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เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรเพื่อคุมครองการประดิษฐ และการออกแบบผลิตภัณฑ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนํา และยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๓ในพระราชบัญญัตินี้
"สิทธิบัตร" หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ ตามที่
กําหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้
"อนุสิทธิบัตร" หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ ตามที่กําหนดในหมวด ๓ ทวิ
แหงพระราชบัญญัตินี้
"การประดิษฐ" หมายความวา การคิดคนหรือคิดทําขึ้น อันเปนผลให ไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม
หรือการกระทําใด ๆ ที่ทําใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี
"กรรมวิธี" หมายความวา วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือการเก็บรักษาใหคงสภาพหรือใหมี
คุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ และรวมถึงการใชกรรมวิธีนั้น ๆ ดวย
"แบบผลิตภัณฑ" หมายความวา รูปรางของผลิตภัณฑ หรือองคประกอบ ของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ
อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑซึ่งสามารถใชเปนแบบสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได
"ผูทรงสิทธิบัตร" หมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิบัตร
"ผูทรงอนุสิทธิบัตร" หมายความรวมถึงผูรับโอนอนุสิทธิบัตร
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการสิทธิบัตร
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความ รวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยสินทาง
ปญญามอบหมายดวย
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม
และกําหนดกิจการอื่นเพื่อ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด ๒
สิทธิบัตรการประดิษฐ

สวนที่ ๑
การขอรับสิทธิบัตร
มาตรา ๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไดตองประกอบ ดวยลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนการประดิษฐขึ้นใหม
(๒) เปนการประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น และ
(๓) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม
มาตรา ๖ การประดิษฐขึ้นใหม ไดแก การประดิษฐที่ไมเปนงานที่ปรากฏอยูแลว
งานที่ปรากฏอยูแลว ใหหมายความถึงการประดิษฐ ดังตอไปนี้ดวย
(๑) การประดิษฐที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร
(๒) การประดิษฐที่ไดมีการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพที่ไดเผยแพรอยูแลวไมวา
ในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร และ ไมวาการเปดเผยนั้นจะกระทําโดยเอกสาร สิ่งพิมพ การนําออกแสดง
หรือการเปดเผยตอสาธารณชนดวยประการใด ๆ
(๓) การประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร
(๔) การประดิษฐที่มีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักรเปนเวลาเกินสิบแปดเดือน กอนวัน
ขอรับสิทธิบัตรแตยังมิไดมีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให
(๕) การประดิษฐที่มีผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไวแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร และไดประกาศ
โฆษณาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
การเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเปนผลมาจากการ กระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย หรือการ
เปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดโดยผูประดิษฐ รวมทั้งการแสดงผลงานของผูประดิษฐในงานแสดงสินคาระหวางประเทศ
หรือในงานแสดงตอสาธารณชนของทางราชการและการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดดังกลาวไดกระทําภายในสิบ
สองเดือนกอนที่จะมีการขอรับสิทธิบตั ร มิใหถือวาเปนการเปดเผยสาระ สําคัญหรือรายละเอียดตาม (๒)
มาตรา ๗ การประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น ไดแก การประดิษฐที่ไมเปนที่ประจักษโดยงายแกบุคคลที่มี
ความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภทนั้น
มาตรา ๘ การประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม ไดแก การ ประดิษฐที่สามารถนําไปใชประโยชนใน
การผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม
มาตรา ๙ การประดิษฐดังตอไปนี้ไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
(๑) จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูตาม ธรรมชาติ สัตว พืช หรือสารสกัดจากสัตวหรือ
พืช
(๒) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(๓) ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
(๔) วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย หรือสัตว
(๕) การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
มาตรา ๑๐ ผูประดิษฐเปนผูมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และมีสิทธิที่จะไดรับการระบุชื่อวาเปนผูประดิษฐในสิทธิบัตร
สิทธิขอรับสิทธิบัตรยอมโอนและรับมรดกกันได
การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและ ผูรับโอน
มาตรา ๑๑ สิทธิขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐซึ่งลูกจางไดประดิษฐขึ้น โดยการทํางานตามสัญญาจางหรือ
โดยสัญญาจางที่มีวัตถุประสงคใหทําการประดิษฐ ยอมตกไดแกนายจางเวนแตสัญญาจางจะระบุไวเปนอยางอื่น
ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางที่ทําการประดิษฐสิ่ง หนึ่งสิ่งใดดวยการใชวิธีการ สถิติหรือรายงาน
ซึ่งลูกจางสามารถใชหรือลวงรูไดเพราะการเปนลูกจางตามสัญญาจางนั้นแมวาสัญญาจางจะมิไดเกี่ยวของกับการประดิษฐ

มาตรา ๑๒ เพื่อสงเสริมใหมีการประดิษฐและเพื่อความเปนธรรมแกลูกจางในกรณีที่การประดิษฐของลูกจางตาม
มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ถานายจางไดรับประโยชนจากการประดิษฐหรือนําสิ่งประดิษฐนั้นไปใช ใหลูกจางมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
พิเศษจากนายจางนอกเหนือจากคาจางตามปกติได
ใหลูกจางที่ทําการประดิษฐตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มีสิทธิไดรับ บําเหน็จพิเศษจากนายจาง
สิทธิที่จะไดรบั บําเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจางหาไดไม
การขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหยื่นตออธิบดีตาม หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
และใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดบําเหน็จพิเศษ ใหแกลูกจางตามที่เห็นสมควรโดยคํานึงถึงคาจาง ความสําคัญในการประดิษฐ
ประโยชน ที่นายจางไดรับหรือจะไดรับจากการประดิษฐดังกลาว และเงื่อนไขอื่นตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการประดิษฐของขาราชการ หรือพนักงานองคการของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ใหถือวาขาราชการ หรือพนักงานองคการของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจมีสิทธิเชนเดียวกับลูกจางตามความในมาตรา ๑๒ เวนแต
ระเบียบของทางราชการหรือองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น จะกําหนดไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๑๔ บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรไดตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในประเทศไทย
(๒) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตร
ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
(๓) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูในประเทศ
ไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได
(๔) มีภูมิลําเนา หรืออยูในระหวางการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจังในประเทศ
ไทย หรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทย
เปนภาคีอยูดวย
มาตรา ๑๕ ถามีบุคคลหลายคนทําการประดิษฐรวมกัน บุคคลเหลานั้นมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรรวมกัน
ในกรณีผูประดิษฐรวมคนใดไมยอมรวมขอรับสิทธิบัตร หรือติดตอ ไมได หรือไมมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร ผูประดิษฐคนอื่นจะ
ขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐที่ไดทํารวมกันนั้นในนามของตนเองก็ได
ผูประดิษฐรวมซึ่งไมไดรวมขอรับสิทธิบัตรจะขอเขาเปนผูรวมขอรับสิทธิบัตรเมื่อใดก็ไดกอนมีการออกสิทธิบัตร เมื่อไดรับคํา
ขอแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวันสอบสวนไปยังผูขอรับสิทธิบัตร ในการนี้ใหสงสําเนาคําขอไปยังผูขอรับ
สิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตรคนอื่นดวย
ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอรับ สิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตร มาใหถอยคํา
ชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติม ก็ได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการสอบสวนและอธิบดีไดวินิจฉัยแลว ให
แจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูรวมขอรับสิทธิบัตร
มาตรา ๑๖ ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกันโดยไมไดรวมกัน ใหบุคคลซึ่งไดยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตรไวกอนเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตร ถายื่นคําขอรับสิทธิบัตร ในวันเดียวกัน ใหทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิ
แตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบ
วัน นับแตวันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวา บุคคลเหลานั้นละทิ้งคํา
ขอรับสิทธิบัตร
มาตรา ๑๗ การขอรับสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
(๒) ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ

(๓) รายละเอียดการประดิษฐที่มีขอความสมบูรณ รัดกุม และชัดแจง อันจะทําใหผูมีความชํานาญในระดับสามัญใน
ศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของสามารถทําและปฏิบัติการตามการประดิษฐนั้นได และตองระบุวิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุด
ที่ผูประดิษฐจะพึงทราบได
(๔) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง
(๕) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตร หากคํา
ขอรับสิทธิบัตรเปนไปตามที่กําหนดในความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศดังกลาว ใหถือวาคําขอดังกลาวเปนคํา
ขอรับสิทธิบัตรตาม พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๘ คําขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับ ใหขอไดเฉพาะการประดิษฐอยางเดียว คําขอรับสิทธิบัตรเพื่อการ
ประดิษฐหลายอยางในคําขอฉบับเดียวกัน จะกระทําไดตอเมื่อการประดิษฐหลายอยางนั้นมีความเกี่ยวพันอันอาจถือไดวา
เปนการประดิษฐอยางเดียวกัน
มาตรา ๑๙ บุคคลใดแสดงการประดิษฐหรือสิ่งประดิษฐในงานแสดงตอสาธารณชน ซึ่งหนวยงานของรัฐเปนผูจัด
หรืออนุญาตใหมีขึ้นในราชอาณาจักร ถาไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นภายในสิบสองเดือนนับแตวันเปด
งานแสดงตอสาธารณชน ใหถือวา ไดยื่นคําขอนั้นในวันเปดงานแสดงนั้น
มาตรา ๑๙ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการ ประดิษฐไวนอกราชอาณาจักร ถายื่น
คําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นใน ราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแตวันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอก
ราชอาณาจักรเปน ครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวาวันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ได
ยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได
มาตรา ๒๐ ผูขอรับสิทธิบัตรอาจขอแกไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตรได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง แตการแกไขเพิ่มเติมนั้นตองไมเปนการเพิ่มเติมสาระสําคัญของการประดิษฐ
มาตรา ๒๑ หามมิใหเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรเปดเผยรายละเอียดการประดิษฐ หรือ
ยอมใหบุคคลใดตรวจหรือคัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐ ไมวาโดยวิธีใด ๆ กอนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘
เวนแตจะไดรับความยินยอม เปนหนังสือจากผูขอรับสิทธิบัตร
มาตรา ๒๒ หามมิใหบุคคลใดซึ่งรูอยูวาการประดิษฐนั้นไดมีผูยื่นคําขอรับ สิทธิบัตรไวแลวเปดเผยรายละเอียดการ
ประดิษฐไมวาโดยวิธีใด ๆ หรือกระทําโดยประการอื่นที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูขอรับสิทธิบัตร กอนมีการ
ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับสิทธิบัตร
มาตรา ๒๓ ในกรณีอธิบดีเห็นวาการประดิษฐตามคําขอรับสิทธิบัตรใดเปนการประดิษฐ ที่ตองรักษาไวเปน
ความลับเพื่อประโยชนแกความมั่นคงแหงราชอาณาจักร อธิบดีมีอํานาจสั่งใหปกปดสาระสําคัญและรายละเอียดการประดิษฐ
นั้นไวเปนความลับ จนกวาจะสั่งเปนอยางอื่น
หามมิใหบุคคลใดรวมทั้งผูขอรับสิทธิบัตรเปดเผยสาระสําคัญหรือ รายละเอียดการประดิษฐ โดยรูอยูวาอธิบดีไดสั่งใหปกปด
ไวเปนความลับตามวรรคหนึ่ง เวนแต จะมีอํานาจทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย
สวนที่ ๒
การออกสิทธิบัตร
มาตรา ๒๔ ในการออกสิทธิบัตรเพื่อคุมครองการประดิษฐ ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรใหถูกตองตามมาตรา ๑๗
(๒) ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดย กฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชนในการพิจารณาออกสิทธิบัตร อธิบดีอาจขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
องคการของรัฐ หรือสํานักงานหรือองคการสิทธิบัตรของรัฐตางประเทศ หรือระหวางประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐตาม

มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หรือรายละเอียดการประดิษฐตามมาตรา ๑๗ (๓) ตามคําขอรับ
สิทธิบัตรได และอธิบดีอาจใหถือวาการปฏิบัติงานในการตรวจสอบนั้นเปนการปฏิบัติงานของพนักงาน เจาหนาที่ได
มาตรา ๒๖ ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวาคําขอ รับสิทธิบัตรใดมีการประดิษฐ
หลายอยางที่ไมมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือไดวาเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน ใหแจงใหผขู อรับสิทธิบัตรแยกคําขอ
สําหรับการประดิษฐแตละอยาง
ถาผูขอรับสิทธิบัตรไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยางหนึ่งอยางใดที่ไดแยกตามวรรคหนึ่ง ภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ ใหถือวาไดยื่นคําขอนั้นในวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก
การแยกคําขอใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย กฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไมเห็นดวยกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ผูขอรับสิทธิบัตรจะตองยื่นอุทธรณคําสั่งตอ
อธิบดีภายในระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน เมื่ออธิบดี ไดวินิจฉัยและมีคําสั่งแลว ใหคําสั่งของอธิบดีเปนที่สุด
มาตรา ๒๗ ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอรับสิทธิบัตรมาใหถอยคําชี้แจง
หรือใหสงเอกสาร หรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได
ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักร ใหผูขอรับสิทธิบัตรสงผลการ
ตรวจสอบการประดิษฐ หรือรายละเอียดการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง
ในกรณีที่จะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูขอรับสิทธิบัตร สงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปลเปน
ภาษาไทย
ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง หรือไมสงเอกสารตามวรรคสอง
ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนอธิบดีอาจขยายกําหนดเวลา
ดังกลาวใหตามที่เห็น สมควร
มาตรา ๒๘ เมื่อพนักงานเจาหนาที่เสนอรายงานการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร ตออธิบดีแลว
(๑) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรไมถูกตองตามมาตรา ๑๗ หรือการประดิษฐนั้นไมไดรับความ
คุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร นั้นและใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงคําสั่งโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ตอบรับไปยังผูขอรับสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําสั่ง
(๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรถูกตองตามมาตรา ๑๗ และการประดิษฐนั้นไดรับความคุมครอง
ตามมาตรา ๙ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง และกอนการประกาศโฆษณา ใหพนักงานเจาหนาที่แจงผูขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่อธิบดีกําหนด หรือโดยมี
หนังสือแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เพื่อใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคา ธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผู
ขอรับสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงหรือไดรับหนังสือแจงโดย
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงผูขอรับสิทธิบัตรโดยทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผูขอรับสิทธิบัตรยังไมชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายใน หกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงดังกลาวอีก ใหถือวาผูขอรับสิทธิบัตรละทิ้งคําขอรับ สิทธิบัตร
มาตรา ๒๙ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ผูขอรับสิทธิบัตรตองยื่นคําขอใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕ ภายใน หาปนับแตวันประกาศโฆษณา ในกรณีที่มีการคัดคานและ
มีการอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตาม มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ใหยื่นคําขอภายในหนึ่งปนับแตวันที่คําวินิจฉัยชี้ขาดถึงที่สุด
แลว แตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมยื่นคําขอภายในเวลาที่กําหนดไว ใหถือวาละทิ้งคําขอรับ
สิทธิบัตร
ในกรณีที่อธิบดีขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคการของรัฐ หรือสํานักงาน หรือองคการสิทธิบัตรของ
รัฐตางประเทศหรือระหวางประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๒๕ ถามีคาใชจายในการตรวจสอบการประดิษฐนั้น

ใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคาใชจายนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ แจงใหทราบ ถา
ผูขอรับสิทธิบัตรไมชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใหถือวาละทิ้งคําขอรับ สิทธิบัตร
มาตรา ๓๐ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ถาปรากฏวาคําขอรับ สิทธิบัตรไมชอบดวยมาตรา ๕
มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหอธิบดี สั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร และใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําสั่งไป
ยังผูขอรับสิทธิบัตรรวมทั้งผูคัดคานในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา ๓๑ และใหประกาศโฆษณาคําสั่งนั้นตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว บุคคลใดเห็นวาตนมีสิทธิรับสิทธิบัตรดีกวาผูขอรับ
สิทธิบัตร หรือเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรใดไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ จะยื่นคํา
คัดคานตอพนักงานเจาหนาที่ก็ได แตตองยื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหสงสําเนา คําคัดคานไปยังผูขอรับสิทธิบัตร ใหผูขอรับ
สิทธิบัตรยื่นคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ ผูขอรับสิทธิบัตรไดรับสําเนาคําคัดคาน ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมยื่นคํา
โตแยง ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
คําคัดคานและคําโตแยงใหยื่นพรอมทั้งแสดงหลักฐาน
มาตรา ๓๒ ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยง ผูคัดคาน หรือผูโตแยงจะนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือ
แถลงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
เมื่ออธิบดีไดวินิจฉัยและมีคําสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔แลว ใหแจงคําวินิจฉัยและคําสั่งไปยังผูคัดคานและผูโตแยง
พรอมดวยเหตุผล
มาตรา ๓๓ เมื่อผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๒๙ และ
พนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แลว ให พนักงานเจาหนาที่ทํารายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวาไมมีเหตุขัดของในการ
ออกสิทธิบัตร และเปนกรณีที่ไมมีการคัดคานตาม มาตรา ๓๑ หรือในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา ๓๑ แตอธิบดีได
วินิจฉัยวาผูขอรับสิทธิบัตร เปนผูมีสิทธิ ใหอธิบดีสั่งใหรับจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับ สิทธิบัตร
และใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียมการออก สิทธิบัตรภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
เมื่อผูขอรับสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมตามวรรคสองแลว ใหจด ทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรใหแกผู
ขอรับสิทธิบัตรภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ ชําระคาธรรมเนียม แตตองไมกอนสิ้นระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา ๗๒ ถา
ผูขอรับสิทธิบัตร ไมชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรคสองใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
สิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีผูคัดคานตามมาตรา ๓๑ และอธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตร ให
อธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร
ในกรณีที่ผูขอรับสิทธิบัตรมิไดอุทธรณคําสั่งของอธิบดี หรือไดอุทธรณ คําสั่งของอธิบดีและคณะกรรมการ หรือศาล
ไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุดแลว ถาผูคัดคานไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันมีคําสั่งของอธิบดี หรือนับแตวันที่คณะกรรมการหรือศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหถือวา
ผูคัดคานไดยื่นคําขอนั้นในวันเดียวกับวันที่ผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอรับสิทธิบัตร และใหถือวาการประกาศโฆษณาคําขอรับ
สิทธิบัตรของผูถูกคัดคานตามมาตรา ๒๘ เปนประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรของผูคัดคานดวย ในกรณีเชนนี้ ผูใดจะยื่น
คําคัดคานคําขอรับสิทธิบัตรของผูคัดคานเพราะเหตุตนมีสิทธิดีกวานั้นไมได
ในการออกสิทธิบัตรใหแกผูคัดคานนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรและตรวจสอบการ
ประดิษฐของผูคัดคานตามมาตรา ๒๔ และใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับแกผูคัดคานดวย
สวนที่ ๓
สิทธิของผูทรงสิทธิบัตร

มาตรา ๓๕ สิทธิบัตรการประดิษฐใหมีอายุยี่สิบปนับแตวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการ
ดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิใหนับระยะเวลาในระหวางการดําเนินคดีดังกลาวเปน
อายุของสิทธิบัตรนั้น
มาตรา ๓๕ ทวิ การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๓๖ กอนวันออกสิทธิบัตร มิให ถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตร เวนแตจะเปนการกระทําตอการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรและไดมีการประกาศโฆษณาคําขอดังกลาวตามมาตรา
๒๘ แลว โดยบุคคลผูกระทํา รูวาการประดิษฐนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว หรือไดรับคําบอกกลาวเปนลายลักษณ
อักษรวาการประดิษฐนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับสิทธิบัตรมีสทิ ธิไดรับคาเสียหายจากบุคคล
ผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียกคาเสียหายดังกลาว ใหยื่นฟองตอศาลหลังจากที่ไดมีการออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรแลว
มาตรา ๓๖ ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ สิทธิในการผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง
ผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร
(๒) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิตใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขายหรือนําเขา
มาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใช กรรมวิธีตามสิทธิบัตร
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก
(๑) การกระทําใด ๆ เพื่อประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ ตองไมขดั ตอการใชประโยชน
ตามปกติของผูทรงสิทธิบัตร และไมทําใหเสื่อมเสียตอประโยชนอันชอบธรรมของผูทรงสิทธิบัตรเกินสมควร
(๒) การผลิตผลิตภัณฑหรือใชกรรมวิธีดังที่ผูทรงสิทธิบัตรไดจด ทะเบียนไว ซึ่งผูผลิตผลิตภัณฑหรือผูใชกรรมวิธี
ดังกลาวไดประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือ เครื่องใชเพื่อประกอบกิจการดังกลาวโดยสุจริตกอนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรใน
ราชอาณาจักร โดยผูผลิตหรือผูใชกรรมวิธีไมรูหรือไมมีเหตุอันควรรูถึงการจดทะเบียนนั้น ทั้งนี้ โดยไมอยูภายใตบังคับแหง
มาตรา ๑๙ ทวิ
(๓) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย โดยผูประกอบวิชาชีพ เวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งการ
กระทําตอผลิตภัณฑยาดังกลาว
(๔) การกระทําใด ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผูขอมีวัตถุประสงคที่จะผลิต จําหนาย หรือนําเขาซึ่ง
ผลิตภัณฑยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตร ดังกลาวสิ้นอายุลง
(๕) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณอื่นของเรือของ
ประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยู
ดวย ในกรณีที่เรือดังกลาวไดเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ และจําเปนตองใชอุปกรณดังกลาว
กับเรือนั้น
(๖) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ การสรางการทํางาน หรืออุปกรณอื่นของอากาศ
ยาน หรือยานพาหนะของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตร
ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่อากาศยานหรือยานพาหนะดังกลาวไดเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
หรือโดยอุบัติเหตุ
(๗) การใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณา-จักร ซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หากผูทรง
สิทธิบัตรไดอนุญาต หรือยินยอมใหผลิต หรือขายผลิตภัณฑดังกลาวแลว
มาตรา ๓๖ ทวิ สิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ ในการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรมีขอบเขตดังระบุในขอถือ
สิทธิ ในการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐตามขอ ถือสิทธิ ใหพิจารณาลักษณะของการประดิษฐที่ระบุในรายละเอียดการ
ประดิษฐและรูปเขียนประกอบดวย
ขอบเขตของการประดิษฐที่ไดรับความคุมครองยอมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐที่แมจะมิไดระบุในขอถือสิทธิโดย
เฉพาะเจาะจง แตเปนสิ่งที่มีคุณสมบัติประโยชนใชสอย และทําใหเกิดผลทํานองเดียวกับลักษณะของการประดิษฐที่ระบุไว
ในขอ ถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐนั้น

