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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโอการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการเห็นสมควรมกีฎหมายวาดวยสิทธิบัตรเพื่อคุมครองการประดษิฐ และการออกแบบ

ผลิตภณัฑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญตัิแหงชาติทาํหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้  

มาตรา 1 พระราชบัญญตันิี้เรียกวา "พระราชบัญญตัิสิทธิบัตร พ.ศ. 2522" 

มาตรา 2 พระราชบัญญตันิี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป  

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

------------------- 

 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญตัินี้ 

            "สิทธิบัตร" หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือคุมครองการประดษิฐ หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ตามที่กาํหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี ้

            "อนุสิทธิบัตร" หมายความวา หนงัสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐ ตามที่
กําหนดในหมวด ๓ ทวิ แหงพระราชบัญญตัินี้ 

            "การประดิษฐ" หมายความวา การคิดคนหรือคดิทําขึ้น อันเปนผลให ไดมาซึ่งผลิตภัณฑ

หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม หรอืการกระทาํใด ๆ ทีท่ําใหดขีึ้นซึ่งผลิตภณัฑหรือกรรมวิธี 

            "กรรมวิธี" หมายความวา วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลติ หรือการเก็บ

รักษาใหคงสภาพหรือใหมคีุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพใหดีขึ้นซึ่งผลิตภณัฑ และรวมถึงการใช

กรรมวิธีนั้น ๆ ดวย 

            "แบบผลิตภัณฑ" หมายความวา รูปรางของผลิตภณัฑ หรอืองคประกอบ ของลวดลาย 

หรือสีของผลติภัณฑ อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลติภณัฑซึ่งสามารถใชเปนแบบสําหรฐั

ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมรวมทั้งหตัถกรรมได 

            "ผูทรงสิทธิบัตร" หมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิบัตร 
            "ผูทรงอนุสิทธิบัตร" หมายความรวมถึงผูรับโอนอนุสิทธิบัตร 
            "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการสิทธิบัตร 
            "พนักงานเจาหนาที"่ หมายความวา ผูซึ่งรฐัมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี้ 



 2 

            "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความ รวมถึงผูซึ่ง

อธิบดีกรมทรพัยสินทางปญญามอบหมายดวย 

            "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรกัษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมีอาํนาจ

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชทีาย

พระราชบญัญตัินี้ ลดหรอืยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอืน่เพื่อ ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญตัินี้ 

        กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 

หมวด ๒ 

สิทธิบัตรการประดิษฐ 

------------------------ 

สวนที่ ๑ 

การขอรับสิทธิบัตร 

 มาตรา ๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไดตองประกอบ ดวยลักษณะ

ดังตอไปนี ้

        (๑) เปนการประดษิฐขึ้นใหม 

        (๒) เปนการประดษิฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น และ 

        (๓) เปนการประดษิฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม 

มาตรา ๖ การประดษิฐขึ้นใหม ไดแก การประดษิฐทีไ่มเปนงานที่ปรากฏอยูแลว  

งานที่ปรากฏอยูแลว ใหหมายความถึงการประดษิฐ ดังตอไปนี้ดวย 

        (๑) การประดษิฐที่มหีรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรบัสิทธิบัตร 

        (๒) การประดษิฐทีไ่ดมีการเปดเผยสาระสาํคญัหรอืรายละเอียดในเอกสาร หรอืส่ิงพิมพที่ได

เผยแพรอยูแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร และไมวาการเปดเผยนั้นจะ

กระทาํโดยเอกสาร ส่ิงพิมพ การนําออกแสดง หรือการเปดเผยตอสาธารณชนดวยประการใด ๆ 

        (๓) การประดษิฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอน

วันขอรับสิทธิบัตร 

        (๔) การประดษิฐทีม่ีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักรเปนเวลาเกิน

สิบแปดเดือน กอนวันขอรับสิทธิบัตรแตยังมิไดมีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให 

        (๕) การประดษิฐทีม่ผีูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร 

และไดประกาศโฆษณาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 

การเปดเผยสาระสําคัญหรอืรายละเอยีดที่เกิดขึ้นหรือเปนผลมาจากการ กระทาํอนัมิชอบดวย

กฎหมาย หรอืการเปดเผยสาระสําคญัหรือรายละเอียดโดยผูประดษิฐ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู

ประดิษฐในงานแสดงสินคาระหวางประเทศ หรือในงานแสดงตอสาธารณชนของทางราชการและ

การเปดเผยสาระสําคัญหรอืรายละเอยีดดังกลาวได 
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กระทาํภายในสิบสองเดือนกอนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิใหถือวาเปนการเปดเผยสาระ สําคญั

หรือรายละเอียดตาม (๒) 

มาตรา ๗ การประดษิฐที่มขีั้นการประดษิฐสูงขึ้น ไดแก การประดิษฐที่ไมเปนที่ประจักษโดยงายแก

บุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภทนั้น 

มาตรา ๘ การประดษิฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม ไดแก การ ประดษิฐที่สามารถ

นําไปใชประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทัง้หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม 

มาตรา ๙ การประดษิฐดังตอไปนี้ไมไดรบัความคุมครองตามพระราชบัญญัต ิ

        (๑) จลุชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหน่ึงของจุลชีพที่มีอยูตาม ธรรมชาติ สัตว พืช หรือ

สารสกัดจากสัตวหรือพืช 

        (๒) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

        (๓) ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 

        (๔) วธีิการวินิจฉัย บําบัด หรือรกัษาโรคมนุษย หรือสัตว 

        (๕) การประดษิฐทีข่ัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดภิาพของ

ประชาชน 

มาตรา ๑๐ ผูประดิษฐเปนผูมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และมีสิทธิที่จะไดรับการระบชุื่อวาเปนผูประดิษฐ

ในสิทธิบัตร  

สิทธิขอรับสิทธิบัตรยอมโอนและรับมรดกกันได  

การโอนสทิธิขอรับสิทธิบัตรตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและ ผูรับโอน 

มาตรา ๑๑ สิทธิขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดษิฐซึ่งลูกจางไดประดิษฐขึ้น โดยการทํางานตาม

สัญญาจางหรอืโดยสัญญาจางที่มีวตัถุประสงคใหทาํการประดษิฐ ยอมตกไดแกนายจางเวนแต

สัญญาจางจะระบุไวเปนอยางอื่น 

ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกกรณทีีลู่กจางที่ทาํการประดษิฐส่ิง หนึ่งส่ิงใดดวยการใชวิธีการ 

สถิติหรือรายงานซึ่งลูกจางสามารถใชหรอืลวงรูไดเพราะการเปนลูกจางตามสัญญาจางนั้นแมวา

สัญญาจางจะมิไดเกี่ยวของกับการประดษิฐ 

มาตรา ๑๒ เพ่ือสงเสริมใหมีการประดิษฐและเพื่อความเปนธรรมแกลูกจางในกรณีที่การประดษิฐ

ของลูกจางตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ถานายจางไดรับประโยชนจากการประดิษฐหรือนาํ

ส่ิงประดิษฐนัน้ไปใช ใหลูกจางมีสิทธิไดรบับําเหน็จพิเศษจากนายจางนอกเหนือจากคาจางตามปกติ

ได 

ใหลูกจางที่ทาํการประดิษฐตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มีสิทธิไดรับ บําเหน็จพิเศษจากนายจาง 

สิทธิที่จะไดรบับําเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจางหาไดไม 

การขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหยื่นตออธิบดีตาม หลักเกณฑและวธีิการทีก่ําหนดใน

กฎกระทรวง และใหอธิบดีมีอํานาจกาํหนดบําเหน็จพิเศษ ใหแกลกูจางตามที่เหน็สมควรโดย

คํานึงถึงคาจาง ความสําคัญในการประดษิฐ ประโยชน ที่นายจางไดรับหรือจะไดรบัจากการ

ประดิษฐดังกลาว และเงื่อนไขอื่นตามทีก่ําหนดใน กฎกระทรวง  

มาตรา ๑๓ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการประดิษฐของขาราชการ หรอืพนักงานองคการของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ ใหถือวาขาราชการ หรอืพนักงานองคการของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจมีสิทธิเชนเดยีวกับ
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ลูกจางตามความในมาตรา ๑๒ เวนแตระเบียบของทางราชการหรือองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

นั้น จะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

มาตรา ๑๔ บุคคลซึ่งจะขอรบัสิทธิบัตรไดตองมีคณุสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

        (๑) มสัีญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในประเทศไทย 

        (๒) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศเกีย่วกับ

การคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 

        (๓) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุคคลสญัชาตไิทยหรอืนิติบุคคลทีม่ีสํานักงานแหง

ใหญ ตั้งอยูในประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนัน้ได 

        (๔) มภีูมิลําเนา หรอือยูในระหวางการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริง

และจริงจังในประเทศไทย หรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรอืความตกลงระหวางประเทศ

เกี่ยวกับการคุมครองสทิธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคอียูดวย 

มาตรา ๑๕ ถามีบุคคลหลายคนทาํการประดิษฐรวมกนั บุคคลเหลานั้นมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

