พิธีสารกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยเรื่องกลไกระงับข้อพิพาท (Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms)
พันธกรณี
ARTICLE 1 DEFINITIONS
For the purpose of this Protocol:
(a) ASEAN instrument means any instrument which is
concluded by Member States, as ASEAN Member States, in
written form, that gives rise to their respective rights and
obligations In accordance with international law;
(b) Complaining Party means any Member State which
requests consultation under Article 5 of this Protocol;
(c) Responding Party means any Member State to which the
request for consultation is made under Article 5 of this
Protocol;
(d) Parties to the dispute means the Complaining Party and
the Responding Party; and
(e) Unresolved dispute means a dispute over the
interpretation or application of the ASEAN Charter or
other ASEAN instruments which has failed to be resolved by
mutual agreement, and after the application and
implementation of Article 9 of this Protocol.
ARTICLE 2 SCOPE AND APPLICATION
1. This Protocol shall apply to disputes which concern the
interpretation or application of:
(a) the ASEAN Charter;
(b) other ASEAN instruments unless specific means of settling
such disputes have already been provided for; or
(c) other ASEAN instruments which expressly provide that this

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด

✓

- พิธีสารฯ ฉบับนี้ได้กาหนดคานิยามดังต่อไปนี้
ก. ตราสารอาเซียน
ข. ภาคีผู้ร้อง
ค. ภาคีผู้ถูกร้อง
ง. ภาคีคู่พิพาท
จ. ข้อพิพาทที่มิอาจระงับได้
- เนื้อหาของข้อบทที่ ๑ เป็นการกาหนดคานิยามของถ้อยคาไม่ได้มีการกาหนด
พันธกรณีให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติ

✓

- พิ ธี ส ารฯ ก าหนดขอบเขตของการใช้ ก ลไกระงั บ ข้ อ พาทตามพิ ธี ส ารฯ
โดยกาหนดให้ใช้กลไกการระงับข้อพิพาทในกรณีที่เป็นข้อพิพาทที่เกิดจากการ
ตีความหรือการใช้ กฎบัตรอาเซียน หรือ ตราสารอาเซียนอื่น ๆ ยกเว้นกรณี ที่มี
การกาหนดให้ มีวิธีการระงับ ข้อพิ พาทนั้นไว้เป็นการเฉพาะแล้ว หรือตราสาร
อาเซี ย นซึ่ งมี ก ารระบุ ให้ ใช้ พิ ธีส ารฯหรื อ บางส่ วนของพิ ธีส ารฯ ทั้ งนี้ คู่ ก รณี
สามารถตกลงกันที่จะใช้วิธีการระงับข้อพิพาทตามพิธีสารนี้แทนวิธีการระงับข้อ
พิพาทที่ระบุในตราสารได้
๑

หมายเหตุ

Protocol or part of this Protocol
shall apply.
2. Paragraph 1 (b) of this Article shall be without prejudice to
the right of the Parties to such disputes to mutually agree that
this Protocol shall apply.
ARTICLE 3 GENERAL PROVISIONS
1. This Protocol shall be interpreted in accordance with the
customary rules of treaty interpretation of public international
law.
2. The Parties to the dispute are encouraged at every stage of
a dispute to make every effort to reach a mutually agreed
solution to the dispute. Where a mutually agreed solution is
reached, it shall be notified to the Secretary General of ASEAN
and other Member States.
ARTICLE 4 COMMUNICATION AND TIME PERIODS
1. All communications including notifications, requests, replies
and referrals made pursuant to this Protocol shall be in
writing and are deemed to have been received if they are
physically delivered to the addressed Party through
diplomatic channels.
2. Unless otherwise specified, any time period provided for in
this Protocol shall not be modified by mutual agreement of
the Parties to the dispute.
ARTICLE 5 CONSULTATION
1. A Complaining Party may request consultation with a
Responding Party with respect to any dispute concerning the
interpretation or application of the ASEAN Charter or other
ASEAN instruments. The Responding Party shall accord due
consideration to a request for consultation made by the
Complaining Party and shall accord adequate opportunity for

- เนื้อหาของข้อบทที่ ๒ เป็นการกาหนดขอบเขตการใช้กลไกระงับข้อพิพาทตาม
พิธีสารฯ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถกระทาได้โดยใช้มาตรการทาง
บริหาร ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามพิธีสารฯ
✓

