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เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

PATENT ACT B.E. 2522 
As Amended by the Patent Act (No.2) B.E 2535 

And the Patent Act (No.3) B.E. 2542 
BHUMIBOL ADULYADEJ, REX. 

Given on the 11th day of March, B.E. 2522; 
Being the 34th year of the present Reign. 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
  His Majesty King Bhumibol Adulyadej has been graciously pleased to proclaim that. 
   โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรเพ่ือคุมครองการประดิษฐและการออกแบบผลิตภัณฑ 
  Whereas it is deemed expedient to grant protection for inventions and designs;  
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้  
  BE IT, THEREFORE, ENACTED BY THE KING, by and with the advice and consent of 
the National Legislative Assembly, acting as the National Parliament, as follows: 
 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒” 
Section 1 This Act shall be called the “Patent  Act B.E. 2522.”  

 
  มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  Section 2 This Act shall come into force after the expiration of one hundred and eighty 
days following the date of its publication in the Government Gazette. 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป  

CHAPTER I  
PRELIMINARY 
   

 
  มาตรา ๓๒ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  Section 3 In this Act:  

                                                 
๑  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๙๖ ตอนที่ ๓๕ก ฉบับพิเศษ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๒  
   published in the Government Gazette Vol. 96, Part 35 on March 16, 1979 
๒ มาตรา ๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  “สิทธิบัตร” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ 
ตามที่กําหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
  “patent” means a document issued to grant protection for an invention or a design under the 
provisions in Chapters 2 and 3 of this Act; 
  “อนุสิทธิบัตร” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐตามที่กําหนดในหมวด 
๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
  “petty patent” means a document issued to grant protection for an invention under the 
provisions in Chapter 3 bis of this Act; 
  “การประดิษฐ” หมายความวา การคิดคนหรือคิดทําขึ้น อันเปนผลใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใด
ขึ้นใหม หรือการกระทําใดๆ ที่ทําใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี 
  “invention” means any innovation or invention which creates a new product or process, 
or any improvement of a known product or process; 
  “กรรมวิธี” หมายความวา วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการเก็บรักษาใหคงสภาพ
หรือใหมีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑและรวมถึงการใชกรรมวิธีนั้นๆ ดวย 
  “process” means any method, art or process of producing, maintaining or improving the 
quality of a product, including the application of such process; 
  “แบบผลิตภัณฑ” หมายความวา รูปรางของผลิตภัณฑ หรือองคประกอบของลวดลาย หรือสีของ
ผลิตภัณฑ อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑซึ่งสามารถใชเปนแบบสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรวมทั้ง
หัตถกรรมได 
  “design” means any form or composition of lines or colors which gives a special 
appearance to a product and can serve as a pattern for a product of industry or handicraft; 
  “ผูทรงสิทธิบัตร” หมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิบัตร 
  “patent owner” includes the transferee of a patent; 
  “ผูทรงอนุสิทธิบัตร” หมายความรวมถึงผูรับโอนอนุสิทธิบัตร  
  “petty patent owner” includes the transferee of a petty patent; 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสิทธิบัตร 
  “Board” means the “Board of Patents”; 
  “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “Competent Officer” means a person appointed by the Minister to act under this Act; 
  “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย 
  “Director-General” means the Director-General of the Department of Intellectual 
Property, including any person who is designated by him;  
  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “Minister” means the Minister having charge and control of the execution of this Act. 
 
  มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

Section 4 The Minister of Commerce shall have the charge and control of the execution 
of the Act and shall have power to appoint competent officers and issue Ministerial Regulations 
prescribing fees not exceeding those fixed in the list attached to this Act, exempting any part or 
whole fee and prescribing other procedures for the execution of this Act.  
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
  The Ministerial Regulations shall become effective upon their publication in the 
Government Gazette.  
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หมวด ๒ 

สิทธิบัตรการประดิษฐ 
CHAPTER II  

PATENT FOR INVENTIONS  
   

 
สวนที่ ๑ 

การขอรับสิทธิบัตร  
PART I  

APPLICATIONS  FOR PATENTS 
   

 
  มาตรา ๕  ภายใตบังคับมาตรา ๙ การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
  Section 5 Subject to Section 9, a patent may be granted only for an invention in respect 
of which the following conditions are satisfied: 
  (๑) เปนการประดิษฐขึ้นใหม 
  (1) the invention is new;  
   (๒) เปนการประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น และ 
  (2) it involves an inventive step; and  
  (๓) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม 
  (3) it is capable of industrial application. 
 
  มาตรา ๖๓  การประดิษฐขึ้นใหม ไดแกการประดิษฐที่ไมเปนงานที่ปรากฏอยูแลว 
  Section 6 An invention is new if it does not form part of the state of the art. 
  งานที่ปรากฏอยูแลว ใหหมายความถึงการประดิษฐ ดังตอไปนี้ดวย 
  The state of art also includes any of the following inventions: 
  (๑) การประดิษฐที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร 
  (1) an invention which was widely known or used by others in the country before the 
date of application for the patent; 
  (๒) การประดิษฐที่ไดมีการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือส่ิงพิมพที่ไดเผยแพรอยู
แลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร และไมวาการเปดเผยนั้นจะกระทําโดยเอกสาร 
ส่ิงพิมพ การนําออกแสดง หรือการเปดเผยตอสาธารณชนดวยประการใดๆ 
  (2) an invention the subject matter of which was described in a document or printed 
publication, displayed or otherwise disclosed to the public, in this or a foreign country before the 
date of the application for a patent; 
  (๓)๔ การประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับ
สิทธิบัตร 
  (3) an invention for which a patent or petty patent was granted in this or a foreign 
country before the date of application; 
  (๔)๕ การประดิษฐที่มีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักรเปนเวลาเกินสิบแปด
เดือนกอนวันขอรับสิทธิบัตรแตยังมิไดมีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให 
                                                 
๓ มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๔ มาตรา ๖(๓) แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒   
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  (4) an invention for which a patent or petty patent was applied in a foreign country more 
than eighteen months before the date of the application and a patent or petty patent has not 
been granted for such invention; 
  (๕)๖ การประดิษฐที่มีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร และได
ประกาศโฆษณาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 
  (5) an invention for which a patent or petty patent was applied for in this or a foreign 
country and the application was published before the date of application.  
  การเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเปนผลมาจากการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย 
หรือการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดโดยผูประดิษฐ รวมท้ังการแสดงผลงานของผูประดิษฐในงานแสดง
สินคาระหวางประเทศ หรือในงานแสดงตอสาธารณชนของทางราชการ และการเปดเผยสาระสําคัญหรือ
รายละเอียดดังกลาวไดกระทําภายในสิบสองเดือนกอนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการเปดเผย
สาระสําคัญหรือรายละเอียดตาม (๒) 
  A disclosure which was due to, or made in consequence of, the subject matter having 
been obtained unlawfully, or a disclosure which was made by the inventor, or made in 
consequence of, the inventor displaying the invention at an international exhibition or an official 
exhibition if such disclosure was done within twelve months before the filing of an application for 
the patent, shall not be deemed to be a disclosure under subsection (2) above. 
 
  มาตรา ๗  การประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น ไดแกการประดิษฐที่ไมเปนที่ประจักษโดยงายแก
บุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภทนั้น 
  Section 7 An invention shall be taken to involve an inventive step if it is not obvious to a 
person ordinary skilled in the art. 
 
  มาตรา ๘  การประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรมไดแกการประดิษฐที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมท้ังหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม 
  Section 8 An invention shall be taken to be capable of industrial application if it can be 
made or used in any kind of industry, including handicrafts, agriculture and commerce. 
 
  มาตรา ๙๗  การประดิษฐดังตอไปนี้ไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ 
  Section 9 The following inventions are not protected under this Act: 
  (๑) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติสัตว พืช หรือสารสกัดจาก
สัตวหรือพืช 
  (1) naturally occurring microorganisms and their components, animals, plants or 
extracts from animals or plants; 
  (๒) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
  (2) scientific or mathematical rules or theories; 
  (๓) ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 
  (3) computer programs;  
  (๔) วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย หรือสัตว 
  (4) methods of diagnosis, treatment or cure of human and animal diseases; 
  (๕) การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
  (5) inventions contrary to public order, morality, health or welfare. 
 

                                                                                                                                               
๕ มาตรา ๖(๔) แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๖ มาตรา ๖(๕) แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๗ มาตรา ๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
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  มาตรา ๑๐๘  ผูประดิษฐเปนผูมีสิทธิของรับสิทธิบัตร และมีสิทธิที่จะไดรับการระบุชื่อวาเปนผูประดิษฐ
ในสิทธิบัตร 

Section 10 The inventor shall have the right to apply for a patent and to be named 
as such in the patent.  
  สิทธิขอรับสิทธิบัตรยอมโอนและรับมรดกกันได 
  The right to apply for a patent may be assigned or transferred by succession. 
  การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน 
  The assignment of the right to apply for a patent must be in writing and shall require the 
signatures of the assignor and assignee. 
 
  มาตรา ๑๑  สิทธิขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐซึ่งลูกจางไดประดิษฐขึ้นโดยการทํางานตาม
สัญญาจางหรือโดยสัญญาจางที่มีวัตถุประสงคใหทําการประดิษฐยอมตกไดแกนายจาง เวนแตสัญญาจางจะระบุ
ไวเปนอยางอื่น 
  Section 11 The right to apply for a patent for an invention made in the execution of an 
employment contract or a contract for performing a certain work shall belong to the employer or 
the person having commissioned the work, suless otherwise provided in the contract. 
  ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางที่ทําการประดิษฐส่ิงหนึ่งส่ิงใดดวยการใช วิธีการ สถิติ
หรือรายงานซึ่งลูกจางสามารถใชหรือลวงรูไดเพราะการเปนลูกจางตามสัญญาจางนั้น แมวาสัญญาจางจะมิได
เกี่ยวของกบัการประดิษฐ 
  The provision of the first paragraph shall apply in the circumstance where an 
employment contract does not require in employee to exercise any inventive activity, but the 
employee has made the invention using any means, data or report that his employment has put 
at his disposal. 
 
  มาตรา ๑๒  เพ่ือสงเสริมใหมีการประดิษฐและเพ่ือความเปนธรรมแกลูกจางในกรณีที่การประดิษฐของ
ลูกจางตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ถานายจางไดรับประโยชนจากการประดิษฐหรือนําส่ิงประดิษฐนั้นไปใช ให
ลูกจางมีสิทธิไดรับบําเหน็จพิเศษจากนายจางนอกเหนือจากคาจางตามปกติได 
  Section 12 In order to promote inventive activity and to give o fair share to the 
employee in the circumstances provided for in the first paragraph of Section 11, the employee-
inventor shall have a right to remuneration other than his regular salary if the employer 
benefits from the invention.  
  ใหลูกจางที่ทําการประดิษฐตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มีสิทธิไดรับบําเหน็จพิเศษจากนายจาง 
  In the circumstances provided for in paragraph 2 of Section 11, the employee-inventor 
shall have a right to remuneration. 
  สิทธิที่จะไดรับบําเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจางหาไดไม 
  The right to remuneration any not be prevented by any contractual provision. 
  การขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหย่ืนตออธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดบําเหน็จพิเศษใหแกลูกจางตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงคาจาง
ความสําคัญในการประดิษฐ ประโยชนที่นายจางไดรับหรือจะไดรับจากการประดิษฐดังกลาว และเง่ือนไขอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  A request for remuneration under paragraph one and paragraph two of this Section 
shall be submitted to the Director-General in accordance with the rules and procedures 
prescribed in the Ministerial Regulations. The Director-General shall have the power to fix such 
remuneration as he deems fit taking into account his salary, the importance of the invention, 
benefits derived and expected to be derived from the invention and other circumstances and 
prescribed by the Ministerial Regulations. 

                                                 
๘ มาตรา ๑๐ วรรคแรก แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
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  มาตรา ๑๓  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการประดิษฐของขาราชการ หรือพนักงานองคการของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ ใหถือวาขาราชการ หรือพนักงานองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจมีสิทธิเชนเดียวกับลูกจางตามความ
ในมาตรา ๑๒ เวนแตระเบียบของทางราชการหรือองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น จะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
  Section 13 In order to promote inventive activity among government officials and 
employees of the government organization or enterprises, an government official or an 
employee of a government organization or enterprise shall have the same right as that of the 
employee under Section 12, unless otherwise provided by the Rules or Regulations of such 
department of the government or organization or enterprise. 
 
  มาตรา ๑๔๙  บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรไดตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

Section 14 An applicant for a patent shall possess one of the following 
qualifications:  
  (๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญต้ังอยูในประเทศไทย 
  (1) being a Thai national or a juristic person having its headquarters located in Thailand; 
  (๒) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการ
คุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
  (2) being a national of a country party to a convention or an international agreement on 
patent protection to which Thailand is also a party; 
  (๓) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญต้ังอยูใน
ประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได 
  (3) being a national of a country which allows Thai nationals or juristic persons having 
their headquarters to apply for patents in that country; 
  (๔) มีภูมิลําเนา หรืออยูในระหวางการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจัง
ในประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครอง
สิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
  (4) being domiciled or having a real and effective industrial or commercial establishment 
in Thailand or a country party to a convention or an international agreement on patent protection 
to which Thailand is also a party. 
 
  มาตรา ๑๕  ถามีบุคคลหลายคนทําการประดิษฐรวมกัน บุคคลเหลานั้น มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรรวมกัน 
  Section 15 When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply 
for a patent jointly. 
  ในกรณีผูประดิษฐรวมคนใดไมยอมรวมขอรับสิทธิบัตรหรือติดตอไมไดหรือไมมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร ผู
ประดิษฐคนอื่นจะขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐที่ไดทํารวมกันนั้นในนามของตนเองก็ได 

If a joint inventor refuses to join in an application for a patent or cannot be found or 
reached or is not entitled to make an application for a patent, the application may be made by 
the other inventor on behalf of himself.  
  ผูประดิษฐรวมซึ่งไมไดรวมขอรับสิทธิบัตรจะขอเขาเปนผูรวมขอรับสิทธิบัตรเมื่อใดก็ไดกอนมีการออก
สิทธิบัตร เมื่อไดรับคําขอแลวใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวันสอบสวนไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวมขอรับ
สิทธิบัตร ในการนี้ใหสงสําเนาคําขอไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวมขอสิทธิบัตรคนอื่นดวย 

A joint inventor who did not join in an application for a patent may subsequently make a 
request to join in the application at any time before a patent is granted. Upon receipt of such 
request, the competent officer shall notify the applicant and the joint inventor of the date on 
which an investigation will take place. The applicant and each of the joint applicants shall be 
furnished with a copy of the request.  

                                                 
๙ มาตรา ๑๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอรับสิทธิบัตร และผูรวมขอรับสิทธิบัตร มา
ใหถอยคําชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือส่ิงใดเพ่ิมเติมก็ได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการสอบสวนและอธิบดี
ไดวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตร 
  In the investigation under the preceding paragraph, the competent officer may require 
the applicant and joint applicants to appear before him and answer any question or hand any 
document or other items to him. After such investigation and when the Director-General has 
made his decision, the applicant and the joint inventor shall be notified of such decision. 
 
