พระราชบัญญัติสทิ ธิบัตร
พ.ศ. 2522
--------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 11 มีนาคม 2522
เปนปที่ 34 ในราชการปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโอการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการเห็นสมควรมีกฎหมายวาดวยสิทธิบตั รเพื่อคุมครองการประดิษฐ และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. 2522"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
------------------มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
"สิทธิบัตร" หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ หรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ตามที่กําหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตนิ ี้
"อนุสิทธิบตั ร" หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ ตามที่
กําหนดในหมวด ๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัตินี้
"การประดิษฐ" หมายความวา การคิดคนหรือคิดทําขึ้น อันเปนผลให ไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือ
กรรมวิธีใดขึ้นใหม หรือการกระทําใด ๆ ที่ทําใหดีขึ้นซึง่ ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี
"กรรมวิธี" หมายความวา วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือการเก็บรักษา
ใหคงสภาพหรือใหมีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ และรวมถึงการใชกรรมวิธี
นั้น ๆ ดวย
"แบบผลิตภัณฑ" หมายความวา รูปรางของผลิตภัณฑ หรือองคประกอบ ของลวดลาย
หรือสีของผลิตภัณฑ อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑซึ่งสามารถใชเปนแบบสําหรัฐ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได
"ผูทรงสิทธิบตั ร" หมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิบตั ร
"ผูทรงอนุสิทธิบตั ร" หมายความรวมถึงผูรับโอนอนุสิทธิบตั ร
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการสิทธิบตั ร
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"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความ รวมถึงผูซึ่ง
อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทาย
พระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อ ปฏิบัตกิ ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด ๒
สิทธิบัตรการประดิษฐ
------------------------------------------สวนที่ ๑
การขอรับสิทธิบัตร
มาตรา ๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบตั รไดตอ งประกอบ ดวยลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) เปนการประดิษฐขึ้นใหม
(๒) เปนการประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น และ
(๓) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม
มาตรา ๖ การประดิษฐขึ้นใหม ไดแก การประดิษฐที่ไมเปนงานที่ปรากฏอยูแลว
งานที่ปรากฏอยูแลว ใหหมายความถึงการประดิษฐ ดังตอไปนี้ดวย
(๑) การประดิษฐที่มหี รือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร
(๒) การประดิษฐที่ไดมีการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพที่ได
เผยแพรอยูแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบตั ร และไมวาการเปดเผยนัน้ จะ
กระทําโดยเอกสาร สิ่งพิมพ การนําออกแสดง หรือการเปดเผยตอสาธารณชนดวยประการใด ๆ
(๓) การประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั รแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวัน
ขอรับสิทธิบตั ร
(๔) การประดิษฐที่มผี ูขอรับสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบตั รไวแลวนอกราชอาณาจักรเปนเวลาเกิน
สิบแปดเดือน กอนวันขอรับสิทธิบตั รแตยงั มิไดมีการออกสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบัตรให
(๕) การประดิษฐที่มผี ูขอรับสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบตั รไวแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร
และไดประกาศโฆษณาแลวกอนวันขอรับสิทธิบตั รในราชอาณาจักร
การเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเปนผลมาจากการ กระทําอันมิชอบดวย
กฎหมาย หรือการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดโดยผูประดิษฐ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู
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ประดิษฐในงานแสดงสินคาระหวางประเทศ หรือในงานแสดงตอสาธารณชนของทางราชการและการ
เปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดดังกลาวได
กระทําภายในสิบสองเดือนกอนที่จะมีการขอรับสิทธิบตั ร มิใหถือวาเปนการเปดเผยสาระ สําคัญหรือ
รายละเอียดตาม (๒)
มาตรา ๗ การประดิษฐที่มขี ั้นการประดิษฐสูงขึ้น ไดแก การประดิษฐที่ไมเปนที่ประจักษโดยงายแก
บุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภทนั้น
มาตรา ๘ การประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม ไดแก การ ประดิษฐที่สามารถ
นําไปใชประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม
มาตรา ๙ การประดิษฐดังตอไปนี้ไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
(๑) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูตาม ธรรมชาติ สัตว พืช หรือสาร
สกัดจากสัตวหรือพืช
(๒) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(๓) ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
(๔) วิธกี ารวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย หรือสัตว
(๕) การประดิษฐที่ขดั ตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน
มาตรา ๑๐ ผูประดิษฐเปนผูมีสิทธิขอรับสิทธิบตั ร และมีสิทธิที่จะไดรับการระบุชื่อวาเปนผูประดิษฐ
ในสิทธิบัตร
สิทธิขอรับสิทธิบตั รยอมโอนและรับมรดกกันได
การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและ ผูรับโอน
มาตรา ๑๑ สิทธิขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐซึ่งลูกจางไดประดิษฐขึ้น โดยการทํางานตาม
สัญญาจางหรือโดยสัญญาจางที่มีวัตถุประสงคใหทําการประดิษฐ ยอมตกไดแกนายจางเวนแต
สัญญาจางจะระบุไวเปนอยางอื่น
ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกกรณีทลี่ ูกจางที่ทําการประดิษฐสิ่ง หนึ่งสิ่งใดดวยการใชวธิ ีการ
สถิติหรือรายงานซึ่งลูกจางสามารถใชหรือลวงรูไดเพราะการเปนลูกจางตามสัญญาจางนั้นแมวา
สัญญาจางจะมิไดเกี่ยวของกับการประดิษฐ
มาตรา ๑๒ เพื่อสงเสริมใหมีการประดิษฐและเพื่อความเปนธรรมแกลูกจางในกรณีที่การประดิษฐ
ของลูกจางตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ถานายจางไดรับประโยชนจากการประดิษฐหรือนําสิ่งประดิษฐ
นั้นไปใช ใหลูกจางมีสิทธิไดรับบําเหน็จพิเศษจากนายจางนอกเหนือจากคาจางตามปกติได
ใหลูกจางที่ทําการประดิษฐตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มีสิทธิไดรับ บําเหน็จพิเศษจากนายจาง
สิทธิที่จะไดรับบําเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจางหาไดไม
การขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหยื่นตออธิบดีตาม หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดบําเหน็จพิเศษ ใหแกลูกจางตามที่เห็นสมควรโดยคํานึงถึง
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คาจาง ความสําคัญในการประดิษฐ ประโยชน ที่นายจางไดรับหรือจะไดรับจากการประดิษฐดังกลาว
และเงื่อนไขอืน่ ตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการประดิษฐของขาราชการ หรือพนักงานองคการของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ ใหถือวาขาราชการ หรือพนักงานองคการของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจมีสิทธิเชนเดียวกับ
ลูกจางตามความในมาตรา ๑๒ เวนแตระเบียบของทางราชการหรือองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
นั้น จะกําหนดไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๑๔ บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรไดตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตงั้ อยูในประเทศไทย
(๒) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การคุมครองสิทธิบตั รซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
(๓) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มสี ํานักงานแหงใหญ
ตั้งอยูในประเทศไทยขอรับสิทธิบตั รในประเทศนั้นได
(๔) มีภูมิลําเนา หรืออยูในระหวางการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริง
และจริงจังในประเทศไทย หรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ
เกี่ยวกับการคุม ครองสิทธิบตั รซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
