความตกลงฉบับนี้จะใช้บงั คับในส่ วนที่เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงข้อพิพาทหรื อระงับข้อพิพาททั้งหมดที่
เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มประเทศภาคีภายใต้ความตกลงที่ครอบคลุม เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในความ
1

ข้อพิพาทที่มิได้เกิดจากการฝ่ าฝื นไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งความตกลงฉบับนี้
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ตกลงฉบับนี้ หรื อความตกลงที่ครอบคลุมอื่น ให้ใช้ความตกลงฉบับนี้กบั ข้อพิพาททั้งหมดระหว่างกลุ่ม
ประเทศภาคี
2.
กฎและกระบวนการของความตกลงฉบับนี้จะต้องใช้ภายใต้กฎและกระบวนการว่าด้วยการระงับข้อ
พิพาทพิเศษหรื อเพิ่มเติมที่ได้ระบุไว้ในความตกลงที่ครอบคลุมอื่น (หากมี) กรณี ที่มีความขัดแย้งระหว่างกฎ
และกระบวนการของความตกลงฉบับนี้กบั กฎและกระบวนการว่าด้วยการระงับข้อพิพาทพิเศษหรื อเพิ่มเติม
ที่ระบุไว้ในความตกลงที่ครอบคลุมฉบับหนึ่ง ๆ ให้ใช้กฎและกระบวนการพิเศษหรื อเพิ่มเติม ในข้อพิพาทที่
เกี่ยวข้องกับกฎและกระบวนการภายใต้ความตกลงที่ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งฉบับ
หากมีความขัดแย้ง
ระหว่างกฎและกระบวนการพิเศษและเพิม่ เติมของความตกลงที่ครอบคลุมต่างๆดังกล่าว ประธานโดยหารื อ
กับคู่กรณี ในข้อพิพาทจะต้องกําหนดกฎและกระบวนการที่จะใช้สาํ หรับข้อพิพาทนั้นภายในสิ บ (10) วัน
ภายหลังคําร้องขอของคู่กรณี ในข้อพิพาทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
3.
บทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้อาจถูกยกขึ้นเพื่อใช้กบั มาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการ
ของความตกลงที่ครอบคลุมฉบับอื่นซึ่งบังคับใช้ภายในอาณาเขตของประเทศภาคีซ่ ึงใช้โดย
(เอ)
(บี)

รัฐบาลและหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค หรื อส่ วนท้องถิ่น หรื อ
หน่วยงานที่มิใช่ภาครัฐที่ใช้อาํ นาจตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลหรื อหน่วยงานผูม้ ี
อํานาจส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค หรื อส่ วนท้องถิ่น

4.
ภายใต้บงั คับของวรรค 5 ไม่มีความใดในความตกลงฉบับนี้จะกระทบสิ ทธิของกลุ่มประเทศภาคีใน
การใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีอยูภ่ ายใต้สนธิสญ
ั ญาฉบับอื่นใดที่ประเทศเหล่านั้นเป็ นภาคี
5.
เมื่อกระบวนพิจารณาระงับข้อพิพาทเริ่ มขึ้นภายใต้ความตกลงฉบับนี้หรื อภายใต้สนธิสญ
ั ญาฉบับ
อื่นใดที่คู่กรณี ในข้อพิพาทเป็ นภาคีโดยเกี่ยวข้องกับสิ ทธิหรื อพันธกรณี เฉพาะเจาะจงของประเทศภาคี
ดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ความตกลงที่ครอบคลุมหรื อสนธิสญ
ั ญาฉบับอื่นนั้น ให้ใช้กระบวนการระงับข้อ
พิพาทที่คู่กรณี ในข้อพิพาทเลือกโดยไม่สามารถใช้กระบวนการอื่นใดสําหรับข้อพิพาทดังกล่าวได้ในเวลา
เดียวกัน
6.
เพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรค 4 และ 5 ให้ถือว่าประเทศภาคีผฟู ้ ้ องได้เลือกกระบวนการระงับข้อ
พิพาทเมื่อได้ร้องขอการจัดตั้งหรื อยืน่ ข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการตามความตกลงฉบับนี้หรื อ
สนธิสญ
ั ญาฉบับอื่นใดที่คู่กรณี ในข้อพิพาทเป็ นภาคี
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ข้ อ 3
สํ านักงานติดต่ อ
1.

เพื่อความมุ่งประสงค์แห่ งความตกลงฉบับนี้ ประเทศภาคีแต่ละประเทศจะต้อง
(เอ)

มอบหมายสํานักงานซึ่งจะรับผิดชอบเรื่ องทั้งหมดที่กล่าวถึงในความตกลงฉบับนี้

(บี)

รับผิดชอบในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายของสํานักงานที่ตนมอบหมาย และ

(ซี)

แจ้งให้กลุ่มประเทศภาคีอื่นทราบถึงสถานที่ต้ งั และที่อยูข่ องสํานักงานที่ตนมอบหมาย
ภายใน 30 วัน หลังจากกระบวนการภายในของตนสําหรับการมีผลใช้บงั คับของความ
ตกลงฉบับนี้ได้เสร็ จสิ้ นแล้ว

2.
เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในความตกลงฉบับนี้ การยืน่ คําร้อง ใบแจ้ง หรื อเอกสารอื่นใด
ภายใต้ความตกลงฉบับนี้แก่สาํ นักงานที่ได้รับมอบหมายของประเทศภาคีใด ๆ ให้ถือว่าเป็ นการยืน่ คําร้อง
ใบแจ้ง หรื อเอกสารอื่นใดภายใต้ความตกลงฉบับนี้ต่อประเทศภาคีน้ นั
ข้ อ 4
การปรึกษาหารือ
1.
ประเทศภาคีใด ๆ อาจร้องขอให้มีการปรึ กษาหารื อกับประเทศภาคีอื่นเกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ ที่
เกิดขึ้นตามความตกลงที่ครอบคลุม ประเทศภาคีผถู ้ ูกฟ้ องจะต้องให้การพิจารณาอย่างเหมาะสมและโอกาส
อย่างเพียงพอสําหรับการปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับการร้องขอปรึ กษาหารื อของประเทศภาคีผฟู ้ ้ อง
2.
คําร้องขอให้มีการปรึ กษาหารื อใดๆจะต้องยืน่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและรวมถึงมาตรการ
เฉพาะเจาะจงที่เป็ นประเด็นปั ญหา และพื้นฐานทั้งด้านข้อเท็จจริ งและด้านกฎหมายของคําร้องทุกข์ (ซึ่ง
รวมถึงบทบัญญัติของความตกลงที่ครอบคลุมใดๆที่มีการอ้างว่าถูกละเมิดและบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง)
ประเทศภาคีผฟู ้ ้ องจะต้องส่ งคําร้องขอให้แก่ประเทศภาคีผถู ้ ูกฟ้ องและประเทศภาคีที่เหลือ เมื่อได้รับคําร้อง
แล้ว ประเทศภาคีผถู ้ ูกฟ้ องจะต้องตอบรับคําร้องไปยังประเทศภาคีผฟู ้ ้ องและแจ้งประเทศภาคีที่เหลือโดย
ทันทีไปพร้อมกัน
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3.
กรณี มีคาํ ร้องขอให้มีการปรึ กษาหารื อ ประเทศภาคีผถู ้ ูกฟ้ องจะต้องตอบคําร้องภายในสิ บ (10) วัน
หลังจากวันที่ได้รับคําร้อง และจะต้องเข้าสู่ การปรึ กษาหารื อโดยสุ จริ ตภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
หลังจากวันที่ได้รับคําร้อง โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ได้ขอ้ ยุติซ่ ึงเป็ นที่พอใจร่ วมกัน หากประเทศภาคีผถู ้ ูก
ฟ้ องไม่ตอบภายในสิ บ (10) วันดังกล่าวข้างต้นหรื อไม่เข้าสู่การปรึ กษาหารื อภายใน 30 วันดังกล่าวข้างต้น
ประเทศภาคีผฟู ้ ้ องอาจดําเนินการโดยตรงเพื่อร้องขอให้มีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการภายใต้ขอ้ 6
4.
คูก่ รณี ในข้อพิพาทจะต้องพยายามทุกวิถีทางโดยสุ จริ ตเพือ่ ให้ได้ขอ้ ยุติซ่ ึงเป็ นที่พอใจร่ วมกันใน
เรื่ องต่าง ๆโดยการปรึ กษาหารื อภายใต้ขอ้ นี้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ คู่กรณี ในข้อพิพาทจะต้อง
(เอ)

