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คู่มอื การจดสิ ทธิบัตร
สิ ทธิบัตร
“สิ ทธิ บัตร” เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทหนึ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั ทุกคนมากที่สุดหรื ออาจจะกล่าวได้
ว่าสิ ทธิ บตั รเกี่ยวข้องกับชี วิตประจาวันของทุกๆ คน คือ สิ่ งของหรื อเครื่ องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ล้วนแล้วแต่เป็ นผลที่ได้จากการประดิษฐ์คิดค้นทั้งสิ้ น เช่น การพัฒนาเกี่ยวกับผงซักฟอก ซึ่ งในปั จจุบนั
เป็ นผงซักฟอกชนิดเข้มข้นและมีประสิ ทธิภาพในการซักล้างสู ง เป็ นต้น ดังนั้น สิ ทธิ บตั ร จึงมีส่วนช่วยใน
การดารงชีวติ ของมนุษย์มีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากขึ้น
ความหมาย
สิ ทธิ บตั ร (Patent) หมายถึง หนังสื อสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุม้ ครองการประดิษฐ์ (Invention)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรื อผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) ที่มีลกั ษณะ
ตามที่กฎหมายกาหนด (Department of Intellectual Property Thailand. 2009 : Website)
การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ
โครงสร้างหรื อกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรื อปรับปรุ งคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ ึน หรื อทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ข้ ึนใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรู ปร่ างลักษณะ
ภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิม
ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์หรื อที่เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า อนุสิทธิบตั ร (Petty Patent) จะมีลกั ษณะคล้ายกัน
กับการประดิษฐ์ แต่เป็ นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมากหรื อเป็ นการประดิษฐ์
คิดค้นเพียงเล็กน้อย
สิ ทธิบตั ร(Patent) เป็ นหนังสื อสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุม้ ครองการประดิษฐ์คิดค้นหรื อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลกั ษณะตามที่กาหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิ ทธิ บตั ร พ.ศ.
2522 เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรื อการออกแบบ เพื่อ ให้ได้
สิ่ งของเครื่ องใช้หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่เราใช้กนั อยูใ่ นชีวติ ประจาวัน เช่น การประดิษฐ์
รถยนต์ ทีวี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรื อการออกแบบขวดบรรจุน้ าดื่ม ขวดบรรจุน้ าอัดลม หรื อการ
ออกแบบลวดลายบนจานข้าว ถ้วยกาแฟ ไม่ให้เหมือนของคนอื่น เป็ นต้น
ประเภทของสิ ทธิบัตร
สิ ทธิบตั ร คือ สิ ทธิพิเศษ ที่ให้ผปู้ ระดิษฐ์คิดค้นหรื อผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์มีสิทธิที่จะผลิตสิ นค้า
จาหน่ายสิ นค้าแต่เพียงผูเ้ ดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สิ ทธิบตั ร แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ สิ ทธิบตั รการ
ประดิษฐ์และสิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์

2

- การประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นเกี่ยวกับ กลไก โครงสร้าง ส่ วนประกอบ ของสิ่ งของ
เครื่ องใช้ เช่น กลไกของกล้องถ่ายรู ป กลไกของเครื่ องยนต์ ยารักษาโรค เป็ นต้น หรื อการคิดค้นกรรมวิธี
ในการผลิตสิ่ งของ เช่น วิธีการในการผลิตสิ นค้า วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสี ยเร็ ว
เกินไป เป็ นต้น
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบรู ปร่ าง ลวดลาย หรื อสี สัน ที่มองเห็นได้
จากภายนอก เช่น การออกแบบแก้วน้ าให้มีรูปร่ างเหมือนรองเท้า เป็ นต้น
อนุสิทธิบตั ร (Petty Patent) เป็ นการให้ความคุม้ ครองสิ่ งประดิษฐ์คิดค้นเช่นเดียวกับสิ ทธิ บตั ร
การประดิษฐ์ แต่แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิ บตั ร เป็ นการประดิษฐ์ที่มีเป็ นการ
ปรับปรุ งเพียงเล็กน้อยและมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
เงื่อนไขในการขอรับสิ ทธิบัตรการประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิบตั รได้ กฎหมายกาหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 อย่าง
ดังต่อไปนี้ (Department of Intellectual Property Thailand. 2009 : Website)
1. เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ คือ ยังไม่เคยมีจาหน่ายหรื อขายมาก่อน หรื อยังไม่เคยเปิ ดเผย
รายละเอียดของสิ่ งประดิษฐ์ในเอกสารสิ่ งพิมพ์ใดๆ ในทีวีหรื อในวิทยุ มาก่อน
2. มีข้ นั การประดิษฐ์ที่สูงขึ้น คือ ไม่เป็ นสิ่ งการประดิษฐ์ที่สามารถทาได้ง่าย โดยผูม้ ีความรู ้
ในระดับธรรมดาหรื ออาจพูดได้วา่ มีการแก้ไขปั ญหาทางเทคนิคของสิ่ งประดิษฐ์ที่มีมาก่อน
3. สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และ
พาณิ ชยกรรมได้
การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิ บตั รได้ กฎหมายกาหนดว่า จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 อย่าง
ดังต่อไปนี้
1. เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ คือ ยังไม่เคยมีจาหน่ายหรื อขายมาก่อน หรื อยังไม่เคยเปิ ดเผย
รายละเอียดของสิ่ งประดิษฐ์ในเอกสารสิ่ งพิมพ์ใดๆ ในทีวีหรื อวิทยุมาก่อน
2. สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และ
พาณิ ชยกรรมได้
การประดิษฐ์ ทขี่ อรับสิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ ได้
1. จุลชีพและส่ วนประกอบส่ วนใดส่ วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรื อสาร
สกัดจากสัตว์หรื อพืช เช่น แบคทีเรี ยที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ พืชสมุนไพร ยารักษาโรคที่สกัดจากสมุนไพร
เป็ นต้น
2. กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ เช่น สู ตรคูณ เป็ นต้น
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3. ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เป็ น

