พระราชบัญญัติ
สิ ทธิบตั ร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็ นปี ที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสิ ทธิ บตั รเพื่อคุม้ ครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ ทา
หน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้น
ไป
หมวด ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“สิ ทธิบตั ร” หมายความว่า หนังสื อสาคัญที่ออกให้เพื่อคุม้ ครองการประดิ ษฐ์หรื อการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ ตามที่กาหนด
ในหมวด ๒ และหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ ี
“อนุ สิทธิ บตั ร” หมายความว่า หนังสื อสาคัญที่ออกให้เพื่อคุม้ ครองการประดิ ษฐ์ตามที่ กาหนดในหมวด ๓ ทวิ แห่ ง
พระราชบัญญัติน้ ี
“การประดิษฐ์” หมายความว่า การคิดค้นหรื อคิดทาขึ้น อันเป็ นผลให้ได้มาซึ่ งผลิตภัณฑ์หรื อกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรื อการ
กระทาใด ๆ ที่ทาให้ดีข้ ึนซึ่งผลิตภัณฑ์หรื อกรรมวิธี
“กรรมวิธี” หมายความว่า วิธีการ กระบวนการ หรื อกรรมวิธีในการผลิตหรื อการเก็บรักษาให้คงสภาพหรื อให้มีคุณภาพดี
ขึ้นหรื อการปรับสภาพให้ดีข้ ึนซึ่งผลิตภัณฑ์และรวมถึงการใช้กรรมวิธีน้ นั ๆ ด้วย
“แบบผลิตภัณฑ์” หมายความว่า รู ปร่ างของผลิตภัณฑ์ หรื อองค์ประกอบของลวดลาย หรื อสี ของผลิ ตภัณฑ์ อันมีลกั ษณะ
พิเศษสาหรับผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งสามารถใช้เป็ นแบบสาหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้
“ผูท้ รงสิ ทธิบตั ร” หมายความรวมถึงผูร้ ับโอนสิ ทธิบตั ร
“ผูท้ รงอนุสิทธิบตั ร” หมายความรวมถึงผูร้ ับโอนอนุสิทธิบตั ร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิ ทธิ บตั ร
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
“อธิ บดี ” หมายความว่า อธิ บดีกรมทรัพย์สินทางปั ญญา และให้หมายความรวมถึงผูซ้ ่ ึ งอธิ บดีกรมทรัพย์สินทางปั ญญา
มอบหมายด้วย
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกกฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนี ยมไม่เกิ นอัตราตามบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติน้ ี ลดหรื อยกเว้นค่าธรรมเนี ยม และกาหนดกิ จการอื่นเพื่อ
ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๒
สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์
ส่วนที่ ๑
การขอรับสิ ทธิบตั ร
มาตรา ๕ ภายใต้บงั คับมาตรา ๙ การประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั รได้ตอ้ งประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นการประดิษฐ์ข้ ึนใหม่

(๒) เป็ นการประดิษฐ์ที่มีข้ นั การประดิษฐ์สูงขึ้น และ
(๓) เป็ นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
มาตรา ๖ การประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ ได้แก่การประดิษฐ์ที่ไม่เป็ นงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้ว
งานที่ปรากฏอยูแ่ ล้ว ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(๑) การประดิษฐ์ที่มีหรื อใช้แพร่ หลายอยูแ่ ล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร
(๒) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดในเอกสารหรื อสิ่ งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่ อยูแ่ ล้วไม่ว่าในหรื อ
นอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับ สิ ทธิ บตั ร และไม่ ว่าการเปิ ดเผยนั้น จะกระทาโดยเอกสาร สิ่ งพิมพ์ การนาออกแสดง หรื อการเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนด้วยประการใด ๆ
(๓) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รแล้วไม่วา่ ในหรื อนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร
(๔) การประดิ ษฐ์ที่มีผูข้ อรั บสิ ทธิ บตั รหรื ออนุ สิทธิ บตั รไว้แ ล้วนอกราชอาณาจักรเป็ นเวลาเกิ นสิ บแปดเดื อนก่ อนวัน
ขอรับสิ ทธิบตั รแต่ยงั มิได้มีการออกสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รให้
(๕) การประดิ ษฐ์ที่มีผขู้ อรับสิ ทธิ บตั รหรื ออนุ สิทธิ บตั รไว้แล้วไม่ว่าในหรื อนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณา
แล้วก่อนวันขอรับสิ ทธิบตั รในราชอาณาจักร
การเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอี ยดที่เกิดขึ้นหรื อเป็ นผลมาจากการกระทาอันมิ ชอบด้วยกฎหมาย หรื อการเปิ ดเผย
สาระสาคัญหรื อรายละเอียดโดยผูป้ ระดิ ษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผูป้ ระดิ ษฐ์ในงานแสดงสิ นค้าระหว่างประเทศ หรื อในงานแสดงต่อ
สาธารณชนของทางราชการ และการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดดังกล่าวได้กระทาภายในสิ บสองเดื อนก่อนที่จะมีการขอรับสิ ทธิ บตั รมิ
ให้ถือว่าเป็ นการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดตาม (๒)
มาตรา ๗ การประดิ ษฐ์ที่มีข้ นั การประดิ ษฐ์สูงขึ้น ได้แก่การประดิ ษฐ์ที่ไม่เป็ นที่ ประจักษ์โดยง่ายแก่ บุคคลที่มีความ
ชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนั้น
มาตรา ๘ การประดิ ษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้แก่การประดิ ษฐ์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิ ชยกรรม
มาตรา ๙ การประดิษฐ์ดงั ต่อไปนี้ ไม่ได้รับความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติ
(๑) จุลชีพและส่ วนประกอบส่ วนใดส่วนหนึ่งของจุลชี พที่มีอยูต่ ามธรรมชาติสตั ว์ พืช หรื อสารสกัดจากสัตว์หรื อพืช
(๒) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
(๓) ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์
(๔) วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรื อรักษาโรคมนุษย์ หรื อสัตว์
(๕) การประดิษฐ์ที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อย หรื อศีลธรรมอันดี อนามัย หรื อสวัสดิภาพของประชาชน
มาตรา ๑๐ ผูป้ ระดิษฐ์เป็ นผูม้ ีสิทธิของรับสิ ทธิ บตั ร และมีสิทธิ ที่จะได้รับการระบุชื่อว่าเป็ นผูป้ ระดิษฐ์ในสิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ ขอรับสิ ทธิบตั รย่อมโอนและรับมรดกกันได้
การโอนสิ ทธิขอรับสิ ทธิบตั รต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่ อผูโ้ อนและผูร้ ับโอน
มาตรา ๑๑ สิ ทธิ ขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรั บการประดิ ษฐ์ซ่ ึ งลูกจ้างได้ประดิ ษฐ์ข้ ึนโดยการทางานตามสัญญาจ้างหรื อโดย
สัญญาจ้างที่มีวตั ถุประสงค์ให้ทาการประดิษฐ์ยอ่ มตกได้แก่นายจ้าง เว้นแต่สญ
ั ญาจ้างจะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
ความในวรรคหนึ่ ง ให้ใช้บงั คับแก่กรณี ที่ลูกจ้างที่ทาการประดิ ษฐ์สิ่งหนึ่ งสิ่ งใดด้วยการใช้ วิธีการ สถิ ติหรื อรายงานซึ่ ง
ลูกจ้างสามารถใช้หรื อล่วงรู ้ได้เพราะการเป็ นลูกจ้างตามสัญญาจ้างนั้น แม้วา่ สัญญาจ้างจะมิได้เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
มาตรา ๑๒ เพื่อส่งเสริ มให้มีการประดิษฐ์และเพื่อความเป็ นธรรมแก่ลูกจ้างในกรณี ที่การประดิษฐ์ของลูกจ้างตามมาตรา
๑๑ วรรคหนึ่ ง ถ้านายจ้างได้รับประโยชน์จากการประดิ ษฐ์ หรื อน าสิ่ งประดิ ษฐ์น้ ันไปใช้ ให้ลู กจ้างมี สิ ทธิ ได้รับ บาเหน็ จพิเ ศษจากนายจ้าง
นอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติได้
ให้ลูกจ้างที่ทาการประดิษฐ์ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มีสิทธิได้รับบาเหน็จพิเศษจากนายจ้าง
สิ ทธิ ที่จะได้รับบาเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจ้างหาได้ไม่
การขอรับสิ ทธิตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ยื่นต่ออธิ บดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง และให้
อธิ บดีมีอานาจกาหนดบาเหน็จพิเศษให้แก่ลูกจ้างตามที่ เห็ นสมควร โดยคานึ งถึ งค่าจ้างความสาคัญในการประดิษฐ์ ประโยชน์ที่นายจ้างได้รับ
หรื อจะได้รับจากการประดิษฐ์ดงั กล่าว และเงื่อนไขอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการส่ งเสริ มการประดิ ษฐ์ของข้าราชการ หรื อพนักงานองค์การของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิ จ ให้
ถือว่าข้าราชการ หรื อพนักงานองค์การของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ เช่ นเดียวกับลูกจ้างตามความในมาตรา ๑๒ เว้นแต่ระเบียบของทางราชการ
หรื อองค์การของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจนั้น จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
มาตรา ๑๔ บุคคลซึ่งจะขอรับสิ ทธิบตั รได้ตอ้ งมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย หรื อเป็ นนิติบุคคลที่มีสานักงานแห่ งใหญ่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทย
(๒) มี สัญชาติของประเทศที่เป็ นภาคีแห่ งอนุ สัญญา หรื อความตกลงระหว่างประเทศเกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองสิ ทธิ บตั รซึ่ ง
ประเทศไทยเป็ นภาคีอยูด่ ว้ ย
(๓) มี สัญชาติ ของประเทศที่ ยินยอมให้บุคคลสัญชาติ ไทยหรื อนิ ติบุคคลที่ มีสานักงานแห่ งใหญ่ต้ งั อยู่ในประเทศไทย
ขอรับสิ ทธิบตั รในประเทศนั้นได้
(๔) มีภูมิลาเนา หรื ออยูใ่ นระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรื อพาณิ ชยกรรมอย่างแท้จริ งและจริ งจังในประเทศไทย
หรื อประเทศที่เป็ นภาคีแห่ งอนุสญ
ั ญาหรื อความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รซึ่ งประเทศไทยเป็ นภาคีอยูด่ ว้ ย
มาตรา ๑๕ ถ้ามีบุคคลหลายคนทาการประดิษฐ์ร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิ ขอรับสิ ทธิ บตั รร่ วมกัน
ในกรณี ผปู้ ระดิษฐ์ร่วมคนใดไม่ยอมร่ วมขอรับสิ ทธิ บตั รหรื อติดต่อไม่ได้หรื อไม่มีสิทธิ ขอรับสิ ทธิ บตั ร ผูป้ ระดิษฐ์คนอื่น
จะขอรับสิ ทธิบตั รสาหรับการประดิษฐ์ที่ได้ทาร่ วมกันนั้นในนามของตนเองก็ได้
ผูป้ ระดิษฐ์ร่วมซึ่ งไม่ได้ร่วมขอรับสิ ทธิ บตั รจะขอเข้าเป็ นผูร้ ่ วมขอรับสิ ทธิ บตั รเมื่อใดก็ได้ก่อนมีการออกสิ ทธิ บตั ร เมื่อได้
รับคาขอแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งกาหนดวันสอบสวนไปยังผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รและผูร้ ่ วมขอรับสิ ทธิ บตั ร ในการนี้ ให้ส่งสาเนาคาขอไปยังผู ้
ขอรับสิ ทธิบตั รและผูร้ ่ วมขอสิ ทธิบตั รคนอื่นด้วย
ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรี ยกผูข้ อรับสิ ทธิ บตั ร และผูร้ ่ วมขอรับสิ ทธิ บตั ร มาให้ถอ้ ยคาชี้ แจง
หรื อให้ส่งเอกสารหรื อสิ่ งใดเพิ่มเติมก็ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดาเนิ นการสอบสวนและอธิ บดี ได้วินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งคาวินิจฉัยไปยังผูข้ อรับ
สิ ทธิบตั รและผูร้ ่ วมขอรับสิ ทธิบตั ร
มาตรา ๑๖ ในกรณี บุคคลหลายคนต่างทาการประดิ ษฐ์อย่างเดี ยวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน ให้ บุคคลซึ่ งได้ยื่น คาขอรั บ
สิ ทธิบตั รไว้ก่อนเป็ นผูม้ ีสิทธิ รับสิ ทธิบตั ร ถ้ายืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รในวันเดียวกัน ให้ทาความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิ แต่ผเู ้ ดียวหรื อให้มี
สิ ทธิ ร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่ อธิ บดี กาหนดให้คู่กรณี นาคดี ไปสู่ ศาลภายในกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นระยะเวลาที่ อธิ บดี
กาหนด ถ้าไม่นาคดีไปสู่ ศาลภายในกาหนดดังกล่าวให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งคาขอรับสิ ทธิ บตั ร
มาตรา ๑๗ การขอรับสิ ทธิบตั รให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
คาขอรับสิ ทธิ บตั รให้มีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
(๒) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
(๓) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีขอ้ ความสมบูรณ์รัดกุมและชัดแจ้ง อันจะทาให้ผมู้ ีความชานาญในระดับสามัญในศิลปะ
หรื อวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทาและปฏิบตั ิการตามการประดิษฐ์น้ นั ได้ และต้องระบุวิธีการในการประดิ ษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผปู ้ ระดิ ษฐ์จะพึงทราบ
ได้
(๔) ข้อถือสิ ทธิโดยชัดแจ้ง
(๕) รายการอื่นตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ประเทศไทยเข้าเป็ นภาคี แห่ งความตกลงหรื อความร่ วมมื อระหว่างประเทศเกี่ ยวกับสิ ทธิ บตั ร หากคาขอรั บ
สิ ทธิ บตั รเป็ นไปตามที่ก าหนดในความตกลงหรื อความร่ วมมื อระหว่างประเทศดังกล่ าว ให้ถื อว่าค าขอดังกล่ าวเป็ นคาขอรั บสิ ทธิ บตั รตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๘ คาขอรับสิ ทธิ บตั รแต่ละฉบับให้ขอได้เฉพาะการประดิษฐ์อย่างเดียว คาขอรับสิ ทธิ บตั รเพื่อการประดิษฐ์หลาย
อย่างในคาขอฉบับเดียวกันจะกระทาได้ต่อเมื่อการประดิษฐ์หลายอย่างนั้นมีความเกี่ยวพันอันอาจถือได้วา่ เป็ นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
มาตรา ๑๙ บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรื อสิ่ งประดิ ษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน ซึ่ งหน่ วยงานของรัฐเป็ นผูจ้ ดั หรื อ
อนุญาตให้มีข้ ึนในราชอาณาจักร ถ้าได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรับการประดิ ษฐ์น้ นั ภายในสิ บสองเดื อนนับแต่วนั เปิ ดงานแสดงต่อสาธารณชน
ให้ถือว่าได้ยนื่ คาขอนั้นในวันเปิ ดงานแสดงนั้น