มาตรา ๑๕ ถามีบุคคลหลายคนทําการประดิษฐรว มกัน บุคคลเหลานั้นมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรรวมกัน
ในกรณีผูประดิษฐรว มคนใดไมยอมรวมขอรับสิทธิบตั ร หรือติดตอ ไมได หรือไมมีสิทธิขอรับ
สิทธิบตั ร ผูประดิษฐคนอื่นจะขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐที่ไดทํารวมกันนั้นในนามของตนเอง
ก็ได
ผูประดิษฐรวมซึ่งไมไดรวมขอรับสิทธิบตั รจะขอเขาเปนผูรวมขอรับสิทธิบตั รเมื่อใดก็ไดกอนมีการ
ออกสิทธิบัตร เมื่อไดรับคําขอแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวันสอบสวนไปยังผูขอรับ
สิทธิบตั ร ในการนี้ใหสงสําเนาคําขอไปยังผูขอรับสิทธิบตั รและผูรว มขอรับสิทธิบัตรคนอื่นดวย
ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอรับ สิทธิบตั รและผูรว มขอรับสิทธิบตั ร
มาใหถอยคําชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติม ก็ได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการ
สอบสวนและอธิบดีไดวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอรับสิทธิบตั รและผูร วมขอรับสิทธิบตั ร
มาตรา ๑๖ ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกันโดยไมไดรวมกัน ใหบุคคลซึ่งได
ยื่นคําขอรับสิทธิบตั รไวกอนเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตร ถายื่นคําขอรับสิทธิบัตร ในวันเดียวกัน ใหทํา
ความตกลงกันวาจะใหบคุ คลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่
อธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดี
กําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวา บุคคลเหลานั้นละทิ้งคําขอรับสิทธิบตั ร
มาตรา ๑๗ การขอรับสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
(๒) ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ

5

(๓) รายละเอียดการประดิษฐที่มีขอ ความสมบูรณ รัดกุม และชัดแจง อันจะทําใหผูมีความ
ชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของสามารถทําและปฏิบัติการตามการประดิษฐ
นั้นได และตองระบุวธิ ีการในการประดิษฐที่ดีที่สุดที่ผปู ระดิษฐจะพึงทราบได
(๔) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง
(๕) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับ
สิทธิบตั ร หากคําขอรับสิทธิบตั รเปนไปตามที่กําหนดในความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศ
ดังกลาว ใหถอื วาคําขอดังกลาวเปนคําขอรับสิทธิบัตรตาม พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๘ คําขอรับสิทธิบตั รแตละฉบับ ใหขอไดเฉพาะการประดิษฐอยางเดียว คําขอรับสิทธิบัตร
เพื่อการประดิษฐหลายอยางในคําขอฉบับเดียวกัน จะกระทําไดตอเมื่อการประดิษฐหลายอยางนั้นมี
ความเกี่ยวพันอันอาจถือไดวาเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน
มาตรา ๑๙ บุคคลใดแสดงการประดิษฐหรือสิ่งประดิษฐในงานแสดงตอสาธารณชน ซึ่งหนวยงานของ
รัฐเปนผูจัดหรืออนุญาตใหมีขึ้นในราชอาณาจักร ถาไดยื่นคําขอรับสิทธิบตั รสําหรับการประดิษฐนั้น
ภายในสิบสองเดือนนับแตวันเปดงานแสดงตอสาธารณชน ใหถือวา ไดยื่นคําขอนั้นในวันเปดงาน
แสดงนั้น
มาตรา ๑๙ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการ ประดิษฐไวนอก
ราชอาณาจักร ถายื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นใน ราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือน
นับแตวันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบตั รนอกราชอาณาจักรเปน ครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวาวันที่ได
ยื่นคําขอรับสิทธิบตั รนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได
มาตรา ๒๐ ผูขอรับสิทธิบตั รอาจขอแกไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตรได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง แตการแกไขเพิม่ เติมนั้นตองไมเปนการเพิ่มเติมสาระสําคัญของการ
ประดิษฐ
มาตรา ๒๑ หามมิใหเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบตั รเปดเผยรายละเอียดการ
ประดิษฐ หรือยอมใหบุคคลใดตรวจหรือคัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐ ไมวาโดยวิธีใด ๆ กอนมี
การประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความยินยอม เปนหนังสือจากผูขอรับสิทธิบตั ร
มาตรา ๒๒ หามมิใหบุคคลใดซึ่งรูอยูวาการประดิษฐนนั้ ไดมีผูยื่นคําขอรับ สิทธิบัตรไวแลวเปดเผย
รายละเอียดการประดิษฐไมวาโดยวิธใี ด ๆ หรือกระทําโดยประการอื่นที่อาจจะกอใหเกิดความ
เสียหายแกผขู อรับสิทธิบตั ร กอนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความ
ยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับสิทธิบัตร
มาตรา ๒๓ ในกรณีอธิบดีเห็นวาการประดิษฐตามคําขอรับสิทธิบัตรใดเปนการประดิษฐ ที่ตองรักษา
ไวเปนความลับเพื่อประโยชนแกความมั่นคงแหงราชอาณาจักร อธิบดีมีอํานาจสั่งใหปกปด
สาระสําคัญและรายละเอียดการประดิษฐนั้นไวเปนความลับ จนกวาจะสั่งเปนอยางอื่น
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หามมิใหบุคคลใดรวมทั้งผูข อรับสิทธิบัตรเปดเผยสาระสําคัญหรือ รายละเอียดการประดิษฐ โดยรูอยู
วาอธิบดีไดสั่งใหปกปดไวเปนความลับตามวรรคหนึ่ง เวนแต จะมีอํานาจทําไดโดยชอบดวย
กฎหมาย
สวนที่ ๒
การออกสิทธิบัตร
------------------------------------มาตรา ๒๔ ในการออกสิทธิบตั รเพื่อคุมครองการประดิษฐ ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบ
ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรใหถูกตองตามมาตรา ๑๗
(๒) ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดโดย กฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชนในการพิจารณาออกสิทธิบัตร อธิบดีอาจขอใหสวนราชการ หนวยงานของ
รัฐ หรือองคการของรัฐ หรือสํานักงานหรือองคการสิทธิบตั รของรัฐตางประเทศ หรือระหวางประเทศ
ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หรือรายละเอียด
การประดิษฐตามมาตรา ๑๗ (๓) ตามคําขอรับสิทธิบตั รได และอธิบดีอาจใหถือวาการปฏิบตั งิ านใน
การตรวจสอบนั้นเปนการปฏิบัติงานของพนักงาน เจาหนาที่ได
มาตรา ๒๖ ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบตั ร ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวาคําขอ รับสิทธิบตั รใดมี
การประดิษฐหลายอยางที่ไมมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือไดวาเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน ให
แจงใหผูขอรับสิทธิบตั รแยกคําขอสําหรับการประดิษฐแตละอยาง
ถาผูขอรับสิทธิบตั รไดยื่นคําขอรับสิทธิบตั รสําหรับการประดิษฐอยางหนึ่งอยางใดที่ไดแยกตามวรรค
หนึ่ง ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ ใหถือวาไดยื่นคําขอนั้นใน
วันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรครัง้ แรก
การแยกคําขอใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํ หนดโดย กฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไมเห็นดวยกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ผูขอรับสิทธิบตั รจะตองยืน่
อุทธรณคําสั่งตออธิบดีภายในระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน เมื่ออธิบดี ไดวินิจฉัยและมีคําสั่งแลว ให
คําสั่งของอธิบดีเปนที่สุด
มาตรา ๒๗ ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบตั ร พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอรับสิทธิบตั รมาให
ถอยคําชี้แจง หรือใหสงเอกสาร หรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได
ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไดยื่นคําขอรับสิทธิบตั รไวแลวนอกราชอาณาจักร ใหผูขอรับสิทธิบัตร
สงผลการตรวจสอบการประดิษฐ หรือรายละเอียดการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กาํ หนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่จะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผขู อรับสิทธิบตั ร สงเอกสารนั้นพรอมดวยคํา
แปลเปนภาษาไทย
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ถาผูขอรับสิทธิบตั รไมปฏิบตั ิตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง หรือไมสงเอกสารตาม
วรรคสองภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร เวนแตในกรณีที่มีเหตุ
จําเปนอธิบดีอาจขยายกําหนดเวลาดังกลาวใหตามที่เห็น สมควร
มาตรา ๒๘ เมื่อพนักงานเจาหนาที่เสนอรายงานการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบตั ร ตออธิบดีแลว
(๑) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบตั รไมถูกตองตามมาตรา ๑๗ หรือการประดิษฐนนั้ ไมได
รับความคุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร นั้นและใหพนักงานเจาหนาที่มี
