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พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว
โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้

4๔

ลิขสิทธิ์

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗”

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ลิขสิทธิ์

๕5

“ศิลปกรรม” หมายความวา งานอันมีลกั ษณะอยางหนึง่ อยางใดหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) งานจิตรกรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงที่ประกอบดวยเสน
แสง สี หรือสิ่งอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ลงบนวัสดุอยาง
เดียวหรือหลายอยาง
(๒) งานประติมากรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงทีเ่ กีย่ วกับปริมาตร
ที่สัมผัสและจับตองได

“ผูสรางสรรค” หมายความวา ผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรค
อยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) งานภาพพิมพ ไดแก งานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธที างการพิมพ
และหมายความรวมถึงแมพิมพหรือแบบพิมพที่ใชในการพิมพดวย

“ลิ ข สิ ท ธิ์ ” หมายความวา สิท ธิแตผู เดียวที่ จะทํ า การใดๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดทําขึ้น

(๔) งานสถาปตยกรรม ไดแก งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
งานออกแบบตกแตงภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือ
สิง่ ปลูกสราง หรือการสรางสรรคหุนจําลองของอาคารหรือสิง่ ปลูกสราง

“วรรณกรรม” หมายความวา งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด เชน
หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน
และใหหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย
“โปรแกรมคอมพิวเตอร” หมายความวา คําสัง่ ชุดคําสัง่ หรือสิง่ อืน่ ใด
ทีน่ าํ ไปใชกับ เครือ่ งคอมพิวเตอร เพือ่ ใหเครือ่ งคอมพิวเตอรทํางานหรือเพือ่ ให
ไดรับผลอยางหนึง่ อยางใด ทัง้ นี้ ไมวาจะเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
ลักษณะใด
“นาฏกรรม” หมายความวา งานเกี่ยวกับการรํา การเตน การทําทา
หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเปนเรื่องราว และใหหมายความรวมถึงการแสดง
โดยวิธีใบดวย
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑/ตอนที่ ๕๙ ก/หนา ๑/๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗

(๕) งานภาพถาย ไดแก งานสรางสรรคภาพทีเ่ กิดจากการใชเครือ่ งมือ
บันทึกภาพโดยใหแสงผานเลนซไปยังฟลมหรือกระจก และลางดวยนํ้ายา
ซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือดวยกรรมวิธีใดๆ อันทําใหเกิดภาพขึ้น หรือการบันทึก
ภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอยางอื่น
(๖) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง ภาพราง หรืองานสรางสรรค
รูปทรงสามมิตอิ นั เกีย่ วกับภูมศิ าสตร ภูมปิ ระเทศ หรือวิทยาศาสตร
(๗) งานศิลปประยุกต ไดแก งานทีน่ าํ เอางานตาม (๑) ถึง (๖) อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันไปใชประโยชนอยางอื่น นอกเหนือจากการ
ชื่นชมในคุณคาของตัวงานดังกลาวนั้น เชน นําไปใชสอย นําไปตกแตงวัสดุ
หรือสิ่งของอันเปนเครื่องใชหรือนําไปใชเพื่อประโยชนทางการคา
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ทั้งนี้ ไมวางานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคุณคาทางศิลปะหรือไม และให
หมายความรวมถึงภาพถายและแผนผังของงานดังกลาวดวย

“งานแพรเสียงแพรภาพ” หมายความวา งานที่นําออกสูสาธารณชน
โดยการแพรเสียง ทางวิทยุกระจายเสียง การแพรเสียงและหรือภาพทางวิทยุ
โทรทัศน หรือโดยวิธีการอยางอื่นอันคลายคลึงกัน

“ดนตรีกรรม” หมายความวา งานเกีย่ วกับเพลงทีแ่ ตงขึน้ เพือ่ บรรเลง
หรือขับรองไมวาจะมีทํานองและคํารองหรือมีทํานองอยางเดียว และให
หมายความรวมถึงโนตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ไดแยกและเรียบเรียงเสียง
ประสานแลว
“โสตทัศนวัสดุ” หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของภาพ
โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลกั ษณะอยางใด อันสามารถทีจ่ ะนํามาเลนซํา้ ได
อีก โดยใชเครือ่ งมือทีจ่ าํ เปนสําหรับการใชวัสดุนนั้ และใหหมายความรวมถึง
เสียงประกอบงานนัน้ ดวย ถามี
“ภาพยนตร” หมายความวา โสตทัศนวัสดุอันประกอบดวยลําดับ
ของภาพ ซึง่ สามารถนําออกฉายตอเนือ่ งไดอยางภาพยนตรหรือสามารถบันทึก
ลงบนวัสดุอื่น เพื่อนําออกฉายตอเนื่องไดอยางภาพยนตร และใหหมายความ
รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรนั้นดวย ถามี
“สิง่ บันทึกเสียง” หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของเสียง
ดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอืน่ ใด โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลกั ษณะ
ใดๆ อันสามารถที่จะนํามาเลนซํ้าไดอีกโดยใชเครื่องมือ ที่จําเปนสําหรับการ
ใชวัสดุนั้น แตทั้งนี้มิใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรหรือเสียง
ประกอบโสตทัศนวัสดุอยางอื่น
“นักแสดง” หมายความวา ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา
และผูซึ่งแสดงทาทาง รอง กลาว พากย แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใด

“ทําซํ้า” หมายความรวมถึง คัดลอกไมวาดวยวิธีใดๆ เลียนแบบ
ทําสําเนา ทําแมพิมพ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จาก
ตนฉบับ จากสําเนา หรือจากการโฆษณาในสวนอันเปนสาระสําคัญ ทั้งนี้
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรให
หมายความถึงคัดลอกหรือทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อบันทึกใด
ไมวาดวยวิธใี ดๆ ในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลกั ษณะเปนการจัดทํางาน
ขึ้นใหม ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
“ดัดแปลง” หมายความวา ทําซํ้าโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติม หรือจําลองงานตนฉบับในสวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมมีลักษณะ
เปนการจัดทํางานขึ้นใหม ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(๑) ในสวนทีเ่ กีย่ วกับวรรณกรรม ใหหมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม
เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลําดับใหม
(๒) ในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหหมายความรวมถึง
ทําซํา้ โดยเปลีย่ นรูปใหม ปรับปรุง แกไขเพิม่ เติมโปรแกรมคอมพิวเตอรในสวน
อันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทําขึ้นใหม
(๓) ในสวนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่
มิใชนาฏกรรมใหเปนนาฏกรรม หรือเปลีย่ นนาฏกรรมใหเปนงานทีม่ ใิ ชนาฏกรรม
ทั้งนี้ ไมวาในภาษาเดิมหรือตางภาษากัน
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(๔) ในสวนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่
เปนรูปสองมิติหรือสามมิติ ใหเปนรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือทําหุนจําลอง
จากงานตนฉบับ