มาตรา ๑๙ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ได้ยื่นคาขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรับการประดิษฐ์ไว้นอกราชอาณาจักร ถ้ายื่ นขอรับ
สิ ทธิบตั รสาหรับการประดิษฐ์น้ นั ในราชอาณาจักรภายในสิ บสองเดือนนับแต่วนั ที่ได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รนอกราชอาณาจักรเป็ นครั้งแรก บุคคล
นั้นจะขอให้ระบุวา่ วันที่ได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รนอกราชอาณาจักรเป็ นครั้งแรกเป็ นวันที่ได้ยนื่ คาขอในราชอาณาจักรก็ได้
มาตรา ๒๐ ผูข้ อรั บสิ ทธิ บ ตั รอาจขอแก้ไขเพิ่ มเติ มค าขอรั บ สิ ท ธิ บตั รได้ตามหลัก เกณฑ์และวิ ธีก ารที่ ก าหนดโดย
กฎกระทรวง แต่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต้องไม่เป็ นการเพิ่มเติมสาระสาคัญของการประดิษฐ์
มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานซึ่ งมีหน้าที่ เกี่ ยวกับการขอรับสิ ทธิ บตั รเปิ ดเผยรายละเอียดการประดิ ษฐ์ หรื อยอมให้
บุคคลใดตรวจหรื อคัดสาเนารายละเอียดการประดิษฐ์ไม่วา่ โดยวิธีใด ๆ ก่อนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
เป็ นหนังสื อจากผูข้ อรับสิ ทธิบตั ร
มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่ งรู้ อยู่ว่าการประดิ ษฐ์น้ นั ได้มีผูย้ ื่นคาขอรั บสิ ทธิ บตั รไว้แล้วเปิ ดเผยรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ไม่วา่ โดยวิธีใด ๆ หรื อกระทาโดยประการอื่นที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รก่อนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา
๒๘ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูข้ อรับสิ ทธิ บตั ร
มาตรา ๒๓ ในกรณี อธิ บดีเห็นว่าการประดิษฐ์ตามคาขอรับสิ ทธิ บตั รใดเป็ นการประดิษฐ์ที่ตอ้ งรักษาไว้เป็ นความลับเพื่อ
ประโยชน์แก่ความมัน่ คงแห่ งราชอาณาจักร อธิ บดีมีอานาจสัง่ ให้ปกปิ ดสาระสาคัญและรายละเอียดการประดิษฐ์น้ นั ไว้เป็ นความลับจนกว่าจะสั่ง
เป็ นอย่างอื่น
ห้ามมิให้บุคคลใดรวมทั้งผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดการประดิ ษฐ์โดยรู ้ อยูว่ ่าอธิ บดี ได้สั่งให้
ปกปิ ดไว้เป็ นความลับตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะมีอานาจทาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส่วนที่ ๒
การออกสิ ทธิบตั ร
มาตรา ๒๔ ในการออกสิ ทธิ บตั รเพื่อคุม้ ครองการประดิษฐ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบดังนี้
(๑) ตรวจสอบคาขอรับสิ ทธิบตั รให้ถูกต้องตามมาตรา ๑๗
(๒) ตรวจสอบการประดิษฐ์วา่ เป็ นการประดิษฐ์ตามมาตรา ๕
ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาออกสิ ทธิ บตั ร อธิ บดี อาจขอให้ส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรื อองค์การ
ของรัฐ หรื อสานักงานหรื อองค์การสิ ทธิ บตั รของรัฐต่างประเทศ หรื อระหว่างประเทศตรวจสอบการประดิ ษฐ์ตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗
มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หรื อรายละเอียดการประดิษฐ์ตามมาตรา ๑๗ (๓) ตามคาขอรับสิ ทธิ บตั รได้ และอธิ บดีอาจให้ถือว่าการปฏิ บตั ิงานในการ
ตรวจสอบนั้นเป็ นการปฏิบตั ิงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
มาตรา ๒๖ ในการตรวจสอบคาขอรับสิ ทธิ บตั ร ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็ นว่าคาขอรับสิ ทธิ บตั รใดมีการประดิ ษฐ์หลาย
อย่างที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้วา่ เป็ นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้แจ้งให้ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รแยกคาขอสาหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง
ถ้าผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รได้ยื่นคาขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรั บการประดิ ษฐ์อย่างหนึ่ งอย่างใดที่ได้แยกตามวรรคหนึ่ งภายในหนึ่ ง
ร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถือว่าได้ยนื่ คาขอนั้นในวันยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รครั้งแรก
การแยกคาขอให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ผขู้ อรับสิ ทธิบตั รไม่เห็นด้วยกับคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รจะต้องยื่นอุทธรณ์คาสั่งต่ออธิ บดี
ภายในระยะเวลาหนึ่ งร้อยยีส่ ิ บวัน เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและมีคาสัง่ แล้ว ให้คาสัง่ ของอธิ บดีเป็ นที่สุด
มาตรา ๒๗ ในการตรวจสอบคาขอรับสิ ทธิ บตั ร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรี ยกผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รมาให้ถอ้ ยคาชี้ แจง หรื อให้ส่ง
เอกสาร หรื อสิ่ งใดเพิ่มเติมก็ได้
ในกรณี ที่ผขู้ อรับสิ ทธิบตั รได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิบตั รไว้แล้วนอกราชอาณาจักร ให้ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รส่ งผลการตรวจสอบการ
ประดิษฐ์หรื อรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั รนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณี ที่จะต้องส่งเอกสารเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รส่ งเอกสารพร้อมด้วยคาแปลเป็ นภาษาไทย
ถ้าผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามวรรคหนึ่ ง หรื อไม่ส่งเอกสารตามวรรคสองภายใน
กาหนดเวลาเก้าสิ บวันให้ถือว่าละทิง้ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นอธิ บดีอาจขยายกาหนดเวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๒๘ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบคาขอรับสิ ทธิ บตั รต่ออธิ บดีแล้ว

