
บทท่ี ๖ 
วิธีพิจารณาคดีทรพัย์สนิทางปัญญา 

 
 ในประเทศไทย  กฎหมายซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะทั่วไป  และขอบเขตแห่งสิทธิรวมทั้ง
การได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง  ตลอดจนการละเมิดสิทธิและบทก าหนดโทษในความผิดต่างๆ 
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท  ได้แก่  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  และพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม  นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการน ามาใช้บังคับเพ่ือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภท  เช่น  ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์และประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น  แม้ว่าในกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
แต่ละประเภทดังกล่าว  จะมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
ดังเช่น  หน้าที่น าสืบ  อายุ  ความการฟ้องคดี  และค าสั่งศาลบางอย่างเกี่ยวกับคดีละเมิดสิทธิ  แต่กฎหมายซึ่ง
น ามาใช้บังคับโดยเฉพาะแก่วิธีพิจารณาอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  เป็นต้นว่า  เขตอ านาจศาล  องค์
คณะผู้พิพากษา  วิธีพิจารณาคดี  และการอุทธรณ์  ได้แก่  “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙”  
ส่วนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินกระบวนการพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานใช้บังคับในศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาฯ  ได้แก่  “ข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐”  ส่วนใน
กรณีท่ีไม่มีบทบัญญัติและข้อก าหนดเฉพาะดังกล่าว  ก็ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง  หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยในบทนี้ กล่าวถึงสาระส าคัญเกี่ยวกับเรื่องเขตอ านาจศาล  
ผู้มีอ านาจฟ้อง  องค์คณะผู้พิพากษา  วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา  และการอุทธรณ์คดีดังกล่าว  ทั้งนี้ 
เพ่ือความสะดวกและกระชับในการอ้างอิงแล้ว  จะใช้ค าว่า  “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา
ฯ”  เมื่อกล่าวถึงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙  และใช้ค าว่า  “ข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาฯ”  เมื่อกล่าวถึงข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  

๖.๑.  ความเป็นของของบทบัญญัติเฉพาะว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา  
 เมื่อประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละฉบับ  เช่น  พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔  และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
๒๕๓๗  เป็นต้น  กฎหมายเหล่านั้น  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป  การได้มาซึ่งสิทธิ  
และขอบเขตแห่งสิทธิอันเป็นการจ ากัดการกระท าใดๆ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละ
ประเภท  โดยแม้ว่าได้มีบทบัญญัติพิเศษบางประการเกี่ยวกับการด าเนินคดีละเมิดสิทธิดังกล่าวไว้  เช่น  อายุ



ความฟ้องร้อง  ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายและค าสั่งศาลอันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ เป็นต้น  แต่ก็หาได้มี
บทบัญญัติเฉพาะว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทไม่  ทั้งที่ในการด าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องกระท าอย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  และต้องใช้ผู้
พิจารณาที่มีความรู้เฉพาะทางด้านนี้เป็นหลัก  ไม่ยิ่งหย่อนไปจากคดีประเภทอ่ืนๆ  เช่น  คดีแรงงาน  และคดี
ภาษีอากร เป็นต้น  ซึ่งได้มีการประกาศจัดตั้งศาลช านาญพิเศษส าหรับคดีในประเภทดังกล่าวแล้ว 
 นอกจากนี้ เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการคมนาคมได้เพ่ิมทวีขึ้น  อันเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  ซึ่งเป็นผลมาจากการติดต่อกับนานาอารยประเทศ  และมีการถ่ายทอดศิลปะ
วิทยาการในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งมาในลักษณะของงานสร้างสรรค์ทางวรรณกรรม  ศิลปะ  สิ่งประดิษฐ์ค้นคิด  
และชื่อเสียงทางการค้า  อันเป็นการสร้างสรรค์ทางปัญญา  ซึ่งในทางสากลต่างถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
อันมีค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจ  ความเพ่ิมพูนทางการลงทุน  และการผลิตทางอุตสาหกรรม  และพาณิชยการ
ในแต่ละแขนงจึงเริ่มมากขึ้น  จนมีผลต่อความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  ตลอดจนการที่ประเทศ
ไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในองค์กรและความตกลงทางการค้าต่างๆ  รวมทั้งอนุสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองการ
สร้างสรรค์  และการค้นคิดทางปัญญาในประเภทต่างๆ ในระดับระหว่างประเทศ  ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนากฎหมายในแต่ละเรื่อง  ซึ่งเก่ียวกับการค้าการลงทุนให้ทันสมัย  และเป็นไปตามหลักการมาตรฐานสากล  
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ ที่ติดต่อทางเศรษฐกิจด้วย  โดยนอกจากการพัฒนากฎหมายอันเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทโดยตรงแล้ว  การปรับปรุงหลักเกณฑ์ว่าด้วยการระงับ
ข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับคดีทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  จึงเป็นการด าเนินการที่จ าเป็น
อย่างยิ่ง  เพ่ือสนับสนุนและก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่การค้าการลงทุนของคนไทยและชาวต่างชาติ  อันท าให้
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าเป็นไปอย่างสะดวกและราบรื่น 
 ด้วยเหตุนี้ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมายเฉพาะว่าด้วยวิธี
พิจารณาความอันเกี่ยวกับคดีทรัพย์สินทางปัญญา  อันได้แก่  “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙”  
ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  เพ่ือเป็นเครื่องมือต่อการเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาการ
ด้านการค้าการลงทุนของประเทศ  ดังที่ปรากฏในหมายเหตุของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา
ฯ  ดังกล่าวว่า  “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่คดีทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ  เป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษ  แตกต่างจากคดีอาญาและแพ่งโดยทั่วไป  ซึ่งหากได้รับการ
พิจารณาโดยผู้พิพากษาซึ่งมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ  โดยมีบุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเข้ามาร่วมพิจารณาและพิพากษาคดี
ด้วย  จะท าให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น  สมควรจัดตั้งศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขึ้น  เพ่ือพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะ  โดยมีวิธีพิจารณาคดีเป็นพิเศษเพ่ือให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  และเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๕ ก  ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๙) 



 สาระส าคัญของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา  ได้แก่  การก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเขตอ านาจศาล  การแต่งตั้งและถอดถอนผู้พิพากษา  วิธีพิจารณาคดีและการอุทธรณ์  ส่วน
ในกรณีกระบวนการพิจารณาบางเรื่อง  ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา  เช่น  การแก้ไขกระบวนพิจารณาที่ผิด
ระเบียบหรือผิดหลง  การด าเนินกระบวนพิจารณาตามที่คู่ความตกลงกัน  วิธีติดต่อระหว่างศาล  ค าฟ้องค า
คู่ความ  การยื่นค าคู่ความ  การขาดนัดยื่นค าให้การ  การขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง  การขอให้สืบ
พยานหลักฐานไว้ก่อน  การพิจารณาลับ  การด าเนินการสืบพยาน  การรับฟังพยานหลักฐาน  การจัดหาล่าม  
การปล่อยชั่วคราว  การยื่นค าร้องขอหมายค้น  ผัดฟ้องหรือฝากขัง  การเบิกความของจ าเลย เป็นต้น  ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐  แต่ในกรณีที่ไม่มี
บทบัญญัติและข้อก าหนดดังกล่าว  ก็ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  หรือ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา  หรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาใน
ศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

๖.๒.  ลักษณะทั่วไปของคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  มาตรา ๓ ไม่ได้ให้นิยามของคดีทรัพย์สินทางปัญญา
ไว้โดยเฉพาะ  แต่ให้ความหมายรวมไว้ในค าว่า  “คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ”  
หมายความว่า  “คดีแพ่งและคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ”  ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่าคดีทรัพย์สินทางปัญญา  หมายถึง  คดีแพ่งและคดีอาญาที่อยู่
ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนั่นเอง  ส่วนคดีประเภท
ใดจะถือว่าเป็นคดีทรัพย์สินทางปัญญานั้น บทบัญญัติมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาฯ  ได้ก าหนดลักษณะของคดีแพ่งและคดีอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญามีอ านาจพิจารณาพิพากษาไว้  ดังต่อไปนี้ 
 
