
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติ 
สิทธิบัตร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให)ไว) ณ วันท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป.นป/ท่ี ๓๔ ในรัชกาลป2จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล)าฯ 

ให)ประกาศว7า 
 
โดยท่ีเป.นการสมควรมีกฎหมายว7าด)วยสิทธิบัตรเพ่ือคุ)มครองการประดิษฐ:และการ

ออกแบบผลิตภัณฑ: 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ ให)ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว)โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห7งชาติ ทําหน)าท่ีรัฐสภา ดังต7อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว7า “พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให)ใช)บังคับเม่ือพ)นกําหนดหนึ่งร)อยแปดสิบวันนับแต7

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป.นต)นไป 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๓๒  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สิทธิบัตร” หมายความว7า หนังสือสําคัญท่ีออกให)เพ่ือคุ)มครองการประดิษฐ:หรือ

การออกแบบผลิตภัณฑ: ตามท่ีกําหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แห7งพระราชบัญญัตินี้ 
“อนุสิทธิบัตร” หมายความว7า หนังสือสําคัญท่ีออกให)เพ่ือคุ)มครองการประดิษฐ:

ตามท่ีกําหนดในหมวด ๓ ทวิ แห7งพระราชบัญญัตินี้ 
“การประดิษฐ:” หมายความว7า การคิดค)นหรือคิดทําข้ึน อันเป.นผลให)ได)มาซ่ึง

ผลิตภัณฑ:หรือกรรมวิธีใดข้ึนใหม7 หรือการกระทําใด ๆ ท่ีทําให)ดีข้ึนซ่ึงผลิตภัณฑ:หรือกรรมวิธี 
“กรรมวิธี” หมายความว7า วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการ

เก็บรักษาให)คงสภาพหรือให)มีคุณภาพดีข้ึนหรือการปรับสภาพให)ดีข้ึนซ่ึงผลิตภัณฑ:และรวมถึงการใช)
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๙๖/ตอนท่ี ๓๕/ฉบับพิเศษ หน)า ๑/๑๖ มีนาคม ๒๕๒๒ 
๒ มาตรา ๓ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กรรมวิธีนั้น ๆ ด)วย 
“แบบผลิตภัณฑ:” หมายความว7า รูปร7างของผลิตภัณฑ: หรือองค:ประกอบของ

ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ: อันมีลักษณะพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ:ซ่ึงสามารถใช)เป.นแบบสําหรับ
ผลิตภัณฑ:อุตสาหกรรมรวมท้ังหัตถกรรมได) 

“ผู)ทรงสิทธิบัตร” หมายความรวมถึงผู)รับโอนสิทธิบัตร 
“ผู)ทรงอนุสิทธิบัตร” หมายความรวมถึงผู)รับโอนอนุสิทธิบัตร  
“คณะกรรมการ” หมายความว7า คณะกรรมการสิทธิบัตร 
“พนักงานเจ)าหน)าท่ี” หมายความว7า ผู) ซ่ึงรัฐมนตรีแต7งต้ังให)ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว7า อธิบดีกรมทรัพย:สินทางป2ญญา และให)หมายความ

รวมถึงผู)ซ่ึงอธิบดีกรมทรัพย:สินทางป2ญญามอบหมายด)วย 
“รัฐมนตรี” หมายความว7า รัฐมนตรีผู)รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ให)รัฐมนตรีว7าการกระทรวงพาณิชย:รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ให)มีอํานาจแต7งต้ังพนักงานเจ)าหน)าท่ี ออกกฎกระทรวง กําหนดค7าธรรมเนียมไม7เกินอัตราตามบัญชี
ท)ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว)นค7าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได)ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล)ว ให)ใช)บังคับได) 
 

หมวด ๒ 
สิทธิบัตรการประดิษฐ: 

   
 

ส7วนท่ี ๑ 
การขอรับสิทธิบัตร 
   

 
มาตรา ๕  ภายใต)บังคับมาตรา ๙ การประดิษฐ:ท่ีขอรับสิทธิบัตรได)ต)องประกอบด)วย

ลักษณะดังต7อไปนี้ 
(๑) เป.นการประดิษฐ:ข้ึนใหม7 
(๒) เป.นการประดิษฐ:ท่ีมีข้ันการประดิษฐ:สูงข้ึน และ 
(๓) เป.นการประดิษฐ:ท่ีสามารถประยุกต:ในทางอุตสาหกรรม 
 
มาตรา ๖๓  การประดิษฐ:ข้ึนใหม7 ได)แก7การประดิษฐ:ท่ีไม7เป.นงานท่ีปรากฏอยู7แล)ว 
งานท่ีปรากฏอยู7แล)ว ให)หมายความถึงการประดิษฐ: ดังต7อไปนี้ด)วย 
(๑) การประดิษฐ:ท่ีมีหรือใช)แพร7หลายอยู7แล)วในราชอาณาจักรก7อนวันขอรับสิทธิบัตร 

                                                 
๓ มาตรา ๖ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) การประดิษฐ:ท่ีได)มีการเปNดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือ
สิ่งพิมพ:ท่ีได)เผยแพร7อยู7แล)วไม7ว7าในหรือนอกราชอาณาจักรก7อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม7ว7าการ
เปNดเผยนั้นจะกระทําโดยเอกสาร สิ่งพิมพ: การนําออกแสดง หรือการเปNดเผยต7อสาธารณชนด)วย
ประการใด ๆ 

(๓)๔ การประดิษฐ: ท่ีได)รับสิทธิ บัตรหรืออนุสิทธิ บัตรแล)วไม7ว7าในหรือนอก
ราชอาณาจักรก7อนวันขอรับสิทธิบัตร 

(๔)๕ การประดิษฐ:ท่ีมีผู)ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว)แล)วนอกราชอาณาจักร
เป.นเวลาเกินสิบแปดเดือนก7อนวันขอรับสิทธิบัตรแต7ยังมิได)มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให) 

(๕)๖ การประดิษฐ:ท่ีมีผู)ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว)แล)วไม7ว7าในหรือนอก
ราชอาณาจักร และได)ประกาศโฆษณาแล)วก7อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 

การเปNดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป.นผลมาจากการกระทําอัน
มิชอบด)วยกฎหมาย หรือการเปNดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดโดยผู)ประดิษฐ: รวมท้ังการแสดงผล
งานของผู)ประดิษฐ:ในงานแสดงสินค)าระหว7างประเทศ หรือในงานแสดงต7อสาธารณชนของทาง
ราชการ และการเปNดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดดังกล7าวได)กระทําภายในสิบสองเดือนก7อนท่ีจะมี
การขอรับสิทธิบัตร มิให)ถือว7าเป.นการเปNดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดตาม (๒) 

 
มาตรา ๗  การประดิษฐ:ท่ีมีข้ันการประดิษฐ:สูงข้ึน ได)แก7การประดิษฐ:ท่ีไม7เป.นท่ี

ประจักษ:โดยง7ายแก7บุคคลท่ีมีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับงานประเภทนั้น 
 
มาตรา ๘  การประดิษฐ:ท่ีสามารถประยุกต:ในทางอุตสาหกรรมได)แก7การประดิษฐ:ท่ี

สามารถนําไปใช)ประโยชน:ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมท้ังหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม 
 
มาตรา ๙๗  การประดิษฐ:ดังต7อไปนี้ไม7ได)รับความคุ)มครองตามพระราชบัญญัติ 
(๑) จุลชีพและส7วนประกอบส7วนใดส7วนหนึ่งของจุลชีพท่ีมีอยู7ตามธรรมชาติสัตว: พืช 

หรือสารสกัดจากสัตว:หรือพืช 
(๒) กฎเกณฑ:และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร:และคณิตศาสตร: 
(๓) ระบบข)อมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร: 
(๔) วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย: หรือสัตว: 
(๕) การประดิษฐ:ท่ีขัดต7อความสงบเรียบร)อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพ

ของประชาชน 
 
มาตรา ๑๐  ผู)ประดิษฐ:เป.นผู)มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และมีสิทธิท่ีจะได)รับการระบุชื่อ

ว7าเป.นผู)ประดิษฐ:ในสิทธิบัตร๘ 

                                                 
๔ มาตรา ๖ วรรคสอง (๓) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕ มาตรา ๖ วรรคสอง (๔) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖ มาตรา ๖ วรรคสอง (๕) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗ มาตรา ๙ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘ มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สิทธิขอรับสิทธิบัตรย7อมโอนและรับมรดกกันได) 
การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรต)องทําเป.นหนังสือลงลายมือชื่อผู)โอนและผู)รับโอน 
 
มาตรา ๑๑  สิทธิขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ:ซ่ึงลูกจ)างได)ประดิษฐ:ข้ึนโดย

การทํางานตามสัญญาจ)างหรือโดยสัญญาจ)างท่ีมีวัตถุประสงค:ให)ทําการประดิษฐ:ย7อมตกได)แก7นายจ)าง 
เว)นแต7สัญญาจ)างจะระบุไว)เป.นอย7างอ่ืน 

ความในวรรคหนึ่ง ให)ใช)บังคับแก7กรณีท่ีลูกจ)างท่ีทําการประดิษฐ:สิ่งหนึ่งสิ่งใดด)วย
การใช) วิธีการ สถิติหรือรายงานซ่ึงลูกจ)างสามารถใช)หรือล7วงรู)ได)เพราะการเป.นลูกจ)างตามสัญญาจ)าง
นั้น แม)ว7าสัญญาจ)างจะมิได)เก่ียวข)องกับการประดิษฐ: 

 
มาตรา ๑๒  เพ่ือส7งเสริมให)มีการประดิษฐ:และเพ่ือความเป.นธรรมแก7ลูกจ)างในกรณี

ท่ีการประดิษฐ:ของลูกจ)างตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ถ)านายจ)างได)รับประโยชน:จากการประดิษฐ:หรือนํา
สิ่งประดิษฐ:นั้นไปใช) ให)ลูกจ)างมีสิทธิได)รับบําเหน็จพิเศษจากนายจ)างนอกเหนือจากค7าจ)างตามปกติได) 

ให)ลูกจ)างท่ีทําการประดิษฐ:ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มีสิทธิได)รับบําเหน็จพิเศษจาก
นายจ)าง 

สิทธิท่ีจะได)รับบําเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจ)างหาได)ไม7 
การขอรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให)ยื่นต7ออธิบดีตามหลักเกณฑ:และ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และให)อธิบดีมีอํานาจกําหนดบําเหน็จพิเศษให)แก7ลูกจ)างตามท่ี
เห็นสมควร โดยคํานึงถึงค7าจ)างความสําคัญในการประดิษฐ: ประโยชน:ท่ีนายจ)างได)รับหรือจะได)รับจาก
การประดิษฐ:ดังกล7าว และเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๓  เพ่ือประโยชน:ในการส7งเสริมการประดิษฐ:ของข)าราชการ หรือพนักงาน

องค:การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ให)ถือว7าข)าราชการ หรือพนักงานองค:การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ
เช7นเดียวกับลูกจ)างตามความในมาตรา ๑๒ เว)นแต7ระเบียบของทางราชการหรือองค:การของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น จะกําหนดไว)เป.นอย7างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๔๙  บุคคลซ่ึงจะขอรับสิทธิบัตรได)ต)องมีคุณสมบัติอย7างใดอย7างหนึ่ง

ดังต7อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเป.นนิติบุคคลท่ีมีสํานักงานแห7งใหญ7ตั้งอยู7ในประเทศไทย 
(๒) มีสัญชาติของประเทศท่ีเป.นภาคีแห7งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว7างประเทศ

เก่ียวกับการคุ)มครองสิทธิบัตรซ่ึงประเทศไทยเป.นภาคีอยู7ด)วย 
(๓) มีสัญชาติของประเทศท่ียินยอมให)บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีมีสํานักงาน

แห7งใหญ7ตั้งอยู7ในประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได) 
(๔) มีภูมิลําเนา หรืออยู7ในระหว7างการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม

อย7างแท)จริงและจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศท่ีเป.นภาคีแห7งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว7าง
ประเทศเก่ียวกับการคุ)มครองสิทธิบัตรซ่ึงประเทศไทยเป.นภาคีอยู7ด)วย 

                                                 
๙ มาตรา ๑๔ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๕  ถ)ามีบุคคลหลายคนทําการประดิษฐ:ร7วมกัน บุคคลเหล7านั้นมีสิทธิขอรับ

สิทธิบัตรร7วมกัน 
ในกรณีผู)ประดิษฐ:ร7วมคนใดไม7ยอมร7วมขอรับสิทธิบัตรหรือติดต7อไม7ได)หรือไม7มีสิทธิ

ขอรับสิทธิบัตร ผู)ประดิษฐ:คนอ่ืนจะขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ:ท่ีได)ทําร7วมกันนั้นในนามของ
ตนเองก็ได) 

ผู )ประดิษฐ:ร7วมซึ่งไม7ได)ร7วมขอรับสิทธิบัตรจะขอเข)าเป.นผู)ร 7วมขอรับสิทธิบัตร
เมื่อใดก็ได)ก7อนมีการออกสิทธิบัตร เม่ือได)รับคําขอแล)วให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีแจ)งกําหนดวันสอบสวน
ไปยังผู)ขอรับสิทธิบัตรและผู)ร7วมขอรับสิทธิบัตร ในการนี้ให)ส7งสําเนาคําขอไปยังผู)ขอรับสิทธิบัตร
และผู)ร7วมขอสิทธิบัตรคนอ่ืนด)วย 

ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนักงานเจ)าหน)าท่ีจะเรียกผู)ขอรับสิทธิบัตร และผู)ร7วม
ขอรับสิทธิบัตร มาให)ถ)อยคําชี้แจงหรือให)ส7งเอกสารหรือสิ่งใดเพ่ิมเติมก็ได) เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ีได)
ดําเนินการสอบสวนและอธิบดีได)วินิจฉัยแล)ว ให)แจ)งคําวินิจฉัยไปยังผู)ขอรับสิทธิบัตรและผู)ร7วมขอรับ
สิทธิบัตร 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีบุคคลหลายคนต7างทําการประดิษฐ:อย7างเดียวกันโดยไม7ได)

