
กฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี ๒๖ ( พ.ศ.๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัตสิทิธบิัตร 

พ.ศ.๒๕๒๒ 

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

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๕ แห่ง                     

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ

สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรา ๔๗  มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๕๐ มาตรา 50 ทวิและ

มาตรา ๖๕ ทศ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติสทิธบิัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  ข้อ ๒ ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรที่ ยังมิได้ท าสัญญา

อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สทิธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียว จะขอให้บันทึกค า

ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทิบัตรของตนลงในทะเบียน              

สิทธิบัตรหรือทะเบียนอนุสิทธิบัตรกไ็ด้ โดยให้ยื่นค าขอบันทกึค ายินยอมพร้อมทั้ง

รับรองว่าจะไม่ขอถอนค ายินยอมในภายหลังตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ 

สถานที่ใดสถานที่หน่ึง ดังต่อไปน้ี       

  (๑) กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์   

  (๒) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งน้ี ตามที่อธิบดี

ก าหนด          

  ข้อ ๓ เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรได้ยื่นค าขอบันทึก

ค ายินยอมตามข้อ ๒ หรือได้บันทกึค ายินยอมลงในทะเบียนสิทธิบัตรหรือทะเบียน

อนุสิทธิบัตรนั้นแล้วห้ามมิให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรอนุญาตให้

บุคคลอื่นใช้สทิธสิทิธบิัตรหรืออนุสทิธบิัตรแต่เพียงผู้เดียวอกี   

การขอใชสิ้ทธิและ 

การอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 

ของผูท้รงสิทธิบตัร 
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  ข้อ ๔ เมื่อได้รับค าขอให้บันทกึค ายินยอมแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามค าขอนั้น และหากไม่ปรากฎว่าเป็นค าขอให้บันทึก

ค ายินยอมโดยมีเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือผู้ทรง      

สิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือ  

อนุสทิธบิัตรแต่เพียงผู้เดียวแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนออธบิดีเพ่ือสั่งการต่อไป 

  ในกรณีที่มีผู้ทรงสทิธบัิตรร่วมหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วม และผู้ทรง

สิทธิบัตรร่วมหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วมทุกคนยินยอมให้บันทึกค ายินยอมให้

บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก

การยินยอมของผู้ทรงสทิธบิัตรร่วมหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วมไว้ในค าขอก่อนเสนอ

อธบิดี           

  ข้อ ๕ เมื่ออธิบดีมีค าสั่งอนุญาตให้บันทึกค ายินยอมให้บุคคลอื่นใช้

สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกค ายินยอมน้ัน

ลงในทะเบียนสิทธิบัตรหรือทะเบียนอนุสิทธิบัตร พร้อมกับแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตร

หรือผู้ทรงอนุสทิธบัิตรทราบและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศโฆษณาการบันทกึค า

ยินยอมดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็น

เวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวัน        

  ข้อ  ๖ บุคคล ซ่ึ งประสง ค์จะใ ช้สิทธิบัตรตามสิทธิบัตรห รือ            

อนุสิทธิบัตรที่ได้มีการบันทึกค ายินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือ     

อนุสิทธิบัตร ให้ย่ืนค าขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ

ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หน่ึง      

ดังต่อไปนี้     

  (๑) กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์   

  (๒) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งน้ี ตามที่อธิบดี

ก าหนด          

  ในการขอใช้สทิธติามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอใช้สทิธเิสนอเงื่อนไขข้อจ ากัด

สทิธแิละค่าตอบแทนในการใช้สทิธติามสทิธบิัตรหรืออนุสทิธบิัตรไว้ในค าขอด้วย 
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  ข้อ ๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งส าเนาค าขอน้ัน

ให้แก่ผู้ทรงสทิธบิัตรหรือผู้ทรงอนุสทิธบิัตร และสั่งให้ผู้ทรงสทิธบิัตรหรือผู้ทรง 

อนุสิทธิบัตรมีหนังสือถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

หนังสอืจากพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือแจ้งความเหน็เกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อจ ากัดสิทธิและ

ค่าตอบแทนตามผู้ขอใช้สทิธเิสนอไว้       

  ข้อ ๘ ในกรณีผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรเห็นด้วยกับ

เงื่อนไขข้อจ ากดัสิทธิ และค่าตอบแทนที่ผู้ขอใช้สิทธิเสนอ ให้อธิบดีอนุญาตให้ผู้ขอ

ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น

ไว้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอใช้สิทธิและผู้ทรงสิทธิบัตรหรือ

