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พระราชบัญญัติ 
จัดต้ังศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ 

และวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให#ไว# ณ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เป7นป8ท่ี ๕๑ ในรัชกาลป!จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล#าฯ 
ให#ประกาศว&า 

 
โดยที่เป7นการสมควรจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ 

และให#มีวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล#าฯ ให#ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว#โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต&อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว&า “พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย�สินทาง

ป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙” 

 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให#ใช#บังคับต้ังแต&วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป7นต#นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ” หมายความว&า ศาลทรัพย�สิน

ทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศกลาง และศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศภาค 
“คดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ” หมายความว&า คดีแพ&งและ

คดีอาญาท่ีอยู&ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ 
“ศาลอุทธรณ�คดีชํานัญพิเศษ”๒ หมายความว&า ศาลอุทธรณ�คดีชํานัญพิเศษตาม

กฎหมายว&าด#วยการจัดต้ังศาลอุทธรณ�คดีชํานัญพิเศษ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล&ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๕๕ ก/หน#า ๑/๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําว&า “ศาลอุทธรณ�คดีชํานัญพิเศษ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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“ประธานศาลอุทธรณ�คดีชํานัญพิเศษ”๓ หมายความว&า ประธานศาลอุทธรณ�คดี
ชํานัญพิเศษตามกฎหมายว&าด#วยการจัดต้ังศาลอุทธรณ�คดีชํานัญพิเศษ 

“คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม”๔ หมายความว&า คณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว&าด#วยระเบียบข#าราชการฝIายตุลาการศาลยุติธรรม 

“คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม”๕ หมายความว&า คณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมตามกฎหมายว&าด#วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม 

 
มาตรา ๔๖  ให#ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ 
   

 
มาตรา ๕  ให#จัดต้ังศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศกลางข้ึน 

และจะเปJดทําการเม่ือใด ให#ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 
ให#ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศกลางมีเขตตลอด

กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และ
จังหวัดปทุมธานี แต&บรรดาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศท่ีเกิดข้ึนนอกเขตของ
ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศกลางจะยื่นฟMองต&อศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและ
การค#าระหว&างประเทศกลางก็ได#  ท้ังนี้ ให#อยู&ในดุลพินิจของศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#า
ระหว&างประเทศกลางท่ีจะไม&ยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งท่ียื่นฟMองเช&นนั้นได# 

 
มาตรา ๖  การจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศภาค 

ให#กระทําโดยพระราชบัญญัติ ซ่ึงจะต#องระบุเขตศาลและกําหนดท่ีตั้งศาลนั้นไว#ด#วย 
 
มาตรา ๗  ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดีดังต&อไปนี้ 
(๑) คดีอาญาเก่ียวกับเครื่องหมายการค#า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 

                                                 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําว&า “ประธานศาลอุทธรณ�คดีชํานัญพิเศษ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง
ประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔ มาตรา ๓ นิยามคําว&า “คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง
ประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕ มาตรา ๓ นิยามคําว&า “คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง
ประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖ มาตรา ๔ แก#ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) คดีอาญาเก่ียวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๑ ถึงมาตรา 
๒๗๕ 

(๓) คดีแพ&งเก่ียวกับเครื่องหมายการค#า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีพิพาทตามสัญญา
ถ&ายทอดเทคโนโลยี หรือสัญญาอนุญาตให#ใช#สิทธิ 

(๔) คดีแพ&งอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
๒๗๑ ถึงมาตรา ๒๗๕ 

(๕) คดีแพ&งเก่ียวกับการซ้ือขาย แลกเปลี่ยนสินค#า หรือตราสารการเงินระหว&าง
ประเทศ หรือการให#บริการระหว&างประเทศ การขนส&งระหว&างประเทศ การประกันภัยและนิติกรรม
อ่ืนท่ีเก่ียวเนื่อง 

(๖) คดีแพ&งเก่ียวกับเลตเตอร�ออฟเครดิตท่ีออกเก่ียวเนื่องกับกิจกรรมตาม (๕) การ
ส&งเงินเข#ามาในราชอาณาจักรหรือส&งออกไปนอกราชอาณาจักร ทรัสต�รีซีท รวมท้ังการประกันเก่ียวกับ
กิจการดังกล&าว 

(๗) คดีแพ&งเก่ียวกับการกักเรือ 
(๘) คดีแพ&งเก่ียวกับการทุ&มตลาด และการอุดหนุนสินค#าหรือการให#บริการจาก