ร7วมกันให)บุคคลซ่ึงได)ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไว)ก7อนเป.นผู)มีสิทธิรับสิทธิบัตร ถ)ายื่นคําขอรับสิทธิบัตรใน
วันเดียวกัน ให)ทําความตกลงกันว7าจะให)บุคคลใดมีสิทธิแต7ผู)เดียวหรือให)มีสิทธิร7วมกัน ถ)าตกลงกัน
ไม7ได)ภายในเวลาท่ีอธิบดีกําหนดให)คู7กรณีนําคดีไปสู7ศาลภายในกําหนดเก)าสิบวันนับแต7วันสิ้น
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถ)าไม7นําคดีไปสู7ศาลภายในกําหนดดังกล7าวให)ถือว7าบุคคลเหล7านั้นละทิ้ง
คําขอรับสิทธิบัตร 

 
มาตรา ๑๗  การขอรับสิทธิบัตรให)เป.นไปตามหลักเกณฑ:และวิธีการท่ีกําหนดโดย

กฎกระทรวง 
คําขอรับสิทธิบัตรให)มีรายการดังต7อไปนี้ 
(๑) ชื่อท่ีแสดงถึงการประดิษฐ: 
(๒) ลักษณะและความมุ7งหมายของการประดิษฐ: 
(๓) รายละเอียดการประดิษฐ:ท่ีมีข)อความสมบูรณ:รัดกุมและชัดแจ)ง อันจะทําให)ผู)มี

ความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการท่ีเก่ียวข)องสามารถทําและปฏิบัติการตามการ
ประดิษฐ:นั้นได) และต)องระบุวิธีการในการประดิษฐ:ท่ีดีท่ีสุดท่ีผู)ประดิษฐ:จะพึงทราบได) 

(๔) ข)อถือสิทธิโดยชัดแจ)ง 
(๕) รายการอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
ในกรณีท่ีประเทศไทยเข)าเป.นภาคีแห7งความตกลงหรือความร7วมมือระหว7างประเทศ

เก่ียวกับสิทธิบัตร หากคําขอรับสิทธิบัตรเป.นไปตามท่ีกําหนดในความตกลงหรือความร7วมมือระหว7าง
ประเทศดังกล7าว ให)ถือว7าคําขอดังกล7าวเป.นคําขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้๑๐ 

 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๗ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๘  คําขอรับสิทธิบัตรแต7ละฉบับให)ขอได)เฉพาะการประดิษฐ:อย7างเดียว 
คําขอรับสิทธิบัตรเพ่ือการประดิษฐ:หลายอย7างในคําขอฉบับเดียวกันจะกระทําได)ต7อเม่ือการประดิษฐ:
หลายอย7างนั้นมีความเก่ียวพันอันอาจถือได)ว7าเป.นการประดิษฐ:อย7างเดียวกัน 

 
มาตรา ๑๙๑๑  บุคคลใดแสดงการประดิษฐ:หรือสิ่งประดิษฐ:ในงานแสดงต7อ

สาธารณชน ซ่ึงหน7วยงานของรัฐเป.นผู)จัดหรืออนุญาตให)มีข้ึนในราชอาณาจักร ถ)าได)ยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ:นั้นภายในสิบสองเดือนนับแต7วันเปNดงานแสดงต7อสาธารณชน ให)ถือว7าได)
ยื่นคําขอนั้นในวันเปNดงานแสดงนั้น 

 
มาตรา ๑๙ ทวิ๑๒  บุคคลตามมาตรา ๑๔ ท่ีได)ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการ

ประดิษฐ:ไว)นอกราชอาณาจักร ถ)ายื่นขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ:นั้นในราชอาณาจักรภายใน
สิบสองเดือนนับแต7วันท่ีได)ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป.นครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให)ระบุ
ว7าวันท่ีได)ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป.นครั้งแรกเป.นวันท่ีได)ยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได) 

 
มาตรา ๒๐  ผู)ขอรับสิทธิบัตรอาจขอแก)ไขเพ่ิมเติมคําขอรับสิทธิบัตรได)ตาม

หลักเกณฑ:และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง แต7การแก)ไขเพ่ิมเติมนั้นต)องไม7เป.นการเพ่ิมเติม
สาระสําคัญของการประดิษฐ: 

 
มาตรา ๒๑๑๓  ห)ามมิให)เจ)าพนักงานซ่ึงมีหน)าท่ีเก่ียวกับการขอรับสิทธิบัตรเปNดเผย

รายละเอียดการประดิษฐ: หรือยอมให)บุคคลใดตรวจหรือคัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐ:ไม7ว7าโดย
วิธีใด ๆ ก7อนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เว)นแต7จะได)รับความยินยอมเป.นหนังสือจากผู)
ขอรับสิทธิบัตร 

 
มาตรา ๒๒๑๔  ห)ามมิให)บุคคลใดซ่ึงรู)อยู7ว7าการประดิษฐ:นั้นได)มีผู)ยื่นคําขอรับ

สิทธิบัตรไว)แล)วเปNดเผยรายละเอียดการประดิษฐ:ไม7ว7าโดยวิธีใด ๆ หรือกระทําโดยประการอ่ืนท่ีอาจจะ
ก7อให)เกิดความเสียหายแก7ผู)ขอรับสิทธิบัตรก7อนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เว)นแต7จะได)รับ
ความยินยอมเป.นหนังสือจากผู)ขอรับสิทธิบัตร 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีอธิบดีเห็นว7าการประดิษฐ:ตามคําขอรับสิทธิบัตรใดเป.นการ

ประดิษฐ:ท่ีต)องรักษาไว)เป.นความลับเพ่ือประโยชน:แก7ความม่ันคงแห7งราชอาณาจักร อธิบดีมีอํานาจสั่ง
ให)ปกปNดสาระสําคัญและรายละเอียดการประดิษฐ:นั้นไว)เป.นความลับจนกว7าจะสั่งเป.นอย7างอ่ืน 

ห)ามมิให)บุคคลใดรวมท้ังผู)ขอรับสิทธิบัตรเปNดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดการ
ประดิษฐ:โดยรู)อยู7ว7าอธิบดีได)สั่งให)ปกปNดไว)เป.นความลับตามวรรคหนึ่ง เว)นแต7จะมีอํานาจทําได)โดย
ชอบด)วยกฎหมาย 
                                                 

๑๑ มาตรา ๑๙ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒ มาตรา ๑๙ ทวิ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๓ มาตรา ๒๑ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔ มาตรา ๒๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ส7วนท่ี ๒ 

การออกสิทธิบัตร 
   

 
มาตรา ๒๔  ในการออกสิทธิบัตรเพ่ือคุ)มครองการประดิษฐ: ให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีทํา

การตรวจสอบดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรให)ถูกต)องตามมาตรา ๑๗ 
(๒) ตรวจสอบการประดิษฐ:ว7าเป.นการประดิษฐ:ตามมาตรา ๕ 
ท้ังนี้ ให)เป.นไปตามหลักเกณฑ: วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๕  เพ่ือประโยชน:ในการพิจารณาออกสิทธิบัตร อธิบดีอาจขอให)ส7วน

ราชการ หน7วยงานของรัฐ หรือองค:การของรัฐ หรือสํานักงานหรือองค:การสิทธิบัตรของรัฐต7างประเทศ 
หรือระหว7างประเทศตรวจสอบการประดิษฐ:ตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
หรือรายละเอียดการประดิษฐ:ตามมาตรา ๑๗ (๓) ตามคําขอรับสิทธิบัตรได) และอธิบดีอาจให)ถือว7า
การปฏิบัติงานในการตรวจสอบนั้นเป.นการปฏิบัติงานของพนักงานเจ)าหน)าท่ีได) 

 
มาตรา ๒๖  ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร ถ)าพนักงานเจ)าหน)าท่ีเห็นว7าคํา

ขอรับสิทธิบัตรใดมีการประดิษฐ:หลายอย7างท่ีไม7มีความเก่ียวพันกันจนอาจถือได)ว7าเป.นการประดิษฐ:
อย7างเดียวกัน ให)แจ)งให)ผู)ขอรับสิทธิบัตรแยกคําขอสําหรับการประดิษฐ:แต7ละอย7าง 

ถ)าผู)ขอรับสิทธิบัตรได)ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ:อย7างหนึ่งอย7างใดท่ี
ได)แยกตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งร)อยยี่สิบวันนับแต7วันได)รับแจ)งจากพนักงานเจ)าหน)าท่ีให)ถือว7าได)ยื่น
คําขอนั้นในวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก 

การแยกคําขอให)เป.นไปตามหลักเกณฑ:และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
ในกรณีท่ีผู)ขอรับสิทธิบัตรไม7เห็นด)วยกับคําสั่งของพนักงานเจ)าหน)าท่ีผู)ขอรับ

สิทธิบัตรจะต)องยื่นอุทธรณ:คําสั่งต7ออธิบดีภายในระยะเวลาหนึ่งร)อยยี่สิบวัน เม่ืออธิบดีได)วินิจฉัยและ
มีคําสั่งแล)ว ให)คําสั่งของอธิบดีเป.นท่ีสุด 

 
มาตรา ๒๗  ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจ)าหน)าท่ีจะเรียกผู)ขอรับ

สิทธิบัตรมาให)ถ)อยคําชี้แจง หรือให)ส7งเอกสาร หรือสิ่งใดเพ่ิมเติมก็ได) 
ในกรณีท่ีผู)ขอรับสิทธิบัตรได)ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไว)แล)วนอกราชอาณาจักร ให)ผู)

ขอรับสิทธิบัตรส7งผลการตรวจสอบการประดิษฐ:หรือรายละเอียดการประดิษฐ:ท่ีขอรับสิทธิบัตรนั้นตาม
หลักเกณฑ:และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีจะต)องส7งเอกสารเป.นภาษาต7างประเทศ ให)ผู)ขอรับสิทธิบัตรส7งเอกสาร
พร)อมด)วยคําแปลเป.นภาษาไทย 

ถ)าผู)ขอรับสิทธิบัตรไม7ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ)าหน)าท่ีตามวรรคหนึ่ง หรือไม7
ส7งเอกสารตามวรรคสองภายในกําหนดเวลาเก)าสิบวันให)ถือว7าละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร เว)นแต7ในกรณี
ท่ีมีเหตุจําเป.นอธิบดีอาจขยายกําหนดเวลาดังกล7าวให)ตามท่ีเห็นสมควร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๘๑๕  เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ีเสนอรายงานการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร

ต7ออธิบดีแล)ว 
(๑) ถ)าอธิบดีพิจารณาเห็นว7าคําขอรับสิทธิบัตรไม7ถูกต)องตามมาตรา ๑๗ หรือการ

ประดิษฐ:นั้นไม7ได)รับความคุ)มครองตามมาตรา ๙ ให)อธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตรนั้น และให)พนักงาน
เจ)าหน)าท่ีมีหนังสือแจ)งคําสั่งโดยทางไปรษณีย:ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู)ขอรับสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการ
อ่ืนท่ีอธิบดีกําหนดภายในสิบห)าวันนับแต7วันท่ีอธิบดีมีคําสั่ง 

(๒) ถ)าอธิบดีพิจารณาเห็นว7าคําขอรับสิทธิบัตรถูกต)องตามมาตรา ๑๗ และการ
ประดิษฐ:นั้นได)รับความคุ)มครองตามมาตรา ๙ ให)อธิบดีมีคําสั่งให)ประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรนั้น  
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ:และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง และก7อนการประกาศโฆษณา ให)พนักงาน
เจ)าหน)าท่ีแจ)งผู)ขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการท่ีอธิบดีกําหนดหรือโดยมีหนังสือแจ)งโดยทางไปรษณีย:
ลงทะเบียนตอบรับเพ่ือให)ผู)ขอรับสิทธิบัตรชําระค7าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา หากผู)ขอรับ
สิทธิบัตรไม7ชําระค7าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายในหกสิบวันนับแต7วันท่ีได)รับแจ)งหรือได)รับ
หนังสือแจ)งโดยทางไปรษณีย:ลงทะเบียนตอบรับดังกล7าว ให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีมีหนังสือแจ)งผู)ขอรับ
สิทธิบัตรโดยทางไปรษณีย:ลงทะเบียนตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผู)ขอรับสิทธิบัตรยังไม7ชําระ
ค7าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายในหกสิบวันนับแต7วันที่ได)รับหนังสือแจ)งดังกล7าวอีก ให)ถือ
ว7าผู)ขอรับสิทธิบัตรละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร 

 
มาตรา ๒๙  เมื่อได)ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แล)ว ผู)ขอรับสิทธิบัตรต)องยื่น

คําขอให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีตรวจสอบการประดิษฐ:ว7าเป.นการประดิษฐ:ตามมาตรา ๕ ภายในห)าป/นับ
แต7วันประกาศโฆษณา ในกรณีท่ีมีการคัดค)านและมีการอุทธรณ:คําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๔  ให)ยื่นคําขอภายในหนึ่งป/นับแต7วันท่ีคําวินิจฉัยชี้ขาดถึงท่ีสุด แล)วแต7ระยะเวลาใดจะสิ้นสุด
ลงทีหลัง ถ)าผู)ขอรับสิทธิบัตรไม7ยื่นคําขอภายในเวลาท่ีกําหนดไว) ให)ถือว7าละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร 

ในกรณีท่ีอธิบดีขอให)ส7วนราชการ หน7วยงานของรัฐ หรือองค:การของรัฐ หรือ
สํานักงานหรือองค:การสิทธิบัตรของรัฐต7างประเทศหรือระหว7างประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐ:ตาม
มาตรา ๒๕ ถ)ามีค7าใช)จ7ายในการตรวจสอบการประดิษฐ:นั้น ให)ผู)ขอรับสิทธิบัตรชําระค7าใช)จ7ายนั้นต7อ
พนักงานเจ)าหน)าท่ีภายในหกสิบวันนับแต7วันท่ีพนักงานเจ)าหน)าท่ีแจ)งให)ทราบ ถ)าผู)ขอรับสิทธิบัตรไม7
ชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว)ให)ถือว7าละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร 

 
มาตรา ๓๐  เม่ือได)ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แล)ว ถ)าปรากฏว7าคําขอรับ

สิทธิบัตรไม7ชอบด)วยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ให)อธิบดีสั่งยก
คําขอรับสิทธิบัตรและให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีแจ)งคําสั่งไปยังผู)ขอรับสิทธิบัตรรวมท้ังผู)คัดค)าน ในกรณีท่ี
มีการคัดค)านตามมาตรา ๓๑ และให)ประกาศโฆษณาคําสั่งนั้นตามหลักเกณฑ:และวิธีการท่ีกําหนดโดย
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๑  เม่ือได)ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แล)ว บุคคลใดเห็นว7าตนมีสิทธิ

