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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๒ และมาตรา 
๖๕ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๓๙ (๑) วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
มาตรา ๖๕ ทศ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
ข้อ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร” หมายความว่า ความตกลงที่ผู้ทรงสิทธิบัตร

อนุญาตตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๓๘ ให้ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิตามมาตรา 
๓๖ และมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๓๗ แล้วแต่กรณี โดยมีกําหนดเวลา  ทั้งนี้ 
ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือข้อตกลงในเรื่องอื่นใดด้วยหรือไม่ก็ตาม 

“สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตร” หมายความว่า ความตกลงที่ผู้ทรงอนุ
สิทธิบัตรอนุญาตตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๓๘ ให้ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิตามมาตรา ๖๕ 
ประกอบด้วยมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ โดยมีกําหนดเวลา  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือ
ข้อตกลงในเรื่องอื่นใดด้วยหรือไม่ก็ตาม 

“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้
สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี 

“กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดหรือ
การป้องกันการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรมในลักษณะเดียวกัน 

 
ข้อ ๓  ในการพิจารณาว่าเงื่อนไข ข้อจํากัดสิทธิหรือค่าตอบแทนใดมีลักษณะเป็น

การจํากัดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรม ให้พิจารณาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรเป็นรายกรณี โดยพิจารณาวัตถุประสงค์หรือเจตนาของคู่สัญญาว่ามี
เจตนาที่จะก่อให้เกิดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรม รวมทั้งผลที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นจากเงื่อนไข ข้อจํากัด
สิทธิหรือค่าตอบแทนตามกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน  ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงคําพิพากษาของศาล คํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการ และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๘๗ ก/หน้า ๓๔/๒๗ กันยายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้
สิทธิตามอนุสิทธิบัตรมีเงื่อนไข ข้อจํากัดสิทธิหรือค่าตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้อธิบดี
พิจารณาว่าเงื่อนไข ข้อจํากัดสิทธิหรือค่าตอบแทนมีลักษณะเป็นการจํากัดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรม
ตามมาตรา ๓๙ (๑) มาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๓๙ (๑) หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย
มาตรา ๓๙ (๑) แล้วแต่กรณี หรือไม่  ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

(๑) กําหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตทั้งหมดหรือบางส่วนจากผู้
ทรงสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร หรือจากผู้จําหน่ายที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร แล้วแต่
กรณี กําหนดหรืออนุญาต ไม่ว่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตนั้นจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
จําเป็นต้องกําหนดเช่นนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นได้ผลตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือเป็นวัสดุ
ที่ไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่นใดในราชอาณาจักร และค่าตอบแทนคํานวณแล้วต้องไม่สูงกว่าราคา
วัสดุที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันที่สามารถจัดหาจากผู้อ่ืนได้ 

(๒) กําหนดให้ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตทั้งหมดหรือบางส่วน
จากผู้จําหน่ายที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี กําหนด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถ้าไม่
กําหนดเช่นนั้นจะเป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นไม่ได้ผลตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือเป็นวัสดุที่
ไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่นใดในราชอาณาจักร 

(๓) กําหนดเงื่อนไขหรือจํากัดสิทธิของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับการว่าจ้างบุคคลเพื่อใช้
ในการผลิตโดยใช้การประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่อนุญาต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าจําเป็นต้องกําหนด
เช่นนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นได้ผลตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

(๔) กําหนดให้ผู้รับอนุญาตขายหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเกินกว่าก่ึงหนึ่งให้แก่ผู้
ทรงสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร หรือบุคคลที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรกําหนด 

(๕) กําหนดให้ผู้รับอนุญาตมอบอํานาจในการขายหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร หรือบุคคลที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุ
สิทธิบัตรกําหนด 

(๖) กําหนดให้ผู้รับอนุญาตจํากัดปริมาณการผลิต การขาย หรือการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 

(๗) กําหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ออกไปขายหรือจําหน่ายใน
ประเทศอื่น หรือกําหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร 
แล้วแต่กรณี ก่อนส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ออกไปขายหรือจําหน่ายในประเทศอื่น เว้นแต่ผู้ทรงสิทธิบัตร
หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรจะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรในประเทศดังกล่าว และได้อนุญาต
ให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้มีสิทธิขายหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแต่ผู้เดียวในประเทศ
นั้น ก่อนที่จะได้ทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรกับผู้รับอนุญาต 

