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พระราชบัญญัติ 
สิทธิบัตร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
   โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรเพ่ือคุมครองการประดิษฐและการออกแบบผลิตภัณฑ 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒” 
  มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

  มาตรา ๓๒ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “สิทธิบัตร” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ 
ตามที่กําหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
  “อนุสิทธิบัตร” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐตามที่กําหนดในหมวด 
๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
  “การประดิษฐ” หมายความวา การคิดคนหรือคิดทําขึ้น อันเปนผลใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใด
ขึ้นใหม หรือการกระทําใดๆ ที่ทําใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี 
  “กรรมวิธี” หมายความวา วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการเก็บรักษาใหคงสภาพ
หรือใหมีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑและรวมถึงการใชกรรมวิธีนั้นๆ ดวย 
  “แบบผลิตภัณฑ” หมายความวา รูปรางของผลิตภัณฑ หรือองคประกอบของลวดลาย หรือสีของ
ผลิตภัณฑ อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑซึ่งสามารถใชเปนแบบสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรวมทั้ง
หัตถกรรมได 
  “ผูทรงสิทธิบัตร” หมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิบัตร 
  “ผูทรงอนุสิทธิบัตร” หมายความรวมถึงผูรับโอนอนุสิทธิบัตร  

                                                 
๑  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๙๖ ตอนที่ ๓๕ก ฉบับพิเศษ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๒ 
๒ มาตรา ๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสิทธิบัตร 
  “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย 
  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือ
ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๒ 

สิทธิบัตรการประดิษฐ 
   

 
สวนที่ ๑ 

การขอรับสิทธิบัตร 
   

 
  มาตรา ๕  ภายใตบังคับมาตรา ๙ การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
  (๑) เปนการประดิษฐขึ้นใหม 
  (๒) เปนการประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น และ 
  (๓) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม 
  มาตรา ๖๓  การประดิษฐขึ้นใหม ไดแกการประดิษฐที่ไมเปนงานที่ปรากฏอยูแลว 
  งานที่ปรากฏอยูแลว ใหหมายความถึงการประดิษฐ ดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) การประดิษฐที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร 
  (๒) การประดิษฐที่ไดมีการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือส่ิงพิมพที่ไดเผยแพรอยู
แลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร และไมวาการเปดเผยนั้นจะกระทําโดยเอกสาร 
ส่ิงพิมพ การนําออกแสดง หรือการเปดเผยตอสาธารณชนดวยประการใดๆ 
  (๓)๔ การประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับ
สิทธิบัตร 
  (๔)๕ การประดิษฐที่มีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักรเปนเวลาเกินสิบแปด
เดือนกอนวันขอรับสิทธิบัตรแตยังมิไดมีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให 
  (๕)๖ การประดิษฐที่มีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร และได
ประกาศโฆษณาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 
                                                 
๓ มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๔ มาตรา ๖(๓) แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๕ มาตรา ๖(๔) แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๖ มาตรา ๖(๕) แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  การเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเปนผลมาจากการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย 
หรือการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดโดยผูประดิษฐ รวมท้ังการแสดงผลงานของผูประดิษฐในงานแสดง
สินคาระหวางประเทศ หรือในงานแสดงตอสาธารณชนของทางราชการ และการเปดเผยสาระสําคัญหรือ
รายละเอียดดังกลาวไดกระทําภายในสิบสองเดือนกอนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการเปดเผย
สาระสําคัญหรือรายละเอียดตาม (๒) 
  มาตรา ๗  การประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น ไดแกการประดิษฐที่ไมเปนที่ประจักษโดยงายแก
บุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภทนั้น 
  มาตรา ๘  การประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรมไดแกการประดิษฐที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมท้ังหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม 
  มาตรา ๙๗  การประดิษฐดังตอไปนี้ไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ 
  (๑) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติสัตว พืช หรือสารสกัดจาก
สัตวหรือพืช 
  (๒) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
  (๓) ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 
  (๔) วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนษุย หรือสัตว 
  (๕) การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
  มาตรา ๑๐๘  ผูประดิษฐเปนผูมีสิทธิของรับสิทธิบัตร และมีสิทธิที่จะไดรับการระบุชื่อวาเปนผูประดิษฐ
ในสิทธิบัตร 
  สิทธิขอรับสิทธิบัตรยอมโอนและรับมรดกกันได 
  การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน 
  มาตรา ๑๑  สิทธิขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐซึ่งลูกจางไดประดิษฐขึ้นโดยการทํางานตาม
สัญญาจางหรือโดยสัญญาจางที่มีวัตถุประสงคใหทําการประดิษฐยอมตกไดแกนายจาง เวนแตสัญญาจางจะระบุ
ไวเปนอยางอื่น 
  ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางที่ทําการประดิษฐส่ิงหนึ่งส่ิงใดดวยการใช วิธีการ สถิติ
หรือรายงานซึ่งลูกจางสามารถใชหรือลวงรูไดเพราะการเปนลูกจางตามสัญญาจางนั้น แมวาสัญญาจางจะมิได
เกี่ยวของกับการประดิษฐ 
  มาตรา ๑๒  เพ่ือสงเสริมใหมีการประดิษฐและเพ่ือความเปนธรรมแกลูกจางในกรณีที่การประดิษฐของ
ลูกจางตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ถานายจางไดรับประโยชนจากการประดิษฐหรือนําส่ิงประดิษฐนั้นไปใช ให
ลูกจางมีสิทธิไดรับบําเหน็จพิเศษจากนายจางนอกเหนือจากคาจางตามปกติได 
  ใหลูกจางที่ทําการประดิษฐตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มีสิทธไิดรับบําเหน็จพิเศษจากนายจาง 
  สิทธิที่จะไดรับบําเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจางหาไดไม 
  การขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหย่ืนตออธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดบําเหน็จพิเศษใหแกลูกจางตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงคาจาง
ความสําคัญในการประดิษฐ ประโยชนที่นายจางไดรับหรือจะไดรับจากการประดิษฐดังกลาว และเง่ือนไขอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๗ มาตรา ๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
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 
  มาตรา ๑๔๙  บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรไดตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญต้ังอยูในประเทศไทย 
  (๒) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการ
คุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
  (๓) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญต้ังอยูใน
ประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได 
  (๔) มีภูมิลําเนา หรืออยูในระหวางการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจัง
ในประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครอง
สิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
  มาตรา ๑๕  ถามีบุคคลหลายคนทําการประดิษฐรวมกัน บุคคลเหลานั้น มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรรวมกัน 
  ในกรณีผูประดิษฐรวมคนใดไมยอมรวมขอรับสิทธิบัตรหรือติดตอไมไดหรือไมมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร ผู
ประดิษฐคนอื่นจะขอรบัสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐที่ไดทํารวมกันนั้นในนามของตนเองก็ได 
  ผูประดิษฐรวมซึ่งไมไดรวมขอรับสิทธิบัตรจะขอเขาเปนผูรวมขอรับสิทธิบัตรเมื่อใดก็ไดกอนมีการออก
สิทธิบัตร เมื่อไดรับคําขอแลวใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวันสอบสวนไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวมขอรับ
สิทธิบัตร ในการนี้ใหสงสําเนาคําขอไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวมขอสิทธิบัตรคนอื่นดวย 
  ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอรับสิทธิบัตร และผูรวมขอรับสิทธิบัตร มา
ใหถอยคําชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือส่ิงใดเพ่ิมเติมก็ได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการสอบสวนและอธิบดี
ไดวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตร 
  มาตรา ๑๖  ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกันโดยไมไดรวมกันใหบุคคลซึ่งได
ย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรไวกอนเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตร ถายื่นคําขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกัน ใหทําความตกลงกัน
วาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนดใหคูกรณีนํา
คดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันส้ินระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนด
ดังกลาวใหถือวาบุคคลเหลานั้นละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร 
  มาตรา ๑๗  การขอรับสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้ 
  (๑) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ 
  (๒) ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ 
  (๓) รายละเอียดการประดิษฐที่มีขอความสมบูรณรัดกุมและชัดแจง อันจะทําใหผูมีความชํานาญใน
ระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของสามารถทําและปฏิบัติการตามการประดิษฐนั้นได และตองระบุ
วิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุดที่ผูประดิษฐจะพึงทราบได 
  (๔) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง 
  (๕) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