“มาตรการทางเทคโนโลยี” ๓ หมายความวา เทคโนโลยีที่ออกแบบ
มาเพื่ อ ปองกั น การทํ า ซํ้ า หรื อ ควบคุ ม การเขาถึ ง งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ่ ง
บันทึกการแสดง โดยเทคโนโลยีเชนวานี้ไดนํามาใชกับงาน อันมีลิขสิทธิ์หรือ
สิ่งบันทึกการแสดงนั้นอยางมีประสิทธิภาพ

(๕) ในสวนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม ใหหมายความรวมถึง จัดลําดับ
เรียบเรียงเสียงประสานหรือเปลี่ยนคํารองหรือทํานองใหม
“เผยแพรตอสาธารณชน” หมายความวา ทําใหปรากฏตอสาธารณชน
โดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทําใหปรากฏดวยเสียงและ
หรือภาพ การกอสราง การจําหนาย หรือ โดยวิธีอื่นใดซึ่งงานที่ไดจัดทําขึ้น

“การหลบเลีย่ งมาตรการทางเทคโนโลยี” ๔ หมายความวา การกระทํา
ดวยประการใดๆ ที่ทําใหมาตรการทางเทคโนโลยีไมเกิดผล
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้

“การโฆษณา” หมายความวา การนําสําเนาจําลองของงานไมวาใน
รู ป หรื อ ลั ก ษณะอยางใดที่ ทํ า ขึ้ น โดยความยิ น ยอมของผู สรางสรรคออก
จําหนาย โดยสําเนาจําลองนั้นมีปรากฏตอสาธารณชน เปนจํานวนมากพอ
สมควรตามสภาพของงานนั้น แตทั้งนี้ไมหมายความรวมถึง การแสดงหรือ
การทําใหปรากฏซึ่งนาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือภาพยนตร การบรรยายหรือ
การปาฐกถา ซึ่งวรรณกรรม การแพรเสียงแพรภาพเกี่ยวกับงานใด การนํา
ศิลปกรรมออกแสดงและการกอสรางงานสถาปตยกรรม

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และให
หมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย

“ขอมูลการบริหารสิทธิ” ๒ หมายความวา ขอมูลทีบ่ งชีถ้ งึ ผูสรางสรรค
งานสรางสรรค นักแสดง การแสดง เจาของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและ
เงื่อนไขการใชงานอันมีลิขสิทธิ์ ตลอดจนตัวเลขหรือรหัสแทนขอมูลดังกลาว
โดยขอมูลเชนวานี้ติดอยู หรือปรากฏเกี่ยวของกับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่ง
บันทึกการแสดง

นี้ และใหมีอาํ นาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงเพือ่ ปฏิบตั กิ าร
ตามพระราชบัญญัตินี้

๒

มาตรา ๔ นิยามคําวา “ขอมูลการบริหารสิทธิ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการลิขสิทธิ์
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรัู กษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
๓

๔

มาตรา ๔ นิยามคําวา “มาตรการทางเทคโนโลยี” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔ นิยามคําวา “การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี” เพิ่มโดยพระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
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๑๑
11

การคุมครองลิขสิทธิไ์ มคลุมถึงความคิด หรือขัน้ ตอน กรรมวิธหี รือระบบ
หรือวิธีใชหรือทํางาน หรือแนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร

มาตรา ๗ สิง่ ตอไปนีไ้ มถือวาเปนงานอันมีลขิ สิทธิต์ ามพระราชบัญญัติ
นี้

สวนที่ ๑
งานอันมีลิขสิทธิ์

(๑) ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตางๆ ทีม่ ลี กั ษณะเปนเพียงขาวสาร
อันมิใชงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ
(๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือตอบโต
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น

มาตรา ๖ งานอันมีลขิ สิทธิต์ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ไดแก งานสรางสรรค
ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ
ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพหรืองานอื่นใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ของผูสรางสรรค ไมวางาน
ดังกลาวจะแสดงออก โดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด

(๔) คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕) คําแปลและการรวบรวมสิ่งตางๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง
ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นจัดทําขึ้น

12
๑๒

ลิขสิทธิ์

สวนที่ ๒
การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์

๑๓
13

(๒) ในกรณีที่ไดมีการโฆษณางานแลว การโฆษณางานนั้นในครั้งแรก
ไดกระทําขึน้ ในราชอาณาจักรหรือในประเทศทีเ่ ปนภาคีแหงอนุสญ
ั ญาวาดวย
การคุมครองลิขสิทธิซ์ งึ่ ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรือในกรณีทกี่ ารโฆษณา
ครั้งแรกไดกระทํานอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอื่นที่ไมเปนภาคีแหง
อนุสญ
ั ญา วาดวยการคุมครองลิขสิทธิซ์ งึ่ ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หากไดมี
การโฆษณางานดังกลาวในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เปนภาคีแหง
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวยภายใน
สามสิบวันนับแตวันทีไ่ ดมีการโฆษณาครัง้ แรก หรือผูสรางสรรคเปนผูมีลกั ษณะ
ตามที่กําหนดไวใน (๑) ในขณะ ที่มีการโฆษณางานครั้งแรก
ในกรณีทผี่ สรางสรรคตองเปนผู
ู
มีสญั ชาติไทย ถาผูสรางสรรคเปนนิตบิ คุ คล
นิติบุคคลนั้นตองเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

มาตรา ๘ ใหผูสรางสรรคเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนไดสรางสรรค
ขึ้นภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ยังไมไดมีการโฆษณางาน ผูสรางสรรคตองเปนผูมี
สัญชาติไทยหรืออยูในราชอาณาจักรหรือเปนผูมีสัญชาติหรืออยูในประเทศที่
เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ ซึ่งประเทศไทยเปนภาคี
อยูดวย ตลอดระยะเวลาหรือเปนสวนใหญในการสรางสรรคงานนั้น

มาตรา ๙ งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นในฐานะพนักงานหรือ
ลูกจาง ถามิไดทําเปนหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น ใหลิขสิทธิ์ในงานนั้น
เปนของผูสรางสรรค แตนายจางมีสิทธินํางานนั้นออกเผยแพรตอสาธารณชน
ไดตามที่เปนวัตถุประสงคแหงการจางแรงงานนั้น

มาตรา ๑๐ งานทีผ่ สรางสรรคไดสรางสรรคขึ
ู
น้ โดยการรับจางบุคคล
อื่น ใหผูวาจางเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เวนแตผูสรางสรรคและผูวาจางจะได
ตกลงกันไวเปนอยางอื่น

มาตรา ๑๑ งานใดมีลักษณะเปนการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ใหผูที่ไดดัดแปลงนั้น

๑๔
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๑๕

ลิขสิทธิ์

มีลขิ สิทธิใ์ นงานทีไ่ ดดัดแปลงตามพระราชบัญญัตนิ แี้ ตทัง้ นีไ้ มกระทบกระเทือน
สิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่มีอยูในงานของผูสรางสรรคเดิมที่ถูกดัดแปลง

มาตรา ๑๒ งานใดมีลักษณะเปนการนําเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ มารวบรวมหรือประกอบเขากันโดยไดรับอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธิ์ หรือเปนการนําเอาขอมูลหรือสิง่ อืน่ ใด ซึง่ สามารถอานหรือถายทอดได
โดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณอื่นใดมารวบรวมหรือประกอบเขากัน หากผู
ที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันไดรวบรวมหรือประกอบเขากันซึ่งงานดัง
กลาวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือจัดลําดับ ในลักษณะซึ่งมิไดลอกเลียนงานของ
บุคคลอืน่ ใหผูทีไ่ ดรวบรวมหรือประกอบเขากันนัน้ มีลขิ สิทธิใ์ นงานที่ไดรวบรวม
หรือประกอบเขากันตามพระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิ
ของเจาของลิขสิทธิ์ที่มีอยูในงาน หรือขอมูลหรือสิ่งอื่นใด ของผูสรางสรรค
เดิมที่ถูกนํามารวบรวมหรือประกอบเขากัน

สวนที่ ๓
การคุมครองลิขสิทธิ์

มาตรา ๑๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔
เจาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิแตผูเดียวดังตอไปนี้

มาตรา ๑๓ ใหนํามาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับ
แกการมีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๔ กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือ
ของทองถิ่นยอมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่ง
หรือในความควบคุมของตนเวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอืน่ เปนลายลักษณ
อักษร

(๑) ทําซํ้าหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
(๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ
ภาพยนตร และสิ่งบันทึกเสียง
(๔) ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น

๑๖
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๑๗

ลิขสิทธิ์

(๕) อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกําหนด
เงื่อนไขอยางใดหรือไมก็ได แตเงือ่ นไขดังกลาวจะกําหนดในลักษณะทีเ่ ปนการ
จํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรมไมได
การพิจารณาวาเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเปนการจํากัดการ
แขงขันโดยไมเปนธรรมหรือไม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง

สวนที่ ๔
อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์

มาตรา ๑๖ ในกรณีทเี่ จาของลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตนิ ไี้ ดอนุญาตใหผู
ใดใชสิทธิ ตามมาตรา ๑๕ (๕) ยอมไมตัดสิทธิของเจาของลิขสิทธิท์ จี่ ะอนุญาตใหผูอืน่
ใชสิทธินนั้ ไดดวย เวนแตในหนังสืออนุญาตไดระบุเปนขอหามไว
มาตรา ๑๗ ลิขสิทธิ์นั้นยอมโอนใหแกกันได
เจาของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแก
บุคคลอืน่ ได และจะโอนใหโดยมีกาํ หนดเวลาหรือตลอดอายุแหงการคุมครอง
ลิขสิทธิก์ ไ็ ด
การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสองซึ่งมิใชทางมรดกตองทําเปนหนังสือ
ลงลายมือชื่อผูโอนและ ผูรับโอนถาไมไดกําหนดระยะเวลาไวในสัญญาโอน
ใหถือวาเปนการโอนมีกาํ หนดระยะเวลาสิบป

มาตรา ๑๘ ผูสรางสรรคงานอันมีลขิ สิทธิต์ ามพระราชบัญญัตนิ มี้ สี ทิ ธิ
ทีจ่ ะแสดงวาตนเปน ผูสรางสรรคงานดังกลาว และมีสิทธิที่จะหามมิใหผูรับ
โอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือทําโดยประการ
อื่นใดแกงานนัน้ จนเกิดความเสียหายตอชือ่ เสียง หรือเกียรติคณ
ุ ของผูสรางสรรค
และ เมื่อผูสรางสรรคถึงแกความตายทายาทของผูสรางสรรคมีสิทธิที่จะฟอง
รองบังคับตามสิทธิดงั กลาวไดตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ ทัง้ นี้ เวนแต
จะไดตกลงกันไวเปนอยางอืน่ เปนลายลักษณอักษร

มาตรา ๑๙ ภายใตบังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรค และมีอยูตอไปอีก
เปนเวลาหาสิบป นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย
ในกรณีที่มีผูสรางสรรครวม ลิขสิทธิ์ในงานดังกลาวใหมีอยูตลอดอายุ
ของผูสรางสรรครวม และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบปนับแตผูสรางสรรครวม
คนสุดทายถึงแกความตาย
ถาผูสรางสรรคหรือผูสรางสรรครวมทุกคนถึงแกความตายกอนที่ได
มีการโฆษณางานนัน้ ใหลิขสิทธิด์ งั กลาวมีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปน
ครัง้ แรก

๑๘
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ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์

ในกรณีที่ผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตผู
สรางสรรคไดสรางสรรคขึน้ แตถาไดมีการโฆษณางานนัน้ ในระหวางระยะเวลา
ดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก

มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไดสรางสรรค
ขึ้นโดยผูสรางสรรคใชนามแฝงหรือไมปรากฏชื่อผูสรางสรรค ใหลิขสิทธิ์มีอายุ
หาสิบปนับแตไดสรางงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้น ในระหวาง
ระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิม์ อี ายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครัง้ แรก
ในกรณีที่รูตัวผูสรางสรรค ใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร
สิง่ บันทึกเสียงหรืองานแพรเสียงแพรภาพใหมีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรค
งานนัน้ ขึน้ แตถาไดมีการโฆษณางานนัน้ ในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์
มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก

มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกตใหมีอายุยี่สิบหาปนับแตได
สรางสรรคงานนัน้ ขึน้ แตถาไดมีการโฆษณางานนัน้ ในระหวางระยะเวลาดังกลาว
ใหลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบหาปนับแตไดมีการโฆษณา เปนครั้งแรก

มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตาม
คําสัง่ หรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ใหมีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงาน
นั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์
มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก

19
๑๙

มาตรา ๒๔ การโฆษณางานตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ อันเปนการเริ่มนับอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์
หมายความถึง การนํางานออกทําการโฆษณา โดยความยินยอมของเจาของ
ลิขสิทธิ์