รวมกัน 

ในกรณผีูประดิษฐรวมคนใดไมยอมรวมขอรับสิทธิบัตร หรอืติดตอ ไมได หรือไมมีสิทธิขอรับ

สิทธิบัตร ผูประดิษฐคนอื่นจะขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดษิฐทีไ่ดทาํรวมกันนั้นในนามของ

ตนเองก็ได 

ผูประดิษฐรวมซึ่งไมไดรวมขอรับสิทธิบัตรจะขอเขาเปนผูรวมขอรับสิทธิบัตรเมื่อใดก็ไดกอนมกีาร

ออกสิทธิบัตร เม่ือไดรับคาํขอแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวันสอบสวนไปยังผูขอรับ

สิทธิบัตร ในการนี้ใหสงสําเนาคําขอไปยงัผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตรคนอื่นดวย 

ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอรับ สิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตร 

มาใหถอยคําชี้แจงหรอืใหสงเอกสารหรือส่ิงใดเพิ่มเติม ก็ได เม่ือพนักงานเจาหนาที่ไดดาํเนินการ

สอบสวนและอธิบดีไดวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตร 

มาตรา ๑๖ ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดษิฐอยางเดียวกันโดยไมไดรวมกัน ใหบุคคลซึ่ง

ไดยื่นคาํขอรบัสิทธิบัตรไวกอนเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตร ถายื่นคาํขอรับสิทธิบัตร ในวันเดียวกัน ให

ทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดยีวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกนัไมไดภายใน

เวลาที่อธิบดกีําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันส้ินระยะเวลาที่

อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวา บุคคลเหลานัน้ละทิ้งคาํขอรับ

สิทธิบัตร 

มาตรา ๑๗ การขอรับสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดงัตอไปนี้ 

        (๑) ชือ่ที่แสดงถึงการประดษิฐ 

        (๒) ลักษณะและความมุงหมายของการประดษิฐ 

        (๓) รายละเอียดการประดิษฐที่มีขอความสมบูรณ รัดกุม และชัดแจง อันจะทําใหผูมีความ

ชํานาญในระดับสามัญในศลิปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของสามารถทําและปฏิบัติการตามการ

ประดิษฐนั้นได และตองระบุวิธีการในการประดษิฐที่ดทีี่สุดทีผู่ประดษิฐจะพึงทราบได 

    (๔) ขอถือสิทธิโดยชดัแจง 
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    (๕) รายการอื่นตามทีก่าํหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกรณทีี่ประเทศไทยเขาเปนภาคแีหงความตกลงหรอืความรวมมอืระหวางประเทศเกี่ยวกับ

สิทธิบัตร หากคําขอรับสิทธิบัตรเปนไปตามที่กําหนดในความตกลงหรือความรวมมือระหวาง

ประเทศดงักลาว ใหถือวาคาํขอดังกลาวเปนคําขอรับสิทธิบัตรตาม พระราชบัญญตัินี้ 

มาตรา ๑๘ คาํขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับ ใหขอไดเฉพาะการประดษิฐอยางเดียว คําขอรับสิทธิบัตร

เพ่ือการประดษิฐหลายอยางในคําขอฉบบัเดียวกัน จะกระทาํไดตอเมื่อการประดษิฐหลายอยางนั้นมี

ความเกี่ยวพนัอันอาจถือไดวาเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน 

มาตรา ๑๙ บุคคลใดแสดงการประดิษฐหรือส่ิงประดษิฐในงานแสดงตอสาธารณชน ซึ่งหนวยงาน

ของรัฐเปนผูจดัหรอือนุญาตใหมีขึ้นในราชอาณาจักร ถาไดยื่นคาํขอรบัสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ

นั้นภายในสิบสองเดือนนับแตวันเปดงานแสดงตอสาธารณชน ใหถือวา ไดยื่นคาํขอนั้นในวันเปด

งานแสดงนั้น 

มาตรา ๑๙ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ทีไ่ดยื่นคาํขอรบัสิทธิบัตรสําหรับการ ประดิษฐไวนอก

ราชอาณาจักร ถายื่นคาํขอรับสิทธิบัตรสาํหรับการประดิษฐนั้นใน ราชอาณาจักรภายในสิบสอง

เดือนนับแตวันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปน ครัง้แรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวา

วันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดยื่นคําขอในราชอาณาจกัรก็

ได 

มาตรา ๒๐ ผูขอรับสิทธิบัตรอาจขอแกไขเพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตรได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดโดยกฎกระทรวง แตการแกไขเพ่ิมเติมน้ันตองไมเปนการเพิ่มเติมสาระสําคัญของการ

ประดิษฐ 

มาตรา ๒๑ หามมิใหเจาพนกังานซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรเปดเผยรายละเอียดการ

ประดิษฐ หรอืยอมใหบุคคลใดตรวจหรือคัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐ ไมวาโดยวิธีใด ๆ กอน

มีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความยินยอม เปนหนังสือจากผูขอรับ

สิทธิบัตร 

มาตรา ๒๒ หามมิใหบุคคลใดซึ่งรูอยูวาการประดษิฐนัน้ไดมีผูยื่นคาํขอรับ   สิทธิบัตรไวแลวเปดเผย
รายละเอียดการประดษิฐไมวาโดยวิธีใด ๆ หรือกระทาํโดยประการอื่นที่อาจจะกอใหเกิดความ

เสียหายแกผูขอรับสิทธิบัตร กอนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความ

ยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับสิทธิบัตร 

มาตรา ๒๓ ในกรณีอธิบดีเห็นวาการประดิษฐตามคําขอรับสิทธิบัตรใดเปนการประดิษฐ ที่ตอง

รักษาไวเปนความลับเพื่อประโยชนแกความมั่นคงแหงราชอาณาจักร อธิบดีมีอํานาจสั่งใหปกปด

สาระสําคญัและรายละเอียดการประดิษฐนั้นไวเปนความลับ จนกวาจะสั่งเปนอยางอื่น 

หามมใิหบุคคลใดรวมทั้งผูขอรับสิทธิบัตรเปดเผยสาระสําคัญหรือ รายละเอียดการประดษิฐ โดย

รูอยูวาอธิบดีไดส่ังใหปกปดไวเปนความลับตามวรรคหนึ่ง เวนแต จะมีอํานาจทาํไดโดยชอบดวย

กฎหมาย 

สวนที่ ๒ 

การออกสิทธบิัตร 

--------------------- 
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มาตรา ๒๔ ในการออกสทิธิบัตรเพื่อคุมครองการประดิษฐ ใหพนักงานเจาหนาทีท่ําการตรวจสอบ 

ดังน้ี 

        (๑) ตรวจสอบคาํขอรับสิทธิบัตรใหถูกตองตามมาตรา ๑๗ 

        (๒) ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดษิฐตามมาตรา ๕ 

ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดโดย กฎกระทรวง 

มาตรา ๒๕ เพ่ือประโยชนในการพิจารณาออกสิทธิบัตร อธิบดีอาจขอใหสวนราชการ หนวยงานของ

รฐั หรือองคการของรัฐ หรอืสํานักงานหรือองคการสิทธิบัตรของรฐัตางประเทศ หรือระหวาง

ประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หรือ

รายละเอียดการประดษิฐตามมาตรา ๑๗ (๓) ตามคาํขอรับสิทธิบัตรได และอธิบดีอาจใหถือวาการ

ปฏิบัติงานในการตรวจสอบนั้นเปนการปฏิบัติงานของพนักงาน เจาหนาที่ได 

มาตรา ๒๖ ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวาคาํขอ รับสิทธิบัตรใดมี

การประดิษฐหลายอยางที่ไมมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือไดวาเปนการประดษิฐอยางเดียวกัน ให

แจงใหผูขอรับสิทธิบัตรแยกคําขอสาํหรับการประดิษฐแตละอยาง 

ถาผูขอรับสิทธิบัตรไดยื่นคาํขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดษิฐอยางหนึ่งอยางใดที่ไดแยกตามวรรค

หนึ่ง ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวนันับแตวันไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที ่ใหถือวาไดยื่นคาํขอนัน้ใน

วันยื่นคําขอรบัสิทธิบัตรครัง้แรก 

การแยกคําขอใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํหนดโดย กฎกระทรวง 

ในกรณทีี่ผูขอรับสิทธิบัตรไมเห็นดวยกับคําส่ังของพนกังานเจาหนาที ่ผูขอรับสิทธิบัตรจะตองยื่น

อุทธรณคาํส่ังตออธิบดีภายในระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน เม่ืออธิบดี ไดวินิจฉัยและมีคําส่ังแลว ให

คําส่ังของอธิบดีเปนที่สุด 

มาตรา ๒๗ ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจาหนาทีจ่ะเรียกผูขอรบัสิทธิบัตรมาให

ถอยคําชี้แจง หรือใหสงเอกสาร หรือส่ิงใดเพิ่มเติมก็ได 

ในกรณทีี่ผูขอรับสิทธิบัตรไดยื่นคาํขอรับสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักร ใหผูขอรับสิทธิบัตร

สงผลการตรวจสอบการประดิษฐ หรือรายละเอียดการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรนัน้ตามหลักเกณฑ

และวิธีการทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกรณทีี่จะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูขอรับสิทธิบัตร สงเอกสารนั้นพรอมดวยคํา