ต&างประเทศ 
(๙) คดีแพ&งหรือคดีอาญาท่ีเก่ียวกับข#อพิพาทในการออกแบบวงจรรวม การค#นพบ

ทางวิทยาศาสตร� ชื่อทางการค#า ชื่อทางภูมิศาสตร�ท่ีแสดงถึงแหล&งกําเนิดของสินค#า ความลับทางการ
ค#า และการคุ#มครองพันธุ�พืช 

(๑๐) คดีแพ&งหรือคดีอาญาท่ีมีกฎหมายบัญญัติให#อยู&ในอํานาจของศาลทรัพย�สินทาง
ป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ 

(๑๑) คดีแพ&งเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับข#อพิพาทตาม (๓) ถึง (๑๐) 
คดีท่ีอยู&ในเขตอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไม&อยู&ในอํานาจของศาล

ทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ 
 
มาตรา ๘  เม่ือศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศเปJดทําการแล#ว 

ห#ามมิให#ศาลชั้นต#นอ่ืนรับคดีท่ีอยู&ในอํานาจศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศไว#
พิจารณาพิพากษา 

 
มาตรา ๙๗  ในกรณีมีป!ญหาว&าคดีใดจะอยู&ในอํานาจของศาลทรัพย�สินทางป!ญญา

และการค#าระหว&างประเทศหรือไม& ไม&ว&าป!ญหานั้นจะเกิดข้ึนในศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#า
ระหว&างประเทศหรือศาลยุติธรรมอ่ืน ให#ศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว#ชั่วคราวแล#วเสนอ
ป!ญหานั้นให#ประธานศาลอุทธรณ�คดีชํานัญพิเศษเป7นผู#วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ�คดี
ชํานัญพิเศษให#เป7นท่ีสุด ในกรณีเช&นว&านี้ ถ#าตามคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ�คดีชํานัญพิเศษ
จะต#องเปลี่ยนแปลงศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ให#ศาลเดิมโอนคดีไปยังศาลดังกล&าว และให#
ถือว&ากระบวนพิจารณาท่ีได#ดําเนินการไปแล#วในศาลเดิมก&อนมีคําพิพากษาไม&เสียไป เว#นแต&ศาลท่ีรับ
โอนคดีจะมีคําสั่งเป7นอย&างอ่ืนเพ่ือประโยชน�แห&งความยุติธรรม 
                                                 

๗ มาตรา ๙ แก#ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๐  คดีท่ีค#างพิจารณาอยู&ในศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง

ประเทศภาค คู&ความทุกฝIายอาจตกลงกันร#องขอต&อศาลนั้น  ให#โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาในศาล
ทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศกลางได# แต&ห#ามมิให#อนุญาตตามคําขอเช&นว&านั้น เว#น
แต&ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศกลางจะได#ยินยอมก&อน 

 
มาตรา ๑๑  ให#ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศเป7นศาลชั้นต#น

ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และให#นําบทบัญญัติแห&งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาใช#บังคับแก&ศาล
ทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

ผู#พิพากษาในศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ 
   

 
มาตรา ๑๒๘  ในศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศทุกศาล ให#มี

ผู#พิพากษาและผู#พิพากษาสมทบตามจํานวนท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด 
 
มาตรา ๑๓๙  ในศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศกลาง และศาล

ทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศภาค ให#มีอธิบดีผู#พิพากษาศาลทรัพย�สินทางป!ญญา
และการค#าระหว&างประเทศกลาง และอธิบดีผู#พิพากษาศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง
ประเทศภาคศาลละหนึ่งคน กับให#มีรองอธิบดีผู#พิพากษาศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง
ประเทศกลางและรองอธิบดีผู#พิพากษาศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศภาค
ศาลละหนึ่งคน และในกรณีท่ีมีความจําเป7นเพ่ือประโยชน�ในทางราชการ คณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกาจะกําหนดให#มีรองอธิบดีผู#พิพากษาในแต&ละศาล
มากกว&าหนึ่งคนแต&ไม&เกินสามคนก็ได# 

 
มาตรา ๑๔  ผู#พิพากษาในศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศจะได#

ทรงพระกรุณาโปรดเกล#าฯ แต&งต้ังจากข#าราชการตุลาการตามกฎหมายว&าด#วยระเบียบข#าราชการฝIาย
ตุลาการซ่ึงมีความรู#และความเข#าใจในเรื่องเก่ียวกับทรัพย�สินทางป!ญญาหรือการค#าระหว&างประเทศ 

