
แบบตัวอยา่ง 
ข้อตกลงการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย ์

 
 

ที่ ............/................ 
 

ข้อตกลงฉบับน้ี ทําขึ้นที่ .................................................. เมื่อวันที่ .........................................  
ระหว่าง ...............................................................................................................................................................  
โดย ......................................................................................................................................................................  
ตําแหน่ง ............................................................................................................................................................... 
อยู่ที่ ……………...................................................................................................................................................... 
ซึ่งต่อไปในข้อตกลง เรียกว่า “ผู้อนุญาต” ฝ่ายหน่ึง กับ....................................................................................... 
อยู่ที่ .................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้เข้าถึง” อีกฝ่ายหน่ึง  

 
โดย ท่ีผู้ เข้ าถึ ง ไ ด้รับอนุญาตใ ห้ เข้ าถึ งทรัพยากรชีวภาพตามหนังสืออนุญาตของ 

.............................................................. เลขที่.................... เอกสารภาคผนวกหมายเลข ๑ ท้ายข้อตกลงฉบับน้ี 
  

ทั้งสองฝ่ายทําข้อตกลงกันดังมีข้อความดังน้ี 
 
หมวดทั่วไป  

ข้อ ๑ ผู้เข้าถึงยอมรับว่า ทรัพยากรชีวภาพที่ปรากฏในราชอาณาจักรเป็นทรัพย์สินที่อยู่
ในสิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย 

ข้อ ๒ เอกสารภาคผนวกแนบท้ายข้อตกลงดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลง
ฉบับน้ี 

เอกสารหมายเลข ๑:  หนังสืออนุญาต 
เอกสารหมายเลข ๒:  แผนงานโครงการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพฉบับสมบรูณ์ 
เอกสารหมายเลข ๓:  แบบรายงานความก้าวหน้าระหว่างเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ 
เอกสารหมายเลข ๔:  แบบรายงานผลการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ 
เอกสารหมายเลข ๕ :  ข้อตกลงเ ก่ียว กับการโอนสิท ธิระหว่างผู้ เ ข้ าถึ ง กับ

บุคคลภายนอก 
เอกสารหมายเลข ๖:  แบบรายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

ประจํา............................... 
 
 
 
 



การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพในราชอาณาจักร 
ข้อ ๓ ผู้เข้าถึงมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพเฉพาะตามชนิด จํานวน ปริมาณ วิธี และ

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต เอกสารภาคผนวกหมายเลข ๑ และตามแผนงานโครงการเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพ เอกสารภาคผนวกหมายเลข ๒ ท้ายข้อตกลงฉบับน้ีเท่าน้ัน  
 หากผู้เข้าถึงประสงค์จะเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการอ่ืนหรือโดยมีลักษณะ
แตกต่างจากที่ระบุไว้ในวรรคก่อน ผู้เข้าถึงจะต้องได้รับหนังสือให้ความยินยอมจากผู้อนุญาตก่อนเข้าถึงทุกคร้ัง 

ข้อ ๔ ผู้ เข้าถึงมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพในข้อ ๑ เป็นเวลา ๑ ปี  
ต้ังแต่ ............................................................................... ถึง .............................................................................. 

ข้อ ๕ ในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพในข้อ ๑ ผู้เข้าถึงตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงซึ่งผู้อนุญาตแจ้งให้ทราบอย่างเคร่งครัด  

ข้อ ๖ ผู้เข้าถึงได้นําหลักประกันเป็น ................................ เป็นจํานวน .................... บาท
ให้แก่ผู้อนุญาตเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพฉบับน้ี   

 
พันธกรณีระหว่างการเข้าถึง 

ข้อ ๗ ผู้เข้าถึงตกลงจะใช้วิธีการเข้าถึงที่มีมาตรฐานและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่เป็น
อันตรายต่อระบบนิเวศ 

 หากความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือแหลง่ที่อยู่อาศยัหรือชนิดพันธ์ุใดมีส่วนเกิดจาก
วิธีการเข้าถึงตามวรรคแรก ผู้เข้าถึงตกลงรับผิดชอบเยียวยาแก้ไขความเสียหายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เข้าถึง 
แต่เพียงผู้เดียว 

