
 
ขอบังคับกระทรวงพาณิชย 

วาดวยอนุญาโตตุลาการดานทรัพยสินทางปญญา 
 
 

                  ดวยปรากฏขอเท็จจริงในปจจุบันวา ขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญามีจํานวนเพิ่มขึ้น
อยางตอเน่ืองซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศ 
อีกทั้งยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม  กระทรวงพาณิชยจึงไดกําหนด
มาตรการในการปองกันและระงับขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ
รวมทั้งการไกลเกลี่ย และประนอมขอพิพาท อันจะกอใหเกิดประโยชนแกคูพิพาททุกฝาย  อีกทั้งจะทําให
การระงับขอพิพาทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย และเปนธรรม เพ่ือใหบรรลุ 
วัตถุประสงคดังกลาว  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยจึงตราขอบังคับวาดวยอนุญาโตตุลาการ  
ดังตอไปน้ี 
 
 

หมวด  1 
บทนิยาม 

 
 

ขอ  1  ในขอบังคับน้ี 
          (1)  “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการซึ่งไดรับการแตงตั้ง
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

(2) "ขอพิพาท"  หมายความวา  ขอพิพาทหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 
ทุกประเภท ซึ่งหมายความรวมถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์  แบบผังภูมิของวงจรรวม 
ความลับทางการคา  สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  ชื่อทางการคา และพันธุพืช  รวมทั้งขอพิพาทหรือ 
ขอขัดแยงอ่ืนๆ ที่มีประเด็นเกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญารวมอยูดวย 
          (3)  “อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา  และใหหมายรวมถึงผูซึ่งอธิบดี 
กรมทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย 

(4)  “เจาหนาที่”  หมายความวา  เจาหนาที่กรมทรัพยสินทางปญญาที่อธิบดีมอบหมายให 
ปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับน้ี 
          (5)  “ผูประนอมขอพิพาท”  หมายความวา  ผูประนอมขอพิพาทซึ่งกรมทรัพยสินทางปญญา
ไดขึ้นทะเบียนไวตามคําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งน้ี ใหหมายความรวมถึงผูประนอม 
ขอพิพาทเฉพาะคดีที่คูกรณีแตงตั้งจากบุคคลที่ไมไดอยูในทะเบียนของกรมทรัพยสินทางปญญาดวย 
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          (6)  “อนุญาโตตุลาการ”  หมายความวา  อนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดปญหาขอพิพาทซึ่ง 
กรมทรัพยสินทางปญญาไดขึ้นทะเบียนไวตามคําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการ  ทั้งน้ี  
ใหหมายความรวมถึงอนุญาโตตุลาการเฉพาะคดี  ที่คูกรณีแตงตั้งจากบุคคลที่ไมไดอยูในทะเบียน 
ของกรมทรัพยสินทางปญญาดวย 

(7)  “ขอบังคับการประนอมขอพิพาท”  หมายความวา  ขอบังคับกระทรวงพาณิชย 
วาดวยการประนอมขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญา 
          (8)  “ขอบังคับอนุญาโตตุลาการ”  หมายความวา  ขอบังคับกระทรวงพาณิชย 
วาดวยอนุญาโตตุลาการดานทรัพยสินทางปญญา 
 
 

หมวด  2 
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ 

 
 
 ขอ  2  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ” ประกอบดวย
อธิบดีเปนประธาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยสินทางปญญา ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
พาณิชยแตงตั้งอีกไมเกินหกคน 
                   ใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการกรมทรัพยสินทางปญญาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
 
 ขอ  3  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
อาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
 ขอ  4  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เปนบุคคลลมละลาย 
(4) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
 
 
 
 



 
-3- 

 
 

ขอ  5  ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหแตงตั้งกรรมการขึ้นแทนโดยให 
ผูไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 
 
 ขอ  6  การประชุมคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
                   ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานคณะกรรมการไมมาประชุมหรือ 
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 

ขอ  7  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
                   (1)  ประกาศกําหนดสถานที่ทําการของอนุญาโตตุลาการ 

(2) ประกาศกําหนดอัตราคาปวยการ คาใชจายในการดําเนินกระบวนการพิจารณา 
ของอนุญาโตตุลาการ และคาอากรแสตมปปดคําชี้ขาด และการวางเงินประกันคาปวยการ  คาใชจาย 
ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและคาอากรแสตมปปดคําชี้ขาด 
                   (3)  ใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับขอบังคับอนุญาโตตุลาการ 
                   (4)  ใหคําแนะนําหรือใหความเห็นชอบบุคคลที่เหมาะสมจะทําหนาที่เปนอนุญาโต 
ตุลาการเพื่อขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการกรมทรัพยสินทางปญญา 
                   (5)  ออกประกาศ กําหนดระเบียบตางๆ เพ่ือปฏิบัติการตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการ 
 
