
กฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี ๒๗ (พ.ศ.๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัตสิทิธบิัตร 

พ.ศ.๒๕๒๒ 

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

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง 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 ๘ (พ.ศ.๒๕๒๙) ออกตามความใน   

พระราชบัญญัติสทิธบิัตร พ.ศ.๒๕๒๒      

  (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสทิธบิัตร พ.ศ. ๒๕๒๒      

  ข้อ ๒ ในการขอคืนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือเลิกข้อถือสิทธิ

บางข้อตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรยื่น

ค าขอตามแบบพิมพ์ที่อธบิดีก าหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หน่ึง ดังต่อไปน้ี  

  (๑) กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์    

  (๒) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งน้ี ตามที่อธิบดี

ก าหนด          

  ในการยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ทรงสิทธิหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร

ไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้มอบอ านาจให้ตัวแทนซ่ึงได้ข้ึนทะเบียนไว้กับ

อธิบดีเป็นผู้กระท าการแทนโดยยื่นหนังสือมอบอ านาจมาพร้อมกับค าขอตาม     

หลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้          

  (๑) ในกรณีที่การมอบอ านาจน้ันได้กระท าในต่างประเทศ หนังสือ

มอบอ านาจต้องมีค ารับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานฑตูไทยหรือ

การขอคืน หรือเลิกขอ้ถอืสิทธิ

ตามสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร 
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สถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซ่ึงประจ าอยู่ ณ 

ประเทศที่ผู้มอบอ านาจมีถิ่นที่อยู่หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดรับมอบหมายให้กระท าการ

แทนบุคคลดังกล่าว หรือมีค ารับรองของบุคคลซ่ึงกฎหมายของประเทศนั้นให้มี

อ านาจรับรองลายมือช่ือ หรือ         

  (๒) ในกรณีที่การมอบอ านาจน้ันได้กระท าในประเทศไทย ต้องส่ง

ภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือภายถ่ายหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ช่ัวคราว หรือหลักฐาน

อื่นที่แสดงให้อธบิดีเหน็ว่าในขณะมอบอ านาจผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริง 

  ในกรณีที่ ผู้ทรงสิทธิ บัตรหรือผู้ทรงสิทธิ บัตรซ่ึงมีถิ่ นที่อ ยู่ใน         

ราชอาณาจักรประสงค์จะมอบอ านาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระท าการยื่นค าขอตาม

วรรคหนึ่งแทน จะมอบอ านาจให้ตัวแทนซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอธิบดีเป็นผู้กระท า

การแทนได้เท่านั้น โดยยื่นหนังสอืมอบอ านาจมาพร้อมกบัค าขอด้วย  

  ข้อ ๓ ในการยื่นค าขอตามข้อ ๒ ถ้ามีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมหรือผู้ทรง

อนุสิทธิบัตรร่วม ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐานความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตร

ร่วมหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วมทุกคน หรือถ้าได้มีการอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิ

ตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗

มาตรา ๔๗ ทวิ หรือสทิธบิัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรา ๖๕ ประกอบด้วย

มาตรา ๓๘ หรืออนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบด้วยมาตรา ๓๘ มาตรา 

๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ต้องแสดงหลักฐานความยินยอม

ของบุคคลนั้นโดยยื่นมาพร้อมกบัค าขอ      

  ข้อ ๔ การขอคืนสทิธบิัตรหรืออนุสทิธบิัตรหรือเลิกข้อถือสทิธิบางข้อ

ตามสทิธบิัตรหรืออนุสทิธบิัตรจะกระท ามิได้ในกรณีดังต่อไปนี้    

   (๑) มีการฟ้องต่อศาลว่าสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ขอคืน

หรือเลิกข้อถือสทิธบิางข้อนี้ละเมิดสทิธบิัตรหรืออนุสทิธบิัตรของผู้อื่น  

   (๒) มีการฟ้องต่อศาลขอให้เ พิกถอนสิทธิบัตรหรือ        

อนุสทิธบิัตรดังกล่าว ตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๕ นว  

  ข้อ ๕ ในการพิจารณาค าขอคืนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือค าขอ

เลิกข้อถือสิทธิบางข้อตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกให้ 

ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วม หรือ

ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่นซ่ึงมีส่วนได้เสียมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
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เอกสารหรือสิ่งใดเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดกไ็ด้    

  ข้อ ๖ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาค าขอตามข้อ ๒ พร้อมทั้ง

เอกสารหลักฐานและค าช้ีแจงของบุคคลที่เรียกมาให้ถ้อยค าตามข้อ ๕ (ถ้ามี) แล้ว 

ให้รายงานความเหน็ต่ออธบิดีเพ่ือสั่งการต่อไป     

  ข้อ ๗ เมื่ออธิบดีมีค าสั่งอนุญาตตามค าขอตามข้อ ๒ แล้ว ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการขอคืนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือการเลิกข้อถือ

สิทธิบางข้อตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรลงไว้ในทะเบียนสิทธิบัตรหรือทะเบียน

อนุสิทธิบัตร พร้อมกับแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรทราบ และให้

ประกาศโฆษณาการขอคืนสทิธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือการเลิกข้อถือสิทธิบางข้อ

ตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรน้ันไว้ในที่เปิดเผย ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวัน     

  ถ้าอธบิดีมีค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอตามข้อ ๒ ให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ทรงสทิธบัิตรหรือผู้ทรงอนุสทิธบัิตรทราบโดยไม่ชักช้า  

  ข้อ ๘ บรรดาเอกสารที่จะต้องส่งตามกฎกระทรวงน้ี ถ้าจัดท าข้ึนเป็น

ภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นค าขอส่งเอกสารนั้นพร้อมด้วยค าแปลเป็นภาษไทย โดยมี

ค ารับรองของผู้แปลว่าเป็นค าแปลที่ถูกต้อง      

  ข้อ ๙ ค าขอคืนสทิธบัิตรหรือเลิกข้อถือสทิธบิางข้อตามสทิธบัิตรที่ได้

ย่ืนไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการเกี่ยวกับค าขอดังกล่าวตาม

กฎกระทรวงนี้           

  

 

 

 
                         ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

                          ไพฑรูย์  แก้วทอง 

                               รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน 

                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 
---------------------------------------------- 
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่ องจาก          

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ            

สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติให้มีการคุ้มครอง

อนุสิทธิบัตรเพ่ิมข้ึนอีกประเภทหน่ึงและเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป  

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการใน

การขอคืนหรือเลิกข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตรให้ครอบคลุมถึงกรณีการขอคืนหรือเลิก

ข้อถือสทิธติามอนุสทิธบิัตรด้วย จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  

 

 

 

 

 

 

 
  


