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      คู่มอืการจดสิทธิบัตร     

 สิทธิบัตร 
  “สิทธิบัตร”  เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทหน่ึงท่ีอยูใ่กลต้วัทุกคนมากท่ีสุดหรืออาจจะกล่าวได้
วา่สิทธิบตัรเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของทุกๆ คน  คือ ส่ิงของหรือเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ลว้นแลว้แต่เป็นผลท่ีไดจ้ากการประดิษฐ์คิดคน้ทั้งส้ิน  เช่น  การพฒันาเก่ียวกบัผงซกัฟอก  ซ่ึงในปัจจุบนั
เป็นผงซกัฟอกชนิดเขม้ขน้และมีประสิทธิภาพในการซกัลา้งสูง  เป็นตน้  ดงันั้น สิทธิบตัร  จึงมีส่วนช่วยใน
การด ารงชีวติของมนุษยมี์ความสะดวกสบาย และมีความปลอดภยัมากข้ึน 
ความหมาย 
   สิทธิบตัร (Patent)  หมายถึง  หนงัสือส าคญัท่ีรัฐออกใหเ้พื่อคุม้ครองการประดิษฐ์ (Invention) 
การออกแบบผลิตภณัฑ ์(Product Design) หรือผลิตภณัฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) ท่ีมีลกัษณะ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  (Department of Intellectual Property Thailand.    2009 : Website) 
            การประดิษฐ์ (Invention)  หมายถึง  ความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบั  ลกัษณะองคป์ระกอบ 
โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภณัฑ ์ รวมทั้งกรรมวธีิในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึน หรือท าให้เกิดผลิตภณัฑข้ึ์นใหม่  ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
            การออกแบบผลิตภณัฑ ์(Product Design) หมายถึง  ความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะ
ภายนอกของผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างไปจากเดิม                
 ผลิตภณัฑอ์รรถประโยชน์หรือท่ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  อนุสิทธิบตัร (Petty Patent) จะมีลกัษณะคลา้ยกนั
กบัการประดิษฐ ์แต่เป็นความคิดสร้างสรรคท่ี์มีระดบัการพฒันาเทคโนโลยไีม่สูงมากหรือเป็นการประดิษฐ์
คิดคน้เพียงเล็กนอ้ย 
         สิทธิบตัร(Patent) เป็นหนงัสือส าคญัท่ีรัฐออกใหเ้พื่อคุม้ครองการประดิษฐคิ์ดคน้หรือการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ ท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวา่ดว้ยสิทธิบตัร   พ.ศ. 
2522  เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทหน่ึงท่ีเก่ียวกบัการประดิษฐ์คิดคน้หรือการออกแบบ เพื่อ     ใหไ้ด้
ส่ิงของเคร่ืองใชห้รือส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  ท่ีเราใชก้นัอยูใ่นชีวติประจ าวนั  เช่น การประดิษฐ์
รถยนต ์ทีวี  คอมพิวเตอร์  โทรศพัท ์ หรือการออกแบบขวดบรรจุน ้าด่ืม  ขวดบรรจุน ้าอดัลม  หรือการ
ออกแบบลวดลายบนจานขา้ว   ถว้ยกาแฟ   ไม่ใหเ้หมือนของคนอ่ืน   เป็นตน้ 
 
ประเภทของสิทธิบัตร         

   สิทธิบตัร  คือ  สิทธิพิเศษ  ท่ีใหผู้ป้ระดิษฐคิ์ดคน้หรือผูอ้อกแบบผลิตภณัฑมี์สิทธิท่ีจะผลิตสินคา้
จ าหน่ายสินคา้แต่เพียงผูเ้ดียวในช่วงระยะเวลาหน่ึง  สิทธิบตัร  แบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ  สิทธิบตัรการ
ประดิษฐแ์ละสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
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           - การประดิษฐ์  หมายถึง  การคิดคน้เก่ียวกบั  กลไก  โครงสร้าง  ส่วนประกอบ  ของส่ิงของ
เคร่ืองใช ้ เช่น กลไกของกลอ้งถ่ายรูป  กลไกของเคร่ืองยนต ์ ยารักษาโรค  เป็นตน้  หรือการคิดคน้กรรมวธีิ
ในการผลิตส่ิงของ  เช่น  วธีิการในการผลิตสินคา้   วธีิการในการเก็บรักษาพืชผกัผลไมไ้ม่ใหเ้น่าเสียเร็ว
เกินไป   เป็นตน้ 
           - การออกแบบผลิตภณัฑ ์ หมายถึง  การออกแบบรูปร่าง  ลวดลาย  หรือสีสัน ท่ีมองเห็นได้
จากภายนอก  เช่น  การออกแบบแกว้น ้าใหมี้รูปร่างเหมือนรองเทา้  เป็นตน้ 
          อนุสิทธิบตัร (Petty Patent)  เป็นการใหค้วามคุม้ครองส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้เช่นเดียวกบัสิทธิบตัร
การประดิษฐ์  แต่แตกต่างกนัตรงท่ีการประดิษฐท่ี์จะขอรับอนุสิทธิบตัร เป็นการประดิษฐท่ี์มีเป็นการ
ปรับปรุงเพียงเล็กนอ้ยและมีประโยชน์ใชส้อยมากข้ึน 

เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร  

   การประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัรได ้ กฎหมายก าหนดวา่จะตอ้งมีคุณสมบติัครบทั้ง  3  อยา่ง 
ดงัต่อไปน้ี    (Department of Intellectual Property Thailand.    2009 : Website) 
           1.  เป็นส่ิงประดิษฐใ์หม่  คือ  ยงัไม่เคยมีจ าหน่ายหรือขายมาก่อน  หรือยงัไม่เคยเปิดเผย
รายละเอียดของส่ิงประดิษฐใ์นเอกสารส่ิงพิมพใ์ดๆ  ในทีวีหรือในวทิย ุ มาก่อน 
           2.  มีขั้นการประดิษฐท่ี์สูงข้ึน  คือ  ไม่เป็นส่ิงการประดิษฐ์ท่ีสามารถท าไดง่้าย โดยผูมี้ความรู้ 
ในระดบัธรรมดาหรืออาจพดูไดว้า่มีการแกไ้ขปัญหาทางเทคนิคของส่ิงประดิษฐท่ี์มีมาก่อน      
  3.  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม  หตัถกรรม  เกษตรกรรม และ 
พาณิชยกรรมได ้
   การประดิษฐท่ี์ขอรับอนุสิทธิบตัรได ้ กฎหมายก าหนดวา่  จะตอ้งมีคุณสมบติัครบทั้ง  2 อยา่ง  
ดงัต่อไปน้ี  
           1.  เป็นส่ิงประดิษฐใ์หม่  คือ  ยงัไม่เคยมีจ าหน่ายหรือขายมาก่อน  หรือยงัไม่เคยเปิดเผย
รายละเอียดของส่ิงประดิษฐใ์นเอกสารส่ิงพิมพใ์ดๆ  ในทีวีหรือวทิยมุาก่อน  
           2.  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หตัถกรรม เกษตรกรรม และ 
พาณิชยกรรมได ้                      
การประดิษฐ์ทีข่อรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้ 
   1.  จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของจุลชีพท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ  สัตว ์ พืช  หรือสาร
สกดัจากสัตวห์รือพชื  เช่น  แบคทีเรียท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ  พืชสมุนไพร  ยารักษาโรคท่ีสกดัจากสมุนไพร  
เป็นตน้ 
          2.  กฎเกณฑแ์ละทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เช่น  สูตรคูณ  เป็นตน้ 
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          3.  ระบบขอ้มูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์      เป็น
ตน้ 
          4.  วธีิการวนิิจฉยั  บ าบดั  หรือรักษาโรคมนุษย ์ หรือสัตว ์
          5.  การประดิษฐ ์ ท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอนัดี  อนามยั  หรือ  สวสัดิภาพของ
ประชาชน  เช่น การคิดสูตรยาบา้  เป็นตน้ 
ค าแนะน าการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

   เอกสารหลกัฐาน  ค าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์  และขอค ารับอนุสิทธิบตัร  ผูต้รวจรับค าขอ
จะตอ้งตรวจความครบถว้นของเอกสารและหลกัฐาน  ดงัน้ี 
             - แบบพิมพค์  าขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก)  ท่ีกรอกขอ้ความตามขอ้เทจ็จริงท่ีครบถว้น 
(หากขอ้ใดไม่มีขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้นั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งกรอก) 
             - รายละเอียดการประดิษฐ ์ท่ีมีหวัขอ้ต่างๆ อยา่งนอ้ย  ดงัน้ี  ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐส์าขา
วทิยาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐ์  ภูมิหลงัของศิลปะหรือวทิยาการท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะและความมุ่ง
หมายของการประดิษฐ์  ค าอธิบายรูปเขียนโดยยอ่ม  (ถา้มี)  การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์  และ
วธีิการในการประดิษฐท่ี์ดีท่ีสุด 
             - ขอ้ถือสิทธิ 
             - บทสรุปการประดิษฐ์ 
             - รูปเขียน (ถา้มี) 
             - เอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งยืน่มาพร้อมกบัค าขอ ดงัน้ี 
              กรณีท่ีผูข้อเป็นผูป้ระดิษฐ ์จะตอ้งยืน่หนงัสือรับรองสิทธิตามแบบ แบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
(พ) (ไม่จ  าเป็นตอ้งยืน่ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น) 
              กรณีท่ีผูข้อเป็นผูรั้บโอนสิทธิจากผูป้ระดิษฐ์  จะตอ้งยืน่หนงัสือโอนสิทธิ 
              กรณีท่ีผูข้อเป็นนายจา้งผูป้ระดิษฐ์  จะตอ้งยืน่หนงัสือแสดงการเป็นนายจา้งของผูป้ระดิษฐ์ 
              ถา้ผูข้อเป็นนิติบุคคล  จะตอ้งยืน่หนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกใหไ้ม่เกิน  6  เดือน 
ในกรณีท่ีผูข้อประสงคจ์ะขอถือสิทธิวนัยืน่ใหเ้ป็นวนัเดียวกบัท่ียืน่ขอไวค้ร้ังแรกในต่างประเทศ  ใหย้ืน่ค า
ขอถือสิทธิใหถื้อวนัยืน่ค  าขอในต่างประเทศเป็นคร้ังแรก  เป็นวนัยืน่ค าขอในประเทศไทย (แบบ สป/สผ/
อสป/002-ก) 

ค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์  
          เอกสารหลกัฐาน  ค าขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความ
ครบถว้นของเอกสารและหลกัฐาน ดงัน้ี 
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              - แบบพิมพค์  าขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ท่ีกรอกขอ้ความตามขอ้เทจ็จริงท่ีครบถว้น (หาก
ขอ้ใดไม่มีขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้นั้น ๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งกรอก)  
              - ค าพรรณนาแบบผลิตภณัฑ ์(ถา้มี) 
              - ขอ้ถือสิทธิ 
              - รูปเขียนหรือภาพถ่าย 
              - เอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีตอ้งยืน่มาพร้อมกบัค าขอ ดงัน้ี 
                 กรณีท่ีผูข้อเป็นผูอ้อกแบบ จะตอ้งยืน่หนงัสือรับรองสิทธิตามแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
(พ) (ไม่จ  าเป็นตอ้งยืน่ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น) 
                 กรณีท่ีผูข้อเป็นผูรั้บโอนสิทธิจากผูอ้อกแบบ จะตอ้งยื่นหนงัสือโอนสิทธิ  
                 กรณีท่ีผูข้อเป็นนายจา้งผูอ้อกแบบ จะตอ้งยืน่หนงัสือแสดงการเป็นนายจา้งของผูอ้อกแบบ 
                 ถา้ผูข้อเป็นนิติบุคคล จะตอ้งยืน่หนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกใหไ้ม่เกิน  6  เดือน 
 