- พิธีสารนี้จะตีความตามข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
ตีความสนธิสัญญา
- ภาคีคู่พิพาทได้รับการส่งเสริม เพื่อสามารถตกลงร่วมกันในการระงับข้อพิพาท
ซึ่งเมื่อได้วิธีระงับข้อพาทแล้วให้ แจ้งต่อเลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิก
อื่น ๆ ทราบ
- เนื้อหาของข้อบทที่ ๓ เป็นการกาหนดหลักการทั่วไปของการระงับข้อพิพาท
ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถกระทาได้โดยใช้มาตรการทางบริหาร
ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามพิธีสารฯ

✓

- การสื่อสารทั้งหมด รวมทั้งการแจ้งเตือน คาขอ คาตอบ และการเสนอเรื่องที่
ทาขึ้นตามพิธีสารฯ นี้ต้องทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และจะถือว่าได้รับแล้ว
หากได้มีการส่งมอบจริงถึงภาคีผู้รับผ่านช่องทางทางการทูต
- ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในพิธีสารนี้จะแก้ไขโดยความตกลงร่วมกันของคู่กรณี
พิพาทไม่ได้
- เนื้อหาของข้อบทที่ ๔ เป็นการกาหนดรายละเอียด ขั้นตอนและระยะเวลาใน
การดาเนินกลไกการระงับข้อพิพาท ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถ
กระทาได้โดยมาตรการทางบริหาร ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตาม
พิธีสารฯ
- ภาคีคู่ร้องอาจขอให้มีการปรึกษาหารือกับภาคีผู้ถูกร้องในข้อพิพาทใด ๆ ตาม
ขอบเขตของพิธีสารฉบับนี้ โดยข้อบทที่ ๕ ได้กาหนดกระบวนการขัน้ ตอนและ
ระยะเวลาในการส่งคาร้องขอใช้วิธีปรึกษาหารือ
- เนื้อหาของข้อบทที่ ๕ เป็นการกาหนดรายละเอียด ขั้นตอนและระยะเวลาใน
กระบวนการปรึกษาหารือ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถกระทาได้
โดยใช้มาตรการทางบริหาร ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามพิธีสาร

✓

๒

such consultation.
2. The request for consultation shall state the reason for the
request, including identification of the matters giving rise to
the dispute and an indication of the legal basis for the
complaint. A copy of such request shall be simultaneously
provided to the Secretary-General of ASEAN who shall notify
all other Member States of such request.
3. If a request for consultation is made, the Responding Party
shall reply to the request within thirty (30) days from the date
of its receipt and shall enter into consultation within sixty (60)
days from the date of receipt of the request for consultation,
with a view to reaching a mutually agreed solution. The
consultation shall be completed within ninety (90) days, or
any other period mutually agreed by the Parties to the
dispute, from the date of receipt of the request for
consultation.
ARTICLE 6 GOOD OFFICES, MEDIATION AND CONCILIATION
1. The Parties to the dispute may at any time agree to good
offices, mediation or conciliation. Proceedings for good offices,
mediation or conciliation may begin and be terminated at any
time.
2. The Parties to the dispute may request the Chairman of
ASEAN or the Secretary-General of ASEAN, acting in an ex
officio capacity, to provide good offices, mediation or
conciliation.
3. Proceedings involving good offices, mediation or
conciliation, and positions taken by any of the Parties to the
dispute during these proceedings, shall be without prejudice
to the rights of any of the Parties to the dispute in any further
or other proceedings.

✓

- เมื่ อ มี ข้ อ พิ พ าทให้ ภ าคี คู่ พิ พ าทตกลงใช้ วิ ธี ก ารใช้ ค นกลางที่ น่ า เชื่ อ ถื อ
การไกล่เกลี่ย หรือ การประนีประนอม โดยข้อบทที่ ๖ ได้กาหนดกระบวนการ
ขั้ น ตอนในการตกลงใช้ วิ ธี ก ารคนกลางที่ น่ า เชื่ อ ถื อ การไกล่ เกลี่ ย หรื อ การ
ประนีประนอม ทั้งนี้ ภาคีคู่พิพาทสามารถร้องขอไปยังประธานอาเซียนหรือ
เลขาธิการอาเซียนให้จัดให้มีกระบวนการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ใช้
วิธีการใช้คนกลางที่น่าเชื่อถือ การไกล่เกลี่ย หรือการประนีป ระนอม จะต้อง
เป็ น ไปตาม Rules of Good Offices, Rules of Mediation หรื อ Rules of
Conciliation ที่แนบท้ายพิธีสารฉบับนี้
- เนื้อหาของข้อบทที่ ๖ เป็นการกาหนดกระบวนการ ขั้นตอนในการใช้วิธีการ
คนกลางที่น่าเชื่อถือ การไกล่เกลี่ย หรือการประนีประนอม ซึ่งการดาเนินการ
ดั งกล่ า วข้ า งต้ น สามารถกระท าได้ โดยใช้ ม าตรการทางบริ ห าร ไม่ ต้ อ งออก
พระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามพิธีสารฯ

๓

4. (a) Good offices, mediation or conciliation directed by the
ASEAN Coordinating Council to the Parties to the dispute
pursuant to Article 9 of this Protocol shall be in accordance
with this Protocol, and the Rules of Good Offices, Rules of
Mediation or Rules of Conciliation annexed to this Protocol.
(b) Procedures of good offices, mediation or conciliation
directed by the ASEAN Coordinating Council pursuant to
Article 9 of this Protocol shall be in accordance with the Rules
of Good Offices, Rules of Mediation or Rules of Conciliation,
subject to such modifications as the Parties to the dispute
may agree in writing.
ARTICLE 7 FUNCTIONS OF GOOD OFFICES, MEDIATION AND
CONCILIATION
1. The persons providing good offices, mediation or
conciliation shall assist and facilitate the Parties to the dispute
to achieve an amicable settlement of the dispute between
them in the light of the relevant provisions of the ASEAN
Charter and/or any ASEAN instruments.
2. Where the Parties to the dispute reach an amicable
settlement of the dispute, they shall draw up and sign a
written settlement agreement.
3. By signing the settlement agreement, the Parties to the
dispute put an end to the dispute and are bound by the
agreement.
4. The settlement agreement shall then be notified by the
Parties to the dispute to the Secretary- General of ASEAN,
other Member States, and the ASEAN Coordinating Council
where good offices, mediation or conciliation is directed by it.
ARTICLE 8 REQUEST FOR ARBITRATION
1. The Complaining Party may, by notice in writing addressed

✓

- บุ ค คลผู้ ท าหน้ า ที่ ค นกลางที่ น่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ บุ ค คลผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย หรื อ
ประนีประนอมยอมความจะต้อ งช่วยเหลือและอานวยความสะดวกประเทศ
คู่กรณีเพื่อหาทางระงับข้อพิพาทอย่างฉันมิตรตามบทบัญญัติของกฎบัตรอาเซียน
หรือตราสารอาเซียนอื่น ๆ ซึ่งเมื่อมีการระงับข้อพิพาทอย่างฉันมิตรแล้วให้มีการ
จัดทาความตกลงระงับข้อพิพาทเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งไปยังเลขาธิการ
อาเซียน รัฐสมาชิกอื่น และคณะมนตรีประสานงานอาเซียนทราบถึงความตกลง
ระงับ ข้ อ พิ พ าทในกรณี ที่ ค ณะมนตรี ป ระสานงานได้ สั่งให้ มี ก ารใช้ ค นกลางที่
น่าเชื่อถือ การไกล่เกลี่ยหรือการประนีประนอม
- เนื้อหาของข้อบทที่ ๗ เป็นการกาหนดรายละเอียด ขั้นตอนในการดาเนินกลไก
การระงับ ข้อ พิพ าทโดยใช้วิธีค นกลางที่ น่ าเชื่ อถือ หรือ บุค คลผู้ไกล่เกลี่ ยหรือ
ประนีประนอมยอมความ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวข้างต้ นสามารถกระทาได้
โดยใช้มาตรการทางบริหาร ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามพิธีสาร

✓

- ภาคีผู้ร้องสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อภาคีผู้ถูกร้องเพื่อขอให้มีการตั้ง
คณะอนุญาโตตุลาการ หากภาคีผู้ถูกร้องไม่ตอบรับการปรึกษาหารือ ภายใน ๓๐
๔

