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กฎหมาย เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
1 . พ .ร .บ .เค รื่ อ งห ม าย
การค้า พ.ศ.2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พ .ร .บ .ลิ ขสิทธิ์  พ .ศ .
2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 

มาตรา 108 บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมของบุคคลอ่ืนที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจําคุก  ไม่เกินสี่ปี 
หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
มาตรา 109 บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วมของบุคคลอ่ืน   ที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็น
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของ บุคคลอ่ืนนั้น ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
มาตรา 109/1 บุคคลใดนําหีบห่อหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วม ของบุคคลอ่ืนที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรมาใช้สําหรับสินค้าของตนเองหรือ
ของบุคคลอ่ืน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมาย
ร่วม หรือเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสี่ปี 
หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
มาตรา 110 บุคคลใด 
 (1) นําเข้ามาในราชอาณาจักร จําหน่าย เสนอจําหน่าย หรือมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่ง สินค้าที่มี
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอมตามมาตรา 108 หรือที่เลียน
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่น ตามมาตรา 109 หรือ  
(2) ให้บริการหรือเสนอให้บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม
ปลอมตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของ
บุคคลอื่นตามมาตรา 109  
   ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ 
มาตรา  114 ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิด
จากการสั่งการ การกระทํา หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ  
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับ
ความผิดนั้น ๆ  ด้วย 
 
มาตรา 69 ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 27 (ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน) มาตรา 28 (ทําซ้ําหรือดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือ
สําเนางานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง) มาตรา 29 (จัดทําโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์         
สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ แพร่เสียงแพร่ภาพซ้ํา จัดให้ประชาชนฟังและหรือชมงานแพร่
เสียงแพร่ภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนในทางการค้า) มาตรา 30 (ทําซ้ําหรือ
ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์) หรือมาตรา 52 



กฎหมาย เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.
2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. พ.ร.บ.คุ้มครองแบบผัง
ภู มิ ของวงจรรวม  พ .ศ .
2543 
 

(แพร่เสียงแพร่ภาพ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งการแสดง บันทึกการแสดงที่ยังไม่มีการบันทึกไว้
แล้ว ทําซ้ําซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผู้บันทึกไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดง หรือไม่จ่าย
ค่าตอบแทน)    ตองระวางโทษปรับตั้ง แตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท ถาการกระทําความผิด
ตามวรรคหนึ่ง     เปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทํา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสี่ป
หรือปรับตัง้แตหนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 
มาตรา 70 ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31(ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย ให้เช่า เผยแพร่
ต่อสาธารณชน แจกจ่าย นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร) ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหม่ืน บาท
ถึงหนึ่งแสนบาท 
      ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสามเดือนถึงสองปหรือปรับตัง้แตหาหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 
มาตรา 70/1 ผู้ใดกระทําการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิตาม 
มาตรา 53/1 หรือมาตรา 53/2 หรือละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีตามมาตรา 53/4 ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
   ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําเพ่ือการค้า ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่
สามเดือนถึงสองปี หรือปรับ ตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
 
มาตรา 85  บุคคลใดกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 36 (ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย 
นําเข้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร)   หรือมาตรา 
63 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 86 บุคคลใดกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 65 ทศ (ให้นําบทบัญญัติหลายมาตราใน
หมวด 2 ว่าด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาใช้บังคับในหมวด 3 ทวิ ว่าด้วยอนุสิทธิบัตรโดยอนุโลม)  
ประกอบด้วยมาตรา 36 (ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย นําเข้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือ
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงอนุสิทธิบัตร ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 88  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ผู้ดําเนิน
กิจการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้น
แต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทําของนิติบุคคลนั้นได้กระทําโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 
  
มาตรา 48 ผู้ใดกระทําการตามมาตรา 22 (1) (ทําซ้ําซึ่งแบบแผนภูมิที่ได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.
นี้) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท 
มาตรา 49  ผู้ใดกระทําการตามมาตรา 22 (2)  
(นําเข้า ขาย จําหน่ายโดยวิธีการใด เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งแบบผังภูมิที่ได้รับความคุ้มครอง 



กฎหมาย เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 . พ .ร .บ .  ค ว า ม ลั บ
ทางการค้า พ.ศ.2545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. พ.ร.บ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้

หรือวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่ได้รับความคุ้มครองประกอบอยู่ด้วย หรือผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรรวมดังกล่าว
ประกอบอยู่ด้วย) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสอง
แสนบาท 
มาตรา 52 ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นนิติบุคคล กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้น
แต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 
 
