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เป็นปีท่ี ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ให้ประกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยสิทธิบตัรเพ่ือคุม้ครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภณัฑ ์

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ท  า
หนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. ๒๕๒๒” 

มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้
ไป 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญติัน้ี 

“สิทธิบตัร” หมายความวา่ หนงัสือส าคญัท่ีออกให้เพ่ือคุม้ครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภณัฑ ์ตามท่ีก าหนด
ในหมวด ๒ และหมวด ๓ แห่งพระราชบญัญติัน้ี 

“อนุสิทธิบตัร” หมายความว่า หนังสือส าคญัท่ีออกให้เพ่ือคุม้ครองการประดิษฐ์ตามท่ีก าหนดในหมวด ๓ ทวิ แห่ง
พระราชบญัญติัน้ี 

“การประดิษฐ์” หมายความวา่ การคิดคน้หรือคิดท าข้ึน อนัเป็นผลให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑห์รือกรรมวิธีใดข้ึนใหม่ หรือการ
กระท าใด ๆ ท่ีท  าให้ดีข้ึนซ่ึงผลิตภณัฑห์รือกรรมวิธี 

“กรรมวิธี” หมายความวา่ วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดี
ข้ึนหรือการปรับสภาพให้ดีข้ึนซ่ึงผลิตภณัฑแ์ละรวมถึงการใชก้รรมวิธีนั้น ๆ ดว้ย 

“แบบผลิตภณัฑ”์ หมายความวา่ รูปร่างของผลิตภณัฑ ์หรือองคป์ระกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภณัฑ ์อนัมีลกัษณะ
พิเศษส าหรับผลิตภณัฑซ่ึ์งสามารถใชเ้ป็นแบบส าหรับผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมรวมทั้งหตัถกรรมได ้

“ผูท้รงสิทธิบตัร” หมายความรวมถึงผูรั้บโอนสิทธิบตัร 

“ผูท้รงอนุสิทธิบตัร” หมายความรวมถึงผูรั้บโอนอนุสิทธิบตัร  
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสิทธิบตัร 

“พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา และให้หมายความรวมถึงผูซ่ึ้งอธิบดีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา
มอบหมายดว้ย 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยรั์กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ  านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หน้าท่ี 
ออกกฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัน้ี ลดหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือ
ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใชบ้งัคบัได ้

หมวด ๒ 

สิทธิบตัรการประดิษฐ์ 
ส่วนท่ี ๑ 

การขอรับสิทธิบตัร 

มาตรา ๕ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙ การประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบตัรไดต้อ้งประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ 



(๒) เป็นการประดิษฐ์ท่ีมีขั้นการประดิษฐ์สูงข้ึน และ 

(๓) เป็นการประดิษฐ์ท่ีสามารถประยกุตใ์นทางอุตสาหกรรม 

มาตรา ๖ การประดิษฐ์ข้ึนใหม่ ไดแ้ก่การประดิษฐ์ท่ีไม่เป็นงานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ 

งานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(๑) การประดิษฐ์ท่ีมีหรือใชแ้พร่หลายอยูแ่ลว้ในราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรับสิทธิบตัร 

(๒) การประดิษฐ์ท่ีไดมี้การเปิดเผยสาระส าคญัหรือรายละเอียดในเอกสารหรือส่ิงพิมพท่ี์ไดเ้ผยแพร่อยูแ่ลว้ไม่ว่าในหรือ
นอกราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรับสิทธิบตัร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระท าโดยเอกสาร ส่ิงพิมพ ์การน าออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนดว้ยประการใด ๆ 

(๓) การประดิษฐ์ท่ีไดรั้บสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรแลว้ไม่วา่ในหรือนอกราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรับสิทธิบตัร 

(๔) การประดิษฐ์ท่ีมีผูข้อรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรไวแ้ล้วนอกราชอาณาจกัรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือนก่อนวนั
ขอรับสิทธิบตัรแต่ยงัมิไดมี้การออกสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรให้ 

(๕) การประดิษฐ์ท่ีมีผูข้อรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรไวแ้ลว้ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจกัร และไดป้ระกาศโฆษณา
แลว้ก่อนวนัขอรับสิทธิบตัรในราชอาณาจกัร 

การเปิดเผยสาระส าคญัหรือรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลมาจากการกระท าอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือการเปิดเผย
สาระส าคญัหรือรายละเอียดโดยผูป้ระดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผูป้ระดิษฐ์ในงานแสดงสินคา้ระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อ
สาธารณชนของทางราชการ และการเปิดเผยสาระส าคญัหรือรายละเอียดดงักล่าวไดก้ระท าภายในสิบสองเดือนก่อนท่ีจะมีการขอรับสิทธิบตัรมิ
ให้ถือวา่เป็นการเปิดเผยสาระส าคญัหรือรายละเอียดตาม (๒) 

มาตรา ๗ การประดิษฐ์ท่ีมีขั้นการประดิษฐ์สูงข้ึน ได้แก่การประดิษฐ์ท่ีไม่เป็นท่ีประจกัษโ์ดยง่ายแก่บุคคลท่ีมีความ
ช านาญในระดบัสามญัส าหรับงานประเภทนั้น 

มาตรา ๘ การประดิษฐ์ท่ีสามารถประยกุตใ์นทางอุตสาหกรรมไดแ้ก่การประดิษฐ์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหตัถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม 

มาตรา ๙ การประดิษฐ์ดงัต่อไปน้ีไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติั 

(๑) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของจุลชีพท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติสตัว ์พืช หรือสารสกดัจากสตัวห์รือพืช 

(๒) กฎเกณฑแ์ละทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(๓) ระบบขอ้มูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

(๔) วิธีการวินิจฉยั บ  าบดั หรือรักษาโรคมนุษย ์หรือสตัว ์

(๕) การประดิษฐ์ท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดี อนามยั หรือสวสัดิภาพของประชาชน 

มาตรา ๑๐ ผูป้ระดิษฐ์เป็นผูมี้สิทธิของรับสิทธิบตัร และมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการระบุช่ือวา่เป็นผูป้ระดิษฐ์ในสิทธิบตัร 

สิทธิขอรับสิทธิบตัรยอ่มโอนและรับมรดกกนัได ้

การโอนสิทธิขอรับสิทธิบตัรตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูโ้อนและผูรั้บโอน 

มาตรา ๑๑ สิทธิขอรับสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์ซ่ึงลูกจา้งไดป้ระดิษฐ์ข้ึนโดยการท างานตามสัญญาจา้งหรือโดย
สญัญาจา้งท่ีมีวตัถุประสงคใ์ห้ท  าการประดิษฐ์ยอ่มตกไดแ้ก่นายจา้ง เวน้แต่สญัญาจา้งจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ความในวรรคหน่ึง ให้ใช้บงัคบัแก่กรณีท่ีลูกจา้งท่ีท  าการประดิษฐ์ส่ิงหน่ึงส่ิงใดด้วยการใช้ วิธีการ สถิติหรือรายงานซ่ึง
ลูกจา้งสามารถใชห้รือล่วงรู้ไดเ้พราะการเป็นลูกจา้งตามสญัญาจา้งนั้น แมว้า่สญัญาจา้งจะมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐ์ 

มาตรา ๑๒ เพ่ือส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์และเพ่ือความเป็นธรรมแก่ลูกจา้งในกรณีท่ีการประดิษฐ์ของลูกจา้งตามมาตรา 
๑๑ วรรคหน่ึง ถ้านายจ้างได้รับประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือน าส่ิงประดิษฐ์นั้นไปใช้ ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับบ าเหน็จพิเศษจากนายจา้ง
นอกเหนือจากค่าจา้งตามปกติได ้

ให้ลูกจา้งท่ีท าการประดิษฐ์ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จพิเศษจากนายจา้ง 
สิทธิท่ีจะไดรั้บบ าเหน็จพิเศษจะถูกตดัโดยสญัญาจา้งหาไดไ้ม่ 
การขอรับสิทธิตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้ยื่นต่ออธิบดีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และให้

อธิบดีมีอ านาจก าหนดบ าเหน็จพิเศษให้แก่ลูกจา้งตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถึงค่าจา้งความส าคญัในการประดิษฐ์ ประโยชน์ท่ีนายจา้งไดรั้บ
หรือจะไดรั้บจากการประดิษฐ์ดงักล่าว และเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



มาตรา ๑๓ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการประดิษฐ์ของขา้ราชการ หรือพนกังานองคก์ารของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ให้
ถือวา่ขา้ราชการ หรือพนกังานองคก์ารของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจมีสิทธิเช่นเดียวกบัลูกจา้งตามความในมาตรา ๑๒ เวน้แต่ระเบียบของทางราชการ
หรือองคก์ารของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

มาตรา ๑๔ บุคคลซ่ึงจะขอรับสิทธิบตัรไดต้อ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีสญัชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลท่ีมีส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นประเทศไทย 

(๒) มีสัญชาติของประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิบตัรซ่ึง
ประเทศไทยเป็นภาคีอยูด่ว้ย 

(๓) มีสัญชาติของประเทศท่ียินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
ขอรับสิทธิบตัรในประเทศนั้นได ้

(๔) มีภูมิล าเนา หรืออยูใ่นระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยา่งแทจ้ริงและจริงจงัในประเทศไทย
หรือประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสญัญาหรือความตกลงระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิบตัรซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยูด่ว้ย 

มาตรา ๑๕ ถา้มีบุคคลหลายคนท าการประดิษฐ์ร่วมกนั บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิขอรับสิทธิบตัรร่วมกนั 

ในกรณีผูป้ระดิษฐ์ร่วมคนใดไม่ยอมร่วมขอรับสิทธิบตัรหรือติดต่อไม่ไดห้รือไม่มีสิทธิขอรับสิทธิบตัร ผูป้ระดิษฐ์คนอ่ืน
จะขอรับสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์ท่ีไดท้  าร่วมกนันั้นในนามของตนเองก็ได ้

ผูป้ระดิษฐ์ร่วมซ่ึงไม่ไดร่้วมขอรับสิทธิบตัรจะขอเขา้เป็นผูร่้วมขอรับสิทธิบตัรเม่ือใดก็ไดก่้อนมีการออกสิทธิบตัร เม่ือได้
รับค าขอแลว้ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีแจง้ก าหนดวนัสอบสวนไปยงัผูข้อรับสิทธิบตัรและผูร่้วมขอรับสิทธิบตัร ในการน้ีให้ส่งส าเนาค าขอไปยงัผู ้
ขอรับสิทธิบตัรและผูร่้วมขอสิทธิบตัรคนอ่ืนดว้ย 

ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะเรียกผูข้อรับสิทธิบตัร และผูร่้วมขอรับสิทธิบตัร มาให้ถอ้ยค  าช้ีแจง
หรือให้ส่งเอกสารหรือส่ิงใดเพ่ิมเติมก็ได ้เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดด้ าเนินการสอบสวนและอธิบดีไดวิ้นิจฉัยแลว้ ให้แจง้ค  าวินิจฉัยไปยงัผูข้อรับ
สิทธิบตัรและผูร่้วมขอรับสิทธิบตัร 

มาตรา ๑๖ ในกรณีบุคคลหลายคนต่างท าการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกนัให้บุคคลซ่ึงได้ยื่นค  าขอรับ
สิทธิบตัรไวก่้อนเป็นผูมี้สิทธิรับสิทธิบตัร ถา้ยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรในวนัเดียวกนั ให้ท  าความตกลงกนัวา่จะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผูเ้ดียวหรือให้มี
สิทธิร่วมกนั ถ้าตกลงกนัไม่ได้ภายในเวลาท่ีอธิบดีก าหนดให้คู่กรณีน าคดีไปสู่ศาลภายในก าหนดเก้าสิบวนันับแต่วนัส้ินระยะเวลาท่ีอธิบดี
ก าหนด ถา้ไม่น าคดีไปสู่ศาลภายในก าหนดดงักล่าวให้ถือวา่บุคคลเหล่านั้นละทิ้งค  าขอรับสิทธิบตัร 