 

หมวด  3 
การประนอมขอพิพาท 

 
 

ขอ  8  กอนเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา  ใหนัดประชุมคูกรณีเพ่ือหาทางเจรจา
ตกลงกันเกี่ยวกับกรณีพิพาท  หากอธิบดีเห็นวาจําเปนและคูกรณีเห็นสมควร ใหตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือ
หลายคนเปนผูประนอมขอพิพาท   
                   บุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประนอมขอพิพาทในขอพิพาทใดยอมไมอาจเปน
อนุญาโตตุลาการในขอพิพาทนั้นไดอีก 
                   ใหนําขอบังคับการประนอมขอพิพาทมาใชบังคับแกการประนอมขอพิพาทในชั้นนี้ดวย 
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หมวด  4 

การใชขอบังคับอนุญาโตตุลาการ 
 
 

ขอ  9  ใหใชขอบังคับอนุญาโตตุลาการแกการอนุญาโตตุลาการซึ่งจัดโดยกรมทรัพยสินทาง
ปญญา เวนแตคูพิพาทจะตกลงเปนอยางอ่ืนโดยทําเปนหนังสือและอธิบดีใหความเห็นชอบ 
                   การใดที่มิไดระบุไวในขอบังคับอนุญาโตตุลาการ  ใหดําเนินการนั้นไปตามความตกลง
ของคูกรณี  หรือตามที่อนุญาโตตุลาการเห็นสมควร  หรือตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  
พ.ศ. 2545 แลวแตกรณี 

 
ขอ  10  เพ่ือประโยชนในการตีความขอบังคับอนุญาโตตุลาการ  การสงคําคูความ หนังสือ   

แจงความ หรือเอกสารอื่นใด ใหถือวามีผลสมบูรณเม่ือคูกรณีอีกฝายหนึ่ง ผูแทน หรือทนายความ 
ของฝายนั้นไดรับแลวดวยตนเอง  หรือไดมีการสงไปถึงภูมิลําเนาหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของผูรับ 
หากไมสามารถสืบหาภูมิลําเนาหรือสถานที่ประกอบธุรกิจที่แทจริงได  ใหสงไปยังถิ่นที่อยูหรือสถานที่
ประกอบธุรกิจที่ทราบครั้งสุดทายของบุคคลนั้น 
                   เพ่ือประโยชนในการคํานวณระยะเวลาตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการ มิใหนับวันแรก
แหงระยะเวลานั้นรวมคํานวณเขาดวย ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาเปนวันหยุด ซึ่งตามประเพณีงดเวน
การงานใหขยายระยะเวลาดังกลาวจนถึงวันที่เริ่มทํางานใหม  วันหยุดซึ่งตามประเพณีงดเวนการงาน
และอยูในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหรวมคํานวณเขาไปในระยะเวลาดวย 
 
 

หมวด  5 
การดําเนินกระบวนการระงับขอพิพาท 

 
 

สวนที่ 1 
การเสนอขอพิพาท 

 
 

ขอ  11  ใหคูกรณีเสนอขอพิพาทของตนโดยทําเปนหนังสือประกอบดวยรายละเอียดยื่นตอ
อธิบดีตามแบบที่กําหนด ณ กรมทรัพยสินทางปญญา  หนังสือดังกลาวประกอบดวยรายละเอียด 
ดังตอไปน้ี 
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                   (1)  คําขอใหระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ 

(2)  ชื่อและที่อยูของคูกรณี 
(3)  ขอกําหนดอนุญาโตตุลาการ  หรือสัญญาใหระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ 

ที่ใชบังคับแกคูกรณี   
(4)  สัญญาหรือนิติสัมพันธหรือมูลเหตุอ่ืนอันกอใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสิน 

ทางปญญา 
(5)  ขอเท็จจริงอันเปนฐานแหงขอเรียกรอง  และจํานวนเงินที่เรียกรอง 
(6)  ขอเรียกรองและคําขอใหชี้ขาด 
(7)  หากคูกรณีมิไดตกลงกันไวกอน ใหระบุจํานวนอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนหรือสามคน 