หนังสือแจงคําสั่งโดยทางไปรษณียลงทะเบียน ตอบรับไปยังผูขอรับสิทธิบตั รหรือโดยวิธีการอื่นที่
อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันทีอ่ ธิบดีมีคําสั่ง
(๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบตั รถูกตองตามมาตรา ๑๗ และการประดิษฐนั้นไดรับ
ความคุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบตั รนั้น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง และกอนการประกาศโฆษณา ใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงผูขอรับสิทธิบตั รโดยวิธีการที่อธิบดีกําหนด หรือโดยมีหนังสือแจงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อใหผูขอรับสิทธิบตั รชําระคา ธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผูขอรับ
สิทธิบตั รไมชาํ ระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ภายในหกสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงหรือไดรับ
หนังสือแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงผูขอรับ
สิทธิบตั รโดยทางไปรษณียล งทะเบียน ตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผูขอรับสิทธิบตั รยังไมชําระ
คาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายใน หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาวอีก ใหถือวา
ผูขอรับสิทธิบตั รละทิ้งคําขอรับ สิทธิบัตร
มาตรา ๒๙ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ผูขอรับสิทธิบัตรตองยื่นคําขอใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕ ภายใน หาปนับแตวันประกาศ
โฆษณา ในกรณีที่มีการคัดคานและมีการอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตาม มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔
ใหยื่นคําขอภายในหนึ่งปนับแตวันที่คําวินิจฉัยชี้ขาดถึงที่สุด แลว แตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง
ถาผูขอรับสิทธิบตั รไมยื่นคําขอภายในเวลาที่กําหนดไว ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบตั ร
ในกรณีที่อธิบดีขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคการของรัฐ หรือสํานักงาน หรือองคการ
สิทธิบตั รของรัฐตางประเทศหรือระหวางประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๒๕ ถามี
คาใชจายในการตรวจสอบการประดิษฐนนั้ ใหผูขอรับสิทธิบตั รชําระคาใชจายนั้นตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ แจงใหทราบ ถาผูขอรับสิทธิบตั รไมชาํ ระ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใหถือวาละทิ้งคําขอรับ สิทธิบตั ร
มาตรา ๓๐ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ถาปรากฏวาคําขอรับ สิทธิบตั รไมชอบดวย
มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหอธิบดี สั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร และ
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําสั่งไปยังผูขอรับสิทธิบัตรรวมทั้งผูคัดคานในกรณีที่มีการคัดคานตาม
มาตรา ๓๑ และใหประกาศโฆษณาคําสั่งนั้นตามหลักเกณฑ และวิธกี ารที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว บุคคลใดเห็นวาตนมีสิทธิรับสิทธิบัตรดีกวา
ผูขอรับสิทธิบตั ร หรือเห็นวาคําขอรับสิทธิบตั รใดไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา
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๑๑ หรือมาตรา ๑๔ จะยื่นคําคัดคานตอพนักงานเจาหนาที่ก็ได แตตองยื่นภายในเกาสิบวันนับแตวัน
ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหสงสําเนา คําคัดคานไปยังผูขอรับสิทธิบัตร
ใหผูขอรับสิทธิบตั รยื่นคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ ผูขอรับสิทธิบัตรไดรับสําเนาคําคัดคาน
ถาผูขอรับสิทธิบตั รไมยื่นคําโตแยง ใหถอื วาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
คําคัดคานและคําโตแยงใหยื่นพรอมทั้งแสดงหลักฐาน
มาตรา ๓๒ ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยง ผูคัดคาน หรือผูโตแยงจะนําพยานหลักฐานมา
แสดงหรือแถลงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกาํ หนด
เมื่ออธิบดีไดวนิ ิจฉัยและมีคาํ สั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔แลว ใหแจงคําวินิจฉัยและคําสั่งไป
ยังผูคัดคานและผูโตแยงพรอมดวยเหตุผล
มาตรา ๓๓ เมื่อผูขอรับสิทธิบตั รยื่นคําขอใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา
๒๙ และพนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แลว ให พนักงานเจาหนาที่ทํา
รายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวาไมมี
เหตุขัดของในการออกสิทธิบัตร และเปนกรณีที่ไมมีการคัดคานตาม มาตรา ๓๑ หรือในกรณีที่มีการ
คัดคานตามมาตรา ๓๑ แตอธิบดีไดวินิจฉัยวาผูขอรับสิทธิบตั ร เปนผูมีสิทธิ ใหอธิบดีสั่งใหรับจด
ทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับ สิทธิบตั ร และใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผู
ขอรับสิทธิบตั รชําระคาธรรมเนียมการออก สิทธิบตั รภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
เมื่อผูขอรับสิทธิบตั รไดชําระคาธรรมเนียมตามวรรคสองแลว ใหจด ทะเบียนการประดิษฐและออก
สิทธิบตั รใหแกผูขอรับสิทธิบัตรภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ ชําระคาธรรมเนียม แตตองไมกอน
สิ้นระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา ๗๒ ถาผูขอรับสิทธิบตั ร ไมชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลา
ตามวรรคสองใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
สิทธิบตั รใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีผูคัดคานตามมาตรา ๓๑ และอธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูมีสิทธิรับ
สิทธิบตั ร ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบตั ร
ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรมิไดอุทธรณคําสั่งของอธิบดี หรือไดอุทธรณ คําสั่งของอธิบดีและ
คณะกรรมการ หรือศาลไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงทีส่ ุดแลว ถาผูคัดคานไดยื่นคําขอรับสิทธิบตั ร
สําหรับการประดิษฐนั้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันมีคําสั่งของอธิบดี หรือนับแตวันที่
คณะกรรมการหรือศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหถือวาผูคัดคานไดยื่นคําขอ
นั้นในวันเดียวกับวันที่ผขู อรับสิทธิบัตรยื่นคําขอรับสิทธิบัตร และใหถอื วาการประกาศโฆษณาคํา
ขอรับสิทธิบตั รของผูถูกคัดคานตามมาตรา ๒๘ เปนประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบตั รของผูคดั คาน
ดวย ในกรณีเชนนี้ ผูใดจะยื่นคําคัดคานคําขอรับสิทธิบตั รของผูคัดคานเพราะเหตุตนมีสิทธิดีกวานั้น
ไมได
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ในการออกสิทธิบตั รใหแกผูคัดคานนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบตั รและ
ตรวจสอบการประดิษฐของผูคัดคานตามมาตรา ๒๔ และใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบงั คับแกผูคัดคาน
ดวย
สวนที่ ๓
สิทธิของผูทรงสิทธิบตั ร
มาตรา ๓๕ สิทธิบตั รการประดิษฐใหมีอายุยี่สิบปนับแตวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณีที่
มีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิใหนับระยะเวลาในระหวาง
การดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของสิทธิบตั รนั้น
มาตรา ๓๕ ทวิ การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๓๖ กอนวันออกสิทธิบัตร มิให ถือวาเปนการละเมิดสิทธิ
ของผูทรงสิทธิบตั ร เวนแตจะเปนการกระทําตอการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบตั รและไดมีการประกาศ
โฆษณาคําขอดังกลาวตามมาตรา ๒๘ แลว โดยบุคคลผูกระทํา รูวาการประดิษฐนั้นไดมีการยื่น
ขอรับสิทธิบตั รไวแลว หรือไดรับคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรวาการประดิษฐนั้นไดมีการยื่น
ขอรับสิทธิบตั รไวแลว ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาเสียหายจากบุคคลผูฝาฝนสิทธิ
นั้น การเรียกคาเสียหายดังกลาว ใหยื่นฟองตอศาลหลังจากที่ไดมีการออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับ
สิทธิบตั รแลว
มาตรา ๓๖ ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิดงั ตอไปนี้
(๒) ในกรณีสิทธิบตั รผลิตภัณฑ สิทธิในการผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขายหรือนําเขา
มาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบตั ร
(๒) ในกรณีสิทธิบตั รกรรมวิธี สิทธิในการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิตใช ขาย มีไวเพื่อขาย
เสนอขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใช กรรมวิธตี ามสิทธิบตั ร
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก
(๒) การกระทําใด ๆ เพื่อประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ ตองไมขัดตอ
การใชประโยชนตามปกติของผูทรงสิทธิบัตร และไมทาํ ใหเสื่อมเสียตอประโยชนอันชอบ
ธรรมของผูทรงสิทธิบตั รเกินสมควร
(๒) การผลิตผลิตภัณฑหรือใชกรรมวิธีดังที่ผูทรงสิทธิบตั รไดจด ทะเบียนไว ซึ่งผูผลิต
ผลิตภัณฑหรือผูใชกรรมวิธดี ังกลาวไดประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือ เครื่องใชเพือ่ ประกอบกิจการ
ดังกลาวโดยสุจริตกอนวันยืน่ ขอรับสิทธิบตั รในราชอาณาจักร โดยผูผลิตหรือผูใชกรรมวิธีไมรูหรือไม
มีเหตุอันควรรูถ ึงการจดทะเบียนนั้น ทั้งนี้ โดยไมอยูภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙ ทวิ
(๓) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย โดยผูประกอบวิชาชีพ เวชกรรมหรือผูประกอบ
โรคศิลปะ รวมทั้งการกระทําตอผลิตภัณฑยาดังกลาว
(๔) การกระทําใด ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผูขอมีวัตถุประสงคที่จะผลิต จําหนาย
หรือนําเขาซึ่งผลิตภัณฑยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตร ดังกลาวสิ้นอายุลง
(๕) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรบั สิทธิบตั รทีเ่ กี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรือ
อุปกรณอื่นของเรือของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เกี่ยวกับ
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การคุมครองสิทธิบตั รซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่เรือดังกลาวไดเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ และจําเปนตองใชอปุ กรณดังกลาวกับเรือนั้น
(๖) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรบั สิทธิบตั รทีเ่ กี่ยวกับ การสรางการทํางาน หรือ
อุปกรณอื่นของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบตั รซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่อากาศยาน
หรือยานพาหนะดังกลาวไดเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ
(๗) การใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณา-จักร ซึ่งผลิตภัณฑตาม
สิทธิบตั ร หากผูทรงสิทธิบตั รไดอนุญาต หรือยินยอมใหผลิต หรือขายผลิตภัณฑดังกลาวแลว
มาตรา ๓๖ ทวิ สิทธิของผูทรงสิทธิบตั รตามมาตรา ๓๖ ในการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบตั รมีขอบเขตดัง
ระบุในขอถือสิทธิ ในการวินจิ ฉัยขอบเขตของการประดิษฐตามขอ ถือสิทธิ ใหพิจารณาลักษณะของ
การประดิษฐที่ระบุในรายละเอียดการประดิษฐและรูปเขียนประกอบดวย
ขอบเขตของการประดิษฐที่ไดรับความคุมครองยอมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐที่แมจะมิไดระบุ
ในขอถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แตเปนสิ่งที่มีคุณสมบัติประโยชนใชสอย และทําใหเกิดผลทํานอง
เดียวกับลักษณะของการประดิษฐที่ระบุไวในขอ ถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลทีม่ ีความชํานาญใน
ระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐนั้น
มาตรา ๓๗ ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “สิทธิบตั รไทย” หรืออักษร สบท. หรืออักษรตางประเทศที่
มีความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑหรือในการ
โฆษณาการประดิษฐตามสิทธิบตั ร
การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขสิทธิบตั รไวดวย
มาตรา ๓๘ ผูทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสทิ ธิตามสิทธิบตั รของตนตามมาตรา ๓๖ และ
มาตรา ๓๗ หรือจะโอนสิทธิบัตรใหแกบุคคลอื่นก็ได
มาตรา ๓๙ การอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๓๘ นั้น
(๒) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิหรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการ
จํากัดการแขงขันโดยไมชอบธรรมไมได
เงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการจํากัดการ แขงขันโดยไมชอบธรรมตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
(๒) ผูทรงสิทธิบตั รจะกําหนดใหผูรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบตั ร ชําระคาตอบแทนสําหรับ
การใชการประดิษฐตามสิทธิบตั รหลังจากสิทธิบตั รหมดอายุตามมาตรา ๓๕ ไมได
การกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนทีข่ ดั ตอบทบัญญัติ แหงมาตรานี้ เปนโมฆะ
มาตรา ๔๐ ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีผูทรงสิทธิบตั รรวมกัน ถามิไดตกลงกันไวเปนอยาง
อื่น ผูทรงสิทธิบัตรรวมแตละคนมีสิทธิใชสิทธิตามมาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ โดยไมตองไดรับ
ความยินยอมจากผูทรงสิทธิบตั รรวมคนอื่น แตการอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบตั รหรือการโอน
สิทธิบตั ร ตามมาตรา ๓๘ ตองไดรับความยินยอมจาก ผูทรงสิทธิบตั รรวมทุกคน
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มาตรา ๔๑ การอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบตั รและการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ ตองทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการและ เงื่อนไขที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาขอความใดในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตาม สิทธิบตั รขัดตอบทบัญญัติแหง
มาตรา ๓๙ ใหอธิบดีเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ถาคณะกรรมการวินิจฉัยวาสัญญานัน้ ขัด
ตอบทบัญญัตแิ หงมาตรา ๓๙ ใหอธิบดีสั่งไมรับจดทะเบียนสัญญานั้น เวนแตคูสัญญาจะมีเจตนาให
สวนที่สมบูรณแหงสัญญานั้นแยกจากสวนที่ไมสมบูรณได ในกรณีนั้นอธิบดีจะสัง่ รับจดทะเบียน
สัญญาบางสวนก็ได
(ความในวรรคสามถูกยกเลิก)
มาตรา ๔๒ การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบตั รโดยทางมรดก ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
สวนที่ ๔
การชําระคาธรรมเนียมรายป
---------------------------------------------มาตรา ๔๓ ผูทรงสิทธิบัตรตองเสียคาธรรมเนียมรายปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เริ่มแตปที่หา
ของอายุสิทธิบัตร และตองชําระภายในหกสิบวันนับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของ ปที่หานั้นและของ
ทุก ๆ ปตอไป
ถาสิทธิบัตรออกภายหลังวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หา แหงอายุสิทธิบตั ร การชําระคาธรรมเนียม
รายปสําหรับปที่หาถึงปที่ออกสิทธิบตั ร ใหชําระภายในหกสิบวันนับแตวันออกสิทธิบัตร
ถาผูทรงสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมรายปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตอง
เสียคาธรรมเนียมเพิ่มรอยละสามสิบของเงินคาธรรมเนียม รายป โดยตองชําระคาธรรมเนียมรายป
พรอมทั้งคาธรรมเนียมเพิ่มภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันสิ้นกําหนดเวลาชําระคาธรรมเนียมราย
ปตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคสามแลว ถาผูทรงสิทธิบัตรยังไมชําระคาธรรมเนียมรายปและ
คาธรรมเนียมเพิ่ม ใหอธิบดีทํารายงานตอคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิบตั รนัน้
ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบตั รรองขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่งเพิก
ถอนสิทธิบตั รวามีเหตุจําเปนไมอาจชําระคาธรรมเนียมรายป และคาธรรมเนียมเพิม่ ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสามได คณะกรรมการอาจขยายกําหนดเวลาหรือเพิกถอนคําสั่งเพิกถอน
สิทธิบตั รนั้นตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา ๔๔ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาโดยชําระ ทั้งหมดในคราวเดียว
แทนการชําระคาธรรมเนียมเปนรายปก็ได
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ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบตั รไดชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาไปแลว แตไดมีการแกไขอัตรา
คาธรรมเนียมรายป หรือผูทรงสิทธิบตั รขอคืนสิทธิบตั ร หรือมีการเพิกถอนสิทธิบตั รนั้น ผูทรง
สิทธิบตั รไมตอ งชําระคาธรรมเนียมรายปเพิ่มเติม หรือไมมีสิทธิไดรบั คืนคาธรรมเนียมรายปที่ไดจาย
ลวงหนาไปแลวนั้น
สวนที่ ๕
การใชสิทธิตามสิทธิบตั ร
----------------------------------มาตรา ๔๕ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอใหบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตาม สิทธิบตั รของตนลงใน
ทะเบียนสิทธิบัตรตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได
เมื่อไดบันทึกคํายินยอมลงในทะเบียนสิทธิบตั รแลวและมีผูมาขอใชสิทธิบตั รนั้น ใหอธิบดีอนุญาตให
บุคคลซึ่งขอใชสิทธิตามสิทธิบตั รนั้นใชสทิ ธิบตั รได ตามเงื่อนไขขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทนในการ
ใชสิทธิตามสิทธิบตั ร ที่ผูทรงสิทธิบตั รและผูขอใชสิทธิตามสิทธิบตั รตกลงกัน หากทั้งสองฝายตกลง
กันไมไดภายในระยะเวลาทีอ่ ธิบดีกําหนดใหอธิบดีกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทน
ตามที่อธิบดีพจิ ารณาเห็นสมควร
คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสอง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะ กรรมการภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนัน้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนทีส่ ุด
การขอใชสิทธิและการอนุญาตตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
เมื่อไดมีการบันทึกคํายินยอมตามวรรคหนึ่ง ใหลดคาธรรมเนียม รายปสําหรับสิทธิบตั รนั้นลงตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมรายป
มาตรา ๔๖ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันออกสิทธิบตั รหรือสี่ปนับแตวัน ยื่นขอรับสิทธิบัตร แลวแต
ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง บุคคลอื่นจะยื่นคําขอใชสทิ ธิตามสิทธิบตั รนั้นตออธิบดีก็ได ถาปรากฏ
วาในขณะที่ยนื่ คําขอมีพฤติการณแสดงวาผูทรงสิทธิบตั ร ไมใชสิทธิโดยชอบดังตอไปนี้
(๑) ไมมีการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรภายในราชอาณาจักรโดยไม
มีเหตุผลอันสมควร หรือ
(๒) ไมมีการขายผลิตภัณฑตามสิทธิบตั รหรือผลิตภัณฑทใี่ ชกรรมวิธตี ามสิทธิบตั ร หรือมีการ
ขายผลิตภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินควรหรือไมพอสนองความ ตองการของประชาชนภายใน
ราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวา ผูขอไดพยายามขออนุญาตใช
สิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบตั รโดยไดเสนอเงื่อนไขและ คาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ
แหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ ทวิ ยกเลิกทั้งมาตรา
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มาตรา ๔๗ ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรใดอาจมีผลเปนการ ละเมิดขอถือสิทธิใน
สิทธิบตั รอื่น ผูทรงสิทธิบัตรซึ่งประสงคจะใชสิทธิดังกลาวจะยื่นคําขอใช สิทธิตามสิทธิบตั รอื่นตอ
อธิบดีก็ได ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนา อยางสําคัญทาง
เทคโนโลยีซึ่งเปนผลดีทางดานเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐของ สิทธิบตั รที่ขอใช
(๒) ผูทรงสิทธิบตั รมีสิทธิที่จะใชสทิ ธิตามสิทธิบตั รของผูขอใชสิทธิภายใตเงือ่ นไขที่เหมาะสม
ในการขอใชสทิ ธินั้น
(๓) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น เวนแต จะเปนการโอนไปพรอม
กับสิทธิบัตรของตน
ทั้งนี้ ผูขอใชสทิ ธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบตั รจากผูท รงสิทธิบัตรนั้น
โดยไดเสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนทีเ่ พียงพอตามพฤติการณ แหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลง
กันไดภายในระยะเวลาอันสมควร
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๔๗ ทวิ ถาการใชสทิ ธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบตั รที่ไดรับอนุญาตใหใชตามมาตรา ๔๖ อาจมี
ผลเปนการละเมิดขอถือสิทธิในสิทธิบตั รของบุคคลอื่นอีก ผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ จะยื่นคําขอใช
สิทธิตามสิทธิบัตรอื่นนั้นตออธิบดีก็ไดภายใตหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนาอยางสําคัญทาง
เทคโนโลยีซึ่งเปนผลดีทางดานเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐของ สิทธิบตั รที่ขอใช
(๒) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น
ทั้งนี้ ผูขอใชสทิ ธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบตั รจากผูท รงสิทธิบัตรนั้น
โดยไดเสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนทีเ่ พียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกัน
ไดภายในระยะเวลาอันสมควร
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๔๘ ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และ
มาตรา ๔๗ ทวิ
สําหรับผูไดรับอนุญาตแตเพียงผูเดียวใหใชสิทธิของผูท รงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิไดรบั
คาตอบแทนในการขอใชสทิ ธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ได ในกรณีนี้ผูทรง
สิทธิบตั รไมมสี ิทธิไดรับคาตอบแทน
มาตรา ๔๙ ในการยื่นคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ผูขอใชสิทธิตอง
เสนอคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรและขอจํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบตั รและผู
ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง พรอมกับคําขอใชสิทธิ สําหรับ
กรณีการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๗ ผูขอใชสิทธิ ตองยินยอมอนุญาตใหผูทรงสิทธิบตั รทีต่ นขอใช
สิทธิเปนผูมีสทิ ธิใชสิทธิตามสิทธิบตั รของตนเปนการตอบแทนดวย
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เมื่อไดรับคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่
แจงกําหนดวันสอบสวนคําขอไปยังผูขอใชสิทธิ ผูท รงสิทธิบตั ร และผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผู
ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ในการนี้ ใหสงสําเนาคําขอไปยังผูทรงสิทธิบตั รและผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบตั รตามมาตรา ๔๘ วรรคสองดวย
ในการสอบสวนตามวรรคสอง พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบตั ร หรือผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบตั ร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใหถอยคําชี้แจง ใหสงเอกสาร
หรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการสอบสวนและอธิบดีไดวินิจฉัยแลว ให
แจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบตั รและ ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตาม
มาตรา ๔๘ วรรคสอง
คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสาม คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ ไดภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนัน้
มาตรา ๕๐ เมื่ออธิบดีวินิจฉัยวาผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ เปนผู
สมควรไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรได ใหอธิบดีกําหนด คาตอบแทน เงือ่ นไขในการใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตร และขอจํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบตั รและ ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบตั ร
ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ตามที่ผูทรงสิทธิบตั รและผูไ ดรับอนุญาตไดตกลงกัน และในกรณีทที่ งั้ สอง
ฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใช
สิทธิตามสิทธิบัตร และขอจํากัด สิทธิดังกลาวตามที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร ภายใตหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) ขอบเขตและระยะเวลาที่อนุญาตตองไมเกินกวาพฤติการณอัน จําเปน
(๒) ผูทรงสิทธิบตั รมีสิทธิที่จะอนุญาตใหผูรับอนุญาตรายอื่นใชสิทธิตามสิทธิบตั รของตนดวยก็
ได
(๓) ผูรับอนุญาตไมมีสิทธิโอนใบอนุญาตใหแกบคุ คลอื่น เวนแตจะโอนกิจการหรือชื่อเสียง
ในทางการคา โดยเฉพาะในสวนที่เกีย่ วกับการอนุญาตใหใชสิทธินนั้ ดวย
(๔) การอนุญาตจะตองมุงสนองความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรเปนสําคัญ
(๕) คาตอบแทนที่กําหนดจะตองเพียงพอตอพฤติการณแหงกรณี
เมื่ออธิบดีไดกําหนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบตั ร และขอจํากัดสิทธิดังกลาวแลว
ใหอธิบดีสั่งใหออกใบอนุญาตใหแกผูไดรบั อนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบตั รนั้น
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ ไดภายในหกสิบวันนับแตวนั ที่
ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น
การออกใบอนุญาตใหใชสทิ ธิตามสิทธิบตั รตามวรรคสอง ใหเปนไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๕๐ ทวิ ใบอนุญาตใหใชสิทธิที่ออกใหดวยเหตุตามมาตรา ๔๖ อาจยกเลิกไดหากปรากฏวา
เหตุแหงการอนุญาตไดหมดสิ้นไปและไมอาจเกิดขึ้นไดอีก และการ ยกเลิกดังกลาวจะไม