มาตรา ๑๗ การขอรับสิทธิบตัรให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
ค าขอรับสิทธิบตัรให้มีรายการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์ 
(๒) ลกัษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 
(๓) รายละเอียดการประดิษฐ์ท่ีมีขอ้ความสมบูรณ์รัดกุมและชดัแจง้ อนัจะท าให้ผูมี้ความช านาญในระดบัสามญัในศิลปะ

หรือวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งสามารถท าและปฏิบติัการตามการประดิษฐ์นั้นได ้และตอ้งระบุวิธีการในการประดิษฐ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีผูป้ระดิษฐ์จะพึงทราบ
ได ้

(๔) ขอ้ถือสิทธิโดยชดัแจง้ 
(๕) รายการอ่ืนตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
ในกรณีท่ีประเทศไทยเขา้เป็นภาคีแห่งความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิบตัร หากค าขอรับ

สิทธิบตัรเป็นไปตามท่ีก าหนดในความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศดงักล่าว ให้ถือว่าค  าขอดังกล่าวเป็นค าขอรับสิทธิบตัรตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๑๘ ค าขอรับสิทธิบตัรแต่ละฉบบัให้ขอไดเ้ฉพาะการประดิษฐ์อยา่งเดียว ค  าขอรับสิทธิบตัรเพ่ือการประดิษฐ์หลาย
อยา่งในค าขอฉบบัเดียวกนัจะกระท าไดต่้อเม่ือการประดิษฐ์หลายอยา่งนั้นมีความเก่ียวพนัอนัอาจถือไดว้า่เป็นการประดิษฐ์อยา่งเดียวกนั 

มาตรา ๑๙ บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือส่ิงประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน ซ่ึงหน่วยงานของรัฐเป็นผูจ้ดัหรือ
อนุญาตให้มีข้ึนในราชอาณาจกัร ถา้ไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์นั้นภายในสิบสองเดือนนบัแต่วนัเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน 
ให้ถือวา่ไดย้ืน่ค  าขอนั้นในวนัเปิดงานแสดงนั้น 



มาตรา ๑๙ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ท่ีไดย้ื่นค  าขอรับสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์ไวน้อกราชอาณาจกัร ถา้ยื่นขอรับ
สิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์นั้นในราชอาณาจกัรภายในสิบสองเดือนนบัแต่วนัท่ีไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรนอกราชอาณาจกัรเป็นคร้ังแรก บุคคล
นั้นจะขอให้ระบุวา่วนัท่ีไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรนอกราชอาณาจกัรเป็นคร้ังแรกเป็นวนัท่ีไดย้ืน่ค  าขอในราชอาณาจกัรก็ได ้

มาตรา ๒๐ ผูข้อรับสิทธิบตัรอาจขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับสิทธิบตัรได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดโดย
กฎกระทรวง แต่การแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นตอ้งไม่เป็นการเพ่ิมเติมสาระส าคญัของการประดิษฐ์ 

มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้เจา้พนักงานซ่ึงมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการขอรับสิทธิบตัรเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ หรือยอมให้
บุคคลใดตรวจหรือคดัส าเนารายละเอียดการประดิษฐ์ไม่วา่โดยวิธีใด ๆ ก่อนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอม
เป็นหนงัสือจากผูข้อรับสิทธิบตัร 

มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้บุคคลใดซ่ึงรู้อยู่ว่าการประดิษฐ์นั้นได้มีผูย้ื่นค  าขอรับสิทธิบตัรไวแ้ล้วเปิดเผยรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ไม่วา่โดยวิธีใด ๆ หรือกระท าโดยประการอ่ืนท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูข้อรับสิทธิบตัรก่อนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา 
๒๘ เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากผูข้อรับสิทธิบตัร 

มาตรา ๒๓ ในกรณีอธิบดีเห็นวา่การประดิษฐ์ตามค าขอรับสิทธิบตัรใดเป็นการประดิษฐ์ท่ีตอ้งรักษาไวเ้ป็นความลบัเพ่ือ
ประโยชน์แก่ความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร อธิบดีมีอ านาจสัง่ให้ปกปิดสาระส าคญัและรายละเอียดการประดิษฐ์นั้นไวเ้ป็นความลบัจนกว่าจะสั่ง
เป็นอยา่งอ่ืน 

ห้ามมิให้บุคคลใดรวมทั้งผูข้อรับสิทธิบตัรเปิดเผยสาระส าคญัหรือรายละเอียดการประดิษฐ์โดยรู้อยูว่่าอธิบดีได้สั่งให้
ปกปิดไวเ้ป็นความลบัตามวรรคหน่ึง เวน้แต่จะมีอ านาจท าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ส่วนท่ี ๒ 

การออกสิทธิบตัร 

มาตรา ๒๔ ในการออกสิทธิบตัรเพ่ือคุม้ครองการประดิษฐ์ ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีท  าการตรวจสอบดงัน้ี 

(๑) ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบตัรให้ถูกตอ้งตามมาตรา ๑๗ 

(๒) ตรวจสอบการประดิษฐ์วา่เป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา ๕ 

ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๕ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาออกสิทธิบตัร อธิบดีอาจขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์าร

ของรัฐ หรือส านกังานหรือองคก์ารสิทธิบตัรของรัฐต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ 
มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หรือรายละเอียดการประดิษฐ์ตามมาตรา ๑๗ (๓) ตามค าขอรับสิทธิบตัรได ้และอธิบดีอาจให้ถือว่าการปฏิบติังานในการ
ตรวจสอบนั้นเป็นการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ีได ้

มาตรา ๒๖ ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบตัร ถา้พนกังานเจา้หน้าท่ีเห็นว่าค  าขอรับสิทธิบตัรใดมีการประดิษฐ์หลาย
อยา่งท่ีไม่มีความเก่ียวพนักนัจนอาจถือไดว้า่เป็นการประดิษฐ์อยา่งเดียวกนั ให้แจง้ให้ผูข้อรับสิทธิบตัรแยกค าขอส าหรับการประดิษฐ์แต่ละอยา่ง 

ถา้ผูข้อรับสิทธิบตัรได้ยื่นค  าขอรับสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์อย่างหน่ึงอย่างใดท่ีไดแ้ยกตามวรรคหน่ึงภายในหน่ึง
ร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัไดรั้บแจง้จากพนกังานเจา้หนา้ท่ีให้ถือวา่ไดย้ืน่ค  าขอนั้นในวนัยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรคร้ังแรก 

การแยกค าขอให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
ในกรณีท่ีผูข้อรับสิทธิบตัรไม่เห็นดว้ยกบัค  าสั่งของพนกังานเจา้หน้าท่ีผูข้อรับสิทธิบตัรจะตอ้งยื่นอุทธรณ์ค าสั่งต่ออธิบดี

ภายในระยะเวลาหน่ึงร้อยยีสิ่บวนั เม่ืออธิบดีไดวิ้นิจฉยัและมีค  าสัง่แลว้ ให้ค  าสัง่ของอธิบดีเป็นท่ีสุด 

มาตรา ๒๗ ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบตัร พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะเรียกผูข้อรับสิทธิบตัรมาให้ถอ้ยค  าช้ีแจง หรือให้ส่ง
เอกสาร หรือส่ิงใดเพ่ิมเติมก็ได ้

ในกรณีท่ีผูข้อรับสิทธิบตัรไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรไวแ้ลว้นอกราชอาณาจกัร ให้ผูข้อรับสิทธิบตัรส่งผลการตรวจสอบการ
ประดิษฐ์หรือรายละเอียดการประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบตัรนั้นตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีจะตอ้งส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผูข้อรับสิทธิบตัรส่งเอกสารพร้อมดว้ยค าแปลเป็นภาษาไทย 

ถา้ผูข้อรับสิทธิบตัรไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของพนักงานเจา้หน้าท่ีตามวรรคหน่ึง หรือไม่ส่งเอกสารตามวรรคสองภายใน
ก าหนดเวลาเกา้สิบวนัให้ถือวา่ละทิ้งค  าขอรับสิทธิบตัร เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอธิบดีอาจขยายก าหนดเวลาดงักล่าวให้ตามท่ีเห็นสมควร 

มาตรา ๒๘ เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเสนอรายงานการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบตัรต่ออธิบดีแลว้ 



(๑) ถา้อธิบดีพิจารณาเห็นวา่ค  าขอรับสิทธิบตัรไม่ถูกตอ้งตามมาตรา ๑๗ หรือการประดิษฐ์นั้นไม่ไดรั้บความคุม้ครองตาม
มาตรา ๙ ให้อธิบดีสัง่ยกค าขอรับสิทธิบตัรนั้น และให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีหนงัสือแจง้ค  าสั่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปยงัผูข้อรับ
สิทธิบตัรหรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนดภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีอธิบดีมีค  าสัง่ 

(๒) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าค  าขอรับสิทธิบตัรถูกตอ้งตามมาตรา ๑๗ และการประดิษฐ์นั้นได้รับความคุม้ครองตาม
มาตรา ๙ ให้อธิบดีมีค  าสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบตัรนั้น ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง และก่อนการ
ประกาศโฆษณา ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้ผูข้อรับสิทธิบตัรโดยวิธีการท่ีอธิบดีก าหนดหรือโดยมีหนงัสือแจง้โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบ
รับเพื่อให้ผูข้อรับสิทธิบตัรช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผูข้อรับสิทธิบตัรไม่ช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายในหก
สิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับแจง้หรือได้รับหนังสือแจง้โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับดงักล่าว ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีหนงัสือแจง้ผูข้อรับ
สิทธิบตัรโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับอีกคร้ังหน่ึง และหากผูข้อรับสิทธิบตัรยงัไม่ช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายในหกสิบ
วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ดงักล่าวอีก ให้ถือวา่ผูข้อรับสิทธิบตัรละทิ้งค  าขอรับสิทธิบตัร 

มาตรา ๒๙ เม่ือไดป้ระกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว้ ผูข้อรับสิทธิบตัรตอ้งยื่นค  าขอให้พนกังานเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ
การประดิษฐ์วา่เป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา ๕ ภายในห้าปีนบัแต่วนัประกาศโฆษณา ในกรณีท่ีมีการคดัคา้นและมีการอุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดี
ตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ให้ยืน่ค  าขอภายในหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีค  าวินิจฉยัช้ีขาดถึงท่ีสุด แลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ินสุดลงทีหลงั ถา้ผูข้อรับ
สิทธิบตัรไม่ยืน่ค  าขอภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้ให้ถือวา่ละทิ้งค  าขอรับสิทธิบตัร 

ในกรณีท่ีอธิบดีขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การของรัฐ หรือส านกังานหรือองคก์ารสิทธิบตัรของรัฐ
ต่างประเทศหรือระหวา่งประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา ๒๕ ถา้มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการประดิษฐ์นั้น ให้ผูข้อรับสิทธิบตัร
ช าระค่าใช้จ่ายนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ทราบ ถ้าผูข้อรับสิทธิบตัรไม่ช าระภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้ห้ถือวา่ละทิ้งค  าขอรับสิทธิบตัร 

มาตรา ๓๐ เม่ือไดป้ระกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว้ ถา้ปรากฏว่าค  าขอรับสิทธิบตัรไม่ชอบดว้ยมาตรา ๕ มาตรา ๙ 
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ให้อธิบดีสั่งยกค าขอรับสิทธิบตัรและให้พนักงานเจา้หน้าท่ีแจง้ค  าสั่งไปยงัผูข้อรับสิทธิบตัรรวมทั้งผู ้
คดัคา้น ในกรณีท่ีมีการคดัคา้นตามมาตรา ๓๑ และให้ประกาศโฆษณาค าสัง่นั้นตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๑ เม่ือไดป้ระกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว้ บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิรับสิทธิบตัรดีกว่าผูข้อรับสิทธิบตัร
หรือเห็นวา่ค  าขอรับสิทธิบตัรใดไม่ชอบดว้ยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ จะยื่นค  าคดัคา้นต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีก็ได ้
แต่ตอ้งยืน่ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ 