มาตรา ๓๗ ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “สิทธิบัตรไทย” หรืออักษร สบท. หรืออักษรตางประเทศที่มีความหมาย
เชนเดียวกัน ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑหรือในการโฆษณาการประดิษฐตามสิทธิบัตร
การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขสิทธิบัตรไวดวย
มาตรา ๓๘ ผูทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
หรือจะโอนสิทธิบัตรใหแกบุคคลอื่นก็ได
มาตรา ๓๙ การอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๓๘ นั้น
(๑) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิหรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไม
ชอบธรรมไมไดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการจํากัดการ แขงขันโดยไมชอบธรรมตามวรรค
หนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดใหผูรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร ชําระคาตอบแทนสําหรับการใชการประดิษฐ
ตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรหมดอายุตามมาตรา ๓๕ ไมได
การกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนที่ขัดตอบทบัญญัติ แหงมาตรานี้ เปนโมฆะ
มาตรา ๔๐ ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีผูทรงสิทธิบัตรรวมกัน ถามิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ผูทรง
สิทธิบัตรรวมแตละคนมีสิทธิใชสิทธิตามมาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูทรงสิทธิบัตรรวม
คนอื่น แตการอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตร ตามมาตรา ๓๘ ตองไดรับความยินยอมจาก ผูทรง
สิทธิบัตรรวมทุกคน
มาตรา ๔๑ การอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ ตองทําเปนหนังสือและจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการและ เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาขอความใดในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตาม สิทธิบัตรขัดตอบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๙ ใหอธิบดีเสนอ
ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ถาคณะกรรมการวินิจฉัยวาสัญญานั้นขัดตอบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๙ ใหอธิบดีสั่งไมรับจด
ทะเบียนสัญญานั้น เวนแตคูสัญญาจะมีเจตนาใหสวนที่สมบูรณแหงสัญญานั้นแยกจากสวนที่ไมสมบูรณได ในกรณีนั้นอธิบดี
จะสั่งรับจดทะเบียนสัญญาบางสวนก็ได
(ความในวรรคสามถูกยกเลิก)
มาตรา ๔๒ การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตรโดยทางมรดก ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
โดยกฎกระทรวง
สวนที่ ๔
การชําระคาธรรมเนียมรายป
มาตรา ๔๓ ผูทรงสิทธิบัตรตองเสียคาธรรมเนียมรายปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เริ่มแตปที่หาของอายุ
สิทธิบัตร และตองชําระภายในหกสิบวันนับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของ ปที่หานั้นและของทุก ๆ ปตอไป
ถาสิทธิบัตรออกภายหลังวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หาแหงอายุสิทธิบัตร การชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับปที่หาถึงปที่
ออกสิทธิบัตร ใหชําระภายในหกสิบวันนับแตวันออกสิทธิบัตร
ถาผูทรงสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมรายปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองเสีย
คาธรรมเนียมเพิ่มรอยละสามสิบของเงินคาธรรมเนียม รายป โดยตองชําระคาธรรมเนียมรายปพรอมทั้งคาธรรมเนียมเพิ่ม
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันสิ้นกําหนดเวลาชําระคาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคสามแลว ถาผูทรงสิทธิบัตรยังไมชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียมเพิ่ม ให
อธิบดีทํารายงานตอคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น
ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรรองขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร
วามีเหตุจําเปนไมอาจชําระคาธรรมเนียมรายป และคาธรรมเนียมเพิ่มภายในกําหนดเวลาตามวรรคสามได คณะกรรมการ
อาจขยายกําหนดเวลาหรือเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นตามที่เห็นสมควรก็ได

มาตรา ๔๔ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาโดยชําระ ทั้งหมดในคราวเดียวแทนการชําระ
คาธรรมเนียมเปนรายปก็ได
ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาไปแลว แตไดมีการแกไขอัตราคาธรรมเนียมรายป
หรือผูทรงสิทธิบัตรขอคืนสิทธิบัตร หรือมีการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ผูทรงสิทธิบัตรไมตองชําระคาธรรมเนียมรายปเพิ่มเติม
หรือไมมีสิทธิไดรับคืนคาธรรมเนียมรายปที่ไดจายลวงหนาไปแลวนั้น
สวนที่ ๕
การใชสิทธิตามสิทธิบัตร
มาตรา ๔๕ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอใหบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตาม สิทธิบัตรของตนลงในทะเบียน
สิทธิบัตรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได
เมื่อไดบันทึกคํายินยอมลงในทะเบียนสิทธิบัตรแลวและมีผูมาขอใชสิทธิบัตรนั้น ใหอธิบดีอนุญาตใหบุคคลซึ่งขอใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรนั้นใชสิทธิบัตรได ตามเงื่อนไขขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทนในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร ที่ผูทรงสิทธิบัตรและผูขอ
ใชสิทธิตามสิทธิบัตรตกลงกัน หากทั้งสองฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดใหอธิบดีกําหนดเงื่อนไข
ขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทนตามที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร
คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสอง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะ กรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
นั้น คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
การขอใชสิทธิและการอนุญาตตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อไดมีการบันทึกคํายินยอมตามวรรคหนึ่ง ใหลดคาธรรมเนียม รายปสําหรับสิทธิบัตรนั้นลงตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แตตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมรายป
มาตรา ๔๖ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันออกสิทธิบัตรหรือสี่ปนับแตวัน ยื่นขอรับสิทธิบัตร แลวแตระยะเวลาใด
จะสิ้นสุดลงทีหลัง บุคคลอื่นจะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นตออธิบดีก็ได ถาปรากฏวาในขณะที่ยื่นคําขอมีพฤติการณ
แสดงวาผูทรงสิทธิบัตร ไมใชสิทธิโดยชอบดังตอไปนี้
(๑) ไมมีการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรภายในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
หรือ
(๒) ไมมีการขายผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑที่ใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือมีการขายผลิตภัณฑ
ดังกลาวในราคาสูงเกินควรหรือไมพอสนองความ ตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวา ผูขอไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรโดยไดเสนอเงื่อนไขและ คาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตก
ลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ ทวิ ยกเลิกทั้งมาตรา
มาตรา ๔๗ ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรใดอาจมีผลเปนการ ละเมิดขอถือสิทธิในสิทธิบัตรอื่น ผูทรง
สิทธิบัตรซึ่งประสงคจะใชสิทธิดังกลาวจะยื่นคําขอใช สิทธิตามสิทธิบัตรอื่นตออธิบดีก็ได ภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนา อยางสําคัญทางเทคโนโลยีซึ่งเปนผลดี
ทางดานเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐของ สิทธิบัตรที่ขอใช
(๒) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะใชสิทธิตามสิทธิบัตรของผูขอใชสิทธิภายใตเงื่อนไขที่เหมาะสมในการขอใชสิทธินั้น
(๓) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น เวนแต จะเปนการโอนไปพรอมกับสิทธิบัตรของตน
ทั้งนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรนั้น โดยไดเสนอ
เงื่อนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ แหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๔๗ ทวิ ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรที่ไดรับอนุญาตใหใชตามมาตรา ๔๖ อาจมีผลเปนการละเมิดขอถือ
สิทธิในสิทธิบัตรของบุคคลอื่นอีก ผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ จะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรอื่นนั้นตออธิบดีก็ไดภายใต
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนาอยางสําคัญทางเทคโนโลยีซึ่งเปนผลดีทางดาน
เศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการประดิษฐของ สิทธิบัตรที่ขอใช
(๒) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น
ทั้งนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรนั้น โดยไดเสนอเงื่อนไขและ
คาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๔๘ ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗
ทวิ
สําหรับผูไดรับอนุญาตแตเพียงผูเดียวใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการ
ขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ได ในกรณีนี้ผูทรงสิทธิบัตรไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
มาตรา ๔๙ ในการยื่นคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ผูขอใชสิทธิตองเสนอ
คาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรและขอจํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง พรอมกับคําขอใชสิทธิ สําหรับกรณีการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๗ ผูขอใชสิทธิ ตอง
ยินยอมอนุญาตใหผูทรงสิทธิบัตรที่ตนขอใชสิทธิเปนผูมีสิทธิใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนเปนการตอบแทนดวย
เมื่อไดรับคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวัน
สอบสวนคําขอไปยังผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตร และผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง
ในการนี้ ใหสงสําเนาคําขอไปยังผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง
ดวย
ในการสอบสวนตามวรรคสอง พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
ของผูทรงสิทธิบัตร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใหถอยคําชี้แจง ใหสงเอกสาร หรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได เมื่อพนักงาน
เจาหนาที่ไดดําเนินการสอบสวนและอธิบดีไดวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตรและ ผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง
คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสาม คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ ไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
นั้น
มาตรา ๕๐ เมื่ออธิบดีวินิจฉัยวาผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ เปนผูสมควรไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรได ใหอธิบดีกําหนด คาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอจํากัดสิทธิของ
ผูทรงสิทธิบัตรและ ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ตามที่ผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับ
อนุญาตไดตกลงกัน และในกรณีที่ทั้งสองฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน
เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอจํากัด สิทธิดังกลาวตามที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร ภายใตหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) ขอบเขตและระยะเวลาที่อนุญาตตองไมเกินกวาพฤติการณอัน จําเปน
(๒) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะอนุญาตใหผูรับอนุญาตรายอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตนดวยก็ได
(๓) ผูรับอนุญาตไมมีสิทธิโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลอื่น เวนแตจะโอนกิจการหรือชื่อเสียงในทางการคา โดยเฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวกับการอนุญาตใหใชสิทธินั้น ดวย
(๔) การอนุญาตจะตองมุงสนองความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรเปนสําคัญ
(๕) คาตอบแทนที่กําหนดจะตองเพียงพอตอพฤติการณแหงกรณี

เมื่ออธิบดีไดกําหนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอจํากัดสิทธิดังกลาวแลว ใหอธิบดีสั่งใหออก
ใบอนุญาตใหแกผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้น
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ ไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น
การออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบตั รตามวรรคสอง ใหเปนไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง
มาตรา ๕๐ ทวิ ใบอนุญาตใหใชสิทธิที่ออกใหดวยเหตุตามมาตรา ๔๖ อาจยกเลิกไดหากปรากฏวาเหตุแหงการ
อนุญาตไดหมดสิ้นไปและไมอาจเกิดขึ้นไดอีก และการ ยกเลิกดังกลาวจะไมกระทบกระเทือนสิทธิหรือผลประโยชนที่ผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิไดรับตามใบอนุญาตใหใชสิทธินั้น
การขอใหยกเลิกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสองและวรรค สาม และมาตรา ๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชนในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภคหรือ การอันจําเปนในการปองกันประเทศ
หรือการสงวนรักษาหรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม หรือปองกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยา
หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอยางอื่นอยางรุนแรง หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น กระทรวง ทบวง กรม อาจใชสิทธิ ตาม
สิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๖ โดยกระทําการดังกลาวเองหรือใหบุคคลอื่นกระทําแทน ในการใชสิทธิดังกลาว
กระทรวง ทบวง กรม จะตองเสียคาตอบแทนแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา
๔๘ วรรคสอง และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา ทั้งนี้ โดยไมอยูภายใตบังคับเงื่อนไขมาตรา
๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ
ในการนี้ใหยื่นคําขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตรตออธิบดี การกําหนดคาตอบแทนให
เปนไปตามความตกลงระหวางกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประสงคใชสิทธิตามสิทธิบัตรกับผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาต
ใหใชสิทธิของ ผูทรงสิทธิบัตร และใหนํามาตรา ๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรใด ๆ ก็ไดเพื่อการอันจําเปนในการปองกันประเทศและรักษาความมั่นคงแหงชาติ โดยเสียคาตอบแทนที่เปนธรรม
แกผูทรง สิทธิบัตร และตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา
ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวหรือจํานวนคาตอบแทนตอศาลภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น
สวนที่ ๖
การคืนสิทธิบัตร การเลิกขอถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร
มาตรา ๕๓ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอคืนสิทธิบัตร หรือเลิกขอถือสิทธิบางขอก็ได โดยทําตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง
การขอคืนสิทธิบัตรหรือเลิกขอถือสิทธิบางขอตามวรรคหนึ่ง ถามีผูทรงสิทธิบัตรรวม ตองไดรับความยินยอมจากผู
ทรงสิทธิบัตรรวมทุกคน หรือถามีการอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ตองไดรับความยินยอมจากบุคคลนั้นดวย
มาตรา ๕๔ สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ให
ถือวาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือ บุคคลผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการจะฟอง
ตอศาลขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได
มาตรา ๕๕ อธิบดีอาจขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรได ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีการออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรใด ตามมาตรา ๕๐ แลว ปรากฏวาเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต ดังกลาว ผูทรงสิทธิบัตร ผูรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตให
ใชสิทธิตามสิทธิบัตร มิไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นในราชอาณาจักรโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร หรือในขณะนั้นไมมีผูใดขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หรือ

ผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้น หรือมีการขายผลิตภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็นวามี
เหตุ อันควรที่จะเพิกถอนสิทธิบัตรดังกลาว
(๒) ผูทรงสิทธิบัตรไดอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรโดย ฝาฝนมาตรา ๔๑
กอนการขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร ใหอธิบดีมีคําสั่งใหทําการสอบสวนขอเท็จจริง และแจงคําสั่งใหผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตาม สิทธิบัตรทราบเพื่อยื่นคําแถลงแสดงเหตุผลของตน การยื่นคําแถลงดังกลาวตอง
ยื่นภายใน หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง อธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใด
เพิ่มเติมก็ได
เมื่ออธิบดีไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรใหเพิกถอนสิทธิบัตร ใหอธิบดีทํารายงานการ
สอบสวนเสนอตอคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอน สิทธิบัตร
สวนที่ ๗
(ถูกยกเลิก)
หมวดที่ ๓
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
มาตรา ๕๖ การออกแบบผลิตภัณฑที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ ไดตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑ
ใหมเพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม
มาตรา ๕๗ การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ ไมถือวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑ ใหม
(๑) แบบผลิตภัณฑที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร
(๒) แบบผลิตภัณฑที่ไดมีการเปดเผยภาพ สาระสําคัญ หรือรายละเอียด ในเอกสารหรือสิ่งพิมพที่ไดเผยแพรอยู
แลว ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร
(๓) แบบผลิตภัณฑที่เคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบ ดวยมาตรา ๒๘ มาแลวกอนวันขอรับ
สิทธิบัตร
(๔) แบบผลิตภัณฑที่คลายกับแบบผลิตภัณฑดังกลาวใน (๑) (๒) หรือ (๓) จนเห็นไดวาเปนการเลียนแบบ
มาตรา ๕๘ การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไมได
(๑) แบบผลิตภัณฑที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๒) แบบผลิตภัณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๙ การขอรับสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ
(๒) ขอความระบุผลิตภัณฑที่จะใชกับแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตร
(๓) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง
(๔) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐ คําขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับ ใหขอไดเฉพาะแบบผลิตภัณฑที่ใชกับผลิตภัณฑอยางเดียว
การกําหนดผลิตภัณฑตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๐ ทวิ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑไวนอก
ราชอาณาจักร ถายื่นขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ นั้นในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดยื่นคํา
ขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวาวันที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปน
ครั้งแรกเปนวันที่ไดยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได
มาตรา ๖๑ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๘ แลว แตกอนที่อธิบดีสั่งใหรับจด
ทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑและออกสิทธิบัตร ถาปรากฏวาคําขอรับสิทธิบัตรไมชอบดวยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือ
มาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร และใหพนักงานเจาหนาที่

แจงคําสั่งไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูคัดคานตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๑ พรอมทั้งปดสําเนาคําสั่งไว ณ
สถานที่รับคําขอรับสิทธิบัตรดวย
ในกรณีอธิบดีมีคําสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่งและมีผูคัดคานตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๑
ใหอธิบดีพิจารณาคําคัดคานของผูคัดคานตอไป ตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๒
มาตรา ๖๒ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑใหมีอายุสิบปนับแตวันขอรับ สิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณีที่มี
การดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๗๔ มิใหนับระยะเวลาในระหวางการดําเนินคดี
ดังกลาวเปนอายุของสิทธิบัตรนั้น
มาตรา ๖๒ ทวิ การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๖๓ กอนวันออกสิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตร เวนแตจะเปนการกระทําตอการออกแบบผลิตภัณฑ ที่ขอรับสิทธิบัตร และไดมีการประกาศโฆษณาคําขอดังกลาว
ตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย มาตรา ๒๘ แลว โดยบุคคลผูกระทํารูวาการออกแบบผลิตภัณฑนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตร
ไวแลว หรือไดรับคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรวาการออกแบบผลิตภัณฑนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณี
เชนนี้ ผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาเสียหายจากบุคคล ผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียกคาเสียหายดังกลาวใหยื่นฟองตอศาล
หลังจากที่ไดมีการออก สิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรแลว
มาตรา ๖๓ ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิใชแบบผลิตภัณฑกับผลิตภัณฑตาม สิทธิบัตร หรือขาย หรือมีไวเพื่อขาย
หรือเสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง ผลิตภัณฑที่ใชแบบผลิตภัณฑดังกลาว เวนแตการใชแบบผลิตภัณฑเพื่อ
ประโยชนในการ ศึกษาหรือวิจัย
มาตรา ๖๔ สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ใหถอื วาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือ บุคคลผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการจะฟองตอศาล
ขอใหเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได
มาตรา ๖๕ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 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 วาดวยสิทธิบัตรการประดิษฐมาใชบังคับในหมวด ๓ วาดวยสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑโดยอนุโลม
หมวด ๓ ทวิ
อนุสิทธิบัตร
มาตรา ๖๕ ทวิ การประดิษฐที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนการประดิษฐขึ้นใหม
(๒) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม
มาตรา ๖๕ ตรี บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยางเดียวกันไมได
มาตรา ๖๕ จัตวา ผูขอรับอนุสิทธิบัตรหรือผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิที่จะขอรับจาก
อนุสิทธิบัตรเปนสิทธิบัตร หรือจากสิทธิบัตรเปนอนุสิทธิบัตรไดกอนการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร หรือ
กอนการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา ๒๘ แลวแตกรณี และผูขอมีสิทธิใหถือเอาวันยื่นคําขอเดิมเปนวัน ยื่น
คําขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ เบญจ ในการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร ให พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอรับ
อนุสิทธิบัตรใหถูกตองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย มาตรา ๑๗ และตรวจสอบวาการประดิษฐนั้นไดรับการคุมครอง
ตามมาตรา ๖๕ ทศประกอบดวยมาตรา ๙ หรือไม และทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี
(๑) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวา คําขอรับอนุสิทธิบัตรไมถูกตองตาม มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๗ หรือ
การประดิษฐนั้นไมไดรับความคุม ครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับอนุสิทธิบัตรนั้น

และให พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงคําสั่งโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูขอรับ อนุสิทธิบัตร หรือโดยวิธีการ
อื่นที่อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําสั่ง
(๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวา คําขอรับอนุสิทธิบัตรถูกตองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๗ และการ
ประดิษฐนั้นไดรับความคุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหจดทะเบียนการประดิษฐและ
ออกอนุสิทธิบัตร และกอนการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร ใหพนักงานเจาหนาที่แจงผูขอ รับอนุสิทธิบัตร
เพื่อใหผูขอรับอนุสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียมการออกอนุสิทธิบัตรและคา ธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ตามวิธีการและ
ระยะเวลาที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบ ดวยมาตรา ๒๘ (๒)
อนุสิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ ฉ ภายในหนึ่งปนับจากวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร บุคคลผู
มีสวนไดเสียอาจขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐที่ไดรับ อนุสิทธิบัตรมีลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ หรือไมก็ได
เมื่อไดรับคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐ และทํา
รายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสองแลว เห็นวาการประดิษฐนั้นมี
ลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีแจง ใหผูขอใหตรวจสอบและผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่อธิบดีมีคําวินิจฉัย
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะตามที่กําหนดใน มาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหสอบสวน
ขอเท็จจริง และแจงคําสั่งใหผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบ เพื่อยื่นคําแถลงแสดงเหตุผลของตนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงคําสั่ง และอธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํา ชี้แจง หรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได และเมื่อไดสอบสวน
ขอเท็จจริงเสร็จแลว ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะ ตามที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีทํา
รายงานการสอบสวนเสนอตอคณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้น และแจงใหผูขอใหตรวจสอบและผูทรงอนุ
สิทธิบัตรทราบภายใน สิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการมีคําสั่ง
มาตรา ๖๕ สัตต อนุสิทธิบัตรใหมีอายุหกปนับแตวันขอรับอนุสิทธิบัตรในราช- อาณาจักร ในกรณีที่มีการ
ดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิใหนับระยะเวลาในระหวาง
การดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของอนุสิทธิบัตรนั้น
ผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอตออายุอนุสิทธิบัตรไดสองคราวมีกําหนดคราวละสองป โดยใหยื่นคําขอตออายุตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันกอนวันสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ใหถือวาอนุ
สิทธิบัตรนั้นยังคงจดทะเบียน อยูจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
การขอตออายุอนุสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๖๕ อัฏฐ ผูทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “อนุสิทธิบัตรไทย” หรือ อักษร อสบท. หรืออักษรตางประเทศที่
มีความหมายเชนเดียวกันใหปรากฏที่ผลิตภัณฑภาชนะ บรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณาการประดิษฐ
ตามอนุสิทธิบัตร
การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขอนุสิทธิบัตรไวดวย
มาตรา ๖๕ นว อนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่งบุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือบุคคล ผูมีสวนไดเสีย หรือพนักงานอัยการจะฟองตอศาล
ขอใหเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้นก็ได
มาตรา ๖๕ ทศ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 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 วาดวย
สิทธิบัตรการประดิษฐมาใชบังคับในหมวด ๓ ทวิ วาดวยอนุสิทธิบัตร โดยอนุโลม
หมวดที่ ๔
คณะกรรมการสิทธิบัตร
มาตรา ๖๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสิทธิบัตร” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพาณิชย
เปนประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรม การออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร เภสัชศาสตร เศรษฐศาสตร และนิติศาสตร อีกไมเกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้ง โดยในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวาหกคน
คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๖๗ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี แตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไว
แลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูได รับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได
มาตรา ๖๘ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
มาตรา ๖๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานใน ที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๗๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือ
มาตรา ๗๒
(๓) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๗๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอ ความเห็นตอคณะกรรมการ และ
ใหนําความในมาตรา ๖๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่มีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา
๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๖๕ เบญจ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย มาตรา ๑๒ มาตรา