                                                 
๑๕ มาตรา ๒๘ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

รับสิทธิบัตรดีกว7าผู)ขอรับสิทธิบัตรหรือเห็นว7าคําขอรับสิทธิบัตรใดไม7ชอบด)วยมาตรา ๕ มาตรา ๙ 
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ จะยื่นคําคัดค)านต7อพนักงานเจ)าหน)าท่ีก็ได) แต7ต)องยื่นภายใน
เก)าสิบวันนับแต7วันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘๑๖ 

เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ีได)รับคําคัดค)านตามวรรคหนึ่ง ให)ส7งสําเนาคําคัดค)านไปยังผู)
ขอรับสิทธิบัตรให)ผู)ขอรับสิทธิบัตรยื่นคําโต)แย)งภายในเก)าสิบวันนับแต7วันท่ีผู)ขอรับสิทธิบัตรได)รับ
สําเนาคําคัดค)าน ถ)าผู)ขอรับสิทธิบัตรไม7ยื่นคําโต)แย)ง ให)ถือว7าละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร 

คําคัดค)านและคําโต)แย)งให)ยื่นพร)อมท้ังแสดงหลักฐาน 
 
มาตรา ๓๒  ในการพิจารณาคําคัดค)านและคําโต)แย)ง ผู)คัดค)านหรือผู)โต)แย)งจะนํา

พยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมก็ได)  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 
เม่ืออธิบดีได)วินิจฉัยและมีคําสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ แล)ว ให)แจ)งคํา

วินิจฉัยและคําสั่งไปยังผู)คัดค)านและผู)โต)แย)งพร)อมด)วยเหตุผล 
 
มาตรา ๓๓  เม่ือผู)ขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีตรวจสอบการ

ประดิษฐ:ตามมาตรา ๒๙ และพนักงานเจ)าหน)าท่ีได)ทําการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แล)ว ให)พนักงาน
เจ)าหน)าท่ีทํารายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี 

เม่ืออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ)าหน)าท่ีตามวรรคหนึ่งแล)ว
เห็นว7าไม7มีเหตุขัดข)องในการออกสิทธิบัตร และเป.นกรณีท่ีไม7มีการคัดค)านตามมาตร ๓๑ หรือในกรณี
ท่ีมีการคัดค)านตามมาตรา ๓๑ แต7อธิบดีได)วินิจฉัยว7าผู)ขอรับสิทธิบัตรเป.นผู)มีสิทธิ ให)อธิบดีสั่งให)รับ
จดทะเบียนการประดิษฐ:และออกสิทธิบัตรให)แก7ผู)ขอรับสิทธิบัตรและให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีแจ)งให)ผู)ขอรับ
สิทธิบัตรชําระค7าธรรมเนียมการออกสิทธิบัตรภายในหกสิบวันนับแต7วันท่ีได)รับแจ)ง 

เม่ือผู)ขอรับสิทธิบัตรได)ชําระค7าธรรมเนียมตามวรรคสองแล)ว ให)จดทะเบียนการ
ประดิษฐ:และออกสิทธิบัตรให)แก7ผู)ขอรับสิทธิบัตรภายในสิบห)าวันนับแต7วันท่ีได)ชําระค7าธรรมเนียมแต7
ต)องไม7ก7อนสิ้นระยะเวลาอุทธรณ:ตามมาตรา ๗๒ ถ)าผู)ขอรับสิทธิบัตรไม7ชําระค7าธรรมเนียมภายใน
ระยะเวลาตามวรรคสอง ให)ถือว7าละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตร 

สิทธิบัตรให)เป.นไปตามแบบท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๔  ในกรณีท่ีมีผู)คัดค)านตามมาตรา ๓๑ และอธิบดีได)วินิจฉัยว7าผู)คัดค)าน

เป.นผู)มีสิทธิรับสิทธิบัตร ให)อธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร 
ในกรณีท่ีผู)ขอรับสิทธิบัตรมิได)อุทธรณ:คําสั่งของอธิบดีหรือได)อุทธรณ:คําสั่งของอธิบดี 

และคณะกรรมการหรือศาลได)มีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดแล)ว ถ)าผู)คัดค)านได)ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร
สําหรับการประดิษฐ:นั้นภายในหนึ่งร)อยแปดสิบวันนับแต7วันมีคําสั่งของอธิบดีหรือนับแต7วันท่ี
คณะกรรมการหรือศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดแล)วแต7กรณี ให)ถือว7าผู)คัดค)านได)ยื่นคําขอนั้นใน
วันเดียวกับวันท่ีผู)ขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอรับสิทธิบัตร และให)ถือว7าการประกาศโฆษณาคําขอรับ
สิทธิบัตรของผู)ถูกคัดค)านตามมาตรา ๒๘ เป.นประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรของผู)คัดค)านด)วย 
ในกรณีเช7นนี้ ผู)ใดจะยื่นคําคัดค)านคําขอรับสิทธิบัตรของผู)คัดค)านเพราะเหตุตนมีสิทธิดีกว7านั้นไม7ได) 

                                                 
๑๖ มาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในการออกสิทธิบัตรให)แก7ผู)คัดค)านนั้น ให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีทําการตรวจสอบคํา
ขอรับสิทธิบัตรและตรวจสอบการประดิษฐ:ของผู)คัดค)านตามมาตรา ๒๔ และให)นํามาตรา ๒๙ มาใช)
บังคับแก7ผู)คัดค)านด)วย 
 

ส7วนท่ี ๓ 
สิทธิของผู)ทรงสิทธิบัตร 

   
 

มาตรา ๓๕๑๗  สิทธิบัตรการประดิษฐ:ให)มีอายุยี่สิบป/นับแต7วันขอรับสิทธิบัตรใน
ราชอาณาจักร ในกรณีท่ีมีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิให)
นับระยะเวลาในระหว7างการดําเนินคดีดังกล7าวเป.นอายุของสิทธิบัตรนั้น 

 
มาตรา ๓๕ ทวิ๑๘  การกระทําท่ีขัดต7อมาตรา ๓๖ ก7อนวันออกสิทธิบัตรมิให)ถือว7า

เป.นการละเมิดสิทธิของผู)ทรงสิทธิบัตร เว)นแต7จะเป.นการกระทําต7อการประดิษฐ: ท่ีขอรับสิทธิบัตร 
และได)มีการประกาศโฆษณาคําขอดังกล7าวตามมาตรา ๒๘ แล)ว โดยบุคคลผู)กระทํารู)ว7าการประดิษฐ:
นั้นได)มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว)แล)วหรือได)รับคําบอกกล7าวเป.นลายลักษณ:อักษรว7าการประดิษฐ:นั้นได)
มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว)แล)ว ในกรณีเช7นนี้ ผู)ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิได)รับค7าเสียหายจากบุคคลผู)ฝTาฝUน
สิทธินั้น การเรียกค7าเสียหายดังกล7าวให)ยื่นฟWองต7อศาลหลังจากท่ีได)มีการออกสิทธิบัตรให)แก7ผู)ขอรับ
สิทธิบัตรแล)ว 

 
มาตรา ๓๖๑๙  ผู)ทรงสิทธิบัตรเท7านั้นมีสิทธิดังต7อไปนี้ 
(๑) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ: สิทธิในการผลิต ใช) ขาย มีไว)เพ่ือขาย เสนอขายหรือ

นําเข)ามาในราชอาณาจักรซ่ึงผลิตภัณฑ:ตามสิทธิบัตร 
(๒) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช)กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช) ขาย มีไว)

เพ่ือขาย เสนอขายหรือนําเข)ามาในราชอาณาจักรซ่ึงผลิตภัณฑ:ท่ีผลิตโดยใช)กรรมวิธีตามสิทธิบัตร 
ความในวรรคหนึ่งไม7ใช)บังคับแก7 
(๑) การกระทําใด ๆ เพ่ือประโยชน:ในการศึกษา ค)นคว)า ทดลอง หรือวิจัย  ท้ังนี้ 

ต)องไม7ขัดต7อการใช)ประโยชน:ตามปกติของผู)ทรงสิทธิบัตร และไม7ทําให)เสื่อมเสียต7อประโยชน:อันชอบ
ธรรมของผู)ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร 

(๒) การผลิตผลิตภัณฑ:หรือใช)กรรมวิธีดังท่ีผู)ทรงสิทธิบัตรได)จดทะเบียนไว) ซ่ึงผู)ผลิต
ผลิตภัณฑ:หรือผู)ใช)กรรมวิธีดังกล7าวได)ประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือเครื่องใช)เพ่ือประกอบกิจการ
ดังกล7าวโดยสุจริตก7อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร โดยผู)ผลิตหรือผู)ใช)กรรมวิธีไม7รู)หรือไม7มี
เหตุอันควรรู)ถึงการจดทะเบียนนั้น  ท้ังนี้ โดยไม7อยู7ภายใต)บังคับแห7งมาตรา ๑๙ ทวิ  

(๓) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย: โดยผู)ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู)
ประกอบโรคศิลปะ รวมท้ังการกระทําต7อผลิตภัณฑ:ยาดังกล7าว 
                                                 

๑๗ มาตรา ๓๕ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๘ มาตรา ๓๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๙ มาตรา ๓๖ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔) การกระทําใด ๆ เก่ียวกับการขอข้ึนทะเบียนยา โดยผู)ขอมีวัตถุประสงค:ท่ีจะผลิต 
จําหน7าย หรือนําเข)าซ่ึงผลิตภัณฑ:ยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรดังกล7าวสิ้นอายุลง 

(๕) การใช)อุปกรณ:ซ่ึงเป.นการประดิษฐ:ท่ีได)รับสิทธิบัตรท่ีเก่ียวกับตัวเรือ เครื่องจักร 
หรืออุปกรณ:อ่ืนของเรือของประเทศท่ีเป.นภาคีแห7งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว7างประเทศเก่ียวกับ
การคุ)มครองสิทธิบัตรซ่ึงประเทศไทยเป.นภาคีอยู7ด)วย ในกรณีท่ีเรือดังกล7าวได)เข)ามาในราชอาณาจักร
เป.นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ และจําเป.นต)องใช)อุปกรณ:ดังกล7าวกับเรือนั้น 

(๖) การใช)อุปกรณ:ซ่ึงเป.นการประดิษฐ:ท่ีได)รับสิทธิบัตรท่ีเก่ียวกับการสร)างการ
ทํางาน หรืออุปกรณ:อ่ืนของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศท่ีเป.นภาคีแห7งอนุสัญญาหรือ
ความตกลงระหว7างประเทศเก่ียวกับการคุ)มครองสิทธิบัตรซ่ึงประเทศไทยเป.นภาคีอยู7ด)วย ในกรณีท่ี
อากาศยานหรือยานพาหนะดังกล7าวได)เข)ามาในราชอาณาจักรเป.นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ 

(๗) การใช) ขาย มีไว)เพ่ือขาย เสนอขาย หรือนําเข)ามาในราชอาณาจักร ซ่ึงผลิตภัณฑ:
ตามสิทธิบัตร หากผู)ทรงสิทธิบัตรได)อนุญาต หรือยินยอมให)ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ:ดังกล7าวแล)ว๒๐ 

 
มาตรา ๓๖ ทวิ๒๑  สิทธิของผู)ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ ในการประดิษฐ:ท่ีได)รับ

สิทธิบัตรมีขอบเขตดังระบุในข)อถือสิทธิ ในการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐ:ตามข)อถือสิทธิ 
ให)พิจารณาลักษณะของการประดิษฐ:ท่ีระบุในรายละเอียดการประดิษฐ:และรูปเขียนประกอบด)วย 

ขอบเขตของการประดิษฐ:ท่ีได)รับความคุ)มครองย7อมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐ:
ท่ีแม)จะมิได)ระบุในข)อถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แต7เป.นสิ่งท่ีมีคุณสมบัติประโยชน:ใช)สอย และทําให)
เกิดผลทํานองเดียวกับลักษณะของการประดิษฐ:ท่ีระบุไว)ในข)อถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลท่ีมี
ความชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการท่ีเก่ียวข)องกับการประดิษฐ:นั้น 

 
มาตรา ๓๗  ผู)ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิใช)คําว7า “สิทธิบัตรไทย” หรือ อักษร สบท. หรือ

อักษรต7างประเทศท่ีมีความหมายเช7นเดียวกัน ให)ปรากฏท่ีผลิตภัณฑ: ภาชนะบรรจุหรือหีบห7อของ
ผลิตภัณฑ: หรือในการโฆษณาการประดิษฐ:ตามสิทธิบัตร 

การใช)คําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งต)องระบุหมายเลขสิทธิบัตรไว)ด)วย 
 
มาตรา ๓๘  ผู)ทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตให)บุคคลใดใช)สิทธิตามสิทธิบัตรของตนตาม

มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ หรือจะโอนสิทธิบัตรให)แก7บุคคลอ่ืนก็ได) 
 
มาตรา ๓๙๒๒  การอนุญาตให)ใช)สิทธิตามมาตรา ๓๘ นั้น 
(๑) ผู)ทรงสิทธิบัตรจะกําหนดเง่ือนไข ข)อจํากัดสิทธิหรือค7าตอบแทนในลักษณะท่ี

เป.นการจํากัดการแข7งขันโดยไม7ชอบธรรมไม7ได) 
เงื่อนไข ข)อจํากัดสิทธิ หรือค7าตอบแทนในลักษณะที่เป.นการจํากัดการแข7งขันโดย

ไม7ชอบธรรมตามวรรคหนึ่ง ให)เป.นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) ผู)ทรงสิทธิ บัตรจะกําหนดให)ผู) รับอนุญาตให)ใช)สิทธิตามสิทธิ บัตรชําระ

                                                 
๒๐ มาตรา ๓๖ วรรคสอง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๑ มาตรา ๓๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๒ มาตรา ๓๙ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ค7าตอบแทนสําหรับการใช)การประดิษฐ:ตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรหมดอายุตามมาตรา ๓๕ ไม7ได) 
การกําหนดเง่ือนไข ข)อจํากัดสิทธิ หรือค7าตอบแทนท่ีขัดต7อบทบัญญัติแห7งมาตรานี้

