
 
ขอบังคับกระทรวงพาณิชย 

วาดวยการประนอมขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญา 
 
 

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

หมวด  1 
บทนิยาม 

 
 

ขอ  1  ในขอบังคับน้ี 
          (1)  “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

(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  ผูประนอมขอพิพาทซึ่งกรมทรัพยสินทางปญญาได
ขึ้นทะเบียนไวตามคําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งน้ี ใหหมายความรวมถึงผูประนอม 
ขอพิพาทเฉพาะคดีที่คูกรณีแตงตั้งจากบุคคลที่ไมไดอยูในทะเบียนของกรมทรัพยสินทางปญญาดวย 
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          (6)  “อนุญาโตตุลาการ”  หมายความวา  อนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดปญหาขอพิพาทซึ่ง 
กรมทรัพยสินทางปญญาไดขึ้นทะเบียนไวตามคําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการ  ทั้งน้ี  
ใหหมายความรวมถึงอนุญาโตตุลาการเฉพาะคดี  ที่คูกรณีแตงตั้งจากบุคคลที่ไมไดอยูในทะเบียน 
ของกรมทรัพยสินทางปญญาดวย 

(7)  “ขอบังคับการประนอมขอพิพาท”  หมายความวา  ขอบังคับกระทรวงพาณิชย 
วาดวยการประนอมขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญา 

(8) “ขอบังคับอนุญาโตตุลาการ”  หมายความวา  ขอบังคับกระทรวงพาณิชยวาดวย 
อนุญาโตตุลาการดานทรัพยสินทางปญญา 
 
 

หมวด 2 
การประนอมขอพิพาท 

 
 

ขอ 2  กอนเสนอขอพิพาทใหผูประนอมขอพิพาทดําเนินการ ใหนัดประชุมคูกรณีเพ่ือหาทาง
เจรจาตกลงกันเกี่ยวกับกรณีพิพาท หากอธิบดีเห็นวาจําเปนและคูกรณีเห็นสมควร ใหตั้งบุคคลคนหนึ่ง
หรือหลายคนเปนผูประนอมขอพิพาท 
  บุคคลใดที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประนอมขอพิพาทในขอพิพาทใด ยอมไมอาจเปน
อนุญาโตตุลาการในขอพิพาทนั้นไดอีก 
 

ขอ 3   ขอบังคับการประนอมขอพิพาทยอมใชบังคับแกการประนอมขอพิพาทซึ่งเกิดขึ้นจาก
สัญญาหรือเกี่ยวกับสัญญาหรือนิติสัมพันธหรือมูลเหตุอ่ืน ซึ่งคูกรณีประสงคจะใหมีการระงับขอพิพาท
โดยการประนอมขอพิพาทภายใตการดําเนินการของกรมทรัพยสินทางปญญา 

คูกรณีอาจตกลงยกเวนหรือเปลี่ยนแปลงขอบังคับการประนอมขอพิพาทในเวลาใดๆ  
ก็ไดโดยทําเปนหนังสือ แตทั้งน้ียอมไมกระทบถึงความสมบูรณแหงการที่ไดกระทําไปแลว 

ขอบังคับการประนอมขอพิพาทใดเปนการผิดแผกแตกตางกับบทบัญญัติของกฎหมาย 
อันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ก็ใหเปนไปตามกฎหมายนั้น 
 

ขอ 4  คูกรณีตกลงจะไมใชสิทธิในการระงับขอพิพาททางศาล หรือโดยทางอนุญาโตตุลาการใน
ระหวางการประนอมขอพิพาท 
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 ขอ 5   คูกรณีฝายหนึ่งอาจมีหนังสือไปถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งเพ่ือใหระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นโดย
การประนอมขอพิพาทตามขอบังคับการประนอมขอพิพาท 

ใหถือวากระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาทเริ่มขึ้น เม่ือคูกรณีอีกฝายหนึ่งตอบรับใหมี 
การระงับขอพิพาทโดยการประนอมขอพิพาท คําตอบรับดังกลาวใหทําเปนหนังสือ 

หากคูกรณีฝายที่เสนอใหมีการประนอมขอพิพาทมิไดรับคําตอบรับจากอีกฝายหนึ่ง 
ภายในเวลา 30 วันนับแตวันที่ฝายนั้นไดรับคําเสนอใหประนอมขอพิพาทหรือภายในระยะเวลาที่กําหนด
ไวในคําเสนอใหประนอมขอพิพาท ผูเสนอใหประนอมขอพิพาทอาจถือวาอีกฝายหนึ่งปฏิเสธคําเสนอ 
ดังกลาว และหากผูเสนอใหประนอมขอพิพาทประสงคจะถือเชนน้ัน ใหแจงคูกรณีอีกฝายหนึ่งทราบ 
 