  มาตรา ๑๖  ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกันโดยไมไดรวมกันใหบุคคลซึ่งได
ย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรไวกอนเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตร ถายื่นคําขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกัน ใหทําความตกลงกัน
วาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนดใหคูกรณีนํา
คดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันส้ินระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนด
ดังกลาวใหถือวาบุคคลเหลานั้นละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร 
  Section 16 If two or more persons have separately and independently made the same 
invention and each of them has made an application for a patent, the applicant who is the first to 
file shall be entitled to a patent. If the application have been filed on the same date, the 
applicants shall agree whether a patent should be granted to one of them or all of them jointly. If 
no agreement has been reached within the period prescribed by the Director-General, they shall 
bring the case to the Court within ninety days after the expiration of the prescribed period. If 
they fail to do so within such period, they shall be deemed to have abandoned their 
applications. 
 
  มาตรา ๑๗  การขอรับสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

Section 17 The application for the patent shall comply with the rules and 
procedures as prescribe in the Ministerial Regulations.  
  คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้ 
  The application for a patent shall contain: 
  (๑) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ 
  (1) the title of the invention;  
  (๒) ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ 
  (2) brief statement of its nature and purposes; 
  (๓) รายละเอียดการประดิษฐที่มีขอความสมบูรณรัดกุมและชัดแจง อันจะทําใหผูมีความชํานาญใน
ระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของสามารถทําและปฏิบัติการตามการประดิษฐนั้นได และตองระบุ
วิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุดที่ผูประดิษฐจะพึงทราบได 
  (3) a detailed description of the invention in such full, concise and clear and exact terms 
as to enable any person ordinarily skilled in the art to which it pertains, or with which it is most 
nearly connected, to make and use the invention and setting forth the best mode contemplated 
by the inventor to carry out his invention; 
  (๔) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง 
  (4) one or more clear and concise claims; 
  (๕) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  (5) other items prescribed in the Ministerial Regulations 
  ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตร 
หากคําขอรับสิทธิบัตรเปนไปตามที่กําหนดในความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศดังกลาว ใหถือวาคํา
ขอดังกลาวเปนคําขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้๑๐ 
   In cases where Thailand acceded to an international agreement or cooperation on 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๗ วรรคสาม เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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patents, the patent application which is in compliance with the requirements of such 
international agreement or cooperation shall be deemed to be a patent application under this 
Act.  
 
  มาตรา ๑๘  คําขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับใหขอไดเฉพาะการประดิษฐอยางเดียว คําขอรับสิทธิบัตรเพ่ือ
การประดิษฐหลายอยางในคําขอฉบับเดียวกันจะกระทําไดตอเมื่อการประดิษฐหลายอยางนั้นมีความเกี่ยวพันอัน
อาจถือไดวาเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน 
  Section 18 The application for patent shall relate to only one invention or to a group of 
inventions which are so linked as to form a single inventive concept. 
 
  มาตรา ๑๙๑๑  บุคคลใดแสดงการประดิษฐหรือส่ิงประดิษฐในงานแสดงตอสาธารณชน ซึ่งหนวยงาน
ของรัฐเปนผูจัดหรืออนุญาตใหมีขึ้นในราชอาณาจักร ถาไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นภายใน
สิบสองเดือนนับแตวันเปดงานแสดงตอสาธารณชน ใหถือวาไดย่ืนคําขอนั้นในวันเปดงานแสดงนั้น 
  Section 19 A person who has exhibited his invention in an exhibition which has been 
sponsored or authorized and held in Thailand by the government and applies for a patent for 
such invention within twelve months following the opening date of that exhibition shall be 
deemed to have filed his application on the opening date of the exhibition. 
 
  มาตรา ๑๙ ทวิ๑๒ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐไวนอก
ราชอาณาจักร ถายื่นขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นในราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแตวันที่ได
ย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวาวันที่ไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรนอก
ราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดย่ืนคําขอในราชอาณาจักรก็ได 

Section 19 bis A person under Section 14 who has filed a patent application for an 
invention in a foreign country may claim the first foreign filing date as the filing date in the 
country if the application is filed in the country within twelve months following the first filing date 
in the foreign country.  
 
  มาตรา ๒๐  ผูขอรับสิทธิบัตรอาจขอแกไขเพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตรไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง แตการแกไขเพ่ิมเติมนั้นตองไมเปนการเพิ่มเติมสาระสําคัญของการประดิษฐ 
  Section 20 The applicant may amend his application for a patent in accordance with 
the rules and procedures prescribed in the Ministerial Regulations, provided that such 
amendment does not enlarge the scope of the invention. 
 
  มาตรา ๒๑๑๓  หามมิใหเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรเปดเผยรายละเอียดการ
ประดิษฐ หรือยอมใหบุคคลใดตรวจหรือคัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐไมวาโดยวิธีใดๆ กอนมีการประกาศ
โฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับสิทธิบัตร 
  Section 21 All officers whose duties are connected with patent applications shall refrain 
from disclosing any detailed description of the invention or permitting any person to inspect to 
make a copy of the detailed description of invention by any means before the publication of 
such application under Section 28, unless it is authorized in writing by the applicant. 
 
  มาตรา ๒๒๑๔  หามมิใหบุคคลใดซึ่งรูอยูวาการประดิษฐนั้นไดมีผูย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรไวแลวเปดเผย
รายละเอียดการประดิษฐไมวาโดยวิธีใดๆ หรือกระทําโดยประการอื่นที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูขอรับ

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๑๒ มาตรา ๑๙ ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๑๓ มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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สิทธิบัตรกอนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับ
สิทธิบัตร 
  Section 22 Before the publication of a patent application under Section 28, all persons 
who know that the application has been filed shall refrain from disclosing any information 
contained in the detailed description of the invention or committing any act which is likely to 
cause damage to the applicant, unless it is authorized in writing by the applicant. 
 
  มาตรา ๒๓  ในกรณีอธิบดีเห็นวาการประดิษฐตามคําขอรับสิทธิบัตรใดเปนการประดิษฐที่ตองรักษาไว
เปนความลับเพ่ือประโยชนแกความมั่นคงแหงราชอาณาจักร อธิบดีมีอํานาจสั่งใหปกปดสาระสําคัญและ
รายละเอียดการประดิษฐนั้นไวเปนความลับจนกวาจะสั่งเปนอยางอื่น 
  Section 23 When secrecy is required for inventions which in the opinion of the Director-
General are of interest to the national security, the Director-General shall order the applications 
for patents therefore to be kept in confidence unit it is otherwise ordered by him. 
  หามมิใหบุคคลใดรวมทั้งผูขอรับสิทธิบัตรเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดการประดิษฐโดยรูอยูวา
อธิบดีไดส่ังใหปกปดไวเปนความลับตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะมีอํานาจทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
  All persons, including the applicant, who know that the application has been ordered by 
the Director-General to be kept in confidence under the preceding paragraph, shall refrain from 
disclosing the subject matter or the detailed description of the invention to any other person, 
unless it is authorized by law. 

 
สวนที่ ๒ 

การออกสิทธิบัตร 
PART II 

GRANT OF PATENT 
   

 
  มาตรา ๒๔  ในการออกสิทธิบัตรเพื่อคุมครองการประดิษฐ ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบ
ดังนี้ 
  Section 24 Before granting a patent to the applicant, the competent officer shall: 
  (๑) ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรใหถูกตองตามมาตรา ๑๗ 
  (1) examine the application as to its conformity with Section 17; and 
  (๒) ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕ 
  (2) examine the application as to its conformity with Section 5, 
  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  in accordance with the rules, procedures and conditions prescribed in the Ministerial 
Regulations. 
 
  มาตรา ๒๕  เพ่ือประโยชนในการพิจารณาออกสิทธิบัตร อธิบดีอาจขอใหสวนราชการ หนวยงานของ
รัฐ หรือองคการของรัฐ หรือสํานักงานหรือองคการสิทธิบัตรของรัฐตางประเทศ หรือระหวางประเทศตรวจสอบ
การประดิษฐตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หรือรายละเอียดการประดิษฐตาม
มาตรา ๑๗ (๓) ตามคําขอรับสิทธิบัตรได และอธิบดีอาจใหถือวาการปฏิบัติงานในการตรวจสอบนั้นเปนการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ได 
  Section 25 In order to facilitate the examination of a patent application, the Director-
General may request any government department, unit or organization or any foreign or 
international patent office of organization, to examine the application as to its conformity with 
                                                                                                                                               
๑๔ มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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Section 5, 6, 7, 8, and 9, or the detailed description of the invention as to its conformity with 
Section 17 (3). The Director-General may treat such examination as having been done by the 
competent officer. 
 
  มาตรา ๒๖  ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรใดมี
การประดิษฐหลายอยางที่ไมมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือไดวาเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน ใหแจงใหผูขอรับ
สิทธิบัตรแยกคําขอสําหรับการประดิษฐแตละอยาง 
  Section 26 In the examination of an application if it appears that the application relates 
to several distinct inventions which are not so linked as to form a single inventive concept, the 
competent officer shall give a notice to the applicant requiring him to separate the application 
into a number of applications, each of which relates to a single invention. 
  ถาผูขอรับสิทธิบัตรไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยางหนึ่งอยางใดที่ไดแยกตามวรรค
หนึ่งภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ใหถือวาไดย่ืนคําขอนั้นในวันยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตรครั้งแรก 
  If the applicant files any of the separated applications within one hundred and eighty 
days following the receipt of such notice under the preceding paragraph, he shall be deemed to 
have filed that application on the filing date of hid first application. 
  การแยกคําขอใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

The application shall be separated in accordance with the rules and procedures 
provided by the Ministerial Regulations.  
  ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไมเห็นดวยกับคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ผูขอรับสิทธิบัตรจะตองย่ืน
อุทธรณคําส่ังตออธิบดีภายในระยะเวลาหนึ่งรอยย่ีสิบวัน เมื่ออธิบดีไดวินิจฉัยและมีคําส่ังแลว ใหคําสั่งของอธิบดี
เปนที่สุด 
  If the applicant does not agree with the requirement to separate the application, he shall 
appeal to the Director-General within one hundred and twenty days. The decision of the 
Director-General shall be final. 
 
  มาตรา ๒๗  ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอรับสิทธิบัตรมาให
ถอยคําชี้แจง หรือใหสงเอกสาร หรือส่ิงใดเพิ่มเติมก็ได 
        Section 27 In the course of examination of an application, the competent officer may 
instruct the applicant to appear before him in order to answer any question, or to hand over to 
him any document or item. 
   ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักร ใหผูขอรับสิทธิบัตรสงผล
การตรวจสอบการประดิษฐหรือรายละเอียดการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
โดยกฎกระทรวง 
  If the applicant has filed on application for a patent in any foreign country, he shall 
submit a report of the examination of the application in accordance with the rules and 
procedures prescribed by the Ministerial Regulations. 
  ในกรณีที่จะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูขอรับสิทธิบัตรสงเอกสารพรอมดวยคําแปลเปน
ภาษาไทย 
  If any document to be filed is in a foreign language, the applicant shall file such 
document accompanied by translation in Thai. 
  ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง หรือไมสงเอกสารตาม
วรรคสองภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนอธิบดีอาจ
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวใหตามที่เหน็สมควร 
  If the applicant fails to comply with the instruction of the competent officer under the 
preceding paragraph, or fails to submit the examination report within ninety days in accordance 
with the second paragraph of this Section, he shall be deemed to have abandoned his 
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application. In case necessity, the Director-General may extend such period as he deems 
appropriate. 
 
  มาตรา ๒๘๑๕  เมื่อพนักงานเจาหนาที่เสนอรายงานการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรตออธิบดีแลว 
  Section 28 Where the competent officer has submitted the examination report to the 
Director-General, 
  (๑) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรไมถูกตองตามมาตรา ๑๗ หรือการประดิษฐนั้นไมไดรับ
ความคุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดีส่ังยกคําขอรับสิทธิบัตรนั้น และใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงคําส่ัง
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูขอรับสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่อธิบดีมีคําส่ัง 
  (1) if it appears to the Director-General that the provisions of Section 17 have not been 
complied with, or the invention is not patentable under Section9, the Director-General shall 
reject the application and the competent officer shall notify the applicant of the rejection by a 
return registered mail or by any other method prescribed by the Director-General within fifteen 
days from the date of rejection by the Director-General; or 
  (๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรถูกตองตามมาตรา ๑๗ และการประดิษฐนั้นไดรับความ
คุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดีมีคําส่ังใหประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดโดยกฎกระทรวง และกอนการประกาศโฆษณา ใหพนักงานเจาหนาที่แจงผูขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่
อธิบดีกําหนดหรือโดยมีหนังสือแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเพ่ือใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระ
คาธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผูขอรับสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงหรือไดรับหนังสือแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่
มีหนังสือแจงผูขอรับสิทธิบัตรโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผูขอรับสิทธิบัตรยังไม
ชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาวอีก ใหถือวาผูขอรับ
สิทธิบัตรละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร 
  (2) if it appears to the Director-General that the provisions of Section 17 have been 
compiled with and it is not an unpatentable invention under Section 9, the Director-General 
shall, in accordance with the rules and procedures in the Ministerial Regulations, order the 
application to be published. Before the publication is made, the competent officer shall, by any 
method prescribed by the Director-General or by a return registered mail, notify the applicant to 
pay the publication fee. If the applicant fails to pay the fee within sixty days from the date of 
receipt of the notice, the competent officer shall once again notify the applicant by a return 
registered mail. If the applicant fails to pay the publication fee within sixty days from the date of 
receipt of such notice, he shall be deemed to have abandoned his application. 
 
  มาตรา ๒๙  เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ผูขอรับสิทธิบัตรตองยื่นคําขอใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕ ภายในหาปนับแตวันประกาศโฆษณา ใน
กรณีที่มีการคัดคานและมีการอุทธรณคําส่ังของอธิบดีตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ใหย่ืนคําขอภายในหนึ่งป 
นับแตวันที่คําวินิจฉัยชี้ขาดถึงที่สุด แลวแตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมย่ืนคําขอภายใน
เวลาที่กําหนดไว ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร 
  Section 29 After the publication of the application under Section 28, the applicant may 
request the competent officer to proceed with the examination as to its conformity with Section 5 
either within five years after the publication of such application or, in cases where there is an 
opposition and an appeal is taken, within one year after the final decision has been made, 
depending on which period expires last. If the applicant fails to make such a request within said 
period, he shall be deemed to have abandoned his application. 

                                                 
๑๕ มาตรา ๒๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  ในกรณีที่อธิบดีขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคการของรัฐ หรือสํานักงานหรือองคการ
สิทธิบัตรของรัฐตางประเทศหรือระหวางประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๒๕ ถามีคาใชจายในการ
ตรวจสอบการประดิษฐนั้น ใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคาใชจายนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวันนับแต
วันที่พนักงานเจาหนาที่แจงใหทราบ ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใหถือวาละทิ้งคํา
ขอรับสิทธิบัตร 
  If the Director-General requests any governmental department, unit or organization or 
any foreign or international patent office or organization to examine the application under 
Section 25, and there is some expense derived from such examination, such expense shall be 
paid by the applicant within sixty days after he has been notified by the competent officer. If the 
applicant fails to pay the expense within the said period, he shall be deemed to have 
abandoned his application. 
 
