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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรเพื่อคุมครองการประดิษฐและการออกแบบผลิตภัณฑ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา 1   พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522" 
 
มาตรา 2   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
 
หมวด 1: บททั่วไป 
 
มาตรา 3   ในพระราชบัญญัตินี้ 
 "สิทธิบัตร"   หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑตามที่กําหนดในหมวด 2 และหมวด 3 แหงพระราชบัญญัตินี ้
 "อนุสิทธิบัตร"   หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐตามที่กําหนดในหมวด
3 ทวิ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
 "การประดิษฐ"   หมายความวา การคิดคนหรือคิดทําขึ้น อันเปนผลใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี
ใดขึ้นใหม หรือการกระทําใดๆ ที่ทําใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธ ี
 "กรรมวิธี"   หมายความวา กรรมวิธี กระบวน หรือวิธีการในการผลิต หรือการเก็บรักษาใหคงสภาพหรือ
ใหมีคุณภาพดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ และรวมถึงการใชกรรมวิธีนั้นๆ ดวย 
 "แบบผลิตภัณฑ"   หมายความวา รูปรางของผลิตภัณฑ หรือองคประกอบของลวดลาย หรือสีของ
ผลิตภัณฑอันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑซึ่งสามารถใชเปนแบบสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรวมทั้ง
หัตถกรรมได 
 "ผูทรงสิทธิบัตร"   หมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิบัตร 
 "ผูทรงอนุสิทธิบัตร"   หมายความรวมถึงผูรับโอนอนุสิทธิบัตร 
 "คณะกรรมการ"   หมายความวา คณะกรรมการสิทธิบัตร 
 "พนักงานเจาหนาที่"   หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 "อธิบดี"   หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย 
 "รัฐมนตรี"   หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



 
มาตรา 4   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้ง พนักงาน
เจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
หมวด 2 
สิทธิบัตรการประดิษฐ 
สวนที่ 1 
การขอรับสิทธิบัตร 
 
มาตรา 5   ภายใตบังคับมาตรา 9 การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้ 
 (1) เปนการประดิษฐขึ้นใหม 
 (2) เปนการประดิษฐที่มีขึ้นการประดิษฐสูงขึ้น และ 
 (3) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม 
 
มาตรา 6   การประดิษฐขึ้นใหม ไดแกการประดิษฐที่ไมเปนงานที่ปรากฏอยูแลว งานที่ปรากฏอยูแลว ให
หมายความถึงการประดิษฐ ดังตอไปนี้ดวย 
 (1) การประดิษฐที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร 
 (2) การประดิษฐที่ไดมีการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพที่ไดเผยแพรอยู
แลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร กอนวันขอรับสิทธิบัตร และไมวาการเปดเผยนั้นจะกระทําโดยเอกสาร 
สิ่งพิมพ การนําออกแสดง หรือการเปดเผยตอสาธารณชนดวยประการใดๆ 
 (3) การประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัรแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับ
สิทธิบัตร 
 (4) การประดิษฐที่มีผูขอรับสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักรเปนเวลาเกินสิบแปด
เดือนกอนวันขอรับสิทธิบัตร แตยังมิไดมีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให 
 (5) การประดิษฐที่มีการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรและได
ประกาศโฆษณาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 
 การเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเปนผลมาจากการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย 
หรือการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดโดยผูประดิษฐรวมทั้งการแสดงผลงานของผูประดิษฐในงานแสดง
สินคาระหวางประเทศ หรือในงานแสดงตอสาธารณชนของทางราชการและการเปดเผยสาระสําคัญหรือ
รายละเอียดดังกลาวไดกระทําภายในสิบสองเดือนกอนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการเปดเผย
สาระสําคัญหรือรายละเอียดตาม (2) 
 
มาตรา 7   การประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น ไดแกการประดิษฐที่ไมเปนที่ประจักษโดยงายแกบุคคลที่มี
ความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภทนั้น 
 



มาตรา 8   การประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรมไดแกการประดิษฐที่สามารถนําไปใชประโยชนใน
การผลิตทางอุตสาหกรรม รวมท้ังหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม 
 
มาตรา 9   การประดิษฐดังตอไปน้ีไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ 
 (1) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติ สัตว พืชหรือสารสกัดจาก
สัตวหรือพืช 
 (2) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 (3) ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 
 (4) วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย หรือสัตว 
 (5) การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
 
มาตรา 10   ผูประดิษฐเปนผูมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรและมีสิทธิที่จะไดรับการระบุช่ือวาเปนผูประดิษฐในสิทธิบัตร 
 สิทธิขอรับสทิธบิัตรยอมโอนและรับมรดกกันได 
 การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูโอนและผูรับโอน 
 
มาตรา 11   สิทธิขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐซึ่งลูกจางไดประดิษฐขึ้นโดยการทํางานตามสัญญาจางหรือ
โดยสัญญาจางที่มีวัตถุประสงคใหทําการประดิษฐยอมตกไดแกนายจาง เวนแตสัญญาจางจะระบุไวเปนอยางอื่น 
 ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางที่ทําการประดิษฐสิ่งหนึ่งสิ่งใดดวยการใชวิธีการสถิติ
หรือรายงานซึ่งลูกจางสามารถใชหรือลวงรูไดเพราะการเปนลูกจางตามสัญญาจางนั้น แมวาสัญญาจางจะมิได
เกี่ยวของกับการประดิษฐ 
 
มาตรา 12   เพื่อสงเสริมใหมีการประดิษฐและเพื่อความเปนธรรมแกลูกจางในกรณีที่การประดิษฐของลูกจางตาม
มาตรา 11 วรรคหนึ่ง ถานายจางไดรับประโยชนจากการประดิษฐหรือนําสิ่งประดิษฐนั้นไปใชใหลูกจางมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จพิเศษจากนายจางนอกเหนือจากคาจางตามปกติได 
 ใหลูกจางที่ทําการประดิษฐตามมาตรา 11 วรรคสอง มีสิทธิไดรับบําเหน็จพิเศษจากนายจาง สิทธิที่จะ
ไดรับบําเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจางหาไดไม 
 การขอรับสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหยื่นตออธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดบําเหน็จพิเศษใหแกลูกจางตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงคาจาง 
ความสําคัญในการประดิษฐ ประโยชนที่นายจางไดรับหรือจะไดรับจากการประดิษฐดังกลาวและเงื่อนไขอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา 13   เพื่อประโยชนในการสงเสริมการประดิษฐของขาราชการหรือพนักงานองคการของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ ใหถือวาขาราชการหรือพนักงานองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจมีสิทธิเชนเดียวกับลูกจางตามความ
ในมาตรา 12 เวนแตระเบียบของทางราชการ หรือองคการรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น จะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 
มาตรา 14   บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรไดตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 (1) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญต้ังอยูในประเทศไทย 



 (2) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครอง
สิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
 (3) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญต้ังอยูใน
ประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได 
 (4) มีภูมิลําเนาหรืออยูในระหวางการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจังใน
ประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตร
ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
 
มาตรา 15   ถามีบุคคลหลายคนทําการประดิษฐรวมกัน บุคคลเหลานั้นมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรรวมกัน 
 ในกรณีผูประดิษฐรวมคนใดไมยอมรวมขอรับสิทธิบัตรหรือติดตอไมได หรือไมมีสิทธิขอรับสทิธิบัตร 
ผูประดิษฐคนอื่นจะขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐที่ไดทํารวมกันนั้นในนามของตนเองก็ได 
 ผูประดิษฐรวมซึ่งไมไดรวมขอรับสิทธิบัตรจะขอเขาเปนผูรวมขอรับสิทธิบัตรเมือ่ใดก็ไดกอนมีการออก
สิทธิบัตร เมื่อไดรับคําขอแลวใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวันสอบสวนไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวม
ขอรับสิทธิบัตร ในการนี้ใหสงสําเนาคําขอไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตรคนอื่นดวย 
 ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตรมา
ใหถอยคําช้ีแจงหรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการสอบสวนและอธิบดี
ไดวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตร 
 
มาตรา 16   ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกันโดยไมไดรวมกันใหบุคคลซึ่งไดยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตรไวกอนเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตร ถายื่นคําขอรับสิทธบิัตรในวันเดียวกันใหทําความตกลงกันวาจะให
บุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนดใหคูกรณีนําคดีไปสู
ศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดดังกลาว 
ใหถือวาบุคคลเหลานั้นละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร 
 
มาตรา 17   การขอรับสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
คําขอรับสิทธิบตัรใหมีรายการดังตอไปน้ี 
 (1) ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ 
 (2) ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ 
 (3) รายละเอียดการประดิษฐที่มีขอความสมบูรณ รัดกุม และชัดแจงอันจะทําใหผูมีความชํานาญใน
ระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของสามารถทําและปฏิบัติการตามการประดิษฐนั้นได และตองระบุ
วิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุดที่ผูประดิษฐจะพึงทราบได 
 (4) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง 
 (5) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตร 
หากคําขอรับสิทธิบัตรเปนไปตามที่กําหนดในความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศดังกลาวใหถือวาคํา
ขอดังกลาวเปนคําขอรับสิทธิบตัรตามพระราชบัญญัตินี้ 
 



มาตรา 18   คําขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับใหขอไดเฉพาะการประดิษฐอยางเดียว คําขอรับสิทธิบตัรเพื่อการ
ประดิษฐหลายอยางในคําขอฉบับเดียวกันจะกระทําไดตอเมื่อการประดิษฐหลายอยางนั้นมีความเกี่ยวพันอันอาจ
ถือไดวาเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน 
 
มาตรา 19   บุคคลใดแสดงการประดิษฐหรือสิ่งประดิษฐในงานแสดงตอสาธารณชนซึ่งหนวยงานของรัฐเปนผูจัด
หรืออนุญาตใหมีขึ้นในราชอาณาจักร ถาไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นภายในสิบสองเดือนนับ
แตวันเปดงานแสดงตอสาธารณชน ใหถือวาไดยื่นคําขอนั้นในวันเปดงานแสดงนั้น 
 
มาตรา 19 ทวิ   บุคคลตามมาตรา 14  ที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐไวนอกราชอาณาจักร ถายื่น
ขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นในราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแตวันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตร
นอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวาวันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้ง
แรกเปนวันที่ไดยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได 
 
มาตรา 20   ผูขอรับสิทธิบัตรอาจขอแกไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบตัรไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง แตการแกไขเพิ่มเติมนั้นตองไมเปนการเพิ่มเติมสาระสําคัญของการประดิษฐ 
 
มาตรา 21   หามมิใหเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรเปดเผยรายละเอียดการประดิษฐ หรือยอม
ใหบุคคลใดตรวจหรือคัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐไมวาโดยวิธีใดๆ กอนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา 
28 เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับสิทธิบัตร 
 
มาตรา 22   หามมิใหบุคคลใดซึ่งรูอยูวาการประดิษฐนั้นไดมีผูยื่นคําขอรับสิทธิบตัรไวแลวเปดเผยรายละเอียดการ
ประดิษฐไมวาโดยวิธีใดๆ หรือกระทําโดยประการอื่นที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูขอรับสิทธิบัตรกอนมี
การประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับสิทธิบัตร 
 
มาตรา 23   ในกรณีอธิบดีเห็นวาการประดิษฐตามคําขอรับสิทธบิัตรใดเปนการประดิษฐที่ตองรักษาไวเปน
ความลับเพื่อประโยชนแกความมั่นคงแหงราชอาณาจักร อธิบดีมีอํานาจสั่งใหปดสาระสําคัญและรายละเอียดการ
ประดิษฐนั้นไวเปนความลับจนกวาจะสั่งเปนอยางอื่น 
 หามมิใหบุคคลใดรวมทั้งผูขอรับสิทธิบัตรเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดการประดิษฐโดยรูอยูวา
อธิบดีไดสั่งใหปกปดไวเปนความลับตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะมีอํานาจทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
 
สวนที่ 2 
การออกสิทธิบัตร 
 
มาตรา 24   ในการออกสิทธิบัตรเพื่อคุมครองการประดิษฐใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบดังนี้ 
 (1) ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรใหถูกตองตามมาตรา 17 
 (2) ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา 5 
 ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 



มาตรา 25   เพื่อประโยชนในการพิจารณาออกสิทธิบัตร อธิบดีอาจขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
องคการของรัฐ หรือสํานักงานหรือองคการสิทธิบัตรของรัฐตางประเทศ หรือระหวางประเทศตรวจสอบการ
ประดิษฐตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 หรือรายละเอียดการประดิษฐตามมาตรา 17 (3)  
ตามคําขอรับสิทธิบัตรได และอธิบดีอาจใหถือวาการปฏิบัติงานในการตรวจสอบนั้นเปนการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาที่ได 
 
มาตรา 26   ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรใดมีการประดิษฐ
หลายอยางที่ไมมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือไดวาเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน ใหแจงใหผูขอรับสิทธิบัตรแยก
คําขอสําหรับการประดิษฐแตละอยาง 
 ถาผูขอรับสิทธิบัตรไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยางหนึ่งอยางใดที่ไดแยกตามวรรค
หนึ่งภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ใหถือวาไดยื่นคําขอนั้นในวันยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตรครั้งแรก 
 การแยกคําขอใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไมเห็นดวยกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ผูขอรับสิทธิบัตรจะตองยื่น
อุทธรณคําสั่งตออธิบดีภายในระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน เมื่ออธิบดีไดวินิจฉัยและมีคําสั่งแลว ใหคําสั่งของอธิบดี
เปนที่สุด 
 
มาตรา 27   ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอรับสิทธิบัตรมาใหถอยคําช้ีแจง 
หรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได 
 ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไดยื่นคําขอรับสิทธบิัตรไวแลวนอกราชอาณาจักรใหผูขอรับสิทธิบตัรสงผล
การตรวจสอบการประดิษฐหรือราบละเอียดการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
โดยกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่จะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูขอรับสิทธบิัตรสงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปล
เปนภาษาไทย 
 ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง หรือไมสงเอกสารตาม
วรรคสองภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนอธิบดีอาจ
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวใหตามที่เห็นสมควร 
 
มาตรา 28   เมื่อพนักงานเจาหนาที่เสนอรายงานการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรตออธิบดีแลว 
 (1) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรไมถูกตองตามมาตรา 17 หรือการประดิษฐนั้นไมไดรับ
ความคุมครองตามมาตรา 9 ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตรนั้นและใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูขอรับสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่
อธิบดีมีคําสั่ง 
 (2) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรถูกตองตามมาตรา 17 และการประดิษฐนั้นไดรับความ
คุมครองตามมาตรา 9 ใหอธิบดีมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยกฎกระทรวงและกอนการประกาศโฆษณาใหพนักงานเจาหนาที่แจงผูขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่
อธิบดีกําหนดหรือโดยมีหนังสือแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเพื่อใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระ



คาธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผูขอรับสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงหรือไดรับหนังสือแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดังกลาว ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีหนังสือแจงผูขอรับสทิธิบัตรโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผูขอรับ
สิทธิบัตรยังไมชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาวอีก 
ใหถือวาผูขอรับสิทธิบัตรละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร 
 
มาตรา 29   เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แลว ผูขอรับสิทธิบัตรตองยื่นคําขอใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา 5 ภายในหาปนับแตวันประกาศโฆษณา ในกรณีที่มีการ
คัดคานและมีการอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา 33 และมาตรา 34 ใหยื่นคําขอภายในหนึ่งปนับแตวันที่คํา
วินิจฉัยช้ีขาดถึงที่สุดแลวแตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมยื่นคําขอภายในเวลาที่กําหนด
ไว ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร 
 ในกรณีที่อธิบดีขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคการของรัฐ หรือสํานักงานหรือองคการ
สิทธิบัตรของรัฐตางประเทศหรือระหวางประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา 25 ถามีคาใชจายในการ
ตรวจสอบการประดิษฐนั้น ใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคาใชจายนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวันนับแต
วันที่พนักงานเจาหนาที่แจงใหทราบ ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใหถือวาละทิ้งคํา
ขอรับสิทธิบัตร 
 
มาตรา 30   เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แลว ถาปรากฏวาคําขอรับสิทธิบัตรไมชอบดวยมาตรา 5 มาตรา 
9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตรและใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําสั่งไปยังผู
ขอรับสิทธิบัตรรวมทั้งผูคัดคาน ในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา 31 และใหประกาศโฆษณาคําสั่งนั้นตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา 31   เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แลว บุคคลใดเห็นวาตนมีสิทธิรับสิทธิบัตรดีกวาผูขอรับ
สิทธิบัตรหรือเหน็วาคําขอรับสิทธิบัตรใดไมชอบดวยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 จะยื่น
คําคัดคานตอพนักงานเจาหนาที่ก็ได แตตองยื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 
 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหสงสําเนาคําคัดคานไปยังผูขอรับสิทธิบัตรใหผู
ขอรับสิทธิบัตรยื่นคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูขอรับสิทธิบัตรไดรับสําเนาคําคัดคาน ถาผูขอรับ
สิทธิบัตรไมยื่นคําโตแยง ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร 
 คําคัดคานและคําโตแยงพรอมทั้งแสดงหลักฐาน 
 
มาตรา 32   ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยง ผูคัดคานหรือผูโตแยงจะนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลง
เพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 เมื่ออธิบดีไดวินิจฉัยและมีคําสั่งตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 แลว ใหแจงคําวินิจฉัยและคําสั่งไปยังผู
คัดคานและผูโตแยงพรอมดวยเหตุผล 
 
มาตรา 33   เมื่อผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา 29 และ
พนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจสอบตามมาตรา 24 แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ทํารายงานการตรวจสอบเสนอ
อธิบดี 



 เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งแลวเห็นวาไมมี
เหตุขัดของในการออกสิทธิบัตร และเปนกรณีที่ไมมีการคัดคานตามมาตรา 31 หรือในกรณีที่มีการคัดคานตาม
มาตรา 31 แตอธิบดีไดวินิจฉัยวาผูขอรับสิทธิบัตรเปนผูมีสิทธิ ใหอธิบดีสั่งใหรับจดทะเบียนการประดิษฐและออก
สิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรและใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูขอรับสิทธิบตัรชําระคาธรรมเนียมการออก
สิทธิบัตรภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
 เมื่อผูขอรับสิทธบิัตรไดชําระคาธรรมเนียมตามวรรคสองแลว ใหจดทะเบียนการประดิษฐและออก
สิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับชําระคาธรรมเนียมแตตองไมกอนสิ้นระยะเวลา
อุทธรณตามมาตรา 72 ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ใหถือวาละทิ้งคํา
ขอรับสิทธิบัตร 
 สิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา 34   ในกรณีที่มีผูคัดคานตามมาตรา 31 และอธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตร ใหอธิบดี
สั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร 
 ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรมิไดอุทธรณคําสั่งของอธิบดีหรือไดอุทธรณคําสั่งของอธิบดี และ
คณะกรรมการหรือศาลไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุดแลว ถาผูคัดคานไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการ
ประดิษฐนั้นภายในหนึ่งรอยแปดสับวันนับแตวันมีคําสั่งของอธิบดีหรือนับแตวันที่คณะกรรมการหรือศาลมีคําสั่ง
หรือคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหถือวาผูคัดคานไดยื่นคําขอนั้นในวันเดียวกับวันที่ผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคํา
ขอรับสิทธิบัตร และใหถือวาการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบตัรของผูถูกคัดคานตามมาตรา 28 เปนประกาศ
โฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรของผูคัดคานดวย ในกรณีเชนนี้ ผูใดจะยื่นคําคัดคานขอรับสิทธิบัตรของผูคัดคานเพราะ
เหตุตนมีสิทธิดีกวานั้นไมได 
 ในการออกสิทธิบัตรใหแกผูคัดคานนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรและ
ตรวจสอบการประดิษฐของผูคัดคานตามมาตรา 24 และใหนํามาตรา 29 มาใชบังคับแกผูคัดคานดวย 
 
สวนที่ 3 
สิทธิของผูทรงสิทธิบัตร 
 
มาตรา 35   สิทธิบัตรการประดิษฐใหมีอายุยี่สิบปนับแตวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการ
ดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา 16 มาตรา 74 หรือมาตรา 77 ฉ  มิใหนับระยะเวลาในระหวางการดําเนินคดีดังกลาว
เปนอายุของสิทธิบัตรนั้น 
 
มาตรา 35 ทวิ   การกระทําที่ขัดตอมาตรา 36 กอนวันออกสิทธิบัตร มิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตร เวนแตจะเปนการกระทําตอการประดิษฐที่ขอรับสิทธบิัตรและไดมีการประกาศโฆษณาคําขอดังกลาว
ตามมาตรา 28 แลว โดยบุคคลผูกระทํารูวาการประดิษฐนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลวหรือไดรับคําบอก
กลาวเปนลายลักษณํอักษรวาการประดิษฐนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ผูขอรับสิทธิบัตรมี
สิทธิไดรับคาเสียหายจากบุคคลผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียกคาเสียหายดังกลาวใหยื่นฟองตอศาลหลังจากที่ไดมีการ
ออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรแลว 
 
มาตรา 36   ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิดังตอไปนี้ 



 (1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ สิทธิในการผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขายหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร 
 (2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย 
หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร 
 ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก 
 (1) การกระทําใดๆ เพื่อประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ ตองไมขัดตอการใช
ประโยชนตามปกติของผูทรงสิทธิบัตร และไมทําใหเสื่อมเสียตอประโยชนอันชอบธรรมของผูทรงสิทธิบัตรเกิน
สมควร 
 (2) การผลิตผลิตภัณฑหรือใชกรรมวิธีดังที่ผูทรงสิทธิบัตรไดจดทะเบียนไวซึ่งผูผลิตผลิตภัณฑ หรือผูใช
กรรมวิธีดังกลาวไดประกอบกิจการ หรือมีเครื่องใชเพื่อประกอบกิจการดังกลาวโดยสุจริตกอนวันยื่นขอรับ
สิทธิบัตรในราชอาณาจักร ทั้งนี้ โดยไมอยูภายใตบังคับแหงมาตรา 19 ทวิ 
 (3) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย โดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะ 
รวมทั้งการกระทําตอผลิตภัณฑยาดังกลาว 
 (4) การกระทําใดๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผูขอมีวัตถุประสงคที่จะผลิต จําหนาย หรือนําเขา
ซึ่งผลิตภัณฑยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรดังกลาวสิ้นอายุลง 
 (5) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักรหรืออุปกรณอื่นของ
เรือ ของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่ง
ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่เรือดังกลาวไดเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ 
และจําเปนตองใชอุปกรณดังกลาวกับเรือนั้น 
 (6) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการสรางการทํางาน หรืออุปกรณอื่น
ของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่อากาศยานหรือยานพาหนะดังกลาวไดเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ 
 (7) การใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหากผู
ทรงสิทธิบัตรไดอนุญาต หรือยินยอมใหผลิตหรือขายผลิตภัณฑดังกลาวแลว 
 
มาตรา 36 ทวิ    สิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 36 ในการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรมีขอบเขตดังระบุในขอ
ถือสิทธิ ในการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐตามขอถือสิทธิใหพิจารณาลักษณะของการประดิษฐที่ระบุใน
รายละเอียดการประดิษฐและรูปเขียนประกอบดวย 
 ขอบเขตของการประดิษฐที่ไดรับความคุมครองยอมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐที่แมจะมิไดระบุ
ในขอถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แตเปนสิ่งที่มีคุณสมบัติประโยชนใชสอย และทําใหเกิดผลทํานองเดียวกับ
ลักษณะของการประดิษฐที่ระบุไวในขอถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะ
หรือวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐนั้น 
 
มาตรา 37   ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา "สิทธิบัตรไทย" หรืออักษร สบท. หรืออักษรตางประเทศที่มีความหมาย
เชนเดียวกัน ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณาการประดิษฐตาม
สิทธิบัตร 



 การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขสิทธิบัตรไวดวย 
 
มาตรา 38   ผูทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนตามมาตรา 36 และมาตรา 37  หรือ
จะโอนสิทธิบัตรใหแกบุคคลอื่นก็ได 
 
มาตรา 39   การอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา 38 นั้น 
 (1) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการจํากัดการ
แขงขันโดยไมชอบธรรมไมได 
เงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไมชอบธรรมตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (2) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดใหผูรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรชําระคาตอบแทนสําหรับการใช
การประดิษฐตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรหมดอายุตามมาตรา 35 ไมได 
 การกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนที่ขัดตอบทบัญญัติแหงมาตรานี้เปนโมฆะ 
 
มาตรา 40   ภายใตบังคับมาตรา 42 ในกรณีที่มีผูทรงสิทธิบัตรรวมกัน ถามิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ผูทรง
สิทธิบัตรรวมแตละคนมีสิทธิใชสิทธิตามมาตรา 36 และมาตรา 37 โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูทรง
สิทธิบัตรรวมคนอื่น แตการอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา 38 ตองไดรับความ
ยินยอมจากผูทรงสิทธิบัตรรวมทุกคน 
 
มาตรา 41   การอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา 38 ตองทําเปนหนังสือและจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาขอความใดในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรขัดตอบทบัญญัติแหงมาตรา 
39 ใหอธิบดีเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ถาคณะกรรมการวินิจฉัยวาสัญญานั้นขัดตอบทบัญญัติแหง
มาตรา 39 ใหอธิบดีสั่งไมรับจดทะเบียนสัญญานั้น เวนแตคูสัญญาจะมีเจตนาใหสวนที่สมบูรณแหงสัญญานั้นแยก
จากสวนที่ไมสมบูรณได ในกรณีนั้นอธิบดีจะสั่งรับจดทะเบียนสัญญาบางสวนก็ได 
 
มาตรา 42   การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบตัรโดยทางมรดกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
โดยกฎกระทรวง 
 
สวนที่ 4 
การชําระคาธรรมเนียมรายป 
 
มาตรา 43   ผูทรงสิทธิบัตรตองเสียคาธรรมเนียมรายปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เริ่มแตปที่หาของอายุ
สิทธิบัตร และตองชําระภายในหกสิบวันนับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หานั้นและของทุกๆ ปตอไป 
 ถาสิทธิบัตรออกภายหลังวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หาแหงอายุของสิทธิบัตร การชําระคาธรรมเนียม
รายปสําหรับปที่หาถึงปที่ออกสิทธิบัตร ใหชําระภายในหกสิบวันนับแตวันออกสิทธิบัตร 
 ถาผูทรงสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมรายปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองเสีย
คาธรรมเนียมเพิ่มรอยละสามสิบของเงินคาธรรมเนียมรายป โดยไมตองชําระคาธรรมเนียมรายป พรอมทั้ง



คาธรรมเนียมเพิ่มภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นกําหนดเวลาชําระคาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง 
 เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคสามแลว ถาผูทรงสิทธิบัตรยังไมชําระคาธรรมเนียมรายปและ
คาธรรมเนียมเพิ่ม ใหอธิบดีทํารายงานตอคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น 
 ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรรองขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งเพิกถอน
สิทธิบัตรวามีเหตุจําเปนไมอาจชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียมเพิ่มภายในกําหนดเวลาตามวรรคสามได 
คณะกรรมการอาจขยายกําหนดเวลาหรือเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นตามที่เห็นสมควรก็ได 
 
มาตรา 44   ผูทรงสิทธิบัตรจะขอชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาโดยชําระทั้งหมดในคราวเดียวแทนการชําระ
คาธรรมเนียมเปนรายปก็ได 
 ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาไปแลวแตไดมีการแกไขอัตรา
คาธรรมเนียมรายป หรือผูทรงสิทธิบัตรขอคืนสิทธิบัตรหรือมีการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ผูทรงสิทธิบัตรไมตอง
ชําระคาธรรมเนียมรายปเพิ่มเติมหรือไมมีสิทธิไดรับคืนคาธรรมเนียมรายปที่ไดจายลวงหนาไปแลวนั้น 
 
สวนที่ 5 
การใชสิทธิตามสิทธิบัตร 
 
มาตรา 45   ผูทรงสิทธิบัตรจะขอใหบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนลงในทะเบียน
สิทธิบัตรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได 
 เมื่อไดบันทึกคํายินยอมลงในทะเบียนสิทธิบัตรแลวและมีผูมาขอใชสิทธิบัตรนั้น ใหอธิบดีอนุญาตให
บุคคลซึ่งขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นใชสิทธิตามสิทธิบัตรไดตามเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทนในการใช
สิทธิตามสิทธิบัตร ที่ผูทรงสิทธิบัตรและผูขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรตกลงกัน หากทั้งสองฝายตกลงกันไมไดภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหอธิบดีกําหนดเงื่อนไขขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทนที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร 
 คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสอง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงบคําวินิจฉัยนั้น คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 การขอใชสิทธิและการอนุญาตตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 เมื่อไดมีการบันทึกคํายินยอมตามวรรคหนึ่ง ใหลดคาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรนั้นลงตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมรายป 
 
มาตรา 46   เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันออกสิทธิบัตร หรือสีป่นับแตวันยื่นขอรับสิทธิบัตร แลวแตระยะเวลา
ใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง บุคคลอื่นจะขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นตออธิบดีก็ได ถาปรากฏวาในขณะที่ยื่นคําขอมี
พฤติการณแสดงวาผูทรงสิทธิบัตรไมใชสิทธิโดยชอบดังตอไปนี้ 
 (1) ไมมีการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรภายในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผล
สมควร หรือ 



 (2) ไมมีการขายผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑที่ใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือมีการขาย
ผลิตภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินควรหรือไมพอสนองความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร 
 
มาตรา 46 ทวิ   (ยกเลิกโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มาตรา 15) 
 
มาตรา 47   ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรใดอาจมีผลเปนการละเมิดขอถือสิทธิในสิทธิบัตรอื่น ผูทรง
สิทธิบัตรซึ่งประสงคจะใชสิทธิดังกลาวจะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรอื่นตออธิบดีก็ได ภายใตหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 
 (1) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนาอยางสําคัญทางเทคโนโลยีซึ่งเปน
ผลดีทางดานเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐของสิทธิบัตรที่ขอใช 
 (2) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะใชสิทธิบัตรของผูขอใชสิทธิภายใตเงื่อนไขที่เหมาะสมในการขอใชสิทธิ
นั้น 
 (3) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น เวนแตจะเปนการโอนไปพรอมกับ
สิทธิบัตรของตน 
 ทั้งนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรนั้นโดย
ไดเสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายใน
ระยะเวลาอันสมควร 
 การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา 47 ทวิ   ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรที่ไดรับอนุญาตใหใชตามมาตรา 46 อาจมีผลเปนการ
ละเมิดขอถือสิทธิในสิทธิบัตรของบุคคลอื่นอีก ผูขอใชสิทธิตามมาตรา 46 จะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรอื่น
นั้นตออธิบดีก็ได ภายใตหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
 (1) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนาอยางสําคัญทางเทคโนโลยีซึ่งเปน
ผลดีทางดานเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐของสิทธิบัตรที่ขอใช 
 (2) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น 
 ทั้งนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรนั้น โดย
ไดเสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายใน
ระยะเวลาอันสมควร 
 การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา 48   ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการขอใชสิทธิตามมาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 47 ทวิ 
 สําหรับผูไดรับอนุญาตแตเพียงผูเดียวใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 38 มีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนในการขอใชสิทธิตามมาตรา 46 มาตรา 47 หรือมาตรา 47 ทวิ ได ในกรณีนี้ผูทรงสิทธิบัตรไมมีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทน 
 
มาตรา 49   ในการยื่นคําขอใชสิทธิตามมาตรา 46 มาตรา 47 หรือมาตรา 47 ทวิ ผูขอใชสิทธิตองเสนอคาตอบแทน 
เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอจํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผู



ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 48 วรรคสอง พรอมกับคําขอใชสิทธิ สําหรับกรณีการขอใชสิทธิตามมาตรา 47  ผูขอใช
สิทธิตองยินยอมอนุญาตใหผูทรงสิทธิบัตรที่ตนขอใชสิทธิเปนผูมีสิทธิตามสิทธิบัตรของตนเปนการตอบแทนดวย 
 เมื่อไดรับคําขอใชสิทธิตามมาตรา 46 มาตรา 47 หรือมาตรา 47 ทวิ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจง
กําหนดวันสอบสวนคําขอไปยังผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตาม
มาตรา 48 วรรคสอง ในการนี้ ใหสงสําเนาคําขอไปยังผูทรงสิทธิบัตร และผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตรตามมาตรา 48 วรรคสองดวย 
 
มาตรา 50   เมื่ออธิบดีวินิจฉัยวาผูขอใชสิทธิตามมาตรา 46 มาตรา 47 หรือมาตรา 47 ทวิ เปนผูสมควรไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรได ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรและ
ขอจํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 48 วรรคสอง ตามที่
ผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตไดตกลงกัน และในกรณีที่ทั้งสองฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดี
กําหนด ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรและขอจํากัดสิทธิดังกลาวตามที่อธิบดี
พิจารณาเห็นสมควรภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) ขอบเขตและระยะเวลาที่อนุญาตตองไมเกินกวาพฤติการณอันจําเปน 
 (2) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะอนุญาตใหผุรับอนุญาตรายอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนดวยก็ได 
 (3) ผูรับอนุญาตไมมีสิทธิโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลอื่น เวนแตจะโอนกิจการหรือช่ือเสียงในทางการคา 
โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการอนุญาตใหใชสิทธินั้นดวย 
 (4) การอนุญาตจะตองมุงสนองความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรเปนสําคัญ 
 (5) คาตอบแทนที่กําหนดจะตองเพียงพอตอพฤติการณแหงกรณี 
 เมื่ออธิบดีไดกําหนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรและขอจํากัดสิทธิดังกลาวแลว ให
อธิบดีสั่งใหออกใบอนุญาตใหแกผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้น 
  คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น 
 การออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา 50 ทวิ    ใบอนุญาตใหใชสิทธิที่ออกใหดวยเหตุตามมาตรา 46 อาจยกเลิกไดหากปรากฏวาเหตุแหงการ
อนุญาตไดหมดสิ้นไปและไมอาจเกิดขึ้นไดอีกและการยกเลิกดังกลาวจะไมกระทบกระเทือนสิทธิหรือ
ผลประโยชนที่ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไดรับตามใบอนุญาตใหใชสิทธินั้น 
 การขอใหยกเลิกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง และใหนําบทบัญญัติมาตรา 49 วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา 50 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา 51   เพื่อประโยชนในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศ 
หรือการสงวนรักษา หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม หรือปองกันหรือบรรเทาการขาด
แคลนอาหาร ยา หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอยางอื่นอยางรุนแรง หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น กระทรวง 
ทบวง กรม อาจใชสิทธิตามบัตรอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 36 โดยกระทําการดังกลาวเองหรือใหบุคคลอื่น
กระทําแทน ในการใชสิทธิดังกลาว กระทรวง ทบวง กรม จะตองเสียคาตอบแทนแกผูทรงสิทธิบัตร หรือผูไดรับ



อนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 48 วรรคสอง และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปน
หนังสือโดยไมชักชา ทั้งนี้ โดยไมอยูภายใตบังคับเงื่อนไขมาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 47 ทวิ 
 ในการนี้ใหยื่นคําขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรตออธิบดี การกําหนด
คาตอบแทนใหเปนไปตามความตกลงระหวางกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประสงคใชสิทธิตามสิทธิบัตรกับผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร และใหนํามาตรา 50 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา 52   ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉินนายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งใช
สิทธิตามสิทธิบัตรใดๆ ก็ไดเพื่อการอันจําเปนในการปองกันประเทศและรักษาความมั่นคงแหงชาติ โดยเสีย
คาตอบแทนที่เปนธรรมแกผูทรงสิทธิบัตร และตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา 
 ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวหรือจํานวนคาตอบแทนตอศาลภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําสั่งนั้น 
 
สวนที่ 6  
การคืนสิทธิบัตร การเลิกขอถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร 
 
มาตรา 53   ผูทรงสิทธิบัตรจะขอคืนสิทธิบัตรหรือเลิกขอถือสิทธิบางขอก็ไดโดยทําตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 การขอคืนสิทธิบัตรหรือเลิกขอถือสิทธิบางขอตามวรรคหนึ่ง ถามีผูทรงสิทธิบัตรรวมตองไดรับความ
ยินยอมจากผูทรงสิทธิบัตรรวมทุกคน หรือถามีการอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบัตรตามมาตรา 38 มาตรา 
45 มาตรา 46 มาตรา 47 หรือมาตรา 47 ทวิ ตองไดรับความยินยอมจากบุคคลนั้นดวย 
 
มาตรา 54   สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 ใหถือวา
สิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ 
 ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียหรือพนักงาน
อัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได 
 
มาตรา 55   อธิบดีอาจขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรไดในกรณีดังตอไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่มีการออกใบอนุญาตใหใชสิทธิบัตรใด ตามมาตรา 50 แลวปรากฏวาเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตดังกลาว ผูทรงสิทธิบัตร ผูรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิบัตร หรือผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรมิไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นใน
ราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือในขณะนั้นไมมีผูใดขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่ง
ผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หรือผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้น หรือมีการขายผลิตภัณฑดังกลาว
ในราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็นวามีเหตุอันควรที่จะเพิกถอนสิทธิบัตรดังกลาว 
 (2) ผูทรงสิทธิบัตรไดอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรโดยฝาฝนมาตรา 41 กอนการขอให
คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร ใหอธิบดีมีคําสั่งใหทําการสอบสวนขอเท็จจริงและแจงคําสั่งใหผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรทราบเพื่อยื่นคําแถลงแสดงเหตุผลของตน การยื่นคําแถลง
ดังกลาวตองยื่นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งอธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํา ช้ีแจง หรือให
สงเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได 



 เมื่ออธิบดีไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรใหเพิกถอนสิทธิบัตร ใหอธิบดีทํา
รายงานการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร 
 
สวนที่ 7 
มาตรการสําหรับสิทธิบัตรยา 
 
มาตรา 55 ทวิ    (ยกเลิก) 
 
มาตรา 55 ตรี     (ยกเลิก) 
 
มาตรา 55 จัตวา    (ยกเลิก)  
 
มาตรา 55 ฉ    (ยกเลิก) 
 
มาตรา 55 สัตต   (ยกเลิก) 
 หมวด 7 มาตรา 55 ทวิ ถึงมาตรา 55 สัตต ยกเลิกโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
มาตรา 25) 
 
หมวด 3 
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 
 
มาตรา 56   การออกแบบผลิตภัณฑที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ไดตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑ
ใหมเพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม 
 
มาตรา 57   การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปน้ี ไมถือวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม 
 (1) แบบผลิตภัณฑที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร 
 (2) แบบผลิตภัณฑที่ไดมีการเปดเผยภาพ สาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพที่ได
เผยแพรอยูแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร 
 (3) แบบผลิตภัณฑที่เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา 65 ประกอบดวยมาตรา 28 มาแลวกอนวันขอรับ
สิทธิบัตร 
 (4) แบบผลิตภัณฑที่คลายกับแบบผลิตภัณฑดังกลาวใน (1) (2) หรือ (3) จนเห็นไดวาเปนการเลียนแบบ 
 
มาตรา 58   การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปน้ี ขอรับสิทธิบัตรไมได 
 (1) แบบผลิตภัณฑที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 (2) แบบผลิตภัณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา 59   การขอรับสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวงคําขอรับสิทธิบัตร
ใหมีรายการดังตอไปนี้ 
 (1) ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ 



 (2) ขอความระบุผลิตภัณฑที่จะใชกับแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตร 
 (3) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง 
 (4) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา 60   คําขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับใหขอไดเฉพาะแบบผลิตภัณฑที่ใชกับผลิตภัณฑอยางเดียว 
 การกําหนดผลิตภัณฑตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา 60 ทวิ   บุคคลตามมาตรา 14 ที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑไวนอก
ราชอาณาจักร ถายื่นขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑนั้นในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแต
วันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวาวันที่ไดยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก เปนวันที่ไดยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได 
 
มาตรา 61   เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา 65 ประกอบดวยมาตรา 28 แลวแตกอนที่อธิบดีสั่งใหรับจดทะเบียน
การออกแบบผลิตภัณฑและออกสิทธิบัตร ถาปรากฏวาคําขอรับสิทธิบัตรไมชอบดวยมาตรา 56 มาตรา 58 หรือ
มาตรา 65 ประกอบดวยมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตรและใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงคําสั่งไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูคัดคานตามมาตรา 65 ประกอบดวยมาตรา 31 พรอมทั้งปดสําเนา
คําสั่งไว ณ สถานที่รับคําขอรับสิทธิบัตรดวย 
 ในกรณีอธิบดีมีคําสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่ง และมีผูคัดคานตามมาตรา 65 ประกอบดวย
มาตรา 31 ใหอธิบดีพิจารณาคําคัดคานของผูคัดคานตอไป ตามมาตรา 65 ประกอบดวยมาตรา 32  
 
มาตรา 62   สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑใหมีอายุสิบปนับแตวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณีที่มี
การดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา 65 ประกอบดวยมาตรา 16 หรือมาตรา 74 มิใหนับระยะเวลาในระหวางการ
ดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุสิทธิบัตรนั้น 
 
มาตรา 62 ทวิ   การกระทําที่ขัดตอมาตรา 63 กอนวันออกสิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตร เวนแตจะเปนการกระทําตอการออกแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตรและไดมีการประกาศโฆษณาคําขอ
ดังกลาวตามมาตรา 65 ประกอบดวยมาตรา 28 แลวโดยบุคคลผูกระทํารูวาการออกแบบผลิตภัณฑนั้นไดมีการยื่น
ขอรับสิทธิบัตรไวแลว หรือไดรับคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรวาการออกแบบผลิตภัณฑนั้นไดมีการยื่น
ขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาเสียหายจากบุคคลผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียก
คาเสียหายดังกลาวใหยื่นฟองตอศาลหลังจากที่ไดมีการออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรแลว 
 
มาตรา 63   ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิใชแบบผลิตภัณฑกับผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หรือขายหรือมีไวเพื่อขาย 
หรือเสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ใชแบบผลิตภัณฑดังกลาวเวนแตการใชแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัย 
 
มาตรา 64   สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา 56 มาตรา 58 หรือมาตรา 65 ประกอบดวยมาตรา 10 
มาตรา 11 และมาตรา 14 ใหถือวาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ 



 ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ไดหรือบุคคลผูมีสวนไดเสียหรือพนักงาน
อัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได 
 
มาตรา 65   ใหนําบทบัญญัติมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 19 
มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 
37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 53 ในหมวด 2 วาดวย
สิทธิบัตรการประดิษฐมาใชบังคับในหมวด 3 วาดวยสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑโดยอนุโลม 
 
หมวด 3 ทวิ 
อนุสิทธิบัตร 
 
มาตรา 65 ทวิ    การประดิษฐที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้ 
 (1) เปนการประดิษฐขึ้นใหม 
 (2) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม 
 
มาตรา 65 ตรี   บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยางเดียวกันไมได 
 
มาตรา 65 จัตวา   ผูขอรับอนุสิทธิบัตรหรือผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิที่จะขอรับ
จากอนุสิทธิบัตรเปนสิทธิบัตร หรือจากสิทธิบัตรเปนอนุสิทธิบัตรไดกอนการจดทะเบียนการประดิษฐและออก
อนุสิทธิบัตร หรือกอนการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 28 แลวแตกรณีและผูมีสิทธิใหถือเอาวัน
ยื่นคําขอเดิมเปนวันยื่นคําขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา 65 เบญจ   ในการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตรใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอรับ
อนุสิทธิบัตรใหถูกตองตามมาตรา 65 ทศ ประกอบดวยมาตรา 17 และตรวจสอบวาการประดิษฐนั้นไดรับการ
คุมครองตามมาตรา 65 ทศ ประกอบดวยมาตรา 9 หรือไมและทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี 
 (1) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับอนุสิทธิบัตรไมถูกตองตามมาตรา 65 ทศ ประกอบดวยมาตรา 17 
หรือการประดิษฐนั้นไมไดรับความคุมครองตามมาตรา 65 ทศ ประกอบดวยมาตรา 9 ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับอนุ
สิทธิบัตรนั้นและใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงคําสั่งโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูขอรับอนุ
สิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําสั่ง 
 (2) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับอนุสิทธิบัตรถูกตองตามมาตรา 65 ทศ ประกอบดวยมาตรา 17 และ
การประดิษฐนั้นไดรับความคุมครองตามมาตรา 65 ทศ ประกอบดวยมาตรา 9 ใหอธิบดีมีคําสั่งใหจดทะเบียนการ
ประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตรและกอนการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตรใหพนักงานเจาหนาที่
แจงผูขอรับอนุสิทธิบัตรเพื่อใหผูขอรับอนุสิทธิบตัรชําระคาธรรมเนียมการออกอนุสิทธิบัตรและคาธรรมเนียมการ
ประกาศโฆษณาตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในมาตรา 65 ทศ ประกอบดวยมาตรา 28 (2) 
อนุสิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 



มาตรา 65 ฉ   ภายในหนึ่งปนับจากวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตรบุคคลผู
มีสวนไดเสียอาจขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐที่ไดรับอนุสิทธิบัตรมีลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา 65 ทวิ 
หรือไมก็ได 
 เมื่อไดรับคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐ
และทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี 
 เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสองแลวเห็นวาการประดิษฐ
นั้นมีลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา 65 ทวิ ใหอธิบดีแจงใหผูขอใหตรวจสอบและผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําวินิจฉัย 
 ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา 65 ทวิ ใหอธิบดีมีคําสั่งให
สอบสวนขอเท็จจริง และแจงคําสั่งใหผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบเพื่อยื่นคําแถลงแสดงเหตุผลของตนภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง และอธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําช้ีแจงหรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใด
เพิ่มเติมก็ได และเมื่อไดสอบสวนขอเท็จจริงเสร็จแลว ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะตามที่
กําหนดในมาตรา 65 ทวิ ใหอธิบดีทํารายงานการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้น
และแจงใหผูขอใหตรวจสอบและผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการมีคําสั่ง 
 
มาตรา 65 สัตต   อนุสิทธิบัตรใหมีอายุหกปนับแตวันขอรับอนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการ
ดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา 65 ทศ ประกอบดวยมาตรา 16 มาตรา 74 หรือมาตรา 77 ฉ มิใหนับระยะเวลาใน
ระหวางการดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของอนุสิทธิบัตรนั้น 
 ผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอตออายุอนุสิทธิบัตรไดสองคราวมีกําหนดคราวละสองปโดยใหยื่นคําขอตอ
อายุตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันกอนวันสิ้นอายุเมื่อไดยื่นคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว 
ใหถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นยังคงจดทะเบียนอยูจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 
 การขอตออายุสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา 65 อัฏฐ   ผูทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา "อนุสิทธิบัตรไทย" หรืออักษร อสบท. หรืออักษรตางประเทศ
ที่มีความหมายเชนเดียวกันใหปรากฏที่ผลิตภัณฑภาชนะบรรจุหรือหีบหอของผลิตภัณฑหรือในการโฆษณาการ
ประดิษฐตามอนุสิทธิบัตรการใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขอนุสิทธิบัตรไวดวย 
 
มาตรา 65 นว   อนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ทศ ประกอบดวยมาตรา 9 
มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 ใหถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ 
 ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่งบุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียหรือพนักงาน
อัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้นก็ได 
 
มาตรา 65 ทศ   ใหนําบทบัญญัติมาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 
มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 19 ทวิ มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 
มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 35 ทวิ มาตรา 36 มาตรา 36 ทิว มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 
มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 47 ทวิ มาตรา 48 มาตรา 49 



มาตรา 50 มาตรา 50 ทวิ  มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 53 และมาตรา 55 ในหมวด 2 วาดวยสิทธิบัตรการประดิษฐ
มาใชบังคับในหมวด 3 ทวิ วาดวยอนุสิทธิบัตรโดยอนุโลม 
 
หมวด 4 
คณะกรรมการสิทธิบัตร 
 
มาตรา 66   ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการสิทธิบัตร" ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชย 
เปนประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรม การ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรศาสตร เภสัชศาสตร เศรษฐศาสตร และนิติศาสตร อีกไมเกินสิบสองคน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งโดยในจํานวนนี้ใหแตต้ังจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวาหกคน 
 
มาตรา 67   กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่
กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่ม
ขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 
 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา 68   กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ 
 (1) ตาย  
 (2) ลาออก 
 (3) คณะรัฐมนตรีใหออก 
 (4) เปนบุคคลลมละลาย 
 (5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ 
 (6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา 69   การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
 กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา 70   คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้  
 (1) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 41 
มาตรา 45 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 55 มาตรา 65 ฉ หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบดวยมาตรา 45 มาตรา 49 
มาตรา 50 หรือมาตรา 72  



 (3) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 (4) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา 71   คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ และ
ใหนําความในมาตรา 69 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา 72   ในกรณีที่มีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีตามมาตรา 12 มาตรา 15 มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 33 
มาตรา 34 มาตรา 49 มาตรา 50 หรือมาตรา 61 หรือมาตรา 65 ประกอบดวยมาตรา 12 มาตรา 15 มาตรา 28 
มาตรา 33 หรือมาตรา 34 หรือมาตรา 65 เบญจ หรือมาตรา 65 ฉ หรือมาตรา 68 ทศ ประกอบดวยมาตรา 12 
มาตรา 15 มาตรา 49 หรือมาตรา 50 ผูมีสวนไดเสียตามมาตราดังกลาวมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน
หกสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ถาไมอุทธรณภายในระยะเวลาดังกลาวใหถือวาคําสั่ง
หรือคําวินิจฉัยของอธิบดีเปนที่สุด 
 การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ถามีคูกรณีใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนา
อุทธรณไปยังคูกรณีดวย 
 
มาตรา 73   ในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีหรือพิจารณารายงานการสอบสวนของอธิบดี
ตามมาตรา 55 หรือมาตรา 65 ฉ หรือรายงานของอธิบดีตามมาตรา 43 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบดวยมาตรา 43 
เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คณะกรรมการจะใหผูคัดคานหรือผูโตแยงหรือผูทรงสิทธิบัตรหรือผู
ทรงอนุสิทธิบัตร หรือผูขอใหตรวจสอบอนุสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือตามอนุ
สิทธิบัตรแลวแตกรณี นําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา 74   เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยหรือมีคําสั่งตามมาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 55 หรือ
มาตรา 65 ฉ หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบดวยมาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 49 มาตรา 50 หรือมาตรา 55 หรือมาตรา 
72 แลวใหแจงคําวินิจฉัยหรือคําสั่งพรอมดวยเหตุผลไปยังผูอุทธรณและคูกรณีหรือผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุ
สิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิบัตรหรือตามอนุสิทธิบัตรแลวแตกรณี คูกรณีฝายใดไมเห็นดวยกับคํา
วินิจฉัยหรือคําสั่งนั้นมีสิทธิอุทธรณตอไปยังศาลไดภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง ถา
ไมดําเนินคดีภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการเปนที่สุด 
 
หมวด 5 
เบ็ดเตล็ด 
 
มาตรา 75   หามมิใหบุคคลใดซึ่งไมมีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ใชคําวา "สิทธิบัตรไทย"  "อนุสิทธิบัตรไทย" หรือ
อักษร สบท. หรืออักษร อสบท. หรืออักษรตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกันหรือคําอื่นใดที่มีความหมาย
เชนเดียวกัน ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑหรือในการโฆษณาการประดิษฐหรือ
การออกแบบผลิตภัณฑใดๆ 
 



มาตรา 76   หามมิใหบุคคลใด ใชคําวา "รอรับสิทธิบัตร" หรือ "รอรับอนุสิทธิบตัร" หรือคําอื่นใดที่มีความหมาย
เชนเดียวกัน ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณาการประดิษฐหรือ
แบบผลิตภัณฑใดๆ เวนแตเปนผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและยังอยูในระหวางการพิจารณาคําขอนั้น 
 
มาตรา 77   ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑฟองผูฝาฝนสิทธิตาม
สิทธิบัตรของตนเปนคดีแพง หากผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรพิสูจนไดวาผลิตภัณฑที่จําเลยผลิตมี
ลักษณะเชนเดียวกัน หรือคลายกันกับผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร
ใหสันนิษฐานไวกอนวาจําเลยไดใชกรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร เวนแตจําเลยจะพิสูจนให
เห็นเปนอยางอื่น 
 
มาตรา 77 ทวิ   ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวามีผูกระทําหรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการ
ฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 36 หรือมาตรา 63 หรือมาตรา 65 ทศ 
ประกอบดวยมาตรา 36 ผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวระงับหรือ
ละเวนการกระทําดังกลาวนั้นได การที่ศาลมีคําสั่งดังกลาวไมตัดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรที่
จะเรียกคาเสียหายตามมาตรา 77 ตร ี
 
มาตรา 77 ตรี   ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 36 หรือมาตรา 63 
หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบดวยมาตรา 36  ศาลมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนชดใชคาเสียหายแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผู
ทรงอนุสิทธิบัตรตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหายรวมทั้งการสูญเสีย
ประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรดวย 
 
มาตรา 77 จัตวา   บรรดาสินคาที่อยูในครอบครองของผูกระทําการอันเปนการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือ
ผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 36 หรือมาตรา 63 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบดวยมาตรา 36 ใหริบเสียทั้งสิ้น ใน
กรณีที่ศาลเห็นสมควรอาจมีคําสั่งใหทําลายสินคาดังกลาวหรือดําเนินการอยางอื่นเพื่อปองกันมิใหมีการนําเอา
สินคาดังกลาวออกจําหนายอีกก็ได 
 
มาตรา 77 เบญจ   บุคคลใดขอรับหรือรวมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยางเดียวกัน
โดยไมชอบดวยมาตรา 65 ตรี ใหถือวาบุคคลนั้นขอรับอนุสิทธบิัตรสําหรับการประดิษฐนั้น 
 
มาตรา 77 ฉ   ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกันโดยไมไดรวมกันและมีบุคคลฝายหนึ่งได
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร แตบุคคลอีกฝายหนึ่งไดยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร 
 (1) ใหบุคคลซึ่งไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตรไวกอนเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้น 
 (2) ถามีการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรใหพนักงานเจาหนาที่
แจงใหผูขอรับสิทธิบัตรและผูขอรับอนุสิทธิบัตรทราบเพื่อใหทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียว 
หรือใหมีสิทธิรวมกันและจะใหคําขอรับสิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนคําขอสําหรับการประดิษฐนั้น ถา
ตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสิ้นสุด



ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในระยะเวลาดังกลาวใหถือวาบุคคลเหลานั้นละทิ้งคําขอรับ
สิทธิบัตรและละทิ้งคําขอรับอนุสิทธิบัตร 
 