เป.นโมฆะ 
 
มาตรา ๔๐  ภายใต)บังคับมาตรา ๔๒ ในกรณีท่ีมีผู)ทรงสิทธิบัตรร7วมกันถ)ามิได)ตกลง

กันไว)เป.นอย7างอ่ืน ผู)ทรงสิทธิบัตรร7วมแต7ละคนมีสิทธิใช)สิทธิตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ โดยไม7ต)อง
ได)รับความยินยอมจากผู)ทรงสิทธิบัตรร7วมคนอ่ืน แต7การอนุญาตให)ใช)สิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอน
สิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ ต)องได)รับความยินยอมจากผู)ทรงสิทธิบัตรร7วมทุกคน 

 
มาตรา ๔๑  การอนุญาตให)ใช)สิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ 

ต)องทําเป.นหนังสือและจดทะเบียนต7อพนักงานเจ)าหน)าท่ีตามหลักเกณฑ: วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด
โดยกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นว7าข)อความใดในสัญญาอนุญาตให)ใช)สิทธิตามสิทธิบัตรขัดต7อ
บทบัญญัติแห7งมาตรา ๓๙ ให)อธิบดีเสนอต7อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา ถ)าคณะกรรมการวินิจฉัยว7า
สัญญานั้นขัดต7อบทบัญญัติแห7งมาตรา ๓๙ ให)อธิบดีสั่งไม7รับจดทะเบียนสัญญานั้น เว)นแต7คู7สัญญาจะ
มีเจตนาให)ส7วนท่ีสมบูรณ:แห7งสัญญานั้นแยกจากส7วนท่ีไม7สมบูรณ:ได) ในกรณีนั้นอธิบดีจะสั่งรับจด
ทะเบียนสัญญาบางส7วนก็ได) 

(ยกเลิก)๒๓ 
 
มาตรา ๔๒  การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตรโดยทางมรดกให)เป.นไปตาม

หลักเกณฑ:และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 

ส7วนท่ี ๔ 
การชําระค7าธรรมเนียมรายป/ 

   
 

มาตรา ๔๓  ผู)ทรงสิทธิบัตรต)องเสียค7าธรรมเนียมรายป/ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
เริ่มแต7ป/ท่ีห)าของอายุสิทธิบัตร และต)องชําระภายในหกสิบวันนับแต7วันเริ่มต)นระยะเวลาของป/ท่ีห)านั้น
และของทุก ๆ ป/ต7อไป 

ถ)าสิทธิบัตรออกภายหลังวันเริ่มต)นระยะเวลาของป/ท่ีห)าแห7งอายุของสิทธิบัตร การ
ชําระค7าธรรมเนียมรายป/สําหรับป/ท่ีห)าถึงป/ท่ีออกสิทธิบัตร ให)ชําระภายในหกสิบวันนับแต7วันออก
สิทธิบัตร 

ถ)าผู)ทรงสิทธิบัตรไม7ชําระค7าธรรมเนียมรายป/ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง ต)องเสียค7าธรรมเนียมเพ่ิมร)อยละสามสิบของเงินค7าธรรมเนียมรายป/ โดยต)องชําระ
ค7าธรรมเนียมรายป/พร)อมท้ังค7าธรรมเนียมเพ่ิมภายในหนึ่งร)อยยี่สิบวันนับแต7วันสิ้นกําหนดเวลาชําระ
ค7าธรรมเนียมรายป/ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง๒๔ 
                                                 

๒๓ มาตรา ๔๑ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๔ มาตรา ๔๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เม่ือครบกําหนดเวลาตามวรรคสามแล)ว ถ)าผู)ทรงสิทธิบัตรยังไม7ชําระค7าธรรมเนียม
รายป/และค7าธรรมเนียมเพ่ิม ให)อธิบดีทํารายงานต7อคณะกรรมการเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น๒๕ 

ในกรณีท่ีผู)ทรงสิทธิบัตรร)องขอต7อคณะกรรมการภายในกําหนดหกสิบวันนับแต7วัน
ทราบคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรว7ามีเหตุจําเป.นไม7อาจชําระค7าธรรมเนียมรายป/และค7าธรรมเนียมเพ่ิม
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสามได) คณะกรรมการอาจขยายกําหนดเวลาหรือเพิกถอนคําสั่งเพิกถอน
สิทธิบัตรนั้นตามท่ีเห็นสมควรก็ได)๒๖ 

 
มาตรา ๔๔๒๗  ผู)ทรงสิทธิบัตรจะขอชําระค7าธรรมเนียมรายป/ล7วงหน)า โดยชําระ

ท้ังหมดในคราวเดียวแทนการชําระค7าธรรมเนียมเป.นรายป/ก็ได) 
ในกรณีท่ีผู)ทรงสิทธิบัตรได)ชําระค7าธรรมเนียมรายป/ล7วงหน)าไปแล)ว แต7ได)มีการแก)ไข

อัตราค7าธรรมเนียมรายป/ หรือผู)ทรงสิทธิบัตรขอคืนสิทธิบัตร หรือมีการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ผู)ทรง
สิทธิบัตรไม7ต)องชําระค7าธรรมเนียมรายป/เพ่ิมเติม หรือไม7มีสิทธิได)รับคืนค7าธรรมเนียมรายป/ท่ีได)จ7าย
ล7วงหน)าไปแล)วนั้น 
 

ส7วนท่ี ๕ 
การใช)สิทธิตามสิทธิบัตร 

   
 

มาตรา ๔๕  ผู)ทรงสิทธิบัตรจะขอให)บันทึกคํายินยอมให)บุคคลอ่ืนใช)สิทธิตาม
สิทธิบัตรของตนลงในทะเบียนสิทธิบัตรตามหลักเกณฑ:และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงก็ได) 

เม่ือได)บันทึกคํายินยอมลงในทะเบียนสิทธิบัตรแล)วและมีผู)มาขอใช)สิทธิบัตรนั้น ให)
อธิบดีอนุญาตให)บุคคลซ่ึงขอใช)สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นใช)สิทธิตามสิทธิบัตรได) ตามเง่ือนไขข)อจํากัดสิทธิ
และค7าตอบแทนในการใช)สิทธิตามสิทธิบัตร ท่ีผู)ทรงสิทธิบัตรและผู)ขอใช)สิทธิตามสิทธิบัตรตกลงกัน 
หากท้ังสองฝTายตกลงกันไม7ได)ภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด ให)อธิบดีกําหนดเง่ือนไข ข)อจํากัดสิทธิ
และค7าตอบแทนตามท่ีอธิบดีพิจารณาเห็นสมควร 

คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสอง คู7กรณีอาจอุทธรณ:ต7อคณะกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแต7วันท่ีได)รับแจ)งคําวินิจฉัยนั้น คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให)เป.นท่ีสุด 

การขอใช)สิทธิและการอนุญาตตามวรรคสอง ให)เป.นไปตามหลักเกณฑ:และวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือได)มีการบันทึกคํายินยอมตามวรรคหนึ่ง ให)ลดค7าธรรมเนียมรายป/สําหรับ
สิทธิบัตรนั้นลงตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต7ต)องไม7น)อยกว7าก่ึงหนึ่งของค7าธรรมเนียมรายป/ 

 
มาตรา ๔๖๒๘  เม่ือพ)นกําหนดสามป/นับแต7วันออกสิทธิบัตรหรือสี่ป/นับแต7วันยื่น

ขอรับสิทธิบัตรแล)วแต7ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง บุคคลอ่ืนจะยื่นคําขอใช)สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นต7อ
                                                 

๒๕ มาตรา ๔๓ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๖ มาตรา ๔๓ วรรคห)า เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๗ มาตรา ๔๔ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๘ มาตรา ๔๖ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อธิบดีก็ได) ถ)าปรากฏว7าในขณะท่ียื่นคําขอมีพฤติการณ:แสดงว7าผู)ทรงสิทธิบัตรไม7ใช)สิทธิโดยชอบ
ดังต7อไปนี้ 

(๑ ) ไม7 มีการผลิตผลิตภัณฑ:หรือไม7 มีการใช)กรรมวิธีตามสิทธิ บัตรภายใน
ราชอาณาจักรโดยไม7มีเหตุผลอันสมควร หรือ 

(๒) ไม7มีการขายผลิตภัณฑ:ตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑ:ท่ีใช)กรรมวิธีตามสิทธิบัตร 
หรือมีการขายผลิตภัณฑ:ดังกล7าวในราคาสูงเกินควรหรือไม7พอสนองความต)องการของประชาชน
ภายในราชอาณาจักรโดยไม7มีเหตุผลอันสมควร๒๙ 

ท้ังนี้ ไม7ว7าจะเป.นกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ผู)ขอใช)สิทธิจะต)องแสดงว7าผู)ขอได)พยายาม
ขออนุญาตใช)สิทธิตามสิทธิบัตรจากผู)ทรงสิทธิบัตรโดยได)เสนอเง่ือนไขและค7าตอบแทนท่ีเพียงพอตาม
พฤติการณ:แห7งกรณีแล)ว แต7ไม7สามารถตกลงกันได)ภายในระยะเวลาอันสมควร 

การขอใช)สิทธิตามสิทธิบัตรให)เป.นไปตามหลักเกณฑ: วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด
โดยกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๖ ทวิ๓๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๗๓๑  ถ)าการใช)สิทธิตามข)อถือสิทธิในสิทธิบัตรใดอาจมีผลเป.นการละเมิด

ข)อถือสิทธิในสิทธิบัตรอ่ืน ผู)ทรงสิทธิบัตรซ่ึงประสงค:จะใช)สิทธิดังกล7าวจะยื่นคําขอใช)สิทธิตาม
สิทธิบัตรอ่ืนต7ออธิบดีก็ได) ภายใต)หลักเกณฑ:ดังต7อไปนี้ 

(๑) การประดิษฐ:ของผู)ขอใช)สิทธิเป.นการประดิษฐ:ท่ีมีความก)าวหน)าอย7างสําคัญทาง
เทคโนโลยีซ่ึงเป.นผลดีทางด)านเศรษฐกิจ เม่ือเทียบกับการประดิษฐ:ของสิทธิบัตรท่ีขอใช) 

(๒) ผู)ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิท่ีจะใช)สิทธิตามสิทธิบัตรของผู)ขอใช)สิทธิภายใต)เง่ือนไขท่ี
เหมาะสมในการขอใช)สิทธินั้น 

(๓) ผู)ขอใช)สิทธิไม7อาจโอนการใช)สิทธิดังกล7าวให)แก7บุคคลอ่ืน เว)นแต7จะเป.นการโอน
ไปพร)อมกับสิทธิบัตรของตน 

ท้ังนี้ ผู)ขอใช)สิทธิจะต)องแสดงว7าได)พยายามขออนุญาตใช)สิทธิตามสิทธิบัตรจากผู)
ทรงสิทธิบัตรนั้นโดยได)เสนอเง่ือนไขและค7าตอบแทนท่ีเพียงพอตามพฤติการณ:แห7งกรณีแล)ว แต7ไม7
สามารถตกลงกันได)ภายในระยะเวลาอันสมควร 

การขอใช)สิทธิตามสิทธิบัตรให)เป.นไปตามหลักเกณฑ: วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด
โดยกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๗ ทวิ๓๒  ถ)าการใช)สิทธิตามข)อถือสิทธิในสิทธิบัตรท่ีได)รับอนุญาตให)ใช)ตาม

มาตรา ๔๖ อาจมีผลเป.นการละเมิดข)อถือสิทธิในสิทธิบัตรของบุคคลอ่ืนอีก ผู)ขอใช)สิทธิตามมาตรา ๔๖ 
จะยื่นคําขอใช)สิทธิตามสิทธิบัตรอ่ืนนั้นต7ออธิบดีก็ได) ภายใต)หลักเกณฑ:ดังต7อไปนี้ 

(๑) การประดิษฐ:ของผู)ขอใช)สิทธิเป.นการประดิษฐ:ท่ีมีความก)าวหน)าอย7างสําคัญทาง
                                                 

๒๙ มาตรา ๔๖ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๐ มาตรา ๔๖ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๑ มาตรา ๔๗ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๒ มาตรา ๔๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เทคโนโลยีซ่ึงเป.นผลดีทางด)านเศรษฐกิจ เม่ือเทียบกับการประดิษฐ:ของสิทธิบัตรท่ีขอใช) 
(๒) ผู)ขอใช)สิทธิไม7อาจโอนการใช)สิทธิดังกล7าวให)แก7บุคคลอ่ืน 
ท้ังนี้ ผู)ขอใช)สิทธิจะต)องแสดงว7าได)พยายามขออนุญาตใช)สิทธิตามสิทธิบัตรจากผู)

ทรงสิทธิบัตรนั้น โดยได)เสนอเง่ือนไขและค7าตอบแทนท่ีเพียงพอตามพฤติการณ:แห7งกรณีแล)ว แต7ไม7
สามารถตกลงกันได)ภายในระยะเวลาอันสมควร 

การขอใช)สิทธิตามสิทธิบัตรให)เป.นไปตามหลักเกณฑ: วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด
โดยกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๘๓๓  ผู)ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิได)รับค7าตอบแทนในการขอใช)สิทธิตามมาตรา ๔๖ 

มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ 
สําหรับผู)ได)รับอนุญาตแต7เพียงผู)เดียวให)ใช)สิทธิของผู)ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ 

มีสิทธิได)รับค7าตอบแทนในการขอใช)สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ได) ในกรณีนี้
ผู)ทรงสิทธิบัตรไม7มีสิทธิได)รับค7าตอบแทน 

 
มาตรา ๔๙  ในการยื่นคําขอใช)สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ 

ผู)ขอใช)สิทธิต)องเสนอค7าตอบแทน เง่ือนไขในการใช)สิทธิตามสิทธิบัตรและข)อจํากัดสิทธิของผู)ทรง
สิทธิบัตรและผู)ได)รับอนุญาตให)ใช)สิทธิของผู)ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง พร)อมกับคําขอใช)
สิทธิ สําหรับกรณีการขอใช)สิทธิตามมาตรา ๔๗ ผู)ขอใช)สิทธิต)องยินยอมอนุญาตให)ผู)ทรงสิทธิบัตรท่ีตน
ขอใช)สิทธิเป.นผู)มีสิทธิใช)สิทธิตามสิทธิบัตรของตนเป.นการตอบแทนด)วย๓๔ 

