
      

กฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี ๒๕ (พ.ศ.๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัสิทธิบตัร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

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

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง มาตรา 

๔๒ และมาตรา  ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ และมาตรา ๓๙

(๑) วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรา ๖๕ ทศ แห่ง          

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ        

สิทธิ บัตร (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.  ๒๕๔๒ รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงพาณิชย์               

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้        

  ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติสทิธบิัตร พ.ศ.๒๕๒๒     

  ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้       

  “สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร” หมายความว่า            

ความตกลงที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาตตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบด้วย

มาตรา ๓๘ ให้ผู้รับอนุญาตใช้สทิธติามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๖๕ 

ประกอบด้วยมาตรา ๓๗ แล้วแต่กรณีโดยมีก าหนดเวลา ทั้ งนี้  ไม่ ว่าจะมี               

ค่าตอบแทนหรือข้อตกลงในเร่ืองใดด้วยหรือไม่กต็าม    

  “สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตร” หมายความว่า         

ความตกลงที่ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรอนุญาตตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา 

๓๘ ให้ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๓๖ และ

มาตรา ๓๗ โดยมีก าหนดเวลา ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือข้อตกลงในเร่ืองอื่น

ใดด้วยหรือไม่กต็าม         

   

การจดทะเบียน การอนุญาต 

ใหใ้ชสิ้ทธิและการโอนสิทธิ 
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  “ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญา

อนุญาตให้ใช้สทิธติามสทิธบิัตรหรือนุสทิธบิัตร แล้วแต่กรณี    

  “กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วย

ราคาสินค้าและบริการ กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดหรือการป้องกันการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรมใน

ลักษณะเดียวกนั         

  ข้อ ๓ ในการพิจารณาว่าเงื่อนไข ข้อจ ากัดสิทธิหรือค่าตอบแทนใดมี

ลักษณะเป็นการจ ากดัการแข่งขันไม่ชอบธรรม ให้พิจารณาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ตามสิทธิบัตรหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรเป็นรายกรณี โดย

พิจารณาวัตถุประสงค์หรือเจตนาของคู่สัญญาว่ามีเจตนาที่จะก่อให้เกิดการแข่งขัน

โดยไม่ชอบธรรม รวมทั้งผลที่เกิดหรืออาจเกิดข้ึนจากเงื่อนไข ข้อจ ากัดสิทธิหรือ      

ค่าตอบแทนตามกฎหมายเกี่ยวกบัการแข่งขัน ทั้งน้ี ให้ค านึงถึงค าพิพากษาของศาล 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการที่ ต้ังข้ึนตาม

กฎหมายเกี่ยวกบัการแข่งขัน        

  ในกรณีที่ปรากฎว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือ

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรมีเงื่อนไข ข้อจ ากัดสิทธิหรือค่าตอบแทน

อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้อธิบดีพิจารณาว่าเงื่อนไข ข้อจ ากัดสิทธิหรือค่า    

ตอบแทนมีลักษณะเป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรมตามมาตรา ๓๙(๑) 

มาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๓๙(๑) หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา 

๓๙(๑) แล้วแต่กรณี หรือไม่ ทั้งน้ี โดยอาศัยหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในวรรคหน่ึง 

  (๑) ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดหาวัสดุเพ่ือใช้ในการผลิตทั้งหมด

หรือบางส่วนจากผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร หรือจากผู้จ าหน่ายที่ผู้ทรง     

สทิธบัิตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณี ก าหนดหรืออนุญาต ไม่ว่าวัสดุที่ใช้ใน

การผลิตนั้นจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เว้นแต่จะพิสูจน์ ได้ว่าจ าเป็นต้องก าหนด 

เช่นน้ันเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตข้ึนได้ผลตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือเป็น

วัสดุที่ไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่นใดในราชอาณาจักร และค่าตอบแทนค านวณ

แล้วต้องไม่สงูกว่าราคาวัสดุที่มีคุณภาพเท่าเทยีมกนัที่สามารถจัดหาจากผู้อื่นได้ 

   (๒) ก าหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตจัดหาวัสดุเพ่ือใช้ในการ

ผลิตทั้งหมดหรือบางส่วนจากผู้จ าหน่ายที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร           
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แล้วแต่กรณีก าหนด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถ้าไม่ก าหนดเช่นนั้นจะเป็นเหตุให้     