(๑) ถ้าอธิ บดีพิจารณาเห็นว่าคาขอรับสิ ทธิบตั รไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๗ หรื อการประดิษฐ์น้ นั ไม่ได้รับความคุม้ ครองตาม
มาตรา ๙ ให้อธิบดีสงั่ ยกคาขอรับสิ ทธิ บตั รนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสื อแจ้งคาสั่งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับไปยังผูข้ อรับ
สิ ทธิบตั รหรื อโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกาหนดภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่อธิ บดีมีคาสัง่
(๒) ถ้าอธิ บดี พิจารณาเห็ นว่าคาขอรั บสิ ทธิ บตั รถู กต้องตามมาตรา ๑๗ และการประดิ ษฐ์น้ นั ได้รับความคุ ม้ ครองตาม
มาตรา ๙ ให้อธิ บดี มีคาสั่งให้ประกาศโฆษณาคาขอรั บสิ ทธิ บตั รนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนดโดยกฎกระทรวง และก่อนการ
ประกาศโฆษณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รโดยวิธีการที่อธิ บดี กาหนดหรื อโดยมีหนังสื อแจ้งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบ
รับเพื่อให้ผขู้ อรับสิ ทธิ บตั รชาระค่าธรรมเนี ยมการประกาศโฆษณา หากผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รไม่ชาระค่าธรรมเนี ยมการประกาศโฆษณาภายในหก
สิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งหรื อได้รับหนังสื อแจ้งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรั บดังกล่ าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีหนังสื อแจ้งผูข้ อรับ
สิ ทธิบตั รโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับอีกครั้งหนึ่ ง และหากผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รยังไม่ชาระค่าธรรมเนี ยมการประกาศโฆษณาภายในหกสิ บ
วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้งดังกล่าวอีก ให้ถือว่าผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รละทิ้งคาขอรับสิ ทธิ บตั ร
มาตรา ๒๙ เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แล้ว ผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รต้องยื่นคาขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
การประดิษฐ์วา่ เป็ นการประดิษฐ์ตามมาตรา ๕ ภายในห้าปี นับแต่วนั ประกาศโฆษณา ในกรณี ที่มีการคัดค้านและมีการอุทธรณ์คาสั่งของอธิ บดี
ตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ให้ยนื่ คาขอภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่คาวินิจฉัยชี้ ขาดถึ งที่สุด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสิ้ นสุ ดลงทีหลัง ถ้าผูข้ อรับ
สิ ทธิบตั รไม่ยนื่ คาขอภายในเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าละทิ้งคาขอรับสิ ทธิ บตั ร
ในกรณี ที่อธิ บดี ขอให้ส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรื อองค์การของรัฐ หรื อสานักงานหรื อองค์การสิ ทธิ บตั รของรั ฐ
ต่างประเทศหรื อระหว่างประเทศ ตรวจสอบการประดิ ษฐ์ตามมาตรา ๒๕ ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการประดิ ษฐ์น้ นั ให้ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั ร
ชาระค่าใช้จ่ายนั้น ต่อพนัก งานเจ้าหน้าที่ ภายในหกสิ บวัน นับ แต่ วนั ที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ ทราบ ถ้าผูข้ อรั บสิ ท ธิ บ ตั รไม่ ช าระภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ให้ถือว่าละทิ้งคาขอรับสิ ทธิ บตั ร
มาตรา ๓๐ เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แล้ว ถ้าปรากฏว่าคาขอรับสิ ทธิ บตั รไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ มาตรา ๙
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรื อมาตรา ๑๔ ให้อธิ บดี สั่งยกคาขอรับสิ ทธิ บตั รและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งคาสั่งไปยังผูข้ อรั บสิ ทธิ บตั รรวมทั้งผู้
คัดค้าน ในกรณี ที่มีการคัดค้านตามมาตรา ๓๑ และให้ประกาศโฆษณาคาสัง่ นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แล้ว บุคคลใดเห็ นว่าตนมี สิทธิ รับสิ ทธิ บตั รดี กว่าผูข้ อรั บสิ ทธิ บตั ร
หรื อเห็นว่าคาขอรับสิ ทธิบตั รใดไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรื อมาตรา ๑๔ จะยื่นคาคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้
แต่ตอ้ งยืน่ ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคาคัดค้านตามวรรคหนึ่ ง ให้ส่งสาเนาคาคัดค้านไปยังผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รให้ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั ร
ยื่นคาโต้แย้งภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ ผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รได้รับสาเนาคาคัดค้าน ถ้าผูข้ อรั บสิ ทธิ บตั รไม่ยื่นคาโต้แย้ง ให้ถือว่าละทิ้งคาขอรั บ
สิ ทธิบตั ร
คาคัดค้านและคาโต้แย้งให้ยนื่ พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน
มาตรา ๓๒ ในการพิจารณาคาคัดค้านและคาโต้แย้ง ผูค้ ดั ค้านหรื อผูโ้ ต้แย้งจะนาพยานหลักฐานมาแสดงหรื อแถลง
เพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิ บดีกาหนด
เมื่ออธิ บดี ได้วินิจฉัยและมี คาสั่งตามมาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔ แล้ว ให้แจ้งคาวินิจฉัยและคาสั่งไปยังผูค้ ดั ค้านและผู ้
โต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผล
มาตรา ๓๓ เมื่อผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รยื่นคาขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา ๒๙ และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ทาการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทารายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี
เมื่ออธิ บดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ งแล้วเห็ นว่าไม่มีเหตุขดั ข้องในการออก
สิ ทธิบตั ร และเป็ นกรณี ที่ไม่มีการคัดค้านตามมาตร ๓๑ หรื อในกรณี ที่มีการคัดค้านตามมาตรา ๓๑ แต่อธิ บดีได้วินิจฉัยว่าผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รเป็ นผู ้
มีสิทธิ ให้อธิ บดีสั่งให้รับจดทะเบียนการประดิ ษฐ์และออกสิ ทธิ บตั รให้แก่ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รและให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผขู้ อรับสิ ทธิ บตั ร
ชาระค่าธรรมเนี ยมการออกสิ ทธิ บตั รภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
เมื่อผูข้ อรับสิ ทธิบตั รได้ชาระค่าธรรมเนี ยมตามวรรคสองแล้ว ให้จดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิ ทธิ บตั รให้แก่ผขู ้ อรับ
สิ ทธิ บตั รภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ชาระค่าธรรมเนี ยมแต่ตอ้ งไม่ก่อนสิ้ นระยะเวลาอุทธรณ์ ตามมาตรา ๗๒ ถ้าผูข้ อรั บสิ ทธิ บตั รไม่ชาระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าละทิง้ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั รให้เป็ นไปตามแบบที่กาหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๓๔ ในกรณี ที่มีผคู้ ดั ค้านตามมาตรา ๓๑ และอธิบดีได้วินิจฉัยว่าผูค้ ดั ค้านเป็ นผูม้ ีสิทธิ รับสิ ทธิ บตั ร ให้อธิ บดี สั่งยก
คาขอรับสิ ทธิบตั ร
ในกรณี ที่ผขู้ อรับสิ ทธิบตั รมิได้อุทธรณ์คาสัง่ ของอธิ บดี หรื อได้อุทธรณ์คาสัง่ ของอธิ บดี และคณะกรรมการหรื อศาลได้มี
คาสัง่ หรื อคาพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ถ้าผูค้ ดั ค้านได้ยื่นคาขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรับการประดิ ษฐ์น้ นั ภายในหนึ่ งร้ อยแปดสิ บวันนับแต่วนั มีคาสัง่ ของ
อธิบดีหรื อนับแต่วนั ที่คณะกรรมการหรื อศาลมีคาสัง่ หรื อคาพิพากษาถึ งที่สุดแล้วแต่กรณี ให้ถือว่าผูค้ ดั ค้านได้ยื่นคาขอนั้นในวันเดี ยวกับวันที่ผู ้
ขอรับสิ ทธิบตั รยืน่ คาขอรับสิ ทธิบตั ร และให้ถือว่าการประกาศโฆษณาคาขอรับสิ ทธิ บตั รของผูถ้ ูกคัดค้านตามมาตรา ๒๘ เป็ นประกาศโฆษณา
คาขอรับสิ ทธิ บตั รของผูค้ ดั ค้านด้วย ในกรณี เช่นนี้ ผูใ้ ดจะยืน่ คาคัดค้านคาขอรับสิ ทธิ บตั รของผูค้ ดั ค้านเพราะเหตุตนมีสิทธิ ดีกว่านั้นไม่ได้
ในการออกสิ ทธิ บตั รให้แก่ ผูค้ ดั ค้านนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ทาการตรวจสอบคาขอรับสิ ทธิ บตั รและตรวจสอบการ
ประดิษฐ์ของผูค้ ดั ค้านตามมาตรา ๒๔ และให้นามาตรา ๒๙ มาใช้บงั คับแก่ผคู ้ ดั ค้านด้วย
ส่วนที่ ๓
สิ ทธิของผูท้ รงสิ ทธิบตั ร
มาตรา ๓๕ สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ให้มีอายุยสี่ ิ บปี นับแต่วนั ขอรับสิ ทธิ บตั รในราชอาณาจักร ในกรณี ที่มีการดาเนิ นคดี ทาง
ศาลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรื อมาตรา ๗๗ ฉ มิให้นบั ระยะเวลาในระหว่างการดาเนิ นคดีดงั กล่าวเป็ นอายุของสิ ทธิ บตั รนั้น
มาตรา ๓๕ ทวิ การกระทาที่ขดั ต่อมาตรา ๓๖ ก่อนวันออกสิ ทธิ บตั รมิให้ถือว่าเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร
เว้นแต่จะเป็ นการกระทาต่อการประดิษฐ์ ที่ขอรับสิ ทธิ บตั ร และได้มีการประกาศโฆษณาคาขอดังกล่าวตามมาตรา ๒๘ แล้ว โดยบุคคลผูก้ ระทารู้
ว่าการประดิษฐ์น้ นั ได้มีการยืน่ ขอรับสิ ทธิ บตั รไว้แล้วหรื อได้รับคาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าการประดิ ษฐ์น้ นั ได้มีการยื่นขอรับสิ ทธิ บตั ร
ไว้แล้ว ในกรณี เช่นนี้ ผูข้ อรับสิ ทธิบตั รมีสิทธิ ได้รับค่าเสี ยหายจากบุคคลผูฝ้ ่ าฝื นสิ ทธิ น้ นั การเรี ยกค่าเสี ยหายดังกล่าวให้ยื่นฟ้ องต่อศาลหลังจากที่
ได้มีการออกสิ ทธิบตั รให้แก่ผขู้ อรับสิ ทธิบตั รแล้ว
มาตรา ๓๖ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รเท่านั้นมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
(๑) ในกรณี สิทธิ บตั รผลิ ตภัณฑ์ สิ ทธิ ใ นการผลิ ต ใช้ ขาย มีไว้เ พื่อขาย เสนอขายหรื อนาเข้ามาในราชอาณาจัก รซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ตามสิ ทธิบตั ร
(๒) ในกรณี สิทธิบตั รกรรมวิธี สิ ทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิ ทธิบตั ร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรื อนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิ ทธิบตั ร
ความในวรรคหนึ่ งไม่ใช้บงั คับแก่
(๑) การกระทาใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรื อวิจยั ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติ
ของผูท้ รงสิ ทธิบตั ร และไม่ทาให้เสื่ อมเสี ยต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของผูท้ รงสิ ทธิบตั รเกินสมควร
(๒) การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์หรื อใช้กรรมวิธีดังที่ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รได้จดทะเบี ยนไว้ ซึ่ งผูผ้ ลิ ตผลิ ตภัณฑ์ห รื อผูใ้ ช้กรรมวิธี
ดังกล่าวได้ประกอบกิจการหรื อมีเครื่ องมือเครื่ องใช้เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุ จริ ตก่อนวันยืน่ ขอรับสิ ทธิ บตั รในราชอาณาจักร โดยผูผ้ ลิต
หรื อผูใ้ ช้กรรมวิธีไม่รู้หรื อไม่มีเหตุอนั ควรรู ้ถึงการจดทะเบียนนั้น ทั้งนี้ โดยไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่ งมาตรา ๑๙ ทวิ
(๓) การเตรี ยมยาเฉพาะรายตามใบสัง่ แพทย์ โดยผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม หรื อผูป้ ระกอบโรคศิลปะ รวมทั้งการกระทา
ต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว
(๔) การกระทาใด ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผูข้ อมีวตั ถุประสงค์ที่จะผลิ ต จาหน่ าย หรื อนาเข้าซึ่ งผลิ ตภัณฑ์ยา
ตามสิ ทธิบตั รหลังจากสิ ทธิ บตั รดังกล่าวสิ้ นอายุลง
(๕) การใช้อุปกรณ์ซ่ ึงเป็ นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิ บตั รที่เกี่ยวกับตัวเรื อ เครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์อื่นของเรื อของประเทศ
ที่เป็ นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาหรื อความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รซึ่ งประเทศไทยเป็ นภาคีอยูด่ ว้ ย ในกรณี ที่เรื อดังกล่าวได้
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวหรื อโดยอุบตั ิเหตุ และจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ดงั กล่าวกับเรื อนั้น
(๖) การใช้อุปกรณ์ซ่ ึ งเป็ นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิ บตั รที่เกี่ ยวกับการสร้ างการทางาน หรื ออุปกรณ์อื่นของอากาศยาน
หรื อยานพาหนะของประเทศที่เป็ นภาคีแห่ งอนุสญ
ั ญาหรื อความตกลงระหว่างประเทศเกี่ ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รซึ่ งประเทศไทยเป็ นภาคีอยู่
ด้วย ในกรณี ที่อากาศยานหรื อยานพาหนะดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวหรื อโดยอุบตั ิเหตุ
(๗) การใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรื อนาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิ ทธิ บตั ร หากผูท้ รงสิ ทธิ บตั รได้
อนุญาต หรื อยินยอมให้ผลิต หรื อขายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวแล้ว