เม่ือได)รับคําขอใช)สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ แล)วให)
พนักงานเจ)าหน)าท่ีแจ)งกําหนดวันสอบสวนคําขอไปยังผู)ขอใช)สิทธิ ผู)ทรงสิทธิบัตรและผู)ได)รับอนุญาต
ให)ใช)สิทธิของผู)ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ในการนี้ ให)ส7งสําเนาคําขอไปยังผู)ทรงสิทธิบัตร
และผู)ได)รับอนุญาตให)ใช)สิทธิของผู)ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสองด)วย๓๕ 

ในการสอบสวนตามวรรคสอง พนักงานเจ)าหน)าท่ีจะเรียกผู)ขอใช)สิทธิ ผู)ทรงสิทธิบัตร 
หรือผู)ได)รับอนุญาตให)ใช)สิทธิของผู)ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง มาให)ถ)อยคําชี้แจง ให)ส7ง
เอกสาร หรือสิ่งใดเพ่ิมเติมก็ได) เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ีได)ดําเนินการสอบสวนและอธิบดีได)วินิจฉัยแล)ว 
ให)แจ)งคําวินิจฉัยไปยังผู)ขอใช)สิทธิ ผู)ทรงสิทธิบัตร และผู)รับได)อนุญาตให)ใช)สิทธิของผู)ทรงสิทธิบัตรตาม
มาตรา ๔๘ วรรคสอง 

คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสาม คู7กรณีอาจอุทธรณ:ต7อคณะกรรมการได)ภายใน
หกสิบวันนับแต7วันท่ีได)รับแจ)งคําวินิจฉัยนั้น 

 
มาตรา ๕๐๓๖  เม่ืออธิบดีวินิจฉัยว7าผู)ขอใช)สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือ

มาตรา ๔๗ ทวิ เป.นผู)สมควรได)รับอนุญาตให)ใช)สิทธิตามสิทธิบัตรได) ให)อธิบดีกําหนดค7าตอบแทน
เง่ือนไขในการใช)สิทธิตามสิทธิบัตร และข)อจํากัดสิทธิของผู)ทรงสิทธิบัตรและผู)ได)รับอนุญาตให)ใช)สิทธิ
                                                 

๓๓ มาตรา ๔๘ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๔ มาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๕ มาตรา ๔๙ วรรคสอง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๖ มาตรา ๕๐ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ของผู)ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ตามท่ีผู)ทรงสิทธิบัตรและผู)ได)รับอนุญาตได)ตกลงกัน 
และในกรณีท่ีท้ังสองฝTายตกลงกันไม7ได)ภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด ให)อธิบดีกําหนดค7าตอบแทน 
เง่ือนไขในการใช)สิทธิตามสิทธิบัตร และข)อจํากัดสิทธิดังกล7าวตามท่ีอธิบดีพิจารณาเห็นสมควร ภายใต)
หลักเกณฑ:ดังต7อไปนี้ 

(๑) ขอบเขตและระยะเวลาท่ีอนุญาตต)องไม7เกินกว7าพฤติการณ:อันจําเป.น 
(๒) ผู)ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิท่ีจะอนุญาตให)ผู)รับอนุญาตรายอ่ืนใช)สิทธิตามสิทธิบัตรของ

ตนด)วยก็ได) 
(๓) ผู)รับอนุญาตไม7มีสิทธิโอนใบอนุญาตให)แก7บุคคลอ่ืน เว)นแต7จะโอนกิจการหรือ

ชื่อเสียงในทางการค)า โดยเฉพาะในส7วนท่ีเก่ียวกับการอนุญาตให)ใช)สิทธินั้นด)วย 
(๔) การอนุญาตจะต)องมุ7งสนองความต)องการของประชาชนภายในราชอาณาจักร

เป.นสําคัญ 
(๕) ค7าตอบแทนท่ีกําหนดจะต)องเพียงพอต7อพฤติการณ:แห7งกรณี 
เม่ืออธิบดีได)กําหนดค7าตอบแทน เง่ือนไขในการใช)สิทธิตามสิทธิบัตรและข)อจํากัด

สิทธิดังกล7าวแล)ว ให)อธิบดีสั่งให)ออกใบอนุญาตให)แก7ผู)ได)รับอนุญาตให)ใช)สิทธิตามสิทธิบัตรนั้น 
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คู7กรณีอาจอุทธรณ:ต7อคณะกรรมการได)ภายในหกสิบ

วันนับแต7วันท่ีได)รับแจ)งคําวินิจฉัยนั้น 
การออกใบอนุญาตให)ใช)สิทธิตามสิทธิบัตรตามวรรคสอง ให)เป.นไปตามหลักเกณฑ:

และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๐ ทวิ๓๗  ใบอนุญาตให)ใช)สิทธิท่ีออกให)ด)วยเหตุตามมาตรา ๔๖ อาจยกเลิก

ได)หากปรากฏว7าเหตุแห7งการอนุญาตได)หมดสิ้นไปและไม7อาจเกิดข้ึนได)อีก และการยกเลิกดังกล7าวจะ
ไม7กระทบกระเทือนสิทธิหรือผลประโยชน:ท่ีผู)ได)รับอนุญาตให)ใช)สิทธิได)รับตามใบอนุญาตให)ใช)สิทธินั้น 

การขอให)ยกเลิกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให)เป.นไปตามหลักเกณฑ:และวิธีการท่ี
กําหนดโดยกฎกระทรวง และให)นําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๕๐ 
มาใช)บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๑  เพ่ือประโยชน:ในการประกอบกิจการอันเป.นสาธารณูปโภคหรือการอัน

จําเป.นในการปWองกันประเทศ หรือการสงวนรักษาหรือการได)มาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล)อม หรือปWองกันหรือบรรเทาการขาดแคลนอาหาร ยาหรือสิ่งอุปโภคบริโภคอย7างอ่ืนอย7าง
รุนแรง หรือเพ่ือประโยชน:สาธารณะอย7างอ่ืน กระทรวง ทบวง กรม อาจใช)สิทธิตามสิทธิบัตรอย7างใด
อย7างหนึ่งตามมาตรา ๓๖ โดยกระทําการดังกล7าวเองหรือให)บุคคลอ่ืนกระทําแทน ในการใช)สิทธิ
ดังกล7าว กระทรวง ทบวง กรม จะต)องเสียค7าตอบแทนแก7ผู)ทรงสิทธิบัตรหรือผู)ได)รับอนุญาตให)ใช)สิทธิ
ของผู)ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง และจะต)องแจ)งให)ผู)ทรงสิทธิบัตรทราบเป.นหนังสือโดย
ไม7ชักช)า  ท้ังนี้ โดยไม7อยู7ภายใต)บังคับเง่ือนไขในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ๓๘ 

ในการนี้ให)ยื่นคําขอเสนอค7าตอบแทนและเง่ือนไขในการใช)สิทธิตามสิทธิบัตรต7อ
อธิบดี การกําหนดค7าตอบแทนให)เป.นไปตามความตกลงระหว7างกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงประสงค:ใช)
                                                 

๓๗ มาตรา ๕๐ ทวิ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๘ มาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สิทธิตามสิทธิบัตรกับผู)ทรงสิทธิบัตรหรือผู)ได)รับอนุญาตให)ใช)สิทธิของผู)ทรงสิทธิบัตร และให)นํามาตรา ๕๐ 
มาใช)บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๒๓๙  ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติ

คณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งใช)สิทธิตามสิทธิบัตรใด ๆ ก็ได)เพ่ือการอันจําเป.นในการปWองกัน
ประเทศและรักษาความม่ันคงแห7งชาติ โดยเสียค7าตอบแทนท่ีเป.นธรรมแก7ผู)ทรงสิทธิบัตร และต)องแจ)ง
ให)ผู)ทรงสิทธิบัตรทราบเป.นหนังสือโดยไม7ชักช)า 

ผู)ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอุทธรณ:คําสั่งดังกล7าวหรือจํานวนค7าตอบแทนต7อศาลภายใน
หกสิบวันนับแต7วันท่ีได)รับแจ)งคําสั่งนั้น 
 

ส7วนท่ี ๖ 
การคืนสิทธิบัตร การเลิกข)อถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร 

   
 

มาตรา ๕๓  ผู)ทรงสิทธิบัตรจะขอคืนสิทธิบัตรหรือเลิกข)อถือสิทธิบางข)อก็ได) โดยทํา
ตามหลักเกณฑ: และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

การขอคืนสิทธิบัตรหรือเลิกข)อถือสิทธิบางข)อตามวรรคหนึ่ง ถ)ามีผู)ทรงสิทธิบัตรร7วม 
ต)องได)รับความยินยอมจากผู)ทรงสิทธิบัตรร7วมทุกคน หรือถ)ามีการอนุญาตให)บุคคลใดใช)สิทธิตาม
สิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ต)องได)รับความ
ยินยอมจากบุคคลนั้นด)วย๔๐ 

 
มาตรา ๕๔  สิทธิบัตรใดได)ออกไปโดยไม7ชอบด)วยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 

มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ให)ถือว7าสิทธิบัตรนั้นไม7สมบูรณ: 
ความไม7สมบูรณ:ตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกล7าวอ)างข้ึนก็ได) หรือบุคคลผู)มีส7วนได)

เสีย หรือพนักงานอัยการจะฟWองต7อศาลขอให)เพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได) 
 
มาตรา ๕๕  อธิบดีอาจขอให)คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรได)ในกรณีดังต7อไปนี้ 
(๑)๔๑ ในกรณีท่ีมีการออกใบอนุญาตให)ใช)สิทธิตามสิทธิบัตรใด ตามมาตรา ๕๐ แล)ว 

ปรากฏว7าเม่ือพ)นกําหนดระยะเวลาสองป/นับแต7วันท่ีออกใบอนุญาตดังกล7าว ผู)ทรงสิทธิบัตรผู)รับ
อนุญาตจากผู)ทรงสิทธิบัตร หรือผู)ได)รับอนุญาตให)ใช)สิทธิตามสิทธิบัตร มิได)ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ:
หรือไม7มีการใช)กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นในราชอาณาจักรโดยไม7มีเหตุผลอันควร หรือในขณะนั้นไม7มี
ผู)ใดขายหรือนําเข)ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายซ่ึงผลิตภัณฑ:ตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑ:ท่ีผลิตโดยใช)
กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้น หรือมีการขายผลิตภัณฑ:ดังกล7าวในราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็นว7ามีเหตุ
อันควรท่ีจะเพิกถอนสิทธิบัตรดังกล7าว 

                                                 
๓๙ มาตรา ๕๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๐ มาตรา ๕๓ วรรคสอง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๑ มาตรา ๕๕ วรรคหน่ึง (๑) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ผู)ทรงสิทธิบัตรได)อนุญาตให)บุคคลอ่ืนใช)สิทธิตามสิทธิบัตรโดยฝTาฝUนมาตรา ๔๑๔๒ 
ก7อนการขอให)คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร ให)อธิบดีมีคําสั่งให)ทําการ

สอบสวนข)อเท็จจริง และแจ)งคําสั่งให)ผู)ทรงสิทธิบัตรหรือผู)ได)รับอนุญาตให)ใช)สิทธิตามสิทธิบัตรทราบ
เพ่ือยื่นคําแถลงแสดงเหตุผลของตน การยื่นคําแถลงดังกล7าวต)องยื่นภายในหกสิบวันนับแต7วันท่ีได)รับ
แจ)งคําสั่ง อธิบดีจะเรียกให)บุคคลใดมาให)ถ)อยคําชี้แจงหรือให)ส7งเอกสารหรือสิ่งใดเพ่ิมเติมก็ได)๔๓ 

เม่ืออธิบดีได)ทําการสอบสวนข)อเท็จจริงแล)วเห็นว7ามีเหตุผลสมควรให)เพิกถอน
สิทธิบัตร ให)อธิบดีทํารายงานการสอบสวนเสนอต7อคณะกรรมการเพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร 

 
ส7วนท่ี ๗๔๔ 

มาตรการสําหรับสิทธิบัตรยา 
   

 
มาตรา ๕๕ ทวิ  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๕ ตรี  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๕ จัตวา  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๕ เบญจ  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๕ ฉ  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๕ สัตต  (ยกเลิก) 

 
หมวด ๓ 

สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ: 
   

 
มาตรา ๕๖  การออกแบบผลิตภัณฑ:ท่ีจะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได) 

ต)องเป.นการออกแบบผลิตภัณฑ:ใหม7เพ่ืออุตสาหกรรมรวมท้ังหัตถกรรม 
 
มาตรา ๕๗  การออกแบบผลิตภัณฑ:ดังต7อไปนี้ไม7ถือว7าเป.นการออกแบบผลิตภัณฑ:ใหม7 
(๑) แบบผลิตภัณฑ:ท่ีมีหรือใช)แพร7หลายอยู7แล)วในราชอาณาจักรก7อนวันขอรับสิทธิบัตร 
(๒) แบบผลิตภัณฑ:ท่ีได)มีการเปNดเผยภาพ สาระสําคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร

                                                 
๔๒ มาตรา ๕๕ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๓ มาตรา ๕๕ วรรคสอง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๔ ส7วนท่ี ๗ มาตรการสําหรับสิทธิบัตรยา มาตรา ๕๕ ทวิ ถึง มาตรา ๕๕ สัตต ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หรือสิ่งพิมพ:ท่ีได)เผยแพร7อยู7แล)วไม7ว7าในหรือนอกราชอาณาจักรก7อนวันขอรับสิทธิบัตร 
(๓) แบบผลิตภัณฑ:ท่ีเคยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบด)วยมาตรา ๒๘ 

มาแล)วก7อนวันขอรับสิทธิบัตร 
(๔) แบบผลิตภัณฑ:ท่ีคล)ายกับแบบผลิตภัณฑ:ดังกล7าวใน (๑) (๒) หรือ (๓) จนเห็นได)

ว7าเป.นการเลียนแบบ 
 
มาตรา ๕๘  การออกแบบผลิตภัณฑ:ดังต7อไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไม7ได) 
(๑) แบบผลิตภัณฑ:ท่ีขัดต7อความสงบเรียบร)อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๒) แบบผลิตภัณฑ:ท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๕๙  การขอรับสิทธิบัตร ให)เป.นไปตามหลักเกณฑ:และวิธีการท่ีกําหนดโดย