                                                 
๙ มาตรา ๑๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตร 
หากคําขอรับสิทธิบัตรเปนไปตามที่กําหนดในความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศดังกลาว ใหถือวาคํา
ขอดังกลาวเปนคําขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้๑๐ 
  มาตรา ๑๘  คําขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับใหขอไดเฉพาะการประดิษฐอยางเดียว คําขอรับสิทธิบัตรเพ่ือ
การประดิษฐหลายอยางในคําขอฉบับเดียวกันจะกระทําไดตอเมื่อการประดิษฐหลายอยางนั้นมีความเกี่ยวพันอัน
อาจถือไดวาเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน 
  มาตรา ๑๙๑๑  บุคคลใดแสดงการประดิษฐหรือส่ิงประดิษฐในงานแสดงตอสาธารณชน ซึ่งหนวยงาน
ของรัฐเปนผูจัดหรืออนุญาตใหมีขึ้นในราชอาณาจักร ถาไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นภายใน
สิบสองเดือนนับแตวันเปดงานแสดงตอสาธารณชน ใหถือวาไดย่ืนคําขอนั้นในวันเปดงานแสดงนั้น 
  มาตรา ๑๙ ทวิ๑๒ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐไวนอก
ราชอาณาจักร ถายื่นขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นในราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแตวันที่ได
ย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวาวันที่ไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรนอก
ราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดย่ืนคําขอในราชอาณาจักรก็ได 
  มาตรา ๒๐  ผูขอรับสิทธิบัตรอาจขอแกไขเพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตรไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง แตการแกไขเพ่ิมเติมนั้นตองไมเปนการเพิ่มเติมสาระสําคัญของการประดิษฐ 
  มาตรา ๒๑๑๓  หามมิใหเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรเปดเผยรายละเอียดการ
ประดิษฐ หรือยอมใหบุคคลใดตรวจหรือคัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐไมวาโดยวิธีใดๆ กอนมีการประกาศ
โฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับสิทธิบัตร 
  มาตรา ๒๒๑๔  หามมิใหบุคคลใดซึ่งรูอยูวาการประดิษฐนั้นไดมีผูย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรไวแลวเปดเผย
รายละเอียดการประดิษฐไมวาโดยวิธีใดๆ หรือกระทําโดยประการอื่นที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูขอรับ
สิทธิบัตรกอนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับ
สิทธิบัตร 
  มาตรา ๒๓  ในกรณีอธิบดีเห็นวาการประดิษฐตามคําขอรับสิทธิบัตรใดเปนการประดิษฐที่ตองรักษาไว
เปนความลับเพ่ือประโยชนแกความมั่นคงแหงราชอาณาจักร อธิบดีมีอํานาจสั่งใหปกปดสาระสําคัญและ
รายละเอียดการประดิษฐนั้นไวเปนความลับจนกวาจะสั่งเปนอยางอื่น 
  หามมิใหบุคคลใดรวมทั้งผูขอรับสิทธิบัตรเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดการประดิษฐโดยรูอยูวา
อธิบดีไดส่ังใหปกปดไวเปนความลับตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะมีอํานาจทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

 
สวนที่ ๒ 

การออกสิทธิบัตร 
   

 
  มาตรา ๒๔  ในการออกสิทธิบัตรเพื่อคุมครองการประดิษฐ ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบ
ดังนี้ 
                                                 
๑๐ มาตรา ๑๗ วรรคสาม เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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 
๑๔ มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  (๑) ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรใหถูกตองตามมาตรา ๑๗ 
  (๒) ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕ 
  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  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 
  มาตรา ๒๖  ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรใดมี
การประดิษฐหลายอยางที่ไมมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือไดวาเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน ใหแจงใหผูขอรับ
สิทธิบัตรแยกคําขอสําหรับการประดิษฐแตละอยาง 
  ถาผูขอรับสิทธิบัตรไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยางหนึ่งอยางใดที่ไดแยกตามวรรค
หนึ่งภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ใหถือวาไดย่ืนคําขอนั้นในวันยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตรครั้งแรก 
  การแยกคําขอใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไมเห็นดวยกับคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ผูขอรับสิทธิบัตรจะตองย่ืน
อุทธรณคําส่ังตออธิบดีภายในระยะเวลาหนึ่งรอยย่ีสิบวัน เมื่ออธิบดีไดวินิจฉัยและมีคําส่ังแลว ใหคําส่ังของอธิบดี
เปนที่สุด 
  มาตรา ๒๗  ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอรับสิทธิบัตรมาให
ถอยคําชี้แจง หรือใหสงเอกสาร หรือส่ิงใดเพิ่มเติมก็ได 
   ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักร ใหผูขอรับสิทธิบัตรสงผล
การตรวจสอบการประดิษฐหรือรายละเอียดการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
โดยกฎกระทรวง 
  ในกรณีที่จะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูขอรับสิทธิบัตรสงเอกสารพรอมดวยคําแปลเปน
ภาษาไทย 
  ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง หรือไมสงเอกสารตาม
วรรคสองภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนอธิบดีอาจ
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวใหตามที่เห็นสมควร 
  มาตรา ๒๘๑๕  เมื่อพนักงานเจาหนาที่เสนอรายงานการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรตออธิบดีแลว 
  (๑) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรไมถูกตองตามมาตรา ๑๗ หรือการประดิษฐนั้นไมไดรับ
ความคุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดีส่ังยกคําขอรับสิทธิบัตรนั้น และใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงคําส่ัง
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูขอรับสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่อธิบดีมีคําส่ัง 
  (๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรถูกตองตามมาตรา ๑๗ และการประดิษฐนั้นไดรับความ
คุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดีมีคําส่ังใหประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดโดยกฎกระทรวง และกอนการประกาศโฆษณา ใหพนักงานเจาหนาที่แจงผูขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่
อธิบดีกําหนดหรือโดยมีหนังสือแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเพ่ือใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระ
คาธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผูขอรับสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายในหกสิบ
                                                 
