เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพ ย์สินทางปัญ ญา
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามต่อจากบทนิยามคําว่า “คดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

““ศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ” หมายความว่ า ศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
“ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ” หมายความว่า ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
“คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
“คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม” หมายความว่ า คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙ ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอํานาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศหรือไม่ ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
หรือศาลยุติธรรมอื่น ให้ศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวแล้วเสนอปัญหานั้นให้ประธาน
ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษเป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษให้เป็นที่สุด
ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าตามคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษจะต้องเปลี่ยนแปลงศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดี ให้ศาลเดิมโอนคดีไปยังศาลดังกล่าว และให้ถือว่ากระบวนพิจารณาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
ในศาลเดิ ม ก่อ นมี คํ าพิ พ ากษาไม่เ สี ยไป เว้ น แต่ ศ าลที่รั บโอนคดี จ ะมี คํา สั่ งเป็น อย่า งอื่น เพื่ อ ประโยชน์
แห่งความยุติธรรม”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒ ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศทุกศาล ให้มีผู้พิพากษา
และผู้พิพากษาสมทบตามจํานวนที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

“มาตรา ๑๓ ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค ให้มีอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง และอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค
ศาลละหนึ่งคน กับให้มีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
และรองอธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศภาคศาลละหนึ่ ง คน
และในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในทางราชการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบ
ของประธานศาลฎีกาจะกําหนดให้มีรองอธิบดีผู้พิพากษาในแต่ละศาลมากกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนก็ได้”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๑๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ ผู้พิพากษาสมทบจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางทรัพ ย์ สิน ทางปัญ ญาหรือ การค้ าระหว่ างประเทศซึ่ง คณะกรรมการตุลาการศาลยุ ติธ รรมคัด เลื อ ก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์
(๓) ได้รับการอบรมในเรื่องความมุ่งหมายของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และหน้าที่ตุลาการมาแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
(๔) มีความรู้ความชํานาญทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือการค้าระหว่างประเทศ
(๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๖) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(๗) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้พิพากษาสมทบ หรือเป็นโรคที่ระบุไว้ในระเบียบคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม
(๙) ไม่ เป็ น ข้าราชการการเมื อง กรรมการพรรคการเมือ งหรื อ เจ้ าหน้ าที่ ในพรรคการเมื อ ง
สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหารหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตํารวจ หรือทนายความ”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

“ในกรณีที่การสืบพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งเป็นการสืบพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ในคดีอาญา
จะกระทําลับหลังจําเลยไม่ได้ ทั้งจะต้องให้จําเลยมีโอกาสถามค้านพยานบุคคลหรือคัดค้านพยานหลักฐานอื่น
ได้อย่างเต็มที่ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่อาจสืบพยานหลักฐานลับหลังจําเลยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๒ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ขอให้ มาให้ ความเห็ นมี สิ ทธิ ได้ รั บค่ าป่ วยการ ค่ าพาหนะเดิ นทาง และค่ าเช่ าที่ พั กตามระเบี ยบที่ คณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมกําหนด”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ อุทธรณ์ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๔
อุทธรณ์และฎีกา
มาตรา ๓๘ การอุทธรณ์คําพิพากษาหรือ คําสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษโดยให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษและผลแห่งคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ให้นํา
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๐ การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ให้นําบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา
ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๒ คดีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ก่อนวันเปิดทําการของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา และให้นําบทบัญญัติแห่ง
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาใช้บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา
บรรดาคดี ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศที่ ค้ า งพิ จ ารณาอยู่ ใ นศาลฎี ก า
ก่อนวันเปิดทําการของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
จั ด ตั้ ง ศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
และการค้ า ระหว่ า งประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ ง ใช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ
มาใช้บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา
มาตรา ๑๓ ให้แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกาที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีอยู่ต่อไป
ตามความจําเป็นจนกว่าคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรมจะประกาศกําหนดเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๔ ในระหว่างที่ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษยังไม่เปิดทําการ การวินิจฉัยว่าคดีใด
จะอยู่ ใ นอํ า นาจของศาลทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศหรื อ ไม่ ต ามมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ประธาน
ศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๕ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ที่ ออกตามพระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ งศาลทรั พย์ สิ นทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศและวิ ธี พิ จารณา
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ
มาตรา ๑๖ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์
และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยให้คดีแพ่งที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา
แต่ระบบการอุทธรณ์คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันกฎหมายบัญญัติให้คู่ความ
มีสิทธิอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่แก้ไขใหม่ดังกล่าวประกอบกับได้มีการจัดตั้ง
ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีชํานัญพิเศษต่าง ๆ สมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์
การอุทธรณ์และฎีกาในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้มีความสอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน
รวมทั้งแก้ไขวิธีพิจารณาที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