ผู้ทรงอนุสทิธบิัตร แล้วแต่กรณี ทราบ       

  ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร และผู้ขอใช้

สิทธิตามสิทธิบัตรหรือผู้ขอใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี ตกลงกันไม่ได้

เพราะผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไข ข้อจ ากัดสิทธิ

หรือค่าตอบแทนที่ผู้ขอใช้สิทธิเสนอหรือเมื่อปรากฎว่าผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรง   

อนุสิทธิบัตรได้รับหนังสือแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วไม่ได้มีหนังสือแจ้งต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๗ ให้อธบิดีสั่งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือ

ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรตกลงกับผู้ขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือผู้ขอใช้สิทธิตาม         

อนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี ภายในเวลาที่อธิบดีก าหนดหากทั้งสองฝ่ายยังตกลงกัน

ไม่ได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีวินิจฉัยให้ผู้ขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตรนั้นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ตามเงื่อนไข ข้อจ ากัดสิทธิ

และค่าตอบแทนตามที่อธบิดีเหน็สมควร ทั้งน้ี โดยค านึงถึงหลักเกณฑ ์ดังต่อไปน้ี 

  (๑) ความส าคัญของการประดิษฐ์     

  (๒) ฐานะหรือลักษณะของกจิการของผู้ขอใช้สทิธิ   

  (๓) เงื่อนไข ข้อจ ากัดสิทธิ และค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ใช้

สทิธริายอื่น ๆ          

  (๔) ประโยชน์ที่ผู้ขอใช้สทิธจิะได้รับจากการประดิษฐ์น้ัน  

  (๕) ประโยชน์ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรได้รับหรือ

คาดว่าจะได้รับจากการประดิษฐ์นั้น       
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  (๖) เงื่ อนไข  ข้อจ ากัดสิทธิ  และ ค่าตอบแทนที่ ก าหนดไ ว้            

โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรรมการ        

  ข้อ ๑๐ เมื่อได้มีการบันทึกค ายินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตรลงในทะเบียนสิทธิบัตรหรือทะเบียนอนุสิทธิบัตรแล้ว ให้ลดค่า     

ธรรมเนียมรายปีส าหรับสทิธบิัตรหรืออนุสทิธบิัตรนั้นลงกึ่งหนึ่ง   

  ข้อ ๑๑ ให้ผู้ขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๖ หรือ ผู้ขอใช้

สิทธิตามอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๔๖   แล้วแต่กรณี 

ย่ืนค าขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยไปรษณีย์

ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หน่ึง ดังต่อไปน้ี  

  (๑) กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์   

  (๒) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งน้ี ตามที่อธิบดี

ก าหนด          

  ในการยืนค าขอใช้สิทธิตามวรรคหนึ่ ง ผู้ขอจะต้องแสดงพยาน    

หลักฐานดังต่อไปนี้ประกอบด้วย       

  (๑) พยานหลักฐานว่าเมื่อพ้นก าหนดสามปีนับแต่วันออกสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร หรือสี่ปีนับแต่วันย่ืนขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แล้วแต่

ระยะเวลาใดจะสิ้นสดุลงทหีลัง ไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์หรือไม่มีการใช้กรรมวิธีตาม   

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรภายในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือไม่มี

การขายผลิตภัณฑท์ี่ผลิตตามสทิธบัิตรหรืออนุสทิธบัิตร หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธี

ตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือมีการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในราคาสูงเกินสมควร

หรือไม่พอสนองความต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผล

สมควร           

  (๒) พยานหลักฐานว่าผู้ขอใช้สทิธิได้พยายามขออนุญาตใช้สิทธิตาม

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้อนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี โดย

ได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์แห่งกรณีแล้ว แต่ไม่

สามารถตกลงกนัได้ภายในระยะเวลาอนัสมควร     

  (๓) ก าหนดขอบเขตและระยะเวลาที่ขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี โดยแสดงพยานหลักฐานว่าเหมาะสมแก่พฤติการณ์

อนัจ าเป็น          
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 (๔) ค่าตอบแทนรวมทั้งเงื่อนไขการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

และข้อจ ากัดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรและผู้ได้รับอนุญาตให้

ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘  วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ 

ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๔๘ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้  ให้ผู้ขอใช้สิทธิแสดง

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนส าหรับการประดิษฐ์ที่ขอใช้สิทธิน้ันหรือการประดิษฐ์ใน     