ต้น
4. วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรื อรักษาโรคมนุษย์ หรื อสัตว์
5. การประดิษฐ์ ที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อย หรื อศีลธรรมอันดี อนามัย หรื อ สวัสดิภาพของ
ประชาชน เช่น การคิดสู ตรยาบ้า เป็ นต้น
คาแนะนาการขอรับสิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
เอกสารหลักฐาน คาขอรับสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ และขอคารับอนุสิทธิบตั ร ผูต้ รวจรับคาขอ
จะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ที่กรอกข้อความตามข้อเท็จจริ งที่ครบถ้วน
(หากข้อใดไม่มีขอ้ เท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับข้อนั้น ไม่จาเป็ นต้องกรอก)
- รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหวั ข้อต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์สาขา
วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ภูมิหลังของศิลปะหรื อวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและความมุ่ง
หมายของการประดิษฐ์ คาอธิ บายรู ปเขียนโดยย่อม (ถ้ามี) การเปิ ดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ และ
วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด
- ข้อถือสิ ทธิ
- บทสรุ ปการประดิษฐ์
- รู ปเขียน (ถ้ามี)
- เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ตอ้ งยืน่ มาพร้อมกับคาขอ ดังนี้
กรณี ที่ผขู้ อเป็ นผูป้ ระดิษฐ์ จะต้องยืน่ หนังสื อรับรองสิ ทธิตามแบบ แบบ สป/สผ/อสป/001-ก
(พ) (ไม่จาเป็ นต้องยืน่ สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน)
กรณี ที่ผขู้ อเป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ จากผูป้ ระดิษฐ์ จะต้องยืน่ หนังสื อโอนสิ ทธิ
กรณี ที่ผขู้ อเป็ นนายจ้างผูป้ ระดิษฐ์ จะต้องยืน่ หนังสื อแสดงการเป็ นนายจ้างของผูป้ ระดิษฐ์
ถ้าผูข้ อเป็ นนิติบุคคล จะต้องยืน่ หนังสื อรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ในกรณี ที่ผขู ้ อประสงค์จะขอถือสิ ทธิ วนั ยืน่ ให้เป็ นวันเดียวกับที่ยนื่ ขอไว้ครั้งแรกในต่างประเทศ ให้ยนื่ คา
ขอถือสิ ทธิ ให้ถือวันยืน่ คาขอในต่างประเทศเป็ นครั้งแรก เป็ นวันยืน่ คาขอในประเทศไทย (แบบ สป/สผ/
อสป/002-ก)
คาขอรับสิ ทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
เอกสารหลักฐาน คาขอรับสิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความ
ครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
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- แบบพิมพ์คาขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ที่กรอกข้อความตามข้อเท็จจริ งที่ครบถ้วน (หาก
ข้อใดไม่มีขอ้ เท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับข้อนั้น ๆ ไม่จาเป็ นต้องกรอก)
- คาพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
- ข้อถือสิ ทธิ
- รู ปเขียนหรื อภาพถ่าย
- เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ตอ้ งยืน่ มาพร้อมกับคาขอ ดังนี้
กรณี ที่ผขู้ อเป็ นผูอ้ อกแบบ จะต้องยืน่ หนังสื อรับรองสิ ทธิ ตามแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
(พ) (ไม่จาเป็ นต้องยืน่ สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน)
กรณี ที่ผขู้ อเป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ จากผูอ้ อกแบบ จะต้องยื่นหนังสื อโอนสิ ทธิ
กรณี ที่ผขู้ อเป็ นนายจ้างผูอ้ อกแบบ จะต้องยืน่ หนังสื อแสดงการเป็ นนายจ้างของผูอ้ อกแบบ
ถ้าผูข้ อเป็ นนิติบุคคล จะต้องยืน่ หนังสื อรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
การจัดเตรียมคาขอรับสิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
คาขอรับสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์/อนุสิทธิบตั ร ประกอบด้วย
ก. แบบพิมพ์คาขอ และเอกสารประกอบ
ข. รายละเอียดการประดิษฐ์
ค. ข้อถือสิ ทธิ
ง. รู ปเขียน (ถ้ามี)
จ. บทสรุ ปการประดิษฐ์
ก.แบบพิมพ์คาขอ และเอกสารประกอบ
แบบพิมพ์คาขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ผูข้ อรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รต้องใช้แบบพิมพ์ที่กรม
ทรัพย์สินทางปั ญญากาหนดและจะพิมพ์ข้ ึน ซึ่ งได้แก่แบบ สป/สผ/001-ก
ส่ วนเอกสารประกอบคาขอมีอยูส่ องลักษณะ คือ
1.1 เอกสารหลักฐานแสดงสิ ทธิขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร มีลกั ษณะต่างๆ ดังนี้
ในกรณี ผขู้ อเป็ นผูป้ ระดิษฐ์หรื อผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ยนื่ คารับรองเกี่ยวกับสิ ทธิ ขอรับ
สิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร โดยใช้แบบ สป/สผ/001-ก (พ) แต่ถา้ ผูข้ อซึ่ งเป็ นผูป้ ระดิษฐ์เป็ นคนต่างด้าวและ
อ่านภาษาไทยไม่เข้าใจให้ใช้ Form PI/PD/001-A (Add) ซึ่งเป็ นแบบพิมพ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กาหนดและจัดพิมพ์ข้ ึน ผูข้ อจะต้องยืน่ แบบพิมพ์ดงั กล่าวพร้อมกับการยื่นขอรับสิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิบตั ร
แต่ถา้ ไม่สามารถยืน่ พร้อมกับคาขอได้ ก็อาจขอผ่อนผันได้ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกขอผ่อนผันได้เป็ นเวลา
90 วัน และครั้งที่สองขอผ่อนผันได้อีก 30 วัน โดยต้องยืน่ ขอผ่อนผันก่อนสิ้ นกาหนดระยะเวลา
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ในกรณี ที่ผขู ้ อมิใช่ผปู ้ ระดิษฐ์แต่เป็ นผูม้ ีสิทธิ ขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รในฐานะอื่น เช่น เป็ น
นายจ้างหรื อผูว้ า่ จ้างของผูป้ ระดิษฐ์ เป็ นทายาทหรื อผูจ้ ดั การมรดกของผูป้ ระดิษฐ์ หรื อ เป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ
ขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร จะต้องยืน่ เอกสารหลักฐานแสดงว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ ขอรับสิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิบตั ร
ในฐานะดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เอกสารหลักฐานดังกล่าวจะต้องถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกาหนดด้วย เช่น ผู้
ขอที่เป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร จะต้องยืน่ หนังสื อโอนสิ ทธิขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุ
สิ ทธิบตั ร ที่ลงลายมือชื่อทั้งผูโ้ อนและผูร้ ับโอนด้วย เป็ นต้น
1.2 เอกสารหลักฐานการมอบอานาจให้ตวั แทนกระทาการแทน
ผูข้ อจะต้องมอบอานาจให้ตวั แทนซึ่ งได้ข้ ึนทะเบียนไว้กบั กรมทรัพย์สินทางปั ญญา เพื่อ
ดาเนินการ ขอรับสิ ทธิบตั รแทนโดยทาเป็ นหนังสื อมอบอานาจซึ่งมีได้ 2 กรณี คือ
1.2.1. ผูข้ อเป็ นผูท้ ี่ไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย ในกรณี ดงั กล่าวหนังสื อมอบอานาจจะต้องมี
คารับรองของทูต ที่ปรึ กษาการพาณิ ชย์ ข้าหลวงพาณิ ชย์ ผูช้ ่วยทูตการพาณิ ชย์ หรื อกงสุ ลไทย ซึ่ งประจาอยู่
ในประเทศนั้น หรื อมีคารับรองของบุคคลซึ่ งกฎหมายของประเทศที่ผมู ้ อบอานาจมีถิ่นที่อยู่ ซึ่ งโดยทัว่ ไป
ได้แก่ โนตารี พบั ลิค (Notary-Public) ถ้าหนังสื อมอบอานาจหรื อคารับรองดังกล่าวจัดทาขึ้นเป็ นภาษา
ต่างประเทศ ให้ผยู ้ นื่ จัดให้มีคาแปลเป็ นภาษาไทย โดยมีคารับรองของผูแ้ ปลและผูร้ ับมอบอานาจว่า เป็ นคา
แปลภาษาไทยที่ ถูกต้องตรงกับหนังสื อมอบอานาจหรื อคารับรองนั้น และยืน่ คาแปลดังกล่าวพร้อมกับ
หนังสื อมอบอานาจ หรื อคารับรองด้วย
1.2.2. ผูข้ อเป็ นผูท้ ี่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยแต่ประสงค์จะมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการ
แทน (คือไม่ประสงค์จะดาเนิ นการด้วยตนเอง)
ข. รายละเอียดการประดิษฐ์
รายละเอียดการประดิษฐ์เป็ นส่ วนที่ผขู ้ อจะต้องจัดทาขึ้นเองโดยจะต้องมีลกั ษณะดังที่กล่าว
ข้างต้น ทั้งนี้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสิทธิ บตั รด้วย กฎกระทรวงดังกล่าวกาหนดว่า รายละเอียดต้องระบุหวั ข้อเรื่ อง
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ จะต้องระบุวา่ การประดิษฐ์น้ นั คืออะไร โดยระบุถึงลักษณะสาคัญของ
การประดิษฐ์น้ นั ด้วย เช่น พัดลมไฟฟ้ า กรรมวิธีหล่อผนังคอนกรี ต เตาอบไฟฟ้ า แบบจ่ายความร้อน เป็ นต้น
จะต้องไม่ใช้ชื่อที่ต้ งั ขึ้นเองหรื อเครื่ องหมายการค้า เช่น เตาอบไฟฟ้ าสุ รชัย และจะต้องไม่ใช้ชื่อที่เป็ นการ
อวดอ้างสรรพคุณ เช่น เตาแก๊สมหัศจรรย์ หรื อปากกาเนรมิต เป็ นต้น
ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ จะต้องระบุถึงลักษณะที่สาคัญของการประดิษฐ์
โดยย่อ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ดงั กล่าว ตัวอย่างเช่น การขอรับสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร
สาหรับ "อุปกรณ์และวิธีวดั ความยาวของวัตถุโดยความยาวคลื่นแสงเลเซอร์ " ผูจ้ ะขอระบุวา่ "ลักษณะของ
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อุปกรณ์อนั เป็ นการประดิษฐ์น้ ีประกอบด้วยแหล่งกาเนิดแสงเลเซอร์ เครื่ องตรวจจับสัญญาณ ส่ วนบังคับ
ทิศทาง โดยมีวงจรทางอิเล็กโทรนิกส์ควบคุมการทางานและความยาวของวัตถุและจุดประสงค์ของการ
ประดิษฐ์ดงั กล่าว คือ เพื่อที่จะให้การวัดความยาวของวัตถุมีค่าถูกต้องแน่นอนยิง่ ขึ้น
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ จะต้องระบุวา่ การประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั ร/อนุ
สิ ทธิบตั ร จัดอยูใ่ นสาขาวิทยาการหรื อเทคโนโลยีดา้ นใด เช่น วิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมไฟฟ้ า เคมี
ฟิ สิ กส์ เป็ นต้น
ภูมิหลังของศิลปะหรื อวิทยาการที่เกี่ยวข้อง จะต้องระบุลกั ษณะของการประดิษฐ์ที่มีอยูก่ ่อนแล้ว
พร้อมทั้งข้อบกพร่ องต่างๆ หรื อปั ญหาของการประดิษฐ์ดงั กล่าว ทั้งนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์
ที่ขอรับสิ ทธิ บตั รนั้นแตกต่างกับการประดิษฐ์ที่มีอยูก่ ่อนแล้วอย่างไรและเพียงใด ตัวอย่างเช่น การขอรับ
สิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร สาหรับ "อุปกรณ์และวิธีการวัดความยาวของวัตถุโดยความยาวคลื่นแสงเลเซอร์ "
ดังกล่าวข้างต้น ในหัวข้อนี้ จะระบุวา่ "ก่อนที่จะคิดประดิษฐ์การประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั รนี้ การวัดความ
ยาวจะทาโดยเทียบกับความยาวมาตรฐาน 1 เมตร ที่ทาจากโลหะผสมระหว่างนิ เกิลกับโครเมี่ยมหรื อที่เรี ยก
กันว่า "นิโครม" ความยาวดังกล่าวอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสัมประสิ ทธิ์ การขยายตัวของ
โลหะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่ งเป็ นเหตุให้ความยาวมาตรฐานดังกล่าวนั้นไม่คงที่ ในกรณี ที่
เป็ นการประดิษฐ์ที่ยงั ไม่เคยมีมาก่อนเลย ผูข้ ออาจจะระบุถึงปั ญหาในทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระตุน้ ให้
เกิดแนวคิดดังกล่าว
การเปิ ดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ จะต้องระบุถึงรายละเอียดของการประดิษฐ์ที่ขอรับ
สิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ว่ามีลกั ษณะโครงสร้าง ส่ วนประกอบ องค์ประกอบ หรื อขั้นตอนอย่างไรบ้าง
การบรรยายในหัวข้อนี้จะต้องละเอียดสมบูรณ์ และชัดเจนพอที่จะทาให้ผมู้ ีความชานาญในระดับสามัญ
ในสาขาวิทยาการนั้นๆ สามารถอ่านแล้วเข้าใจถึงการประดิษฐ์น้ นั ได้ และสามารถนาไปใช้และปฏิบตั ิตาม
การประดิษฐ์น้ นั ได้ดว้ ยในหัวข้อการเปิ ดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์น้ ี ผูเ้ ขียนควรคานึงถึงความชัดเจน
เป็ นหลักดังนั้น ควรกาหนดลักษณะและขั้นตอนการบรรยายให้ดี หากเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับกลไก หรื อ
เครื่ องมือต่างๆ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีรูปเขียนประกอบในกรณี ดงั กล่าว การอ้างอิงลักษณะทาง
โครงสร้างในหัวข้อนี้ จะต้องสอดคล้องกับรู ปเขียนด้วย ตัวอย่างในกรณี ที่เป็ นการขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรับ
เครื่ องมือหรื อกลไก ในขั้นแรกควรอธิ บายถึงส่ วนประกอบหรื อโครงสร้างของการประดิษฐ์น้ นั ว่ามี
ส่ วนประกอบอย่างไรประกอบกันในลักษณะใดและประกอบกันแล้วจะให้ผลในทางปฏิบตั ิอย่างไร ขั้นที่
สองควรอธิ บายถึงระบบการทางานหรื อกรรมวิธีในการผลิตเริ่ มตั้งแต่นาวัตถุดิบเข้าระบบและผ่าน
ขบวนการต่างๆ ของอุปกรณ์ ซึ่ งควรจะระบุถึงรายละเอียดของขั้นตอนนั้นๆ ด้วย จนกระทั้งได้เป็ น
ผลิตภัณฑ์สาเร็ จออกมา
คาอธิ บายรู ปเขียนโดยย่อ จะต้องระบุถึงรู ปเขียนที่เสนอมาพร้อมกับคาขอ (ถ้ามี) โดยระบุวา่ รู ป
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เขียนแต่ละรู ปแสดงถึงส่ วนใดของการประดิษฐ์ เช่น รู ปที่ 1 แสดงถึงส่ วนประกอบทั้งหมดของเครื่ องจักร
รู ปที่ 2 แสดงถึงส่ วนประกอบส่ วนใดส่ วนหนึ่งของเครื่ องจักร เป็ นต้น
วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด ในกรณี ที่มีการระบุในหัวข้อการเปิ ดเผยการประดิษฐ์โดย
สมบูรณ์ ถึงวิธีการประดิษฐ์หลายวิธี ผูข้ อจะต้องระบุถึงวิธีการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด แต่ถา้ มีการเปิ ดเผยวิธีการ
ประดิษฐ์ เพียงวิธีเดียวในหัวข้อการเปิ ดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ผูข้ อก็สามารถระบุวา่ "วิธีการในการ
ประดิษฐ์ที่ดีที่สุดได้แก่ วิธีการดังที่ได้บรรยายไว้ในหัวข้อการเปิ ดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ "
การใช้ประโยชน์ของการประดิษฐ์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม หรื อ
พาณิ ชยกรรม ในกรณี ที่ลกั ษณะของการประดิษฐ์เองไม่สามารถแสดงได้วา่ จะนาไปใช้ในการผลิตในด้าน
ต่างๆ ได้หรื อไม่เป็ นอย่างไร เช่น การประดิษฐ์สารประกอบเคมีข้ ึนใหม่ผขู ้ อจะต้องอธิ บายให้เห็นว่า
สามารถนาเอาการประดิษฐ์น้ นั ไปใช้ในทางใดบ้าง และมีประโยชน์อย่างไร แต่ถา้ โดยลักษณะของการ
ประดิษฐ์น้ นั เอง แสดงให้เห็นได้อยูแ่ ล้วว่าสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตได้ ก็ไม่จาเป็ น ต้องมี
หัวข้อนี้
ค. ข้ อถือสิ ทธิ
ข้อถือสิ ทธิ เป็ นส่ วนที่ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิบตั ร ระบุถึงขอบเขตของการประดิษฐ์ที่
ต้องการได้รับความคุม้ ครองข้อถือสิ ทธิ เปรี ยบได้กบั การกาหนดขอบเขตอันเป็ นพื้นที่ที่เป็ นสิ ทธิ ของ
เจ้าของโฉนดที่ดิน ข้อถือสิ ทธิ จะกาหนดขอบเขตอันเกี่ยวกับลักษณะของการประดิษฐ์ที่เป็ นสิ ทธิ ของผู ้
ทรงสิ ทธิที่บุคคลอื่นมีหน้าที่ที่จะต้องเคารพและละเว้นจากการกระทาอันจะเป็ นการละเมิดสิ ทธิของผูท้ รง
สิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร
ข้อถือสิ ทธิ เป็ นการระบุถึงส่ วนของการประดิษฐ์ที่ผขู ้ อต้องการสงวนสิ ทธิ มิให้คนอื่นแสดงหา
ประโยชน์จากการประดิษฐ์ โดยหลักการทัว่ ไปแล้ว ขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ระบุในข้อถือสิ ทธิ จะต้อง
ไม่กว้างหรื อเกินไปกว่าที่ผขู ้ อได้ทาการประดิษฐ์น้ นั และที่ได้เปิ ดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์ ดังนั้น
หาก ผูข้ อต้องการขอถือสิ ทธิ ในลักษณะของส่ วนของการประดิษฐ์ ก็จะต้องเปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะส่ วนนั้นของการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ชัดแจ้ง และรัดกุมในรายละเอียดการประดิษฐ์ดว้ ย ข้อถือ
สิ ทธิตอ้ งระบุลกั ษณะของการประดิษฐ์ที่ผขู้ อประสงค์จะขอรับความคุม้ ครองโดยชัดแจ้ง รัดกุม และ
สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ ถ้าข้อถือสิ ทธิ ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดคาขอนั้น
อาจถูกปฏิเสธได้ หลักที่วา่ ข้อถือสิ ทธิ จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ ได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น
ส่ วนที่วา่ ข้อถือสิ ทธิ จะต้องชัดแจ้งและรัดกุมนั้น พอสรุ ปได้วา่ มีอยู่ 2 ความหมาย ดังนี้
1.ลักษณะของถ้อยคาที่ใช้จะต้องชัดแจ้งและรัดกุม
ถ้อยคาที่ใช้จะต้องชัดเจน ห้ามใช้ถอ้ ยคาที่คลุมเครื อหรื อมีความหมายเพื่อเลือกแบบกว้างๆ
เช่น ระบุวา่ ส่ วนประกอบส่ วนหนึ่งของการประดิษฐ์น้ นั "ทาจากโลหะหรื อสิ่ งที่คล้ายคลึงกัน" ย่อมไม่
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ชัดเจน เพราะสิ่ งที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับโลหะมีมากมาย
2. ลักษณะของการแยกและจัดลาดับข้อถือสิ ทธิ
ความชัดแจ้งและรัดกุมของข้อถือสิ ทธิ อาจเกิดขึ้นจากวิธีการแยกและการจัดลาดับข้อถือ
สิ ทธิ รวมทั้งการอ้างอิงถึงข้อถือสิ ทธิ อื่นๆ ในคาขอเดียวกันนั้นด้วยการพิจารณาว่าควรแยกข้อถือสิ ทธิ
ออกเป็ นหลายข้อหรื อควรมีขอ้ ถือสิ ทธิ เพียงข้อเดียวหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของการประดิษฐ์ที่ขอรับ
สิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ว่าการประดิษฐ์น้ นั มีลกั ษณะองค์ประกอบหรื อโครงสร้างซับซ้อนหรื อไม่เพียงใด