  มาตรา ๓๐  เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ถาปรากฏวาคําขอรับสิทธิบัตรไมชอบดวย
มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหอธิบดีส่ังยกคําขอรับสิทธิบัตรและใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงคําส่ังไปยังผูขอรับสิทธิบัตรรวมทั้งผูคัดคาน ในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา ๓๑ และใหประกาศ
โฆษณาคําส่ังนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  Section 30 Where an application for a patent has been published under Section 28, if it 
appears that it does not comply with the provisions of Section 5, 9, 10, 11 or 14, the Director-
General shall refuse the grant of a patent. The Director-General shall refuse the grant of a 
patent. The applicant as well as the other party to the opposition proceedings under Section 31 
shall be notified of such decision. The decision of the Director-General shall be published in 
accordance with the rules and procedures prescribed by the Ministerial Regulations. 
 
  มาตรา ๓๑๑๖  เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว บุคคลใดเห็นวาตนมีสิทธิรับสิทธิบัตรดีกวา
ผูขอรับสิทธิบัตรหรือเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรใดไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๔ จะย่ืนคําคัดคานตอพนักงานเจาหนาที่ก็ได แตตองย่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณา
ตามมาตรา ๒๘ 
  Section 31 Where an application for a patent has been published under Section 28, 
any person who thinks that he, not the applicant, is entitled to a patent, or that the application 
does not comply with the provisions of Section 5, 9, 10, 11 or 14 may give notice to the 
competent officer of opposition to such application within ninety days following the publication of 
the application under Section 28. 
  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหสงสําเนาคําคัดคานไปยังผูขอรับสิทธิบัตรใหผู
ขอรับสิทธิบัตรยื่นคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูขอรับสิทธิบัตรไดรับสําเนาคําคัดคาน ถาผูขอรับ
สิทธิบัตรไมย่ืนคําโตแยง ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร 
  Where an opposition has been made in accordance with the preceding paragraph, the 
competent officer shall send a copy of such notice to the applicant. The applicant shall file with 
the competent officer a counterstatement within ninety days following the receipt of the copy of 
the notice. If the applicant fails to file such counterstatement within said period, he shall be 
deemed to have abandoned his application. 
  คําคัดคานและคําโตแยงใหย่ืนพรอมทั้งแสดงหลักฐาน 
  A notice of opposition and counterstatement shall be supported by buttressing 
evidence. 
 
  มาตรา ๓๒  ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยง ผูคัดคานหรือผูโตแยงจะนําพยานหลักฐานมา
แสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

                                                 
๑๖ มาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
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Section 32 In an opposition proceeding, the opposing party and the applicant may 
introduce any evidence or make any additional statement to support the ground on which they 
rely in accordance with the procedures prescribed by the Director-General.  
 เมื่ออธิบดีไดวินิจฉัยและมีคําส่ังตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ แลว ใหแจงคําวินิจฉัยและคําส่ังไปยัง
ผูคัดคานและผูโตแยงพรอมดวยเหตุผล 
  Where the Director-General has made his decision under Section 33 or Section 34, the 
applicant and the opposing party shall be notified of the decision with the reasons on which it is 
based. 
 
  มาตรา ๓๓  เมื่อผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๒๙ 
และพนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ทํารายงานการตรวจสอบ
เสนออธิบดี 
  Section 33 Where a request for examination is made under Section 29 by the applicant 
for an examination and the competent officer has made examination under Section 24, the 
competent officer shall submit his examination report to the Director-General. 
  เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งแลวเห็นวาไมมี
เหตุขัดของในการออกสิทธิบัตร และเปนกรณีที่ไมมีการคัดคานตามมาตร ๓๑ หรือในกรณีที่มีการคัดคานตาม
มาตรา ๓๑ แตอธิบดีไดวินิจฉัยวาผูขอรับสิทธิบัตรเปนผูมีสิทธิ ใหอธิบดีส่ังใหรับจดทะเบียนการประดิษฐและ
ออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรและใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียมการออก
สิทธิบัตรภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
  When the Director-General has considered the examination report and sees no reason 
to refuse the grant of a patent, and there has been no opposition under Section 31 or there has 
been an opposition but the Director-General has decided that the invention belongs to the 
applicant, the Director-General shall order that the invention is to be registered and granted to 
the applicant. The competent officer shall notify the applicant that the fee must be paid for the 
grant of a patent within sixty days from the receipt of such notice. 
  เมื่อผูขอรับสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมตามวรรคสองแลว ใหจดทะเบียนการประดิษฐและออก
สิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดชําระคาธรรมเนียมแตตองไมกอนส้ินระยะเวลา
อุทธรณตามมาตรา ๗๒ ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ใหถือวาละทิ้ง
คําขอรับสิทธิบัตร 
  When the fee has been paid in accordance with the preceding paragraph, the invention 
shall be registered and a patent granted to the applicant within fifteen days following the 
payment of the fee, but not before the expiration of period prescribed in Section 32. If the fee is 
not paid within the period prescribed in the preceding paragraph, the applicant shall be deemed 
to have abandoned his application.  
  สิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  The patent shall be in the form prescribed by the Ministerial Regulations. 
 
  มาตรา ๓๔  ในกรณีที่มีผูคัดคานตามมาตรา ๓๑ และอธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูมีสิทธิรับ
สิทธิบัตร ใหอธิบดีส่ังยกคําขอรับสิทธิบัตร 
  Section 34 Where there is an opposition and the Director-General has decided that the 
invention belongs to the opposing party, the Director-General shall reject the application 
  ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิ บัตรมิได อุทธรณคํา ส่ังของอธิบดีหรือได อุทธรณคํา ส่ังของอธิบดี และ
คณะกรรมการหรือศาลไดมีคําส่ังหรือคําพิพากษาถึงที่สุดแลว ถาผูคัดคานไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการ
ประดิษฐนั้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันมีคําส่ังของอธิบดีหรือนับแตวันที่คณะกรรมการหรือศาลมีคําส่ัง
หรือคําพิพากษาถึงที่สุดแลวแตกรณี ใหถือวาผูคัดคานไดย่ืนคําขอนั้นในวันเดียวกับวันที่ผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคํา
ขอรับสิทธิบัตร และใหถือวาการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรของผูถูกคัดคานตามมาตรา ๒๘ เปนประกาศ
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โฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรของผูคัดคานดวย ในกรณีเชนนี้ ผูใดจะยื่นคําคัดคานคําขอรับสิทธิบัตรของผูคัดคาน
เพราะเหตุตนมีสิทธิดีกวานั้นไมได 
  Where the decision of the Director-General rejecting the application is not appealed by 
the applicant or is appealed and the Board or the Court has made a final decision, if the 
opposing party has filed an application for a patent within one hundred and eighty days after the 
rejection by the Director-General or from the date on which the final decision is made, as the 
case may be, he shall be deemed to have filed his application on the filing date of the applicant, 
and the publication of the application for a patent of the applicant made under Section 28 shall 
be deemed to be the publication of the application of the opposing party. In the latter case, no 
person may oppose the application of the opposing party on the ground that he has better rights 
in the invention than the opposing party. 
  ในการออกสิทธิบัตรใหแกผูคัดคานนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรและ
ตรวจสอบการประดิษฐของผูคัดคานตามมาตรา ๒๔ และใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับแกผูคัดคานดวย 
  Before granting a patent to the opposing party, the competent officer shall examine the 
application is accordance with Section 24. The provisions of Section 29 are also applicable to 
the application of the opposing party. 

 
สวนที่ ๓ 

สิทธิของผูทรงสิทธิบัตร 
PART III  

RIGHTS CONFERRED BY THE PATENT 
   

 
  มาตรา ๓๕๑๗  สิทธิบัตรการประดิษฐใหมีอายุย่ีสิบปนับแตวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณี
ที่มีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิใหนับระยะเวลาในระหวางการ
ดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของสิทธิบัตรนั้น 
  Section 35 An invention patent shall have a term of twenty years from the date of filing 
of the application in the country. The term of a patent shall not include the period during which 
court proceedings are taken under Section 16, 74 or 77 sexies. 
 
  มาตรา ๓๕ ทวิ๑๘  การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๓๖ กอนวันออกสิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิ
ของผูทรงสิทธิบัตร เวนแตจะเปนการกระทําตอการประดิษฐ ที่ขอรับสิทธิบัตรและไดมีการประกาศโฆษณาคําขอ
ดังกลาวตามมาตรา ๒๘ แลว โดยบุคคลผูกระทํารูวาการประดิษฐนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลวหรือได
รับคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรวาการประดิษฐนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับ
สิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาเสียหายจากบุคคลผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียกคาเสียหายดังกลาวใหย่ืนฟองตอศาล
หลังจากที่ไดมีการออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรแลว 
  Section 35 bis Any act in violation of Section 36 committed before the grant of a patent 
shall not be deemed to be an infringement of the patentee’s rights unless the act is in respect of 
the invention under the pending application already published under Section 28, the person so 
acting knowing of the filing of the patent application or having been informed in writing that a 
patent application has been filed for the invention, in which case the applicant shall be entitled to 
damages from the infringer. A compliant for such damages shall be filed with the court after the 
patent is granted.  
 

                                                 
๑๗ มาตรา ๓๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๑๘ มาตรา ๓๕ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
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  มาตรา ๓๖๑๙  ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิดังตอไปนี้ 
Section 36 No other person except the patentee shall have following rights:  

  (๑) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ สิทธิในการผลิต ใช ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขายหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร 
  (1) where the subject matter of a patent is a product, the right to produce, use, sell, 
have in the possession for sale, after for sale or import the patented product; 
  (๒) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอ
ขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร 
  (2) where the subject matter of a patent is a process, the right to use the patented 
process, to produce, use, sell, have in the possession for sale, offer for sale or import the 
product produced by the patented process. 
  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก๒๐ 
  The preceding paragraph shall not apply to: 
  (๑) การกระทําใดๆ เพ่ือประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ ตองไมขัดตอการใช
ประโยชนตามปกติของผูทรงสิทธิบัตร และไมทําใหเส่ือมเสียตอประโยชนอันชอบธรรมของผูทรงสิทธิบัตรเกิน
สมควร 
  (1) any act for the purpose of study, research, experimentation or analysis, provided 
that it does not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not 
unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner; 
  (๒) การผลิตผลิตภัณฑหรือใชกรรมวิธีดังที่ผูทรงสิทธิบัตรไดจดทะเบียนไว ซึ่งผูผลิตผลิตภัณฑหรือ
ผูใชกรรมวิธีดังกลาวไดประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือเครื่องใชเพ่ือประกอบกิจการดังกลาวโดยสุจริตกอนวันยื่น
ขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร โดยผูผลิตหรือผูใชกรรมวิธีไมรูหรือไมมีเหตุอันควรรูถึงการจดทะเบียนนั้น ทั้งนี้ 
โดยไมอยูภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙ ทวิ 
  (2) the production of the patented product or use of the patented process, provided that 
the producer or user, in good faith and without knowing or having no reasonable cause to know 
about the patent application, has engaged in the production or has acquired the equipment 
therefore prior to the date of filing of the patent application in Thailand, Section 19 bis not 
applicable hereto; 
  (๓) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย โดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะ 
รวมท้ังการกระทําตอผลิตภัณฑยาดังกลาว 
  (3) the compounding of a drug specifically to fill a doctor’s prescription by a professional 
pharmacist or medical practitioner, including any act done to such pharmaceutical product; 
  (๔) การกระทําใดๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผูขอมีวัตถุประสงคที่จะผลิต จําหนาย หรือ
นําเขาซึ่งผลิตภัณฑยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรดังกลาวสิ้นอายุลง 
  (4) any act concerning an application for drug registration, the applicant intending to 
produce, distribute or import the patented pharmaceutical product after the expiration of the 
patent term; 
  (๕) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณอ่ืน
ของเรือของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่ง
ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่เรือดังกลาวไดเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ 
และจําเปนตองใชอุปกรณดังกลาวกับเรือนั้น 
  (5) the use of a device forming the subject of a patent in the body of a vessel or other 
accessories of a vessel of a country party to an international convention or agreement on patent 
protection to which Thailand is also party, when such a vessel temporarily or accidentally enters 

                                                 
๑๙ มาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๒๐ มาตรา ๓๖ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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the waters of Thailand, provided that such a device is used there exclusively for the needs of 
the vessel; 
  (๖) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการสรางการทํางาน หรืออุปกรณอ่ืน
ของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่อากาศยานหรือยานพาหนะดังกลาวไดเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ 
  (6) the use of a device forming the subject of a patent in the construction or other 
accessories of an aircraft or a land vehicle of a country party to an international convention or 
agreement on patent protection to which Thailand is also party, when such aircraft or land 
vehicle temporarily or accidentally enters Thailand; 
  (๗) การใช ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร 
หากผูทรงสิทธิบัตรไดอนุญาต หรือยินยอมใหผลิต หรือขายผลิตภัณฑดังกลาวแลว 
  (7) the use, sale, having in possession for sale, offering for sale or importation of a 
patented product when it has been produced or sold with the authorization or consent of the 
patentee. 
 
  มาตรา ๓๖ ทวิ๒๑  สิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ ในการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรมีขอบเขต
ดังระบุในขอถือสิทธิ ในการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐตามขอถือสิทธิ ใหพิจารณาลักษณะของการ
ประดิษฐที่ระบุในรายละเอียดการประดิษฐและรูปเขียนประกอบดวย 
  Section 36 bis The scope of the rights of the patentee under Section 36 in respect of a 
patented invention shall be determined by the claims. In determining the scope of the claimed 
invention, the characteristics of the invention as indicated in the description and the drawings 
shall be taken into account. 
  ขอบเขตของการประดิษฐที่ไดรับความคุมครองยอมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐที่แมจะมิไดระบุใน
ขอถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แตเปนส่ิงที่มีคุณสมบัติประโยชนใชสอย และทําใหเกิดผลทํานองเดียวกับลักษณะ
ของการประดิษฐที่ระบุไวในขอถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือ
วิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐนั้น 
  The scope of protection for a patented invention shall extend to the characteristics of 
the invention which, although not specifically stated in the claims, in the view of a person of 
ordinary skill in the pertinent art, have substantially the same properties, functions and effects 
as those stated in the claims. 
 
  มาตรา ๓๗  ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “สิทธิบัตรไทย” หรือ อักษร สบท. หรืออักษรตางประเทศที่
มีความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณาการ
ประดิษฐตามสิทธิบัตร 
  Section 37 The patentee shall have the right to use the word “Thai Patent,” its 
abbreviation or any foreign word of the same meaning on the product, the container or package 
of the product, or in the advertisement of the product. 
  การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขสิทธิบัตรไวดวย 
  The indication under the first paragraph shall be accompanied by the patent number. 
 
  มาตรา ๓๘  ผูทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนตามมาตรา ๓๖ และ
มาตรา ๓๗ หรือจะโอนสิทธิบัตรใหแกบุคคลอื่นก็ได 
  Section 38 The patentee may authorize any other person, by granting a license, to 
exercise the rights conferred to him under Section 36and 37, and may assign his patent to any 
other person. 
                                                 
๒๑ มาตรา ๓๖ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 



แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ๑๗ 

 
  มาตรา ๓๙๒๒  การอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๓๘ นั้น 
  Section 39 In granting a license under Section 38, 
  (๑) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิหรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการจํากัดการ
แขงขันโดยไมชอบธรรมไมได 
  (1) the patentee shall not impose upon the licensee any condition, restriction or any 
royalty term which is unjustifiably anti-competitive. 
  เง่ือนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไมชอบธรรมตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  Conditions, restrictions or terms which is unjustifiably anti-competitive shall be 
prescribed in the Ministerial Regulations; 
  (๒) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดใหผูรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรชําระคาตอบแทนสําหรับการใชการ
ประดิษฐตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรหมดอายุตามมาตรา ๓๕ ไมได 
  (2) the patentee shall not require the licensee to pay royalties for the use of the 
patented invention after the patent has expired in accordance with Section 35. 
  การกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนที่ขัดตอบทบัญญัติแหงมาตรานี้เปนโมฆะ 
  Conditions, restrictions or terms concerning royalties which are contrary to the 
provisions of this Section are null and void. 
 