ลักษณะเดียวกบับุคคลอื่น        

 (๕) ข้อเท็จจริงว่าการขออนุญาตจะสนองความต้องการของประชาชนใน

ราชอาณาจักรเป็นส าคัญ        

 (๖) หลักฐานเกี่ยวกับแผนการด าเนินการในการผลิต จ าหน่าย หรือน าเข้า

ซ่ึงผลิตภัณฑต์ามสทิธบัิตรหรืออนุสทิธบัิตรที่ขอใช้สทิธขิองผู้ขอใช้สทิธ ิ  

 ข้อ ๑๒ ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรซ่ึงประสงค์จะขอใช้สิทธิ

ตามสิทธิบัตรอื่นตามมาตรา ๔๗ หรืออนุสิทธิบัตรอื่นตามมาตรา ๖๕ ทศ 

ประกอบด้วยมาตรา ๔๗ ย่ืนค าขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานีที่ใด

สถานที่หน่ึง ดังต่อไปนี้         

 (๑) กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์    

 (๒) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งน้ี ตามที่อธบิดีก าหนด 

          

 ในการยื่ นค าขอสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่ ง ผู้ขอจะต้องแสดงพยาน       

หลักฐานดังต่อไปนี้ประกอบด้วย       

  (๑) พยานหลักฐานแสดงว่า      

   (ก) การประดิษฐ์ของผู้ขอใช้สิทธิเป็นการประดิษฐ์ที่มี

ความก้าวหน้าอย่างส าคัญทางเทคโนโลยีซ่ึงเป็นผลดีทางด้านเศรษฐกิจ เมื่อเทียบ

กบัการประดิษฐ์ของสทิธบิัตรหรืออนุสทิธบัิตรที่ขอใช้    

   (ข) ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะใช้สิทธิ

ตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของผู้ขอใช้สิทธิภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมในการขอ

ใช้สทิธนิั้น และ         

   (ค) ผู้ขอใช้สิทธิไม่อาจโอนการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล

อื่น     เว้นแต่จะเป็นการโอนไปพร้อมกบัสทิธบิัตรหรืออนุสทิธบิัตรของตน  
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   (๒) ค่าตอบแทน เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร และข้อจ ากัดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร และผู้ได้รับ

อนุญาตให้ใช้สิทธิตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วย

มาตรา ๔๗  วรรคสอง แล้วแต่กรณี       

   (๓) ระบุว่าผู้ขอใช้สิทธิยินยอมอนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิบัตร

หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรที่ตนขอใช้สิทธิเป็นผู้มีสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ของตนเป็นการตอบแทน        

   (๔) หลักฐานว่าผู้ขอใช้สิทธิได้พยามยามขออนุญาตใช้สิทธิ

ตาม  สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรนั้น โดย

ได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์แห่งกรณีแล้ว แต่ไม่

สามารถตกลงกนัได้ภายในระยะเวลาอนัสมควร     

  ข้อ ๑๓ ให้ผู้ทรงสทิธบิัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรซ่ึงประสงค์จะขอใช้

สิทธิตามสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๗ ทวิ หรือขอใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 

๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๔๗ ทวิ แล้วแต่กรณี ย่ืนค าขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดี

ก าหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงาน    

เจ้าหน้าที่ ณ  สถานที่ใดสถานที่หน่ึง ดังต่อไปน้ี     

  (๑) กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์   

  (๒) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งน้ี ตามที่อธิบดี

ก าหนด          

  ในการยื่นค าขอใช้สิทธิตามวรรคหนึ่ ง ผู้ขอจะต้องแสดงพยาน    

หลักฐานดังต่อไปนี้  ประกอบด้วย       

  (๑) พยานหลักฐานแสดงว่า      

        (ก) การประดิษฐ์ของ ผู้ขอใช้สิทธิ เ ป็นการประดิษฐ์ที่ มี

ความก้าวหน้าอย่างส าคัญทางเทคโนโลยีซ่ึงเป็นผลดีทางด้านเศรษฐกิจ เมื่อเทียบ

กบัการประดิษฐ์ของสทิธบิัตรหรืออนุสทิธบัิตรที่ขอใช้และ    

       (ข) ผู้ขอใช้สทิธไิม่อาจโอนการใช้สทิธดิังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น 
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  (๒) ค่าตอบแทน เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

และข้อจ ากัดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรและผู้ได้รับอนุญาตให้

ใช้สิทธิตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๔๘ 

วรรคสอง แล้วแต่กรณี             

  (๓) หลักฐานว่าผู้ขอใช้สิทธิได้พยายามขออนุญาตใช้สิทธิตาม   

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรนั้น โดยได้

เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์แห่งกรณีแล้ว แต่ไม่

สามารถตกลงกนัได้ภายในระยะเวลาอนัสมควร 

  ข้อ ๑๔ เมื่ออธิบดีมีค าสั่งให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ และ 