เม่ือพนกังานเจา้หน้าท่ีไดรั้บค าคดัคา้นตามวรรคหน่ึง ให้ส่งส าเนาค าคดัคา้นไปยงัผูข้อรับสิทธิบตัรให้ผูข้อรับสิทธิบตัร
ยื่นค  าโตแ้ยง้ภายในเกา้สิบวนันับแต่วนัท่ีผูข้อรับสิทธิบตัรได้รับส าเนาค าคดัคา้น ถา้ผูข้อรับสิทธิบตัรไม่ยื่นค  าโตแ้ยง้ ให้ถือว่าละทิ้งค  าขอรับ
สิทธิบตัร 

ค าคดัคา้นและค าโตแ้ยง้ให้ยืน่พร้อมทั้งแสดงหลกัฐาน 

มาตรา ๓๒ ในการพิจารณาค าคดัคา้นและค าโตแ้ยง้ ผูค้ดัคา้นหรือผูโ้ตแ้ยง้จะน าพยานหลกัฐานมาแสดงหรือแถลง
เพ่ิมเติมก็ได ้ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนด 

เม่ืออธิบดีได้วินิจฉัยและมีค  าสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ แล้ว ให้แจง้ค  าวินิจฉัยและค าสั่งไปยงัผูค้ดัคา้นและผู ้
โตแ้ยง้พร้อมดว้ยเหตุผล 

มาตรา ๓๓ เม่ือผูข้อรับสิทธิบตัรยื่นค  าขอให้พนกังานเจา้หน้าท่ีตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา ๒๙ และพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีไดท้  าการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แลว้ ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีท ารายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี 

เม่ืออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจา้หน้าท่ีตามวรรคหน่ึงแล้วเ ห็นว่าไม่มีเหตุขดัขอ้งในการออก
สิทธิบตัร และเป็นกรณีท่ีไม่มีการคดัคา้นตามมาตร ๓๑ หรือในกรณีท่ีมีการคดัคา้นตามมาตรา ๓๑ แต่อธิบดีไดวิ้นิจฉัยว่าผูข้อรับสิทธิบตัรเป็นผู ้
มีสิทธิ ให้อธิบดีสั่งให้รับจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบตัรให้แก่ผูข้อรับสิทธิบตัรและให้พนกังานเจา้หน้าท่ีแจง้ให้ผูข้อรับสิทธิบตัร
ช าระค่าธรรมเนียมการออกสิทธิบตัรภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

เม่ือผูข้อรับสิทธิบตัรไดช้ าระค่าธรรมเนียมตามวรรคสองแลว้ ให้จดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบตัรให้แก่ผูข้อรับ
สิทธิบตัรภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดช้ าระค่าธรรมเนียมแต่ตอ้งไม่ก่อนส้ินระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๒ ถา้ผูข้อรับสิทธิบตัรไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือวา่ละทิ้งค  าขอรับสิทธิบตัร 

สิทธิบตัรให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 



มาตรา ๓๔ ในกรณีท่ีมีผูค้ดัคา้นตามมาตรา ๓๑ และอธิบดีไดวิ้นิจฉยัวา่ผูค้ดัคา้นเป็นผูมี้สิทธิรับสิทธิบตัร ให้อธิบดีสั่งยก
ค าขอรับสิทธิบตัร 

ในกรณีท่ีผูข้อรับสิทธิบตัรมิไดอุ้ทธรณ์ค าสั่งของอธิบดีหรือไดอุ้ทธรณ์ค าสั่งของอธิบดี และคณะกรรมการหรือศาลไดมี้
ค  าสัง่หรือค าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ ถา้ผูค้ดัคา้นไดย้ื่นค  าขอรับสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์นั้นภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัมีค  าสั่งของ
อธิบดีหรือนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการหรือศาลมีค  าสัง่หรือค าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้แต่กรณี ให้ถือว่าผูค้ดัคา้นไดย้ื่นค  าขอนั้นในวนัเดียวกบัวนัท่ีผู ้
ขอรับสิทธิบตัรยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัร และให้ถือว่าการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบตัรของผูถู้กคดัคา้นตามมาตรา ๒๘ เป็นประกาศโฆษณา
ค าขอรับสิทธิบตัรของผูค้ดัคา้นดว้ย ในกรณีเช่นน้ี ผูใ้ดจะยืน่ค  าคดัคา้นค าขอรับสิทธิบตัรของผูค้ดัคา้นเพราะเหตุตนมีสิทธิดีกวา่นั้นไม่ได ้

ในการออกสิทธิบตัรให้แก่ผูค้ดัคา้นนั้น ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีท  าการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบตัรและตรวจสอบการ
ประดิษฐ์ของผูค้ดัคา้นตามมาตรา ๒๔ และให้น ามาตรา ๒๙ มาใชบ้งัคบัแก่ผูค้ดัคา้นดว้ย 

ส่วนท่ี ๓ 

สิทธิของผูท้รงสิทธิบตัร 

มาตรา ๓๕ สิทธิบตัรการประดิษฐ์ให้มีอายยุีสิ่บปีนบัแต่วนัขอรับสิทธิบตัรในราชอาณาจกัร ในกรณีท่ีมีการด าเนินคดีทาง
ศาลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิให้นบัระยะเวลาในระหวา่งการด าเนินคดีดงักล่าวเป็นอายขุองสิทธิบตัรนั้น 

มาตรา ๓๕ ทวิ การกระท าท่ีขดัต่อมาตรา ๓๖ ก่อนวนัออกสิทธิบตัรมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผูท้รงสิทธิบตัร 
เวน้แต่จะเป็นการกระท าต่อการประดิษฐ์ ท่ีขอรับสิทธิบตัร และไดมี้การประกาศโฆษณาค าขอดงักล่าวตามมาตรา ๒๘ แลว้ โดยบุคคลผูก้ระท ารู้
วา่การประดิษฐ์นั้นไดมี้การยืน่ขอรับสิทธิบตัรไวแ้ลว้หรือไดรั้บค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าการประดิษฐ์นั้นไดมี้การยื่นขอรับสิทธิบตัร
ไวแ้ลว้ ในกรณีเช่นน้ี ผูข้อรับสิทธิบตัรมีสิทธิไดรั้บค่าเสียหายจากบุคคลผูฝ่้าฝืนสิทธินั้น การเรียกค่าเสียหายดงักล่าวให้ยื่นฟ้องต่อศาลหลงัจากท่ี
ไดมี้การออกสิทธิบตัรให้แก่ผูข้อรับสิทธิบตัรแลว้ 

มาตรา ๓๖ ผูท้รงสิทธิบตัรเท่านั้นมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีสิทธิบตัรผลิตภณัฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไวเ้พ่ือขาย เสนอขายหรือน าเข้ามาในราชอาณาจกัรซ่ึง
ผลิตภณัฑต์ามสิทธิบตัร 

(๒) ในกรณีสิทธิบตัรกรรมวิธี สิทธิในการใชก้รรมวิธีตามสิทธิบตัร ผลิต ใช ้ขาย มีไวเ้พื่อขาย เสนอขายหรือน าเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ผลิตโดยใชก้รรมวิธีตามสิทธิบตัร 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบัแก่ 

(๑) การกระท าใด ๆ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา คน้ควา้ ทดลอง หรือวิจยั ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติ
ของผูท้รงสิทธิบตัร และไม่ท  าให้เส่ือมเสียต่อประโยชน์อนัชอบธรรมของผูท้รงสิทธิบตัรเกินสมควร 

(๒) การผลิตผลิตภณัฑ์หรือใช้กรรมวิธีดังท่ีผูท้รงสิทธิบตัรได้จดทะเบียนไว ้ซ่ึงผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์หรือผูใ้ช้กรรมวิธี
ดงักล่าวไดป้ระกอบกิจการหรือมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้พ่ือประกอบกิจการดงักล่าวโดยสุจริตก่อนวนัยืน่ขอรับสิทธิบตัรในราชอาณาจกัร โดยผูผ้ลิต
หรือผูใ้ชก้รรมวิธีไม่รู้หรือไม่มีเหตุอนัควรรู้ถึงการจดทะเบียนนั้น ทั้งน้ี โดยไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งมาตรา ๑๙ ทวิ  

(๓) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสัง่แพทย ์โดยผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูป้ระกอบโรคศิลปะ รวมทั้งการกระท า
ต่อผลิตภณัฑย์าดงักล่าว 

(๔) การกระท าใด ๆ เก่ียวกบัการขอข้ึนทะเบียนยา โดยผูข้อมีวตัถุประสงคท่ี์จะผลิต จ าหน่าย หรือน าเขา้ซ่ึงผลิตภณัฑย์า
ตามสิทธิบตัรหลงัจากสิทธิบตัรดงักล่าวส้ินอายลุง 

(๕) การใชอุ้ปกรณ์ซ่ึงเป็นการประดิษฐ์ท่ีไดรั้บสิทธิบตัรท่ีเก่ียวกบัตวัเรือ เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์อ่ืนของเรือของประเทศ
ท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสญัญาหรือความตกลงระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิบตัรซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยูด่ว้ย ในกรณีท่ีเรือดงักล่าวได้
เขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวหรือโดยอุบติัเหตุ และจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวกบัเรือนั้น 

(๖) การใช้อุปกรณ์ซ่ึงเป็นการประดิษฐ์ท่ีไดรั้บสิทธิบตัรท่ีเก่ียวกบัการสร้างการท างาน หรืออุปกรณ์อ่ืนของอากาศยาน 
หรือยานพาหนะของประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสญัญาหรือความตกลงระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิบตัรซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยู่
ดว้ย ในกรณีท่ีอากาศยานหรือยานพาหนะดงักล่าวไดเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวหรือโดยอุบติัเหตุ 

(๗) การใช ้ขาย มีไวเ้พื่อขาย เสนอขาย หรือน าเขา้มาในราชอาณาจกัร ซ่ึงผลิตภณัฑต์ามสิทธิบตัร หากผูท้รงสิทธิบตัรได้
อนุญาต หรือยนิยอมให้ผลิต หรือขายผลิตภณัฑด์งักล่าวแลว้ 



๓๖ ทวิ สิทธิของผูท้รงสิทธิบตัรตามมาตรา ๓๖ ในการประดิษฐ์ท่ีไดรั้บสิทธิบตัรมีขอบเขตดงัระบุในขอ้ถือสิทธิ ในการ
วินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐ์ตามข้อถือสิทธิ ให้พิจารณาลักษณะของการประดิษฐ์ท่ีระบุในรายละเอียดการประดิษฐ์และรูปเขียน
ประกอบดว้ย 

ขอบเขตของการประดิษฐ์ท่ีไดรั้บความคุม้ครองยอ่มคลุมถึงลกัษณะของการประดิษฐ์ท่ีแมจ้ะมิไดร้ะบุในขอ้ถือสิทธิโดย
เฉพาะเจาะจง แต่เป็นส่ิงท่ีมีคุณสมบติัประโยชน์ใช้สอย และท าให้เกิดผลท านองเดียวกบัลกัษณะของการประดิษฐ์ท่ีระบุไวใ้นขอ้ถือสิทธิตาม
ความเห็นของบุคคลท่ีมีความช านาญในระดบัสามญัในศิลปะหรือวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐ์นั้น 

มาตรา ๓๗ ผูท้รงสิทธิบตัรมีสิทธิใช้ค  าว่า”สิทธิบตัรไทย”หรือ อกัษร สบท. หรืออกัษรต่างประเทศท่ีมีความหมาย
เช่นเดียวกนั ให้ปรากฏท่ีผลิตภณัฑ ์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของผลิตภณัฑ ์หรือในการโฆษณาการประดิษฐ์ตามสิทธิบตัร 