  มาตรา ๔๐  ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีผูทรงสิทธิบัตรรวมกันถามิไดตกลงกันไวเปนอยาง
อ่ืน ผูทรงสิทธิบัตรรวมแตละคนมีสิทธิใชสิทธิตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ โดยไมตองไดรับความยินยอมจาก
ผูทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่น แตการอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ ตองไดรับ
ความยินยอมจากผูทรงสิทธิบัตรรวมทุกคน 
  Section 40 Subject to Section 42, in the absence of any provision to the contrary 
between the parties, a joint owner of a patent may, separately, exercise the rights conferred 
under Section 36 and 37 without the consent of the other joint owner, but he may grant a 
license or assign the patent only when it is consented to all joint owners. 
 
  มาตรา ๔๑  การอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ ตองทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  Section 41 The license contract and the assignment of a patent under Section 38 shall 
be in writing and registered in compliance with the requirements and procedures prescribed by 
the Ministerial Regulations 
  ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาขอความใดในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรขัดตอบทบัญญัติแหงมาตรา 
๓๙ ใหอธิบดีเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ถาคณะกรรมการวินิจฉัยวาสัญญานั้นขัดตอบทบัญญัติแหง
มาตรา ๓๙ ใหอธิบดีส่ังไมรับจดทะเบียนสัญญานั้น เวนแตคูสัญญาจะมีเจตนาใหสวนที่สมบูรณแหงสัญญานั้น
แยกจากสวนที่ไมสมบูรณได ในกรณีนั้นอธิบดีจะส่ังรับจดทะเบียนสัญญาบางสวนก็ได 
  If it appears to the Director-General that a clause in a license contract is contrary to the 
provisions of Section 39, the Director-General shall submit such contract to the Board. If it is 
held by the Board that the contract is contrary to the provisions of Section 39, the Director-
General shall refuse the registration of such contract, unless it may be assumed under the 
circumstances of the case that the parties intended the valid part of the contract to be severable 
from the invalid part. In the latter circumstances, the Director-General may order the registration 
of the valid part of the contract. 
  (วรรคสาม ยกเลิก)๒๓ 
                                                 
๒๒ มาตรา ๓๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๒๓ มาตรา ๔๑ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 



แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ๑๘ 

 
  มาตรา ๔๒  การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตรโดยทางมรดกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
   Section 42 The transfer of a patent by succession shall be in compliance with the rules 
and procedures prescribed by the Ministerial Regulations. 

 
สวนที่ ๔ 

การชําระคาธรรมเนียมรายป 
PART IV  

ANNUAL FEES 
   

 
  มาตรา ๔๓  ผูทรงสิทธิบัตรตองเสียคาธรรมเนียมรายปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เริ่มแตปที่หา 
ของอายุสิทธิบัตร และตองชําระภายในหกสิบวันนับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หานั้นและของทุกๆ ปตอไป 
  Section 43 A patentee shall pay annual fees as prescribed by the Ministerial 
Regulations beginning the fifth year of the term of the patent. The payment of the fees shall be 
made within sixty days following the beginning of the fifth year of the term of the patent and of 
very year thereafter. 
  ถาสิทธิบัตรออกภายหลังวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หาแหงอายุของสิทธิบัตร การชําระคาธรรมเนียม
รายปสําหรับปที่หาถึงปที่ออกสิทธิบัตร ใหชําระภายในหกสิบวันนับแตวันออกสิทธิบัตร 
  If a patent is granted after the beginning of the fifth year of the term of the patent, the 
first annual fee shall be paid within sixty days following the grant of the patent. 
  ถาผูทรงสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมรายปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองเสีย
คาธรรมเนียมเพ่ิมรอยละสามสิบของเงินคาธรรมเนียมรายป โดยตองชําระคาธรรมเนียมรายปพรอมทั้ง
คาธรรมเนียมเพ่ิมภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันส้ินกําหนดเวลาชําระคาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง๒๔ 
  If the patentee does not pay the annual fees within the period as prescribed in the first 
or second paragraph, the patentee shall be liable to pay a surcharge of thirty percent of the 
unpaid annual fee by paying the annual fee together with the surcharge within one hundred and 
twenty days following the expiration of the payment period prescribed in the first or second 
paragraph. 
  เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคสามแลว ถาผูทรงสิทธิบัตรยังไมชําระคาธรรมเนียมรายปและ
คาธรรมเนียมเพ่ิม ใหอธิบดีทํารายงานตอคณะกรรมการเพื่อส่ังเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น๒๕ 
  If the patentee fails to pay the annual fee and the surcharge within the period prescribed 
in the third paragraph, the Director-General shall prepare  a report to the Board for canceling 
the patent. 
  ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรรองขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันทราบคําส่ังเพิกถอน
สิทธิบัตรวามีเหตุจําเปนไมอาจชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียมเพ่ิมภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม
ได คณะกรรมการอาจขยายกําหนดเวลาหรือเพิกถอนคําส่ังเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นตามที่เห็นสมควรก็ได๒๖ 
  If the patentee files within sixty days from the date of receipt of the cancellation order, a 
request to the Board that the failure to pay the annual fee within the period prescribed in the 
third paragraph and the surcharge was due to a cause of necessity, the Board may extend the 
payment period or cancel the patent as they deem appropriate. 

                                                 
๒๔ มาตรา ๔๓ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒๕ มาตรา ๔๓ วรรคสี่ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒๖ มาตรา ๔๓ วรรคหา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 



แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ๑๙ 

 
  มาตรา ๔๔๒๗ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนา โดยชําระทั้งหมดในคราวเดียว
แทนการชําระคาธรรมเนียมเปนรายปก็ได 
  ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาไปแลว แตไดมีการแกไขอัตรา
คาธรรมเนียมรายป หรือผูทรงสิทธิบัตรขอคืนสิทธิบัตร หรือมีการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ผูทรงสิทธิบัตรไมตอง
ชําระคาธรรมเนียมรายปเพ่ิมเติม หรือไมมีสิทธิไดรับคืนคาธรรมเนียมรายปที่ไดจายลวงหนาไปแลวนั้น 
  Section 44 The patentee may request to pay all annual fees in advance by paying all of 
the annual fees in one payment instead of paying annually. In cases where all of the annual 
fees have been paid in advance by the patentee, and subsequently the list of the annual fees is 
revised or the patent is surrendered or cancelled, the patentee shall not be obliged to pay for 
any increase in the annual fees or shall not be entitled to refund the fees already paid by him. 

 
สวนที่ ๕ 

การใชสิทธิตามสิทธิบัตร 
PART V  

LICENSES OF RIGHT COMPULSORY LICENSES AND GOVERNMENT USE 
   

 
  มาตรา ๔๕  ผูทรงสิทธิบัตรจะขอใหบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนลงใน
ทะเบียนสิทธิบัตรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได 
  Section 45 Any patentee may, in accordance with the rules and procedures as 
prescribed in the Ministerial Regulations, apply to the Director-General for an entry to be made 
in the register to the effect that any other person may obtain a license. 
  เมื่อไดบันทึกคํายินยอมลงในทะเบียนสิทธิบัตรแลวและมีผูมาขอใชสิทธิบัตรนั้น ใหอธิบดีอนุญาตให
บุคคลซึ่งขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นใชสิทธิตามสิทธิบัตรได ตามเงื่อนไขขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทนในการใช
สิทธิตามสิทธิบัตร ที่ผูทรงสิทธิบัตรและผูขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรตกลงกัน หากทั้งสองฝายตกลงกันไมไดภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดใหอธิบดีกําหนดเง่ือนไข ขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทนตามที่อธิบดีพิจารณา
เห็นสมควร 
  At any time after an entry has been made, the Director-General shall grant a license 
under the patent to any person who applies for such a license on such conditions, restrictions 
and royalty terms as agreed upon by the patentee and the applicant. If the patentee and the 
applicant cannot agree within the period as prescribed by the Director-General, the Director-
General shall grant a license on such conditions, restrictions and royalty terms as he deems 
appropriate. 
  คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสอง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
  Any of the parties may appeal the decision of the Director-General made under the 
preceding paragraph to the Board within thirty days from the receipt of the decision. The 
decision of the Board shall be final. 
  การขอใชสิทธิและการอนุญาตตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
  The application for and grant of a license under the second paragraph shall comply with 
the rules and procedures as described by the Ministerial Regulations. 
  เมื่อไดมีการบันทึกคํายินยอมตามวรรคหนึ่ง ใหลดคาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรนั้นลงตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมรายป 
                                                 
๒๗ มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 



แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ๒๐ 

  Where an entry is made pursuant to the first paragraph, the annual fees in respect of 
the patent after the date of the entry shall be reduced as prescribed by a Ministerial 
Regulations, by at least one half of the annual fees which would be payable if the entry had not 
been made. 
 
  มาตรา ๔๖๒๘ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันออกสิทธิบัตรหรือส่ีปนับแตวันยื่นขอรับสิทธิบัตรแลวแต
ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง บุคคลอื่นจะย่ืนคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นตออธิบดีก็ได ถาปรากฏวาในขณะที่
ย่ืนคําขอมีพฤตกิารณแสดงวาผูทรงสิทธิบัตรไมใชสิทธิโดยชอบดังตอไปนี้ 

Section 46  At any time after the expiration of three years from the grant of a patent or 
four years from the date of application, whichever is later, any person may apply to the Director-
General for a license if it appears, at the time when such application is filed, that the patentee 
unjustifiably fails to exercise his legitimate rights as follows:  
  (๑) ไมมีการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรภายในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร หรือ 
  (1) that the patented product has not been produced or the patented process has not 
been applied in the country, without any legitimate reason; or 
  (๒) ไมมีการขายผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑที่ใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือมีการขาย
ผลิตภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินควรหรือไมพอสนองความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร 
  (2) that no product produced under the patent is sold in any domestic market, or that 
such a product is sold but at unreasonably high prices or does not meet the public demand, 
without any legitimate reason. 
  ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาผูขอไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรโดยไดเสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แต
ไมสามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร 
  Whether it is an application under (1) or (2), the applicant for a license must show that 
he has made an effort to obtain a license from the patentee having proposed conditions and 
remuneration reasonably sufficient under the circumstances but unable to reach an agreement 
within a reasonable period. 
  การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

 The application for a license shall comply with the rules and procedures prescribed in 
the Ministerial Regulations. 

 
  มาตรา ๔๖ ทวิ๒๙  (ยกเลิก) 
 
  มาตรา ๔๗๓๐  ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรใดอาจมีผลเปนการละเมิดขอถือสิทธิใน
สิทธิบัตรอื่น ผูทรงสิทธิบัตรซึ่งประสงคจะใชสิทธิดังกลาวจะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรอื่นตออธิบดีก็ได 
ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  Section 47  If the working of any claim in a patent is likely to constitute an infringement 
of a claim in a patent of any other person, the patentee, desiring to exploit his own patent, may 
apply to the Director-General for a license under the patent of the other person under the 
following criteria: 

                                                 
๒๘ มาตรา ๔๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรา ๔๖ วรรคหน่ึง แกไขโดยพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒๙ มาตรา ๔๖ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓๐ มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  (๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนาอยางสําคัญทางเทคโนโลยีซึ่งเปน
ผลดีทางดานเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐของสิทธิบัตรที่ขอใช 
  (1) the invention of the applicant involves an important technical advance of 
considerable economic significance in relation to the invention for which the license is applied; 
  (๒) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะใชสิทธิตามสิทธิบัตรของผูขอใชสิทธิภายใตเง่ือนไขที่เหมาะสมในการขอ
ใชสิทธินั้น 
  (2) the patentee shall be entitled to a cross-license on reasonable terms;   
  (๓) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น เวนแตจะเปนการโอนไปพรอมกับ
สิทธิบัตรของตน 
  (3) the applicant shall not assign his right in the license to other persons except with the 
assignment of his patent.  
  ทั้งนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรนั้นโดย
ไดเสนอเง่ือนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายใน
ระยะเวลาอันสมควร 
  The applicant for a license must show that he has made an effort to obtain a license 
from the patentee having proposed conditions and remuneration reasonably sufficient under the 
circumstances but unable to reach an agreement within a reasonable period. 
  การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  The application for a license shall comply with the rules and procedures prescribed by 
the Ministerial Regulations. 
 
  มาตรา ๔๗ ทวิ๓๑  ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรที่ไดรับอนุญาตใหใชตามมาตรา ๔๖ อาจมี
ผลเปนการละเมิดขอถือสิทธิในสิทธิบัตรของบุคคลอื่นอีก ผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ จะย่ืนคําขอใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรอื่นนั้นตออธิบดีก็ได ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  Section 47 bis If the working of any claim in the patent having obtained a license under 
Section 46 is likely to constitute an infringement of a claim in a patent of any other person, the 
applicant for a license under Section 46 may apply to the Director-General for a license under 
the patent of the other person under the following criteria: 
  (๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนาอยางสําคัญทางเทคโนโลยีซึ่งเปน
ผลดีทางดานเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐของสิทธิบัตรที่ขอใช 
  (1) the invention of the applicant involves an important technical advance of 
considerable economic significance in relation to the invention for which the license is applied; 
  (๒) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น 
  (2) the applicant shall not assign his right in the license to other persons. 
  ทั้งนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรนั้น โดย
ไดเสนอเง่ือนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายใน
ระยะเวลาอันสมควร 
  The applicant for a license must show that he has made an effort to obtain a license 
from the patentee having purposed conditions and remuneration reasonably sufficient under the 
circumstances but unable to reach an agreement within a reasonable period.  
  การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  The application for a license shall comply with the rules and procedure prescribed by 
the Ministerial Regulations. 
 
  มาตรา ๔๘๓๒  ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ 

                                                 
๓๑ มาตรา ๔๗ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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และมาตรา ๔๗ ทวิ 
  Section 48 Where a compulsory license is granted under Section 46, 47 or 47 bis, the 
patentee shall be entitled to remuneration. 
  สําหรับผูไดรับอนุญาตแตเพียงผูเดียวใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนในการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ได ในกรณีนี้ผูทรงสิทธิบัตรไมมี
สิทธิไดรับคาตอบแทน 
  The licensee under Section 38 shall be entitled to remuneration where a compulsory 
license is granted under 46, 47 or 47 bis, provided that he has the exclusive right to grant 
licenses to other persons. In such circumstances, the patentee shall not be entitled to such 
remuneration. 
 