การจัดเตรียมค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
  ค าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบตัร ประกอบดว้ย 
          ก. แบบพิมพค์  าขอ และเอกสารประกอบ 
          ข. รายละเอียดการประดิษฐ์ 
          ค. ขอ้ถือสิทธิ 
          ง. รูปเขียน (ถา้มี)  
          จ. บทสรุปการประดิษฐ์ 
   ก.แบบพมิพ์ค าขอ และเอกสารประกอบ 
          แบบพิมพค์  าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรตอ้งใชแ้บบพิมพท่ี์กรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาก าหนดและจะพิมพข้ึ์น  ซ่ึงไดแ้ก่แบบ  สป/สผ/001-ก   
ส่วนเอกสารประกอบค าขอมีอยูส่องลกัษณะ คือ 
          1.1 เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร มีลกัษณะต่างๆ  ดงัน้ี  
                 ในกรณีผูข้อเป็นผูป้ระดิษฐห์รือผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ์  ให้ยืน่ค  ารับรองเก่ียวกบัสิทธิขอรับ
สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร โดยใชแ้บบ  สป/สผ/001-ก (พ)  แต่ถา้ผูข้อซ่ึงเป็นผูป้ระดิษฐ์เป็นคนต่างดา้วและ
อ่านภาษาไทยไม่เขา้ใจใหใ้ช ้ Form PI/PD/001-A (Add)  ซ่ึงเป็นแบบพิมพท่ี์กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา
ก าหนดและจดัพิมพข้ึ์น   ผูข้อจะตอ้งยืน่แบบพิมพด์งักล่าวพร้อมกบัการยื่นขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร   
แต่ถา้ไม่สามารถยืน่พร้อมกบัค าขอได ้  ก็อาจขอผอ่นผนัได ้ 2  คร้ัง  คือ  คร้ังแรกขอผอ่นผนัไดเ้ป็นเวลา  
90  วนั และคร้ังท่ีสองขอผอ่นผนัไดอี้ก  30  วนั โดยตอ้งยืน่ขอผอ่นผนัก่อนส้ินก าหนดระยะเวลา  
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                 ในกรณีท่ีผูข้อมิใช่ผูป้ระดิษฐ์แต่เป็นผูมี้สิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรในฐานะอ่ืน  เช่น เป็น 
นายจา้งหรือผูว้า่จา้งของผูป้ระดิษฐ ์ เป็นทายาทหรือผูจ้ดัการมรดกของผูป้ระดิษฐ ์ หรือ  เป็นผูรั้บโอนสิทธิ
ขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  จะตอ้งยืน่เอกสารหลกัฐานแสดงวา่เป็นผูมี้สิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร
ในฐานะดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ีเอกสารหลกัฐานดงักล่าวจะตอ้งถูกตอ้งตามแบบท่ีกฎหมายก าหนดดว้ย เช่น ผู้
ขอท่ีเป็นผูรั้บโอนสิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  จะตอ้งยืน่หนงัสือโอนสิทธิขอรับสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัร ท่ีลงลายมือช่ือทั้งผูโ้อนและผูรั้บโอนดว้ย เป็นตน้ 
          1.2 เอกสารหลกัฐานการมอบอ านาจให้ตวัแทนกระท าการแทน  
                 ผูข้อจะตอ้งมอบอ านาจใหต้วัแทนซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อ
ด าเนินการ ขอรับสิทธิบตัรแทนโดยท าเป็นหนงัสือมอบอ านาจซ่ึงมีได ้ 2  กรณี  คือ 
                  1.2.1. ผูข้อเป็นผูท่ี้ไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ในกรณีดงักล่าวหนงัสือมอบอ านาจจะตอ้งมี
ค ารับรองของทูต  ท่ีปรึกษาการพาณิชย ์ขา้หลวงพาณิชย ์ผูช่้วยทูตการพาณิชย ์หรือกงสุลไทย  ซ่ึงประจ าอยู่
ในประเทศนั้น หรือมีค ารับรองของบุคคลซ่ึงกฎหมายของประเทศท่ีผูม้อบอ านาจมีถ่ินท่ีอยู ่ ซ่ึงโดยทัว่ไป
ไดแ้ก่  โนตารีพบัลิค (Notary-Public)  ถา้หนงัสือมอบอ านาจหรือค ารับรองดงักล่าวจดัท าข้ึนเป็นภาษา 
ต่างประเทศ ใหผู้ย้ืน่จดัใหมี้ค าแปลเป็นภาษาไทย โดยมีค ารับรองของผูแ้ปลและผูรั้บมอบอ านาจวา่ เป็นค า
แปลภาษาไทยท่ี ถูกตอ้งตรงกบัหนงัสือมอบอ านาจหรือค ารับรองนั้น และยืน่ค  าแปลดงักล่าวพร้อมกบั
หนงัสือมอบอ านาจ หรือค ารับรองดว้ย  
                  1.2.2. ผูข้อเป็นผูท่ี้มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยแต่ประสงคจ์ะมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการ
แทน (คือไม่ประสงคจ์ะด าเนินการดว้ยตนเอง)  
   ข. รายละเอียดการประดิษฐ์ 
          รายละเอียดการประดิษฐเ์ป็นส่วนท่ีผูข้อจะตอ้งจดัท าข้ึนเองโดยจะตอ้งมีลกัษณะดงัท่ีกล่าว
ขา้งตน้ ทั้งน้ี โดยจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัสิทธิบตัรดว้ย กฎกระทรวงดงักล่าวก าหนดวา่ รายละเอียดตอ้งระบุหวัขอ้เร่ือง
ตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
          ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ ์จะตอ้งระบุวา่การประดิษฐ์นั้นคืออะไร โดยระบุถึงลกัษณะส าคญัของ
การประดิษฐ์นั้นดว้ย เช่น พดัลมไฟฟ้า กรรมวธีิหล่อผนงัคอนกรีต เตาอบไฟฟ้า แบบจ่ายความร้อน เป็นตน้ 
จะตอ้งไม่ใชช่ื้อท่ีตั้งข้ึนเองหรือเคร่ืองหมายการคา้ เช่น เตาอบไฟฟ้าสุรชยั และจะตอ้งไม่ใชช่ื้อท่ีเป็นการ
อวดอา้งสรรพคุณ  เช่น  เตาแก๊สมหศัจรรย ์ หรือปากกาเนรมิต  เป็นตน้ 
          ลกัษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์  จะตอ้งระบุถึงลกัษณะท่ีส าคญัของการประดิษฐ์
โดยยอ่ รวมทั้งวตัถุประสงคข์องการประดิษฐด์งักล่าว ตวัอยา่งเช่น การขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
ส าหรับ "อุปกรณ์และวธีิวดัความยาวของวตัถุโดยความยาวคล่ืนแสงเลเซอร์" ผูจ้ะขอระบุวา่"ลกัษณะของ
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อุปกรณ์อนัเป็นการประดิษฐ์น้ีประกอบดว้ยแหล่งก าเนิดแสงเลเซอร์ เคร่ืองตรวจจบัสัญญาณ ส่วนบงัคบั
ทิศทาง โดยมีวงจรทางอิเล็กโทรนิกส์ควบคุมการท างานและความยาวของวตัถุและจุดประสงคข์องการ
ประดิษฐด์งักล่าว คือ เพื่อท่ีจะใหก้ารวดัความยาวของวตัถุมีค่าถูกตอ้งแน่นอนยิง่ข้ึน  
          สาขาวทิยาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐ์  จะตอ้งระบุวา่การประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัร จดัอยูใ่นสาขาวทิยาการหรือเทคโนโลยดีา้นใด  เช่น  วศิวกรรมเคร่ืองกล  วศิวกรรมไฟฟ้า เคมี 
ฟิสิกส์  เป็นตน้ 
          ภูมิหลงัของศิลปะหรือวทิยาการท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งระบุลกัษณะของการประดิษฐท่ี์มีอยูก่่อนแลว้ 
พร้อมทั้งขอ้บกพร่องต่างๆ  หรือปัญหาของการประดิษฐ์ดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่การประดิษฐ์
ท่ีขอรับสิทธิบตัรนั้นแตกต่างกบัการประดิษฐท่ี์มีอยูก่่อนแลว้อยา่งไรและเพียงใด ตวัอยา่งเช่น  การขอรับ
สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  ส าหรับ "อุปกรณ์และวธีิการวดัความยาวของวตัถุโดยความยาวคล่ืนแสงเลเซอร์" 
ดงักล่าวขา้งตน้ ในหวัขอ้น้ีจะระบุวา่  "ก่อนท่ีจะคิดประดิษฐก์ารประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัรน้ี การวดัความ
ยาวจะท าโดยเทียบกบัความยาวมาตรฐาน 1 เมตร ท่ีท  าจากโลหะผสมระหวา่งนิเกิลกบัโครเม่ียมหรือท่ีเรียก
กนัวา่  "นิโครม"  ความยาวดงักล่าวอาจเกิดการเปล่ียนแปลงได ้เน่ืองจากสัมประสิทธ์ิการขยายตวัของ
โลหะเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ซ่ึงเป็นเหตุใหค้วามยาวมาตรฐานดงักล่าวนั้นไม่คงท่ี    ในกรณีท่ี
เป็นการประดิษฐท่ี์ยงัไม่เคยมีมาก่อนเลย ผูข้ออาจจะระบุถึงปัญหาในทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกระตุน้ให้
เกิดแนวคิดดงักล่าว 
          การเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์  จะตอ้งระบุถึงรายละเอียดของการประดิษฐท่ี์ขอรับ
สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  วา่มีลกัษณะโครงสร้าง  ส่วนประกอบ  องคป์ระกอบ  หรือขั้นตอนอยา่งไรบา้ง     
การบรรยายในหวัขอ้น้ีจะตอ้งละเอียดสมบูรณ์  และชดัเจนพอท่ีจะท าใหผู้มี้ความช านาญในระดบัสามญั 
ในสาขาวทิยาการนั้นๆ สามารถอ่านแลว้เขา้ใจถึงการประดิษฐน์ั้นได ้และสามารถน าไปใชแ้ละปฏิบติัตาม
การประดิษฐ์นั้นไดด้ว้ยในหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์น้ี  ผูเ้ขียนควรค านึงถึงความชดัเจน
เป็นหลกัดงันั้น   ควรก าหนดลกัษณะและขั้นตอนการบรรยายใหดี้   หากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบักลไก  หรือ
เคร่ืองมือต่างๆ   จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีรูปเขียนประกอบในกรณีดงักล่าว  การอา้งอิงลกัษณะทาง
โครงสร้างในหวัขอ้น้ี  จะตอ้งสอดคลอ้งกบัรูปเขียนดว้ย  ตวัอยา่งในกรณีท่ีเป็นการขอรับสิทธิบตัรส าหรับ
เคร่ืองมือหรือกลไก  ในขั้นแรกควรอธิบายถึงส่วนประกอบหรือโครงสร้างของการประดิษฐน์ั้นวา่มี
ส่วนประกอบอยา่งไรประกอบกนัในลกัษณะใดและประกอบกนัแลว้จะใหผ้ลในทางปฏิบติัอยา่งไร  ขั้นท่ี
สองควรอธิบายถึงระบบการท างานหรือกรรมวธีิในการผลิตเร่ิมตั้งแต่น าวตัถุดิบเขา้ระบบและผา่น
ขบวนการต่างๆ ของอุปกรณ์  ซ่ึงควรจะระบุถึงรายละเอียดของขั้นตอนนั้นๆ ดว้ย จนกระทั้งไดเ้ป็น
ผลิตภณัฑส์ าเร็จออกมา 
          ค าอธิบายรูปเขียนโดยยอ่ จะตอ้งระบุถึงรูปเขียนท่ีเสนอมาพร้อมกบัค าขอ (ถา้มี) โดยระบุวา่รูป
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เขียนแต่ละรูปแสดงถึงส่วนใดของการประดิษฐ ์ เช่น  รูปท่ี 1 แสดงถึงส่วนประกอบทั้งหมดของเคร่ืองจกัร 
รูปท่ี 2  แสดงถึงส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 
          วธีิการในการประดิษฐท่ี์ดีท่ีสุด ในกรณีท่ีมีการระบุในหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐ์โดย
สมบูรณ์ ถึงวธีิการประดิษฐ์หลายวธีิ  ผูข้อจะตอ้งระบุถึงวธีิการประดิษฐท่ี์ดีท่ีสุด แต่ถา้มีการเปิดเผยวธีิการ
ประดิษฐ์ เพียงวธีิเดียวในหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ผูข้อก็สามารถระบุวา่ "วธีิการในการ
ประดิษฐท่ี์ดีท่ีสุดไดแ้ก่ วธีิการดงัท่ีไดบ้รรยายไวใ้นหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์"  
          การใชป้ระโยชน์ของการประดิษฐใ์นการผลิตทางอุตสาหกรรม หตัถกรรม เกษตรกรรม หรือ
พาณิชยกรรม ในกรณีท่ีลกัษณะของการประดิษฐเ์องไม่สามารถแสดงไดว้า่จะน าไปใชใ้นการผลิตในดา้น
ต่างๆ  ไดห้รือไม่เป็นอยา่งไร เช่น การประดิษฐส์ารประกอบเคมีข้ึนใหม่ผูข้อจะตอ้งอธิบายใหเ้ห็นวา่
สามารถน าเอาการประดิษฐ์นั้นไปใชใ้นทางใดบา้ง และมีประโยชน์อยา่งไร แต่ถา้โดยลกัษณะของการ
ประดิษฐน์ั้นเอง แสดงใหเ้ห็นไดอ้ยูแ่ลว้วา่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการผลิตได ้ก็ไม่จ  าเป็น ตอ้งมี
หวัขอ้น้ี  
   ค.  ข้อถือสิทธิ 
          ขอ้ถือสิทธิ  เป็นส่วนท่ีผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  ระบุถึงขอบเขตของการประดิษฐท่ี์
ตอ้งการไดรั้บความคุม้ครองขอ้ถือสิทธิเปรียบไดก้บัการก าหนดขอบเขตอนัเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นสิทธิของ
เจา้ของโฉนดท่ีดิน  ขอ้ถือสิทธิจะก าหนดขอบเขตอนัเก่ียวกบัลกัษณะของการประดิษฐ์ท่ีเป็นสิทธิของผู ้
ทรงสิทธิท่ีบุคคลอ่ืนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเคารพและละเวน้จากการกระท าอนัจะเป็นการละเมิดสิทธิของผูท้รง
สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
          ขอ้ถือสิทธิ  เป็นการระบุถึงส่วนของการประดิษฐท่ี์ผูข้อตอ้งการสงวนสิทธิมิใหค้นอ่ืนแสดงหา
ประโยชน์จากการประดิษฐ์ โดยหลกัการทัว่ไปแลว้ ขอบเขตของการประดิษฐท่ี์ระบุในขอ้ถือสิทธิจะตอ้ง
ไม่กวา้งหรือเกินไปกวา่ท่ีผูข้อไดท้  าการประดิษฐน์ั้นและท่ีไดเ้ปิดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์  ดงันั้น
หาก  ผูข้อตอ้งการขอถือสิทธิในลกัษณะของส่วนของการประดิษฐ์ ก็จะตอ้งเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบั
ลกัษณะส่วนนั้นของการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์  ชดัแจง้  และรัดกุมในรายละเอียดการประดิษฐด์ว้ย  ขอ้ถือ
สิทธิตอ้งระบุลกัษณะของการประดิษฐท่ี์ผูข้อประสงคจ์ะขอรับความคุม้ครองโดยชดัแจง้  รัดกุม  และ
สอดคลอ้งกบัรายละเอียดการประดิษฐ์  ถา้ขอ้ถือสิทธิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดค าขอนั้น
อาจถูกปฏิเสธได ้ หลกัท่ีวา่ขอ้ถือสิทธิจะตอ้งสอดคลอ้งกบัรายละเอียดการประดิษฐ์ ไดก้ล่าวถึงแลว้ขา้งตน้
ส่วนท่ีวา่ขอ้ถือสิทธิจะตอ้งชดัแจง้และรัดกุมนั้น  พอสรุปไดว้า่มีอยู ่ 2 ความหมาย  ดงัน้ี 
           1.ลกัษณะของถอ้ยค าท่ีใชจ้ะตอ้งชดัแจง้และรัดกุม  
                  ถอ้ยค าท่ีใชจ้ะตอ้งชดัเจน  หา้มใชถ้อ้ยค าท่ีคลุมเครือหรือมีความหมายเพื่อเลือกแบบกวา้งๆ  
เช่น  ระบุวา่ส่วนประกอบส่วนหน่ึงของการประดิษฐน์ั้น  "ท าจากโลหะหรือส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั"    ยอ่มไม่
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ชดัเจน  เพราะส่ิงท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกบัโลหะมีมากมาย 
          2. ลกัษณะของการแยกและจดัล าดบัขอ้ถือสิทธิ 
                  ความชดัแจง้และรัดกุมของขอ้ถือสิทธิอาจเกิดข้ึนจากวธีิการแยกและการจดัล าดบัขอ้ถือ
สิทธิ  รวมทั้งการอา้งอิงถึงขอ้ถือสิทธิอ่ืนๆ  ในค าขอเดียวกนันั้นดว้ยการพิจารณาวา่ควรแยกขอ้ถือสิทธิ
ออกเป็นหลายขอ้หรือควรมีขอ้ถือสิทธิเพียงขอ้เดียวหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของการประดิษฐท่ี์ขอรับ
สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  วา่การประดิษฐ์นั้นมีลกัษณะองคป์ระกอบหรือโครงสร้างซบัซอ้นหรือไม่เพียงใด    
ถา้เป็นการประดิษฐท่ี์ไม่ซบัซอ้นก็ไม่ควรแยกขอ้ถือสิทธิเป็นหลายขอ้  เพราะจะท าให้ขาดความชดัแจง้และ
รัดกุม  ในทางกลบักนัถา้เป็นการประดิษฐท่ี์ซบัซอ้นมาก  หากไม่แยกขอ้ถือสิทธิออกเป็นหลายๆ ขอ้ก็จะท า
ใหข้าดความชดัแจง้และรัดกุมเช่นเดียวกนั  ขอ้ถือสิทธิท่ีใชร้ะบุถึงลกัษณะทางเทคนิคอนัเป็นสาระส าคญั
ของการประดิษฐเ์รียกวา่  "ขอ้ถือสิทธิหลกั"  ส่วนขอ้ถือสิทธิท่ีระลึกถึงลกัษณะทางเทคนิคอนัเป็นลกัษณะ
พิเศษหรือรายละเอียดปลีกยอ่ย  เรียกวา่  "ขอ้ถือสิทธิรอง"   โดยทัว่ไป  การประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัรมกัมี
ลกัษณะ ท่ีไม่ซบัซอ้นมากจึงมกัจะมีขอ้ถือหลกัเพียงขอ้เดียวและมีขอ้ถือสิทธิรองอีก 2-3 ขอ้ ในกรณีท่ีขอ้
ถือสิทธิหลกัเพียงขอ้เดียวไม่สามารถคลุมถึงลกัษณะทางเทคนิคของการประดิษฐไ์ดท้ั้งหมด  ผูข้อจะระบุ
ขอ้ถือสิทธิหลกัหลายขอ้ส าหรับลกัษณะของการประดิษฐ์ประเภทเดียวกนัในค าขอรับสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัรฉบบัหน่ึงก็ได ้ การอา้งถึงขอ้ถือสิทธิอ่ืนในขอ้ถือรองนั้น  จะตอ้งอา้งในลกัษณะท่ีเป็นทางเลือก
เท่านั้น ประกอบดว้ยเคร่ืองเขยา่ท่ีมีลกัษณะพิเศษ…." แต่จะระบุวา่ "6. เคร่ืองซกัผา้ตาม 1 และ 4 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเคร่ืองเขยา่ท่ีมีลกัษณะพิเศษ" ไม่ได ้
   ง.  รูปเขียน (ถ้ามี)  
           เป็นส่วนท่ีจะช่วยใหผู้อ่้านค าขอรับสิทธิบตัรสามารถเขา้ใจรายละเอียดการประดิษฐไ์ดดี้ข้ึน
ดงันั้นกฎหมายจึงก าหนดวา่ หากจ าเป็นเพื่อท่ีจะท าใหส้ามารถเขา้ใจการประดิษฐ์โดยทัว่ไป   รูปเขียน
มกัจะจ าเป็นในกรณีท่ีเป็นค าขอรับสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐใ์นสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล  ฟิสิกส์ดว้ย 
หากผูข้อไม่ยืน่รูปเขียนในกรณีท่ีจ าเป็นค าขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได ้ รูปเขียนจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นชดัเจน
สอดคลอ้งกบัรายละเอียดการประดิษฐแ์ละเป็นไปตามหลกัวชิาการเขียนแบบ ตามลกัษณะและวธีิท่ีอธิบดี
กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาก าหนด  เช่น  จะตอ้งเขียนดว้ยหมึกสีด าเขม้ท่ีสามารถอยูไ่ดท้นนาน  และหา้ม
ระบายสีเขียนโดยใชอุ้ปกรณ์การเขียนแบบมีสัดส่วนท่ีถูกตอ้ง  และใชส้ัญลกัษณ์ (Drawing Symbols) 
ตามท่ีก าหนด   
           รูปเขียน  ใหแ้สดงรูปเขียนท่ีช่วยใหส้ามารถเขา้ใจถึงลกัษณะของการประดิษฐน้ี์ไดดี้ยิง่ข้ึน       
รูปเขียนน้ีตอ้งเป็นรูปท่ีเขียนข้ึนตามหลกัวชิาการเขียนแบบ คือ ใชเ้คร่ืองมือในการวาดเขียน  เช่น  การ
ลากเส้นตรงตอ้งใชไ้มบ้รรทดั  การวาดรูปวงกลมตอ้งใชว้งเวยีนหรือเคร่ืองเขียนแบบอ่ืนๆ  (รูปถ่ายไม่
สามารถใชป้ระกอบการพิจารณาได)้  และใหมี้หมายเลขช้ีแสดงช้ินส่วนต่างๆ เพื่อใชป้ระกอบการอธิบาย 
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ในหวัขอ้การเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์  โดยหมายเลขเหล่าน้ีตอ้งไม่อยูภ่ายในวงกลม  วงเล็บ  หรือ
เคร่ืองหมายใดๆ  และหมายเลขเดียวกนัใหช้ี้แสดงช้ินส่วนเดียวกนัและไม่ตอ้งระบุขนาดหรือบอกขนาด
ของช้ินส่วนท่ีไดป้ระดิษฐข้ึ์นและไม่ตอ้งอธิบายรูปเขียน ใหร้ะบุเพียง รูปท่ี 1, 2  หรือรูปท่ี  3  เท่านั้น 
   จ.  บทสรุปการประดิษฐ์ 
           เป็นส่วนของค าขอสิทธิบตัรการประดิษฐท่ี์จะช่วยใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  เจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบสิทธิบตัร  และผูส้นใจสามารถตรวจคน้  หรือคน้ควา้เก่ียวกบัการประดิษฐน์ั้นโดยไม่ตอ้ง
เสียเวลามาก  ผูข้อจะตอ้งจดัท าบทสรุปการประดิษฐใ์นทุกกรณี  หากผูข้อไม่ยืน่บทสรุปการประดิษฐ์ดว้ย  
ค  าขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได ้ 
           บทสรุปการประดิษฐต์อ้งสรุปสาระส าคญัของการประดิษฐท่ี์ไดเ้ปิดเผยหรือแสดงไวใ้นราย 
ละเอียดการประดิษฐ์  ขอ้ถือสิทธิและรูปเขียน (ถา้มี)  โดยจะตอ้งระบุลกัษณะทางเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การประดิษฐ์โดยยอ่  แต่ตอ้งเป็นไปในลกัษณะท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจไดดี้ข้ึนถึงปัญหาทางเทคนิคตลอดจนการ
แกไ้ขปัญหาโดยการประดิษฐ ์ และการใชก้ารประดิษฐน์ั้น  โดยจะตอ้งรัดกุม  ชดัแจง้และมีถอ้ยค าไม่เกิน 
200  ค า  
          การก าหนดจ านวนหนา้ ในแต่ละหนา้จะมีการก าหนดหนา้และจ านวนหนา้ไวท่ี้ก่ึงกลางหนา้ 
กระดาษเอ 4 ดา้นบนสุด ถา้เป็นเน้ือหาในส่วนเดียวกนั ไดแ้ก่ รายละเอียดการประดิษฐ ์ ขอ้ถือสิทธิ รูป
เขียนและบทสรุปการประดิษฐ ์ ใหเ้รียงล าดบัหนา้ต่อเน่ืองกนัไป  และใหข้ึ้นหนา้และจ านวนหนา้ใหม่ ของ
แต่ละส่วน  เช่น หนา้ 1 ของ จ านวน 3 หนา้, หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ , หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ .เป็นตน้  
          การก ากบับรรทดัทุกส่วนและแต่ละหนา้  หากมีบรรทดัเกิน  5 บรรทดั  ใหรุ้บุหมายเลขก ากบั
บรรทดัทุก  5  บรรทดั  ทางดา้นซา้ยมือ  และระบุต่อเน่ืองกนัลงมาตามล าดบั  เช่น 5,10,15....เป็นตน้ 
ส่วนประกอบทั้ง  5 ส่วนของค าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร  นอกจากส่วนท่ี 1 คือแบบพิมพค์  าขอแลว้
ส่วนอ่ืนๆ  คือ รายละเอียดการประดิษฐ ์ขอ้ถือสิทธิ  รูปเขียน  และบทสรุปการประดิษฐ ์ เป็นส่วนท่ีผูข้อ
จะตอ้งเตรียมจดัท าเองทั้งส้ิน   ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด  เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องกฎหมายสิทธิบตัรและเพื่อประโยชน์ในดา้นการบริหารงาน หลกัเกณฑ ์ และวธีิการ
ดงักล่าวท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 
                1.  ค  าขอรับสิทธิบตัรและเอกสารหลกัฐาน  จะตอ้งยืน่อยา่งนอ้ย  2  ชุด  ซ่ึงจะคืนให ้ 1  ชุด    
เพื่อเป็นส าเนาใหก้บัผูข้อรับสิทธิบตัร 
                2.  ค  าขอจะตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้ง ชดัเจน และครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบพิมพ ์ 
                3.  ค  าขอและส่วนประกอบทุกส่วนจะตอ้งพิมพห์รือดีดพิมพข์อ้ความเป็นภาษาไทย  
                4.  ลงลายมือช่ือผูข้อหรือตวัแทน 
            นอกจากน้ี  ยงัมีรายละเอียดปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการจดัเตรียมค าขอรับสิทธิบตัร  อยูเ่ป็นอนั
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มาก  ก่อนจดัท าค าขอรับสิทธิบตัรควรศึกษากฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบญัญติั
สิทธิบตัรและประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
 1.  ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร 
  เอกสารหลักฐาน  ค าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐแ์ละขอค ารับอนุสิทธิบตัร ผูต้รวจรับค า
ขอจะตอ้งตรวจความครบถว้นของเอกสารและหลกัฐาน ดงัน้ี 