ให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอเท่าที่จะให้ได้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างเต็มที่วา่ มาตรการ
อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินการของความตกลงที่ครอบคลุมอย่างไร และ

(บี)

รักษาความลับของข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันในการปรึ กษาหารื อ หากคู่กรณี ในข้อพิพาทอีก
ฝ่ ายกําหนดให้ขอ้ มูลนั้นเป็ นข้อมูลลับ

5.
การปรึ กษาหารื อจะต้องเป็ นความลับและไม่กระทบต่อสิ ทธิของประเทศภาคีใด ๆ ในกระบวน
พิจารณาต่อไปภายใต้ความตกลงฉบับนี้หรื อกระบวนพิจารณาอื่นก่อนที่กลุ่มประเทศภาคีจะเลือก
กระบวนการระงับข้อพิพาทคู่กรณี ในข้อพิพาทจะต้องแจ้งให้ประเทศภาคีที่เหลือทราบถึงผลของการ
ปรึ กษาหารื อ
6.
ในกรณี เ ร่ ง ด่ ว นซึ่ งรวมถึ ง กรณี ที่ เ กี่ ย วกับ สิ น ค้า เน่ า เสี ย ง่ า ย คู่ ก รณี ใ นข้อ พิ พ าทจะต้อ งเข้า สู่
การปรึ กษาหารื อภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น สิ บ (10) วัน หลังจากวัน ที่ ประเทศภาคี ผูถ้ ูก ฟ้ องได้รับคําร้ อง
หากประเทศภาคีผถู ้ ูกฟ้ องไม่เข้าร่ วมการปรึ กษาหารื อภายในระยะเวลาสิ บ (10) วันหลังจากวันที่ประเทศภาคี
ผู ้ถู ก ฟ้ องได้รั บ คํา ร้ อ ง ประเทศภาคี ผู ้ฟ้ องอาจดํา เนิ น การโดยตรงเพื่ อ ร้ อ งขอให้ มี ก ารจัด ตั้ง คณะ
อนุญาโตตุลาการภายใต้ขอ้ 6
7.
ในกรณี เ ร่ งด่ ว น ซึ่ งรวมถึ ง กรณี ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ น ค้า เน่ า เสี ย ง่ า ย คู่ ก รณี ใ นข้อ พิ พ าทและคณะ
อนุญาโตตุลาการจะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะเร่ งรัดกระบวนพิจารณาให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะทําได้
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ข้ อ 5
คนกลาง การประนอมข้ อพิพาทและการไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาท
1.
คนกลาง การประนอมข้อพิพาท และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็ นกระบวนการที่ใช้โดยสมัครใจ
หากคู่กรณี ในข้อพิพาทตกลงกัน
2.
คู่ ก รณี ใ นข้อ พิ พ าทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง อาจร้ อ งขอให้มี ค นกลาง การประนอมข้อ พิ พ าท หรื อ การ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเมื่อใดก็ได้ โดยคู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจเริ่ มหรื อยกเลิกกระบวนการเหล่านี้เมื่อใดก็ได้
3.
หากคูก่ รณี ในข้อพิพาทตกลงกันได้ กระบวนพิจารณาของคนกลาง การประนอมข้อพิพาท หรื อการ
ไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าทอาจดํา เนิ น ต่ อ ไปโดยบุ ค คลหรื อ องค์ก รใดแล้ว แต่ คู่ ก รณี ใ นข้อ พิ พ าทจะตกลงกัน
ในระหว่างที่มีการดําเนินการเพื่อหาข้อยุติขอ้ พิพาทโดยคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งได้จดั ตั้งภายใต้ขอ้ 6
4.
กระบวนพิจารณาทั้งหมดที่เกี่ ยวกับคนกลาง การประนอมข้อพิพาท และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และโดยเฉพาะท่าทีของคู่กรณี ในข้อพิพาทระหว่างดําเนินกระบวนพิจารณาเหล่านี้ จะต้องเป็ นความลับ และ
ไม่กระทบต่อสิ ทธิ ของประเทศภาคีใดๆ ในกระบวนพิจารณาต่อไปภายใต้ความตกลงฉบับนี้ หรื อกระบวน
พิจารณาอื่นในเวทีที่เลือกโดยคู่กรณี ในข้อพิพาทนั้น
ข้ อ 6
การจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
1.
หากการปรึ กษาหารื อภายใต้ขอ้ 4 ไม่สามารถระงับข้อพิพาทภายใน 60 วันหลังจากวันที่ ได้รับ
คํา ร้ อ งขอให้ มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ หรื อ ภายใน 20 วัน หลัง จากวัน ที่ ไ ด้รั บ คํา ร้ อ งขอนั้น ในกรณี เ ร่ ง ด่ ว น
ซึ่ งรวมถึ งกรณี ที่เกี่ ยวกับสิ นค้าเน่ าเสี ยง่าย ประเทศภาคีผูฟ้ ้ องอาจยื่นคําร้ องขอเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรต่อ
ประเทศภาคีผถู ้ ูกฟ้ องให้จดั ตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ โดยจะต้องส่ งสําเนาคําร้องขอนี้ให้ประเทศภาคีที่เหลือ
ทราบด้วย
2.

จะต้องให้เหตุผลในคําร้องขอให้จดั ตั้งคณะอนุญาโตตุลาการนั้น โดยรวมถึงการระบุถึง
(เอ) มาตรการเฉพาะเจาะจงที่เป็ นประเด็นปัญหา และ
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(บี)

พื้นฐานทั้งด้า นข้อเท็จ จริ งและด้านกฎหมายที่ เ พี ย งพอต่อการเสนอปั ญหาอย่างชัด เจน
สําหรับคําร้องทุกข์ (ซึ่ งรวมถึงบทบัญญัติของความตกลงที่ครอบคลุมใด ๆ ที่มีการอ้างว่า
ถูกละเมิดและบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง)