การใชค้  าหรืออกัษรตามวรรคหน่ึงตอ้งระบุหมายเลขสิทธิบตัรไวด้ว้ย 

มาตรา ๓๘ ผูท้รงสิทธิบตัรจะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิตามสิทธิบตัรของตนตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ หรือจะ
โอนสิทธิบตัรให้แก่บุคคลอ่ืนก็ได ้

มาตรา ๓๙ การอนุญาตให้ใชสิ้ทธิตามมาตรา ๓๘ นั้น 

(๑) ผูท้รงสิทธิบตัรจะก าหนดเง่ือนไข ขอ้จ ากดัสิทธิหรือค่าตอบแทนในลกัษณะท่ีเป็นการจ ากดัการแข่งขนัโดยไม่ชอบ
ธรรมไม่ได ้

เง่ือนไข ขอ้จ ากดัสิทธิ หรือค่าตอบแทนในลกัษณะท่ีเป็นการจ ากดัการแข่งขนัโดยไม่ชอบธรรมตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ผูท้รงสิทธิบตัรจะก าหนดให้ผูรั้บอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบตัรช าระค่าตอบแทนส าหรับการใช้การประดิษฐ์ตาม
สิทธิบตัรหลงัจากสิทธิบตัรหมดอายตุามมาตรา ๓๕ ไม่ได ้

การก าหนดเง่ือนไข ขอ้จ ากดัสิทธิ หรือค่าตอบแทนท่ีขดัต่อบทบญัญติัแห่งมาตราน้ีเป็นโมฆะ 

มาตรา ๔๐ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๔๒ ในกรณีท่ีมีผูท้รงสิทธิบตัรร่วมกนัถา้มิไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ผูท้รงสิทธิบตัร
ร่วมแต่ละคนมีสิทธิใช้สิทธิตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูท้รงสิทธิบตัรร่วมคนอ่ืน แต่การอนุญาตให้ใช้
สิทธิตามสิทธิบตัรหรือการโอนสิทธิบตัรตามมาตรา ๓๘ ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูท้รงสิทธิบตัรร่วมทุกคน 

มาตรา ๔๑ การอนุญาตให้ใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรและการโอนสิทธิบตัรตามมาตรา ๓๘ ตอ้งท าเป็นหนงัสือและจดทะเบียน
ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นว่าขอ้ความใดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบตัรขดัต่อบทบญัญติัแห่งมาตรา ๓๙ ให้อธิบดี
เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา ถา้คณะกรรมการวินิจฉยัวา่สญัญานั้นขดัต่อบทบญัญติัแห่งมาตรา ๓๙ ให้อธิบดีสั่งไม่รับจดทะเบียนสัญญา
นั้น เวน้แต่คู่สัญญาจะมีเจตนาให้ส่วนท่ีสมบูรณ์แห่งสัญญานั้นแยกจากส่วนท่ีไม่สมบูรณ์ได้ ในกรณีนั้นอธิบดีจะสั่งรับจดทะเบียนสัญญา
บางส่วนก็ได ้

(ยกเลิก) 
มาตรา ๔๒ การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบตัรโดยทางมรดกให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดโดย

กฎกระทรวง 
ส่วนท่ี ๔ 

การช าระค่าธรรมเนียมรายปี 

มาตรา ๔๓ ผูท้รงสิทธิบตัรตอ้งเสียค่าธรรมเนียมรายปีตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง เร่ิมแต่ปีท่ีห้า ของอายสิุทธิบตัร และ
ตอ้งช าระภายในหกสิบวนันบัแต่วนัเร่ิมตน้ระยะเวลาของปีท่ีห้านั้นและของทุก ๆ ปีต่อไป 

ถา้สิทธิบตัรออกภายหลงัวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาของปีท่ีห้าแห่งอายขุองสิทธิบตัร การช าระค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับปีท่ีห้า
ถึงปีท่ีออกสิทธิบตัร ให้ช าระภายในหกสิบวนันบัแต่วนัออกสิทธิบตัร 

ถา้ผูท้รงสิทธิบตัรไม่ช าระค่าธรรมเนียมรายปีภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิม
ร้อยละสามสิบของเงินค่าธรรมเนียมรายปี โดยตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรายปีพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมเพ่ิมภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนันับแต่วนัส้ิน
ก าหนดเวลาช าระค่าธรรมเนียมรายปีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 

เม่ือครบก าหนดเวลาตามวรรคสามแลว้ ถา้ผูท้รงสิทธิบตัรยงัไม่ช าระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพ่ิม ให้อธิบดี
ท ารายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือสัง่เพิกถอนสิทธิบตัรนั้น 



ในกรณีท่ีผูท้รงสิทธิบตัรร้องขอต่อคณะกรรมการภายในก าหนดหกสิบวนันบัแต่วนัทราบค าสัง่เพิกถอนสิทธิบตัรว่ามีเหตุ
จ าเป็นไม่อาจช าระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพ่ิมภายในก าหนดเวลาตามวรรคสามได ้คณะกรรมการอาจขยายก าหนดเวลาหรือเพิก
ถอนค าสัง่เพิกถอนสิทธิบตัรนั้นตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้

มาตรา ๔๔ ผูท้รงสิทธิบตัรจะขอช าระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้า โดยช าระทั้งหมดในคราวเดียวแทนการช าระ
ค่าธรรมเนียมเป็นรายปีก็ได ้

ในกรณีท่ีผูท้รงสิทธิบตัรไดช้ าระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าไปแล้ว แต่ไดมี้การแกไ้ขอตัราค่าธรรมเนียมรายปี หรือผู ้
ทรงสิทธิบตัรขอคืนสิทธิบตัร หรือมีการเพิกถอนสิทธิบตัรนั้นผูท้รงสิทธิบตัรไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรายปีเพ่ิมเติม หรือไม่มีสิทธิไดรั้บคืน
ค่าธรรมเนียมรายปีท่ีไดจ่้ายล่วงหนา้ไปแลว้นั้น 

ส่วนท่ี ๕ 

การใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัร 

มาตรา ๔๕ ผูท้รงสิทธิบตัรจะขอให้บนัทึกค ายินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิตามสิทธิบตัรของตนลงในทะเบียนสิทธิบตัร
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงก็ได ้

เม่ือไดบ้นัทึกค ายนิยอมลงในทะเบียนสิทธิบตัรแลว้และมีผูม้าขอใชสิ้ทธิบตัรนั้น ให้อธิบดีอนุญาตให้บุคคลซ่ึงขอใช้สิทธิ
ตามสิทธิบตัรนั้นใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรได ้ตามเง่ือนไขขอ้จ ากดัสิทธิและค่าตอบแทนในการใช้สิทธิตามสิทธิบตัร ท่ีผูท้รงสิทธิบตัรและผูข้อใช้
สิทธิตามสิทธิบตัรตกลงกัน หากทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีก าหนดให้อธิบดีก าหนดเง่ือนไข ข้อจ ากัดสิทธิและ
ค่าตอบแทนตามท่ีอธิบดีพิจารณาเห็นสมควร 

ค าวินิจฉยัของอธิบดีตามวรรคสอง คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค  าวินิจฉัย
นั้น ค  าวินิจฉยัของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด 

การขอใชสิ้ทธิและการอนุญาตตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
เม่ือได้มีการบันทึกค ายินยอมตามวรรคหน่ึง ให้ลดค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับสิทธิบัตรนั้ นลงตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมรายปี 

มาตรา ๔๖ เม่ือพน้ก าหนดสามปีนบัแต่วนัออกสิทธิบตัรหรือส่ีปีนับแต่วนัยื่นขอรับสิทธิบตัรแลว้แต่ระยะเวลาใดจะ
ส้ินสุดลงทีหลงั บุคคลอ่ืนจะยืน่ค  าขอใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรนั้นต่ออธิบดีก็ได ้ถา้ปรากฏวา่ในขณะท่ียื่นค  าขอมีพฤติการณ์แสดงว่าผูท้รงสิทธิบตัร
ไม่ใชสิ้ทธิโดยชอบดงัต่อไปน้ี 

(๑) ไม่มีการผลิตผลิตภณัฑห์รือไม่มีการใชก้รรมวิธีตามสิทธิบตัรภายในราชอาณาจกัรโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร หรือ 

(๒) ไม่มีการขายผลิตภณัฑต์ามสิทธิบตัรหรือผลิตภณัฑท่ี์ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบตัร หรือมีการขายผลิตภณัฑด์งักล่าวใน
ราคาสูงเกินควรหรือไม่พอสนองความตอ้งการของประชาชนภายในราชอาณาจกัรโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้อใชสิ้ทธิจะตอ้งแสดงวา่ผูข้อไดพ้ยายามขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบตัรจาก
ผูท้รงสิทธิบตัรโดยได้เสนอเง่ือนไขและค่าตอบแทนท่ีเพียงพอตามพฤติการณ์แห่งกรณีแลว้ แต่ไม่สามารถตกลงกนัได้ภายในระยะเวลาอนั
สมควร 

การขอใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๖ ทวิ (ยกเลิก 

มาตรา ๔๗ ถ้าการใช้สิทธิตามขอ้ถือสิทธิในสิทธิบตัรใดอาจมีผลเป็นการละเมิดขอ้ถือสิทธิในสิทธิบตัรอ่ืน ผูท้รง
สิทธิบตัรซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิดงักล่าวจะยืน่ค  าขอใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรอ่ืนต่ออธิบดีก็ได ้ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(๑) การประดิษฐ์ของผูข้อใช้สิทธิเป็นการประดิษฐ์ท่ีมีความก้าวหน้าอย่างส าคญัทางเทคโนโลยีซ่ึงเป็นผลดีทางด้าน
เศรษฐกิจ เม่ือเทียบกบัการประดิษฐ์ของสิทธิบตัรท่ีขอใช ้

(๒) ผูท้รงสิทธิบตัรมีสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรของผูข้อใชสิ้ทธิภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมาะสมในการขอใชสิ้ทธินั้น 

(๓) ผูข้อใชสิ้ทธิไม่อาจโอนการใชสิ้ทธิดงักล่าวให้แก่บุคคลอ่ืน เวน้แต่จะเป็นการโอนไปพร้อมกบัสิทธิบตัรของตน 

ทั้งน้ี ผูข้อใชสิ้ทธิจะตอ้งแสดงวา่ไดพ้ยายามขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบตัรจากผูท้รงสิทธิบตัรนั้นโดยไดเ้สนอเง่ือนไข
และค่าตอบแทนท่ีเพียงพอตามพฤติการณ์แห่งกรณีแลว้ แต่ไม่สามารถตกลงกนัไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร 

การขอใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 



มาตรา ๔๗ ทวิ ถา้การใชสิ้ทธิตามขอ้ถือสิทธิในสิทธิบตัรท่ีไดรั้บอนุญาตให้ใชต้ามมาตรา ๔๖ อาจมีผลเป็นการละเมิดขอ้
ถือสิทธิในสิทธิบตัรของบุคคลอ่ืนอีก ผูข้อใช้สิทธิตามมาตรา ๔๖ จะยื่นค  าขอใช้สิทธิตามสิทธิบตัรอ่ืนนั้นต่ออธิบดีก็ได้ ภายใตห้ลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) การประดิษฐ์ของผูข้อใช้สิทธิเป็นการประดิษฐ์ท่ีมีความก้าวหน้าอย่างส าคญัทางเทคโนโลยีซ่ึงเป็นผลดีทางด้าน
เศรษฐกิจ เม่ือเทียบกบัการประดิษฐ์ของสิทธิบตัรท่ีขอใช ้