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตข้ึนไม่ได้ผลตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือเป็นวัสดุที่ไม่

สามารถหาได้จากแหล่งอื่นใดในราชอาณาจักร     

  (๓) ก าหนดเงื่อนไขหรือจ ากัดสิทธิของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับการว่าจ้าง

บุคคลเพ่ือใช้ในการผลิตโดยใช้การประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่อนุญาต            

เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าจ าเป็นต้องก าหนดเช่นน้ันเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตข้ึนได้ผล

ตามสทิธบิัตรหรืออนุสทิธบิัตร       

  (๔) ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตขายหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเกิน

กว่ากึ่งหน่ึงให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร หรือบุคคลที่ผู้ทรงสิทธิบัตร

หรือผู้ทรงอนุสทิธบิัตรก าหนด        

  (๕) ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตมอบอ านาจในการขายหรือจ าหน่าย  

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร 

หรือบุคคลที่ผู้ทรงสทิธบัิตรหรือผู้ทรงอนุสทิธบัิตรก าหนด    

  (๖) ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตจ ากดัปริมาณการผลิต การขาย หรือการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์         

  (๗) ก าหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตส่งผลิตภัณฑท์ี่ผลิตได้ออกไปขาย

หรือจ าหน่ายในประเทศอื่น หรือก าหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องได้รับอนุญาตจาก     

ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี ก่อนส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้

ออกไปขายหรือจ าหน่ายในประเทศอื่น เว้นแต่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุ

สิทธิบัตรจะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรในประเทศดังกล่าว และได้

อนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีสิทธิขายหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร   แต่ผู้เดียวในประเทศน้ัน ก่อนที่จะได้ท าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม

สทิธบิัตรหรืออนุสิทธบิัตรกบัผู้รับอนุญาต      

  (๘) ก าหนดเงื่ อนไขหรือจ ากัดสิทธิของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับ

การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนาการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ 

  (๙) ก าหนดเงื่อนไขหรือจ ากัดสิทธิของผู้รับอนุญาตในการใช้

ประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ของบุคคลอื่น นอกจากการประดิษฐ์หรือแบบ       

ผลิตภัณฑท์ี่อนุญาต         

  (๑๐) ก าหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรมีอ านาจใน
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การก าหนดราคาขายหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑท์ี่ผลิตน้ัน    

  (๑๑) ก าหนดยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือ

ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร ในกรณีที่การประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้น้ันมี

ส่วนบกพร่องอันไม่อาจตรวจสอบได้โดยง่ายในเวลาท าสัญญาอนุญาตให้ใช้            

สทิธบิัตร หรือสญัญาอนุญาตให้ใช้สทิธติามอนุสทิธบิัตร    

  (๑๒) ก าหนดค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือ

อนุสทิธบัิตรในอตัราที่สงูเกนิสมควรหรือในอตัราที่ไม่เป็นธรรมเมื่อเทยีบกบัอตัราที่

ก าหนดให้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม

อนุสทิธบัิตรที่ผู้ทรงสทิธบัิตรหรือผู้ทรงอนุสทิธบัิตรท ากบัผู้รับอนุญาตรายอื่น 

  (๑๓) ก าหนดเงื่อนไขที่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกบัการแข่งขัน  

  ข้อ ๔ ในกรณีที่เงื่อนไข ข้อจ ากัดสิทธิหรือค่าตอบแทนใดมีลักษณะ

ดังต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็นเงื่อนไข ข้อจ ากัดสิทธิหรือค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นการ

จ ากดัการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรม โดยไม่ต้องอาศัยหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในข้อ ๓ 

  (๑) ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตใช้การประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์อื่น

ของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร โดยเรียกค่าตอบแทนส าหรับการใช้     

ดังกล่าว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าจ าเป็นต้องก าหนดเช่นน้ัน เพ่ือให้ผลิตภัฑณ์ที่     

ผลิตขึ้ นได้ผลตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือเป็นการประดิษฐ์หรือแบบ            

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่นใดในราชอาณาจักรและค่าตอบแทน

ค านวณแล้วเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่ได้รับจากการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัฑณ์    

ดังกล่าว      

  (๒) ก าหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตกล่าวอ้างหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้

ว่าสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์ตามมาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๔ หรือ

