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เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรเพื่อคุมครองการประดิษฐ และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนํา และยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๓ในพระราชบัญญัตินี้
"สิทธิบัตร" หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ตามที่กาํ หนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้
"อนุสิทธิบัตร" หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ ตามที่
กําหนดในหมวด ๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัตินี้
"การประดิษฐ" หมายความวา การคิดคนหรือคิดทําขึ้น อันเปนผลให ไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม หรือการกระทําใด ๆ ที่ทําใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี
"กรรมวิธี" หมายความวา วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือการเก็บรักษา
ใหคงสภาพหรือใหมีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ และรวมถึงการใช
กรรมวิธีนั้น ๆ ดวย
"แบบผลิตภัณฑ" หมายความวา รูปรางของผลิตภัณฑ หรือองคประกอบ ของลวดลาย
หรือสีของผลิตภัณฑ อันมีลกั ษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑซึ่งสามารถใชเปนแบบสําหรับ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได
"ผูทรงสิทธิบตั ร" หมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิบัตร

"ผูทรงอนุสิทธิบัตร" หมายความรวมถึงผูรับโอนอนุสิทธิบัตร
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการสิทธิบัตร
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสนิ ทางปญญา และใหหมายความ รวมถึงผูซึ่ง
อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทาย
พระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอืน่ เพือ่ ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด ๒
สิทธิบัตรการประดิษฐ
สวนที่ ๑
การขอรับสิทธิบัตร
มาตรา ๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไดตองประกอบ ดวย
ลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนการประดิษฐขนึ้ ใหม
(๒) เปนการประดิษฐที่มีขนั้ การประดิษฐสูงขึ้น และ
(๓) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม
มาตรา ๖ การประดิษฐขนึ้ ใหม ไดแก การประดิษฐทไี่ มเปนงานที่ปรากฏอยูแลว
งานที่ปรากฏอยูแลว ใหหมายความถึงการประดิษฐ ดังตอไปนี้ดว ย
(๑) การประดิษฐที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร
(๒) การประดิษฐที่ไดมกี ารเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพที่
ไดเผยแพรอยูแ ลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร และ ไมวาการเปดเผยนัน้
จะกระทําโดยเอกสาร สิ่งพิมพ การนําออกแสดง หรือการเปดเผยตอสาธารณชนดวยประการใด ๆ
(๓) การประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร
กอนวันขอรับสิทธิบัตร
(๔) การประดิษฐที่มีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักรเปนเวลา
เกินสิบแปดเดือน กอนวันขอรับสิทธิบัตรแตยังมิไดมีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให

(๕) การประดิษฐที่มีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวไมวาในหรือนอก
ราชอาณาจักร และไดประกาศโฆษณาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
การเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเปนผลมาจากการ กระทําอันมิชอบ
ดวยกฎหมาย หรือการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดโดยผูประดิษฐ รวมทั้งการแสดงผลงาน
ของผูประดิษฐในงานแสดงสินคาระหวางประเทศ หรือในงานแสดงตอสาธารณชนของทางราชการ
และการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดดังกลาวไดกระทําภายในสิบสองเดือนกอนที่จะมีการ
ขอรับสิทธิบัตร มิใหถือวาเปนการเปดเผยสาระ สําคัญหรือรายละเอียดตาม (๒)
มาตรา ๗ การประดิษฐที่มีขนั้ การประดิษฐสูงขึ้น ไดแก การประดิษฐที่ไมเปนที่ประจักษ
โดยงายแกบุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภทนัน้
มาตรา ๘ การประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม ไดแก การ ประดิษฐที่
สามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิช
ยกรรม
มาตรา ๙ การประดิษฐดังตอไปนี้ไมไดรบั ความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
(๑) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูตาม ธรรมชาติ สัตว พืช
หรือสารสกัดจากสัตวหรือพืช
(๒) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(๓) ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
(๔) วิธีการวินจิ ฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย หรือสัตว
(๕) การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน
มาตรา ๑๐ ผูประดิษฐเปนผูมสี ิทธิขอรับสิทธิบัตร และมีสิทธิที่จะไดรับการระบุชื่อวาเปนผู
ประดิษฐในสิทธิบัตรสิทธิขอรับสิทธิบัตรยอมโอนและรับมรดกกันได
การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและ ผูรับโอน
มาตรา ๑๑ สิทธิขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐซึ่งลูกจางไดประดิษฐขึ้น โดยการ
ทํางานตามสัญญาจางหรือโดยสัญญาจางที่มีวัตถุประสงคใหทําการประดิษฐ ยอมตกไดแกนายจาง
เวนแตสัญญาจางจะระบุไวเปนอยางอื่น
ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางที่ทําการประดิษฐสิ่ง หนึ่งสิ่งใดดวยการใช
วิธีการ สถิติหรือรายงานซึ่งลูกจางสามารถใชหรือลวงรูไดเพราะการเปนลูกจางตามสัญญาจางนั้น
แมวาสัญญาจางจะมิไดเกีย่ วของกับการประดิษฐ
มาตรา ๑๒ เพือ่ สงเสริมใหมีการประดิษฐและเพื่อความเปนธรรมแกลูกจางในกรณีที่การ
ประดิษฐของลูกจางตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ถานายจางไดรับประโยชนจากการประดิษฐหรือนํา

สิ่งประดิษฐนนั้ ไปใช ใหลูกจางมีสิทธิไดรับบําเหน็จพิเศษจากนายจางนอกเหนือจากคาจางตามปกติ
ได
ใหลูกจางที่ทําการประดิษฐตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มีสิทธิไดรับ บําเหน็จพิเศษจาก
นายจาง
สิทธิที่จะไดรบั บําเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจางหาไดไม
การขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหยนื่ ตออธิบดีตาม หลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง และใหอธิบดีมีอาํ นาจกําหนดบําเหน็จพิเศษ ใหแกลูกจางตามที่เห็นสมควร
โดยคํานึงถึงคาจาง ความสําคัญในการประดิษฐ ประโยชน ที่นายจางไดรับหรือจะไดรับจากการ
ประดิษฐดังกลาว และเงื่อนไขอื่นตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ เพือ่ ประโยชนในการสงเสริมการประดิษฐของขาราชการ หรือพนักงาน
องคการของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใหถือวาขาราชการ หรือพนักงานองคการของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจมี
สิทธิเชนเดียวกับลูกจางตามความในมาตรา ๑๒ เวนแตระเบียบของทางราชการหรือองคการของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจนั้น จะกําหนดไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๑๔ บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรไดตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในประเทศไทย
(๒) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศ
เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
(๓) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหง
ใหญ ตั้งอยูใ นประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนัน้ ได
(๔) มีภูมิลําเนา หรืออยูในระหวางการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยาง
แทจริงและจริงจังในประเทศไทย หรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวาง
ประเทศเกีย่ วกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูด วย
มาตรา ๑๕ ถามีบุคคลหลายคนทําการประดิษฐรวมกัน บุคคลเหลานั้นมีสิทธิขอรับ
สิทธิบัตรรวมกัน
ในกรณีผูประดิษฐรวมคนใดไมยอมรวมขอรับสิทธิบัตร หรือติดตอ ไมได หรือไมมีสทิ ธิขอรับ
สิทธิบัตร ผูประดิษฐคนอื่นจะขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐทไี่ ดทํารวมกันนั้นในนามของ
ตนเองก็ได
ผูประดิษฐรวมซึ่งไมไดรวมขอรับสิทธิบัตรจะขอเขาเปนผูรวมขอรับสิทธิบัตรเมื่อใดก็ไดกอนมีการ
ออกสิทธิบัตร เมื่อไดรับคําขอแลว ใหพนักงานเจาหนาทีแ่ จงกําหนดวันสอบสวนไปยังผูขอรับ
สิทธิบัตร ในการนี้ใหสงสําเนาคําขอไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตรคนอื่นดวย
ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอรับ สิทธิบัตรและผูรวม
ขอรับสิทธิบัตร มาใหถอยคําชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติม ก็ได เมื่อพนักงานเจาหนาที่