3.
ให้จดั ตั้งคณะอนุญาโตตุลาการขึ้นเมื่อได้รับคําร้องขอ และให้ถือว่าคณะอนุ ญาโตตุลาการได้จดั ตั้ง
ขึ้นในวันที่มีการแต่งตั้งประธานตามความในวรรค 3 ของข้อ 7 หรื อในกรณี ที่เป็ นการตั้งอนุ ญาโตตุลาการ
คนเดียว ให้ใช้วนั ที่ 30 หลังจากวันที่ได้รับคําร้องตามความในข้อนี้
4.
เว้นแต่คู่กรณี ในข้อพิพาทจะได้ตกลงกันเป็ นอย่างอื่น ให้จดั ตั้งคณะอนุ ญาโตตุลาการซึ่ งทําหน้าที่
ตามบทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้ และภาคผนวกว่าด้วยกฎและกระบวนการสําหรับกระบวนพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ
5.
กรณี มีประเทศภาคีผฟู ้ ้ องมากกว่าหนึ่งประเทศร้องขอให้มีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวกับ
เรื่ องเดียวกัน หากเป็ นไปได้คู่กรณี ในข้อพิพาทอาจจัดตั้งคณะอนุ ญาโตตุลาการขึ้นคณะเดี ยวเพื่อพิจารณา
เรื่ องดังกล่าว โดยคํานึงถึงสิ ทธิของคู่กรณี แต่ละฝ่ ายในข้อพิพาท
6.
คณะอนุญาโตตุลาการคณะเดียวจะต้องดําเนินการพิจารณาและเสนอผลการพิจารณาต่อคูก่ รณี ในข้อ
พิ พ าททุ ก ฝ่ าย ในลัก ษณะที่ ไ ม่ ท ํา ให้ เ สื่ อ มเสี ย ไปซึ่ งสิ ท ธิ ที่ คู่ ก รณี ใ นข้อ พิ พ าทจะพึ ง มี ห ากมี ค ณะ
อนุ ญาโตตุลาการต่างคณะแยกการพิจารณาในเรื่ องเดียวกัน หากคู่กรณี ในข้อพิพาทฝ่ ายหนึ่ งร้องขอและ
กรอบเวลาเอื้ออํานวยสําหรั บการเขียนรายงาน คณะอนุ ญาโตตุลาการอาจยื่นรายงานเกี่ ยวกับข้อพิพาทที่
เกี่ยวข้องหลายฉบับแยกจากกันได้ การยื่นเอกสารคําร้องขอที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรใด ๆ ของคู่กรณี ในข้อ
พิพาทฝ่ ายหนึ่งจะต้องมีให้คู่กรณี ในข้อพิพาทฝ่ ายอื่น และคู่กรณี ในข้อพิพาทแต่ละฝ่ ายจะต้องมีสิทธิที่จะเข้า
ฟัง เมื่อคู่กรณี ในข้อพิพาทฝ่ ายอื่นเสนอความเห็นของตนต่อคณะอนุญาโตตุลาการ
7.
กรณี มี ก ารจัด ตั้ง คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการมากกว่า หนึ่ ง คณะเพื่ อพิ จ ารณาเรื่ อ งเดี ย วกัน คู่ ก รณี ใ น
ข้อพิพาทจะต้องแต่งตั้งคณะบุคคลเดียวกันเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในคณะอนุ ญาโตตุลาการแต่ละคณะนั้นเท่าที่
จะเป็ นไปได้ และตารางเวลาสํา หรั บ กระบวนพิ จ ารณาของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการแต่ ล ะคณะจะต้อ ง
สอดคล้องกัน
8.
คณะอนุญาโตตุลาการจะต้องมีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่คู่กรณี ในข้อพิพาทจะตกลงเป็ นอย่าง
อื่นภายในสิ บ (10) วันนับจากวันจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
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“ใช้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (ชื่อของความตกลงที่ครอบคลุมซึ่ งอ้างถึงโดยคู่กรณี ในข้อพิพาท) ในการ
พิจารณาเรื่ องตามที่ถูกอ้างในคําร้องขอให้มีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการตามข้อ 6 ให้คาํ วินิจฉัย
คําตัดสิ น คําแนะนํา และข้อเสนอแนะ (หากมี) และเสนอรายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามข้อ 12
และ 13”
ข้ อ 7
องค์ ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการ
1.
เว้น แต่ จ ะกํา หนดไว้เ ป็ นอย่ า งอื่ น ในความตกลงฉบั บ นี้ หรื อคู่ ก รณี ใ นข้อ พิ พ าทตกลงกั น
คณะอนุญาโตตุลาการจะต้องประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการสาม (3) คน
2.
คู่กรณี ในข้อพิพาทแต่ละฝ่ ายจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหนึ่ ง (1) คนภายในสามสิ บ (30) วัน
หลัง จากวัน ที่ ไ ด้รั บ คํา ร้ อ งภายใต้ข ้อ 6 หากคู่ ก รณี ใ นข้อ พิ พ าทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ ส ามารถแต่ ง ตั้ง
อนุญาโตตุลาการภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ อนุญาโตตุลาการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคู่กรณี ในข้อพิพาทอีก
ฝ่ ายหนึ่งจะต้องทําหน้าที่เป็ นอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว
3.
ให้คู่กรณี ในข้อพิพาทใช้ความพยามยามที่จะแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สามภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ให้อนุญาโตตุลาการคนที่สามทําหน้าที่เป็ นประธาน ในกรณี ที่
คู่ ก รณี ในข้อ พิ พ าทไม่ อ าจตกลงกั น ในการแต่ ง ตั้ ง ประธานได้ ภ ายในระยะเวลา 30 วัน ดั ง กล่ า ว
ให้อนุญาโตตุลาการสองคนที่ได้รับการแต่งตั้งตามความในวรรค 2 แต่งตั้งประธานร่ วมกัน ภายในระยะเวลา
อีก 30 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สามโดยอนุ ญาโตตุลาการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามความในวรรค 2 ภายในระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้คู่กรณี ในข้อพิพาทปรึ กษาหารื อกันเพื่อร่ วมกัน
แต่งตั้งประธานภายในระยะเวลาอีก 30 วัน
4.
บุคคลใดที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นอนุ ญาโตตุลาการจะต้องมีความเชี่ยวชาญหรื อประสบการณ์ดา้ น
กฎหมาย การค้าระหว่างประเทศ เรื่ องอื่นๆที่ครอบคลุมภายใต้ความตกลงที่ครอบคลุมหรื อการยุติขอ้ พิพาท
ที่เกิดขึ้นภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการจะต้องได้รับการคัดเลือกอย่างเข้มงวด
บนพื้นฐานของความไม่ ลาํ เอี ยง ความน่ าเชื่ อถือ การพิจารณาที่สมเหตุสมผล และความเป็ นอิสระ และ
จะต้องปฏิบตั ิตนบนพื้นฐานเดี ยวกันตลอดกระบวนพิจารณาของคณะอนุ ญาโตตุลาการ หากคู่กรณี ในข้อ
พิพาทฝ่ ายหนึ่ งเห็ นว่า อนุ ญาโตตุลาการหนึ่ งมิได้เป็ นไปตามพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น คู่กรณี ในข้อพิพาท