๑๕ มาตรา ๒๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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วันนับแตวันที่ไดรับแจงหรือไดรับหนังสือแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่
มีหนังสือแจงผูขอรับสิทธิบัตรโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผูขอรับสิทธิบัตรยังไม
ชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาวอีก ใหถือวาผูขอรับ
สิทธิบัตรละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร 
  มาตรา ๒๙  เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ผูขอรับสิทธิบัตรตองยื่นคําขอใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕ ภายในหาปนับแตวันประกาศโฆษณา ใน
กรณีที่มีการคัดคานและมีการอุทธรณคําส่ังของอธิบดีตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ใหย่ืนคําขอภายในหนึ่งป 
นับแตวันที่คําวินิจฉัยชี้ขาดถึงที่สุด แลวแตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมย่ืนคําขอภายใน
เวลาที่กําหนดไว ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร 
  ในกรณีที่อธิบดีขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคการของรัฐ หรือสํานักงานหรือองคการ
สิทธิบัตรของรัฐตางประเทศหรือระหวางประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๒๕ ถามีคาใชจายในการ
ตรวจสอบการประดิษฐนั้น ใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคาใชจายนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวันนับแต
วันที่พนักงานเจาหนาที่แจงใหทราบ ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใหถือวาละทิ้งคํา
ขอรับสิทธิบัตร 
  มาตรา ๓๐  เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ถาปรากฏวาคําขอรับสิทธิบัตรไมชอบดวย
มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหอธิบดีส่ังยกคําขอรับสิทธิบัตรและใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงคําส่ังไปยังผูขอรับสิทธิบัตรรวมทั้งผูคัดคาน ในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา ๓๑ และใหประกาศ
โฆษณาคําส่ังนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  มาตรา ๓๑๑๖  เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว บุคคลใดเห็นวาตนมีสิทธิรับสิทธิบัตรดีกวา
ผูขอรับสิทธิบัตรหรือเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรใดไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๔ จะย่ืนคําคัดคานตอพนักงานเจาหนาที่ก็ได แตตองย่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณา
ตามมาตรา ๒๘ 
  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหสงสําเนาคําคัดคานไปยังผูขอรับสิทธิบัตรใหผู
ขอรับสิทธิบัตรยื่นคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูขอรับสิทธิบัตรไดรับสําเนาคําคัดคาน ถาผูขอรับ
สิทธิบัตรไมย่ืนคําโตแยง ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร 
  คําคัดคานและคําโตแยงใหย่ืนพรอมทั้งแสดงหลักฐาน 
  มาตรา ๓๒  ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยง ผูคัดคานหรือผูโตแยงจะนําพยานหลักฐานมา
แสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
  เมื่ออธิบดีไดวินิจฉัยและมีคําส่ังตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ แลว ใหแจงคําวินิจฉัยและคําส่ังไปยัง
ผูคัดคานและผูโตแยงพรอมดวยเหตุผล 
  มาตรา ๓๓  เมื่อผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๒๙ 
และพนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ทํารายงานการตรวจสอบ
เสนออธิบดี 
  เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งแลวเห็นวาไมมี
เหตุขัดของในการออกสิทธิบัตร และเปนกรณีที่ไมมีการคัดคานตามมาตร ๓๑ หรือในกรณีที่มีการคัดคานตาม
มาตรา ๓๑ แตอธิบดีไดวินิจฉัยวาผูขอรับสิทธิบัตรเปนผูมีสิทธิ ใหอธิบดีส่ังใหรับจดทะเบียนการประดิษฐและ

                                                 
๑๖ มาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
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ออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรและใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียมการออก
สิทธิบัตรภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
  เมื่อผูขอรับสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมตามวรรคสองแลว ใหจดทะเบียนการประดิษฐและออก
สิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดชําระคาธรรมเนียมแตตองไมกอนส้ินระยะเวลา
อุทธรณตามมาตรา ๗๒ ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ใหถือวาละทิ้ง
คําขอรับสิทธิบัตร 
  สิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  มาตรา ๓๔  ในกรณีที่มีผูคัดคานตามมาตรา ๓๑ และอธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูมีสิทธิรับ
สิทธิบัตร ใหอธิบดีส่ังยกคําขอรับสิทธิบัตร 
  ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิ บัตรมิได อุทธรณคํา ส่ังของอธิบดีหรือได อุทธรณคํา ส่ังของอธิบดี และ
คณะกรรมการหรือศาลไดมีคําส่ังหรือคําพิพากษาถึงที่สุดแลว ถาผูคัดคานไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการ
ประดิษฐนั้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันมีคําส่ังของอธิบดีหรือนับแตวันที่คณะกรรมการหรือศาลมีคําส่ัง
หรือคําพิพากษาถึงที่สุดแลวแตกรณี ใหถือวาผูคัดคานไดย่ืนคําขอนั้นในวันเดียวกับวันที่ผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคํา
ขอรับสิทธิบัตร และใหถือวาการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรของผูถูกคัดคานตามมาตรา ๒๘ เปนประกาศ
โฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรของผูคัดคานดวย ในกรณีเชนนี้ ผูใดจะยื่นคําคัดคานคําขอรับสิทธิบัตรของผูคัดคาน
เพราะเหตุตนมีสิทธิดีกวานั้นไมได 
  ในการออกสิทธิบัตรใหแกผูคัดคานนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรและ
ตรวจสอบการประดิษฐของผูคัดคานตามมาตรา ๒๔ และใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับแกผูคัดคานดวย 

 
สวนที่ ๓ 

สิทธิของผูทรงสิทธิบัตร 
   

 
  มาตรา ๓๕๑๗  สิทธิบัตรการประดิษฐใหมีอายุย่ีสิบปนับแตวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณี
ที่มีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิใหนับระยะเวลาในระหวางการ
ดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของสิทธิบัตรนั้น 
  มาตรา ๓๕ ทวิ๑๘  การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๓๖ กอนวันออกสิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิ
ของผูทรงสิทธิบัตร เวนแตจะเปนการกระทําตอการประดิษฐ ที่ขอรับสิทธิบัตรและไดมีการประกาศโฆษณาคําขอ
ดังกลาวตามมาตรา ๒๘ แลว โดยบุคคลผูกระทํารูวาการประดิษฐนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลวหรือได
รับคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรวาการประดิษฐนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับ
สิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาเสียหายจากบุคคลผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียกคาเสียหายดังกลาวใหย่ืนฟองตอศาล
หลังจากที่ไดมีการออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรแลว 
  มาตรา ๓๖๑๙  ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ สิทธิในการผลิต ใช ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขายหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร 