 ขอ 6  ใหมีผูประนอมขอพิพาทจํานวนหนึ่งคน เวนแตคูกรณีจะเห็นสมควรใหมีผูประนอมขอ
พิพาทมากกวาหนึ่งคน ในกรณีดังกลาวใหผูประนอมขอพิพาทกระทําการรวมกัน 
 
 ขอ 7  คูกรณีอาจแตงตั้งผูประนอมขอพิพาทเองหรืออาจใหอธิบดีแนะนําหรือแตงตั้งผูประนอม 
ขอพิพาทใหก็ได 
 
 ขอ 8  เม่ือไดแตงตั้งผูประนอมขอพิพาทแลว ใหคูกรณีแตละฝายเสนอขอพิพาทของตนเปน
หนังสือตอผูประนอมขอพิพาท แสดงใหเห็นถึงลักษณะและประเด็นแหงขอพิพาท ในการนี้ใหสงสําเนา
หนังสือดังกลาวแกคูกรณีอีกฝายหนึ่ง 
         ในระหวางกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาท ผูประนอมขอพิพาทอาจขอใหคูกรณีแถลง 
ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมเม่ือเห็นสมควร 
 
 ขอ 9  ใหผูประนอมขอพิพาทดําเนินการดังน้ี 

(1)  ผูประนอมขอพิพาทจะชวยใหคูกรณีในขอพิพาทบรรลุถึงความตกลงดวยความเปนกลาง 
และอิสระ 
 (2)  ในการประนอมขอพิพาท ผูประนอมขอพิพาทพึงใชหลักความยุติธรรม โดยพิจารณาถึง
สิทธิและหนาที่ของคูพิพาท ประเพณีทางการคา และพฤติการณอ่ืนซึ่งเกี่ยวของ รวมทั้งทางปฏิบัติตอกัน
ของคูกรณีที่ผานมา 
 (3)  หากเห็นวาจําเปนและคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดรองขอ ผูประนอมขอพิพาทอาจใหคูกรณีนํา
พยานบุคคลเขาสืบ แตทั้งน้ีใหคํานึงถึงหลักการที่ใหการประนอมขอพิพาทเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 

(4)  ไมวาในระยะใดของการประนอมขอพิพาท ผูประนอมขอพิพาทอาจทําขอเสนอประนอม 
ขอพิพาทแกคูกรณี ขอเสนอดังกลาวอาจทําดวยวาจาและไมจําตองใหเหตุผลแหงขอเสนอนั้น 
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 ขอ 10  ใหอธิบดีเปนผูกําหนดสถานที่ซึ่งใชเปนที่ดําเนินกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาท  
ดูแลและกํากับการประนอมขอพิพาทใหดําเนินไปดวยความรวดเร็วและถูกตอง 
 
 ขอ 11  เม่ือคูกรณีสามารถตกลงประนีประนอมในขอพิพาท ใหผูประนอมขอพิพาทรางสัญญา
ประนอมขอพิพาทขึ้น แลวใหคูกรณีลงลายมือชื่อในสัญญาดังกลาว 
  ในสัญญาประนอมขอพิพาทตามวรรคแรก หากคูกรณีประสงค อาจระบุขอกําหนด
อนุญาโตตุลาการวา ใหระงับขอพิพาทซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกลาวโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการ 
 
 ขอ 12  ใหกรมทรัพยสินทางปญญาและผูประนอมขอพิพาทรักษาความลับเกี่ยวกับกระบวน 
พิจารณาประนอมขอพิพาท  รวมทั้งการรักษาความลับเกี่ยวกับสัญญาประนอมขอพิพาท เวนแตกรณี 
จําเปนเพื่อประโยชนแหงการบังคับตามสัญญาประนอมขอพิพาทดังกลาว 
 
 ขอ 13  กระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาทสิ้นสุดลงเม่ือ 

(1) คูกรณีทั้งสองฝายไดลงนามในสัญญาประนอมขอพิพาท 
(2) ผูประนอมขอพิพาทมีคําแถลงเปนหนังสือวาการประนอมขอพิพาทสิ้นสุดลง  เนื่องจากไมมี 

ประโยชนที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาทตอไป 
(3) คูกรณีในขอพิพาทตางเห็นสมควรใหการประนอมขอพิพาทยุติลงโดยทําความตกลงเปน 

หนังสือ 
 (4) คูกรณีฝายหนึ่งมีหนังสือไปยังคูกรณีอีกฝายหนึ่ง และผูประนอมขอพิพาทแสดงความ
ประสงคใหการประนอมขอพิพาทยุติลง 
 
 
           หมวด 3 
           คาใชจาย 
 
 
 ขอ 14   ภายหลังกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาทสิ้นสุดลง ใหกรมทรัพยสินทางปญญา
กําหนดคาใชจายในการประนอมขอพิพาทเพื่อเรียกเก็บจากคูกรณี คาใชจายในการประนอมขอพิพาท 
ใหรวมถึงคาใชจายดังตอไปน้ี 