ข้อ ๘ ผู้เข้าถึงตกลงจะจัดให้มีนักวิจัยหรือผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นคนสัญชาติไทยซึ่งมีวุฒิ
การศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ .................................................. ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเข้าร่วมกระบวนการสําคัญ
ในโครงการการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพอย่างน้อย ............. คน 

ผู้เข้าถึงจะแจ้งรายช่ือนักวิจัยหรือผู้เช่ียวชาญในวรรคแรกให้แก่ผู้อนุญาตภายใน 
......... วันนับแต่ที่ได้ทําข้อตกลงฉบับน้ี 

ข้อ ๙ ผู้เข้าถึงตกลงจะใช้วิธีการเพ่ือป้องกันมิให้บุคคลอ่ืนนอกจากผู้ร่วมวิจัยและผู้อนุญาต
เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพหรือข้อมูลอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึง โดยวิธีการดังกล่าวจะอยู่ในมาตรฐานความ
ระมัดระวังเช่นเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพพึงใช้ความระมัดระวังเป็นธรรมดาในกิจการอาชีวะของตน 

ข้อ ๑๐ ผู้เข้าถึงยินยอมให้บุคลากรที่ผู้อนุญาตมอบหมายเข้าตรวจสอบกระบวนการและ
สถานที่ที่เข้าถึงเพ่ือรายงานต่อผู้อนุญาตได้ แต่บุคคลดังกล่าวต้องแสดงหลักฐานการมอบหมายหน้าที่น้ันต่อ 
ผู้เข้าถึงด้วย  

ข้อ ๑๑ ผู้เข้าถึงตกลงจะรายงานให้ผู้อนุญาตทราบถึงความก้าวหน้าของการดําเนินการ
ตามแผนงานโครงการฯ เอกสารภาคผนวกหมายเลข ๒ ทุก ................... ตามแบบที่กําหนดในเอกสาร
ภาคผนวกหมายเลข ๓ ท้ายข้อตกลงนี้ 
 ผู้เข้าถึงตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคแรก 

ข้อ ๑๒ หากปรากฏทรัพยากรชีวภาพอ่ืนใดในระหว่างการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพตาม
ข้อตกลงฉบับน้ี ไม่ว่าจะปรากฏขึ้นเองหรือโดยการกระทําของผู้หน่ึงผู้ใด และไม่ว่าผู้เข้าถึงจะทราบหรือระบุหรือ
ทําอนุกรมวิธานทรัพยากรชีวภาพดังกล่าวได้หรือไม่ ผู้เข้าถึงตกลงจะแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบโดยพลัน  



ข้อ ๑๓ หากผู้เข้าถึงประสงค์จะเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล กระบวนการและ/หรือผล 
การเข้าถึง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือสื่อใด ผู้เข้าถึงจะต้องได้รับหนังสือให้ความยินยอมจากผู้อนุญาตก่อน
เผยแพร่ทุกคร้ัง 

ข้อ ๑๔ ผู้เข้าถึงตกลงจะไม่โอนสิทธิในหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อนุญาต 
 
พันธกรณีเม่ือการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพสิ้นสุดลง 

ข้อ ๑๕ เมื่อการเข้าถึงตามโครงการสิ้นสุดลงหรือถือว่าสิ้นสุดลง ผู้เข้าถึงตกลงจะแจ้งผล 
การดําเนินการให้ผู้อนุญาตทราบโดยพลันและส่งรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่ผู้อนุญาตภายใน
.................................. นับจากวันที่การดําเนินงานตามโครงการได้สิ้นสุดลงหรือถือว่าสิ้นสุดลง ตามแบบ
รายงานผลการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ เอกสารภาคผนวกหมายเลข ๔ ท้ายข้อตกลงฉบับน้ี  

 ภายใน ............. วันนับแต่วันที่การเข้าถึงสิ้นสุดลงหรือถือว่าสิ้นสุดลง ผู้เข้าถึงตก
ลงจะส่งตัวอย่างชนิดพันธ์ุที่สมบูรณ์ หรือข้อมูลเก่ียวกับชนิดพันธ์ุ (ในกรณีที่ไม่อาจส่งตัวอย่าง) ให้แก่ผู้อนุญาตเพ่ือ
เก็บรักษาไว้ 