                                                 
๑๗ มาตรา ๓๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๑๘ มาตรา ๓๕ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๑๙ มาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
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  (๒) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอ
ขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร 
  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก๒๐ 
  (๑) การกระทําใดๆ เพ่ือประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ ตองไมขัดตอการใช
ประโยชนตามปกติของผูทรงสิทธิบัตร และไมทําใหเส่ือมเสียตอประโยชนอันชอบธรรมของผูทรงสิทธิบัตรเกิน
สมควร 
  (๒) การผลิตผลิตภัณฑหรือใชกรรมวิธีดังที่ผูทรงสิทธิบัตรไดจดทะเบียนไว ซึ่งผูผลิตผลิตภัณฑหรือ
ผูใชกรรมวิธีดังกลาวไดประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือเครื่องใชเพ่ือประกอบกิจการดังกลาวโดยสุจริตกอนวันยื่น
ขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร โดยผูผลิตหรือผูใชกรรมวิธีไมรูหรือไมมีเหตุอันควรรูถึงการจดทะเบียนนั้น ทั้งนี้ 
โดยไมอยูภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙ ทวิ 
  (๓) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย โดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะ 
รวมท้ังการกระทําตอผลิตภัณฑยาดังกลาว 
  (๔) การกระทําใดๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผูขอมีวัตถุประสงคท่ีจะผลิต จําหนาย หรือ
นําเขาซึ่งผลิตภัณฑยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรดังกลาวสิ้นอายุลง 
  (๕) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณอ่ืน
ของเรือของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่ง
ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่เรือดังกลาวไดเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ 
และจําเปนตองใชอุปกรณดังกลาวกับเรือนั้น 
  (๖) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการสรางการทํางาน หรืออุปกรณอ่ืน
ของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่อากาศยานหรือยานพาหนะดังกลาวไดเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ 
  (๗) การใช ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร 
หากผูทรงสิทธิบัตรไดอนุญาต หรือยินยอมใหผลิต หรือขายผลิตภัณฑดังกลาวแลว 
  มาตรา ๓๖ ทวิ๒๑  สิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ ในการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรมีขอบเขต
ดังระบุในขอถือสิทธิ ในการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐตามขอถือสิทธิ ใหพิจารณาลักษณะของการ
ประดิษฐที่ระบุในรายละเอียดการประดิษฐและรูปเขียนประกอบดวย 
  ขอบเขตของการประดิษฐที่ไดรับความคุมครองยอมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐที่แมจะมิไดระบุใน
ขอถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แตเปนส่ิงที่มีคุณสมบัติประโยชนใชสอย และทําใหเกิดผลทํานองเดียวกับลักษณะ
ของการประดิษฐที่ระบุไวในขอถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือ
วิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐนั้น 
  มาตรา ๓๗  ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “สิทธิบัตรไทย” หรือ อักษร สบท. หรืออักษรตางประเทศที่
มีความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณาการ
ประดิษฐตามสิทธิบัตร 
  การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขสิทธิบัตรไวดวย 
  มาตรา ๓๘  ผูทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนตามมาตรา ๓๖ และ
มาตรา ๓๗ หรือจะโอนสิทธิบัตรใหแกบุคคลอื่นก็ได 
                                                 
๒๐ มาตรา ๓๖ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒๑ มาตรา ๓๖ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
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  มาตรา ๓๙๒๒  การอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๓๘ นั้น 
  (๑) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิหรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการจํากัดการ
แขงขันโดยไมชอบธรรมไมได 
  เง่ือนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไมชอบธรรมตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (๒) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดใหผูรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรชําระคาตอบแทนสําหรับการใชการ
ประดิษฐตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรหมดอายุตามมาตรา ๓๕ ไมได 
  การกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนที่ขัดตอบทบัญญัติแหงมาตรานี้เปนโมฆะ 
  มาตรา ๔๐  ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีผูทรงสิทธิบัตรรวมกันถามิไดตกลงกันไวเปนอยาง
อ่ืน ผูทรงสิทธิบัตรรวมแตละคนมีสิทธิใชสิทธิตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ โดยไมตองไดรับความยินยอมจาก
ผูทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่น แตการอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ ตองไดรับ
ความยินยอมจากผูทรงสิทธิบัตรรวมทุกคน 
  มาตรา ๔๑  การอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ ตองทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาขอความใดในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรขัดตอบทบัญญัติแหงมาตรา 
๓๙ ใหอธิบดีเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ถาคณะกรรมการวินิจฉัยวาสัญญานั้นขัดตอบทบัญญัติแหง
มาตรา ๓๙ ใหอธิบดีส่ังไมรับจดทะเบียนสัญญานั้น เวนแตคูสัญญาจะมีเจตนาใหสวนที่สมบูรณแหงสัญญานั้น
แยกจากสวนที่ไมสมบูรณได ในกรณีนั้นอธิบดีจะส่ังรับจดทะเบียนสัญญาบางสวนก็ได 
  (วรรคสาม ยกเลิก)๒๓ 
  มาตรา ๔๒  การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตรโดยทางมรดกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

 
สวนที่ ๔ 

การชําระคาธรรมเนียมรายป 
   

 
  มาตรา ๔๓  ผูทรงสิทธิบัตรตองเสียคาธรรมเนียมรายปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เริ่มแตปที่หา 
ของอายุสิทธิบัตร และตองชําระภายในหกสิบวันนับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หานั้นและของทุกๆ ปตอไป 
  ถาสิทธิบัตรออกภายหลังวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หาแหงอายุของสิทธิบัตร การชําระคาธรรมเนียม
รายปสําหรับปที่หาถึงปที่ออกสิทธิบัตร ใหชําระภายในหกสิบวันนับแตวันออกสิทธิบัตร 
  ถาผูทรงสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมรายปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองเสีย
คาธรรมเนียมเพ่ิมรอยละสามสิบของเงินคาธรรมเนียมรายป โดยตองชําระคาธรรมเนียมรายปพรอมทั้ง
คาธรรมเนียมเพ่ิมภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันส้ินกําหนดเวลาชําระคาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง๒๔ 

                                                 
๒๒ มาตรา ๓๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๒๓ มาตรา ๔๑ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒๔ มาตรา ๔๓ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคสามแลว ถาผูทรงสิทธิบัตรยังไมชําระคาธรรมเนียมรายปและ
คาธรรมเนียมเพ่ิม ใหอธิบดีทํารายงานตอคณะกรรมการเพื่อส่ังเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น๒๕ 
  ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรรองขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันทราบคําส่ังเพิกถอน
สิทธิบัตรวามีเหตุจําเปนไมอาจชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียมเพ่ิมภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม
ได คณะกรรมการอาจขยายกําหนดเวลาหรือเพิกถอนคําส่ังเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นตามที่เห็นสมควรก็ได๒๖ 
  มาตรา ๔๔๒๗ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนา โดยชําระทั้งหมดในคราวเดียว
แทนการชําระคาธรรมเนียมเปนรายปก็ได 
  ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาไปแลว แตไดมีการแกไขอัตรา
คาธรรมเนียมรายป หรือผูทรงสิทธิบัตรขอคืนสิทธิบัตร หรือมีการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ผูทรงสิทธิบัตรไมตอง
ชําระคาธรรมเนียมรายปเพ่ิมเติม หรือไมมีสิทธิไดรับคืนคาธรรมเนียมรายปที่ไดจายลวงหนาไปแลวนั้น 

 
สวนที่ ๕ 

การใชสิทธิตามสิทธิบัตร 
   

 
  มาตรา ๔๕  ผูทรงสิทธิบัตรจะขอใหบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนลงใน
ทะเบียนสิทธิบัตรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได 
  เมื่อไดบันทึกคํายินยอมลงในทะเบียนสิทธิบัตรแลวและมีผูมาขอใชสิทธิบัตรนั้น ใหอธิบดีอนุญาตให
บุคคลซึ่งขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นใชสิทธิตามสิทธิบัตรได ตามเงื่อนไขขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทนในการใช
สิทธิตามสิทธิบัตร ที่ผูทรงสิทธิบัตรและผูขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรตกลงกัน หากทั้งสองฝายตกลงกันไมไดภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดใหอธิบดีกําหนดเง่ือนไข ขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทนตามที่อธิบดีพิจารณา
เห็นสมควร 
  คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสอง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
  การขอใชสิทธิและการอนุญาตตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
  เมื่อไดมีการบันทึกคํายินยอมตามวรรคหนึ่ง ใหลดคาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรนั้นลงตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมรายป 
  มาตรา ๔๖๒๘ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันออกสิทธิบัตรหรือส่ีปนับแตวันยื่นขอรับสิทธิบัตรแลวแต
ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง บุคคลอื่นจะย่ืนคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นตออธิบดีก็ได ถาปรากฏวาในขณะที่
ย่ืนคําขอมีพฤตกิารณแสดงวาผูทรงสิทธิบัตรไมใชสิทธิโดยชอบดังตอไปนี้ 
  (๑) ไมมีการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรภายในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร หรือ 

