
 
กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัสิทธิบตัร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

---------------- 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และ

มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๖๕ ทศ แห่ง

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ        

สิทธิบัตร (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออก             

กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้         

  ข้อ ๑ ให้ยกเลิก       

  (๑) กฎกระทรวง ฉบับที่  ๕ (พ.ศ.๒๕๒๔) ออกตามความใน       

พระราชบัญญัติสทิธบิัตร พ.ศ. ๒๕๒๒       

  (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความใน     

พระราชบัญญัติสทิธบิัตร พ.ศ. ๒๕๒๒       

  ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้       

  “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้าง ข้าราชการ หรือพนักงานองค์การ

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ แล้วแต่กรณี  

  “นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้าง ส่วนราชการ หรือองค์การของ

รัฐหรือรัฐวิสาหกจิ ตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ แล้วแต่กรณี   

  ข้อ ๓ ในการขอรับบ าเหน็จพิเศษ ให้ย่ืนหลังจากที่ได้มีการออก 

สิทธิบัตรส าหรับการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรืออนุสิทธิบัตร        

ที่ลูกจ้างได้ท าการประดิษฐ์หรือออกแบบแล้ว ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ลูกจ้าง

รู้ว่ามีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในกรณีที่ลูกจ้างมีเหตุอันสมควรแสดงให้

เห็นได้ว่าไม่อาจรู้ว่ามีการออกสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรให้ย่ืนได้ภายในเวลาที่       

สทิธบิัตรหรืออนุสทิธบิัตรยังมีอายุอยู่       

  ในการย่ืนค าขอตามวรรคหน่ึง ให้ลูกจ้างย่ืนค าขอตามแบบพิมพ์ที่

การขอรบับ าเหน็จพิเศษ 
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อธิบดีก าหนดจ านวนสามชุดโดยแสดงเหตุผลพร้อมทั้งหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) 

และให้ระบุจ านวนบ าเหนจ็พิเศษที่ลูกจ้างเหน็ว่าตนสมควรได้รับด้วย โดยให้ย่ืนต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ 

สถานที่ใดสถานที่หน่ึง ดังต่อไปน้ี       

  (๑) กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์   

  (๒) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งน้ี ตามที่อธิบดี

ก าหนด          

  ข้อ ๔ ในกรณีลูกจ้างหลายคนท าการประดิษฐ์หรืออกแบบผลิตภัณฑ์

ร่วมกนั  การขอรับบ าเหนจ็พิเศษจะท าร่วมกนัหรือแยกกนักไ็ด้   

  ข้อ ๕ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอรับบ าเหนจ็พิเศษ ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศโฆษณาค าขอน้ันไว้ในที่เปิดเผย ณ กรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา กระทรวงพาณิชย์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวัน และแจ้งเป็นหนังสือพร้อม

ทั้งส่งส าเนาค าขอรับบ าเหนจ็พิเศษดังกล่าวไปยังนายจ้างและลูกจ้างและลูกจ้างอื่นที่

ท  าการประดิษฐ์หรือออกแบบร่วมกบัลูกจ้างซ่ึงยื่นค าขอ (ถ้ามี)   

  ข้อ ๖ ในกรณีที่นายจ้างเหน็ว่าลูกจ้างไม่มีสิทธิรับบ าเหนจ็พิเศษหรือ

จ านวนบ าเหนจ็พิเศษที่ลูกจ้างระบุในค าขอไม่สมควรหรือมีข้อทักท้วงประการอื่น

เกี่ยวกบัค าขอรับบ าเหนจ็พิเศษ ให้นายจ้างแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแสดงหลักฐาน 

(ถ้ามี) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งตามข้อ ๕ 

จากพนักงานเจ้าหน้าที่         

  ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งจาก

นายจ้างแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งส าเนาหนังสือของ

นายจ้างและหลักฐาน (ถ้ามี) ไปยังผู้ยื่นค าขอรับบ าเหนจ็พิเศษ ถ้าผู้ยื่นค าขอรับ

บ าเหน็จพิเศษไม่เห็นด้วยกับนายจ้างกใ็ห้ยื่นหนังสือช้ีแจงและหลักฐาน (ถ้ามี) 

