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อัตราโทษการละเมิดสิทธิบัตร

   - ผลิต ใช  ขาย มีไว เพื่อขาย เสนอขาย นําเขาซึ่ ง
ผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หรือใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต
ใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย นําเขาซึ่งผลิตภัณฑที่ผลิต
โดยใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 
ป หรือปรับไมเกิน 400,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
   - ผลิต ใช  ขาย มีไว เพื่อขาย เสนอขาย นําเขาซึ่ ง
ผลิตภัณฑตามอนุสิทธิบัตร หรือใชกรรมวิธีตามอนุสิทธิบัตร 
ผลิตใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย นําเขาซึ่งผลิตภัณฑที่
ผลิตโดยใชกรรมวิธีตามอนุสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
   - ใชแบบผลิตภัณฑ ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย นําเขา 
ซึ่งผลิตภัณฑที่ใชแบบผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 400,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
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อัตราโทษการละเมิดลิขสิทธิ์

   - การละเมิดลิขสิทธิ์ตองระวางโทษปรับตั้งแต 
20,000 บาท ถึง 200,000 บาท 
   - ถากระทําเพื่อการคา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 
6 เดือน ถึง 4 ป หรือปรับตั้งแต 100,000 บาท ถึง 
800,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
   - การจําหนายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อหากําไรทาง
การคา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 เดือน ถึง 2 ป 
หรือปรับตั้งแต 50,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

อัตราโทษการละเมิดเครื่องหมายการคา

  - การปลอมเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจด
ทะเบียนแลวในราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน 4 ป หรือปรับไมเกิน 400,000 บาท หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ
  - การเลียนเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นที่ไดจด
ทะเบียนแลวในราชอาณาจักรเพื่อใหประชาชน
หลงเชื่อวาเปนเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น ตอง
ระหวางโทษจําคุกไม เกิน 2 ป  หรือปรับไม เกิน 
200,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
  - การนําเขา จําหนาย เสนอจําหนายหรือมีไวเพื่อ
จําหนายซึ่งสินคาปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการคา 
ของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนแลวในราชอาณาจักร 
ตองระวางโทษเชนเดียวกับปลอมหรือเลียน 



กรณีถูกกลาวหาวาละเมิดลิขสิทธิ์
กรณีถูกกลาวหาวาละเมิดเครื่องหมายการคา

กรณีถูกกลาวหาวาละเมิดสิทธิบตัร

1. ตรวจสอบหลักฐาน ดังนี้
  (1.1) หลักฐานการแจงความรองทุกข เนื่องจากความผิดตาม

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนความผิดตอ
สวนตัวหรือความผิดอันยอมความได ผูเสียหายจะตองแจงความรอง
ทุกขตามกฎหมายกอนจึงจะดําเนินคดีได 
    (1.2) หลักฐานแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ เชน หลักฐานการ
เปนผูสรางสรรคงาน ผูรับโอนลิขสิทธิ์ หรือหลักฐานการไดมาซึ่ง
ลิขสิทธิ์โดยวิธีอื่น
  (1.3) หลักฐานการมอบอํานาจ เชน หนังสือมอบอํานาจ

หมดอายุหรือไม มอบอํานาจชวงไดหรือไม การมอบอํานาจชวง
ขาดสายหรือไม (กรณีการมอบอํานาจกระทําในตางประเทศ ตองมี
โนตารีพับลิครับรอง และสถานทูตหรือกงสุลไทยรับรองรายมือชื่อ
โนตารีพับลิคอีกชั้นหนึ่ง) เอกสารอื่นๆ ที่เปนภาษาตางประเทศ
ตองแปลเปนภาษาไทย พรอมรับรองคําแปล

2. ตรวจสอบการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ดังนี้
  (2.1) การตรวจคน จับกุม จะตองกระทําโดยเจาหนาที่ตํารวจ

หรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจตามกฎหมาย และตองแสดงตน
พรอมบัตรเจาหนาที่
  (2.2) การตรวจคนที่รโหฐานตองมีหมายคนของศาลมาแสดง