  มาตรา ๔๙๓๓  ในการยื่นคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ผูขอใชสิทธิ
ตองเสนอคาตอบแทน เง่ือนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรและขอจํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง พรอมกับคําขอใชสิทธิ สําหรับกรณีการขอใช
สิทธิตามมาตรา ๔๗ ผูขอใชสิทธิตองยินยอมอนุญาตใหผูทรงสิทธิบัตรที่ตนขอใชสิทธิเปนผูมีสิทธิใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรของตนเปนการตอบแทนดวย 

Section 49 In an application for a license made under Section 46, 47 or 47 bis, the 
applicant shall set forth the amount of remuneration, the conditions for the exploitation of the 
patent and the restrictions on the rights of the patentee and the exclusive licensee under 
paragraph 2 of Section 48, and a request for a license. In the application for a license under 
Section 47, the applicant shall also offer a license under his patent to the other party. 
  เมื่อไดรับคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ แลวใหพนักงานเจาหนาที่แจง
กําหนดวันสอบสวนคําขอไปยังผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตาม
มาตรา ๔๘ วรรคสอง ในการนี้ ใหสงสําเนาคําขอไปยังผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสองดวย๓๔ 
  Where an application for a license is filed pursuant to Section 46, 47 or 47 bis, the 
competent officer shall notify the applicant the patentee and the exclusive licensee under 
paragraph 2 of Section 48 of the date on which the application shall be considered. The 
patentee and the exclusive licensee shall be furnished with a copy of the application. 
  ในการสอบสวนตามวรรคสอง พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอใชสิทธิผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาต
ใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใหถอยคําชี้แจง ใหสงเอกสาร หรือส่ิงใดเพิ่มเติมก็ได 
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการสอบสวนและอธิบดีไดวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอใชสิทธิผูทรง
สิทธิบัตรและผูรับไดอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง 
  In the consideration of an application for a license under the preceding paragraph, the 
competent officer may require the applicant, the patentee or the exclusive licensee under 
paragraph 2 of Section 48 to appear before him to give any statement, or to hand over to him 
any document or any other item. When the application has been considered by the competent 
officer and the Director-General has made his decision, the applicant, the patentee and the 
exclusive licensee shall be notified of the decision. 
  คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสาม คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น 
  The decision of the Director-General made under the preceding paragraph is 
appealable to the Board within sixty days of receipt of the notice. 
                                                                                                                                               
๓๒ มาตรา ๔๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓๓ มาตรา ๔๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แกไขโดยพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓๔ มาตรา ๔๙ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  มาตรา ๕๐๓๕  เมื่ออธิบดีวินิจฉัยวาผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ เปนผู
สมควรไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรได ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน เง่ือนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร 
และขอจํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง 
ตามที่ผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตไดตกลงกัน และในกรณีที่ทั้งสองฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่
อธิบดีกําหนด ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน เง่ือนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอจํากัดสิทธิดังกลาวตามที่
อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  Section 50 Where it is decided by the Director-General that a license shall be granted 
to the applicant under Section 46, 46 bis or 47, the Director-General shall set forth the royalty 
and the conditions for the exploitation of the patent and the restrictions on the rights of the 
patentee and the exclusive licensee under Section 48 paragraph 2 as agreed upon by the 
patentee and the applicant. If no agreement has been reached by the parties within the period 
prescribed by the Director-General, the Director-General shall fix the royalty and prescribed the 
conditions and restriction as he deems appropriate subject to the following requirements: 
  (๑) ขอบเขตและระยะเวลาที่อนุญาตตองไมเกินกวาพฤติการณอันจําเปน 
  (1) the scope and duration of the license shall not be more than necessary under the 
circumstances; 
  (๒) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะอนุญาตใหผูรับอนุญาตรายอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนดวยก็ได 
  (2) the patentee shall be entitled to further license others; 
  (๓) ผูรับอนุญาตไมมีสิทธิโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลอื่น เวนแตจะโอนกิจการหรือชื่อเสียงในทางการคา 
โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการอนุญาตใหใชสิทธินั้นดวย 
  (3) the license shall not be entitled to assign the license to others, except with that part 
of the enterprise or goodwill particularly of the part under the license; 
  (๔) การอนุญาตจะตองมุงสนองความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรเปนสําคัญ 
  (4) the licensing shall be aimed predominantly for the supply of the domestic market; 
  (๕) คาตอบแทนที่กําหนดจะตองเพียงพอตอพฤติการณแหงกรณี 
  (5) the remuneration fixed shall be adequate for the circumstances of the case. 
   เมื่ออธิบดีไดกําหนดคาตอบแทน เง่ือนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรและขอจํากัดสิทธิดังกลาวแลว ให
อธิบดีส่ังใหออกใบอนุญาตใหแกผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้น  
 
 คําส่ังของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงคําวินิจฉัยนั้น 

The decision of the Director-General made under the first paragraph of the 
Section is appealable to the Board within sixty days from the date on which such decision 
is received.  
  การออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
โดยกฎกระทรวง  

The issuance of a licensing certificate shall comply with the form, rules and 
procedures prescribed in the Ministerial Regulations.  
 
  มาตรา ๕๐ ทวิ๓๖  ใบอนุญาตใหใชสิทธิที่ออกใหดวยเหตุตามมาตรา ๔๖ อาจยกเลิกไดหากปรากฏวา
เหตุแหงการอนุญาตไดหมดส้ินไปและไมอาจเกิดขึ้นไดอีก และการยกเลิกดังกลาวจะไมกระทบกระเทือนสิทธิ
หรือผลประโยชนที่ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไดรับตามใบอนุญาตใหใชสิทธินั้น 

                                                 
๓๕ มาตรา ๕๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓๖ มาตรา ๕๐ ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  Section 50 bis A license issued under Section 46 may be terminated if and when the 
circumstances which led to it cease to exist and are unlikely to recur provided that the 
termination does not affect the rights or interests of the licensee under the license. 
  การขอใหยกเลิกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  The application for termination of a license under the first paragraph shall be in 
accordance with the forms, rules and procedures prescribed in the Ministerial Regulations, the 
provisions of Section 49 paragraphs two and three and Section 50 applying mutatis mutandis. 
 
  มาตรา ๕๑๓๗  เพ่ือประโยชนในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภคหรือการอันจําเปนในการ
ปองกันประเทศ หรือการสงวนรักษาหรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม หรือปองกันหรือ
บรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยาหรือส่ิงอุปโภคบริโภคอยางอื่นอยางรุนแรง หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยาง
อ่ืน กระทรวง ทบวง กรม อาจใชสิทธิตามสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๖ โดยกระทําการดังกลาวเอง
หรือใหบุคคลอื่นกระทําแทน ในการใชสิทธิดังกลาว กระทรวง ทบวง กรม จะตองเสียคาตอบแทนแกผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง และจะตองแจงใหผูทรง
สิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา ทั้งนี้ โดยไมอยูภายใตบังคับเง่ือนไขในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และ
มาตรา ๔๗ ทวิ 

Section 51 In order to carry out any service for public consumption or which is of vital 
importance to the defense of the country or for the preservation or realization of natural 
resources or the environment or to prevent or relieve a severe shortage of food, drugs or other 
consumption items or for any other public service, any ministry, bureau or department of the 
Government may, by themselves or through others, exercise any right under Section 36 by 
paying a royalty to the patentee or his exclusive licensee under paragraph 2 of Section 48 and 
shall notify the patentee in writing without delay, notwithstanding the provisions of Section 46, 
46 bis and 47. 
  ในการนี้ใหย่ืนคําขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรตออธิบดี การกําหนด
คาตอบแทนใหเปนไปตามความตกลงระหวางกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประสงคใชสิทธิตามสิทธิบัตรกับผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร และใหนํามาตรา ๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  In the circumstances under the above paragraph, the ministry or bureau or department 
shall submit its offer setting forth the amount of remuneration and conditions for the exploitation 
to the Director-General. The royalty rate shall be as agreed upon by the ministry or bureau or 
department and the patentee or his licensee, and the provisions of Section 50 shall apply 
mutatis mutandis. 
 
  มาตรา ๕๒๓๘  ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกคําส่ังใชสิทธิตามสิทธิบัตรใดๆ ก็ไดเพ่ือการอันจําเปนในการปองกันประเทศและรักษาความมั่นคงแหงชาติ 
โดยเสียคาตอบแทนที่เปนธรรมแกผูทรงสิทธิบัตร และตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา 
  Section 52 During a state of war or emergency, the Prime Minister, with the approval of 
the Cabinet, shall have the power to issue an order to exercise any right under any patent 
necessary for the defense and security of the country by paying a fair remuneration to the 
patentee and shall notify the patentee in writing without delay. 
  ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวหรือจํานวนคาตอบแทนตอศาลภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําส่ังนั้น 
  The patentee may appeal the order or the amount of remuneration to the court within 
sixty days from the receipt of the order. 

                                                 
๓๗ มาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓๘ มาตรา ๕๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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สวนที่ ๖ 

การคืนสิทธิบัตร การเลิกขอถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร 
PART VI  

SURRENDER OF PATENT OR CLAIMS AND CANCELLATION OF PATENT 
   

 
  มาตรา ๕๓  ผูทรงสิทธิบัตรจะขอคืนสิทธิบัตรหรือเลิกขอถือสิทธิบางขอก็ได โดยทําตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

Section 53 Any patentee may surrender his patent or any claim or claims there of 
in accordance with the rules and procedures prescribed in the Ministerial Regulations.  
 การขอคืนสิทธิบัตรหรือเลิกขอถือสิทธิบางขอตามวรรคหนึ่ง ถามีผูทรงสิทธิบัตรรวม ตองไดรับความ
ยินยอมจากผูทรงสิทธิบัตรรวมทุกคน หรือถามีการอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ตองไดรับความยินยอมจากบุคคลนั้นดวย๓๙ 
  In order to surrender a patent or any claims under the preceding paragraph, if the 
patent is jointly owned by two or more persons, the surrender shall be made with the consent of 
all patentees. If licenses have been granted under Section 38, 45, 46, 47 or 47 bis such 
surrender shall be made with the consent of all licensees 
 
  มาตรา ๕๔  สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๔ ใหถือวาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ 
  Section 54 Any patent granted not in compliance with the provisions of Section 5, 9, 10, 
11 or Section 14 shall be invalid. 
  ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือบุคคลผูมีสวนไดเสีย หรือพนักงาน
อัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได 
  The invalidity of a patent may be challenged by any person. A petition to cancel an 
invalid patent may be submitted to the Court by any interested person or the public prosecutor. 
 
  มาตรา ๕๕๔๐  อธิบดีอาจขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรไดในกรณีดังตอไปนี้ 

Section 55 The Director-General may request the Board to cancel a patent in any of 
the following circumstances:  
  (๑)๔๑ ในกรณีที่มีการออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรใด ตามมาตรา ๕๐ แลว ปรากฏวาเมื่อพน
กําหนดระยะเวลาสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตดังกลาว ผูทรงสิทธิบัตร ผูรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิบัตร หรือ
ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร มิไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นใน
ราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือในขณะนั้นไมมีผูใดขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายซึ่ง
ผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้น หรือมีการขายผลิตภัณฑดังกลาว
ในราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็นวามีเหตุอันควรที่จะเพิกถอนสิทธิบัตรดังกลาว 
  (1) when a license has been issued under Section 50 and a period of two years has 
lapsed from the date of issuance of the license, the patentee, the licensee of the patentee or the 
holder of the license fails to produce the patented product or use the patented process without 
any legitimate reason, or no patented product or product derived from the patented process is 
sold or imported into the country or such a product is hold at unreasonably high price, and the 
Director-General thinks that there is a good cause to cancel the patent; 
                                                 
๓๙ มาตรา ๕๓ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๔๐ มาตรา ๕๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๔๑ มาตรา ๕๕(๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  (๒) ผูทรงสิทธิบัตรไดอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรโดยฝาฝนมาตรา ๔๑ 
  (2) the patentee has licensed another person to use the rights contrary to the provisions 
of Section 41. 
  กอนการขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร ใหอธิบดีมีคําส่ังใหทําการสอบสวนขอเท็จจริง และ
แจงคําส่ังใหผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรทราบเพื่อย่ืนคําแถลงแสดงเหตุผลของตน 
การยื่นคําแถลงดังกลาวตองยื่นภายในหกสบิวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังอธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํา
ชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือส่ิงใดเพิ่มเติมก็ได๔๒ 
  Before requesting the Board to cancel a patent, the Director-General shall order an 
investigation to be held, and notify the patentee and licensees of the order so that they may be 
given an opportunity to submit their statements. The submission of the statements shall be 
made within sixty days from the receipt of the order. The Director-General may require any 
person to appear before him to answer any question or to hand over any document or any other 
item to him. 
  เมื่ออธิบดีไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรใหเพิกถอนสิทธิบัตร ใหอธิบดีทํา
รายงานการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการเพื่อส่ังเพิกถอนสิทธิบัตร 
  After the investigation and where it appears that there is good ground to cancel the 
patent, the Director-General shall submit his report of the investigation to the Board to cancel 
the patent. 

 
สวนที่ ๗ 

มาตรการสําหรับสิทธิบัตรยา๔๓ 
   

 
  มาตรา ๕๕ ทวิ  (ยกเลิก) 
  มาตรา ๕๕ ตรี  (ยกเลิก) 
  มาตรา ๕๕ จัตวา  (ยกเลิก) 
  มาตรา ๕๕ เบญจ  (ยกเลิก) 
  มาตรา ๕๕ ฉ  (ยกเลิก) 
  มาตรา ๕๕ สัตต  (ยกเลิก) 

 
หมวด ๓ 

สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ 
CHAPTER III  

PATENTS FOR DESIGNS 
   

 
  มาตรา ๕๖  การออกแบบผลิตภัณฑที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได ตองเปนการ
ออกแบบผลิตภัณฑใหมเพ่ืออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม 
  Section 56 A patent may be granted under this Act for a new design for industry, 
including handicrafts. 
 
                                                 
๔๒ มาตรา ๕๕ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๔๓ สวนที่ ๗ มาตรการสําหรับสิทธิบัตรยา มาตรา ๕๕ ทวิ ถึงมาตรา ๕๕ สัตต ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  มาตรา ๕๗  การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ไมถือวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม 
Section 57 The following designs are not new:- 

  (๑) แบบผลิตภัณฑที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร 
  (1) a design which was widely known or used by others in this country before the filing 
of the application for a patent; 
  (๒) แบบผลิตภัณฑที่ไดมีการเปดเผยภาพ สาระสําคัญ หรือรายละเอียดในเอกสารหรือส่ิงพิมพที่ได
เผยแพรอยูแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร 
  (2) a design which was disclosed or described in a document or a printed publication in 
this or a foreign country before the filing of the application for a patent; 
  (๓) แบบผลิตภัณฑที่เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๘ มาแลวกอนวัน
ขอรับสิทธิบัตร 
  (3) a design which was published under Section 65 and Section 28 before the filing of 
the application for a patent; 
  (๔) แบบผลิตภัณฑที่คลายกับแบบผลิตภัณฑดังกลาวใน (๑) (๒) หรือ (๓) จนเห็นไดวาเปนการ
เลียนแบบ 
  (4) any design so nearly resembling any of the designs prescribed in (1), (2) or (3) as to 
be an imitation. 
 
  มาตรา ๕๘  การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไมได 

Section 58 The following are unpatentable:- 
  (๑) แบบผลิตภัณฑที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  (1) designs that are contrary to public order or morality; 
  (๒) แบบผลิตภัณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
  (2) designs prescribed by a Royal Decree. 
 
  มาตรา ๕๙  การขอรับสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  Section 59 The application for a patent shall comply with the requirements and 
procedures as prescribed by the Ministerial Regulations. 
  คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้ 

Every application for a patent shall contain:- 
  (๑) ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ 
  (1) a representation of the design; 
  (๒) ขอความระบุผลิตภัณฑที่จะใชกับแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตร 
  (2) an indication of the product for which the design is to be used; 
  (๓) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง 
  (3) a clear and concise claim; 
  (๔) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  (4) other items prescribed in the Ministerial Regulations. 
 