 
 
 
 
มาตรา 33 ผู้ใดเปิดเผยความลับทางการค้าของผู้อ่ืนให้เป็นที่ล่วงรู้โดยทั่วไปในประการที่ทําให้ความลับ
ทางการค้านั้นสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้า โดยเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้ควบคุมความลับทางการค้า
ได้รับความเสียหายในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะกระทําโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร การกระจายเสียง 
หรือการแพร่ภาพ หรือการเปิดเผยด้วยวิธีอ่ืนใด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 34 ผู้ใดโดยเหตุที่ตนมีตําแหน่งหน้าที่ในการดูแลรักษาความลับทางการค้าตามระเบียบที่ออก
ตามความในมาตรา 15 วรรคหนึ่ง เปิดเผยหรือใช้ความลับนั้นเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิ
ชอบ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ 
ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
มาตรา 35 ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดเก่ียวกับกิจการของผู้ควบคุมความลับทางการค้าอันเป็นข้อเท็จจริง
ที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่ เปิดเผย ซึ่ งตนได้มาหรือล่วงรู้ เนื่ องจากการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย 
ในการปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
   ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติราชการหรือการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดีแล้วเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 
มาตรา 36  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก
การสั่งการ การกระทํา หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิด
นั้น ๆ ด้วย 
 
มาตรา 39 ผู้ใดกระทําการตามมาตรา 27 (ใช้ส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพ่ือแสดงหรือทําให้บุคคลอ่ืน 
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ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 
 
 
 
 
7 .  พ . ร .บ . ก า ร ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงเชื่อว่าสินค้าที่มิได้มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ระบุในคําขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้ามาจากแหล่ง
ภูมิศาสตร์ที่ข้ึนทะเบียน หรือ ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยประการใด ที่ทําให้เกิดความสับสน หรือหลง
ผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าและในคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะอ่ืนของสินค้านั้น เพ่ือให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ประกอบการค้ารายอื่น) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
 
มาตรา 22 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (โรงงานที่จะทําการผลิตต้องแจ้งก่อนเริ่มทําการผลิต) 
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง (มีสถานที่ผลิตมากกว่า 1 แห่งให้แจ้งทุกแห่ง)  หรือวรรคสอง (ย้ายสถานที่ผลิต
แจ้งก่อนวันย้าย) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 23 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 5 วรรคสอง (เจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะทําการผลิตต้องแจ้งก่อนเริ่มทํา
การผลิต) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
มาตรา 24  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10 (1) (ต้องแสดงใบรับแจ้งการผลิตไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่
ผลิตตามท่ีระบุไว้ในใบรับแจ้ง) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
มาตรา 25  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10 (2) (ผู้ทําการผลิตต้องจัดทําบัญชีแสดงจํานวน ปริมาณการ
ผลิต การขาย การจําหน่าย และการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งผลิตภัณฑ์ซีดี)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท 
 
 
มาตรา 26  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 (ผู้ทําการผลิตมีหน้าที่ต้องทําและแสดงเครื่องหมายรับรอง
การผลิตและแสดงเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบ) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
มาตรา 27  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 12 (เจ้าของลิขสิทธิ์มีหน้าที่ต้องทําเครื่องหมายรับรองงาน
ต้นแบบ) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
มาตรา 28  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 13 (ห้ามผู้ใดใช้เครื่องหมายรับรองการผลิต เว้นแต่เป็นผู้ทําการผลิตที่
ได้แจ้งการผลิตตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และได้รับเครื่องหมายรับรองการผลิตตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
และห้ามผู้ใดใช้เครื่องหมายรับรองงานต้นแบบเว้นแต่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้แจ้งการผลิตหรือว่าจ้างทํา
การผลิตตามมาตรา 5 วรรคสอง และได้รับเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบตามมาตรา 9 วรรคสอง หรือ
เป็นผู้ทําการผลิตที่รับจ้างทําการผลิตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้แจ้งการผลิตหรือว่าจ้างทําการผลิตตาม
มาตรา 5 วรรคสอง และได้รับเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบตามมาตรา 9 วรรคสอง) ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 29  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 15 (ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายรับรองการผลิต หรือเครื่องหมาย
รับรองงานต้นแบบเพ่ือให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายรับรองเช่นว่านั้น) ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่
หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
มาตรา 30  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 16 (ได้มาหรือมีไว้ในครองครองซึ่งเครื่องจักรต้องแจ้งต่ออธิบดี
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8. ประมวลกฎหมายอาญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้มาหรือมีไว้ในครอบครอง) หรือมาตรา 17 (จําหน่าย จ่าย โอน เครื่องจักร 
ต้องแจ้งต่ออธิบดีภายใน 7 วัน นับแต่วันจําหน่าย จ่ายโอน)ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 31  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 18 (ได้มาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติกต้องแจ้งต่อ
อธิบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้มา หรือมีไว้ในครอบครอง ตอ้งระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 32  ผู้ใดขัดขวาง หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 19 
(พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้บุคคลมาให้ถ้อยคํา ส่งสมุดบัญชี เอกสาร หลักฐาน) ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 33 ผู้ใดแจ้งตามมาตรา 16 หรือมาตรา 17 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 34 ผู้ใดแจ้งตามมาตรา 18 (แจ้งการได้มาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติก) โดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 
มาตรา 36 ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการ
ทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทําของนิติ
บุคคลนั้นได้กระทําโดยตนมิได้รู้เห็น หรือยินยอมด้วย 
 