 
มาตรา ๑๕  ผู#พิพากษาสมทบจะได#ทรงพระกรุณาโปรดเกล#าฯ แต&งต้ังจากบุคคล

ผู#ทรงคุณวุฒิทางทรัพย�สินทางป!ญญาหรือการค#าระหว&างประเทศซ่ึงคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
คัดเลือกตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และต#องมี
คุณสมบัติและไม&มีลักษณะต#องห#ามดังต&อไปนี้ 
                                                 

๘ มาตรา ๑๒ แก#ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#า
ระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙ มาตรา ๑๓ แก#ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#า
ระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม&ต่ํากว&าสามสิบป8บริบูรณ� 
(๓) ได#รับการอบรมในเรื่องความมุ&งหมายของศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#า

ระหว&างประเทศและหน#าท่ีตุลาการมาแล#วตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

(๔) มีความรู#ความชํานาญทางทรัพย�สินทางป!ญญาหรือการค#าระหว&างประเทศ 
(๕) ไม&เป7นผู#มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร&องในศีลธรรมอันดี 
(๖) ไม&เป7นผู#มีหนี้สินล#นพ#นตัว 
(๗) ไม&เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให#จําคุก เว#นแต&เป7นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได#กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไม&เป7นคนไร#ความสามารถหรือคนเสมือนไร#ความสามารถ หรือจิตฟ!VนเฟWอน

ไม&สมประกอบหรือมีกายหรือจิตใจไม&เหมาะสมท่ีจะเป7นผู#พิพากษาสมทบ หรือเป7นโรคท่ีระบุไว#ใน
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

(๙) ไม&เป7นข#าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ#าหน#าท่ีในพรรค
การเมือง สมาชิกรัฐสภา ผู#บริหารหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู#บริหารราชการส&วนท#องถ่ินหรือ
สมาชิกสภาท#องถ่ิน ข#าราชการอัยการ ข#าราชการตํารวจ หรือทนายความ๑๐ 

ผู#พิพากษาสมทบให#ดํารงตําแหน&งคราวละห#าป8 แต&จะทรงพระกรุณาโปรดเกล#าฯ 
แต&งต้ังผู#ซ่ึงพ#นจากตําแหน&งให#ดํารงตําแหน&งต&อไปอีกก็ได# 

ก&อนเข#ารับหน#าท่ี ผู#พิพากษาสมทบต#องปฏิญาณตนต&อหน#าอธิบดีผู#พิพากษาศาล
ทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศกลาง ว&าจะปฏิบัติหน#าท่ีโดยเท่ียงธรรมและรักษา
ความลับในราชการ 

 
มาตรา ๑๖  ผู#พิพากษาสมทบพ#นจากตําแหน&ง เม่ือ 
(๑) ออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต#องห#ามอย&างใดอย&างหนึ่งตามมาตรา ๑๕ 
(๕) ขาดการปฏิบัติหน#าท่ีตามท่ีกําหนดถึงสามครั้งติดต&อกันโดยไม&มีเหตุอันสมควร 
(๖) ประพฤติตนไม&เหมาะสมแก&การเป7นผู#พิพากษาสมทบ 
การพ#นจากตําแหน&งตาม (๒) หรือ (๓) ให#นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ ถ#า

เป7นการพ#นจากตําแหน&งตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ต#องได#รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ตามกฎหมายว&าด#วยระเบียบข#าราชการฝIายตุลาการ และให#นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล#าฯ ให#พ#นจากตําแหน&ง 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีตําแหน&งผู#พิพากษาสมทบว&างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึง

คราวออกตามวาระตามมาตรา ๑๖ (๑) จะทรงพระกรุณาโปรดเกล#าฯ แต&งต้ังบุคคลซ่ึงคณะกรรมการ
                                                 

๑๐ มาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง แก#ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและ
การค#าระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตุลาการคัดเลือกข้ึนแทนตําแหน&งท่ีว&างก็ได# เว#นแต&วาระของผู#พิพากษาสมทบเหลือไม&ถึงหนึ่งร#อยแปด
สิบวันจะไม&แต&งต้ังบุคคลแทนก็ได# ให#ผู#พิพากษาสมทบซ่ึงดํารงตําแหน&งแทนอยู&ในตําแหน&งเท&ากับ
วาระท่ีเหลืออยู&ของผู#ซ่ึงตนดํารงตําแหน&งแทน 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีท่ียังไม&มีการแต&งต้ังผู#พิพากษาสมทบข้ึนใหม& หรือมีการแต&งต้ัง