 ๖.๒.๑  คดีอาณาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
 มาตรา ๗ (๑)  มาตรา ๗ (๒)  และมาตรา ๗ (๙)  ได้ก าหนดลักษณะของคดีอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา  ซึ่งอยู่ในอ านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  อันได้แก่ 
  ๖.๒.๑.๑  คดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า  ลิขสิทธิ์  และสิทธิบัตร  เช่น  คดีความผิด
ฐานละเมิดลิขสิทธิ์  และคดีความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร เป็น
ต้น 
  ๖.๒.๑.๒  คดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๒ (๑)  และ
มาตรา ๒๗๓ ถึงมาตรา ๒๗๕  ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการกระท าต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
เครื่องหมายการค้า  เช่น ความผิดฐานปลอม  และเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนซึ่ง ได้จดทะเบียนไว้แล้ว 
เป็นต้น 



  ๖.๒.๑.๓  คดีอาญาที่ เกี่ยวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรรวม  การค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์  ซึ่งทางการค้า  ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่แสดงถึงแหล่งก าเนิดของสินค้า  ความลับทางการค้า  และ
การคุ้มครองพันธุ์พืช  เช่น  ความผิดฐานเปิดเผยความลับของผู้อ่ืนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๔  และความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่  ตาม
กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เป็นต้น 

 
๖.๒.๒  คดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

 มาตรา ๗ (๓) มาตรา ๗ (๔)  และมาตรา ๗ (๙)  ได้ก าหนดลักษณะของคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา  ซึ่งอยู่ในอ านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  อันได้แก่ 
  ๖.๒.๒.๑  คดีแพ่งเก่ียวกับเครื่องหมายการค้า  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  และคดีพิพาทตามสัญญา
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  เช่น  คดีละเมิดลิขสิทธิ์  คดีอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสิทธิบัตร  และคดีพิพาทเรื่องเบี้ยปรับตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

๖.๒.๒.๒  คดีแพ่งอันเนื่องมาจากการกระท าความผิด  ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
๒๗๒ (๑)  และมาตรา ๒๗๓ ถึงมาตรา ๒๗๕  ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทางแพ่งต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทเครื่องหมายการค้า  เช่น  การเรียกค่าเสียหายจากผู้ปลอม  หรือเลียนเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จด
ทะเบียนไว้แล้ว เป็นต้น  
  ๖.๒.๒.๓  คดีแพ่งที่เก่ียวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรรวม  การค้นพบทางวิทยาศาสตร์  
ชื่อทางการค้า  ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่แสดงถึงแหล่งก าเนิดของสินค้า  ความลับทางการค้าและการคุ้มครองพันธุ์
พืช  เช่น  คดีละเมิดด้วยการเปิดเผยความลับอันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของผู้อ่ืน  และคดีละเมิดสิทธิของผู้ทรง
สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ เป็นต้น 
  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มาตรคา ๗ (๑๑) ยังก าหนดให้
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ  เพ่ือระงับข้อพิพาท
อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ตามมาตรา ๗ (๓)  มาตรา ๗ (๔) และมาตรา ๗ (๙) ด้วย 

 
๖.๓.  ผู้มีอ านาจฟ้องคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
 ในกรณีที่มีการฟ้องคดีอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นการฟ้องคดีละเมิดสิทธิหรือการใช้
สิทธิด าเนินคดีในกรณีต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  เช่น  การอุทธรณ์ค าวินิจฉัย  หรือค าสั่งของ
คณะกรรมการสิทธิบัตร เป็นต้น  บุคคลใดจะมีอ านาจฟ้องคดีสู่ศาล  เป็นข้อที่ควรน ามาพิจารณาเป็นประการ
แรก  เพราะหากศาลวินิจฉัยว่าเป็นผู้ที่ไม่มีอ านาจน าคดีมาสู่ศาลแล้ว  ค าฟ้องย่อมต้องถูกยกฟ้องไปแต่เริ่มแรก
ของการด าเนินกระบวนพิจารณา  ในการพิจารณาผู้มีอ านาจฟ้องนี้  ไม่ปรากฏหลักเกณฑ์บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  แต่อย่างใด  จึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กล่าวคือ 
 



 ๖.๓.๑  ผู้มีอ านาจฟ้องในคดีแพ่ง 
 ในการฟ้องคดีแพ่งอันเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใด  ผู้มีอ านาจฟ้อง  ได้แก่  ผู้ที่ถูก
โต้แย้งสิทธิทางแพ่ง  ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญานั้น  เช่น  เจ้าของสิทธิตามกฎหมาย  ในกรณีที่มี
การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ  ด้วยการท าซ้ างานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์  หรือด้วยการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์  หรือการน าเครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืนมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของ
ตนและคู่สัญญาตามสัญญาให้ใช้สิทธิในกรณีพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท เป็นต้น  ซึ่งผู้ที่ถูกโต้แย้งสิทธิชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาฯ  ที่มีเขตอ านาจได้  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ 
 
 ๖.๓.๒  ผู้มีอ านาจฟ้องในคดีอาญา  
 ในการฟ้องคดีอาญานี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๒๘  โดยผู้มีอ านาจฟ้องจะต้องเป็นผู้เสียหาย  หรือพนักงานอัยการ 
  ๖.๓.๒.๑  ผู้เสียหาย 
  กรณีที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้   ผู้เสียหายทางอาญา  ผู้มีอ านาจฟ้อง  ซึ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) บัญญัติไว้  ได้แก่  ผู้ถูกกระท าละเมิดสิทธิซึ่งกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท  ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา  เช่น  เจ้าของลิขสิทธิ์  นักแสดง  ผู้ทรง
สิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์  ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่  และเจ้าของเครื่องหมายการค้า 
เป็นต้น  รวมทั้งบุคคลอ่ืนที่มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหายได้  ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔  มาตรา ๕  และ
มาตรา ๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เช่น  ผู้อนุบาลของคนไร้ความสามารถและผู้ จัดการ
หรือผู้แทนของนิติบุคคล  ซึ่งได้ถูกกระท าละเมิดสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทดังกล่าว
นั้น เป็นต้น 
  ๖.๓.๒.๒  พนักงานอัยการ  
  พนักงานอัยการเป็นผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ต่อเมื่อมีการ
สอบสวนในความผิดอาญานั้นก่อน  ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐  
แต่ทั้งนี้ ในคดีอาญาเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัว  หรือความผิดอันยอมความได้  เช่น  
ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์อันเป็นความผิดอันยอมความได้  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา 
๖๖ เป็นต้น  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา ๑๒๑  บัญญัติไว้ว่าจะท าการสอบสวนได้ก็
ต่อเมื่อผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ตามกฎหมายก่อนแล้ว  ส่วนการร้องทุกข์นั้น มาตรา ๒ (๗) ก าหนดให้หมายถึง  
การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานี้  ว่ามีผู้กระท า
ความผิดขึ้น  จะรู้ตัวผู้กระท าความผิดหรือไม่ก็ตาม  ซึ่งกระท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย  และการ
กล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษ  ดังนั้น หากผู้เสียหายไม่เป็นผู้ฟ้องร้องคดี
ด้วยตนเอง  ก็อาจให้พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องคดีแทนได้  เมื่อได้ท าการร้องทุกข์ไว้ตามกฎหมายแล้ว 
 