สืบสวน สอบสวน จับกุมดําเนินคดี    
   มาตรา 1 นิยามคําว่า สาธารณสถาน,เคหสถาน 
   มาตรา 2 การรับโทษทางอาญา 
   มาตรา 32, 33, 35 เรื่องการริบทรัพย์สิน 
   มาตรา 59 ความรับผิดในทางอาญา 
   มาตรา 83 ตัวการ 
   มาตรา 84 ผู้ใช้ 
   มาตรา 86 ผู้สนับสนุน 
ความผิดเกี่ยวกับการค้า 
    มาตรา 272 เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อ่ืนมาใช้หรือ
ทําให้ปรากฏชื่อสินค้าเพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อ่ืนนั้น ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
   ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
   มาตรา 273 ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืน ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายใน
หรือภายนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 พันบาทหรือทั้งจําทั้ง



กฎหมาย เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.ประมวลกฎหมาย วิธี
พิจารณาความอาญา 
 

ปรับ  
   มาตรา 274 เลียนเครื่องหมายการค้าของผู้ อ่ืนซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายใน
หรือภายนอกราชอาณาจักร เพ่ือให้ประชาชน หลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนนั้น ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
   มาตรา 275 ผู้ใดนําเข้าในราชอาณาจักร จําหน่าย หรือเสนอจําหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อ 
รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ  ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 272(1) หรือสินค้าอันเป็นสินค้าที่มี
เครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อ่ืนตามความในมาตรา 273 หรือมาตรา 
274 ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ   
 
มาตรา 2(4) ผู้เสียหาย 
มาตรา 2(7) คําร้องทุกข์ 
มาตรา 2(13) ที่รโหฐาน 
มาตรา 69 หมายค้น 
มาตรา 78 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคําสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่ 
(1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทําความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ใน  
มาตรา 80 
(2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอ่ืนอันสามารถอาจใช้ในการกระทําความผิด 
(3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66 (2) แต่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้
ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได ้
(4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจําเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 117 
มาตรา 92 ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคําสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อ่ืนใดอันแสดงได้ว่ามี
เหตุร้ายเกิดข้ึนในที่รโหฐานนั้น 
(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน 
(3) เมื่อบุคคลที่ได้กระทําความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่า
ได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น 
(4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิดหรือ
ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือจะใช้ในการกระทําความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทําความผิดได้
ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้
สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทําลายเสียก่อน 
(5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78 
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การใช้อํานาจตาม (4) ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจผู้ค้นส่งมอบสําเนาบันทึกการตรวจค้นและ
บัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้น รวมทั้งจัดทําบันทึกแสดงเหตุผลที่ทําให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือ
ให้ไว้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น  ให้ส่งมอบหนังสือ
ดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่านั้นในทันทีที่กระทําได้ และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือ
ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
มาตรา 93 ห้ามมิให้ทําการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจเป็น
ผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพ่ือจะใช้ในการกระทําความผิด 
หรือซึ่งได้มาโดยการกระทําความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด 
มาตรา 226 พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจําเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ให้
อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขู่เข็ญ 
หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และให้สืบตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
อันว่าด้วยการสืบพยาน 
มาตรา 227 ให้ศาลใช้ดุลยพินิจวินิจฉัย ชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวง อย่าพิพากษาลงโทษจนกว่า
จะแน่ใจว่ามีการกระทําความผิดจริงและจําเลยเป็นผู้กระทําความผิดนั้น 
   เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่า จําเลยได้กระทําผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้
จําเลย 
 

 