(๒) ผูข้อใชสิ้ทธิไม่อาจโอนการใชสิ้ทธิดงักล่าวให้แก่บุคคลอ่ืน 

ทั้งน้ี ผูข้อใชสิ้ทธิจะตอ้งแสดงวา่ไดพ้ยายามขออนุญาตใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรจากผูท้รงสิทธิบตัรนั้น โดยไดเ้สนอเง่ือนไข
และค่าตอบแทนท่ีเพียงพอตามพฤติการณ์แห่งกรณีแลว้แต่ไม่สามารถตกลงกนัไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร 

การขอใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๘ ผูท้รงสิทธิบตัรมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการขอใชสิ้ทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ 

ส าหรับผูไ้ดรั้บอนุญาตแต่เพียงผูเ้ดียวให้ใชสิ้ทธิของผูท้รงสิทธิบตัรตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการขอใช้
สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ได ้ในกรณีน้ีผูท้รงสิทธิบตัรไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน 

มาตรา ๔๙ ในการยื่นค  าขอใช้สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ผูข้อใช้สิทธิตอ้งเสนอค่าตอบแทน 
เง่ือนไขในการใช้สิทธิตามสิทธิบตัรและขอ้จ ากดัสิทธิของผูท้รงสิทธิบตัรและผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใช้สิทธิของผูท้รงสิทธิบตัรตามมาตรา ๔๘ 
วรรคสอง พร้อมกบัค าขอใชสิ้ทธิ ส าหรับกรณีการขอใชสิ้ทธิตามมาตรา ๔๗ ผูข้อใช้สิทธิตอ้งยินยอมอนุญาตให้ผูท้รงสิทธิบตัรท่ีตนขอใช้สิทธิ
เป็นผูมี้สิทธิใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรของตนเป็นการตอบแทนดว้ย 

เม่ือได้รับค าขอใช้สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งก าหนดวนั
สอบสวนค าขอไปยงัผูข้อใช้สิทธิ ผูท้รงสิทธิบตัรและผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใช้สิทธิของผูท้รงสิทธิบตัรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ในการน้ี ให้ส่ง
ส าเนาค าขอไปยงัผูท้รงสิทธิบตัรและผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิของผูท้รงสิทธิบตัรตามมาตรา ๔๘ วรรคสองดว้ย 

ในการสอบสวนตามวรรคสอง พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะเรียกผูข้อใชสิ้ทธิผูท้รงสิทธิบตัรหรือผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู ้
ทรงสิทธิบตัรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง มาให้ถอ้ยค  าช้ีแจง ให้ส่งเอกสาร หรือส่ิงใดเพ่ิมเติมก็ได ้เม่ือพนกังานเจา้หน้าท่ีไดด้ าเนินการสอบสวน
และอธิบดีไดวิ้นิจฉัยแล้ว ให้แจง้ค  าวินิจฉัยไปยงัผูข้อใช้สิทธิผูท้รงสิทธิบตัรและผูรั้บไดอ้นุญาตให้ใช้สิทธิของผูท้รงสิทธิบตัรตามมาตรา ๔๘ 
วรรคสอง 

ค าวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสาม คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับแจง้ค  า
วินิจฉยันั้น 

มาตรา ๕๐ เม่ืออธิบดีวินิจฉัยว่าผูข้อใช้สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ เป็นผูส้มควรไดรั้บอนุญาต
ให้ใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรได ้ให้อธิบดีก าหนดค่าตอบแทนเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัร และขอ้จ ากดัสิทธิของผูท้รงสิทธิบตัรและผูไ้ดรั้บ
อนุญาตให้ใชสิ้ทธิของผูท้รงสิทธิบตัรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ตามท่ีผูท้รงสิทธิบตัรและผูไ้ดรั้บอนุญาตไดต้กลงกนั และในกรณีท่ีทั้งสองฝ่าย
ตกลงกนัไม่ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีอธิบดีก าหนด ให้อธิบดีก าหนดค่าตอบแทน เง่ือนไขในการใช้สิทธิตามสิทธิบตัร และขอ้จ ากดัสิทธิดงักล่าว
ตามท่ีอธิบดีพิจารณาเห็นสมควร ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(๑) ขอบเขตและระยะเวลาท่ีอนุญาตตอ้งไม่เกินกวา่พฤติการณ์อนัจ าเป็น 

(๒) ผูท้รงสิทธิบตัรมีสิทธิท่ีจะอนุญาตให้ผูรั้บอนุญาตรายอ่ืนใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรของตนดว้ยก็ได ้

(๓) ผูรั้บอนุญาตไม่มีสิทธิโอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลอ่ืน เวน้แต่จะโอนกิจการหรือช่ือเสียงในทางการคา้ โดยเฉพาะใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัการอนุญาตให้ใชสิ้ทธินั้นดว้ย 

(๔) การอนุญาตจะตอ้งมุ่งสนองความตอ้งการของประชาชนภายในราชอาณาจกัรเป็นส าคญั 

(๕) ค่าตอบแทนท่ีก าหนดจะตอ้งเพียงพอต่อพฤติการณ์แห่งกรณี 

เม่ืออธิบดีไดก้  าหนดค่าตอบแทน เง่ือนไขในการใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรและขอ้จ ากดัสิทธิดงักล่าวแลว้ ให้อธิบดีสั่งให้ออก
ใบอนุญาตให้แก่ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรนั้น 

ค าสั่งของอธิบดีตามวรรคหน่ึง คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการไดภ้ายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค  าวินิจฉัย
นั้น 

การออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดโดย
กฎกระทรวง 



มาตรา ๕๐ ทวิ ใบอนุญาตให้ใชสิ้ทธิท่ีออกให้ดว้ยเหตุตามมาตรา ๔๖ อาจยกเลิกไดห้ากปรากฏวา่เหตุแห่งการอนุญาตได้
หมดส้ินไปและไม่อาจเกิดข้ึนไดอี้ก และการยกเลิกดงักล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิหรือผลประโยชน์ท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใช้สิทธิไดรั้บตาม
ใบอนุญาตให้ใชสิ้ทธินั้น 

การขอให้ยกเลิกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง และให้น า
บทบญัญติัมาตรา ๔๙ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๕๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๑ เพ่ือประโยชน์ในการประกอบกิจการอนัเป็นสาธารณูปโภคหรือการอนัจ าเป็นในการป้องกนัประเทศ หรือ
การสงวนรักษาหรือการไดม้าซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม หรือป้องกนัหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยาหรือส่ิงอุปโภคบริโภค
อยา่งอ่ืนอย่างรุนแรง หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอยา่งอ่ืน กระทรวง ทบวง กรม อาจใช้สิทธิตามสิทธิบตัรอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรา ๓๖ 
โดยกระท าการดงักล่าวเองหรือให้บุคคลอ่ืนกระท าแทน ในการใชสิ้ทธิดงักล่าว กระทรวง ทบวง กรม จะตอ้งเสียค่าตอบแทนแก่ผูท้รงสิทธิบตัร
หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใช้สิทธิของผูท้รงสิทธิบตัรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง และจะตอ้งแจง้ให้ผูท้รงสิทธิบตัรทราบเป็นหนงัสือโดยไม่ชกัช้า 
ทั้งน้ี โดยไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัเง่ือนไขในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ 

ในการน้ีให้ยื่นค  าขอเสนอค่าตอบแทนและเง่ือนไขในการใช้สิทธิตามสิทธิบตัรต่ออธิบดี การก าหนดค่าตอบแทนให้
เป็นไปตามความตกลงระหว่างกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงประสงคใ์ช้สิทธิตามสิทธิบตัรกบัผูท้รงสิทธิบตัรหรือผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู ้
ทรงสิทธิบตัร และให้น ามาตรา ๕๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๒ ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีโดยอนุมติัคณะรัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งใช้สิทธิตาม
สิทธิบตัรใด ๆ ก็ไดเ้พ่ือการอนัจ าเป็นในการป้องกนัประเทศและรักษาความมัน่คงแห่งชาติ โดยเสียค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่ผูท้รงสิทธิบตัร 
และตอ้งแจง้ให้ผูท้รงสิทธิบตัรทราบเป็นหนงัสือโดยไม่ชกัชา้ 

ผูท้รงสิทธิบตัรมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวหรือจ านวนค่าตอบแทนต่อศาลภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค  าสั่ง
นั้น 

ส่วนท่ี ๖ 

การคืนสิทธิบตัร การเลิกขอ้ถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบตัร 

มาตรา ๕๓ ผูท้รงสิทธิบตัรจะขอคืนสิทธิบตัรหรือเลิกขอ้ถือสิทธิบางขอ้ก็ได ้โดยท าตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีก าหนด
โดยกฎกระทรวง 

การขอคืนสิทธิบตัรหรือเลิกขอ้ถือสิทธิบางขอ้ตามวรรคหน่ึง ถา้มีผูท้รงสิทธิบตัรร่วม ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูท้รง
สิทธิบตัรร่วมทุกคน หรือถา้มีการอนุญาตให้บุคคลใดใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ 
ทวิ ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลนั้นดว้ย 

มาตรา ๕๔ สิทธิบตัรใดไดอ้อกไปโดยไม่ชอบดว้ยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ให้ถือว่า
สิทธิบตัรนั้นไม่สมบูรณ์ 

ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหน่ึง บุคคลใดจะกล่าวอา้งข้ึนก็ได ้หรือบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือพนกังานอยัการจะฟ้องต่อ
ศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบตัรนั้นก็ได ้

มาตรา ๕๕ อธิบดีอาจขอให้คณะกรรมการสัง่เพิกถอนสิทธิบตัรไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีมีการออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบตัรใด ตามมาตรา ๕๐ แลว้ ปรากฏว่าเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลา
สองปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาตดงักล่าว ผูท้รงสิทธิบตัรผูรั้บอนุญาตจากผูท้รงสิทธิบตัร หรือผูไ้ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบตัร มิได้
ด าเนินการผลิตผลิตภณัฑห์รือไม่มีการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบตัรนั้นในราชอาณาจกัรโดยไม่มีเหตุผลอนัควร หรือในขณะนั้นไม่มีผูใ้ดขายหรือ
น าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพ่ือขายซ่ึงผลิตภณัฑ์ตามสิทธิบตัรหรือผลิตภณัฑท่ี์ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบตัรนั้น หรือมีการขายผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวในราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็นวา่มีเหตุอนัควรท่ีจะเพิกถอนสิทธิบตัรดงักล่าว 

(๒) ผูท้รงสิทธิบตัรไดอ้นุญาตให้บุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรโดยฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ 

ก่อนการขอให้คณะกรรมการสัง่เพิกถอนสิทธิบตัร ให้อธิบดีมีค  าสัง่ให้ท  าการสอบสวนขอ้เทจ็จริง และแจง้ค  าสั่งให้ผูท้รง
สิทธิบตัรหรือผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรทราบเพ่ือยืน่ค  าแถลงแสดงเหตุผลของตน การยืน่ค  าแถลงดงักล่าวตอ้งยื่นภายในหกสิบวนั
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค  าสัง่อธิบดีจะเรียกให้บุคคลใดมาให้ถอ้ยค  าช้ีแจงหรือให้ส่งเอกสารหรือส่ิงใดเพ่ิมเติมก็ได ้

เม่ืออธิบดีได้ท  าการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรให้เพิกถอนสิทธิบตัร ให้อธิบดีท ารายงานการ
สอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือสัง่เพิกถอนสิทธิบตัร 

ส่วนท่ี ๗ 



มาตรการส าหรับสิทธิบตัรยา 
มาตรา ๕๕ ทวิ (ยกเลิก) 
มาตรา ๕๕ ตรี (ยกเลิก) 
มาตรา ๕๕ จตัวา (ยกเลิก) 
มาตรา ๕๕ เบญจ (ยกเลิก) 
มาตรา ๕๕ ฉ (ยกเลิก) 
มาตรา ๕๕ สตัต (ยกเลิก) 

หมวด ๓ 

สิทธิบตัรออกแบบผลิตภณัฑ ์

มาตรา ๕๖ การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์จะขอรับสิทธิบตัรตามพระราชบญัญติัน้ีได ้ตอ้งเป็นการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือ
อุตสาหกรรมรวมทั้งหตัถกรรม 

