
พระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และให้ มี

วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ” หมายความว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค 

“คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ” หมายความว่า คดีแพ่งและคดีอาญาที่
อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

“ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ”[๒] หมายความว่า ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ 
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“ประธานศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ”[๓] หมายความว่า ประธานศาลอุทธรณ์คดีช านัญ
พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ 

“คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม”[๔] หมายความว่า คณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

“คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม”[๕] หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม 

  
มาตรา ๔[๖]  ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมวด ๑ 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

                   
  
มาตรา ๕  ให้จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางข้ึน และจะเปิด

ท าการเมื่อใด ให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 

ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีเขตตลอดกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี แต่บรรดาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นนอกเขตของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางจะยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางก็ได้  ทั้งนี้ ให้อยู่
ในดุลพินิจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่จะไม่ยอมรับพิจารณาพิพากษาคดี
ใดคดีหนึ่งที่ยื่นฟ้องเช่นนั้นได้ 

  
มาตรา ๖  การจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค ให้กระท า

โดยพระราชบัญญัติ ซึ่งจะต้องระบุเขตศาลและก าหนดที่ตั้งศาลนั้นไว้ด้วย 

  
มาตรา ๗  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอ านาจพิจารณาพิพากษา

คดีดังต่อไปนี้ 
(๑) คดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 

(๒) คดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๑ ถึงมาตรา ๒๗๕ 

(๓) คดีแพ่งเก่ียวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอด
เทคโนโลยี หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

(๔) คดีแพ่งอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๑ ถึง
มาตรา ๒๗๕ 
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(๕) คดีแพ่งเก่ียวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า หรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ หรือ
การให้บริการระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัยและนิติกรรมอ่ืนที่เก่ียวเนื่อง 

(๖) คดีแพ่งเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมตาม (๕) การส่งเงิน
เข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทรัสต์รีซีท รวมทั้งการประกันเกี่ยวกับกิจการ
ดังกล่าว 

(๗) คดีแพ่งเก่ียวกับการกักเรือ 

(๘) คดีแพ่งเก่ียวกับการทุ่มตลาด และการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศ 

(๙) คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่เก่ียวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรรวม การค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์ ชื่อทางการค้า ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่แสดงถึงแหล่งก าเนิดของสินค้า ความลับทางการค้า และการ
คุ้มครองพันธุ์พืช 

(๑๐) คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ 

(๑๑) คดีแพ่งเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทตาม (๓) ถึง (๑๐) 
คดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไม่อยู่ในอ านาจของศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

  
มาตรา ๘  เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเปิดท าการแล้ว ห้ามมิให้

ศาลชั้นต้นอื่นรับคดีที่อยู่ในอ านาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไว้พิจารณาพิพากษา 

  
มาตรา ๙[๗]  ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอ านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศหรือไม่ ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหรือ
ศาลยุติธรรมอื่น ให้ศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวแล้วเสนอปัญหานั้นให้ประธานศาลอุทธรณ์
คดีช านัญพิเศษเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษให้เป็นที่สุด ในกรณีเช่นว่านี้ 
ถ้าตามค าวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษจะต้องเปลี่ยนแปลงศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษา
คดี ให้ศาลเดิมโอนคดีไปยังศาลดังกล่าว และให้ถือว่ากระบวนพิจารณาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วในศาลเดิมก่อนมี
ค าพิพากษาไม่เสียไป เว้นแต่ศาลที่รับโอนคดีจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

  
มาตรา ๑๐  คดีท่ีค้างพิจารณาอยู่ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค 

คู่ความทุกฝ่ายอาจตกลงกันร้องขอต่อศาลนั้น ให้โอนคดีไปพิจารณาพิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางได้ แต่ห้ามมิให้อนุญาตตามค าขอเช่นว่านั้น เว้นแต่ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางจะได้ยินยอมก่อน 
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มาตรา ๑๑  ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเป็นศาลชั้นต้นตามพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม และให้น าบทบัญญัติแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาใช้บังคับแก่ศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยอนุโลม 

  
หมวด ๒ 

ผู้พิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

                   
  
มาตรา ๑๒[๘]  ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศทุกศาล ให้มีผู้

พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก าหนด 

  
มาตรา ๑๓[๙]  ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค ให้มีอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง และอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาคศาลละ
หนึ่งคน กับให้มีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและรองอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาคศาลละหนึ่งคน และในกรณีท่ีมีความ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในทางราชการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา
จะก าหนดให้มีรองอธิบดีผู้พิพากษาในแต่ละศาลมากกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนก็ได้ 

  
มาตรา ๑๔  ผู้พิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจะได้ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการซึ่งมี
ความรู้และความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือการค้าระหว่างประเทศ 

  
มาตรา ๑๕  ผู้พิพากษาสมทบจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือการค้าระหว่างประเทศซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ได้รับการอบรมในเรื่องความมุ่งหมายของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศและหน้าที่ตุลาการมาแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม 

(๔) มีความรู้ความช านาญทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือการค้าระหว่างประเทศ 
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(๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๖) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

(๗) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้พิพากษาสมทบ หรือเป็นโรคที่ระบุไว้ในระเบียบ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

(๙) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหารหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการอัยการ ข้าราชการต ารวจ หรือทนายความ[๑๐]

 

ผู้พิพากษาสมทบให้ด ารงต าแหน่งคราวละห้าปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกก็ได้ 

ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบต้องปฏิญาณตนต่อหน้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรมและรักษาความลับในราชการ 

  
มาตรา ๑๖  ผู้พิพากษาสมทบพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ออกตามวาระ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๕ 

(๕) ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดถึงสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(๖) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ 

การพ้นจากต าแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ ถ้าเป็น
การพ้นจากต าแหน่งตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ และให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจาก
ต าแหน่ง 

  
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่ต าแหน่งผู้พิพากษาสมทบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระตามมาตรา ๑๖ (๑) จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลซึ่งคณะกรรมการตุลาการคัดเลือก
ขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ เว้นแต่วาระของผู้พิพากษาสมทบเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งบุคคล
แทนก็ได้ ให้ผู้พิพากษาสมทบซึ่งด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนด ารง
ต าแหน่งแทน 
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มาตรา ๑๘  ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบขึ้นใหม่ หรือมีการแต่งตั้งแล้วแต่ยัง
ไม่ได้เข้ารับหน้าที่ ให้ผู้พิพากษาสมทบซึ่งออกไปตามวาระคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน และให้มีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีท่ีตนได้นั่งพิจารณาไว้ก่อนจนกว่าจะเสร็จคดีนั้น แต่ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันครบ
ก าหนดออกตามวาระ 

  
มาตรา ๑๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศต้องมีผู้พิพากษาไม่น้อยกว่าสองคนและผู้พิพากษาสมทบอีกหนึ่งคนจึงจะเป็นองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาคดีได้ ส่วนการท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลนั้นจะต้องบังคับตามเสียงฝ่ายข้างมาก 

  
มาตรา ๒๐  ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศคนใดคนหนึ่งมี

อ านาจด าเนินกระบวนพิจารณาหรือออกค าสั่งใด ๆ นอกจากการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีได้ 
  
มาตรา ๒๑  เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นเป็นการสมควร จะ

ให้ศาลอ่ืนหรือเจ้าพนักงานศาลท าการสืบพยานหลักฐานส่วนใดส่วนหนึ่งแทนได้ การสืบพยานหลักฐาน
ดังกล่าวจะกระท าในศาลหรือนอกศาลก็ได้ 

ในกรณีท่ีการสืบพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งเป็นการสืบพยานหลักฐานของฝ่ายโจทกใ์น
คดีอาญาจะกระท าลับหลังจ าเลยไม่ได้ ทั้งจะต้องให้จ าเลยมีโอกาสถามค้านพยานบุคคลหรือคัดค้าน
พยานหลักฐานอ่ืนได้อย่างเต็มที่ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่อาจสืบพยานหลักฐานลับหลังจ าเลยได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[๑๑]

 

  
มาตรา ๒๒  ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

หรืออธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค แล้วแต่กรณี หรือผู้ท าการแทน
ในต าแหน่งดังกล่าว ก าหนดเวรปฏิบัติการของผู้พิพากษาสมทบซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้พิพากษาสมทบซึ่งนั่งพิจารณาคดีใดจะต้องพิจารณาคดีนั้นจนเสร็จ เว้นแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้เพราะเจ็บป่วยหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้มีอ านาจตามวรรคหนึ่งจัดให้ผู้พิพากษา
สมทบคนอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทน 

ผู้พิพากษาสมทบจะได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่าง
อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๒๓  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการคัดค้านผู้พิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งมาใช้บังคับแก่การคัดค้านผู้พิพากษาสมทบโดยอนุโลม 
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มาตรา ๒๔  ผู้พิพากษาสมทบเป็นเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

  
มาตรา ๒๕  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยส าหรับข้าราชการตุลาการตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการมาใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาสมทบโดยอนุโลม 

  
หมวด ๓ 

วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

                   
  
มาตรา ๒๖  กระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้

เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และข้อก าหนดตามมาตรา ๓๐ ในกรณีท่ีไม่มีบทบัญญัติและ
ข้อก าหนดดังกล่าว ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๗  ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศด าเนินการนั่งพิจารณา

คดีติดต่อกันไปโดยไม่เลื่อนคดีจนกว่าจะเสร็จการพิจารณา เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ และเม่ือ
เสร็จการพิจารณาคดี ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศรีบท าค าพิพากษาหรือค าสั่ง
โดยเร็ว 

  
มาตรา ๒๘  ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานที่ตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหาย

หรือยากแก่การน ามาเม่ือมีคดีทรัพย์สินทางปัญญาหรือการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้น หรือถ้าคู่ความฝ่ายใดใน
คดีเกรงว่าพยานหลักฐานที่ตนจ านงจะอ้างอิงจะสูญหายเสียก่อนที่จะน ามาสืบหรือเป็นการยากที่จะน ามาสืบใน
ภายหลังบุคคลนั้นหรือคู่ความฝ่ายนั้นอาจยื่นค าขอต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดย
ท าเป็นค าร้องขอหรือค าร้องให้ศาลมีค าสั่งให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันที 

เมื่อศาลได้รับค าขอเช่นว่านั้น ให้ศาลหมายเรียกผู้ขอและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องมาศาล และเมื่อได้ฟังบุคคลเหล่านั้นแล้ว ให้ศาลสั่งค าขอตามที่เห็นสมควร ถ้าศาล
สั่งอนุญาตตามค าขอแล้วให้สืบพยานหลักฐานไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ส่วนรายงานและเอกสารอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการนั้นให้ศาลเก็บรักษาไว้ 

  
มาตรา ๒๙  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีการยื่นค าขอตามมาตรา ๒๘ ผู้ยื่นค าขอจะยื่นค าร้อง

รวมไปด้วยเพื่อให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีค าสั่งหรือออกหมายตามที่ขอโดยไม่



ชักช้า และถ้าจ าเป็นจะขอให้ศาลมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุท่ีจะใช้เป็นพยานหลักฐานที่ขอสืบไว้
ก่อน โดยมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ 

ให้น ามาตรา ๒๖๑ ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗ ถึงมาตรา ๒๖๙ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้แก่กรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๓๐  เพ่ือให้การด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเท่ียงธรรม 

อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยอนุมัติประธานศาลฎีกามีอ านาจ
ออกข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับการด าเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานใช้บังคับในศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ แต่ข้อก าหนดดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้สิทธิในการต่อสู้
คดีอาญาของจ าเลยต้องลดน้อยกว่าที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

ข้อก าหนดนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา ๓๑  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ

ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได้ แต่ต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบ และไม่ตัด
สิทธิคู่ความในอันที่จะขอให้เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตนมาให้ความเห็นโต้แย้งหรือเพ่ิมเติม
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว 

  
มาตรา ๓๒[๑๒]  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศขอให้มาให้ความเห็นมีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมก าหนด 

  
มาตรา ๓๓  ในคดีแพ่ง คู่ความจะแต่งตั้งบุคคลใดซึ่งมีภูมิล าเนาในเขตศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเพ่ือรับค าคู่ความหรือเอกสารแทนตนก็ได้ โดยให้ยื่นค าขอต่อศาลที่พิจารณา
คดีนั้น เมื่อศาลอนุญาตแล้ว จะส่งค าคู่ความหรือเอกสารแก่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นก็ได้ 

ถ้าคู่ความไม่มีภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานในเขตศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศท่ีพิจารณาคดี ศาลนั้นจะสั่งให้คู่ความแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาในเขตศาลนั้นซึ่งจะเป็นการ
สะดวกในการส่งค าคู่ความหรือเอกสารภายในเวลาที่ศาลก าหนดเพื่อรับค าคู่ความหรือเอกสารแทนก็ได้ 