to the Responding Party, request for the establishment of an
arbitral tribunal to resolve the dispute, if:
(a) the Responding Party does not reply within thirty (30) days
from the date of receipt of the request for consultation;
(b) the Responding Party does not enter into consultation
within sixty (60) days from the date of receipt of the request
for consultation; or
(c) the consultation fails to settle the dispute within ninety
(90) days, or any other period mutually agreed by the Parties
to the dispute, from the date of receipt of the request for
consultation.
2. A copy of the notice shall be provided to the Secretary
General of ASEAN who shall notify all other Member States of
such request. The notice shall state a summary of the factual
and legal basis of the request sufficient to present the
problem clearly, including the provisions of the ASEAN Charter
or ASEAN instrument to be addressed by the arbitral tribunal.
3. The Responding Party shall express its consent to the
establishment of an arbitral tribunal within fifteen (15) days
from the date of receipt of the notice from the Complaining
Party. The Parties to the dispute may agree to extend the
period for the Responding Party to express its consent for a
period of up to thirty (30) days from the date of receipt of the
notice from the Complaining Party. The copy of the reply sent
shall be provided to the Secretary-General of ASEAN who
shall notify all other Member States of such reply.
4. Where the Responding Party does not agree to the request
for the establishment of an arbitral tribunal, or fails to
respond within the period specified in Paragraph 3 of this
Article, the Complaining Party may refer the dispute to the

วัน หรือไม่เข้าร่วมการปรึกษาหารือ ภายใน ๖๐ วัน หรือการปรึกษาหารือ ไม่
สามารถระงับข้อพิพาทได้ ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอให้มีการ
ปรึก ษาหารื อ รวมทั้ งก าหนดวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนและระยะเวลาในการแจ้ ง
ดังกล่าว
- เนื้อหาของข้อบทที่ ๘ เป็นการกาหนดรายละเอียด ขั้นตอนและระยะเวลาใน
การร้องขอให้ มีการแต่งตั้งคณะอนุญ าโตตุล าการ ซึ่งการดาเนิน การดังกล่าว
ข้างต้นสามารถกระทาได้โดยใช้มาตรการทางบริหาร ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติ
เพื่อให้เป็นไปตามพิธีสารฯ

๕

ASEAN Coordinating Council.
ARTICLE 9 REFERENCE TO THE ASEAN COORDINATING
COUNCIL
1. Where a dispute is referred to the ASEAN Coordinating
Council pursuant to Paragraph 4 of Article 8, the ASEAN
Coordinating Council may direct the Parties to the dispute to
resolve their dispute through good offices, mediation,
conciliation or arbitration.
2. The ASEAN Coordinating Council shall notify its decision to
the Parties to the dispute within forty-five (45) days from the
date the dispute was referred to it. The Chairman of the
ASEAN Coordinating Council shall determine the processes by
which the ASEAN Coordinating Council shall come to its
decision. Such processes may include consultations through
correspondence, emails, videoconferencing, or other means.
The ASEAN Coordinating Council can, in exceptional
circumstances, decide to convene an urgent special meeting
of the ASEAN Coordinating Council to decide on the dispute.
3. Where the ASEAN Coordinating Council is of the view that it
is unable to come to a decision on the dispute within the
period specified in Paragraph 2 of this Article to notify the
Parties to the dispute of its decision, it may decide to extend
this time by a period of not more than thirty (30) days and
shall inform the Parties to the dispute accordingly.
4. Where the ASEAN Coordinating Council is unable to reach a
decision on how the dispute is to be resolved within the
period specified in Paragraph 2 of this Article to notify the
Parties to the dispute, or any extended period, any Party to
the dispute may refer the dispute to the ASEAN Summit as an
unresolved dispute under Article 26 of the ASEAN Charter.

✓

- ในกรณีที่มีการเสนอข้อพิพาทถึงคณะมนตรีประสานงานอาเซียนตาม วรรค ๔
ของข้อ ๘ คณะมนตรีประสานงานอาเซียนอาจให้คู่พิพาทแก้ไขข้อพิพาทโดยใช้
คน กลางที่ น่ าเชื่ อ ถื อ การไกล่ เ กลี่ ย การป ระนี ป ระน อม ห รื อ การ
อนุญาโตตุลาการ รวมทั้ง กาหนดวิธีการ และขั้นตอนและระยะเวลาของการแจ้ง
ข้อตัดสินใจของคณะมนตรีประสานงาน
- เนื้อหาของข้อบทที่ ๙ เป็นการกาหนดรายละเอียด ขั้นตอนและระยะเวลาใน
การทาคาตัดสินของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถกระทาได้โดยใช้มาตรการทางบริหาร ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติ
เพื่อให้เป็นไปตามพิธีสารฯ

๖

ARTICLE 10 ARBITRATION
1. Arbitration, arising from mutual consent of the Parties to
the dispute or a direction of the ASEAN Coordinating Council,
shall be in accordance with this Protocol and the Rules of
Arbitration annexed to this Protocol.
2. Procedures of arbitration shall be in accordance with the
Rules of Arbitration annexed to this Protocol, subject to such
modifications as the Parties to the dispute may agree in
writing.
ARTICLE 11 ARBITRATORS
1. The number of arbitrators and the manner in which they
are appointed or replaced shall be prescribed in the Rules of
Arbitration annexed to the Protocol.
2. All arbitrators shall:
(a) have expertise or experience in law, other matters covered
by the ASEAN Charter or the relevant ASEAN instrument, or
the resolution of disputes arising under international
agreements;
(b) be chosen strictly on the basis of objectivity, reliability,
and sound judgment;
(c) be independent of, and not be affiliated with or take
instructions from, any Party to the dispute;
(d) not have dealt with the matter in any capacity; and
(e) disclose, to the Parties to the dispute, information which
may give rise to justifiable doubts
as to their independence or impartiality.
3. The Chair of the arbitral tribunal shall not be a national of
any Party to the dispute, and shall preferably be a national of
a Member State.

✓

- อนุญาโตตุลาการทีเ่ กิดขึ้นจากความเห็นชอบร่วมกันของภาคีคู่พิพาท หรือจาก
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน จะต้องดาเนินการตามพิธีสารฉบับนี้และกฎ
อนุ ญ าโตตุ ล าการซึ่ งเป็ น เอกสารแนบท้ ายของพิ ธี ส ารฯ ทั้ งนี้ กระบวนการ
อนุ ญ าโตตุ ล าการจะต้ อ งเป็ น ไปตามกฎของอนุ ญ าโตตุ ล าการซึ่ ง เป็ น
เอกสารแนบท้ ายพิ ธี ส ารฯ ฉบั บ นี้ ทั้ งนี้ ภาคี คู่ พิ พ าทตกลงเปลี่ ย นแปลง
กระบวนวิธีอนุญาโตตุลาการอาจทาเป็นลายลักษณ์อักษร
- เนื้ อ หาของข้ อ บทที่ ๑๐ เป็ น การก าหนดหลั ก เกณฑ์ ข องกระบวนการ
อนุ ญ าโตตุลาการ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถกระทาได้โดยใช้
มาตรการทางบริหาร ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามพิธีสารฯ
- จานวนของอนุญาโตตุลาการและวิธีการแต่งตั้งและวิธีการดารงตาแหน่งแทนที่
ให้เป็นไปตามกฎของอนุญาโตตุลาการในภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารฯ ฉบับนี้
โดยอนุญาโตตุลาการจะต้อง
ก. มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกฎหมาย หรือ ด้านอื่น ๆ ใน
ขอบเขตของกฎบัตรอาเซียนที่เกี่ยวข้อง หรือตราสารอาเซียน หรือการ
ระงับข้อพิพาทตามความตกลงระดับนานาชาติ
ข. อยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงธรรม ความน่าเชื่อถือ และการตัดสินที่
ยุติธรรม
ค. มีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากภาคีคู่พิพาท
ง. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในฐานะใดก็ตาม
จ. เปิดเผยให้ภาคีคู่พิพาททราบถึงข้อสนเทศที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยที่มี
เหตุผลสนับสนุนเกี่ยวกับความเป็นอิสระหรือความเป็นกลางของตน
ประธานอนุญาโตตุลาการจะต้องไม่ถือสัญชาติใด ๆ ของภาคีคู่พิพาท และ
จะต้องถือสัญชาติของรัฐสมาชิก
- เนื้อหาของข้อบทที่ ๑๑ เป็นการกาหนดรายละเอียด ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ของ
อนุ ญ าโตตุลาการ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถกระทาได้โดยใช้
มาตรการทางบริหาร ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามพิธีสารฯ

✓

๗

ARTICLE 12 FUNCTIONS OF ARBITRAL TRIBUNAL
An arbitral tribunal shall make an examination of the facts of
the case before it and decide the case in the light of the
relevant provisions of the ASEAN Charter and/or the ASEAN
instrument cited by the Parties to the dispute to resolve the
dispute between them and shall provide reasons for its
rulings.
ARTICLE 13 THIRD PARTY
1. Any Member State which has notified its substantial
interests in a matter in dispute within thirty (30) days from the
notification of the reply of the Responding Party consenting to
the request for the establishment of the arbitral tribunal
pursuant to Paragraph 3 of Article 8 or the notification of the
decision of the ASEAN Coordination Council directing the
Parties to the dispute to resolve their dispute through
arbitration pursuant to Article 9, shall have rights and
obligations of a Third Party.
2. The Third Party shall have an opportunity to be heard by
the arbitral tribunal and to make submissions to the arbitral
tribunal. These submissions shall also be given to the Parties
to the dispute and shall be reflected in the award of the
arbitral tribunal.
3. The Third Party shall receive from the Parties to the dispute
their submissions to the first substantive meeting of the
arbitral tribunal.
ARTICLE 14 APPLICABLE LAW
1. The arbitral tribunal shall apply the provisions of the ASEAN
Charter and other ASEAN instruments, as well as applicable
rules of public international law.
2. The arbitral tribunal shall apply other rules of law

✓

- คณะอนุญ าโตตุลาการจะต้องทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีก่อนที่ จะ
พิจารณาคดีตามบทบัญญัติของกฎบัตรอาเซียน และ/หรือตราสารอาเซียนที่อ้าง
ขึ้นโดยภาคีคู่พิพาทเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างกัน และจะต้องให้เหตุผลในการ
วินิจฉัยของตน
- เนื้อหาของข้อบทที่ ๑๒ เป็นการกาหนดหน้าที่ของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่ง
การดาเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถกระทาได้โดยใช้มาตรการทางบริหาร ไม่
ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามพิธีสารฯ
- รัฐสมาชิกใดที่ได้แจ้งให้ทราบถึงผลประโยชน์ของตนในข้อพิพาทภายใน ๓๐
วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ การแจ้ ง การตอบรั บ ของภาคี ผู้ ถู ก ร้ อ งให้ จั ด ตั้ ง คณะ
อนุ ญ าโตตุ ล าการ ตามวรรค ๓ ของข้ อ ๘ หรื อ นั บ แต่ วั น ที่ ค ณะมนตรี
ประสานงานอาเซียนให้ภาคีคู่พิพาทระงับข้อพิพาทของตนโดยอนุญาโตตุลาการ
ตามข้อ ๙ รัฐสมาชิกดังกล่าวจะมีสิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่สาม
- ฝ่ายที่สามจะต้องได้รับโอกาสที่จะได้รับการรับตัวจากคณะอนุญาโตตุลาการ
และที่จะยื่นคาร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการ คาร้องเหล่านี้จะถูกส่งไปยัง ภาคี
คู่พิพาทและจะมีผลต่อคาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
- บุคคลที่สามจะได้รับคาร้องของภาคีคู่พิพาทที่ได้ยื่นในการประชุมการพิจารณา
เนื้อหาครั้งแรกของคณะอนุญาโตตุลาการ
- เนื้ อ หาของข้ อ บทที่ ๑๓ เป็ น การก าหนดสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องฝ่ า ยที่ ส าม
และวิธีการยื่นคาร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อตนมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับข้อ
พิพาทของคู่พิพาท ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถกระทาได้โดยใช้
มาตรการทางบริหาร ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามพิธีสารฯ

✓

✓

- ค ณ ะอนุ ญ าโต ตุ ล าการต้ อ งใช้ บ ทบั ญ ญั ติ ใน กฎ บั ต รอาเซี ย น แ ล ะ
ตราสารอาเซียนอื่น ๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ
- เนื้ อ หาของข้ อ บทที่ ๑๔ เป็ น การก าหนดเกี่ ย วกั บ การบั งคั บ ใช้ บ ทบั ญ ญั ติ
ของกฎหมาย ซึ่ งการด าเนิ น การดั งกล่ า วข้ า งต้ น สามารถกระท าได้ โ ดยใช้
มาตรการทางบริหาร ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามพิธีสารฯ
๘

applicable to the substantive questions of the dispute or to
decide a case ex aequo et bono, if so agreed by the Parties to
the dispute.
ARTICLE 15 ARBITRAL AWARD
1. The award of the arbitral tribunal shall be final and binding
on the Parties to the dispute. It shall be fully complied with
by the Parties to the dispute.
2. The award of the arbitral tribunal shall not add to or
diminish the rights and obligations provided in the ASEAN
Charter or any other relevant ASEAN instrument.
ARTICLE 16 COMPLIANCE WITH ARBITRAL AWARD AND
SETTLEMENT AGREEMENT
1. Parties to the dispute shall comply with the arbitral awards
and settlement agreements resulting from good offices,
mediation and conciliation.
2. Any Party to the dispute required to comply with an arbitral
award or settlement agreement shall provide the SecretaryGeneral of ASEAN with a status report in writing stating the
extent of its compliance with the arbitral award or settlement
agreement.
ARTICLE 17 COSTS
1. The costs of arbitration under this Protocol shall be borne
by the Parties to the dispute in accordance with the Rules of
Arbitration annexed to this Protocol.
2. The costs of good offices, mediation and conciliation shall
be determined by the persons providing good offices,
mediation and conciliation in consultation with and
agreement of the Parties to the dispute, and shall be borne
equally by the Parties to the dispute. All other expenses

✓

- คาชี้ขาดของคณะอนุญ าโตตุ ลาการให้ถือว่าถึงที่สุดและผูกพัน ภาคีคู่พิ พาท
ทั้งนี้ คาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องไม่เพิ่มเติม หรือลดทอนซึ่งสิทธิ
และพั น ธกรณี ที่ ได้ ก าหนดไว้ ในกฎบั ต รอาเซี ย นหรื อ ตราสารอาเซี ย นอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
- เนื้อหาของพิธีสารฯ และภาคผนวกเป็นเพียงการกาหนดรายละเอียด ขั้นตอน
และระยะเวลาในการดาเนินกลไกการระงับข้อพิพาท ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถกระทาได้โดยใช้มาตรการทางบริหาร ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติ
เพื่อให้เป็นไปตามพิธีสารฯ
- ภาคีคู่พิพาทต้องปฏิบัติตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและความตกลงระงับ
ข้ อ พิ พ าทซึ่ งเป็ น ผลของการใช้ วิ ธีก ารคนกลางที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ผู้ ไกล่ เกลี่ ย และ
การป ระนี ป ระนอม และให้ ร ายงานสถานะ การปฏิ บั ติ ต ามค าชี้ ข าด
อนุญาโตตุลาการหรือความตกลงระงับข้อพิพาทต่อเลขาธิการอาเซียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
- เนื้อหาของข้อบทที่ ๑๖ เป็นการกาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคาชี้ขาด และ
การรายงานการปฏิบัติตามคาตัดสิน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถ
กระทาได้โดยใช้มาตรการทางบริหาร ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไป
ตามพิธีสารฯ

✓

✓

- ค่าใช้จ่ายสาหรับอนุญ าโตตุลาการภายใต้พิ ธีสารนี้จะตกเป็นภาระของภาคี
คู่พิ พ าทตามกฎอนุ ญ าโตตุล าการในเอกสารแนบท้ ายพิ ธีสารฯ ฉบั บ นี้ ทั้ งนี้
ค่าใช้จ่ายสาหรับคนกลางที่น่าเชื่อถือ การไกล่เกลี่ย การประนีประนอมให้เป็นไป
ตามที่ บุ ค คลที่ เป็ น คนกลางที่ น่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ บุ ค คลผู้ ท าการไกล่ เกลี่ ย หรื อ
ประนีประนอมยอมความตกลงไว้กับ ภาคีคู่พิพาทและให้ตกเป็นภาระของภาคี
คู่พิพาทเท่า ๆ กัน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับภาคีคู่พิพาทฝ่ายใด
ให้ตกเป็นภาระของภาคีคู่พิพาทฝ่ายนั้น
- เนื้อหาของข้อบทที่ ๑๗ เป็นการกาหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ระงับ ข้ อ พิ พ าท ซึ่ งการด าเนิ น การดั งกล่ า วข้ างต้ น สามารถกระท าได้ โดยใช้
๙

incurred by a Party to the dispute shall be borne by that
Party.
ARTICLE 18 FUNCTIONS OF THE ASEAN SECRETARIAT
1. The ASEAN Secretariat shall have the responsibility of
assisting the arbitral tribunals and persons providing good
offices, mediation and conciliation, especially on the legal,
historical and the procedural aspects of the matters dealt
with, and of providing secretarial and technical support.
2. The expenses of the ASEAN Secretariat's support shall be
borne by the Parties to the dispute.
ARTICLE 19 FINAL PROVISIONS
1. This Protocol shall be signed by all Member States.
2. This Protocol shall be subject to ratification by all Member
States in accordance with their respective internal procedures.
3. Instruments of ratification shall be deposited with the
Secretary-General of ASEAN who shall promptly notify all
Member States of each deposit.
4. This Protocol shall enter into force on the day following
the date of deposit of the tenth instrument of ratification with
the Secretary-General of ASEAN.
5. This Protocol shall be deposited with the Secretary General
of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof
to each Member State.
ARTICLE 20 ANNEXES
1. All of the Annexes to this Protocol shall form integral parts
of this Protocol.
2. In the event of a conflict between this Protocol and any of
the Annexes thereto, this Protocol shall prevail.

มาตรการทางบริหาร ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามพิธีสารฯ
✓

- ส านั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการช่ ว ยเหลื อ แต่ ค ณ ะ
อนุ ญ าโตตุ ล าการและบุ ค คลที่ เ ป็ น คนกลางที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ไกล่ เ กลี่ ย และ
ประนีประนอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมาย ประวัติศาสตร์ และด้าน
กระบวนการ สนั บ สนุน งานด้านเลขานุ การและด้านเทคนิ ค ทั้ งนี้ ค่ าใช้ จ่าย
ส าหรับ การสนั บ สนุ น ของส านั ก เลขาธิก ารอาเซี ย นให้ ต กเป็ น ภาระของภาคี
คู่พิพาท
- ข้อบทที่ ๑๘ เป็นการกาหนดความรับผิดชอบของสานักเลขาธิการอาเซียน
ในการสนับสนุนการระงับข้อพิพาท ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถ
กระทาได้โดยใช้มาตรการทางบริหาร ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไป
ตามพิธีสารฯ
- ให้รัฐสมาชิกอาเซียนทุกรัฐลงนามและให้สตั ยาบันต่อพิธีสารฯ โดยพิธีสารฯ จะ
มี ผลใช้ บั งคั บ ในวัน ถัด จากวั น ที่ มี ก ารส่งมอบสั ต ยาบั น สารฉบั บ ที่ ๑๐ ให้ แ ก่
เลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้ กาหนดให้มกี ารเก็บรักษาสัตยาบันสารไว้กับเลขาธิการ
อาเซียน
- เนื้ อ หาของข้อ บทที่ ๑๙ เป็ น การกาหนดเงื่อนไขของการมีผ ลใช้ บั งคั บ ของ
พิธีสารฯ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถกระทาได้โดยใช้มาตรการ
ทางบริหาร ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามพิธีสารฯ

✓

✓

- กาหนดให้ภาคผนวกทั้งหมดของพิธีสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารฯ ฉบับนี้
โดยในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างพิธีสารฯ และภาคผนวก ให้ใช้บังคับตามพิธี
สารฯ
- เนื้ อ หาของข้ อ บทที่ ๒๐ เป็ น การก าหนดเกี่ ย วกั บ ภาคผนวกของพิ ธี ส ารฯ
ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถกระทาได้โดยใช้มาตรการทางบริหาร
๑๐

ARTICLE 21 AMENDMENTS
1. Any Member State may propose amendments to this
Protocol and/or any of the Annexes to the Committee of
Permanent Representatives to ASEAN.
2. Proposed amendments to this Protocol and/or any of the
Annexes shall, by consensus, be submitted by the Committee
of Permanent Representatives to ASEAN to the ASEAN
Coordinating Council.
3. Amendments to this Protocol and/or any of the Annexes
adopted by consensus of the ASEAN Coordinating Council
shall be ratified by all Member States in accordance with their
respective internal procedures.
4. An amendment shall enter into force on the thirtieth day
following the date of the deposit of the tenth instrument of
ratification with the Secretary-General of ASEAN.

ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามพิธีสารฯ
- รัฐสมาชิกอาจเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติ มพิธีสารฯ ฉบับนี้หรือภาคผนวก ต่อ
คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจาอาเซียน และส่งไปยังคณะมนตรีประสานงาน
อาเซี ย น และจะใช้บั งคั บ ในวัน ที่ ๓๐ หลั งจากประเทศสมาชิ ก ทั้ งหมดมี ม ติ
ยอมรับและส่งมอบสัตยาบันให้แก่เลขาธิการอาเซียน
- เนื้อหาของข้อบทที่ ๒๑ เป็นการกาหนดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขพิธีสารฯ
และภาคผนวก ซึ่ งการด าเนิ น การดั งกล่ า วข้ า งต้ น สามารถกระท าได้ โดยใช้
มาตรการทางบริหาร ไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามพิธีสารฯ

✓

๑๑