อนุสิทธิบัตรของผู้ทรงอนุสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์ตามมาตรา ๖๕ นว หรือมาตรา 

๗๗ อฏัฐ          

  (๓) ก าหนดให้ ผู้ รับอนุญาตเปิดเผยการประดิษฐ์หรือแบบ             

ผลิตภัณฑ ์ซ่ึงผู้รับอนุญาตได้ปรับปรุงให้ดีข้ึน หรือยอมให้ผู้ทรงสทิธบิัตรหรือผู้ทรง 

อนุสิทธิบัตรหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแต่เพียง                   

ผู้เดียว โดยไม่ได้ก าหนดค่าตอบแทนที่ เหมาะสมในการหาประโยชน์น้ันแก่                  

ผู้รับอนุญาต                
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  (๔) ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สทิธติามสทิธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ช าระค่าตอบแทนส าหรับการใช้การประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือ 

อนุสทิธบิัตรหลังจากสทิธบิัตรหรืออนุสทิธบิัตรนั้นสิ้นอายุ    

  (๕) ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตกระท าการในเร่ืองที่ศาลได้เคยมี               

ค าพิพากษา หรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายเกี่ยวกับ

การแข่งขันได้เคยมีค าวินิจฉัยว่าเป็นเงื่อนไข ข้อจ ากัดสิทธิหรือค่าตอบแทนใน

ลักษณะที่เป็นการจ ากดัการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรม     

  ข้อ ๕ ในการขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือ 

อนุสิทธิบัตรให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรย่ืนค าขอตามแบบพิมพ์ที่

อธิบดีก าหนดพร้อมด้วยสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือสัญญาอนุญาต

ให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือส่งโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หน่ึงดังต่อไปน้ี  

  (๑) กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์   

  (๒) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งน้ี ตามที่อธิบดี

ก าหนดในการยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรซ่ึง

ไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมอบอ านาจให้ตัวแทนซ่ึงได้ข้ึนทะเบียนไว้กับอธิบดี

เป็นผู้กระท าการแทนโดยยื่นหนังสอืมอบอ านาจพร้อมกบัค าขอตามหลักเกณฑ ์ 

ดังต่อไปนี้           

  (๑) ในกรณีที่มีการมอบอ านาจน้ันได้กระท าในต่างประเทศ หนังสือ

มอบอ านาจน้ันต้องมีค ารับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือ

สถานกลสุลไทย หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซ่ึงประจ าอยู่ ณ 

ประเทศที่ผู้มอบอ านาจมีถิ่นที่อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้กระท าการ

แทนบุคคลดังกล่าว หรือมีค ารับรองของบุคคลซ่ึงกฎหมายของประเทศนั้นให้มี

อ านาจรับรองลายมือช่ือ หรือ        

  (๒) ในกรณีที่การมอบอ านาจน้ันได้กระท าในประเทศไทย ต้องส่ง

ภาพถ่ายหนังสอืเดินทางหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ช่ัวคราว หรือหลักฐาน

อื่นที่แสดงให้อธบิดีเหน็ว่าในขณะมอบอ านาจผู้น้ันได้เข้ามาในประเทศไทยจริง 

  ในกรณีที่ ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรซ่ึงมีถิ่นอยู่ใน       

ราชอาณาจักรประสงค์จะมอบอ านาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระท าการยื่นค าขอตาม
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วรรคหนึ่งแทน จะมอบอ านาจให้ตัวแทนซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระท าการ

แทนได้เท่านั้น โดยยื่นหนังสอืมอบอ านาจมาพร้อมกบัค าขอด้วย   

  ข้อ ๖ ในการขอจดทะเบียนการโอนสทิธบิัตรหรือนุสทิธิบัตร ให้ผู้รับ

โอนสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรย่ืนค าขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดพร้อมด้วย

สัญญาโอนสิทธิบัตรหรือสัญญาโอนอนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หน่ึง 

ดังต่อไปนี้           

  (๑) กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์   

  (๒) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งน้ี ตามที่อธิบดี

ก าหนด          

  ในการขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยทาง

มรดกให้ทายาทของผู้ทรงสทิธบัิตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรย่ืนค าขอตามแบบพิมพ์ที่

อธิบดีก าหนดพร้อมด้วยหลักฐานเกี่ยวกับการรับมรดกตามประกาศกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หน่ึง ดังต่อไปน้ี     