 ผู้เข้าถึงตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามสองวรรคก่อน  
ข้อ ๑๖ หากระหว่างการเข้าถึงมีการก่อสร้างโรงเรือน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดขึ้นใน

พ้ืนที่ของผู้อนุญาตหรือของหน่วยงานของรัฐอ่ืนใด เมื่อระยะเวลาการเข้าถึงตามโครงการสิ้นสุด หรือถือว่า 
สิ้นสุดลง ผู้ เข้าถึงตกลงจะรื้อถอนโรงเรือน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างน้ันให้เสร็จสิ้นด้วยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้เข้าถึง เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๑๗ ผู้อนุญาตตกลงให้ผู้เข้าถึงมีสิทธินําทรัพยากรชีวภาพหรือสารชีวภาพหรือผลจาก 
การเข้าถึงไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เว้นแต่ต้องห้ามตามกฎหมาย 

ข้อ ๑๘ เมื่อมีการใช้ทรัพยากรชีวภาพหรือมีการใช้ผลที่ได้รับจากกระบวนการเข้าถึงหรือ
ข้อมูลตามข้อตกลงฉบับน้ี ผู้เข้าถึงตกลงจะเปิดเผยแหล่งที่มาของทรัพยากรชีวภาพหรือองค์ความรู้ดังกล่าว 
ทุกคร้ังว่าได้รับจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพในราชอาณาจักรไทย 

ข้อ ๑๙ เมื่อมีบุคคลอ่ืนใช้ทรัพยากรชีวภาพหรือผลท่ีได้รับจากการเข้าถึงตามข้อตกลง 
ฉบับน้ีผู้เข้าถึงมีหน้าที่  

(๑) จัดทําข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชีวภาพหรือผลท่ีได้รับจากการ
เข้าถึงน้ัน ระหว่างผู้เข้าถึงกับบุคคลภายนอก  

(๒) นําความในข้อตกลงเ ก่ียวกับการโอนสิทธิตามเอกสารภาคผนวก 
หมายเลข ๕ ไประบุไว้ในข้อตกลงระหว่างผู้เข้าถึงกับบุคคลภายนอกดังกล่าวด้วย 

(๓) แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบโดยพลัน 
ข้อ ๒๐ ผู้เข้าถึงตกลงจะไม่โอนสิทธิตามข้อตกลงฉบับน้ีให้กับบุคคลอ่ืน เว้นแต่จะได้รับ

หนังสือให้ความยินยอมจากผู้อนุญาตก่อน 
 ในกรณีที่ผู้เข้าถึงโอนสิทธิตามข้อตกลงการเข้าถึงให้แก่บุคคลภายนอก หรือ
อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิในทรัพยากรชีวภาพหรือผลที่ได้รับจากการเข้าถึง ผู้เข้าถึงต้องจัดการให้ 
ผู้อนุญาตได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ ๒๕ 



ข้อ ๒๑ ผู้เข้าถึงตกลงจะรายงานผลการใช้ประโยชน์ดังกล่าวตามแบบที่กําหนดไว้ใน
เอกสารภาคผนวกหมายเลข ๖ ท้ายข้อตกลงฉบับน้ีให้แก่ผู้อนุญาตเป็นประจําทุก ........................... นับแต่วันที่ 
การเข้าถึงตามข้อตกลงฉบับน้ีสิ้นสุดลง   

การรายงานตามวรรคแรก ผู้เข้าถึงไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิผู้อนุญาตและ/หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้อนุญาตที่จะตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการใช้ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นได้ตาม
ระยะเวลาอันควร 

ข้อ ๒๒ เว้นแต่มีข้อตกลงตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้อนุญาตตกลงจะคืนเงินค่าประกันใน
ข้อ ๖ ให้กับผู้เข้าถึงภายใน ....................................... นับแต่ระยะเวลาความรับผิดสิ้นสุดลง 
 