แล#วแต&ยังไม&ได#เข#ารับหน#าท่ี ให#ผู#พิพากษาสมทบซ่ึงออกไปตามวาระคงอยู&ปฏิบัติหน#าท่ีไปพลางก&อน 
และให#มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีตนได#นั่งพิจารณาไว#ก&อนจนกว&าจะเสร็จคดีนั้น แต&ต#องไม&เกิน
หกสิบวันนับแต&วันครบกําหนดออกตามวาระ 

 
มาตรา ๑๙  ภายใต#บังคับมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและ

การค#าระหว&างประเทศต#องมีผู#พิพากษาไม&น#อยกว&าสองคนและผู#พิพากษาสมทบอีกหนึ่งคนจึงจะเป7น
องค�คณะพิจารณาพิพากษาคดีได# ส&วนการทําคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลนั้นจะต#องบังคับตามเสียง
ฝIายข#างมาก 

 
มาตรา ๒๐  ผู#พิพากษาศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศคนใด

คนหนึ่งมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาหรือออกคําสั่งใด ๆ นอกจากการนั่งพิจารณาและพิพากษา
คดีได# 

 
มาตรา ๒๑  เม่ือศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศเห็นเป7นการ

สมควร จะให#ศาลอ่ืนหรือเจ#าพนักงานศาลทําการสืบพยานหลักฐานส&วนใดส&วนหนึ่งแทนได# การสืบ
พยานหลักฐานดังกล&าวจะกระทําในศาลหรือนอกศาลก็ได# 

ในกรณีท่ีการสืบพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งเป7นการสืบพยานหลักฐานของฝIายโจทก�
ในคดีอาญาจะกระทําลับหลังจําเลยไม&ได# ท้ังจะต#องให#จําเลยมีโอกาสถามค#านพยานบุคคลหรือคัดค#าน
พยานหลักฐานอ่ืนได#อย&างเต็มท่ี เว#นแต&จะเป7นกรณีท่ีอาจสืบพยานหลักฐานลับหลังจําเลยได#ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา๑๑ 

 
มาตรา ๒๒  ให#อธิบดีผู# พิพากษาศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง

ประเทศกลางหรืออธิบดีผู#พิพากษาศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศภาค แล#วแต&
กรณี หรือผู#ทําการแทนในตําแหน&งดังกล&าว กําหนดเวรปฏิบัติการของผู#พิพากษาสมทบซ่ึงจะต#อง
ปฏิบัติหน#าท่ี 

ผู#พิพากษาสมทบซ่ึงนั่งพิจารณาคดีใดจะต#องพิจารณาคดีนั้นจนเสร็จ เว#นแต&ไม&อาจ
ปฏิบัติหน#าท่ีได#เพราะเจ็บปIวยหรือมีเหตุจําเป7นอย&างอ่ืน ในกรณีเช&นว&านี้ ให#ผู#มีอํานาจตามวรรคหนึ่ง
จัดให#ผู#พิพากษาสมทบคนอ่ืนปฏิบัติหน#าท่ีแทน 

ผู# พิพากษาสมทบจะได#รับค&าปIวยการ ค&าพาหนะเดินทาง ค&าเช&าท่ีพัก และ
ค&าตอบแทนอย&างอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
                                                 

๑๑ มาตรา ๒๑ วรรคสอง แก#ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและ
การค#าระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๓  ให#นําบทบัญญัติว&าด#วยการคัดค#านผู#พิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ&งมาใช#บังคับแก&การคัดค#านผู#พิพากษาสมทบโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๔  ผู#พิพากษาสมทบเป7นเจ#าพนักงานในตําแหน&งตุลาการตามประมวล

กฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๒๕  ให#นําบทบัญญัติว&าด#วยวินัยและการรักษาวินัยสําหรับข#าราชการตุลา

การตามกฎหมายว&าด#วยระเบียบข#าราชการฝIายตุลาการมาใช#บังคับแก&ผู#พิพากษาสมทบโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
วิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ 

   
 
มาตรา ๒๖  กระบวนพิจารณาในศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง

ประเทศให#เป7นไปตามบทบัญญัติแห&งพระราชบัญญัตินี้และข#อกําหนดตามมาตรา ๓๐ ในกรณีท่ีไม&มี
บทบัญญัติและข#อกําหนดดังกล&าว ให#นําบทบัญญัติแห&งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ&งหรือ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใช#บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๗  ให#ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศดําเนินการนั่ง

พิจารณาคดีติดต&อกันไปโดยไม&เลื่อนคดีจนกว&าจะเสร็จการพิจารณา เว#นแต&มีเหตุจําเป7นอันมิอาจก#าว
ล&วงเสียได# และเม่ือเสร็จการพิจารณาคดี ให#ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศรีบ
ทําคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยเร็ว 

 
มาตรา ๒๘  ถ#าบุคคลใดเกรงว&าพยานหลักฐานท่ีตนอาจต#องอ#างอิงในภายหน#าจะ

สูญหายหรือยากแก&การนํามาเม่ือมีคดีทรัพย�สินทางป!ญญาหรือการค#าระหว&างประเทศเกิดข้ึน หรือถ#า
คู&ความฝIายใดในคดีเกรงว&าพยานหลักฐานท่ีตนจํานงจะอ#างอิงจะสูญหายเสียก&อนท่ีจะนํามาสืบหรือ
เป7นการยากท่ีจะนํามาสืบในภายหลังบุคคลนั้นหรือคู&ความฝIายนั้นอาจยื่นคําขอต&อศาลทรัพย�สินทาง
ป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศโดยทําเป7นคําร#องขอหรือคําร#องให#ศาลมีคําสั่งให#สืบพยานหลักฐาน
นั้นไว#ทันที 

เม่ือศาลได#รับคําขอเช&นว&านั้น ให#ศาลหมายเรียกผู#ขอและคู&ความอีกฝIายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข#องมาศาล และเม่ือได#ฟ!งบุคคลเหล&านั้นแล#ว ให#ศาลสั่งคําขอตามท่ีเห็นสมควร 
ถ#าศาลสั่งอนุญาตตามคําขอแล#วให#สืบพยานหลักฐานไปตามท่ีบัญญัติไว#ในกฎหมาย ส&วนรายงานและ
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข#องกับการนั้นให#ศาลเก็บรักษาไว# 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เม่ือมีการยื่นคําขอตามมาตรา ๒๘ ผู#ยื่นคําขอจะ

ยื่นคําร#องรวมไปด#วยเพ่ือให#ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศมีคําสั่งหรือออก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายตามท่ีขอโดยไม&ชักช#า และถ#าจําเป7นจะขอให#ศาลมีคําสั่งให#ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุท่ีจะใช#
เป7นพยานหลักฐานท่ีขอสืบไว#ก&อน โดยมีเง่ือนไขอย&างใดอย&างหนึ่งตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได# 

ให#นํามาตรา ๒๖๑ ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗ ถึงมาตรา ๒๖๙  แห&ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ&งมาใช#แก&กรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๐  เพ่ือให#การดําเนินกระบวนพิจารณาเป7นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และ

เท่ียงธรรม อธิบดีผู#พิพากษาศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศกลางโดยอนุมัติ
ประธานศาลฎีกามีอํานาจออกข#อกําหนดใด ๆ เก่ียวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟ!ง
พยานหลักฐานใช#บังคับในศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศได# แต&ข#อกําหนด
ดังกล&าวจะต#องไม&ทําให#สิทธิในการต&อสู#คดีอาญาของจําเลยต#องลดน#อยกว&าท่ีบัญญัติไว#ในกฎหมาย 

ข#อกําหนดนั้น เม่ือได#ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล#วให#ใช#บังคับได# 
 
มาตรา ๓๑  ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศอาจขอให#

ผู#ทรงคุณวุฒิหรือผู#เชี่ยวชาญมาให#ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได# แต&ต#องให#
คู&ความทุกฝIายทราบ และไม&ตัดสิทธิคู&ความในอันท่ีจะขอให#เรียกผู#ทรงคุณวุฒิหรือผู#เชี่ยวชาญฝIายตน
มาให#ความเห็นโต#แย#งหรือเพ่ิมเติมความเห็นของผู#ทรงคุณวุฒิหรือผู#เชี่ยวชาญดังกล&าว 

 
มาตรา ๓๒๑๒  ผู#ทรงคุณวุฒิหรือผู#เชี่ยวชาญท่ีศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#า

ระหว&างประเทศขอให#มาให#ความเห็นมีสิทธิได#รับค&าปIวยการ ค&าพาหนะเดินทาง และค&าเช&าท่ีพักตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด 

 
มาตรา ๓๓  ในคดีแพ&ง คู&ความจะแต&งต้ังบุคคลใดซ่ึงมีภูมิลําเนาในเขตศาลทรัพย�สิน

ทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศเพ่ือรับคําคู&ความหรือเอกสารแทนตนก็ได# โดยให#ยื่นคําขอต&อ
ศาลท่ีพิจารณาคดีนั้น เม่ือศาลอนุญาตแล#ว จะส&งคําคู&ความหรือเอกสารแก&บุคคลซ่ึงได#รับแต&งต้ังนั้นก็ได# 

ถ#าคู&ความไม&มีภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานในเขตศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและ
การค#าระหว&างประเทศท่ีพิจารณาคดี ศาลนั้นจะสั่งให#คู&ความแต&งต้ังบุคคลซ่ึงมีภูมิลําเนาในเขตศาลนั้น
ซ่ึงจะเป7นการสะดวกในการส&งคําคู&ความหรือเอกสารภายในเวลาท่ีศาลกําหนดเพ่ือรับคําคู&ความหรือ
เอกสารแทนก็ได# 

ถ#าคู&ความไม&ปฏิบัติตามคําสั่งศาลตามวรรคสอง การส&งคําคู&ความหรือเอกสารจะ
กระทําโดยวิธีปJดประกาศไว# ณ ศาลท่ีพิจารณาคดี แจ#งให#คู&ความมารับคําคู&ความหรือเอกสารนั้นแทน
การส&งโดยวิธีอ่ืนก็ได# การส&งคําคู&ความหรือเอกสารโดยวิธีเช&นนี้ให#มีผลใช#ได#เม่ือพ#นสิบห#าวันนับแต&วัน
ปJดประกาศ 

การส&งคําคู&ความหรือเอกสารแก&บุคคลซ่ึงได#รับแต&งต้ัง ให#กระทําได#เช&นเดียวกับการ
ส&งคําคู&ความหรือเอกสารแก&คู&ความหรือการส&งโดยวิธีอ่ืนแทนดังท่ีบัญญัติไว#ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ&ง การส&งคําคู&ความหรือเอกสารแก&บุคคลซ่ึงได#รับแต&งต้ังตามความในวรรคนี้ให#มีผล
ใช#ได#เม่ือพ#นเจ็ดวันนับแต&วันส&งหรือสิบห#าวันนับแต&วันท่ีได#มีการส&งโดยวิธีอ่ืนแทน 
                                                 

๑๒ มาตรา ๓๒ แก#ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#า
ระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๔  ในคดีแพ&ง เม่ือศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศแจ#ง

กําหนดนัดพิจารณาให#คู&ความฝIายใดทราบแล#ว คู&ความฝIายนั้นไม&มาศาลตามกําหนดนัด ให#เป7นหน#าท่ี
ของคู&ความฝIายนั้นมารับทราบกําหนดนัดต&อไปจากศาลเอง หากไม&มารับทราบ ให#ถือว&าคู&ความฝIาย
นั้นได#ทราบกําหนดนัดต&อไปแล#ว 

 
มาตรา ๓๕  ในการฟMองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเป7นกรรมเดียวเป7นความผิด

ต&อกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่งอยู&ในอํานาจของศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง
ประเทศ ให#ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศรับพิจารณาพิพากษาข#อหาความผิด
บทอ่ืนไว#ด#วย 

 
มาตรา ๓๖  ในการฟMองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเป7นความผิดหลายกรรม

ต&างกันในความผิดท่ีเก่ียวเนื่องกัน และบางกรรมไม&อยู&ในอํานาจของศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและ
การค#าระหว&างประเทศ ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศจะรับพิจารณาพิพากษา
ทุกกรรม หรือไม&รับพิจารณาพิพากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ่งหรือหลายกรรมท่ีไม&อยู&ในอํานาจของ
ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ โดยให#โจทก�แยกฟMองเป7นคดีใหม&ยังศาลท่ีมี
อํานาจก็ได#  ท้ังนี้ ให#คํานึงถึงความสะดวกและเพ่ือประโยชน�แห&งความยุติธรรมเป7นสําคัญ 

 
มาตรา ๓๗  ระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว#ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีศาลทรัพย�สิน

ทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศกําหนด เม่ือศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง
ประเทศพิจารณาเห็นสมควรหรือเม่ือคู&ความร#องขอ ศาลมีอํานาจย&นหรือขยายได#ตามความจําเป7น
และเพ่ือประโยชน�แห&งความยุติธรรม 

 
หมวด ๔ 

อุทธรณ�และฎีกา๑๓ 
   

 
มาตรา ๓๘๑๔  การอุทธรณ�คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและ

การค#าระหว&างประเทศ ให#อุทธรณ�ไปยังศาลอุทธรณ�คดีชํานัญพิเศษโดยให#นําบทบัญญัติแห&งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ&งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล#วแต&กรณี มาใช#บังคับ
โดยอนุโลม 

 