(1) คาปวยการของผูประนอมขอพิพาท 
(2) คาพาหนะเดินทางและคาใชจายอ่ืนๆ ของผูประนอมขอพิพาท 
(3) คาพาหนะเดินทางและคาใชจายอ่ืนๆ ของพยาน 
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 ขอ 15  เวนแตจะระบุไวเปนอยางอ่ืน ใหคูกรณีรับผิดเกี่ยวกับคาใชจายของการประนอมขอ
พิพาทโดยเทาเทียมกัน 
 
 ขอ 16  ใหดําเนินการเกี่ยวกับการวางเงินประกันคาใชจาย  ดังนี้ 
 (1) กอนการประนอมขอพิพาท อธิบดีอาจใหคูกรณีวางเงินประกันคาใชจายในกระบวนการ
พิจารณาประนอมขอพิพาท การวางประกันคาใชจายดังกลาวพึงใหคูกรณีออกใชเทาเทียมกัน 

(2) ในระหวางดําเนินกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาท อธิบดีอาจใหคูกรณีวางเงินประกัน 
คาใชจายเพิ่มเติม 

(3) หากคูกรณีมิไดวางเงินประกันคาใชจายตามที่ระบุไวใน (1) และ (2) ภายในเวลา 30 วัน 
นับแตไดรับคําบอกกลาว อธิบดีอาจใหพักกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาท 

(4) ภายหลังที่กระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาทสิ้นสุดลง ใหกรมทรัพยสินทางปญญา 
จัดทําบัญชีคาใชจายในกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาทและใหคืนเงินประกันสวนที่เหลือแกคูกรณี 
 
 
      หมวด  4 
           ความสัมพันธระหวางผูประนอมขอพิพาทและคูกรณี 
 
 
 ขอ 17 คูกรณีและผูประนอมขอพิพาทสัญญาวาผูประนอมขอพิพาทจะไมรับหนาที่เปน
อนุญาโตตุลาการ หรือผูแทน หรือทนายความของคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งในการอนุญาโตตุลาการ 
หรือในศาลเกี่ยวกับขอพิพาท ซึ่งเปนมูลแหงกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาท คูกรณีสัญญาวา 
จะไมอางผูประนอมขอพิพาทเปนพยานในกระบวนพิจารณาดังกลาว 
 
 ขอ 18 คูกรณีสัญญาวาจะไมอางหรือนําสิ่งตอไปน้ีเปนพยานในกระบวนพิจารณาชั้น
อนุญาโตตุลาการหรือศาลยุติธรรม ไมวาในการพิจารณาดังกลาวจะมีประเด็นเกี่ยวเนื่องถึงขอพิพาท 
อันเปนมูลแหงกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาทหรือไม 

(1) ความเห็นหรือขอเสนอแนะซึ่งเสนอโดยคูกรณีอีกฝายหนึ่งในกระบวนพิจารณาประนอม 
ขอพิพาท 

(2) คํารับของคูกรณีอีกฝายหนึ่งในระหวางกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาท 
(3) ขอเสนอหรือความเห็นซ่ึงเสนอโดยผูประนอมขอพิพาท 
(4) ขอเท็จจริงที่วาคูกรณีอีกฝายหนึ่งพรอมที่จะยอมรับขอเสนอประนอมขอพิพาทซึ่งเสนอโดย 

ผูประนอมขอพิพาท 
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             หมวด 5 
           แบบอยางขอกําหนดการประนอมขอพิพาท 
 
 
 ขอ 19  คูกรณีอาจระบุขอกําหนดการประนอมขอพิพาทดังตอไปน้ีในสัญญาเพื่อใหกรม 
ทรัพยสินทางปญญาเปนผูดําเนินการประนอมขอพิพาท และใชขอบังคับการประนอมขอพิพาทบังคับ 
แกการประนอมขอพิพาทนั้น 
 
  “ ในกรณีที่มีขอพิพาทเกิดข้ึนจากสัญญาน้ี หรือเก่ียวเนื่องกับสัญญาน้ี คูสัญญา
ประสงคจะใหมีการระงับขอพิพาทโดยการตกลงไกลเกลี่ยดวยวิธีประนอมขอพิพาท ตาม 
ขอบังคับกระทรวงพาณิชยวาดวยการประนอมขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญา  ซึ่งใชบังคับ
อยูในขณะที่มีการเสนอขอพิพาทเพื่อการประนอมขอพิพาท และใหอยูภายใตการดําเนินการ
ของกรมทรัพยสินทางปญญา  กระทรวงพาณิชย  ดังกลาว" 
 
 
             ประกาศ  ณ  วันที่    11     กรกฎาคม  พ.ศ. 2545 
 
  
 
       (นายสุวรรณ  วลัยเสถียร) 

               รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
        รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบังคับกระทรวงฯ วาดวยการประนอมฯ / URW 16/45 
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