มาตรา ๒๕ เมื่ออายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ครบกําหนดในปใด ถา
วันครบกําหนดอายุ
แหงการคุมครองลิขสิทธิไ์ มตรงกับวันสิน้ ปปฏิทนิ หรือในกรณีทไี่ มอาจ
ทราบวันครบกําหนดอายุ แหงการคุมครองลิขสิทธิท์ แี่ นนอน ใหลิขสิทธิย์ งั คงมี
อยูตอไปจนถึงวันสิ้นปปฏิทินของปนั้น

มาตรา ๒๖ การนํางานอันมีลขิ สิทธิอ์ อกทําการโฆษณาภายหลังจาก
ทีอ่ ายุแหงการคุมครองลิขสิทธิส์ นิ้ สุดลงไมกอใหเกิดลิขสิทธิใ์ นงานนัน้ ๆ ขึน้ ใหม

20
๒๐

ลิขสิทธิ์

๒๑
21

(๑) ทําซํ้าหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน

สวนที่ ๕
การละเมิดลิขสิทธิ์

(๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว

มาตรา ๒๘/๑ ๕ การทําซํา้ โดยการบันทึกเสียงหรือภาพหรือทัง้ เสียง
และภาพจากภาพยนตรอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ในโรงภาพยนตร
ตามกฎหมายวาดวยภาพยนตรและวีดิทัศน ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน
โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ในระหวางการฉายในโรงภาพยนตร
ใหถือวาเปน การละเมิดลิขสิทธิ์ และมิใหนํามาตรา ๓๒ วรรคสอง (๒) มาใช
บังคับ

มาตรา ๒๗ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพ

มาตรา ๒๙ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานแพรเสียงแพรภาพ

ระราชบัญญัตนิ โี้ ดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ใหถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้

อันมีลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕)
ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้

(๑) ทําซํ้าหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน

มาตรา ๒๘ การกระทําอยางใดอยางหนึง่ แกโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร
หรือสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมไดรับอนุญาต
ตามมาตรา ๑๕ (๕) ทัง้ นี้ ไมวาในสวนทีเ่ ปนเสียงและหรือภาพ ใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้

(๑) จัดทําโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพรเสียง
แพรภาพ ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(๒) แพรเสียงแพรภาพซํ้า ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(๓) จัดใหประชาชนฟงและหรือชมงานแพรเสียงแพรภาพ โดยเรียก
เก็บเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นในทางการคา
๕

มาตรา ๒๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๒
22

23
๒๓

ลิขสิทธิ์

มาตรา ๓๐ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโปรแกรมคอมพิวเตอร
อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให
ถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(๑) ทําซํ้าหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน

สวนที่ ๖
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์

(๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว

มาตรา ๓๑ ผู ใดรู อยู แลวหรือมีเหตุอันควรรู วางานใดไดทําขึ้น
โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น กระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานนั้นเพื่อหากําไร
ใหถือวาผูนั้นกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(๑) ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย ใหเชา เสนอใหเชา ใหเชาซื้อ หรือ
เสนอใหเชาซื้อ
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
(๓) แจกจายในลักษณะทีอ่ าจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์
(๔) นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร

มาตรา ๓๒ การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ หากไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวย
กฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ภายใตบังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
แกงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามวรรคหนึ่ง มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาได
กระทํา ดังตอไปนี้

๒๔
24

ลิขสิทธิ์

(๑) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร
(๒) ใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือเพื่อประโยชนของตนเองและ
บุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
(๓) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปน
เจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๔) เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปน
เจาของลิขสิทธิใ์ นงานนัน้

ลิขสิทธิ์

๒๕
25

ตามความจําเปนของคนพิการและองคกรผูจัดทํา รวมทัง้ หลักเกณฑและวิธกี าร
ดําเนินการเพื่อทําซํ้าหรือดัดแปลงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๒/๑ ๗ การจําหนายตนฉบับหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์
โดยผูไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในตนฉบับหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์นั้นโดยชอบ
ดวยกฎหมาย มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์

มาตรา ๓๒/๒ ๘ การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ทําหรือไดมาโดย

(๕) ทําซํ้า ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ เพื่อประโยชน
ในการพิจารณาของศาลหรือเจาพนักงาน ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือใน
การรายงานผลการพิจารณาดังกลาว

ชอบดวยกฎหมายในระบบคอมพิวเตอรที่มีลักษณะเปนการทําซํ้าที่จําเปน
ตองมีสําหรับการนําสําเนามาใชเพื่อใหอุปกรณที่ใชในระบบคอมพิวเตอรหรือ
กระบวนการสงงานอันมีลิขสิทธิ์ทางระบบคอมพิวเตอรทํางานไดตามปกติ
มิใหถือวาเปน การละเมิดลิขสิทธิ์

(๖) ทําซํ้า ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏโดยผู สอน
เพื่อประโยชนในการสอนของตน อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร

มาตรา ๓๒/๓ ๙ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการละเมิด

(๗) ทําซํ้า ดัดแปลงบางสวนของงาน หรือตัดทอน หรือทําบทสรุป
โดยผูสอน หรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจายหรือจําหนายแกผูเรียนในชั้นเรียน
หรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ตองไมเปนการกระทําเพื่อหากําไร
(๘) นํางานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
(๙) ๖ ทําซํ้า หรือดัดแปลง เพื่อประโยชนของคนพิการที่ไมสามารถ
เขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ อันเนื่องมาจากความบกพรองทางการเห็น การไดยิน
สติปญญา หรือการเรียนรู หรือความบกพรองอืน่ ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
โดยตองไมเปนการกระทําเพือ่ หากําไร ทัง้ นี้ รูปแบบของการทําซํา้ หรือดัดแปลง

ลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการ เจาของลิขสิทธิ์อาจยื่นคํารอง
ตอศาลเพื่อมีคําสั่งใหผูใหบริการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ผูใหบริการ หมายความวา
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอืน่ ในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถ
ติดตอถึงกันโดยประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมวาจะ
๖
๗
๘
๙

มาตรา ๓๒ วรรคสอง (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๒/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๒/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๖
26

๒๗
27

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์

เปนการใหบริการในนามของตนเองหรือในนามหรือเพื่อประโยชน ของบุคคล
อืน่

ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการตามระยะเวลาที่
ศาลกําหนด โดยคําสั่งศาลใหบังคับผูใหบริการไดทันที แลวแจงคําสั่งนั้นใหผู
ใหบริการทราบโดยไมชักชา ในกรณีเชนนี้ ใหเจาของลิขสิทธิ์ดําเนินคดีตอผู
กระทําละเมิดลิขสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ศาลมีคําสั่งใหระงับการกระทําที่อาง
วาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือนํางานที่อางวาไดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออก
จากระบบคอมพิวเตอร