                                                 
๒๕ มาตรา ๔๓ วรรคสี่ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒๖ มาตรา ๔๓ วรรคหา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒๗ มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒๘ มาตรา ๔๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรา ๔๖ วรรคหน่ึง แกไขโดยพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 



แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ๑๒ 

  (๒) ไมมีการขายผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑที่ใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือมีการขาย
ผลิตภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินควรหรือไมพอสนองความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร 
  ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาผูขอไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรโดยไดเสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แต
ไมสามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร 
  การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  มาตรา ๔๖ ทวิ๒๙  (ยกเลิก) 
  มาตรา ๔๗๓๐  ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรใดอาจมีผลเปนการละเมิดขอถือสิทธิใน
สิทธิบัตรอื่น ผูทรงสิทธิบัตรซึ่งประสงคจะใชสิทธิดังกลาวจะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรอื่นตออธิบดีก็ได 
ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนาอยางสําคัญทางเทคโนโลยีซึ่งเปน
ผลดีทางดานเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐของสิทธิบัตรที่ขอใช 
  (๒) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะใชสิทธิตามสิทธิบัตรของผูขอใชสิทธิภายใตเง่ือนไขที่เหมาะสมในการขอ
ใชสิทธินั้น 
  (๓) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น เวนแตจะเปนการโอนไปพรอมกับ
สิทธิบัตรของตน 
  ทั้งนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรนั้นโดย
ไดเสนอเง่ือนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายใน
ระยะเวลาอันสมควร 
  การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  มาตรา ๔๗ ทวิ๓๑  ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรที่ไดรับอนุญาตใหใชตามมาตรา ๔๖ อาจมี
ผลเปนการละเมิดขอถือสิทธิในสิทธิบัตรของบุคคลอื่นอีก ผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ จะย่ืนคําขอใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรอื่นนั้นตออธิบดีก็ได ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนาอยางสําคัญทางเทคโนโลยีซึ่งเปน
ผลดีทางดานเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐของสิทธิบัตรที่ขอใช 
  (๒) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น 
  ทั้งนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรนั้น โดย
ไดเสนอเง่ือนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายใน
ระยะเวลาอันสมควร 
  การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  มาตรา ๔๘๓๒  ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ 
และมาตรา ๔๗ ทวิ 

                                                 
๒๙ มาตรา ๔๖ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓๐ มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓๑ มาตรา ๔๗ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓๒ มาตรา ๔๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  สําหรับผูไดรับอนุญาตแตเพียงผูเดียวใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนในการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ได ในกรณีนี้ผูทรงสิทธิบัตรไมมี
สิทธิไดรับคาตอบแทน 
  มาตรา ๔๙๓๓  ในการยื่นคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ผูขอใชสิทธิ
ตองเสนอคาตอบแทน เง่ือนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรและขอจํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง พรอมกับคําขอใชสิทธิ สําหรับกรณีการขอใช
สิทธิตามมาตรา ๔๗ ผูขอใชสิทธิตองยินยอมอนุญาตใหผูทรงสิทธิบัตรที่ตนขอใชสิทธิเปนผูมีสิทธิใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรของตนเปนการตอบแทนดวย 
  เมื่อไดรับคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ แลวใหพนักงานเจาหนาที่แจง
กําหนดวันสอบสวนคําขอไปยังผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตาม
มาตรา ๔๘ วรรคสอง ในการนี้ ใหสงสําเนาคําขอไปยังผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสองดวย๓๔ 
  ในการสอบสวนตามวรรคสอง พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอใชสิทธิผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาต
ใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใหถอยคําชี้แจง ใหสงเอกสาร หรือส่ิงใดเพิ่มเติมก็ได 
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการสอบสวนและอธิบดีไดวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอใชสิทธิผูทรง
สิทธิบัตรและผูรับไดอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง 
  คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสาม คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น 
  มาตรา ๕๐๓๕  เมื่ออธิบดีวินิจฉัยวาผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ เปนผู
สมควรไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรได ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน เง่ือนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร 
และขอจํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง 
ตามที่ผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตไดตกลงกัน และในกรณีที่ทั้งสองฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่
อธิบดีกําหนด ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน เง่ือนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอจํากัดสิทธิดังกลาวตามที่
อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑) ขอบเขตและระยะเวลาที่อนุญาตตองไมเกินกวาพฤติการณอันจําเปน 
  (๒) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะอนุญาตใหผูรับอนุญาตรายอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนดวยก็ได 
  (๓) ผูรับอนุญาตไมมีสิทธิโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลอื่น เวนแตจะโอนกิจการหรือชื่อเสียงในทางการคา 
โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการอนุญาตใหใชสิทธินั้นดวย 
  (๔) การอนุญาตจะตองมุงสนองความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรเปนสําคัญ 
  (๕) คาตอบแทนที่กําหนดจะตองเพียงพอตอพฤติการณแหงกรณี 
  เมื่ออธิบดีไดกําหนดคาตอบแทน เง่ือนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรและขอจํากัดสิทธิดังกลาวแลว ให
อธิบดีส่ังใหออกใบอนุญาตใหแกผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้น 
  คําส่ังของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงคําวินิจฉัยนั้น 

                                                 
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 
๓๕ มาตรา ๕๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  การออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
โดยกฎกระทรวง 
  มาตรา ๕๐ ทวิ๓๖  ใบอนุญาตใหใชสิทธิที่ออกใหดวยเหตุตามมาตรา ๔๖ อาจยกเลิกไดหากปรากฏวา
เหตุแหงการอนุญาตไดหมดส้ินไปและไมอาจเกิดขึ้นไดอีก และการยกเลิกดังกลาวจะไมกระทบกระเทือนสิทธิ
หรือผลประโยชนที่ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไดรับตามใบอนุญาตใหใชสิทธินั้น 
  การขอใหยกเลิกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  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 
   ในการนี้ใหย่ืนคําขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรตออธิบดี การกําหนด
คาตอบแทนใหเปนไปตามความตกลงระหวางกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประสงคใชสิทธิตามสิทธิบัตรกับผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร และใหนํามาตรา ๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา ๕๒๓๘  ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกคําส่ังใชสิทธิตามสิทธิบัตรใดๆ ก็ไดเพ่ือการอันจําเปนในการปองกันประเทศและรักษาความมั่นคงแหงชาติ 
โดยเสียคาตอบแทนที่เปนธรรมแกผูทรงสิทธิบัตร และตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา 
  ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวหรือจํานวนคาตอบแทนตอศาลภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําส่ังนั้น 