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ตอบแทน 

ข้อ ๒๓ ผู้อนุญาตยอมรับว่า ผู้ เข้าถึงมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานหรือ
กระบวนการที่ได้จากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ตามข้อตกลงนี้  
 ก่อนผู้เข้าถึงจะยื่นคําร้องต่อหน่วยงานเพ่ือขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาในวรรคก่อน ผู้เข้าถึงตกลงจะแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบเป็นหนังสือและยินยอมส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานอ่ืนตามที่ผู้อนุญาตร้องขอ 

เมื่อผู้เข้าถึงได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับผลงานในวรรคก่อน ผู้เข้าถึง
ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบเป็นหนังสือภายใน ....................... นับแต่ที่ได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาน้ัน 

ข้อ ๒๔ ผู้เข้าถึงตกลงจะแจ้งผลการขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในข้อ ๒๓ ให้แก่ 
ผู้อนุญาตภายใน ...............................  

ข้อ ๒๕ หากผู้เข้าถึงไม่แจ้งผลการดําเนินการในข้อ ๒๔ คู่กรณีถือว่าผู้เข้าถึงสละสิทธิการ
ขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่พึงได้ตามข้อ ๒๓ และผู้เข้าถึงยินยอมให้ผู้อนุญาตขอรับสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาแทนโดยผู้เข้าถึงจะให้ความร่วมมือและให้ความสะดวกแก่ผู้อนุญาตให้ขอสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ดังกล่าว 

 ผู้เข้าถึงตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคแรก และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔  

ข้อ ๒๖ ผู้เข้าถึงตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนําทรัพยากรชีวภาพหรือผลที่
ได้รับจากการเข้าถึงตามข้อตกลงฉบับน้ีไปใช้ประโยชน์ไม่ว่ารูปแบบใดให้แก่ผู้อนุญาตในอัตราร้อยละ ................... 
ของรายได้ที่ผู้เข้าถึงได้รับอันเน่ืองจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่เกิดขึ้นทุกแห่งทั่วโลก ก่อนหักค่าใช้จ่ายนับ
แต่วันที่ผู้เข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ดังกล่าวตราบเท่าที่ยังก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้เข้าถึง 
 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคแรก ผู้เข้าถึงจะจ่ายให้แก่ผู้อนุญาตเป็นรายปี  
ภายใน................. วันนับแต่วันสิ้นปีแต่ละปี โดยวิธี.............................................................................................  
 การดําเนินการตามข้อน้ี หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ผู้เข้าถึงตกลงเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

ข้อ ๒๗ นอกจากผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินตามข้อ ๒๖ ผู้เข้าถึงตกลงจะให้ผลประโยชน์แก่ 
ผู้อนุญาต อันได้แก่................................................................................................................................................ 

ผลประโยชน์ในวรรคแรกผู้เข้าถึงตกลงจะจ่ายให้แก่ผู้อนุญาต โดย.......................... 
................................................................................................................................................................. 

 



การผิดสัญญาและคา่ปรบั 
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ผู้เข้าถึงไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อหน่ึงข้อใดของข้อตกลงฉบับน้ี ผู้อนุญาต

มีสิทธิยกเลิกข้อตกลงได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขในข้อตกลงด้วย 
 ค่าเสียหายในวรรคก่อนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเยียวยาบุคคลภายนอกที่
ได้รับผลกระทบจากการผิดเง่ือนไขของผู้เข้าถึง ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม ค่าใช้จ่ายในการระงับข้อ
พิพาทระหว่างผู้เข้าถึงกับผู้อนุญาตด้วย  
  เมื่อผู้อนุญาตใช้สิทธิยกเลิกข้อตกลง ให้ถือว่าการเข้าถึงตามข้อตกลงฉบับน้ีสิ้นสุดลง 

ข้อ ๒๙ หากผู้เข้าถึงไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อหน่ึงข้อใดของข้อตกลงฉบับน้ีและผู้อนุญาต
ไม่ใช่สิทธิบอกเลิกตกลงในข้อ ๒๘ ผู้เข้าถึงยินยอมจ่ายค่าปรับจากการผิดข้อตกลงให้แก่ผู้อนุญาต 
ในอัตรา.......................................... ต่อ....................................... จนกว่าผู้เข้าถึงจะปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ตรงตาม
เง่ือนไขในข้อตกลง  