 
ขอ  12  เม่ือมีผูยื่นหนังสือเสนอขอพิพาท และเจาหนาที่เห็นวาหนังสือเสนอขอพิพาทนั้นถูกตอง

ใหรับหนังสือเสนอขอพิพาทดังกลาวและใหสงสําเนาหนังสือเสนอขอพิพาทไปยังคูกรณีอีกฝายหนึ่งโดย 
ไมชักชา ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคูกรณีฝายนั้นโดยไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  
หรือวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร 
 

ขอ  13  เม่ือคูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรับสําเนาหนังสือเสนอขอพิพาทแลว จะยื่นคําคัดคานและ 
คําเรียกรองแยงเปนหนังสือมีรายละเอียดตามแบบที่อธิบดีกําหนดตอเจาหนาที่ก็ได  ทั้งนี้ใหยื่นภายใน 
15 วัน นับแตวันที่ไดรับสําเนาหนังสือเสนอขอพิพาท 
                       ในกรณีที่มีการยื่นคําแกคําเรียกรองแยงใหนําความในวรรคแรก มาบังคับโดยอนุโลม 
 

ขอ  14  คูกรณีอาจตั้งผูแทนหรือบุคคลใดเพื่อชวยเหลือตนในการดําเนินกระบวนการ 
พิจารณาอนุญาโตตุลาการก็ได  ใหคูกรณีดังกลาวแจงชื่อและที่อยูของผูแทนหรือบุคคลซึ่งตน 
ตั้งใหเปนผูชวยเหลือโดยทําเปนหนังสือยื่นตออธิบดี 
 
 

สวนที่  2 
การตั้งอนุญาโตตุลาการ 

 
 

ขอ  15  เวนแตคูกรณีจะตกลงเปนอยางอ่ืน ใหมีอนุญาโตตุลาการจํานวนหนึ่งคนหรือสามคน 
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ขอ  16  หากคูกรณีตกลงกันใหมีอนุญาโตตุลาการจํานวนหนึ่งคน  ใหดําเนินการดังน้ี 
(1) ใหกรมทรัพยสินทางปญญาจัดสงรายชื่ออนุญาโตตุลาการในทะเบียนของ 

กรมทรัพยสินทางปญญาอยางนอยจํานวนสามชื่อไปยังคูกรณี  รายชื่อซ่ึงสงไปยังคูกรณีทุกฝาย 
ตองเปนรายชื่อเดียวกัน 

(2) ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับรายชื่อตาม (1) ใหคูกรณีคัดชื่ออนุญาโตตุลาการ 
ที่ตนไมประสงคออก  แลวใหเลือกรายชื่อที่เหลือเปนอนุญาโตตุลาการโดยเรียงตามลําดับความพึงพอใจ 
กอนหลัง 

(3) เม่ือระยะเวลาตาม (2) ไดสิ้นสุดลง ใหอธิบดีตั้งอนุญาโตตุลาการหนึ่งคน จากรายชื่อ 
ที่ไดรับความเห็นชอบของคูกรณี  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงลําดับความพึงพอใจที่คูกรณีไดแสดงไวดวย 

(4) หากคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมิไดดําเนินการตามขอ (2) ใหอธิบดีตั้งอนุญาโตตุลาการ 
เอง ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ และความเปนกลางของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนอนุญาโต 
ตุลาการ 

(5) หากคูกรณีเห็นรวมกัน  จะตั้งบุคคลที่ไมอยูในทะเบียนอนุญาโตตุลาการของ 
กรมทรัพยสินทางปญญาเปนอนุญาโตตุลาการก็ได 

 
ขอ  17  หากคูกรณีตกลงใหมีอนุญาโตตุลาการจํานวนสามคน ใหดําเนินการดังน้ี 

                   (1)  ใหคูกรณีตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละหนึ่งคน  และใหอนุญาโตตุลาการดังกลาวรวม
กันตั้งบุคคลภายนอกอีกคนหนึ่งเปนประธานคณะอนุญาโตตุลาการ 

(2) หากคูกรณีมิไดตั้งอนุญาโตตุลาการภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 
ใหตั้งอนุญาโตตุลาการ  หรือถาอนุญาโตตุลาการที่คูกรณีตั้งตาม (1) ไมอาจรวมกันตั้งประธานคณะ 
อนุญาโตตุลาการภายใน 30 วันนับแตวันที่ผูนั้นไดรับการตั้งใหเปนอนุญาโตตุลาการ ใหคณะกรรมการ 
ตั้งอนุญาโตตุลาการหรือประธานคณะอนุญาโตตุลาการแทน 
                   (3)  ในการออกเสียง อนุญาโตตุลาการและประธานคณะอนุญาโตตุลาการมีคะแนนเสียง
เทากันคนละหนึ่งเสียง 
                   (4)  คําชี้ขาด คําสั่ง และคําวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการใหเปนไปตามเสียงขางมาก 