กฎกระทรวง 
คําขอรับสิทธิบัตรให)มีรายการดังต7อไปนี้ 
(๑) ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ: 
(๒) ข)อความระบุผลิตภัณฑ:ท่ีจะใช)กับแบบผลิตภัณฑ:ท่ีขอรับสิทธิบัตร 
(๓) ข)อถือสิทธิโดยชัดแจ)ง 
(๔) รายการอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๐  คําขอรับสิทธิบัตรแต7ละฉบับ ให)ขอได)เฉพาะแบบผลิตภัณฑ:ท่ีใช)กับ

ผลิตภัณฑ:อย7างเดียว 
การกําหนดผลิตภัณฑ:ตามวรรคหนึ่งให)รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
 
มาตรา ๖๐ ทวิ๔๕  บุคคลตามมาตรา ๑๔ ท่ีได)ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการ

ออกแบบผลิตภัณฑ:ไว)นอกราชอาณาจักร ถ)ายื่นขอรับสิทธิบัตรสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ:นั้นใน
ราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแต7วันท่ีได)ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป.นครั้งแรก 
บุคคลนั้นจะขอให)ระบุว7าวันที่ได)ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป.นครั้งแรกเป.นวันที่ได)ยื่น
คําขอในราชอาณาจักรก็ได) 

 
มาตรา ๖๑  เม่ือได)ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบด)วยมาตรา ๒๘ แล)ว 

แต7ก7อนท่ีอธิบดีสั่งให)รับจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ:และออกสิทธิบัตร ถ)าปรากฏว7าคําขอรับ
สิทธิบัตรไม7ชอบด)วยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบด)วยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ 
และมาตรา ๑๔ ให)อธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร และให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีแจ)งคําสั่งไปยังผู)ขอรับ
สิทธิบัตรและผู)คัดค)านตามมาตรา  ๖๕ ประกอบด)วยมาตรา ๓๑ พร)อมท้ังปNดสําเนาคําสั่งไว) ณ 
สถานท่ีรับคําขอรับสิทธิบัตรด)วย 

ในกรณีอธิบดีมีคําสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่งและมีผู)คัดค)านตามมาตรา ๖๕ 

                                                 
๔๕ มาตรา ๖๐ ทวิ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกอบด)วยมาตรา ๓๑ ให)อธิบดีพิจารณาคําคัดค)านของผู)คัดค)านต7อไป ตามมาตรา ๖๕ ประกอบด)วย
มาตรา ๓๒ 

 
มาตรา ๖๒๔๖  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ:ให)มีอายุสิบป/นับแต7วันขอรับ

สิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณีท่ีมีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ประกอบด)วยมาตรา ๑๖ 
หรือมาตรา ๗๔ มิให)นับระยะเวลาในระหว7างการดําเนินคดีดังกล7าวเป.นอายุของสิทธิบัตรนั้น 

 
มาตรา ๖๒ ทวิ๔๗  การกระทําท่ีขัดต7อมาตรา ๖๓ ก7อนวันออกสิทธิบัตรมิให)ถือว7า

เป.นการละเมิดสิทธิของผู)ทรงสิทธิบัตร เว)นแต7จะเป.นการกระทําต7อการออกแบบผลิตภัณฑ:ท่ีขอรับ
สิทธิบัตรและได)มีการประกาศโฆษณาคําขอดังกล7าวตามมาตรา ๖๕ ประกอบด)วยมาตรา ๒๘ แล)ว 
โดยบุคคลผู)กระทํารู)ว7าการออกแบบผลิตภัณฑ:นั้นได)มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว)แล)วหรือได)รับคําบอก
กล7าวเป.นลายลักษณ:อักษรว7าการออกแบบผลิตภัณฑ:นั้นได)มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว)แล)ว ในกรณี
เช7นนี้ ผู)ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิได)รับค7าเสียหายจากบุคคลผู)ฝTาฝUนสิทธินั้น การเรียกค7าเสียหายดังกล7าว
ให)ยื่นฟWองต7อศาลหลังจากท่ีได)มีการออกสิทธิบัตรให)แก7ผู)ขอรับสิทธิบัตรแล)ว 

 
มาตรา ๖๓๔๘  ผู)ทรงสิทธิบัตรเท7านั้นมีสิทธิใช)แบบผลิตภัณฑ:กับผลิตภัณฑ:ตาม

สิทธิบัตร หรือขาย หรือมีไว)เพ่ือขาย หรือเสนอขาย หรือนําเข)ามาในราชอาณาจักรซ่ึงผลิตภัณฑ:ท่ีใช)
แบบผลิตภัณฑ:ดังกล7าว เว)นแต7การใช)แบบผลิตภัณฑ:เพ่ือประโยชน:ในการศึกษาหรือวิจัย 

 
มาตรา ๖๔  สิทธิบัตรใดได)ออกไปโดยไม7ชอบด)วยมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ หรือ

มาตรา ๖๕ ประกอบด)วยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ให)ถือว7าสิทธิบัตรนั้นไม7สมบูรณ: 
ความไม7สมบูรณ:ตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกล7าวอ)างข้ึนก็ได) หรือบุคคลผู)มีส7วนได)

เสียหรือพนักงานอัยการจะฟWองต7อศาลขอให)เพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได) 
 
มาตรา ๖๕  ให)นําบทบัญญัติมาตรา 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 
ว7าด)วยสิทธิบัตรการประดิษฐ:มาใช)บังคับในหมวด ๓ ว7าด)วยสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ:โดย
อนุโลม 

 
หมวด ๓ ทวิ 

อนุสิทธิบัตร๔๙ 

                                                 
๔๖ มาตรา ๖๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๗ มาตรา ๖๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๘ มาตรา ๖๓ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๙ หมวด ๓ ทวิ อนุสิทธิบัตร มาตรา ๖๕ ทวิ ถึง มาตรา ๖๕ ทศ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติ

สิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

   
 

มาตรา ๖๕ ทวิ  การประดิษฐ:ท่ีขอรับอนุสิทธิบัตรได)ต)องประกอบด)วยลักษณะดังต7อไปนี้ 
(๑) เป.นการประดิษฐ:ข้ึนใหม7 
(๒) เป.นการประดิษฐ:ท่ีสามารถประยุกต:ในทางอุตสาหกรรม 
 
มาตรา ๖๕ ตรี  บุคคลใดจะขอรับท้ังอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ:

อย7างเดียวกันไม7ได) 
 
มาตรา ๖๕ จัตวา  ผู)ขอรับอนุสิทธิบัตรหรือผู)ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลง

ประเภทของสิทธิท่ีจะขอรับจากอนุสิทธิบัตรเป.นสิทธิบัตร หรือจากสิทธิบัตรเป.นอนุสิทธิบัตรได)ก7อน
การจดทะเบียนการประดิษฐ:และออกอนุสิทธิบัตร หรือก7อนการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร
ตามมาตรา ๒๘ แล)วแต7กรณี และผู)ขอมีสิทธิให)ถือว7าเอาวันยื่นคําขอเดิมเป.นวันยื่นคําขอ  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ:และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๕ เบญจ  ในการจดทะเบียนการประดิษฐ:และออกอนุสิทธิบัตรให)พนักงาน

เจ)าหน)าท่ีตรวจสอบคําขอรับอนุสิทธิบัตรให)ถูกต)องตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด)วยมาตรา ๑๗ และ
ตรวจสอบว7าการประดิษฐ:นั้นได)รับการคุ)มครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด)วยมาตรา ๙ หรือไม7 
และทํารายงานการตรวจสอบเสนอต7ออธิบดี 

(๑) ถ)าอธิบดีพิจารณาเห็นว7า คําขอรับอนุสิทธิบัตรไม7ถูกต)องตามมาตรา ๖๕ ทศ 
ประกอบด)วยมาตรา ๑๗ หรือการประดิษฐ:นั้นไม7ได)รับความคุ)มครองตามมาตรา ๖๕ ทศ 
ประกอบด)วยมาตรา ๙ ให)อธิบดีสั่งยกคําขอรับอนุสิทธิบัตรนั้นและให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีมีหนังสือแจ)ง
คําสั่งโดยทางไปรษณีย:ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู)ขอรับอนุสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีอธิบดีกําหนด
ภายในสิบห)าวันนับแต7วันท่ีอธิบดีมีคําสั่ง 

(๒) ถ)าอธิบดีพิจารณาเห็นว7า คําขอรับอนุสิทธิบัตรถูกต)องตามมาตรา ๖๕ ทศ 
ประกอบด)วยมาตรา ๑๗ และการประดิษฐ:นั้นได)รับความคุ)มครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด)วย
มาตรา ๙ ให)อธิบดีมีคําสั่งให)จดทะเบียนการประดิษฐ:และออกอนุสิทธิบัตรและก7อนการจดทะเบียน
การประดิษฐ:และออกอนุสิทธิบัตร ให)พนักงานเจ)าหน)าที่แจ)งผู)ขอรับอนุสิทธิบัตรเพื่อให)ผู)ขอรับ
อนุสิทธิบัตรชําระค7าธรรมเนียมการออกอนุสิทธิบัตรและค7าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ตาม
วิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดในมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด)วยมาตรา ๒๘ (๒) 

อนุสิทธิบัตรให)เป.นไปตามแบบท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๕ ฉ  ภายในหนึ่งป/นับจากวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ:

และออกอนุสิทธิบัตร บุคคลผู)มีส7วนได)เสียอาจขอให)ตรวจสอบว7าการประดิษฐ:ท่ีได)รับอนุสิทธิบัตรมี
ลักษณะตามท่ีกําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ หรือไม7ก็ได) 

เม่ือได)รับคําขอให)ตรวจสอบการประดิษฐ:ตามวรรคหนึ่ง ให)พนักงานเจ)าหน)าท่ี
ตรวจสอบการประดิษฐ: และทํารายงานการตรวจสอบเสนอต7ออธิบดี 

เม่ืออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ)าหน)าท่ีตามวรรคสองแล)ว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เห็นว7าการประดิษฐ:นั้นมีลักษณะตามท่ีกําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ให)อธิบดีแจ)งให)ผู)ขอให)ตรวจสอบ
และผู)ทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายในสิบห)าวันนับแต7วันท่ีอธิบดีมีคําวินิจฉัย 

ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นว7าการประดิษฐ:นั้นไม7มีลักษณะตามท่ีกําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ 
ให)อธิบดีมีคําสั่งให)สอบสวนข)อเท็จจริง และแจ)งคําสั่งให)ผู)ทรงอนุสิทธิบัตรทราบ เพ่ือยื่นคําแถลงแสดง
เหตุผลของตนภายในหกสิบวันนับแต7วันท่ีได)รับแจ)งคําสั่ง และอธิบดีจะเรียกให)บุคคลใดมาให)ถ)อยคํา 
ชี้แจงหรือให)ส7งเอกสารหรือสิ่งใดเพ่ิมเติมก็ได) และเม่ือได)สอบสวนข)อเท็จจริงเสร็จแล)ว ถ)าอธิบดี
พิจารณาเห็นว7าการประดิษฐ:นั้นไม7มีลักษณะตามท่ีกําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ให)อธิบดีทํารายงานการ
สอบสวนเสนอต7อคณะกรรมการเพ่ือสั่งเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้น และแจ)งให)ผู)ขอให)ตรวจสอบและ
ผู)ทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายในสิบห)าวันนับแต7วันท่ีคณะกรรมการมีคําสั่ง 

 
มาตรา ๖๕ สัตต  อนุสิทธิบัตรให)มีอายุหกป/นับแต7วันขอรับอนุสิทธิบัตรใน

ราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด)วยมาตรา ๑๖ 
มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิให)นับระยะเวลาในระหว7างการดําเนินคดีดังกล7าวเป.นอายุของ
อนุสิทธิบัตรนั้น 

ผู)ทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอต7ออายุอนุสิทธิบัตรได)สองคราวมีกําหนดคราวละสองป/ 
โดยให)ยื่นคําขอต7ออายุต7อพนักงานเจ)าหน)าท่ีภายในเก)าสิบวันก7อนวันสิ้นอายุเม่ือได)ยื่นคําขอต7ออายุ
ภายในกําหนดเวลาดังกล7าวแล)ว ให)ถือว7าอนุสิทธิบัตรนั้นยังคงจดทะเบียนอยู7จนกว7าพนักงาน
เจ)าหน)าท่ีจะมีคําสั่งเป.นอย7างอ่ืน 

การขอต7ออายุอนุสิทธิบัตร ให)เป.นไปตามหลักเกณฑ:และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๖๕ อัฏฐ  ผู)ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิใช)คําว7า “อนุสิทธิบัตรไทย” หรืออักษร 

อสบท. หรืออักษรต7างประเทศท่ีมีความหมายเช7นเดียวกันให)ปรากฏท่ีผลิตภัณฑ:ภาชนะบรรจุ หรือหีบห7อ
ของผลิตภัณฑ: หรือในการโฆษณาการประดิษฐ:ตามอนุสิทธิบัตร 

การใช)คําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งต)องระบุหมายเลขอนุสิทธิบัตรไว)ด)วย 
 
มาตรา ๖๕ นว  อนุสิทธิบัตรใดได)ออกไปโดยไม7ชอบด)วยมาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๕ ทศ 

ประกอบด)วยมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ให)ถือว7าอนุสิทธิบัตรนั้นไม7สมบูรณ: 
ความไม7สมบูรณ:ตามวรรคหนึ่งบุคคลใดจะกล7าวอ)างข้ึนก็ได) หรือบุคคลผู)มีส7วนได)เสีย 

หรือพนักงานอัยการจะฟWองต7อศาลขอให)เพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้นก็ได) 
 
มาตรา ๖๕ ทศ  ให)นําบทบัญญัติมาตรา 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 ว7าด)วยสิทธิบัตรการประดิษฐ: มาใช)บังคับในหมวด ๓ ทวิ ว7าด)วยอนุสิทธิบัตรโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หมวด  ๔ 

คณะกรรมการสิทธิบัตร 
   

 
มาตรา ๖๖  ให)มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว7า “คณะกรรมการสิทธิบัตร” 

ประกอบด)วยปลัดกระทรวงพาณิชย:เป.นประธานกรรมการ และกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิในสาขา
วิทยาศาสตร: วิศวกรรมศาสตร: อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ:อุตสาหกรรมเกษตรศาสตร: 
เภสัชศาสตร: เศรษฐศาสตร: และนิติศาสตร:อีกไม7เกินสิบสองคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต7งต้ัง  โดยในจํานวนนี้
ให)แต7งต้ังจากผู)ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไม7น)อยกว7าหกคน๕๐ 