แปลเปนภาษาไทย 

ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง หรือไมสงเอกสารตาม

วรรคสองภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร เวนแตในกรณทีี่มีเหตุ

จําเปนอธิบดีอาจขยายกําหนดเวลาดังกลาวใหตามที่เหน็ สมควร 

มาตรา ๒๘ เม่ือพนักงานเจาหนาที่เสนอรายงานการตรวจสอบคาํขอรับสิทธิบัตร ตออธิบดีแลว 

(๑) ถาอธิบดพิีจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรไมถูกตองตามมาตรา ๑๗ หรือการประดษิฐนัน้

ไมไดรับความคุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดีส่ังยกคาํขอรับสิทธิบัตร นั้นและใหพนักงาน

เจาหนาที่มหีนังสือแจงคาํส่ังโดยทางไปรษณียลงทะเบียน ตอบรับไปยังผูขอรับสิทธิบัตรหรือโดย

วิธีการอื่นที่อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันทีอ่ธิบดีมีคําส่ัง 
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(๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรถูกตองตามมาตรา ๑๗ และการประดิษฐนั้นไดรับ

ความคุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดีมคีําส่ังใหประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรนั้น ทั้งน้ี ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กาํหนดโดยกฎกระทรวง และกอนการประกาศโฆษณา ใหพนักงาน

เจาหนาทีแ่จงผูขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่อธิบดีกําหนด หรือโดยมีหนังสือแจงโดยทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตอบรับ เพ่ือใหผูขอรับสิทธิบัตรชาํระคา ธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผูขอรับ

สิทธิบัตรไมชาํระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ภายในหกสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับแจงหรือไดรับ

หนังสือแจงโดยทางไปรษณยีลงทะเบียนตอบรับ ดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาทีม่ีหนังสือแจงผูขอรับ

สิทธิบัตรโดยทางไปรษณียลงทะเบียน ตอบรับอีกครั้งหน่ึง และหากผูขอรับสิทธิบัตรยังไมชําระ

คาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายใน หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาวอีก ใหถือ

วาผูขอรับสิทธิบัตรละทิ้งคาํขอรับ สิทธิบัตร 

มาตรา ๒๙ เม่ือไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ผูขอรับสิทธิบัตรตองยื่นคําขอใหพนักงาน

เจาหนาทีต่รวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕ ภายใน หาปนับแตวันประกาศ

โฆษณา ในกรณีที่มีการคัดคานและมกีารอุทธรณคําส่ังของอธิบดีตาม มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ 

ใหยื่นคําขอภายในหนึ่งปนับแตวันทีค่ําวนิิจฉัยชี้ขาดถึงที่สุด แลว แตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง 

ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมยื่นคาํขอภายในเวลาที่กาํหนดไว ใหถือวาละทิ้งคาํขอรับสิทธิบัตร 

ในกรณทีี่อธิบดีขอใหสวนราชการ หนวยงานของรฐั หรอืองคการของรัฐ หรือสํานกังาน หรือ

องคการสิทธิบัตรของรฐัตางประเทศหรือระหวางประเทศ ตรวจสอบการประดษิฐตามมาตรา ๒๕ 

ถามีคาใชจายในการตรวจสอบการประดษิฐนั้น ใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคาใชจายนั้นตอพนักงาน

เจาหนาทีภ่ายในหกสิบวัน นับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ แจงใหทราบ ถาผูขอรบัสิทธิบัตรไมชําระ

ภายในระยะเวลาที่กาํหนดไวใหถือวาละทิ้งคาํขอรับ สิทธิบัตร 

มาตรา ๓๐ เม่ือไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ถาปรากฏวาคําขอรับ สิทธิบัตรไมชอบดวย

มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหอธิบดี ส่ังยกคําขอรับสิทธิบัตร และ

ใหพนักงานเจาหนาทีแ่จงคาํส่ังไปยังผูขอรับสิทธิบัตรรวมทั้งผูคัดคานในกรณทีี่มกีารคัดคานตาม

มาตรา ๓๑ และใหประกาศโฆษณาคําส่ังน้ันตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๑ เม่ือไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว บุคคลใดเห็นวาตนมีสิทธิรับสิทธิบัตรดีกวา

ผูขอรับสิทธิบัตร หรือเห็นวาคาํขอรับสิทธิบัตรใดไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 

มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ จะยื่นคําคัดคานตอพนักงานเจาหนาทีก่็ได แตตองยืน่ภายในเกาสิบวัน

นับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ 

เม่ือพนักงานเจาหนาที่ไดรบัคําคดัคานตามวรรคหนึ่ง ใหสงสําเนา คําคัดคานไปยังผูขอรับสิทธิบัตร 

ใหผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคาํโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันที ่ผูขอรบัสิทธิบัตรไดรับสําเนาคาํคดัคาน 

ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมยื่นคาํโตแยง ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร 

คําคัดคานและคําโตแยงใหยื่นพรอมทั้งแสดงหลักฐาน 

มาตรา ๓๒ ในการพิจารณาคาํคดัคานและคําโตแยง ผูคัดคาน หรอืผูโตแยงจะนาํพยานหลักฐานมา

แสดงหรือแถลงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ทัง้น้ี ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

เม่ืออธิบดีไดวินิจฉัยและมีคาํส่ังตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔แลว ใหแจงคําวินจิฉยัและคาํส่ังไป

ยังผูคดัคานและผูโตแยงพรอมดวยเหตุผล 
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มาตรา ๓๓ เม่ือผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคาํขอใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา 

๒๙ และพนักงานเจาหนาทีไ่ดทาํการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แลว ให พนักงานเจาหนาทีท่ํา

รายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี 

เม่ืออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวาไมมี

เหตุขัดของในการออกสทิธิบัตร และเปนกรณทีี่ไมมีการคัดคานตาม มาตรา ๓๑ หรือในกรณีทีม่ี

การคัดคานตามมาตรา ๓๑ แตอธิบดีไดวนิิจฉัยวาผูขอรับสิทธิบัตร เปนผูมีสิทธิ ใหอธิบดีส่ังใหรับ

จดทะเบียนการประดษิฐและออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรบั สิทธิบัตร และใหพนักงานเจาหนาทีแ่จงให

ผูขอรับสิทธิบัตรชาํระคาธรรมเนียมการออก สิทธิบัตรภายในหกสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับแจง 

เม่ือผูขอรับสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนยีมตามวรรคสองแลว ใหจด ทะเบียนการประดษิฐและออก

สิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ ชําระคาธรรมเนยีม แตตองไมกอน

ส้ินระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา ๗๒ ถาผูขอรับสิทธิบัตร ไมชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลา

ตามวรรคสองใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร 

สิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๔ ในกรณทีี่มีผูคดัคานตามมาตรา ๓๑ และอธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคดัคานเปนผูมีสิทธิรับ

สิทธิบัตร ใหอธิบดีส่ังยกคาํขอรับสิทธิบัตร 

ในกรณทีี่ผูขอรับสิทธิบัตรมไิดอุทธรณคําส่ังของอธิบดี หรือไดอุทธรณ คําส่ังของอธิบดีและ

คณะกรรมการ หรอืศาลไดมีคําส่ังหรือคาํพิพากษาถึงที่สุดแลว ถาผูคัดคานไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตร

สําหรับการประดิษฐนั้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันมีคาํส่ังของอธิบดี หรือนับแตวันที่

คณะกรรมการหรือศาลมีคาํส่ังหรอืคาํพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหถือวาผูคัดคานไดยื่นคําขอ

นั้นในวันเดียวกับวันที่ผูขอรับสิทธิบัตรยืน่คําขอรับสิทธิบัตร และใหถือวาการประกาศโฆษณาคาํ

ขอรับสิทธิบัตรของผูถูกคัดคานตามมาตรา ๒๘ เปนประกาศโฆษณาคาํขอรับสิทธิบัตรของผูคดัคาน

ดวย ในกรณีเชนนี้ ผูใดจะยืน่คําคัดคานคาํขอรับสิทธิบัตรของผูคัดคานเพราะเหตตุนมีสิทธิดีกวานั้น

ไมได 

ในการออกสิทธิบัตรใหแกผูคัดคานนั้น ใหพนักงานเจาหนาทีท่ําการตรวจสอบคาํขอรับสิทธิบัตร

และตรวจสอบการประดษิฐของผูคัดคานตามมาตรา ๒๔ และใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับแกผู

คัดคานดวย 

สวนที่ ๓ 

สิทธิของผูทรงสิทธิบัตร 
 

มาตรา ๓๕ สิทธิบัตรการประดิษฐใหมีอายุยี่สิบปนับแตวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณี

ที่มีการดาํเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิใหนบัระยะเวลาใน

ระหวางการดาํเนินคดีดังกลาวเปนอายุของสิทธิบัตรนัน้ 

มาตรา ๓๕ ทวิ การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๓๖ กอนวันออกสิทธิบัตร มิให ถือวาเปนการละเมิดสิทธิ

ของผูทรงสิทธิบัตร เวนแตจะเปนการกระทําตอการประดิษฐที่ขอรบัสิทธิบัตรและไดมีการประกาศ

โฆษณาคําขอดังกลาวตามมาตรา ๒๘ แลว โดยบุคคลผูกระทาํ รูวาการประดิษฐนั้นไดมีการยืน่

ขอรับสิทธิบัตรไวแลว หรือไดรับคาํบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรวาการประดิษฐนั้นไดมีการยืน่
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ขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับสิทธิบัตรมสิีทธิไดรับคาเสียหายจากบุคคลผูฝาฝนสิทธิ

นั้น การเรียกคาเสียหายดังกลาว ใหยื่นฟองตอศาลหลงัจากที่ไดมีการออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรบั

สิทธิบัตรแลว 

มาตรา ๓๖ ผูทรงสทิธิบัตรเทานั้นมีสิทธิดังตอไปนี ้

(๒) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภณัฑ สิทธิในการผลิต ใช ขาย มไีวเพ่ือขาย เสนอขายหรือนาํเขามา

ในราชอาณาจักรซึ่งผลติภณัฑตามสิทธิบัตร 

        (๒) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิตใช ขาย มีไวเพ่ือขาย 

เสนอขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภณัฑที่ผลิตโดยใช กรรมวิธีตามสิทธิบัตร 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคบัแก 

(๒) การกระทาํใด ๆ เพ่ือประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลอง หรอืวิจยั ทั้งน้ี ตองไมขัดตอ

การใชประโยชนตามปกติของผูทรงสิทธิบัตร และไมทาํใหเส่ือมเสียตอประโยชนอันชอบ

ธรรมของผูทรงสิทธิบัตรเกนิสมควร 

        (๒) การผลติผลิตภณัฑหรือใชกรรมวิธีดังทีผู่ทรงสิทธิบัตรไดจด ทะเบียนไว ซึ่งผูผลิต

ผลิตภณัฑหรอืผูใชกรรมวิธีดังกลาวไดประกอบกิจการหรือมีเครื่องมอื เครื่องใชเพ่ือประกอบกิจการ

ดังกลาวโดยสจุริตกอนวันยืน่ขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร โดยผูผลิตหรือผูใชกรรมวิธีไมรูหรือไม

มีเหตุอันควรรูถึงการจดทะเบียนนั้น ทั้งน้ี โดยไมอยูภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙ ทวิ 

        (๓) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย โดยผูประกอบวชิาชีพ เวชกรรมหรือผูประกอบ

โรคศิลปะ รวมทั้งการกระทําตอผลิตภณัฑยาดังกลาว 

        (๔) การกระทาํใด ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผูขอมีวัตถุประสงคทีจ่ะผลิต จาํหนาย 

หรือนาํเขาซึ่งผลิตภณัฑยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตร ดังกลาวสิ้นอายุลง 

        (๕) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกีย่วกับตัวเรือ เครื่องจักร หรอื

อุปกรณอื่นของเรือของประเทศที่เปนภาคแีหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เกี่ยวกับ

การคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณทีี่เรือดังกลาวไดเขามาใน

ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดยอบัุติเหต ุและจําเปนตองใชอปุกรณดังกลาวกับเรือนั้น 

        (๖) การใชอุปกรณซึง่เปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ การสรางการทํางาน หรือ

อุปกรณอื่นของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศที่เปนภาคแีหงอนุสัญญา หรือความตกลง

ระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสทิธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณทีี่อากาศยาน

หรือยานพาหนะดังกลาวไดเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหต ุ

        (๗) การใช ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณา-จักร ซึ่งผลิตภัณฑตาม

สิทธิบัตร หากผูทรงสิทธิบัตรไดอนญุาต หรือยินยอมใหผลิต หรือขายผลิตภัณฑดงักลาวแลว 

มาตรา ๓๖ ทวิ สิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ ในการประดษิฐที่ไดรับสิทธิบัตรมีขอบเขต

ดังระบุในขอถือสิทธิ ในการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐตามขอ ถือสิทธิ ใหพิจารณาลักษณะ

ของการประดษิฐที่ระบุในรายละเอียดการประดษิฐและรูปเขียนประกอบดวย 

ขอบเขตของการประดษิฐทีไ่ดรับความคุมครองยอมคลุมถึงลักษณะของการประดษิฐที่แมจะมิไดระบุ

ในขอถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แตเปนส่ิงที่มีคณุสมบัติประโยชนใชสอย และทาํใหเกิดผลทํานอง
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เดียวกับลักษณะของการประดิษฐทีร่ะบุไวในขอ ถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลที่มีความชาํนาญใน

ระดับสามัญในศิลปะหรือวทิยาการที่เกีย่วของกับการประดิษฐนั้น 

มาตรา ๓๗ ผูทรงสทิธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “สิทธิบัตรไทย” หรืออักษร สบท. หรืออกัษรตางประเทศ

ที่มีความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏทีผ่ลิตภัณฑ ภาชนะบรรจ ุหรือหีบหอของผลติภัณฑหรือใน

การโฆษณาการประดษิฐตามสิทธิบัตร 

การใชคาํหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขสทิธิบัตรไวดวย 

มาตรา ๓๘ ผูทรงสทิธิบัตรจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสทิธิบัตรของตนตามมาตรา ๓๖ และ

มาตรา ๓๗ หรือจะโอนสทิธิบัตรใหแกบุคคลอื่นก็ได 

มาตรา ๓๙ การอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๓๘ นั้น 

(๒) ผูทรงสทิธิบัตรจะกําหนดเงือ่นไข ขอจํากดัสิทธิหรือคาตอบแทนในลกัษณะที่เปนการ
จํากัดการแขงขันโดยไมชอบธรรมไมได 

เงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการจาํกัดการ แขงขันโดยไมชอบธรรมตาม

วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

        (๒) ผูทรงสทิธิบัตรจะกําหนดใหผูรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร ชําระคาตอบแทน

สําหรับการใชการประดิษฐตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรหมดอายตุามมาตรา ๓๕ ไมได 

การกาํหนดเงื่อนไข ขอจํากดัสิทธิ หรอืคาตอบแทนทีข่ดัตอบทบัญญตัิ แหงมาตรานี้ เปนโมฆะ 

มาตรา ๔๐ ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ ในกรณทีี่มีผูทรงสิทธิบัตรรวมกัน ถามิไดตกลงกันไวเปนอยาง

อื่น ผูทรงสทิธิบัตรรวมแตละคนมีสิทธิใชสิทธิตามมาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ โดยไมตองไดรบั

ความยินยอมจากผูทรงสทิธิบัตรรวมคนอื่น แตการอนุญาตใหใชสิทธิตามสทิธิบัตรหรือการโอน

สิทธิบัตร ตามมาตรา ๓๘ ตองไดรับความยินยอมจาก ผูทรงสทิธิบัตรรวมทุกคน 

มาตรา ๔๑ การอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสทิธิบัตรตามมาตรา ๓๘ ตองทาํเปน

หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามหลกัเกณฑ วิธีการและ เงื่อนไขที่กําหนดโดย

กฎกระทรวง 

ในกรณทีี่อธิบดีเห็นวาขอความใดในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตาม สิทธิบัตรขดัตอบทบัญญัตแิหง

มาตรา ๓๙ ใหอธิบดีเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ถาคณะกรรมการวินิจฉัยวาสัญญานัน้ขัด

ตอบทบัญญตัแิหงมาตรา ๓๙ ใหอธิบดีส่ังไมรับจดทะเบียนสัญญานัน้ เวนแตคูสัญญาจะมีเจตนาให

สวนที่สมบูรณแหงสัญญานั้นแยกจากสวนที่ไมสมบูรณได ในกรณนีั้นอธิบดีจะสั่งรับจดทะเบียน

สัญญาบางสวนก็ได 

(ความในวรรคสามถูกยกเลิก) 

มาตรา ๔๒ การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตรโดยทางมรดก ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กาํหนดโดยกฎกระทรวง 

 

สวนที่ ๔ 

การชาํระคาธรรมเนียมรายป 

---------------------------------------------- 
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มาตรา ๔๓ ผูทรงสทิธิบัตรตองเสียคาธรรมเนียมรายปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง เริ่มแตปที่หา

ของอายุสิทธิบัตร และตองชําระภายในหกสิบวันนับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของ ปที่หานั้นและของ

ทุก ๆ ปตอไป 

ถาสิทธิบัตรออกภายหลังวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หาแหงอายุสิทธิบัตร การชําระคาธรรมเนยีม

รายปสําหรับปที่หาถึงปที่ออกสิทธิบัตร ใหชําระภายในหกสิบวันนับแตวันออกสิทธิบัตร 

ถาผูทรงสิทธิบัตรไมชาํระคาธรรมเนียมรายปภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตอง

เสียคาธรรมเนียมเพิ่มรอยละสามสิบของเงินคาธรรมเนียม รายป โดยตองชําระคาธรรมเนียมรายป

พรอมทั้งคาธรรมเนียมเพิ่มภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันส้ินกําหนดเวลาชาํระคาธรรมเนียม

รายปตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

เม่ือครบกําหนดเวลาตามวรรคสามแลว ถาผูทรงสิทธิบัตรยังไมชําระคาธรรมเนียมรายปและ

คาธรรมเนียมเพิ่ม ใหอธิบดีทํารายงานตอคณะกรรมการเพื่อส่ังเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น 

ในกรณทีี่ผูทรงสิทธิบัตรรองขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันทราบคําส่ังเพิก

ถอนสิทธิบัตรวามีเหตจุําเปนไมอาจชาํระคาธรรมเนียมรายป และคาธรรมเนียมเพิ่มภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสามได คณะกรรมการอาจขยายกําหนดเวลาหรือเพิกถอนคําส่ังเพิกถอน

สิทธิบัตรนั้นตามที่เห็นสมควรก็ได 

มาตรา ๔๔ ผูทรงสทิธิบัตรจะขอชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาโดยชาํระ ทั้งหมดในคราวเดยีว

แทนการชาํระคาธรรมเนียมเปนรายปก็ได 

ในกรณทีี่ผูทรงสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาไปแลว แตไดมกีารแกไขอัตรา

คาธรรมเนียมรายป หรือผูทรงสทิธิบัตรขอคืนสิทธิบัตร หรอืมีการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ผูทรง

สิทธิบัตรไมตองชําระคาธรรมเนียมรายปเพ่ิมเติม หรอืไมมีสิทธิไดรับคืนคาธรรมเนียมรายปที่ได

จายลวงหนาไปแลวนั้น 

สวนที่ ๕ 

การใชสิทธิตามสิทธิบัตร 

----------------------------------- 

 

มาตรา ๔๕ ผูทรงสทิธิบัตรจะขอใหบันทกึคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตาม สิทธิบัตรของตนลงใน

ทะเบียนสิทธิบัตรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได 

เม่ือไดบันทึกคํายินยอมลงในทะเบียนสิทธิบัตรแลวและมีผูมาขอใชสิทธิบัตรนั้น ใหอธิบดีอนุญาตให

บุคคลซึ่งขอใชสิทธิตามสทิธิบัตรนั้นใชสิทธิบัตรได ตามเงื่อนไขขอจาํกัดสิทธิและคาตอบแทนในการ

ใชสิทธิตามสิทธิบัตร ที่ผูทรงสิทธิบัตรและผูขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรตกลงกัน หากทั้งสองฝายตกลง

กันไมไดภายในระยะเวลาทีอ่ธิบดีกําหนดใหอธิบดีกาํหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทน

ตามที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร 

คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสอง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะ กรรมการภายในสามสิบวันนับแต

วันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

การขอใชสิทธิและการอนุญาตตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
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เม่ือไดมีการบนัทึกคาํยินยอมตามวรรคหนึ่ง ใหลดคาธรรมเนียม รายปสําหรับสิทธิบัตรนั้นลง

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวากึ่งหน่ึงของคาธรรมเนียมรายป 

มาตรา ๔๖ เม่ือพนกําหนดสามปนับแตวันออกสิทธิบัตรหรือส่ีปนับแตวัน ยื่นขอรบัสิทธิบัตร 

แลวแตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทหีลัง บุคคลอื่นจะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นตออธิบดีก็ได 

ถาปรากฏวาในขณะที่ยื่นคําขอมีพฤติการณแสดงวาผูทรงสิทธิบัตร ไมใชสิทธิโดยชอบดังตอไปนี้ 

        (๑) ไมมีการผลติผลติภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรภายในราชอาณาจักรโดยไม

มีเหตุผลอันสมควร หรือ 

        (๒) ไมมีการขายผลติภัณฑตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑทีใ่ชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรอืมีการ

ขายผลติภณัฑดังกลาวในราคาสูงเกินควรหรือไมพอสนองความ      ตองการของประชาชนภายใน
ราชอาณาจักรโดยไมมีเหตผุลอันสมควร 

ทั้งน้ี ไมวาจะเปนกรณีตาม (๑) หรอื (๒) ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวา ผูขอไดพยายามขออนุญาตใช

สิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรโดยไดเสนอเงื่อนไขและ คาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤตกิารณ

แหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร 

การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธีิการและ เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๖ ทวิ ยกเลิกทั้งมาตรา 

มาตรา ๔๗ ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรใดอาจมผีลเปนการ ละเมิดขอถือสิทธิใน

สิทธิบัตรอื่น ผูทรงสทิธิบัตรซึ่งประสงคจะใชสิทธิดังกลาวจะยื่นคําขอใช สิทธิตามสิทธิบัตรอื่นตอ

อธิบดีก็ได ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี ้

        (๑) การประดษิฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดษิฐที่มีความกาวหนา อยางสําคัญทาง

เทคโนโลยีซึ่งเปนผลดีทางดานเศรษฐกจิ เม่ือเทียบกับการประดิษฐของ สิทธิบัตรที่ขอใช 

        (๒) ผูทรงสทิธิบัตรมีสิทธิที่จะใชสิทธิตามสิทธิบัตรของผูขอใชสิทธิภายใตเงื่อนไขที่เหมาะสม

ในการขอใชสิทธินั้น 

        (๓) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น เวนแต จะเปนการโอนไป

พรอมกับสิทธิบัตรของตน 

ทั้งน้ี ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสทิธิบัตรนั้น 

โดยไดเสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ แหงกรณแีลว แตไมสามารถตกลงกัน

ไดภายในระยะเวลาอันสมควร 

การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธีิการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๗ ทวิ ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรทีไ่ดรับอนญุาตใหใชตามมาตรา ๔๖ อาจมี

ผลเปนการละเมิดขอถือสิทธิในสิทธิบัตรของบุคคลอื่นอีก ผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ จะยื่นคําขอใช

สิทธิตามสิทธิบัตรอื่นนั้นตออธิบดีก็ไดภายใตหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

        (๑) การประดษิฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดษิฐที่มีความกาวหนาอยางสําคัญทาง

เทคโนโลยีซึ่งเปนผลดีทางดานเศรษฐกจิ เม่ือเทียบกับการประดิษฐของ สิทธิบัตรที่ขอใช 

        (๒) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น 
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ทั้งน้ี ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสทิธิบัตรนั้น 

โดยไดเสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกัน

ไดภายในระยะเวลาอันสมควร 

การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธีิการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๘ ผูทรงสทิธิบัตรมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ 

และมาตรา ๔๗ ทวิ 

สําหรับผูไดรบัอนุญาตแตเพียงผูเดียวใหใชสิทธิของผูทรงสทิธิบัตรตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิไดรบั

คาตอบแทนในการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทว ิได ในกรณีนี้ผูทรง

สิทธิบัตรไมมสิีทธิไดรับคาตอบแทน 

มาตรา ๔๙ ในการยื่นคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรอืมาตรา ๔๗ ทวิ ผูขอใชสิทธิ

ตองเสนอคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรและขอจาํกัดสิทธิของผูทรงสทิธิบัตรและผู

ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสทิธิบัตร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง พรอมกับคําขอใชสิทธิ 

สําหรับกรณีการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๗ ผูขอใชสิทธิ ตองยินยอมอนุญาตใหผูทรงสิทธิบัตรทีต่น

ขอใชสิทธิเปนผูมีสิทธิใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนเปนการตอบแทนดวย 

เม่ือไดรับคาํขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรอืมาตรา ๔๗ ทวิ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่

แจงกําหนดวนัสอบสวนคําขอไปยังผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตร และผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผู

ทรงสทิธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ในการนี ้ใหสงสําเนาคําขอไปยังผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับ

อนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสองดวย 

ในการสอบสวนตามวรรคสอง พนักงานเจาหนาทีจ่ะเรียกผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตร หรือผูไดรับ

อนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใหถอยคําชี้แจง ใหสงเอกสาร 

หรือส่ิงใดเพิ่มเติมก็ได เม่ือพนักงานเจาหนาที่ไดดาํเนินการสอบสวนและอธิบดีไดวินิจฉยัแลว ให

แจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตรและ ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสทิธิบัตรตาม

มาตรา ๔๘ วรรคสอง 

คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสาม คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ ไดภายในหกสิบวันนับแต

วันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น 

มาตรา ๕๐ เม่ืออธิบดีวินิจฉัยวาผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ เปนผู

สมควรไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรได ใหอธิบดีกําหนด คาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิ

ตามสิทธิบัตร และขอจํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรและ ผูไดรับอนญุาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร

ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ตามทีผู่ทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตไดตกลงกัน และในกรณทีีท่ัง้

สองฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาทีอ่ธิบดีกําหนด ใหอธิบดีกาํหนดคาตอบแทน เงื่อนไขใน

การใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอจํากดั สิทธิดังกลาวตามที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร ภายใต

หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

        (๑) ขอบเขตและระยะเวลาที่อนญุาตตองไมเกนิกวาพฤติการณอัน จาํเปน 

        (๒) ผูทรงสทิธิบัตรมีสิทธิที่จะอนญุาตใหผูรับอนุญาตรายอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนดวย

ก็ได 
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        (๓) ผูรบัอนุญาตไมมสิีทธิโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลอื่น เวนแตจะโอนกิจการหรือชื่อเสียง

ในทางการคา โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการอนุญาตใหใชสิทธินั้น ดวย 