มาตรา ๕๗ การออกแบบผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ีไม่ถือวา่เป็นการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ 
(๑) แบบผลิตภณัฑท่ี์มีหรือใชแ้พร่หลายอยูแ่ลว้ในราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรับสิทธิบตัร 

(๒) แบบผลิตภณัฑท่ี์ไดมี้การเปิดเผยภาพ สาระส าคญั หรือรายละเอียดในเอกสารหรือส่ิงพิมพท่ี์ไดเ้ผยแพร่อยูแ่ลว้ไม่ว่า
ในหรือนอกราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรับสิทธิบตัร 

(๓) แบบผลิตภณัฑท่ี์เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบดว้ยมาตรา ๒๘ มาแลว้ก่อนวนัขอรับสิทธิบตัร 

(๔) แบบผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกบัแบบผลิตภณัฑด์งักล่าวใน (๑) (๒) หรือ (๓) จนเห็นไดว้า่เป็นการเลียนแบบ 

มาตรา ๕๘ การออกแบบผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ีขอรับสิทธิบตัรไม่ได ้

(๑) แบบผลิตภณัฑท่ี์ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

(๒) แบบผลิตภณัฑท่ี์ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๙ การขอรับสิทธิบตัร ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
ค าขอรับสิทธิบตัรให้มีรายการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ ์

(๒) ขอ้ความระบุผลิตภณัฑท่ี์จะใชก้บัแบบผลิตภณัฑท่ี์ขอรับสิทธิบตัร 

(๓) ขอ้ถือสิทธิโดยชดัแจง้ 
(๔) รายการอ่ืนตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา ๖๐ ค าขอรับสิทธิบตัรแต่ละฉบบั ให้ขอไดเ้ฉพาะแบบผลิตภณัฑท่ี์ใชก้บัผลิตภณัฑอ์ยา่งเดียว 

การก าหนดผลิตภณัฑต์ามวรรคหน่ึงให้รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๖๐ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ท่ีไดย้ื่นค  าขอรับสิทธิบตัรส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑไ์ว้นอกราชอาณาจกัร ถา้

ยืน่ขอรับสิทธิบตัรส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑน์ั้นในราชอาณาจกัรภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ีไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรนอกราชอาณาจกัรเป็น
คร้ังแรก บุคคลนั้นจะขอให้ระบุวา่วนัท่ีไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรนอกราชอาณาจกัรเป็นคร้ังแรกเป็นวนัท่ีไดย้ืน่ค  าขอในราชอาณาจกัรก็ได ้

มาตรา ๖๑ เม่ือไดป้ระกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบดว้ยมาตรา ๒๘ แลว้ แต่ก่อนท่ีอธิบดีสัง่ให้รับจดทะเบียนการ
ออกแบบผลิตภณัฑแ์ละออกสิทธิบตัร ถา้ปรากฏว่าค  าขอรับสิทธิบตัรไม่ชอบดว้ยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดว้ยมาตรา 
๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ให้อธิบดีสั่งยกค าขอรับสิทธิบตัร และให้พนกังานเจา้หน้าท่ีแจง้ค  าสั่งไปยงัผูข้อรับสิทธิบตัรและผูค้ดัคา้นตาม
มาตรา ๖๕ ประกอบดว้ยมาตรา ๓๑ พร้อมทั้งปิดส าเนาค าสัง่ไว ้ณ สถานท่ีรับค าขอรับสิทธิบตัรดว้ย 

ในกรณีอธิบดีมีค  าสั่งยกค าขอรับสิทธิบตัรตามวรรคหน่ึงและมีผูค้ดัคา้นตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๓๑ ให้
อธิบดีพิจารณาค าคดัคา้นของผูค้ดัคา้นต่อไป ตามมาตรา ๖๕ ประกอบดว้ยมาตรา ๓๒ 

มาตรา ๖๒ สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้มีอายุสิบปีนับแต่วนัขอรับสิทธิบตัรในราชอาณาจกัร ในกรณีท่ีมีการ
ด าเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ประกอบดว้ยมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๗๔ มิให้นับระยะเวลาในระหว่างการด าเนินคดีดงักล่าวเป็นอายขุอง
สิทธิบตัรนั้น 

มาตรา ๖๒ ทวิ การกระท าท่ีขดัต่อมาตรา ๖๓ ก่อนวนัออกสิทธิบตัรมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผูท้รงสิทธิบตัร 
เวน้แต่จะเป็นการกระท าต่อการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ขอรับสิทธิบตัรและไดมี้การประกาศโฆษณาค าขอดงักล่าวตามมาตรา ๖๕ ประกอบดว้ย
มาตรา ๒๘ แลว้ โดยบุคคลผูก้ระท ารู้ว่าการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นไดมี้การยื่นขอรับสิทธิบตัรไวแ้ลว้หรือไดรั้บค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์



อกัษรวา่การออกแบบผลิตภณัฑน์ั้นไดมี้การยื่นขอรับสิทธิบตัรไวแ้ลว้ ในกรณีเช่นน้ี ผูข้อรับสิทธิบตัรมีสิทธิไดรั้บค่าเสียหายจากบุคคลผูฝ่้าฝืน
สิทธินั้น การเรียกค่าเสียหายดงักล่าวให้ยืน่ฟ้องต่อศาลหลงัจากท่ีไดมี้การออกสิทธิบตัรให้แก่ผูข้อรับสิทธิบตัรแลว้ 

มาตรา ๖๓ ผูท้รงสิทธิบตัรเท่านั้นมีสิทธิใช้แบบผลิตภณัฑก์บัผลิตภณัฑต์ามสิทธิบตัร หรือขาย หรือมีไวเ้พ่ือขาย หรือ
เสนอขาย หรือน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ใช้แบบผลิตภณัฑด์งักล่าว เวน้แต่การใช้แบบผลิตภณัฑเ์พ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือ
วิจยั 

มาตรา ๖๔ สิทธิบตัรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดว้ยมาตรา ๑๐ 
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ให้ถือวา่สิทธิบตัรนั้นไม่สมบูรณ์ 

ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหน่ึง บุคคลใดจะกล่าวอา้งข้ึนก็ได้ หรือบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือพนกังานอยัการจะฟ้องต่อ
ศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบตัรนั้นก็ได ้

มาตรา ๖๕ ให้น าบทบญัญติัมาตรา 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 ว่าดว้ยสิทธิบตัรการประดิษฐ์มาใช้บงัคบัใน
หมวด ๓ วา่ดว้ยสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยอนุโลม 

หมวด ๓ ทวิ 

อนุสิทธิบตัร 

มาตรา ๖๕ ทวิ การประดิษฐ์ท่ีขอรับอนุสิทธิบตัรไดต้อ้งประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ 
(๒) เป็นการประดิษฐ์ท่ีสามารถประยกุตใ์นทางอุตสาหกรรม 

มาตรา ๖๕ ตรี บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิบตัรและสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์อยา่งเดียวกนัไม่ได ้

มาตรา ๖๕ จตัวา ผูข้อรับอนุสิทธิบตัรหรือผูข้อรับสิทธิบตัรมีสิทธิขอเปล่ียนแปลงประเภทของสิทธิท่ีจะขอรับจากอนุ
สิทธิบตัรเป็นสิทธิบตัร หรือจากสิทธิบตัรเป็นอนุสิทธิบตัรไดก่้อนการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบตัร หรือก่อนการประกาศ
โฆษณาค าขอรับสิทธิบตัรตามมาตรา ๒๘ แล้วแต่กรณี และผูข้อมีสิทธิให้ถือว่าเอาวนัยื่นค  าขอเดิมเป็นวนัยื่นค  าขอ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๕ เบญจ ในการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบตัรให้พนกังานเจา้หน้าท่ีตรวจสอบค าขอรับอนุ
สิทธิบตัรให้ถูกตอ้งตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๑๗ และตรวจสอบว่าการประดิษฐ์นั้นได้รับการคุม้ครองตามมาตรา ๖๕ ทศ 
ประกอบดว้ยมาตรา ๙ หรือไม่ และท ารายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี 

(๑) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่า ค  าขอรับอนุสิทธิบตัรไม่ถูกตอ้งตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๑๗ หรือการ
ประดิษฐ์นั้นไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๙ ให้อธิบดีสัง่ยกค าขอรับอนุสิทธิบตัรนั้นและให้พนกังานเจา้หน้าท่ี
มีหนังสือแจง้ค  าสั่งโดยทางไปรษณีย ์ลงทะเบียนตอบรับไปยงัผูข้อรับอนุสิทธิบตัรหรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนดภายในสิบห้าวนันับแต่
วนัท่ีอธิบดีมีค  าสัง่ 

(๒) ถา้อธิบดีพิจารณาเห็นวา่ ค  าขอรับอนุสิทธิบตัรถูกตอ้งตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๑๗ และการประดิษฐ์
นั้นไดรั้บความคุม้ครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๙ ให้อธิบดีมีค  าสั่งให้จดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบตัรและก่อน
การจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบตัร ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้ผูข้อรับอนุสิทธิบตัรเพ่ือให้ผูข้อรับอนุสิทธิบตัรช าระค่าธรรมเนียม
การออกอนุสิทธิบตัรและค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ตามวิธีการและระยะเวลาท่ีก าหนดในมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๒๘ (๒) 

อนุสิทธิบตัรให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา ๖๕ ฉ ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบตัร บุคคลผูมี้ส่วน

ไดเ้สียอาจขอให้ตรวจสอบวา่การประดิษฐ์ท่ีไดรั้บอนุสิทธิบตัรมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ หรือไม่ก็ได ้

เม่ือไดรั้บค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามวรรคหน่ึง ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีตรวจสอบการประดิษฐ์ และท ารายงาน
การตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี 

เม่ืออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจา้หน้าท่ีตามวรรคสองแล้ว เห็นว่าการประดิษฐ์นั้นมีลกัษณะ
ตามท่ีก าหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ให้อธิบดีแจง้ให้ผูข้อให้ตรวจสอบและผูท้รงอนุสิทธิบตัรทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีอธิบดีมีค  าวินิจฉยั 

ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นว่าการประดิษฐ์นั้นไม่มีลักษณะตามท่ีก าหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ให้อธิบดีมีค  าสั่งให้สอบสวน
ขอ้เทจ็จริง และแจง้ค  าสัง่ให้ผูท้รงอนุสิทธิบตัรทราบ เพ่ือยืน่ค  าแถลงแสดงเหตุผลของตนภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค  าสั่ง และอธิบดี



จะเรียกให้บุคคลใดมาให้ถอ้ยค  า ช้ีแจงหรือให้ส่งเอกสารหรือส่ิงใดเพ่ิมเติมก็ได ้และเม่ือไดส้อบสวนขอ้เท็จจริงเสร็จแลว้ ถา้อธิบดีพิจารณาเห็น
ว่าการประดิษฐ์นั้นไม่มีลกัษณะตามท่ีก าหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ให้อธิบดีท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือสั่งเพิกถอนอนุ
สิทธิบตัรนั้น และแจง้ให้ผูข้อให้ตรวจสอบและผูท้รงอนุสิทธิบตัรทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการมีค  าสัง่ 

มาตรา ๖๕ สัตต อนุสิทธิบตัรให้มีอายหุกปีนบัแต่วนัขอรับอนุสิทธิบตัรในราชอาณาจกัรในกรณีท่ีมีการด าเนินคดีทาง
ศาลตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิให้นบัระยะเวลาในระหว่างการด าเนินคดีดงักล่าวเป็นอายขุอง
อนุสิทธิบตัรนั้น 