ถ้าคู่ความไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาลตามวรรคสอง การส่งค าคู่ความหรือเอกสารจะกระท าโดย
วิธีปิดประกาศไว้ ณ ศาลที่พิจารณาคดี แจ้งให้คู่ความมารับค าคู่ความหรือเอกสารนั้นแทนการส่งโดยวิธีอ่ืนก็ได้ 
การส่งค าคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีเช่นนี้ให้มีผลใช้ได้เมื่อพ้นสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศ 

การส่งค าคู่ความหรือเอกสารแก่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้ง ให้กระท าได้เช่นเดียวกับการส่งค า
คู่ความหรือเอกสารแก่คู่ความหรือการส่งโดยวิธีอ่ืนแทนดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
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แพ่ง การส่งค าคู่ความหรือเอกสารแก่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามความในวรรคนี้ให้มีผลใช้ได้เมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่
วันส่งหรือสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการส่งโดยวิธีอ่ืนแทน 

  
มาตรา ๓๔  ในคดีแพ่ง เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศแจ้งก าหนด

นัดพิจารณาให้คู่ความฝ่ายใดทราบแล้ว คู่ความฝ่ายนั้นไม่มาศาลตามก าหนดนัด ให้เป็นหน้าที่ของคู่ความฝ่าย
นั้นมารับทราบก าหนดนัดต่อไปจากศาลเอง หากไม่มารับทราบ ให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบก าหนดนัด
ต่อไปแล้ว 

  
มาตรา ๓๕  ในการฟ้องคดีอาญาส าหรับการกระท าอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อ

กฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่งอยู่ในอ านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ให้
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศรับพิจารณาพิพากษาข้อหาความผิดบทอ่ืนไว้ด้วย 

  
มาตรา ๓๖  ในการฟ้องคดีอาญาส าหรับการกระท าอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันใน

ความผิดที่เกี่ยวเนื่องกัน และบางกรรมไม่อยู่ในอ านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจะรับพิจารณาพิพากษาทุกกรรม หรือไม่รับพิจารณา
พิพากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ่งหรือหลายกรรมที่ไม่อยู่ในอ านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ โดยให้โจทก์แยกฟ้องเป็นคดีใหม่ยังศาลที่มีอ านาจก็ได้  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความสะดวกและเพ่ือ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรมเป็นส าคัญ 

  
มาตรา ๓๗  ระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศก าหนด เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิจารณา
เห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความร้องขอ ศาลมีอ านาจย่นหรือขยายได้ตามความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม 

  
หมวด ๔ 

อุทธรณ์และฎีกา[๑๓]
 

                    
  
มาตรา ๓๘[๑๔]  การอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษโดยให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๓๙[๑๕]  การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศในศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษและผลแห่งค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ให้น า
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๐[๑๖]  การฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ให้น า

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่
กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาล
ฎีกาให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๑[๑๗]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๔๒[๑๘]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๔๓[๑๙]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๔๔[๒๐]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๔๕[๒๑]  (ยกเลิก) 

  
บทเฉพาะกาล 

                   
  
มาตรา ๔๖  คดีท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศท่ีค้างพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นในวันเปิดท าการของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศท่ีได้จัดตั้งขึ้นมาตามมาตรา ๕ ให้ศาลชั้นต้นนั้นคงพิจารณาพิพากษาต่อไปจนเสร็จ โดยถือว่า
คดีนั้นมิใช่คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ถ้าคู่ความทุกฝ่ายตกลง
กันร้องขอให้โอนคดีนั้นไปพิจารณาพิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศท่ีมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางเปิดท าการ ก็ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนั้นรับคดีไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป 
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มาตรา ๔๗  ในระหว่างที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาคยังมิได้เปิด
ท าการในท้องที่ใดให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีเขตในท้องที่นั้นด้วย ในคดี
แพ่งโจทก์จะยื่นค าฟ้องต่อศาลจังหวัดที่จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลจังหวัดที่มูลคดีเกิดข้ึนใน
เขตศาลก็ได้ และในคดีอาญา โจทก์จะยื่นค าฟ้องต่อศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่ความผิดเกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้
เกิดข้ึน หรือจ าเลยมีที่อยู่หรือถูกจับได้หรือท้องที่ท่ีเจ้าพนักงานท าการสอบสวนจ าเลยก็ได้ ให้ศาลจังหวัดแจ้ง
ไปยังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางรับคดีนั้นไว้แล้วจะออกไปท าการไต่สวนมูลฟ้อง นั่งพิจารณาและพิพากษาคดี ณ ศาล
จังหวัดแห่งท้องที่นั้น หรือจะก าหนดให้ท าการไต่สวนมูลฟ้อง นั่งพิจารณาและพิพากษาคดี ณ ศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางก็ได้ ตามที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางจะเห็นสมควร 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอาจขอให้ศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่
โจทก์ยื่นค าฟ้องไว้หรือศาลจังหวัดอ่ืนใดด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ อันมิใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท
แห่งคดีได้ตามความจ าเป็น ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลจังหวัดน าวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศในหมวด ๓ มาใช้บังคับแก่การด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้น 

ให้ศาลจังหวัดที่โจทก์ยื่นฟ้องไว้หรือศาลจังหวัดอ่ืนตามวรรคสอง มีอ านาจออกหมายขังหรือ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

บรรหาร  ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีอาญาและคดีแพ่งโดยทั่วไป ซึ่งหากได้รับการพิจารณา
โดยผู้พิพากษาซึ่งมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดย
มีบุคคลภายนอกซ่ึงมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเข้ามาร่วมพิจารณาและพิพากษาคดีด้วย จะท าให้
การพิจารณาคดีเป็นไปโดยรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น สมควรจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศข้ึนเพื่อพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะโดย
มีวิธีพิจารณาคดีเป็นพิเศษ เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และเท่ียงธรรมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
                      



พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘[๒๒]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๑๒  คดีท่ีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีค าพิพากษาหรือ

ค าสั่งก่อนวันเปิดท าการของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา และให้น าบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้
บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 

บรรดาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลฎีกา
ก่อนวันเปิดท าการของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งใช้บังคบัอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับในการ
พิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 

  
มาตรา ๑๓  ให้แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกาท่ีจัดตั้ง

ขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีอยู่ต่อไปตาม
ความจ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาล
ยุติธรรมจะประกาศก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๔  ในระหว่างที่ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษยังไม่เปิดท าการ การวินิจฉัยว่าคดีใด

จะอยู่ในอ านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหรือไม่ตามมาตรา ๙ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ประธานศาลฎีกา
เป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๑๕  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรมที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณา
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา
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และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๖  ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์
และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยให้คดีแพ่งที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ศาลฎีกาแต่ระบบการอุทธรณ์คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันกฎหมายบัญญัติ
ให้คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีแก้ไขใหม่ดังกล่าวประกอบกับได้มี
การจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษข้ึนเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีช านัญพิเศษต่าง ๆ สมควรแก้ไขปรับปรุง
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้มีความสอดคล้องเป็น
ระบบเดียวกัน รวมทั้งแก้ไขวิธีพิจารณาที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

  
นุสรา/เพิ่มเติม 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  
  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๑๓/ตอนท่ี ๕๕ ก/หน้า ๑/๒๕ ตลุาคม ๒๕๓๙ 

[๒] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพเิศษ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลทรัพยส์นิทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

[๓] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “ประธานศาลอุทธรณค์ดีช านัญพิเศษ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดทีรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๔] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม” เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิจัดตัง้ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดทีรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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[๕] มาตรา ๓ นิยามค าว่า “คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม” เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดทีรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๖] มาตรา ๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๗] มาตรา ๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๘] มาตรา ๑๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๙] มาตรา ๑๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๐] มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๑] มาตรา ๒๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๒] มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๓] หมวด ๔ อุทธรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๔] มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๕] มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๖] มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๗] มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและ
วิธีพิจารณาคดีทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๘] มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและ
วิธีพิจารณาคดีทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๙] มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและ
วิธีพิจารณาคดีทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๐] มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและ
วิธีพิจารณาคดีทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๑] มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและ
วิธีพิจารณาคดีทรัพยส์ินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หน้า ๑๖/๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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