 
สวนที่ ๖ 

การคืนสิทธิบัตร การเลิกขอถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร 
   

 
  มาตรา ๕๓  ผูทรงสิทธิบัตรจะขอคืนสิทธิบัตรหรือเลิกขอถือสิทธิบางขอก็ได โดยทําตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  การขอคืนสิทธิบัตรหรือเลิกขอถือสิทธิบางขอตามวรรคหนึ่ง ถามีผูทรงสิทธิบัตรรวม ตองไดรับความ
ยินยอมจากผูทรงสิทธิบัตรรวมทุกคน หรือถามีการอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ตองไดรับความยินยอมจากบุคคลนั้นดวย๓๙ 
  มาตรา ๕๔  สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๔ ใหถือวาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ 
                                                 
๓๖ มาตรา ๕๐ ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓๗ มาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓๘ มาตรา ๕๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓๙ มาตรา ๕๓ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือบุคคลผูมีสวนไดเสีย หรือพนักงาน
อัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได 
  มาตรา ๕๕๔๐  อธิบดีอาจขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรไดในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑)๔๑ ในกรณีที่มีการออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรใด ตามมาตรา ๕๐ แลว ปรากฏวาเมื่อพน
กําหนดระยะเวลาสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตดังกลาว ผูทรงสิทธิบัตร ผูรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิบัตร หรือ
ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร มิไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นใน
ราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือในขณะนั้นไมมีผูใดขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายซึ่ง
ผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้น หรือมีการขายผลิตภัณฑดังกลาว
ในราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็นวามีเหตุอันควรที่จะเพิกถอนสิทธิบัตรดังกลาว 
  (๒) ผูทรงสิทธิบัตรไดอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรโดยฝาฝนมาตรา ๔๑ 
  กอนการขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร ใหอธิบดีมีคําส่ังใหทําการสอบสวนขอเท็จจริง และ
แจงคําส่ังใหผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรทราบเพื่อย่ืนคําแถลงแสดงเหตุผลของตน 
การยื่นคําแถลงดังกลาวตองยื่นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังอธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํา
ชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือส่ิงใดเพิ่มเติมก็ได๔๒ 
  เมื่ออธิบดีไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรใหเพิกถอนสิทธิบัตร ใหอธิบดีทํา
รายงานการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการเพื่อส่ังเพิกถอนสิทธิบัตร 

 
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 
   

 
  มาตรา ๕๖  การออกแบบผลิตภัณฑที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได ตองเปนการ
ออกแบบผลิตภัณฑใหมเพ่ืออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม 
                                                 
๔๐ มาตรา ๕๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
๔๑ มาตรา ๕๕(๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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 
  (๑) แบบผลิตภัณฑที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร 
  (๒) แบบผลิตภัณฑที่ไดมีการเปดเผยภาพ สาระสําคัญ หรือรายละเอียดในเอกสารหรือส่ิงพิมพที่ได
เผยแพรอยูแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร 
  (๓) แบบผลิตภัณฑที่เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๘ มาแลวกอนวัน
ขอรับสิทธิบัตร 
  (๔) แบบผลิตภัณฑที่คลายกับแบบผลิตภัณฑดังกลาวใน (๑) (๒) หรือ (๓) จนเห็นไดวาเปนการ
เลียนแบบ 
  มาตรา ๕๘  การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไมได 
  (๑) แบบผลิตภัณฑที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  (๒) แบบผลิตภัณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
  มาตรา ๕๙  การขอรับสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้ 
  (๑) ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ 
  (๒) ขอความระบุผลิตภัณฑที่จะใชกับแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตร 
  (๓) ขอถือสิทธโิดยชัดแจง 
  (๔) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  มาตรา ๖๐  คําขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับ ใหขอไดเฉพาะแบบผลิตภัณฑที่ใชกับผลิตภัณฑอยางเดียว 
  การกําหนดผลิตภัณฑตามวรรคหนึ่งใหรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา ๖๐ ทวิ๔๔  บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑไว
นอกราชอาณาจักร ถายื่นขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑนั้นในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับ
แตวันที่ไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวาวันที่ไดย่ืนคําขอรับ
สิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดย่ืนคําขอในราชอาณาจักรก็ได 
  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 
  ในกรณีอธิบดีมีคําส่ังยกคําขอรับสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่งและมีผูคัดคานตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย
มาตรา ๓๑ ใหอธิบดีพิจารณาคําคัดคานของผูคัดคานตอไป ตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๒ 
  มาตรา  ๖๒๔๕  สิทธิ บัตรการออกแบบผลิตภัณฑใหมีอายุ สิบปนับแต วันขอรับสิทธิ บัตรใน
ราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๗๔ มิให
นับระยะเวลาในระหวางการดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของสิทธิบัตรนั้น 
  มาตรา ๖๒ ทวิ๔๖  การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๖๓ กอนวันออกสิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิ
ของผูทรงสิทธิบัตร เวนแตจะเปนการกระทําตอการออกแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตรและไดมีการประกาศ
โฆษณาคําขอดังกลาวตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๘ แลว โดยบุคคลผูกระทํารูวาการออกแบบ
                                                 
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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ผลิตภัณฑนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลวหรือไดรับคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรวาการออกแบบ
ผลิตภัณฑนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาเสียหายจากบุคคล
ผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียกคาเสียหายดังกลาวใหย่ืนฟองตอศาลหลังจากที่ไดมีการออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับ
สิทธิบัตรแลว 
  มาตรา ๖๓๔๗  ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิใชแบบผลิตภัณฑกับผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หรือขาย 
หรือมีไวเพ่ือขาย หรือเสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ใชแบบผลิตภัณฑดังกลาว เวนแต
การใชแบบผลิตภัณฑเพ่ือประโยชนในการศึกษาหรือวิจัย 
  มาตรา  ๖๔  สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ 
ประกอบดวยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ใหถือวาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ 
  ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียหรือพนักงาน
อัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได 
  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 

 
หมวด ๓ ทวิ 
อนุสิทธิบัตร๔๘ 

   
 

  มาตรา ๖๕ ทวิ  การประดิษฐที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้ 
  (๑) เปนการประดิษฐขึ้นใหม 
  (๒) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม 
  มาตรา ๖๕ ตรี  บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยางเดียวกันไมได 
  มาตรา ๖๕ จัตวา  ผูขอรับอนุสิทธิบัตรหรือผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิที่
จะขอรับจากอนุสิทธิบัตรเปนสิทธิบัตร หรือจากสิทธิบัตรเปนอนุสิทธิบัตรไดกอนการจดทะเบียนการประดิษฐและ
ออกอนุสิทธิบัตร หรือกอนการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา ๒๘ แลวแตกรณี และผูขอมีสิทธิให
ถือวาเอาวันยื่นคําขอเดิมเปนวันยื่นคําขอ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  มาตรา ๖๕ เบญจ  ในการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตรใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบคําขอรับอนุสิทธิบัตรใหถูกตองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๗ และตรวจสอบวาการ
ประดิษฐนั้นไดรับการคุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ หรือไม และทํารายงานการตรวจสอบ
เสนอตออธิบดี 
  (๑) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวา คําขอรับอนุสิทธิบัตรไมถูกตองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา 
๑๗ หรือการประดิษฐนั้นไมไดรับความคุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ ใหอธิบดีส่ังยกคํา