ผูท้รงอนุสิทธิบตัรอาจขอต่ออายุอนุสิทธิบตัรได้สองคราวมีก าหนดคราวละสองปีโดยให้ยื่นค  าขอต่ออายุต่อพนักงาน
เจา้หน้าท่ีภายในเกา้สิบวนัก่อนวนัส้ินอายเุม่ือไดย้ื่นค  าขอต่ออายุภายในก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้ ให้ถือว่าอนุสิทธิบตัรนั้นยงัคงจดทะเบียนอยู่
จนกวา่พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะมีค  าสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 

การขอต่ออายอุนุสิทธิบตัร ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

มาตรา ๖๕ อฏัฐ ผูท้รงอนุสิทธิบตัรมีสิทธิใช้ค  าว่า “อนุสิทธิบตัรไทย” หรืออกัษร อสบท. หรืออกัษรต่างประเทศท่ีมี
ความหมายเช่นเดียวกนัให้ปรากฏท่ีผลิตภณัฑภ์าชนะบรรจุ หรือหีบห่อของผลิตภณัฑ ์หรือในการโฆษณาการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบตัร 

การใชค้  าหรืออกัษรตามวรรคหน่ึงตอ้งระบุหมายเลขอนุสิทธิบตัรไวด้ว้ย 

มาตรา ๖๕ นว อนุสิทธิบตัรใดไดอ้อกไปโดยไม่ชอบดว้ยมาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๙ มาตรา 
๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ให้ถือวา่อนุสิทธิบตัรนั้นไม่สมบูรณ์ 

ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหน่ึงบุคคลใดจะกล่าวอา้งข้ึนก็ได ้หรือบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือพนกังานอยัการจะฟ้องต่อ
ศาลขอให้เพิกถอนอนุสิทธิบตัรนั้นก็ได ้

มาตรา ๖๕ ทศ ให้น าบทบญัญติัมาตรา 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 วา่ดว้ยสิทธิบตัรการประดิษฐ์ มาใชบ้งัคบัในหมวด ๓ ทวิ วา่ดว้ยอนุสิทธิบตัรโดยอนุโลม 

หมวด ๔ 

คณะกรรมการสิทธิบตัร 

มาตรา ๖๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการสิทธิบตัร” ประกอบดว้ยปลดักระทรวงพาณิชยเ์ป็น
ประธานกรรมการ และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์อีกไม่เกินสิบสองคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ ง โดยในจ านวนน้ีให้แต่งตั้ งจาก
ผูท้รงคุณวฒิุภาคเอกชนไม่นอ้ยกวา่หกคน 

คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขานุการและผูช่้วยเลขานุการก็ได ้

มาตรา ๖๗ กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี 

ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งหรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว่างท่ีกรรมการซ่ึงแต่งตั้ง
ไวแ้ล้วยงัมีวาระอยู่ในต าแหน่งให้ผูไ้ด้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการซ่ึงไดแ้ต่งตั้งไวแ้ลว้ 

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บการแต่งตั้งอีกได ้

มาตรา ๖๘ กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพน้จากต าแหน่งก่อนวาระเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 



มาตรา ๖๙ การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึง
เป็นองคป์ระชุมถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน
ในท่ีประชุม 

การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนไดอี้ก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๗๐ คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(๑) ให้ค  าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๒) วินิจฉยัอุทธรณ์ค าสัง่หรือค าวินิจฉยัของอธิบดีเก่ียวกบัสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ มาตรา 
๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๗๒ 

(๓) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

(๔) พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๗๑ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ และให้น า
ความในมาตรา ๖๙ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีมีค  าสั่งหรือค าวินิจฉัยของอธิบดีตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดว้ยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ 
หรือมาตรา ๖๕ เบญจ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ผูมี้ส่วนไดเ้สียตาม
มาตราดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับแจง้ค  าสั่งหรือค าวินิจฉัยของอธิบดี ถ้าไม่อุทธรณ์ภายใน
ระยะเวลาดงักล่าวให้ถือวา่ค  าสัง่หรือค าวินิจฉยัของอธิบดีเป็นท่ีสุด 

การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง ให้ยืน่ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ถา้มีคู่กรณีให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งส าเนาอุทธรณ์ไปยงัคู่กรณีดว้ย 

มาตรา ๗๓ ในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยของอธิบดี หรือพิจารณารายงานการสอบสวนของอธิบดีตาม
มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือรายงานของอธิบดีตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๔๓ เพ่ือสัง่เพิกถอนสิทธิบตัรหรือ
อนุสิทธิบตัร คณะกรรมการจะให้ผูค้ดัคา้น หรือผูโ้ตแ้ยง้ หรือผูท้รงสิทธิบตัร หรือผูท้รงอนุสิทธิบตัร หรือผูข้อให้ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร หรือผู ้
ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิบตัรหรือตามอนุสิทธิบตัร แล้วแต่กรณีน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมก็ได้ ทั้ งน้ี ตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๗๔ เม่ือคณะกรรมการไดวิ้นิจฉยัหรือมีค  าสัง่ตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ หรือ
มาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๗๒ แลว้ ให้แจง้ค  า
วินิจฉัยหรือค าสั่งพร้อมดว้ยเหตุผลไปยงัผูอุ้ทธรณ์และคู่กรณี หรือผูท้รงสิทธิบตัร หรือผูท้รงอนุสิทธิบตัร หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม
สิทธิบตัรหรือตามอนุสิทธิบตัร แลว้แต่กรณี คู่กรณีฝ่ายใดไม่เห็นดว้ยกบัค  าวินิจฉยัหรือค าสัง่นั้น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลไดภ้ายในหกสิบวนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้ค  าวินิจฉยัหรือค าสัง่ ถา้ไม่ด าเนินคดีภายในระยะเวลาดงักล่าว ให้ถือวา่ค  าวินิจฉยัหรือค าสัง่ของคณะกรรมการเป็นท่ีสุด 

ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามพระราชบญัญติัน้ี ห้ามมิให้ศาลสั่งให้คณะกรรมการหรืออธิบดีเสียค่าฤชาธรรม
เนียมแทนฝ่ายอ่ืน 

หมวด ๕ 

เบด็เตล็ด 

มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้บุคคลใดซ่ึงไม่มีสิทธิตามพระราชบญัญติัน้ีใช้ค  าว่า “สิทธิบตัรไทย” “อนุสิทธิบตัรไทย” หรือ
อกัษร สบท. หรือ อสบท. หรืออกัษรต่างประเทศท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนั หรือค าอ่ืนใดท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนัให้ปรากฏท่ีผลิตภณัฑ์
ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของผลิตภณัฑ ์หรือในการโฆษณา การประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภณัฑใ์ด ๆ 

มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ค  าว่า “รอรับสิทธิบตัร” หรือ “รอรับอนุสิทธิบตัร” หรือค าอ่ืนใดท่ีมีความหมาย
เช่นเดียวกนั ให้ปรากฏท่ีผลิตภณัฑ ์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของผลิตภณัฑ ์หรือในการโฆษณา การประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภณัฑใ์ด ๆ 
เวน้แต่เป็นผูข้อรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรและยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาค าขอนั้น 

มาตรา ๗๗ ในกรณีท่ีผูท้รงสิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัรในกรรมวิธีการผลิตผลิตภณัฑฟ้์องผูฝ่้าฝืนสิทธิตามสิทธิบตัร
หรืออนุสิทธิบตัรของตนเป็นคดีแพ่ง หากผูท้รงสิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัรพิสูจน์ไดว้่าผลิตภณัฑท่ี์จ าเลยผลิตมีลกัษณะเช่นเดียวกนัหรือ



คลา้ยกนักบัผลิตภณัฑท่ี์ผลิตโดยใช้กรรมวิธีของผูท้รงสิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัร ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าจ  าเลยไดใ้ช้กรรมวิธีของผูท้รง
สิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัร เวน้แต่จ าเลยจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

มาตรา ๗๗ ทวิ ในกรณีท่ีมีหลกัฐานโดยชดัแจง้ว่ามีผูก้ระท าหรือก าลงัจะกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัเป็นการฝ่าฝืน
สิทธิของผูท้รงสิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๓๖ ผูท้รงสิทธิบตัรหรือ
ผูท้รงอนุสิทธิบตัรอาจขอให้ศาลมีค  าสัง่ให้บุคคลดงักล่าวระงบัหรือละเวน้การกระท าดงักล่าวนั้นได ้การท่ีศาลมีค  าสั่งดงักล่าวไม่ตดัสิทธิผูท้รง
สิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัรท่ีจะเรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๗๗ ตรี 

มาตรา ๗๗ ตรี ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนสิทธิของผูท้รงสิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือ
มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๓๖ ศาลมีอ านาจสั่งให้ผูฝ่้าฝืนชดใช้ค่าเสียหายแก่ผูท้รงสิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัรตามจ านวนท่ีศาล
เห็นสมควร โดยค านึงถึงความร้ายแรงของความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นในการบงัคบัตามสิทธิของผูท้รง
สิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัรดว้ย 

มาตรา ๗๗ จตัวา บรรดาสินคา้ท่ีอยูใ่นครอบครองของผูก้ระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผูท้รงสิทธิบตัรหรือผูท้รง
อนุสิทธิบตัรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๓๖ ให้ริบเสียทั้งส้ิน ในกรณีท่ีศาลเห็นสมควรอาจมีค  าสั่ง
ให้ท  าลายสินคา้ดงักล่าวหรือด าเนินการอยา่งอ่ืนเพ่ือป้องกนัมิให้มีการน าเอาสินคา้ดงักล่าวออกจ าหน่ายอีกก็ได ้

มาตรา ๗๗ เบญจ บุคคลใดขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์อยา่งเดียวกนัโดยไม่
ชอบดว้ยมาตรา ๖๕ ตรี ให้ถือวา่บุคคลนั้นขอรับอนุสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์นั้น 

มาตรา ๗๗ ฉ ในกรณีบุคคลหลายคนต่างท าการประดิษฐ์อยา่งเดียวกนัโดยไม่ไดร่้วมกนัและมีบุคคลฝ่ายหน่ึงได้ยื่นค  า
ขอรับสิทธิบตัร แต่บุคคลอีกฝ่ายหน่ึงไดย้ืน่ค  าขอรับอนุสิทธิบตัร 

(๑) ให้บุคคลซ่ึงได้ยื่นค  าขอรับสิทธิบตัรหรือค าขอรับอนุสิทธิบตัรไวก่้อนเป็นผูมี้สิทธิรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร
ส าหรับการประดิษฐ์นั้น 

(๒) ถา้มีการยื่นค  าขอรับสิทธิบตัรในวนัเดียวกนักบัการยื่นค  าขอรับอนุสิทธิบตัรให้พนักงานเจา้หน้าท่ีแจง้ให้ผูข้อรับ
สิทธิบตัรและผูข้อรับอนุสิทธิบตัรทราบเพ่ือให้ท  าความตกลงกนัว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผูเ้ดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกนั และจะให้ค  าขอรับ
สิทธิบตัรหรือค าขอรับอนุสิทธิบตัรเป็นค าขอส าหรับการประดิษฐ์นั้น ถา้ตกลงกนัไม่ได้ภายในเวลาท่ีอธิบดีก าหนด ให้คู่กรณีน าคดีไปสู่ศาล
ภายในก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาท่ีอธิบดีก าหนด ถา้ไม่น าคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลาดงักล่าวให้ถือวา่บุคคลเหล่านั้นละทิ้งค  า
ขอรับสิทธิบตัรและละทิ้งค  าขอรับอนุสิทธิบตัร 

มาตรา ๗๗ สตัต ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ หรือวนัประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการ
ประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์ใดผูข้อรับอนุสิทธิบตัร ผูท้รงอนุสิทธิบตัร ผูข้อรับสิทธิบตัร หรือผูท้รงสิทธิบตัรผูใ้ดเห็นว่า
การจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์นั้นอาจไม่ชอบดว้ยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐ์นั้น
เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกนักบัของตนและตนได้ยื่นค  าขอรับอนุสิทธิบตัรหรือยื่นค  าขอรับสิทธิบตัรไวใ้นวนัเดียวกนักบัการยืนค าขอรับ
สิทธิบตัรหรือการยืน่ค  าขอรับอนุสิทธิบตัรดงักล่าวผูน้ั้นมีสิทธิขอให้ตรวจสอบวา่การประดิษฐ์นั้นไดย้ืน่ขอรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรโดยไม่
ชอบดว้ยมาตรา ๖๕ ตรี หรือไม่ 