  มาตรา ๖๐  คําขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับ ใหขอไดเฉพาะแบบผลิตภัณฑที่ใชกับผลิตภัณฑอยางเดียว 
  Section 60 An application for a patent shall relate to a design to be used with only one 
product. 
  การกําหนดผลิตภัณฑตามวรรคหนึ่งใหรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  A list of products shall be prescribed by the Ministerial and published in the Government 
Gazette. 
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  มาตรา ๖๐ ทวิ๔๔  บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑไว
นอกราชอาณาจักร ถายื่นขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑนั้นในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับ
แตวันที่ไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวาวันที่ไดย่ืนคําขอรับ
สิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดย่ืนคําขอในราชอาณาจักรก็ได 
  Section 60 bis A person under Section 14 who has filed a patent application for a 
design in a foreign country may claim the first foreign filing date as the filing date in the country 
if the application is filed in the country within six months following the first filing date in the 
foreign country. 
 
  มาตรา ๖๑  เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๘ แลว แตกอนที่อธิบดีส่ัง
ใหรับจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑและออกสิทธิบัตร ถาปรากฏวาคําขอรับสิทธิบัตรไมชอบดวยมาตรา 
๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ใหอธิบดีส่ังยกคําขอรับ
สิทธิบัตร และใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําส่ังไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูคัดคานตามมาตรา  ๖๕ ประกอบดวย
มาตรา ๓๑ พรอมทั้งปดสําเนาคําส่ังไว ณ สถานที่รับคําขอรับสิทธิบัตรดวย 
  Section 61 When an application is published under Section 65 and 28, but before the 
registration of and grant of a patent for the design, if it appears that the application does not 
comply with the provisions of Section 56, 57 or Section 65 and 10, 11 and 14, the Director-
General shall reject the application. The competent officer shall notify the applicant and the 
opposing party under Section 65 and 31 of that decision, and a copy of the decision shall be 
displayed at the place where the application is filed. 
  ในกรณีอธิบดีมีคําส่ังยกคําขอรับสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่งและมีผูคัดคานตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย
มาตรา ๓๑ ใหอธิบดีพิจารณาคําคัดคานของผูคัดคานตอไป ตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๒ 
  Where the Director-General rejects an application and the application is opposed under 
Section 65 and Section 31, the Director-General shall proceed to consider the opposition in 
accordance with section 65 and Section 32. 
 
  มาตรา  ๖๒๔๕  สิทธิ บัตรการออกแบบผลิตภัณฑใหมีอายุ สิบปนับแต วันขอรับสิทธิ บัตรใน
ราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๗๔ มิให
นับระยะเวลาในระหวางการดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของสิทธิบัตรนั้น 
  Section 62 A design patent shall have a term of ten years from the date of filing of the 
application in the country. The term of a patent shall not include the period during which the 
court proceedings are taken under Section 65 and Section 16 or 74. 
 
  มาตรา ๖๒ ทวิ๔๖  การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๖๓ กอนวันออกสิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิ
ของผูทรงสิทธิบัตร เวนแตจะเปนการกระทําตอการออกแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตรและไดมีการประกาศ
โฆษณาคําขอดังกลาวตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๘ แลว โดยบุคคลผูกระทํารูวาการออกแบบ
ผลิตภัณฑนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลวหรือไดรับคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรวาการออกแบบ
ผลิตภัณฑนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาเสียหายจากบุคคล
ผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียกคาเสียหายดังกลาวใหย่ืนฟองตอศาลหลังจากที่ไดมีการออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับ
สิทธิบัตรแลว 
  Section 62 bis Any act in violation of Section 63 committed before a grant of a patent 
shall not be deemed to be an infringement of the patentee’s rights unless the act is in respect of 

                                                 
๔๔ มาตรา ๖๐ ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๔๕ มาตรา ๖๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๔๖ มาตรา ๖๒ ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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the design under the pending application already published under Section 65 and Section 28, 
the person so acting knowing of the filing of the patent application or having been informed in 
writing that a patent application has been filed for the design, in which case the applicant shall 
be entitled to damages from the infringer. A compliant for such damages shall be filed with the 
court after the patent is granted. 
 
  มาตรา ๖๓๔๗  ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิใชแบบผลิตภัณฑกับผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หรือขาย 
หรือมีไวเพ่ือขาย หรือเสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ใชแบบผลิตภัณฑดังกลาว เวนแต
การใชแบบผลิตภัณฑเพ่ือประโยชนในการศึกษาหรือวิจัย 
  Section 63 No other person except the patentee shall have the right to use the 
patented design in the manufacture of a product or to sell, have in possession for sale, offer for 
sale or import a product, embodying the patented design, except the use of the design for the 
purpose of study or research. 
 
  มาตรา  ๖๔  สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ 
ประกอบดวยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ใหถือวาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ 
  Section 64 Any patent granted which is not in compliance with the provisions of Section 
56, 58 or 65 and Section 10, 11 and 14 shall be invalid. 
  ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียหรือพนักงาน
อัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได 
  The validity of a patent may be challenged by any person. A petition to cancel an invalid 
patent may be submitted to the Court by any person who has an interest in the patent or by the 
public prosecutor: 
 
  มาตรา ๖๕  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ 
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ 
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๕๓ ในหมวด ๒ วาดวยสิทธิบัตรการประดิษฐมาใชบังคับในหมวด ๓ วาดวย
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑโดยอนุโลม 
  Section 65 The provisions of Sections 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 
29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, and  53 in Chapter II concerning patents for 
inventions shall apply, mutatis mutandis, to patents for designs in Chapter III. 

 
หมวด ๓ ทวิ 
อนุสิทธิบัตร๔๘ 
CHAPTER III  

BIS PETTY PATENTS 
   

 
  มาตรา ๖๕ ทวิ  การประดิษฐที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้ 

Section 65 bis A petty patent may be granted for an invention in respect of which 
the following conditions are satisfied:  
   (๑) เปนการประดิษฐขึ้นใหม 
  (1) the invention is new;  

                                                 
๔๗ มาตรา ๖๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๔๘ หมวด ๓ ทวิ อนุสิทธิบัตร มาตรา ๖๕ ทวิ ถึงมาตรา ๖๕ ทศ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  (๒) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม 
  (2) it is capable of industrial application. 
 
  มาตรา ๖๕ ตรี  บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยางเดียวกันไมได 

Section 65 ter No person shall apply for both a petty patent and a patent for the same 
invention.  
 
  มาตรา ๖๕ จัตวา  ผูขอรับอนุสิทธิบัตรหรือผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิที่
จะขอรับจากอนุสิทธิบัตรเปนสิทธิบัตร หรือจากสิทธิบัตรเปนอนุสิทธิบัตรไดกอนการจดทะเบียนการประดิษฐและ
ออกอนุสิทธิบัตร หรือกอนการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา ๒๘ แลวแตกรณี และผูขอมีสิทธิให
ถือวาเอาวันยื่นคําขอเดิมเปนวันยื่นคําขอ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  Section 65 quarter The applicant for a petty patent or the applicant for an invention 
patent may request to convert his application for a petty patent to an application for an invention 
patent or an application for an invention patent to an application for a petty patent before the 
registration of the invention and the grant of the petty patent or before the publication of the 
application under Section 28, as the case may be. The applicant may claim the date of filing of 
the original application to be the filing date of the converted application in accordance with the 
rules and procedures prescribed in the Ministerial Regulations. 
 
  มาตรา ๖๕ เบญจ  ในการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตรใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบคําขอรับอนุสิทธิบัตรใหถูกตองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๗ และตรวจสอบวาการ
ประดิษฐนั้นไดรับการคุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ หรือไม และทํารายงานการตรวจสอบ
เสนอตออธิบดี 
 
  Section 65 quinquies Before the registration of an invention and grant of a petty 
patent, the competent officer shall examine the application for a petty patent as to its conformity 
with Section 65 decies and 17 and examine that the claimed invention is protectible under 
Section 65 decies and 9 and submit a report to the Director-General.  
  (๑) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวา คําขอรับอนุสิทธิบัตรไมถูกตองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา 
๑๗ หรือการประดิษฐนั้นไมไดรับความคุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ ใหอธิบดีส่ังยกคํา
ขอรับอนุสิทธิบัตรนั้นและใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงคําส่ังโดยทางไปรษณีย ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู
ขอรับอนุสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําส่ัง 
  (1) If it is seen by Director-General that the application for a petty patent does not 
comply with Sections 65 decies and 17 or the claimed invention is not protectible under Section 
65 decies and 9, the Director-General shall refuse the grant of a petty patent. The competent 
officer shall notify the applicant of such decision, by an acknowledgement registered mail or by 
any other method prescribed by the Director-General, within fifteen days from the date of the 
decision. 
  (๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวา คําขอรับอนุสิทธิบัตรถูกตองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๗ 
และการประดิษฐนั้นไดรับความคุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ ใหอธิบดีมีคําส่ังใหจด
ทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตรและกอนการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร ใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงผูขอรับอนุสิทธิบัตรเพ่ือใหผูขอรับอนุสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียมการออกอนุสิทธิบัตรและ
คาธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา 
๒๘ (๒) 
  (2) If it is seen by the Director-General that the application for a petty patent is in 
compliance with Sections 65 decies and 17 and the claimed invention is protectible under 
Section 65 decies and 9, the Director-General shall order that the invention is to be registered 
and a petty patent granted to the applicant. The competent officer shall notify the applicant to 
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pay for the fees for the grant of a petty patent and for the publication in accordance with the 
procedures and period of time prescribed in Sections 65 decies and 28 (2). 
  อนุสิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  The petty patent shall be in the form prescribed by the Ministerial Regulations. 
 
  มาตรา ๖๕ ฉ  ภายในหนึ่งปนับจากวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุ
สิทธิบัตร บุคคลผูมีสวนไดเสียอาจขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐที่ไดรับอนุสิทธิบัตรมีลักษณะตามที่กําหนดใน
มาตรา ๖๕ ทวิ หรือไมก็ได 
  Section 65 sexies Within one year from the publication of the registration of the 
invention and the grant of a petty patent, any interested person may request the competent 
officer to examine whether or not the invention for which a petty patent has been granted 
satisfies the conditions under Section 65 bis. 
  เมื่อไดรับคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐ 
และทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี 
  After the receipt of the request under the first paragraph, the competent officer shall 
examine the application as to substance and submit the examination report to the Director-
General. 
  เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสองแลว เห็นวาการประดิษฐ
นั้นมีลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีแจงใหผูขอใหตรวจสอบและผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําวินิจฉัย 
  When the Director-General has considered the examination report and thinks that the 
invention satisfies the conditions under Section 65 bis, he shall so inform the person requesting 
for the examination and the owner of the petty patent within fifteen days from the date of such 
decision. 
  ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีมีคําส่ังให
สอบสวนขอเท็จจริง และแจงคําส่ังใหผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบ เพ่ือย่ืนคําแถลงแสดงเหตุผลของตนภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง และอธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํา ชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือส่ิงใด
เพ่ิมเติมก็ได และเมื่อไดสอบสวนขอเท็จจริงเสร็จแลว ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะ
ตามที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีทํารายงานการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการเพื่อส่ังเพิกถอนอนุ
สิทธิบัตรนั้น และแจงใหผูขอใหตรวจสอบและผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการมี
คําส่ัง 
  In cases where the Director-General thinks that the invention does not satisfy the 
conditions under Section 65 bis, he shall order an examination of the case and notify the owner 
of the petty patent to submit a statement supporting his application within sixty days from the 
date of receipt of the order. The Director-General may summon any person to answer any 
question or to hand over to him any document or item. After the examination of the case if the 
Director-General thinks that the invention does not satisfy the conditions under Section 65 bis, 
he shall submit his report to the Board to cancel the petty patent and shall notify the person 
requesting for the examination and the owner of the petty patent within fifteen days from the 
date on which the order is made by the Board. 
 
  มาตรา ๖๕ สัตต  อนุสิทธิบัตรใหมีอายุหกปนับแตวันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักรในกรณีที่มี
การดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิใหนับ
ระยะเวลาในระหวางการดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของอนุสิทธบัิตรนั้น 
  Section 65 septies A petty patent shall have a term of six years from the date of filing 
of the application in the country. The term shall not include the period during which the court 
proceedings are taken under Sections 65 decies and 16, 74 or 77 sexies. 
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  ผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอตออายุอนุสิทธิบัตรไดสองคราวมีกําหนดคราวละสองปโดยใหย่ืนคําขอตออายุ
ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันกอนวันส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ให
ถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นยังคงจดทะเบียนอยูจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะมีคําส่ังเปนอยางอื่น 

The owner of a petty patent may request that the term of his petty patent be extended 
for two periods, each period shall be valid for two years, by submitting a request to the 
competent officer within ninety days before the expiry date. If the request is submitted within the 
said period, the petty patent shall be regarded as validly registered until it is otherwise ordered 
by the competent officer.  
  การขอตออายุอนุสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  The request for extension of the term of a petty patent shall be in accordance with the 
rules and procedures prescribed by the Director-General. 
 
  มาตรา ๖๕ อัฏฐ  ผูทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “อนุสิทธิบัตรไทย” หรืออักษร อสบท. หรืออักษร
ตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกันใหปรากฏที่ผลิตภัณฑภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือใน
การโฆษณาการประดิษฐตามอนุสิทธิบัตร 
  Section 65 octies The owner of a petty patent shall have the right to use the word 
“Thai Petty Patent”, its abbreviation or any foreign word of the same meaning on the product, 
the container or package of the product, or in the advertisement of the product. 
  การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขอนุสิทธิบัตรไวดวย 

The indication under the first paragraph shall be accompanied by the number of the 
petty patent.  
 
  มาตรา  ๖๕  นว  อนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๕ ทศ 
ประกอบดวยมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ 
  Section 65 novies Any petty patent granted not in compliance with the provisions of 
Section 65 bis, 65 decies and Section 9, 10, 11 or 14, shall be invalid. 
  ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่งบุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือบุคคลผูมีสวนไดเสีย หรือพนักงาน
อัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้นก็ได 
  The invalidity of a petty patent under the first paragraph may be challenged by any 
person. A petition to cancel an invalid patent may be submitted to the court by any interested 
person or the public prosecutor. 
 
  มาตรา ๖๕ ทศ  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙ ทวิ มาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๕ ทวิ มาตรา ๓๖ 
มาตรา ๓๖ ทวิ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ 
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๐ ทวิ มาตรา ๕๑ มาตรา 
๕๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕ ในหมวด ๒ วาดวยสิทธิบัตรการประดิษฐ มาใชบังคับในหมวด ๓ ทวิ วาดวยอนุ
สิทธิบัตรโดยอนุโลม 
  Section 65 decies The provisions of Sections 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 19 bis, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 35 bis, 36, 36 bis, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 47 bis, 48, 49, 50, 50 bis, 51, 52, 53, and 55 in Chapter II concerning patents for inventions 
shall apply, mutatis mutandis, to Chapter III bis concerning petty patents. 
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หมวด ๔ 
คณะกรรมการสิทธิบัตร 

CHAPTER IV  
BOARD OF PATENTS 

   
 

  มาตรา ๖๖๔๙  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสิทธิบัตร” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรศาสตร เภสัชศาสตร เศรษฐศาสตร และนิติศาสตรอีก
ไมเกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวาหก
คน 
  Section 66 There shall be a “Board of patents” composed of the Under-Secretary of 
State for Commerce as Chairman, and not more than twelve qualified members in the fields of 
science, engineering, industry, industrial design, agriculture, pharmacy, economics and law 
appointed by the Cabinet. At least six qualified members shall be from the private sector. 
  คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการก็ได 
  The Board may appoint any person to act as Secretary and as Assistant Secretary. 
 