- แบบพิมพค์  าขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ท่ีกรอกขอ้ความตามขอ้เทจ็จริงท่ีครบถว้น 
(หากขอ้ใดไม่มีขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้นั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งกรอก) 

- รายละเอียดการประดิษฐ ์ ท่ีมีหวัขอ้ต่าง ๆ อยา่งนอ้ย ดงัน้ี ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์
สาขาวทิยาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐ ์ภูมิหลงัของศิลปะหรือวทิยาการท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะและความมุ่ง
หมายของการประดิษฐ ์ ค าอธิบายรูปเขียนโดยยอ่ม (ถา้มี) การเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์ แล1ะ
วธีิการในการประดิษฐท่ี์ดีท่ีสุด 

- ขอ้ถือสิทธิ 
- บทสรุปการประดิษฐ์ 
- รูปเขียน (ถา้มี) 
- เอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งยืน่มาพร้อมกบัค าขอ ดงัน้ี 

 กรณีท่ีผูข้อเป็นผูป้ระดิษฐ ์ จะตอ้งยืน่หนงัสือรับรองสิทธิตามแบบ แบบ สป/สผ/อสป/
001-ก (พ) (ไม่จ  าเป็นตอ้งยืน่ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น) 
 กรณีท่ีผูข้อเป็นผูรั้บโอนสิทธิจากผูป้ระดิษฐ ์จะตอ้งยืน่หนงัสือโอนสิทธิ 
 กรณีท่ีผูข้อเป็นนายจา้งผูป้ระดิษฐ์จะตอ้งยืน่หนงัสือแสดงการเป็นนายจา้งของผู ้
ประดิษฐ์ 
 ถา้ผูข้อเป็นนิติบุคคล จะตอ้งยืน่หนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน 
 ในกรณีท่ีผูข้อประสงคจ์ะขอถือสิทธิวนัยืน่ใหเ้ป็นวนัเดียวกบัท่ียืน่ขอไวค้ร้ังแรกใน

ต่างประเทศ ใหย้ืน่ค  าขอถือสิทธิใหถื้อวนัยืน่ค  าขอในต่างประเทศเป็นคร้ังแรก เป็นวนัยืน่ค  าขอในประเทศ

ไทย (แบบ สป/สผ/อสป/002-ก) 

 2.  ค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์  
 เอกสารหลักฐาน  ค าขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความ
ครบถว้นของเอกสารและหลกัฐาน ดงัน้ี 
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- แบบพิมพค์  าขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ท่ีกรอกขอ้ความตามขอ้เทจ็จริงท่ีครบถว้น 
(หากขอ้ใดไม่มีขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้นั้น ๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งกรอก)  

- ค าพรรณนาแบบผลิตภณัฑ ์(ถา้มี) 
- ขอ้ถือสิทธิ 
- รูปเขียนหรือภาพถ่าย 
- เอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีตอ้งยืน่มาพร้อมกบัค าขอ ดงัน้ี 
 กรณีท่ีผูข้อเป็นผูอ้อกแบบ จะตอ้งยืน่หนงัสือรับรองสิทธิตามแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 

(พ) (ไม่จ  าเป็นตอ้งยืน่ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น) 
 กรณีท่ีผูข้อเป็นผูรั้บโอนสิทธิจากผูอ้อกแบบ จะตอ้งยื่นหนงัสือโอนสิทธิ  
 กรณีท่ีผูข้อเป็นนายจา้งผูอ้อกแบบจะตอ้งยืน่หนงัสือแสดงการเป็นนายจา้งของ

ผูอ้อกแบบ 
 ถา้ผูข้อเป็นนิติบุคคล จะตอ้งยืน่หนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน 

 3. ค าขอแก้ไขเพิม่เติม 
  ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

- แบบพิมพค์  าขอแกไ้ขเพิ่มเติม (แบบ สป/สผ/อสป/003-ก)  
- เอกสารท่ีผูข้อจะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม (อาจจะเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมบางส่วนของค าขอ

หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
ระยะเวลา  ไม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีผูข้อไดรั้บแจง้ 

 4.   การรับช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/สิทธิบัตรการ
ออกแบบผลติภัณฑ์ 
 ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

- ค าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภณัฑ ์อีก 1 ชุด 
 (เฉพาะกรณีค าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐผ์ูข้อตอ้งจดัส่งค าแปลขอ้ถือสิทธิและ
บทสรุปการประดิษฐเ์ป็นภาษาองักฤษ 1 ชุด 
 ระยะเวลา  ไม่เกิน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้คร้ังท่ีสอง 

(ส าหรับอนุสิทธิบตัรไม่มีขั้นตอนน้ี) 
 5.   ค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์/ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร 
  ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 
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- แบบพิมพค์  าขอใหต้รวจสอบการประดิษฐ ์(แบบ สป/อสป/005-ก) 
 (ส าหรับค าขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑไ์ม่มีขั้นตอนน้ี 

  ระยะเวลา  กรณีค าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ ์ไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัท่ีประกาศโฆษณา 
   กรณีอนุสิทธิบตัร ไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีประกาศโฆษณา 
 6.   การรับช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
  ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

- ค าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภณัฑ/์อนุสิทธิบตัรอีก 1 ชุด แลว้แต่
กรณี 

  ระยะเวลา  ไม่เกิน 60 วนันบัแต่วนัท่ีผูข้อไดรั้บแจง้  
 7.  ค าขอแปลงค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็นอนุสิทธิบัตร/ค าขอรับอนุสิทธิบัตรเป็น
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
  ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

- แบบพิมพค์  าขอแปลงค าขอฯ (แบบ สป/อสป/004-ก) 
- ค าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบตัรท่ียืน่ไวเ้ดิม 1 ชุด 
ระยะเวลา  
-   กรณีขอแปลงค าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐเ์ป็นอนุสิทธิบตัร ตอ้งกระท าก่อนมีการ 

ประกาศโฆษณา 
-   กรณีขอแปลงค าขอรับอนุสิทธิบตัรเป็นสิทธิบตัรการประดิษฐต์อ้งกระท าก่อนมีการรับ 

จดทะเบียนและออกอนุสิทธิบตัร 
 8. การคัดค้าน 
  ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

- แบบพิมพค์  าขอโตแ้ยง้ (แบบ สป/สผ/008-ก) 
- เอกสารประกอบการคดัคา้นส าหรับเจา้หนา้ท่ีจ านวน 2 ชุด และเอกสารผูค้ดัคา้น 1 ชุด 

  ระยะเวลา  การโตแ้ยง้จะตอ้งโตแ้ยง้ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าคดัคา้น 
 9.   การขอน าพยานหรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิม่เติม 
  ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

- แบบพิมพค์  าขอน าพยานหรือส่งหลกัฐานเพิ่มเติม (แบบ สป/สผ/007-ก (พ)) พร้อมทั้ง
พยานหรือหลกัฐานท่ีจะน ามาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมจ านวน 1 ชุด 

ระยะเวลา  ผูต้รวจรับค าขอ จะตอ้งพิจารณาถึงระยะเวลาการขอน าพยานหรือหลกัฐานวา่
เกินระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ดงัน้ี  
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  กรณีท่ีเป็นการคดัคา้น จะตอ้งยืน่ค าขอภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีคดัคา้น 
  กรณีท่ีเป็นการโตแ้ยง้  จะตอ้งยืน่ค าขอภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีโตแ้ยง้ 

 10. ค าอุทธรณ์ 
  ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

- แบบพิมพค์  าอุทธรณ์ (แบบ สป/สผ/อสป/009-ก) 
- เอกสารประกอบการอุทธรณ์ตน้ฉบบัจ านวน 1 ชุด และส าเนาอีกจ านวน 10 ชุด 

 ระยะเวลา  ไม่เกิน 60 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งหรือค าวนิิจฉยัของอธิบดี 
 11. ค าขอขึน้ทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร 
  ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครอบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

- แบบพิมพค์  าขอข้ึนทะเบียนเป็นตวัแทนสิทธิบตัร (แบบ สป/สผ/อสป/101-ก)  
- เอกสารหลกัฐาน 

 ส าเนาวฒิุบตัรไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี (เฉพาะดา้น วทิยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือกฎหมาย กรณีท่ีไม่ไดจ้บทางดา้นดงักล่าว จะตอ้งแนบรายละเอียดวชิาต่าง ๆ 

(Transcript) ท่ีมีการเรียนวชิาทางดา้นวทิยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 

 ส าเนาหลกัฐานท่ีแสดงวา่ไดผ้า่นการอบรมตามหลกัสูตรท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา
ก าหนด 
 รูปถ่ายขนาด 45 ซม. ซ่ึงถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
 12. การรับช าระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและการต่ออายุอนุสิทธิบัตร 
  ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

- ค าขอช าระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร (แบบ สป/สผ/อสป/010-ก)  
ค่าธรรมเนียม  เป็นไปตามกฎกระทรวงท่ีเป็นรายปี เร่ิมตั้งแต่ปีท่ี 5 จนส้ินอายแุลว้แต่กรณี 

  ระยะเวลา  ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรจะเร่ิมตน้ช าระตั้งแต่เร่ิมปีท่ี 5 จน
ส้ินอายแุลว้แต่กรณี (สิทธิบตัรการประดิษฐ ์ ปีท่ี 5-20 สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ ปีท่ี 5-10 และอนุ
สิทธิบตัร ปีท่ี 5-6 และต่ออายไุดอี้กสองคร้ัง ๆ ละ 2 ปี ) โดยเร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ียืน่ค  าขอจนส้ินปีท่ี 
4 ซ่ึงผูท้รงสิทธิบตัรจะตอ้งช าระภายใน 60 วนั ของระยะเวลาเร่ิมตน้ของแต่ละปี หากพน้ระยะเวลาดงักล่าว
ผูท้รงสิทธิยงัสามารถท่ีจะช าระไดต่้อไปอีก 120 วนั แต่จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละ 30 ของ
ค่าธรรมเนียมในปีนั้น ๆ เช่น 
  ค าขอท่ียืน่ไวเ้ม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2540 และไดรั้บจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2543 ผูข้อ

จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรายปี ปีท่ี 5 ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2544 ซ่ึงเป็นวนัเร่ิมตน้ของปีท่ี 5 และจะตอ้ง

วนัท่ี 60 
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ช าระภายในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2544  หากพน้วนัที  30 พฤษภาคม 2544  จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก

ร้อยละ 30 ซ่ึงจะตอ้งช าระภายในวนัท่ี 28 กนัยายน 2544  หากพน้ระยะเวลาท่ีเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มแลว้ 

สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรนั้นจะส้ินอายทุนัที 

 
 

 

 

 

 ถา้มีการรับจดทะเบียนหลงัจากส้ินปีท่ี  4 ไปแลว้ เช่น รับจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2546 ซ่ึง
เร่ิมปีท่ี 7 แลว้ ในกรณีน้ี จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรายปีควบ 3 ปี คือ ปีท่ี 5,6 และ 7 โดยจะตอ้งช าระ
ภายใน 60 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีอกสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรหากพน้ระยะเวลาดงักล่าวผูท้รงสิทธิบตัรยงัสามารถ
ท่ีจะช าระไดต่้อไปอีก 120 วนั แต่จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 13. ค าขอรับบ าเหน็จพเิศษ 
  ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครอบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

- แบบพิมพค์  าขอรับบ าเหน็จพิเศษ (แบบ สป/สผ/อสป/207-ค) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 
 14. ค าขอคืนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือเลกิข้อถือสิทธิบางข้อ 
  ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

- แบบพิมพค์  าขอคืนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรหรือเลิกขอ้ถือสิทธิบางขอ้ (แบบ สป/สผ/
อสป/208-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 

วนัส้ินอาย ุ

ร้อยละ 30 

วนัยืน่ 
1 เม.ย. 40 

เร่ิมปีท่ี 5 
1 เม.ย. 44 

วนัท่ีออก  
13 เม.ย.46  

วนัท่ี 60 
11 มิ.ย. 46 

120 วนั................. 
10 ต.ค. 46............ 

วนัส้ินอาย ุ

ร้อยละ 30 

วนัยืน่ 
1 เม.ย. 40 

เร่ิมปีท่ี 5 
1 เม.ย. 44 

วนัท่ีออก  
1 มี.ค.44  

วนัท่ี 60 
30 พ.ค. 46 

120 วนั................. 
28 ก.ย. 44............ 
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 15.   ค าขอรับใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนในอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 
  ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

- แบบพิมพค์  าขอรับในแทนสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร หรือใบแทนในอนุญาตให้ใช้

สิทธิตามสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร (แบบ สป/สผ/อสป/209-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เช่น ใบแจง้

ความของสถานีต ารวจ เป็นตน้ 

 16.   ค าขอบันทกึค ายินยอมให้บุคคลอืน่ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
   ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

- แบบพิมพค์  าขอบนัทึกค ายนิยอมให้บุคคลอ่ืนใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร 
(แบบ สป/สผ/อสป/202-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 

 
    17. ค าขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
  ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครบถว้ยของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

- แบบพิมพค์  าขออนุญาตใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร (แบบ สป/สผ/อสป/203-ค) 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 
 18.   ค าขอให้ยกเลิกใบอนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
  ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

- แบบพิมพค์  าขอใหย้กเลิกใบอนุญาตใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร (แบบ สป/สผ/
อสป/204-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 
 19.   ค าขอจดทะเบียนการอนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
  ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

- แบบพิมพค์  าขอจดทะเบียนการอนุญาตใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร (แบบ สป/
สผ/อสป/205-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เช่น สัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ เป็นตน้ 
 20.   ค าขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการรับโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดย
ทางมรดก 
  ผูต้รวจรับค าขอจะตอ้งตรวจความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

- แบบพิมพค์  าขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร และการรับโอนสิทธิบตัร/
อนุสิทธิบตัรโดยทางมรดก (แบบ สป/สผ/อสป/206-ค) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 
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สถานทีย่ื่นขอจดทะเบียน 

   สามารถยืน่ค าขอจดทะเบียนไดท่ี้  ส่วนบริหารงานจดทะเบียน (ชั้น 3)  ส านกัสิทธิบตัร กรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์เลขท่ี 44/100  ถ. สนามบินน ้า  ต.บางกระสอ  
อ.เมือง            จ.นนทบุรี  11000  หรือส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัท่ีท่านมีภูมิล าเนาอยู ่
 
วธีิการยืน่ขอจดทะเบียน 

          1.ยืน่ขอโดยตรงต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีพร้อมช าระค่าธรรมเนียม 

          2.ส่งค าขอทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงพนกังานเจา้หนา้ท่ี พร้อมช าระค่าธรรมเนียม โดยช าระทาง

ธนาณติัสั่งจ่ายในนาม  กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

พระราชบัญญตัิสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
แก้ไขเพิม่เติมโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีท่ี ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศ

วา่ 

โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยสิทธิบตัรเพื่อคุม้ครองการประดิษฐ ์และการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้โดยค าแนะน า และยนิยอมของสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติท าหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี  

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ "พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. ๒๕๒๒"  
มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนั นบัแต่วนัประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

มาตรา ๓ในพระราชบญัญติัน้ี 
"สิทธิบัตร" หมายความวา่ หนงัสือส าคญัท่ีออกใหเ้พื่อคุม้ครองการประดิษฐ ์หรือการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์ตามท่ีก าหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แห่งพระราชบญัญติัน้ี 
"อนุสิทธิบัตร" หมายความวา่ หนงัสือส าคญัท่ีออกใหเ้พื่อคุม้ครองการประดิษฐ ์ตามท่ีก าหนดใน

หมวด ๓ ทว ิแห่งพระราชบญัญติัน้ี 
"การประดิษฐ์" หมายความวา่ การคิดคน้หรือคิดท าข้ึน อนัเป็นผลให ้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑห์รือ

กรรมวธีิใดข้ึนใหม่ หรือการกระท าใด ๆ ท่ีท าใหดี้ข้ึนซ่ึงผลิตภณัฑห์รือกรรมวธีิ 
"กรรมวธีิ" หมายความวา่ วธีิการ กระบวนการ หรือกรรมวธีิในการผลิต หรือการเก็บรักษาใหค้ง

สภาพหรือใหมี้คุณภาพดีข้ึนหรือการปรับสภาพให้ดีข้ึนซ่ึงผลิตภณัฑ ์และรวมถึงการใชก้รรมวธีินั้น ๆ ดว้ย 
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"แบบผลติภัณฑ์" หมายความวา่ รูปร่างของผลิตภณัฑ ์หรือองคป์ระกอบ ของลวดลาย หรือสีของ
ผลิตภณัฑ ์อนัมีลกัษณะพิเศษส าหรับผลิตภณัฑซ่ึ์งสามารถใชเ้ป็นแบบส าหรับผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม
รวมทั้งหตัถกรรมได ้