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จะต้องปรึ กษาหารื อและหากตกลงกันได้ ให้ถอดถอนอนุญาโตตุลาการนั้นออกและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ
ใหม่ตามข้อนี้ นอกจากนี้ ประธานจะต้องไม่เป็ นคนชาติของคู่กรณี ในข้อพิพาทใดและจะต้องไม่มีถิ่นที่อยู่
ปกติในอาณาเขตของคู่กรณี ในข้อพิพาทใด และจะต้องไม่ได้รับการว่าจ้างโดยคู่กรณี ในข้อพิพาทใด หรื อไม่
เคยดําเนินการในสถานะใดๆเกี่ยวกับเรื่ องที่อา้ งถึง เว้นแต่คู่กรณี ในข้อพิพาทจะตกลงเป็ นอย่างอื่น
5.
หากอนุ ญ าโตตุ ล าการที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง ภายใต้ข ้อ นี้ ลาออกหรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ไ ด้
ให้แต่งตั้งอนุ ญาโตตุลาการที่รับช่วงต่อด้วยวิธีเดียวกันกับที่ระบุไว้สาํ หรับการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเดิม
และอนุญาโตตุลาการที่รับช่วงต่อจะมีอาํ นาจและหน้าที่ท้ งั หมดของอนุญาโตตุลาการเดิม ทั้งนี้ ให้ระงับงาน
ของคณะอนุญาโตตุลาการไว้ชวั่ คราวจนกว่าอนุญาโตตุลาการที่รับช่วงต่อจะได้รับการแต่งตั้ง
6.
หากอนุ ญาโตตุลาการคนเดี ยวหรื อประธานที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรค 2 หรื อวรรค 3 ถูกแทนที่
หรื อรับช่วงต่อ ให้ดาํ เนินกระบวนพิจารณาใดๆ ที่ได้กระทําไปก่อนหน้านี้โดยคณะอนุญาโตตุลาการอีกครั้ง
ข้ อ 8
ประเทศภาคีทสี่ าม
1.
ในกรณี ที่ประเทศภาคีผถู ้ ูกฟ้ องยอมรับให้ประเทศภาคีใดๆ ที่มีผลประโยชน์ได้เสี ยที่สาํ คัญในข้อ
พิพาทที่ได้เสนอต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการและที่ได้แจ้งผลประโยชน์ได้เสี ยของตนให้คู่กรณี ในข้อพิพาท
และประเทศภาคี อื่น ที่ เ หลื อเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร มี โอกาสที่ จ ะยื่นเอกสารชี้ แ จงที่ เ ป็ นหนังสื อต่ อคณะ
อนุ ญาโตตุลาการ โดยต้องให้เอกสารชี้ แจงเหล่านี้ แก่คู่กรณี ในข้อพิพาทและเอกสารชี้ แจงเหล่านี้ อาจได้รับ
การกล่าวถึงในรายงานของคณะอนุญาโตตุลาการ
2.
ประเทศภาคีที่สามจะต้องได้รับเอกสารชี้ แจงของคู่กรณี ในข้อพิพาทในการประชุ มครั้ งแรกของ
คณะอนุญาโตตุลาการ
3.
หากประเทศภาคี ที่ ส ามเห็ น ว่ า มาตรการซึ่ งเป็ นเรื่ อ งที่ อ ยู่ภ ายใต้ก ระบวนพิ จ ารณาของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการลบล้างหรื อทําให้ประโยชน์ที่เกิ ดแก่ตนภายใต้ความตกลงที่ครอบคลุมใดลดน้อยลงไป
ประเทศภาคีน้ นั สามารถใช้กระบวนการปกติในการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงฉบับนี้
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ข้ อ 9
การระงับชั่วคราวและการยุติกระบวนพิจารณา
1.
หากคูก่ รณี ในข้อพิพาทตกลงกัน คณะอนุญาโตตุลาการอาจระงับการทํางานของตนเป็ นการชัว่ คราว
เมื่อใดก็ได้เป็ นระยะเวลาไม่เกิ นสิ บสอง (12) เดือนนับจากวันที่ได้ตกลงกัน และให้เริ่ มกระบวนพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการใหม่หลังจากการระงับชัว่ คราวดังกล่าวเมื่อมีคาํ ร้องขอจากคู่กรณี ในข้อพิพาทฝ่ าย
ใดฝ่ ายหนึ่ ง หากการทํางานของคณะอนุ ญาโตตุลาการถูกระงับเกินกว่าสิ บสอง (12) เดือน ให้อาํ นาจของ
คณะอนุญาโตตุลาการสิ้ นสุ ดลง เว้นแต่คู่กรณี ในข้อพิพาทจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
2.
กรณี มีข อ้ ยุติซ่ ึ งเป็ นที่ พอใจร่ วมกัน คู่ กรณี ในข้อพิพาทอาจตกลงที่ จะยุติกระบวนพิจารณาของ
คณะอนุญาโตตุลาการเมื่อใดก็ได้ก่อนการเสนอรายงานขั้นสุ ดท้ายแก่คู่กรณี ในข้อพิพาท
3.
ในขั้ นตอนใดๆ ของกระบวนพิ จ ารณา ก่ อ นที่ ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการมี ค ํา ตั ด สิ น คณะ
อนุญาโตตุลาการอาจเสนอต่อคู่กรณี ในข้อพิพาทให้ระงับข้อพิพาทอย่างฉันท์มิตร
ข้ อ 10
หน้ าทีข่ องคณะอนุญาโตตุลาการ
ให้คณะอนุ ญาโตตุลาการพิจารณาเรื่ องที่อยู่ในการพิจารณาของตน รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริ งของเรื่ อง
การใช้ ตลอดจนการปฏิบตั ิตามความตกลงที่ครอบคลุมที่เกี่ยวข้อง ให้คณะอนุญาโตตุลาการปรึ กษาหารื อกับ
คู่กรณี ในข้อพิพาทอยู่เสมอและให้คู่กรณี ในข้อพิพาท มีโอกาสเพียงพอในการหาวิธีการระงับข้อพิพาท
ซึ่งเป็ นที่พอใจร่ วมกัน ในกรณี ที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่า มาตรการนั้นขัดแย้งกับบทบัญญัติแห่ งความ
ตกลงที่ครอบคลุม ให้คณะอนุญาโตตุลาการแนะนําให้ประเทศภาคีผถู ้ ูกฟ้ องจัดให้มาตรการดังกล่าวเป็ นไป
ตามบทบัญญัติน้ นั นอกจากคําแนะนําดังกล่าวแล้ว คณะอนุญาโตตุลาการอาจแนะนําวิธีที่ประเทศภาคีผถู ้ ูก
ฟ้ องสามารถปฏิบตั ิตามคําแนะนําดังกล่าว ให้คณะอนุญาโตตุลาการตีความบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องแห่ งความ
ตกลงที่ครอบคลุมให้สอดคล้องกับกฎทางจารี ตประเพณี เกี่ยวกับการตีความกฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้คณะอนุ ญาโตตุลาการเพิ่มหรื อลดสิ ทธิ และพันธกรณี ตามความตกลงที่ครอบคลุม
ในผลการพิจารณาและคําแนะนํา
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ข้ อ 11
กระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
1.
ให้ใช้กฎและกระบวนการเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาต่อหน้าคณะอนุญาโตตุลาการตามที่กาํ หนดไว้
ในภาคผนวกว่าด้วยกฎและกระบวนการสําหรับกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่คู่กรณี
ในข้อพิพาทตกลงกันเป็ นอย่างอื่น ภายหลังการปรึ กษาหารื อกับคู่กรณี ในข้อพิพาท คณะอนุ ญาโตตุลาการ
อาจใช้ก ฎและกระบวนการเพิ่ ม เติ มที่ ไ ม่ ขดั กับ ภาคผนวกว่า ด้ว ยกฎและกระบวนการสํา หรั บกระบวน
พิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
2.

ในการดําเนินกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ คู่กรณี ในข้อพิพาทแต่ละฝ่ ายจะต้องมี
(เอ)

สิ ทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้าคณะอนุญาโตตุลาการอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง

(บี)

โอกาสในการให้เอกสารชี้แจงที่เป็ นหนังสื อในชั้นต้นและเอกสารชี้แจงเพื่อแก้ต่าง

(ซี)

โอกาสอย่างเหมาะสมในการยื่นความเห็ นที่ตนมีต่อรายงานชั่วคราวที่ เสนอตามข้อ 12
และ

(ดี)

สิ ทธิที่จะได้รับการคุม้ ครองข้อมูลที่เป็ นความลับ

คณะอนุ ญาโตตุลาการจะต้องประชุ มแบบปิ ด โดยคู่กรณี ในข้อพิพาทจะเข้าร่ วมการประชุ มได้
ต่อเมื่อได้รับเชิญจากคณะอนุญาโตตุลาการให้ปรากฏต่อหน้าคณะอนุญาโตตุลาการเท่านั้น

3.

ข้ อ 12
รายงานชั่วคราว
1.
เว้นแต่คู่กรณี ในข้อพิพาทตกลงกันเป็ นอย่างอื่น คณะอนุ ญาโตตุลาการจะต้องจัดทํารายงานบน
พื้นฐานของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของความตกลงที่ครอบคลุมบนพื้นฐานของเอกสารชี้ แจงที่เป็ นหนังสื อ
และข้อโต้แย้งของคู่กรณี ในข้อพิพาท และบนพื้นฐานของข้อมูลใดๆ ที่ได้เสนอให้คณะอนุ ญาโตตุลาการ
ตามข้อ 14

12

2.
เว้นแต่คูก่ รณี ในข้อพิพาทตกลงกันเป็ นอย่างอื่น คณะอนุญาโตตุลาการจะต้องเสนอรายงานชัว่ คราว
ต่อคู่กรณี ในข้อพิพาทภายใน 90 วันนับจากวันที่จดั ตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ โดยประกอบด้วย
(เอ)

ส่ วนที่เป็ นการบรรยายสรุ ปข้อโต้แย้งของคู่กรณี ในข้อพิพาท

(บี)

ผลการพิจารณาข้อเท็จจริ งของเรื่ องและการใช้บทบัญญัติแห่งความตกลงที่ครอบคลุม

(ซี)

ข้อวินิจฉัยถึงความสมํ่าเสมอของมาตรการที่เป็ นปัญหากับความตกลงที่ครอบคลุม และ

(ดี)

ข้อ วิ นิ จ ฉัย ว่ า ประเทศภาคี ผูถ้ ู ก ฟ้ องไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามพัน ธกรณี ข องตนตามความตกลงที่
ครอบคลุมหรื อไม่

3.
หากคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่า ไม่สามารถเสนอรายงานชัว่ คราวได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
ในวรรค 2 คณะอนุ ญาโตตุลาการจะต้องแจ้งคู่กรณี ในข้อพิพาทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงเหตุผลของความ
ล่าช้า พร้อมประมาณการระยะเวลาที่จะเสนอรายงานชัว่ คราวได้
4.
คู่กรณี ในข้อพิพาทอาจยื่นความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับรายงานชัว่ คราว ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่เสนอรายงาน ให้คณะอนุญาโตตุลาการรวมการพิจารณาความเห็นของคู่กรณี ในข้อพิพาทไว้ใน
รายงานขั้นสุ ดท้ายด้วย
ข้ อ 13
รายงานขั้นสุ ดท้ าย
1.
คณะอนุ ญาโตตุลาการจะต้องเสนอรายงานขั้นสุ ดท้ายต่อคู่กรณี ในข้อพิพาทภายใน 30 วันนับจาก
วันที่เสนอรายงานชัว่ คราว
2.
คณะอนุญาโตตุลาการจะต้องเสนอรายงานขั้นสุ ดท้ายต่อคู่กรณี ในข้อพิพาท ภายใน 120 วันนับจาก
วัน ที่ จ ัด ตั้ง คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ ในกรณี เ ร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง รวมถึ ง กรณี ที่ เ กี่ ย วกับ สิ น ค้า ที่ เ น่ า เสี ย ง่ า ย คณะ
อนุ ญาโตตุลาการจะต้องตั้งเป้ าหมายที่จะเสนอรายงานขั้นสุ ดท้ายต่อคู่กรณี ในข้อพิพาทภายใน 90 วัน
นับจากวันที่จดั ตั้งคณะอนุ ญาโตตุลาการ เมื่อคณะอนุ ญาโตตุลาการเห็ นว่า ไม่สามารถเสนอรายงานขั้น
สุ ดท้ายได้ภายใน 120 วัน หรื อ 90 วันในกรณี เร่ งด่วน คณะอนุญาโตตุลาการจะต้องแจ้งคู่กรณี ในข้อพิพาท
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เป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงเหตุผลของความล่าช้า พร้อมประมาณการระยะเวลาที่จะเสนอรายงานได้ อย่างไรก็
ตาม ไม่ว่าในกรณี ใดๆ ระยะเวลานับจากการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการจนถึงการเสนอรายงานขั้นสุ ดท้าย
ต่อคู่กรณี ในข้อพิพาทจะต้องไม่เกิน 180 วันหรื อ 120 วันในกรณี เร่ งด่วน เว้นแต่คู่กรณี ในข้อพิพาทจะตกลง
กันเป็ นอย่างอื่น
3.

รายงานขั้นสุ ดท้ายของคณะอนุญาโตตุลาการถือเป็ นที่สุด และมีผลผูกพันต่อคู่กรณี ในข้อพิพาท

