“วุฒิไกร” ปลื้มระบบ “ระงับขอพิพาทออนไลน”
ชวยลดขั้นตอนไกลเกลี่ย จากเดือนครึ่ง เหลือ 2 วัน
กรมทรัพยสินทางปญ ญา ภายใตการนําของ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
เดิ นหน า ขั บ เคลื่อ นองค ก รสู Smart DIP จัด บริการไกลเกลี่ย ขอ พิพ าทออนไลน ฟ รี ให กับ ประชาชน โดยมุ ง
แกปญ หาขอพิพาทด านทรัพยสินทางปญ ญาภายใตสถานการณ การแพรระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) พรอมเผยเคสแรกไกลเกลี่ยขอ พิพ าทสําเร็จโดยใชเวลาเพียง 2 วัน จากเดิม ที่ ใช เวลารวมกว า
45 วั น อธิ บ ดี ก รมทรัพ ย สิ น ทางป ญ ญาย้ํ า ผู ใชบ ริ ก ารตอ งได รับ ความสะดวกรวดเร็ว ประหยั ด ค า ใช จ า ย
ลดความเสี่ยงจากโรคดังกลาว และลดจํานวนคดีทรัพยสินทางปญญาที่จะขึ้นสูศาล
นายวุ ฒิ ไกร ลีวี ระพั น ธุ อธิ บ ดี ก รมทรัพ ย สิน ทางป ญ ญา เป ด เผยถึ งความคื บ หน า จากการลงนาม
ในบั น ทึก ขอ ตกลงความร วมมือ เพื่อ พั ฒ นากระบวนการระงับ ขอ พิ พ าทดานทรั พ ย สิน ทางป ญ ญา เมื่อ วั น ที่
7 ธัน วาคม 2563 โดยเปน ความรว มมื อระหวา งกรมทรัพ ย สิน ทางปญ ญา กระทรวงพาณิ ชย และสถาบั น
อนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC) กระทรวงยุติธรรม ในการนําระบบระงับขอพิพาท
ออนไลน (Online Dispute Resolution : ODR) มาใช เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการระงั บ ข อ พิ พ าท
ดานทรัพยสินทางปญญา ตั้งแตชวงตนเดือนมกราคม 2564 ที่ผานมา
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 มีผูใชบริการเปนรายแรก ซึ่งหลังจากคูกรณีเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาท
ออนไลน กรมทรัพยสินทางปญญาไดทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการไกลเกลี่ยใหทั้งสองฝายสามารถเจรจา
ตกลงกัน ได โดยมีการจัดทําบัน ทึ กขอตกลงระงับ ขอพิ พาทรวมกัน ในวันจัน ทรที่ 11 มกราคม 2564 นั บวา
ใชเวลาดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพียง 2 วันทําการเทานั้น จึงถือวารวดเร็วกวาวิธีการไกลเกลี่ยในรูปแบบปกติ
ที่จะตองนัดหมายคูกรณีเขามาเจรจาที่กรมฯ โดยใชระยะเวลาดําเนินการประมาณ 45 วันกวาจะเสร็จสิ้น
นายวุฒิไกร กลาววา การดําเนินงานดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการนําเทคโนโลยีมาใช
พั ฒ นางานบริการให มี ความสะดวกรวดเร็ว ดําเนิ นการได ทุก ที่ ทุก เวลา ลดภาระค าใช จ ายในการเดิ น ทาง
หรือสงเอกสารหลักฐาน เพราะดําเนินการผานระบบอิเล็กทรอนิกสไดทั้งหมด อีกทั้งยังชวยลดคดีความที่ตอง
นําขึ้นสูศ าลตามเจตนารมณของกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญาอีกดวย
อธิ บ ดี ก รมทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา กล า วอี ก ว า ระบบไกล เกลี่ ย ข อ พิ พ าทออนไลน เป น ทางเลื อ ก
ในการอํานวยความยุติธรรมซึ่งคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูใชบริการเปนหลัก รวมทั้งยังเปนหนึ่งใน
แผนขับเคลื่อนองคกรสูการเปน Smart DIP โดยกรมฯ มีเปาหมายในการปรับ รูปแบบงานบริการประชาชน
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ใหอยูบ นแพลตฟอรม ออนไลนอยา งเบ็ ดเสร็จครบวงจร ลดขอ จํากั ดตางๆ เพื่ อใหป ระชาชนสามารถเขาถึ ง
งานบริการของกรมฯ ไดงายขึ้น อี กทั้ งยังตอบโจทยแ นวนโยบายของรัฐบาลที่ มุ ง เนน ให ห น วยงานภาครัฐ
นํ าเทคโนโลยี มาใชอํ านวยความสะดวกทางการคาเพื่ อรองรับ ยุคดิจิทัล ยกระดับ การบริ การให เป น ไปตาม
มาตรฐานสากล และสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมทรัพยสนิ ทางปญญาตระหนักดีวา ปจจุบันภาคธุรกิจใหความสําคัญกับการนําทรัพยสินทางปญญา
มาใชประโยชนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ จึงอาจกอใหเกิดกรณีพิพาทที่เกี่ยวของกับการละเมิด
ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา ซึ่งเมื่อเกิดขอพิพาทดังกลาว ประชาชนสามารถใชบริการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ออนไลนกับกรมฯ ไดโดยไมเสียคาใชจาย เพียงดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ยื่นคําขอไกลเกลี่ยผานระบบออนไลนที่ http://odr.thac.or.th หรือเขาไปที่เว็บไซตกรมทรัพยสิน
ทางปญญา www.ipthailand.go.th เลือก “การระงับขอพิพาทออนไลน”
2. ระบุอีเมลของคูกรณีเพื่อเชิญคูกรณีเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยออนไลน
3. เมื่อคูกรณีเขาสูกระบวนการแลว การไกลเกลี่ยจะดําเนินการผานระบบออนไลนทั้งหมด ตั้งแตเริ่ม
จนสิ้น สุ ด กระบวนการ เชน การนั ดหมาย การเจรจาผา นทางแชทรูม หรื อ Video Conference ตลอดจน
การจัดทํารางและลงนามในบันทึกขอตกลงระงับขอพิพาท
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอีย ดเพิ่ มเติม ไดที่ กลุมงานระงับขอ พิพ าท กองกฎหมาย กรมทรัพ ย สิน ทาง
ปญญา โทร. 02-547-5029 ในวันและเวลาราชการ
...............................................
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