        (๔) การอนุญาตจะตองมุงสนองความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรเปนสําคัญ 

        (๕) คาตอบแทนที่กาํหนดจะตองเพียงพอตอพฤติการณแหงกรณี 

เม่ืออธิบดีไดกําหนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอจาํกดัสิทธิดังกลาวแลว 

ใหอธิบดีส่ังใหออกใบอนุญาตใหแกผูไดรบัอนุญาตใหใชสิทธิตามสทิธิบัตรนั้น 

คําส่ังของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ ไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่

ไดรับแจงคาํวนิิจฉัยนั้น 

การออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสทิธิบัตรตามวรรคสอง ใหเปนไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๐ ทวิ ใบอนุญาตใหใชสิทธิที่ออกใหดวยเหตตุามมาตรา ๔๖ อาจยกเลกิไดหากปรากฏวา

เหตุแหงการอนุญาตไดหมดสิ้นไปและไมอาจเกิดขึ้นไดอีก และการ ยกเลิกดังกลาวจะไม

กระทบกระเทอืนสิทธิหรือผลประโยชนทีผู่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไดรับตามใบอนุญาตใหใชสิทธินั้น 

การขอใหยกเลิกใบอนุญาตตามวรรคหนึง่ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการทีก่ําหนดโดย

กฎกระทรวง และใหนําบทบญัญัติมาตรา ๔๙ วรรคสองและวรรค สาม และมาตรา ๕๐ มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๑ เพ่ือประโยชนในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภคหรือ การอันจําเปนในการ

ปองกันประเทศ หรือการสงวนรักษาหรอืการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาต ิหรือส่ิงแวดลอม หรอื

ปองกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรือส่ิงอุปโภคบริโภคอยางอื่นอยางรุนแรง หรอืเพื่อ

ประโยชนสาธารณะอยางอืน่ กระทรวง ทบวง กรม อาจใชสิทธิ ตามสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึง่ตาม

มาตรา ๓๖ โดยกระทําการดังกลาวเองหรือใหบุคคลอืน่กระทําแทน ในการใชสิทธิดังกลาว 

กระทรวง ทบวง กรม จะตองเสียคาตอบแทนแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผู

ทรงสทิธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไม

ชักชา ทั้งน้ี โดยไมอยูภายใตบังคับเงื่อนไขมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ 

ในการนีใ้หยืน่คําขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรตออธิบดี การกําหนด

คาตอบแทนใหเปนไปตามความตกลงระหวางกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประสงคใชสิทธิตามสิทธิบัตร

กับผูทรงสทิธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของ ผูทรงสทิธิบัตร และใหนํามาตรา ๕๐ มาใช

บังคับโดยอนโุลม 

มาตรา ๕๒ ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรฐัมนตรีมีอาํนาจ

ออกคําส่ังใชสิทธิตามสทิธิบัตรใด ๆ ก็ไดเพ่ือการอันจาํเปนในการปองกันประเทศและรักษาความ

มั่นคงแหงชาติ โดยเสียคาตอบแทนที่เปนธรรมแกผูทรง สิทธิบัตร และตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตร

ทราบเปนหนังสือโดยไมชกัชา 

ผูทรงสทิธิบัตรมีสิทธิอุทธรณคาํส่ังดังกลาวหรือจาํนวนคาตอบแทนตอศาลภายในหกสิบวันนับแต

วนัที่ไดรับแจงคําส่ังน้ัน 

 

สวนที่ ๖ 
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การคืนสิทธิบัตร การเลิกขอถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร 

--------------------------------------- 

มาตรา ๕๓ ผูทรงสทิธิบัตรจะขอคืนสิทธิบัตร หรือเลิกขอถือสิทธิบางขอก็ได โดยทําตามหลักเกณฑ

และวิธีการทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง 

การขอคืนสิทธิบัตรหรอืเลิกขอถือสิทธิบางขอตามวรรคหนึ่ง ถามีผูทรงสทิธิบัตรรวม ตองไดรบั

ความยินยอมจากผูทรงสทิธิบัตรรวมทกุคน หรอืถามกีารอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบัตร

ตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ตองไดรับความยินยอม

จากบุคคลนั้นดวย 

มาตรา ๕๔ สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ

มาตรา ๑๔ ใหถือวาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ 

ความไมสมบรูณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือ บุคคลผูมีสวนไดเสียหรอืพนักงาน

อัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได 

มาตรา ๕๕ อธิบดีอาจขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรได ในกรณีดังตอไปนี้ 

        (๑) ในกรณทีี่มีการออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรใด ตามมาตรา ๕๐ แลว ปรากฏ

วาเมื่อพนกําหนดระยะเวลาสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต ดังกลาว ผูทรงสิทธิบัตร ผูรับอนญุาต

จากผูทรงสทิธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร มิไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ

หรือไมมกีารใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนัน้ในราชอาณาจักรโดยไมมเีหตุผลอันสมควร หรือในขณะนั้น

ไมมีผูใดขายหรือนําเขามาในราชอาณาจกัรเพื่อขายซึ่งผลิตภณัฑตามสิทธิบัตร หรือผลิตภัณฑที่ผลิต

โดยใชกรรมวธีิตามสิทธิบัตรนั้น หรือมีการขายผลติภณัฑดังกลาวในราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็น

วามีเหต ุอันควรที่จะเพิกถอนสิทธิบัตรดังกลาว 

        (๒) ผูทรงสทิธิบัตรไดอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสทิธิบัตรโดย ฝาฝนมาตรา ๔๑ 

กอนการขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร ใหอธิบดีมีคําส่ังใหทําการสอบสวนขอเท็จจริง 

และแจงคาํส่ังใหผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตาม สิทธิบัตรทราบเพื่อยื่นคําแถลง

แสดงเหตผุลของตน การยื่นคําแถลงดังกลาวตองยื่นภายใน หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคาํส่ัง 

อธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคาํชีแ้จงหรือใหสงเอกสารหรือส่ิงใดเพิ่มเติมก็ได 

เม่ืออธิบดีไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรใหเพิกถอนสิทธิบัตร ใหอธิบดีทํา

รายงานการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการเพื่อส่ังเพิกถอน สิทธิบัตร 

  
สวนที่ ๗  

(ถูกยกเลิก) 

หมวดที ่๓ 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

-------------------------------- 

 

มาตรา ๕๖ การออกแบบผลิตภัณฑทีจ่ะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี ้ไดตองเปนการ

ออกแบบผลิตภัณฑใหมเพ่ืออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม 
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มาตรา ๕๗ การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ ไมถือวาเปนการออกแบบผลิตภณัฑ ใหม 

        (๑) แบบผลิตภัณฑที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร 

        (๒) แบบผลิตภัณฑที่ไดมีการเปดเผยภาพ สาระสําคัญ หรือรายละเอียด ในเอกสารหรือ

ส่ิงพิมพที่ไดเผยแพรอยูแลว ไมวาในหรอืนอกราชอาณาจักรกอนวนัขอรับสิทธิบัตร 

        (๓) แบบผลิตภัณฑที่เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบ ดวยมาตรา ๒๘ มาแลว

กอนวันขอรับสิทธิบัตร 

        (๔) แบบผลิตภัณฑที่คลายกับแบบผลิตภัณฑดงักลาวใน (๑) (๒) หรือ (๓) จนเห็นไดวาเปน

การเลียนแบบ 

มาตรา ๕๘ การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไมได 

        (๑) แบบผลิตภัณฑที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

        (๒) แบบผลิตภัณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๕๙ การขอรับสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํหนดโดยกฎกระทรวง 

คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดงัตอไปนี้ 

        (๑) ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ 

        (๒) ขอความระบุผลิตภัณฑทีจ่ะใชกับแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตร 

        (๓) ขอถือสิทธิโดยชดัแจง 

        (๔) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๐ คําขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับ ใหขอไดเฉพาะแบบผลิตภณัฑทีใ่ชกับผลติภัณฑอยางเดียว 

การกาํหนดผลิตภัณฑตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๐ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ทีไ่ดยื่นคาํขอรบัสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภณัฑไว

นอกราชอาณาจักร ถายื่นขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภณัฑ นั้นในราชอาณาจักรภายใน

หกเดือนนับแตวันที่ไดยื่นคาํขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุ

วาวันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดยื่นคําขอในราชอาณาจักร

ก็ได 

มาตรา ๖๑ เม่ือไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๘ แลว แตกอนที่อธิบดี

ส่ังใหรับจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑและออกสทิธิบัตร ถาปรากฏวาคาํขอรับสิทธิบัตรไมชอบ

ดวยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ 

ใหอธิบดีส่ังยกคําขอรับสิทธิบัตร และใหพนักงานเจาหนาที่ แจงคาํส่ังไปยังผูขอรบัสิทธิบัตรและผู

คัดคานตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๑ พรอมทั้งปดสําเนาคาํส่ังไว ณ สถานที่รับคาํขอรับ

สิทธิบัตรดวย 

ในกรณีอธิบดมีีคําส่ังยกคาํขอรับสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่งและมีผูคดัคานตามมาตรา ๖๕ 