                                                 
๑๓ หมวด ๔ อุทธรณ� แก#ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#า

ระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๔ มาตรา ๓๘ แก#ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#า

ระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๙๑๕  การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#า
ระหว&างประเทศในศาลอุทธรณ�คดีชํานัญพิเศษและผลแห&งคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ�คดี
ชํานัญพิเศษ ให#นําบทบัญญัติแห&งพระราชบัญญัตินี้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ&งหรือ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล#วแต&กรณี มาใช#บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๐๑๖  การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ�คดีชํานัญพิเศษ ให#นํา

บทบัญญัติแห&งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ&งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
แล#วแต&กรณี มาใช#บังคับโดยอนุโลม 

การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง
ประเทศในศาลฎีกาให#นําบทบัญญัติแห&งพระราชบัญญัตินี้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ&ง
หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล#วแต&กรณี มาใช#บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑๑๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๒๑๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๓๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๔๒๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๕๒๑  (ยกเลิก) 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

                                                 
๑๕ มาตรา ๓๙ แก#ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#า

ระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๖ มาตรา ๔๐ แก#ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#า

ระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗ มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง

ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘ มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง

ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๙ มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง

ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๐ มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง

ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๑ มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง

ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๖  คดีท่ีอยู&ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและ
การค#าระหว&างประเทศท่ีค#างพิจารณาอยู&ในศาลชั้นต#นในวันเปJดทําการของศาลทรัพย�สินทางป!ญญา
และการค#าระหว&างประเทศท่ีได#จัดต้ังข้ึนมาตามมาตรา ๕ ให#ศาลชั้นต#นนั้นคงพิจารณาพิพากษาต&อไป
จนเสร็จ โดยถือว&าคดีนั้นมิใช&คดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศตามพระราชบัญญัตินี้ 
แต&ถ#าคู&ความทุกฝIายตกลงกันร#องขอให#โอนคดีนั้นไปพิจารณาพิพากษาในศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและ
การค#าระหว&างประเทศท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาภายในหนึ่งร#อยแปดสิบวันนับแต&วันท่ีศาล
ทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศกลางเปJดทําการ ก็ให#ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและ
การค#าระหว&างประเทศนั้นรับคดีไว#พิจารณาพิพากษาต&อไป 

 
มาตรา ๔๗  ในระหว&างท่ีศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศภาค

ยังมิได#เปJดทําการในท#องท่ีใดให#ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศกลางมีเขตใน
ท#องท่ีนั้นด#วย ในคดีแพ&งโจทก�จะยื่นคําฟMองต&อศาลจังหวัดท่ีจําเลยมีภูมิลําเนาอยู&ในเขตศาลหรือต&อ
ศาลจังหวัดท่ีมูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาลก็ได# และในคดีอาญา โจทก�จะยื่นคําฟMองต&อศาลจังหวัดแห&ง
ท#องท่ีท่ีความผิดเกิดข้ึน อ#างหรือเชื่อว&าได#เกิดข้ึน หรือจําเลยมีท่ีอยู&หรือถูกจับได#หรือท#องท่ีท่ีเจ#า
พนักงานทําการสอบสวนจําเลยก็ได# ให#ศาลจังหวัดแจ#งไปยังศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#า
ระหว&างประเทศกลาง เม่ือศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศกลางรับคดีนั้นไว#แล#ว
จะออกไปทําการไต&สวนมูลฟMอง นั่งพิจารณาและพิพากษาคดี ณ ศาลจังหวัดแห&งท#องท่ีนั้น หรือจะ
กําหนดให#ทําการไต&สวนมูลฟMอง นั่งพิจารณาและพิพากษาคดี  ณ ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#า
ระหว&างประเทศกลางก็ได# ตามท่ีศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศกลางจะ
เห็นสมควร 

ศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศกลางอาจขอให#ศาลจังหวัดแห&ง
ท#องท่ีท่ีโจทก�ยื่นคําฟMองไว#หรือศาลจังหวัดอ่ืนใดดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ อันมิใช&เป7นการวินิจฉัย
ชี้ขาดข#อพิพาทแห&งคดีได#ตามความจําเป7น ในกรณีเช&นนี้ให#ศาลจังหวัดนําวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทาง
ป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศในหมวด ๓ มาใช#บังคับแก&การดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น 

ให#ศาลจังหวัดท่ีโจทก�ยื่นฟMองไว#หรือศาลจังหวัดอ่ืนตามวรรคสอง มีอํานาจออกหมาย
ขังหรือปล&อยชั่วคราวผู#ต#องหาหรือจําเลยได# 

 
 