ถ้าเป็ นการประดิษฐ์ที่ไม่ซบั ซ้อนก็ไม่ควรแยกข้อถือสิ ทธิ เป็ นหลายข้อ เพราะจะทาให้ขาดความชัดแจ้งและ
รัดกุม ในทางกลับกันถ้าเป็ นการประดิษฐ์ที่ซบั ซ้อนมาก หากไม่แยกข้อถือสิ ทธิ ออกเป็ นหลายๆ ข้อก็จะทา
ให้ขาดความชัดแจ้งและรัดกุมเช่นเดียวกัน ข้อถือสิ ทธิที่ใช้ระบุถึงลักษณะทางเทคนิคอันเป็ นสาระสาคัญ
ของการประดิษฐ์เรี ยกว่า "ข้อถือสิ ทธิหลัก" ส่ วนข้อถือสิ ทธิ ที่ระลึกถึงลักษณะทางเทคนิคอันเป็ นลักษณะ
พิเศษหรื อรายละเอียดปลีกย่อย เรี ยกว่า "ข้อถือสิ ทธิรอง" โดยทัว่ ไป การประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิบตั รมักมี
ลักษณะ ที่ไม่ซบั ซ้อนมากจึงมักจะมีขอ้ ถือหลักเพียงข้อเดียวและมีขอ้ ถือสิ ทธิ รองอีก 2-3 ข้อ ในกรณี ที่ขอ้
ถือสิ ทธิ หลักเพียงข้อเดียวไม่สามารถคลุมถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ได้ท้ งั หมด ผูข้ อจะระบุ
ข้อถือสิ ทธิ หลักหลายข้อสาหรับลักษณะของการประดิษฐ์ประเภทเดียวกันในคาขอรับสิ ทธิ บตั ร/อนุ
สิ ทธิ บตั รฉบับหนึ่งก็ได้ การอ้างถึงข้อถือสิ ทธิ อื่นในข้อถือรองนั้น จะต้องอ้างในลักษณะที่เป็ นทางเลือก
เท่านั้น ประกอบด้วยเครื่ องเขย่าที่มีลกั ษณะพิเศษ…." แต่จะระบุวา่ "6. เครื่ องซักผ้าตาม 1 และ 4 ซึ่ง
ประกอบด้วยเครื่ องเขย่าที่มีลกั ษณะพิเศษ" ไม่ได้
ง. รู ปเขียน (ถ้ ามี)
เป็ นส่ วนที่จะช่วยให้ผอู ้ ่านคาขอรับสิ ทธิ บตั รสามารถเข้าใจรายละเอียดการประดิษฐ์ได้ดีข้ ึน
ดังนั้นกฎหมายจึงกาหนดว่า หากจาเป็ นเพื่อที่จะทาให้สามารถเข้าใจการประดิษฐ์โดยทัว่ ไป รู ปเขียน
มักจะจาเป็ นในกรณี ที่เป็ นคาขอรับสิ ทธิบตั รสาหรับการประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่ องกล ฟิ สิ กส์ดว้ ย
หากผูข้ อไม่ยนื่ รู ปเขียนในกรณี ที่จาเป็ นคาขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได้ รู ปเขียนจะต้องแสดงให้เห็นชัดเจน
สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์และเป็ นไปตามหลักวิชาการเขียนแบบ ตามลักษณะและวิธีที่อธิบดี
กรมทรัพย์สินทางปั ญญากาหนด เช่น จะต้องเขียนด้วยหมึกสี ดาเข้มที่สามารถอยูไ่ ด้ทนนาน และห้าม
ระบายสี เขียนโดยใช้อุปกรณ์การเขียนแบบมีสัดส่ วนที่ถูกต้อง และใช้สัญลักษณ์ (Drawing Symbols)
ตามที่กาหนด
รู ปเขียน ให้แสดงรู ปเขียนที่ช่วยให้สามารถเข้าใจถึงลักษณะของการประดิษฐ์น้ ีได้ดียงิ่ ขึ้น
รู ปเขียนนี้ ตอ้ งเป็ นรู ปที่เขียนขึ้นตามหลักวิชาการเขียนแบบ คือ ใช้เครื่ องมือในการวาดเขียน เช่น การ
ลากเส้นตรงต้องใช้ไม้บรรทัด การวาดรู ปวงกลมต้องใช้วงเวียนหรื อเครื่ องเขียนแบบอื่นๆ (รู ปถ่ายไม่
สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้) และให้มีหมายเลขชี้แสดงชิ้นส่ วนต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการอธิบาย
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ในหัวข้อการเปิ ดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ โดยหมายเลขเหล่านี้ตอ้ งไม่อยูภ่ ายในวงกลม วงเล็บ หรื อ
เครื่ องหมายใดๆ และหมายเลขเดียวกันให้ช้ ีแสดงชิ้นส่ วนเดียวกันและไม่ตอ้ งระบุขนาดหรื อบอกขนาด
ของชิ้นส่ วนที่ได้ประดิษฐ์ข้ ึนและไม่ตอ้ งอธิ บายรู ปเขียน ให้ระบุเพียง รู ปที่ 1, 2 หรื อรู ปที่ 3 เท่านั้น
จ. บทสรุ ปการประดิษฐ์
เป็ นส่ วนของคาขอสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ที่จะช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสิ ทธิบตั ร และผูส้ นใจสามารถตรวจค้น หรื อค้นคว้าเกี่ยวกับการประดิษฐ์น้ นั โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลามาก ผูข้ อจะต้องจัดทาบทสรุ ปการประดิษฐ์ในทุกกรณี หากผูข้ อไม่ยนื่ บทสรุ ปการประดิษฐ์ดว้ ย
คาขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได้
บทสรุ ปการประดิษฐ์ตอ้ งสรุ ปสาระสาคัญของการประดิษฐ์ที่ได้เปิ ดเผยหรื อแสดงไว้ในราย
ละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิ ทธิและรู ปเขียน (ถ้ามี) โดยจะต้องระบุลกั ษณะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ
การประดิษฐ์โดยย่อ แต่ตอ้ งเป็ นไปในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจได้ดีข้ ึนถึงปั ญหาทางเทคนิคตลอดจนการ
แก้ไขปั ญหาโดยการประดิษฐ์ และการใช้การประดิษฐ์น้ นั โดยจะต้องรัดกุม ชัดแจ้งและมีถอ้ ยคาไม่เกิน
200 คา
การกาหนดจานวนหน้า ในแต่ละหน้าจะมีการกาหนดหน้าและจานวนหน้าไว้ที่ก่ ึงกลางหน้า
กระดาษเอ 4 ด้านบนสุ ด ถ้าเป็ นเนื้ อหาในส่ วนเดียวกัน ได้แก่ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิ ทธิ รู ป
เขียนและบทสรุ ปการประดิษฐ์ ให้เรี ยงลาดับหน้าต่อเนื่องกันไป และให้ข้ ึนหน้าและจานวนหน้าใหม่ ของ
แต่ละส่ วน เช่น หน้า 1 ของ จานวน 3 หน้า, หน้า 2 ของจานวน 3 หน้า , หน้า 3 ของจานวน 3 หน้า .เป็ นต้น
การกากับบรรทัดทุกส่ วนและแต่ละหน้า หากมีบรรทัดเกิน 5 บรรทัด ให้รุบุหมายเลขกากับ
บรรทัดทุก 5 บรรทัด ทางด้านซ้ายมือ และระบุต่อเนื่ องกันลงมาตามลาดับ เช่น 5,10,15....เป็ นต้น
ส่ วนประกอบทั้ง 5 ส่ วนของคาขอรับสิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิบตั ร นอกจากส่ วนที่ 1 คือแบบพิมพ์คาขอแล้ว
ส่ วนอื่นๆ คือ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิ ทธิ รู ปเขียน และบทสรุ ปการประดิษฐ์ เป็ นส่ วนที่ผขู ้ อ
จะต้องเตรี ยมจัดทาเองทั้งสิ้ น ทั้งนี้จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายสิ ทธิบตั รและเพื่อประโยชน์ในด้านการบริ หารงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ดังกล่าวที่สาคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
1. คาขอรับสิ ทธิบตั รและเอกสารหลักฐาน จะต้องยืน่ อย่างน้อย 2 ชุด ซึ่งจะคืนให้ 1 ชุด
เพื่อเป็ นสาเนาให้กบั ผูข้ อรับสิ ทธิ บตั ร
2. คาขอจะต้องมีขอ้ ความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในแบบพิมพ์
3. คาขอและส่ วนประกอบทุกส่ วนจะต้องพิมพ์หรื อดีดพิมพ์ขอ้ ความเป็ นภาษาไทย
4. ลงลายมือชื่อผูข้ อหรื อตัวแทน
นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับการจัดเตรี ยมคาขอรับสิ ทธิ บตั ร อยูเ่ ป็ นอัน
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มาก ก่อนจัดทาคาขอรับสิ ทธิบตั รควรศึกษากฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สิ ทธิ บตั รและประกาศกรมทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1. คาขอรับสิ ทธิบัตรการประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร
เอกสารหลักฐาน คาขอรับสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์และขอคารับอนุสิทธิบตั ร ผูต้ รวจรับคา
ขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ที่กรอกข้อความตามข้อเท็จจริ งที่ครบถ้วน
(หากข้อใดไม่มีขอ้ เท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับข้อนั้น ไม่จาเป็ นต้องกรอก)
- รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหวั ข้อต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้ ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ภูมิหลังของศิลปะหรื อวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและความมุ่ง
หมายของการประดิษฐ์ คาอธิ บายรู ปเขียนโดยย่อม (ถ้ามี) การเปิ ดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ แล1ะ
วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด
- ข้อถือสิ ทธิ
- บทสรุ ปการประดิษฐ์
- รู ปเขียน (ถ้ามี)
- เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ตอ้ งยืน่ มาพร้อมกับคาขอ ดังนี้
กรณี ที่ผขู้ อเป็ นผูป้ ระดิษฐ์ จะต้องยืน่ หนังสื อรับรองสิ ทธิ ตามแบบ แบบ สป/สผ/อสป/
001-ก (พ) (ไม่จาเป็ นต้องยืน่ สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน)
กรณี ที่ผขู้ อเป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ จากผูป้ ระดิษฐ์ จะต้องยืน่ หนังสื อโอนสิ ทธิ
กรณี ที่ผขู้ อเป็ นนายจ้างผูป้ ระดิษฐ์จะต้องยืน่ หนังสื อแสดงการเป็ นนายจ้างของผู้
ประดิษฐ์
ถ้าผูข้ อเป็ นนิ ติบุคคล จะต้องยืน่ หนังสื อรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ในกรณี ที่ผขู้ อประสงค์จะขอถือสิ ทธิ วนั ยืน่ ให้เป็ นวันเดียวกับที่ยนื่ ขอไว้ครั้งแรกใน
ต่างประเทศ ให้ยนื่ คาขอถือสิ ทธิ ให้ถือวันยืน่ คาขอในต่างประเทศเป็ นครั้งแรก เป็ นวันยืน่ คาขอในประเทศ
ไทย (แบบ สป/สผ/อสป/002-ก)
2. คาขอรับสิ ทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
เอกสารหลักฐาน คาขอรับสิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความ
ครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
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- แบบพิมพ์คาขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ที่กรอกข้อความตามข้อเท็จจริ งที่ครบถ้วน
(หากข้อใดไม่มีขอ้ เท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับข้อนั้น ๆ ไม่จาเป็ นต้องกรอก)
- คาพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
- ข้อถือสิ ทธิ
- รู ปเขียนหรื อภาพถ่าย
- เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ตอ้ งยืน่ มาพร้อมกับคาขอ ดังนี้
กรณี ที่ผขู้ อเป็ นผูอ้ อกแบบ จะต้องยืน่ หนังสื อรับรองสิ ทธิ ตามแบบ สป/สผ/อสป/001-ก
(พ) (ไม่จาเป็ นต้องยืน่ สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน)
กรณี ที่ผขู้ อเป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ จากผูอ้ อกแบบ จะต้องยื่นหนังสื อโอนสิ ทธิ
กรณี ที่ผขู้ อเป็ นนายจ้างผูอ้ อกแบบจะต้องยืน่ หนังสื อแสดงการเป็ นนายจ้างของ
ผูอ้ อกแบบ
ถ้าผูข้ อเป็ นนิ ติบุคคล จะต้องยืน่ หนังสื อรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
3. คาขอแก้ไขเพิม่ เติม
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ สป/สผ/อสป/003-ก)
- เอกสารที่ผขู ้ อจะต้องแก้ไขเพิ่มเติม (อาจจะเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่ วนของคาขอ
หรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ระยะเวลา ไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ผขู ้ อได้รับแจ้ง
4. การรับชาระค่ าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาคาขอรับสิ ทธิบัตรการประดิษฐ์ /สิ ทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- คาขอรับสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ อีก 1 ชุด
(เฉพาะกรณี คาขอรับสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ผขู ้ อต้องจัดส่ งคาแปลข้อถือสิ ทธิ และ
บทสรุ ปการประดิษฐ์เป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด
ระยะเวลา ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งครั้งที่สอง
(สาหรับอนุสิทธิ บตั รไม่มีข้ นั ตอนนี้)
5. คาขอให้ ตรวจสอบการประดิษฐ์ /ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
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- แบบพิมพ์คาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แบบ สป/อสป/005-ก)
(สาหรับคาขอรับสิ ทธิ บตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่มีข้ นั ตอนนี้
ระยะเวลา กรณี คาขอรับสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ประกาศโฆษณา
กรณี อนุสิทธิ บตั ร ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่ประกาศโฆษณา
6. การรับชาระค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียนและสิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- คาขอรับสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบตั รอีก 1 ชุด แล้วแต่
กรณี
ระยะเวลา ไม่เกิน 60 วันนับแต่วนั ที่ผขู ้ อได้รับแจ้ง
7. คาขอแปลงคาขอรับสิ ทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็ นอนุสิทธิบัตร/คาขอรับอนุสิทธิบัตรเป็ น
สิ ทธิบัตรการประดิษฐ์
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอแปลงคาขอฯ (แบบ สป/อสป/004-ก)
- คาขอรับสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์/อนุสิทธิบตั รที่ยนื่ ไว้เดิม 1 ชุด
ระยะเวลา
- กรณี ขอแปลงคาขอรับสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์เป็ นอนุสิทธิ บตั ร ต้องกระทาก่อนมีการ
ประกาศโฆษณา
- กรณี ขอแปลงคาขอรับอนุ สิทธิ บตั รเป็ นสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ตอ้ งกระทาก่อนมีการรับ
จดทะเบียนและออกอนุสิทธิ บตั ร
8. การคัดค้ าน
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอโต้แย้ง (แบบ สป/สผ/008-ก)
- เอกสารประกอบการคัดค้านสาหรับเจ้าหน้าที่จานวน 2 ชุด และเอกสารผูค้ ดั ค้าน 1 ชุด
ระยะเวลา การโต้แย้งจะต้องโต้แย้งภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาคัดค้าน
9. การขอนาพยานหรือส่ งเอกสารหลักฐานเพิม่ เติม
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอนาพยานหรื อส่ งหลักฐานเพิ่มเติม (แบบ สป/สผ/007-ก (พ)) พร้อมทั้ง
พยานหรื อหลักฐานที่จะนามาแสดงหรื อแถลงเพิ่มเติมจานวน 1 ชุด
ระยะเวลา ผูต้ รวจรับคาขอ จะต้องพิจารณาถึงระยะเวลาการขอนาพยานหรื อหลักฐานว่า
เกินระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดหรื อไม่ดงั นี้
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กรณี ที่เป็ นการคัดค้าน จะต้องยืน่ คาขอภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่คดั ค้าน
กรณี ที่เป็ นการโต้แย้ง จะต้องยืน่ คาขอภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่โต้แย้ง
10. คาอุทธรณ์
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาอุทธรณ์ (แบบ สป/สผ/อสป/009-ก)
- เอกสารประกอบการอุทธรณ์ตน้ ฉบับจานวน 1 ชุด และสาเนาอีกจานวน 10 ชุด
ระยะเวลา ไม่เกิน 60 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่ หรื อคาวินิจฉัยของอธิ บดี
11. คาขอขึน้ ทะเบียนเป็ นตัวแทนสิ ทธิบัตร
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครอบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอขึ้นทะเบียนเป็ นตัวแทนสิ ทธิ บตั ร (แบบ สป/สผ/อสป/101-ก)
- เอกสารหลักฐาน
สาเนาวุฒิบตั รไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี (เฉพาะด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ หรื อกฎหมาย กรณี ที่ไม่ได้จบทางด้านดังกล่าว จะต้องแนบรายละเอียดวิชาต่าง ๆ
(Transcript) ที่มีการเรี ยนวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็ นพื้นฐาน ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าได้ผา่ นการอบรมตามหลักสู ตรที่กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
กาหนด
รู ปถ่ายขนาด 45 ซม. ซึ่ งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รู ป
12. การรับชาระค่ าธรรมเนียมรายปี สิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและการต่ ออายุอนุสิทธิบัตร
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- คาขอชาระค่าธรรมเนียมรายปี สิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิบตั ร (แบบ สป/สผ/อสป/010-ก)
ค่ าธรรมเนียม เป็ นไปตามกฎกระทรวงที่เป็ นรายปี เริ่ มตั้งแต่ปีที่ 5 จนสิ้ นอายุแล้วแต่กรณี
ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมรายปี สิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิ บตั รจะเริ่ มต้นชาระตั้งแต่เริ่ มปี ที่ 5 จน
สิ้ นอายุแล้วแต่กรณี (สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ ปี ที่ 5-20 สิ ทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปี ที่ 5-10 และอนุ
สิ ทธิบตั ร ปี ที่ 5-6 และต่ออายุได้อีกสองครั้ง ๆ ละ 2 ปี ) โดยเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ยนื่ คาขอจนสิ้ นปี ที่
4 ซึ่งผูท้ รงสิ ทธิบตั รจะต้องชาระภายใน 60 วัน ของระยะเวลาเริ่ มต้นของแต่ละปี หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว
ผูท้ รงสิ ทธิ ยงั สามารถที่จะชาระได้ต่อไปอีก 120 วัน แต่จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละ 30 ของ
ค่าธรรมเนียมในปี นั้น ๆ เช่น
คาขอที่ยนื่ ไว้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540 และได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2543 ผูข้ อ
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปี ปี ที่ 5 ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2544 ซึ่ งเป็ นวันเริ่ มต้นของปี ที่ 5 และจะต้อง
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ชาระภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 หากพ้นวันที 30 พฤษภาคม 2544 จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก
ร้อยละ 30 ซึ่งจะต้องชาระภายในวันที่ 28 กันยายน 2544 หากพ้นระยะเวลาที่เสี ยค่าธรรมเนียมเพิ่มแล้ว
สิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิ บตั รนั้นจะสิ้ นอายุทนั ที
วันยืน่
1 เม.ย. 40