  (๑) กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์   

  (๒) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งน้ี ตามที่อธิบดี

ก าหนด          

  ในการยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าผู้ยื่นค าขอประสงค์

จะมอบอ านาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระท าการแทน ให้น าความในข้อ ๕ วรรคสอง

หรือวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม       

  ข้อ ๗ ในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ถ้า

พนักงานเจ้าหน้าที่เหน็ว่าค าขอรายใดไม่ถูกต้องหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้แจ้ง

ให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขหรือส่งเอกสารหรือสิ่งใดเพ่ิมเติม หรือจะเรียกผู้ยื่นค าขอหรือ  

ตัวแทนมาให้ถ้อยค าเพ่ิมเติมกไ็ด้       

  ถ้าผู้ย่ืนค าขอหรือตัวแทนไม่ปฏบัิติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามวรรคหนึ่งภายในก าหนดเวลาเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ให้ถือว่าละทิ้ งค าขอจดทะเบียนน้ัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอธิบดี

อาจขยายก าหนดเวลาดังกล่าวให้ตามที่เหน็สมควร     
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  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอจดทะเบียนและหลักฐานต่าง ๆ 

เห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ แล้ว ให้เสนอรายงานการ

ตรวจสอบค าขอจดทะเบียนต่ออธบิดี       

  ข้อ ๘ ในการขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตรถ้าอธิบดีพิจารณาเหน็ว่าค าขอจดทะเบียนและหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้อง

ครบถ้วนตามข้อ ๕ และข้อความใดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือ

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรไม่ขัดต่อมาตรา ๓๙ มาตรา ๖๕ 

ประกอบด้วยมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย มาตรา ๓๙ หรือ

กฎหมายอื่นให้มีค าสั่งรับจดทะเบียน แต่ถ้าอธิบดีพิจารณาเหน็ว่าค าขอจดทะเบียน

หรือหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ให้มีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน  

  ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาเห็นว่าข้อความใดในสัญญาอนุญาตให้ใช้

สทิธติามสทิธิบัตร หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรขัดต่อมาตรา ๓๙ 

มาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๓๙ 

หรือกฎหมายอื่น ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 

มาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบกับ

มาตรา ๔๑ วรรคสอง แล้วแต่กรณี       

  ในการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือ      

การรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก ถ้าอธิบดีพิจารณาเหน็ว่าค าขอ   

จดทะเบียนและหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ ๖ ให้มีค าสั่งรับ     

จดทะเบียน แต่ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าค าขอจดทะเบียนหรือหลักฐานต่าง ๆ      

ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ให้มีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน    

  ให้พนักงานเ จ้าหน้าที่ แ จ้ งค าสั่ งของอธิบดี  ที่ รับหรือไม่ รับ            

จดทะเบียนให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยไม่ชักช้า      

           ข้อ ๙ บรรดาเอกสารที่จะต้องส่งตามกฎกระทรวงน้ี ถ้าจัดท าข้ึน

เป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นค าขอส่งเอกสารนั้นพร้อมด้วยค าแปลเป็นภาษาไทย 

โดยมีค ารับรองของผู้แปลว่าเป็นค าแปลที่ถูกต้อง     

    

 

 

 



 

 

 

- ๘ - 

 
                         ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

                           ไพฑรูย์  แก้วทอง 

                                รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน 

                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจาก             

พระราชบัญญัติสทิธบิัตร พ.ศ.๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ              

สทิธบัิตร (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๒ ได้มีการเพ่ิมเตมิบทบัญญัติให้มีการคุ้มครอง      

อนุสทิธบัิตรเพ่ิมข้ึนอกีประเภทหน่ึงและเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น สมควรปรับปรุงเงื่อนไขข้อจ ากดัสทิธหิรือ

ค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ใช้สทิธใินลักษณะที่เป็นการจ ากดัการแข่งขันโดยไม่

ชอบธรรมและปรับปรุงหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขในการจดทะเบียนการ

อนุญาตให้ใช้สทิธแิละการโอนสทิธกิบัการขอจดทะเบียนการรับโอนสทิธโิดยทาง

มรดกให้ครอบคลุมถึงกรณีของอนุสทิธบิัตรเพ่ือให้สอดคล้องกนั จึงจ าเป็นต้อง

ออกกฎกระทรวงนี้ 
 