๖.๔.  เขตอ านาจศาล 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มาตรา ๕  ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางขึ้น  และได้มีการเปิดท าการศาลดังกล่าวเมื่อวันที่   ๑  ธันวาคม  พ.ศ. 
๒๕๔๐  โดยให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนี้มีเขตอ านาจตลอดกรุงเทพมหานคร  
จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี  และจังหวัดปทุมธานี  แต่บรรดา
คดีทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นนอกเขตของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะยื่น
ฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางก็ได้  ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่จะไม่ยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งที่ยืนฟ้องเช่นนั้นได้ 
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มาตรา ๖ ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขึ้นมา  ซึ่งจะต้องระบุเขตศาลและก าหนดที่ตั้งศาลนั้นไวด้วย  
แต่ในระหว่างที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาคยังมิได้เปิดท าการในท้องที่ใด  มาตรา 
๔๗ วรรคแรก  ก าหนดให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีอ านาจในท้องที่นั้นด้วย 
 ส่วนอ านาจพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนั้น  
ดังที่กล่าวมาแล้วในเรื่องลักษณะทั่วไปของคดีทรัพย์สินทางปัญญาว่าคดีแพ่งและคดีอาญาตามที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มาตรา ๗ (๑) ถึงมาตรา ๗ (๔)  และมาตรา ๗ (๔)  เป็นคดีซึ่ง
อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค  หรือศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  แล้วแต่ว่าคดีเกิดขึ้นในเขตศาลใด  เว้นแต่คดีใดที่อยู่ใน
เขตอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว  ไม่อยู่ ในอ านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ใดๆ  
(พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มาตรา ๗ วรรคสอง) 
 เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเปิดท าการแล้ว  ห้ามมิให้ศาลชั้นต้นอ่ืนรับคดี
ที่อยู่ในอ านาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  ไว้พิจารณาพิพากษา  (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาฯ มาตรา ๘)  แต่ในกรณีที่มีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอ านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ หรือไม่  ไม่ว่า
ปัญหานั้นจะเกิดขึ้นในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  หรือศาลยุติธรรมอ่ืน  เช่น  ศาลอาญา  และศาลแพ่ง เป็น
ต้น  ให้ศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว  แล้วเสนอปัญหานั้นให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยค า
วินิจฉัยของประธานศาลฎีกาให้เป็นที่สุด  (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มาตรา ๙) 
 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาคยังมิได้เปิดท าการ
ในท้องที่ใด  ในคดีแพ่ง  โจทก์จะยื่นค าฟ้องต่อศาลจังหวัดที่จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล  หรือต่อศาล
จังหวัดที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลก็ได้  ส่วนในคดีอาญาโจทก์จะยื่นค าฟ้องต่อศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่ ความผิด
เกิดขึ้น  อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นหรือจ าเลยมีที่ที่อยู่หรือถูกจับได้  หรือท้องที่ที่เจ้าพนักงานท าการสอบสวน
จ าเลยก็ได้  โดยให้ศาลจังหวัดแจ้งไปยังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  เมื่อศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับคดีนั้นไว้แล้ว  จะออกไปท าการไต่สวนมูลฟ้อง  นั่ง
พิจารณา  และพิพากษาคดี ณ ศาลจังหวัดแห่งท้องที่นั้น  หรือจะก าหนดให้ท าการไต่สวนมูลฟ้อง  นั่งพิจารณา



และพิพากษาคดี ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางก็ได้  ตามแต่จะเห็นสมควร  
(พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา มาตรา ๔๗ วรรคแรก) 
 ส่วนคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  ที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาล
ชั้นต้นในวันเปิดท าการของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ได้จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 
๕  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  ก็ให้ศาลชั้นต้นนั้นคงพิจารณาพิพากษาต่อไปจนเสร็จ  
โดยถือว่าคดีนั้นไม่ใช่คดีทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายฉบับนี้  แต่ถ้าคู่ความทุกฝ่ายตกลงกันร้องขอให้โอน
คดีนั้นไปพิจารณาพิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  ที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วัน  นับแต่วันที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเปิดท าการ  ก็ให้ศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาฯ  นั้นรับคดีไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป  (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มาตรา ๔๖) 

 
๖.๕.  ผู้พิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เฉพาะอันเกี่ยวกับผู้พิพากษาใน
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ไว้ในหมวด ๒ ว่าด้วยผู้พิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 ๖.๕.๑  การแต่งตั้งผู้พิพากษา 
 มาตรา ๑๒  บัญญัติให้มีผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบ  ตามจ านวนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมก าหนดในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  โดยผู้พิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  จะได้ทรงโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ  ซึ่งมีความรู้และ
ความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (มาตรา ๑๔) 
  ๖.๕.๑.๑  คุณสมบัติของผู้พิพากษาสมทบ 
  ส่วนคุณสมบัติของผู้พิพากษาสมทบนั้น มาตรา ๑๕ ได้ก าหนดให้ผู้พิพากษาสมทบจะได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทางทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งคณะกรรมการตุลาการ  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ  คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  ก)  มีสัญชาติไทย 
  ข)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
  ค)  ได้รับการอบรมในเรื่องความมุ่งหมายของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  และมีหน้าที่ตุลา
การมาแล้ว  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ง)  มีความรู้ความช านาญทางทรัพย์สินทางปัญญา 
  ๖.๕.๑.๒  ลักษณะต้องห้ามของผู้พิพากษาสมทบ 
  นอกจากผู้ถูกคัดเลือกเป็นตุลาการสมทบ  ต้องมีคุณสมบัติทั้งสี่ประการ  ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น 
มาตรา ๑๕ ยังได้ก าหนดให้ผู้พิพากษาสมทบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  ก)  เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 



  ข)  เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  ค)  เป็นผู้เคยรับโทษ  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
  ง)  เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสม  ที่จะเป็นผู้พิพากษาสมทบหรือเป็นโรคที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง 

 จ)  เป็นข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง  
สมาชิกรัฐสภา  ผู้บริหารหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ข้าราชการอัยการ  ข้าราชการต ารวจ  หรือทนายความ 
  ผู้พิพากษาสมทบให้ด ารงต าแหน่งได้คราวละห้าปี  แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกก็ได้ 
 
 ๖.๕.๒  ความสิ้นสุดของการเป็นผู้พิพากษาสมทบ 
 มาตรา ๑๖  ก าหนดให้ความสิ้นสุดของการเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ นั้น  ก็
ต่อเมื่อผู้พิพากษาสมทบพ้นต าแหน่ง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

๖.๕.๒.๑  ออกตามวาระ 
  ๖.๕.๒.๒  ตาย 
  ๖.๕.๒.๓  ลาออก 
  ๖.๕.๒.๔  ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามมาตรา ๑๕ 
  ๖.๕.๒.๕  ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดถึงสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
  ๖.๕.๒.๖  ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ 
  

๖.๕.๓  องค์คณะผู้พิพากษา 
 มาตรา ๑๙  ก าหนดองค์คณะผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีใดๆ ในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
ฯ ไว้  โดยต้องมีผู้พิพากษาไม่น้อยกว่าสองคนและมีผู้พิพากษาสมทบอีกหนึ่งคน  ส่วนการท าค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลนั้น  จะต้องบังคับตามเสียงฝ่ายข้างมาก  เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ 
  ๖.๕.๓.๑  ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ คนใดคนหนึ่งมีอ านาจด าเนินกระบวน
พิจารณา  หรืออกค าสั่งใดๆ นอกจากการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใด (มาตรา ๒๐) 
  ๖.๕.๓.๒  เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เห็นเป็นการสมควร  จะให้ศาลอ่ืนหรือเจ้าพนักงาน
ศาลท าการสืบพยานหลักฐานส่วนใดส่วนหนึ่งแทนได้  โดยการสืบพยานหลักฐานดังกล่าว  จะกระท าในศาล
หรือนอกศาลก็ได้ (มาตรา ๒๑) 

 
๖.๖.  วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 



 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มาตรา ๒๖  บัญญัติไว้ให้กระบวนพิจารณาในศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้  และข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาตามมาตรา ๓๐  แต่ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อก าหนดดังกล่าว  ให้น าบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หรือ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 ๖.๖.๑  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีตามกฎหมายจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในหมวด ๓  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ๖.๖.๑.๑  การนั่งพิจารณาคดี 
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  ต้องด าเนินการนั่งพิจารณาคดีติดต่อกันไป  โดยไม่เลื่อนคดี
จนกว่าจะเสร็จการพิจารณา  เว้นแต่มีเหตุอันมิอาจก้าวล่วงได้  และเมื่อเสร็จการพิจารณาคดีให้รีบท าค า
พิพากษาหรือค าสั่งโดยเร็ว  (มาตรา ๒๗) 
  ๖.๖.๑.๒  การสืบพยานหลักฐาน 
  ในกรณีที่บุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานที่ตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้า  จะสูญหายหรือยาก
แก่การน ามาเมื่อมีคดีทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้น  หรือในกรณีถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดีเกรงว่าพยานหลักฐานที่
ตนจ านงจะอ้างอิงจะสูญหายเสียก่อนที่จะน ามาสืบ  หรือเป็นการยากที่จะน ามาสืบในภายหลัง  บุคคลนั้นหรือ
คู่ความฝ่ายนั้นอาจยื่นค าขอต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  โดยท าเป็นค าร้องขอหรือค าร้อง  ให้ศาลมีค าสั่งให้
สืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันที  ทั้งนี้ ให้ศาลหมายเรียกผู้ขอและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง  หรือบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องมาศาล  และเมื่อได้ฟังบุคคลเหล่านั้นแล้วให้ศาลสั่งค าขอตามท่ีเห็นสมควร (มาตรา ๒๘) 
  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  เมื่อมีการยื่นค าขอตามมาตรา ๒๘  ผู้ยื่นค าขอยื่นค าร้องรวมไปด้วย  
เพ่ือให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  มีค าสั่งหรือออกหมายตามที่ขอโดยไม่ชักช้า  และถ้าจ าเป็นจะขอให้ศาลมี
ค าสั่งให้ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานที่ขอสืบไว้ก่อน  โดยมีเงื่อนไขอย่างใดอย่าง
หนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้  (มาตรา ๒๙) 
  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอสืบพยานไว้ก่อน  ตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ นี้  เป็น
หลักการพื้นฐาน  ซึ่งก าหนดไว้ในความตกลง TRIPs  ส่วนที่ ๓ ว่าด้วยมาตรการชั่วคราว ข้อ ๕๐ (๑) (บี) ที่ว่า 
“เจ้าหน้าที่ผู้อ านาจทางศาล  จะมีอ านาจที่จะสั่งมาตรการชั่วคราวที่ทันการ  และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือที่จะ
รักษาพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหา”  อันประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องน ามาบัญญัติไว้
ในกฎหมายภายใน  ดังเช่นที่กล่าวนี้  (กรกันยา  สุวรรณพานิช  ๒๕๔๒ : ๓๕๓-๓๕๔) 
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ อาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาพิพากษาก็ได้  แต่ต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบ  และไม่ตัดสิทธิคู่ความในอันที่จะขอให้
เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตนมาให้ความเห็นโต้แย้ง  หรือเพ่ิมเติมความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว (มาตรา ๓๑) 