เม่ือไดรั้บค าขอให้ตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบและท ารายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี 

เม่ืออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนกังานเจา้หน้าท่ีตามวรรคสองแลว้ เห็นว่าการจดทะเบียนการประดิษฐ์
และออกสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์นั้นจะไม่ชอบดว้ยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์อยา่งเดียวกนั 
และวนัยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรหรือวนัยื่นค  าขอรับอนุสิทธิบตัรเป็นวนัเดียวกนักบัวนัยื่นค  าขอรับอนุสิทธิบตัรหรือวนัยื่นค  าขอรับสิทธิบตัรของผู ้
ขอให้ตรวจสอบ ให้อธิบดีแจง้ให้ผูข้อรับสิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัร และผูข้อให้ตรวจสอบทราบเพ่ือให้ท  าความตกลงกนัว่าจะให้บุคคลใด
มีสิทธิแต่ผูเ้ดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกนั ถา้ตกลงกนัไม่ไดภ้ายในเวลาท่ีอธิบดีก าหนด ให้ถือวา่บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิร่วมกนัในการประดิษฐ์นั้น 

มาตรา ๗๗ อฏัฐ สิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ตรี ให้ถือว่าสิทธิบตัรและอนุ
สิทธิบตัรนั้นไม่สมบูรณ์ 

ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหน่ึง บุคคลใดจะกล่าวอา้งข้ึนก็ได ้

ในกรณีการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ตรี และได้ยื่นค  า
ขอรับสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์นั้นในวนัเดียวกนัผูท้รงสิทธิบตัรและผูท้รงอนุสิทธิบตัร หรือผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืนหรือ
พนกังานอยัการอาจขอให้อธิบดีเรียกให้ผูท้รงสิทธิบตัรและผูท้รงอนุสิทธิบตัรนั้นท าความตกลงกนัว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิแต่ผูเ้ดียวหรือให้มี
สิทธิร่วมกนั และตอ้งท าความตกลงกนัว่าจะเลือกให้การประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์ท่ีไดรั้บสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรอยา่งใดอยา่งหน่ึงแต่



เพียงอย่างเดียว ถ้าตกลงกนัไม่ได้ภายในเวลาท่ีอธิบดีก าหนด ให้ถือว่าผูท้รงสิทธิบตัรและผูท้รงอนุสิทธิบตัรมีสิทธิร่วมกนัและให้ถือว่าการ
ประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์ท่ีไดรั้บอนุสิทธิบตัร 

มาตรา ๗๘ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร หรือใบอนุญาตให้ใชสิ้ทธิของผูใ้ดสูญหายหรือช ารุดในสาระส าคญั ให้เจา้ของขอรับ
ใบแทนสิทธิบตัร ใบแทนอนุสิทธิบตัร หรือใบแทนใบอนุญาตให้ใชสิ้ทธินั้นไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๗๙ บรรดาค าขอ ค  าคดัคา้น ค  าโตแ้ยง้ และค าอุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัน้ีให้ใช้แบบพิมพแ์ละมีส าเนาตามท่ี
อธิบดีก าหนด 

มาตรา ๘๐ บรรดาค าขอรับสิทธิบตัร ค  าขอรับอนุสิทธิบตัร การประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบตัร ค  าขอให้ตรวจสอบ
การประดิษฐ์ ค  าคดัคา้นการขอรับสิทธิบตัรค าขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ค  าขอจดทะเบียนรับโอน
สิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ค  าขอเปล่ียนแปลงสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ค  าขอต่ออายอุนุสิทธิบตัร ค  าขอบนัทึกค ายินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิ
ตามสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ค  าขอใช้สิทธิตามสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ค  าอุทธร ณ์
ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของอธิบดี ใบแทนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ ค  าขออ่ืน ๆ การคดัส าเนาเอกสารและการ
รับรองส าเนาเอกสารให้เสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

หมวด ๖ 

ความผิดและก าหนดโทษ 

มาตรา ๘๑ เจา้พนกังานผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดว้ยมาตรา ๒๑ หรือ
มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ  า
ทั้งปรับ 

มาตรา ๘๒ บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย
มาตรา ๒๒ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๓ บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๒๓ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๓ ทวิ (ยกเลิก) 
มาตรา ๘๓ ตรี (ยกเลิก) 
มาตรา ๘๓ จตัวา (ยกเลิก) 
มาตรา ๘๔ บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 

หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๕ บุคคลใดกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูท้รงสิทธิบตัร 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๖ บุคคลใดกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๓๖ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูท้รง
อนุสิทธิบตัร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๗ บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์หรืออนุสิทธิบตัร โดยการแสดง
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีเพ่ือให้ไดไ้ปซ่ึงสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพนั
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๘ ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดซ่ึงตอ้งรับโทษตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นนิติบุคคล ผูด้  าเนินกิจการหรือผูแ้ทนของ
นิติบุคคลนั้น ตอ้งรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดส าหรับความผิดนั้น ๆ ดว้ย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าการกระท าของนิติบุคคลนั้นไดก้ระท าโดยตน
มิไดรู้้เห็นหรือยนิยอมดว้ย 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

ส. โหตระกิตย ์

รองนายกรัฐมนตรี 

 
 



บญัชีอตัราค่าธรรมเนียม 

๑. ค  าขอรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 

๒. ค  าขอรับสิทธิบตัรส าหรับแบบผลิตภณัฑอ์ยา่งเดียวกนั 

และยืน่ขอในคราวเดียวกนัตั้งแต่ ๑๐ ค  าขอข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ บาท 

๓. การประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบตัร ๕๐๐ บาท 

๔. ค  าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 

๕. ค  าคดัคา้นการขอรับสิทธิบตัร ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 

๖. สิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 

๗. ค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์ 
ปีท่ี ๕ ๒,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๖ ๔,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๗ ๖,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๘ ๘,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๙ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๑๐ ๑๒,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๑๑ ๑๔,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๑๒ ๑๖,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๑๓ ๑๘,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๑๔ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๑๕ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๑๖ ๔๐,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๑๗ ๕๐,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๑๘ ๖๐,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๑๙ ๗๐,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๒๐ ๘๐,๐๐๐ บาท 

หรือช าระทั้งหมดในคราวเดียว ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๘. ค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์

ปีท่ี ๕ ๑,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๖ ๒,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๗ ๓,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๘ ๔,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๙ ๕,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๑๐ ๖,๐๐๐ บาท 

หรือช าระทั้งหมดในคราวเดียว ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙. ค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับอนุสิทธิบตัร 

ปีท่ี ๕ ๒,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๖ ๔,๐๐๐ บาท 

หรือช าระทั้งหมดในคราวเดียว ๖,๐๐๐ บาท 

๑๐. ค่าธรรมเนียมการต่ออายอุนุสิทธิบตัร 

ปีท่ี ๑ ๑๔,๐๐๐ บาท 

ปีท่ี ๒ ๒๒,๐๐๐ บาท 

๑๑. ค  าขอจดทะเบียนสญัญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ 



ตามสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 

๑๒. ค  าขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 

๑๓. ค  าขอเปล่ียนแปลงค าขอรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 

๑๔. ใบอนุญาตให้ใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 

๑๕. ใบแทนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรหรือใบแทนใบ 

อนุญาตให้ใชสิ้ทธิ ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 

๑๖. ค  าอุทธรณ์ค าสัง่หรือค าวินิจฉยัของอธิบดี ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 

๑๗. การคดัส าเนาเอกสาร หนา้ละ ๑๐ บาท 

๑๘. การรับรองส าเนาเอกสาร 

เอกสารเกิน ๑๐ หนา้ ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 

เอกสารไม่เกิน ๑๐ หนา้ ฉบบัละ ๑๐ บาท 

๑๙. ค  าขออ่ืน ๆ ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เพ่ือส่งเสริมให้มีการคน้ควา้ วิจยั และประดิษฐ์ผลิตภณัฑห์รือกรรมวิธีใดข้ึน
ใหม่และการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์และเป็นการกา้วหน้าทางเทคนิคในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยก์รรมใน
ประเทศ และเพ่ือให้ผูป้ระดิษฐ์และผูอ้อกแบบผลิตภณัฑไ์ดรั้บการคุม้ครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ โดยห้ามมิให้บุคคลอ่ืน
ลอกหรือเลียนการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภณัฑน้ี์โดยมิให้ค่าตอบแทน จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัฉบบัน้ีข้ึน 

 
 

พระราชบญัญติัสิทธิบตัร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๓๘ สิทธิบตัรท่ีออกให้ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้ใช้บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 
๒๕๒๒ บงัคบั 

มาตรา ๓๙ ค าขอรับสิทธิบตัรท่ีไดย้ืน่ไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัและอธิบดียงัไม่มีค  าสั่งตามมาตรา ๓๓ มาตรา 
๓๔ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ถือว่าเป็นค าขอตาม
พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัน้ีโดยอนุโลม 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บงัคบัมาจนถึงบดัน้ีเป็น
เวลากว่าสิบปีแล้ว สถานการณ์ทั้งภายในและนอกประเทศได้เปล่ียนแปลงไปมากโดยเฉพาะการพฒันาและการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การคา้ 
และอุตสาหกรรมของประเทศ สมควรท่ีจะไดมี้การปรับปรุงมาตรฐานการคุม้ครองด้านสิทธิบตัรให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวและเพ่ือส่งเสริมให้มีการค้นควา้วิจัยท่ีเป็นประโยชน์และเป็นการก้าวหน้าทางเทคนิคในเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมยิง่ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

พระราชบญัญติัสิทธิบตัร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๓ สิทธิบตัรท่ีออกให้ตามพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือท่ีออกให้ตามพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัสิทธิบตัร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ถือว่าเป็นสิทธิบตัรตามพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี แต่ให้สิทธิบตัรมีอายตุ่อไปไดเ้พียงเท่าท่ีมีเหลืออยูต่ามสิทธิบตัรนั้น 

มาตรา ๔๔ ค าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์ท่ีไดย้ื่นไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีมีผลใช้บงัคบั และอธิบดียงัไม่มีค  าสั่งตาม
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ผูข้อมีสิทธิเปล่ียนแปลงเป็นค าขอรับอนุสิทธิบตัรไดภ้ายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีการเจรจาการคา้พหุภาคีรอบอุรุกวยัท่ีนานาประเทศไดท้  าความตกลงว่า
ดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้และจดัตั้งองคก์ารการคา้โลกไดเ้สร็จส้ินลงและมีผลใช้บงัคบัแลว้ ท  าให้ประเทศไทยซ่ึงเป็น
ภาคีสมาชิกองคก์ารการคา้โลก มีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งออกกฎหมายอนุวติัการให้สอดคลอ้งกบัความตกลงดงักล่าว เพ่ือให้การคุม้ครองทรัพยสิ์น



ทางปัญญาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและโดยท่ีการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งมีประสิทธิภาพจะท าให้นกัประดิษฐ์ไดรั้บผลตอบแทน
ความมานะอุตสาหะอยา่งเหมาะสม อนัจะท าให้นกัประดิษฐ์มีก าลงัใจท่ีจะประดิษฐ์คิดคน้เพ่ือความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การให้มีบทบญัญติัวา่ดว้ยอนุสิทธิบตัร ซ่ึงให้การคุม้ครองการประดิษฐ์ท่ีมีเทคโนโลยีไม่ถึงขนาดท่ีจะไดรั้บสิทธิบตัร
นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้สูงข้ึนและแพร่หลายยิง่ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

 