"ผู้ทรงสิทธิบัตร" หมายความรวมถึงผูรั้บโอนสิทธิบตัร 

"ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร" หมายความรวมถึงผูรั้บโอนอนุสิทธิบตัร 

"คณะกรรมการ" หมายความวา่ คณะกรรมการสิทธิบตัร 

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

"อธิบดี" หมายความวา่ อธิบดีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา และใหห้มายความ รวมถึงผูซ่ึ้งอธิบดีกรม

ทรัพยสิ์นทางปัญญามอบหมายดว้ย 

"รัฐมนตรี" หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๔ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยรั์กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ านาจ

แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี ออกกฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราตามบญัชีทา้ย

พระราชบญัญติัน้ี ลดหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อ ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด ๒ 
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

ส่วนที ่๑ 
การขอรับสิทธิบัตร 

มาตรา ๕ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙ การประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัรไดต้อ้งประกอบ ดว้ยลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ 
(๒) เป็นการประดิษฐท่ี์มีขั้นการประดิษฐสู์งข้ึน และ 
(๓) เป็นการประดิษฐท่ี์สามารถประยกุตใ์นทางอุตสาหกรรม 

มาตรา ๖ การประดิษฐข้ึ์นใหม่ ไดแ้ก่ การประดิษฐท่ี์ไม่เป็นงานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้  
งานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ ใหห้มายความถึงการประดิษฐ ์ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(๑) การประดิษฐท่ี์มีหรือใชแ้พร่หลายอยูแ่ลว้ในราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรับสิทธิบตัร 
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(๒) การประดิษฐท่ี์ไดมี้การเปิดเผยสาระส าคญัหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือส่ิงพิมพท่ี์ได้
เผยแพร่อยูแ่ลว้ไม่วา่ในหรือนอกราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรับสิทธิบตัร และ ไม่วา่การเปิดเผยนั้นจะกระท า
โดยเอกสาร ส่ิงพิมพ ์การน าออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนดว้ยประการใด ๆ 

(๓) การประดิษฐท่ี์ไดรั้บสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรแลว้ไม่วา่ในหรือนอกราชอาณาจกัรก่อนวนั
ขอรับสิทธิบตัร 

(๔) การประดิษฐท่ี์มีผูข้อรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรไวแ้ลว้นอกราชอาณาจกัรเป็นเวลาเกินสิบ
แปดเดือน ก่อนวนัขอรับสิทธิบตัรแต่ยงัมิไดมี้การออกสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรให้ 

(๕) การประดิษฐท่ี์มีผูข้อรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรไวแ้ลว้ไม่วา่ในหรือนอกราชอาณาจกัร 
และไดป้ระกาศโฆษณาแลว้ก่อนวนัขอรับสิทธิบตัรในราชอาณาจกัร 

การเปิดเผยสาระส าคญัหรือรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนหรือเป็นผลมาจากการ กระท าอนัมิชอบดว้ย
กฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระส าคญัหรือรายละเอียดโดยผูป้ระดิษฐ ์รวมทั้งการแสดงผลงานของผู ้
ประดิษฐใ์นงานแสดงสินคา้ระหวา่งประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการและการ
เปิดเผยสาระส าคญัหรือรายละเอียดดงักล่าวไดก้ระท าภายในสิบสองเดือนก่อนท่ีจะมีการขอรับสิทธิบตัร มิ
ใหถื้อวา่เป็นการเปิดเผยสาระ ส าคญัหรือรายละเอียดตาม (๒) 

มาตรา ๗ การประดิษฐท่ี์มีขั้นการประดิษฐสู์งข้ึน ไดแ้ก่ การประดิษฐท่ี์ไม่เป็นท่ีประจกัษโ์ดยง่าย
แก่บุคคลท่ีมีความช านาญในระดบัสามญัส าหรับงานประเภทนั้น 

มาตรา ๘ การประดิษฐท่ี์สามารถประยกุตใ์นทางอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การ ประดิษฐท่ี์สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหตัถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม 

มาตรา ๙ การประดิษฐด์งัต่อไปน้ีไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติั 
(๑) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของจุลชีพท่ีมีอยูต่าม ธรรมชาติ สัตว ์พืช หรือสาร

สกดัจากสัตวห์รือพืช 
(๒) กฎเกณฑแ์ละทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(๓) ระบบขอ้มูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

(๔) วธีิการวนิิจฉยั บ าบดั หรือรักษาโรคมนุษย ์หรือสัตว์ 
(๕) การประดิษฐท่ี์ขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดี อนามยัหรือสวสัดิภาพของ

ประชาชน 
มาตรา ๑๐ ผูป้ระดิษฐ์เป็นผูมี้สิทธิขอรับสิทธิบตัร และมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการระบุช่ือวา่เป็นผู ้

ประดิษฐใ์นสิทธิบตัรสิทธิขอรับสิทธิบตัรยอ่มโอนและรับมรดกกนัได ้
การโอนสิทธิขอรับสิทธิบตัรตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูโ้อนและ ผูรั้บโอน 
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มาตรา ๑๑ สิทธิขอรับสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐซ่ึ์งลูกจา้งไดป้ระดิษฐข้ึ์น โดยการท างานตาม
สัญญาจา้งหรือโดยสัญญาจา้งท่ีมีวตัถุประสงคใ์หท้  าการประดิษฐ ์ยอ่มตกไดแ้ก่นายจา้งเวน้แต่สัญญาจา้งจะ
ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ความในวรรคหน่ึง ใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีท่ีลูกจา้งท่ีท าการประดิษฐส่ิ์ง หน่ึงส่ิงใดดว้ยการใชว้ธีิการ 
สถิติหรือรายงานซ่ึงลูกจา้งสามารถใชห้รือล่วงรู้ไดเ้พราะการเป็นลูกจา้งตามสัญญาจา้งนั้นแมว้า่สัญญาจา้ง
จะมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐ ์

มาตรา ๑๒ เพื่อส่งเสริมใหมี้การประดิษฐ์และเพื่อความเป็นธรรมแก่ลูกจา้งในกรณีท่ีการประดิษฐ์
ของลูกจา้งตามมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง ถา้นายจา้งไดรั้บประโยชน์จากการประดิษฐห์รือน าส่ิงประดิษฐน์ั้นไป
ใช ้ใหลู้กจา้งมีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จพิเศษจากนายจา้งนอกเหนือจากค่าจา้งตามปกติได ้

ใหลู้กจา้งท่ีท าการประดิษฐ์ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มีสิทธิไดรั้บ บ าเหน็จพิเศษจากนายจา้ง 
สิทธิท่ีจะไดรั้บบ าเหน็จพิเศษจะถูกตดัโดยสัญญาจา้งหาไดไ้ม่ 

การขอรับสิทธิตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหย้ืน่ต่ออธิบดีตาม หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง และใหอ้ธิบดีมีอ านาจก าหนดบ าเหน็จพิเศษ ใหแ้ก่ลูกจา้งตามท่ีเห็นสมควรโดยค านึงถึง
ค่าจา้ง ความส าคญัในการประดิษฐ ์ประโยชน์ ท่ีนายจา้งไดรั้บหรือจะไดรั้บจากการประดิษฐด์งักล่าว และ
เง่ือนไขอ่ืนตามท่ีก าหนดใน กฎกระทรวง  

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการประดิษฐข์องขา้ราชการ หรือพนกังานองคก์ารของรัฐ 
หรือรัฐวสิาหกิจ ใหถื้อวา่ขา้ราชการ หรือพนกังานองคก์ารของรัฐหรือ รัฐวสิาหกิจมีสิทธิเช่นเดียวกบั
ลูกจา้งตามความในมาตรา ๑๒ เวน้แต่ระเบียบของทางราชการหรือองคก์ารของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจนั้น จะ
ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

มาตรา ๑๔ บุคคลซ่ึงจะขอรับสิทธิบตัรไดต้อ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลท่ีมีส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นประเทศไทย 
(๒) มีสัญชาติของประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการ

คุม้ครองสิทธิบตัรซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยูด่ว้ย 
(๓) มีสัญชาติของประเทศท่ียนิยอมใหบุ้คคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีมีส านกังานแห่งใหญ่ 

ตั้งอยูใ่นประเทศไทยขอรับสิทธิบตัรในประเทศนั้นได ้
(๔) มีภูมิล าเนา หรืออยูใ่นระหวา่งการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยา่งแทจ้ริงและ

จริงจงัในประเทศไทย หรือประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการ

คุม้ครองสิทธิบตัรซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยูด่ว้ย 

มาตรา ๑๕ ถา้มีบุคคลหลายคนท าการประดิษฐร่์วมกนั บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิขอรับสิทธิบตัร
ร่วมกนั 
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ในกรณีผูป้ระดิษฐร่์วมคนใดไม่ยอมร่วมขอรับสิทธิบตัร หรือติดต่อ ไม่ได ้หรือไม่มีสิทธิขอรับสิทธิบตัร ผู ้
ประดิษฐค์นอ่ืนจะขอรับสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐท่ี์ไดท้  าร่วมกนันั้นในนามของตนเองก็ได ้
ผูป้ระดิษฐ์ร่วมซ่ึงไม่ไดร่้วมขอรับสิทธิบตัรจะขอเขา้เป็นผูร่้วมขอรับสิทธิบตัรเม่ือใดก็ไดก่้อนมีการออก
สิทธิบตัร เม่ือไดรั้บค าขอแลว้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้ก าหนดวนัสอบสวนไปยงัผูข้อรับสิทธิบตัร ในการ
น้ีใหส่้งส าเนาค าขอไปยงัผูข้อรับสิทธิบตัรและผูร่้วมขอรับสิทธิบตัรคนอ่ืนดว้ย 

ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะเรียกผูข้อรับ สิทธิบตัรและผูร่้วมขอรับ
สิทธิบตัร มาใหถ้อ้ยค าช้ีแจงหรือใหส่้งเอกสารหรือส่ิงใดเพิ่มเติม ก็ได ้เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดด้ าเนินการ
สอบสวนและอธิบดีไดว้นิิจฉยัแลว้ ใหแ้จง้ค าวนิิจฉยัไปยงัผูข้อรับสิทธิบตัรและผูร่้วมขอรับสิทธิบตัร 

มาตรา ๑๖ ในกรณีบุคคลหลายคนต่างท าการประดิษฐอ์ยา่งเดียวกนัโดยไม่ไดร่้วมกนั ให้บุคคลซ่ึง
ไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรไวก่้อนเป็นผูมี้สิทธิรับสิทธิบตัร ถา้ยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัร ในวนัเดียวกนั ใหท้  า
ความตกลงกนัวา่จะใหบุ้คคลใดมีสิทธิแต่ผูเ้ดียวหรือใหมี้สิทธิร่วมกนั ถา้ตกลงกนัไม่ไดภ้ายในเวลาท่ีอธิบดี
ก าหนด ใหคู้่กรณีน าคดีไปสู่ศาลภายในก าหนดเกา้สิบวนั นบัแต่วนัส้ินระยะเวลาท่ีอธิบดีก าหนด ถา้ไม่น า
คดีไปสู่ศาลภายในก าหนดดงักล่าว ใหถื้อวา่ บุคคลเหล่านั้นละทิ้งค าขอรับสิทธิบตัร 

มาตรา ๑๗ การขอรับสิทธิบตัรให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
ค าขอรับสิทธิบตัรใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์ 
(๒) ลกัษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ 
(๓) รายละเอียดการประดิษฐ์ท่ีมีขอ้ความสมบูรณ์ รัดกุม และชดัแจง้ อนัจะท าใหผู้มี้ความช านาญ

ในระดบัสามญัในศิลปะหรือวทิยาการท่ีเก่ียวขอ้งสามารถท าและปฏิบติัการตามการประดิษฐน์ั้นได ้และ
ตอ้งระบุวธีิการในการประดิษฐท่ี์ดีท่ีสุดท่ีผูป้ระดิษฐ์จะพึงทราบได้ 

(๔) ขอ้ถือสิทธิโดยชดัแจง้ 
(๕) รายการอ่ืนตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
ในกรณีท่ีประเทศไทยเขา้เป็นภาคีแห่งความตกลงหรือความร่วมมือระหวา่งประเทศเก่ียวกบั

สิทธิบตัร หากค าขอรับสิทธิบตัรเป็นไปตามท่ีก าหนดในความตกลงหรือความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ดงักล่าว ใหถื้อวา่ค าขอดงักล่าวเป็นค าขอรับสิทธิบตัรตาม พระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๑๘ ค าขอรับสิทธิบตัรแต่ละฉบบั ใหข้อไดเ้ฉพาะการประดิษฐ์อยา่งเดียว ค าขอรับสิทธิบตัร
เพื่อการประดิษฐห์ลายอยา่งในค าขอฉบบัเดียวกนั จะกระท าไดต่้อเม่ือการประดิษฐ์หลายอยา่งนั้นมีความ
เก่ียวพนัอนัอาจถือไดว้า่เป็นการประดิษฐ์อยา่งเดียวกนั 
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มาตรา ๑๙ บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือส่ิงประดิษฐใ์นงานแสดงต่อสาธารณชน ซ่ึงหน่วยงาน
ของรัฐเป็นผูจ้ดัหรืออนุญาตใหมี้ข้ึนในราชอาณาจกัร ถา้ไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ์นั้น
ภายในสิบสองเดือนนบัแต่วนัเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ใหถื้อวา่ ไดย้ืน่ค  าขอนั้นในวนัเปิดงานแสดงนั้น 

มาตรา ๑๙ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ท่ีไดย้ืน่ค าขอรับสิทธิบตัรส าหรับการ ประดิษฐไ์วน้อก
ราชอาณาจกัร ถา้ยืน่ค าขอรับสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐน์ั้นใน ราชอาณาจกัรภายในสิบสองเดือนนบัแต่
วนัท่ีไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรนอกราชอาณาจกัรเป็น คร้ังแรก บุคคลนั้นจะขอใหร้ะบุวา่วนัท่ีไดย้ืน่ค  าขอรับ
สิทธิบตัรนอกราชอาณาจกัรเป็นคร้ังแรกเป็นวนัท่ีไดย้ืน่ค  าขอในราชอาณาจกัรก็ได ้

มาตรา ๒๐ ผูข้อรับสิทธิบตัรอาจขอแกไ้ขเพิ่มเติมค าขอรับสิทธิบตัรได ้ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ
ท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง แต่การแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นตอ้งไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระส าคญัของการประดิษฐ์ 

มาตรา ๒๑ หา้มมิใหเ้จา้พนกังานซ่ึงมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการขอรับสิทธิบตัรเปิดเผยรายละเอียดการ
ประดิษฐ ์หรือยอมใหบุ้คคลใดตรวจหรือคดัส าเนารายละเอียดการประดิษฐ ์ไม่วา่โดยวิธีใด ๆ ก่อนมีการ
ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอม เป็นหนงัสือจากผูข้อรับสิทธิบตัร 

มาตรา ๒๒ หา้มมิใหบุ้คคลใดซ่ึงรู้อยูว่า่การประดิษฐ์นั้นไดมี้ผูย้ืน่ค  าขอรับ สิทธิบตัรไวแ้ลว้เปิดเผย
รายละเอียดการประดิษฐไ์ม่วา่โดยวธีิใด ๆ หรือกระท าโดยประการอ่ืนท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผู ้
ขอรับสิทธิบตัร ก่อนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากผู ้
ขอรับสิทธิบตัร 

มาตรา ๒๓ ในกรณีอธิบดีเห็นวา่การประดิษฐต์ามค าขอรับสิทธิบตัรใดเป็นการประดิษฐ ์ท่ีตอ้ง
รักษาไวเ้ป็นความลบัเพื่อประโยชน์แก่ความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร อธิบดีมีอ านาจสั่งใหป้กปิด
สาระส าคญัและรายละเอียดการประดิษฐ์นั้นไวเ้ป็นความลบั จนกวา่จะสั่งเป็นอยา่งอ่ืน 
หา้มมิใหบุ้คคลใดรวมทั้งผูข้อรับสิทธิบตัรเปิดเผยสาระส าคญัหรือ รายละเอียดการประดิษฐ ์โดยรู้อยูว่า่
อธิบดีไดส้ั่งใหป้กปิดไวเ้ป็นความลบัตามวรรคหน่ึง เวน้แต่ จะมีอ านาจท าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ส่วนที ่๒ 
การออกสิทธิบัตร 

มาตรา ๒๔ ในการออกสิทธิบตัรเพื่อคุม้ครองการประดิษฐ ์ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีท าการตรวจสอบ 
ดงัน้ี 

(๑) ตรวจสอบค าขอรับสิทธิบตัรใหถู้กตอ้งตามมาตรา ๑๗ 
(๒) ตรวจสอบการประดิษฐ์วา่เป็นการประดิษฐต์ามมาตรา ๕ 
ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดโดย กฎกระทรวง 

มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาออกสิทธิบตัร อธิบดีอาจขอใหส่้วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองคก์ารของรัฐ หรือส านกังานหรือองคก์ารสิทธิบตัรของรัฐต่างประเทศ หรือระหวา่งประเทศ 
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ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หรือรายละเอียดการ
ประดิษฐต์ามมาตรา ๑๗ (๓) ตามค าขอรับสิทธิบตัรได ้และอธิบดีอาจใหถื้อวา่การปฏิบติังานในการ
ตรวจสอบนั้นเป็นการปฏิบติังานของพนกังาน เจา้หนา้ท่ีได ้

มาตรา ๒๖ ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบตัร ถา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นวา่ค าขอ รับสิทธิบตัรใด
มีการประดิษฐ์หลายอยา่งท่ีไม่มีความเก่ียวพนักนัจนอาจถือไดว้า่เป็นการประดิษฐอ์ยา่งเดียวกนั ใหแ้จง้ใหผู้ ้
ขอรับสิทธิบตัรแยกค าขอส าหรับการประดิษฐแ์ต่ละอยา่ง 

ถา้ผูข้อรับสิทธิบตัรไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีไดแ้ยกตาม
วรรคหน่ึง ภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัไดรั้บแจง้จากพนกังานเจา้หนา้ท่ี ใหถื้อวา่ไดย้ืน่ค  าขอนั้นในวนั
ยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรคร้ังแรก 

การแยกค าขอใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดโดย กฎกระทรวง 
ในกรณีท่ีผูข้อรับสิทธิบตัรไม่เห็นดว้ยกบัค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ผูข้อรับสิทธิบตัรจะตอ้งยืน่