๓๖ ทวิ สิ ทธิของผูท้ รงสิ ทธิบตั รตามมาตรา ๓๖ ในการประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิ บตั รมีขอบเขตดังระบุในข้อถือสิ ทธิ ในการ
วินิจ ฉัย ขอบเขตของการประดิ ษฐ์ ตามข้อถื อสิ ท ธิ ให้ พิจ ารณาลัก ษณะของการประดิ ษ ฐ์ ที่ ระบุ ใ นรายละเอี ยดการประดิ ษฐ์ แ ละรู ปเขี ย น
ประกอบด้วย
ขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุม้ ครองย่อมคลุมถึ งลักษณะของการประดิษฐ์ที่แม้จะมิได้ระบุในข้อถือสิ ทธิ โดย
เฉพาะเจาะจง แต่เป็ นสิ่ งที่มีคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย และทาให้เกิ ดผลทานองเดี ยวกับลักษณะของการประดิ ษฐ์ที่ระบุไว้ในข้อถื อสิ ทธิ ตาม
ความเห็นของบุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญในศิลปะหรื อวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์น้ นั
มาตรา ๓๗ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รมี สิทธิ ใช้คาว่า”สิ ทธิ บตั รไทย”หรื อ อักษร สบท. หรื ออักษรต่างประเทศที่มีความหมาย
เช่นเดียวกัน ให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุหรื อหี บห่ อของผลิตภัณฑ์ หรื อในการโฆษณาการประดิษฐ์ตามสิ ทธิ บตั ร
การใช้คาหรื ออักษรตามวรรคหนึ่งต้องระบุหมายเลขสิ ทธิบตั รไว้ดว้ ย
มาตรา ๓๘ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รจะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รของตนตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ หรื อจะ
โอนสิ ทธิบตั รให้แก่บุคคลอื่นก็ได้
มาตรา ๓๙ การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามมาตรา ๓๘ นั้น
(๑) ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รจะกาหนดเงื่อนไข ข้อจากัดสิ ทธิ หรื อค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็ นการจากัดการแข่งขันโดยไม่ชอบ
ธรรมไม่ได้
เงื่อนไข ข้อจากัดสิ ทธิ หรื อค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็ นการจากัดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรมตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รจะกาหนดให้ผรู ้ ับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รชาระค่าตอบแทนสาหรับการใช้การประดิษฐ์ตาม
สิ ทธิบตั รหลังจากสิ ทธิบตั รหมดอายุตามมาตรา ๓๕ ไม่ได้
การกาหนดเงื่อนไข ข้อจากัดสิ ทธิ หรื อค่าตอบแทนที่ขดั ต่อบทบัญญัติแห่ งมาตรานี้ เป็ นโมฆะ
มาตรา ๔๐ ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๒ ในกรณี ที่มีผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รร่ วมกันถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่น ผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร
ร่ วมแต่ละคนมีสิทธิ ใช้สิทธิ ตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูท้ รงสิ ทธิ บตั รร่ วมคนอื่น แต่การอนุ ญาตให้ใช้
สิ ทธิตามสิ ทธิบตั รหรื อการโอนสิ ทธิบตั รตามมาตรา ๓๘ ต้องได้รับความยินยอมจากผูท้ รงสิ ทธิ บตั รร่ วมทุกคน
มาตรา ๔๑ การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั รและการโอนสิ ทธิบตั รตามมาตรา ๓๘ ต้องทาเป็ นหนังสื อและจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณี ที่อธิ บดี เห็ นว่าข้อความใดในสัญญาอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รขัดต่อบทบัญญัติแห่ งมาตรา ๓๙ ให้อธิ บดี
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ถ้าคณะกรรมการวินิจฉัยว่าสัญญานั้นขัดต่อบทบัญญัติแห่ งมาตรา ๓๙ ให้อธิ บดี สั่งไม่รับจดทะเบียนสัญญา
นั้น เว้นแต่คู่สัญญาจะมี เจตนาให้ส่ วนที่ สมบูรณ์ แห่ งสัญญานั้นแยกจากส่ วนที่ ไม่สมบูรณ์ ได้ ในกรณี น้ นั อธิ บดี จะสั่งรั บจดทะเบี ยนสัญญา
บางส่วนก็ได้
(ยกเลิก)
มาตรา ๔๒ การขอจดทะเบียนการรั บโอนสิ ทธิ บตั รโดยทางมรดกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนดโดย
กฎกระทรวง
ส่วนที่ ๔
การชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี
มาตรา ๔๓ ผูท้ รงสิ ทธิบตั รต้องเสี ยค่าธรรมเนียมรายปี ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เริ่ มแต่ปีที่ห้า ของอายุสิทธิ บตั ร และ
ต้องชาระภายในหกสิ บวันนับแต่วนั เริ่ มต้นระยะเวลาของปี ที่ห้านั้นและของทุก ๆ ปี ต่อไป
ถ้าสิ ทธิ บตั รออกภายหลังวันเริ่ มต้นระยะเวลาของปี ที่ห้าแห่ งอายุของสิ ทธิ บตั ร การชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี สาหรับปี ที่ห้า
ถึงปี ที่ออกสิ ทธิบตั ร ให้ชาระภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ออกสิ ทธิ บตั ร
ถ้าผูท้ รงสิ ทธิ บตั รไม่ชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสองต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม
ร้อยละสามสิ บของเงินค่าธรรมเนี ยมรายปี โดยต้องชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี พร้ อมทั้งค่าธรรมเนี ยมเพิ่มภายในหนึ่ งร้ อยยี่สิบวันนับแต่วนั สิ้ น
กาหนดเวลาชาระค่าธรรมเนียมรายปี ตามวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสอง
เมื่อครบกาหนดเวลาตามวรรคสามแล้ว ถ้าผูท้ รงสิ ทธิ บตั รยังไม่ชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี และค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม ให้อธิ บดี
ทารายงานต่อคณะกรรมการเพื่อสัง่ เพิกถอนสิ ทธิ บตั รนั้น

ในกรณี ที่ผทู้ รงสิ ทธิ บตั รร้องขอต่อคณะกรรมการภายในกาหนดหกสิ บวันนับแต่วนั ทราบคาสัง่ เพิกถอนสิ ทธิ บตั รว่ามีเหตุ
จาเป็ นไม่อาจชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี และค่าธรรมเนี ยมเพิ่มภายในกาหนดเวลาตามวรรคสามได้ คณะกรรมการอาจขยายกาหนดเวลาหรื อเพิก
ถอนคาสัง่ เพิกถอนสิ ทธิบตั รนั้นตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๔๔ ผูท้ รงสิ ทธิ บ ตั รจะขอช าระค่าธรรมเนี ยมรายปี ล่ วงหน้า โดยชาระทั้งหมดในคราวเดี ยวแทนการช าระ
ค่าธรรมเนียมเป็ นรายปี ก็ได้
ในกรณี ที่ผทู้ รงสิ ทธิ บตั รได้ชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี ล่ วงหน้าไปแล้ว แต่ได้มีการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนี ยมรายปี หรื อผู ้
ทรงสิ ทธิ บตั รขอคืนสิ ทธิ บตั ร หรื อมีการเพิกถอนสิ ทธิ บตั รนั้นผูท้ รงสิ ทธิ บตั รไม่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี เพิ่มเติม หรื อไม่มีสิทธิ ได้รับคืน
ค่าธรรมเนียมรายปี ที่ได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้วนั้น
ส่วนที่ ๕
การใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั ร
มาตรา ๔๕ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รจะขอให้บนั ทึกคายินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รของตนลงในทะเบียนสิ ทธิ บตั ร
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงก็ได้
เมื่อได้บนั ทึกคายินยอมลงในทะเบียนสิ ทธิบตั รแล้วและมีผมู ้ าขอใช้สิทธิ บตั รนั้น ให้อธิบดีอนุญาตให้บุคคลซึ่ งขอใช้สิทธิ
ตามสิ ทธิบตั รนั้นใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั รได้ ตามเงื่อนไขข้อจากัดสิ ทธิ และค่าตอบแทนในการใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั ร ที่ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รและผูข้ อใช้
สิ ทธิ ตามสิ ทธิ บตั รตกลงกัน หากทั้งสองฝ่ ายตกลงกันไม่ ได้ภายในระยะเวลาที่ อธิ บดี ก าหนดให้ อธิ บ ดี ก าหนดเงื่ อนไข ข้อจากัด สิ ท ธิ แ ละ
ค่าตอบแทนตามที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร
คาวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสอง คู่กรณี อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
นั้น คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็ นที่สุด
การขอใช้สิทธิ และการอนุญาตตามวรรคสอง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่ อ ได้มี ก ารบัน ทึ ก ค ายิ น ยอมตามวรรคหนึ่ ง ให้ ล ดค่ า ธรรมเนี ย มรายปี ส าหรั บ สิ ท ธิ บ ัต รนั้ นลงตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของค่าธรรมเนี ยมรายปี
มาตรา ๔๖ เมื่อพ้นกาหนดสามปี นับแต่วนั ออกสิ ทธิ บตั รหรื อสี่ ปีนับแต่วนั ยื่นขอรับสิ ทธิ บตั รแล้วแต่ระยะเวลาใดจะ
สิ้นสุดลงทีหลัง บุคคลอื่นจะยืน่ คาขอใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รนั้นต่ออธิ บดีก็ได้ ถ้าปรากฏว่าในขณะที่ยื่นคาขอมีพฤติการณ์แสดงว่าผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร
ไม่ใช้สิทธิโดยชอบดังต่อไปนี้
(๑) ไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์หรื อไม่มีการใช้กรรมวิธีตามสิ ทธิ บตั รภายในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรื อ
(๒) ไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ตามสิ ทธิ บตั รหรื อผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีตามสิ ทธิ บตั ร หรื อมีการขายผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าวใน
ราคาสูงเกินควรหรื อไม่พอสนองความต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ตาม (๑) หรื อ (๒) ผูข้ อใช้สิทธิ จะต้องแสดงว่าผูข้ อได้พยายามขออนุ ญาตใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รจาก
ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รโดยได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่ เพียงพอตามพฤติ การณ์ แห่ งกรณี แล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาอัน
สมควร
การขอใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ ทวิ (ยกเลิก
มาตรา ๔๗ ถ้าการใช้สิทธิ ตามข้อถื อสิ ทธิ ในสิ ทธิ บตั รใดอาจมี ผลเป็ นการละเมิดข้อถื อสิ ทธิ ในสิ ทธิ บตั รอื่น ผูท้ รง
สิ ทธิบตั รซึ่ งประสงค์จะใช้สิทธิดงั กล่าวจะยืน่ คาขอใช้สิทธิ ตามสิ ทธิบตั รอื่นต่ออธิ บดีก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) การประดิ ษฐ์ของผูข้ อใช้สิทธิ เป็ นการประดิ ษฐ์ที่มีความก้าวหน้าอย่างสาคัญทางเทคโนโลยีซ่ ึ งเป็ นผลดี ทางด้าน
เศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐ์ของสิ ทธิ บตั รที่ขอใช้
(๒) ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รมีสิทธิ ที่จะใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รของผูข้ อใช้สิทธิ ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมในการขอใช้สิทธิ น้ นั
(๓) ผูข้ อใช้สิทธิไม่อาจโอนการใช้สิทธิดงั กล่าวให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะเป็ นการโอนไปพร้อมกับสิ ทธิ บตั รของตน
ทั้งนี้ ผูข้ อใช้สิทธิ จะต้องแสดงว่าได้พยายามขออนุ ญาตใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รจากผูท้ รงสิ ทธิ บตั รนั้นโดยได้เสนอเงื่อนไข
และค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์แห่ งกรณี แล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาอันสมควร
การขอใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๔๗ ทวิ ถ้าการใช้สิทธิตามข้อถือสิ ทธิในสิ ทธิบตั รที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามมาตรา ๔๖ อาจมีผลเป็ นการละเมิดข้อ
ถื อสิ ทธิ ในสิ ทธิ บตั รของบุคคลอื่นอีก ผูข้ อใช้สิทธิ ตามมาตรา ๔๖ จะยื่นคาขอใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รอื่ นนั้นต่ออธิ บดี ก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) การประดิ ษฐ์ ของผูข้ อใช้สิทธิ เป็ นการประดิ ษฐ์ที่มีความก้าวหน้าอย่างสาคัญทางเทคโนโลยีซ่ ึ งเป็ นผลดี ทางด้าน
เศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐ์ของสิ ทธิ บตั รที่ขอใช้
(๒) ผูข้ อใช้สิทธิไม่อาจโอนการใช้สิทธิ ดงั กล่าวให้แก่บุคคลอื่น
ทั้งนี้ ผูข้ อใช้สิทธิ จะต้องแสดงว่าได้พยายามขออนุญาตใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รจากผูท้ รงสิ ทธิ บตั รนั้น โดยได้เสนอเงื่อนไข
และค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์แห่ งกรณี แล้วแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาอันสมควร
การขอใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๔๘ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการขอใช้สิทธิ ตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ
สาหรับผูไ้ ด้รับอนุญาตแต่เพียงผูเ้ ดียวให้ใช้สิทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการขอใช้
สิ ทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรื อมาตรา ๔๗ ทวิ ได้ ในกรณี น้ ี ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รไม่มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน
มาตรา ๔๙ ในการยื่นคาขอใช้สิทธิ ตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรื อมาตรา ๔๗ ทวิ ผูข้ อใช้สิทธิ ตอ้ งเสนอค่าตอบแทน
เงื่อนไขในการใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รและข้อจากัดสิ ทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รและผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รตามมาตรา ๔๘
วรรคสอง พร้อมกับคาขอใช้สิทธิ สาหรับกรณี การขอใช้สิทธิ ตามมาตรา ๔๗ ผูข้ อใช้สิทธิ ตอ้ งยินยอมอนุญาตให้ผทู้ รงสิ ทธิ บตั รที่ตนขอใช้สิทธิ
เป็ นผูม้ ีสิทธิใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั รของตนเป็ นการตอบแทนด้วย
เมื่ อได้รับค าขอใช้สิ ทธิ ตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรื อ มาตรา ๔๗ ทวิ แล้วให้ พ นัก งานเจ้า หน้าที่ แ จ้งก าหนดวัน
สอบสวนคาขอไปยังผูข้ อใช้สิทธิ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รและผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ในการนี้ ให้ส่ง
สาเนาคาขอไปยังผูท้ รงสิ ทธิบตั รและผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของผูท้ รงสิ ทธิบตั รตามมาตรา ๔๘ วรรคสองด้วย
ในการสอบสวนตามวรรคสอง พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรี ยกผูข้ อใช้สิทธิผทู้ รงสิ ทธิบตั รหรื อผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ของผู้
ทรงสิ ทธิบตั รตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง มาให้ถอ้ ยคาชี้แจง ให้ส่งเอกสาร หรื อสิ่ งใดเพิ่มเติมก็ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดาเนิ นการสอบสวน
และอธิ บดีได้วินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งคาวินิจฉัยไปยังผูข้ อใช้สิทธิ ผทู้ รงสิ ทธิ บตั รและผูร้ ับได้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รตามมาตรา ๔๘
วรรคสอง
คาวินิจฉัยของอธิ บดี ตามวรรคสาม คู่กรณี อาจอุ ทธรณ์ ต่อคณะกรรมการได้ภายในหกสิ บวันนับแต่ วนั ที่ ได้รับแจ้งค า
วินิจฉัยนั้น
มาตรา ๕๐ เมื่ออธิบดีวินิจฉัยว่าผูข้ อใช้สิทธิ ตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรื อมาตรา ๔๗ ทวิ เป็ นผูส้ มควรได้รับอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รได้ ให้อธิบดีกาหนดค่าตอบแทนเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั ร และข้อจากัดสิ ทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รและผูไ้ ด้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิของผูท้ รงสิ ทธิบตั รตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ตามที่ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รและผูไ้ ด้รับอนุ ญาตได้ตกลงกัน และในกรณี ที่ท้ งั สองฝ่ าย
ตกลงกันไม่ได้ภายในระยะเวลาที่อธิ บดีกาหนด ให้อธิ บดี กาหนดค่าตอบแทน เงื่อนไขในการใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั ร และข้อจากัดสิ ทธิ ดงั กล่าว
ตามที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) ขอบเขตและระยะเวลาที่อนุญาตต้องไม่เกินกว่าพฤติการณ์อนั จาเป็ น
(๒) ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รมีสิทธิ ที่จะอนุญาตให้ผรู้ ับอนุญาตรายอื่นใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รของตนด้วยก็ได้
(๓) ผูร้ ับอนุญาตไม่มีสิทธิ โอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะโอนกิ จการหรื อชื่ อเสี ยงในทางการค้า โดยเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิน้ นั ด้วย
(๔) การอนุญาตจะต้องมุ่งสนองความต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักรเป็ นสาคัญ
(๕) ค่าตอบแทนที่กาหนดจะต้องเพียงพอต่อพฤติการณ์แห่ งกรณี
เมื่ออธิ บดีได้กาหนดค่าตอบแทน เงื่อนไขในการใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รและข้อจากัดสิ ทธิ ดงั กล่าวแล้ว ให้อธิ บดี สั่งให้ออก
ใบอนุญาตให้แก่ผไู้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รนั้น
คาสั่งของอธิ บดีตามวรรคหนึ่ ง คู่กรณี อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
นั้น
การออกใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ต ามสิ ท ธิ บ ัต รตามวรรคสอง ให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดโดย
กฎกระทรวง