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้ง ถ้าผู้ย่ืนค าขอรับบ าเหนจ็พิเศษได้ย่ืนหนังสือ

ช้ีแจงแล้ว หรือไม่ย่ืนหนังสือช้ีแจงภายในระยะเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่

บันทกึการนั้นไว้ในค าขอและเสนออธบิดีเพ่ือวินิจฉัยต่อไป    

   ข้อ ๗ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจปฏบัิติได้ทนัตามก าหนด

ระยะเวลาตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ อธิบดีอาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองคราว คราว

ละไม่เกนิสามสบิวัน และให้แสดงเหตุผลในการขยายระยะเวลาไว้ในค าสั่งนั้นด้วย 
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  ข้อ ๘ ในการก าหนดบ าเหน็จพิเศษตามมาตรา ๑๒ วรรคสี่  ให้

อธบิดีพิจารณาเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ด้วย      

  (๑) ลักษณะหน้าที่ของลูกจ้าง      

  (๒) ความอุตสาหะและความช านาญซ่ึงลูกจ้างได้ใช้ในการประดิษฐ์

หรือการออกแบบผลิตภัณฑน์ั้น       

  (๓) ความอุตสาหะและความช านาญซ่ึงบุคคลอื่นได้ใช้ในการ

ประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นร่วมกับลูกจ้าง รวมทั้งค าแนะน าหรือการ

ให้ความช่วยเหลือของลูกจ้างอื่นซ่ึงมิใช่ผู้ประดิษฐ์หรือออกแบบร่วม   

  (๔) ความช่วยเหลือของนายจ้างในการประดิษฐ์หรือการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์นั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าด้วยการให้ทรัพย์ ค าปรึกษา ค าแนะน า การอ านวย     

ความสะดวก การเตรียมการหรือจัดการในการแสวงหาปัจจัยหรือบริการเพ่ือใช้ใน

การทดลอง พัฒนา หรือท าให้การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นสามารถ

ใช้ประโยชน์ได้          

  (๕) ประโยชน์ที่นายจ้างได้รับหรือจะได้รับจากการอนุญาตให้บุคคล

อื่นใช้การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น รวมทั้งการโอนสิทธิบัตรหรือ 

อนุสทิธบิัตรให้แก่บุคคลอื่นด้วย       

  (๖) จ านวนลูกจ้างซ่ึงได้ร่วมท าการประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์

  ข้อ ๙ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาก าหนดบ าเหนจ็พิเศษ อธิบดีจะ

เรียกผู้ยื่นค าขอรับบ าเหนจ็พิเศษหรือนายจ้างมาให้ถ้อยค า ช้ีแจง หรือให้ส่งเอกสาร

หรือหลักฐานกไ็ด้         

  ข้อ ๑๐ ค าขอรับบ าเหน็จพิเศษที่ย่ืนไว้ก่อนกฎกระทรวงนี้ มีผลใช้

บังคับให้ด าเนินการเกี่ยวกบัค าขอดังกล่าวต่อไปตามกฎกระทรวงน้ี  

 
                           ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

                          ไพฑรูย์  แก้วทอง 

                               รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน 

                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 
----------------------------------------- 
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจาก           

พระราชบัญญัติสทิธบิัตร พ.ศ.๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ           

สทิธบัิตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ ได้มีการเพ่ิมเตมิบทบัญญัติให้มีการคุ้มครอง

อนุสทิธบัิตรเพ่ิมข้ึนอกีประเภทหน่ึงและเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น สมควรปรับปรุงหลักเกณฑแ์ละวิธกีารใน

การขอรับบ าเหนจ็พิเศษและก าหนดเงื่อนไขการก าหนดบ าเหนจ็พิเศษเพ่ือให้         

สอดคล้องกนั จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้      

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         
      