อุทธรณ์ค าสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลาหน่ึงร้อยยีสิ่บวนั เม่ืออธิบดี ไดว้นิิจฉยัและมีค าสั่งแลว้ ใหค้  าสั่ง
ของอธิบดีเป็นท่ีสุด 

มาตรา ๒๗ ในการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบตัร พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะเรียกผูข้อรับสิทธิบตัรมาให้
ถอ้ยค าช้ีแจง หรือใหส่้งเอกสาร หรือส่ิงใดเพิ่มเติมก็ได ้

ในกรณีท่ีผูข้อรับสิทธิบตัรไดย้ืน่ค าขอรับสิทธิบตัรไวแ้ลว้นอกราชอาณาจกัร ใหผู้ข้อรับสิทธิบตัร
ส่งผลการตรวจสอบการประดิษฐ ์หรือรายละเอียดการประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัรนั้นตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีจะตอ้งส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ใหผู้ข้อรับสิทธิบตัร ส่งเอกสารนั้นพร้อมดว้ยค า
แปลเป็นภาษาไทย 

ถา้ผูข้อรับสิทธิบตัรไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง หรือไม่ส่งเอกสาร
ตามวรรคสองภายในก าหนดเวลาเกา้สิบวนั ใหถื้อวา่ละทิ้งค าขอรับสิทธิบตัร เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น
อธิบดีอาจขยายก าหนดเวลาดงักล่าวใหต้ามท่ีเห็น สมควร 

มาตรา ๒๘ เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเสนอรายงานการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบตัร ต่ออธิบดีแลว้ 
(๑) ถา้อธิบดีพิจารณาเห็นวา่ค าขอรับสิทธิบตัรไม่ถูกตอ้งตามมาตรา ๑๗ หรือการประดิษฐน์ั้น

ไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามมาตรา ๙ ใหอ้ธิบดีสั่งยกค าขอรับสิทธิบตัร นั้นและใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมี
หนงัสือแจง้ค าสั่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน ตอบรับไปยงัผูข้อรับสิทธิบตัรหรือโดยวธีิการอ่ืนท่ีอธิบดี
ก าหนดภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีอธิบดีมีค าสั่ง 

(๒) ถา้อธิบดีพิจารณาเห็นวา่ค าขอรับสิทธิบตัรถูกตอ้งตามมาตรา ๑๗ และการประดิษฐน์ั้นไดรั้บ
ความคุม้ครองตามมาตรา ๙ ใหอ้ธิบดีมีค าสั่งใหป้ระกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบตัรนั้น ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์
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และวธีิการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง และก่อนการประกาศโฆษณา ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้ผูข้อรับ
สิทธิบตัรโดยวธีิการท่ีอธิบดีก าหนด หรือโดยมีหนงัสือแจง้โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ เพื่อใหผู้ ้
ขอรับสิทธิบตัรช าระค่า ธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผูข้อรับสิทธิบตัรไม่ช าระค่าธรรมเนียมการ
ประกาศโฆษณา ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้หรือไดรั้บหนงัสือแจง้โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรับ ดงักล่าว ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีหนงัสือแจง้ผูข้อรับสิทธิบตัรโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน ตอบรับ
อีกคร้ังหน่ึง และหากผูข้อรับสิทธิบตัรยงัไม่ช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายใน หกสิบวนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ดงักล่าวอีก ใหถื้อวา่ผูข้อรับสิทธิบตัรละทิ้งค าขอรับ สิทธิบตัร 

มาตรา ๒๙ เม่ือไดป้ระกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว้ ผูข้อรับสิทธิบตัรตอ้งยืน่ค าขอใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการประดิษฐว์า่เป็นการประดิษฐต์ามมาตรา ๕ ภายใน หา้ปีนบัแต่วนัประกาศโฆษณา 
ในกรณีท่ีมีการคดัคา้นและมีการอุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดีตาม มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ใหย้ืน่ค าขอ
ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีค าวินิจฉยัช้ีขาดถึงท่ีสุด แลว้ แต่ระยะเวลาใดจะส้ินสุดลงทีหลงั ถา้ผูข้อรับ
สิทธิบตัรไม่ยืน่ค  าขอภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้ใหถื้อวา่ละทิ้งค าขอรับสิทธิบตัร 

ในกรณีท่ีอธิบดีขอใหส่้วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์ารของรัฐ หรือส านกังาน หรือ
องคก์ารสิทธิบตัรของรัฐต่างประเทศหรือระหวา่งประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา ๒๕ ถา้มี
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบการประดิษฐ์นั้น ใหผู้ข้อรับสิทธิบตัรช าระค่าใชจ่้ายนั้นต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ภายในหกสิบวนั นบัแต่วนัท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ี แจง้ใหท้ราบ ถา้ผูข้อรับสิทธิบตัรไม่ช าระภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนดไวใ้หถื้อวา่ละทิ้งค าขอรับ สิทธิบตัร 

มาตรา ๓๐ เม่ือไดป้ระกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว้ ถา้ปรากฏวา่ค าขอรับ สิทธิบตัรไม่ชอบ
ดว้ยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหอ้ธิบดี สั่งยกค าขอรับสิทธิบตัร และให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้ค าสั่งไปยงัผูข้อรับสิทธิบตัรรวมทั้งผูค้ดัคา้นในกรณีท่ีมีการคดัคา้นตามมาตรา ๓๑ 
และใหป้ระกาศโฆษณาค าสั่งนั้นตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๑ เม่ือไดป้ระกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว้ บุคคลใดเห็นวา่ตนมีสิทธิรับสิทธิบตัร
ดีกวา่ผูข้อรับสิทธิบตัร หรือเห็นวา่ค าขอรับสิทธิบตัรใดไม่ชอบดว้ยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา 
๑๑ หรือมาตรา ๑๔ จะยืน่ค  าคดัคา้นต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีก็ได ้แต่ตอ้งยืน่ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนั
ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ 

เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดรั้บค าคดัคา้นตามวรรคหน่ึง ให้ส่งส าเนา ค าคดัคา้นไปยงัผูข้อรับ
สิทธิบตัร ใหผู้ข้อรับสิทธิบตัรยืน่ค  าโตแ้ยง้ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ี ผูข้อรับสิทธิบตัรไดรั้บส าเนาค า
คดัคา้น ถา้ผูข้อรับสิทธิบตัรไม่ยืน่ค  าโตแ้ยง้ ใหถื้อวา่ละทิ้งค าขอรับสิทธิบตัร 

ค าคดัคา้นและค าโตแ้ยง้ใหย้ืน่พร้อมทั้งแสดงหลกัฐาน 
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มาตรา ๓๒ ในการพิจารณาค าคดัคา้นและค าโตแ้ยง้ ผูค้ดัคา้น หรือผูโ้ตแ้ยง้จะน าพยานหลกัฐานมา
แสดงหรือแถลงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ้ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนด 
เม่ืออธิบดีไดว้นิิจฉยัและมีค าสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔แลว้ ใหแ้จง้ค าวินิจฉยัและค าสั่งไปยงัผู ้
คดัคา้นและผูโ้ตแ้ยง้พร้อมดว้ยเหตุผล 

มาตรา ๓๓ เม่ือผูข้อรับสิทธิบตัรยืน่ค าขอใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการประดิษฐต์ามมาตรา 
๒๙ และพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดท้  าการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แลว้ ให ้พนกังานเจา้หนา้ท่ีท ารายงานการ
ตรวจสอบเสนออธิบดี 

เม่ืออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึงแลว้ เห็นวา่ไม่มี
เหตุขดัขอ้งในการออกสิทธิบตัร และเป็นกรณีท่ีไม่มีการคดัคา้นตาม มาตรา ๓๑ หรือในกรณีท่ีมีการ
คดัคา้นตามมาตรา ๓๑ แต่อธิบดีไดว้นิิจฉยัวา่ผูข้อรับสิทธิบตัร เป็นผูมี้สิทธิ ใหอ้ธิบดีสั่งใหรั้บจดทะเบียน
การประดิษฐ์และออกสิทธิบตัรใหแ้ก่ผูข้อรับ สิทธิบตัร และใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้ใหผู้ข้อรับสิทธิบตัร
ช าระค่าธรรมเนียมการออก สิทธิบตัรภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

เม่ือผูข้อรับสิทธิบตัรไดช้ าระค่าธรรมเนียมตามวรรคสองแลว้ ใหจ้ด ทะเบียนการประดิษฐแ์ละ
ออกสิทธิบตัรให้แก่ผูข้อรับสิทธิบตัรภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ ช าระค่าธรรมเนียม แต่ตอ้งไม่ก่อน
ส้ินระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๒ ถา้ผูข้อรับสิทธิบตัร ไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรค
สองใหถื้อวา่ละทิ้งค าขอรับสิทธิบตัร 

สิทธิบตัรใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๔ ในกรณีท่ีมีผูค้ดัคา้นตามมาตรา ๓๑ และอธิบดีไดว้นิิจฉยัวา่ผูค้ดัคา้นเป็นผูมี้สิทธิรับ

สิทธิบตัร ใหอ้ธิบดีสั่งยกค าขอรับสิทธิบตัร 
ในกรณีท่ีผูข้อรับสิทธิบตัรมิไดอุ้ทธรณ์ค าสั่งของอธิบดี หรือไดอุ้ทธรณ์ ค าสั่งของอธิบดีและ

คณะกรรมการ หรือศาลไดมี้ค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ ถา้ผูค้ดัคา้นไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรส าหรับ
การประดิษฐ์นั้นภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัมีค าสั่งของอธิบดี หรือนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการหรือ
ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงท่ีสุด แลว้แต่กรณี ใหถื้อวา่ผูค้ดัคา้นไดย้ืน่ค  าขอนั้นในวนัเดียวกบัวนัท่ีผู ้
ขอรับสิทธิบตัรยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัร และใหถื้อวา่การประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบตัรของผูถู้กคดัคา้น
ตามมาตรา ๒๘ เป็นประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบตัรของผูค้ดัคา้นดว้ย ในกรณีเช่นน้ี ผูใ้ดจะยืน่ค  า
คดัคา้นค าขอรับสิทธิบตัรของผูค้ดัคา้นเพราะเหตุตนมีสิทธิดีกวา่นั้นไม่ได ้

ในการออกสิทธิบตัรใหแ้ก่ผูค้ดัคา้นนั้น ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีท าการตรวจสอบค าขอรับสิทธิบตัร

และตรวจสอบการประดิษฐข์องผูค้ดัคา้นตามมาตรา ๒๔ และใหน้ ามาตรา ๒๙ มาใชบ้งัคบัแก่ผูค้ดัคา้นดว้ย 
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ส่วนที ่๓ 
สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร 

มาตรา ๓๕ สิทธิบตัรการประดิษฐใ์หมี้อายยุีสิ่บปีนบัแต่วนัขอรับสิทธิบตัรในราชอาณาจกัร ใน
กรณีท่ีมีการด าเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิใหน้บัระยะเวลาในระหวา่ง
การด าเนินคดีดงักล่าวเป็นอายขุองสิทธิบตัรนั้น 

มาตรา ๓๕ ทวิ การกระท าท่ีขดัต่อมาตรา ๓๖ ก่อนวนัออกสิทธิบตัร มิให ้ถือวา่เป็นการละเมิด
สิทธิของผูท้รงสิทธิบตัร เวน้แต่จะเป็นการกระท าต่อการประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัรและไดมี้การประกาศ
โฆษณาค าขอดงักล่าวตามมาตรา ๒๘ แลว้ โดยบุคคลผูก้ระท า รู้วา่การประดิษฐน์ั้นไดมี้การยืน่ขอรับ
สิทธิบตัรไวแ้ลว้ หรือไดรั้บค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่การประดิษฐน์ั้นไดมี้การยืน่ขอรับ
สิทธิบตัรไวแ้ลว้ ในกรณีเช่นน้ี ผูข้อรับสิทธิบตัรมีสิทธิไดรั้บค่าเสียหายจากบุคคลผูฝ่้าฝืนสิทธินั้น การเรียก
ค่าเสียหายดงักล่าว ใหย้ืน่ฟ้องต่อศาลหลงัจากท่ีไดมี้การออกสิทธิบตัรใหแ้ก่ผูข้อรับสิทธิบตัรแลว้ 

มาตรา ๓๖ ผูท้รงสิทธิบตัรเท่านั้นมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณีสิทธิบตัรผลิตภณัฑ ์สิทธิในการผลิต ใช ้ขาย มีไวเ้พื่อขาย เสนอขายหรือน าเขา้มาใน

ราชอาณาจกัรซ่ึงผลิตภณัฑ์ตามสิทธิบตัร 
(๒) ในกรณีสิทธิบตัรกรรมวิธี สิทธิในการใชก้รรมวธีิตามสิทธิบตัร ผลิตใช ้ขาย มีไวเ้พื่อขาย 

เสนอขายหรือน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ผลิตโดยใช ้กรรมวธีิตามสิทธิบตัร 
ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบัแก่ 
(๑) การกระท าใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา คน้ควา้ ทดลอง หรือวิจยั ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อการ

ใชป้ระโยชน์ตามปกติของผูท้รงสิทธิบตัร และไม่ท าใหเ้ส่ือมเสียต่อประโยชน์อนัชอบธรรมของผูท้รง
สิทธิบตัรเกินสมควร 

(๒) การผลิตผลิตภณัฑห์รือใชก้รรมวธีิดงัท่ีผูท้รงสิทธิบตัรไดจ้ด ทะเบียนไว ้ซ่ึงผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์
หรือผูใ้ชก้รรมวธีิดงักล่าวไดป้ระกอบกิจการหรือมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใชเ้พื่อประกอบกิจการดงักล่าวโดย
สุจริตก่อนวนัยืน่ขอรับสิทธิบตัรในราชอาณาจกัร โดยผูผ้ลิตหรือผูใ้ชก้รรมวธีิไม่รู้หรือไม่มีเหตุอนัควรรู้ถึง
การจดทะเบียนนั้น ทั้งน้ี โดยไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งมาตรา ๑๙ ทว ิ

(๓) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย ์โดยผูป้ระกอบวชิาชีพ เวชกรรมหรือผูป้ระกอบโรค
ศิลปะ รวมทั้งการกระท าต่อผลิตภณัฑย์าดงักล่าว 

(๔) การกระท าใด ๆ เก่ียวกบัการขอข้ึนทะเบียนยา โดยผูข้อมีวตัถุประสงคท่ี์จะผลิต จ าหน่าย หรือ
น าเขา้ซ่ึงผลิตภณัฑย์าตามสิทธิบตัรหลงัจากสิทธิบตัร ดงักล่าวส้ินอายลุง 

(๕) การใชอุ้ปกรณ์ซ่ึงเป็นการประดิษฐท่ี์ไดรั้บสิทธิบตัรท่ีเก่ียวกบัตวัเรือ เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์
อ่ืนของเรือของประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหวา่งประเทศ เก่ียวกบัการคุม้ครอง
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สิทธิบตัรซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยูด่ว้ย ในกรณีท่ีเรือดงักล่าวไดเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว
หรือโดยอุบติัเหตุ และจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวกบัเรือนั้น 

(๖) การใชอุ้ปกรณ์ซ่ึงเป็นการประดิษฐท่ี์ไดรั้บสิทธิบตัรท่ีเก่ียวกบั การสร้างการท างาน หรือ

อุปกรณ์อ่ืนของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหวา่ง

ประเทศเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิบตัรซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยูด่ว้ย ในกรณีท่ีอากาศยานหรือยานพาหนะ

ดงักล่าวไดเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวหรือโดยอุบติัเหตุ 

(๗) การใช ้ขาย มีไวเ้พื่อขาย เสนอขาย หรือน าเขา้มาในราชอาณา-จกัร ซ่ึงผลิตภณัฑต์ามสิทธิบตัร 

หากผูท้รงสิทธิบตัรไดอ้นุญาต หรือยนิยอมใหผ้ลิต หรือขายผลิตภณัฑด์งักล่าวแลว้ 

มาตรา ๓๖ ทวิ สิทธิของผูท้รงสิทธิบตัรตามมาตรา ๓๖ ในการประดิษฐท่ี์ไดรั้บสิทธิบตัรมีขอบเขต

ดงัระบุในขอ้ถือสิทธิ ในการวนิิจฉยัขอบเขตของการประดิษฐต์ามขอ้ ถือสิทธิ ใหพ้ิจารณาลกัษณะของการ

ประดิษฐท่ี์ระบุในรายละเอียดการประดิษฐแ์ละรูปเขียนประกอบดว้ย 

ขอบเขตของการประดิษฐท่ี์ไดรั้บความคุม้ครองยอ่มคลุมถึงลกัษณะของการประดิษฐ์ท่ีแมจ้ะมิไดร้ะบุใน

ขอ้ถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แต่เป็นส่ิงท่ีมีคุณสมบติัประโยชน์ใชส้อย และท าใหเ้กิดผลท านองเดียวกบั

ลกัษณะของการประดิษฐท่ี์ระบุไวใ้นขอ้ ถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลท่ีมีความช านาญในระดบัสามญั

ในศิลปะหรือวทิยาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐน์ั้น 

มาตรา ๓๗ ผูท้รงสิทธิบตัรมีสิทธิใชค้  าวา่ “สิทธิบตัรไทย” หรืออกัษร สบท. หรืออกัษร

ต่างประเทศท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนั ใหป้รากฏท่ีผลิตภณัฑ ์ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของผลิตภณัฑห์รือ

ในการโฆษณาการประดิษฐต์ามสิทธิบตัร 

การใชค้  าหรืออกัษรตามวรรคหน่ึงตอ้งระบุหมายเลขสิทธิบตัรไวด้ว้ย 

มาตรา ๓๘ ผูท้รงสิทธิบตัรจะอนุญาตใหบุ้คคลใดใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรของตนตามมาตรา ๓๖ 

และมาตรา ๓๗ หรือจะโอนสิทธิบตัรใหแ้ก่บุคคลอ่ืนก็ได ้

มาตรา ๓๙ การอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตามมาตรา ๓๘ นั้น 