ผู้ขอใช้สิทธิได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ใช้

สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิและบันทึกรายละเอียดการ

อนุญาตให้ใช้สทิธไิว้ในทะเบียนสทิธบิัตรหรือทะเบียนอนุสทิธบิัตร   

  ในกรณีที่คู่กรณีอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของอธิบดีต่อคณะกรรมการ เมื่อ

คณะกรรมการได้มีค าวินิจฉัยและอนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิมีสิทธิใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตรได้และผู้ขอใช้สิทธิได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิ

และบันทึกรายละเอียดการอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้ในทะเบียนสิทธิบัตรหรือทะเบียน      

อนุสทิธบิัตร          

  ในกรณีที่คู่กรณีอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยฟ้องคดีต่อ

ศาล เมื่อศาลได้พิพากษาให้ผู้ขอใช้สทิธมิีสทิธใิช้สทิธติามสทิธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ได้ และผู้ขอใช้สทิธไิด้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต

ให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิและบันทึกรายละเอียด

การอนุญาตให้ใช้สทิธไิว้ในทะเบียนสทิธบิัตรหรือทะเบียนอนุสทิธบิัตร  

  ข้อ ๑๕ ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรและใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ตามอนุสิทธิบัตร ให้ใช้แบบ สป/๒๐๑-ข และแบบ อสป/๒๐๑-ข ท้าย           

กฎกระทรวงนี้ 

  ข้อ ๑๖ ผู้ทรงสทิธบิัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง หรือมาตรา 

๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๔๘ วรรคสอง แล้วแต่กรณี อาจยื่นค าขอยกเลิก



 

 
- ๘ - 

ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ออกให้ด้วยเหตุตามมาตรา 

๔๖ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๔๖ ตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีก าหนดต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้า ณ 

สถานที่ใดสถานที่หน่ึง ดังต่อไปน้ี       

  (๑) กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์   

  (๒) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งน้ี ตามที่อธิบดี

ก าหนด          

  ในการยื่นค าขอให้ยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้ขอ

จะต้องแสดงพยานหลักฐานดังต่อไปนี้  ประกอบด้วย     

  (๑) เหตุแห่งการออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นได้หมดสิ้นไปและไม่

อาจเกดิข้ึนได้อกี และ         

  (๒) การยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทอืน

สทิธหิรือผลประโยชน์ที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สทิธไิด้รับตามใบอนุญาตให้ใช้สทิธน้ัิน 

  ข้อ ๑๗ เมื่ ออธิบดีมีค าสั่ งให้ยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม    

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้ทรง  

อนุสิทธิบัตร หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๖๕ ทศ 

ประกอบด้วยมาตรา ๓๘ ทราบโดยมิชักช้า      

  ข้อ ๑๘ ในกรณีที่คู่กรณีมิได้อุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดี หรือได้อุทธรณ์

ค าสั่งของอธิบดีและคณะกรรมการหรือศาลได้มีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สุดให้ 

ยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่บันทกึการยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้สทิธติามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้ใน

ทะเบียนสทิธบิัตรหรือทะเบียนอนุสทิธบิัตร      

  ข้อ ๑๙ การขอให้บันทกึค าขอยินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ การขอใช้

สิทธิและการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา 

46 ทวิ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๐ ซ่ึงมีการอนุญาตให้มีบันทึกค ายินยอมหรือให้ใช้

สิทธิดังกล่าวก่อนวันที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ ใช้บังคับ 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ 

(พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติสทิธบิัตร พ.ศ. ๒๕๒๒  
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    ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

                 ไพฑรูย์  แก้วทอง 

              รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน 

                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

          

  

 
         

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

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจาก                   

พระราชบัญญัตสิทิธบิัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ            

สทิธบัิตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ปรับปรุงบทบัญญัติในการบังคับใช้สทิธขิอง

ผู้ทรงสทิธบัิตรให้กว้างข้ึนโดยไม่ยกเลิกหลักเกณฑเ์กี่ยวกบักรณีที่รัฐไปแทรกแซง

ในเร่ืองการบังคับใช้สทิธิตามมาตรา ๔๖ ทวิ นอกจากนี้ ได้มีการเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์

เกี่ยวกบัการใช้สทิธขิองผู้ทรงสทิธบัิตรที่อาจจะไปละเมิดข้อถือสทิธใินสทิธบัิตรอื่น

และบทบัญญัติให้มีการคุ้มครองอนุสทิธบิัตรเพ่ิมขึ้นอกีประเภทหนึ่ง ดังนั้น สมควร

ปรับปรุงหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธแิละการอนุญาตให้ใช้สทิธ ิ   

ดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้างต้น จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  

 
 