  ๖.๖.๑.๓  การรับค าคู่ความหรือเอกสาร 
  ในคดีแพ่ง  คู่ความจะแต่งตั้งบุคคลใด  ซึ่งมีภูมิล าเนาในเขตศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  เพ่ือ
รับค าคู่ความหรือเอกสารแทนตนก็ได้  โดยยื่นค าขอต่อศาลที่พิจารณาคดีนั้น  เมื่อศาลอนุญาตแล้วจะส่งค า
คู่ความหรือเอกสารแก่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นก็ได้  แต่ถ้าคู่ความไม่มีภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานในเขต
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ที่พิจารณาคดี  ศาลนั้นจะสั่งให้คู่ความแต่งตั้ งบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาในเขตศาลนั้น  
ซึ่งจะเป็นการสะดวกในการส่งค าคู่ความหรือเอกสาร  ภายในเวลาที่ศาลก าหนด  เพ่ือรับค าคู่ความหรือเอกสาร
แทนก็ได ้
  ในกรณีที่คู่ความไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาลดังกล่าว  การส่งค าคู่ความหรือเอกสารจะกระท าโดย
วิธีปิดประกาศไว้ ณ ศาลที่พิจารณาคดี  แจ้งให้คู่ความมารับค าคู่ความหรือเอกสารนั้นแทนการส่งโดยวิธีอ่ืนก็
ได้  การส่งค าคู่ความหรือเอกสารเช่นนี้  ให้มีผลใช้ได้  เมื่อพ้นสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศ  ส่วนการส่งค า
คู่ความหรือเอกสารแก่บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้กระท าได้เช่นเดียวกับการส่งค าคู่ความหรือเอกสารแก่คู่ความ  
หรือการส่งโดยวิธีอ่ืนแทนดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  การส่งค าคู่ความหรือ
เอกสารแก่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งดังกล่าวนี้  ให้มีผลใช้ได้  เมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันส่ง  หรือสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้มีการส่งโดยวิธีอ่ืนแทน (มาตรา ๓๓) 
  ในคดีแพ่ง  เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  แจ้งก าหนดนัดพิจารณาให้คู่ความฝ่ายใดทราบ
แล้ว  คู่ความฝ่ายนั้นไม่มาศาลตามก าหนดนัด  ให้เป็นหน้าที่ของคู่ความฝ่ายนั้น  มารับทราบก าหนดนัดต่อไป
จากศาลเอง  ในกรณีนี้  หากไม่มารับทราบ  ให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบก าหนดนัดต่อไปแล้ว (มาตรา ๓๔) 
  ๖.๖.๑.๔  การรับพิจารณาความผิดทางอาญา 
  ในคดีอาญา  การฟ้องคดีอาญาส าหรับการกระท าอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมาย
หลายบท  และบทใดบทหนึ่ง  อยู่ในอ านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ รับ
พิจารณาพิพากษาข้อหาความผิดบทอ่ืนไว้ด้วย (มาตรา ๓๕) 
  ส่วนในการฟ้องคดีอาญา  ส าหรับการกระท าอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันในความผิดที่
เกี่ยวเนื่องกัน  และบางกรรมไม่อยู่ในอ านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จะรับ
พิจารณาพิพากษาทุกกรรม  หรือไม่รับพิจารณาพิพากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ่ง  หรือหลายกรรมที่ไม่อยู่ใน
อ านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  โดยให้โจทก์แยกฟ้องเป็นคดีใหม่ยังศาลที่มีอ านาจก็ได้  ทั้งนี้ ให้
ค านึงถึงความสะดวกและเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมเป็นส าคัญ (มาตรา ๓๖) 
  ๖.๖.๑.๕  การย่นหรือขยายระยะเวลา 
  เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  เห็นสมควร  หรือเมื่อคู่ความร้องขอ  ศาลมีอ านาจย่นหรือ
ขยายระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  หรือตามที่ศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาก าหนดได้  ตามความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม (มาตรา ๓๗) 
 
 ๖.๖.๒  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินกระบวนพิจารณาตามข้อก าหนด 



 ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐาน  ใช้
บังคับในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ นี้  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มาตรา ๓๐  ได้บัญญัติ
ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  โดยอนุมัติของประธานศาลฎีกา  
มีอ านาจออกข้อก าหนดดังกล่าว  เพ่ือให้การด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปโดยสะดวก  รวดเร็วและเที่ยง
ธรรม  แต่ข้อก าหนดนั้นจะต้องไม่ท าให้สิทธิในการต่อสู้คดีอาญาของจ าเลยลดน้อยกว่าที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย  
โดยปัจจุบันข้อก าหนดนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๑๐ ง  ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐)  และผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐  อันเป็นวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  โดยข้อก าหนดนี้เรียกว่า  “ข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 ข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ นี้ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับการด าเนินกระบวน
พิจารณาและการรับพยานหลักฐาน  ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา  อันมีสาระส าคัญพอสังเขป  ดังนี้ 
  ๖.๖.๒.๑  ข้อก าหนดอันเกี่ยวกับคดีแพ่ง 
  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานในส่วนของคดี
แพ่ง  มีหลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในลักษณะ ๑ ว่าด้วยความแพ่ง  ดังต่อไปนี้ 
  ก)  หลักเกณฑ์ท่ัวไป 
  ในหมวด ๑  ว่าด้วยบททั่วไปของลักษณะ ๑  แห่งข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ  ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปไว้เพ่ือให้การด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปโดยสะดวก  รวดเร็วและเที่ยง
ธรรม  อันได้แก่ 
 ๑)  ศาลอาจสั่งให้คู่ความที่ด าเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบ  หรือผิดหลง  ท าการ
แก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควร  เว้นแต่ข้อที่ผิดระเบียบหรือผิดหลงนั้นจะเกิด
จากความจงใจหรือละเลยเพิกเฉยของคู่ความฝ่ายนั้น  อันเป็นการเอาเปรียบคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง (ข้อ ๓) 
 ๒)  ศาลอาจอนุญาตตามค าร้องของคู่ความที่ตกลงกันยื่นต่อศาล  เพ่ือให้ศาลด าเนิน
กระบวนพิจารณาไปตามที่คู่ความตกลงกันนั้น  เว้นแต่การด าเนินกระบวนพิจารณาที่คู่ความร้องขอเป็นการไม่
ชอบด้วยกฎหมาย  หรือขัดต่อความสงบเรียบร้องหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (ข้อ ๔) 
 ๓)  การติดต่อระหว่างศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กับศาลอ่ืน  อาจท าโดยโทรสาร  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน  แทนการติดต่อโดยตรงทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
หรือประกอบกันก็ได้  โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน  และความเหมาะสมแก่ลักษณะเนื้อหาของเรื่องที่ท า
การติดต่อ  รวมทั้งจ านวนและลักษณะของเอกสารหรือวัตถุอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศาล
ก าหนด (ข้อ ๕) 
  ข)  การด าเนินกระบวนพิจารณา 
  ในข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ลักษณะ ๑ หมวด ๒  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การด าเนินกระบวนพิจารณาเก่ียวกับความแพ่งไว้  อันได้แก่ 