                                                 
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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ขอรับอนุสิทธิบัตรนั้นและใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงคําส่ังโดยทางไปรษณีย ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู
ขอรับอนุสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําส่ัง 
  (๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวา คําขอรับอนุสิทธิบัตรถูกตองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๗ 
และการประดิษฐนั้นไดรับความคุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ ใหอธิบดีมีคําส่ังใหจด
ทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตรและกอนการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร ใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงผูขอรับอนุสิทธิบัตรเพ่ือใหผูขอรับอนุสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียมการออกอนุสิทธิบัตรและ
คาธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา 
๒๘ (๒) 
  อนุสิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  มาตรา ๖๕ ฉ  ภายในหนึ่งปนับจากวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุ
สิทธิบัตร บุคคลผูมีสวนไดเสียอาจขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐที่ไดรับอนุสิทธิบัตรมีลักษณะตามที่กําหนดใน
มาตรา ๖๕ ทวิ หรือไมก็ได 
  เมื่อไดรับคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐ 
และทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี 
  เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสองแลว เห็นวาการประดิษฐ
นั้นมีลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีแจงใหผูขอใหตรวจสอบและผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําวินิจฉัย 
  ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีมีคําส่ังให
สอบสวนขอเท็จจริง และแจงคําส่ังใหผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบ เพ่ือย่ืนคําแถลงแสดงเหตุผลของตนภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง และอธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํา ชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือส่ิงใด
เพ่ิมเติมก็ได และเมื่อไดสอบสวนขอเท็จจริงเสร็จแลว ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะ
ตามที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีทํารายงานการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการเพื่อส่ังเพิกถอนอนุ
สิทธิบัตรนั้น และแจงใหผูขอใหตรวจสอบและผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการมี
คําส่ัง 
  มาตรา ๖๕ สัตต  อนุสิทธิบัตรใหมีอายุหกปนับแตวันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักรในกรณีที่มี
การดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิใหนับ
ระยะเวลาในระหวางการดาํเนินคดีดังกลาวเปนอายุของอนุสิทธิบัตรนั้น 
  ผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอตออายุอนุสิทธิบัตรไดสองคราวมีกําหนดคราวละสองปโดยใหย่ืนคําขอตออายุ
ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันกอนวันส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ให
ถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นยังคงจดทะเบียนอยูจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะมีคําส่ังเปนอยางอื่น 
  การขอตออายุอนสิุทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  มาตรา ๖๕ อัฏฐ  ผูทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “อนุสิทธิบัตรไทย” หรืออักษร อสบท. หรืออักษร
ตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกันใหปรากฏที่ผลิตภัณฑภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือใน
การโฆษณาการประดิษฐตามอนุสิทธิบัตร 
  การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขอนุสิทธิบัตรไวดวย 
  มาตรา  ๖๕  นว  อนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๕ ทศ 
ประกอบดวยมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ 
  ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่งบุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือบุคคลผูมีสวนไดเสีย หรือพนักงาน
อัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้นก็ได 
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  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 

 
หมวด ๔ 

คณะกรรมการสิทธิบัตร 
   

 
  มาตรา ๖๖๔๙  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสิทธิบัตร” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรศาสตร เภสัชศาสตร เศรษฐศาสตร และนิติศาสตรอีก
ไมเกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวาหก
คน 
  คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการก็ได 
  มาตรา ๖๗  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
  ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่
กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่ม
ขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 
  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
  มาตรา ๖๘  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
  (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ 
  (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  มาตรา ๖๙  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุมถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นไดอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

                                                 
๔๙ มาตรา ๖๖ วรรคหน่ึง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  มาตรา ๗๐๕๐  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
  (๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (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 
  (๓) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
  (๔) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
  มาตรา ๗๑  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการ และใหนําความในมาตรา ๖๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
  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 
  การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่ ถามีคูกรณีใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนา
อุทธรณไปยังคูกรณีดวย 
  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 
  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 
  ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามพระราชบัญญัตินี้ หามมิใหศาลส่ังใหคณะกรรมการหรืออธิบดี
เสียคาฤชาธรรมเนียมแทนฝายอื่น 

 
หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

                                                 
๕๐ มาตรา ๗๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๕๑ มาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๕๒ มาตรา ๗๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๕๓ มาตรา ๗๔ วรรคหน่ึง แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  มาตรา ๗๕๕๔  หามมิใหบุคคลใดซึ่งไมมีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ใชคําวา “สิทธิบัตรไทย” “อนุ
สิทธิบัตรไทย” หรืออักษร สบท. หรือ อสบท. หรืออักษรตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกัน หรือคําอื่นใดท่ี
มีความหมายเชนเดียวกันใหปรากฏที่ผลิตภัณฑภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณา การ
ประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑใดๆ 
  มาตรา ๗๖๕๕  หามมิใหบุคคลใดใชคําวา “รอรับสิทธิบัตร” หรือ “รอรับอนุสิทธิบัตร” หรือคําอื่นใดที่มี
ความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณา การ
ประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑใดๆ เวนแตเปนผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและยังอยูในระหวางการ
พิจารณาคําขอนั้น 
  มาตรา ๗๗๕๖  ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑฟอง
ผูฝาฝนสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของตนเปนคดีแพง หากผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรพิสูจน
ไดวาผลิตภัณฑที่จําเลยผลิตมีลักษณะเชนเดียวกันหรือคลายกันกับผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีของผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร ใหสันนิษฐานไวกอนวาจําเลยไดใชกรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุ
สิทธิบัตร เวนแตจําเลยจะพิสูจนใหเห็นเปนอยางอื่น 
  มาตรา ๗๗ ทวิ๕๗ ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวามีผูกระทําหรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่งอันเปนการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา 
๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอใหศาลมีคําส่ังใหบุคคลดังกลาว
ระงับหรือละเวนการกระทําดังกลาวนั้นได การที่ศาลมีคําส่ังดังกลาวไมตัดสิทธิผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุ
สิทธิบัตรที่จะเรียกคาเสียหายตามมาตรา ๗๗ ตรี 
  มาตรา ๗๗ ตรี๕๘  ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ 
หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนชดใชคาเสียหายแกผู
ทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหาย
รวมทั้งการสูญเสียประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุ
สิทธิบัตรดวย 
  มาตรา ๗๗ จัตวา๕๙  บรรดาสินคาที่อยูในครอบครองของผูกระทําการอันเปนการฝาฝนสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ให
ริบเสียทั้งส้ิน ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรอาจมีคําส่ังใหทําลายสินคาดังกลาวหรือดําเนินการอยางอื่นเพ่ือปองกันมิ
ใหมีการนําเอาสินคาดังกลาวออกจําหนายอีกก็ได 
  มาตรา ๗๗ เบญจ๖๐  บุคคลใดขอรับหรือรวมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ
อยางเดียวกันโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี ใหถือวาบุคคลนั้นขอรับอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้น 

 