(๘) กําหนดเงื่อนไขหรือจํากัดสิทธิของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิจัย หรือพัฒนาการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ 

(๙) กําหนดเงื่อนไขหรือจํากัดสิทธิของผู้รับอนุญาตในการใช้ประดิษฐ์หรือแบบ
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลอ่ืน นอกจากการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่อนุญาต 

(๑๐) กําหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรมีอํานาจในการกําหนดราคา
ขายหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนั้น 

(๑๑) กําหนดยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่การประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้นั้นมีส่วนบกพร่องอันไม่อาจตรวจสอบได้
โดยง่ายในเวลาทําสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุ
สิทธิบัตร 

(๑๒) กําหนดค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรใน
อัตราที่สูงเกินสมควรหรือในอัตราที่ไม่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับอัตราที่กําหนดให้สัญญาอนุญาตให้ใช้
สิทธิตามสิทธิบัตรหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร
ทํากับผู้รับอนุญาตรายอื่น 

(๑๓) กําหนดเงื่อนไขที่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน 
 
ข้อ ๔  ในกรณีที่เงื่อนไข ข้อจํากัดสิทธิหรือค่าตอบแทนใดมีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือ

ว่าเป็นเงื่อนไข ข้อจํากัดสิทธิหรือค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นการจํากัดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรม 
โดยไม่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๓ 

(๑) กําหนดให้ผู้รับอนุญาตใช้การประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์อ่ืนของผู้ทรงสิทธิบัตร
หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร โดยเรียกค่าตอบแทนสําหรับการใช้ดังกล่าว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าจําเป็นต้อง
กําหนดเช่นนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นได้ผลตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือเป็นการประดิษฐ์
หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่นใดในราชอาณาจักร และค่าตอบแทนคํานวณแล้ว
เหมาะสมแก่ประโยชน์ที่ได้รับจากการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

(๒) กําหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตกล่าวอ้างหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ว่าสิทธิบัตรของผู้
ทรงสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์ตามมาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๔ หรืออนุสิทธิบัตรของผู้ทรงอนุสิทธิบัตรนั้น
ไม่สมบูรณ์ตามมาตรา ๖๕ นว หรือมาตรา ๗๗ อัฏฐ 

(๓) กําหนดให้ผู้รับอนุญาตเปิดเผยการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้รับอนุญาต
ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือยอมให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรหาประโยชน์จากการประดิษฐ์
หรือแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ได้กําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการหา
ประโยชน์นั้นแก่ผู้รับอนุญาต 

(๔) กําหนดให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรชําระค่าตอบแทน
สําหรับการใช้การประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หลังจากสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรนั้นสิ้นอายุ 

(๕) กําหนดให้ผู้รับอนุญาตกระทําการในเรื่องที่ศาลได้เคยมีคําพิพากษา หรือ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันได้เคยมีคําวินิจฉัยว่าเป็น
เงื่อนไข ข้อจํากัดสิทธิหรือค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นการจํากัดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรม 

 
ข้อ ๕  ในการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ให้ผู้

ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนดพร้อมด้วยสัญญาอนุญาตให้
ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
(๒) สํานักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น  ทั้งนี้ ตามท่ีอธิบดีกําหนด 
ในการยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรซึ่งไม่มีถิ่นที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อยู่ในราชอาณาจักรมอบอํานาจให้ตัวแทนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระทําการแทนโดยยื่น
หนังสือมอบอํานาจมาพร้อมกับคําขอตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีการมอบอํานาจนั้นได้กระทําในต่างประเทศ หนังสือมอบอํานาจนั้น
ต้องมีคํารับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้า
สํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจําอยู่ ณ ประเทศที่ผู้มอบอํานาจมีถิ่นที่อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้
ได้รับมอบหมายให้กระทําการแทนบุคคลดังกล่าว หรือมีคํารับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศ
นั้นให้มีอํานาจรับรองลายมือชื่อ หรือ 

(๒) ในกรณีที่การมอบอํานาจนั้นได้กระทําในประเทศไทย ต้องส่งภาพถ่ายหนังสือ
เดินทางหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ช่ัวคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้อธิบดีเห็นว่าในขณะ
มอบอํานาจผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริง 