  มาตรา ๖๗  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 

Section 67 The members of the Board appointed by the Cabinet shall hold office 
for a term of two years.  
  ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่
กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่ม
ขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 
  When a member of the Board vacated his offices before the expiration in the term of 
office or more members are appointed by the Cabinet where the term of office of the existing 
appointed members has not expired, the newly appointed members shall remain in office only 
for the term of office of the incumbent. 
  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
  A member whose term of office has expired may be reappointed by the Cabinet. 
 
  มาตรา ๖๘  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (1) death; 
  (๒) ลาออก 
  (2) resignation; 
  (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
  (3) being discharged by the Cabinet; 
  (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
  (4) becoming bankrupt; 
  (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ 
  (5) becoming an incompetent or a quasi-incompetent person; or 
  (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                                                 
๔๙ มาตรา ๖๖ วรรคหน่ึง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  (6) being imprisoned under a final judgement, except for a petty offense or an offense 
committed through negligence. 
 
  มาตรา ๖๙  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุมถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
  Section 69 At every meeting of the Board, there must be in attendance of not less than 
one half of the total number in order to constitute a quorum. If the chairman is absent from any 
meeting, the Board shall elect one of its members to preside over the meeting. 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
  Any decision of the meeting shall be taken by a majority of votes. 
  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นไดอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
  In voting, each member shall have one vote. In case of equality of votes, the presiding 
chairman shall have one additional vote as the casing vote. 
 
  มาตรา ๗๐๕๐  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
  Section 70 The Board shall have the following powers and duties:- 
  (๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (1) to give advice or consultation to the Minister in issuing the Royal Decrees and 
Ministerial Regulations under this Act; 
  (๒) วินิจฉัยอุทธรณคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๕ 
มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๗๒ 
  (2) to decide any appeal made against any order or decision of the Director-General on 
patents or petty patents under sections 41, 45, 49, 50, 55, 65 sexies or Section 65 decies and 
Section 72; 
  (๓) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
  (3) to act on other matters as stipulated in this Act; 
  (๔) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
  (4) to consider any other matter on patents or petty patents as assigned by the Minister. 
 
  มาตรา ๗๑  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการ และใหนําความในมาตรา ๖๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
  Section 71 The Board shall have the power to appoint subcommittees to consider and 
advise the Board. The provisions of Section 69 shall apply, mutatis mutandis, to the meeting of 
subcommittees.  
 
  มาตรา ๗๒๕๑  ในกรณีที่มีคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ 
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา 
๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๖๕ เบญจ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา 
๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ผูมีสวนไดเสียตามมาตราดังกลาวมี
สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ถาไมอุทธรณ
ภายในระยะเวลาดังกลาวใหถือวาคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีเปนที่สุด 
                                                 
๕๐ มาตรา ๗๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๕๑ มาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  Section 72 Where an order or a decision is made by the Director-General under 
Sections 12, 15, 28, 30, 34, 49, 50 or Section 61, or Section 65 and Sections 12, 15, 28, 33, or 
34 and Section 65 quinquis or 65 sexies or 65 decies and Section 12, 15, 49 or 50, any 
interested person under the said Section may make an appeal to the Board within sixty days 
following the receipt of such order or decision. If he fails to do so within such period, the order or 
decision of the Director-General shall be final. 
  การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่ ถามีคูกรณีใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนา
อุทธรณไปยังคูกรณีดวย 
  An appeal under the preceding paragraph must be submitted to the competent officer. If 
there are two parties, a copy of the appeal must be sent to the other party. 
 
  มาตรา ๗๓๕๒  ในการพิจารณาอุทธรณคําส่ัง หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี หรือพิจารณารายงานการ
สอบสวนของอธิบดีตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือรายงานของอธิบดีตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๖๕ 
ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๓ เพ่ือส่ังเพิกถอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คณะกรรมการจะใหผูคัดคาน หรือผู
โตแยง หรือผูทรงสิทธิบัตร หรือผูทรงอนุสิทธิบัตร หรือผูขอใหตรวจสอบอนุสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหใช
สิทธิบัตรหรือตามอนุสิทธิบัตร แลวแตกรณี นําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด 
  Section 73 In considering an appeal against the order or decision of the Director-
General or a report of the Director-General made under Section 55 or 65 sexies or a report of 
the Director-General under Section 43 or 65 decies and Section 43 suggesting a cancellation of 
patent or a petty patent, the Board may require the opposing party, the applicant, the patentee, 
the owner of a petty patent, the applicant for examination of a petty patent, or the licensee, as 
the case may be, to submit any evidence or additional statement in accordance with the rules 
prescribed by the Board. 
 
  มาตรา ๗๔๕๓  เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยหรือมีคําส่ังตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ 
มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ 
มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๗๒ แลว ใหแจงคําวินิจฉัยหรือคําส่ังพรอมดวยเหตุผลไปยังผูอุทธรณ
และคูกรณี หรือผูทรงสิทธิบัตร หรือผูทรงอนุสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือตามอนุ
สิทธิบัตร แลวแตกรณี คูกรณีฝายใดไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยหรือคําส่ังนั้น มีสิทธิอุทธรณตอศาลไดภายในหก
สิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยหรือคําส่ัง ถาไมดําเนินคดีภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัย
หรือคําส่ังของคณะกรรมการเปนที่สุด 
  Section 74 Where a decision or an order is made by the Board under Section 41, 43, 
49, 50, 55 or 65 sexies, 65 decies and Section 41, 43, 49, 50, 55 or 72, the appellant and the 
other party, the patentee, the owner of a petty patent or the licensee, as the case may be, shall 
be notified of such decision or order. Any party dissatisfied with the decision or order may 
appeal to the Court within sixty days from the receipt of such notification. If he fails to do so, the 
decision of the Board shall be final. 
  ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามพระราชบัญญัตินี้ หามมิใหศาลส่ังใหคณะกรรมการหรืออธิบดี
เสียคาฤชาธรรมเนียมแทนฝายอื่น 
  In considering or giving a judgement under this Act, the Court shall not order the Board 
or the Director-General to pay for any fee on behalf of the other party. 

 

                                                 
๕๒ มาตรา ๗๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๕๓ มาตรา ๗๔ วรรคหน่ึง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

CHAPTER V  
MISCELLANEOUS 

   
 

  มาตรา ๗๕๕๔  หามมิใหบุคคลใดซึ่งไมมีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ใชคําวา “สิทธิบัตรไทย” “อนุ
สิทธิบัตรไทย” หรืออักษร สบท. หรือ อสบท. หรืออักษรตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกัน หรือคําอื่นใดท่ี
มีความหมายเชนเดียวกันใหปรากฏที่ผลิตภัณฑภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณา การ
ประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑใดๆ 
  Section 75 No person without the rights under this Act shall use the words “Thai 
Patent”, “Thai Petty Patent” or its abbreviation or foreign words of the same meaning on any 
product, container or package of a product or in advertising any invention or design. 
 
  มาตรา ๗๖๕๕  หามมิใหบุคคลใดใชคําวา “รอรับสิทธิบัตร” หรือ “รอรับอนุสิทธิบัตร” หรือคําอื่นใดที่มี
ความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณา การ
ประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑใดๆ เวนแตเปนผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและยังอยูในระหวางการ
พิจารณาคําขอนั้น 
  Section 76 No person except a person who has filed an application for a patent or a 
petty patent that is pending, shall use the words “Patent Pending”, “Petty Patent Pending” or 
any other word of a same meaning on any product, container or package of a product or in 
advertising any invention or design. 
 
  มาตรา ๗๗๕๖  ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑฟอง
ผูฝาฝนสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของตนเปนคดีแพง หากผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรพิสูจน
ไดวาผลิตภัณฑที่จําเลยผลิตมีลักษณะเชนเดียวกันหรือคลายกันกับผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีของผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร ใหสันนิษฐานไวกอนวาจําเลยไดใชกรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุ
สิทธิบัตร เวนแตจําเลยจะพิสูจนใหเห็นเปนอยางอื่น 
  Section 77 In a civil case in respect of the infringement of the rights of the owner of the 
owner of a patent or petty patent where the subject matter of the patent or petty patent is a 
process for obtaining a product, if the owner of the patent or petty patent can prove that the 
defendant’s product is identical or similar to the product obtained by the process under the 
patent or petty patent, it shall be presumed that the defendant has used the process under the 
patent or petty patent unless the defendant can prove otherwise. 
 
  มาตรา ๗๗ ทวิ๕๗ ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวามีผูกระทําหรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่งอันเปนการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา 
๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอใหศาลมีคําส่ังใหบุคคลดังกลาว
ระงับหรือละเวนการกระทําดังกลาวนั้นได การที่ศาลมีคําส่ังดังกลาวไมตัดสิทธิผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุ
สิทธิบัตรที่จะเรียกคาเสียหายตามมาตรา ๗๗ ตรี 

                                                 
๕๔ มาตรา ๗๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๕๕ มาตรา ๗๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๕๖ มาตรา ๗๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๕๗ มาตรา ๗๗ ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  Section 77 bis In case there is clear evidence that any person is committing or about to 
commit any act in infringement of the rights of the owner of a patent or petty patent under 
Section 36, 63 or Sections 65 decies and 36, the owner of the patent or petty patent may 
request the court to order the person to stop or refrain from committing such infringement. The 
order of the court shall not deprive the owner of the patent or petty patent to claim damages 
under Section 77 ter. 
 
  มาตรา ๗๗ ตรี๕๘  ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ 
หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนชดใชคาเสียหายแกผู
ทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหาย
รวมทั้งการสูญเสียประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุ
สิทธิบัตรดวย 
  Section 77 ter In case of an infringement of the rights of the owner of a patent or petty 
patent under Section 36, 63 or Sections 65 decies and 36, the court shall have the power to 
order the infringer to pay the owner of the patent or petty patent damages in an amount deemed 
appropriate by the court, taking into consideration the gravity of the injury including the loss of 
benefits and expenses necessary to enforce the rights of the owner of the patent or petty 
patent. 
 
  มาตรา ๗๗ จัตวา๕๙  บรรดาสินคาที่อยูในครอบครองของผูกระทําการอันเปนการฝาฝนสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ให
ริบเสียทั้งส้ิน ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรอาจมีคําส่ังใหทําลายสินคาดังกลาวหรือดําเนินการอยางอื่นเพ่ือปองกันมิ
ใหมีการนําเอาสินคาดังกลาวออกจําหนายอีกก็ได 
  Section 77 quarter All goods in the possession of the infringer which infringe the rights 
of the owner of a patent or petty patent under Section 36, 63 or Sections 65 decies and 36 shall 
be confiscated. If the court thinks fit, it may order the destruction of the goods or other 
measures to prevent further distribution of the goods. 
 
  มาตรา ๗๗ เบญจ๖๐  บุคคลใดขอรับหรือรวมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ
อยางเดียวกันโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี ใหถือวาบุคคลนั้นขอรับอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้น 
  Section 77 quinquies

 

Any person who applies and jointly applies for both a patent and 
a petty patent for the same invention not in compliance with Section 65 ter shall be deemed to 
have applied for a petty patent. 
 
  มาตรา ๗๗ ฉ๖๑ ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกันโดยไมไดรวมกันและมี
บุคคลฝายหนึ่งไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตร แตบุคคลอีกฝายหนึ่งไดย่ืนคําขอรับอนุสิทธิบัตร 
  Section 77 sexies If two or more persons have separately or independently made the 
same invention and one of them has made an application for a patent while the other person 
has applied for a petty patent: 
  (๑) ใหบุคคลซึ่งไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตรไวกอนเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้น 
  (1) the applicant who is the first to file for a patent or petty patent shall be entitled to a 
patent or petty patent; 

                                                 
๕๘ มาตรา ๗๗ ตรี แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๕๙ มาตรา ๗๗ จัตวา แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๖๐ มาตรา ๗๗ เบญจ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๖๑ มาตรา ๗๗ ฉ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  (๒) ถามีการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรใหพนักงานเจาหนาที่
แจงใหผูขอรับสิทธิบัตรและผูขอรับอนุสิทธิบัตรทราบเพื่อใหทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียว
หรือใหมีสิทธิรวมกัน และจะใหคําขอรับสิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนคําขอสําหรับการประดิษฐนั้น ถา
ตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันส้ินสุด
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในระยะเวลาดังกลาวใหถือวาบุคคลเหลานั้นละทิ้งคําขอรับ
สิทธิบัตรและละทิ้งคําขอรับอนุสิทธิบัตร 
  (2) if the applications for a patent and petty patent have been filed on the same date, 
the competent officer shall notify the applicants to agree whether the grant should be made to 
one of them or all of them jointly and whether it should be an application for a patent or petty 
patent. If no agreement is reached within the period prescribed by the Director-General, they 
may bring the case to the Court within ninety days to do so within such period, they shall be 
deemed to have abandoned their applications. 
 
  มาตรา ๗๗ สัตต๖๒  ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ หรือวันประกาศ
โฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐใดผูขอรับอนุสิทธิบัตร ผูทรงอนุ
สิทธิบัตร ผูขอรับสิทธิบัตร หรือผูทรงสิทธิบัตรผูใดเห็นวาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นอาจไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐอยาง
เดียวกันกับของตนและตนไดย่ืนคําขอรับอนุสิทธิบัตรหรือย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรไวในวันเดียวกันกับการยืนคํา
ขอรับสิทธิบัตรหรือการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรดังกลาวผูนั้นมีสิทธิขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐนั้นไดย่ืน
ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี หรือไม 
  Section 77 septies Within ninety days following the date of publication under Section 
28 or the date of publication of the registration of an invention and the grant of a petty patent for 
any invention, the applicant for a petty patent, the owner of a petty patent, the applicant for a 
patent or the patentee who thinks that the registration of the invention and the grant of the 
patent or petty patent may not be in conformity with the provisions of Section 65 ter for the 
reason that the invention is the same invention belonging to him and he has applied for a petty 
patent or a patent on the same date on which such application for a patent or a patent was filed 
may request the competent officer to examine whether or not such application for a patent or a 
petty patent is in compliance with the provisions of Section 65 ter. 
  เมื่อไดรับคําขอใหตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและทํารายงานการ
ตรวจสอบเสนออธิบดี 
  After the receipt of the request under the first paragraph, the competent officer shall 
make the examination and submit his examination report to the Director-general. 
  เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสองแลว เห็นวาการจด
ทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นจะไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี 
เพราะการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน และวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือวันยื่นคําขอรับอนุ
สิทธิบัตรเปนวันเดียวกันกับวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรหรือวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรของผูขอใหตรวจสอบ ให
อธิบดีแจงใหผูขอรับสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร และผูขอใหตรวจสอบทราบเพื่อใหทําความตกลงกันวาจะให
บุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหถือวาบุคคล
เหลานั้นมีสิทธิรวมกันในการประดิษฐนั้น 
  When the Director-General has considered the examination report under the second 
paragraph and sees that the registration of the invention and the grant of a patent or a petty 
patent is not in compliance with the provisions of Section 65 ter due to the fact that it is the 
same invention and the application for a patent or a petty patent was filed on the same date with 
the date of application of the person requesting for the examination, the Director-General shall 
notify the applicant for a patent or the owner of the petty patent and the person requesting for 
                                                 
๖๒ มาตรา ๗๗ สัตต เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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the examination to agree on the person who would solely have the rights in the invention or they 
would jointly hold the rights. If no agreement is reached within the period prescribed by the 
Director-General, they shall be regarded as jointly holding the rights in the invention. 
 