กระทบกระเทือนสิทธิหรือผลประโยชนทผี่ ูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไดรับตามใบอนุญาตใหใชสิทธินั้น
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การขอใหยกเลิกใบอนุญาตตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กาํ หนดโดย
กฎกระทรวง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสองและวรรค สาม และมาตรา ๕๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชนในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภคหรือ การอันจําเปนในการ
ปองกันประเทศ หรือการสงวนรักษาหรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม หรือ
ปองกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอยางอื่นอยางรุนแรง หรือเพื่อ
ประโยชนสาธารณะอยางอื่น กระทรวง ทบวง กรม อาจใชสิทธิ ตามสิทธิบตั รอยางใดอยางหนึ่งตาม
มาตรา ๓๖ โดยกระทําการดังกลาวเองหรือใหบุคคลอืน่ กระทําแทน ในการใชสิทธิดังกลาว กระทรวง
ทบวง กรม จะตองเสียคาตอบแทนแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสทิ ธิของผูทรง
สิทธิบตั รตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา
ทั้งนี้ โดยไมอยูภายใตบังคับเงื่อนไขมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ
ในการนี้ใหยื่นคําขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบตั รตออธิบดี การกําหนด
คาตอบแทนใหเปนไปตามความตกลงระหวางกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประสงคใชสิทธิตามสิทธิบัตร
กับผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของ ผูทรงสิทธิบัตร และใหนํามาตรา ๕๐ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกคําสั่งใชสิทธิตามสิทธิบตั รใด ๆ ก็ไดเพื่อการอันจําเปนในการปองกันประเทศและรักษาความ
มั่นคงแหงชาติ โดยเสียคาตอบแทนทีเ่ ปนธรรมแกผูทรง สิทธิบตั ร และตองแจงใหผูทรงสิทธิบตั ร
ทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา
ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวหรือจํานวนคาตอบแทนตอศาลภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น
สวนที่ ๖
การคืนสิทธิบตั ร การเลิกขอถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบตั ร
--------------------------------------มาตรา ๕๓ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอคืนสิทธิบัตร หรือเลิกขอถือสิทธิบางขอก็ได โดยทําตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กาํ หนดโดยกฎกระทรวง
การขอคืนสิทธิบตั รหรือเลิกขอถือสิทธิบางขอตามวรรคหนึ่ง ถามีผูทรงสิทธิบตั รรวม ตองไดรับความ
ยินยอมจากผูทรงสิทธิบัตรรวมทุกคน หรือถามีการอนุญาตใหบคุ คลใดใชสิทธิตามสิทธิบตั รตาม
มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ตองไดรับความยินยอมจาก
บุคคลนั้นดวย
มาตรา ๕๔ สิทธิบตั รใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๔ ใหถือวาสิทธิบตั รนั้นไมสมบูรณ
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ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึน้ ก็ได หรือ บุคคลผูมีสว นไดเสียหรือพนักงาน
อัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได
มาตรา ๕๕ อธิบดีอาจขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบตั รได ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีการออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบตั รใด ตามมาตรา ๕๐ แลว ปรากฏวา
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต ดังกลาว ผูทรงสิทธิบัตร ผูรับอนุญาตจาก
ผูทรงสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร มิไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมี
การใชกรรมวิธีตามสิทธิบตั รนั้นในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือในขณะนั้นไมมีผูใด
ขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบตั ร หรือผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใช
กรรมวิธตี ามสิทธิบตั รนั้น หรือมีการขายผลิตภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็นวามี
เหตุ อันควรทีจ่ ะเพิกถอนสิทธิบตั รดังกลาว
(๒) ผูทรงสิทธิบตั รไดอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสทิ ธิตามสิทธิบัตรโดย ฝาฝนมาตรา ๔๑
กอนการขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบตั ร ใหอธิบดีมีคําสั่งใหทําการสอบสวนขอเท็จจริง และ
แจงคําสั่งใหผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสทิ ธิตาม สิทธิบัตรทราบเพือ่ ยื่นคําแถลงแสดง
เหตุผลของตน การยื่นคําแถลงดังกลาวตองยื่นภายใน หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง อธิบดีจะ
เรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได
เมื่ออธิบดีไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรใหเพิกถอนสิทธิบตั ร ใหอธิบดีทํา
รายงานการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอน สิทธิบตั ร
สวนที่ ๗
(ถูกยกเลิก)
หมวดที่ ๓
สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ
-------------------------------มาตรา ๕๖ การออกแบบผลิตภัณฑที่จะขอรับสิทธิบตั รตามพระราชบัญญัตินี้ ไดตอ งเปนการ
ออกแบบผลิตภัณฑใหมเพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม
มาตรา ๕๗ การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ ไมถือวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑ ใหม
(๑) แบบผลิตภัณฑทมี่ ีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร
(๒) แบบผลิตภัณฑทไี่ ดมีการเปดเผยภาพ สาระสําคัญ หรือรายละเอียด ในเอกสารหรือ
สิ่งพิมพที่ไดเผยแพรอยูแลว ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบตั ร
(๓) แบบผลิตภัณฑทเี่ คยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบ ดวยมาตรา ๒๘ มาแลว
กอนวันขอรับสิทธิบตั ร
(๔) แบบผลิตภัณฑทคี่ ลายกับแบบผลิตภัณฑดังกลาวใน (๑) (๒) หรือ (๓) จนเห็นไดวาเปน
การเลียนแบบ

17

มาตรา ๕๘ การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ขอรับสิทธิบตั รไมได
(๑) แบบผลิตภัณฑทขี่ ัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๒) แบบผลิตภัณฑทกี่ ําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๙ การขอรับสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ
(๒) ขอความระบุผลิตภัณฑที่จะใชกับแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบตั ร
(๓) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง
(๔) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐ คําขอรับสิทธิบตั รแตละฉบับ ใหขอไดเฉพาะแบบผลิตภัณฑที่ใชกบั ผลิตภัณฑอยางเดียว
การกําหนดผลิตภัณฑตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๐ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑไว
นอกราชอาณาจักร ถายื่นขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ นั้นในราชอาณาจักรภายใน
หกเดือนนับแตวันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบตั รนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวา
วันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบตั รนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็
ได
มาตรา ๖๑ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๘ แลว แตกอนที่อธิบดีสั่ง
ใหรับจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑและออกสิทธิบัตร ถาปรากฏวาคําขอรับสิทธิบตั รไมชอบ
ดวยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ให
อธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบตั ร และใหพนักงานเจาหนาที่ แจงคําสั่งไปยังผูขอรับสิทธิบตั รและผู
คัดคานตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๑ พรอมทั้งปดสําเนาคําสั่งไว ณ สถานที่รับคําขอรับ
สิทธิบตั รดวย
ในกรณีอธิบดีมีคําสั่งยกคําขอรับสิทธิบตั รตามวรรคหนึ่งและมีผูคัดคานตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย
มาตรา ๓๑ ใหอธิบดีพิจารณาคําคัดคานของผูคัดคานตอไป ตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา
๓๒
มาตรา ๖๒ สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑใหมีอายุสิบปนับแตวันขอรับ สิทธิบตั รในราชอาณาจักร
ในกรณีที่มีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๗๔ มิใหนับ
ระยะเวลาในระหวางการดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของสิทธิบตั รนั้น
มาตรา ๖๒ ทวิ การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๖๓ กอนวันออกสิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิ
ของผูทรงสิทธิบตั ร เวนแตจะเปนการกระทําตอการออกแบบผลิตภัณฑ ที่ขอรับสิทธิบตั ร และไดมี
การประกาศโฆษณาคําขอดังกลาวตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย มาตรา ๒๘ แลว โดยบุคคล
ผูกระทํารูวาการออกแบบผลิตภัณฑนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตร ไวแลว หรือไดรับคําบอกกลาว
เปนลายลักษณอักษรวาการออกแบบผลิตภัณฑนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้
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ผูขอรับสิทธิบตั รมีสิทธิไดรับคาเสียหายจากบุคคล ผูฝา ฝนสิทธินั้น การเรียกคาเสียหายดังกลาวให
ยื่นฟองตอศาล หลังจากที่ไดมีการออก สิทธิบตั รใหแกผูขอรับสิทธิบตั รแลว
มาตรา ๖๓ ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิใชแบบผลิตภัณฑกับผลิตภัณฑตาม สิทธิบัตร หรือขาย หรือ
มีไวเพื่อขาย หรือเสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง ผลิตภัณฑที่ใชแบบผลิตภัณฑ
ดังกลาว เวนแตการใชแบบผลิตภัณฑเพื่อประโยชนในการ ศึกษาหรือวิจัย
มาตรา ๖๔ สิทธิบตั รใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕
ประกอบดวยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ใหถือวาสิทธิบตั รนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึน้ ก็ได หรือ บุคคลผูมีสว นไดเสียหรือพนักงาน
อัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได
มาตรา ๖๕ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔
และมาตรา ๕๓ ในหมวด ๒ วาดวยสิทธิบตั รการประดิษฐมาใชบังคับในหมวด ๓ วาดวยสิทธิบตั ร
การออกแบบผลิตภัณฑโดยอนุโลม
หมวดที่ ๔
คณะกรรมการสิทธิบตั ร
---------------------------มาตรา ๖๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสิทธิบตั ร” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร เภสัชศาสตร
เศรษฐศาสตร และนิตศิ าสตร อีกไมเกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยในจํานวนนี้ใหแตงตั้ง
จากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวาหกคน
คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชว ยเลขานุการก็ได
มาตรา ๖๗ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี แตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่
กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูได รับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปน
กรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได
มาตรา ๖๘ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
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(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๖๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่
ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานใน ทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๗๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบตั รตามมาตรา ๔๑
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๗๒
(๓) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตนิ ี้
(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิบตั รหรือนุสิทธิบตั รตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๗๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอ ความเห็นตอ
คณะกรรมการ และใหนําความในมาตรา ๖๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่มีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๕
ประกอบดวยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ หรือ
มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๖๕ เบญจ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๕ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ผูมีสวนไดเสียตามมาตราดังกลาวมีสิทธิอทุ ธรณตอ
คณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของ อธิบดี ถาไมอุทธรณ
ภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ถามีคูกรณีใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนา
อุทธรณไปยังคูกรณีดวย
มาตรา ๗๓ ในการพิจารณาอุทธรณคําสัง่ หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี หรือพิจารณารายงานการ
สอบสวนของอธิบดีตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือรายงานของ อธิบดีตามมาตรา ๔๓ หรือ
มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๓ เพื่อสั่งเพิกถอน สิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบัตร คณะกรรมการ
จะใหผูคัดคาน หรือผูโตแยง หรือผูทรงสิทธิบตั ร หรือผูทรงอนุสิทธิบัตร หรือผูขอใหตรวจสอบอนุ
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สิทธิบตั ร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบตั รหรือตามอนุสิทธิบัตร แลวแตกรณี นํา
พยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๗๔ เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยหรือมีคําสั่งตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา
๕๐ มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา
๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๗๒ แลว ใหแจงคําวินิจฉัยหรือคําสั่งพรอมดวยเหตุผล
ไปยังผูอุทธรณและคูกรณี หรือผู ทรงสิทธิบตั ร หรือผูทรงอนุสิทธิบตั ร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตรหรือตาม อนุสิทธิบตั ร แลวแตกรณี คูกรณีฝายใดไมเห็นดวยกับคําวินจิ ฉัยหรือคําสั่งนั้น
มีสิทธิอุทธรณตอศาลไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง ถาไมดําเนินคดี
ภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินจิ ฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการเปนที่สดุ
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามพระราชบัญญัตินี้ หามมิใหศาลสั่งใหคณะกรรมการหรืออธิบดี
เสียคาฤชาธรรมเนียมแทนฝายอื่น
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
----------------------มาตรา ๗๕ หามมิใหบุคคลใดซึ่งไมมีสิทธิตามพระราชบัญญัตินใี้ ชคาํ วา “สิทธิบัตรไทย” “อนุ
สิทธิบตั รไทย” หรืออักษร สบท. หรือ อสบท. หรืออักษร ตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกัน
หรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกันใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของ
ผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณาการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑใด ๆ
มาตรา ๗๖ หามมิใหบุคคลใดใชคําวา “รอรับสิทธิบัตร” หรือ “รอรับ อนุสิทธิบตั ร” หรือคําอื่นใดที่มี
ความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะ บรรจุหรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการ
โฆษณาการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ ใด ๆ เวนแตเปนผูขอรับสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบตั ร
และยังอยูในระหวางการพิจารณาคําขอนั้น
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบตั รหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ ฟอง
ผูฝาฝนสิทธิตามสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบัตรของตนเปนคดีแพง หากผูทรง สิทธิบตั รหรือผูทรงอนุ
สิทธิบตั รพิสูจนไดวาผลิตภัณฑที่จําเลยผลิต มีลักษณะเชนเดียวกันหรือคลายกันกับผลิตภัณฑทผี่ ลิต
โดยใชกรรมวิธีของผูทรงสิทธิบตั รหรือผูท รงอนุสิทธิบตั ร ใหสันนิษฐานไวกอนวาจําเลยไดใช
กรรมวิธีของผูท รงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบตั ร เวนแตจําเลยจะพิสูจนใหเห็นเปนอยางอื่น
มาตรา ๗๗ ทวิ ในกรณีที่มหี ลักฐานโดยชัดแจงวามีผูกระทําหรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง อันเปนการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบตั รหรือผูทรงอนุสิทธิบตั รตาม มาตรา ๓๖ หรือมาตรา
๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ผูทรงสิทธิบตั ร หรือผูทรงอนุสิทธิบตั รอาจขอให
ศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวระงับหรือละเวนการกระทําดังกลาว นั้นได การที่ศาลมีคําสั่งดังกลาวไม
ตัดสิทธิผทู รงสิทธิบตั รหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรที่จะเรียกคาเสียหายตามมาตรา ๗๗ ตรี
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มาตรา ๗๗ ตรี ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบตั รหรือผูท รง อนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖
หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนชดใช
คาเสียหายแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบตั รตามจํานวน ที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความ
รายแรงของความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียประโยชน และคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิ
ของผูทรงสิทธิบตั รหรือผูทรงอนุสิทธิบตั รดวย
มาตรา ๗๗ จัตวา บรรดาสินคาที่อยูในครอบครองของผูกระทําการอันเปน การฝาฝนสิทธิของผูทรง
สิทธิบตั รหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย
มาตรา ๓๖ ใหริบเสียทั้งสิน้ ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรอาจมีคําสั่งใหทําลายสินคาดังกลาวหรือ
ดําเนินการอยางอื่นเพื่อปองกันมิใหมีการนําเอาสินคาดังกลาว ออกจําหนายอีกก็ได
มาตรา ๗๗ เบญจ บุคคลใดขอรับหรือรวมขอรับทั้งสิทธิบตั รและอนุสิทธิบตั รสําหรับการประดิษฐ
อยางเดียวกันโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี ใหถือวาบุคคลนั้นขอรับ อนุสิทธิบตั รสําหรับการ
ประดิษฐนั้น
มาตรา ๗๗ ฉ ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกันโดย ไมไดรวมกัน และมี
บุคคลฝายหนึง่ ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตร แตบุคคลอีกฝายหนึ่งไดยื่นคําขอรับอนุสิทธิบตั ร
(๑) ใหบุคคลซึ่งไดยนื่ คําขอรับสิทธิบตั รหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตรไวกอน เปนผูมีสิทธิรับ
สิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบตั รสําหรับการประดิษฐนั้น
(๒) ถามีการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับ อนุสิทธิบตั ร ใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงใหผูขอรับสิทธิบตั รและผูข อรับอนุสิทธิบตั รทราบเพื่อให ทําความตกลงกันวาจะให
บุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน และจะใหคําขอรับ สิทธิบตั รหรือคําขอรับอนุสิทธิบตั ร
เปนคําขอสําหรับการประดิษฐนั้น ถาตกลงกันไมไดภายใน เวลาที่อธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสู
ศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลา ที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาบุคคลเหลานั้นละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตรและละทิ้งคําขอรับอนุสิทธิบตั ร
มาตรา ๗๗ สัตต ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ หรือวันประกาศ
โฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐใด ผูขอรับอนุสิทธิบัตร
ผูทรงอนุสิทธิบัตร ผูขอรับสิทธิบตั ร หรือผูทรงสิทธิบัตรผูใดเห็นวาการจดทะเบียนการประดิษฐและ
ออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร สําหรับการประดิษฐนั้นอาจไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการ
ประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐอยางเดียวกันกับของตน และตนไดยื่นคําขอรับอนุสทิ ธิบตั รหรือยืน่ คํา
ขอรับสิทธิบตั รไวในวันเดียวกันกับการยืน่ คําขอรับสิทธิบตั ร หรือการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบตั ร
ดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐนั้นไดยื่นขอรับสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบตั รโดยไม
ชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี หรือไม
เมื่อไดรับคําขอใหตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ ตรวจสอบและทํารายงานการ
ตรวจสอบเสนออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสองแลว เห็นวาการจด
ทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั รสําหรับการประดิษฐนั้นจะไมชอบดวยมาตรา
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๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน และวันยื่นคําขอรับสิทธิบตั รหรือวันยื่น
คําขอรับอนุสทิ ธิบตั รเปนวันเดียวกันกับวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร หรือวันยื่นคําขอรับสิทธิบตั รของ
ผูขอใหตรวจสอบ ใหอธิบดีแจงใหผูขอรับสิทธิบตั รหรือผูท รงอนุสิทธิบตั ร และผูข อใหตรวจสอบทราบ
เพื่อใหทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผเู ดียวหรือใหมีสิทธิรว มกัน ถาตกลงกันไมได
ภายในเวลาทีอ่ ธิบดี กําหนด ใหถือวาบุคคลเหลานั้นมีสิทธิรว มกันในการประดิษฐนั้น
มาตรา ๗๗ อัฏฐ สิทธิบตั รและอนุสิทธิบตั รใดไดออกไปโดยไมชอบดวย มาตรา ๖๕ ตรี ใหถือวา
สิทธิบตั รและอนุสิทธิบตั รนัน้ ไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึน้ ก็ได
ในกรณีการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรและอนุสิทธิบตั รโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี
และไดยื่นคําขอรับสิทธิบตั รและอนุสิทธิบัตรสําหรับการ ประดิษฐนนั้ ในวันเดียวกัน ผูทรงสิทธิบัตร
และผูทรงอนุสิทธิบตั ร หรือผูมีสวนไดเสียอื่น หรือ พนักงานอัยการอาจขอใหอธิบดีเรียกใหผูทรง
สิทธิบตั รและผูทรงอนุสิทธิบัตรนั้นทําความตกลง กันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิ
รวมกัน และตองทําความตกลงกันวาจะเลือกใหการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบตั ร
หรืออนุสิทธิบตั รอยางใดอยางหนึ่งแตเพียงอยางเดียว ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด
ใหถือวาผูทรงสิทธิบตั รและผู ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิรวมกันและใหถอื วาการประดิษฐนั้นเปนการ
ประดิษฐที่ไดรับอนุสิทธิบัตร
มาตรา ๗๘ สิทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร หรือใบอนุญาตใหใชสิทธิของผูใดสูญหาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ใหเจาของขอรับใบแทนสิทธิบัตร ใบแทนอนุสิทธิบตั ร หรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิ
นั้นไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๗๙ บรรดาคําขอ คําคัดคาน คําโตแยง และคําอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติ นี้ ใหใชแบบ
พิมพและมีสําเนาตามที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๘๐ บรรดาคําขอรับสิทธิบตั ร คําขอรับอนุสิทธิบตั ร การประกาศโฆษณา คําขอรับสิทธิบตั ร
คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ คําคัดคานการขอรับสิทธิบตั ร คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใช
สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบัตร คําขอ
เปลี่ยนแปลงสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบตั ร คําขอตออายุ อนุสิทธิบตั ร คําขอบันทึกคํายินยอมใหบุคคล
อื่นใชสิทธิตามสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบัตร คําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร ใบอนุญาตใหใช
สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร คําอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ใบแทนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบตั ร ใบแทน ใบอนุญาตใหใชสิทธิ คําขออื่น ๆ การคัดสําเนาเอกสารและการรับรองสําเนา
เอกสาร ใหเสีย คาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวดที่ ๖
ความผิดและกําหนดโทษ
---------------------
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มาตรา ๘๑ เจาพนักงานผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือ มาตรา ๖๕
ประกอบดวยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๒๑ หรือ มาตรา ๒๓ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบ ดวยมาตรา ๒๓
วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ ทวิ ยกเลิก
มาตรา ๘๓ ตรี ยกเลิก
มาตรา ๘๓ จัตวา ยกเลิก
มาตรา ๘๔ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ โดยไมไดรับอนุญาต
จากผูทรงสิทธิบตั ร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน สี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย มาตรา ๓๖ โดย
ไมไดรับอนุญาตจากผูทรงอนุสิทธิบตั ร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ หรืออนุสิทธิบตั ร
โดยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหไดไปซึ่ง สิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบตั ร
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ผูกระทําผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตนิ ี้เปนนิติบคุ คล ผูดําเนินกิจการ
หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิด นั้น ๆ ดวย เวนแต
จะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
------------------------------------ผูสนองพระราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี

