
 บันทึกหลกัการและเหตุผล ประกอบร�างพระราชบัญญัติสิทธิบตัร (ฉบบัที่..) พ.ศ. ....     หลักการ    แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ดังต�อไปนี้   (๑) เพ่ิมเติมนิยามคําว�า “ทรัพยากรพันธุกรรม” “สารพันธุกรรม” “อนุพันธ-” “ภูมิป0ญญาท�องถ่ิน” (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 3)   (๒) แก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการพิจารณางานท่ีปรากฏอยู�แล�ว (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 6 วรรคสอง (๑) (๔) และ (๕))    (๓) แก�ไขเพ่ิมเติมการขอถือสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 6 วรรคสาม)   (๔) เพ่ิมเติมข�อยกเว�นการเป?ดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดตามมาตรา 6 วรรคสอง (๒) (เพ่ิมเติมมาตรา 6/1)   (๕) เพ่ิมเติมสิ่งท่ีไม�ได�รับความคุ�มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ให�รวมถึง ศัลยกรรม และวิธีการดําเนินธุรกิจ (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 9 (๔) และ (๖))   (๖) เพ่ิมเติมการกําหนดให�ผู�ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ-ระบุแหล�งท่ีมาและยื่นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการขออนุญาตก�อนการเข�าถึงและข�อตกลงแบ�งป0นผลประโยชน- มาพร�อมกับคําขอรับสิทธิบัตร (เพ่ิมเติมมาตรา 17/1)   (7) ยกเลิกการการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรภายในสิบสองเดือนนับแต�วันเป?ดงานแสดงต�อสาธารณชน (ยกเลิกมาตรา 19)   (8) แก�ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ-และวิธีการขอถือสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรก (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 19 ทวิ)   (9) แก�ไขเพ่ิมเติมให�ผู�ขอมีสิทธิขอแยกคําขอเองได� (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 20)   (10) แก�ไขเ พ่ิมเติมกระบวนการแยกคําขอในกรณีท่ีพนักงานเจ�าหน�า ท่ีสั่ งแยก การประดิษฐ-ท่ีไม�มีความเก่ียวพันกันจนอาจถือได�ว�าเปNนการประดิษฐ-อย�างเดียวกัน (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 26)   (11) แก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องการสั่งการของพนักงานเจ�าหน�าท่ี และกรอบเวลาใน การขยายระยะเวลาแก�ไขเพ่ิมเติมคําขอ (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 27)   (๑2) แก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ-เบ้ืองต�น (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 28)   (๑3) กําหนดระยะเวลาให�ประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ-ครั้งแรก เม่ือสิ้นสุดระยะเวลา 18 เดือนนับแต�วันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรหรือวันยื่นคําขอครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ (เพ่ิมเติมมาตรา 28/1)   (๑4) แก�ไขเติมการยื่นคําขอให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบการประดิษฐ-ภายในสามปQ นับแต�วันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 29) 



- 2 -    (๑5) เพ่ิมเติมระบบการยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาตรวจสอบ การประดิษฐ-ของพนักงานเจ�าหน�าท่ี (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 31)    (๑6) แก�ไขเพ่ิมเติมกระบวนการการตรวจสอบสาระสําคัญของคําขอรับสิทธิบัตร การประดิษฐ- กําหนดให�ประกาศโฆษณาคําสั่งว�าจะรับจดทะเบียนการประดิษฐ-พร�อมคําขอรับสิทธิบัตร และแก�ไขเพ่ิมเติมกระบวนการออกสิทธิบัตร (เพ่ิมเติมมาตรา 32/1 และมาตรา 32/4 และแก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 34)   (๑7) แก�ไขเพ่ิมเติมระบบคัดค�านคําขอรับสิทธิบัตรให�สามารถดําเนินการได�ภายใน 90 วันนับแต�วันประกาศโฆษณาครั้งท่ี 2 (ก�อนออกสิทธิบัตร) และปรับปรุงกระบวนการพิจารณาโดยให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีไม�น�อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินห�าคนเปNนผู�พิจารณาคําคัดค�าน ท้ังนี้ วิธีพิจารณาคําคัดค�านและ คําโต�แย�งเปNนไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด (ยกเลิกมาตรา 30 และมาตรา 32 และเพ่ิมเติมมาตรา 32/2 และมาตรา 32/3)   (๑8) เพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องการขอถอนคําขอรับสิทธิบัตรของผู�ขอ (เพ่ิมเติมมาตรา 34/1)   (๑9) แก�ไขเพ่ิมเติมการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิเปNนการจดแจ�งการอนุญาต ให�ใช�สิทธิ (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 41 และเพ่ิมเติมมาตรา 41/1)   (20) แก�ไขเพ่ิมเติมให�อธิบดีสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรท่ีไม�ชําระค�าธรรมเนียมรายปQแทนการเสนอคณะกรรมการสิทธิบัตร และขยายระยะเวลาการร�องขอต�อคณะกรรมการสิทธิบัตรเพ่ือเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรของอธิบดีเปNน 120 วัน และในกรณีท่ีคณะกรรมการฯ มีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของอธิบดีและอนุญาตให�ชําระค�าธรรมเนียมรายปQ ผู�ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจะต�องชําระค�าธรรมเนียมรายปQและค�าธรรมเนียมเพ่ิมร�อยละห�าสิบของเงินค�าธรรมเนียมรายปQ (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 43 วรรคสี่ วรรคห�า)   (21) ยกเลิกการชําระค�าธรรมเนียมรายปQล�วงหน�า (ยกเลิกมาตรา 44 วรรคหนึ่ง)   (๒2) แก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติการใช�สิทธิตามสิทธิบัตรให�ชัดเจนยิ่งข้ึน (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 50 ทวิ และมาตรา 51 และเพ่ิมเติมมาตรา 50/1)   (๒3) เพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องการใช�สิทธิตามสิทธิบัตรเพ่ือส�งออกเภสัชภัณฑ-ตามพิธีสารแก�ไขความตกลงทริปส- (Protocol Amending the TRIPS Agreement) (เพ่ิมเติมมาตรา 51/1)   (๒4) เพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องการแก�ไขสิทธิบัตรท่ีออกโดยมีข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน�อย (เพ่ิมเติมมาตรา 53/1)   (๒5) เพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องการยื่นคําขอระหว�างประเทศภายใต�สนธิสัญญาความร�วมมือด�านสิทธิบัตรโดยนําหลักการมาจากกฎกระทรวงว�าด�วยการขอรับความคุ�มครองการประดิษฐ-ตามสนธิสัญญาความร�วมมือด�านสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 (เพ่ิมเติมมาตรา 55/1มาตรา 55/2 มาตรา 55/3  มาตรา 55/4 มาตรา 55/5 มาตรา 55/6 มาตรา 55/7 มาตรา 55/8 มาตรา 55/9 มาตรา 55/10 และมาตรา 55/11)   (๒6) แก�ไขเพ่ิมเติมกรอบเวลาการเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิท่ีจะขอรับจากสิทธิบัตรเปNนอนุสิทธิบัตร หรือจากอนุสิทธิบัตรเปNนสิทธิบัตร (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 65 จัตวา)   (๒7) แก�ไขเพ่ิมเติมข้ันตอนการตรวจสอบคําขอรับอนุสิทธิบัตร (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 65 เบญจ) 



- 3 -    (๒8) แก�ไขเพ่ิมเติมการขอให�ตรวจสอบอนุสิทธิบัตรโดยให�ผู�ทรงอนุสิทธิบัตรหรือบุคคลใดยื่นขอให�ตรวจสอบได�ตลอดอายุของอนุสิทธิบัตร (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 65 ฉ)   (๒9) เพ่ิมเติมให�กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตรซ่ึงพ�นจากตําแหน�งตามวาระปฏิบัติหน�าท่ีต�อไปจนกว�าจะมีการแต�งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิท่ีได�รับการแต�งต้ังใหม�เข�ามาปฏิบัติหน�าท่ี (เพ่ิมเติมมาตรา 67 วรรคสาม)   (30) แก�ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการสิทธิบัตร และการอุทธรณ-คําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการสิทธิบัตรให�สอดคล�องกับการปรับปรุงแก�ไขข้ันตอนการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรและคําขอรับอนุสิทธิบัตร การสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรท่ีไม�ชําระค�าธรรมเนียมรายปQ และข้ันตอนการใช�สิทธิตามสิทธิบัตร (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 70 (๒) มาตรา 72 มาตรา 73 และมาตรา 74)   (๓1) แก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในกรณีท่ีผู�ทรงสิทธิบัตรหรือผู�ทรงอนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิตฟkองผู�ท่ีฝmาฝnนสิทธิให�ชัดเจนยิ่งข้ึนว�าจําเลยท่ีเปNนผู�ผลิตเท�านั้นท่ีมีภาระการพิสูจน-ว�าไม�ได�ใช�กรรมวิธีของผู�ทรงสิทธิบัตรหรือผู�ทรงอนุสิทธิบัตร (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 77)   (๓2) แก�ไขเพ่ิมเติมระยะเวลาการขอให�ตรวจสอบว�าการจดทะเบียนประดิษฐ-และ ออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเปNนการประดิษฐ-อย�างเดียวกันกับของตน และตนได�ยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรหรือยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไว�ในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรดังกล�าวซ่ึงในกรณีขอให�ตรวจสอบสิทธิบัตรต�องกระทําภายในเก�าสิบวันนับแต�วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 32/1 (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 77 สัตต)   (๓3) แก�ไขเพ่ิมเติมให�คําร�องเปNนไปตามแบบและมีสําเนาตามท่ีอธิบดีกําหนด (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 79)   (๓4) แก�ไขเพ่ิมเติมให�มีการเก็บค�าธรรมเนียมสําหรับคําขอและคําร�องท่ีเพ่ิมข้ึนใหม� (แก�ไขเพ่ิมเติมมาตรา 80)   (๓5) เพ่ิมเติมเรื่องการยื่นคําขอและการดําเนินการต�างๆ ให�กระทําได�ด�วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส- (เพ่ิมเติมมาตรา 80/1)   (๓6) กําหนดวิธีการส�งหนังสือในกรณีท่ีไม�สามารถส�งทางไปรษณีย-ลงทะเบียนตอบรับได� (เพ่ิมเติมมาตรา 80/2)   (๓7) กําหนดโทษทางปกครองในกรณีท่ีผู�ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ-หรืออนุสิทธิบัตรปกป?ดหรือแสดงข�อความอันเปNนเท็จหรือแสดงข�อความไม�ครบถ�วนเก่ียวกับแหล�งท่ีมาของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิป0ญญาท�องถ่ินหรือเก่ียวกับการขออนุญาตก�อนการเข�าถึงและข�อตกลงแบ�งป0นผลประโยชน- (เพ่ิมเติมมาตรา 87/1)   (๓8) แก�ไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตราค�าธรรมเนียมในส�วนคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ-และ อนุสิทธิบัตรให�เหมาะสมกับสถานการณ-ป0จจุบัน       



- 4 -  เหตุผล    พระราชบัญญัตินี้ มีสาระสําคัญเปNนการปรับปรุงกระบวนการการขอรับสิทธิบัตร การประดิษฐ-และอนุสิทธิบัตรให�มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเกิดความคล�องตัวมากยิ่งข้ึน ซ่ึงอํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชน สอดคล�องกับหลักสากล และความตกลงระหว�างประเทศเก่ียวกับสิทธิบัตร ท่ีประเทศไทยเปNนภาคีอยู�  เพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องการใช�สิทธิตามสิทธิบัตรเพ่ือส�งออกเภสัชภัณฑ- ตามมาตรา 31 bis ของความตกลงว�าด�วยสิทธิในทรัพย-สินทางป0ญญาเก่ียวกับการค�า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS Agreement) ท่ีแก�ไขปรับปรุงใหม� รวมท้ังรองรับการเปNนจุดตรวจสอบการขออนุญาตก�อนการเข�าถึงและการแบ�งป0นผลประโยชน-จากการใช�ทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิป0ญญาท�องถ่ินในการประดิษฐ- จึงจําเปNนต�องตราพระราชบัญญัตินี้   



  ร�างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี..)  พ.ศ. ....                               โดยท่ีเป
นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด�วยสิทธิบัตรเพ่ือคุ�มครองการประดิษฐ'  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 37 และมาตรา 4๐ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให�กระทําได� โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการท่ีมีผลเป
นการจํากัดสิทธิในทรัพย'สินของบุคคลและเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ โดยมีการจํากัดเสรีภาพเพียงเท�าท่ีจําเป
นเพ่ือการแข�งขันอย�างเป
นธรรม ป<องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด   มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….”   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดสองร�อยสี่สิบวันนับแต�วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป
นต�นไป   มาตรา ๓ ให� เ พ่ิมบทนิยามคําว�า “ทรัพยากรพันธุกรรม” “สารพันธุกรรม” “อนุพันธ'”  “ภูมิปGญญาท�องถ่ิน” ระหว�างบทนิยามคําว�า “แบบผลิตภัณฑ'” และคําว�า “ผู�ทรงสิทธิบัตร” ในมาตรา ๓  แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต�อไปนี้ “ทรัพยากรพันธุกรรม” หมายความว�า สารพันธุกรรมหรืออนุพันธ'ซ่ึงมีคุณค�าตามความเป
นจริงและตามศักยภาพ  “สารพันธุกรรม” หมายความว�า สารใดๆ ของพืช สัตว' จุลินทรีย' หรือแหล�งกําเนิดอ่ืนๆ ซ่ึงบรรจุหน�วยท่ีมีบทบาทหน�าท่ีในการสืบทอดพันธุกรรม  “อนุพันธ'” หมายความว�า สารชีวเคมีท่ีปรากฏข้ึนตามธรรมชาติ อันเป
นผลมาจากการแสดงออกของพันธุกรรม หรือ กระบวนการเมตาบอลิซึมของทรัพยากรชีวภาพหรือทรัพยากรพันธุกรรม แม�ว�าจะ ไม�บรรจุหน�วยท่ีมีบทบาทหน�าท่ีในการสืบทอดพันธุกรรม  “ภูมิปGญญาท�องถ่ิน” หมายความว�า ความรู�การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติหรือทักษะ  ทางวัฒนธรรมท่ีแสดงออกผ�านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซ่ึงบุคคล กลุ�มบุคคล หรือชุมชนยอมรับและรู�สึกเป
นเจ�าของร�วมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ�นหนึ่งไปยังคนอีกรุ�นหนึ่งโดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองต�อสภาพแวดล�อมของตน” 



- 2 -    มาตรา 4 ให�ยกเลิกความใน (1) ของวรรคสองของมาตรา 6 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕35 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “(๑) การประดิษฐ'ท่ีมีหรือใช�แพร�หลายอยู�แล�วไม�ว�าในหรือนอกราชอาณาจักรก�อนวันขอรับสิทธิบัตร”   มาตรา 5 ให�ยกเลิกความใน (4) และ (5) ของวรรคสองของมาตรา 6 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “(๔) การประดิษฐ'ท่ีมีผู�ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว�แล�วนอกราชอาณาจักรเป
นเวลาเกิน สิบแปดเดือนก�อนวันขอรับสิทธิบัตร  (๕) การประดิษฐ'ท่ีได�ยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว�ก�อนแล�วในราชอาณาจักร ซ่ึงต�อมา คําขอนั้นได�ประกาศโฆษณาในหรือภายหลังวันท่ีผู�ขอรายหลังยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร”   มาตรา 6 ให�ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา 6 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  ๒๕35 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “ในกรณีท่ีมีการขอถือสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ ให�ถือว�าวันยื่นคําขอครั้งแรกเป
นวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรเพ่ือประโยชน'ในการพิจารณางานท่ีปรากฏอยู�แล�วตามมาตรานี้”   มาตรา 7 ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เป
นมาตรา 6/1 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  “มาตรา ๖/๑  การเปWดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดภายในสิบสองเดือนก�อนท่ีจะมีการขอรับสิทธิบัตรดังต�อไปนี้มิให�ถือว�าเป
นการเปWดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดตามมาตรา ๖ วรรคสอง (๒)  (๑) การเปWดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนหรือเป
นผลมาจากการกระทําอันมิชอบด�วยกฎหมาย  (๒) การเปWดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดโดยผู�ประดิษฐ' ผู�ขอรับสิทธิบัตร หรือผู�ท่ีได�รับอนุญาต จากผู�ประดิษฐ'หรือผู�ขอรับสิทธิบัตร”  ในการนี้ ให�ผู�ขอรับสิทธิบัตรยื่นคํารับรองพร�อมท้ังพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข�องตามระยะเวลา หลักเกณฑ' และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   มาตรา 8 ให�ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง และ (4) ของวรรคหนึ่งของมาตรา 9 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕35 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา ๙  สิ่งต�อไปนี้ไม�ได�รับความคุ�มครองตามพระราชบัญญัติ  (๔) วิธีการวินิจฉัย บําบัด ศัลยกรรมหรือการรักษาโรคของมนุษย' หรือสัตว'”    มาตรา 9 ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เป
น (6) ของมาตรา 9 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕35  “(6) วิธีการดําเนินธุรกิจ”  



- 3 -    มาตรา 10 ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เป
นมาตรา 17/1 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  “มาตรา 17/1  ในกรณีที่การประดิษฐ'ตามคําขอรับสิทธิบัตรมีการใช�ทรัพยากรพันธุกรรม หรือภูมิปGญญาท�องถ่ิน ให�ผู�ขอรับสิทธิบัตรระบุแหล�งท่ีมาและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข�องกับการขออนุญาตก�อนการเข�าถึงและข�อตกลงแบ�งปGนผลประโยชน' มาพร�อมกับคําขอรับสิทธิบัตร  การระบุแหล�งท่ีมาและการยื่นเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให�เป
นไปตามหลักเกณฑ'และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด”   มาตรา 11 ให�ยกเลิกความในมาตรา 19 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535    มาตรา 12 ให�ยกเลิกความในมาตรา 19 ทวิ แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา ๑๙ ทวิ  บุคคลตามมาตรา ๑๔ ท่ีได�ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร อาจขอถือสิทธิวันยื่นคําขอ ครั้งแรกได� ตามเง่ือนไขดังต�อไปนี้  (1) ในกรณีท่ีผู�ขอรับสิทธิบัตรได�ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ'ไว�นอกราชอาณาจักรแล�ว  หากต�อมาได�ยื่นขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ'อย�างเดียวกันนั้นในราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแต�วันท่ีได�ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักร ผู�ขอรับสิทธิบัตรอาจขอถือสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรกในวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรได�  (2) ในกรณีคําขอระหว�างประเทศท่ีแจ�งความประสงค'จะขอรับความคุ�มครองในราชอาณาจักรมีการระบุวันยื่นคําขอครั้งแรกหรือได�รับอนุญาตให�ฟ\]นสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรกตามมาตรา 55/7 ผู�ขอรับสิทธิบัตรอาจขอถือสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรกในวันท่ีระบุในคําขอระหว�างประเทศได�  การขอถือสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรกตาม (1) ให�เป
นไปตามหลักเกณฑ'และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ ให�นําบทบัญญัติมาตรา 55/8 ในกรณีไม�สามารถยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแต�วันท่ีได�ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรมาใช�บังคับโดยอนุโลม”   มาตรา 13 ให�ยกเลิกความในมาตรา 20 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา ๒๐  ผู�ขอรับสิทธิบัตรอาจขอแก�ไขเพ่ิมเติมหรือแยกการประดิษฐ'ในคําขอรับสิทธิบัตรได�  ตามหลักเกณฑ'และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง แต�การแก�ไขเพ่ิมเติมหรือการแยกการประดิษฐ'นั้นต�องไม�เป
นการเพ่ิมเติมสาระสําคัญของการประดิษฐ'”   มาตรา 14 ให�ยกเลิกความในมาตรา 26 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา 2๖  ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร ถ�าพนักงานเจ�าหน�าท่ีเห็นว�าคําขอรับสิทธิบัตรใดมีการประดิษฐ'หลายอย�างท่ีไม�มีความเก่ียวพันกันจนอาจถือได�ว�าเป
นการประดิษฐ'อย�างเดียวกัน ให�แจ�งให� ผู�ขอรับสิทธิบัตรแยกคําขอสําหรับการประดิษฐ'แต�ละอย�างภายในเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี 



- 4 -    ถ�าผู�ขอรับสิทธิบัตรได�ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ'อย�างหนึ่งอย�างใดท่ีได�แยกภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให�ถือว�าได�ยื่นคําขอนั้นในวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรครั้งแรก  ในกรณีท่ีผู�ขอรับสิทธิบัตรไม�แยกคําขอ แต�ได�แก�ไขคําขอรับสิทธิบัตรให�เหลือแต�การประดิษฐ' อย�างเดียวกันภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีดําเนินการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ต�อไป  การแยกคําขอให�เป
นไปตามหลักเกณฑ'และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง  ในกรณีท่ีผู�ขอรับสิทธิบัตรไม�เห็นด�วยกับคําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ี ผู�ขอรับสิทธิบัตรจะต�อง ยื่นอุทธรณ'คําสั่งต�ออธิบดีภายในระยะเวลาหกสิบวัน เม่ืออธิบดีได�วินิจฉัยและมีคําสั่งแล�ว ให�คําสั่งของอธิบดีเป
นท่ีสุด   ถ�าผู�ขอรับสิทธิบัตรไม�ดําเนินการแยกคําขอหรือแก�ไขคําขอภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือ ไม�อุทธรณ'คําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามวรรคห�า ให�ถือว�าละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร”   มาตรา 15 ให�ยกเลิกความในมาตรา 27 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา 27  ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะเรียกผู�ขอรับสิทธิบัตรมาให�ถ�อยคําชี้แจง ส�งเอกสารหรือสิ่งใดเพ่ิมเติม หรือแจ�งให�ผู�ขอรับสิทธิบัตรแก�ไขเพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตรก็ได�  ในกรณีท่ีผู�ขอรับสิทธิบัตรได�ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไว�แล�วนอกราชอาณาจักร ให�ผู�ขอรับสิทธิบัตรส�งผลการตรวจสอบการประดิษฐ'หรือรายละเอียดการประดิษฐ'ท่ีขอรับสิทธิบัตรนั้นตามหลักเกณฑ'และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง  ในกรณีท่ีจะต�องส�งเอกสารเป
นภาษาต�างประเทศ ให�ผู�ขอรับสิทธิบัตรส�งเอกสารพร�อมด�วยคําแปล เป
นภาษาไทย  ถ�าผู�ขอรับสิทธิบัตรไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามวรรคหนึ่ง หรือไม�ส�งเอกสารตามวรรคสองภายในกําหนดเวลาเก�าสิบวันนับแต�วันได�รับแจ�งคําสั่ง ให�ถือว�าละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร  ก�อนครบกําหนดเวลาตามวรรคสี่ ผู�ขอรับสิทธิบัตรอาจขอขยายกําหนดเวลาได�ตามหลักเกณฑ'และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด โดยชําระค�าธรรมเนียมการขอขยายระยะเวลาเพ่ิมเติม หากผู�ขอรับสิทธิบัตรไม�ดําเนินการใดภายในกําหนดระยะเวลาท่ีได�รับการขยายเพ่ิมเติม ให�ถือว�าละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร”   มาตรา 16 ให�ยกเลิกความในมาตรา 28 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา 28  เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีเสนอรายงานการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรเบ้ืองต�น ต�ออธิบดีแล�ว ให�อธิบดีมีคําสั่งประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรนั้น หากพิจารณาเห็นว�า  (๑) สิ่งท่ียื่นขอรับสิทธิบัตรนั้นอาจเป
นการประดิษฐ'ตามมาตรา 3  (๒) มีเอกสารและรายการครบถ�วนตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา 17  (๓) มีรายละเอียดการประดิษฐ'และข�อถือสิทธิท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะทําให�ผู�มีความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการท่ีเก่ียวข�องสามารถทําและปฏิบัติตามการประดิษฐ'นั้น และ  (๔) ระบุวิธีการในการประดิษฐ'ท่ีดีท่ีสุดท่ีผู�ประดิษฐ'จะพึงทราบได�  ในกรณีท่ีอธิบดีพิจารณาเห็นว�าคําขอรับสิทธิบัตรไม�เป
นไปตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (4) ให�อธิบดี สั่งยกคําขอรับสิทธิบัตรนั้น 



- 5 -    การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร การแจ�งคําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให�เป
นไปตามหลักเกณฑ'และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง”   มาตรา 17 ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เป
นมาตรา 28/1 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  “มาตรา ๒๘/๑ การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา ๒๘ ให�ดําเนินการเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาสิบแปดเดือนนับแต�วันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร หรือวันยื่นคําขอครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป
น ผู�ขอรับสิทธิบัตรอาจร�องขอให�ประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรก�อนสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได� ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ'และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง”   มาตรา 18 ให�ยกเลิกความในวรรคหนึ่ งของมาตรา 29 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิ บัตร  พ.ศ. 2522 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา 29  ผู�ขอรับสิทธิบัตรต�องยื่นคําขอให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบการประดิษฐ'ว�าเป
น การประดิษฐ'ตามมาตรา 5 ภายในสามป̀นับแต�วันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ถ�าผู�ขอรับสิทธิบัตรไม�ยื่นคําขอภายในเวลาท่ีกําหนดไว� ให�ถือว�าละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร”   มาตรา 19 ให�ยกเลิกความในมาตรา 30 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522   มาตรา 20 ให�ยกเลิกความในมาตรา 31 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา 31  เม่ือได�ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล�ว บุคคลใดอาจยื่นเอกสารหลักฐาน ท่ีเก่ียวข�องกับงานท่ีปรากฏอยู�แล�วของการประดิษฐ'ท่ียื่นขอรับสิทธิบัตรต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีเพ่ือใช�ประกอบการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ'ก�อนประกาศโฆษณาตามมาตรา 32/1 ก็ได� ท้ังนี้  ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด”   มาตรา 21 ให�ยกเลิกความในมาตรา 32 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522   มาตรา 22 ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เป
นมาตรา 32/1 มาตรา 32/2 มาตรา 32/3 และมาตรา 32/4 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  “มาตรา 32/๑  เม่ือผู�ขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบการประดิษฐ' ตามมาตรา 29 และพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ทําการตรวจสอบแล�ว ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีทํารายงาน การตรวจสอบเสนออธิบดี  (๑) ถ�าอธิบดีพิจารณาเห็นว�าสิ่งท่ีขอรับสิทธิบัตรเป
นการประดิษฐ'ตามมาตรา 3 และคําขอรับสิทธิบัตรชอบด�วย มาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 มาตรา ๑๖ มาตรา 17 และมาตรา 18 ให�อธิบดีมีคําสั่งให�ประกาศโฆษณาว�าจะรับจดทะเบียนการประดิษฐ' พร�อมท้ังคําขอรับสิทธิบัตรนั้น  (๒) ถ�าอธิบดีพิจารณาเห็นว�าสิ่งท่ีขอรับสิทธิบัตรไม�เป
นไปตามข�อใดข�อหนึ่งของ (1) ให�อธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตรและให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งคําสั่งไปยังผู�ขอรับสิทธิบัตร  



- 6 -    การประกาศโฆษณาคําสั่งว�าจะรับจดทะเบียนการประดิษฐ' และคําสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร ให�เป
นไปตามหลักเกณฑ'และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง   มาตรา 32/2  เม่ือได�ประกาศโฆษณาตามมาตรา 32/1 แล�ว บุคคลใดเห็นว�าตนมีสิทธิรับสิทธิบัตรดีกว�าผู�ขอรับสิทธิบัตร หรือเห็นว�าสิ่งท่ีขอรับสิทธิบัตรไม�เป
นการประดิษฐ'ตามมาตรา 3 หรือคําขอรับสิทธิบัตรไม�ชอบด�วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 มาตรา 16 มาตรา 17 หรือมาตรา 18 จะยื่นคําคัดค�านต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีก็ได�แต�ต�องยื่นภายในเก�าสิบวันนับแต�วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 32/๑ (๑)  เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�รับคําคัดค�านตามวรรคหนึ่ง ให�ส�งสําเนาไปยังผู�ขอรับสิทธิบัตร ให�ผู�ขอรับสิทธิบัตรยื่นคําโต�แย�งภายในเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับสําเนาคําคัดค�าน ถ�าผู�ขอรับสิทธิบัตรไม�ยื่นคําโต�แย�งภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ให�ถือว�าละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร   มาตรา 32/3  เพ่ือให�การดําเนินกระบวนพิจารณาคําคัดค�านเป
นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเท่ียงธรรม ให�อธิบดีมอบหมายพนักงานเจ�าหน�าท่ีไม�น�อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินห�าคนเป
นผู�พิจารณาคําคัดค�านและ คําโต�แย�งและจัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอต�ออธิบดี  วิธีพิจารณาและหลักเกณฑ'การยื่นคําคัดค�านหรือคําโต�แย�ง การนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมให�เป
นไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด   มาตรา 32/4  เม่ือครบระยะเวลาตามมาตรา 32/2 แล�วแต�ไม�มีผู�ยื่นคําคัดค�าน หรือมีผู�ยื่น คําคัดค�านแต�อธิบดีเห็นว�าไม�มีเหตุขัดข�องในการออกสิทธิบัตร หรืออธิบดีได�วินิจฉัยว�าผู�ขอรับสิทธิบัตรเป
น ผู�มีสิทธิ ให�อธิบดีสั่งให�รับจดทะเบียนการประดิษฐ'และออกสิทธิบัตรให�แก�ผู�ขอรับสิทธิบัตร และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งให�ผู�ขอรับสิทธิบัตรชําระค�าธรรมเนียมการออกสิทธิบัตร หากผู�ขอรับสิทธิบัตรไม�ชําระค�าธรรมเนียมภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งผู�ขอรับสิทธิบัตรอีกครั้งหนึ่ง และหากผู�ขอรับสิทธิบัตรยังไม�ชําระค�าธรรมเนียมการออกสิทธิบัตรพร�อมค�าธรรมเนียมเพ่ิมร�อยละห�าสิบของค�าธรรมเนียมการออกสิทธิบัตรภายในหกสิบวันนับแต�วันได�รับแจ�งดังกล�าวอีก ให�ถือว�าผู�ขอรับสิทธิบัตรละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร  เม่ือผู�ขอรับสิทธิบัตรได�ชําระค�าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งแล�ว ให�จดทะเบียนการประดิษฐ'และออกสิทธิบัตรให�แก�ผู�ขอรับสิทธิบัตรภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�รับชําระค�าธรรมเนียมแต�ต�องไม�ก�อนสิ้นระยะเวลาอุทธรณ'ตามมาตรา 72  สิทธิบัตรให�เป
นไปตามแบบพิมพ'ท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง”   มาตรา 23 ให�ยกเลิกความในมาตรา 33 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522   มาตรา 24 ให�ยกเลิกความในมาตรา 34 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา 34  ในกรณีท่ีมีผู�คัดค�านตามมาตรา 32/2 และอธิบดีได�วินิจฉัยว�ามีเหตุขัดข�องในการออกสิทธิบัตร หรือผู�คัดค�านเป
นผู�มีสิทธิรับสิทธิบัตร ให�อธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งคําวินิจฉัยและคําสั่งของอธิบดีไปยังผู�คัดค�านและผู�โต�แย�งพร�อมด�วยเหตุผล 



- 7 -    ในกรณีท่ีผู�ขอรับสิทธิบัตรมิได�อุทธรณ'คําสั่งของอธิบดี หรือได�อุทธรณ'คําสั่งของอธิบดี และคณะกรรมการหรือศาลได�มีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�ผู�คัดค�านเป
นผู�มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรแล�ว  ถ�าผู�คัดค�านได�ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ'นั้นภายในเก�าสิบวันนับแต�วันมีคําสั่งของอธิบดี หรือนับแต�วันท่ีคณะกรรมการหรือศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดแล�วแต�กรณี ให�ถือว�าผู�คัดค�านได�ยื่นคําขอนั้นในวันเดียวกันกับวันท่ีผู�ขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอรับสิทธิบัตร และให�ถือว�ากระบวนการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรของผู�ถูกคัดค�านตามพระราชบัญญัตินี้เป
นกระบวนการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรของผู�คัดค�านด�วย  หากผู� คัดค�านไม�ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให�ถือว�าผู� คัดค�าน ไม�ประสงค'จะขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ'นั้น และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีจําหน�ายคําขอต�อไป”   มาตรา 25 ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เป
นมาตรา 34/1 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  “มาตรา 34/1  ผู�ขอรับสิทธิบัตรอาจขอถอนคําขอรับสิทธิบัตรในเวลาใดก็ได�ก�อนอธิบดีสั่งรับ จดทะเบียนการประดิษฐ'และออกสิทธิบัตร ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ'และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  การขอถอนคําขอรับสิทธิบัตรให�ถือว�ามีผลนับแต�พนักงานเจ�าหน�าท่ีได�รับคําขอถอนคําขอรับสิทธิบัตรนั้น”   มาตรา 26 ให�ยกเลิกความในมาตรา 41 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา ๔๑  การโอนสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ ต�องทําเป
นหนังสือและจดทะเบียนต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามหลักเกณฑ' วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง”   มาตรา 27 ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เป
นมาตรา 41/1 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  “มาตรา ๔๑/๑  ผู�ทรงสิทธิบัตรท่ีประสงค'จะอนุญาตให�บุคคลใดใช�สิทธิตามสิทธิบัตร ให�ทําสัญญาการอนุญาตให�ใช�สิทธิเป
นหนังสือและจดแจ�งการอนุญาตใช�สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามหลักเกณฑ' วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง  การจดแจ�งสัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิอย�างน�อยต�องมีรายการดังต�อไปนี้  (๑) ชื่อและท่ีอยู�ของผู�ทรงสิทธิบัตร  (๒) ชื่อและท่ีอยู�ของผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิ  (๓) เลขท่ีสิทธิบัตร  (๔) ระยะเวลาของการอนุญาตให�ใช�สิทธิ  (๕) รายการอ่ืนท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง  การอนุญาตให�ใช�สิทธิท่ียังไม�ได�จดแจ�งตามวรรคหนึ่ง ห�ามมิให�ยกเป
นข�อต�อสู�บุคคลภายนอก เว�นแต�บุคคลนั้นเป
นผู�รับโอนสิทธิบัตรหรือได�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิโดยรู�ว�ามีการทําสัญญาหรือได�รับคําบอกกล�าวถึงการทําสัญญาดังกล�าวแล�ว”   มาตรา 28 ให�ยกเลิกความในวรรคสี่ และวรรคห�าของมาตรา 43 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “เม่ือครบกําหนดเวลาตามวรรคสามแล�วถ�าผู�ทรงสิทธิบัตรยังไม�ชําระค�าธรรมเนียมรายป̀และค�าธรรมเนียมเพ่ิม ให�อธิบดีสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น 



- 8 -    ในกรณีท่ีสิทธิบัตรถูกเพิกถอนตามวรรคสี่ ผู�ทรงสิทธิบัตรอาจร�องขอต�อคณะกรรมการภายในกําหนดหกสิบวันนับแต�วันทราบคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรว�ามีเหตุจําเป
นไม�อาจชําระค�าธรรมเนียมรายป̀และค�าธรรมเนียมเพ่ิมภายในกําหนดเวลาตามวรรคสามได� คณะกรรมการอาจมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนของอธิบดีและอนุญาตให�ชําระค�าธรรมเนียมรายป̀พร�อมท้ังค�าธรรมเนียมเพ่ิมร�อยละห�าสิบของเงินค�าธรรมเนียมรายป̀นั้นภายในกําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควรก็ได�”    มาตรา 29 ให�ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 44 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542    มาตรา 30 ให�ยกเลิกความในมาตรา 48 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542   มาตรา 31 ให�ยกเลิกความในมาตรา 49 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา ๔๙  ในการยื่นคําขอใช�สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ผู�ขอใช�สิทธิต�องเสนอค�าตอบแทน เง่ือนไขในการใช�สิทธิตามสิทธิบัตรและข�อจํากัดสิทธิของผู�ทรงสิทธิบัตรและผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิของผู�ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๕๐/1 วรรคสอง พร�อมกับคําขอใช�สิทธิ สําหรับกรณี การขอใช�สิทธิตามมาตรา ๔๗ ผู�ขอใช�สิทธิต�องยินยอมอนุญาตให�ทรงสิทธิบัตรท่ีตนขอใช�สิทธิเป
นผู�มีสิทธิใช�สิทธิตามสิทธิบัตรของตนเป
นการตอบแทนด�วย  เม่ือได�รับคําขอใช�สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ แล�ว ให�อธิบดีมอบหมายพนักงานเจ�าหน�าท่ีไม�น�อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินห�าคนเป
นผู�พิจารณาการขอใช�สิทธิ โดยแจ�งกําหนดวันสอบสวนคําขอไปยังผู�ขอใช�สิทธิ ผู�ทรงสิทธิบัตรและผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิของผู�ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๕๐/๑ วรรคสอง ในการนี้ ให�ส�งสําเนาคําขอไปยังผู�ทรงสิทธิบัตรและผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิของผู�ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๕๐/1 วรรคสองด�วย  ในการสอบสวนตามวรรคสอง พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะเรียกผู�ขอใช�สิทธิผู�ทรงสิทธิบัตรผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิของผู�ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๕๐/1 วรรคสอง หรือบุคคลอ่ืนใด มาให�ถ�อยคําชี้แจง ให�ส�งเอกสาร หรือสิ่งใดเพ่ิมเติมก็ได� และให�จัดทํารายงานเสนออธิบดีว�ามีเหตุอันสมควรท่ีจะอนุญาตให�ใช�สิทธิหรือไม�   มาตรา 32 ให�ยกเลิกความในมาตรา 50 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา ๕๐  เม่ืออธิบดีได�รับรายงานจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา 49 แล�ว หากอธิบดีเห็นว�าไม�สมควรอนุญาตให�ใช�สิทธิของผู�ทรงสิทธิบัตร ให�อธิบดีสั่งยกคําขอใช�สิทธินั้น  ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นสมควรอนุญาตให�ใช�สิทธิของผู�ทรงสิทธิบัตร ให�อธิบดีมีคําสั่งให�ออกใบอนุญาตให�แก�ผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นพร�อมท้ังกําหนดเง่ือนไขในการใช�สิทธิตามสิทธิบัตร และข�อจํากัดสิทธิ  เง่ือนไขในการใช�สิทธิตามสิทธิบัตรและข�อจํากัดสิทธิท่ีอธิบดีกําหนด ต�องเป
นไปตามหลักเกณฑ'ดังต�อไปนี้ 



- 9 -    (๑) ขอบเขตและระยะเวลาท่ีอนุญาตต�องไม�เกินกว�าพฤติการณ'อันจําเป
นตามวัตถุประสงค'ท่ี ขออนุญาต  (๒) ผู�ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิท่ีจะอนุญาตให�ผู�รับอนุญาตรายอ่ืนใช�สิทธิตามสิทธิบัตรของตนด�วยก็ได�  (๓) ผู�รับอนุญาตไม�มีสิทธิโอนใบอนุญาตให�แก�บุคคลอ่ืน เว�นแต�จะโอนกิจการหรือชื่อเสียงในทางการค�า โดยเฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับการอนุญาตให�ใช�สิทธินั้นด�วย  (๔) การอนุญาตจะต�องมุ�งสนองความต�องการของประชาชนภายในราชอาณาจักรเป
นสําคัญ  เม่ืออธิบดีได�มีคําสั่งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล�ว ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งให�ผู�ขอใช�สิทธิ ผู�ทรงสิทธิบัตรและผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิของผู�ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๕๐/1 วรรคสองทราบภายใน สิบห�าวันนับแต�วันท่ีอธิบดีมีคําสั่ง  คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง คู�กรณีอาจอุทธรณ'ต�อคณะกรรมการได�ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําวินิจฉัยนั้น  การออกใบอนุญาตให�ใช�สิทธิตามสิทธิบัตรตามวรรคสอง ให�เป
นไปตามหลักเกณฑ'และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง”   มาตรา 33 ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เป
นมาตรา 50/1 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522   “มาตรา 50/1  ผู�ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิได�รับค�าตอบแทนในการขอใช�สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ  สําหรับผู�ได�รับอนุญาตแต�เพียงผู�เดียวให�ใช�สิทธิของผู�ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิได�รับค�าตอบแทนในการขอใช�สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ได� ในกรณีนี้ผู�ทรงสิทธิบัตรไม�มีสิทธิได�รับค�าตอบแทน  เม่ืออธิบดีได�มีคําสั่งให�ออกใบอนุญาตพร�อมกําหนดเง่ือนไขและข�อจํากัดสิทธิตามมาตรา 50 แล�ว  ให�ผู�ทรงสิทธิบัตรและผู�ได�รับอนุญาตตกลงค�าตอบแทนให�ได�ภายในหนึ่งร�อยยี่สิบวันนับจากได�รับแจ�ง คําวินิจฉัยของอธิบดี ในกรณีท่ีท้ังสองฝcายตกลงกันได� ให�อธิบดีกําหนดค�าตอบแทนให�ตามท่ีตกลงกัน และ ในกรณีท่ีท้ังสองฝcายตกลงกันไม�ได�ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให�อธิบดีกําหนดค�าตอบแทนท่ีเพียงพอต�อพฤติการณ'แห�งกรณีตามท่ีเห็นสมควรโดยคํานึงถึงมูลค�าทางเศรษฐกิจของการอนุญาตนั้น  คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสาม คู�กรณีอาจอุทธรณ'ต�อคณะกรรมการได�ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําวินิจฉัยนั้น””   มาตรา 34 ให�ยกเลิกความในมาตรา 50 ทวิ แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2542 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา ๕๐ ทวิ  ใบอนุญาตให�ใช�สิทธิตามมาตรา ๕๐ อธิบดีอาจยกเลิกได�หากปรากฏว�าเหตุแห�งการอนุญาตได�หมดสิ้นไปและไม�น�าจะเกิดข้ึนได�อีก และการยกเลิกดังกล�าวจะไม�กระทบกระเทือนสิทธิหรือผลประโยชน'ท่ีผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิได�รับตามใบอนุญาตให�ใช�สิทธินั้น  ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นสมควรยกเลิกใบอนุญาตให�ใช�สิทธิ ให�อธิบดีมีคําสั่งให�ยกเลิกใบอนุญาตและ แจ�งให�ผู�ขอใช�สิทธิ ผู�ทรงสิทธิบัตร และผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิของผู�ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 50/1 วรรคสองทราบภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีอธิบดีมีคําสั่ง  คําสั่งอธิบดีตามวรรคสองคู�กรณีอาจอุทธรณ'ต�อคณะกรรมการได�ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่งนั้น 



- 10 -    การยกเลิกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให�เป
นไปตามหลักเกณฑ'และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง และให�นําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช�บังคับโดยอนุโลม”   มาตรา 35 ให�ยกเลิกความในมาตรา 51 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา ๕๑  เพ่ือประโยชน'ในการประกอบกิจการอันเป
นสาธารณูปโภคหรือการอันจําเป
น ในการป<องกันประเทศ หรือการสงวนรักษาหรือการได�มาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล�อม หรือป<องกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยาหรือสิ่งอุปโภคบริโภคอย�างอ่ืนอย�างรุนแรง หรือเป
นกรณีท่ีคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�ามีคําสั่งว�าผู�ทรงสิทธิบัตรฝcาฝ\นบทบัญญัติใดของกฎหมายแข�งขันทางการค�าอันเป
นเหตุให�เกิดอุปสรรคต�อการเข�าถึงบริการด�านสาธารณสุข หรือเพ่ือประโยชน'สาธารณะอย�างอ่ืน กระทรวงอาจใช�สิทธิตามสิทธิบัตรอย�างใดอย�างหนึ่งตามมาตรา ๓๖ โดยกระทําการดังกล�าวเองหรือให�บุคคลอ่ืนกระทําแทน   ในการใช�สิทธิดังกล�าวจะต�องเสียค�าตอบแทนแก�ผู�ทรงสิทธิบัตรหรือผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิของ ผู�ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 50/1 วรรคสอง โดยให�กระทรวงตามวรรคหนึ่งกําหนดค�าตอบแทน เง่ือนไขในการใช�สิทธิตามสิทธิบัตรและข�อจํากัดสิทธิตามหลักเกณฑ'ดังต�อไปนี้  (๑) ขอบเขตและระยะเวลาท่ีอนุญาตต�องไม�เกินกว�าพฤติการณ'อันจําเป
นตามวัตถุประสงค'แห�งการ ใช�สิทธินั้น  (๒) ผู�ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิท่ีจะอนุญาตให�ผู�รับอนุญาตรายอ่ืนใช�สิทธิตามสิทธิบัตรของตนด�วยก็ได�  (๓) กระทรวง หรือบุคคลอ่ืนท่ีทําการแทนกระทรวงไม�มีสิทธิโอนการใช�สิทธิให�แก�บุคคลอ่ืน (๔) การอนุญาตจะต�องมุ�งสนองความต�องการของประชาชนภายในราชอาณาจักรเป
นสําคัญ  (๕) ค�าตอบแทนท่ีกําหนดจะต�องเพียงพอต�อพฤติการณ'แห�งกรณีโดยคํานึงมูลค�าทางเศรษฐกิจของการอนุญาตนั้น เว�นแต�เป
นการใช�สิทธิเพ่ือนําเข�าเภสัชภัณฑ'ซ่ึงไม�มี หรือมีศักยภาพในภาคการผลิต เภสัชภัณฑ'นั้นในราชอาณาจักรไม�เพียงพอ และผู�ทรงสิทธิบัตรได�รับค�าตอบแทนสําหรับเภสัชภัณฑ'นั้น ในประเทศผู�ส�งออกแล�ว  การใช�สิทธิดังกล�าวให�มีผลบังคับใช�ต้ังแต�กระทรวงออกคําสั่งเพ่ือบังคับใช�สิทธิพร�อมกําหนดค�าตอบแทน เง่ือนไข ข�อจํากัดสิทธิ ท้ังนี้ จะต�องแจ�งให�ผู�ทรงสิทธิบัตรทราบเป
นหนังสือโดยไม�ชักช�า  ผู�ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณ'คําสั่งของกระทรวง จํานวนค�าตอบแทน เง่ือนไข หรือข�อจํากัดสิทธิ ต�อศาลภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีกระทรวงออกคําสั่ง  ผู�ทรงสิทธิบัตรอาจร�องขอต�อศาลเพ่ือยกเลิกคําสั่งของกระทรวงตามมาตรานี้ได� หากปรากฏว�าเหตุแห�งการอนุญาตได�หมดสิ้นไปและไม�น�าจะเกิดข้ึนได�อีก””   มาตรา 36 ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เป
นมาตรา 51/1 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522   “มาตรา ๕๑/๑  ในกรณีท่ีเกิดความขาดแคลนเภสัชภัณฑ'ในประเทศพัฒนาน�อยท่ีสุด หรือประเทศสมาชิกองค'การการค�าโลกซ่ึงไม�มี หรือมีศักยภาพในการผลิตเภสัชภัณฑ'ไม�เพียงพอ และประเทศนั้นได�แจ�งความประสงค'ท่ีจะนําเข�าเภสัชภัณฑ'ต�อองค'การการค�าโลกแล�ว กระทรวงอาจใช�สิทธิตามสิทธิบัตรอย�างใดอย�างหนึ่งตามมาตรา ๓๖ เพ่ือผลิตและส�งออกเภสัชภัณฑ'ไปยังประเทศผู�นําเข�าท่ีได�แจ�งความประสงค'ไว� โดยกระทําการดังกล�าวเองหรือให�บุคคลอ่ืนกระทําแทน ท้ังนี้ หากเป
นกรณีท่ีเกิดภาวะฉุกเฉินในประเทศ 



- 11 -   ผู�นําเข�า หรือสภาพการณ'เร�งด�วนอย�างท่ีสุดอ่ืนๆ หรือเป
นการใช�เพ่ือสาธารณประโยชน'ท่ีไม�ใช�เชิงพาณิชย' กระทรวงไม�จําต�องขออนุญาตใช�สิทธิตามสิทธิบัตรจากผู�ทรงสิทธิบัตรก�อน  ในการใช�สิทธิดังกล�าวจะต�องเสียค�าตอบแทนแก�ผู�ทรงสิทธิบัตรหรือผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิของ ผู�ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 50/1 วรรคสอง โดยให�กระทรวงตามวรรคหนึ่งกําหนดค�าตอบแทน เง่ือนไขในการใช�สิทธิตามสิทธิบัตร และข�อจํากัดสิทธิตามหลักเกณฑ'ดังต�อไปนี้  (๑) ขอบเขตและระยะเวลาท่ีอนุญาตต�องไม�เกินกว�าพฤติการณ'อันจําเป
นเพ่ือผลิตและส�งออกเภสัชภัณฑ'ตามปริมาณท่ีประเทศผู�นําเข�าได�แจ�งไว�ต�อองค'การการค�าโลก  (๒) ผู�ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิท่ีจะอนุญาตให�ผู�รับอนุญาตรายอ่ืนใช�สิทธิตามสิทธิบัตรของตนด�วยก็ได�  (๓) กระทรวงหรือบุคคลอ่ืนท่ีกระทําการแทนกระทรวงไม�มีสิทธิโอนการใช�สิทธิให�แก�บุคคลอ่ืน   (๔) ค�าตอบแทนท่ีกําหนดจะต�องเพียงพอต�อพฤติการณ'แห�งกรณีตามท่ีเห็นสมควรโดยคํานึงถึงมูลค�าทางเศรษฐกิจในประเทศผู�นําเข�า  การดําเนินการตามมาตรานี้ ให�เป
นไปตามหลักเกณฑ'และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และ ให�นํามาตรา ๕๑ วรรคสามถึงห�ามาใช�บังคับโดยอนุโลม”   มาตรา 37 ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เป
นมาตรา 53/1 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  “มาตรา 53/1  สิทธิบัตรท่ีออกโดยมีข�อผิดพลาดเล็กน�อยหรือผิดหลงเล็กน�อยนั้น ผู�ทรงสิทธิบัตรอาจขอแก�ไขเพ่ิมเติมต�ออธิบดีโดยชําระค�าธรรมเนียมการขอแก�ไขสิทธิบัตร ท้ังนี้ การแก�ไขดังกล�าวต�อง ไม�เป
นการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญหรือขอบเขตของการประดิษฐ'ท่ีได�รับความคุ�มครองตามสิทธิบัตร  ในการแก�ไขเพ่ิมเติมสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่ง ต�องได�รับความยินยอมจากผู�ทรงสิทธิบัตรร�วมทุกคนด�วย”   มาตรา 38 ให�ยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 55 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕35   มาตรา 39 ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เป
นหมวด 2/1 คําขอระหว�างประเทศภายใต�สนธิสัญญาความร�วมมือด�านสิทธิบัตร และมาตรา 55/1 มาตรา 55/2 มาตรา 55/3  มาตรา 55/4 มาตรา 55/5  มาตรา 55/6 มาตรา 55/7 มาตรา 55/8 มาตรา 55/9 มาตรา 55/10 และมาตรา 55/11 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  “หมวด 2/1 คําขอระหว�างประเทศภายใต� สนธิสัญญาความร�วมมือด�านสิทธิบัตร   มาตรา 55/1 ในหมวดนี้  “สนธิสัญญา” หมายความว�า สนธิสัญญาความร�วมมือด�านสิทธิบัตร ทําข้ึน ณ กรุงวอชิงตัน  เม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  “คําขอระหว�างประเทศ” หมายความว�า คําขอรับความคุ�มครองการประดิษฐ'ท่ียื่นภายใต�สนธิสัญญา  “ผู�ขอ” หมายความว�า ผู�ยื่นคําขอระหว�างประเทศ  “วันยื่นคําขอครั้งแรก” หมายความว�า 



- 12 -    (๑) วันยื่นคําขอระหว�างประเทศ หรือ  (๒) วันยื่นคําขอรับความคุ�มครองการประดิษฐ'ครั้งแรกก�อนการยื่นคําขอระหว�างประเทศ ในกรณีท่ีมีการขอถือสิทธิตามมาตรา 55/4  “สํานักระหว�างประเทศ” หมายความว�า สํานักระหว�างประเทศขององค'การทรัพย'สินทางปGญญาโลก    ส�วนท่ี ๑  การยื่นคําขอระหว�างประเทศเพ่ือขอรับความคุ�มครองการประดิษฐ'ในประเทศภาคีแห�งสนธิสัญญา   มาตรา 55/2  ผู�มีสิทธิยื่นคําขอระหว�างประเทศ ต�องมีคุณสมบัติอย�างใดอย�างอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้  (๑) มีสัญชาติไทยหรือเป
นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย หรือ  (๒) มีภูมิลําเนาในประเทศไทย หรือ  (๓) อยู�ในระหว�างการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย�างแท�จริงและจริงจังในประเทศไทย  ในกรณีท่ีเป
นคําขอระหว�างประเทศของผู�ขอหลายคน ผู�ขออย�างน�อยหนึ่งคนต�องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง  ในกรณีท่ีบุคคลผู�มีสัญชาติหรือมีภูมิลําเนาในประเทศภาคีอ่ืนแห�งสนธิสัญญายื่นคําขอระหว�างประเทศต�อกรมทรัพย'สินทางปGญญา ให�ผู�ยื่นคําขอระหว�างประเทศชําระค�าดําเนินการในอัตราเท�ากับ ค�าดําเนินการเพ่ือจัดส�งคําขอระหว�างประเทศ และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีส�งคําขอระหว�างประเทศนั้นไปยังสํานักระหว�างประเทศเพ่ือดําเนินการต�อไป   มาตรา 55/3 ในการยื่นคําขอระหว�างประเทศ ผู�ขออาจระบุวันยื่นคําขอครั้งแรกซ่ึงได�ยื่นไว�ภายในสิบสองเดือนก�อนการยื่นคําขอระหว�างประเทศเพ่ือประโยชน'ในการพิจารณางานท่ีปรากฏอยู�แล�วก็ได�   ในกรณีท่ีผู�ขอไม�อาจยื่นคําขอระหว�างประเทศภายในสิบสองเดือนนับแต�วันยื่นคําขอครั้งแรกตาม วรรคหนึ่ง ผู�ขออาจยื่นคําร�องเพ่ือขอฟ\]นสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรก พร�อมระบุเหตุผลและหลักฐานท่ีแสดงว�าตน ไม�มีเจตนา หรือได�ใช�ความระมัดระวังตามสมควรแก�กรณีแล�ว   มาตรา 55/4 คําขอระหว�างประเทศท่ียื่นต�อกรมทรัพย'สินทางปGญญา ให�จัดทําเป
นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร�อมท้ังชําระค�าดําเนินการในต�างประเทศภายใต�สนธิสัญญา  ในกรณีท่ีผู�ขอยื่นคําขอระหว�างประเทศเป
นภาษาไทย ให�ผู�ขอจัดทําคําแปลเป
นภาษาอังกฤษยื่นต�อกรมทรัพย'สินทางปGญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   คําขอระหว�างประเทศ การยื่นคําขอระหว�างประเทศ การยื่นคําแปลคําขอระหว�างประเทศ  การระบุวันยื่นคําขอระหว�างประเทศ รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนใดภายใต�สนธิสัญญาท่ีเก่ียวกับการรับคําขอระหว�างประเทศเพ่ือขอรับความคุ�มครองการประดิษฐ'ในประเทศภาคีแห�งสนธิสัญญา ให�เป
นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ส�วนท่ี ๒ การดําเนินการกับคําขอระหว�างประเทศ ท่ีขอรับความคุ&มครองการประดิษฐ)ในประเทศไทย  



- 13 -    มาตรา 55/5 การแจ�งความประสงค'ในการขอรับความคุ�มครองการประดิษฐ'ตามคําขอระหว�างประเทศในราชอาณาจักร ให�เป
นไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด พร�อมท้ังส�งคําแปลภาษาไทยของรายละเอียดการประดิษฐ' ข�อถือสิทธิ รูปเขียน (ถ�ามี) และบทสรุปการประดิษฐ' พร�อมท้ังชําระค�าธรรมเนียมคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ภายในระยะเวลาสามสิบเดือนนับแต�วันยื่นคําขอครั้งแรก  ในกรณีท่ีผู�ขอได�แจ�งความประสงค'และชําระค�าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งแล�ว แต�ยังไม�อาจส�งคําแปลเป
นภาษาไทยได� ผู�ขออาจขอผ�อนผันการยื่นคําแปลได�อีกภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีประกาศกําหนดโดยชําระค�าธรรมเนียมล�าช�า  เม่ือได�แจ�งความประสงค'ตามวรรคหนึ่งภายในกําหนดระยะเวลาแล�ว ให�ถือว�าคําขอระหว�างประเทศเป
นคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรท่ีได�ยื่นในราชอาณาจักรต้ังแต�วันยื่นคําขอระหว�างประเทศ และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ต�อไป  ในกรณีท่ีผู�ขอมิได�ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง หรือไม�ยื่นคําแปลภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให�ถือว�าคําขอระหว�างประเทศนั้นสิ้นผลในประเทศไทย   มาตรา 55/6 ในกรณีท่ีผู�ขอไม�อาจแจ�งความประสงค'จะขอรับความคุ�มครองการประดิษฐ'ในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาตามมาตรา 55/5 ผู�ขออาจยื่นคําร�องเพ่ือขอฟ\]นสิทธิคําขอระหว�างประเทศให�มีผลในราชอาณาจักรพร�อมระบุเหตุผลและหลักฐานว�าตนไม�มีเจตนา หรือได�ใช�ความระมัดระวังตามสมควรแก�กรณีแล�ว   มาตรา 55/7 หากคําขอระหว�างประเทศท่ีแจ�งความประสงค'จะขอรับความคุ�มครองในราชอาณาจักรตามมาตรา 55/5 มีการระบุวันยื่นคําขอครั้งแรกก�อนหน�าวันยื่นคําขอระหว�างประเทศ ให�ถือเป
นการขอใช�สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ เพ่ือประโยชน'ในการพิจารณางานท่ีปรากฏอยู�แล�วในราชอาณาจักร  ในกรณีวันยื่นคําขอครั้งแรกท่ีระบุในคําขอระหว�างประเทศเป
นวันก�อนหน�าวันยื่นคําขอระหว�างประเทศเกินกว�าสิบสองเดือน เนื่องจากได�รับอนุญาตให�ฟ\]นสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรกโดยสํานักงานรับคําขอในประเทศภาคีแห�งสนธิสัญญาเนื่องจากผู�ขอไม�มีเจตนา หรือได�ใช�ความระมัดระวังตามสมควรแก�กรณีแล�วผู�ขออาจยื่น คําร�องเพ่ือขอฟ\]นสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรก พร�อมระบุเหตุผลและหลักฐานท่ีแสดงว�าตนไม�มีเจตนา หรือได�ใช�ความระมัดระวังตามสมควรแก�กรณีแล�ว   มาตรา 55/8 การยื่นคําร�องเพ่ือขอฟ\]นสิทธิตามมาตรา 55/3 มาตรา 55/6 และมาตรา 55/7  ให�ดําเนินการภายในระยะเวลา และตามหลักเกณฑ' วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 55/9 ในกรณีท่ีคําขอระหว�างประเทศถูกสํานักงานรับคําขอในประเทศภาคีแห�งสนธิสัญญาปฏิเสธท่ีจะระบุวันยื่นคําขอระหว�างประเทศ หรือเป
นกรณีท่ีให�ถือว�าเป
นการถอนคําขอระหว�างประเทศ เนื่องจากความบกพร�องของสํานักงานรับคําขอนั้น ผู�ขออาจยื่นคําร�องขอให�ทบทวนผลการพิจารณาคําขอระหว�างประเทศต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีได� ตามหลักเกณฑ' วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   ในกรณีท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีเห็นว�า การปฏิเสธหรือการถอนคําขอระหว�างประเทศตามวรรคหนึ่ง เกิดจากความผิดพลาดหรือความละเลยของสํานักงานรับคําขอในประเทศภาคีแห�งสนธิสัญญาหรือสํานักระหว�างประเทศ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีดําเนินการกับคําขอระหว�างประเทศนั้นตามข้ันตอนท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ต�อไป และให�ถือว�าคําขอระหว�างประเทศดังกล�าวเป
นคําขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรท่ีได�ยื่นในราชอาณาจักรต้ังแต�วันท่ีระบุว�าเป
นวันยื่นคําขอระหว�างประเทศ  



- 14 -    มาตรา 55/10 การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 55/4 มาตรา 55/8 และมาตรา 55/9 ต�องดําเนินการให�สอดคล�องกับสนธิสัญญา  รายชื่อองค'กรตรวจค�นระหว�างประเทศ และองค'กรตรวจสอบเบ้ืองต�นระหว�างประเทศ ท่ีจะดําเนินการตรวจค�นหรือตรวจสอบเบ้ืองต�นระหว�างประเทศให�กับคําขอระหว�างประเทศท่ียื่นในราชอาณาจักร ให�เป
นไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  ค�าดําเนินการในต�างประเทศภายใต�สนธิสัญญาให�เป
นไปตามท่ีอธิบดีประกาศตามท่ีสํานักระหว�างประเทศ องค'กรตรวจค�นระหว�างประเทศ และองค'กรตรวจสอบเบ้ืองต�นระหว�างประเทศกําหนด”   มาตรา 55/11 เม่ือครบกําหนดระยะเวลาสามสิบเดือนนับแต�วันยื่นคําขอครั้งแรกและได�รับ คําแปลของคําขอระหว�างประเทศแล�ว ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีดําเนินการตรวจสอบคําขอและประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา 65 เบญจ แล�วแต�กรณี ท้ังนี้ ผู�ขออาจยื่นคําร�องขอให�ดําเนินการก�อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล�าวก็ได�  การประกาศโฆษณาให�ดําเนินการภายในหกเดือนนับแต�วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง”   มาตรา 40 ให�ยกเลิกความในมาตรา 65 จัตวา แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา ๖๕ จัตวา  ผู�ขอรับอนุสิทธิบัตรหรือผู�ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิท่ีจะขอรับจากอนุสิทธิบัตรเป
นสิทธิบัตร หรือจากสิทธิบัตรเป
นอนุสิทธิบัตรได�ภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้  (1) กรณีเปลี่ยนแปลงเป
นสิทธิบัตรให�ดําเนินการภายในสามป̀นับแต�วันขอรับอนุสิทธิบัตร ในราชอาณาจักรหรือก�อนการจดทะเบียนการประดิษฐ'และออกอนุสิทธิบัตร แล�วแต�ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงก�อน  (2) กรณีเปลี่ยนแปลงเป
นอนุสิทธิบัตรให�ดําเนินการภายในสามป̀นับแต�วันขอรับสิทธิบัตร ในราชอาณาจักร  ท้ังนี้ ผู�ขอมีสิทธิให�ถือว�าเอาวันยื่นคําขอเดิมเป
นวันยื่นคําขอ ตามหลักเกณฑ'และวิธีการท่ีกําหนด โดยกฎกระทรวง”   มาตรา 41 ให�ยกเลิกความในมาตรา 65 เบญจ แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา 65 เบญจ  เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีเสนอรายงานการตรวจสอบต�ออธิบดีแล�ว ให�อธิบดี มีคําสั่งให�จดทะเบียนการประดิษฐ'และออกอนุสิทธิบัตรหากพิจารณาเห็นว�า  (๑) สิ่งท่ีขอรับอนุสิทธิบัตรเป
นการประดิษฐ'ตามมาตรา 3   (2) คําขอรับอนุสิทธิบัตรถูกต�องตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด�วยมาตรา 16 และมาตรา 17 และ  (3) สิ่งนั้นได�รับการคุ�มครองตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด�วยมาตรา 9  ก�อนจดทะเบียนการประดิษฐ'และออกอนุสิทธิบัตร ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งให�ผู�ขอรับอนุสิทธิบัตรชําระค�าธรรมเนียมการออกอนุสิทธิบัตรและค�าธรรมเนียมประกาศโฆษณาโดยทางไปรษณีย'ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีอธิบดีกําหนด หากผู�ขอรับอนุสิทธิบัตรไม�ชําระค�าธรรมเนียมการออกอนุสิทธิบัตรและค�าธรรมเนียมประกาศโฆษณาภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีหนังสือแจ�ง 



- 15 -   ผู�ขอรับอนุสิทธิบัตรโดยทางไปรษณีย'ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีอธิบดีกําหนดอีกครั้งหนึ่ง และหากผู�ขอรับอนุสิทธิบัตรยังไม�ชําระค�าธรรมเนียมการออกอนุสิทธิบัตรและค�าธรรมเนียมประกาศโฆษณาภายในหกสิบวันนับแต�วันได�รับแจ�งดังกล�าวอีก ให�ถือว�าผู�ขอรับอนุสิทธิบัตรละท้ิงคําขอรับอนุสิทธิบัตร  ในกรณีท่ีอธิบดีพิจารณาเห็นว�าคําขอรับอนุสิทธิบัตรไม�เป
นไปตาม (1) (2) หรือ (3) ให�อธิบดีสั่งยก คําขอรับอนุสิทธิบัตรนั้น และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีหนังสือแจ�งคําสั่งโดยทางไปรษณีย'ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู�ขอรับอนุสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีอธิบดีกําหนดภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีอธิบดีมีคําสั่ง  อนุสิทธิบัตรให�เป
นไปตามแบบท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง”   มาตรา 42 ให�ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 65 ฉ แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา ๖๕ ฉ  ผู�ทรงอนุสิทธิบัตรหรือบุคคลใดอาจขอให�ตรวจสอบว�าการประดิษฐ'ท่ีได�รับ อนุสิทธิบัตรมีลักษณะตามท่ีกําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ หรือไม� ก็ได�ตลอดอายุของอนุสิทธิบัตรนั้น ตามหลักเกณฑ'และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด”   มาตรา 43 ให�ยกเลิกความในมาตรา 65 ทศ แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา ๖๕ ทศ  ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา 6/1 มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา 17/1 มาตรา ๑๘  มาตรา ๑๙ ทวิ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา 34/1 มาตรา ๓๕ ทวิ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๖ ทวิ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา 41/1 มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา 50/1 มาตรา ๕๐ ทวิ มาตรา ๕๑ มาตรา 51/1 มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา 53/1 และมาตรา ๕๕ ในหมวด ๒ ว�าด�วยสิทธิบัตรการประดิษฐ'และหมวด 2/1 คําขอระหว�างประเทศภายใต�สนธิสัญญาความร�วมมือด�านสิทธิบัตรมาใช�บังคับในหมวด ๓ ทวิ ว�าด�วยอนุสิทธิบัตรโดยอนุโลม”   มาตรา 44 ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เป
นวรรคสามของมาตรา 67 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ. 2522  “เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได�มีการแต�งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม�  ให�กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ�นจากตําแหน�งตามวาระนั้นอยู�ในตําแหน�งเพ่ือดําเนินงานต�อไปจนกว�ากรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงได�รับแต�งต้ังใหม�เข�ารับหน�าท่ี”   มาตรา 45 ให�ยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 70 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “(๒) วินิจฉัยอุทธรณ'คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีเก่ียวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 43 มาตรา  ๔๕ มาตรา  ๔๙ มาตรา  ๕๐ มาตรา 50 ทวิ  มาตรา  ๕๕ มาตรา  ๖๕ ฉ หรื อ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด�วยมาตรา 43 มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา 50 ทวิ หรือมาตรา ๗๒” 



- 16 -    มาตรา 46 ให�ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 72 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา ๗๒  ในกรณีท่ีมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘  มาตรา ๓๐ มาตรา 32/1 (๒) มาตรา 32/4 มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๐ มาตรา 50/1 มาตรา 50 ทวิ หรือมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบด�วยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๖๕ เบญจ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด�วยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๕๐ มาตรา 50 ทวิ หรือมาตรา 50/1 ผู�มีส�วนได�เสียตามมาตราดังกล�าวมีสิทธิอุทธรณ'ต�อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ถ�าไม�อุทธรณ'ภายในระยะเวลาดังกล�าว ให�ถือว�าคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีเป
นท่ีสุด”   มาตรา 47 ให�ยกเลิกความในมาตรา 73 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา ๗๓  ในการพิจารณาอุทธรณ'คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี หรือพิจารณารายงานการสอบสวนของอธิบดีตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ เพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือในการพิจารณาเพ่ือมีคําสั่งตามมาตรา 43 คณะกรรมการจะให�ผู�คัดค�าน หรือผู�โต�แย�ง หรือผู�ทรงสิทธิบัตร หรือผู�ทรงอนุสิทธิ บัตร หรือผู� ขอให�ตรวจสอบอนุสิทธิ บัตร หรือผู� ได� รับอนุญาตให� ใช�สิทธิ บัตรหรือตาม อนุสิทธิ บัตร แล�วแต�กรณี นําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมก็ได� ท้ังนี้  ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด”   มาตรา 48 ให�ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 74 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2542 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา ๗๔  เม่ือคณะกรรมการได�วินิจฉัยหรือมีคําสั่งตามมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๐ มาตรา 50/1 มาตรา 50 ทวิ มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด�วย มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๐ มาตรา 50/1 มาตรา 50 ทวิ หรือมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๗๒ แล�ว ให�แจ�งคําวินิจฉัยหรือคําสั่งพร�อมด�วยเหตุผลไปยังผู�อุทธรณ'และคู�กรณี หรือผู�ทรงสิทธิบัตร หรือ ผู�ทรงอนุสิทธิบัตร หรือผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิตามสิทธิบัตรหรือตามอนุสิทธิบัตร แล�วแต�กรณี คู�กรณีฝcายใดไม�เห็นด�วยกับคําวินิจฉัยหรือคําสั่งนั้น มีสิทธิอุทธรณ'ต�อศาลได�ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง ถ�าไม�ดําเนินคดีภายในระยะเวลาดังกล�าว ให�ถือว�าคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการเป
นท่ีสุด”   มาตรา 49 ให�ยกเลิกความของมาตรา 77 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2542 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา ๗๗  ในกรณีท่ีผู�ทรงสิทธิบัตรหรือผู�ทรงอนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ'ฟ<องผู�ผลิตท่ีฝcาฝ\นสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของตนเป
นคดีแพ�ง หากผู�ทรงสิทธิบัตรหรือผู�ทรง อนุสิทธิบัตรพิสูจน'ได�ว�าผลิตภัณฑ'ท่ีจําเลยผลิตมีลักษณะเช�นเดียวกันหรือคล�ายกันกับผลิตภัณฑ'ท่ีผลิตโดยใช�กรรมวิธีของผู�ทรงสิทธิบัตรหรือผู�ทรงอนุสิทธิบัตร ให�สันนิษฐานไว�ก�อนว�าจําเลยได�ใช�กรรมวิธีของผู�ทรงสิทธิบัตรหรือผู�ทรงอนุสิทธิบัตร เว�นแต�จําเลยจะพิสูจน'ให�เห็นเป
นอย�างอ่ืน”  



- 17 -    มาตรา 50 ให�ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 77 สัตต แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ. 2542 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา ๗๗ สัตต  ภายในเก�าสิบวันนับแต�วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 32/1 หรือวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ'และออกอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ'ใดผู�ขอรับอนุสิทธิบัตร  ผู�ทรงอนุสิทธิบัตรผู�ขอรับสิทธิบัตร หรือผู�ทรงสิทธิบัตรผู�ใดเห็นว�าการจดทะเบียนการประดิษฐ'และออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ'นั้นอาจไม�ชอบด�วยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐ'นั้น เป
นการประดิษฐ'อย�างเดียวกันกับของตนและตนได�ยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรหรือยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไว� ในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรดังกล�าว ผู�นั้นมีสิทธิขอให�ตรวจสอบว�าการประดิษฐ'นั้นได�ยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยไม�ชอบด�วยมาตรา ๖๕ ตรี หรือไม�”   มาตรา 51 ให�ยกเลิกความในมาตรา 79 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา 79  บรรดาคําขอ คําร�อง คําคัดค�าน คําโต�แย�ง และคําอุทธรณ'ตามพระราชบัญญัตินี้ ให�ใช�แบบพิมพ'และมีสําเนาตามท่ีอธิบดีกําหนด”   มาตรา 52 ให�ยกเลิกความในมาตรา 80 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน  “มาตรา ๘๐  บรรดาคําขอรับสิทธิบัตร คําขอรับอนุสิทธิบัตร คําขอให�ตรวจสอบการประดิษฐ'  คําคัดค�านการขอรับสิทธิบัตร คําขอแยกการประดิษฐ' คําร�องเพ่ือขอฟ\]นสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรก คําร�องเพ่ือขอฟ\]นสิทธิคําขอระหว�างประเทศให�มีผลในประเทศไทย คําขอถอนคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอแก�ไขสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรท่ีมีข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน�อย คําขอจดแจ�งสัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิ  คําขอแก�ไขสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิตามสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตรคําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอเปลี่ยนแปลงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอต�ออายุอนุสิทธิบัตร คําขอบันทึกคํายินยอมให�บุคคลอ่ืนใช�สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอใช�สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบอนุญาตให�ใช�สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําอุทธรณ'คําสั่งหรือ คําวินิจฉัยของอธิบดี ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบแทน ใบอนุญาตให�ใช�สิทธิ คําขออ่ืนๆ การคัดสําเนาเอกสารและการรับรองสําเนาเอกสาร ให�เสียค�าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง”   มาตรา 53 ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เป
นมาตรา 80/1 และมาตรา 80/2 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  “มาตรา 80/1  การยื่นคําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน การชําระเงิน การประกาศโฆษณา หนังสือเรียก หนังสือแจ�ง คําสั่งหรือคําวินิจฉัยใดๆ ของพนักงานเจ�าหน�าท่ี อธิบดีหรือคณะกรรมการ หรือหนังสืออ่ืนใดหรือการดําเนินการใดๆ ให�สามารถกระทําได�โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส'หรือโดยวิธีการอ่ืน ท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  



- 18 -    มาตรา 80/2  ในกรณีท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ส�งหนังสือเรียก หนังสือแจ�ง หรือหนังสืออ่ืนใดท่ีมีถึงผู�ยื่น คําขอผู�คัดค�าน ผู�โต�แย�ง หรือบุคคลอ่ืนใดทางไปรษณีย'ลงทะเบียนตอบรับ ให�ส�ง ณ สํานักงานหรือสถานท่ีท่ีระบุไว�ในคําขอ  ถ�าไม�สามารถส�งตามวิธีดังกล�าวในวรรคหนึ่งได� จะให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีนําหนังสือนั้นไปส�ง หรือจะส�งโดยทางไปรษณีย'ลงทะเบียนตอบรับอีกครั้งหนึ่งก็ได� ในกรณีท่ีให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีนําหนังสือนั้นไปส�ง ถ�าไม�พบผู�รับจะส�งให�แก�บุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล�วและอยู�หรือทํางานในสํานักงานหรือสถานท่ีดังกล�าวหรือจะปWดหนังสือนั้นไว�ในท่ีซ่ึงเห็นได�ง�าย ณ สํานักงานหรือสถานท่ีดังกล�าวของผู�รับนั้นก็ได�  เม่ือได�ส�งตามวิธีการดังกล�าวในวรรคสองและเวลาได�ล�วงพ�นไปเจ็ดวันแล�ว ให�ถือว�าบุคคลนั้นได�รับหนังสือนั้นแล�ว”   มาตรา 54 ให�เพ่ิมความต�อไปนี้เป
นมาตรา 87/1 แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  “มาตรา 87/1  บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ'หรืออนุสิทธิบัตร โดยปกปWดหรือแสดงข�อความอันเป
นเท็จหรือแสดงข�อความไม�ครบถ�วนเก่ียวกับแหล�งท่ีมาของทรัพยากรพันธุกรรม หรือ ภูมิปGญญาท�องถ่ินหรือเก่ียวกับการขออนุญาตก�อนการเข�าถึงและข�อตกลงแบ�งปGนผลประโยชน' ต�องระวางค�าปรับทางปกครองในอัตราไม�เกินสี่แสนบาท  ให�คณะกรรมการมีอํานาจลงโทษปรับทางปกครองตามท่ีกําหนดไว�ตามมาตรานี้ และในกรณี ท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจสั่งให�ผู�นั้นดําเนินการเพ่ือแก�ไขให�ถูกต�องหรือครบถ�วนได�  ในการพิจารณาออกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ให�คณะกรรมการคํานึงถึง ความร�ายแรงแห�งพฤติกรรมท่ีกระทําผิด ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ'ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  ในกรณีท่ีผู�ถูกลงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่งไม�ยอมชําระค�าปรับทางปกครองหรือชําระ ไม�ครบถ�วนถูกต�องหรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งคณะกรรมการตามวรรคสอง ให�นําบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช�บังคับโดยอนุโลม และในกรณีไม�มีเจ�าหน�าท่ีดําเนินการบังคับตามคําสั่ง หรือมีแต�ไม�สามารถดําเนินการบังคับทางปกครองได� ให�อธิบดีมีอํานาจฟ<องคดีต�อศาลเพ่ือบังคับชําระค�าปรับ ในการนี้ ถ�าศาลเห็นว�าคําสั่งให�ชําระค�าปรับนั้นชอบด�วยกฎหมาย ให�ศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษา และบังคับให�มีการยึดหรืออายัดทรัพย'สินขายทอดตลาดเพ่ือชําระค�าปรับได�  ในกรณีผู�กระทําผิดตามบทบัญญัตินี้ไม�ดําเนินการแก�ไขตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือกระทําความผิดซํ้าอีก ให�คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งตําหนิผู�นั้นโดยเปWดเผยต�อสาธารณชน”   มาตรา 55  ให�ยกเลิกอัตราค�าธรรมเนียมท�ายพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และให�ใช�บัญชีอัตราค�าธรรมเนียมท�ายพระราชบัญญัตินี้แทน   ความในวรรคหนึ่งมิให�ใช�บังคับกับอัตราค�าธรรมเนียมท�ายพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ในส�วนท่ีเก่ียวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ'ตามหมวด 3 ว�าด�วยสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ'ท่ีถูกแก�ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้   มาตรา 56  บรรดาคําขอท่ีได�ยื่นไว�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ถือว�าเป
นคําขอตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้และให�ดําเนินการดังต�อไปนี้ 



- 19 -    (1) ในกรณีท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีหรืออธิบดีได�มีคําสั่งอย�างหนึ่งอย�างใดไว�แล�ว ให�การดําเนินการเก่ียวกับคําขอดังกล�าวอยู�ในบังคับของบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ท่ีใช�บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช�บังคับต�อไปจนกว�าจะถึงท่ีสุด  (2) ในกรณีท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีหรืออธิบดีมิได�มีคําสั่งอย�างหนึ่งอย�างใด ให�การดําเนินการเก่ียวกับคําขอดังกล�าวอยู�ในบังคับของบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัตินี้  การดําเนินการเก่ียวกับค�าธรรมเนียมสําหรับคําขอตามวรรคหนึ่ง (1) ให�อยู�ในบังคับของบทบัญญัติ แห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ท่ีใช�บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช�บังคับต�อไปจนกว�าจะถึงท่ีสุด   มาตรา 57  คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิท่ีได�ยื่นไว�ก�อนวันพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ  ให�การดําเนินการเก่ียวกับคําขอดังกล�าวอยู�ในบังคับของบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ท่ีใช�บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช�บังคับต�อไปจนกว�าจะถึงท่ีสุด   มาตรา 58  บทบัญญัติตามท่ีกําหนดไว�ตามมาตรา 65 และอัตราค�าธรรมเนียมท�ายพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ท่ีถูกแก�ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ ให�มีผลใช�บังคับต�อไปกับหมวด 3 ว�าด�วยสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ'   มาตรา 59  การใช�สิทธิตามสิทธิบัตรในส�วนท่ี 5 ท่ีได�ดําเนินการแล�วตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร  พ.ศ. 2522 ท่ีใช�บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช�บังคับ ให�ถือว�าเป
นการใช�สิทธิตามสิทธิบัตรในส�วนท่ี 5 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้   มาตรา 60  บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  ท่ีใช�บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ยังคงใช�บังคับได�ต�อไปเพียงเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว�าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ   มาตรา 61  สิทธิบัตรการประดิษฐ'หรืออนุสิทธิบัตรท่ีไม�ได�ชําระค�าธรรมเนียมรายป̀และค�าธรรมเนียมเพ่ิมภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 43 วรรคสาม และคณะกรรมการยังมิได�มีคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ'หรืออนุสิทธิบัตรนั้น ให�อยู�ในบังคับของบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้   มาตรา 62  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย'รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้       



- 20 -   บัญชีอัตราค�าธรรมเนียม  ๑. คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร    ฉบับละ  2,500  บาท 2. คําขอรับสิทธิบัตรสําหรับแบบผลิตภัณฑ'อย�างเดียวกันและ     ยื่นคําขอในคราวเดียวกันต้ังแต� 10 คําขอข้ึนไป             10,000 บาท 3. การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ' ฉบับละ     500  บาท 4. คําขอแยกการประดิษฐ'      ฉบับละ  2,500  บาท 5. คําขอขยายระยะเวลาแก�ไขเพ่ิมเติม     คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร    ฉบับละ  5,000  บาท 6. คําร�องเพ่ือขอฟ\]นสิทธิวันยื่นคําขอครั้งแรก   ฉบับละ  5,000  บาท 7. คําร�องเพ่ือขอฟ\]นสิทธิคําขอระหว�างประเทศ     ให�มีผลในประเทศไทย    ฉบับละ  5,000  บาท 8. คําขอแก�ไขสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร     ท่ีมีข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน�อย    ฉบับละ     500  บาท 9. คําขอถอนคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร     ฉบับละ     500  บาท 10. คําขอให�ตรวจสอบการประดิษฐ'     คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร     (ก) ข�อถือสิทธิไม�เกิน 20 ข�อ             5,000  บาท     (ข) ข�อถือสิทธิข�อท่ี 20 ข้ึนไป ข�อละ         500  บาท  11. คําคัดค�านการขอรับสิทธิบัตร     ฉบับละ  5,000  บาท 12. สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร     ฉบับละ  1,000  บาท 13. ค�าธรรมเนียมรายป̀สําหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ'  ป̀ท่ี ๕         ๒,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๖         ๔,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๗         ๖,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๘         ๘,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๙                ๑๐,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๑๐                ๑๒,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๑๑                ๑๔,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๑๒                ๑๖,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๑๓                ๑๘,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๑๔                ๒๐,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๑๕                ๓๐,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๑๖                ๔๐,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๑๗                ๕๐,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๑๘                ๖๐,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๑๙                ๗๐,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๒๐                ๘๐,๐๐๐  บาท 



- 21 -    14. ค�าธรรมเนียมรายป̀สําหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ'  ป̀ท่ี ๕         1,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๖         2,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๗         3,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๘         4,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๙                  5,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๑๐                  6,๐๐๐  บาท  15. ค�าธรรมเนียมรายป̀สําหรับอนุสิทธิบัตร  ป̀ท่ี ๕                   ๒,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๖                   ๔,๐๐๐  บาท 16. ค�าธรรมเนียมการต�ออายุอนุสิทธิบัตร  ป̀ท่ี ๑                 ๑๔,๐๐๐  บาท  ป̀ท่ี ๒                 2๒,๐๐๐  บาท 17. คําขอจดแจ�งสัญญาอนุญาตให�       ใช�สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร    ฉบับละ       ๕๐๐  บาท ๑8. คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตร       หรืออนุสิทธิบัตร      ฉบับละ    1,000  บาท ๑9. คําขอเปลี่ยนแปลงคําขอรับ        สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร     ฉบับละ       ๕๐๐  บาท 20. ใบอนุญาตให�ใช�สิทธิตามสิทธิบัตร       หรืออนุสิทธิบัตร      ฉบับละ    ๑,000  บาท 21. ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร       หรือใบแทนใบอนุญาตให�ใช�สิทธิ    ฉบับละ    ๑,๐๐0  บาท 22. คําอุทธรณ'คําสั่งหรือ       คําวินิจฉัยของอธิบดี      ฉบับละ     2,5๐๐  บาท 23. การคัดสําเนาเอกสาร      หน�าละ          ๑๐  บาท 24. การรับรองสําเนาเอกสาร  เอกสารเกิน ๑๐ หน�า          ฉบับละ       ๑๐๐  บาท  เอกสารไม�เกิน ๑๐ หน�า       หน�าละ          ๑๐  บาท 25. คําขออ่ืน ๆ        ฉบับละ       ๑๐๐  บาท    
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