๑๕ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ผูมีสวนไดเสียตามมาตราดังกลาวมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของ อธิบดี ถาไมอุทธรณภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของ
อธิบดีเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ถามีคูกรณีใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนาอุทธรณไปยัง
คูกรณีดวย
มาตรา ๗๓ ในการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี หรือพิจารณารายงานการสอบสวนของอธิบดี
ตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือรายงานของ อธิบดีตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๓
เพื่อสั่งเพิกถอน สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คณะกรรมการจะใหผูคัดคาน หรือผูโ ตแยง หรือผูทรงสิทธิบัตร หรือผูทรงอนุ
สิทธิบัตร หรือผูขอใหตรวจสอบอนุสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือตามอนุสิทธิบัตร แลวแตกรณี
นําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๗๔ เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยหรือมีคําสั่งตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา
๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๕
หรือมาตรา ๗๒ แลว ใหแจงคําวินิจฉัยหรือคําสั่งพรอมดวยเหตุผลไปยังผูอุทธรณและคูกรณี หรือผู ทรงสิทธิบัตร หรือผูทรง
อนุสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือตาม อนุสิทธิบัตร แลวแตกรณี คูกรณีฝายใดไมเห็นดวยกับคํา
วินิจฉัยหรือคําสั่งนั้น มีสิทธิอุทธรณตอศาลไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง ถาไมดําเนินคดี
ภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการเปนที่สุด
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามพระราชบัญญัตินี้ หามมิใหศาลสั่งใหคณะกรรมการหรืออธิบดีเสียคาฤชา
ธรรมเนียมแทนฝายอื่น
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๗๕ หามมิใหบุคคลใดซึ่งไมมีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ใชคําวา “สิทธิบัตรไทย” “อนุสิทธิบัตรไทย” หรือ
อักษร สบท. หรือ อสบท. หรืออักษร ตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกัน หรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกันให
ปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณาการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑใด
ๆ
มาตรา ๗๖ หามมิใหบุคคลใดใชคําวา “รอรับสิทธิบัตร” หรือ “รอรับ อนุสิทธิบัตร” หรือคําอื่นใดที่มีความหมาย
เชนเดียวกัน ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑ ภาชนะ บรรจุหรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณาการประดิษฐหรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ใด ๆ เวนแตเปนผูขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและยังอยูในระหวางการพิจารณาคําขอนั้น
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ ฟองผูฝาฝนสิทธิตาม
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของตนเปนคดีแพง หากผูทรง สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรพิสูจนไดวาผลิตภัณฑที่จําเลยผลิต
มีลักษณะเชนเดียวกันหรือคลายกันกับผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร ให
สันนิษฐานไวกอนวาจําเลยไดใชกรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร เวนแตจําเลยจะพิสูจนใหเห็นเปนอยาง
อื่น
มาตรา ๗๗ ทวิ ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวามีผูกระทําหรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง อันเปนการ
ฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตาม มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย
มาตรา ๓๖ ผูทรงสิทธิบัตร หรือผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวระงับหรือละเวนการกระทําดังกลาว
นั้นได การที่ศาลมีคําสั่งดังกลาวไมตัดสิทธิผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรที่จะเรียกคาเสียหายตามมาตรา ๗๗ ตรี
มาตรา ๗๗ ตรี ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรง อนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา
๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนชดใชคาเสียหายแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุ
สิทธิบัตรตามจํานวน ที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียประโยชน และ
คาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรดวย

มาตรา ๗๗ จัตวา บรรดาสินคาที่อยูในครอบครองของผูกระทําการอันเปน การฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือ
ผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ใหริบเสียทั้งสิ้น ในกรณีที่
ศาลเห็นสมควรอาจมีคําสั่งใหทําลายสินคาดังกลาวหรือดําเนินการอยางอื่นเพื่อปองกันมิใหมีการนําเอาสินคาดังกลาว
ออกจําหนายอีกก็ได
มาตรา ๗๗ เบญจ บุคคลใดขอรับหรือรวมขอรับทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยางเดียวกัน
โดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี ใหถือวาบุคคลนั้นขอรับ อนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้น
มาตรา ๗๗ ฉ ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกันโดย ไมไดรวมกัน และมีบุคคลฝายหนึ่งได
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร แตบุคคลอีกฝายหนึ่งไดยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร
(๑) ใหบุคคลซึ่งไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตรไวกอน เปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
สําหรับการประดิษฐนั้น
(๒) ถามีการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับ อนุสิทธิบัตร ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผู
ขอรับสิทธิบัตรและผูขอรับอนุสิทธิบัตรทราบเพื่อให ทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน
และจะใหคําขอรับ สิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนคําขอสําหรับการประดิษฐนั้น ถาตกลงกันไมไดภายใน เวลาที่
อธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลา ที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสู
ศาลภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาบุคคลเหลานั้นละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตรและละทิ้งคําขอรับอนุสิทธิบัตร
มาตรา ๗๗ สัตต ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ หรือวันประกาศโฆษณาการจด
ทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐใด ผูขอรับอนุสิทธิบัตร ผูทรงอนุสิทธิบัตร ผูขอรับสิทธิบัตร
หรือผูทรงสิทธิบัตรผูใดเห็นวาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สําหรับการประดิษฐนั้นอาจไม
ชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐอยางเดียวกันกับของตน และตนไดยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร
หรือยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไวในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับสิทธิบัตร หรือการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิ
ขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐนั้นไดยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี หรือไม
เมื่อไดรับคําขอใหตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ ตรวจสอบและทํารายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสองแลว เห็นวาการจดทะเบียนการ
ประดิษฐและออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นจะไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐนั้นเปน
การประดิษฐอยางเดียวกัน และวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนวันเดียวกันกับวันยื่นคําขอรับอนุ
สิทธิบัตร หรือวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรของผูขอใหตรวจสอบ ใหอธิบดีแจงใหผูขอรับสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร และผู
ขอใหตรวจสอบทราบ เพื่อใหทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมได
ภายในเวลาที่อธิบดี กําหนด ใหถือวาบุคคลเหลานั้นมีสิทธิรวมกันในการประดิษฐนั้น
มาตรา ๗๗ อัฏฐ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวย มาตรา ๖๕ ตรี ใหถือวาสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได
ในกรณีการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี และไดยื่นคํา
ขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสําหรับการ ประดิษฐนั้นในวันเดียวกัน ผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุสิทธิบัตร หรือผูมีสวนได
เสียอื่น หรือ พนักงานอัยการอาจขอใหอธิบดีเรียกใหผูทรงสิทธิบตั รและผูทรงอนุสิทธิบัตรนั้นทําความตกลง กันวาจะให
บุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน และตองทําความตกลงกันวาจะเลือกใหการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐที่
ไดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่งแตเพียงอยางเดียว ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหถือวา
ผูทรงสิทธิบัตรและผู ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิรวมกันและใหถือวาการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐที่ไดรับอนุสิทธิบัตร
มาตรา ๗๘ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือใบอนุญาตใหใชสิทธิของผูใดสูญหาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหเจาของ
ขอรับใบแทนสิทธิบัตร ใบแทนอนุสิทธิบัตร หรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธินั้นไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง

มาตรา ๗๙ บรรดาคําขอ คําคัดคาน คําโตแยง และคําอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติ นี้ ใหใชแบบพิมพและมี
สําเนาตามที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๘๐ บรรดาคําขอรับสิทธิบัตร คําขอรับอนุสิทธิบัตร การประกาศโฆษณา คําขอรับสิทธิบัตร คําขอให
ตรวจสอบการประดิษฐ คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอเปลี่ยนแปลงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอตออายุ อนุ
สิทธิบัตร คําขอบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร ใบอนุญาตใหใชสทิ ธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ใบแทนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร ใบแทน ใบอนุญาตใหใชสิทธิ คําขออื่น ๆ การคัดสําเนาเอกสารและการรับรองสําเนาเอกสาร ใหเสีย
คาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวดที่ ๖
ความผิดและกําหนดโทษ
มาตรา ๘๑ เจาพนักงานผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือ มาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา
๒๑ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๒๑ หรือ มาตรา ๒๓ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบ ดวยมาตรา ๒๓ วรรคสอง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ ทวิ ยกเลิก
มาตรา ๘๓ ตรี ยกเลิก
มาตรา ๘๓ จัตวา ยกเลิก
มาตรา ๘๔ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ โดยไมไดรับอนุญาตจากผูทรง
สิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน สี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย มาตรา ๓๖ โดยไมไดรับอนุญาต
จากผูทรงอนุสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ หรืออนุสิทธิบัตร โดยการแสดง
ขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหไดไปซึ่ง สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ผูกระทําผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ผูดําเนินกิจการหรือผูแทน
ของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิด นั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติ
บุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
------------------------------------ผูสนองพระราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม*
๑. คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ
๒. คําขอรับสิทธิบัตรสําหรับแบบผลิตภัณฑอยางเดียวกัน และยื่นขอในคราว
เดียวกันตั้งแต ๑๐ คําขอขึ้นไป
๓. การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร
๔. คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ ฉบับละ
๕. คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร ฉบับละ
๖. สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ
๗. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ
ปที่ ๕
ปที่ ๖
ปที่ ๗
ปที่ ๘
ปที่ ๙
ปที่ ๑๐
ปที่ ๑๑
ปที่ ๑๒
ปที่ ๑๓
ปที่ ๑๔
ปที่ ๑๕
ปที่ ๑๖
ปที่ ๑๗
ปที่ ๑๘
ปที่ ๑๙
ปที่ ๒๐
หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว
๘. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
ปที่ ๕
ปที่ ๖
ปที่ ๗
ปที่ ๘
ปที่ ๙
ปที่ ๑๐
หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว
๙. คาธรรมเนียมรายปสําหรับอนุสิทธิบัตร
ปที่ 5
ปที่ 6
หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว
๑๐. คาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตร

๑,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท
๘,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๒,๐๐๐ บาท
๑๔,๐๐๐ บาท
๑๖,๐๐๐ บาท
๑๘,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๔๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐ บาท
๗๐,๐๐๐ บาท
๘๐,๐๐๐ บาท
๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท
๑๔,๐๐๐ บาท

ครั้งที่ ๑
๒๒,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒
๑๑. คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
๑๒. คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ
๕๐๐ บาท
๑๓. คําขอเปลี่ยนแปลงคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ
๕๐๐ บาท
๑๔. ใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
๑๕. ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิ ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๑๖. คําอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
๑๗. การคัดสําเนาเอกสาร หนาละ
๑๐ บาท
๑๘. การรับรองสําเนาเอกสารเอกสารเกิน ๑๐ หนา ฉบับละ
๑๐๐ บาท
เอกสารไมเกิน ๑๐ หนา หนาละ
๑๐ บาท
๑๙. คําขออื่น ๆ ฉบับละ
๑๐๐ บาท
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมนี้แกไขใหมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา
๔๒ ดังขอความที่ปรากฏนี้แลว
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อสงเสริมใหมีการคนควาวิจยั
และประดิษฐผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม และการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ ที่เปนประโยชนและเปนการ
กาวหนาทางเทคนิคในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมในประเทศ และเพื่อใหผูประดิษฐและ
ผูออกแบบผลิตภัณฑไดรับการคุมครองการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑโดยหามมิใหบุคคลอื่นลอก
เลียนหรือเลียนการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑนี้โดยมิไดคาตอบแทน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖ ตอนที่ ๓๕
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๒
ฉบับที่สอง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน
๒๕๓๕และ
ฉบับที่สาม พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ ก ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๒
หมายเหตุ :เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผลของมาตรา ๒ ของ
พระราชบัญญัตินี้ จะทําใหบทบัญญัติตาง ๆ มีผลใชบังคับเมื่อ พนกําหนดหนึ่งรอย แปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในวันที่ ๓๑ มีนาค พ.ศ. ๒๕๔๒) นั้น เปนพระราชบัญญัติที่
ออกมาเพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแกไขเพียงบางมาตรา และมิไดยกเลิกทั้ง
ฉบับ ดังนั้น ขอความใดที่แกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือเพิ่มเติมขึ้นใหม โดยเพิ่มเขาไปในมาตราเดิม หรือ
เพิ่มเปนมาตราใหม ไดนําขอความดังกลาวมาใสไวแทนขอความเดิมในมาตราตาง ๆ โดยไดทําหมายเหตุ
(footnote) กํากับไวเพื่อใหเปนที่สะดวกแกผูใชไวเรียบรอยแลว สวนขอความในบางมาตรา ของ
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ไมเกี่ยวของกับการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก หรือ
เพิ่มเติมขึ้นใหมโดยเพิ่มเขาไปในมาตราเดิม หรือเพิ่มเปนมาตราใหม แตเปนบทบัญญัติเฉพาะกาลสําหรับ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดนํามาตราดังกลาวมาแสดงตอทายหมายเหตุนี้ดวยแลว

มาตรา ๔๓ สิทธิบัตรที่ออกใหตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือที่ออกใหตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ ใหถือวาเปนสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้ แตใหสิทธิบัตรมีอายุตอไปไดเพียงเทาที่มีเหลืออยูตามสิทธิบัตรนั้น
มาตรา ๔๔ คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ และ
อธิบดียังไมมีคําสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ผูขอมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเปนคําขอรับอนุสิทธบัตรได
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”