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรซึ่งมีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักร 
ประสงค์จะมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้กระทําการยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งแทน จะมอบอํานาจให้
ตัวแทนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระทําการแทนได้เท่านั้น โดยย่ืนหนังสือมอบอํานาจมา
พร้อมกับคําขอด้วย 

 
ข้อ ๖  ในการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ให้ผู้รับโอนสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตรยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนดพร้อมด้วยสัญญาโอนสิทธิบัตรหรือสัญญาโอน
อนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
(๒) สํานักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น  ทั้งนี้ ตามท่ีอธิบดีกําหนด 
ในการขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก ให้ทายาท

ของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนดพร้อมด้วยหลักฐาน
เกี่ยวกับการรับมรดกตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
(๒) สํานักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น  ทั้งนี้ ตามท่ีอธิบดีกําหนด 
ในการยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าผู้ย่ืนคําขอประสงค์จะมอบอํานาจให้

บุคคลอ่ืนเป็นผู้กระทําการแทน ให้นําความในข้อ ๕ วรรคสองหรือวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
ข้อ ๗  ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

เห็นว่าคําขอรายใดไม่ถูกต้องหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอแก้ไขหรือส่งเอกสารหรือ
สิ่งใดเพิ่มเติม หรือจะเรียกผู้ย่ืนคําขอหรือตัวแทนมาให้ถ้อยคําเพิ่มเติมก็ได้ 

ถ้าผู้ย่ืนคําขอหรือตัวแทนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ภายในกําหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่าละทิ้งคําขอจด
ทะเบียนนั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอธิบดีอาจขยายกําหนดเวลาดังกล่าวให้ตามท่ีเห็นสมควร 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคําขอจดทะเบียนและหลักฐานต่าง ๆ เห็นว่าถูกต้อง
และครบถ้วนตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ แล้ว ให้เสนอรายงานการตรวจสอบคําขอจดทะเบียนต่ออธิบดี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๘  ในการขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ถ้า

อธิบดีพิจารณาเห็นว่าคําขอจดทะเบียนและหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๕ และข้อความ
ใดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรไม่ขัดต่อ
มาตรา ๓๙ มาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๓๙ หรือ
กฎหมายอื่นให้มีคําสั่งรับจดทะเบียน แต่ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคําขอจดทะเบียนหรือหลักฐานต่าง 
ๆ ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ให้มีคําสั่งไม่รับจดทะเบียน 

ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาเห็นว่าข้อความใดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร 
หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรขัดต่อมาตรา ๓๙ มาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๓๙ 
หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๓๙ หรือกฎหมายอื่น ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง มาตรา ๖๕ ประกอบด้วยมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ 
ทศ ประกอบกับมาตรา ๔๑ วรรคสอง แล้วแต่กรณี 

ในการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือการรับโอนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคําขอจดทะเบียนและหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้อง
และครบถ้วนตามข้อ ๖ ให้มีคําสั่งรับจดทะเบียน แต่ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคําขอจดทะเบียนหรือ
หลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ให้มีคําสั่งไม่รับจดทะเบียน 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคําสั่งของอธิบดีที่รับหรือไม่รับจดทะเบียนให้ผู้ย่ืนคําขอ
ทราบโดยไม่ชักช้า 

 
ข้อ  ๙   บรรดาเอกสารที่ จะ ต้องส่ งตามกฎกระทรวงนี้  ถ้ าจัดทํ าขึ้ น เป็น

ภาษาต่างประเทศ  ให้ผู้ย่ืนคําขอส่งเอกสารนั้นพร้อมด้วยคําแปลเป็นภาษาไทย โดยมีคํารับรองของผู้
แปลว่าเป็นคําแปลที่ถูกต้อง 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ไพฑูรย์  แก้วทอง 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการเพิ่มเติม
บทบัญญัติให้มีการคุ้มครองอนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่ง และเพื่อรองรับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ดังนั้น สมควรปรับปรุงเงื่อนไข ข้อจํากัดสิทธิหรือ
ค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในลักษณะที่เป็นการจํากัดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรม และ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการโอนสิทธิกับ
การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิโดยทางมรดกให้ครอบคลุมถึงกรณีของอนุสิทธิบัตรเพื่อให้
สอดคล้องกัน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชชุตา/ผู้จัดทํา 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