(๑) ผูท้รงสิทธิบตัรจะก าหนดเง่ือนไข ขอ้จ ากดัสิทธิหรือค่าตอบแทนในลกัษณะท่ีเป็นการจ ากดั
การแข่งขนัโดยไม่ชอบธรรมไม่ไดเ้ง่ือนไข ขอ้จ ากดัสิทธิ หรือค่าตอบแทนในลกัษณะท่ีเป็นการจ ากดัการ 
แข่งขนัโดยไม่ชอบธรรมตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ผูท้รงสิทธิบตัรจะก าหนดใหผู้รั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตามสิทธิบตัร ช าระค่าตอบแทนส าหรับ
การใชก้ารประดิษฐ์ตามสิทธิบตัรหลงัจากสิทธิบตัรหมดอายตุามมาตรา ๓๕ ไม่ได ้
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การก าหนดเง่ือนไข ขอ้จ ากดัสิทธิ หรือค่าตอบแทนท่ีขดัต่อบทบญัญติั แห่งมาตราน้ี เป็นโมฆะ 
มาตรา ๔๐ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๔๒ ในกรณีท่ีมีผูท้รงสิทธิบตัรร่วมกนั ถา้มิไดต้กลงกนัไวเ้ป็น

อยา่งอ่ืน ผูท้รงสิทธิบตัรร่วมแต่ละคนมีสิทธิใชสิ้ทธิตามมาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ โดยไม่ตอ้งไดรั้บ
ความยนิยอมจากผูท้รงสิทธิบตัรร่วมคนอ่ืน แต่การอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรหรือการโอนสิทธิบตัร 
ตามมาตรา ๓๘ ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจาก ผูท้รงสิทธิบตัรร่วมทุกคน 

มาตรา ๔๑ การอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรและการโอนสิทธิบตัรตามมาตรา ๓๘ ตอ้งท าเป็น
หนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและ เง่ือนไขท่ีก าหนดโดย
กฎกระทรวง 
ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นวา่ขอ้ความใดในสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตาม สิทธิบตัรขดัต่อบทบญัญติัแห่งมาตรา 
๓๙ ใหอ้ธิบดีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ถา้คณะกรรมการวนิิจฉยัวา่สัญญานั้นขดัต่อบทบญัญติั
แห่งมาตรา ๓๙ ให้อธิบดีสั่งไม่รับจดทะเบียนสัญญานั้น เวน้แต่คู่สัญญาจะมีเจตนาใหส่้วนท่ีสมบูรณ์แห่ง
สัญญานั้นแยกจากส่วนท่ีไม่สมบูรณ์ได ้ในกรณีนั้นอธิบดีจะสั่งรับจดทะเบียนสัญญาบางส่วนก็ได ้

(ความในวรรคสามถูกยกเลิก) 
มาตรา ๔๒ การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบตัรโดยทางมรดก ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
ส่วนที ่๔ 

การช าระค่าธรรมเนียมรายปี 
มาตรา ๔๓ ผูท้รงสิทธิบตัรตอ้งเสียค่าธรรมเนียมรายปีตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง เร่ิมแต่ปีท่ีหา้

ของอายสิุทธิบตัร และตอ้งช าระภายในหกสิบวนันบัแต่วนัเร่ิมตน้ระยะเวลาของ ปีท่ีห้านั้นและของทุก ๆ ปี
ต่อไป 

ถา้สิทธิบตัรออกภายหลงัวนัเร่ิมตน้ระยะเวลาของปีท่ีหา้แห่งอายสิุทธิบตัร การช าระค่าธรรมเนียม
รายปีส าหรับปีท่ีหา้ถึงปีท่ีออกสิทธิบตัร ใหช้ าระภายในหกสิบวนันบัแต่วนัออกสิทธิบตัร 

ถา้ผูท้รงสิทธิบตัรไม่ช าระค่าธรรมเนียมรายปีภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ตอ้ง
เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละสามสิบของเงินค่าธรรมเนียม รายปี โดยตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรายปีพร้อมทั้ง
ค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนั นบัแต่วนัส้ินก าหนดเวลาช าระค่าธรรมเนียมรายปีตามวรรคหน่ึง
หรือวรรคสอง 

เม่ือครบก าหนดเวลาตามวรรคสามแลว้ ถา้ผูท้รงสิทธิบตัรยงัไม่ช าระค่าธรรมเนียมรายปีและ
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ใหอ้ธิบดีท ารายงานต่อคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิบตัรนั้น 

ในกรณีท่ีผูท้รงสิทธิบตัรร้องขอต่อคณะกรรมการภายในก าหนดหกสิบวนั นบัแต่วนัทราบค าสั่ง
เพิกถอนสิทธิบตัรวา่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจช าระค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในก าหนดเวลา
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ตามวรรคสามได ้คณะกรรมการอาจขยายก าหนดเวลาหรือเพิกถอนค าสั่งเพิกถอนสิทธิบตัรนั้นตามท่ี
เห็นสมควรก็ได ้
มาตรา ๔๔ ผูท้รงสิทธิบตัรจะขอช าระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหนา้โดยช าระ ทั้งหมดในคราวเดียวแทนการ
ช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีก็ได ้

ในกรณีท่ีผูท้รงสิทธิบตัรไดช้ าระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหนา้ไปแลว้ แต่ไดมี้การแกไ้ขอตัรา
ค่าธรรมเนียมรายปี หรือผูท้รงสิทธิบตัรขอคืนสิทธิบตัร หรือมีการเพิกถอนสิทธิบตัรนั้น ผูท้รงสิทธิบตัรไม่
ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรายปีเพิ่มเติม หรือไม่มีสิทธิไดรั้บคืนค่าธรรมเนียมรายปีท่ีไดจ่้ายล่วงหนา้ไปแลว้
นั้น 

ส่วนที ่๕ 
การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร 

มาตรา ๔๕ ผูท้รงสิทธิบตัรจะขอใหบ้นัทึกค ายนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนใชสิ้ทธิตาม สิทธิบตัรของตนลง
ในทะเบียนสิทธิบตัรตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงก็ได ้
เม่ือไดบ้นัทึกค ายนิยอมลงในทะเบียนสิทธิบตัรแลว้และมีผูม้าขอใชสิ้ทธิบตัรนั้น ใหอ้ธิบดีอนุญาตให้
บุคคลซ่ึงขอใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรนั้นใชสิ้ทธิบตัรได ้ตามเง่ือนไขขอ้จ ากดัสิทธิและค่าตอบแทนในการใช้
สิทธิตามสิทธิบตัร ท่ีผูท้รงสิทธิบตัรและผูข้อใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรตกลงกนั หากทั้งสองฝ่ายตกลงกนัไม่ได้
ภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีก าหนดใหอ้ธิบดีก าหนดเง่ือนไข ขอ้จ ากดัสิทธิและค่าตอบแทนตามท่ีอธิบดี
พิจารณาเห็นสมควร 
ค าวนิิจฉยัของอธิบดีตามวรรคสอง คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะ กรรมการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้ค าวนิิจฉยันั้น ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นท่ีสุด 

การขอใชสิ้ทธิและการอนุญาตตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

เม่ือไดมี้การบนัทึกค ายนิยอมตามวรรคหน่ึง ใหล้ดค่าธรรมเนียม รายปีส าหรับสิทธิบตัรนั้นลง
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมรายปี 

มาตรา ๔๖ เม่ือพน้ก าหนดสามปีนบัแต่วนัออกสิทธิบตัรหรือส่ีปีนบัแต่วนั ยืน่ขอรับสิทธิบตัร 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ินสุดลงทีหลงั บุคคลอ่ืนจะยืน่ค  าขอใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรนั้นต่ออธิบดีก็ได ้ถา้
ปรากฏวา่ในขณะท่ียืน่ค  าขอมีพฤติการณ์แสดงวา่ผูท้รงสิทธิบตัร ไม่ใชสิ้ทธิโดยชอบดงัต่อไปน้ี 

(๑) ไม่มีการผลิตผลิตภณัฑห์รือไม่มีการใชก้รรมวธีิตามสิทธิบตัรภายในราชอาณาจกัรโดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควร หรือ 
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(๒) ไม่มีการขายผลิตภณัฑต์ามสิทธิบตัรหรือผลิตภณัฑท่ี์ใชก้รรมวธีิตามสิทธิบตัร หรือมีการขาย
ผลิตภณัฑด์งักล่าวในราคาสูงเกินควรหรือไม่พอสนองความ ตอ้งการของประชาชนภายในราชอาณาจกัร
โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้อใชสิ้ทธิจะตอ้งแสดงวา่ ผูข้อไดพ้ยายามขออนุญาตใช้
สิทธิตามสิทธิบตัรจากผูท้รงสิทธิบตัรโดยไดเ้สนอเง่ือนไขและ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอตามพฤติการณ์แห่ง
กรณีแลว้ แต่ไม่สามารถตกลงกนัไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร 

การขอใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและ เง่ือนไขท่ีก าหนดโดย
กฎกระทรวง 

มาตรา ๔๖ ทวิ ยกเลิกทั้งมาตรา 
มาตรา ๔๗ ถา้การใชสิ้ทธิตามขอ้ถือสิทธิในสิทธิบตัรใดอาจมีผลเป็นการ ละเมิดขอ้ถือสิทธิใน

สิทธิบตัรอ่ืน ผูท้รงสิทธิบตัรซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิดงักล่าวจะยืน่ค  าขอใช ้สิทธิตามสิทธิบตัรอ่ืนต่ออธิบดีก็
ได ้ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(๑) การประดิษฐข์องผูข้อใชสิ้ทธิเป็นการประดิษฐท่ี์มีความกา้วหนา้ อยา่งส าคญัทางเทคโนโลยซ่ึีง
เป็นผลดีทางดา้นเศรษฐกิจ เม่ือเทียบกบัการประดิษฐข์อง สิทธิบตัรท่ีขอใช ้

(๒) ผูท้รงสิทธิบตัรมีสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรของผูข้อใชสิ้ทธิภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมาะสมใน
การขอใชสิ้ทธินั้น 

(๓) ผูข้อใชสิ้ทธิไม่อาจโอนการใชสิ้ทธิดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลอ่ืน เวน้แต่ จะเป็นการโอนไปพร้อม
กบัสิทธิบตัรของตน 

ทั้งน้ี ผูข้อใชสิ้ทธิจะตอ้งแสดงวา่ไดพ้ยายามขออนุญาตใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรจากผูท้รงสิทธิบตัร
นั้น โดยไดเ้สนอเง่ือนไขและค่าตอบแทนท่ีเพียงพอตามพฤติการณ์ แห่งกรณีแลว้ แต่ไม่สามารถตกลงกนั
ไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร 

การขอใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดโดย
กฎกระทรวง 
มาตรา ๔๗ ทวิ ถา้การใชสิ้ทธิตามขอ้ถือสิทธิในสิทธิบตัรท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชต้ามมาตรา ๔๖ อาจมีผล
เป็นการละเมิดขอ้ถือสิทธิในสิทธิบตัรของบุคคลอ่ืนอีก ผูข้อใชสิ้ทธิตามมาตรา ๔๖ จะยืน่ค าขอใชสิ้ทธิตาม
สิทธิบตัรอ่ืนนั้นต่ออธิบดีก็ไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(๑) การประดิษฐข์องผูข้อใชสิ้ทธิเป็นการประดิษฐท่ี์มีความกา้วหนา้อยา่งส าคญัทางเทคโนโลยซ่ึีง
เป็นผลดีทางดา้นเศรษฐกิจ เม่ือเทียบกบัการประดิษฐข์อง สิทธิบตัรท่ีขอใช ้

(๒) ผูข้อใชสิ้ทธิไม่อาจโอนการใชสิ้ทธิดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
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ทั้งน้ี ผูข้อใชสิ้ทธิจะตอ้งแสดงวา่ไดพ้ยายามขออนุญาตใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรจากผูท้รงสิทธิบตัรนั้น โดยได้
เสนอเง่ือนไขและค่าตอบแทนท่ีเพียงพอตามพฤติการณ์แห่งกรณีแลว้ แต่ไม่สามารถตกลงกนัไดภ้ายใน
ระยะเวลาอนัสมควร 

การขอใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดโดย
กฎกระทรวง 

มาตรา ๔๘ ผูท้รงสิทธิบตัรมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการขอใชสิ้ทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ 
และมาตรา ๔๗ ทวิ 

ส าหรับผูไ้ดรั้บอนุญาตแต่เพียงผูเ้ดียวใหใ้ชสิ้ทธิของผูท้รงสิทธิบตัรตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิไดรั้บ
ค่าตอบแทนในการขอใชสิ้ทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทว ิได ้ในกรณีน้ีผูท้รงสิทธิบตัร
ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน 

มาตรา ๔๙ ในการยืน่ค าขอใชสิ้ทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทว ิผูข้อใชสิ้ทธิ
ตอ้งเสนอค่าตอบแทน เง่ือนไขในการใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรและขอ้จ ากดัสิทธิของผูท้รงสิทธิบตัรและผู ้
ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิของผูท้รงสิทธิบตัร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง พร้อมกบัค าขอใชสิ้ทธิ ส าหรับกรณี
การขอใชสิ้ทธิตามมาตรา ๔๗ ผูข้อใชสิ้ทธิ ตอ้งยนิยอมอนุญาตให้ผูท้รงสิทธิบตัรท่ีตนขอใชสิ้ทธิเป็นผูมี้
สิทธิใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรของตนเป็นการตอบแทนดว้ย 

เม่ือไดรั้บค าขอใชสิ้ทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทว ิแลว้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี
แจง้ก าหนดวนัสอบสวนค าขอไปยงัผูข้อใชสิ้ทธิ ผูท้รงสิทธิบตัร และผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิของผูท้รง
สิทธิบตัรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ในการน้ี ใหส่้งส าเนาค าขอไปยงัผูท้รงสิทธิบตัรและผูไ้ดรั้บอนุญาตให้
ใชสิ้ทธิของผูท้รงสิทธิบตัรตามมาตรา ๔๘ วรรคสองดว้ย 

ในการสอบสวนตามวรรคสอง พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะเรียกผูข้อใชสิ้ทธิ ผูท้รงสิทธิบตัร หรือผูไ้ดรั้บ
อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิของผูท้รงสิทธิบตัร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใหถ้อ้ยค าช้ีแจง ใหส่้งเอกสาร หรือส่ิง
ใดเพิ่มเติมก็ได ้เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดด้ าเนินการสอบสวนและอธิบดีไดว้นิิจฉยัแลว้ ใหแ้จง้ค าวนิิจฉยั
ไปยงัผูข้อใชสิ้ทธิ ผูท้รงสิทธิบตัรและ ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิของผูท้รงสิทธิบตัรตามมาตรา ๔๘ วรรค
สอง 
ค าวนิิจฉยัของอธิบดีตามวรรคสาม คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ไดภ้ายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้ค าวนิิจฉยันั้น 

มาตรา ๕๐ เม่ืออธิบดีวนิิจฉยัวา่ผูข้อใชสิ้ทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทว ิเป็นผู ้
สมควรไดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรได ้ใหอ้ธิบดีก าหนด ค่าตอบแทน เง่ือนไขในการใชสิ้ทธิตาม
สิทธิบตัร และขอ้จ ากดัสิทธิของผูท้รงสิทธิบตัรและ ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิของผูท้รงสิทธิบตัรตาม
มาตรา ๔๘ วรรคสอง ตามท่ีผูท้รงสิทธิบตัรและผูไ้ดรั้บอนุญาตไดต้กลงกนั และในกรณีท่ีทั้งสองฝ่ายตกลง
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กนัไม่ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีอธิบดีก าหนด ใหอ้ธิบดีก าหนดค่าตอบแทน เง่ือนไขในการใชสิ้ทธิตาม
สิทธิบตัร และขอ้จ ากดั สิทธิดงักล่าวตามท่ีอธิบดีพิจารณาเห็นสมควร ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(๑) ขอบเขตและระยะเวลาท่ีอนุญาตตอ้งไม่เกินกวา่พฤติการณ์อนั จ าเป็น 
(๒) ผูท้รงสิทธิบตัรมีสิทธิท่ีจะอนุญาตใหผู้รั้บอนุญาตรายอ่ืนใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรของตนดว้ยก็ได ้
(๓) ผูรั้บอนุญาตไม่มีสิทธิโอนใบอนุญาตใหแ้ก่บุคคลอ่ืน เวน้แต่จะโอนกิจการหรือช่ือเสียงในทาง

การคา้ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธินั้น ดว้ย 
(๔) การอนุญาตจะตอ้งมุ่งสนองความตอ้งการของประชาชนภายในราชอาณาจกัรเป็นส าคญั 
(๕) ค่าตอบแทนท่ีก าหนดจะตอ้งเพียงพอต่อพฤติการณ์แห่งกรณี 

เม่ืออธิบดีไดก้ าหนดค่าตอบแทน เง่ือนไขในการใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัร และขอ้จ ากดัสิทธิดงักล่าวแลว้ ให้
อธิบดีสั่งใหอ้อกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรนั้น 
ค าสั่งของอธิบดีตามวรรคหน่ึง คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ไดภ้ายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้ค าวนิิจฉยันั้น 

การออกใบอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไป ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี
ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๐ ทว ิใบอนุญาตให้ใชสิ้ทธิท่ีออกใหด้ว้ยเหตุตามมาตรา ๔๖ อาจยกเลิกไดห้ากปรากฏวา่
เหตุแห่งการอนุญาตไดห้มดส้ินไปและไม่อาจเกิดข้ึนไดอี้ก และการ ยกเลิกดงักล่าวจะไม่กระทบกระเทือน
สิทธิหรือผลประโยชน์ท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิไดรั้บตามใบอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธินั้น 
การขอใหย้กเลิกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
และใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๔๙ วรรคสองและวรรค สาม และมาตรา ๕๐ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการอนัเป็นสาธารณูปโภคหรือ การอนัจ าเป็นในการ
ป้องกนัประเทศ หรือการสงวนรักษาหรือการไดม้าซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอ้ม หรือป้องกนั
หรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรือส่ิงอุปโภคบริโภคอยา่งอ่ืนอยา่งรุนแรง หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะอยา่งอ่ืน กระทรวง ทบวง กรม อาจใชสิ้ทธิ ตามสิทธิบตัรอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามมาตรา ๓๖ โดย
กระท าการดงักล่าวเองหรือใหบุ้คคลอ่ืนกระท าแทน ในการใชสิ้ทธิดงักล่าว กระทรวง ทบวง กรม จะตอ้ง
เสียค่าตอบแทนแก่ผูท้รงสิทธิบตัรหรือผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิของผูท้รงสิทธิบตัรตามมาตรา ๔๘ วรรค
สอง และจะตอ้งแจง้ใหผู้ท้รงสิทธิบตัรทราบเป็นหนงัสือโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี โดยไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัเง่ือนไข
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ 