คณะกรรมการจะแต7งต้ังบุคคลใดเป.นเลขานุการและผู)ช7วยเลขานุการก็ได) 
 
มาตรา ๖๗  กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต7งต้ังมีวาระอยู7ในตําแหน7งคราวละสองป/ 
ในกรณีท่ีกรรมการพ)นจากตําแหน7งหรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแต7งต้ังกรรมการ

เพ่ิมข้ึนในระหว7างท่ีกรรมการซ่ึงแต7งต้ังไว)แล)วยังมีวาระอยู7ในตําแหน7งให)ผู)ได)รับแต7งต้ังให)ดํารง
ตําแหน7งแทนหรือเป.นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู7ในตําแหน7งเท7ากับวาระท่ีเหลืออยู7ของกรรมการซ่ึงได)แต7งต้ัง
ไว)แล)ว 

กรรมการซ่ึงพ)นจากตําแหน7งอาจได)รับการแต7งต้ังอีกได) 
 
มาตรา ๖๘  กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต7งต้ังพ)นจากตําแหน7งก7อนวาระเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให)ออก 
(๔) เป.นบุคคลล)มละลาย 
(๕) เป.นคนไร)ความสามารถหรือคนเสมือนไร)ความสามารถ หรือ 
(๖) ได)รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให)จําคุก เว)นแต7เป.นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได)กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๖๙  การประชุมของคณะกรรมการต)องมีกรรมการมาประชุมไม7น)อยกว7า

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงเป.นองค:ประชุม ถ)าประธานกรรมการไม7มาประชุมหรือไม7
สามารถปฏิบัติหน)าท่ีได) ให)กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป.นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให)ถือเสียงข)างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให)มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ)าคะแนนเสียงเท7ากันให)ประธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนได)อีกเสียงหนึ่งเป.นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๗๐๕๑  คณะกรรมการมีอํานาจหน)าท่ีดังนี้ 

                                                 
๕๐ มาตรา ๖๖ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๑ มาตรา ๗๐ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ให) คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก7รัฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) วินิจฉัยอุทธรณ:คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีเก่ียวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ 
ประกอบด)วยมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๗๒ 

(๓) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไว)ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข)องกับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามท่ีรัฐมนตรี

มอบหมาย 
 
มาตรา ๗๑  คณะกรรมการมีอํานาจแต7งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาเสนอ

ความเห็นต7อคณะกรรมการ และให)นําความในมาตรา ๖๙ มาใช) บังคับแก7การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีท่ีมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ 

มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๕ 
ประกอบด)วยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๖๕ เบญจ 
หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด)วยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ 
ผู)มีส7วนได)เสียตามมาตราดังกล7าวมีสิทธิอุทธรณ:ต7อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต7วันท่ีได)รับแจ)ง
คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ถ)าไม7อุทธรณ:ภายในระยะเวลาดังกล7าวให)ถือว7าคําสั่งหรือคําวินิจฉัย
ของอธิบดีเป.นท่ีสุด๕๒ 

การอุทธรณ:ตามวรรคหนึ่ง ให)ยื่นต7อพนักงานเจ)าหน)าท่ี ถ)ามีคู7กรณีให)พนักงาน
เจ)าหน)าท่ีส7งสําเนาอุทธรณ:ไปยังคู7กรณีด)วย 

 
มาตรา ๗๓๕๓  ในการพิจารณาอุทธรณ:คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี หรือ

พิจารณารายงานการสอบสวนของอธิบดีตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือรายงานของอธิบดี
ตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด)วยมาตรา ๔๓ เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร คณะกรรมการจะให)ผู)คัดค)าน หรือผู)โต)แย)ง หรือผู)ทรงสิทธิบัตร หรือผู)ทรงอนุสิทธิบัตร 
หรือผู)ขอให)ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร หรือผู)ได)รับอนุญาตให)ใช)สิทธิบัตรหรือตามอนุสิทธิบัตร แล)วแต7
กรณี นําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมก็ได)  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๗๔  เม่ือคณะกรรมการได)วินิจฉัยหรือมีคําสั่งตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ 

มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด)วยมาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๗๒ แล)ว ให)แจ)งคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
พร)อมด)วยเหตุผลไปยังผู)อุทธรณ:และคู7กรณี หรือผู)ทรงสิทธิบัตร หรือผู)ทรงอนุสิทธิบัตร หรือผู)ได)รับ
อนุญาตให)ใช)สิทธิตามสิทธิบัตรหรือตามอนุสิทธิบัตร แล)วแต7กรณี คู7กรณีฝTายใดไม7เห็นด)วยกับคํา
วินิจฉัยหรือคําสั่งนั้น มีสิทธิอุทธรณ:ต7อศาลได)ภายในหกสิบวันนับแต7วันท่ีได)รับแจ)งคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง 
                                                 

๕๒ มาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๓ มาตรา ๗๓ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ถ)าไม7ดําเนินคดีภายในระยะเวลาดังกล7าว ให)ถือว7าคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการเป.นท่ีสุด๕๔ 
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามพระราชบัญญัตินี้  ห)ามมิให)ศาลสั่งให)

คณะกรรมการหรืออธิบดีเสียค7าฤชาธรรมเนียมแทนฝTายอ่ืน 
 

หมวด  ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๗๕๕๕  ห)ามมิให) บุคคลใดซ่ึงไม7 มีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ ใช) คําว7า 
“สิทธิบัตรไทย” “อนุสิทธิบัตรไทย” หรืออักษร สบท. หรือ อสบท. หรืออักษรต7างประเทศท่ีมี
ความหมายเช7นเดียวกัน หรือคําอ่ืนใดท่ีมีความหมายเช7นเดียวกันให)ปรากฏท่ีผลิตภัณฑ:ภาชนะบรรจุ 
หรือหีบห7อของผลิตภัณฑ: หรือในการโฆษณา การประดิษฐ: หรือการออกแบบผลิตภัณฑ:ใด ๆ 

 
มาตรา ๗๖๕๖  ห)ามมิให)บุคคลใดใช)คําว7า “รอรับสิทธิบัตร” หรือ “รอรับอนุสิทธิบัตร” 

หรือคําอ่ืนใดท่ีมีความหมายเช7นเดียวกัน ให)ปรากฏท่ีผลิตภัณฑ: ภาชนะบรรจุหรือหีบห7อของ
ผลิตภัณฑ: หรือในการโฆษณา การประดิษฐ: หรือการออกแบบผลิตภัณฑ:ใด ๆ เว)นแต7เป.นผู)ขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและยังอยู7ในระหว7างการพิจารณาคําขอนั้น 

 
มาตรา ๗๗๕๗  ในกรณีท่ีผู)ทรงสิทธิบัตรหรือผู)ทรงอนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิต

ผลิตภัณฑ:ฟWองผู)ฝTาฝUนสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของตนเป.นคดีแพ7ง หากผู)ทรงสิทธิบัตรหรือผู)
ทรงอนุสิทธิบัตรพิสูจน:ได)ว7าผลิตภัณฑ:ท่ีจําเลยผลิตมีลักษณะเช7นเดียวกันหรือคล)ายกันกับผลิตภัณฑ:ท่ี
ผลิตโดยใช)กรรมวิธีของผู)ทรงสิทธิบัตรหรือผู)ทรงอนุสิทธิบัตร ให)สันนิษฐานไว)ก7อนว7าจําเลยได)ใช)
กรรมวิธีของผู)ทรงสิทธิบัตรหรือผู)ทรงอนุสิทธิบัตร เว)นแต7จําเลยจะพิสูจน:ให)เห็นเป.นอย7างอ่ืน 

 
มาตรา ๗๗ ทวิ๕๘  ในกรณีท่ีมีหลักฐานโดยชัดแจ)งว7ามีผู)กระทําหรือกําลังจะกระทํา

การอย7างใดอย7างหนึ่งอันเป.นการฝTาฝUนสิทธิของผู)ทรงสิทธิบัตรหรือผู)ทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ 
หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด)วยมาตรา ๓๖ ผู)ทรงสิทธิบัตรหรือผู)ทรงอนุสิทธิบัตร
อาจขอให)ศาลมีคําสั่งให)บุคคลดังกล7าวระงับหรือละเว)นการกระทําดังกล7าวนั้นได) การท่ีศาลมีคําสั่ง
ดังกล7าวไม7ตัดสิทธิผู)ทรงสิทธิบัตรหรือผู)ทรงอนุสิทธิบัตรท่ีจะเรียกค7าเสียหายตามมาตรา ๗๗ ตรี 

 
มาตรา ๗๗ ตรี๕๙  ในกรณีท่ีมีการฝTาฝUนสิทธิของผู)ทรงสิทธิบัตรหรือผู)ทรงอนุสิทธิบัตร

ตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด)วยมาตรา ๓๖ ศาลมีอํานาจสั่งให)

                                                 
๕๔ มาตรา ๗๔ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๕ มาตรา ๗๕ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๖ มาตรา ๗๖ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๗ มาตรา ๗๗ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๘ มาตรา ๗๗ ทวิ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๙ มาตรา ๗๗ ตรี แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู)ฝTาฝUนชดใช)ค7าเสียหายแก7ผู)ทรงสิทธิบัตรหรือผู)ทรงอนุสิทธิบัตรตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร 
โดยคํานึงถึงความร)ายแรงของความเสียหายรวมท้ังการสูญเสียประโยชน:และค7าใช)จ7ายอันจําเป.นใน
การบังคับตามสิทธิของผู)ทรงสิทธิบัตรหรือผู)ทรงอนุสิทธิบัตรด)วย 

 
มาตรา ๗๗ จัตวา๖๐  บรรดาสินค)าท่ีอยู7ในครอบครองของผู)กระทําการอันเป.นการฝTาฝUน

สิทธิของผู)ทรงสิทธิบัตรหรือผู)ทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ 
ประกอบด)วยมาตรา ๓๖ ให)ริบเสียท้ังสิ้น ในกรณีท่ีศาลเห็นสมควรอาจมีคําสั่งให)ทําลายสินค)าดังกล7าว 
หรือดําเนินการอย7างอ่ืนเพ่ือปWองกันมิให)มีการนําเอาสินค)าดังกล7าวออกจําหน7ายอีกก็ได) 

 
มาตรา ๗๗ เบญจ๖๑  บุคคลใดขอรับหรือร7วมขอรับท้ังสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

สําหรับการประดิษฐ:อย7างเดียวกันโดยไม7ชอบด)วยมาตรา ๖๕ ตรี ให)ถือว7าบุคคลนั้นขอรับอนุสิทธิบัตร
สําหรับการประดิษฐ:นั้น 

 
มาตรา ๗๗ ฉ๖๒  ในกรณีบุคคลหลายคนต7างทําการประดิษฐ:อย7างเดียวกันโดยไม7ได)

ร7วมกันและมีบุคคลฝTายหนึ่งได)ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร แต7บุคคลอีกฝTายหนึ่งได)ยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร 
(๑) ให)บุคคลซ่ึงได)ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตรไว)ก7อนเป.นผู)มีสิทธิ

รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ:นั้น 
(๒) ถ)ามีการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร 

ให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีแจ)งให)ผู)ขอรับสิทธิบัตรและผู)ขอรับอนุสิทธิบัตรทราบเพ่ือให)ทําความตกลงกันว7า
จะให)บุคคลใดมีสิทธิแต7ผู)เดียวหรือให)มีสิทธิร7วมกัน และจะให)คําขอรับสิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตร
เป.นคําขอสําหรับการประดิษฐ:นั้น ถ)าตกลงกันไม7ได)ภายในเวลาท่ีอธิบดีกําหนด ให)คู7กรณีนําคดีไปสู7
ศาลภายในกําหนดเก)าสิบวันนับแต7วันสิ้นสุดระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด ถ)าไม7นําคดีไปสู7ศาลภายใน
ระยะเวลาดังกล7าว ให)ถือว7าบุคคลเหล7านั้นละท้ิงคําขอรับสิทธิบัตรและละท้ิงคําขอรับอนุสิทธิบัตร 

 
มาตรา ๗๗ สัตต๖๓  ภายในเก)าสิบวันนับแต7วันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ หรือ

วันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ:และออกอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ:ใดผู)ขอรับ
อนุสิทธิบัตร ผู)ทรงอนุสิทธิบัตร ผู)ขอรับสิทธิบัตร หรือผู)ทรงสิทธิบัตรผู)ใดเห็นว7าการจดทะเบียนการ
ประดิษฐ:และออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ:นั้นอาจไม7ชอบด)วยมาตรา ๖๕ ตรี 
เพราะการประดิษฐ:นั้นเป.นการประดิษฐ:อย7างเดียวกันกับของตนและตนได)ยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร
หรือยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไว)ในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร
ดังกล7าวผู)นั้นมีสิทธิขอให)ตรวจสอบว7าการประดิษฐ:นั้นได)ยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดย
ไม7ชอบด)วยมาตรา ๖๕ ตรี หรือไม7 

เม่ือได)รับคําขอให)ตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีตรวจสอบและทํา
รายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี 
                                                 

๖๐ มาตรา ๗๗ จัตวา แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๑ มาตรา ๗๗ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๒ มาตรา ๗๗ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๓ มาตรา ๗๗ สัตต เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เม่ืออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ)าหน)าท่ีตามวรรคสองแล)ว 
เห็นว7าการจดทะเบียนการประดิษฐ:และออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ:นั้นจะ
ไม7ชอบด)วยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐ:นั้นเป.นการประดิษฐ:อย7างเดียวกัน และวันยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตรหรือวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรเป.นวันเดียวกันกับวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรหรือวันยื่นคํา
ขอรับสิทธิบัตรของผู)ขอให)ตรวจสอบ ให)อธิบดีแจ)งให)ผู)ขอรับสิทธิบัตรหรือผู)ทรงอนุสิทธิบัตร และผู)ขอให)
ตรวจสอบทราบเพ่ือให)ทําความตกลงกันว7าจะให)บุคคลใดมีสิทธิแต7ผู)เดียวหรือให)มีสิทธิร7วมกัน ถ)าตกลง
กันไม7ได)ภายในเวลาท่ีอธิบดีกําหนด ให)ถือว7าบุคคลเหล7านั้นมีสิทธิร7วมกันในการประดิษฐ:นั้น 