 ๑)  ค าฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมาย  ต้องเป็นค าฟ้องที่แสดงให้พอเข้าใจถึงสภาพแห่งข้อหา  
ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและค าขอบังคับ  ในกรณีที่จ าเลยให้การต่อสู้ว่าไม่เข้าใจค าฟ้องในส่วนใด  
ศาลอาจสั่งให้โจทก์แก้ไขเพ่ิมเติมค าฟ้อง  โดยอธิบายรายละเอียดในส่วนนั้นให้ชัดเจนขึ้นก็ได้  และจ าเลยมีสิทธิ
แก้ไขเพ่ิมเติมค าให้การในส่วนค าฟ้องที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นก็ได้ (ข้อ ๖) 
 ๒)  ให้แนบส าเนาเอกสารใด  พร้อมกับค าฟ้องหรือค าให้การด้วย  หากในค าฟ้องหรือ
ค าให้การนั้นได้อ้างถึงเอกสารที่คู่ความประสงค์จะน ามาเป็นพยานหลักฐานในประเด็นหลักแห่งคดี  และ
เอกสารนั้นอยู่ในความครอบครองของผู้อ้าง  เว้นแต่ศาลจะอนุญาตให้ยื่นได้ภายหลัง  เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือ
ศาลเห็นว่าไม่สามารถยื่นได้เพราะเหตุอ่ืน  โดยส าเนาเอกสารดังกล่าว  ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่ใช้บันทึก
ข้อมูลหรือสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน  นอกจากการเขียนและพิมพ์ด้วย (ข้อ ๗)  
 ๓)  ในระหว่างที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาคยังมิได้เปิดท า
การในท้องที่ใด  เมื่อโจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัด  ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาฯ  ให้โจทก์ท าส าเนาค าฟ้องต่อศาลจังหวัดด้วยชุดหนึ่ง  แล้วให้ศาลจังหวัดส่งต้นฉบับมายังศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยเร็ว  เพ่ือมีค าสั่งและแจ้งค าสั่งดังกล่าว  พร้อมกับส่ง
หมายเรียกจ าเลยเพื่อแก้คดี  ถ้าหากมี  ไปยังศาลจังหวัดโดยเร็ว (ข้อ ๘) 
 ในกรณีนี้  ให้ศาลจังหวัดแจ้งค าสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลางให้โจทก์ทราบโดยเร็ว  และกรณีที่มีค าสั่งรับฟ้องจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง  ให้โจทก์ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่ทราบค าสั่ง  
เพ่ือให้ส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องให้จ าเลย 
 เมื่อได้ส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องให้จ าเลยแล้ว  ให้จ าเลยยื่นค าให้การต่อศาล
จังหวัดภายในสิบห้าวัน  โดยจัดท าส าเนาชุดหนึ่งให้แก่ศาลจังหวัด  และให้ศาลจังหวัดส่งต้นฉบับค าให้การ  
พร้อมรายงานการส่งหมายเรียก  และส าเนาค าฟ้องมายังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางโดยเร็ว  หากจ าเลยมิได้ยื่นค าให้การ  ก็ให้ศาลจังหวัดแจ้งให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลางทราบ  ในทันทีที่ระยะเวลาก าหนดให้ยื่นค าให้การได้สิ้นสุดลง  พร้อมกับส่งรายงานการส่ง
หมายเรียกและส าเนาค าฟ้องมาด้วย (ข้อ ๙) 
 ๔)  ในกรณีที่จ าเลยหรือโจทก์มิได้ยื่นค าให้การ  หรือค าให้การแก้ฟ้องแย้งภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้  ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีค าสั่งให้จ าเลยหรือโจทก์
ขาดนัดยื่นค าให้การโดยพลัน (ข้อ ๑๑) 
 ๕)  ค าขอให้ศาลมีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง  ตามาตรา ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  หรือตามมาตรา ๗๗ ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒  หรือตามมาตรา 
๑๑๖  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๒๔  หรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
ทางปัญญาอ่ืน  ต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงที่แสดงว่ามีเหตุที่จะฟ้องบุคคลอ่ืนเป็นจ าเลยและมีเหตุเพียงพอที่จะ
ท าให้เชื่อว่า  สมควรที่ศาลจะมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอนั้น  รวมทั้งจะต้องมีการบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริง
ของผู้รู้เห็นเหตุแห่งการขอนั้น  เพื่อสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าว (ข้อ ๑๒) 



 ในกรณีนี้ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอ  หากพิจารณาเห็นว่า (๑)  ค าขอและโอกาสที่
ยื่นมีเหตุผลอันสมควร  และมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอนั้นได้  และ (๒)  สภาพแห่งความ
เสียหายของผู้ขอ  ไม่สามารถที่จะได้รับชดใช้เป็นตัวเงิน  หรือทดแทนด้วยสิ่งอ่ืนใด  หรือผู้ที่จะถูกฟ้องเป็น
จ าเลยไม่อยู่ในฐานะท่ีจะชดใช้  หรือทดแทนความเสียหายแก่ผู้ขอ  หรือกรณีเป็นการยากที่จะบังคับคดีเอาแก่
ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจ าเลยนั้นได้ภายหลัง  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความเสียหายว่ าจะเกิดขึ้นแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มากกว่ากันเพียงใดเป็นส าคัญ  ในกรณีนี้ถ้าศาลมีค าสั่งให้ยกค าขอนั้น  ค าสั่งดังกล่าวนี้ให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๓) 
 ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้มีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องนี้  ให้ศาลพิเคราะห์ถึง
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจ าเลย  แล้วสั่งให้ผู้ขอวางเงินหรือหาประกันมาให้ตาม
จ านวนภายในระยะเวลาและก าหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควรส าหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ดังกล่าว (ข้อ ๑๕)  แต่ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจ าเลย  อาจยื่นค าขอให้ศาลยกเลิก  หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งนั้นได้  ถ้า
ศาลมีค าสั่งยกเลิก  หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งเดิมนั้น  ค าสั่งเช่นนี้ให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๖)  อย่างไรก็ตาม  ถ้าผู้ขอ
มิได้ฟ้องคดีเก่ียวกับค าขอนั้น  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่ง  หรือภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด  ให้
ถือว่าค าสั่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก  เมื่อครบก าหนดนั้น  และผู้ที่จะถูกฟ้องอาจยื่นค าขอภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ถือว่ามีค าสั่งยกเลิก  ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้ขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ (ข้อ ๑๗)  แต่ถ้าผู้ขอฟ้องคดี
เกี่ยวกับค าขอนั้นภายในก าหนด  ก็ให้ค าสั่งอนุญาตหรือค าสั่งอนุญาตที่ศาลมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  มีผล
บังคับใช้ต่อไป  เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งตามค าขอของจ าเลย  ให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  และให้น า
หลักเกณฑ์ตามาตรา ๒๖๐  มาตรา ๒๖๑  และมาตรา ๒๖๓  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม (ข้อ ๑๘)  
 ๖)  ค าร้องขอหรือค าร้องให้ศาลมีค าสั่งให้สืบพยานไว้ก่อน  ตามมาตรา ๒๘ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  ต้องบรรยายข้อเท็จจริงที่แสดงว่ามีความจ าเป็นต้องสืบ
พยานหลักฐานไว้ก่อน  และในกรณีที่ยังไม่ได้ฟ้องคดี  ต้องบรรยายข้อเท็จจริงที่แสดงว่ามีเหตุที่จะฟ้งหรือถูก
ฟ้องด้วย  แต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินตามาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ค าร้องต้องบรรยายถึง
ข้อเท็จจริง  ที่แสดงว่ามีเหตุฉุกเฉิน  ซึ่งหากแจ้งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง  หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ
ก่อนแล้ว   พยานหลักฐานดังกล่าวจะถูกท าให้เสียหาย  สูญหาย  ท าลาย  หรือมีเหตุอ่ืนใดที่จะท าให้ยากแก่
การน ามาสืบในภายหลังได้ (ข้อ ๒๐)  ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตค าร้องเหตุฉุกเฉินนี้  ศาลอาจสั่งให้ผู้ขอวาง
หลักประกันตามจ านวน  ภายในระยะเวลาและก าหนดเงื่อนไขอย่างใด  ตามที่ศาลเห็นสมควรส าหรับความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้ (ข้อ ๒๑) 
 ๗)  ถ้าเอกสารที่ส่งต่อศาลเป็นภาษาอังกฤษ  และคู่ความตกลงกันว่าไม่ต้องท าค าแปลทั้ง
ฉบับหรือแต่บางส่วน  และศาลเห็นว่ามิใช่พยานหลักฐานในบางประเด็นหลักแห่งคดี  ศาลจะอนุญาตให้ส่ง
เอกสาร  โดยไม่ต้องท าค าแปลเป็นพยานหลักฐานก็ได้ (ข้อ ๒๓) 
 ๘)  คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีค าขอ  หรือศาลเห็นว่าไม่สมควรที่จะมีการเปิดเผย
ข้อเท็จจริง  หรือพฤติการณ์ต่างๆ ทั้งหมด  หรือบางส่วนแห่งคดี  เพ่ือความเหมาะสม  หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา  หรือเพ่ือมิให้ความเสียหายแก่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของคู่ความ  ศาลจะมีค าสั่ง



ให้มีการพิจารณาลับ  โดยห้ามประชาชนมิให้เข้าฟังการพิจารณาทั้งหมดหรือบางส่วน  แล้วพิจารณาไปโดยไม่
เปิดเผย  หรือห้ามมิให้โฆษณาข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่างๆ แต่มิให้ถือว่าการออกโฆษณาทั้งหมดหรือ
บางส่วนแห่งค าสั่งหรือพิพากษา  หรือย่อเรื่องดังกล่าว  โดยเป็นกลางและถูกต้องนั้น  เป็นการผิดกฎหมาย 
(ข้อ ๒๔) 
 (๙)  การบันทึกค าเบิกความของพยานนั้น  ศาลอาจมอบให้พนักงานศาลเป็นผู้บันทึก
และอ่านค าเบิกความนั้นให้พยานฟังแทนก็ได้  (ข้อ ๒๕)  และศาลอาจก าหนดให้มีการใช้เครื่องมือในการ
บันทึกเสียง  หรือภาพและเสียงอีกด้วย  ในการบันทึกการเบิกความของพยานก็ได้ (ข้อ ๒๖)  
  ค)  พยานหลักฐาน 
  ข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ลักษณะ ๑  หมวด ๓  ว่าด้วยพยานหลักฐานได้ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพยานหลักฐาน  เพื่อด าเนินวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาไว้  ดังต่อไปนี้ คือ 
 ๑)  ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๘๓  และมาตรา ๑๘๓ ทวิ  แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง  ศาลอาจสั่งให้คู่ความทุกฝ่ายมาศาล  เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินคดี  เช่น  ไกล่
เกลี่ยเพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความ  หรือน าวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใช้  ก าหนดระยะเวลาทั้งหมด
ในการด าเนินคดี  และก าหนดวัน  เวลา  วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินคดีที่จ าเป็น เป็นต้น  ๒ )  
ภายใต้บังคับบทบัญญัติ มาตรา ๑๑๓  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  เมื่อพยานเบิกความถึง
รายละเอียดของข้อเท็จจริงใดของคดี  ซึ่งพยานไม่สามารถจ าข้อเท็จจริงอันเป็นรายละเอียดนั้นได้  พยานอาจดู
บันทึกทบทวนความจ าของพยาน  ประกอบการเบิกความ  โดยได้รับอนุญาตจากศาลได้  ในกรณีนี้  คู่ความอีก
ฝ่ายหนึ่งอาจร้องต่อศาล  ขอตรวจดูบันทึกทบทวนความจ าของพยานดังกล่าวได้  เมื่อพยานเบิกความเสร็จแล้ว  
และหากศาลเห็นสมควร  อาจรวมบันทึกทบทวนความจ าของพยานนั้นไว้ในส านวนก็ได้ (ข้อ ๒๘) 
 ๓)  ศาลอาจอนุญาตให้คู่ความเสนอบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริง  หรือความเห็นของผู้
ที่ตนประสงค์จะอ้างเป็นพยานแทนการซักถามผู้ให้ถ้อยค าเป็นพยานต่อหน้าศาลทั้งหมด  หรือบางส่วนก็ได้  
เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  หรือทั้งสองฝ่ายมีค าขอ  และศาลเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม  
โดยคู่ความที่ประสงค์จะเสนอบันทึกดังกล่าว  จะต้องยื่นค าร้องแสดงเจตจ านงพร้อมเหตุผลต่อศาลก่อนวัน
สืบพยานบุคคลนั้น  โดยให้ศาลพิจารณาก าหนดระยะเวลาที่คู่ความจะต้องยื่นบันทึกถ้อยค านั้นต่อศาล  และส่ง
ส าเนาบันทึกนั้นให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง  และหลังจากได้ยื่นบันทึกถ้อยค าดังกล่าวต่อศาลแล้ว  คู่ความที่ยื่นไม่
อาจขอถอนบันทึกถ้อยค านั้น  ตลอดจนให้ถือว่าบันทึกถ้อยค าดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในคดีแล้ว  
นอกจากนี้ ให้ผู้ให้ถ้อยค ามาศาลเพ่ือเบิกความตอบค าถามค้าน  และค าถามติงของคู่ความ  หากไม่มาศาล  ให้
ศาลปฏิเสธที่จะรับฟังบันทึกถ้อยค านั้นเป็นพยานหลักฐานในคดี  แต่ศาลจะรับฟังบันทึกถ้อยค าที่ผู้นั้นไม่มา
ศาล  เพ่ือประกอบพยานหลักฐานอื่นก็ได้  เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม (ข้อ ๒๙) 
 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเสนอบันทึกถ้อยค าพยานบุคคลตาม ข้อ ๒๙ นี้ ย่อมเป็นผลให้
การพิจารณาสืบพยานบุคคลในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มีความแตกต่างจากวิธีการในศาลทั่วไป  ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๑๗  ซึ่งก าหนดให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานได้ซักถามพยาน
เสร็จก่อน  แล้วให้คู่ความอีกฝ่ายถามค้าน  และในมาตรา ๑๑๓  ซึ่งก าหนดให้พยานทุกคนต้องมาเบิกความ