ในการน้ีใหย้ืน่ค  าขอเสนอค่าตอบแทนและเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรต่ออธิบดี การ
ก าหนดค่าตอบแทนให้เป็นไปตามความตกลงระหวา่งกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงประสงคใ์ชสิ้ทธิตาม
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สิทธิบตัรกบัผูท้รงสิทธิบตัรหรือผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิของ ผูท้รงสิทธิบตัร และใหน้ ามาตรา ๕๐ มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
มาตรา ๕๒ ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีโดยอนุมติัคณะรัฐมนตรีมีอ านาจออก

ค าสั่งใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรใด ๆ ก็ไดเ้พื่อการอนัจ าเป็นในการป้องกนัประเทศและรักษาความมัน่คง

แห่งชาติ โดยเสียค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่ผูท้รง สิทธิบตัร และตอ้งแจง้ใหผู้ท้รงสิทธิบตัรทราบเป็น

หนงัสือโดยไม่ชกัชา้ 

ผูท้รงสิทธิบตัรมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวหรือจ านวนค่าตอบแทนต่อศาลภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บแจง้ค าสั่งนั้น 

ส่วนที ่๖ 
การคืนสิทธิบัตร การเลกิข้อถือสิทธิ และการเพกิถอนสิทธิบัตร 

มาตรา ๕๓ ผูท้รงสิทธิบตัรจะขอคืนสิทธิบตัร หรือเลิกขอ้ถือสิทธิบางขอ้ก็ได ้โดยท าตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

การขอคืนสิทธิบตัรหรือเลิกขอ้ถือสิทธิบางขอ้ตามวรรคหน่ึง ถา้มีผูท้รงสิทธิบตัรร่วม ตอ้งไดรั้บ
ความยนิยอมจากผูท้รงสิทธิบตัรร่วมทุกคน หรือถา้มีการอนุญาตใหบุ้คคลใดใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรตาม
มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทว ิตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบุคคลนั้น
ดว้ย 

มาตรา ๕๔ สิทธิบตัรใดไดอ้อกไปโดยไม่ชอบดว้ยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๔ ใหถื้อวา่สิทธิบตัรนั้นไม่สมบูรณ์ 

ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหน่ึง บุคคลใดจะกล่าวอา้งข้ึนก็ได ้หรือ บุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือ
พนกังานอยัการจะฟ้องต่อศาลขอใหเ้พิกถอนสิทธิบตัรนั้นก็ได ้

มาตรา ๕๕ อธิบดีอาจขอให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบตัรได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณีท่ีมีการออกใบอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรใด ตามมาตรา ๕๐ แลว้ ปรากฏวา่เม่ือ

พน้ก าหนดระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต ดงักล่าว ผูท้รงสิทธิบตัร ผูรั้บอนุญาตจากผูท้รง
สิทธิบตัร หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตามสิทธิบตัร มิไดด้ าเนินการผลิตผลิตภณัฑห์รือไม่มีการใช้
กรรมวธีิตามสิทธิบตัรนั้นในราชอาณาจกัรโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร หรือในขณะนั้นไม่มีผูใ้ดขายหรือ
น าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อขายซ่ึงผลิตภณัฑต์ามสิทธิบตัร หรือผลิตภณัฑท่ี์ผลิตโดยใชก้รรมวธีิตาม
สิทธิบตัรนั้น หรือมีการขายผลิตภณัฑด์งักล่าวในราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็นวา่มีเหตุ อนัควรท่ีจะเพิก
ถอนสิทธิบตัรดงักล่าว 
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(๒) ผูท้รงสิทธิบตัรไดอ้นุญาตใหบุ้คคลอ่ืนใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรโดย ฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ 
ก่อนการขอใหค้ณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบตัร ใหอ้ธิบดีมีค าสั่งใหท้  าการสอบสวนขอ้เทจ็จริง และแจง้
ค าสั่งใหผู้ท้รงสิทธิบตัรหรือผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตาม สิทธิบตัรทราบเพื่อยืน่ค  าแถลงแสดงเหตุผลของ
ตน การยืน่ค  าแถลงดงักล่าวตอ้งยืน่ภายใน หกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง อธิบดีจะเรียกใหบุ้คคลใด
มาใหถ้อ้ยค าช้ีแจงหรือใหส่้งเอกสารหรือส่ิงใดเพิ่มเติมก็ได ้

เม่ืออธิบดีไดท้  าการสอบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้เห็นวา่มีเหตุผลสมควรใหเ้พิกถอนสิทธิบตัร ใหอ้ธิบดี
ท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอน สิทธิบตัร 

ส่วนที ่๗  
(ถูกยกเลิก) 
หมวดที ่๓ 

สิทธิบัตรการออกแบบผลติภัณฑ์ 
มาตรา ๕๖ การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์จะขอรับสิทธิบตัรตามพระราชบญัญติัน้ี ไดต้อ้งเป็นการ

ออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหตัถกรรม 
มาตรา ๕๗ การออกแบบผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ี ไม่ถือวา่เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ใหม่ 
(๑) แบบผลิตภณัฑท่ี์มีหรือใชแ้พร่หลายอยูแ่ลว้ในราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรับสิทธิบตัร 
(๒) แบบผลิตภณัฑท่ี์ไดมี้การเปิดเผยภาพ สาระส าคญั หรือรายละเอียด ในเอกสารหรือส่ิงพิมพท่ี์

ไดเ้ผยแพร่อยูแ่ลว้ ไม่วา่ในหรือนอกราชอาณาจกัรก่อนวนัขอรับสิทธิบตัร 
(๓) แบบผลิตภณัฑท่ี์เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบ ดว้ยมาตรา ๒๘ มาแลว้ก่อน

วนัขอรับสิทธิบตัร 
(๔) แบบผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกบัแบบผลิตภณัฑด์งักล่าวใน (๑) (๒) หรือ (๓) จนเห็นไดว้า่เป็นการ

เลียนแบบ 
มาตรา ๕๘ การออกแบบผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ีขอรับสิทธิบตัรไม่ได ้
(๑) แบบผลิตภณัฑท่ี์ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
(๒) แบบผลิตภณัฑท่ี์ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๕๙ การขอรับสิทธิบตัร ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

ค าขอรับสิทธิบตัรใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 
(๑) ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ์ 
(๒) ขอ้ความระบุผลิตภณัฑ์ท่ีจะใชก้บัแบบผลิตภณัฑท่ี์ขอรับสิทธิบตัร 
(๓) ขอ้ถือสิทธิโดยชดัแจง้ 
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(๔) รายการอ่ืนตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา ๖๐ ค าขอรับสิทธิบตัรแต่ละฉบบั ใหข้อไดเ้ฉพาะแบบผลิตภณัฑท่ี์ใชก้บัผลิตภณัฑอ์ยา่ง

เดียว 
การก าหนดผลิตภณัฑต์ามวรรคหน่ึง ให้รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๐ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ท่ีไดย้ืน่ค าขอรับสิทธิบตัรส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑไ์ว้
นอกราชอาณาจกัร ถา้ยืน่ขอรับสิทธิบตัรส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑ ์นั้นในราชอาณาจกัรภายในหก
เดือนนบัแต่วนัท่ีไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรนอกราชอาณาจกัรเป็นคร้ังแรก บุคคลนั้นจะขอใหร้ะบุวา่วนัท่ีได้
ยืน่ค าขอรับสิทธิบตัรนอกราชอาณาจกัรเป็นคร้ังแรกเป็นวนัท่ีไดย้ืน่ค  าขอในราชอาณาจกัรก็ได ้

มาตรา ๖๑ เม่ือไดป้ระกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบดว้ยมาตรา ๒๘ แลว้ แต่ก่อนท่ีอธิบดี
สั่งใหรั้บจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละออกสิทธิบตัร ถา้ปรากฏวา่ค าขอรับสิทธิบตัรไม่ชอบดว้ย
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดว้ยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ใหอ้ธิบดีสั่งยก
ค าขอรับสิทธิบตัร และใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี แจง้ค าสั่งไปยงัผูข้อรับสิทธิบตัรและผูค้ดัคา้นตามมาตรา ๖๕ 
ประกอบดว้ยมาตรา ๓๑ พร้อมทั้งปิดส าเนาค าสั่งไว ้ณ สถานท่ีรับค าขอรับสิทธิบตัรดว้ย 

ในกรณีอธิบดีมีค าสั่งยกค าขอรับสิทธิบตัรตามวรรคหน่ึงและมีผูค้ดัคา้นตามมาตรา ๖๕ 
ประกอบดว้ยมาตรา ๓๑ ใหอ้ธิบดีพิจารณาค าคดัคา้นของผูค้ดัคา้นต่อไป ตามมาตรา ๖๕ ประกอบดว้ย
มาตรา ๓๒ 

มาตรา ๖๒ สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑใ์หมี้อายสิุบปีนบัแต่วนัขอรับ สิทธิบตัรใน
ราชอาณาจกัร ในกรณีท่ีมีการด าเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ประกอบดว้ย มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๗๔ มิ
ใหน้บัระยะเวลาในระหวา่งการด าเนินคดีดงักล่าวเป็นอายขุองสิทธิบตัรนั้น 

มาตรา ๖๒ ทวิ การกระท าท่ีขดัต่อมาตรา ๖๓ ก่อนวนัออกสิทธิบตัรมิใหถื้อวา่เป็นการละเมิดสิทธิ
ของผูท้รงสิทธิบตัร เวน้แต่จะเป็นการกระท าต่อการออกแบบผลิตภณัฑ ์ท่ีขอรับสิทธิบตัร และไดมี้การ
ประกาศโฆษณาค าขอดงักล่าวตามมาตรา ๖๕ ประกอบดว้ย มาตรา ๒๘ แลว้ โดยบุคคลผูก้ระท ารู้วา่การ
ออกแบบผลิตภณัฑน์ั้นไดมี้การยืน่ขอรับสิทธิบตัร ไวแ้ลว้ หรือไดรั้บค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่
การออกแบบผลิตภณัฑน์ั้นไดมี้การยืน่ขอรับสิทธิบตัรไวแ้ลว้ ในกรณีเช่นน้ี ผูข้อรับสิทธิบตัรมีสิทธิไดรั้บ
ค่าเสียหายจากบุคคล ผูฝ่้าฝืนสิทธินั้น การเรียกค่าเสียหายดงักล่าวใหย้ืน่ฟ้องต่อศาล หลงัจากท่ีไดมี้การออก 
สิทธิบตัรใหแ้ก่ผูข้อรับสิทธิบตัรแลว้ 

มาตรา ๖๓ ผูท้รงสิทธิบตัรเท่านั้นมีสิทธิใชแ้บบผลิตภณัฑ์กบัผลิตภณัฑต์าม สิทธิบตัร หรือขาย 
หรือมีไวเ้พื่อขาย หรือเสนอขาย หรือน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึง ผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้บบผลิตภณัฑด์งักล่าว 
เวน้แต่การใชแ้บบผลิตภณัฑเ์พื่อประโยชน์ในการ ศึกษาหรือวิจยั 
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มาตรา ๖๔ สิทธิบตัรใดไดอ้อกไปโดยไม่ชอบดว้ยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ 
ประกอบดว้ยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ใหถื้อวา่สิทธิบตัรนั้นไม่สมบูรณ์ 
ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหน่ึง บุคคลใดจะกล่าวอา้งข้ึนก็ได ้หรือ บุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือพนกังาน
อยัการจะฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบตัรนั้นก็ได ้

มาตรา ๖๕ ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ 
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ 
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๕๓ ในหมวด ๒ วา่ดว้ยสิทธิบตัรการประดิษฐม์าใชบ้งัคบัในหมวด ๓ 
วา่ดว้ยสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ ทวิ 

อนุสิทธิบัตร 

มาตรา ๖๕ ทวิ การประดิษฐ์ท่ีขอรับอนุสิทธิบตัรไดต้อ้งประกอบดว้ยลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) เป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ 
(๒) เป็นการประดิษฐท่ี์สามารถประยกุตใ์นทางอุตสาหกรรม 
มาตรา ๖๕ ตรี บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิบตัรและสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐอ์ยา่งเดียวกนั

ไม่ได ้
มาตรา ๖๕ จัตวา ผูข้อรับอนุสิทธิบตัรหรือผูข้อรับสิทธิบตัรมีสิทธิขอเปล่ียนแปลงประเภทของ

สิทธิท่ีจะขอรับจากอนุสิทธิบตัรเป็นสิทธิบตัร หรือจากสิทธิบตัรเป็นอนุสิทธิบตัรไดก่้อนการจดทะเบียน
การประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบตัร หรือก่อนการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบตัรตามมาตรา ๒๘ แลว้แต่
กรณี และผูข้อมีสิทธิใหถื้อเอาวนัยืน่ค  าขอเดิมเป็นวนั ยืน่ค  าขอ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด
โดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๕ เบญจ ในการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบตัร ให ้พนกังานเจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบค าขอรับอนุสิทธิบตัรใหถู้กตอ้งตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ย มาตรา ๑๗ และตรวจสอบวา่
การประดิษฐ์นั้นไดรั้บการคุม้ครองตามมาตรา ๖๕ ทศประกอบดว้ยมาตรา ๙ หรือไม่ และท ารายงานการ
ตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี 

(๑) ถา้อธิบดีพิจารณาเห็นวา่ ค  าขอรับอนุสิทธิบตัรไม่ถูกตอ้งตาม มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ย
มาตรา ๑๗ หรือการประดิษฐ์นั้นไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๙ ให้
อธิบดีสั่งยกค าขอรับอนุสิทธิบตัรนั้นและให ้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีหนงัสือแจง้ค าสั่งโดยทางไปรษณีย์
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ลงทะเบียนตอบรับไปยงัผูข้อรับ อนุสิทธิบตัร หรือโดยวธีิการอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนดภายในสิบหา้วนันบัแต่
วนัท่ีอธิบดีมีค าสั่ง 

(๒) ถา้อธิบดีพิจารณาเห็นวา่ ค  าขอรับอนุสิทธิบตัรถูกตอ้งตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา 
๑๗ และการประดิษฐ์นั้นไดรั้บความคุม้ครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๙ ใหอ้ธิบดีมีค าสั่ง
ใหจ้ดทะเบียนการประดิษฐแ์ละออกอนุสิทธิบตัร และก่อนการจดทะเบียนการประดิษฐแ์ละออกอนุ
สิทธิบตัร ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้ผูข้อ รับอนุสิทธิบตัรเพื่อใหผู้ข้อรับอนุสิทธิบตัรช าระค่าธรรมเนียมการ
ออกอนุสิทธิบตัรและค่า ธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ตามวธีิการและระยะเวลาท่ีก าหนดในมาตรา ๖๕ 
ทศ ประกอบ ดว้ยมาตรา ๒๘ (๒) 

อนุสิทธิบตัรให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา ๖๕ ฉ ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐแ์ละออกอนุ

สิทธิบตัร บุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียอาจขอใหต้รวจสอบวา่การประดิษฐท่ี์ไดรั้บ อนุสิทธิบตัรมีลกัษณะตามท่ี
ก าหนดในมาตรา ๖๕ ทว ิหรือไม่ก็ได ้

เม่ือไดรั้บค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามวรรคหน่ึง ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการ
ประดิษฐ ์และท ารายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี 

เม่ืออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคสองแลว้ เห็นวา่การ
ประดิษฐน์ั้นมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในมาตรา ๖๕ ทว ิให้อธิบดีแจง้ ใหผู้ข้อใหต้รวจสอบและผูท้รงอนุ
สิทธิบตัรทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีอธิบดีมีค าวนิิจฉยั 

ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นวา่การประดิษฐน์ั้นไม่มีลกัษณะตามท่ีก าหนดใน มาตรา ๖๕ ทว ิใหอ้ธิบดีมี
ค าสั่งใหส้อบสวนขอ้เท็จจริง และแจง้ค าสั่งใหผู้ท้รงอนุสิทธิบตัรทราบ เพื่อยืน่ค  าแถลงแสดงเหตุผลของตน
ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง และอธิบดีจะเรียกใหบุ้คคลใดมาใหถ้อ้ยค า ช้ีแจง หรือใหส่้ง
เอกสารหรือส่ิงใดเพิ่มเติมก็ได ้และเม่ือไดส้อบสวนขอ้เท็จจริงเสร็จแลว้ ถา้อธิบดีพิจารณาเห็นวา่การ
ประดิษฐน์ั้นไม่มีลกัษณะ ตามท่ีก าหนดในมาตรา ๖๕ ทว ิใหอ้ธิบดีท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนอนุสิทธิบตัรนั้น และแจง้ใหผู้ข้อให้ตรวจสอบและผูท้รงอนุสิทธิบตัรทราบ
ภายใน สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการมีค าสั่ง 

มาตรา ๖๕ สัตต อนุสิทธิบตัรใหมี้อายหุกปีนบัแต่วนัขอรับอนุสิทธิบตัรในราช- อาณาจกัร ในกรณี
ท่ีมีการด าเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิให้
นบัระยะเวลาในระหวา่งการด าเนินคดีดงักล่าวเป็นอายขุองอนุสิทธิบตัรนั้น 

ผูท้รงอนุสิทธิบตัรอาจขอต่ออายอุนุสิทธิบตัรไดส้องคราวมีก าหนดคราวละสองปี โดยใหย้ืน่ค  าขอ
ต่ออายตุ่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในเกา้สิบวนัก่อนวนัส้ินอาย ุเม่ือไดย้ืน่ค  าขอต่ออายภุายในก าหนดเวลา
ดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่อนุสิทธิบตัรนั้นยงัคงจดทะเบียน อยูจ่นกวา่พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะมีค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืน 
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การขอต่ออายอุนุสิทธิบตัร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
มาตรา ๖๕ อฏัฐ ผูท้รงอนุสิทธิบตัรมีสิทธิใชค้  าวา่ “อนุสิทธิบตัรไทย” หรือ อกัษร อสบท. หรือ

อกัษรต่างประเทศท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนัใหป้รากฏท่ีผลิตภณัฑภ์าชนะ บรรจุ หรือหีบห่อของ
ผลิตภณัฑ ์หรือในการโฆษณาการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบตัร 

การใชค้  าหรืออกัษรตามวรรคหน่ึงตอ้งระบุหมายเลขอนุสิทธิบตัรไวด้ว้ย 
มาตรา ๖๕ นว อนุสิทธิบตัรใดไดอ้อกไปโดยไม่ชอบดว้ยมาตรา ๖๕ ทว ิมาตรา ๖๕ ทศ 