 
มาตรา ๗๗ อัฏฐ๖๔  สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรใดได)ออกไปโดยไม7ชอบด)วยมาตรา 

๖๕ ตรี ให)ถือว7าสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนั้นไม7สมบูรณ: 
ความไม7สมบูรณ:ตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกล7าวอ)างข้ึนก็ได) 
ในกรณีการจดทะเบียนการประดิษฐ:และออกสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรโดยไม7ชอบ

ด)วยมาตรา ๖๕ ตรี และได)ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ:นั้นในวันเดียวกัน 
ผู)ทรงสิทธิบัตรและผู)ทรงอนุสิทธิบัตร หรือผู)มีส7วนได)เสียอ่ืนหรือพนักงานอัยการอาจขอให)อธิบดีเรียก
ให)ผู)ทรงสิทธิบัตรและผู)ทรงอนุสิทธิบัตรนั้นทําความตกลงกันว7าจะให)บุคคลใดมีสิทธิแต7ผู)เดียวหรือให)มี
สิทธิร7วมกัน และต)องทําความตกลงกันว7าจะเลือกให)การประดิษฐ:นั้นเป.นการประดิษฐ:ท่ีได)รับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรอย7างใดอย7างหนึ่งแต7เพียงอย7างเดียว ถ)าตกลงกันไม7ได)ภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด 
ให)ถือว7าผู)ทรงสิทธิบัตรและผู)ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิร7วมกันและให)ถือว7าการประดิษฐ:นั้นเป.นการ
ประดิษฐ:ท่ีได)รับอนุสิทธิบัตร 

 
มาตรา ๗๘๖๕  สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือใบอนุญาตให)ใช)สิทธิของผู)ใดสูญหายหรือ

ชํารุดในสาระสําคัญ ให)เจ)าของขอรับใบแทนสิทธิบัตร ใบแทนอนุสิทธิบัตร หรือใบแทนใบอนุญาตให)
ใช)สิทธินั้นได)ตามหลักเกณฑ:และวิธีการท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๙  บรรดาคําขอ คําคัดค)าน คําโต)แย)ง และคําอุทธรณ:ตามพระราชบัญญัติ

นี้ให)ใช)แบบพิมพ:และมีสําเนาตามท่ีอธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๘๐๖๖  บรรดาคําขอรับสิทธิบัตร คําขอรับอนุสิทธิบัตร การประกาศโฆษณา

คําขอรับสิทธิบัตร คําขอให)ตรวจสอบการประดิษฐ: คําคัดค)านการขอรับสิทธิบัตรคําขอจดทะเบียน
สัญญาอนุญาตให)ใช)สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร คําขอเปลี่ยนแปลงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอต7ออายุอนุสิทธิบัตร คําขอบันทึกคํา
ยินยอมให)บุคคลอ่ืนใช)สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําขอใช)สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ใบอนุญาตให)ใช)สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําอุทธรณ:คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ใบแทน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบแทนใบอนุญาตให)ใช)สิทธิ คําขออ่ืน ๆ การคัดสําเนาเอกสารและการ
รับรองสําเนาเอกสารให)เสียค7าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
                                                 

๖๔ มาตรา ๗๗ อัฏฐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๕ มาตรา ๗๘ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๖ มาตรา ๘๐ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หมวด ๖ 

ความผิดและกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๘๑๖๗  เจ)าพนักงานผู)ใดฝTาฝUนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือ

มาตรา ๖๕ ประกอบด)วยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด)วยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ 
วรรคสอง ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินสองป/ หรือปรับไม7เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๒๖๘  บุคคลใดฝTาฝUนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบด)วยมาตรา ๒๒ 

หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด)วยมาตรา ๒๒ ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินหกเดือน หรือปรับไม7เกิน
สองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๓๖๙  บุคคลใดฝTาฝUนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ทศ 

ประกอบด)วยมาตรา ๒๓ วรรคสอง ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินหนึ่งป/ หรือปรับไม7เกินห)าหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๓ ทวิ๗๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๘๓ ตรี๗๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๘๓ จัตวา๗๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๘๔  บุคคลใดฝTาฝUนมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖ ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกิน

หนึ่งป/ หรือปรับไม7เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๘๕๗๓  บุคคลใดกระทําอย7างใดอย7างหนึ่งตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ 

โดยไม7ได)รับอนุญาตจากผู)ทรงสิทธิบัตร ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินสองป/ หรือปรับไม7เกินสี่แสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

                                                 
๖๗ มาตรา ๘๑ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๘ มาตรา ๘๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๙ มาตรา ๘๓ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๐ มาตรา ๘๓ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๑ มาตรา ๘๓ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๒ มาตรา ๘๓ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๓ มาตรา ๘๕ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘๖๗๔  บุคคลใดกระทําอย7างใดอย7างหนึ่งตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด)วย
มาตรา ๓๖ โดยไม7ได)รับอนุญาตจากผู)ทรงอนุสิทธิบัตร ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินหนึ่งป/ หรือปรับไม7
เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๗๗๕  บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ:หรือการออกแบบผลิตภัณฑ:

หรืออนุสิทธิบัตร โดยการแสดงข)อความอันเป.นเท็จแก7พนักงานเจ)าหน)าท่ีเพ่ือให)ได)ไปซ่ึงสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินหกเดือน หรือปรับไม7เกินห)าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๘๗๖  ในกรณีท่ีผู)กระทําความผิดเป.นนิติบุคคล ถ)าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู)จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล7าวมีหน)าท่ีต)องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว)นไม7สั่งการหรือไม7กระทําการจนเป.นเหตุให)นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู)นั้นต)องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว)สําหรับความผิดนั้น ๆ ด)วย 
 
 

 ผู)รับสนองพระบรมราชโองการ 
ส.  โหตระกิตย: 

รองนายกรัฐมนตรี 

                                                 
๗๔ มาตรา ๘๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๕ มาตรา ๘๗ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๖ มาตรา ๘๘ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก)ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห7งกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

ความรับผิดในทางอาญาของผู)แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บัญชีอัตราค7าธรรมเนียม๗๗ 
   

 
๑. คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
๒. คําขอรับสิทธิบัตรสําหรับแบบผลิตภัณฑ:อย7างเดียวกัน 

 และยื่นขอในคราวเดียวกันต้ังแต7 ๑๐ คําขอข้ึนไป  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๓. การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร  ๕๐๐ บาท 
๔. คําขอให)ตรวจสอบการประดิษฐ: ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
๕. คําคัดค)านการขอรับสิทธิบัตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
๖. สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
๗. ค7าธรรมเนียมรายป/สําหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ: 

ป/ท่ี ๕  ๒,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๖  ๔,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๗  ๖,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๘  ๘,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๙  ๑๐,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๑๐  ๑๒,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๑๑  ๑๔,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๑๒  ๑๖,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๑๓  ๑๘,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๑๔  ๒๐,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๑๕  ๓๐,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๑๖  ๔๐,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๑๗  ๕๐,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๑๘  ๖๐,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๑๙  ๗๐,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๒๐  ๘๐,๐๐๐ บาท 
หรือชําระท้ังหมดในคราวเดียว ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๘. ค7าธรรมเนียมรายป/สําหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ: 
ป/ท่ี ๕  ๑,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๖  ๒,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๗  ๓,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๘  ๔,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๙  ๕,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๑๐  ๖,๐๐๐ บาท 
หรือชําระท้ังหมดในคราวเดียว ๒๐,๐๐๐ บาท 

                                                 
๗๗ บัญชีอัตราค7าธรรมเนียม แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

๙. ค7าธรรมเนียมรายป/สําหรับอนุสิทธิบัตร 
ป/ท่ี ๕  ๒,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๖  ๔,๐๐๐ บาท 
หรือชําระท้ังหมดในคราวเดียว ๖,๐๐๐ บาท 

๑๐. ค7าธรรมเนียมการต7ออายุอนุสิทธิบัตร 
ป/ท่ี ๑  ๑๔,๐๐๐ บาท 
ป/ท่ี ๒  ๒๒,๐๐๐ บาท 

๑๑. คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให)ใช)สิทธิ 
 ตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

๑๒. คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
๑๓. คําขอเปลี่ยนแปลงคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
๑๔. ใบอนุญาตให)ใช)สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
๑๕. ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนใบ 

 อนุญาตให)ใช)สิทธิ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
๑๖. คําอุทธรณ:คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
๑๗. การคัดสําเนาเอกสาร หน)าละ ๑๐ บาท 
๑๘. การรับรองสําเนาเอกสาร 

 เอกสารเกิน ๑๐ หน)า ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
 เอกสารไม7เกิน ๑๐ หน)า ฉบับละ ๑๐ บาท 

๑๙. คําขออ่ืน ๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือส7งเสริมให)มีการค)นคว)า วิจัย 
และประดิษฐ:ผลิตภัณฑ:หรือกรรมวิธีใดข้ึนใหม7และการออกแบบผลิตภัณฑ:ใหม7 ๆ ท่ีเป.นประโยชน:และ
เป.นการก)าวหน)าทางเทคนิคในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชย:กรรมในประเทศ และเพ่ือให)ผู)
ประดิษฐ:และผู)ออกแบบผลิตภัณฑ:ได)รับการคุ)มครองการประดิษฐ: หรือการออกแบบผลิตภัณฑ: โดย
ห)ามมิให)บุคคลอื่นลอกหรือเลียนการประดิษฐ: หรือการออกแบบผลิตภัณฑ:นี้โดยมิให)ค7าตอบแทน  
จึงจําเป.นต)องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๗๘ 
 

มาตรา ๓๘  สิทธิบัตรท่ีออกให)ก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช)บังคับ ให)ใช)บทบัญญัติ
แห7งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับ 

 
มาตรา ๓๙  คําขอรับสิทธิบัตรท่ีได)ยื่นไว)ก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช)บังคับและอธิบดี

ยังไม7มีคําสั่งตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบด)วยมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ 
แห7งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให)ถือว7าเป.นคําขอตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๐  ให)รัฐมนตรีว7าการกระทรวงพาณิชย:รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได)ใช)บังคับมาจนถึงบัดนี้เป.นเวลากว7าสิบป/แล)ว สถานการณ:ท้ังภายในและนอกประเทศ
ได)เปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค)า และอุตสาหกรรม
ของประเทศ สมควรท่ีจะได)มีการปรับปรุงมาตรฐานการคุ)มครองด)านสิทธิบัตรให)เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล7าวและเพ่ือส7งเสริมให)มีการค)นคว)าวิจัยท่ีเป.น
ประโยชน:และเป.นการก)าวหน)าทางเทคนิคในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมยิ่งขึ้น  
จึงจําเป.นต)องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒๗๙ 
 

มาตรา ๔๓  สิทธิบัตรท่ีออกให)ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือท่ีออก
ให)ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให)ถือว7าเป.นสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก)ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ แต7ให)สิทธิบัตรมีอายุต7อไปได)เพียงเท7าท่ีมีเหลืออยู7ตามสิทธิบัตรนั้น 

 
มาตรา ๔๔  คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ:ท่ีได)ยื่นไว)ก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผล

ใช)บังคับ และอธิบดียังไม7มีคําสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ผู)ขอมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเป.นคําขอรับ
                                                 

๗๘ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๔/หน)า ๑/๓ เมษายน ๒๕๓๕ 
๗๙ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๒๒ ก/หน)า ๓๗/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อนุสิทธิบัตรได)ภายในหกสิบวันนับแต7วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช)บังคับ 
 
มาตรา ๔๕  ให)รัฐมนตรีว7าการกระทรวงพาณิชย:รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการเจรจาการค)าพหุภาคีรอบ
อุรุกวัยท่ีนานาประเทศได)ทําความตกลงว7าด)วยสิทธิในทรัพย:สินทางป2ญญาท่ีเก่ียวกับการค)าและจัดต้ัง
องค:การการค)าโลกได)เสร็จสิ้นลงและมีผลใช)บังคับแล)ว ทําให)ประเทศไทยซ่ึงเป.นภาคีสมาชิกองค:การ
การค)าโลก มีพันธกรณีท่ีจะต)องออกกฎหมายอนุวัติการให)สอดคล)องกับความตกลงดังกล7าว เพ่ือให)
การคุ)มครองทรัพย:สินทางป2ญญาเป.นไปอย7างมีประสิทธิภาพ และโดยท่ีการคุ)มครองทรัพย:สินทาง
ป2ญญาอย7างมีประสิทธิภาพจะทําให)นักประดิษฐ:ได)รับผลตอบแทนความมานะอุตสาหะอย7างเหมาะสม 
อันจะทําให)นักประดิษฐ:มีกําลังใจท่ีจะประดิษฐ:คิดค)นเพ่ือความก)าวหน)าทางวิทยาศาสตร:และ
เทคโนโลยีต7อไป โดยเฉพาะอย7างยิ่ง การให)มีบทบัญญัติว7าด)วยอนุสิทธิบัตร ซ่ึงให)การคุ)มครองการ
ประดิษฐ:ท่ีมีเทคโนโลยีไม7ถึงขนาดท่ีจะได)รับสิทธิบัตรนั้นจะเป.นประโยชน:ต7อการพัฒนาวิทยาศาสตร:
และเทคโนโลยีให)สูงข้ึนและแพร7หลายยิ่งข้ึน  จึงจําเป.นต)องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก)ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห7งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู)แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๘๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป.นต)นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได)มีคําวินิจฉัยว7า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส7วนท่ีสันนิษฐานให)
กรรมการผู)จัดการ ผู)จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต)องรับโทษ
ทางอาญาร7วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม7ปรากฏว7ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย)งต7อรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป.นอันใช)บังคับไม7ได)ตามรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต7อมาศาลรัฐธรรมนูญได)มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล7าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ\ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย)งต7อรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป.นอันใช)บังคับไม7ได)ตามรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก)ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล7าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให)ขัดหรือแย)งต7อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป.นต)องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๘๐ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน)า ๑/๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ชวัลพร/จัดทํา 
๑๔ กุมภาพันธ: ๒๕๖๐ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๑๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