  มาตรา ๗๗ อัฏฐ๖๓  สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี ใหถือวา
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ 

Section 77 octies Any patent or petty patent granted not in compliance with the 
provisions of Section 65 ter shall be invalid.  
  ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได 
  The invalidity under the first paragraph may be challenged by any person. 
  ในกรณีการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี 
และไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นในวันเดียวกันผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุ
สิทธิบัตร หรือผูมีสวนไดเสียอื่นหรือพนักงานอัยการอาจขอใหอธิบดีเรียกใหผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุสิทธิบัตร
นั้นทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน และตองทําความตกลงกันวาจะเลือก
ใหการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่งแตเพียงอยางเดียว ถาตก
ลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหถือวาผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิรวมกันและใหถือวา
การประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐที่ไดรับอนุสิทธิบัตร 
  If the registration of an invention and the grant of a patent or petty patent is not in 
compliance with the provisions of Section 65 ter and the application for a patent and a petty 
patent for the invention were filed on the same date, the patentee, the owner of the petty patent, 
any other interested person or the public prosecutor may request the Director-General to notify 
the patentee and the owner of the petty patent to agree that the invention is to be the subject of 
either a patent or a petty patent. If no agreement is reached within the period prescribed by the 
Director-General, the patentee and the owner of the petty patent shall be regarded as the joint 
owners and the invention is the subject of a petty patent. 
 
  มาตรา ๗๘๖๔  สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือใบอนุญาตใหใชสิทธิของผูใดสูญหายหรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ใหเจาของขอรับใบแทนสิทธิบัตร ใบแทนอนุสิทธิบัตร หรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธินั้นไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  Section 78 The owner of a patent, a petty patent or a licensing certificate may apply for 
a substitute thereof in accordance with the requirements and procedures as prescribed in the 
Ministerial Regulations if the patent, petty patent or certificate is lost or substantially damaged. 
 
  มาตรา ๗๙  บรรดาคําขอ คําคัดคาน คําโตแยง และคําอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ใหใชแบบพิมพ
และมีสําเนาตามที่อธิบดีกําหนด 
  Section 79 All applications, oppositions, answers to oppositions and appeals made 
under this Act shall be in the forms and in the required number of copies as prescribed by 
Director-General. 
 
  มาตรา ๘๐๖๕  บรรดาคําขอรับสิทธิบัตร คําขอรับอนุสิทธิบัตร การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร 
คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตรคําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอเปล่ียนแปลงสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร คําขอตออายุอนุสิทธิบัตร คําขอบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คํา
                                                 
๖๓ มาตรา ๗๗ อัฏฐ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๖๔ มาตรา ๗๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๖๕ มาตรา ๘๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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ขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําอุทธรณคําส่ังหรือ
คําวินิจฉัยของอธิบดี ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิ คําขออื่นๆ การคัดสําเนา
เอกสารและการรับรองสําเนาเอกสารใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  Section 80 A fee as prescribed by the Ministerial Regulations shall be paid for each 
application for a patent, an application for a petty patent, the publication of an application for a 
patent, request for examination of patent, opposition to the grant of a patent, patent, application 
for the registration of a license contract, application for the assignment of a patent, or petty 
patent, application for conversion of a patent or a petty patent, application for the extension of 
the term of a petty patent, application for an entry to be made in a patent or petty patent that 
any person may apply for a license under the patent or petty patent, application for a license, a 
licensing certificate, appeal against an order or a decision of the Director-General, duplicate of a 
patent or a patent or a licensing certificate, any other request or application and the making or a 
copy of any document and certification of any document. 

 
หมวด ๖ 

ความผิดและกําหนดโทษ 
CHAPTER VI  
OFFENSES 

   
 
  มาตรา ๘๑๖๖  เจาพนักงานผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ 
ประกอบดวยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  Section 81 Any official who violates Section 21 or Section 23 paragraph two or Section 
65 and 21 or Sections 65 decies and 21 or 23 paragraph two of this Act shall be punished with 
imprisonment not exceeding two years or a fine not exceeding two hundred thousand baht or 
both. 
 
  มาตรา ๘๒๖๗  บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ 
ทศ ประกอบดวยมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
  Section 82 Any person who violates Section 22 or Sections 65 and 27 or Sections 65 
decies and 22 punished with imprisonment not exceeding six months or a fine not exceeding 
twenty thousand baht or both. 
 
  มาตรา ๘๓๖๘  บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๒๓ 
วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  Section 83 Any person who violates Section 23 paragraph two or Section 65 decies 
and 23 paragraph two of this act shall be punished with imprisonment not exceeding one year 
or a fine not exceeding fifty thousand baht or both. 
 
  มาตรา ๘๓ ทวิ๖๙  (ยกเลิก) 

                                                 
๖๖ มาตรา ๘๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๖๗ มาตรา ๘๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๖๘ มาตรา ๘๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๖๙ มาตรา ๘๓ ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  มาตรา ๘๓ ตรี๗๐  (ยกเลิก) 
  มาตรา ๘๓ จัตวา๗๑  (ยกเลิก) 
 
  มาตรา ๘๔  บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไม
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  Section 84 Any person who violates Section 75 or Section 76 of this Act shall be 
punished with imprisonment not exceeding one year or a fine not exceeding two hundred 
thousand baht or both. 
 
  มาตรา ๘๕๗๒  บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ โดยไมไดรับอนุญาต
จากผูทรงสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  Section 85 Any person who commits any act under Section 36 or 63 without the 
permission of the patentee shall be punished with imprisonment not exceeding two years or a 
fine not exceeding four hundred thousand baht or both. 
 
  มาตรา ๘๖๗๓  บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ โดย
ไมไดรับอนุญาตจากผูทรงอนุสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
  Section 86 Any person who commits any Act under Sections 65 decies and 36 without 
the permission of the owner of a petty patent shall be punished with imprisonment not 
exceeding one year or a fine not exceeding two hundred thousand baht or both. 
 
  มาตรา ๘๗๗๔ บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑหรืออนุสิทธิบัตร 
โดยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหไดไปซึ่งสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

Section 87 Any person, in order to obtain a patent, applies for a patent for an invention 
or design or a petty patent, presents or gives a false statement shall be punished with 
imprisonment not exceeding six months or a fine not exceeding five thousand baht or both. 
 
  มาตรา ๘๘  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ผูดําเนิน
กิจการหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะ
พิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 
  Section 88 Where an offender punishable under this Act is a juristic person, the 
persons in charge or representatives of the juristic person, except those who can prove that 
such offense was committed without their knowledge or consent, shall also be liable to the 
penalties prescribed by law for the offence. 

 
 
 

                                                 
๗๐ มาตรา ๘๓ ตรี แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๗๑ มาตรา ๘๓ จัตวา แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๗๒ มาตรา ๘๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๗๓ มาตรา ๘๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๗๔ มาตรา ๘๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกิตย 

รองนายกรัฐมนตรี 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม๗๕ 
LIST OF THE MAXIMUM FEES 

   
 

๑. คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
1. An application for a patent     1,000  Baht 
๒. คําขอรับสิทธิบัตรสําหรับแบบผลิตภัณฑอยางเดียวกัน 

 และย่ืนขอในคราวเดียวกันตั้งแต ๑๐ คําขอขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ บาท 
2. Applications for design patents for the same design  

which are filed at the same time in a number of ten or more applications   10,000  Baht 
๓. การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร ๕๐๐ บาท 
3. Publication of a patent application   500  Baht 
๔. คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
4. A request for patent examination     500  Baht 
๕. คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
5. An opposition to a patent application     1,000  Baht 
๖. สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
6. A patent or petty patent    1,000  Baht 
๗. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ 
7. Annual fees for invention patents: 
 ปที่ ๕ ๒,๐๐๐ บาท 
  fifth year   2,000  Baht 
 ปที่ ๖ ๔,๐๐๐ บาท 
  sixth year   4,000  Baht 
 ปที่ ๗ ๖,๐๐๐ บาท 
  seventh year   6,000  Baht 
 ปที่ ๘ ๘,๐๐๐ บาท 
  eighth year   8,000  Baht 
 ปที่ ๙ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ninth year   10,000  Baht 
 ปที่ ๑๐ ๑๒,๐๐๐ บาท 
  tenth year   12,000  Baht 
 ปที่ ๑๑ ๑๔,๐๐๐ บาท 
  eleventh year   14,000  Baht 
 ปที่ ๑๒ ๑๖,๐๐๐ บาท 
  twelfth year   16,000  Baht 
 ปที่ ๑๓ ๑๘,๐๐๐ บาท 
  thirteenth year   18,000  Baht 
 ปที่ ๑๔ ๒๐,๐๐๐ บาท 
                                                 
๗๕ บัญชีอัตราคาธรรมเนียม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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  fourteenth year   20,000  Baht 
 ปที่ ๑๕ ๓๐,๐๐๐ บาท 
  fifteenth year   30,000  Baht 
 ปที่ ๑๖ ๔๐,๐๐๐ บาท 
  sixteenth year   40,000 Baht 
 ปที่ ๑๗ ๕๐,๐๐๐ บาท 
  seventeenth year   50,000  Baht 
 ปที่ ๑๘ ๖๐,๐๐๐ บาท 
  eighteenth year   60,000  Baht 
 ปที่ ๑๙ ๗๐,๐๐๐ บาท 
  nineteenth year   70,000   Baht 
 ปที่ ๒๐ ๘๐,๐๐๐ บาท 
  twentieth year   80,000  Baht 
 หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  or payment of all annual fees in one payment   400,000  Baht 
๘. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 
8. Annual fees for design patents: 
 ปที่ ๕ ๑,๐๐๐ บาท 
  fifth year   1,000  Baht 
 ปที่ ๖ ๒,๐๐๐ บาท 
  sixth year   2,000  Baht 
 ปที่ ๗ ๓,๐๐๐ บาท 
  seventh year   3,000  Baht 
 ปที่ ๘ ๔,๐๐๐ บาท 
  eighth year   4,000  Baht 
 ปที่ ๙ ๕,๐๐๐ บาท 
  ninth year   5,000  Baht 
  ปที่ ๑๐ ๖,๐๐๐ บาท 
  tenth year   6,000  Baht 
 หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว ๒๐,๐๐๐ บาท 
  or payment of all annual fees in one payment  20,000  Baht 
๙. คาธรรมเนียมรายปสําหรับอนุสิทธิบัตร 
9. Annual fees for petty patents: 
 ปที่ ๕ ๒,๐๐๐ บาท 
  fifth year   2,000  Baht 
 ปที่ ๖ ๔,๐๐๐ บาท 
  sixth year   4,000  Baht 
 หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว ๖,๐๐๐ บาท 
    or payment of all annual fees in one payment      6,000  
๑๐. คาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตร 
10. Fees for the extension of the term of petty patents: 
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 ปที่ ๑ ๑๔,๐๐๐ บาท 
  first extension   14,000  Baht 
 ปที่ ๒ ๒๒,๐๐๐ บาท 
  second extension  22,000  Baht
๑๑. คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
11. An application for the registration of a license    500  Baht 
๑๒. คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
12. An application to record the assignment of a patent or petty patent    500  Baht 
๑๓. คําขอเปล่ียนแปลงคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
13. An application for conversion of a patent or petty patent    500  Baht 
๑๔. ใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
14. A licensing certificate    1,000  Baht 
๑๕. ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
15. A substitute of a patent, petty patent or licensing certificate     100  Baht 
๑๖. คําอุทธรณคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
16. An appeal against an order or decision of the Director-General     1,000  Baht 
๑๗. การคัดสําเนาเอกสาร หนาละ ๑๐ บาท 
17. Copies of documents, each page    10  Baht 
๑๘. การรับรองสําเนาเอกสาร 
18. Certifying copies of documents of  

 เอกสารเกิน ๑๐ หนา ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
more than ten pages, each page 100  
 เอกสารไมเกิน ๑๐ หนา ฉบับละ ๑๐ บาท 
of not more than ten pages, each page 10 

๑๙. คําขออื่นๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
Any other application  100
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือสงเสริมใหมีการคนควา วิจัย และประดิษฐ
ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใดขึ้นใหมและการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ ที่เปนประโยชนและเปนการกาวหนาทาง
เทคนิคในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมในประเทศ และเพ่ือใหผูประดิษฐและผูออกแบบ
ผลิตภัณฑไดรับการคุมครองการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ โดยหามมิใหบุคคลอื่นลอกหรือเลียนการ
ประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑนี้โดยมิใหคาตอบแทน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 
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พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา  ๓๘   สิทธิ บัตรที่ออกใหกอนวันที่พระราชบัญญั ตินี้ ใช บังคับ  ให ใชบทบัญญั ติแหง
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับ 
  มาตรา ๓๙  คําขอรับสิทธิบัตรที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและอธิบดียังไมมีคําส่ัง
ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหถือวาเปนคําขอตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 
  มาตรา ๔๐  ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ไดใชบังคับมาจนถึงบัดนี้เปนเวลากวาสิบปแลว สถานการณทั้งภายในและนอกประเทศไดเปล่ียนแปลงไปมาก
โดยเฉพาะการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของประเทศ สมควรที่จะไดมีการ
ปรับปรุงมาตรฐานการคุมครองดานสิทธิบัตรใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวและเพื่อสงเสริมใหมีการคนควาวิจัยที่เปนประโยชนและเปนการกาวหนาทางเทคนิคในเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา ๔๓  สิทธิบัตรที่ออกใหตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือที่ออกใหตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ใหถือวาเปนสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แตให
สิทธิบัตรมีอายุตอไปไดเพียงเทาที่มีเหลืออยูตามสิทธิบัตรนั้น 
  มาตรา ๔๔  คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ และ
อธิบดียังไมมีคําส่ังตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ผูขอมีสิทธิเปล่ียนแปลงเปนคําขอรับอนุสิทธิบัตรไดภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
  มาตรา ๔๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยที่
นานาประเทศไดทําความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาและจัดตั้งองคการการคาโลก
ไดเสร็จส้ินลงและมีผลใชบังคับแลว ทําใหประเทศไทยซึ่งเปนภาคีสมาชิกองคการการคาโลก มีพันธกรณีที่
จะตองออกกฎหมายอนุวัติการใหสอดคลองกับความตกลงดังกลาว เพ่ือใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโดยที่การคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหนักประดิษฐ
ไดรับผลตอบแทนความมานะอุตสาหะอยางเหมาะสม อันจะทําใหนักประดิษฐมีกําลังใจท่ีจะประดิษฐคิดคนเพ่ือ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหมีบทบัญญัติวาดวยอนุสิทธิบัตร 
ซึ่งใหการคุมครองการประดิษฐที่มีเทคโนโลยีไมถึงขนาดที่จะไดรับสิทธิบัตรนั้นจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสูงขึ้นและแพรหลายยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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รายการอางอิง 
คําแปลภาษาอังกฤษ  กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 