มาตรา 77 สัตต   ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 หรือวันประกาศโฆษณาการจด
ทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐใด ผูขอรับอนุสิทธิบัตร ผูทรงอนุสิทธิบัตร ผู
ขอรับสิทธิบัตร หรือผูทรงสิทธิบัตรผูใดเห็นวาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
สําหรับการประดิษฐนั้นอาจไมชอบดวยมาตรา 65 ตรี เพราะการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐอยางเดียวกันกับ
ของตนและตนไดยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรหรือยืน่คําขอรับสิทธบิัตรไวในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับสิทธิบัตร
หรือการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐนั้นไดยื่นขอรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรโดยไมชอบดวยมาตรา 66 ตรี หรือไม 
 เมื่อไดรับคําขอใหตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและทํารายงานการ
ตรวจสอบเสนออธิบดี 
 เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสองแลวเห็นวาการจด
ทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรบัการประดิษฐนั้นจะไมชอบดวยมาตรา 65 ตรี 
เพราะการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐอยางเดียวกันและวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือวันยื่นคําขอรับอนุ
สิทธิบัตรเปนวันเดียวกันกับวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรหรือวันยื่นคําขอรับสิทธบิัตรของผูขอใหตรวจสอบให
อธิบดีแจงใหผูขอรับสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรและผูขอใหตรวจสอบเพื่อใหทําความตกลงกันวาจะให
บุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียว หรือใหมีสวนรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนดใหถือวาบุคคล
เหลานั้นมีสิทธิรวมกันในการประดิษฐนั้น 
 
มาตรา 77 อัฏฐ   สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรใด ไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา 65 ตรี ใหถือวาสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ 
 ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได 
 ในกรณีการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรโดยไมชอบดวยมาตรา 65 ตรี 
และไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นในวันเดียวกัน ผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุ
สิทธิบัตรหรือผูมีสวนไดเสียอื่นหรือพนักงานอัยการอาจขอใหอธิบดีเรียกใหผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุ
สิทธิบัตรนั้นทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน และตองทําความตกลงกัน
วาจะเลือกใหการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่งแตเพียงผูเดียว 
ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนดใหถือวาผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิรวมกัน และให
ถือวาการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐที่ไดรับอนุสิทธิบัตร 
 
มาตรา 78   สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือใบอนุญาตใหใชสิทธิของผูใดสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหเจาของ
ขอรับใบแทนสิทธิบัตร ใบแทนอนุสิทธิบัตร หรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธินั้นไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา 79   บรรดาคําขอ คําคัดคาน คําโตแยง และคําอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ใหใชแบบพิมพและมีสําเนา
ตามที่อธิบดีกําหนด 
 



มาตรา 80   บรรดาคําขอรับสิทธิบัตร คําขอรับอนุสิทธิบัตร การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบตัร คําขอให
ตรวจสอบการประดิษฐ คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอเปลี่ยนแปลงสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร คําขอตออายุอนุสิทธิบัตร คําขอบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คํา
ขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําอุทธรณ คําสั่ง
หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิ คําขออื่นๆ 
 การคัดสําเนาเอกสารและการรับรองสําเนาเอกสาร ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
หมวด 6 
ความผิดและกําหนดโทษ 
 
มาตรา 81   เจาพนักงานผูใดฝาฝนมาตรา 21 หรือมาตรา 23 วรรคสอง หรือมาตรา 65 ประกอบดวยมาตรา 21 หรือ
มาตรา 65 ทศ ประกอบดวยมาตรา 21 หรือมาตรา 23 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา 82   บุคคลใดฝาฝนมาตรา 22 หรือมาตรา 65 ประกอบดวยมาตรา 22 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบดวย
มาตรา 22 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา 83   บุคคลใดฝาฝนมาตรา 23 วรรคสอง หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบดวยมาตรา 23 วรรคสอง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา 83 ทวิ   (ยกเลิก) 
 
มาตรา 83 ตรี    (ยกเลิก) 
 
มาตรา 83 จัตวา     (ยกเลิก) 
 (มาตรา 83 ทวิ ถึงมาตรา 83 จัตวา ยกเลิกโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มาตรา 39) 
 
มาตรา 84   บุคคลใดฝาฝนมาตรา 75 หรือมาตรา 76 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา 85   บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 36 หรือมาตรา 63 โดยไมไดรับอนุญาตจากผูทรง
สิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา 86   บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 65 ทศ ประกอบดวยมาตรา 36 โดยไมไดรับอนุญาตจาก
ผูทรงอนุสิทธิบัตรตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 



มาตรา 87   บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑหรืออนุสิทธิบัตรโดยการแสดง
ขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหไดไปซึ่งสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา 88   ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ผูดําเนินกิจการหรือ
ผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการ
กระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
      ส. โหตระกิตย 
      นายกรัฐมนตรี 
----------------------------------- 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ  เพื่อสงเสริมใหมีการคนควาวิจัยและประดิษฐ
ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม และการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ ที่เปนประโยชนและเปนการกาวหนาทาง
เทคนิคในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมในประเทศ และเพื่อใหผูประดิษฐและผูออกแบบ
ผลิตภัณฑไดรับการคุมครองการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑโดยหามมิใหบุคคลอื่นลอกหรือเลียนการ
ประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑนี้โดยมิใหคาตอบแทนแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 
 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
 
1. คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร        ฉบับละ 1,000           บาท 
2. คําขอรับสิทธิบัตรสําหรับแบบผลิตภัณฑอยางเดียวกันและยื่นขอในคราวเดียวกันตั้งแตสิบคําขอขึ้นไป 
     10,000  บาท 
3. การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร   500 บาท 
4. คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐฉบับละ   500  บาท 
5. คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตรฉบับละ    1,000  บาท 
6.สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรฉบับละ   1,000  บาท 
7. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ 
ปที่ 5      2,000 บาท 
ปที่ 6      4,000 บาท 
ปที่ 7      6,000  บาท 
ปที่ 8      8,000  บาท 
ปที่ 9      10,000 บาท 
ปที่ 10      12,000 บาท 
ปที่ 11      14,000 บาท 
ปที่ 12      16,000  บาท 
ปที่ 13      18,000 บาท 



ปที่ 14      20,000 บาท 
ปที่ 15      30,000 บาท 
ปที่ 16      40,000 บาท 
ปที่ 17       50,000 บาท 
ปที่ 18      60,000 บาท 
ปที่ 19      70,000 บาท 
ปที่ 20      80,000 บาท 
 หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว   400,000 บาท 
8. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 
ปที่ 5      1,000 บาท 
ปที่ 6      2,000 บาท 
ปที่ 7      3,000 บาท 
ปที่ 8      4,000 บาท 
ปที่ 9      5,000 บาท 
ปที่ 10      6,000 บาท 
 หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว 
9. คาธรรมเนียมรายปสําหรับอนุสิทธิบัตร    
ปที่ 5      2,000 บาท 
ปที่ 6      4,000 บาท 
 หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว  6,000 บาท 
10. คาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตร      
ครั้งที่ 1      14,000 บาท 
ครั้งที่ 2      22,000 บาท 
11. คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร 
      หรืออนุสิทธิบัตรฉบับละ    500 บาท 
12. คําขอจดทะเบียนรับดอนสิทธิบัตร 
      หรืออนุสิทธิบัตรฉบับละ    500 บาท 
13. คําขอเปลี่ยนแปลงคําขอรับ 
      สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรฉบับละ   500 บาท 
14. ใบอนุญาตใหใชสิทธิ 
       ตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัรฉบับละ   1,000 บาท 
15. ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
       หรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิฉบับละ   100 บาท 
16. คําอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีฉบับละ  1,000 บาท 
17. คําสําเนาเอกสารหนาละ     10 บาท 
18. การรับรองสําเนาเอกสาร 



 เอกสารเกินสิบหาฉบับละ   100 บาท 
 เอกสารไมเกินสิบหาหนาละ   10 บาท 
19. คําขออื่นๆ ฉบับละ    100 บาท 
 