4.
ให้เปิ ดเผยรายงานขั้นสุ ดท้ายของคณะอนุ ญาโตตุลาการต่อสาธารณชนภายในสิ บ (10) วันนับจาก
วันที่เสนอรายงานต่อคู่กรณี ในข้อพิพาท
ข้ อ 14
ข้ อมูลและคําแนะนําทางเทคนิค
1.
เมื่อคู่กรณี ในข้อพิพาทร้ องขอหรื อคณะอนุ ญาโตตุลาการริ เริ่ มเอง คณะอนุ ญาโตตุลาการอาจขอ
ข้อมูลและคําแนะนําทางเทคนิ คจากบุคคลหรื อหน่ วยงานใดซึ่ งตนเห็ นเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่ อได้รับความ
เห็นชอบจากคู่กรณี ในข้อพิพาท และภายใต้บงั คับแห่ งข้อตกลงและเงื่อนไขที่คู่กรณี ในข้อพิพาทอาจตกลง
กัน โดยจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลและคําแนะนําทางเทคนิคใดๆ ที่ได้รับมานั้นให้กบั คู่กรณี ในข้อพิพาท
2.
ในกรณี ที่เกี่ยวกับประเด็นข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเรื่ องทางวิทยาศาสตร์ หรื อทางเทคนิ คอื่นซึ่ งคู่กรณี ใน
ข้อพิพาทยกขึ้น คณะอนุ ญาโตตุลาการอาจร้องขอรายงานความเห็ นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร หากมีคาํ ร้องขอจากคู่กรณี ในข้อพิพาทหรื อมีการริ เริ่ มของคณะอนุญาโตตุลาการเองและ
ภายหลัง การปรึ ก ษาหารื อ กับ คู่ ก รณี ใ นข้อ พิ พ าทแล้ว คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการอาจเลื อ กผูเ้ ชี่ ย วชาญทาง
วิทยาศาสตร์ หรื อทางเทคนิ คซึ่ งจะต้องให้ความช่วยเหลือคณะอนุ ญาโตตุลาการตลอดกระบวนพิจารณา แต่
จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงเกี่ยวกับคําตัดสิ นใดๆ ที่กระทําโดยคณะอนุญาโตตุลาการ
ข้ อ 15
การปฏิบตั ิตามรายงานขั้นสุ ดท้ าย
1.
ประเทศภาคีผูถ้ ูกร้องจะต้องปฏิบตั ิตามคําชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการที่ออกตามข้อ 13 โดย
ทันที
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2.
ถ้า ในคําชี้ ข าดสุ ด ท้า ย คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการวิ นิ จ ฉัย ว่ า ประเทศภาคี ผูถ้ ู ก ร้ อ งไม่ ไ ด้ปฏิ บ ัติ ต าม
พันธกรณี ของตนภายใต้ความตกลงที่ครอบคลุม ให้คาํ ชี้ขาดสุ ดท้ายดังกล่าวให้ขอ้ แนะนําให้ประเทศภาคีผู ้
ถูกร้องนั้นใช้มาตรการให้เป็ นไปตามความตกลงที่ครอบคลุม และอาจแนะนําวิธีการที่ประเทศภาคีผถู ้ ูกร้อง
สามารถปฏิบตั ิตามข้อแนะนํานั้นได้
3.
ประเทศภาคีผถู ้ ูกร้องจะต้องแจ้งประเทศภาคีผรู ้ ้องภายในยีส่ ิ บ (20) วันหลังจากวันที่ออกคําชี้ขาดถึง
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิตามคําชี้ ขาด หากไม่สามารถยอมรับระยะเวลาที่แจ้งนั้นได้ ประเทศภาคีผรู ้ ้องอาจ
เสนอเรื่ องต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการซึ่ งจะพิจารณาตัดสิ นระยะเวลาในการปฏิบตั ิตามคําชี้ ขาดที่เหมาะสม
โดยให้คณะอนุญาโตตุลาการแจ้งผลการพิจารณาตัดสิ นต่อคู่กรณี ภายในสามสิ บ (30) วันหลังจากวันที่ได้รับ
เรื่ องดังกล่าว
4.
หากประเทศภาคีผถู ้ ูกร้องเห็ นว่า ตนไม่สามารถปฏิบตั ิตามคําชี้ขาดภายในระยะเวลาที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามคําชี้ขาดตามที่กาํ หนดในวรรค 3 ได้ ให้ประเทศภาคีผถู ้ ูกร้องเข้าสู่การปรึ กษาหารื อกับประเทศภาคีผรู ้ ้อง
โดยไม่ชา้ กว่าระยะเวลาสิ้ นสุ ดของระยะเวลาในการปฏิบตั ิตามคําชี้ขาดนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการ
ชดเชยซึ่ งเป็ นที่พอใจร่ วมกัน หากไม่สามารถตกลงเรื่ องการชดเชยซึ่ งเป็ นที่พอใจร่ วมกันได้ภายใน 20 วัน
หลั ง จากวัน สิ้ น สุ ด ระยะเวลาในการปฏิ บ ั ติ ต ามคํา ชี้ ขาด ประเทศภาคี ผู ้ร้ อ งอาจร้ อ งขอต่ อ คณะ
อนุญาโตตุลาการให้พิจารณาตัดสิ นระดับของการระงับการให้ขอ้ ลดหย่อนหรื อสิ ทธิ ประโยชน์ภายใต้ความ
ตกลงที่ครอบคลุมต่อประเทศภาคีผถู ้ ูกร้องที่เหมาะสมเป็ นการชัว่ คราว
5.
หากประเทศภาคีผรู ้ ้องเห็นว่า ประเทศภาคีผถู ้ ูกร้องไม่สามารถปฏิบตั ิตามคําชี้ขาดภายในระยะเวลา
ในการปฏิ บ ตั ิ ต ามคํา ชี้ ข าดตามที่ พิจ ารณาตัด สิ น ตามวรรค 3 ประเทศภาคี ผูร้ ้ อ งอาจเสนอเรื่ องต่ อคณะ
อนุญาโตตุลาการยืนยันการไม่ปฏิบตั ิตามคําชี้ขาดดังกล่าว และเพื่อให้พิจารณาตัดสิ นระดับการระงับการให้
ข้อลดหย่อนหรื อสิ ทธิ ประโยชน์ต่อประเทศภาคีผถู ้ ูกร้องภายใต้ความตกลงที่ครอบคลุมที่เหมาะสมเป็ นการ
ชัว่ คราว
6.
หากเป็ นไปได้ คณะอนุ ญาโตตุลาการที่จดั ตั้งขึ้นภายใต้ขอ้ นี้ จะต้องมีอนุ ญาโตตุลาการซึ่ งมาจาก
อนุ ญาโตตุลาการของคณะอนุ ญาโตตุลาการเดิ ม หากเป็ นไปไม่ได้ ให้แต่งตั้งอนุ ญาโตตุลาการของคณะ
อนุญาโตตุลาการดังกล่าวตามวรรค 2 และวรรค 3 ของข้อ 7
7.
เว้นแต่คู่พิพาทจะได้ตกลงกันที่จะใช้ระยะเวลาอื่น ให้คณะอนุญาโตตุลาการที่ได้จดั ตั้งตามวรรค 4
และวรรค 5 ออกคําชี้ขาดภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ได้รับเรื่ อง
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8.

ให้คาํ ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่จดั ตั้งขึ้นตามข้อนี้มีผลผูกพันคู่พิพาททุกฝ่ าย
ข้ อ 16
การชดเชยและการระงับการให้ ข้อลดหย่ อนหรือสิ ทธิประโยชน์ เป็ นการชั่วคราว

1.
การชดเชยและการระงับการให้ขอ้ ลดหย่อนหรื อสิ ทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงที่ครอบคลุมเป็ น
มาตรการชัว่ คราวในกรณี ที่ไม่มีการปฏิบตั ิตามคําชี้ขาดในระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ทั้งการชดเชย
และการระงับการให้ขอ้ ลดหย่อนหรื อสิ ทธิ ประโยชน์ภายใต้ความตกลงที่ครอบคลุ มจะไม่ดีไปกว่าการ
ปฏิบตั ิตามคําชี้ขาดอย่างสมบูรณ์เพื่อปรับมาตรการให้สอดคล้องกับความตกลงที่ครอบคลุม อนึ่ ง หากมีการ
ชดเชย ให้กระทําโดยสอดคล้องกับความตกลงที่ครอบคลุม
2.
การระงับการให้ขอ้ ลดหย่อนหรื อสิ ทธิ ประโยชน์ภายใต้วรรค 4 และวรรค 5 ของข้อ 15 จะทําได้
หลังจากประเทศภาคีผรู ้ ้องได้แจ้งประเทศภาคีผถู ้ ูกร้องและกลุ่มประเทศภาคอื่นที่เหลือว่า ประเทศภาคีผรู ้ ้อง
ประสงค์ที่จะระงับการให้ขอ้ ลดหย่อนหรื อสิ ทธิ ประโยชน์ต่อประเทศภาคีผูถ้ ูกร้ องภายใต้ความตกลงที่
ครอบคลุม ในการนี้ ประเทศภาคีผถู ้ ูกร้องและกลุ่มประเทศภาคีอื่นที่เหลือจะต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเริ่ ม
ระงับดังกล่าวและรับแจ้งว่าข้อลดหย่อนหรื อสิ ทธิประโยชน์ใดภายใต้ความตกลงที่ครอบคลุมที่จะถูกระงับ
3.
ในการพิจารณาข้อลดหย่อนหรื อสิ ทธิ ประโยชน์ภายใต้ความตกลงที่ครอบคลุมที่จะถูกระงับภายใต้
วรรค 4 และวรรค 5 ของข้อ 15 การระงับดังกล่าวจะต้อง
(เอ)

เป็ นการชัว่ คราว และถูกยกเลิกเมื่อคู่พิพาทมีการแก้ปัญหาที่เป็ นที่พอใจร่ วมกันหรื อเมื่อมี
การปฏิบตั ิตามคําชี้ขาด

(บี)

จํากัดอยูใ่ นระดับเดียวกันกับการลบล้างหรื อการทําให้เสื่ อมเสี ยซึ่ งเป็ นผลจากการไม่ปฏิบตั ิ
ตามคําชี้ขาด และ

(ซี)

จํากัดอยูใ่ นสาขาเดียวกับที่คณะอนุญาโตตุลาการพบการลบล้างหรื อการทําให้เสื่ อมเสี ยเว้น
แต่ จ ะเป็ นไปไม่ ไ ด้ห รื อ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพอที่ จ ะระงับ การให้ข อ้ ลดหย่อ นหรื อ สิ ท ธิ
ประโยชน์ในสาขานั้น ในกรณี น้ ี ประเทศภาคีผรู ้ ้องสามารถระงับการให้ขอ้ ลดหย่อนหรื อ
สิ ทธิประโยชน์ในสาขาอื่นภายใต้ความตกลงที่ครอบคลุมได้
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4.
ในกรณี ที่ประเทศภาคีผรู ้ ้องเห็นว่าการระงับการให้ขอ้ ลดหย่อนหรื อสิ ทธิประโยชน์ภายใต้ความตก
ลงที่ครอบคลุมของประเทศภาคีผรู ้ ้องไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่ งวรรค 4 แห่ งข้อ 15 ประเทศภาคีผถู ้ ูก
ร้ อ งอาจยื่ น เรื่ อ งดัง กล่ า วต่ อ คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการก็ ไ ด้ อนึ่ ง เพื่ อ ความมุ่ ง ประสงค์ใ นการจัด ตั้ง คณะ
อนุญาโตตุลาการภายใต้ความในข้อนี้ ให้นาํ ความในวรรค 6 ของข้อ 15 มาใช้โดยอนุโลม
5.
เว้นแต่คู่พิพาทตกลงที่จะใช้ระยะเวลาอื่น ให้คณะอนุ ญาโตตุลาการที่จดั ตั้งขึ้นภายใต้ขอ้ นี้ ตอ้ งออก
คําชี้ขาดภายใน 45 วันหลังจากวันที่ได้รับเรื่ อง และให้คาํ ชี้ขาดดังกล่าวมีผลผูกพันคู่กรณี ในพิพาททุกฝ่ าย
ข้ อ 17
ภาษาทางการ
1.

ให้ดาํ เนินกระบวนพิจารณาตามความตกลงฉบับนี้โดยใช้ภาษาอังกฤษ

2.
เอกสารที่ ยื่ น เพื่ อ ใช้ ใ นกระบวนพิ จ ารณาตามความตกลงฉบับ นี้ จะต้อ งเป็ นภาษาอัง กฤษ
หากเอกสารต้นฉบับใด ๆ ไม่ เป็ นภาษาอังกฤษ ประเทศภาคี ที่ยื่นเอกสารนั้นจะต้องจัดทําคําแปลภาษา
อังกฤษของเอกสารนั้น
ข้ อ 18
ค่ าใช้ จ่าย
1.
คู่กรณี ในข้อพิพาทแต่ละฝ่ ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของอนุ ญาโตตุลาการที่ตนแต่งตั้ง รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของฝ่ ายตน
2.
เว้น แต่ คู่ ก รณี ใ นข้อ พิพ าทจะตกลงกัน เป็ นอย่า งอื่ น ให้คู่กรณี ใ นข้อพิ พ าทแบ่ งส่ ว นรั บผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายของประธานหรื ออนุ ญาโตตุลาการคนเดียว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวกับการดําเนิ นกระบวน
พิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการฝ่ ายละกึ่งหนึ่ง
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ข้ อ 19
ภาคผนวก
ให้ ภ าคผนวกว่ า ด้ว ยกฎและกระบวนการสํ า หรั บ กระบวนพิ จ ารณาของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ น
ส่ วนประกอบสําคัญส่ วนหนึ่งของความตกลงฉบับนี้
ข้ อ 20
การแก้ไขเพิม่ เติม
บทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมซึ่ งกลุ่มประเทศภาคีตอ้ งตกลงกันเป็ นลายลักษณ์
อักษร
ข้ อ 21
การเก็บรักษา
สําหรับกลุ่มรัฐสมาชิกอาเซี ยน ให้เก็บรักษาความตกลงฉบับนี้ไว้กบั เลขาธิการอาเซียน ซึ่ งจะนําส่ งสําเนาที่
รับรองแล้วให้แต่ละรัฐสมาชิกอาเซียนและอินเดียต่อไปโดยทันที
ข้ อ 22
การมีผลใช้ บงั คับ
1.
ประเทศภาคีแต่ละฝ่ ายจะต้องแจ้งประเทศภาคีอื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อดําเนิ นการเสร็ จสิ้ นตาม
ข้อกําหนดภายใน2 ของตนที่จาํ เป็ นในการมีผลใช้บงั คับของความตกลงฉบับนี้ โดยความตกลงฉบับนี้ จะมี
ผลใช้บงั คับในวันที่อินเดียและรัฐสมาชิกอาเซียนอย่างน้อยหนึ่ง (1) รัฐได้ทาํ การแจ้งดังกล่าวแล้ว
2.
ในกรณี ที่ประเทศภาคีไม่สามารถดําเนินการให้เสร็ จสิ้ นได้ตามข้อกําหนดภายในเพื่อให้ความตกลง
ฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ความตกลงฉบับนี้ จะต้องมีผลใช้บงั คับกับ

เพื่อให้มีความแน่นอนยิง่ ขึ้น คําว่า “ข้อกําหนดภายใน” อาจหมายรวมถึง การได้รับความเห็นชอบของรัฐบาลหรื อรัฐสภาตามที่กฎหมายภายใน
กําหนด

2
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ประเทศภาคีน้ ันในวันที่ประเทศภาคีน้ ันได้ทาํ การแจ้งการเสร็ จสิ้ นดําเนิ นการตามข้อกําหนดภายในของ
ประเทศตน
เพื่อเป็ นพยานแก่ การนี้ ผูล้ งนามข้างท้ายนี้ ซ่ ึ งได้รับมอบอํานาจโดยชอบจากรัฐบาลของประเทศภาคีจึงได้
ลงนามในความตกลงฉบับนี้
ทํา ณ กรุ งเทพ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม ศ.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) โดยทําขึ้นเป็ นคู่ฉบับเป็ น
ภาษาอังกฤษ
สํ าหรับรัฐบาลแห่ งบรูไน ดารุ สซาลาม

สํ าหรับรัฐบาลแห่ งสาธารณรัฐอินเดีย

สํ าหรับรัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรกัมพูชา
สํ าหรับรัฐบาลแห่ งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สํ าหรับรัฐบาลแห่ งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สํ าหรับรัฐบาลแห่ งมาเลเซีย
สํ าหรับรัฐบาลแห่ งสหภาพพม่ า
สํ าหรับรัฐบาลแห่ งสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
สํ าหรับรัฐบาลแห่ งสาธารณรัฐสิ งคโปร์
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สํ าหรับรัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทย
สํ าหรับรัฐบาลแห่ งสาธารณรัฐสั งคมนิยมเวียดนาม
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ภาคผนวก
กฏระเบียบและกระบวนการสํ าหรับกระบวนพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ
การใช้ บังคับ
1. ให้ใช้บงั คับกฎเหล่านี้ กบั กระบวนพิจารณาของคณะอนุ ญาโตตุลาการภายใต้ความตกลงฉบับนี้ เว้น
แต่คู่พิพาทจะตกลงเป็ นอย่างอื่น
2.