ประกอบดวยมาตรา ๓๑ ใหอธิบดีพิจารณาคําคัดคานของผูคดัคานตอไป ตามมาตรา ๖๕ 

ประกอบดวยมาตรา ๓๒ 
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มาตรา ๖๒ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑใหมีอายุสิบปนับแตวันขอรับ สิทธิบัตรใน

ราชอาณาจักร ในกรณีที่มกีารดาํเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย มาตรา ๑๖ หรือ

มาตรา ๗๔ มิใหนับระยะเวลาในระหวางการดาํเนินคดีดังกลาวเปนอายุของสิทธิบัตรนั้น 

มาตรา ๖๒ ทวิ การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๖๓ กอนวันออกสิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิ

ของผูทรงสิทธิบัตร เวนแตจะเปนการกระทําตอการออกแบบผลิตภณัฑ ที่ขอรับสิทธิบัตร และไดมี

การประกาศโฆษณาคําขอดงักลาวตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย มาตรา ๒๘ แลว โดยบุคคล

ผูกระทาํรูวาการออกแบบผลิตภัณฑนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตร ไวแลว หรือไดรับคําบอกกลาว

เปนลายลักษณอักษรวาการออกแบบผลติภัณฑนั้นไดมีการยื่นขอรบัสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ 

ผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิไดรบัคาเสียหายจากบุคคล ผูฝาฝนสิทธินั้น การเรยีกคาเสียหายดังกลาวให

ยื่นฟองตอศาล หลังจากที่ไดมีการออก สิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรแลว 

มาตรา ๖๓ ผูทรงสทิธิบัตรเทานั้นมีสิทธิใชแบบผลิตภณัฑกับผลิตภณัฑตาม สิทธิบัตร หรือขาย หรือ

มีไวเพ่ือขาย หรือเสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง ผลิตภณัฑทีใ่ชแบบผลิตภณัฑดังกลาว 

เวนแตการใชแบบผลิตภณัฑเพ่ือประโยชนในการ ศึกษาหรือวจิัย 

มาตรา ๖๔ สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ 

ประกอบดวยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ใหถือวาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ 

ความไมสมบรูณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือ บุคคลผูมีสวนไดเสียหรอืพนักงาน

อัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได 

มาตรา ๖๕ ใหนําบทบัญญตัิมาตรา 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 วาดวยสิทธิบัตรการประดษิฐมาใชบังคบัในหมวด ๓ วาดวยสิทธิบัตร

การออกแบบผลิตภณัฑโดยอนุโลม 

 

หมวดที ่๔ 

คณะกรรมการสิทธิบัตร 

---------------------------- 

 

มาตรา ๖๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสทิธิบัตร” ประกอบดวย 

ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคณุวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภณัฑอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร เภสัชศาสตร 

เศรษฐศาสตร และนิติศาสตร อีกไมเกินสิบสองคนซึ่งคณะรฐัมนตรแีตงตั้ง โดยในจํานวนนี้ให

แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒภิาคเอกชนไมนอยกวาหกคน 

คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการก็ได 

มาตรา ๖๗ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรแีตงตั้งมีวาระอยูในตาํแหนงคราวละสองป 



 18 

ในกรณทีี่กรรมการพนจากตําแหนง หรือในกรณทีีค่ณะรัฐมนตร ีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวาง

ที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูได รับแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปน

กรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตาํแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึง่ไดแตงตั้งไวแลว 

กรรมการซึ่งพนจากตาํแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 

มาตรา ๖๘ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรแีตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ 

        (๑) ตาย 

        (๒) ลาออก 

        (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 

        (๔) เปนบุคคลลมละลาย 

        (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ 

        (๖) ไดรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสาํหรับความผดิที่ได

กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๖๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชมุไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดจงึเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่

ได ใหกรรมการที่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานใน ที่ประชุม 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๗๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(๑) ใหคาํแนะนําหรือคาํปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัตินี ้

(๒) วินิจฉัยอทุธรณคําส่ังหรือคาํวินิจฉยัของอธิบดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 

๔๑ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ 

ประกอบดวยมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๗๒ 

(๓) ปฏิบัติการอื่นตามทีก่าํหนดไวในพระราชบัญญัตนิี้ 

(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตรหรือนสิุทธิบัตรตามที่รฐัมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๗๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาเสนอ ความเห็นตอ

คณะกรรมการ และใหนําความในมาตรา ๖๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม 

มาตรา ๗๒ ในกรณทีี่มีคาํส่ังหรือคําวินจิฉัยของอธิบดีตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ 

มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ หรอืมาตรา ๖๕ 

ประกอบดวยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ หรือ 

มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๖๕ เบญจ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย มาตรา 

๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ผูมีสวนไดเสียตามมาตราดังกลาวมสิีทธิอุทธรณตอ

คณะกรรมการภายในหกสบิวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังหรือคําวินจิฉัยของ อธิบดี ถาไมอุทธรณ

ภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคาํส่ังหรือคําวินิจฉยัของอธิบดีเปนที่สุด 
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การอทุธรณตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที ่ถามีคูกรณีใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนา

อุทธรณไปยังคูกรณีดวย 

มาตรา ๗๓ ในการพิจารณาอุทธรณคําส่ัง หรือคําวินิจฉัยของอธิบด ีหรือพิจารณารายงานการ

สอบสวนของอธิบดีตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือรายงานของ อธิบดีตามมาตรา ๔๓ หรือ

มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๓ เพ่ือส่ังเพิกถอน สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คณะกรรมการ

จะใหผูคดัคาน หรือผูโตแยง หรือผูทรงสิทธิบัตร หรือผูทรงอนุสิทธบัิตร หรือผูขอใหตรวจสอบอนุ

สิทธิบัตร หรอืผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือตามอนุสิทธิบัตร แลวแตกรณ ีนํา

พยานหลักฐานมาแสดงหรอืแถลงเพิ่มเติมก็ได ทั้งน้ี ตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๗๔ เม่ือคณะกรรมการไดวินิจฉยัหรือมคีําส่ังตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ 

มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ หรอืมาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๑ มาตรา 

๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๕ หรอืมาตรา ๗๒ แลว ใหแจงคาํวินิจฉัยหรือคําส่ังพรอม

ดวยเหตผุลไปยังผูอุทธรณและคูกรณี หรอืผู ทรงสทิธิบัตร หรือผูทรงอนุสิทธิบัตร หรอืผูไดรับ

อนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือตาม อนุสิทธิบัตร แลวแตกรณ ีคูกรณีฝายใดไมเห็นดวยกบัคํา

วินิจฉัยหรือคาํส่ังน้ัน มีสิทธิอุทธรณตอศาลไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคาํวินิจฉยัหรือ

คําส่ัง ถาไมดําเนินคดีภายในระยะเวลาดงักลาว ใหถือวาคําวินจิฉยัหรือคําส่ังของคณะกรรมการเปน

ที่สุด 

ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามพระราชบัญญตัินี้ หามมใิหศาลสั่งใหคณะกรรมการหรอื

อธิบดีเสียคาฤชาธรรมเนียมแทนฝายอื่น 

 

หมวด ๕ 

เบ็ดเตล็ด 

----------------------- 

 

มาตรา ๗๕ หามมิใหบุคคลใดซึ่งไมมีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ใชคําวา “สิทธิบัตรไทย” “อนุ

สิทธิบัตรไทย” หรืออักษร สบท. หรือ อสบท. หรืออักษร ตางประเทศที่มคีวามหมายเชนเดียวกัน 

หรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกันใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจ ุหรือหีบหอของ

ผลิตภณัฑ หรอืในการโฆษณาการประดษิฐ หรือการออกแบบผลิตภณัฑใด ๆ 

มาตรา ๗๖ หามมิใหบุคคลใดใชคาํวา “รอรับสิทธิบัตร” หรือ “รอรบั อนุสิทธิบัตร” หรือคําอื่นใดที่

มีความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏที่ผลติภัณฑ ภาชนะ บรรจหุรือหบีหอของผลิตภัณฑ หรือใน

การโฆษณาการประดษิฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ ใด ๆ เวนแตเปนผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตรและยังอยูในระหวางการพิจารณาคําขอนั้น 

มาตรา ๗๗ ในกรณทีี่ผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ ฟอง

ผูฝาฝนสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของตนเปนคดแีพง หากผูทรง สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุ

สิทธิบัตรพิสูจนไดวาผลิตภณัฑทีจ่ําเลยผลิต มีลักษณะเชนเดียวกันหรือคลายกันกบัผลิตภัณฑทีผ่ลิต

โดยใชกรรมวธีิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร   ใหสันนษิฐานไวกอนวาจําเลยไดใช
กรรมวิธีของผูทรงสทิธิบัตรหรือผูทรงอนสิุทธิบัตร เวนแตจาํเลยจะพสูิจนใหเห็นเปนอยางอื่น 
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มาตรา ๗๗ ทวิ ในกรณทีี่มหีลักฐานโดยชัดแจงวามีผูกระทาํหรือกําลังจะกระทาํการอยางใดอยาง

หนึ่ง อันเปนการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตาม มาตรา ๓๖ หรือมาตรา 

๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ผูทรงสิทธิบัตร หรือผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอให

ศาลมคีําส่ังใหบุคคลดังกลาวระงับหรือละเวนการกระทําดงักลาว นั้นได การที่ศาลมีคําส่ังดังกลาว

ไมตัดสิทธิผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรที่จะเรยีกคาเสียหายตามมาตรา ๗๗ ตรี 

มาตรา ๗๗ ตรี ในกรณีที่มกีารฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรง อนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ 

หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ศาลมอีํานาจสั่งใหผูฝาฝนชดใช

คาเสียหายแกผูทรงสทิธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามจํานวน ทีศ่าลเห็นสมควร โดยคํานึงถึง

ความรายแรงของความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียประโยชน และคาใชจายอันจาํเปนในการบังคับ

ตามสิทธิของผูทรงสทิธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรดวย 

มาตรา ๗๗ จัตวา บรรดาสนิคาที่อยูในครอบครองของผูกระทาํการอนัเปน การฝาฝนสิทธิของผูทรง

สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรอื มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย

มาตรา ๓๖ ใหริบเสียทั้งส้ิน ในกรณทีี่ศาลเห็นสมควรอาจมีคาํส่ังใหทาํลายสินคาดังกลาวหรือ

ดําเนินการอยางอื่นเพื่อปองกันมิใหมีการนําเอาสินคาดังกลาว ออกจําหนายอีกก็ได 

มาตรา ๗๗ เบญจ บุคคลใดขอรับหรือรวมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ

อยางเดยีวกันโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี ใหถือวาบคุคลนั้นขอรับ อนุสิทธิบัตรสําหรับการ

ประดิษฐนั้น 

มาตรา ๗๗ ฉ ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดษิฐอยางเดียวกันโดย ไมไดรวมกัน และมี

บุคคลฝายหนึง่ไดยื่นคาํขอรบัสิทธิบัตร แตบุคคลอกีฝายหนึ่งไดยื่นคาํขอรับอนุสิทธิบัตร 

        (๑) ใหบุคคลซึ่งไดยืน่คําขอรับสิทธิบัตรหรอืคาํขอรับอนุสิทธิบัตรไวกอน เปนผูมีสิทธิรับ

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้น 

        (๒) ถามีการยื่นคาํขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกนักับการยื่นคาํขอรับ อนุสิทธิบัตร ใหพนักงาน

เจาหนาทีแ่จงใหผูขอรับสิทธิบัตรและผูขอรับอนุสิทธิบัตรทราบเพื่อให ทาํความตกลงกันวาจะให

บุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรอืใหมีสิทธิรวมกัน และจะใหคาํขอรับ สิทธิบัตรหรือคาํขอรับอนุ

สิทธิบัตรเปนคําขอสาํหรับการประดิษฐนั้น ถาตกลงกันไมไดภายใน เวลาที่อธิบดีกําหนด ใหคูกรณี

นําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันส้ินสุดระยะเวลา ที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดไีปสู

ศาลภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาบุคคลเหลานั้นละทิ้งคาํขอรบัสิทธิบัตรและละทิ้งคาํขอรบัอนุ

สิทธิบัตร 

มาตรา ๗๗ สัตต ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ หรอืวันประกาศ

โฆษณาการจดทะเบียนการประดษิฐและออกอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดษิฐใด ผูขอรับอนุ

สิทธิบัตร ผูทรงอนุสิทธิบัตร ผูขอรับสิทธิบัตร หรือผูทรงสิทธิบัตรผูใดเห็นวาการจดทะเบียนการ

ประดิษฐและออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สําหรับการประดษิฐนั้นอาจไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตร ี

เพราะการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐอยางเดยีวกันกับของตน และตนไดยื่นคาํขอรับอนุสิทธิบัตร

หรือยื่นคาํขอรับสิทธิบัตรไวในวันเดียวกันกับการยื่นคาํขอรับสิทธิบัตร หรือการยืน่คําขอรบัอนุ

สิทธิบัตรดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐนั้นไดยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตรโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี หรือไม 
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เม่ือไดรับคาํขอใหตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ ตรวจสอบและทํารายงานการ

ตรวจสอบเสนออธิบดี 

เม่ืออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสองแลว เห็นวาการจด

ทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการประดษิฐนั้นจะไมชอบดวย

มาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐนั้นเปนการประดษิฐอยางเดียวกัน และวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตร

หรือวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนวันเดียวกันกับวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร หรอืวันยื่นคําขอรับ

สิทธิบัตรของผูขอใหตรวจสอบ ใหอธิบดแีจงใหผูขอรับสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร และผูขอให

ตรวจสอบทราบ เพ่ือใหทาํความตกลงกนัวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกนั ถา

ตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดี กําหนด ใหถือวาบคุคลเหลานั้นมีสิทธิรวมกันในการประดษิฐนั้น 

มาตรา ๗๗ อัฏฐ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวย มาตรา ๖๕ ตรี ใหถือวา

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ 

ความไมสมบรูณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได 

ในกรณีการจดทะเบียนการประดษิฐและออกสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ 

ตรี และไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสําหรบัการ ประดิษฐนั้นในวันเดียวกัน ผูทรง

สิทธิบัตรและผูทรงอนุสิทธิบัตร หรือผูมสีวนไดเสียอื่น หรือ พนักงานอัยการอาจขอใหอธิบดีเรยีกให

ผูทรงสทิธิบัตรและผูทรงอนุสิทธิบัตรนั้นทําความตกลง กันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือให

มีสิทธิรวมกัน และตองทาํความตกลงกันวาจะเลือกใหการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐที่ไดรบั

สิทธิบัตร หรอือนุสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่งแตเพียงอยางเดยีว ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่

อธิบดีกําหนด ใหถือวาผูทรงสิทธิบัตรและผู ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิรวมกันและใหถือวาการประดิษฐ

นั้นเปนการประดิษฐที่ไดรบัอนุสิทธิบัตร 

มาตรา ๗๘ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือใบอนุญาตใหใชสิทธิของผูใดสูญหาย หรือชํารดุใน

สาระสําคญั ใหเจาของขอรบัใบแทนสิทธิบัตร ใบแทนอนุสิทธิบัตร หรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิ

นั้นไดตามหลกัเกณฑและวธีิการทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๗๙ บรรดาคาํขอ คาํคัดคาน คําโตแยง และคาํอุทธรณ ตามพระราชบัญญตัิ นี้ ใหใชแบบ

พิมพและมีสําเนาตามที่อธิบดีกําหนด 

มาตรา ๘๐ บรรดาคาํขอรับสิทธิบัตร คาํขอรับอนุสิทธิบัตร การประกาศโฆษณา คําขอรับสิทธิบัตร 

คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให

ใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คาํขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอ

เปลี่ยนแปลงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอตออายุ อนุสิทธิบัตร คําขอบันทึกคาํยินยอมใหบุคคล

อื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตร คําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบอนุญาตให

ใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คาํอุทธรณคําส่ังหรือคําวินจิฉัยของอธิบดี ใบแทนสทิธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร ใบแทน ใบอนุญาตใหใชสิทธิ คําขออืน่ ๆ การคัดสําเนาเอกสารและการรับรอง

สําเนาเอกสาร ใหเสีย คาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวดที ่๖ 

ความผดิและกําหนดโทษ 
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มาตรา ๘๑ เจาพนักงานผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรอื มาตรา ๖๕ 

ประกอบดวยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๒๑ หรือ มาตรา ๒๓ วรรคสอง 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

มาตรา ๘๒ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ 

ทศ ประกอบดวยมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

มาตรา ๘๓ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรอืมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบ ดวยมาตรา ๒๓ 

วรรคสอง ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรบัไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

มาตรา ๘๓ ทวิ ยกเลิก 

มาตรา ๘๓ ตรี ยกเลิก 

มาตรา ๘๓ จตัวา ยกเลิก 

มาตรา ๘๔ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ หนึ่งป หรือ

ปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

มาตรา ๘๕ บุคคลใดกระทาํอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ โดยไมไดรับอนุญาต

จากผูทรงสทิธิบัตร ตองระวางโทษจาํคกุไมเกินสองป หรือปรับไมเกนิ ส่ีแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

มาตรา ๘๖ บุคคลใดกระทาํอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย มาตรา ๓๖ โดย

ไมไดรับอนุญาตจากผูทรงอนุสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรบัไมเกินสองแสน

บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

มาตรา ๘๗ บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดษิฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ หรืออนุสิทธิบัตร 

โดยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกพนกังานเจาหนาที่เพ่ือใหไดไปซึ่ง สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรบั 

มาตรา ๘๘ ในกรณทีี่ผูกระทําผดิซึ่งตองรบัโทษตามพระราชบัญญตันิี้เปนนิติบุคคล ผูดําเนินกิจการ

หรือผูแทนของนิติบุคคลนัน้ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิด นั้น ๆ ดวย เวนแต

จะพิสูจนไดวาการกระทาํของนิติบุคคลนัน้ไดกระทาํโดยตนมิไดรูเหน็หรือยินยอมดวย 

------------------------------------- 

ผูสนองพระราชโองการ 

ส. โหตระกติย 

รองนายกรัฐมนตร ี

 