ประกอบดว้ยมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหถื้อวา่อนุสิทธิบตัรนั้นไม่สมบูรณ์ 
ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหน่ึงบุคคลใดจะกล่าวอา้งข้ึนก็ได ้หรือบุคคล ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือพนกังาน
อยัการจะฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนอนุสิทธิบตัรนั้นก็ได ้

มาตรา ๖๕ ทศ ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙ ทว ิมาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๕ ทว ิมาตรา 
๓๖ มาตรา ๓๖ ทว ิมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทว ิมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๐ ทว ิ
มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕ ในหมวด ๒ วา่ดว้ยสิทธิบตัรการประดิษฐม์าใชบ้งัคบั
ในหมวด ๓ ทว ิวา่ดว้ยอนุสิทธิบตัร โดยอนุโลม 

หมวดที ่๔ 
คณะกรรมการสิทธิบัตร 

มาตรา ๖๖ ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการสิทธิบตัร” ประกอบดว้ย 
ปลดักระทรวงพาณิชยเ์ป็นประธานกรรมการ และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวทิยาศาสตร์ 
วศิวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ อีกไม่เกินสิบสองคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยในจ านวนน้ีใหแ้ต่งตั้งจาก
ผูท้รงคุณวุฒิภาคเอกชนไม่นอ้ยกวา่หกคน 
คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขานุการและผูช่้วยเลขานุการก็ได ้

มาตรา ๖๗ กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่ง หรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนในระหวา่งท่ี
กรรมการซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยูใ่นต าแหน่ง ใหผู้ไ้ด ้รับแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งแทนหรือเป็น
กรรมการเพิ่มข้ึนอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงไดแ้ต่งตั้งไวแ้ลว้ 
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บการแต่งตั้งอีกได ้
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มาตรา ๖๘ กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพน้จากต าแหน่งก่อนวาระเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 
(๖) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท า

โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
มาตรา ๖๙ การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ ก่ึงหน่ึงของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองคป์ระชุม ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้
กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานใน ท่ีประชุม 
การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนไดอี้กเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๗๐ คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
(๑) ใหค้  าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๒) วนิิจฉยัอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวนิิจฉยัของอธิบดีเก่ียวกบัสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรตามมาตรา 

๔๑ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา 
๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๗๒ 

(๓) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
(๔) พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิบตัรหรือนุสิทธิบตัรตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๗๑ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอ ความเห็นต่อ

คณะกรรมการ และใหน้ าความในมาตรา ๖๙ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีมีค าสั่งหรือค าวนิิจฉยัของอธิบดีตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ 

มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดว้ย
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๖๕ เบญจ หรือมาตรา ๖๕ ฉ 
หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ย มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ผูมี้ส่วนไดเ้สียตาม
มาตราดงักล่าวมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งหรือค าวินิจฉยั
ของ อธิบดี ถา้ไม่อุทธรณ์ภายในระยะเวลาดงักล่าว ใหถื้อวา่ค าสั่งหรือค าวินิจฉยัของอธิบดีเป็นท่ีสุด 
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การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงใหย้ืน่ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ถา้มีคู่กรณีใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีส่งส าเนา
อุทธรณ์ไปยงัคู่กรณีดว้ย 

มาตรา ๗๓ ในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง หรือค าวนิิจฉยัของอธิบดี หรือพิจารณารายงานการ
สอบสวนของอธิบดีตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือรายงานของ อธิบดีตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา 
๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๔๓ เพื่อสั่งเพิกถอน สิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร คณะกรรมการจะใหผู้ค้ดัคา้น 
หรือผูโ้ตแ้ยง้ หรือผูท้รงสิทธิบตัร หรือผูท้รงอนุสิทธิบตัร หรือผูข้อให้ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร หรือผูไ้ดรั้บ
อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรหรือตามอนุสิทธิบตัร แลว้แต่กรณี น าพยานหลกัฐานมาแสดงหรือแถลง
เพิ่มเติมก็ได ้ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๗๔ เม่ือคณะกรรมการไดว้นิิจฉยัหรือมีค าสั่งตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา 
๕๐ มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ 
มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๗๒ แลว้ ใหแ้จง้ค าวนิิจฉยัหรือค าสั่งพร้อมดว้ยเหตุผลไปยงัผู ้
อุทธรณ์และคู่กรณี หรือผู ้ทรงสิทธิบตัร หรือผูท้รงอนุสิทธิบตัร หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิตาม
สิทธิบตัรหรือตาม อนุสิทธิบตัร แลว้แต่กรณี คู่กรณีฝ่ายใดไม่เห็นดว้ยกบัค าวินิจฉยัหรือค าสั่งนั้น มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อศาลไดภ้ายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวนิิจฉยัหรือค าสั่ง ถา้ไม่ด าเนินคดีภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว ใหถื้อวา่ค าวนิิจฉยัหรือค าสั่งของคณะกรรมการเป็นท่ีสุด 

ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามพระราชบญัญติัน้ี ห้ามมิใหศ้าลสั่งใหค้ณะกรรมการหรือ
อธิบดีเสียค่าฤชาธรรมเนียมแทนฝ่ายอ่ืน 

หมวด ๕ 
เบ็ดเตลด็ 

มาตรา ๗๕ หา้มมิใหบุ้คคลใดซ่ึงไม่มีสิทธิตามพระราชบญัญติัน้ีใชค้  าวา่ “สิทธิบตัรไทย” “อนุ
สิทธิบตัรไทย” หรืออกัษร สบท. หรือ อสบท. หรืออกัษร ต่างประเทศท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนั หรือค า
อ่ืนใดท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนัใหป้รากฏท่ีผลิตภณัฑ ์ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของผลิตภณัฑ ์หรือใน
การโฆษณาการประดิษฐ ์หรือการออกแบบผลิตภณัฑใ์ด ๆ 

มาตรา ๗๖ หา้มมิใหบุ้คคลใดใชค้  าวา่ “รอรับสิทธิบตัร” หรือ “รอรับ อนุสิทธิบตัร” หรือค าอ่ืนใดท่ี

มีความหมายเช่นเดียวกนั ให้ปรากฏท่ีผลิตภณัฑ ์ภาชนะ บรรจุหรือหีบห่อของผลิตภณัฑ ์หรือในการ

โฆษณาการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภณัฑ ์ใด ๆ เวน้แต่เป็นผูข้อรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรและ

ยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาค าขอนั้น 

มาตรา ๗๗ ในกรณีท่ีผูท้รงสิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัรในกรรมวธีิการผลิต ผลิตภณัฑ ์ฟ้อง
ผูฝ่้าฝืนสิทธิตามสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรของตนเป็นคดีแพง่ หากผูท้รง สิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัร
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พิสูจน์ไดว้า่ผลิตภณัฑท่ี์จ าเลยผลิต มีลกัษณะเช่นเดียวกนัหรือคลา้ยกนักบัผลิตภณัฑท่ี์ผลิตโดยใชก้รรมวธีิ
ของผูท้รงสิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัร ใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่จ าเลยไดใ้ชก้รรมวิธีของผูท้รงสิทธิบตัร
หรือผูท้รงอนุสิทธิบตัร เวน้แต่จ าเลยจะพิสูจน์ใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

มาตรา ๗๗ ทวิ ในกรณีท่ีมีหลกัฐานโดยชดัแจง้วา่มีผูก้ระท าหรือก าลงัจะกระท าการอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง อนัเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผูท้รงสิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัรตาม มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ 
หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๓๖ ผูท้รงสิทธิบตัร หรือผูท้รงอนุสิทธิบตัรอาจขอใหศ้าลมีค าสั่ง
ใหบุ้คคลดงักล่าวระงบัหรือละเวน้การกระท าดงักล่าว นั้นได ้การท่ีศาลมีค าสั่งดงักล่าวไม่ตดัสิทธิผูท้รง
สิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัรท่ีจะเรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๗๗ ตรี 

มาตรา ๗๗ ตรี ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนสิทธิของผูท้รงสิทธิบตัรหรือผูท้รง อนุสิทธิบตัรตามมาตรา 
๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๓๖ ศาลมีอ านาจสั่งใหผู้ฝ่้าฝืนชดใช้
ค่าเสียหายแก่ผูท้รงสิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัรตามจ านวน ท่ีศาลเห็นสมควร โดยค านึงถึงความ
ร้ายแรงของความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียประโยชน์ และค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นในการบงัคบัตามสิทธิของผู ้
ทรงสิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัรดว้ย 

มาตรา ๗๗ จัตวา บรรดาสินคา้ท่ีอยูใ่นครอบครองของผูก้ระท าการอนัเป็น การฝ่าฝืนสิทธิของผู ้
ทรงสิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ย
มาตรา ๓๖ ให้ริบเสียทั้งส้ิน ในกรณีท่ีศาลเห็นสมควรอาจมีค าสั่งใหท้  าลายสินคา้ดงักล่าวหรือด าเนินการ
อยา่งอ่ืนเพื่อป้องกนัมิใหมี้การน าเอาสินคา้ดงักล่าว ออกจ าหน่ายอีกก็ได ้

มาตรา ๗๗ เบญจ บุคคลใดขอรับหรือร่วมขอรับทั้งสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรส าหรับการ
ประดิษฐอ์ยา่งเดียวกนัโดยไม่ชอบดว้ยมาตรา ๖๕ ตรี ใหถื้อวา่บุคคลนั้นขอรับ อนุสิทธิบตัรส าหรับการ
ประดิษฐน์ั้น 

มาตรา ๗๗ ฉ ในกรณีบุคคลหลายคนต่างท าการประดิษฐ์อยา่งเดียวกนัโดย ไม่ไดร่้วมกนั และมี
บุคคลฝ่ายหน่ึงไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัร แต่บุคคลอีกฝ่ายหน่ึงไดย้ืน่ค  าขอรับอนุสิทธิบตัร 

(๑) ใหบุ้คคลซ่ึงไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรหรือค าขอรับอนุสิทธิบตัรไวก่้อน เป็นผูมี้สิทธิรับ
สิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐน์ั้น 

(๒) ถา้มีการยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรในวนัเดียวกนักบัการยืน่ค  าขอรับ อนุสิทธิบตัร ใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีแจง้ใหผู้ข้อรับสิทธิบตัรและผูข้อรับอนุสิทธิบตัรทราบเพื่อให ้ท าความตกลงกนัวา่จะใหบุ้คคลใด
มีสิทธิแต่ผูเ้ดียวหรือใหมี้สิทธิร่วมกนั และจะใหค้  าขอรับ สิทธิบตัรหรือค าขอรับอนุสิทธิบตัรเป็นค าขอ
ส าหรับการประดิษฐน์ั้น ถา้ตกลงกนัไม่ไดภ้ายใน เวลาท่ีอธิบดีก าหนด ใหคู้่กรณีน าคดีไปสู่ศาลภายใน
ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลา ท่ีอธิบดีก าหนด ถา้ไม่น าคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลาดงักล่าว 
ใหถื้อวา่บุคคลเหล่านั้นละทิ้งค าขอรับสิทธิบตัรและละทิ้งค าขอรับอนุสิทธิบตัร 
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มาตรา ๗๗ สัตต ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ หรือวนัประกาศ
โฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐแ์ละออกอนุสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐใ์ด ผูข้อรับอนุสิทธิบตัร ผู ้
ทรงอนุสิทธิบตัร ผูข้อรับสิทธิบตัร หรือผูท้รงสิทธิบตัรผูใ้ดเห็นวา่การจดทะเบียนการประดิษฐแ์ละออก
สิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ส าหรับการประดิษฐน์ั้นอาจไม่ชอบดว้ยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐน์ั้น
เป็นการประดิษฐ์อยา่งเดียวกนักบัของตน และตนไดย้ืน่ค  าขอรับอนุสิทธิบตัรหรือยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรไว้
ในวนัเดียวกนักบัการยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัร หรือการยืน่ค  าขอรับอนุสิทธิบตัรดงักล่าว ผูน้ั้นมีสิทธิขอให้
ตรวจสอบวา่การประดิษฐ์นั้นไดย้ืน่ขอรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรโดยไม่ชอบดว้ยมาตรา ๖๕ ตรี หรือไม่ 
เม่ือไดรั้บค าขอให้ตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี ตรวจสอบและท ารายงานการตรวจสอบ
เสนออธิบดี 

เม่ืออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคสองแลว้ เห็นวา่การจด
ทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐน์ั้นจะไม่ชอบดว้ยมาตรา ๖๕ 
ตรี เพราะการประดิษฐน์ั้นเป็นการประดิษฐอ์ยา่งเดียวกนั และวนัยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรหรือวนัยืน่ค  าขอรับ
อนุสิทธิบตัรเป็นวนัเดียวกนักบัวนัยืน่ค  าขอรับอนุสิทธิบตัร หรือวนัยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรของผูข้อให้
ตรวจสอบ ใหอ้ธิบดีแจง้ใหผู้ข้อรับสิทธิบตัรหรือผูท้รงอนุสิทธิบตัร และผูข้อใหต้รวจสอบทราบ เพื่อใหท้  า
ความตกลงกนัวา่จะใหบุ้คคลใดมีสิทธิแต่ผูเ้ดียวหรือใหมี้สิทธิร่วมกนั ถา้ตกลงกนัไม่ไดภ้ายในเวลาท่ีอธิบดี 
ก าหนด ใหถื้อวา่บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิร่วมกนัในการประดิษฐน์ั้น 

มาตรา ๗๗ อฏัฐ สิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรใดไดอ้อกไปโดยไม่ชอบดว้ย มาตรา ๖๕ ตรี ใหถื้อวา่
สิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรนั้นไม่สมบูรณ์ 

ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหน่ึง บุคคลใดจะกล่าวอา้งข้ึนก็ได ้
ในกรณีการจดทะเบียนการประดิษฐแ์ละออกสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรโดยไม่ชอบดว้ยมาตรา 

๖๕ ตรี และไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรส าหรับการ ประดิษฐน์ั้นในวนัเดียวกนั ผูท้รง
สิทธิบตัรและผูท้รงอนุสิทธิบตัร หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน หรือ พนกังานอยัการอาจขอให้อธิบดีเรียกใหผู้ท้รง
สิทธิบตัรและผูท้รงอนุสิทธิบตัรนั้นท าความตกลง กนัวา่จะใหบุ้คคลใดมีสิทธิแต่ผูเ้ดียวหรือใหมี้สิทธิ
ร่วมกนั และตอ้งท าความตกลงกนัวา่จะเลือกใหก้ารประดิษฐน์ั้นเป็นการประดิษฐท่ี์ไดรั้บสิทธิบตัร หรืออนุ
สิทธิบตัรอยา่งใดอยา่งหน่ึงแต่เพียงอยา่งเดียว ถา้ตกลงกนัไม่ไดภ้ายในเวลาท่ีอธิบดีก าหนด ใหถื้อวา่ผูท้รง
สิทธิบตัรและผู ้ทรงอนุสิทธิบตัรมีสิทธิร่วมกนัและใหถื้อวา่การประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐท่ี์ไดรั้บอนุ
สิทธิบตัร 
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มาตรา ๗๘ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร หรือใบอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิของผูใ้ดสูญหาย หรือช ารุดใน
สาระส าคญั ใหเ้จา้ของขอรับใบแทนสิทธิบตัร ใบแทนอนุสิทธิบตัร หรือใบแทนใบอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธินั้น
ไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๗๙ บรรดาค าขอ ค าคดัคา้น ค าโตแ้ยง้ และค าอุทธรณ์ ตามพระราชบญัญติั น้ี ใหใ้ชแ้บบ
พิมพแ์ละมีส าเนาตามท่ีอธิบดีก าหนด 

มาตรา ๘๐ บรรดาค าขอรับสิทธิบตัร ค าขอรับอนุสิทธิบตัร การประกาศโฆษณา ค าขอรับ
สิทธิบตัร ค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ ์ค าคดัคา้นการขอรับสิทธิบตัร ค าขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาต
ใหใ้ชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ค าขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ค าขอ
เปล่ียนแปลงสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ค าขอต่ออาย ุอนุสิทธิบตัร ค าขอบนัทึกค ายนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนใช้
สิทธิตามสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ค าขอใชสิ้ทธิตามสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ใบอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ
ตามสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ค าอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉยัของอธิบดี ใบแทนสิทธิบตัรหรืออนุ
สิทธิบตัร ใบแทน ใบอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ ค าขออ่ืน ๆ การคดัส าเนาเอกสารและการรับรองส าเนาเอกสาร ให้
เสีย ค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวดที ่๖ 
ความผดิและก าหนดโทษ 

มาตรา ๘๑ เจา้พนกังานผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือ มาตรา ๖๕ 
ประกอบดว้ยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๒๑ หรือ มาตรา ๒๓ วรรคสอง ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๒ บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดว้ยมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ 
ทศ ประกอบดว้ยมาตรา ๒๒ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้ง
จ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๓ บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบ ดว้ยมาตรา ๒๓ 
วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๓ ทวิ ยกเลิก 
มาตรา ๘๓ ตรี ยกเลิก 
มาตรา ๘๓ จัตวา ยกเลิก 
มาตรา ๘๔ บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน หน่ึงปี หรือ

ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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มาตรา ๘๕ บุคคลใดกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ โดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตจากผูท้รงสิทธิบตัร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน ส่ีแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้ง
ปรับ 

มาตรา ๘๖ บุคคลใดกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดว้ย มาตรา ๓๖ โดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูท้รงอนุสิทธิบตัร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๗ บุคคลใดยืน่ขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐห์รือการออกแบบผลิตภณัฑ ์หรืออนุ
สิทธิบตัร โดยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีเพื่อใหไ้ดไ้ปซ่ึง สิทธิบตัรหรืออนุ
สิทธิบตัร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๘ ในกรณีท่ีผูก้ระท าผดิซ่ึงตอ้งรับโทษตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นนิติบุคคล ผูด้  าเนิน
กิจการหรือผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้นตอ้งรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดส าหรับความผิด นั้น ๆ ดว้ย เวน้แต่
จะพิสูจน์ไดว้า่การกระท าของนิติบุคคลนั้นไดก้ระท าโดยตนมิไดรู้้เห็นหรือยนิยอมดว้ย 

------------------------------------- 
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แบบค ารับรองเกีย่วกบัสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
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แบบค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
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