วันที่ออก
1 มี.ค.44

เริ่ มปี ที่ 5
1 เม.ย. 44

วันที่ 60
30 พ.ค. 46

120 วัน.................
28 ก.ย. 44............
วันสิ้นอายุ

ร้อยละ 30

ถ้ามีการรับจดทะเบียนหลังจากสิ้ นปี ที่ 4 ไปแล้ว เช่น รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2546 ซึ่ง
เริ่ มปี ที่ 7 แล้ว ในกรณี น้ ี จะต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปี ควบ 3 ปี คือ ปี ที่ 5,6 และ 7 โดยจะต้องชาระ
ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วนั ที่อกสิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิ บตั รหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผูท้ รงสิ ทธิ บตั รยังสามารถ
ที่จะชาระได้ต่อไปอีก 120 วัน แต่จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมทั้งหมด
วันยืน่
1 เม.ย. 40

เริ่ มปี ที่ 5
1 เม.ย. 44

วันที่ออก
13 เม.ย.46

วันที่ 60
11 มิ.ย. 46

120 วัน.................
10 ต.ค. 46............

วันสิ้นอายุ

ร้อยละ 30

13. คาขอรับบาเหน็จพิเศษ
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครอบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอรับบาเหน็จพิเศษ (แบบ สป/สผ/อสป/207-ค) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ
14. คาขอคืนสิ ทธิบัตรหรื ออนุสิทธิบัตรหรือเลิกข้ อถือสิ ทธิบางข้ อ
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอคืนสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั รหรื อเลิกข้อถือสิ ทธิบางข้อ (แบบ สป/สผ/
อสป/208-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ
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15. คาขอรับใบแทนสิ ทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนในอนุญาตให้ ใช้ สิทธิตามสิ ทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอรับในแทนสิ ทธิบตั ร หรื ออนุสิทธิบตั ร หรื อใบแทนในอนุญาตให้ใช้
สิ ทธิตามสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร (แบบ สป/สผ/อสป/209-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เช่น ใบแจ้ง
ความของสถานีตารวจ เป็ นต้น
16. คาขอบันทึกคายินยอมให้ บุคคลอืน่ ใช้ สิทธิตามสิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอบันทึกคายินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร
(แบบ สป/สผ/อสป/202-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ
17. คาขออนุญาตใช้ สิทธิตามสิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครบถ้วยของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขออนุญาตใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร (แบบ สป/สผ/อสป/203-ค)
พร้อมทั้งเอกสารประกอบ
18. คาขอให้ ยกเลิกใบอนุญาตใช้ สิทธิตามสิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอให้ยกเลิกใบอนุญาตใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร (แบบ สป/สผ/
อสป/204-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ
19. คาขอจดทะเบียนการอนุญาตใช้ สิทธิตามสิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียนการอนุญาตใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร (แบบ สป/
สผ/อสป/205-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็ นต้น
20. คาขอจดทะเบียนการโอนสิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการรับโอนสิ ทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดย
ทางมรดก
ผูต้ รวจรับคาขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียนการโอนสิ ทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร และการรับโอนสิ ทธิบตั ร/
อนุสิทธิบตั รโดยทางมรดก
(แบบ
สป/สผ/อสป/206-ค)
พร้อมทั้งเอกสารประกอบ
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สถานทีย่ ื่นขอจดทะเบียน
สามารถยืน่ คาขอจดทะเบียนได้ที่ ส่ วนบริ หารงานจดทะเบียน (ชั้น 3) สานักสิ ทธิบตั ร กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิ ชย์ เลขที่ 44/100 ถ. สนามบินน้ า ต.บางกระสอ
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000 หรื อสานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดที่ท่านมีภูมิลาเนาอยู่
วิธีการยืน่ ขอจดทะเบียน
1.ยืน่ ขอโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมชาระค่าธรรมเนียม
2.ส่ งคาขอทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมชาระค่าธรรมเนียม โดยชาระทาง
ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
แก้ไขเพิม่ เติมโดย พ.ร.บ. สิ ทธิบัตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็ นปี ที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสิ ทธิ บตั รเพื่อคุม้ ครองการประดิษฐ์ และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้ โดยคาแนะนา และยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า "พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่ งร้อยแปดสิ บวัน นับแต่วนั ประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป
หมวด ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๓ในพระราชบัญญัติน้ ี
"สิ ทธิบัตร" หมายความว่า หนังสื อสาคัญที่ออกให้เพื่อคุม้ ครองการประดิษฐ์ หรื อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ตามที่กาหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ ี
"อนุสิทธิบัตร" หมายความว่า หนังสื อสาคัญที่ออกให้เพื่อคุม้ ครองการประดิษฐ์ ตามที่กาหนดใน
หมวด ๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติน้ ี
"การประดิษฐ์ " หมายความว่า การคิดค้นหรื อคิดทาขึ้น อันเป็ นผลให้ ได้มาซึ่ งผลิตภัณฑ์หรื อ
กรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรื อการกระทาใด ๆ ที่ทาให้ดีข้ ึนซึ่ งผลิตภัณฑ์หรื อกรรมวิธี
"กรรมวิธี" หมายความว่า วิธีการ กระบวนการ หรื อกรรมวิธีในการผลิต หรื อการเก็บรักษาให้คง
สภาพหรื อให้มีคุณภาพดีข้ ึนหรื อการปรับสภาพให้ดีข้ ึนซึ่ งผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการใช้กรรมวิธีน้ นั ๆ ด้วย
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"แบบผลิตภัณฑ์ " หมายความว่า รู ปร่ างของผลิตภัณฑ์ หรื อองค์ประกอบ ของลวดลาย หรื อสี ของ
ผลิตภัณฑ์ อันมีลกั ษณะพิเศษสาหรับผลิตภัณฑ์ซ่ ึงสามารถใช้เป็ นแบบสาหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รวมทั้งหัตถกรรมได้
"ผู้ทรงสิ ทธิบัตร" หมายความรวมถึงผูร้ ับโอนสิ ทธิบตั ร
"ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร" หมายความรวมถึงผูร้ ับโอนอนุสิทธิบตั ร
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการสิ ทธิ บตั ร
"พนักงานเจ้ าหน้ าที่" หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
"อธิบดี" หมายความว่า อธิ บดีกรมทรัพย์สินทางปั ญญา และให้หมายความ รวมถึงผูซ้ ่ ึ งอธิ บดีกรม
ทรัพย์สินทางปัญญามอบหมายด้วย
"รัฐมนตรี " หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชีทา้ ย
พระราชบัญญัติน้ ี ลดหรื อยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่นเพื่อ ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๒
สิ ทธิบัตรการประดิษฐ์
ส่ วนที่ ๑
การขอรับสิ ทธิบัตร
มาตรา ๕ ภายใต้บงั คับมาตรา ๙ การประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิบตั รได้ตอ้ งประกอบ ด้วยลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นการประดิษฐ์ข้ ึนใหม่
(๒) เป็ นการประดิษฐ์ที่มีข้ นั การประดิษฐ์สูงขึ้น และ
(๓) เป็ นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
มาตรา ๖ การประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็ นงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้ว
งานที่ปรากฏอยูแ่ ล้ว ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) การประดิษฐ์ที่มีหรื อใช้แพร่ หลายอยูแ่ ล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร
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(๒) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดในเอกสาร หรื อสิ่ งพิมพ์ที่ได้
เผยแพร่ อยูแ่ ล้วไม่วา่ ในหรื อนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร และ ไม่วา่ การเปิ ดเผยนั้นจะกระทา
โดยเอกสาร สิ่ งพิมพ์ การนาออกแสดง หรื อการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ
(๓) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รแล้วไม่วา่ ในหรื อนอกราชอาณาจักรก่อนวัน
ขอรับสิ ทธิบตั ร
(๔) การประดิษฐ์ที่มีผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็ นเวลาเกินสิ บ
แปดเดือน ก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั รแต่ยงั มิได้มีการออกสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รให้
(๕) การประดิษฐ์ที่มีผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รไว้แล้วไม่วา่ ในหรื อนอกราชอาณาจักร
และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั รในราชอาณาจักร
การเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรื อเป็ นผลมาจากการ กระทาอันมิชอบด้วย
กฎหมาย หรื อการเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดโดยผูป้ ระดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู ้
ประดิษฐ์ในงานแสดงสิ นค้าระหว่างประเทศ หรื อในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการและการ
เปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อรายละเอียดดังกล่าวได้กระทาภายในสิ บสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิ ทธิ บตั ร มิ
ให้ถือว่าเป็ นการเปิ ดเผยสาระ สาคัญหรื อรายละเอียดตาม (๒)
มาตรา ๗ การประดิษฐ์ที่มีข้ นั การประดิษฐ์สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็ นที่ประจักษ์โดยง่าย
แก่บุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญสาหรับงานประเภทนั้น
มาตรา ๘ การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การ ประดิษฐ์ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิ ชยกรรม
มาตรา ๙ การประดิษฐ์ดงั ต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติ
(๑) จุลชีพและส่ วนประกอบส่ วนใดส่ วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูต่ าม ธรรมชาติ สัตว์ พืช หรื อสาร
สกัดจากสัตว์หรื อพืช
(๒) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
(๓) ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์
(๔) วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรื อรักษาโรคมนุษย์ หรื อสัตว์
(๕) การประดิษฐ์ที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อย หรื อศีลธรรมอันดี อนามัยหรื อสวัสดิภาพของ
ประชาชน
มาตรา ๑๐ ผูป้ ระดิษฐ์เป็ นผูม้ ีสิทธิขอรับสิ ทธิ บตั ร และมีสิทธิ ที่จะได้รับการระบุชื่อว่าเป็ นผู ้
ประดิษฐ์ในสิ ทธิ บตั รสิ ทธิ ขอรับสิ ทธิ บตั รย่อมโอนและรับมรดกกันได้
การโอนสิ ทธิขอรับสิ ทธิบตั รต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูโ้ อนและ ผูร้ ับโอน
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มาตรา ๑๑ สิ ทธิ ขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรับการประดิษฐ์ซ่ ึ งลูกจ้างได้ประดิษฐ์ข้ ึน โดยการทางานตาม
สัญญาจ้างหรื อโดยสัญญาจ้างที่มีวตั ถุประสงค์ให้ทาการประดิษฐ์ ย่อมตกได้แก่นายจ้างเว้นแต่สัญญาจ้างจะ
ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บงั คับแก่กรณี ที่ลูกจ้างที่ทาการประดิษฐ์สิ่ง หนึ่งสิ่ งใดด้วยการใช้วธิ ี การ
สถิติหรื อรายงานซึ่งลูกจ้างสามารถใช้หรื อล่วงรู ้ได้เพราะการเป็ นลูกจ้างตามสัญญาจ้างนั้นแม้วา่ สัญญาจ้าง
จะมิได้เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
มาตรา ๑๒ เพื่อส่ งเสริ มให้มีการประดิษฐ์และเพื่อความเป็ นธรรมแก่ลูกจ้างในกรณี ที่การประดิษฐ์
ของลูกจ้างตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างได้รับประโยชน์จากการประดิษฐ์หรื อนาสิ่ งประดิษฐ์น้ นั ไป
ใช้ ให้ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับบาเหน็จพิเศษจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างตามปกติได้
ให้ลูกจ้างที่ทาการประดิษฐ์ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มีสิทธิได้รับ บาเหน็จพิเศษจากนายจ้าง
สิ ทธิ ที่จะได้รับบาเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจ้างหาได้ไม่
การขอรับสิ ทธิ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ยนื่ ต่ออธิ บดีตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง และให้อธิ บดีมีอานาจกาหนดบาเหน็จพิเศษ ให้แก่ลูกจ้างตามที่เห็นสมควรโดยคานึงถึง
ค่าจ้าง ความสาคัญในการประดิษฐ์ ประโยชน์ ที่นายจ้างได้รับหรื อจะได้รับจากการประดิษฐ์ดงั กล่าว และ
เงื่อนไขอื่นตามที่กาหนดใน กฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการส่ งเสริ มการประดิษฐ์ของข้าราชการ หรื อพนักงานองค์การของรัฐ
หรื อรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าข้าราชการ หรื อพนักงานองค์การของรัฐหรื อ รัฐวิสาหกิจมีสิทธิ เช่นเดียวกับ
ลูกจ้างตามความในมาตรา ๑๒ เว้นแต่ระเบียบของทางราชการหรื อองค์การของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจนั้น จะ
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
มาตรา ๑๔ บุคคลซึ่ งจะขอรับสิ ทธิ บตั รได้ตอ้ งมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรื อเป็ นนิ ติบุคคลที่มีสานักงานแห่งใหญ่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทย
(๒) มีสัญชาติของประเทศที่เป็ นภาคีแห่งอนุสัญญา หรื อความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
คุม้ ครองสิ ทธิ บตั รซึ่ งประเทศไทยเป็ นภาคีอยูด่ ว้ ย
(๓) มีสัญชาติของประเทศที่ยนิ ยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรื อนิติบุคคลที่มีสานักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยูใ่ นประเทศไทยขอรับสิ ทธิ บตั รในประเทศนั้นได้
(๔) มีภูมิลาเนา หรื ออยูใ่ นระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรื อพาณิ ชยกรรมอย่างแท้จริ งและ
จริ งจังในประเทศไทย หรื อประเทศที่เป็ นภาคีแห่งอนุสัญญาหรื อความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
คุม้ ครองสิ ทธิ บตั รซึ่ งประเทศไทยเป็ นภาคีอยูด่ ว้ ย
มาตรา ๑๕ ถ้ามีบุคคลหลายคนทาการประดิษฐ์ร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิขอรับสิ ทธิ บตั ร
ร่ วมกัน
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ในกรณี ผปู ้ ระดิษฐ์ร่วมคนใดไม่ยอมร่ วมขอรับสิ ทธิ บตั ร หรื อติดต่อ ไม่ได้ หรื อไม่มีสิทธิ ขอรับสิ ทธิ บตั ร ผู ้
ประดิษฐ์คนอื่นจะขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรับการประดิษฐ์ที่ได้ทาร่ วมกันนั้นในนามของตนเองก็ได้
ผูป้ ระดิษฐ์ร่วมซึ่ งไม่ได้ร่วมขอรับสิ ทธิ บตั รจะขอเข้าเป็ นผูร้ ่ วมขอรับสิ ทธิ บตั รเมื่อใดก็ได้ก่อนมีการออก
สิ ทธิ บตั ร เมื่อได้รับคาขอแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งกาหนดวันสอบสวนไปยังผูข้ อรับสิ ทธิ บตั ร ในการ
นี้ให้ส่งสาเนาคาขอไปยังผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รและผูร้ ่ วมขอรับสิ ทธิ บตั รคนอื่นด้วย
ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรี ยกผูข้ อรับ สิ ทธิ บตั รและผูร้ ่ วมขอรับ
สิ ทธิ บตั ร มาให้ถอ้ ยคาชี้แจงหรื อให้ส่งเอกสารหรื อสิ่ งใดเพิ่มเติม ก็ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการ
สอบสวนและอธิ บดีได้วนิ ิ จฉัยแล้ว ให้แจ้งคาวินิจฉัยไปยังผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รและผูร้ ่ วมขอรับสิ ทธิ บตั ร
มาตรา ๑๖ ในกรณี บุคคลหลายคนต่างทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ได้ร่วมกัน ให้บุคคลซึ่ ง
ได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รไว้ก่อนเป็ นผูม้ ีสิทธิ รับสิ ทธิ บตั ร ถ้ายืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร ในวันเดียวกัน ให้ทา
ความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิ แต่ผเู ้ ดียวหรื อให้มีสิทธิ ร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิ บดี
กาหนด ให้คู่กรณี นาคดีไปสู่ ศาลภายในกาหนดเก้าสิ บวัน นับแต่วนั สิ้ นระยะเวลาที่อธิ บดีกาหนด ถ้าไม่นา
คดีไปสู่ ศาลภายในกาหนดดังกล่าว ให้ถือว่า บุคคลเหล่านั้นละทิ้งคาขอรับสิ ทธิ บตั ร
มาตรา ๑๗ การขอรับสิ ทธิ บตั รให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
คาขอรับสิ ทธิ บตั รให้มีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
(๒) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
(๓) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีขอ้ ความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดแจ้ง อันจะทาให้ผมู้ ีความชานาญ
ในระดับสามัญในศิลปะหรื อวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทาและปฏิบตั ิการตามการประดิษฐ์น้ นั ได้ และ
ต้องระบุวธิ ีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผปู้ ระดิษฐ์จะพึงทราบได้
(๔) ข้อถือสิ ทธิโดยชัดแจ้ง
(๕) รายการอื่นตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ประเทศไทยเข้าเป็ นภาคีแห่งความตกลงหรื อความร่ วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิ ทธิ บตั ร หากคาขอรับสิ ทธิ บตั รเป็ นไปตามที่กาหนดในความตกลงหรื อความร่ วมมือระหว่างประเทศ
ดังกล่าว ให้ถือว่าคาขอดังกล่าวเป็ นคาขอรับสิ ทธิ บตั รตาม พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๘ คาขอรับสิ ทธิ บตั รแต่ละฉบับ ให้ขอได้เฉพาะการประดิษฐ์อย่างเดียว คาขอรับสิ ทธิ บตั ร
เพื่อการประดิษฐ์หลายอย่างในคาขอฉบับเดียวกัน จะกระทาได้ต่อเมื่อการประดิษฐ์หลายอย่างนั้นมีความ
เกี่ยวพันอันอาจถือได้วา่ เป็ นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