ข้อ ๓๐ หากผู้อนุญาตมีสิทธิให้ผู้เข้าถึงชําระค่าเสียหายในข้อ ๒๘ หรือค่าปรับในข้อ ๒๙  
ผู้เข้าถึงยินยอมให้ผู้อนุญาตริบหลักประกัน (หรือเรียกร้องเอาจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ําประกัน) ตามข้อ ๖  
เต็มตามจํานวนหรือตามที่ผู้อนุญาตเห็นสมควร 

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่การชําระหน้ีตามข้อตกลงฉบับน้ีตกเป็นอันพ้นวิสัยโดยโทษฝ่ายผู้อนุญาต
ไม่ได้ คู่กรณีตกลงกันว่าไม่ถือว่าฝ่ายผู้อนุญาตผิดข้อตกลง และตกลงให้การเสียหายน้ันตกเป็นภาระแก่ฝ่าย 
ผู้เข้าถึง 

 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

ข้อ ๓๒ หากคู่กรณีตามข้อตกลงฉบับน้ีประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในข้อตกลงข้อ
หน่ึงข้อใด คู่กรณีฝ่ายน้ันจะมีหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงเพ่ือตกลงกันต่อไป 

ข้อ ๓๓ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาในข้อ ๔ หากผู้เข้าถึงประสงค์จะต่ออายุข้อตกลงฉบับ
น้ีต่อไป ผู้เข้าถึงจะมีหนังสือแจ้งผู้อนุญาตไม่น้อยกว่า .......................... ก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวเพ่ือ 
ตกลงกันต่อไป 

ข้อ ๓๔ หากครบกําหนดระยะเวลาในข้อ ๔ และไม่มีการต่ออายุข้อตกลงฉบับน้ีภายใน
ระยะเวลาในข้อ ๓๓ ถือว่าคู่กรณีตกลงให้ข้อตกลงฉบับน้ีสิ้นสุดลงโดยทันทีมิต้องมีการบอกกล่าว 

 
การตีความและการระงับข้อพิพาท 

ข้อ ๓๕ ข้อตกลงฉบับน้ีให้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความของกฎหมายไทย 
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องจากข้อตกลงนี้หรือเก่ียวเนื่องกับ

ข้อตกลงนี้ คู่กรณีตกลงเจรจากันเพ่ือระงับข้อพิพาทภายใน.................นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งให้ทราบถึง 
การกล่าวอ้างว่ามีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้อง 

หากทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้ภายใน ........................... นับจากวันที่เริ่มเจรจา  
คู่กรณีตกลงมอบข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ช้ีขาด 

 
 



ข้อ ๓๗ การต้ังอนุญาโตตุลาการในข้อ ๓๖ คู่กรณีตกลงจะแต่งต้ังบุคคลใดนอกจากคู่กรณี
ฝ่ายน้ันขึ้นเป็นอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายละหน่ึงคนภายใน............................ และให้อนุญาโตตุลาการทุกฝ่ายตกลง
แต่งต้ังบุคคลอีกคนหน่ึงขึ้นเป็นอนุญาโตตุลาการภายใน ……........................... เพ่ือร่วมกันพิจารณาและ 
ช้ีขาดข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้อง 

ข้อ ๓๘ กระบวนการพิจารณาและมีคําช้ีขาด คู่กรณีตกลงให้อนุญาโตตุลาการนํา
หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรมมาใช้บังคับ 

ข้อ ๓๙ หากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยอมต้ังอนุญาโตตุลาการภายในกําหนดเวลาใน 
ข้อ ๓๗ โดยไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงทราบก่อนสิ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว คู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ถือว่าคู่กรณีฝ่ายน้ันไม่ประสงค์จะแต่งต้ังอนุญาโตตุลาการ และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิดําเนินการตาม
กฎเกณฑ์ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานศาลยุติธรรม 

 
ข้อตกลงฉบับน้ีทําขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความเป็นอย่างดี จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
 
 
ลงช่ือ.................................................................ผู้อนุญาต 
  (................................................................) 
 
ลงช่ือ....................................................................ผู้เข้าถึง 
  (..................................................................) 
 
ลงช่ือ.......................................................................พยาน 
  (.....................................................................) 
 
ลงช่ือ ......................................................................พยาน 
  (......................................................................) 

 
 

 