                                                 
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 
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 
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  มาตรา ๗๗ ฉ๖๑ ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกันโดยไมไดรวมกันและมี
บุคคลฝายหนึ่งไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตร แตบุคคลอีกฝายหนึ่งไดย่ืนคําขอรับอนุสิทธิบัตร 
  (๑) ใหบุคคลซึ่งไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตรไวกอนเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้น 
  (๒) ถามีการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรใหพนักงานเจาหนาที่
แจงใหผูขอรับสิทธิบัตรและผูขอรับอนุสิทธิบัตรทราบเพื่อใหทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียว
หรือใหมีสิทธิรวมกัน และจะใหคําขอรับสิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนคําขอสําหรับการประดิษฐนั้น ถา
ตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันส้ินสุด
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในระยะเวลาดังกลาวใหถือวาบุคคลเหลานั้นละทิ้งคําขอรับ
สิทธิบัตรและละทิ้งคําขอรับอนุสิทธิบัตร 
  มาตรา ๗๗ สัตต๖๒  ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ หรือวันประกาศ
โฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐใดผูขอรับอนุสิทธิบัตร ผูทรงอนุ
สิทธิบัตร ผูขอรับสิทธิบัตร หรือผูทรงสิทธิบัตรผูใดเห็นวาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นอาจไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐอยาง
เดียวกันกับของตนและตนไดย่ืนคําขอรับอนุสิทธิบัตรหรือย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรไวในวันเดียวกันกับการยืนคํา
ขอรับสิทธิบัตรหรือการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรดังกลาวผูนั้นมีสิทธิขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐนั้นไดย่ืน
ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี หรือไม 
  เมื่อไดรับคําขอใหตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและทํารายงานการ
ตรวจสอบเสนออธิบดี 
  เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสองแลว เห็นวาการจด
ทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นจะไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี 
เพราะการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน และวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือวันยื่นคําขอรับอนุ
สิทธิบัตรเปนวันเดียวกันกับวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรหรือวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรของผูขอใหตรวจสอบ ให
อธิบดีแจงใหผูขอรับสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร และผูขอใหตรวจสอบทราบเพื่อใหทําความตกลงกันวาจะให
บุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหถือวาบุคคล
เหลานั้นมีสิทธิรวมกันในการประดิษฐนั้น 
  มาตรา ๗๗ อัฏฐ๖๓  สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี ใหถือวา
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ 
  ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได 
  ในกรณีการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี 
และไดย่ืนคําขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นในวันเดียวกันผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุ
สิทธิบัตร หรือผูมีสวนไดเสียอื่นหรือพนักงานอัยการอาจขอใหอธิบดีเรียกใหผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุสิทธิบัตร
นั้นทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน และตองทําความตกลงกันวาจะเลือก
ใหการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่งแตเพียงอยางเดียว ถาตก
ลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหถือวาผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิรวมกันและใหถือวา
การประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐที่ไดรับอนุสิทธิบัตร 

                                                 
๖๑ มาตรา ๗๗ ฉ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๖๒ มาตรา ๗๗ สัตต เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๖๓ มาตรา ๗๗ อัฏฐ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  มาตรา ๗๘๖๔  สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือใบอนุญาตใหใชสิทธิของผูใดสูญหายหรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ใหเจาของขอรับใบแทนสิทธิบัตร ใบแทนอนุสิทธิบัตร หรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธินั้นไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
  มาตรา ๗๙  บรรดาคําขอ คําคัดคาน คําโตแยง และคําอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ใหใชแบบพิมพ
และมีสําเนาตามที่อธิบดีกําหนด 
  มาตรา ๘๐๖๕  บรรดาคําขอรับสิทธิบัตร คําขอรับอนุสิทธิบัตร การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร 
คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตรคําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอเปล่ียนแปลงสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร คําขอตออายุอนุสิทธิบัตร คําขอบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คํา
ขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําอุทธรณคําส่ังหรือ
คําวินิจฉัยของอธิบดี ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิ คําขออื่นๆ การคัดสําเนา
เอกสารและการรับรองสําเนาเอกสารใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

 
หมวด ๖ 

ความผิดและกําหนดโทษ 
   

 
  มาตรา ๘๑๖๖  เจาพนักงานผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ 
ประกอบดวยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา ๘๒๖๗  บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ 
ทศ ประกอบดวยมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
  มาตรา ๘๓๖๘  บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๒๓ 
วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา ๘๓ ทวิ๖๙  (ยกเลิก) 
  มาตรา ๘๓ ตรี๗๐  (ยกเลิก) 
  มาตรา ๘๓ จัตวา๗๑  (ยกเลิก) 
  มาตรา ๘๔  บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไม
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๖๔ มาตรา ๗๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๖๕ มาตรา ๘๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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 
๗๐ มาตรา ๘๓ ตรี แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
๗๑ มาตรา ๘๓ จัตวา แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
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  มาตรา ๘๕๗๒  บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ โดยไมไดรับอนุญาต
จากผูทรงสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา ๘๖๗๓  บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ โดย
ไมไดรับอนุญาตจากผูทรงอนุสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
  มาตรา ๘๗๗๔ บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑหรืออนุสิทธิบัตร 
โดยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหไดไปซึ่งสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  มาตรา ๘๘  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ผูดําเนิน
กิจการหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะ
พิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกิตย 

รองนายกรัฐมนตรี 

                                                 
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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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม๗๕ 
   

 
๑. คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
๒. คําขอรับสิทธิบัตรสําหรับแบบผลิตภัณฑอยางเดียวกัน 

 และย่ืนขอในคราวเดียวกันตั้งแต ๑๐ คําขอขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ บาท 
๓. การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร ๕๐๐ บาท 
๔. คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
๕. คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
๖. สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
๗. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ 
 ปที่ ๕ ๒,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๖ ๔,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๗ ๖,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๘ ๘,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๙ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๑๐ ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๑๑ ๑๔,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๑๒ ๑๖,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๑๓ ๑๘,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๑๔ ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๑๕ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๑๖ ๔๐,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๑๗ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๑๘ ๖๐,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๑๙ ๗๐,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๒๐ ๘๐,๐๐๐ บาท 
 หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 
 ปที่ ๕ ๑,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๖ ๒,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๗ ๓,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๘ ๔,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๙ ๕,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๑๐ ๖,๐๐๐ บาท 
 หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. คาธรรมเนียมรายปสําหรับอนุสิทธิบัตร 
 ปที่ ๕ ๒,๐๐๐ บาท 
                                                 
๗๕ บัญชีอัตราคาธรรมเนียม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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 ปที่ ๖ ๔,๐๐๐ บาท 
 หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว ๖,๐๐๐ บาท 
๑๐. คาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตร 
 ปที่ ๑ ๑๔,๐๐๐ บาท 
 ปที่ ๒ ๒๒,๐๐๐ บาท 
๑๑. คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ 

 ตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
๑๒. คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตร 

 หรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
๑๓. คําขอเปล่ียนแปลงคําขอรับสิทธิบัตร 

 หรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
๑๔. ใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร 

 หรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
๑๕. ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 หรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
๑๖. คําอุทธรณคําส่ังหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
๑๗. การคัดสําเนาเอกสาร หนาละ ๑๐ บาท 
๑๘. การรับรองสําเนาเอกสาร 

 เอกสารเกิน ๑๐ หนา ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
 เอกสารไมเกิน ๑๐ หนา ฉบับละ ๑๐ บาท 

๑๙. คําขออื่นๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
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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 