มาตรา ๕๐ ทวิ ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ออกให้ดว้ ยเหตุตามมาตรา ๔๖ อาจยกเลิกได้หากปรากฏว่าเหตุแห่ งการอนุ ญาตได้
หมดสิ้นไปและไม่อาจเกิดขึ้นได้อีก และการยกเลิกดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ หรื อผลประโยชน์ที่ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ได้รับตาม
ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิน้ นั
การขอให้ยกเลิ กใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ งให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนดโดยกฎกระทรวง และให้นา
บทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๕๐ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิ จการอันเป็ นสาธารณูปโภคหรื อการอันจาเป็ นในการป้ องกันประเทศ หรื อ
การสงวนรักษาหรื อการได้มาซึ่ งทรัพยากรธรรมชาติหรื อสิ่ งแวดล้อม หรื อป้ องกันหรื อบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยาหรื อสิ่ งอุปโภคบริ โภค
อย่างอื่นอย่างรุ นแรง หรื อเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น กระทรวง ทบวง กรม อาจใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รอย่างใดอย่างหนึ่ งตามมาตรา ๓๖
โดยกระทาการดังกล่าวเองหรื อให้บุคคลอื่นกระทาแทน ในการใช้สิทธิ ดงั กล่าว กระทรวง ทบวง กรม จะต้องเสี ยค่าตอบแทนแก่ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั ร
หรื อผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง และจะต้องแจ้งให้ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รทราบเป็ นหนังสื อโดยไม่ชกั ช้า
ทั้งนี้ โดยไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับเงื่อนไขในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ
ในการนี้ ให้ยื่นคาขอเสนอค่าตอบแทนและเงื่ อนไขในการใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รต่ออธิ บดี การกาหนดค่าตอบแทนให้
เป็ นไปตามความตกลงระหว่างกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ งประสงค์ใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รกับผูท้ รงสิ ทธิ บตั รหรื อผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ของผู ้
ทรงสิ ทธิบตั ร และให้นามาตรา ๕๐ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ ในภาวะสงครามหรื อในภาวะฉุ กเฉิ น นายกรัฐมนตรี โดยอนุ มตั ิคณะรัฐมนตรี มีอานาจออกคาสั่งใช้สิทธิ ตาม
สิ ทธิบตั รใด ๆ ก็ได้เพื่อการอันจาเป็ นในการป้ องกันประเทศและรักษาความมัน่ คงแห่ งชาติ โดยเสี ยค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั ร
และต้องแจ้งให้ผทู้ รงสิ ทธิบตั รทราบเป็ นหนังสื อโดยไม่ชกั ช้า
ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รมีสิทธิ อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวหรื อจานวนค่าตอบแทนต่อศาลภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
นั้น
ส่วนที่ ๖
การคืนสิ ทธิบตั ร การเลิกข้อถือสิ ทธิ และการเพิกถอนสิ ทธิบตั ร
มาตรา ๕๓ ผูท้ รงสิ ทธิบตั รจะขอคืนสิ ทธิบตั รหรื อเลิกข้อถือสิ ทธิ บางข้อก็ได้ โดยทาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนด
โดยกฎกระทรวง
การขอคืนสิ ทธิ บตั รหรื อเลิ กข้อถื อสิ ทธิ บางข้อตามวรรคหนึ่ ง ถ้ามีผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รร่ วม ต้องได้รับความยินยอมจากผูท้ รง
สิ ทธิบตั รร่ วมทุกคน หรื อถ้ามีการอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรื อมาตรา ๔๗
ทวิ ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นด้วย
มาตรา ๕๔ สิ ทธิ บตั รใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรื อมาตรา ๑๔ ให้ถือว่า
สิ ทธิบตั รนั้นไม่สมบูรณ์
ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ ง บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ หรื อบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อพนักงานอัยการจะฟ้ องต่อ
ศาลขอให้เพิกถอนสิ ทธิบตั รนั้นก็ได้
มาตรา ๕๕ อธิ บดีอาจขอให้คณะกรรมการสัง่ เพิกถอนสิ ทธิ บตั รได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่มีการออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รใด ตามมาตรา ๕๐ แล้ว ปรากฏว่าเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา
สองปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุ ญาตดังกล่าว ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รผูร้ ั บอนุ ญาตจากผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร หรื อผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั ร มิได้
ดาเนินการผลิตผลิตภัณฑ์หรื อไม่มีการใช้กรรมวิธีตามสิ ทธิ บตั รนั้นในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันควร หรื อในขณะนั้นไม่มีผใู ้ ดขายหรื อ
นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่ งผลิตภัณฑ์ตามสิ ทธิ บตั รหรื อผลิ ตภัณฑ์ที่ผลิ ตโดยใช้กรรมวิธีตามสิ ทธิ บตั รนั้น หรื อมีการขายผลิ ตภัณฑ์
ดังกล่าวในราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็นว่ามีเหตุอนั ควรที่จะเพิกถอนสิ ทธิ บตั รดังกล่าว
(๒) ผูท้ รงสิ ทธิบตั รได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั รโดยฝ่ าฝื นมาตรา ๔๑
ก่อนการขอให้คณะกรรมการสัง่ เพิกถอนสิ ทธิ บตั ร ให้อธิ บดีมีคาสัง่ ให้ทาการสอบสวนข้อเท็จจริ ง และแจ้งคาสั่งให้ผทู ้ รง
สิ ทธิบตั รหรื อผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิ ทธิ บตั รทราบเพื่อยืน่ คาแถลงแสดงเหตุผลของตน การยืน่ คาแถลงดังกล่าวต้องยื่นภายในหกสิ บวัน
นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่ อธิบดีจะเรี ยกให้บุคคลใดมาให้ถอ้ ยคาชี้ แจงหรื อให้ส่งเอกสารหรื อสิ่ งใดเพิม่ เติมก็ได้
เมื่ ออธิ บดี ได้ท าการสอบสวนข้อเท็จจริ งแล้วเห็ น ว่ามี เ หตุผลสมควรให้ เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ บ ตั ร ให้ อธิ บ ดี ท ารายงานการ
สอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อสัง่ เพิกถอนสิ ทธิบตั ร
ส่วนที่ ๗