ผู#รับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร  ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช#พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและ
การค#าระหว&างประเทศเป7นคดีท่ีมีลักษณะพิเศษแตกต&างจากคดีอาญาและคดีแพ&งโดยท่ัวไป ซ่ึงหาก
ได#รับการพิจารณาโดยผู#พิพากษาซ่ึงมีความรู#และความเข#าใจในเรื่องเก่ียวกับทรัพย�สินทางป!ญญาและ
การค#าระหว&างประเทศ โดยมีบุคคลภายนอกซ่ึงมีความรู#และความเข#าใจในเรื่องดังกล&าวเข#ามาร&วม
พิจารณาและพิพากษาคดีด#วย จะทําให#การพิจารณาคดีเป7นไปโดยรวดเร็วมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมยิ่งข้ึน สมควรจัดต้ังศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศข้ึนเพ่ือพิจารณาคดี
ทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศโดยเฉพาะโดยมีวิธีพิจารณาคดีเป7นพิเศษ เพ่ือให#เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว และเท่ียงธรรมยิ่งข้ึน  จึงจําเป7นต#องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๒๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให#ใช#บังคับต้ังแต&วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป7นต#นไป 
 

มาตรา ๑๒  คดีท่ีศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งก&อนวันเปJดทําการของศาลอุทธรณ�คดีชํานัญพิเศษ ให#อุทธรณ�ไปยังศาลฎีกา และให#นํา
บทบัญญัติแห&งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศและวิธี
พิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงใช#บังคับอยู&ในวันก&อน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช#บังคับมาใช#บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 

บรรดาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศที่ค#างพิจารณาอยู&ใน
ศาลฎีกาก&อนวันเปJดทําการของศาลอุทธรณ�คดีชํานัญพิเศษ ให#นําบทบัญญัติว&าด#วยการอุทธรณ�ตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงใช#บังคับอยู&ในวันก&อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช#บังคับมาใช#บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 

 
มาตรา ๑๓  ให#แผนกคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศในศาลฎีกา

ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศและวิธี
พิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก&อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใช#บังคับ ยังคงมีอยู&ต&อไปตามความจําเป7นจนกว&าคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมาย
ว&าด#วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมจะประกาศกําหนดเป7นอย&างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๔  ในระหว&างท่ีศาลอุทธรณ�คดีชํานัญพิเศษยังไม&เปJดทําการ การวินิจฉัย

ว&าคดีใดจะอยู&ในอํานาจของศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศหรือไม&ตามมาตรา ๙ 
แห&งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดี

                                                 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล&ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หน#า ๑๖/๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงแก#ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ให#ประธานศาลฎีกาเป7นผู#วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาให#เป7นท่ีสุด 

 
มาตรา ๑๕  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งของรัฐมนตรีว&าการ

กระทรวงยุติธรรมท่ีออกตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่ีใช#บังคับ
อยู&ในวันก&อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช#บังคับ ให#ยังคงใช#บังคับได#ต&อไปเพียงเท&าท่ีไม&ขัดหรือแย#งกับ
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงแก#ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
จนกว&าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#า
ระหว&างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ซ่ึงแก#ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช#บังคับ 

 
มาตรา ๑๖  ให#ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช#พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีได#มีการปรับปรุงหลักเกณฑ�
การอุทธรณ�และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ&ง โดยให#คดีแพ&งท่ีข้ึนสู&ศาลฎีกาจะต#อง
ได#รับอนุญาตจากศาลฎีกาแต&ระบบการอุทธรณ�คดีทรัพย�สินทางป!ญญาและการค#าระหว&างประเทศ
ในป!จจุบันกฎหมายบัญญัติให#คู&ความมีสิทธิอุทธรณ�โดยตรงต&อศาลฎีกา ซ่ึงไม&สอดคล#องกับหลักเกณฑ�
ท่ีแก#ไขใหม&ดังกล&าวประกอบกับได#มีการจัดต้ังศาลอุทธรณ�คดีชํานัญพิเศษข้ึนเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดี
ชํานัญพิเศษต&าง ๆ สมควรแก#ไขปรับปรุงหลักเกณฑ�การอุทธรณ�และฎีกาในคดีทรัพย�สินทางป!ญญา
และการค#าระหว&างประเทศให#มีความสอดคล#องเป7นระบบเดียวกัน รวมท้ังแก#ไขวิธีพิจารณาท่ีเก่ียวข#อง
ให#เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป7นต#องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

นุสรา/เพ่ิมเติม 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