ด้วยวาจาต่อศาล  (สุนัย  มโนมัยอุดม ๒๕๔๒ : ๒๓๕)  อย่างไรก็ตาม คู่ความไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึก
ถ้อยค าที่ได้ยื่นต่อศาลแล้ว  เว้นแต่เป็นการแก้ไขรายการเกี่ยวกับชื่อศาล  และเลขคดี  วัน  เดือน  ปี  และ
สถานที่ท าการบันทึกและชื่อ  และสกุลของคู่ความ  หรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเล็กน้อย  (ข้อ 
๓๐) 
 ๔)  ศาลอาจอนุญาตให้เสนอบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริง  หรือความเห็นของผู้ให้
ถ้อยค า  ซึ่งมีถิ่นอยู่ในต่างประเทศต่อศาล  แทนการน าผู้ให้ถ้อยค ามาเบิกความต่อศาลทั้งหมด  หรือบางส่วนก็
ได้  รวมทั้งศาลอาจอนุญาตให้ท าการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาล  โดยระบบการประชุมทางจอภาพ (video 
conference)  ได้  โดยให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสอง
ฝ่ายมีค าขอ  และศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม     
 แม้ว่าตามหลักเกณฑ์ทั่วไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๖  ได้
ก าหนดให้การสืบพยานบุคคล  ซึ่งเป็นการนั่งพิจารณาคดีจะต้องกระท าในศาลก็ตาม  แต่หลักเกณฑ์ในข้อ ๓๑ 
และข้อ ๓๒ นี้  เป็นหลักการพิเศษ  ซึ่งเริ่มน ามาใช้เพ่ือให้รองรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่คนไทยต้อง
ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  อันเป็นผล
ให้เกิดคดีความ  ซึ่งพยานที่เกี่ยวข้องในคดีมักอาศัย  หรือประกอบกิจการอยู่ในต่างประเทศ  หรือพยานเป็น
ชาวต่างชาติ  อันเป็นการยากล าบากต่อการน าพยานมาเบิกความในศาลไทย  ประโยชน์อันได้จากการ
สืบพยานด้วยวิธีการตามข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ นี้  ย่อมท าให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และเป็น
ธรรมต่อการด าเนินคดี  และคู่ความแต่ละฝ่าย  (กรกันยา  สุวรรณพานิช  ๒๕๔๑ : ๒๔๙-๒๕๕) 
 ๕)  ศาลอาจรับฟังข้อมูลที่บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือประมวลผลโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์  เป็นพยานหลักฐานในคดีได้  หากการบันทึกข้อมูลนั้นเป็นการกระท าตามปกติในการประกอบ
กิจการของผู้ใช้คอมพิวเตอร์  และการบันทึกและประมวลผลนั้น  เกิดจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  
ตามข้ันตอนการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง  และหากแม้ว่าการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ขัดข้อง  ก็ไม่กระทบถึงความถูกต้องของข้อมูลนั้น (ข้อ ๓๓)  อย่างไรก็ตาม คู่ความอีกฝ่ายอาจยื่นค าแถลง
คัดค้านการอ้างข้อมูลนั้นต่อศาล  ก่อนการสืบข้อมูลนั้นเสร็จ  โดยเหตุที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการรับฟังดังกล่าวมา  
หรือสื่อบันทึกข้อมูลนั้นปลอด  หรือส าเนาสื่อที่บันทึกไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วน  เว้นแต่จะแสดงให้เป็นที่
พอใจแก่ศาล  ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจทราบเหตุแห่งการคัดค้านได้ก่อนเวลาดังกล่าว  ก็อาจยื่นค าร้องขอ
อนุญาตคัดค้านไม่ว่าเวลาใดๆ ก่อนพิพากษาคดี  และถ้าศาลเห็นว่าคู่ความฝ่ายนั้นไม่อาจยกข้อคัดค้านได้ก่อน
นั้น  และค าร้องนั้นมีเหตุผลฟังได้  ก็ให้ศาลอนุญาตตามค าร้องนั้น (ข้อ๓๕) 
  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับฟังข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในคดี
ทรัพย์สินทางปัญญานี้  เป็นบทบัญญัติใหม่ในการด าเนินกระบวนพิจารณา  และถือว่าเป็นการก าหนดหลักการ
ว่า  ข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็เป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้  (พรเพชร   วิชิตชลชัย ๒๕๔๑ : ๒๒๑)  นอกจากนี้ 
หลักการดังกล่าวตามข้อก าหนดนี้ ยังน าไปใช้บังคับแก่การรับฟังข้อมูลที่บันทึกไว้ในหรือได้มาจากไมโครฟิล์ม  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนด้วย (ข้อ ๓๖)  แต่กระนั้น การรับฟังข้อมูลสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ดังกล่าว  จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อก าหนดที่กล่าวมานี้  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความ



ถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จะน ามาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญานั้น (พรเพชร  
วิชิตชลชัย  ๒๕๔๑ : ๒๒๒-๒๓๓) 
  ๖)  ศาลอาจรับฟังพยานบอกเล่าเป็นพยานหลักฐานประกอบพยานหลักฐานอ่ืนได้  เมื่อ
ศาลเห็นว่า (๑) พยานบอกเล่านั้น  มีความน่าเชื่อถือได้ว่าจะพิสูจน์ความจริงได้  ตามสภาพ  ลักษณะ  
แหล่งที่มาและข้อเท็จจริงแวดล้อมการบอกเล่า  หรือ (๒) มีเหตุจ าเป็น  เนื่องจากไม่สามารถน าบุคคลได้เห็น  
ได้ยิน  หรือทราบข้อความในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเบิกความเป็นพยานได้  และมี
เหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้น (ข้อ ๓๗) 
 ๗)  ในกรณีที่ศาลเห็นว่าเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมเป็นการจ าเป็นที่จะต้องน า
พยานหลักฐานอ่ืนอนัเกี่ยวกับประเด็นในคดี  รวมทั้งเอกสารหรือวัตถุใดที่อยู่ในความครอบครอง  หรือการดูแล
รักษาของคู่ความฝ่ายใดมาสืบเพิ่มเติม  ให้ศาลท าการสืบพยานหลักฐานต่อไป  อันรวมทั้งการที่จะเรียกพยานที่
สืบไปแล้วมาสืบใหม่ด้วย  แม้ไม่มีฝ่ายใดร้องขอก็ตาม (ข้อ ๓๙) 
 ๖.๖.๒.๒  ข้อก าหนดอันเกี่ยวกับคดีอาญา 
 ข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาใน
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไว้  ในลักษณะ ๒  โดยมีสาระส าคัญ  ดังนี้  
 ก)  หลักเกณฑ์ท่ัวไป  
 ข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ลักษณะ ๒  หมวด ๑  ว่าด้วยบททั่วไป  ก าหนด
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาไว้  ได้แก่ 
  ๑)  ในการด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ของศาล  ไม่ว่าจะเป็นการผัดฟ้อง  ฝากขัง  ไต่
สวนมูลฟ้อง  ซึ่งจ าเลยมาศาล  หรือพิจารณาคดี  ให้ศาลหาล่ามหรือล่ามภาษามือให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ไม่
สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยได้  หรือไม่สามารถพูดหรือได้ยืนหรือสื่อความหมายได้ (ข้อ ๔๐) 
 ๒)  ผู้ต้องหาหรือจ าเลย  พึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว  เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นที่ต้อง
ควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้น (ข้อ ๔๑) 
 ๓)  ให้น าบทบัญญัติของข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ลักษณะ ๑ ว่าด้วยความ
แพ่งในเรื่องวิธีการติดต่อระหว่างศาลตามข้อ ๕  การขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องตามข้อ ๑๒  ถึงข้อ ๑๙  
การขอให้สืบพยานหลักฐานไว้ก่อนตามข้อ ๒๐ ถึงข้อ ๒๒  เอกสารภาษาต่างประเทศตามข้อ ๒๓  การ
พิจารณาลับตามข้อ ๒๔  การบันทึกค าเบิกความของพยานตามข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖  การทบทวนความจ าของ
พยานตามข้อ ๒๘  การสืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพตามข้อ ๓๒  การรับฟัง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๓๓ ถึงข้อ ๓๖  การรับฟังพยานบอกเล่าตามข้อ ๓๗  การวินิจฉัยชั่งน้ าหนัก
พยานหลักฐานตามข้อ ๓๘  และการสืบพยานหลักฐานเพ่ิมเติมของศาลตามข้อ ๓๙  มาใช้บังคับแก่ความ
อาญาโดยอนุโลม (ข้อ ๔๒) 
 ข)  การด าเนินกระบวนพิจารณา 
 ข้อก าหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ หมวด ๒  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เฉพาะว่าด้วยการด าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีอาญา  อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไว้  ได้แก่ 