มาตรการสาหรับสิ ทธิบตั รยา
มาตรา ๕๕ ทวิ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๕ ตรี (ยกเลิก)
มาตรา ๕๕ จัตวา (ยกเลิก)
มาตรา ๕๕ เบญจ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๕ ฉ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๕ สัตต (ยกเลิก)
หมวด ๓
สิ ทธิบตั รออกแบบผลิตภัณฑ์
มาตรา ๕๖ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิ ทธิ บตั รตามพระราชบัญญัติน้ ีได้ ต้องเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ
อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม
มาตรา ๕๗ การออกแบบผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
(๑) แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรื อใช้แพร่ หลายอยูแ่ ล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร
(๒) แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิ ดเผยภาพ สาระสาคัญ หรื อรายละเอียดในเอกสารหรื อสิ่ งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่ อยูแ่ ล้วไม่ว่า
ในหรื อนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร
(๓) แบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๘ มาแล้วก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร
(๔) แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวใน (๑) (๒) หรื อ (๓) จนเห็นได้วา่ เป็ นการเลียนแบบ
มาตรา ๕๘ การออกแบบผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี้ขอรับสิ ทธิ บตั รไม่ได้
(๑) แบบผลิตภัณฑ์ที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๒) แบบผลิตภัณฑ์ที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๙ การขอรับสิ ทธิ บตั ร ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
คาขอรับสิ ทธิ บตั รให้มีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์
(๒) ข้อความระบุผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กบั แบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั ร
(๓) ข้อถือสิ ทธิโดยชัดแจ้ง
(๔) รายการอื่นตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐ คาขอรับสิ ทธิ บตั รแต่ละฉบับ ให้ขอได้เฉพาะแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้กบั ผลิตภัณฑ์อย่างเดียว
การกาหนดผลิตภัณฑ์ตามวรรคหนึ่งให้รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๐ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ได้ยื่นคาขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้นอกราชอาณาจักร ถ้า
ยืน่ ขอรับสิ ทธิบตั รสาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์น้ นั ในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแต่วนั ที่ได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รนอกราชอาณาจักรเป็ น
ครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ระบุวา่ วันที่ได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รนอกราชอาณาจักรเป็ นครั้งแรกเป็ นวันที่ได้ยนื่ คาขอในราชอาณาจักรก็ได้
มาตรา ๖๑ เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๘ แล้ว แต่ก่อนที่อธิบดีสงั่ ให้รับจดทะเบียนการ
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์และออกสิ ทธิ บตั ร ถ้าปรากฏว่าคาขอรับสิ ทธิ บตั รไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรื อมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา
๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ให้อธิ บดีสั่งยกคาขอรับสิ ทธิ บตั ร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคาสั่งไปยังผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รและผูค้ ดั ค้านตาม
มาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๓๑ พร้อมทั้งปิ ดสาเนาคาสัง่ ไว้ ณ สถานที่รับคาขอรับสิ ทธิ บตั รด้วย
ในกรณี อธิ บดี มีคาสั่งยกคาขอรับสิ ทธิ บตั รตามวรรคหนึ่ งและมี ผูค้ ดั ค้านตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๓๑ ให้
อธิบดีพิจารณาคาคัดค้านของผูค้ ดั ค้านต่อไป ตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๓๒
มาตรา ๖๒ สิ ทธิ บตั รการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ให้มีอายุสิบปี นับแต่วนั ขอรั บสิ ทธิ บตั รในราชอาณาจักร ในกรณี ที่มีการ
ดาเนิ นคดี ทางศาลตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๑๖ หรื อมาตรา ๗๔ มิให้นับระยะเวลาในระหว่างการดาเนิ นคดี ดงั กล่าวเป็ นอายุของ
สิ ทธิบตั รนั้น
มาตรา ๖๒ ทวิ การกระทาที่ขดั ต่อมาตรา ๖๓ ก่อนวันออกสิ ทธิ บตั รมิให้ถือว่าเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร
เว้นแต่จะเป็ นการกระทาต่อการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั รและได้มีการประกาศโฆษณาคาขอดังกล่าวตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วย
มาตรา ๒๘ แล้ว โดยบุคคลผูก้ ระทารู้ว่าการออกแบบผลิ ตภัณฑ์น้ นั ได้มีการยื่นขอรั บสิ ทธิ บตั รไว้แล้วหรื อได้รับคาบอกกล่ าวเป็ นลายลักษณ์

อักษรว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์น้ นั ได้มีการยื่นขอรับสิ ทธิ บตั รไว้แล้ว ในกรณี เช่ นนี้ ผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รมีสิทธิ ได้รับค่าเสี ยหายจากบุคคลผูฝ้ ่ าฝื น
สิ ทธิน้ นั การเรี ยกค่าเสี ยหายดังกล่าวให้ยนื่ ฟ้ องต่อศาลหลังจากที่ได้มีการออกสิ ทธิ บตั รให้แก่ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รแล้ว
มาตรา ๖๓ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รเท่านั้นมีสิทธิ ใช้แบบผลิตภัณฑ์กบั ผลิ ตภัณฑ์ตามสิ ทธิ บตั ร หรื อขาย หรื อมีไว้เพื่อขาย หรื อ
เสนอขาย หรื อนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าว เว้นแต่การใช้แบบผลิ ตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรื อ
วิจยั
มาตรา ๖๔ สิ ทธิ บตั รใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรื อมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ให้ถือว่าสิ ทธิ บตั รนั้นไม่สมบูรณ์
ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ ง บุคคลใดจะกล่ าวอ้างขึ้นก็ได้ หรื อบุคคลผูม้ ี ส่วนได้เสี ยหรื อพนักงานอัยการจะฟ้ องต่อ
ศาลขอให้เพิกถอนสิ ทธิบตั รนั้นก็ได้
มาตรา ๖๕ ให้นาบทบัญญัติมาตรา 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 ว่าด้วยสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์มาใช้บงั คับใน
หมวด ๓ ว่าด้วยสิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอนุโลม
หมวด ๓ ทวิ
อนุสิทธิบตั ร
มาตรา ๖๕ ทวิ การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิ บตั รได้ตอ้ งประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นการประดิษฐ์ข้ ึนใหม่
(๒) เป็ นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
มาตรา ๖๕ ตรี บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิ บตั รและสิ ทธิ บตั รสาหรับการประดิษฐ์อย่างเดียวกันไม่ได้
มาตรา ๖๕ จัตวา ผูข้ อรับอนุสิทธิ บตั รหรื อผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รมีสิทธิ ขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิ ทธิ ที่จะขอรับจากอนุ
สิ ทธิ บตั รเป็ นสิ ทธิ บตั ร หรื อจากสิ ทธิ บตั รเป็ นอนุ สิทธิ บตั รได้ก่อนการจดทะเบียนการประดิ ษฐ์และออกอนุ สิทธิ บตั ร หรื อก่อนการประกาศ
โฆษณาคาขอรับสิ ทธิ บตั รตามมาตรา ๒๘ แล้วแต่กรณี และผูข้ อมีสิทธิ ให้ถือว่าเอาวันยื่นคาขอเดิ มเป็ นวันยื่นคาขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ เบญจ ในการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิ บตั รให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอรับอนุ
สิ ทธิ บตั รให้ ถูก ต้องตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๑๗ และตรวจสอบว่าการประดิ ษฐ์น้ นั ได้รับการคุ ม้ ครองตามมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบด้วยมาตรา ๙ หรื อไม่ และทารายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธิ บดี
(๑) ถ้าอธิ บดี พิจารณาเห็ นว่า คาขอรับ อนุ สิท ธิ บ ตั รไม่ ถูก ต้องตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๑๗ หรื อการ
ประดิษฐ์น้ นั ไม่ได้รับความคุม้ ครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๙ ให้อธิ บดีสงั่ ยกคาขอรับอนุสิทธิ บตั รนั้นและให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีหนังสื อแจ้งคาสั่งโดยทางไปรษณี ย ์ ลงทะเบียนตอบรั บไปยังผูข้ อรั บอนุ สิทธิ บตั รหรื อโดยวิธีการอื่ นที่ อธิ บดี กาหนดภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันที่อธิบดีมีคาสัง่
(๒) ถ้าอธิ บดีพิจารณาเห็นว่า คาขอรับอนุสิทธิ บตั รถูกต้องตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๑๗ และการประดิษฐ์
นั้นได้รับความคุม้ ครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๙ ให้อธิ บดี มีคาสั่งให้จดทะเบียนการประดิ ษฐ์และออกอนุ สิทธิ บตั รและก่อน
การจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิ บตั ร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผูข้ อรับอนุ สิทธิ บตั รเพื่อให้ผขู ้ อรับอนุ สิทธิ บตั รชาระค่าธรรมเนี ยม
การออกอนุสิทธิบตั รและค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ตามวิธีการและระยะเวลาที่กาหนดในมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๒๘ (๒)
อนุสิทธิบตั รให้เป็ นไปตามแบบที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ ฉ ภายในหนึ่งปี นับจากวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิ ษฐ์และออกอนุ สิทธิ บตั ร บุคคลผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยอาจขอให้ตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิ บตั รมีลกั ษณะตามที่กาหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ หรื อไม่ก็ได้
เมื่อได้รับคาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามวรรคหนึ่ ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ และทารายงาน
การตรวจสอบเสนอต่ออธิ บดี
เมื่ออธิ บดี พิจารณารายงานการตรวจสอบของพนั กงานเจ้าหน้าที่ ตามวรรคสองแล้ว เห็ นว่าการประดิ ษฐ์น้ นั มี ลกั ษณะ
ตามที่กาหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ให้อธิ บดีแจ้งให้ผขู ้ อให้ตรวจสอบและผูท้ รงอนุสิทธิ บตั รทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่อธิ บดีมีคาวินิจฉัย
ในกรณี ที่อธิ บดี เ ห็ น ว่าการประดิ ษฐ์น้ ัน ไม่ มีล ัก ษณะตามที่ ก าหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ให้ อธิ บ ดี มีค าสั่งให้ ส อบสวน
ข้อเท็จจริ ง และแจ้งคาสัง่ ให้ผทู ้ รงอนุสิทธิ บตั รทราบ เพื่อยืน่ คาแถลงแสดงเหตุผลของตนภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง และอธิ บดี

จะเรี ยกให้บุคคลใดมาให้ถอ้ ยคา ชี้แจงหรื อให้ส่งเอกสารหรื อสิ่ งใดเพิ่มเติมก็ได้ และเมื่อได้สอบสวนข้อเท็จจริ งเสร็ จแล้ว ถ้าอธิ บดีพิจารณาเห็น
ว่าการประดิ ษฐ์น้ นั ไม่มีลกั ษณะตามที่กาหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ให้อธิ บดี ทารายงานการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนอนุ
สิ ทธิบตั รนั้น และแจ้งให้ผขู้ อให้ตรวจสอบและผูท้ รงอนุสิทธิ บตั รทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการมีคาสัง่
มาตรา ๖๕ สัตต อนุสิทธิ บตั รให้มีอายุหกปี นับแต่วนั ขอรับอนุ สิทธิ บตั รในราชอาณาจักรในกรณี ที่มีการดาเนิ นคดี ทาง
ศาลตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรื อมาตรา ๗๗ ฉ มิให้นบั ระยะเวลาในระหว่างการดาเนิ นคดี ดงั กล่าวเป็ นอายุของ
อนุสิทธิบตั รนั้น
ผูท้ รงอนุ สิทธิ บตั รอาจขอต่ออายุอนุ สิทธิ บตั รได้สองคราวมีกาหนดคราวละสองปี โดยให้ยื่นคาขอต่ออายุต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิ บวันก่อนวันสิ้ นอายุเมื่อได้ยื่นคาขอต่ออายุภายในกาหนดเวลาดังกล่ าวแล้ว ให้ถือว่าอนุ สิทธิ บตั รนั้นยังคงจดทะเบียนอยู่
จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น
การขอต่ออายุอนุสิทธิบตั ร ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิ บดีประกาศกาหนด
มาตรา ๖๕ อัฏฐ ผูท้ รงอนุ สิทธิ บตั รมี สิทธิ ใช้คาว่า “อนุสิทธิ บตั รไทย” หรื ออักษร อสบท. หรื ออักษรต่างประเทศที่ มี
ความหมายเช่นเดียวกันให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุ หรื อหี บห่ อของผลิตภัณฑ์ หรื อในการโฆษณาการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิ บตั ร
การใช้คาหรื ออักษรตามวรรคหนึ่งต้องระบุหมายเลขอนุสิทธิบตั รไว้ดว้ ย
มาตรา ๖๕ นว อนุสิทธิ บตั รใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๙ มาตรา
๑๐ มาตรา ๑๑ หรื อมาตรา ๑๔ ให้ถือว่าอนุสิทธิ บตั รนั้นไม่สมบูรณ์
ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ งบุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ หรื อบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อพนักงานอัยการจะฟ้ องต่อ
ศาลขอให้เพิกถอนอนุสิทธิบตั รนั้นก็ได้
มาตรา ๖๕ ทศ ให้นาบทบัญญัติมาตรา 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 ว่าด้วยสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ มาใช้บงั คับในหมวด ๓ ทวิ ว่าด้วยอนุสิทธิ บตั รโดยอนุโลม
หมวด ๔
คณะกรรมการสิ ทธิบตั ร
มาตรา ๖๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ยกว่า “คณะกรรมการสิ ทธิ บตั ร” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงพาณิ ชย์เป็ น
ประธานกรรมการ และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม การออกแบบผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตรศาสตร์ เภสัช ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และนิ ติศ าสตร์ อี ก ไม่ เ กิ น สิ บ สองคนซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ งตั้ง โดยในจานวนนี้ ให้ แ ต่ งตั้ง จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิภาคเอกชนไม่นอ้ ยกว่าหกคน
คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็ นเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา ๖๗ กรรมการซึ่ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี
ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งหรื อในกรณี ที่คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่ งแต่งตั้ง
ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใ นตาแหน่ งให้ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งแทนหรื อเป็ นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ใ นตาแหน่ งเท่ากับวาระที่ เหลื ออยู่ของ
กรรมการซึ่ งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๖๘ กรรมการซึ่ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรี ให้ออก
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อ
(๖) ได้รับ โทษจาคุ กโดยค าพิพากษาถึ งที่ สุ ดให้จาคุ ก เว้นแต่ เป็ นโทษสาหรั บความผิด ที่ ได้ก ระทาโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ

มาตรา ๖๙ การประชุ มของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึง
เป็ นองค์ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุ มเลื อกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ งให้มีเสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นได้อีก
เสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา ๗๐ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(๑) ให้คาแนะนาหรื อคาปรึ กษาแก่รัฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) วินิจฉัยอุทธรณ์คาสัง่ หรื อคาวินิจฉัยของอธิ บดีเกี่ยวกับสิ ทธิ บตั รและอนุ สิทธิ บตั รตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ มาตรา
๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๕ ฉ หรื อมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรื อมาตรา ๗๒
(๓) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รตามที่รัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรา ๗๑ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการ และให้นา
ความในมาตรา ๖๙ มาใช้บงั คับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๗๒ ในกรณี ที่มีคาสั่งหรื อคาวินิจฉัยของอธิ บดี ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรื อมาตรา ๖๑ หรื อมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔
หรื อมาตรา ๖๕ เบญจ หรื อมาตรา ๖๕ ฉ หรื อมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๔๙ หรื อมาตรา ๕๐ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยตาม
มาตราดังกล่าวมี สิทธิ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในหกสิ บ วันนับแต่วนั ที่ ได้รับแจ้งคาสั่งหรื อคาวิ นิจฉัยของอธิ บ ดี ถ้าไม่อุทธรณ์ ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคาสัง่ หรื อคาวินิจฉัยของอธิ บดีเป็ นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ยนื่ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้ามีคู่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสาเนาอุทธรณ์ไปยังคู่กรณี ดว้ ย
มาตรา ๗๓ ในการพิจารณาอุทธรณ์คาสัง่ หรื อคาวินิจฉัยของอธิ บดี หรื อพิจารณารายงานการสอบสวนของอธิ บดี ตาม
มาตรา ๕๕ หรื อมาตรา ๖๕ ฉ หรื อรายงานของอธิบดีตามมาตรา ๔๓ หรื อมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๔๓ เพื่อสัง่ เพิกถอนสิ ทธิ บตั รหรื อ
อนุสิทธิบตั ร คณะกรรมการจะให้ผคู้ ดั ค้าน หรื อผูโ้ ต้แย้ง หรื อผูท้ รงสิ ทธิบตั ร หรื อผูท้ รงอนุสิทธิ บตั ร หรื อผูข้ อให้ตรวจสอบอนุสิทธิ บ ั ตร หรื อผู้
ได้รั บอนุ ญ าตให้ ใ ช้สิท ธิ บตั รหรื อ ตามอนุ สิ ทธิ บตั ร แล้ ว แต่ ก รณี น าพยานหลัก ฐานมาแสดงหรื อ แถลงเพิ่ มเติ ม ก็ ไ ด้ ทั้งนี้ ตามระเบี ยบที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๗๔ เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยหรื อมีคาสัง่ ตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ หรื อ
มาตรา ๖๕ ฉ หรื อมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรื อมาตรา ๕๕ หรื อมาตรา ๗๒ แล้ว ให้แจ้งคา
วินิจฉัยหรื อคาสั่งพร้ อมด้วยเหตุผลไปยังผูอ้ ุทธรณ์และคู่กรณี หรื อผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร หรื อผูท้ รงอนุ สิทธิ บตั ร หรื อผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ใ ช้สิทธิ ตาม
สิ ทธิบตั รหรื อตามอนุสิทธิ บตั ร แล้วแต่กรณี คู่กรณี ฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยหรื อคาสัง่ นั้น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายในหกสิ บวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยหรื อคาสัง่ ถ้าไม่ดาเนิ นคดีภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคาวินิจฉัยหรื อคาสัง่ ของคณะกรรมการเป็ นที่สุด
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ตามพระราชบัญญัติน้ ี ห้ามมิ ให้ศาลสั่งให้คณะกรรมการหรื ออธิ บดี เสี ยค่าฤชาธรรม
เนียมแทนฝ่ ายอื่น
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่ งไม่มีสิทธิ ตามพระราชบัญญัติน้ ี ใช้คาว่า “สิ ทธิ บตั รไทย” “อนุสิทธิ บตั รไทย” หรื อ
อักษร สบท. หรื อ อสบท. หรื ออักษรต่างประเทศที่มีความหมายเช่ นเดี ยวกัน หรื อคาอื่ นใดที่ มีความหมายเช่นเดี ยวกันให้ปรากฏที่ ผลิ ตภัณฑ์
ภาชนะบรรจุ หรื อหี บห่อของผลิตภัณฑ์ หรื อในการโฆษณา การประดิษฐ์ หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์ใด ๆ
มาตรา ๗๖ ห้ามมิ ให้บุคคลใดใช้คาว่า “รอรับสิ ทธิ บตั ร” หรื อ “รอรับอนุสิทธิ บตั ร” หรื อคาอื่นใดที่มีความหมาย
เช่นเดียวกัน ให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุหรื อหี บห่ อของผลิ ตภัณฑ์ หรื อในการโฆษณา การประดิ ษฐ์ หรื อการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ใด ๆ
เว้นแต่เป็ นผูข้ อรับสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั รและยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาคาขอนั้น
มาตรา ๗๗ ในกรณี ที่ผทู้ รงสิ ทธิบตั รหรื อผูท้ รงอนุสิทธิบตั รในกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ฟ้องผูฝ้ ่ าฝื นสิ ทธิ ตามสิ ทธิ บตั ร
หรื ออนุสิทธิ บตั รของตนเป็ นคดี แพ่ง หากผูท้ รงสิ ทธิ บตั รหรื อผูท้ รงอนุ สิทธิ บตั รพิสูจน์ได้ว่าผลิ ตภัณฑ์ที่จาเลยผลิ ตมีลกั ษณะเช่ นเดี ยวกันหรื อ

คล้ายกันกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รหรื อผูท้ รงอนุ สิทธิ บตั ร ให้สันนิ ษฐานไว้ก่อนว่าจาเลยได้ใช้กรรมวิธีของผูท้ รง
สิ ทธิบตั รหรื อผูท้ รงอนุสิทธิ บตั ร เว้นแต่จาเลยจะพิสูจน์ให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
มาตรา ๗๗ ทวิ ในกรณี ที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่ามีผกู ้ ระทาหรื อกาลังจะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งอันเป็ นการฝ่ าฝื น
สิ ทธิของผูท้ รงสิ ทธิบตั รหรื อผูท้ รงอนุสิทธิบตั รตามมาตรา ๓๖ หรื อมาตรา ๖๓ หรื อมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๓๖ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รหรื อ
ผูท้ รงอนุสิทธิบตั รอาจขอให้ศาลมีคาสัง่ ให้บุคคลดังกล่าวระงับหรื อละเว้นการกระทาดังกล่าวนั้นได้ การที่ศาลมีคาสั่งดังกล่าวไม่ตดั สิ ทธิ ผทู้ รง
สิ ทธิบตั รหรื อผูท้ รงอนุสิทธิ บตั รที่จะเรี ยกค่าเสี ยหายตามมาตรา ๗๗ ตรี
มาตรา ๗๗ ตรี ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นสิ ทธิของผูท้ รงสิ ทธิบตั รหรื อผูท้ รงอนุสิทธิบตั รตามมาตรา ๓๖ หรื อมาตรา ๖๓ หรื อ
มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๓๖ ศาลมีอานาจสั่งให้ผฝู ้ ่ าฝื นชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รหรื อผูท้ รงอนุ สิทธิ บตั รตามจานวนที่ศาล
เห็นสมควร โดยคานึ งถึงความร้ ายแรงของความเสี ยหายรวมทั้งการสู ญเสี ยประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นในการบังคับตามสิ ทธิ ของผูท้ รง
สิ ทธิบตั รหรื อผูท้ รงอนุสิทธิบตั รด้วย
มาตรา ๗๗ จัตวา บรรดาสิ นค้าที่อยูใ่ นครอบครองของผูก้ ระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื นสิ ทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รหรื อผูท้ รง
อนุสิทธิบตั รตามมาตรา ๓๖ หรื อมาตรา ๖๓ หรื อมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๓๖ ให้ริบเสี ยทั้งสิ้ น ในกรณี ที่ศาลเห็นสมควรอาจมีคาสั่ง
ให้ทาลายสิ นค้าดังกล่าวหรื อดาเนิ นการอย่างอื่นเพื่อป้ องกันมิให้มีการนาเอาสิ นค้าดังกล่าวออกจาหน่ายอีกก็ได้
มาตรา ๗๗ เบญจ บุคคลใดขอรับหรื อร่ วมขอรับทั้งสิ ทธิ บตั รและอนุ สิทธิ บตั รสาหรับการประดิ ษฐ์อย่างเดี ยวกันโดยไม่
ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ตรี ให้ถือว่าบุคคลนั้นขอรับอนุสิทธิบตั รสาหรับการประดิษฐ์น้ นั
มาตรา ๗๗ ฉ ในกรณี บุคคลหลายคนต่างทาการประดิ ษฐ์อย่างเดี ยวกันโดยไม่ได้ร่วมกันและมีบุคคลฝ่ ายหนึ่ งได้ยื่นคา
ขอรับสิ ทธิบตั ร แต่บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ งได้ยนื่ คาขอรับอนุสิทธิ บตั ร
(๑) ให้บุคคลซึ่ งได้ยื่นคาขอรั บสิ ทธิ บตั รหรื อคาขอรั บอนุ สิทธิ บตั รไว้ก่อนเป็ นผูม้ ี สิทธิ รับสิ ทธิ บตั รหรื ออนุ สิทธิ บตั ร
สาหรับการประดิษฐ์น้ นั
(๒) ถ้ามี การยื่นคาขอรั บสิ ทธิ บตั รในวันเดียวกันกับการยื่นคาขอรั บอนุ สิทธิ บตั รให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ผขู ้ อรั บ
สิ ทธิ บตั รและผูข้ อรับอนุสิทธิ บตั รทราบเพื่อให้ทาความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิ แต่ผูเ้ ดี ยวหรื อให้มีสิทธิ ร่วมกัน และจะให้คาขอรับ
สิ ทธิ บตั รหรื อคาขอรั บอนุ สิทธิ บตั รเป็ นคาขอสาหรั บการประดิ ษฐ์น้ นั ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิ บดี กาหนด ให้คู่กรณี นาคดี ไปสู่ ศาล
ภายในกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นสุดระยะเวลาที่อธิ บดีกาหนด ถ้าไม่นาคดีไปสู่ ศาลภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งคา
ขอรับสิ ทธิบตั รและละทิ้งคาขอรับอนุสิทธิ บตั ร
มาตรา ๗๗ สัตต ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ หรื อวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการ
ประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบตั รสาหรับการประดิษฐ์ใดผูข้ อรับอนุสิทธิ บตั ร ผูท้ รงอนุสิทธิ บตั ร ผูข้ อรับสิ ทธิ บตั ร หรื อผูท้ รงสิ ทธิ บตั รผูใ้ ดเห็ นว่า
การจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิ ทธิ บตั รหรื ออนุ สิทธิ บตั รสาหรับการประดิ ษฐ์น้ นั อาจไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิ ษฐ์น้ นั
เป็ นการประดิ ษฐ์อย่างเดี ยวกันกับของตนและตนได้ยื่นคาขอรั บอนุ สิทธิ บตั รหรื อยื่นคาขอรั บสิ ทธิ บตั รไว้ในวันเดี ยวกันกับการยืนคาขอรับ
สิ ทธิบตั รหรื อการยืน่ คาขอรับอนุสิทธิบตั รดังกล่าวผูน้ ้ นั มีสิทธิ ขอให้ตรวจสอบว่าการประดิษฐ์น้ นั ได้ยนื่ ขอรับสิ ทธิ บตั รหรื ออนุ สิทธิ บตั รโดยไม่
ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ตรี หรื อไม่
เมื่อได้รับคาขอให้ตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทารายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี
เมื่ออธิ บดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองแล้ว เห็ นว่าการจดทะเบียนการประดิ ษฐ์
และออกสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั รสาหรับการประดิษฐ์น้ นั จะไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิ ษฐ์น้ นั เป็ นการประดิ ษฐ์อย่างเดี ยวกัน
และวันยืน่ คาขอรับสิ ทธิบตั รหรื อวันยื่นคาขอรับอนุสิทธิ บตั รเป็ นวันเดี ยวกันกับวันยื่นคาขอรับอนุ สิทธิ บตั รหรื อวันยื่นคาขอรับสิ ทธิ บตั รของผู้
ขอให้ตรวจสอบ ให้อธิ บดีแจ้งให้ผขู้ อรับสิ ทธิ บตั รหรื อผูท้ รงอนุสิทธิ บตั ร และผูข้ อให้ตรวจสอบทราบเพื่อให้ทาความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใด
มีสิทธิแต่ผเู้ ดียวหรื อให้มีสิทธิ ร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิ บดีกาหนด ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิ ร่วมกันในการประดิษฐ์น้ นั
มาตรา ๗๗ อัฏ ฐ สิ ทธิ บตั รและอนุ สิ ท ธิ บ ตั รใดได้ออกไปโดยไม่ ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ตรี ให้ถื อว่าสิ ท ธิ บ ตั รและอนุ
สิ ทธิบตั รนั้นไม่สมบูรณ์
ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ ง บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้
ในกรณี การจดทะเบียนการประดิ ษฐ์และออกสิ ทธิ บตั รและอนุ สิทธิ บตั รโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ตรี และได้ยื่นคา
ขอรับสิ ทธิ บตั รและอนุ สิท ธิ บตั รสาหรั บการประดิ ษฐ์น้ นั ในวันเดี ยวกัน ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รและผูท้ รงอนุ สิ ทธิ บ ตั ร หรื อผูม้ ี ส่วนได้เ สี ยอื่ นหรื อ
พนักงานอัยการอาจขอให้อธิ บดีเรี ยกให้ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รและผูท้ รงอนุ สิทธิ บตั รนั้นทาความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิ แต่ผเู ้ ดี ยวหรื อให้มี
สิ ทธิร่วมกัน และต้องทาความตกลงกันว่าจะเลื อกให้การประดิ ษฐ์น้ นั เป็ นการประดิ ษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิ บตั รหรื ออนุ สิทธิ บตั รอย่างใดอย่างหนึ่ งแต่