22

มาตรา ๑๙ บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรื อสิ่ งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน ซึ่ งหน่วยงาน
ของรัฐเป็ นผูจ้ ดั หรื ออนุ ญาตให้มีข้ ึนในราชอาณาจักร ถ้าได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรับการประดิษฐ์น้ นั
ภายในสิ บสองเดือนนับแต่วนั เปิ ดงานแสดงต่อสาธารณชน ให้ถือว่า ได้ยนื่ คาขอนั้นในวันเปิ ดงานแสดงนั้น
มาตรา ๑๙ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรับการ ประดิษฐ์ไว้นอก
ราชอาณาจักร ถ้ายืน่ คาขอรับสิ ทธิบตั รสาหรับการประดิษฐ์น้ นั ใน ราชอาณาจักรภายในสิ บสองเดือนนับแต่
วันที่ได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รนอกราชอาณาจักรเป็ น ครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ระบุวา่ วันที่ได้ยนื่ คาขอรับ
สิ ทธิ บตั รนอกราชอาณาจักรเป็ นครั้งแรกเป็ นวันที่ได้ยนื่ คาขอในราชอาณาจักรก็ได้
มาตรา ๒๐ ผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับสิ ทธิ บตั รได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดโดยกฎกระทรวง แต่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต้องไม่เป็ นการเพิ่มเติมสาระสาคัญของการประดิษฐ์
มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานซึ่ งมีหน้าที่เกี่ยวกับการขอรับสิ ทธิ บตั รเปิ ดเผยรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ หรื อยอมให้บุคคลใดตรวจหรื อคัดสาเนารายละเอียดการประดิษฐ์ ไม่วา่ โดยวิธีใด ๆ ก่อนมีการ
ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม เป็ นหนังสื อจากผูข้ อรับสิ ทธิ บตั ร
มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่ งรู ้อยูว่ า่ การประดิษฐ์น้ นั ได้มีผยู ้ นื่ คาขอรับ สิ ทธิ บตั รไว้แล้วเปิ ดเผย
รายละเอียดการประดิษฐ์ไม่วา่ โดยวิธีใด ๆ หรื อกระทาโดยประการอื่นที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผู ้
ขอรับสิ ทธิ บตั ร ก่อนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผู ้
ขอรับสิ ทธิบตั ร
มาตรา ๒๓ ในกรณี อธิ บดีเห็นว่าการประดิษฐ์ตามคาขอรับสิ ทธิ บตั รใดเป็ นการประดิษฐ์ ที่ตอ้ ง
รักษาไว้เป็ นความลับเพื่อประโยชน์แก่ความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร อธิ บดีมีอานาจสั่งให้ปกปิ ด
สาระสาคัญและรายละเอียดการประดิษฐ์น้ นั ไว้เป็ นความลับ จนกว่าจะสั่งเป็ นอย่างอื่น
ห้ามมิให้บุคคลใดรวมทั้งผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รเปิ ดเผยสาระสาคัญหรื อ รายละเอียดการประดิษฐ์ โดยรู ้อยูว่ า่
อธิ บดีได้สั่งให้ปกปิ ดไว้เป็ นความลับตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ จะมีอานาจทาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส่ วนที่ ๒
การออกสิ ทธิบัตร
มาตรา ๒๔ ในการออกสิ ทธิบตั รเพื่อคุม้ ครองการประดิษฐ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบ
ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคาขอรับสิ ทธิบตั รให้ถูกต้องตามมาตรา ๑๗
(๒) ตรวจสอบการประดิษฐ์วา่ เป็ นการประดิษฐ์ตามมาตรา ๕
ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดโดย กฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาออกสิ ทธิ บตั ร อธิ บดีอาจขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรื อองค์การของรัฐ หรื อสานักงานหรื อองค์การสิ ทธิ บตั รของรัฐต่างประเทศ หรื อระหว่างประเทศ
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ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หรื อรายละเอียดการ
ประดิษฐ์ตามมาตรา ๑๗ (๓) ตามคาขอรับสิ ทธิ บตั รได้ และอธิ บดีอาจให้ถือว่าการปฏิบตั ิงานในการ
ตรวจสอบนั้นเป็ นการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ได้
มาตรา ๒๖ ในการตรวจสอบคาขอรับสิ ทธิ บตั ร ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าคาขอ รับสิ ทธิ บตั รใด
มีการประดิษฐ์หลายอย่างที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้วา่ เป็ นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้แจ้งให้ผู ้
ขอรับสิ ทธิบตั รแยกคาขอสาหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง
ถ้าผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้แยกตาม
วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่าได้ยนื่ คาขอนั้นในวัน
ยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รครั้งแรก
การแยกคาขอให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดย กฎกระทรวง
ในกรณี ที่ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รไม่เห็นด้วยกับคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รจะต้องยืน่
อุทธรณ์คาสั่งต่ออธิ บดีภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน เมื่ออธิ บดี ได้วนิ ิ จฉัยและมีคาสั่งแล้ว ให้คาสั่ง
ของอธิบดีเป็ นที่สุด
มาตรา ๒๗ ในการตรวจสอบคาขอรับสิ ทธิบตั ร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรี ยกผูข้ อรับสิ ทธิบตั รมาให้
ถ้อยคาชี้แจง หรื อให้ส่งเอกสาร หรื อสิ่ งใดเพิ่มเติมก็ได้
ในกรณี ที่ผขู้ อรับสิ ทธิบตั รได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิบตั รไว้แล้วนอกราชอาณาจักร ให้ผขู้ อรับสิ ทธิบตั ร
ส่ งผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ หรื อรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั รนั้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณี ที่จะต้องส่ งเอกสารเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั ร ส่ งเอกสารนั้นพร้อมด้วยคา
แปลเป็ นภาษาไทย
ถ้าผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หรื อไม่ส่งเอกสาร
ตามวรรคสองภายในกาหนดเวลาเก้าสิ บวัน ให้ถือว่าละทิง้ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ น
อธิ บดีอาจขยายกาหนดเวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็น สมควร
มาตรา ๒๘ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบคาขอรับสิ ทธิ บตั ร ต่ออธิ บดีแล้ว
(๑) ถ้าอธิ บดีพิจารณาเห็นว่าคาขอรับสิ ทธิ บตั รไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๗ หรื อการประดิษฐ์น้ นั
ไม่ได้รับความคุม้ ครองตามมาตรา ๙ ให้อธิ บดีสั่งยกคาขอรับสิ ทธิ บตั ร นั้นและให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
หนังสื อแจ้งคาสั่งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ตอบรับไปยังผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รหรื อโดยวิธีการอื่นที่อธิบดี
กาหนดภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่อธิ บดีมีคาสั่ง
(๒) ถ้าอธิ บดีพิจารณาเห็นว่าคาขอรับสิ ทธิ บตั รถูกต้องตามมาตรา ๑๗ และการประดิษฐ์น้ นั ได้รับ
ความคุม้ ครองตามมาตรา ๙ ให้อธิ บดีมีคาสั่งให้ประกาศโฆษณาคาขอรับสิ ทธิ บตั รนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
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และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง และก่อนการประกาศโฆษณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผูข้ อรับ
สิ ทธิ บตั รโดยวิธีการที่อธิ บดีกาหนด หรื อโดยมีหนังสื อแจ้งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ เพื่อให้ผู ้
ขอรับสิ ทธิ บตั รชาระค่า ธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รไม่ชาระค่าธรรมเนียมการ
ประกาศโฆษณา ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งหรื อได้รับหนังสื อแจ้งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ตอบรับ ดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสื อแจ้งผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ตอบรับ
อีกครั้งหนึ่ง และหากผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รยังไม่ชาระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายใน หกสิ บวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสื อแจ้งดังกล่าวอีก ให้ถือว่าผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รละทิ้งคาขอรับ สิ ทธิ บตั ร
มาตรา ๒๙ เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แล้ว ผูข้ อรับสิ ทธิบตั รต้องยืน่ คาขอให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์วา่ เป็ นการประดิษฐ์ตามมาตรา ๕ ภายใน ห้าปี นับแต่วนั ประกาศโฆษณา
ในกรณี ที่มีการคัดค้านและมีการอุทธรณ์คาสัง่ ของอธิ บดีตาม มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ให้ยนื่ คาขอ
ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่คาวินิจฉัยชี้ขาดถึงที่สุด แล้ว แต่ระยะเวลาใดจะสิ้ นสุ ดลงทีหลัง ถ้าผูข้ อรับ
สิ ทธิ บตั รไม่ยนื่ คาขอภายในเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าละทิ้งคาขอรับสิ ทธิ บตั ร
ในกรณี ที่อธิ บดีขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์การของรัฐ หรื อสานักงาน หรื อ
องค์การสิ ทธิ บตั รของรัฐต่างประเทศหรื อระหว่างประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา ๒๕ ถ้ามี
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการประดิษฐ์น้ นั ให้ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รชาระค่าใช้จ่ายนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในหกสิ บวัน นับแต่วนั ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ทราบ ถ้าผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รไม่ชาระภายในระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ให้ถือว่าละทิ้งคาขอรับ สิ ทธิ บตั ร
มาตรา ๓๐ เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แล้ว ถ้าปรากฏว่าคาขอรับ สิ ทธิ บตั รไม่ชอบ
ด้วยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรื อมาตรา ๑๔ ให้อธิ บดี สั่งยกคาขอรับสิ ทธิ บตั ร และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคาสั่งไปยังผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รรวมทั้งผูค้ ดั ค้านในกรณี ที่มีการคัดค้านตามมาตรา ๓๑
และให้ประกาศโฆษณาคาสั่งนั้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิ รับสิ ทธิ บตั ร
ดีกว่าผูข้ อรับสิ ทธิ บตั ร หรื อเห็นว่าคาขอรับสิ ทธิ บตั รใดไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา
๑๑ หรื อมาตรา ๑๔ จะยืน่ คาคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่ตอ้ งยืน่ ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั
ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคาคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งสาเนา คาคัดค้านไปยังผูข้ อรับ
สิ ทธิ บตั ร ให้ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รยืน่ คาโต้แย้งภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ ผูข้ อรับสิ ทธิบตั รได้รับสาเนาคา
คัดค้าน ถ้าผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รไม่ยนื่ คาโต้แย้ง ให้ถือว่าละทิ้งคาขอรับสิ ทธิ บตั ร
คาคัดค้านและคาโต้แย้งให้ยนื่ พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน
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มาตรา ๓๒ ในการพิจารณาคาคัดค้านและคาโต้แย้ง ผูค้ ดั ค้าน หรื อผูโ้ ต้แย้งจะนาพยานหลักฐานมา
แสดงหรื อแถลงหรื อแถลงเพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิ บดีกาหนด
เมื่ออธิ บดีได้วนิ ิ จฉัยและมีคาสั่งตามมาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔แล้ว ให้แจ้งคาวินิจฉัยและคาสั่งไปยังผู ้
คัดค้านและผูโ้ ต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผล
มาตรา ๓๓ เมื่อผูข้ อรับสิ ทธิบตั รยืน่ คาขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา
๒๙ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทาการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แล้ว ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ทารายงานการ
ตรวจสอบเสนออธิบดี
เมื่ออธิ บดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าไม่มี
เหตุขดั ข้องในการออกสิ ทธิบตั ร และเป็ นกรณี ที่ไม่มีการคัดค้านตาม มาตรา ๓๑ หรื อในกรณี ที่มีการ
คัดค้านตามมาตรา ๓๑ แต่อธิ บดีได้วนิ ิจฉัยว่าผูข้ อรับสิ ทธิ บตั ร เป็ นผูม้ ีสิทธิ ให้อธิ บดีสั่งให้รับจดทะเบียน
การประดิษฐ์และออกสิ ทธิ บตั รให้แก่ผขู ้ อรับ สิ ทธิ บตั ร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั ร
ชาระค่าธรรมเนียมการออก สิ ทธิ บตั รภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
เมื่อผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รได้ชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคสองแล้ว ให้จด ทะเบียนการประดิษฐ์และ
ออกสิ ทธิ บตั รให้แก่ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับ ชาระค่าธรรมเนี ยม แต่ตอ้ งไม่ก่อน
สิ้ นระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๒ ถ้าผูข้ อรับสิ ทธิ บตั ร ไม่ชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรค
สองให้ถือว่าละทิ้งคาขอรับสิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ บตั รให้เป็ นไปตามแบบที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔ ในกรณี ที่มีผคู้ ดั ค้านตามมาตรา ๓๑ และอธิ บดีได้วนิ ิจฉัยว่าผูค้ ดั ค้านเป็ นผูม้ ีสิทธิ รับ
สิ ทธิบตั ร ให้อธิ บดีสงั่ ยกคาขอรับสิ ทธิ บตั ร
ในกรณี ที่ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รมิได้อุทธรณ์คาสั่งของอธิ บดี หรื อได้อุทธรณ์ คาสั่งของอธิ บดีและ
คณะกรรมการ หรื อศาลได้มีคาสั่งหรื อคาพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ถ้าผูค้ ดั ค้านได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรับ
การประดิษฐ์น้ นั ภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั มีคาสั่งของอธิ บดี หรื อนับแต่วนั ที่คณะกรรมการหรื อ
ศาลมีคาสั่งหรื อคาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าผูค้ ดั ค้านได้ยนื่ คาขอนั้นในวันเดียวกับวันที่ผู ้
ขอรับสิ ทธิ บตั รยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร และให้ถือว่าการประกาศโฆษณาคาขอรับสิ ทธิ บตั รของผูถ้ ูกคัดค้าน
ตามมาตรา ๒๘ เป็ นประกาศโฆษณาคาขอรับสิ ทธิ บตั รของผูค้ ดั ค้านด้วย ในกรณี เช่นนี้ ผูใ้ ดจะยืน่ คา
คัดค้านคาขอรับสิ ทธิ บตั รของผูค้ ดั ค้านเพราะเหตุตนมีสิทธิ ดีกว่านั้นไม่ได้
ในการออกสิ ทธิ บตั รให้แก่ผคู ้ ดั ค้านนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบคาขอรับสิ ทธิ บตั ร
และตรวจสอบการประดิษฐ์ของผูค้ ดั ค้านตามมาตรา ๒๔ และให้นามาตรา ๒๙ มาใช้บงั คับแก่ผคู ้ ดั ค้านด้วย
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ส่ วนที่ ๓
สิ ทธิของผู้ทรงสิ ทธิบัตร
มาตรา ๓๕ สิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ให้มีอายุยสี่ ิ บปี นับแต่วนั ขอรับสิ ทธิ บตั รในราชอาณาจักร ใน
กรณี ที่มีการดาเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรื อมาตรา ๗๗ ฉ มิให้นบั ระยะเวลาในระหว่าง
การดาเนิ นคดีดงั กล่าวเป็ นอายุของสิ ทธิ บตั รนั้น
มาตรา ๓๕ ทวิ การกระทาที่ขดั ต่อมาตรา ๓๖ ก่อนวันออกสิ ทธิ บตั ร มิให้ ถือว่าเป็ นการละเมิด
สิ ทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร เว้นแต่จะเป็ นการกระทาต่อการประดิษฐ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั รและได้มีการประกาศ
โฆษณาคาขอดังกล่าวตามมาตรา ๒๘ แล้ว โดยบุคคลผูก้ ระทา รู ้วา่ การประดิษฐ์น้ นั ได้มีการยืน่ ขอรับ
สิ ทธิ บตั รไว้แล้ว หรื อได้รับคาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าการประดิษฐ์น้ นั ได้มีการยืน่ ขอรับ
สิ ทธิ บตั รไว้แล้ว ในกรณี เช่นนี้ ผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รมีสิทธิ ได้รับค่าเสี ยหายจากบุคคลผูฝ้ ่ าฝื นสิ ทธิ น้ นั การเรี ยก
ค่าเสี ยหายดังกล่าว ให้ยนื่ ฟ้ องต่อศาลหลังจากที่ได้มีการออกสิ ทธิ บตั รให้แก่ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รแล้ว
มาตรา ๓๖ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รเท่านั้นมีสิทธิ ดงั ต่อไปนี้
(๑) ในกรณี สิทธิบตั รผลิตภัณฑ์ สิ ทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรื อนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิ ทธิบตั ร
(๒) ในกรณี สิทธิบตั รกรรมวิธี สิ ทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิ ทธิบตั ร ผลิตใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย
เสนอขายหรื อนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้ กรรมวิธีตามสิ ทธิบตั ร
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับแก่
(๑) การกระทาใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรื อวิจยั ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อการ
ใช้ประโยชน์ตามปกติของผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร และไม่ทาให้เสื่ อมเสี ยต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของผูท้ รง
สิ ทธิ บตั รเกินสมควร
(๒) การผลิตผลิตภัณฑ์หรื อใช้กรรมวิธีดงั ที่ผทู้ รงสิ ทธิบตั รได้จด ทะเบียนไว้ ซึ่งผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์
หรื อผูใ้ ช้กรรมวิธีดงั กล่าวได้ประกอบกิจการหรื อมีเครื่ องมือ เครื่ องใช้เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวโดย
สุ จริ ตก่อนวันยืน่ ขอรับสิ ทธิ บตั รในราชอาณาจักร โดยผูผ้ ลิตหรื อผูใ้ ช้กรรมวิธีไม่รู้หรื อไม่มีเหตุอนั ควรรู ้ถึง
การจดทะเบียนนั้น ทั้งนี้ โดยไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งมาตรา ๑๙ ทวิ
(๓) การเตรี ยมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ โดยผูป้ ระกอบวิชาชีพ เวชกรรมหรื อผูป้ ระกอบโรค
ศิลปะ รวมทั้งการกระทาต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว
(๔) การกระทาใด ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผูข้ อมีวตั ถุประสงค์ที่จะผลิต จาหน่าย หรื อ
นาเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาตามสิ ทธิ บตั รหลังจากสิ ทธิ บตั ร ดังกล่าวสิ้ นอายุลง
(๕) การใช้อุปกรณ์ซ่ ึ งเป็ นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิ บตั รที่เกี่ยวกับตัวเรื อ เครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์
อื่นของเรื อของประเทศที่เป็ นภาคีแห่งอนุสัญญาหรื อความตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการคุม้ ครอง
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สิ ทธิบตั รซึ่งประเทศไทยเป็ นภาคีอยูด่ ว้ ย ในกรณี ที่เรื อดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราว
หรื อโดยอุบตั ิเหตุ และจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ดงั กล่าวกับเรื อนั้น
(๖) การใช้อุปกรณ์ซ่ ึ งเป็ นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิ บตั รที่เกี่ยวกับ การสร้างการทางาน หรื อ
อุปกรณ์อื่นของอากาศยาน หรื อยานพาหนะของประเทศที่เป็ นภาคีแห่งอนุสัญญา หรื อความตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ บตั รซึ่ งประเทศไทยเป็ นภาคีอยูด่ ว้ ย ในกรณี ที่อากาศยานหรื อยานพาหนะ
ดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวหรื อโดยอุบตั ิเหตุ
(๗) การใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรื อนาเข้ามาในราชอาณา-จักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิ ทธิบตั ร
หากผูท้ รงสิ ทธิ บตั รได้อนุ ญาต หรื อยินยอมให้ผลิต หรื อขายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวแล้ว
มาตรา ๓๖ ทวิ สิ ทธิของผูท้ รงสิ ทธิบตั รตามมาตรา ๓๖ ในการประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิบตั รมีขอบเขต
ดังระบุในข้อถือสิ ทธิ ในการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐ์ตามข้อ ถือสิ ทธิ ให้พิจารณาลักษณะของการ
ประดิษฐ์ที่ระบุในรายละเอียดการประดิษฐ์และรู ปเขียนประกอบด้วย
ขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุม้ ครองย่อมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่แม้จะมิได้ระบุใน
ข้อถือสิ ทธิ โดยเฉพาะเจาะจง แต่เป็ นสิ่ งที่มีคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย และทาให้เกิดผลทานองเดียวกับ
ลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุไว้ในข้อ ถือสิ ทธิตามความเห็นของบุคคลที่มีความชานาญในระดับสามัญ
ในศิลปะหรื อวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์น้ นั
มาตรา ๓๗ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รมีสิทธิ ใช้คาว่า “สิ ทธิบตั รไทย” หรื ออักษร สบท. หรื ออักษร
ต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรื อหี บห่ อของผลิตภัณฑ์หรื อ
ในการโฆษณาการประดิษฐ์ตามสิ ทธิบตั ร
การใช้คาหรื ออักษรตามวรรคหนึ่งต้องระบุหมายเลขสิ ทธิบตั รไว้ดว้ ย
มาตรา ๓๘ ผูท้ รงสิ ทธิบตั รจะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั รของตนตามมาตรา ๓๖
และมาตรา ๓๗ หรื อจะโอนสิ ทธิ บตั รให้แก่บุคคลอื่นก็ได้
มาตรา ๓๙ การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามมาตรา ๓๘ นั้น
(๑) ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รจะกาหนดเงื่อนไข ข้อจากัดสิ ทธิ หรื อค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็ นการจากัด
การแข่งขันโดยไม่ชอบธรรมไม่ได้เงื่อนไข ข้อจากัดสิ ทธิ หรื อค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็ นการจากัดการ
แข่งขันโดยไม่ชอบธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รจะกาหนดให้ผรู ้ ับอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั ร ชาระค่าตอบแทนสาหรับ
การใช้การประดิษฐ์ตามสิ ทธิบตั รหลังจากสิ ทธิบตั รหมดอายุตามมาตรา ๓๕ ไม่ได้
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การกาหนดเงื่อนไข ข้อจากัดสิ ทธิ หรื อค่าตอบแทนที่ขดั ต่อบทบัญญัติ แห่งมาตรานี้ เป็ นโมฆะ
มาตรา ๔๐ ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๒ ในกรณี ที่มีผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รร่ วมกัน ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็ น
อย่างอื่น ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รร่ วมแต่ละคนมีสิทธิ ใช้สิทธิ ตามมาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ โดยไม่ตอ้ งได้รับ
ความยินยอมจากผูท้ รงสิ ทธิ บตั รร่ วมคนอื่น แต่การอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รหรื อการโอนสิ ทธิ บตั ร
ตามมาตรา ๓๘ ต้องได้รับความยินยอมจาก ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รร่ วมทุกคน
มาตรา ๔๑ การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั รและการโอนสิ ทธิบตั รตามมาตรา ๓๘ ต้องทาเป็ น
หนังสื อและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่กาหนดโดย
กฎกระทรวง
ในกรณี ที่อธิ บดีเห็นว่าข้อความใดในสัญญาอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ตาม สิ ทธิ บตั รขัดต่อบทบัญญัติแห่งมาตรา
๓๙ ให้อธิ บดีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ถ้าคณะกรรมการวินิจฉัยว่าสัญญานั้นขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งมาตรา ๓๙ ให้อธิ บดีสั่งไม่รับจดทะเบียนสัญญานั้น เว้นแต่คู่สัญญาจะมีเจตนาให้ส่วนที่สมบูรณ์แห่ง
สัญญานั้นแยกจากส่ วนที่ไม่สมบูรณ์ได้ ในกรณี น้ นั อธิ บดีจะสัง่ รับจดทะเบียนสัญญาบางส่ วนก็ได้
(ความในวรรคสามถูกยกเลิก)
มาตรา ๔๒ การขอจดทะเบียนการรับโอนสิ ทธิบตั รโดยทางมรดก ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
ส่ วนที่ ๔
การชาระค่ าธรรมเนียมรายปี
มาตรา ๔๓ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รต้องเสี ยค่าธรรมเนียมรายปี ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เริ่ มแต่ปีที่หา้
ของอายุสิทธิ บตั ร และต้องชาระภายในหกสิ บวันนับแต่วนั เริ่ มต้นระยะเวลาของ ปี ที่ห้านั้นและของทุก ๆ ปี
ต่อไป
ถ้าสิ ทธิ บตั รออกภายหลังวันเริ่ มต้นระยะเวลาของปี ที่หา้ แห่งอายุสิทธิ บตั ร การชาระค่าธรรมเนียม
รายปี สาหรับปี ที่หา้ ถึงปี ที่ออกสิ ทธิ บตั ร ให้ชาระภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ออกสิ ทธิ บตั ร
ถ้าผูท้ รงสิ ทธิ บตั รไม่ชาระค่าธรรมเนียมรายปี ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง ต้อง
เสี ยค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละสามสิ บของเงินค่าธรรมเนียม รายปี โดยต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปี พร้อมทั้ง
ค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน นับแต่วนั สิ้ นกาหนดเวลาชาระค่าธรรมเนียมรายปี ตามวรรคหนึ่ง
หรื อวรรคสอง
เมื่อครบกาหนดเวลาตามวรรคสามแล้ว ถ้าผูท้ รงสิ ทธิ บตั รยังไม่ชาระค่าธรรมเนียมรายปี และ
ค่าธรรมเนียมเพิม่ ให้อธิ บดีทารายงานต่อคณะกรรมการเพื่อสัง่ เพิกถอนสิ ทธิ บตั รนั้น
ในกรณี ที่ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รร้องขอต่อคณะกรรมการภายในกาหนดหกสิ บวัน นับแต่วนั ทราบคาสัง่
เพิกถอนสิ ทธิ บตั รว่ามีเหตุจาเป็ นไม่อาจชาระค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในกาหนดเวลา

29

ตามวรรคสามได้ คณะกรรมการอาจขยายกาหนดเวลาหรื อเพิกถอนคาสั่งเพิกถอนสิ ทธิ บตั รนั้นตามที่
เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๔๔ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รจะขอชาระค่าธรรมเนียมรายปี ล่วงหน้าโดยชาระ ทั้งหมดในคราวเดียวแทนการ
ชาระค่าธรรมเนียมเป็ นรายปี ก็ได้
ในกรณี ที่ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รได้ชาระค่าธรรมเนียมรายปี ล่วงหน้าไปแล้ว แต่ได้มีการแก้ไขอัตรา
ค่าธรรมเนียมรายปี หรื อผูท้ รงสิ ทธิ บตั รขอคืนสิ ทธิ บตั ร หรื อมีการเพิกถอนสิ ทธิ บตั รนั้น ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รไม่
ต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปี เพิ่มเติม หรื อไม่มีสิทธิ ได้รับคืนค่าธรรมเนียมรายปี ที่ได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว
นั้น
ส่ วนที่ ๕
การใช้ สิทธิตามสิ ทธิบัตร
มาตรา ๔๕ ผูท้ รงสิ ทธิบตั รจะขอให้บนั ทึกคายินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตาม สิ ทธิบตั รของตนลง
ในทะเบียนสิ ทธิ บตั รตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงก็ได้
เมื่อได้บนั ทึกคายินยอมลงในทะเบียนสิ ทธิ บตั รแล้วและมีผมู ้ าขอใช้สิทธิ บตั รนั้น ให้อธิ บดีอนุญาตให้
บุคคลซึ่ งขอใช้สิทธิ ตามสิ ทธิบตั รนั้นใช้สิทธิ บตั รได้ ตามเงื่อนไขข้อจากัดสิ ทธิ และค่าตอบแทนในการใช้
สิ ทธิ ตามสิ ทธิ บตั ร ที่ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รและผูข้ อใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รตกลงกัน หากทั้งสองฝ่ ายตกลงกันไม่ได้
ภายในระยะเวลาที่อธิ บดีกาหนดให้อธิ บดีกาหนดเงื่อนไข ข้อจากัดสิ ทธิ และค่าตอบแทนตามที่อธิ บดี
พิจารณาเห็นสมควร
คาวินิจฉัยของอธิ บดีตามวรรคสอง คู่กรณี อาจอุทธรณ์ต่อคณะ กรรมการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยนั้น คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็ นที่สุด
การขอใช้สิทธิ และการอนุ ญาตตามวรรคสอง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
เมื่อได้มีการบันทึกคายินยอมตามวรรคหนึ่ง ให้ลดค่าธรรมเนียม รายปี สาหรับสิ ทธิ บตั รนั้นลง
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมรายปี
มาตรา ๔๖ เมื่อพ้นกาหนดสามปี นับแต่วนั ออกสิ ทธิ บตั รหรื อสี่ ปีนับแต่วนั ยืน่ ขอรับสิ ทธิ บตั ร
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสิ้ นสุ ดลงทีหลัง บุคคลอื่นจะยืน่ คาขอใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รนั้นต่ออธิ บดีก็ได้ ถ้า
ปรากฏว่าในขณะที่ยนื่ คาขอมีพฤติการณ์แสดงว่าผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร ไม่ใช้สิทธิ โดยชอบดังต่อไปนี้
(๑) ไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์หรื อไม่มีการใช้กรรมวิธีตามสิ ทธิ บตั รภายในราชอาณาจักรโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร หรื อ
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(๒) ไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ตามสิ ทธิ บตั รหรื อผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีตามสิ ทธิ บตั ร หรื อมีการขาย
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในราคาสู งเกินควรหรื อไม่พอสนองความ ต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักร
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ตาม (๑) หรื อ (๒) ผูข้ อใช้สิทธิ จะต้องแสดงว่า ผูข้ อได้พยายามขออนุ ญาตใช้
สิ ทธิ ตามสิ ทธิ บตั รจากผูท้ รงสิ ทธิ บตั รโดยได้เสนอเงื่อนไขและ ค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์แห่ง
กรณี แล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาอันสมควร
การขอใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่กาหนดโดย
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ ทวิ ยกเลิกทั้งมาตรา
มาตรา ๔๗ ถ้าการใช้สิทธิตามข้อถือสิ ทธิในสิ ทธิบตั รใดอาจมีผลเป็ นการ ละเมิดข้อถือสิ ทธิใน
สิ ทธิบตั รอื่น ผูท้ รงสิ ทธิบตั รซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิ ดงั กล่าวจะยืน่ คาขอใช้ สิ ทธิ ตามสิ ทธิ บตั รอื่นต่ออธิ บดีก็
ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) การประดิษฐ์ของผูข้ อใช้สิทธิ เป็ นการประดิษฐ์ที่มีความก้าวหน้า อย่างสาคัญทางเทคโนโลยีซ่ ึ ง
เป็ นผลดีทางด้านเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐ์ของ สิ ทธิ บตั รที่ขอใช้
(๒) ผูท้ รงสิ ทธิบตั รมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั รของผูข้ อใช้สิทธิภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมใน
การขอใช้สิทธิ น้ นั
(๓) ผูข้ อใช้สิทธิ ไม่อาจโอนการใช้สิทธิ ดงั กล่าวให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ จะเป็ นการโอนไปพร้อม
กับสิ ทธิ บตั รของตน
ทั้งนี้ ผูข้ อใช้สิทธิ จะต้องแสดงว่าได้พยายามขออนุญาตใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั รจากผูท้ รงสิ ทธิบตั ร
นั้น โดยได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์ แห่งกรณี แล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกัน
ได้ภายในระยะเวลาอันสมควร
การขอใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดโดย
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๗ ทวิ ถ้าการใช้สิทธิตามข้อถือสิ ทธิในสิ ทธิบตั รที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามมาตรา ๔๖ อาจมีผล
เป็ นการละเมิดข้อถือสิ ทธิในสิ ทธิบตั รของบุคคลอื่นอีก ผูข้ อใช้สิทธิตามมาตรา ๔๖ จะยืน่ คาขอใช้สิทธิตาม
สิ ทธิ บตั รอื่นนั้นต่ออธิ บดีก็ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การประดิษฐ์ของผูข้ อใช้สิทธิ เป็ นการประดิษฐ์ที่มีความก้าวหน้าอย่างสาคัญทางเทคโนโลยีซ่ ึ ง
เป็ นผลดีทางด้านเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐ์ของ สิ ทธิ บตั รที่ขอใช้
(๒) ผูข้ อใช้สิทธิ ไม่อาจโอนการใช้สิทธิ ดงั กล่าวให้แก่บุคคลอื่น
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ทั้งนี้ ผูข้ อใช้สิทธิ จะต้องแสดงว่าได้พยายามขออนุ ญาตใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รจากผูท้ รงสิ ทธิ บตั รนั้น โดยได้
เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์แห่งกรณี แล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ภายใน
ระยะเวลาอันสมควร
การขอใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดโดย
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๘ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการขอใช้สิทธิ ตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
และมาตรา ๔๗ ทวิ
สาหรับผูไ้ ด้รับอนุ ญาตแต่เพียงผูเ้ ดียวให้ใช้สิทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในการขอใช้สิทธิ ตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรื อมาตรา ๔๗ ทวิ ได้ ในกรณี น้ ีผทู ้ รงสิ ทธิบตั ร
ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน
มาตรา ๔๙ ในการยืน่ คาขอใช้สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรื อมาตรา ๔๗ ทวิ ผูข้ อใช้สิทธิ
ต้องเสนอค่าตอบแทน เงื่อนไขในการใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รและข้อจากัดสิ ทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รและผู ้
ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของผูท้ รงสิ ทธิบตั ร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง พร้อมกับคาขอใช้สิทธิ สาหรับกรณี
การขอใช้สิทธิตามมาตรา ๔๗ ผูข้ อใช้สิทธิ ต้องยินยอมอนุญาตให้ผทู้ รงสิ ทธิบตั รที่ตนขอใช้สิทธิเป็ นผูม้ ี
สิ ทธิใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั รของตนเป็ นการตอบแทนด้วย
เมื่อได้รับคาขอใช้สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรื อมาตรา ๔๗ ทวิ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งกาหนดวันสอบสวนคาขอไปยังผูข้ อใช้สิทธิ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร และผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ของผูท้ รง
สิ ทธิบตั รตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ในการนี้ ให้ส่งสาเนาคาขอไปยังผูท้ รงสิ ทธิ บตั รและผูไ้ ด้รับอนุญาตให้
ใช้สิทธิของผูท้ รงสิ ทธิบตั รตามมาตรา ๔๘ วรรคสองด้วย
ในการสอบสวนตามวรรคสอง พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรี ยกผูข้ อใช้สิทธิ ผูท้ รงสิ ทธิบตั ร หรื อผูไ้ ด้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิของผูท้ รงสิ ทธิบตั ร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง มาให้ถอ้ ยคาชี้แจง ให้ส่งเอกสาร หรื อสิ่ ง
ใดเพิม่ เติมก็ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการสอบสวนและอธิ บดีได้วนิ ิจฉัยแล้ว ให้แจ้งคาวินิจฉัย
ไปยังผูข้ อใช้สิทธิ ผูท้ รงสิ ทธิบตั รและ ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของผูท้ รงสิ ทธิบตั รตามมาตรา ๔๘ วรรค
สอง
คาวินิจฉัยของอธิ บดีตามวรรคสาม คู่กรณี อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ได้ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยนั้น
มาตรา ๕๐ เมื่ออธิ บดีวนิ ิ จฉัยว่าผูข้ อใช้สิทธิ ตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรื อมาตรา ๔๗ ทวิ เป็ นผู้
สมควรได้รับอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รได้ ให้อธิ บดีกาหนด ค่าตอบแทน เงื่อนไขในการใช้สิทธิ ตาม
สิ ทธิ บตั ร และข้อจากัดสิ ทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รและ ผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิบตั รตาม
มาตรา ๔๘ วรรคสอง ตามที่ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รและผูไ้ ด้รับอนุญาตได้ตกลงกัน และในกรณี ที่ท้ งั สองฝ่ ายตกลง
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กันไม่ได้ภายในระยะเวลาที่อธิ บดีกาหนด ให้อธิ บดีกาหนดค่าตอบแทน เงื่อนไขในการใช้สิทธิ ตาม
สิ ทธิ บตั ร และข้อจากัด สิ ทธิ ดงั กล่าวตามที่อธิ บดีพิจารณาเห็นสมควร ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) ขอบเขตและระยะเวลาที่อนุญาตต้องไม่เกินกว่าพฤติการณ์อนั จาเป็ น
(๒) ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รมีสิทธิ ที่จะอนุญาตให้ผรู ้ ับอนุ ญาตรายอื่นใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รของตนด้วยก็ได้
(๓) ผูร้ ับอนุ ญาตไม่มีสิทธิ โอนใบอนุ ญาตให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะโอนกิจการหรื อชื่อเสี ยงในทาง
การค้า โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ น้ นั ด้วย
(๔) การอนุ ญาตจะต้องมุ่งสนองความต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักรเป็ นสาคัญ
(๕) ค่าตอบแทนที่กาหนดจะต้องเพียงพอต่อพฤติการณ์แห่งกรณี
เมื่ออธิ บดีได้กาหนดค่าตอบแทน เงื่อนไขในการใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั ร และข้อจากัดสิ ทธิ ดงั กล่าวแล้ว ให้
อธิ บดีสงั่ ให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผไู ้ ด้รับอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รนั้น
คาสั่งของอธิ บดีตามวรรคหนึ่ ง คู่กรณี อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ได้ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งคาวินิจฉัยนั้น
การออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั รตามวรรคสอง ให้เป็ นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๕๐ ทวิ ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ออกให้ดว้ ยเหตุตามมาตรา ๔๖ อาจยกเลิกได้หากปรากฏว่า
เหตุแห่งการอนุ ญาตได้หมดสิ้ นไปและไม่อาจเกิดขึ้นได้อีก และการ ยกเลิกดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือน
สิ ทธิ หรื อผลประโยชน์ที่ผไู ้ ด้รับอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ได้รับตามใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ น้ นั
การขอให้ยกเลิกใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสองและวรรค สาม และมาตรา ๕๐ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการอันเป็ นสาธารณูปโภคหรื อ การอันจาเป็ นในการ
ป้ องกันประเทศ หรื อการสงวนรักษาหรื อการได้มาซึ่ งทรัพยากรธรรมชาติ หรื อสิ่ งแวดล้อม หรื อป้ องกัน
หรื อบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา หรื อสิ่ งอุปโภคบริ โภคอย่างอื่นอย่างรุ นแรง หรื อเพื่อประโยชน์
สาธารณะอย่างอื่น กระทรวง ทบวง กรม อาจใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๓๖ โดย
กระทาการดังกล่าวเองหรื อให้บุคคลอื่นกระทาแทน ในการใช้สิทธิ ดงั กล่าว กระทรวง ทบวง กรม จะต้อง
เสี ยค่าตอบแทนแก่ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รหรื อผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รตามมาตรา ๔๘ วรรค
สอง และจะต้องแจ้งให้ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รทราบเป็ นหนังสื อโดยไม่ชกั ช้า ทั้งนี้ โดยไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับเงื่อนไข
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ
ในการนี้ให้ยนื่ คาขอเสนอค่าตอบแทนและเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รต่ออธิ บดี การ
กาหนดค่าตอบแทนให้เป็ นไปตามความตกลงระหว่างกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ งประสงค์ใช้สิทธิ ตาม
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สิ ทธิ บตั รกับผูท้ รงสิ ทธิ บตั รหรื อผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ของ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร และให้นามาตรา ๕๐ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ ในภาวะสงครามหรื อในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรี โดยอนุมตั ิคณะรัฐมนตรี มีอานาจออก
คาสั่งใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รใด ๆ ก็ได้เพื่อการอันจาเป็ นในการป้ องกันประเทศและรักษาความมัน่ คง
แห่งชาติ โดยเสี ยค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่ผทู ้ รง สิ ทธิ บตั ร และต้องแจ้งให้ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รทราบเป็ น
หนังสื อโดยไม่ชกั ช้า
ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รมีสิทธิ อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวหรื อจานวนค่าตอบแทนต่อศาลภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งคาสั่งนั้น
ส่ วนที่ ๖
การคืนสิ ทธิบัตร การเลิกข้ อถือสิ ทธิ และการเพิกถอนสิ ทธิบัตร
มาตรา ๕๓ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รจะขอคืนสิ ทธิ บตั ร หรื อเลิกข้อถือสิ ทธิ บางข้อก็ได้ โดยทาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
การขอคืนสิ ทธิบตั รหรื อเลิกข้อถือสิ ทธิ บางข้อตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รร่ วม ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผูท้ รงสิ ทธิ บตั รร่ วมทุกคน หรื อถ้ามีการอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รตาม
มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรื อมาตรา ๔๗ ทวิ ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น
ด้วย
มาตรา ๕๔ สิ ทธิ บตั รใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรื อ
มาตรา ๑๔ ให้ถือว่าสิ ทธิ บตั รนั้นไม่สมบูรณ์
ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ หรื อ บุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อ
พนักงานอัยการจะฟ้ องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิ ทธิ บตั รนั้นก็ได้
มาตรา ๕๕ อธิ บดีอาจขอให้คณะกรรมการสัง่ เพิกถอนสิ ทธิ บตั รได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่มีการออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั รใด ตามมาตรา ๕๐ แล้ว ปรากฏว่าเมื่อ
พ้นกาหนดระยะเวลาสองปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต ดังกล่าว ผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร ผูร้ ับอนุญาตจากผูท้ รง
สิ ทธิ บตั ร หรื อผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั ร มิได้ดาเนิ นการผลิตผลิตภัณฑ์หรื อไม่มีการใช้
กรรมวิธีตามสิ ทธิ บตั รนั้นในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรื อในขณะนั้นไม่มีผใู ้ ดขายหรื อ
นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิ ทธิบตั ร หรื อผลิตภัณฑ์ที่ผลิ ตโดยใช้กรรมวิธีตาม
สิ ทธิ บตั รนั้น หรื อมีการขายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในราคาสู งเกินควร และอธิ บดีเห็นว่ามีเหตุ อันควรที่จะเพิก
ถอนสิ ทธิ บตั รดังกล่าว
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(๒) ผูท้ รงสิ ทธิบตั รได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั รโดย ฝ่ าฝื นมาตรา ๔๑
ก่อนการขอให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิ ทธิ บตั ร ให้อธิ บดีมีคาสั่งให้ทาการสอบสวนข้อเท็จจริ ง และแจ้ง
คาสัง่ ให้ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รหรื อผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตาม สิ ทธิ บตั รทราบเพื่อยืน่ คาแถลงแสดงเหตุผลของ
ตน การยืน่ คาแถลงดังกล่าวต้องยืน่ ภายใน หกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง อธิ บดีจะเรี ยกให้บุคคลใด
มาให้ถอ้ ยคาชี้แจงหรื อให้ส่งเอกสารหรื อสิ่ งใดเพิ่มเติมก็ได้
เมื่ออธิ บดีได้ทาการสอบสวนข้อเท็จจริ งแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรให้เพิกถอนสิ ทธิ บตั ร ให้อธิ บดี
ทารายงานการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอน สิ ทธิ บตั ร
ส่ วนที่ ๗
(ถูกยกเลิก)
หมวดที่ ๓
สิ ทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
มาตรา ๕๖ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิ ทธิ บตั รตามพระราชบัญญัติน้ ี ได้ตอ้ งเป็ นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม
มาตรา ๕๗ การออกแบบผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ ใหม่
(๑) แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรื อใช้แพร่ หลายอยูแ่ ล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร
(๒) แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิ ดเผยภาพ สาระสาคัญ หรื อรายละเอียด ในเอกสารหรื อสิ่ งพิมพ์ที่
ได้เผยแพร่ อยูแ่ ล้ว ไม่วา่ ในหรื อนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิ ทธิ บตั ร
(๓) แบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบ ด้วยมาตรา ๒๘ มาแล้วก่อน
วันขอรับสิ ทธิบตั ร
(๔) แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวใน (๑) (๒) หรื อ (๓) จนเห็นได้วา่ เป็ นการ
เลียนแบบ
มาตรา ๕๘ การออกแบบผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี้ขอรับสิ ทธิ บตั รไม่ได้
(๑) แบบผลิตภัณฑ์ที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๒) แบบผลิตภัณฑ์ที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๙ การขอรับสิ ทธิ บตั ร ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
คาขอรับสิ ทธิ บตั รให้มีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์
(๒) ข้อความระบุผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กบั แบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิ ทธิ บตั ร
(๓) ข้อถือสิ ทธิโดยชัดแจ้ง
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(๔) รายการอื่นตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐ คาขอรับสิ ทธิ บตั รแต่ละฉบับ ให้ขอได้เฉพาะแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้กบั ผลิตภัณฑ์อย่าง
เดียว
การกาหนดผลิตภัณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๐ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้
นอกราชอาณาจักร ถ้ายืน่ ขอรับสิ ทธิ บตั รสาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ นั้นในราชอาณาจักรภายในหก
เดือนนับแต่วนั ที่ได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รนอกราชอาณาจักรเป็ นครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ระบุวา่ วันที่ได้
ยืน่ คาขอรับสิ ทธิบตั รนอกราชอาณาจักรเป็ นครั้งแรกเป็ นวันที่ได้ยนื่ คาขอในราชอาณาจักรก็ได้
มาตรา ๖๑ เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๘ แล้ว แต่ก่อนที่อธิ บดี
สั่งให้รับจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์และออกสิ ทธิ บตั ร ถ้าปรากฏว่าคาขอรับสิ ทธิ บตั รไม่ชอบด้วย
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรื อมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ให้อธิ บดีสั่งยก
คาขอรับสิ ทธิ บตั ร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งคาสั่งไปยังผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รและผูค้ ดั ค้านตามมาตรา ๖๕
ประกอบด้วยมาตรา ๓๑ พร้อมทั้งปิ ดสาเนาคาสั่งไว้ ณ สถานที่รับคาขอรับสิ ทธิ บตั รด้วย
ในกรณี อธิ บดีมีคาสัง่ ยกคาขอรับสิ ทธิบตั รตามวรรคหนึ่งและมีผคู้ ดั ค้านตามมาตรา ๖๕
ประกอบด้วยมาตรา ๓๑ ให้อธิ บดีพิจารณาคาคัดค้านของผูค้ ดั ค้านต่อไป ตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วย
มาตรา ๓๒
มาตรา ๖๒ สิ ทธิ บตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุสิบปี นับแต่วนั ขอรับ สิ ทธิ บตั รใน
ราชอาณาจักร ในกรณี ที่มีการดาเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วย มาตรา ๑๖ หรื อมาตรา ๗๔ มิ
ให้นบั ระยะเวลาในระหว่างการดาเนินคดีดงั กล่าวเป็ นอายุของสิ ทธิ บตั รนั้น
มาตรา ๖๒ ทวิ การกระทาที่ขดั ต่อมาตรา ๖๓ ก่อนวันออกสิ ทธิ บตั รมิให้ถือว่าเป็ นการละเมิดสิ ทธิ
ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร เว้นแต่จะเป็ นการกระทาต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ขอรับสิ ทธิบตั ร และได้มีการ
ประกาศโฆษณาคาขอดังกล่าวตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วย มาตรา ๒๘ แล้ว โดยบุคคลผูก้ ระทารู ้วา่ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์น้ นั ได้มีการยืน่ ขอรับสิ ทธิ บตั ร ไว้แล้ว หรื อได้รับคาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า
การออกแบบผลิตภัณฑ์น้ นั ได้มีการยืน่ ขอรับสิ ทธิ บตั รไว้แล้ว ในกรณี เช่นนี้ ผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รมีสิทธิ ได้รับ
ค่าเสี ยหายจากบุคคล ผูฝ้ ่ าฝื นสิ ทธิ น้ นั การเรี ยกค่าเสี ยหายดังกล่าวให้ยนื่ ฟ้ องต่อศาล หลังจากที่ได้มีการออก
สิ ทธิ บตั รให้แก่ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รแล้ว
มาตรา ๖๓ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รเท่านั้นมีสิทธิ ใช้แบบผลิตภัณฑ์กบั ผลิตภัณฑ์ตาม สิ ทธิ บตั ร หรื อขาย
หรื อมีไว้เพื่อขาย หรื อเสนอขาย หรื อนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ ง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
เว้นแต่การใช้แบบผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการ ศึกษาหรื อวิจยั
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มาตรา ๖๔ สิ ทธิ บตั รใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรื อมาตรา ๖๕
ประกอบด้วยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ให้ถือว่าสิ ทธิ บตั รนั้นไม่สมบูรณ์
ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ หรื อ บุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อพนักงาน
อัยการจะฟ้ องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิ ทธิ บตั รนั้นก็ได้
มาตรา ๖๕ ให้นาบทบัญญัติมาตรา 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 ว่าด้วยสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์มาใช้บงั คับในหมวด ๓
ว่าด้วยสิ ทธิ บตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอนุ โลม
หมวด ๓ ทวิ
อนุสิทธิบัตร
มาตรา ๖๕ ทวิ การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิ บตั รได้ตอ้ งประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นการประดิษฐ์ข้ ึนใหม่
(๒) เป็ นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
มาตรา ๖๕ ตรี บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิ บตั รและสิ ทธิบตั รสาหรับการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน
ไม่ได้
มาตรา ๖๕ จัตวา ผูข้ อรับอนุสิทธิบตั รหรื อผูข้ อรับสิ ทธิบตั รมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทของ
สิ ทธิที่จะขอรับจากอนุสิทธิบตั รเป็ นสิ ทธิบตั ร หรื อจากสิ ทธิบตั รเป็ นอนุสิทธิ บตั รได้ก่อนการจดทะเบียน
การประดิษฐ์และออกอนุสิทธิ บตั ร หรื อก่อนการประกาศโฆษณาคาขอรับสิ ทธิ บตั รตามมาตรา ๒๘ แล้วแต่
กรณี และผูข้ อมีสิทธิ ให้ถือเอาวันยืน่ คาขอเดิมเป็ นวัน ยืน่ คาขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
โดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ เบญจ ในการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบตั ร ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคาขอรับอนุสิทธิบตั รให้ถูกต้องตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย มาตรา ๑๗ และตรวจสอบว่า
การประดิษฐ์น้ นั ได้รับการคุม้ ครองตามมาตรา ๖๕ ทศประกอบด้วยมาตรา ๙ หรื อไม่ และทารายงานการ
ตรวจสอบเสนอต่ออธิ บดี
(๑) ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่า คาขอรับอนุสิทธิ บตั รไม่ถูกต้องตาม มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย
มาตรา ๑๗ หรื อการประดิษฐ์น้ นั ไม่ได้รับความคุม้ ครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๙ ให้
อธิ บดีสั่งยกคาขอรับอนุสิทธิ บตั รนั้นและให้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสื อแจ้งคาสั่งโดยทางไปรษณี ย ์
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ลงทะเบียนตอบรับไปยังผูข้ อรับ อนุสิทธิ บตั ร หรื อโดยวิธีการอื่นที่อธิ บดีกาหนดภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันที่อธิ บดีมีคาสั่ง
(๒) ถ้าอธิ บดีพิจารณาเห็นว่า คาขอรับอนุสิทธิ บตั รถูกต้องตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา
๑๗ และการประดิษฐ์น้ นั ได้รับความคุม้ ครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๙ ให้อธิ บดีมีคาสั่ง
ให้จดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิ บตั ร และก่อนการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุ
สิ ทธิ บตั ร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผูข้ อ รับอนุสิทธิ บตั รเพื่อให้ผขู ้ อรับอนุสิทธิ บตั รชาระค่าธรรมเนียมการ
ออกอนุสิทธิ บตั รและค่า ธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ตามวิธีการและระยะเวลาที่กาหนดในมาตรา ๖๕
ทศ ประกอบ ด้วยมาตรา ๒๘ (๒)
อนุสิทธิ บตั รให้เป็ นไปตามแบบที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ ฉ ภายในหนึ่งปี นับจากวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุ
สิ ทธิ บตั ร บุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ยอาจขอให้ตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับ อนุสิทธิบตั รมีลกั ษณะตามที่
กาหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ หรื อไม่ก็ได้
เมื่อได้รับคาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
ประดิษฐ์ และทารายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธิ บดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองแล้ว เห็นว่าการ
ประดิษฐ์น้ นั มีลกั ษณะตามที่กาหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ให้อธิบดีแจ้ง ให้ผขู้ อให้ตรวจสอบและผูท้ รงอนุ
สิ ทธิ บตั รทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่อธิ บดีมีคาวินิจฉัย
ในกรณี ที่อธิ บดีเห็นว่าการประดิษฐ์น้ นั ไม่มีลกั ษณะตามที่กาหนดใน มาตรา ๖๕ ทวิ ให้อธิบดีมี
คาสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริ ง และแจ้งคาสั่งให้ผทู ้ รงอนุสิทธิ บตั รทราบ เพื่อยืน่ คาแถลงแสดงเหตุผลของตน
ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง และอธิ บดีจะเรี ยกให้บุคคลใดมาให้ถอ้ ยคา ชี้แจง หรื อให้ส่ง
เอกสารหรื อสิ่ งใดเพิ่มเติมก็ได้ และเมื่อได้สอบสวนข้อเท็จจริ งเสร็ จแล้ว ถ้าอธิ บดีพิจารณาเห็นว่าการ
ประดิษฐ์น้ นั ไม่มีลกั ษณะ ตามที่กาหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ให้อธิ บดีทารายงานการสอบสวนเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนอนุสิทธิ บตั รนั้น และแจ้งให้ผขู ้ อให้ตรวจสอบและผูท้ รงอนุสิทธิ บตั รทราบ
ภายใน สิ บห้าวันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการมีคาสั่ง
มาตรา ๖๕ สั ตต อนุสิทธิ บตั รให้มีอายุหกปี นับแต่วนั ขอรับอนุสิทธิ บตั รในราช- อาณาจักร ในกรณี
ที่มีการดาเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรื อมาตรา ๗๗ ฉ มิให้
นับระยะเวลาในระหว่างการดาเนินคดีดงั กล่าวเป็ นอายุของอนุสิทธิ บตั รนั้น
ผูท้ รงอนุสิทธิ บตั รอาจขอต่ออายุอนุสิทธิ บตั รได้สองคราวมีกาหนดคราวละสองปี โดยให้ยนื่ คาขอ
ต่ออายุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิ บวันก่อนวันสิ้ นอายุ เมื่อได้ยนื่ คาขอต่ออายุภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าอนุสิทธิ บตั รนั้นยังคงจดทะเบียน อยูจ่ นกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคาสั่งเป็ นอย่างอื่น
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การขอต่ออายุอนุสิทธิ บตั ร ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิ บดีประกาศกาหนด
มาตรา ๖๕ อัฏฐ ผูท้ รงอนุสิทธิ บตั รมีสิทธิ ใช้คาว่า “อนุสิทธิบตั รไทย” หรื อ อักษร อสบท. หรื อ
อักษรต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกันให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ภาชนะ บรรจุ หรื อหี บห่อของ
ผลิตภัณฑ์ หรื อในการโฆษณาการประดิษฐ์ตามอนุสิทธิบตั ร
การใช้คาหรื ออักษรตามวรรคหนึ่งต้องระบุหมายเลขอนุสิทธิบตั รไว้ดว้ ย
มาตรา ๖๕ นว อนุสิทธิ บตั รใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบด้วยมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรื อมาตรา ๑๔ ให้ถือว่าอนุสิทธิ บตั รนั้นไม่สมบูรณ์
ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ่งบุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ หรื อบุคคล ผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อพนักงาน
อัยการจะฟ้ องต่อศาลขอให้เพิกถอนอนุสิทธิ บตั รนั้นก็ได้
มาตรา ๖๕ ทศ ให้นาบทบัญญัติมาตรา 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 ทวิ มาตรา ๒๐
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๕ ทวิ มาตรา
๓๖ มาตรา ๓๖ ทวิ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๐ ทวิ
มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕ ในหมวด ๒ ว่าด้วยสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์มาใช้บงั คับ
ในหมวด ๓ ทวิ ว่าด้วยอนุสิทธิ บตั ร โดยอนุ โลม
หมวดที่ ๔
คณะกรรมการสิ ทธิบัตร
มาตรา ๖๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรี ยกว่า “คณะกรรมการสิ ทธิบตั ร” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นประธานกรรมการ และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ อีกไม่เกินสิ บสองคนซึ่ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง โดยในจานวนนี้ให้แต่งตั้งจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิภาคเอกชนไม่นอ้ ยกว่าหกคน
คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็ นเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา ๖๗ กรรมการซึ่ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี
ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง หรื อในกรณี ที่คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่
กรรมการซึ่ งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยูใ่ นตาแหน่ง ให้ผไู ้ ด้ รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนหรื อเป็ น
กรรมการเพิ่มขึ้นอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
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มาตรา ๖๘ กรรมการซึ่ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรี ให้ออก
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
มาตรา ๖๙ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า กึ่งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานใน ที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยง
เพิ่มขึ้นได้อีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา ๗๐ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(๑) ให้คาแนะนาหรื อคาปรึ กษาแก่รัฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) วินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งหรื อคาวินิจฉัยของอธิ บดีเกี่ยวกับสิ ทธิ บตั รและอนุสิทธิ บตั รตามมาตรา
๔๑ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๕ ฉ หรื อมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา
๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรื อมาตรา ๗๒
(๓) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ บตั รหรื อนุสิทธิ บตั รตามที่รัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรา ๗๑ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอ ความเห็นต่อ
คณะกรรมการ และให้นาความในมาตรา ๖๙ มาใช้บงั คับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๗๒ ในกรณี ที่มีคาสั่งหรื อคาวินิจฉัยของอธิ บดีตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรื อมาตรา ๖๑ หรื อมาตรา ๖๕ ประกอบด้วย
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔ หรื อมาตรา ๖๕ เบญจ หรื อมาตรา ๖๕ ฉ
หรื อมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๔๙ หรื อมาตรา ๕๐ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยตาม
มาตราดังกล่าวมีสิทธิ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่งหรื อคาวินิจฉัย
ของ อธิ บดี ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคาสั่งหรื อคาวินิจฉัยของอธิ บดีเป็ นที่สุด
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การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ยนื่ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้ามีคู่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสาเนา
อุทธรณ์ไปยังคู่กรณี ดว้ ย
มาตรา ๗๓ ในการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่ง หรื อคาวินิจฉัยของอธิ บดี หรื อพิจารณารายงานการ
สอบสวนของอธิบดีตามมาตรา ๕๕ หรื อมาตรา ๖๕ ฉ หรื อรายงานของ อธิบดีตามมาตรา ๔๓ หรื อมาตรา
๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๔๓ เพื่อสัง่ เพิกถอน สิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั ร คณะกรรมการจะให้ผคู ้ ดั ค้าน
หรื อผูโ้ ต้แย้ง หรื อผูท้ รงสิ ทธิบตั ร หรื อผูท้ รงอนุสิทธิบตั ร หรื อผูข้ อให้ตรวจสอบอนุสิทธิบ ัตร หรื อผูไ้ ด้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รหรื อตามอนุสิทธิ บตั ร แล้วแต่กรณี นาพยานหลักฐานมาแสดงหรื อแถลง
เพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๗๔ เมื่อคณะกรรมการได้วนิ ิ จฉัยหรื อมีคาสั่งตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา
๕๐ มาตรา ๕๕ หรื อมาตรา ๖๕ ฉ หรื อมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙
มาตรา ๕๐ หรื อมาตรา ๕๕ หรื อมาตรา ๗๒ แล้ว ให้แจ้งคาวินิจฉัยหรื อคาสั่งพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู ้
อุทธรณ์และคู่กรณี หรื อผู ้ ทรงสิ ทธิ บตั ร หรื อผูท้ รงอนุสิทธิ บตั ร หรื อผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ตาม
สิ ทธิบตั รหรื อตาม อนุสิทธิ บตั ร แล้วแต่กรณี คู่กรณี ฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยหรื อคาสั่งนั้น มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อศาลได้ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยหรื อคาสั่ง ถ้าไม่ดาเนินคดีภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคาวินิจฉัยหรื อคาสั่งของคณะกรรมการเป็ นที่สุด
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามพระราชบัญญัติน้ ี ห้ามมิให้ศาลสั่งให้คณะกรรมการหรื อ
อธิ บดีเสี ยค่าฤชาธรรมเนียมแทนฝ่ ายอื่น
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่ งไม่มีสิทธิ ตามพระราชบัญญัติน้ ีใช้คาว่า “สิ ทธิบตั รไทย” “อนุ
สิ ทธิบตั รไทย” หรื ออักษร สบท. หรื อ อสบท. หรื ออักษร ต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกัน หรื อคา
อื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรื อหี บห่อของผลิตภัณฑ์ หรื อใน
การโฆษณาการประดิษฐ์ หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์ใด ๆ
มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้คาว่า “รอรับสิ ทธิบตั ร” หรื อ “รอรับ อนุสิทธิบตั ร” หรื อคาอื่นใดที่
มีความหมายเช่นเดียวกัน ให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ ภาชนะ บรรจุหรื อหี บห่อของผลิตภัณฑ์ หรื อในการ
โฆษณาการประดิษฐ์หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ใด ๆ เว้นแต่เป็ นผูข้ อรับสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รและ
ยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาคาขอนั้น
มาตรา ๗๗ ในกรณี ที่ผทู้ รงสิ ทธิบตั รหรื อผูท้ รงอนุสิทธิบตั รในกรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์ ฟ้ อง
ผูฝ้ ่ าฝื นสิ ทธิ ตามสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รของตนเป็ นคดีแพ่ง หากผูท้ รง สิ ทธิ บตั รหรื อผูท้ รงอนุสิทธิ บตั ร
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พิสูจน์ได้วา่ ผลิตภัณฑ์ที่จาเลยผลิต มีลกั ษณะเช่นเดียวกันหรื อคล้ายกันกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธี
ของผูท้ รงสิ ทธิ บตั รหรื อผูท้ รงอนุสิทธิ บตั ร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจาเลยได้ใช้กรรมวิธีของผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร
หรื อผูท้ รงอนุสิทธิ บตั ร เว้นแต่จาเลยจะพิสูจน์ให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
มาตรา ๗๗ ทวิ ในกรณี ที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่ามีผกู ้ ระทาหรื อกาลังจะกระทาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง อันเป็ นการฝ่ าฝื นสิ ทธิของผูท้ รงสิ ทธิบตั รหรื อผูท้ รงอนุสิทธิบตั รตาม มาตรา ๓๖ หรื อมาตรา ๖๓
หรื อมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๓๖ ผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร หรื อผูท้ รงอนุสิทธิ บตั รอาจขอให้ศาลมีคาสั่ง
ให้บุคคลดังกล่าวระงับหรื อละเว้นการกระทาดังกล่าว นั้นได้ การที่ศาลมีคาสั่งดังกล่าวไม่ตดั สิ ทธิ ผทู ้ รง
สิ ทธิ บตั รหรื อผูท้ รงอนุสิทธิ บตั รที่จะเรี ยกค่าเสี ยหายตามมาตรา ๗๗ ตรี
มาตรา ๗๗ ตรี ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นสิ ทธิของผูท้ รงสิ ทธิบตั รหรื อผูท้ รง อนุสิทธิบตั รตามมาตรา
๓๖ หรื อมาตรา ๖๓ หรื อมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๓๖ ศาลมีอานาจสั่งให้ผฝู้ ่ าฝื นชดใช้
ค่าเสี ยหายแก่ผทู ้ รงสิ ทธิ บตั รหรื อผูท้ รงอนุสิทธิ บตั รตามจานวน ที่ศาลเห็นสมควร โดยคานึงถึงความ
ร้ายแรงของความเสี ยหายรวมทั้งการสู ญเสี ยประโยชน์ และค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นในการบังคับตามสิ ทธิ ของผู ้
ทรงสิ ทธิบตั รหรื อผูท้ รงอนุสิทธิบตั รด้วย
มาตรา ๗๗ จัตวา บรรดาสิ นค้าที่อยูใ่ นครอบครองของผูก้ ระทาการอันเป็ น การฝ่ าฝื นสิ ทธิ ของผู ้
ทรงสิ ทธิบตั รหรื อผูท้ รงอนุสิทธิบตั รตามมาตรา ๓๖ หรื อมาตรา ๖๓ หรื อ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย
มาตรา ๓๖ ให้ริบเสี ยทั้งสิ้ น ในกรณี ที่ศาลเห็นสมควรอาจมีคาสั่งให้ทาลายสิ นค้าดังกล่าวหรื อดาเนินการ
อย่างอื่นเพื่อป้ องกันมิให้มีการนาเอาสิ นค้าดังกล่าว ออกจาหน่ายอีกก็ได้
มาตรา ๗๗ เบญจ บุคคลใดขอรับหรื อร่ วมขอรับทั้งสิ ทธิ บตั รและอนุสิทธิ บตั รสาหรับการ
ประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ตรี ให้ถือว่าบุคคลนั้นขอรับ อนุสิทธิ บตั รสาหรับการ
ประดิษฐ์น้ นั
มาตรา ๗๗ ฉ ในกรณี บุคคลหลายคนต่างทาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันโดย ไม่ได้ร่วมกัน และมี
บุคคลฝ่ ายหนึ่งได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร แต่บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งได้ยนื่ คาขอรับอนุสิทธิ บตั ร
(๑) ให้บุคคลซึ่ งได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รหรื อคาขอรับอนุ สิทธิ บตั รไว้ก่อน เป็ นผูม้ ีสิทธิ รับ
สิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รสาหรับการประดิษฐ์น้ นั
(๒) ถ้ามีการยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รในวันเดียวกันกับการยืน่ คาขอรับ อนุสิทธิ บตั ร ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผขู ้ อรับสิ ทธิ บตั รและผูข้ อรับอนุสิทธิ บตั รทราบเพื่อให้ ทาความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใด
มีสิทธิ แต่ผเู ้ ดียวหรื อให้มีสิทธิ ร่วมกัน และจะให้คาขอรับ สิ ทธิ บตั รหรื อคาขอรับอนุสิทธิ บตั รเป็ นคาขอ
สาหรับการประดิษฐ์น้ นั ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายใน เวลาที่อธิ บดีกาหนด ให้คู่กรณี นาคดีไปสู่ ศาลภายใน
กาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลา ที่อธิ บดีกาหนด ถ้าไม่นาคดีไปสู่ ศาลภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งคาขอรับสิ ทธิ บตั รและละทิ้งคาขอรับอนุสิทธิ บตั ร
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มาตรา ๗๗ สั ตต ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ หรื อวันประกาศ
โฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบตั รสาหรับการประดิษฐ์ใด ผูข้ อรับอนุสิทธิบตั ร ผู้
ทรงอนุสิทธิบตั ร ผูข้ อรับสิ ทธิ บตั ร หรื อผูท้ รงสิ ทธิ บตั รผูใ้ ดเห็นว่าการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออก
สิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั ร สาหรับการประดิษฐ์น้ นั อาจไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐ์น้ นั
เป็ นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันกับของตน และตนได้ยนื่ คาขอรับอนุสิทธิ บตั รหรื อยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รไว้
ในวันเดียวกันกับการยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั ร หรื อการยืน่ คาขอรับอนุสิทธิ บตั รดังกล่าว ผูน้ ้ นั มีสิทธิ ขอให้
ตรวจสอบว่าการประดิษฐ์น้ นั ได้ยนื่ ขอรับสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕ ตรี หรื อไม่
เมื่อได้รับคาขอให้ตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและทารายงานการตรวจสอบ
เสนออธิบดี
เมื่ออธิ บดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองแล้ว เห็นว่าการจด
ทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั รสาหรับการประดิษฐ์น้ นั จะไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๕
ตรี เพราะการประดิษฐ์น้ นั เป็ นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน และวันยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รหรื อวันยืน่ คาขอรับ
อนุสิทธิ บตั รเป็ นวันเดียวกันกับวันยืน่ คาขอรับอนุสิทธิ บตั ร หรื อวันยืน่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รของผูข้ อให้
ตรวจสอบ ให้อธิบดีแจ้งให้ผขู้ อรับสิ ทธิบตั รหรื อผูท้ รงอนุสิทธิบตั ร และผูข้ อให้ตรวจสอบทราบ เพื่อให้ทา
ความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิ แต่ผเู ้ ดียวหรื อให้มีสิทธิ ร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิ บดี
กาหนด ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิ ร่วมกันในการประดิษฐ์น้ นั
มาตรา ๗๗ อัฏฐ สิ ทธิ บตั รและอนุสิทธิ บตั รใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วย มาตรา ๖๕ ตรี ให้ถือว่า
สิ ทธิบตั รและอนุสิทธิบตั รนั้นไม่สมบูรณ์
ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้
ในกรณี การจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกสิ ทธิ บตั รและอนุสิทธิ บตั รโดยไม่ชอบด้วยมาตรา
๖๕ ตรี และได้ยนื่ คาขอรับสิ ทธิ บตั รและอนุสิทธิ บตั รสาหรับการ ประดิษฐ์น้ นั ในวันเดียวกัน ผูท้ รง
สิ ทธิบตั รและผูท้ รงอนุสิทธิ บตั ร หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น หรื อ พนักงานอัยการอาจขอให้อธิ บดีเรี ยกให้ผทู ้ รง
สิ ทธิ บตั รและผูท้ รงอนุสิทธิ บตั รนั้นทาความตกลง กันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิ แต่ผเู ้ ดียวหรื อให้มีสิทธิ
ร่ วมกัน และต้องทาความตกลงกันว่าจะเลือกให้การประดิษฐ์น้ นั เป็ นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิ ทธิบตั ร หรื ออนุ
สิ ทธิ บตั รอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิ บดีกาหนด ให้ถือว่าผูท้ รง
สิ ทธิ บตั รและผู ้ ทรงอนุสิทธิ บตั รมีสิทธิ ร่วมกันและให้ถือว่าการประดิษฐ์น้ นั เป็ นการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุ
สิ ทธิบตั ร
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มาตรา ๗๘ สิ ทธิบตั ร อนุสิทธิ บตั ร หรื อใบอนุญาตให้ใช้สิทธิของผูใ้ ดสู ญหาย หรื อชารุ ดใน
สาระสาคัญ ให้เจ้าของขอรับใบแทนสิ ทธิ บตั ร ใบแทนอนุ สิทธิ บตั ร หรื อใบแทนใบอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ น้ นั
ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๗๙ บรรดาคาขอ คาคัดค้าน คาโต้แย้ง และคาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติ นี้ ให้ใช้แบบ
พิมพ์และมีสาเนาตามที่อธิ บดีกาหนด
มาตรา ๘๐ บรรดาคาขอรับสิ ทธิบตั ร คาขอรับอนุสิทธิบตั ร การประกาศโฆษณา คาขอรับ
สิ ทธิบตั ร คาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ คาคัดค้านการขอรับสิ ทธิบตั ร คาขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร คาขอจดทะเบียนรับโอนสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร คาขอ
เปลี่ยนแปลงสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั ร คาขอต่ออายุ อนุ สิทธิ บตั ร คาขอบันทึกคายินยอมให้บุคคลอื่นใช้
สิ ทธิตามสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร คาขอใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ตามสิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร คาอุทธรณ์คาสั่งหรื อคาวินิจฉัยของอธิ บดี ใบแทนสิ ทธิ บตั รหรื ออนุ
สิ ทธิบตั ร ใบแทน ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ คาขออื่น ๆ การคัดสาเนาเอกสารและการรับรองสาเนาเอกสาร ให้
เสี ย ค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวดที่ ๖
ความผิดและกาหนดโทษ
มาตรา ๘๑ เจ้าพนักงานผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๑ หรื อมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรื อ มาตรา ๖๕
ประกอบด้วยมาตรา ๒๑ หรื อมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๒๑ หรื อ มาตรา ๒๓ วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ บุคคลใดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๒ หรื อมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๒๒ หรื อมาตรา ๖๕
ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้ง
จาทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ บุคคลใดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรื อมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบ ด้วยมาตรา ๒๓
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ ทวิ ยกเลิก
มาตรา ๘๓ ตรี ยกเลิก
มาตรา ๘๓ จัตวา ยกเลิก
มาตรา ๘๔ บุคคลใดฝ่ าฝื นมาตรา ๗๕ หรื อมาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน หนึ่ งปี หรื อ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

44

มาตรา ๘๕ บุคคลใดกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๓๖ หรื อมาตรา ๖๓ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกิน สี่ แสนบาท หรื อทั้งจาทั้ง
ปรับ
มาตรา ๘๖ บุคคลใดกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย มาตรา ๓๖ โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากผูท้ รงอนุสิทธิ บตั ร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ บุคคลใดยืน่ ขอรับสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์หรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรื ออนุ
สิ ทธิ บตั ร โดยการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้ไปซึ่ ง สิ ทธิ บตั รหรื ออนุ
สิ ทธิ บตั ร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๘ ในกรณี ที่ผกู ้ ระทาผิดซึ่ งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ ีเป็ นนิ ติบุคคล ผูด้ าเนิน
กิจการหรื อผูแ้ ทนของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่กฎหมายกาหนดสาหรับความผิด นั้น ๆ ด้วย เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้วา่ การกระทาของนิติบุคคลนั้นได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็นหรื อยินยอมด้วย
-------------------------------------
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