 
  

สวนที่  3 
การคัดคานอนุญาโตตุลาการ 

 



ขอ  18  เมื่อไดรับการแตงตั้ง  ใหอนุญาโตตุลาการเปดเผยถึงขอเท็จจริงอันอาจทําใหคู
กรณีเกิด 
ความสงสัยอันควรในความอิสระและความเปนกลางของตนในการระงับขอพิพาทที่เกิดข้ึนถา
หากพึงมี 
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ขอ  19  คูกรณีฝายหนึ่งอาจคัดคานอนุญาโตตุลาการ  ซึ่งตั้งโดยคูกรณีอีกฝายหนึ่งได หากมี
ความสงสัยอันควรในความอิสระและเปนกลางของอนุญาโตตุลาการ   
                   การคัดคานใหทําเปนหนังสือแจงเหตุที่คัดคานโดยแจงชัดและยื่นตออธิบดีภายในกําหนด 
15 วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงรายชื่อและรายละเอียดของอนุญาโตตุลาการผูนั้น 

 
ขอ  20  หากคูกรณีอีกฝายหนึ่งเห็นชอบกับการคัดคานอนุญาโตตุลาการหรือผูเปนอนุญาโต 

ตุลาการขอถอนตัวหลังจากการคัดคาน  ใหดําเนินการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการใหมแทนอนุญาโต 
ตุลาการที่ถูกคัดคานตามขอ 16 และขอ 17 ทั้งน้ี แมคูกรณีจะมิไดใชสิทธิในการตั้งอนุญาโตตุลาการ 
ตั้งแตแรกก็ตาม 
                   การที่คูกรณีอีกฝายหนึ่งเห็นชอบกับการคัดคานอนุญาโตตุลาการหรือการที่ผูเปน 
อนุญาโตตุลาการขอถอนตัว  มิไดหมายถึงการยอมรับถึงความถูกตองแหงเหตุคัดคานอนุญาโตตุลาการ 
 

ขอ  21  หากคูกรณีอีกฝายหนึ่งไมเห็นชอบกับการคัดคานอนุญาโตตุลาการ  และอนุญาโต 
ตุลาการที่ถูกคัดคานมิไดถอนตัว  ใหเจาหนาที่ทําความเห็นเพื่อเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยโดยเร็ว  
ในกรณีที่การคัดคานฟงขึ้นใหนําขอบังคับขอ 22 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 ขอ  22  หากอนุญาโตตุลาการลาออก ตาย ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
ไดโดยเหตุอ่ืนในระหวางกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ  ใหตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นใหมแทนโดย 
วิธีเดียวกับการตั้งอนุญาโตตุลาการผูนั้น 
 

ขอ  23  หากอนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นใหมตามขอ 20 ขอ 21 และขอ 22 เปนอนุญาโตตุลาการ
เพียงคนเดียว  หรือเปนประธานคณะอนุญาโตตุลาการ  ใหดําเนินกระบวนการพิจารณาอนุญาโต 
ตุลาการใหม หากอนุญาโตตุลาการที่ตั้งขึ้นใหมเปนอนุญาโตตุลาการในลักษณะอื่น การจะดําเนิน
กระบวนการพิจารณาใหมหรือไมนั้น  ใหเปนดุลพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทนั้น 
 
 

หมวด  5 
วิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 



 
 

ขอ  24  ในกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  ใหอนุญาโตตุลาการ 
มีอํานาจดําเนินวิธีพิจารณาใดๆตามที่เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงหลักแหงความยุติธรรม  และการให 
คูกรณีมีโอกาสเสนอขอเท็จจริงสนับสนุนขออางของตนมากที่สุด 
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ขอ  25  เวนแตคูกรณีไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน  การสืบพยานใหเปนไปตามวิธีการตอไปน้ี 
(1) ใหคูกรณีทั้งสองฝายยื่นเสนอพยานเอกสารตางๆเพื่อสนับสนุนขออางของตนตอ 

อนุญาโตตุลาการในวันนัดพิจารณาครั้งแรก ในกรณีที่เห็นสมควรอนุญาโตตุลาการมีอํานาจสั่งใหคูกรณี
สงเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับขอพิพาทใหก็ได 

(2) การสืบพยานบุคคลใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ  ใหอนุญาโตตุลาการบันทึก 
คําพยานโดยยอเพ่ืออานและใหพยานลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานแลวเก็บรวบรวมไวในสํานวน 

(3) อนุญาโตตุลาการจะใหเจาหนาที่ชวยบันทึกคําพยานก็ได 
(4) การสืบพยานจะตองกระทําโดยการดําเนินกระบวนพิจารณาลับ 
 

ขอ  26  คูกรณีฝายใดกลาวอางขออางใด  ตองเปนฝายมีหนาที่นําสืบใหประจักษตามขออาง
ของตน 
 

ขอ  27 อนุญาโตตุลาการจะใหผูเชี่ยวชาญคนใดทํารายงานความเห็นเสนอก็ได  กรณีเชนนี้ให 
คูกรณีแจงขอเท็จจริงที่เกี่ยวของตามที่ผูเชี่ยวชาญสอบถาม 
                   เม่ือไดรับรายงานความเห็นของผูเชี่ยวชาญแลว  ใหเจาหนาที่แจงใหคูกรณีทราบ 
รายละเอียดในรายงานความเห็นน้ัน  และหากคูกรณีรองขอก็ใหทําสําเนารายงานความเห็นน้ันให 
                   คูกรณีอาจยื่นคํารองขอซักถามผูเชี่ยวชาญก็ได  หากอนุญาโตตุลาการพิจารณาอนุญาต
ก็ใหนําวิธีการสืบพยานในขอ 25 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

ขอ  28  ถาคูกรณีไมมีพยานอ่ืนใดมาเสนอตออนุญาโตตุลาการอีกก็ใหสั่งปดการพิจารณา 
 

 
หมวด  6 
คําชี้ขาด 

 
 

ขอ  29  คําชี้ขาดจะตองทําใหเสร็จภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ตั้งอนุญาโต 
ตุลาการคนสุดทาย  เวนแตมีเหตุจําเปน  อนุญาโตตุลาการอาจขยายเวลาออกไปอีกไดตามสมควร 



แตไมเกิน 90 วัน 
 

ขอ  30  คําชี้ขาด คําสั่ง และคําวินิจฉัยใหเปนไปตามเสียงขางมากของอนุญาโตตุลาการ   
แตจะกําหนดหรือชี้ขาดการใดใหเกินขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคําขอของคูกรณีไมได   
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เวนแตจะเปนการกําหนดคาใชจายในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือคาปวยการอนุญาโตตุลาการ  หรือเปน
การชี้ขาดใหเปนไปตามขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันระหวางคูกรณี 

 
ขอ  31  อนุญาโตตุลาการจะตองวินิจฉัยชี้ขาดไปตามหลักแหงกฎหมายและความยุติธรรม 

                    ในการตีความตามสัญญาใหคํานึงถึงสภาพความเปนไปไดและแนวปฏิบัติทางการคา 
ตามสัญญานั้นๆดวย 
 

ขอ  32  คําชี้ขาดจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของอนุญาโตตุลาการ  ระบุวัน เดือน ป  
และสถานที่ทําคําชี้ขาดไวโดยชัดแจง  ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการคนใดไมลงลายมือชื่อไว  ให
อนุญาโตตุลาการอื่นหรืออธิบดีจดแจงเหตุขัดของลงไว 
                   คําชี้ขาดจะตองระบุเหตุผลแหงการวินิจฉัยทั้งปวงไวโดยชัดแจง 
                   คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมิใหเปดเผยตอสาธารณชน  เวนแตคูกรณียินยอม 
                   เม่ือทําคําชี้ขาดแลว  ใหสงสําเนาคําชี้ขาดไปยังคูกรณีทุกฝายโดยไมชักชา  และให 
ถือวาคําชี้ขาดมีผลผูกพันคูกรณีแลว  ตั้งแตวันที่สําเนาคําชี้ขาดไปถึงคูกรณีฝายนั้น 
 

ขอ  33  ภายในกําหนดเวลา 30 วัน  นับแตวันที่สําเนาคําชี้ขาดไปถึง  เม่ือเกิดความสงสัย 
ตามควรเกี่ยวกับขอความในคําชี้ขาด  คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งอาจรองขอใหอนุญาโตตุลาการตีความ 
ขอความนั้นได  คําตีความนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของคําชี้ขาด  และตองปฏิบัติไปในทํานองเดียวกับ 
การทําคําชี้ขาด ทั้งน้ีใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแตไดรับคํารองขอ 
 