  ๑)  ในระห่วงที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาคยังมิได้เปิดท า
การในท้องที่ใด  เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นค าร้องข้อหมายค้นผัดฟ้องหรือฝากขังต่อศาล  
ให้ศาลจังหวัดด าเนินการและมีค าสั่งต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  ซึ่งน ามาใช้ในศาลจังหวัดด้วย แล้วแต่กรณี (ข้อ ๔๓) 
  ๒)  ในกรณีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค  ยังมิได้เปิดท า
การในท้องที่ใด  เมื่อโจทก์ยื่นค าฟ้องต่อศาลจังหวัด  ตามมาตรา ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาฯ  ให้โจทก์จัดท าส าเนาส าหรับศาลจังหวัดด้วยหนึ่งชุดและถ้าค าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  ให้
ศาลจังหวัดด าเนินการ โดย (๑)  ในคดีราษฎรเป็นโจทก์  ให้ศาลจังหวัดส่งต้นฉบับค าฟ้องมายังศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยเร็ว  เพ่ือให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางก าหนดวันเวลา  และศาลที่จะนั่งไต่สวนมูลฟ้องตามความเหมะสมและแจ้งไปยัง
ศาลจังหวัด  เพ่ือแจ้งให้โจทก์ทราบโดยเร็ว หรือ (๒)  ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์  ให้ศาลจังหวัดส่ง
ส าเนาค าฟ้องแก่จ าเลยรายตัวไป  อ่านและอธิบายฟ้องให้จ าเลยฟัง  สอบถามค าให้การของจ าเลย  และส่ง
ต้นฉบับค าฟ้องพร้อมค าให้การของจ าเลยมายังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
โดยเร็ว  เพ่ือให้มีค าสั่งไต่สวนมูลฟ้อง  หรือประทับฟ้อง  แล้วน าเสนอต่ออธิบดีฯ  เพ่ือก าหนดวันเวลาและศาล
ที่จะนั่งไต่สวนมูลฟ้อง  หรือนั่งพิจารณา  และพิพากษาคดีตามความเหมาะสม  และแจ้งให้ศาลจังหวัดทราบ
และด าเนินการโดยเร็ว (ข้อ ๔๔) 
  ๓)  ในการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาคดี  โจทก์ต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลก่อนวัน
ไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน พร้อมทั้งส าเนาบัญชีระบุพยานดังกล่าวในจ านวนที่เพียงพอ
เพ่ือให้จ าเลยรับไป  ส่วนกรณีการไต่สวนเพ่ือร้องขอคืนของกลางให้คู่ความที่เกี่ยวข้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อ
ศาลไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันไต่สวน  พร้อมทั้งส าเนาบัญชีระบุพยานดังกล่าวในจ านวนที่เพียงพอ  เพ่ือให้
คู่ความท่ีเกี่ยวข้องรับไป  อย่างไรก็ตาม แม้ระยะเวลาดังกล่าวล่วงพ้นไป  ถ้าศาลเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม  ศาลอาจอนุญาตให้โจทก์หรือคู่ความท่ีเกี่ยวข้องยื่นบัญชีระบุพยานหรือบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติม
ได้ (ข้อ ๔๕) 
  ในกรณีที่ โจทก์ประสงค์จะอ้างเอกสารที่อยู่ ในความครอบครองของโจ ทก์เป็น
พยานหลักฐานในคดี  ให้โจทก์ยื่นส าเนาเอกสารนั้นต่อศาลไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ก่อนวันไต่สวนมูลฟ้องหรือวัน
สืบพยาน  ในจ านวนที่เพียงพอส าหรับจ าเลยเพ่ือให้มารับไปจากศาล  แต่ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ยื่นบัญชีระบุ
พยาน  หรือบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเมื่อระยะเวลาล่วงพ้นไปดังที่กล่าวมา  ให้โจทก์หรือคู่ความยื่นต่อศาลและ
ส่งส าเนาเอกสารที่อ้างเป็นพยานหลักฐานนั้น  พร้อมการยื่นบัญชีระบุพยานหรือบัญชีระบุพยานเพ่ิมเติม  เว้น
แต่ศาลจะอนุญาตให้ยื่นส าเนาเอกสารนั้นภายหลังเมื่อมีเหตุอันสมควร (ข้อ ๔๗) 
  ถ้าคู่ความฝายที่อ้างพยานหลักฐานมิได้แสดงความจ านงที่จะอ้างพยานหลักฐานนั้น ตาม
หลักเกณฑ์ที่กล่าวมาในข้อ ๔๕  และข้อ ๔๖  ก็ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าว  เว้นแต่ถ้าศาลเห็น
ว่าเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม  จ าเป็นต้องสืบพยานหลักฐานนั้น ก็ให้ศาลอนุญาตสืบ  และรับฟัง
พยานหลักฐานเช่นนั้นได้ (ข้อ ๔๗) 



  ๔)  ในกรณีที่จ าเลยเบิกความเป็นพยานตนเอง  และค าเบิกความของจ าเลยส่วนใดส่วน
หนึ่งเป็นโทษแก่จ าเลยเอง  ศาลอาจรับฟังค าเบิกความนั้นประกอบพยานหลักฐานอ่ืนของโจทก์  ลงโทษจ าเลย
ได้ (ข้อ ๔๘) 
  ๕)  ในกรณีที่คู่ความฝ่ายใดมีค าขอ  และศาลเห็นว่าสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม  ศาลอาจอนุญาตให้เสนอบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริง  หรือความเห็นของผู้ให้ถ้อยค าต่อศาล  
แทนการน าพยานบุคคลมาเบิกความต่อหน้าศาล  ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการพิสูจน์ถึงการกระท าความผิดของ
จ าเลยโดยตรงก็ได้  โดยให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๙ ถึงข้อ ๓๑ ของลักษณะ ๑ ว่าด้วยความแพ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม (ข้อ ๔๙) 
  ๖)  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็น  อาจท าความเห็นเป็น
หนังสือส่งต่อศาล  โดยไม่มาเบิกความประกอบหนังสือนั้นก็ได้  เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน  ให้ศาลส่ง
ส าเนาความเห็นเป็นหนังสือนั้นแก่คู่ความทุกฝ่าย  หากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจะต้องมาเบิกความ
ประกอบหนังสือนั้น  ให้ศาลส่งส าเนาความเห็นเป็นหนังสือนั้นแก่คู่ความทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันเบิก
ความ (ข้อ ๕๐) 

 
๖.๗.  การอุทธรณ์ 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เฉพาะอันเกี่ยวกับการอุทธรณ์
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไว้ในหมวด ๔  ว่าด้วยอุทธรณ์  
อันมีสาระส าคัญ  ดังนี้ 
 ๖.๗.๑  ก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ 
 มาตรา ๓๘  บัญญัติให้คู่ความอุทธรณ์พิพากษาหรือค าสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศไปยังศาลฎีกาโดยตรง  ภายในก าหนดหนึ่งเดือน  นับแต่วันที่ได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น  
โดยไม่ต้องผ่านศาลอุทธรณ์แต่อย่างใด  
 
 ๖.๗.๒  การห้ามอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ  ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการห้ามอุทธรณ์ในปัญหา
ข้อเท็จจริง  ทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่ง  อันได้แก่ 
  ๖.๗.๒.๑  การห้ามอุทธรณ์คดีอาญา 
 มาตรา ๓๙  บัญญัติให้  ในคดีอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่
เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  ห้ามมิให้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในปัญหาข้อเท็จจริง  เว้นแต่กรณีต่อไปนี้  ให้จ าเลยอุทธรณ์ในปัญหา
ข้อเท็จจริงได ้
  ก)  จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก  หรือลงโทษกักขังแทนโทษจ าคุก 
  ข)  จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก  แต่ศาลรอการลงโทษไว้ 



  ค)  ศาลพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิด  แต่ศาลรอการก าหนดโทษไว้ 
  ง)  จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษปรับเกินห้าพันบาท 
  อย่างไรก็ตาม มาตรา ๔๐  บัญญัติว่า  ในคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ดังที่กล่าวมา  ถ้าผู้พิพากษา
คนใดซึ่งพิจารณา  หรือลงชื่อในค าพิพากษา  หรือท าความเห็นแย้งรับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้  หรือใน
คดีท่ีพนักงานอัยการเป็นโจทก์อุทธรณ์  อัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมาย  รับรองใน
อุทธรณ์ว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้  ก็ให้รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาต่อไป 
  ๖.๗.๒.๒  การห้ามอุทธรณ์คดีแพ่ง 
  มาตรา ๔๑  บัญญัติให้ในคดีแพ่งที่ราคาทรัพย์สินหรือจ านวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้น
อุทธรณ์ไม่เกินสองแสนบาท  หรือไม่เกินจ านวนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ค า
พิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาหรือการค้าระหว่างประเทศในปัญหาข้อเท็จจริง  เว้นแต่ผู้พิพากษาซึ่งนั่ง
พิจารณาคดนีั้นได้ท าความเห็นแย้งไว้  หรือได้รับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้  หรือถ้าไม่มีความเห็นแย้งหรือ
ค ารับรองเช่นว่านี้  ต้องได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์เป็นหนังสือจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง  หรืออธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค  
แล้วแต่กรณี 
 
 ๖.๗.๓  การยกอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มาตรา ๔๔  บัญญัติให้ในคดีที่ศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศรับอุทธรณ์มาให้ศาลฎีกานั้น  หากศาลฎีกาพิจารณาเห็นว่า อุทธรณ์ดังกล่าว
ต้องห้ามตามกฎหมาย  ให้พิพากษายกอุทธรณ์  แต่ถ้าศาลฎีกาพิจารณาเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม  จ าเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดจะรับพิจารณาพิพากษาคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ดังกล่าวนั้นก็ได้ 
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มาตรา ๔๕  ก าหนดให้น าบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ว่าด้วยการพิจารณาพิพากษา  และการชี้ขาดตัดสินคดี  ในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกามาใช้บังคับแก่การพิจารณา
พิพากษา  และการชี้ขาดตัดสินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกาโดยอนุโลม 
 
 
 
 