ให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในความตกลงที่ครอบคลุมที่คู่พิพาทกล่าวอ้าง

3. หลังจากการพิจารณาคําให้การ ข้อโต้เถียงและข้อมูลใดๆ ตามข้อ 14 ให้คณะอนุญาโตตุลาการเสนอ
รายงานฉบับชัว่ คราวต่อคู่พิพาท
เอกสารคําให้ การเป็ นหนังสือและเอกสารอื่น
4. ให้ คู่ พิ พ าทแต่ ล ะฝ่ ายส่ ง สํา เนาของเอกสารคํา ให้ ก ารเป็ นหนัง สื อ อย่ า งน้อ ยสี่ (4) ชุ ด ต่ อ คณะ
อนุญาโตตุลาการ และให้ส่งสําเนาเอกสารดังกล่าวแก่คู่พิพาทอีกฝ่ ายด้วย
5. คู่พิพาทแต่ละฝ่ ายอาจส่ งสําเนาคําร้อง คําบอกกล่าว คําให้การเป็ นหนังสื อ หรื อเอกสารอื่นใดให้แก่
คู่พิพาทอีกฝ่ ายโดยทางโทรสาร ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ หรื อวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
6. คู่พิพาทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจแก้ไขข้องผิดพลาดเล็กน้อยในคําร้อง การแจ้ง คําให้การเป็ นหนังสื อหรื อ
เอกสารอื่นใดของตนเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการในเวลาใดก็ได้ โดยการส่ งเอกสาร
ฉบับใหม่ที่ระบุถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
การดําเนินการของคณะอนุญาโตตุลาการ
7. ให้ ป ระธานทํา หน้ า ที่ เ ป็ นประธานในการประชุ ม ทั้ง หมดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ คณะ
อนุ ญาโตตุลาการอาจมอบหมายให้ประธานมีอาํ นาจตัดสิ นใจในเรื่ องเกี่ ยวกับการบริ หารและกระบวน
พิจารณา
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8. เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกฎเหล่านี้ คณะอนุญาโตตุลาการอาจปฏิบตั ิหน้าที่ของตนโดย
วิธีใดก็ได้รวมทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์ หรื อวิธีการอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
9. ให้อนุญาโตตุลาการเท่านั้นที่จะมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
อย่างไรก็ตาม คณะอนุ ญาโตตุลาการอาจจัดให้มีผูช้ ่ วย ล่าม หรื อนักแปลเอกสารหรื อผูจ้ ดบันทึกที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อประโยชน์ในกระบวนพิจารณาและอนุ ญาตให้บุคคลเหล่านี้ปรากฏตัวในระหว่างการดําเนิ น
กระบวนพิ จ ารณา ทั้งนี้ เมื่ อ ได้ป รึ ก ษาหารื อ กับคู่พิ พาท ให้อนุ ญ าโตตุ ลาการและบุ คคลดัง กล่ าวรั ก ษา
ความลับซึ่งกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
10. เมื่อได้ปรึ กษาหารื อกับคู่พิพาทแล้ว คณะอนุ ญาโตตุลาการอาจแก้ไขกําหนดเวลาใดๆ ในการดําเนิ น
กระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ และทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนวิธีพิจารณาหรื อการ
บริ ห ารอื่ น ใดที่ จ าํ เป็ นในกระบวนพิ จ ารณา เมื่ อ ได้ป รึ ก ษาหารื อ กับ คู่ พิ พ าทแล้ว ให้ป ระธานกํา หนด
ตารางเวลาที่แน่ นอนสําหรับกระบวนพิจารณาของคณะอนุ ญาโตตุลาการภายใน 15 วัน หลังจากการจัดตั้ง
คณะอนุญาโตตุลาการ ในการกําหนดตารางเวลานั้น ให้คณะอนุญาโตตุลาการให้เวลาที่เพียงพอแก่คู่พิพาท
ในการเตรี ยมคําให้การของตนตามลําดับ คณะอนุญาโตตุลาการอาจกําหนดเวลาสิ้ นสุ ดที่แน่นอนสําหรับการ
ยืน่ คําให้การเป็ นหนังสื อของคู่พิพาทและให้คู่พิพาทปฏิบตั ิตามกําหนดเวลาดังกล่าวด้วย
11. ให้คู่พิพาทกําหนดสถานที่สาํ หรับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการโดยมีการตกลงร่ วมกัน หากไม่
มีการตกลงกันดังกล่าว ให้ใช้สถานที่ของคู่พิพาทสลับกันโดยให้จดั ประชุมครั้งแรก ในอาราเขตของประเทศ
ภาคีผถู ้ ูกร้อง
12. ประเทศภาคีฝ่ายที่สามทุกฝ่ ายซึ่ งได้แจ้งผลประโยชน์ได้เสี ยของตนในข้อพิพาท จะได้รับเชิ ญเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้แสดงความเห็นของตนระหว่างการประชุมครั้งแรกของกระบวนการพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการซึ่ งได้จดั ขึ้นเพื่อความมุ่งประสงค์ดงั กล่าวโดยเฉพาะเท่านั้น ประเทศภาคีฝ่ายที่สามทุกฝ่ าย
นั้นอาจอยูใ่ นการประชุมตลอดระยะเวลาของประชุมนั้น
13. ให้ทาํ การยกร่ างรายงานฉบับชัว่ คราว และรายงานสุ ดท้ายของคณะอนุ ญาโตตุลาการโดยปราศจาก
การเข้าร่ วมของคู่พิพาท ให้คณะอนุญาโตตุลาการทําคําวินิจฉัยโดยฉันทามติ ในกรณี ที่ไม่สามารถมีฉันทา
มติดงั กล่าวได้ ให้ทาํ คําวินิจฉัยโดยอาศัยเสี ยงข้างมาก ความเห็นของอนุ ญาโตตุลาการแต่ละคนที่ปรากฏใน
คําชี้ขาดต้องไม่ระบุชื่ออนุญาโตตุลาการนั้นๆ
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การจัดสรรข้ อมูล
14. ให้รักษาความลับซึ่งการดําเนิ นกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการและเอกสารที่ยนื่ ต่อคณะ
อนุ ญาโตตุลาการ คู่พิพาทไม่ถูกห้ามในอันที่จะเปิ ดเผยข้อมูลของตนต่อสาธารณะ ให้คู่พิพาทเก็บไว้เป็ น
ความลับซึ่ งข้อมูลที่ยื่นโดยคู่พิพาทอีกฝ่ ายหนึ่ งซึ่ งคู่กรณี ฝ่ายหนึ่ งนั้นระบุว่าเป็ นความลับ ในกรณี ที่คู่พิพาท
ยืน่ เอกสารคําให้การเป็ นหนังสื อเป็ นฉบับที่มีช้ นั ความลับแก่คณะอนุญาโตตุลาการ ให้คู่พิพาทดังกล่าวส่ ง
บทสรุ ปข้อมูลที่ไม่เป็ นความลับที่อยูใ่ นเอกสารคําให้การดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อคู่พิพาทอีกฝ่ ายร้องขอ
บันทึกค่ าใช้ จ่าย
15. ให้คณะอนุ ญาโตตุลาการเก็บรั กษาไว้ซ่ ึ งบันทึ กและส่ งมอบบัญชี อนั เป็ นที่ สุด ซึ่ งค่าใช้จ่ายทัว่ ไป
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกระบวนพิจารณา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแก่ผชู ้ ่วย ผูจ้ ดบันทึก หรื อบุคคลอื่น
ใดที่คณะอนุญาโตตุลาการจัดให้มีตามข้อ 9

AITIG DSM คําแปลไม่เป็ นทางการ (SIGNED VER)
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