ขอ  34  ถาในคําชี้ขาดใดมีขอผิดพลาดหรือขอผิดหลงเล็กนอย  เม่ืออนุญาโตตุลาการเห็น 
สมควรหรือเม่ือคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งรองขอ  อนุญาโตตุลาการอาจแกไขใหถูกตองภายใน 30 วัน 
นับแตมีคําชี้ขาดหรือไดรับคํารองขอ 
 

ขอ  35  ภายในกําหนดเวลา  30  วัน  นับแตวันที่สําเนาคําชี้ขาดไปถึง เม่ือคูกรณีฝายใด 
เห็นวามิไดชี้ขาดในขอประเด็นสาระสําคัญใด ก็อาจรองขอใหอนุญาโตตุลาการทําคําชี้ขาดเพิ่มเติม 
ในประเด็นขอน้ันได 



                   ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการเห็นวาขอประเด็นนั้นเปนขอสาระสําคัญและยังมิไดชี้ขาดไว  
ก็ใหทําการชี้ขาดในประเด็นน้ันใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 30 วัน นับแตวันที่คูกรณีฝายนั้นไดยื่นคํารองขอ 
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                   ถาอนุญาโตตุลาการเห็นวาการทําคําชี้ขาดเพิ่มเติมน้ันไมอาจกระทําได  นอกจาก 
จะตองรับฟงขอเท็จจริงน้ันเพิ่มเติม ก็อาจสั่งใหคูกรณีนําพยานหลักฐานมาสืบได อน่ึงอนุญาโตตุลาการ 
จะตองทําคําชี้ขาดเพิ่มเติมดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแตวันที่คูกรณีไดยื่นคํารองขอ 
 

ขอ  36  เม่ืออนุญาโตตุลาการทําคําชี้ขาด ทําคําตีความ แกไขขอผิดพลาดเล็กนอย  หรือทํา 
คําชี้ขาดเพิ่มเติมแลวแตกรณีเสร็จสิ้นแลว  ใหอนุญาโตตุลาการสงมอบสํานวนทั้งหมดใหแกกรมทรัพย
สินทางปญญาเพื่อเก็บรักษา 
 
 

หมวด  7 
คาใชจาย  คาปวยการ  และการวางเงินประกัน 

 
 

ขอ  37  คาใชจายในชั้นอนุญาโตตุลาการ  และคาปวยการอนุญาโตตุลาการใหเปนไปตาม 
อัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

ขอ  38  กอนที่จะมีการดําเนินวิธีพิจารณาอนุญาโตตุลาการไมวาในขั้นตอนใด  หากอธิบดี 
เห็นสมควรอาจเรียกใหคูกรณีฝายที่ตองรับผิดชอบวางเงินประกันคาใชจายและคาปวยการได 
                   ถาคูกรณีไมวางเงินประกันใหครบถวนภายในเวลาที่กําหนด  ใหอธิบดีแจงไปยัง 
อนุญาโตตุลาการ เพ่ือใหมีคําสั่งงดการดําเนินกระบวนพิจารณาไวก็ได 
 
 

หมวด  8 
แบบอยางขอกําหนดอนุญาโตตุลาการ 

 
 

ขอ  39  คูกรณีอาจระบุขอกําหนดอนุญาโตตุลาการดังตอไปน้ีในสัญญา  เพื่อใหกรมทรัพยสิน
ทางปญญาเปนผูดําเนินการอนุญาโตตุลาการ  และใชขอบังคับวาดวยอนุญาโตตุลาการบังคับแกการ 
อนุญาโตตุลาการนั้น 



 “ขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ซึ่งเกิดจากสัญญาน้ี  หรือเก่ียวเนื่องกับ
สัญญาน้ี  รวมทั้งปญหาการผิดสัญญา  การเลิกสัญญา  หรือความสมบูรณแหงสัญญา 
ดังกลาวใหทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามขอบังคับกระทรวงพาณิชยวาดวย
อนุญาโตตุลาการดานทรัพยสินทางปญญาซึ่งใชบังคับอยูในขณะที่มีการเสนอขอพิพาท   
เพื่อการอนุญาโตตุลาการและใหอยูภายใตการดําเนินการของกรมทรัพยสินทางปญญา  
กระทรวงพาณิชย  ดังกลาว” 
 
 
      ประกาศ ณ วันที่  11  กรกฎาคม  2545 
 
 
 
                  (นายสุวรรณ  วลัยเสถียร) 
       รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
        รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
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