เพียงอย่างเดี ยว ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิ บดี กาหนด ให้ถือว่าผูท้ รงสิ ทธิ บตั รและผูท้ รงอนุ สิทธิ บตั รมีสิทธิ ร่วมกันและให้ถือว่าการ
ประดิษฐ์น้ นั เป็ นการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิ บตั ร
มาตรา ๗๘ สิ ทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร หรื อใบอนุญาตให้ใช้สิทธิของผูใ้ ดสู ญหายหรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ให้เจ้าของขอรับ
ใบแทนสิ ทธิบตั ร ใบแทนอนุสิทธิบตั ร หรื อใบแทนใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ น้ นั ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๗๙ บรรดาคาขอ คาคัดค้าน คาโต้แย้ง และคาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้แบบพิมพ์และมีสาเนาตามที่
อธิบดีกาหนด
มาตรา ๘๐ บรรดาคาขอรับสิ ทธิ บตั ร คาขอรับอนุสิทธิ บตั ร การประกาศโฆษณาคาขอรับสิ ทธิ บตั ร คาขอให้ตรวจสอบ
การประดิษฐ์ คาคัดค้านการขอรับสิ ทธิบตั รคาขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั ร คาขอจดทะเบียนรับโอน
สิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร คาขอเปลี่ยนแปลงสิ ทธิ บตั รหรื ออนุ สิทธิ บตั ร คาขอต่ออายุอนุ สิทธิ บตั ร คาขอบันทึกคายินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ
ตามสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั ร คาขอใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั ร ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั ร คาอุทธร ณ์
คาสั่งหรื อคาวินิจฉัยของอธิ บดี ใบแทนสิ ทธิ บตั รหรื ออนุ สิทธิ บตั ร ใบแทนใบอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ คาขออื่น ๆ การคัดสาเนาเอกสารและการ
รับรองสาเนาเอกสารให้เสี ยค่าธรรมเนี ยมตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
หมวด ๖
ความผิดและกาหนดโทษ
มาตรา ๘๑ เจ้าพนักงานผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๑ หรื อมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรื อมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๑ หรื อ
มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๒๑ หรื อมาตรา ๒๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกิ นสองแสนบาท หรื อทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ บุคคลใดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๒ หรื อมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๒ หรื อมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย
มาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ บุคคลใดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรื อมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๒๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่ งปี หรื อปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ ทวิ (ยกเลิก)
มาตรา ๘๓ ตรี (ยกเลิก)
มาตรา ๘๓ จัตวา (ยกเลิก)
มาตรา ๘๔ บุคคลใดฝ่ าฝื นมาตรา ๗๕ หรื อมาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิ นหนึ่ งปี หรื อปรับไม่เกิ นสองแสนบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ บุคคลใดกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งตามมาตรา ๓๖ หรื อมาตรา ๖๓ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี่ แสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ บุคคลใดกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๓๖ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูท้ รง
อนุสิทธิบตั ร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ งปี หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ บุคคลใดยื่นขอรับสิ ทธิ บตั รการประดิ ษฐ์ หรื อการออกแบบผลิ ตภัณฑ์หรื ออนุ สิทธิ บตั ร โดยการแสดง
ข้อความอันเป็ นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้ไปซึ่ งสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั ร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าพัน
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๘ ในกรณี ที่ผกู้ ระทาความผิดซึ่ งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ ี เป็ นนิ ติบุคคล ผูด้ าเนิ นกิ จการหรื อผูแ้ ทนของ
นิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกาหนดสาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทาของนิ ติบุคคลนั้นได้กระทาโดยตน
มิได้รู้เห็นหรื อยินยอมด้วย
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

บัญชี อตั ราค่าธรรมเนี ยม
๑. คาขอรับสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๒. คาขอรับสิ ทธิบตั รสาหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน
และยืน่ ขอในคราวเดียวกันตั้งแต่ ๑๐ คาขอขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. การประกาศโฆษณาคาขอรับสิ ทธิบตั ร ๕๐๐ บาท
๔. คาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๕. คาคัดค้านการขอรับสิ ทธิบตั ร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๖. สิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๗. ค่าธรรมเนี ยมรายปี สาหรับสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์
ปี ที่ ๕ ๒,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๖ ๔,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๗ ๖,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๘ ๘,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๙ ๑๐,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๑๐ ๑๒,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๑๑ ๑๔,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๑๒ ๑๖,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๑๓ ๑๘,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๑๔ ๒๐,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๑๕ ๓๐,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๑๖ ๔๐,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๑๗ ๕๐,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๑๘ ๖๐,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๑๙ ๗๐,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๒๐ ๘๐,๐๐๐ บาท
หรื อชาระทั้งหมดในคราวเดียว ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๘. ค่าธรรมเนี ยมรายปี สาหรับสิ ทธิ บตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์
ปี ที่ ๕ ๑,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๖ ๒,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๗ ๓,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๘ ๔,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๙ ๕,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๑๐ ๖,๐๐๐ บาท
หรื อชาระทั้งหมดในคราวเดียว ๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ค่าธรรมเนี ยมรายปี สาหรับอนุสิทธิ บตั ร
ปี ที่ ๕ ๒,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๖ ๔,๐๐๐ บาท
หรื อชาระทั้งหมดในคราวเดียว ๖,๐๐๐ บาท
๑๐. ค่าธรรมเนี ยมการต่ออายุอนุสิทธิบตั ร
ปี ที่ ๑ ๑๔,๐๐๐ บาท
ปี ที่ ๒ ๒๒,๐๐๐ บาท
๑๑. คาขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ตามสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๑๒. คาขอจดทะเบียนรับโอนสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๑๓. คาขอเปลี่ยนแปลงคาขอรับสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๑๔. ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๑๕. ใบแทนสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั รหรื อใบแทนใบ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ฉบับละ ๑๐๐ บาท
๑๖. คาอุทธรณ์คาสัง่ หรื อคาวินิจฉัยของอธิ บดี ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๑๗. การคัดสาเนาเอกสาร หน้าละ ๑๐ บาท
๑๘. การรับรองสาเนาเอกสาร
เอกสารเกิน ๑๐ หน้า ฉบับละ ๑๐๐ บาท
เอกสารไม่เกิน ๑๐ หน้า ฉบับละ ๑๐ บาท
๑๙. คาขออื่น ๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อส่ งเสริ มให้มีการค้นคว้า วิจยั และประดิ ษฐ์ผลิ ตภัณฑ์หรื อกรรมวิธีใดขึ้น
ใหม่และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ เป็ นประโยชน์และเป็ นการก้าวหน้าทางเทคนิ คในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิ ชย์กรรมใน
ประเทศ และเพื่อให้ผูป้ ระดิษฐ์และผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์ได้รับการคุม้ ครองการประดิ ษฐ์ หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยห้ามมิให้บุคคลอื่น
ลอกหรื อเลียนการประดิษฐ์ หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์น้ ี โดยมิให้ค่าตอบแทน จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ ึน

พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๓๘ สิ ทธิ บตั รที่ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ให้ใช้บทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ.
๒๕๒๒ บังคับ
มาตรา ๓๙ คาขอรับสิ ทธิ บตั รที่ได้ยนื่ ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับและอธิ บดี ยงั ไม่มีคาสัง่ ตามมาตรา ๓๓ มาตรา
๓๔ หรื อ มาตรา ๖๕ ประกอบด้ว ยมาตรา ๓๓ หรื อ มาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ สิ ท ธิ บ ัต ร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นค าขอตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี โดยอนุโลม
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คื อ โดยที่พระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บงั คับมาจนถึ งบัดนี้ เป็ น
เวลากว่าสิ บปี แล้ว สถานการณ์ท้ งั ภายในและนอกประเทศได้เปลี่ ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ การค้า
และอุตสาหกรรมของประเทศ สมควรที่จะได้มีการปรับปรุ งมาตรฐานการคุ ม้ ครองด้านสิ ทธิ บตั รให้เพียงพอและมี ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น เพื่อ
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงดังกล่ า วและเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มีก ารค้น คว้า วิ จ ัยที่ เ ป็ นประโยชน์ แ ละเป็ นการก้าวหน้ าทางเทคนิ ค ในเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และพาณิ ชยกรรมยิง่ ขึ้น จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๓ สิ ทธิบตั รที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรื อที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ถือว่าเป็ นสิ ทธิ บตั รตามพระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี แต่ให้สิทธิ บตั รมีอายุต่อไปได้เพียงเท่าที่มีเหลืออยูต่ ามสิ ทธิ บตั รนั้น
มาตรา ๔๔ คาขอรับสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี มีผลใช้บงั คับ และอธิ บดี ยงั ไม่มีคาสั่งตาม
มาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔ ผูข้ อมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเป็ นคาขอรับอนุสิทธิ บตั รได้ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การเจรจาการค้าพหุ ภาคีรอบอุรุกวัยที่นานาประเทศได้ทาความตกลงว่า
ด้วยสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับการค้าและจัดตั้งองค์การการค้าโลกได้เสร็ จสิ้ นลงและมี ผลใช้บงั คับแล้ว ทาให้ประเทศไทยซึ่ งเป็ น
ภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลก มีพนั ธกรณี ที่จะต้องออกกฎหมายอนุ วตั ิการให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว เพื่อให้การคุม้ ครองทรัพย์สิน

ทางปัญญาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและโดยที่การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจะทาให้นกั ประดิ ษฐ์ได้รับผลตอบแทน
ความมานะอุตสาหะอย่างเหมาะสม อันจะทาให้นกั ประดิ ษฐ์มีกาลังใจที่จะประดิ ษฐ์คิดค้นเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้มีบทบัญญัติวา่ ด้วยอนุสิทธิ บตั ร ซึ่ งให้การคุม้ ครองการประดิ ษฐ์ที่มีเทคโนโลยีไม่ถึงขนาดที่จะได้รับสิ ทธิ บตั ร
นั้นจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นและแพร่ หลายยิง่ ขึ้น จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