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพือ่ ประโยชนของบุคคล
อื่น
คํารองตามวรรคหนึง่ ตองมีรายละเอียดโดยชัดแจงซึง่ ขอมูลหลักฐาน
และคําขอบังคับ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยูของผูใหบริการ
(๒) งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อางวาถูกละเมิดลิขสิทธิ์
(๓) งานที่อางวาไดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์

ในกรณีที่ผูใหบริการมิใชผูควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการใหมีการละเมิด
ลิขสิทธิใ์ นระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการ และผูใหบริการนั้นไดดําเนินการ
ตามคําสั่งศาลตามวรรคสี่แลว ผูใหบริการไมตองรับผิดเกี่ยวกับการกระทํา
ทีอ่ างวาเปนการละเมิดลิขสิทธิท์ เี่ กิดขึน้ กอนศาลมีคาํ สัง่ และหลังจากคําสัง่ ศาล
เปนอันสิ้นผลแลว

(๔) กระบวนการสืบทราบ วันและเวลาทีพ่ บการกระทํา และการกระทํา
หรือพฤติการณ ตลอดทั้งหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

ผูใหบริการไมตองรับผิดตอความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนิน
การตามคําสั่งศาล ตามวรรคสี่

(๕) ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการกระทําทีอ่ างวาเปนการละเมิด

มาตรา ๓๓ การกลาว คัด ลอก เลียน หรืออางอิงงานบางตอนตาม

ลิขสิทธิ์
(๖) คําขอบังคับใหผูใหบริการนํางานที่ทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออก
จากระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการ หรือระงับการละเมิดลิขสิทธิด์ วยวิธอี นื่ ใด
เมื่อศาลไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง ใหศาลทําการไตสวน หากศาล
เห็นวาคํารองมีรายละเอียดครบถวนตามวรรคสาม และมีเหตุจําเปนที่ศาล
สมควรจะมีคําสั่งอนุญาตตามคํารองนั้น ใหศาลมีคําสั่งใหผูใหบริการระงับ
การกระทําที่อางวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือนํางานที่อางวาไดทําขึ้นโดย

สมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรูถึง ความ
เปนเจาของลิขสิทธิใ์ นงานนัน้ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดปฏิบตั ติ าม
มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๔ การทําซํ้าโดยบรรณารักษของหองสมุดซึ่งงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากการทํา
ซํ้านั้นมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร และไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
ในกรณีดังตอไปนี้
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(๑) การทําซํ้าเพื่อใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอื่น
(๒) การทําซํา้ งานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอืน่ เพือ่ ประโยชน
ในการวิจยั หรือการศึกษา

มาตรา ๓๕ การกระทําแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธิต์ าม
พระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากไมมีวัตถุประสงค
เพื่อหากําไร และไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร
(๒) ใชเพื่อประโยชนของเจาของสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น
(๓) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น
(๔ เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปน
เจาของลิขสิทธิ์ ในโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น
(๕) ทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในจํานวนที่สมควรโดยบุคคลผู
ซึง่ ไดซือ้ หรือไดรับโปรแกรมนัน้ มาจากบุคคลอืน่ โดยถูกตอง เพือ่ เก็บไวใชประโยชน
ในการบํารุงรักษาหรือปองกันการสูญหาย
(๖) ทําซํ้า ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ เพื่อประโยชน
ในการพิจารณาของศาลหรือเจาพนักงานซึง่ มีอาํ นาจตามกฎหมาย หรือในการ
รายงานผลการพิจารณาดังกลาว
(๗) นําโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและ
ตอบในการสอบ
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(๘) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรในกรณีที่จําเปนแกการใช
(๙) จัดทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเก็บรักษาไวสําหรับการ
อางอิงหรือคนควาเพื่อประโยชนของสาธารณชน

มาตรา ๓๖ การนํางานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพือ่ เผยแพร
ตอสาธารณชนตามความเหมาะสมโดยมิไดจัดทําขึ้น หรือดําเนินการเพื่อหา
กําไรเนือ่ งจากการจัดใหมีการเผยแพรตอสาธารณชนนัน้ และมิไดจัดเก็บคาเขาชม
ไมวาโดยทางตรง หรือโดยทางออมและนักแสดงไมไดรับคาตอบแทนใน
การแสดงนั้น มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเปนการดําเนินการโดย
สมาคม มูลนิธิ หรือองคการอืน่ ทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ การสาธารณกุศล การศึกษา
การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห และ ไดปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๒ วรรคหนึง่

มาตรา ๓๗ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การกอสราง การแกะ
ลายเสน การปน การแกะสลัก การพิมพภาพ การถายภาพ การถายภาพยนตร
การแพรภาพ หรือการกระทําใดๆ ทํานองเดียวกันนี้ซึ่งศิลปกรรมใดอันตอง
เปดเผยประจําอยูในทีส่ าธารณะ นอกจากงานสถาปตยกรรม มิใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรมนั้น

มาตรา ๓๘ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเสน การปน
การแกะสลัก การพิมพภาพ การถายภาพ การถายภาพยนตรหรือการแพรภาพ
ซึง่ งานสถาปตยกรรมใด มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสถาปตยกรรม
นั้น
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มาตรา ๓๙ การถายภาพหรือการถายภาพยนตรหรือการแพรภาพ
ซึง่ งานใดๆ อันมีศิลปกรรมใดรวมอยูเปนสวนประกอบดวย มิใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจาก
ผูสรางสรรคเปนเจาของ อยูดวยการที่ผูสรางสรรคคนเดียวกันไดทําศิลปกรรม
นั้นอีกในภายหลังในลักษณะที่เปนการทําซํ้าบางสวนกับศิลปกรรมเดิม หรือ
ใชแบบพิมพ ภาพราง แผนผัง แบบจําลอง หรือขอมูลที่ไดจากการศึกษาที่ใช
ในการทําศิลปกรรมเดิม ถาปรากฏวาผูสรางสรรคมิไดทําซํ้าหรือลอกแบบ
ในสวนอันเปน สาระสําคัญของศิลปกรรมเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ในศิลปกรรมนั้น

มาตรา ๔๑ อาคารใดเปนงานสถาปตยกรรมอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ การบูรณะอาคารนัน้ ในรูปแบบเดิมมิใหถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ในภาพยนตรใด
สิ้นสุดลงแลว มิใหถือวาการนําภาพยนตรนั้นเผยแพรตอสาธารณชนเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ
สิ่งบันทึกเสียงหรืองานที่ใชจัดทําภาพยนตรนั้น