กอนที่จะทําการตรวจคน

3. คดีละเมิดลิขสิทธิ์สามารถยุติคดีไดดวยการถอนคํารองทุกข 
ถอนฟอง หรือยอมความ ทั้งนี้ควรทําตอหนาพนักงานสอบสวน
และบันทึกไวเปนหลักฐาน

1. ตรวจสอบหลักฐาน ดังนี้
     (1.1) หลักฐานวาไดจดทะเบียนสิทธิบัตรไวในประเทศไทย
หรือไม เปนสิทธิบัตรประเภทใด ขอถือสิทธิ เปนอยางไร อยูในอายุ
การคุมครองหรือไม ใครเปนเจาของสิทธิบัตรและสินคาตาม
สิทธิบัตรกับสินคาที่ถูกกลาวหาวาละเมิดสิทธิบัตรมีรายละเอียด
การประดิษฐเหมือนหรือตางกันอยางไร
    (1.2) หลักฐานการมอบอํานาจ เชน หนังสือมอบอํานาจ
หมดอายุหรือไม มอบอํานาจชวงไดหรือไม การมอบอํานาจชวง
ขาดสายหรือไม (กรณีการมอบอํานาจกระทําในตางประเทศ 
หนังสือมอบอํานาจตองมีโนตารีพับลิครับรอง และสถานทูตไทย
หรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อโนตารีพับลิคอีกชั้นหนึ่ง) เอกสาร
อื่นๆ ที่เปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทย พรอมรับรอง
คําแปล

2. ตรวจสอบการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ดังนี้
    (2.1) การตรวจคน การจับกุม จะตองกระทําโดยเจาหนาที่
ตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจตามกฎหมายและตอง
แสดงตนพรอมบัตรเจาหนาที่
   (2.2) การตรวจคนที่รโหฐานตองมีหมายคนของศาลมาแสดง
กอนที่จะทําการตรวจคน 

*หมายเหตุ

    * ความผิดตามพ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม 
เปนความผิดอาญาแผนดิน แตในทางปฏิบัติจะใหผูเสียหายแจง
ความรองทุกขกอน
     * ความผิดตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่
แกไขเพิ่มเติม ไมสามารถยอมความได

1. ตรวจสอบหลักฐาน ดังนี้
    (1.1) หลักฐานวาไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไวใน
ประเทศไทยหรือไม สําหรับสินคาใด ขาดการตออายุหรือไม ใคร
เปนเจาของเครื่องหมายการคา และสินคาของแทกับสินคาของ
ปลอมเหมือนหรือคลายกันอยางไร
     (1.2) ตรวจสอบหลักฐานการมอบอํานาจ เชน หนังสือมอบ
อํานาจหมดอายุหรือไม มอบอํานาจชวงไดหรือไม การมอบอํานาจ
ชวงขาดสายหรือไม (กรณีการมอบอํานาจกระทําในตางประเทศ 
หนังสือมอบอํานาจตองมีโนตารีพับลิครับรอง และสถานทูตไทย
หรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อโนตารีพับลิคอีกชั้นหนึ่ง) เอกสาร
อื่นๆ ที่เปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทย พรอมรับรอง
คําแปล

2. ตรวจสอบการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ดังนี้
   (2.1) การตรวจคน การจับกุม จะตองกระทําโดยเจาหนาที่
ตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจตามกฎหมายและตอง
แสดงตนพรอมบัตรเจาหนาที่ 
   (2.2) การตรวจคนที่รโหฐานตองมีหมายคนของศาลมาแสดง
กอนที่จะทําการตรวจคน 

*หมายเหตุ
   * ความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม เปนความผิดอาญาแผนดิน อาจเริ่มคดีโดยผูเสียหายแจง
ความรองทุกขหรือพนักงานเจาหนาที่พบการกระทําผิดแลวจับกุม
ดําเนินคดี 
    * ความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 
และที่แกไขเพิ่มเติม ไมสามารถยอมความได