ไดดําเนินการสอบสวนและอธิบดีไดวนิ ิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวม
ขอรับสิทธิบัตร
มาตรา ๑๖ ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกันโดยไมไดรวมกัน ให
บุคคลซึ่งไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไวกอนเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตร ถายื่นคําขอรับสิทธิบัตร ในวัน
เดียวกัน ใหทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมสี ิทธิรวมกัน ถาตกลงกัน
ไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวนั สิ้น
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศ าลภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวา บุคคลเหลานั้นละ
ทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
มาตรา ๑๗ การขอรับสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ าํ หนดโดย
กฎกระทรวง
คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
(๒) ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ
(๓) รายละเอียดการประดิษฐที่มีขอความสมบูรณ รัดกุม และชัดแจง อันจะทําใหผูมคี วาม
ชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของสามารถทําและปฏิบัติการตามการ
ประดิษฐนั้นได และตองระบุวิธีการในการประดิษฐที่ดที ี่สุดที่ผูประดิษฐจะพึงทราบได
(๔) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง
(๕) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิบตั ร หากคําขอรับสิทธิบัตรเปนไปตามที่กาํ หนดในความตกลงหรือความรวมมือ
ระหวางประเทศดังกลาว ใหถือวาคําขอดังกลาวเปนคําขอรับสิทธิบัตรตาม พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๘ คําขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับ ใหขอไดเฉพาะการประดิษฐอยางเดียว คําขอรับ
สิทธิบัตรเพื่อการประดิษฐหลายอยางในคําขอฉบับเดียวกัน จะกระทําไดตอเมื่อการประดิษฐหลาย
อยางนั้นมีความเกี่ยวพันอันอาจถือไดวาเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน
มาตรา ๑๙ บุคคลใดแสดงการประดิษฐหรือสิ่งประดิษฐในงานแสดงตอสาธารณชน ซึ่ง
หนวยงานของรัฐเปนผูจัดหรืออนุญาตใหมขี ึ้นในราชอาณาจักร ถาไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับ
การประดิษฐนั้นภายในสิบสองเดือนนับแตวันเปดงานแสดงตอสาธารณชน ใหถือวา ไดยนื่ คําขอ
นั้นในวันเปดงานแสดงนัน้
มาตรา ๑๙ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ไดยนื่ คําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการ ประดิษฐไว
นอกราชอาณาจักร ถายื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นใน ราชอาณาจักรภายในสิบสอง
เดือนนับแตวนั ที่ไดยนื่ คําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปน ครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวา

วันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็
ได
มาตรา ๒๐ ผูขอรับสิทธิบัตรอาจขอแกไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตรได ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง แตการแกไขเพิ่มเติมนัน้ ตองไมเปนการเพิ่มเติมสาระสําคัญของ
การประดิษฐ
มาตรา ๒๑ หามมิใหเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรเปดเผยรายละเอียด
การประดิษฐ หรือยอมใหบคุ คลใดตรวจหรือคัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐ ไมวา โดยวิธีใด ๆ
กอนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความยินยอม เปนหนังสือจากผูขอรับ
สิทธิบัตร
มาตรา ๒๒ หามมิใหบุคคลใดซึ่งรูอยูวาการประดิษฐนนั้ ไดมีผูยนื่ คําขอรับ สิทธิบัตรไว
แลวเปดเผยรายละเอียดการประดิษฐไมวาโดยวิธีใด ๆ หรือกระทําโดยประการอื่นทีอ่ าจจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกผขู อรับสิทธิบัตร กอนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะ
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับสิทธิบัตร
มาตรา ๒๓ ในกรณีอธิบดีเห็นวาการประดิษฐตามคําขอรับสิทธิบัตรใดเปนการประดิษฐ ที่
ตองรักษาไวเปนความลับเพื่อประโยชนแกความมัน่ คงแหงราชอาณาจักร อธิบดีมีอํานาจสั่งให
ปกปดสาระสําคัญและรายละเอียดการประดิษฐนนั้ ไวเปนความลับ จนกวาจะสั่งเปนอยางอื่น
หามมิใหบุคคลใดรวมทั้งผูขอรับสิทธิบัตรเปดเผยสาระสําคัญหรือ รายละเอียดการประดิษฐ โดย
รูอยูวาอธิบดีไดสั่งใหปกปดไวเปนความลับตามวรรคหนึ่ง เวนแต จะมีอํานาจทําไดโดยชอบดวย
กฎหมาย
สวนที่ ๒
การออกสิทธิบัตร
มาตรา ๒๔ ในการออกสิทธิบัตรเพื่อคุมครองการประดิษฐ ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการ
ตรวจสอบ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรใหถูกตองตามมาตรา ๑๗
(๒) ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาํ หนดโดย กฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ เพือ่ ประโยชนในการพิจารณาออกสิทธิบัตร อธิบดีอาจขอใหสวนราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือองคการของรัฐ หรือสํานักงานหรือองคการสิทธิบัตรของรัฐตางประเทศ
หรือระหวางประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และ
มาตรา ๙ หรือรายละเอียดการประดิษฐตามมาตรา ๑๗ (๓) ตามคําขอรับสิทธิบัตรได และอธิบดีอาจ
ใหถือวาการปฏิบัติงานในการตรวจสอบนัน้ เปนการปฏิบัติงานของพนักงาน เจาหนาที่ได

มาตรา ๒๖ ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวาคําขอ รับ
สิทธิบัตรใดมีการประดิษฐหลายอยางที่ไมมีความเกีย่ วพันกันจนอาจถือไดวาเปนการประดิษฐอยาง
เดียวกัน ใหแจงใหผูขอรับสิทธิบัตรแยกคําขอสําหรับการประดิษฐแตละอยาง
ถาผูขอรับสิทธิบัตรไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยางหนึ่งอยางใดที่ไดแยก
ตามวรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ ใหถือวาไดยื่นคํา
ขอนั้นในวันยืน่ คําขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก
การแยกคําขอใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย กฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไมเห็นดวยกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ผูขอรับสิทธิบัตร
จะตองยืน่ อุทธรณคําสั่งตออธิบดีภายในระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน เมื่ออธิบดี ไดวนิ ิจฉัยและมี
คําสั่งแลว ใหคําสั่งของอธิบดีเปนที่สุด
มาตรา ๒๗ ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอรับ
สิทธิบัตรมาใหถอยคําชี้แจง หรือใหสงเอกสาร หรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได
ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักร ใหผูขอรับ
สิทธิบัตรสงผลการตรวจสอบการประดิษฐ หรือรายละเอียดการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่จะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูขอรับสิทธิบัตร สงเอกสารนั้นพรอม
ดวยคําแปลเปนภาษาไทย
ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง หรือไมสง
เอกสารตามวรรคสองภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร เวนแตในกรณี
ที่มีเหตุจําเปนอธิบดีอาจขยายกําหนดเวลาดังกลาวใหตามที่เห็น สมควร
มาตรา ๒๘ เมือ่ พนักงานเจาหนาที่เสนอรายงานการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร ตออธิบดี
แลว
(๑) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรไมถูกตองตามมาตรา ๑๗ หรือการประดิษฐ
นั้นไมไดรับความคุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร นั้นและใหพนักงาน
เจาหนาที่มหี นังสือแจงคําสั่งโดยทางไปรษณียลงทะเบียน ตอบรับไปยังผูขอรับสิทธิบัตรหรือโดย
วิธีการอื่นที่อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่อธิบดีมีคําสั่ง
(๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรถูกตองตามมาตรา ๑๗ และการประดิษฐนั้น
ไดรับความคุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง และกอนการประกาศโฆษณา ใหพนักงาน
เจาหนาทีแ่ จงผูขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่อธิบดีกําหนด หรือโดยมีหนังสือแจงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อใหผขู อรับสิทธิบัตรชําระคา ธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผูขอรับ
สิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรบั แจงหรือ

ไดรับหนังสือแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจง
ผูขอรับสิทธิบัตรโดยทางไปรษณียลงทะเบียน ตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผูขอรับสิทธิบัตรยังไม
ชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายใน หกสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาวอีก
ใหถือวาผูขอรับสิทธิบัตรละทิ้งคําขอรับ สิทธิบัตร
มาตรา ๒๙ เมือ่ ไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ผูขอรับสิทธิบัตรตองยื่นคําขอให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕ ภายใน หาปนับแตวนั
ประกาศโฆษณา ในกรณีทมี่ ีการคัดคานและมีการอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตาม มาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๔ ใหยื่นคําขอภายในหนึ่งปนับแตวันที่คําวินิจฉัยชี้ขาดถึงที่สุด แลว แตระยะเวลาใดจะ
สิ้นสุดลงทีหลัง ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมยื่นคําขอภายในเวลาที่กําหนดไว ใหถือวาละทิง้ คําขอรับ
สิทธิบัตร
ในกรณีที่อธิบดีขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคการของรัฐ หรือสํานักงาน
หรือองคการสิทธิบัตรของรัฐตางประเทศหรือระหวางประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา
๒๕ ถามีคาใชจายในการตรวจสอบการประดิษฐนั้น ใหผขู อรับสิทธิบัตรชําระคาใชจายนั้นตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ แจงใหทราบ ถาผูขอรับ
สิทธิบัตรไมชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใหถือวาละทิ้งคําขอรับ สิทธิบัตร
มาตรา ๓๐ เมือ่ ไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ถาปรากฏวาคําขอรับ สิทธิบัตรไม
ชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหอธิบดี สั่งยกคําขอรับ
สิทธิบัตร และใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําสั่งไปยังผูขอรับสิทธิบัตรรวมทั้งผูคัดคานในกรณีที่มกี าร
คัดคานตามมาตรา ๓๑ และใหประกาศโฆษณาคําสั่งนั้นตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ เมือ่ ไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว บุคคลใดเห็นวาตนมีสิทธิรับ
สิทธิบัตรดีกวาผูขอรับสิทธิบัตร หรือเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรใดไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ จะยืน่ คําคัดคานตอพนักงานเจาหนาที่กไ็ ด แตตองยื่นภายใน
เกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหสงสําเนา คําคัดคานไปยังผูขอรับ
สิทธิบัตร ใหผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวนั ที่ ผูขอรับสิทธิบัตรไดรับ
สําเนาคําคัดคาน ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมยื่นคําโตแยง ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
คําคัดคานและคําโตแยงใหยนื่ พรอมทั้งแสดงหลักฐาน
มาตรา ๓๒ ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยง ผูคัดคาน หรือผูโตแยงจะนํา
พยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
เมื่ออธิบดีไดวนิ ิจฉัยและมีคําสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔แลว ใหแจงคําวินิจฉัยและคําสั่งไป
ยังผูคัดคานและผูโตแยงพรอมดวยเหตุผล

มาตรา ๓๓ เมือ่ ผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐตาม
มาตรา ๒๙ และพนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แลว ให พนักงานเจาหนาที่
ทํารายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวา
ไมมีเหตุขัดของในการออกสิทธิบัตร และเปนกรณีที่ไมมกี ารคัดคานตาม มาตรา ๓๑ หรือในกรณีที่
มีการคัดคานตามมาตรา ๓๑ แตอธิบดีไดวนิ ิจฉัยวาผูขอรับสิทธิบัตร เปนผูมีสิทธิ ใหอธิบดีสั่งใหรับ
จดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับ สิทธิบัตร และใหพนักงานเจาหนาที่แจง
ใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียมการออก สิทธิบัตรภายในหกสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับแจง
เมื่อผูขอรับสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมตามวรรคสองแลว ใหจด ทะเบียนการประดิษฐ
และออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ ชําระคาธรรมเนียม แต
ตองไมกอนสิน้ ระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา ๗๒ ถาผูขอรับสิทธิบัตร ไมชําระคาธรรมเนียมภายใน
ระยะเวลาตามวรรคสองใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
สิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีผูคัดคานตามมาตรา ๓๑ และอธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูมี
สิทธิรับสิทธิบัตร ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร
ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรมิไดอุทธรณคําสั่งของอธิบดี หรือไดอุทธรณ คําสั่งของอธิบดี
และคณะกรรมการ หรือศาลไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุดแลว ถาผูคัดคานไดยนื่ คําขอรับ
สิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนั มีคําสั่งของอธิบดี หรือนับ
แตวันที่คณะกรรมการหรือศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหถือวาผูคัดคานไดยื่น
คําขอนั้นในวันเดียวกับวันทีผ่ ูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอรับสิทธิบัตร และใหถือวาการประกาศ
โฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรของผูถูกคัดคานตามมาตรา ๒๘ เปนประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร
ของผูคัดคานดวย ในกรณีเชนนี้ ผูใดจะยืน่ คําคัดคานคําขอรับสิทธิบัตรของผูคัดคานเพราะเหตุตนมี
สิทธิดีกวานั้นไมได
ในการออกสิทธิบัตรใหแกผูคัดคานนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบคําขอรับ
สิทธิบัตรและตรวจสอบการประดิษฐของผูคัดคานตามมาตรา ๒๔ และใหนํามาตรา ๒๙ มาใช
บังคับแกผูคัดคานดวย
สวนที่ ๓
สิทธิของผูทรงสิทธิบัตร
มาตรา ๓๕ สิทธิบัตรการประดิษฐใหมีอายุยี่สิบปนับแตวนั ขอรับสิทธิบัตรใน
ราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิให
นับระยะเวลาในระหวางการดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของสิทธิบัตรนั้น

มาตรา ๓๕ ทวิ การกระทําทีข่ ัดตอมาตรา ๓๖ กอนวันออกสิทธิบัตร มิให ถือวาเปนการ
ละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร เวนแตจะเปนการกระทําตอการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรและไดมี
การประกาศโฆษณาคําขอดังกลาวตามมาตรา ๒๘ แลว โดยบุคคลผูกระทํา รูวาการประดิษฐนั้นได
มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว หรือไดรับคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรวาการประดิษฐนั้นไดมี
การยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาเสียหายจากบุคคล
ผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียกคาเสียหายดังกลาว ใหยื่นฟองตอศาลหลังจากที่ไดมีการออกสิทธิบัตร
ใหแกผูขอรับสิทธิบัตรแลว
มาตรา ๓๖ ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ สิทธิในการผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขายหรือนําเขา
มาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร
(๒) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิตใช ขาย มีไวเพื่อ
ขาย เสนอขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใช กรรมวิธีตามสิทธิบัตร
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก
(๑) การกระทําใด ๆ เพื่อประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ ตองไมขัด
ตอการใชประโยชนตามปกติของผูทรงสิทธิบัตร และไมทําใหเสื่อมเสียตอประโยชนอันชอบธรรม
ของผูทรงสิทธิบัตรเกินสมควร
(๒) การผลิตผลิตภัณฑหรือใชกรรมวิธีดังทีผ่ ูทรงสิทธิบัตรไดจด ทะเบียนไว ซึ่งผูผลิต
ผลิตภัณฑหรือผูใชกรรมวิธีดังกลาวไดประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือ เครื่องใชเพือ่ ประกอบ
กิจการดังกลาวโดยสุจริตกอนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร โดยผูผลิตหรือผูใชกรรมวิธี
ไมรูหรือไมมีเหตุอันควรรูถงึ การจดทะเบียนนัน้ ทั้งนี้ โดยไมอยูภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙ ทวิ
(๓) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย โดยผูประกอบวิชาชีพ เวชกรรมหรือผู
ประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งการกระทําตอผลิตภัณฑยาดังกลาว
(๔) การกระทําใด ๆ เกีย่ วกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผูขอมีวัตถุประสงคที่จะผลิต
จําหนาย หรือนําเขาซึ่งผลิตภัณฑยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตร ดังกลาวสิ้นอายุลง
(๕) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรือ
อุปกรณอื่นของเรือของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เกีย่ วกับ
การคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดว ย ในกรณีที่เรือดังกลาวไดเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ และจําเปนตองใชอุปกรณดังกลาวกับเรือนั้น
(๖) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ การสรางการทํางาน
หรืออุปกรณอนื่ ของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตก
ลงระหวางประเทศเกีย่ วกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดว ย ในกรณีที่อากาศ
ยานหรือยานพาหนะดังกลาวไดเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ

(๗) การใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณา-จักร ซึ่งผลิตภัณฑตาม
สิทธิบัตร หากผูทรงสิทธิบัตรไดอนุญาต หรือยินยอมใหผลิต หรือขายผลิตภัณฑดังกลาวแลว
มาตรา ๓๖ ทวิ สิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ ในการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรมี
ขอบเขตดังระบุในขอถือสิทธิ ในการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐตามขอ ถือสิทธิ ใหพิจารณา
ลักษณะของการประดิษฐที่ระบุในรายละเอียดการประดิษฐและรูปเขียนประกอบดวย
ขอบเขตของการประดิษฐที่ไดรับความคุมครองยอมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐที่แมจะมิได
ระบุในขอถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แตเปนสิ่งที่มีคุณสมบัติประโยชนใชสอย และทําใหเกิดผล
ทํานองเดียวกับลักษณะของการประดิษฐที่ระบุไวในขอ ถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลที่มีความ
ชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐนั้น
มาตรา ๓๗ ผูท รงสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “สิทธิบัตรไทย” หรืออักษร สบท. หรืออักษร
ตางประเทศทีม่ ีความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของ
ผลิตภัณฑหรือในการโฆษณาการประดิษฐตามสิทธิบัตร
การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขสิทธิบัตรไวดวย
มาตรา ๓๘ ผูท รงสิทธิบัตรจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนตามมาตรา
๓๖ และมาตรา ๓๗ หรือจะโอนสิทธิบัตรใหแกบุคคลอื่นก็ได
มาตรา ๓๙ การอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๓๘ นั้น
(๑) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิหรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการ
จํากัดการแขงขันโดยไมชอบธรรมไมไดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปน
การจํากัดการ แขงขันโดยไมชอบธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดใหผูรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร ชําระคาตอบแทน
สําหรับการใชการประดิษฐตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรหมดอายุตามมาตรา ๓๕ ไมได
การกําหนดเงือ่ นไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนที่ขัดตอบทบัญญัติ แหงมาตรานี้ เปน
โมฆะ
มาตรา ๔๐ ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีผูทรงสิทธิบัตรรวมกัน ถามิไดตกลงกันไว
เปนอยางอื่น ผูท รงสิทธิบัตรรวมแตละคนมีสิทธิใชสิทธิตามมาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ โดยไม
ตองไดรับความยินยอมจากผูท รงสิทธิบัตรรวมคนอื่น แตการอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือ
การโอนสิทธิบัตร ตามมาตรา ๓๘ ตองไดรับความยินยอมจาก ผูทรงสิทธิบัตรรวมทุกคน
มาตรา ๔๑ การอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ ตอง
ทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการและ เงื่อนไขที่กําหนด
โดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาขอความใดในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตาม สิทธิบัตรขัดตอบทบัญญัติแหง
มาตรา ๓๙ ใหอธิบดีเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ถาคณะกรรมการวินจิ ฉัยวาสัญญานั้นขัด

ตอบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๙ ใหอธิบดีสั่งไมรับจดทะเบียนสัญญานั้น เวนแตคูสัญญาจะมีเจตนาให
สวนที่สมบูรณแหงสัญญานั้นแยกจากสวนที่ไมสมบูรณได ในกรณีนั้นอธิบดีจะสั่งรับจดทะเบียน
สัญญาบางสวนก็ได
(ความในวรรคสามถูกยกเลิก)
มาตรา ๔๒ การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตรโดยทางมรดก ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
สวนที่ ๔
การชําระคาธรรมเนียมรายป
มาตรา ๔๓ ผูท รงสิทธิบัตรตองเสียคาธรรมเนียมรายปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เริ่มแต
ปที่หาของอายุสิทธิบัตร และตองชําระภายในหกสิบวันนับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของ ปที่หานั้น
และของทุก ๆ ปตอไป
ถาสิทธิบัตรออกภายหลังวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หาแหงอายุสิทธิบัตร การชําระคาธรรมเนียม
รายปสําหรับปที่หาถึงปที่ออกสิทธิบัตร ใหชําระภายในหกสิบวันนับแตวันออกสิทธิบัตร
ถาผูทรงสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมรายปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง ตองเสียคาธรรมเนียมเพิม่ รอยละสามสิบของเงินคาธรรมเนียม รายป โดยตองชําระ
คาธรรมเนียมรายปพรอมทั้งคาธรรมเนียมเพิ่มภายในหนึง่ รอยยี่สิบวัน นับแตวนั สิ้นกําหนดเวลา
ชําระคาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคสามแลว ถาผูทรงสิทธิบัตรยังไมชําระคาธรรมเนียมรายป
และคาธรรมเนียมเพิ่ม ใหอธิบดีทํารายงานตอคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น
ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรรองขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวนั ทราบ
คําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรวามีเหตุจําเปนไมอาจชําระคาธรรมเนียมรายป และคาธรรมเนียมเพิ่มภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสามได คณะกรรมการอาจขยายกําหนดเวลาหรือเพิกถอนคําสั่งเพิกถอน
สิทธิบัตรนั้นตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา ๔๔ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาโดยชําระ ทั้งหมดในคราวเดียว
แทนการชําระคาธรรมเนียมเปนรายปก็ได
ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมรายปลว งหนาไปแลว แตไดมีการแกไข
อัตราคาธรรมเนียมรายป หรือผูทรงสิทธิบัตรขอคืนสิทธิบัตร หรือมีการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ผู
ทรงสิทธิบัตรไมตองชําระคาธรรมเนียมรายปเพิ่มเติม หรือไมมีสิทธิไดรับคืนคาธรรมเนียมรายปที่
ไดจายลวงหนาไปแลวนัน้
สวนที่ ๕
การใชสิทธิตามสิทธิบัตร

มาตรา ๔๕ ผูท รงสิทธิบัตรจะขอใหบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตาม สิทธิบัตร
ของตนลงในทะเบียนสิทธิบัตรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได
เมื่อไดบันทึกคํายินยอมลงในทะเบียนสิทธิบัตรแลวและมีผูมาขอใชสิทธิบัตรนั้น ใหอธิบดีอนุญาต
ใหบุคคลซึ่งขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นใชสิทธิบัตรได ตามเงื่อนไขขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทน
ในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร ที่ผูทรงสิทธิบัตรและผูขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรตกลงกัน หากทั้งสอง
ฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดใหอธิบดีกําหนดเงือ่ นไข ขอจํากัดสิทธิและ
คาตอบแทนตามที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร
คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสอง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะ กรรมการภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนัน้ คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
การขอใชสิทธิและการอนุญาตตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อไดมีการบันทึกคํายินยอมตามวรรคหนึ่ง ใหลดคาธรรมเนียม รายปสําหรับสิทธิบัตรนั้น
ลงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมรายป
มาตรา ๔๖ เมือ่ พนกําหนดสามปนับแตวันออกสิทธิบัตรหรือสี่ปนับแตวัน ยืน่ ขอรับ
สิทธิบัตร แลวแตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง บุคคลอื่นจะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นตอ
อธิบดีก็ได ถาปรากฏวาในขณะทีย่ ื่นคําขอมีพฤติการณแสดงวาผูทรงสิทธิบัตร ไมใชสิทธิโดยชอบ
ดังตอไปนี้
(๑) ไมมีการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรภายในราชอาณาจักรโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร หรือ
(๒) ไมมีการขายผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑที่ใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือมี
การขายผลิตภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินควรหรือไมพอสนองความ ตองการของประชาชนภายใน
ราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวา ผูข อไดพยายามขอ
อนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรโดยไดเสนอเงื่อนไขและ คาตอบแทนที่เพียงพอ
ตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ เงื่อนไขที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ ทวิ ยกเลิกทั้งมาตรา
มาตรา ๔๗ ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรใดอาจมีผลเปนการ ละเมิดขอถือ
สิทธิในสิทธิบัตรอื่น ผูทรงสิทธิบัตรซึ่งประสงคจะใชสิทธิดังกลาวจะยืน่ คําขอใช สิทธิตาม
สิทธิบัตรอื่นตออธิบดีก็ได ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้

(๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนา อยางสําคัญทาง
เทคโนโลยีซึ่งเปนผลดีทางดานเศรษฐกิจ เมือ่ เทียบกับการประดิษฐของ สิทธิบัตรที่ขอใช
(๒) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะใชสิทธิตามสิทธิบัตรของผูขอใชสิทธิภายใตเงื่อนไขที่
เหมาะสมในการขอใชสิทธินั้น
(๓) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น เวนแต จะเปนการโอนไป
พรอมกับสิทธิบัตรของตน
ทั้งนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรง
สิทธิบัตรนั้น โดยไดเสนอเงือ่ นไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ แหงกรณีแลว แตไม
สามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๗ ทวิ ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรที่ไดรับอนุญาตใหใชตามมาตรา ๔๖ อาจ
มีผลเปนการละเมิดขอถือสิทธิในสิทธิบัตรของบุคคลอื่นอีก ผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ จะยื่นคําขอ
ใชสิทธิตามสิทธิบัตรอื่นนั้นตออธิบดีก็ไดภายใตหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนาอยางสําคัญทาง
เทคโนโลยีซึ่งเปนผลดีทางดานเศรษฐกิจ เมือ่ เทียบกับการประดิษฐของ สิทธิบัตรที่ขอใช
(๒) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น
ทั้งนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรนั้น
โดยไดเสนอเงือ่ นไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลง
กันไดภายในระยะเวลาอันสมควร
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๘ ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ
สําหรับผูไดรับอนุญาตแตเพียงผูเดียวใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนในการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ได ในกรณีนี้ผู
ทรงสิทธิบัตรไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
มาตรา ๔๙ ในการยื่นคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ผูข อใช
สิทธิตองเสนอคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรและขอจํากัดสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง พรอมกับคํา
ขอใชสิทธิ สําหรับกรณีการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๗ ผูขอใชสิทธิ ตองยินยอมอนุญาตใหผูทรง
สิทธิบัตรที่ตนขอใชสิทธิเปนผูมีสิทธิใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนเปนการตอบแทนดวย

เมื่อไดรับคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ แลว ใหพนักงาน
เจาหนาทีแ่ จงกําหนดวันสอบสวนคําขอไปยังผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตร และผูไดรับอนุญาตใหใช
สิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ในการนี้ ใหสงสําเนาคําขอไปยังผูทรงสิทธิบัตร
และผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสองดวย
ในการสอบสวนตามวรรคสอง พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตร หรือ
ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใหถอยคําชี้แจง ใหสง
เอกสาร หรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการสอบสวนและอธิบดีไดวินิจฉัย
แลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตรและ ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง
คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสาม คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ ไดภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนัน้
มาตรา ๕๐ เมื่ออธิบดีวินิจฉัยวาผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ
เปนผูสมควรไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรได ใหอธิบดีกําหนด คาตอบแทน เงื่อนไขใน
การใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอจํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรและ ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของ
ผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ตามที่ผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตไดตกลงกัน และ
ในกรณีที่ทั้งสองฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน
เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอจํากัด สิทธิดังกลาวตามทีอ่ ธิบดีพิจารณาเห็นสมควร
ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ขอบเขตและระยะเวลาทีอ่ นุญาตตองไมเกินกวาพฤติการณอัน จําเปน
(๒) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะอนุญาตใหผูรับอนุญาตรายอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตน
ดวยก็ได
(๓) ผูรับอนุญาตไมมีสิทธิโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลอื่น เวนแตจะโอนกิจการหรือ
ชื่อเสียงในทางการคา โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการอนุญาตใหใชสิทธินั้น ดวย
(๔) การอนุญาตจะตองมุงสนองความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรเปน
สําคัญ
(๕) คาตอบแทนที่กําหนดจะตองเพียงพอตอพฤติการณแหงกรณี
เมื่ออธิบดีไดกาํ หนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอจํากัดสิทธิดังกลาว
แลว ใหอธิบดีสั่งใหออกใบอนุญาตใหแกผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้น
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ ไดภายในหกสิบวันนับแตวนั ที่
ไดรับแจงคําวินิจฉัยนัน้
การออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรตามวรรคสอง ใหเปนไป ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๕๐ ทวิ ใบอนุญาตใหใชสิทธิที่ออกใหดว ยเหตุตามมาตรา ๔๖ อาจยกเลิกไดหาก
ปรากฏวาเหตุแหงการอนุญาตไดหมดสิ้นไปและไมอาจเกิดขึ้นไดอีก และการ ยกเลิกดังกลาวจะไม
กระทบกระเทือนสิทธิหรือผลประโยชนทผี่ ูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไดรับตามใบอนุญาตใหใชสิทธิ
นั้น
การขอใหยกเลิกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสองและวรรค สาม และมาตรา ๕๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ เพือ่ ประโยชนในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภคหรือ การอันจําเปน
ในการปองกันประเทศ หรือการสงวนรักษาหรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม
หรือปองกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรือสิง่ อุปโภคบริโภคอยางอื่นอยางรุนแรง หรือ
เพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น กระทรวง ทบวง กรม อาจใชสิทธิ ตามสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่ง
ตามมาตรา ๓๖ โดยกระทําการดังกลาวเองหรือใหบุคคลอื่นกระทําแทน ในการใชสิทธิดังกลาว
กระทรวง ทบวง กรม จะตองเสียคาตอบแทนแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผู
ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไม
ชักชา ทั้งนี้ โดยไมอยูภ ายใตบังคับเงื่อนไขมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ
ในการนีใ้ หยื่นคําขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรตออธิบดี
การกําหนดคาตอบแทนใหเปนไปตามความตกลงระหวางกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประสงคใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตรกับผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของ ผูทรงสิทธิบัตร และใหนํา
มาตรา ๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกคําสั่งใชสิทธิตามสิทธิบัตรใด ๆ ก็ไดเพื่อการอันจําเปนในการปองกันประเทศและรักษาความ
มั่นคงแหงชาติ โดยเสียคาตอบแทนที่เปนธรรมแกผูทรง สิทธิบัตร และตองแจงใหผทู รงสิทธิบัตร
ทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา
ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวหรือจํานวนคาตอบแทนตอศาลภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น
สวนที่ ๖
การคืนสิทธิบตั ร การเลิกขอถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร
มาตรา ๕๓ ผูท รงสิทธิบัตรจะขอคืนสิทธิบัตร หรือเลิกขอถือสิทธิบางขอก็ได โดยทําตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
การขอคืนสิทธิบัตรหรือเลิกขอถือสิทธิบางขอตามวรรคหนึ่ง ถามีผูทรงสิทธิบัตรรวม ตอง
ไดรับความยินยอมจากผูทรงสิทธิบัตรรวมทุกคน หรือถามีการอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตาม

สิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ตองไดรับความ
ยินยอมจากบุคคลนั้นดวย
มาตรา ๕๔ สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา
๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหถือวาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือ บุคคลผูมีสวนไดเสีย
หรือพนักงานอัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได
มาตรา ๕๕ อธิบดีอาจขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรได ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีทมี่ ีการออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรใด ตามมาตรา ๕๐ แลว ปรากฏ
วาเมื่อพนกําหนดระยะเวลาสองปนับแตวนั ที่ออกใบอนุญาต ดังกลาว ผูทรงสิทธิบัตร ผูรับอนุญาต
จากผูทรงสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร มิไดดาํ เนินการผลิตผลิตภัณฑ
หรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือในขณะ
นั้นไมมีผูใดขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หรือผลิตภัณฑที่
ผลิตโดยใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้น หรือมีการขายผลิตภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินควร และ
อธิบดีเห็นวามีเหตุ อันควรที่จะเพิกถอนสิทธิบัตรดังกลาว
(๒) ผูทรงสิทธิบัตรไดอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรโดย ฝาฝนมาตรา ๔๑
กอนการขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร ใหอธิบดีมีคําสั่งใหทําการสอบสวนขอเท็จจริง
และแจงคําสั่งใหผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตาม สิทธิบัตรทราบเพื่อยื่นคําแถลง
แสดงเหตุผลของตน การยื่นคําแถลงดังกลาวตองยืน่ ภายใน หกสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับแจงคําสั่ง
อธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได
เมื่ออธิบดีไดทาํ การสอบสวนขอเท็จจริงแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรใหเพิกถอนสิทธิบัตร
ใหอธิบดีทํารายงานการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอน สิทธิบัตร
สวนที่ ๗
(ถูกยกเลิก)
หมวดที่ ๓
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
มาตรา ๕๖ การออกแบบผลิตภัณฑที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ ไดตองเปน
การออกแบบผลิตภัณฑใหมเพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม
มาตรา ๕๗ การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ ไมถือวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑ ใหม
(๑) แบบผลิตภัณฑทมี่ ีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร
(๒) แบบผลิตภัณฑทไี่ ดมกี ารเปดเผยภาพ สาระสําคัญ หรือรายละเอียด ในเอกสารหรือ
สิ่งพิมพที่ไดเผยแพรอยูแ ลว ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร

(๓) แบบผลิตภัณฑทเี่ คยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบ ดวยมาตรา ๒๘
มาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตร
(๔) แบบผลิตภัณฑที่คลายกับแบบผลิตภัณฑดังกลาวใน (๑) (๒) หรือ (๓) จนเห็นไดวา
เปนการเลียนแบบ
มาตรา ๕๘ การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไมได
(๑) แบบผลิตภัณฑที่ขดั ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๒) แบบผลิตภัณฑทกี่ ําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๙ การขอรับสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง
คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ
(๒) ขอความระบุผลิตภัณฑที่จะใชกับแบบผลิตภัณฑทขี่ อรับสิทธิบัตร
(๓) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง
(๔) รายการอืน่ ตามที่กาํ หนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐ คําขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับ ใหขอไดเฉพาะแบบผลิตภัณฑที่ใชกับผลิตภัณฑ
อยางเดียว
การกําหนดผลิตภัณฑตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๐ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ไดยนื่ คําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑไวนอกราชอาณาจักร ถายื่นขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ นั้นใน
ราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก
บุคคลนั้นจะขอใหระบุวาวันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันทีไ่ ด
ยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได
มาตรา ๖๑ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๘ แลว แตกอ นที่
อธิบดีสั่งใหรับจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑและออกสิทธิบัตร ถาปรากฏวาคําขอรับ
สิทธิบัตรไมชอบดวยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑
และมาตรา ๑๔ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร และใหพนักงานเจาหนาที่ แจงคําสั่งไปยังผูขอรับ
สิทธิบัตรและผูคัดคานตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๑ พรอมทั้งปดสําเนาคําสั่งไว ณ
สถานที่รับคําขอรับสิทธิบัตรดวย
ในกรณีอธิบดีมีคําสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่งและมีผูคัดคานตามมาตรา ๖๕
ประกอบดวยมาตรา ๓๑ ใหอธิบดีพิจารณาคําคัดคานของผูคัดคานตอไป ตามมาตรา ๖๕
ประกอบดวยมาตรา ๓๒

มาตรา ๖๒ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑใหมีอายุสิบปนับแตวันขอรับ สิทธิบัตรใน
ราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย มาตรา ๑๖ หรือ
มาตรา ๗๔ มิใหนับระยะเวลาในระหวางการดําเนินคดีดงั กลาวเปนอายุของสิทธิบัตรนั้น
มาตรา ๖๒ ทวิ การกระทําทีข่ ัดตอมาตรา ๖๓ กอนวันออกสิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการ
ละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร เวนแตจะเปนการกระทําตอการออกแบบผลิตภัณฑ ทีข่ อรับ
สิทธิบัตร และไดมีการประกาศโฆษณาคําขอดังกลาวตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย มาตรา ๒๘ แลว
โดยบุคคลผูกระทํารูวาการออกแบบผลิตภัณฑนนั้ ไดมกี ารยื่นขอรับสิทธิบัตร ไวแลว หรือไดรับคํา
บอกกลาวเปนลายลักษณอกั ษรวาการออกแบบผลิตภัณฑนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ใน
กรณีเชนนี้ ผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาเสียหายจากบุคคล ผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียกคาเสียหาย
ดังกลาวใหยนื่ ฟองตอศาล หลังจากที่ไดมีการออก สิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรแลว
มาตรา ๖๓ ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิใชแบบผลิตภัณฑกับผลิตภัณฑตาม สิทธิบัตร หรือ
ขาย หรือมีไวเพื่อขาย หรือเสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง ผลิตภัณฑที่ใชแบบ
ผลิตภัณฑดังกลาว เวนแตการใชแบบผลิตภัณฑเพื่อประโยชนในการ ศึกษาหรือวิจยั
มาตรา ๖๔ สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕
ประกอบดวยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ใหถือวาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือ บุคคลผูมีสวนไดเสียหรือ
พนักงานอัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได
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 วาดวย
สิทธิบัตรการประดิษฐมาใชบังคับในหมวด ๓ วาดวยสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑโดยอนุโลม
หมวด ๓ ทวิ
อนุสิทธิบัตร
มาตรา ๖๕ ทวิ การประดิษฐที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนการประดิษฐขนึ้ ใหม
(๒) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม
มาตรา ๖๕ ตรี บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยาง
เดียวกันไมได
มาตรา ๖๕ จัตวา ผูขอรับอนุสิทธิบัตรหรือผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภท
ของสิทธิที่จะขอรับจากอนุสิทธิบัตรเปนสิทธิบัตร หรือจากสิทธิบัตรเปนอนุสิทธิบัตรไดกอนการ
จดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร หรือกอนการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรตาม

มาตรา ๒๘ แลวแตกรณี และผูขอมีสิทธิใหถือเอาวันยื่นคําขอเดิมเปนวัน ยืน่ คําขอ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ เบญจ ในการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร ให พนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบคําขอรับอนุสิทธิบัตรใหถูกตองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย มาตรา ๑๗
และตรวจสอบวาการประดิษฐนั้นไดรับการคุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศประกอบดวยมาตรา ๙
หรือไม และทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี
(๑) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวา คําขอรับอนุสิทธิบัตรไมถูกตองตาม มาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๑๗ หรือการประดิษฐนั้นไมไดรับความคุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๙ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับอนุสิทธิบัตรนั้นและให พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือ
แจงคําสั่งโดยทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับไปยังผูขอรับ อนุสิทธิบัตร หรือโดยวิธีการอื่นที่
อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําสั่ง
(๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวา คําขอรับอนุสิทธิบัตรถูกตองตามมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๑๗ และการประดิษฐนั้นไดรับความคุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย
มาตรา ๙ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร และกอนการจด
ทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร ใหพนักงานเจาหนาทีแ่ จงผูข อ รับอนุสิทธิบัตรเพื่อใหผู
ขอรับอนุสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียมการออกอนุสิทธิบัตรและคา ธรรมเนียมการประกาศโฆษณา
ตามวิธีการและระยะเวลาที่กาํ หนดในมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบ ดวยมาตรา ๒๘ (๒)
อนุสิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ ฉ ภายในหนึ่งปนับจากวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐและ
ออกอนุสิทธิบัตร บุคคลผูมีสวนไดเสียอาจขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐที่ไดรับ อนุสิทธิบัตรมี
ลักษณะตามทีก่ ําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ หรือไมก็ได
เมื่อไดรับคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
การประดิษฐ และทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสองแลว เห็นวา
การประดิษฐนั้นมีลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีแจง ใหผูขอใหตรวจสอบและผู
ทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําวินิจฉัย
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะตามที่กําหนดใน มาตรา ๖๕ ทวิ ให
อธิบดีมีคําสั่งใหสอบสวนขอเท็จจริง และแจงคําสั่งใหผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบ เพื่อยืน่ คําแถลง
แสดงเหตุผลของตนภายในหกสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําสั่ง และอธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมา
ใหถอยคํา ชี้แจง หรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได และเมื่อไดสอบสวนขอเท็จจริงเสร็จแลว
ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะ ตามที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีทํา

รายงานการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้น และแจงใหผูขอให
ตรวจสอบและผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายใน สิบหาวันนับแตวนั ที่คณะกรรมการมีคําสั่ง
มาตรา ๖๕ สัตต อนุสิทธิบัตรใหมีอายุหกปนับแตวันขอรับอนุสิทธิบัตรในราช- อาณาจักร
ในกรณีที่มีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือ
มาตรา ๗๗ ฉ มิใหนับระยะเวลาในระหวางการดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของอนุสิทธิบัตรนั้น
ผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอตออายุอนุสิทธิบัตรไดสองคราวมีกําหนดคราวละสองป โดยให
ยื่นคําขอตออายุตอพนักงานเจาหนาทีภ่ ายในเกาสิบวันกอนวันสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอตออายุภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวแลว ใหถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นยังคงจดทะเบียน อยูจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะ
มีคําสั่งเปนอยางอื่น
การขอตออายุอนุสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๖๕ อัฏฐ ผูทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “อนุสิทธิบัตรไทย” หรือ อักษร อสบท.
หรืออักษรตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกันใหปรากฏที่ผลิตภัณฑภาชนะ บรรจุ หรือหีบหอ
ของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณาการประดิษฐตามอนุสิทธิบัตร
การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขอนุสิทธิบัตรไวดวย
มาตรา ๖๕ นว อนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่งบุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือบุคคล ผูมีสวนไดเสีย หรือ
พนักงานอัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้นก็ได
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 วา
ดวยสิทธิบัตรการประดิษฐมาใชบังคับในหมวด ๓ ทวิ วาดวยอนุสิทธิบัตร โดยอนุโลม
หมวดที่ ๔
คณะกรรมการสิทธิบัตร
มาตรา ๖๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสิทธิบัตร” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร เภสัชศาสตร
เศรษฐศาสตร และนิติศาสตร อีกไมเกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยในจํานวนนี้ให
แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒภิ าคเอกชนไมนอยกวาหกคน

คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชว ยเลขานุการก็ได
มาตรา ๖๗ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตัง้ มีวาระอยูใ นตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี แตงตัง้ กรรมการเพิม่ ขึ้นใน
ระหวางทีก่ รรมการซึ่งแตงตัง้ ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูได รับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
แทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไว
แลว
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได
มาตรา ๖๘ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตัง้ พนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๖๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา กึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานใน ที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๗๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาทีด่ ังนี้
(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) วินจิ ฉัยอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตาม
มาตรา 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) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๗๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอ ความเห็น
ตอคณะกรรมการ และใหนําความในมาตรา ๖๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม

มาตรา ๗๒ ในกรณีที่มีคําสัง่ หรือคําวินิจฉัยของอธิบดีตามมาตรา 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 ประกอบดวย มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา
๕๐ ผูมีสวนไดเสียตามมาตราดังกลาวมีสทิ ธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวนั ที่
ไดรับแจงคําสัง่ หรือคําวินิจฉัยของ อธิบดี ถาไมอุทธรณภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถอื วาคําสั่ง
หรือคําวินิจฉัยของอธิบดีเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ถามีคูกรณีใหพนักงานเจาหนาที่สง
สําเนาอุทธรณไปยังคูกรณีดว ย
มาตรา ๗๓ ในการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี หรือพิจารณารายงาน
การสอบสวนของอธิบดีตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือรายงานของ อธิบดีตามมาตรา ๔๓
หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๓ เพื่อสั่งเพิกถอน สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
คณะกรรมการจะใหผูคัดคาน หรือผูโตแยง หรือผูทรงสิทธิบัตร หรือผูทรงอนุสิทธิบัตร หรือผู
ขอใหตรวจสอบอนุสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือตามอนุสิทธิบัตร
แลวแตกรณี นําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๗๔ เมือ่ คณะกรรมการไดวินจิ ฉัยหรือมีคําสั่งตามมาตรา 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 ใหแจงคําวินิจฉัยหรือคําสั่งพรอมดวย
เหตุผลไปยังผูอ ุทธรณและคูก รณี หรือผู ทรงสิทธิบัตร หรือผูทรงอนุสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาต
ใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือตาม อนุสิทธิบัตร แลวแตกรณี คูกรณีฝายใดไมเห็นดวยกับคําวินจิ ฉัย
หรือคําสั่งนั้น มีสิทธิอุทธรณตอศาลไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรบั แจงคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
ถาไมดําเนินคดีภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการเปนที่สุด
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามพระราชบัญญัตินี้ หามมิใหศาลสั่งใหคณะกรรมการ
หรืออธิบดีเสียคาฤชาธรรมเนียมแทนฝายอื่น
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๗๕ หามมิใหบุคคลใดซึ่งไมมีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ใชคําวา “สิทธิบัตรไทย”
“อนุสิทธิบัตรไทย” หรืออักษร สบท. หรือ อสบท. หรืออักษร ตางประเทศที่มีความหมาย
เชนเดียวกัน หรือคําอื่นใดทีม่ ีความหมายเชนเดียวกันใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ หรือหีบ
หอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณาการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑใด ๆ

มาตรา ๗๖ หามมิใหบุคคลใดใชคําวา “รอรับสิทธิบัตร” หรือ “รอรับ อนุสิทธิบัตร” หรือคํา
อื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะ บรรจุหรือหีบหอของผลิตภัณฑ
หรือในการโฆษณาการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ ใด ๆ เวนแตเปนผูขอรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรและยังอยูใ นระหวางการพิจารณาคําขอนั้น
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ
ฟองผูฝาฝนสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของตนเปนคดีแพง หากผูทรง สิทธิบัตรหรือผูทรง
อนุสิทธิบัตรพิสูจนไดวาผลิตภัณฑทจี่ ําเลยผลิต มีลักษณะเชนเดียวกันหรือคลายกันกับผลิตภัณฑที่
ผลิตโดยใชกรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร ใหสันนิษฐานไวกอนวาจําเลยไดใช
กรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร เวนแตจําเลยจะพิสูจนใหเห็นเปนอยางอื่น
มาตรา ๗๗ ทวิ ในกรณีที่มหี ลักฐานโดยชัดแจงวามีผูกระทําหรือกําลังจะกระทําการอยาง
ใดอยางหนึ่ง อันเปนการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตาม มาตรา ๓๖ หรือ
มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ผูทรงสิทธิบัตร หรือผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจ
ขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวระงับหรือละเวนการกระทําดังกลาว นั้นได การทีศ่ าลมีคําสั่ง
ดังกลาวไมตดั สิทธิผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรที่จะเรียกคาเสียหายตามมาตรา ๗๗ ตรี
มาตรา ๗๗ ตรี ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรง อนุสิทธิบัตรตาม
มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝน
ชดใชคาเสียหายแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามจํานวน ที่ศาลเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงความรายแรงของความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียประโยชน และคาใชจายอันจําเปนในการ
บังคับตามสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรดวย
มาตรา ๗๗ จัตวา บรรดาสินคาที่อยูในครอบครองของผูกระทําการอันเปน การฝาฝนสิทธิ
ของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือ มาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ใหริบเสียทั้งสิ้น ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรอาจมีคําสั่งใหทําลายสินคา
ดังกลาวหรือดําเนินการอยางอื่นเพื่อปองกันมิใหมกี ารนําเอาสินคาดังกลาว ออกจําหนายอีกก็ได
มาตรา ๗๗ เบญจ บุคคลใดขอรับหรือรวมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสทิ ธิบัตรสําหรับการ
ประดิษฐอยางเดียวกันโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี ใหถือวาบุคคลนั้นขอรับ อนุสิทธิบัตรสําหรับ
การประดิษฐนั้น
มาตรา ๗๗ ฉ ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกันโดย ไมไดรวมกัน
และมีบุคคลฝายหนึ่งไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตร แตบุคคลอีกฝายหนึ่งไดยนื่ คําขอรับอนุสิทธิบัตร
(๑) ใหบุคคลซึ่งไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตรไวกอน เปนผูมีสทิ ธิรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนนั้
(๒) ถามีการยืน่ คําขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันกับการยืน่ คําขอรับ อนุสิทธิบัตร ให
พนักงานเจาหนาที่แจงใหผูขอรับสิทธิบัตรและผูขอรับอนุสิทธิบัตรทราบเพื่อให ทําความตกลงกัน

วาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมสี ิทธิรวมกัน และจะใหคําขอรับ สิทธิบัตรหรือคําขอรับ
อนุสิทธิบัตรเปนคําขอสําหรับการประดิษฐนั้น ถาตกลงกันไมไดภายใน เวลาที่อธิบดีกําหนด ให
คูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวนั สิ้นสุดระยะเวลา ที่อธิบดีกําหนด ถาไมนํา
คดีไปสูศาลภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถอื วาบุคคลเหลานั้นละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตรและละทิ้งคํา
ขอรับอนุสิทธิบัตร
มาตรา ๗๗ สัตต ภายในเกาสิบวันนับแตวนั ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ หรือวัน
ประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐใด ผูขอรับ
อนุสิทธิบัตร ผูทรงอนุสิทธิบัตร ผูขอรับสิทธิบัตร หรือผูทรงสิทธิบัตรผูใดเห็นวาการจดทะเบียน
การประดิษฐและออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สําหรับการประดิษฐนั้นอาจไมชอบดวยมาตรา
๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐอยางเดียวกันกับของตน และตนไดยนื่ คําขอรับอนุ
สิทธิบัตรหรือยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไวในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับสิทธิบัตร หรือการยื่นคํา
ขอรับอนุสิทธิบัตรดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐนั้นไดยื่นขอรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี หรือไม
เมื่อไดรับคําขอใหตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ ตรวจสอบและทํารายงานการ
ตรวจสอบเสนออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสองแลว เห็นวา
การจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นจะไมชอบ
ดวยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐนนั้ เปนการประดิษฐอยางเดียวกัน และวันยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตรหรือวันยืน่ คําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนวันเดียวกันกับวันยืน่ คําขอรับอนุสิทธิบัตร หรือวันยืน่
คําขอรับสิทธิบัตรของผูขอใหตรวจสอบ ใหอธิบดีแจงใหผูขอรับสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร
และผูขอใหตรวจสอบทราบ เพื่อใหทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมี
สิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดี กําหนด ใหถือวาบุคคลเหลานั้นมีสิทธิรวมกันใน
การประดิษฐนั้น
มาตรา ๗๗ อัฏฐ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวย มาตรา ๖๕ ตรี
ใหถือวาสิทธิบัตรและอนุสทิ ธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได
ในกรณีการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรโดยไมชอบดวย
มาตรา ๖๕ ตรี และไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสําหรับการ ประดิษฐนนั้ ในวันเดียวกัน
ผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุสิทธิบัตร หรือผูมีสวนไดเสียอื่น หรือ พนักงานอัยการอาจขอใหอธิบดี
เรียกใหผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุสิทธิบัตรนั้นทําความตกลง กันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผู
เดียวหรือใหมสี ิทธิรวมกัน และตองทําความตกลงกันวาจะเลือกใหการประดิษฐนั้นเปนการ
ประดิษฐทไี่ ดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่งแตเพียงอยางเดียว ถาตกลงกันไมได

ภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหถือวาผูทรงสิทธิบัตรและผู ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิรวมกันและใหถอื
วาการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐทไี่ ดรับอนุสิทธิบัตร
มาตรา ๗๘ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือใบอนุญาตใหใชสิทธิของผูใดสูญหาย หรือชํารุด
ในสาระสําคัญ ใหเจาของขอรับใบแทนสิทธิบัตร ใบแทนอนุสิทธิบัตร หรือใบแทนใบอนุญาตให
ใชสิทธินั้นไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๗๙ บรรดาคําขอ คําคัดคาน คําโตแยง และคําอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติ นี้ ใหใช
แบบพิมพและมีสําเนาตามที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๘๐ บรรดาคําขอรับสิทธิบัตร คําขอรับอนุสิทธิบัตร การประกาศโฆษณา คําขอรับ
สิทธิบัตร คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร คําขอจดทะเบียนสัญญา
อนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร คําขอเปลี่ยนแปลงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอตออายุ อนุสิทธิบัตร คําขอบันทึกคํา
ยินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร ใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของ
อธิบดี ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบแทน ใบอนุญาตใหใชสิทธิ คําขออื่น ๆ การคัดสําเนา
เอกสารและการรับรองสําเนาเอกสาร ใหเสีย คาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวดที่ ๖
ความผิดและกําหนดโทษ
มาตรา ๘๑ เจาพนักงานผูใ ดฝาฝนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือ มาตรา ๖๕
ประกอบดวยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๒๑ หรือ มาตรา ๒๓ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๒ หรือ
มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ ปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบ ดวยมาตรา
๒๓ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ ทวิ ยกเลิก
มาตรา ๘๓ ตรี ยกเลิก
มาตรา ๘๓ จัตวา ยกเลิก
มาตรา ๘๔ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ

มาตรา ๘๕ บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ โดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูท รงสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน สี่แสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย มาตรา ๓๖
โดยไมไดรับอนุญาตจากผูทรงอนุสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ หรืออนุ
สิทธิบัตร โดยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหไดไปซึ่ง สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ผูกระทําผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ผู
ดําเนินกิจการหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิด นั้น ๆ
ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
------------------------------------ผูสนองพระราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี
บัญชีอัตราคาธรรมเนียม*
๑,๐๐๐ บาท
๑. คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ
๒. คําขอรับสิทธิบัตรสําหรับแบบผลิตภัณฑอยางเดียวกัน และยื่นขอใน
๑๐,๐๐๐ บาท
คราวเดียวกันตั้งแต ๑๐ คําขอขึ้นไป
๓. การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร
๕๐๐ บาท
๔. คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ ฉบับละ
๕๐๐ บาท
๕. คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
๖. สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
๗. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ
๒,๐๐๐ บาท
ปที่ ๕
๔,๐๐๐ บาท
ปที่ ๖
๖,๐๐๐ บาท
ปที่ ๗
๘,๐๐๐ บาท
ปที่ ๘
๑๐,๐๐๐ บาท
ปที่ ๙
๑๒,๐๐๐ บาท
ปที่ ๑๐
๑๔,๐๐๐ บาท
ปที่ ๑๑
๑๖,๐๐๐ บาท

ปที่ ๑๒
ปที่ ๑๓
ปที่ ๑๔
ปที่ ๑๕
ปที่ ๑๖
ปที่ ๑๗
ปที่ ๑๘
ปที่ ๑๙
ปที่ ๒๐
หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว
๘. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
ปที่ ๕
ปที่ ๖
ปที่ ๗
ปที่ ๘
ปที่ ๙
ปที่ ๑๐
หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว
๙. คาธรรมเนียมรายปสําหรับอนุสิทธิบัตร
ปที่ 5
ปที่ 6
หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว
๑๐. คาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตร
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
๑๑. คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร ฉบับละ
๑๒. คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ
๑๓. คําขอเปลี่ยนแปลงคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ
๑๔. ใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ
๑๕. ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิ
ฉบับละ

๑๘,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๔๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐ บาท
๗๐,๐๐๐ บาท
๘๐,๐๐๐ บาท
๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท
๑๔,๐๐๐ บาท
๒๒,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑๐๐ บาท

๑๖. คําอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
๑๗. การคัดสําเนาเอกสาร หนาละ
๑๐ บาท
๑๘. การรับรองสําเนาเอกสารเอกสารเกิน ๑๐ หนา ฉบับละ
๑๐๐ บาท
เอกสารไมเกิน ๑๐ หนา หนาละ
๑๐ บาท
๑๙. คําขออื่น ๆ ฉบับละ
๑๐๐ บาท
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมนี้แกไขใหมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ ดังขอความที่ปรากฏนี้แลว
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อสงเสริมใหมีการ
คนควาวิจัยและประดิษฐผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม และการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ ที่
เปนประโยชนและเปนการกาวหนาทางเทคนิคในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมใน
ประเทศ และเพื่อใหผูประดิษฐและผูออกแบบผลิตภัณฑไดรับการคุม ครองการประดิษฐหรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑโดยหามมิใหบุคคลอื่นลอกเลียนหรือเลียนการประดิษฐ หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑนี้โดยมิไดคาตอบแทน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖
ตอนที่ ๓๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๒
ฉบับที่สอง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๔ ลงวันที่ ๓
เมษายน ๒๕๓๕และ
ฉบับที่สาม พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ ก ลงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒
หมายเหตุ :เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผลของมาตรา ๒ ของ
พระราชบัญญัตินี้ จะทําใหบทบัญญัติตาง ๆ มีผลใชบังคับเมื่อ พนกําหนดหนึ่งรอย แปดสิบวันนับ
แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในวันที่ ๓๑ มีนาค พ.ศ. ๒๕๔๒) นั้น เปน
พระราชบัญญัติที่ออกมาเพื่อแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแกไขเพียง
บางมาตรา และมิไดยกเลิกทัง้ ฉบับ ดังนั้น ขอความใดทีแ่ กไขเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเพิ่มเติมขึ้น
ใหม โดยเพิ่มเขาไปในมาตราเดิม หรือเพิ่มเปนมาตราใหม ไดนําขอความดังกลาวมาใสไวแทน
ขอความเดิมในมาตราตาง ๆ โดยไดทําหมายเหตุ (footnote) กํากับไวเพือ่ ใหเปนที่สะดวกแกผูใชไว
เรียบรอยแลว สวนขอความในบางมาตรา ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่
ไมเกี่ยวของกับการแกไขเพิม่ เติมหรือยกเลิก หรือเพิ่มเติมขึ้นใหมโดยเพิ่มเขาไปในมาตราเดิม หรือ
เพิ่มเปนมาตราใหม แตเปนบทบัญญัติเฉพาะกาลสําหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดนํามาตรา
ดังกลาวมาแสดงตอทายหมายเหตุนี้ดว ยแลว

มาตรา ๔๓ สิทธิบัตรที่ออกใหตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือที่ออกให
ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหถือวาเปนสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แตใหสิทธิบัตรมีอายุตอไปไดเพียงเทาทีม่ ีเหลืออยูตามสิทธิบัตรนั้น
มาตรา ๔๔ คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐที่ไดยื่นไวกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้มีผลใช
บังคับ และอธิบดียังไมมีคําสัง่ ตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ผูขอมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเปนคําขอรับ
อนุสิทธบัตรไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรกั ษาการตามพระราชบัญญัตินี้”