มาตรา ๔๓ การทําซํ้า เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการโดย
เจาพนักงาน ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามคําสั่งของเจาพนักงานดังกลาว
ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้และที่อยูในความครอบครองของ
ทางราชการมิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒
วรรคหนึ่ง

หมวด ๒
สิทธิของนักแสดง

มาตรา ๔๔ นักแสดงยอมมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําอันเกี่ยวกับ
การแสดงของตน ดังตอไปนี้
(๑) แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งการแสดง เวน
แตจะเปนการแพรเสียงแพรภาพหรือเผยแพรตอสาธารณชนจากสิ่งบันทึก
การแสดงที่มีการบันทึกไวแลว
(๒) บันทึกการแสดงที่ยังไมมีการบันทึกไวแลว
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(๓) ทําซํ้าซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผูบันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาต
จากนักแสดงหรือสิ่งบันทึกการแสดงที่ไดรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงคอื่น
หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เขาขอยกเวนการละเมิดสิทธิของนักแสดงตาม
มาตรา ๕๓

มาตรา ๔๕ ผูใดนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งไดนําออกเผยแพร
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มาตรา ๔๘ ใหนักแสดงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามมาตรา ๔๕
หากเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) นักแสดงมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในขณะที่
มีการบันทึกเสียงการแสดงนั้น หรือในขณะที่เรียกรองสิทธิ หรือ

เพื่อวัตถุประสงคทางการคาแลว หรือนําสําเนาของงานนัน้ ไปแพรเสียงหรือเผย
แพรตอสาธารณชนโดยตรง ใหผูนั้นจายคาตอบแทนที่เปนธรรมแกนักแสดง
ในกรณีที่ตกลงคาตอบแทนไมได ใหอธิบดีเปนผูมีคําสั่งกําหนดคาตอบแทน
ทัง้ นี้ โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนัน้

(๒) การบันทึกเสียงการแสดงหรือสวนใหญของการบันทึกเสียงการ
แสดงนัน้ เกิดขึน้ ในราชอาณาจักร หรือในประเทศทีเ่ ปนภาคีแหงอนุสญั ญาวาดวย
การคุมครองสิทธิของนักแสดงซึง่ ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

คําสัง่ ของอธิบดีตามวรรคหนึง่ คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการได
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือแจงคําสัง่ ของอธิบดี คําวินจิ ฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด

แตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการแสดง ในกรณีที่มีการบันทึกการแสดงใหมีอายุ
หาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการบันทึกการแสดง

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่การแสดงหรือการบันทึกเสียงการแสดงใด มี
นักแสดงมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป นักแสดงเหลานั้นอาจแตงตั้งตัวแทนรวมเพื่อ
ดูแลหรือบริหารเกี่ยวกับสิทธิของตนได

มาตรา ๔๗ ใหนักแสดงมีสิทธิในการแสดงตามมาตรา ๔๔ หากเปน
ไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) นักแสดงนั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือ
(๒) การแสดงหรือสวนใหญของการแสดงนัน้ เกิดขึน้ ในราชอาณาจักร หรือ
ในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่ง
ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

มาตรา ๔๙ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ ใหมีอายุหาสิบปนับ

มาตรา ๕๐ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๕ ใหมีอายุหาสิบป นับแต
วันสิ้นปปฏิทินของปที่ไดมีการบันทึกการแสดง

มาตรา ๕๑ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ยอม
โอนใหแกกันไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และจะโอนใหโดยมีกําหนดเวลา
หรือตลอดอายุแหงการคุมครองก็ได
ในกรณีทมี่ นี กั แสดงมากกวาหนึง่ คนขึน้ ไป นักแสดงมีสทิ ธิโอนเฉพาะ
สิทธิสวนที่เปนของตนเทานั้น
การโอนโดยทางอืน่ นอกจากทางมรดกตองทําเปนหนังสือลงลายมือชือ่
ผูโอนและผูรับโอน ถาไมไดกําหนดระยะเวลาไวในสัญญาโอนใหถือวาเปนการโอน
มีกําหนดระยะเวลาสามป
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มาตรา ๕๑/๑ ๑๐ นักแสดงยอมมีสิทธิที่จะแสดงวาตนเปนนักแสดง
ในการแสดงของตน และ มีสิทธิหามผูรับโอนสิทธิของนักแสดงหรือบุคคลอื่น
ใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือทําโดยประการอื่นใดแกการแสดงนั้นจน
เกิดความเสียหายตอชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของนักแสดง และเมื่อนักแสดง
ถึงแกความตาย ทายาทของนักแสดงมีสิทธิฟองรองบังคับตามสิทธิดังกลาว
ไดตลอดอายุแหงการคุมครองสิทธิของนักแสดง ทั้งนี้ เวนแตจะไดตกลงกันไว
เปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร

หมวด ๒/๑
ขอมูลการบริหารสิทธิ
และมาตรการทางเทคโนโลยี ๑๒

มาตรา ๕๒ ผูใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๔๔ โดยไมได
รับอนุญาตจากนักแสดงหรือไมจายคาตอบแทนตามมาตรา ๔๕ ใหถือวาผูนั้น
ละเมิดสิทธิของนักแสดง

มาตรา ๕๓ ๑๑ ใหนํามาตรา ๓๒ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓
มาตรา๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับ
แกสิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม

มาตรา ๕๓/๑ ๑๓ การลบหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลการบริหารสิทธิ
โดยรูอยูแลววาการกระทํานั้นอาจจูงใจใหเกิด กอใหเกิด ใหความสะดวก
หรือปกปดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ใหถือวาเปนการละเมิด
ขอมูลการบริหารสิทธิ

มาตรา ๕๓/๒ ๑๔ ผูใดรูอยูแลววางานหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์
นั้นไดมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลการบริหารสิทธิ ใหถือวาผูนั้นกระทํา
การละเมิดขอมูลการบริหารสิทธิดวย ถาไดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งแก
งานนั้นดังตอไปนี้
๑๐
๑๑

มาตรา ๕๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๕๓ แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๒

๑๓
๑๔

หมวด ๒/๑ ขอมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี มาตรา ๕๓/๑
ถึง มาตรา ๕๓/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๕๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๕๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
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มาตรา ๕๓/๔ ๑๖ การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีหรือการ

(๑) นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหนาย
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน

มาตรา ๕๓/๓ ๑๕ การกระทําใดๆ ดังตอไปนี้ มิใหถือวาเปนการละเมิด

ใหบริการเพื่อกอใหเกิดการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี โดยรูอยูแลว
วาการกระทํานัน้ อาจจูงใจหรือกอใหเกิดการละเมิดลิขสิทธิห์ รือสิทธิ ของนักแสดง
ใหถือวาเปนการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี

ขอมูลการบริหารสิทธิ
(๑) การลบหรือเปลีย่ นแปลงขอมูลการบริหารสิทธิโดยเจาพนักงานผูมี
อํานาจตามกฎหมาย เพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย การอันจําเปน
ในการปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคงแหงชาติ หรือวัตถุประสงคอื่น
ในทํานองเดียวกัน
(๒) การลบหรือเปลีย่ นแปลงขอมูลการบริหารสิทธิโดยสถาบันการศึกษา
หอจดหมายเหตุ หองสมุด หรือองคกรแพรเสียงแพรภาพสาธารณะ ที่ไมไดมี
วัตถุประสงคเพื่อหากําไร
(๓) การเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งงานหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์
ที่มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลการบริหารสิทธิ โดยสถาบันการศึกษา
หอจดหมายเหตุ หองสมุด หรือองคกรแพรเสียงแพรภาพสาธารณะ ที่ไมไดมี
วัตถุประสงคเพื่อหากําไร
ลักษณะของขอมูลบริหารสิทธิตาม (๒) และงานหรือสําเนางานอันมี
ลิขสิทธิ์ที่มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลการบริหารสิทธิตาม (๓) ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๓/๕ ๑๗ การกระทําตามมาตรา ๕๓/๔ ในกรณีดังตอไปนี้
มิใหถือวาเปนการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี
(๑) การกระทํานัน้ จําเปนสําหรับการกระทําแกงานอันมีลขิ สิทธิท์ ไี่ ดรับ
ยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
(๒) เพื่อวิเคราะหองคประกอบที่จําเปนของโปรแกรมคอมพิวเตอร
ในการใชงานรวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอรอื่น
(๓) เพื่อประโยชนแหงการวิจัย วิเคราะห และหาขอบกพรองของ
เทคโนโลยีการเขารหัส โดยผูกระทําตองไดมาซึง่ งานหรือสําเนางานอันมีลขิ สิทธิ์
โดยชอบดวยกฎหมายและไดใชความพยายาม โดยสุจริตในการขออนุญาต
จากเจาของลิขสิทธิ์แลว
(๔) เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะในการทดสอบ ตรวจสอบ หรือแกไข
ระบบความมั่นคงปลอดภัย ของคอมพิวเตอร ของระบบคอมพิวเตอร หรือ
ของเครือขายคอมพิวเตอร โดยไดรับอนุญาตจากเจาของคอมพิวเตอร ระบบ
คอมพิวเตอร หรือเครือขายคอมพิวเตอร แลวแตกรณี
๑๖

๑๕

มาตรา ๕๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
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๑๗

มาตรา ๕๓/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๕๓/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
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(๕) เพื่อระงับการทํางานของมาตรการทางเทคโนโลยีในสวนที่เกี่ยว
กั บ การรวบรวมหรื อ กระจายขอมู ล บงชี้ ส วนบุ ค คลที่ ส ะทอนใหเห็ น ถึ ง
กิจกรรมบนอินเทอรเน็ตของผูที่เขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยการกระทํานั้น
ตองไมกระทบตอการเขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยบุคคลอื่น
(๖) การกระทําโดยเจาพนักงานผูมีอาํ นาจตามกฎหมาย เพือ่ บังคับการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย การอันจําเปนในการปองกันประเทศ การรักษาความ
มั่นคงแหงชาติหรือวัตถุประสงคอื่นในทํานองเดียวกัน

หมวด ๓
การใชลิขสิทธิ์ในพฤติการณพิเศษ

(๗) การกระทําโดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ หองสมุด
หรือองคกรแพรเสียงแพรภาพสาธารณะ ที่ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร
เพื่อเขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไมอาจเขาถึงไดดวยวิธีอื่น

มาตรา ๕๔ ผูมีสัญชาติไทยซึ่งประสงคจะขออนุญาตใชลิขสิทธิ์ใน
งานทีม่ กี ารเผยแพร ตอสาธารณชนในรูปของสิง่ พิมพหรืออยางอืน่ ทีค่ ลายคลึงกัน
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชนในการเรียน การสอน หรือคนควา ที่มิได
มีวัตถุประสงคเพื่อหากําไรอาจยื่นคําขอตออธิบดี โดยแสดงหลักฐานวาผูขอ
ไดขออนุญาตใหลิขสิทธิ์ในการจัดทําคําแปลเปนภาษาไทย หรือทําซํ้าสําเนา
งานที่ไดเคยจัดพิมพงานแปลเปนภาษาไทยดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ แตได
รับการปฏิเสธหรือเมือ่ ไดใชเวลาอันสมควรแลวแตตกลงกันไมได ถาปรากฏวา
ในขณะที่ยื่นคําขอดังกลาว

40
๔๐
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(๑) เจาของลิขสิทธิ์มิไดจัดทําหรืออนุญาตใหผูใดจัดทําคําแปลเปน
ภาษาไทยของงานดังกลาวออกทําการโฆษณาภายในสามปหลังจากที่ไดมี
การโฆษณางานเปนครั้งแรก หรือ

ออกใหแกผูไดรับอนุญาต เปนอันสิน้ สุดลง และแจงใหผูไดรับอนุญาตทราบถึง
คําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
สําเนาสิ่งพิมพที่จัดทําหรือจัดพิมพขึ้นกอนที่อธิบดีมีคําสั่งใหหนังสือ
อนุญาตสิ้นสุดลง ผูไดรับอนุญาตมีสิทธิที่จะจําหนายสําเนาดังกลาวจนกวาจะ
หมดสิ้นไป
(๕) หามมิใหผูไดรับอนุญาตสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสําเนา
สิ่งพิมพที่ไดรับอนุญาตใหจัดแปลหรือจัดทําเปนภาษาไทยดังกลาว เวนแตจะ
เขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
(ก) ผูรับที่อยูตางประเทศเปนบุคคลสัญชาติไทย
(ข) สิง่ พิมพดังกลาวใชเพือ่ วัตถุประสงคในการเรียน การสอน หรือคนควา
(ค) การสงสิ่งพิมพดังกลาวจะตองไมเปนไปเพื่อการคา และ
(ง) ประเทศทีส่ งิ่ พิมพถูกสงไปดังกลาวจะตองอนุญาตใหประเทศไทยสง
หรือแจกจายสิ่งพิมพดังกลาวในประเทศนั้น
มาตรา ๕๕ เมื่อไดรับคําขอตามมาตรา ๕๔ ใหอธิบดีดําเนินการให
มีการตกลงกันระหวางคูกรณีในเรื่องคาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์
ในกรณีที่ตกลงกันไมได ใหอธิบดีเปนผูพิจารณามีคําสั่งกําหนดคาตอบแทนที่
เปนธรรม โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น และอาจ
กําหนดเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร
เมื่อไดมีการกําหนดคาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์แลวให
อธิบดีออกหนังสืออนุญาตใหแกผูขอใชลิขสิทธิ์
คําสัง่ ของอธิบดีตามวรรคหนึง่ คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการได
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือแจงคําสัง่ ของอธิบดี คําวินจิ ฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด

(๒) เจาของลิขสิทธิ์ไดจัดพิมพคําแปลงานของตนเปนภาษาไทยออก
ทําการโฆษณา ซึ่งเมื่อพนกําหนดสามปหลังจากที่ไดจัดพิมพคําแปลงานดัง
กลาวครั้งสุดทายไมมีการจัดพิมพคําแปลงานนั้นอีกและไมมีสําเนาคําแปล
งานดังกลาวในทองตลาด
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง หามมิใหอธิบดีมีคําสั่งอนุญาต
หากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) สิ้นสุดลงไมเกินหกเดือน
(๒) ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตมีสิทธิแตเพียง
ผูเดียวในการจัดทําคําแปลหรือจัดพิมพคําแปลงานที่ไดรับอนุญาตดังกลาว
และในกรณีที่ระยะเวลาในหนังสืออนุญาตยังไมสิ้นสุดลงหรือสิ้นสุดยังไมเกิน
หกเดือน หามมิใหอธิบดีอนุญาตใหบุคคลอื่นจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยใน
งานลิขสิทธิ์เดียวกันนั้นอีก
(๓) หามมิใหผูไดรับอนุญาตโอนสิทธิทไี่ ดรับอนุญาตใหแกบุคคลอืน่
(๔) ถาเจาของลิขสิทธิห์ รือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์
แสดงตออธิบดีวา ตนไดจัดทําคําแปลเปนภาษาไทย หรือจัดพิมพคําแปลงาน
ดังกลาวเปนภาษาไทย โดยมีเนือ้ หาเหมือนกันกับสิง่ พิมพทีไ่ ดรับอนุญาตตามมาตรา
๕๕ และจําหนายสิง่ พิมพนัน้ ในราคาทีเ่ หมาะสมโดยเปรียบเทียบกับงานอืน่ ใน
ลักษณะเดียวกันทีจ่ าํ หนายในประเทศไทย ใหอธิบดีมคี าํ สัง่ วาหนังสืออนุญาตที่
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มาตรา ๕๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

หมวด ๔
คณะกรรมการลิขสิทธิ์

ในกรณีทกี่ รรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีทคี่ ณะรัฐมนตรี
แตงตัง้ กรรมการเพิม่ ขึน้ ในระหวางทีก่ รรมการซึง่ แตงตัง้ ไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนงใหผู ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว

มาตรา ๕๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

มาตรา ๕๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการ

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก

ลิขสิทธิ์” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒซิ งึ่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ อีกไมเกินสิบสองคน ในจํานวนนี้จะ
ตองแตงตั้งจากผูแทนของสมาคมเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงและผู
แทนของสมาคมผูใชงานลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเปนจํานวนไมนอยกวา
หกคนเปนกรรมการ

(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

คณะกรรมการจะแตงตัง้ บุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ

มาตรา ๕๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม

ก็ได

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ

ไมนอยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงเปนองคประชุม ถาประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหกรรมการทีม่ าประชุม
เลือกกรรมการคนหนึง่ เปนประธานในทีป่ ระชุม การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุม
ใหถือเสียงขางมาก
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กรรมการคนหนึง่ ใหมีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๖๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๕
ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง
ระหวางประเทศ

(๒) วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๕
(๓) สงเสริมหรือสนับสนุนสมาคม หรือองคกรของผูสรางสรรคหรือ
นักแสดงเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อจัดเก็บคาตอบแทนจากบุคคลอื่นที่ใช
งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงและการคุมครองหรือปกปองสิทธิหรือ
ประโยชนอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และให
นํามาตรา ๕๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ในการปฏิบตั หิ นาที่ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอํานาจ
ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุ
ใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน

มาตรา ๖๑ งานอันมีลิขสิทธิ์ของผูสรางสรรคและสิทธิของนักแสดง
ของประเทศทีเ่ ปนภาคีแหงอนุสญ
ั ญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิห์ รืออนุสญ
ั ญา
วาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึง่ ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรืองาน
อันมีลิขสิทธิ์ขององคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยรวมเปนสมาชิกอยู
ดวย ยอมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศรายชื่อประเทศภาคีแหงอนุสัญญาวา
ดวยการคุมครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดง
ในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๖
คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง
ขอมูลการบริหารสิทธิ
และมาตรการทางเทคโนโลยี ๑๘

๔๗
47

งานใดมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อของบุคคลใดที่อางวาตนเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงแสดงไวใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลซึ่งเปน
เจาของชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อนั้นเปนผู สรางสรรคหรือนักแสดง
งานใดไมมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อแสดงไว หรือมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทน
ชื่อแสดงไว แตมิไดอางวาเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และมีชื่อ
หรือสิ่งใดที่ใชแทนชื่อของบุคคลอื่นซึ่งอางวาเปนผูพิมพ ผูโฆษณา หรือผูพิมพ
และผูโฆษณาแสดงไว ใหสันนิษฐานไวกอนวา บุคคลซึ่งเปนผูพิมพ ผูโฆษณา
หรื อ ผู พิ ม พและผู โฆษณานั้ น เปนเจาของลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ข องนั ก แสดง
ในงานนั้น

มาตรา ๖๓ หามมิใหฟองคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
มาตรา ๖๒ คดีเกีย่ วกับลิขสิทธิห์ รือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัติ
นี้ ไมวาจะเปนคดีแพงหรือคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวางานทีม่ กี ารฟองรอง
ในคดีนั้น เปนงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิ ของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้
และโจทกเปนเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงในงานดังกลาว เวนแตจําเลย
จะโตแยงวาไมมีผูใดเปนเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง หรือโตแยง
สิทธิของโจทก
๑๘

ชื่อหมวด ๖ คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง ขอมูลการบริหารสิทธิและ
มาตรการทางเทคโนโลยี แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อพนกําหนดสามป นับแตวันที่เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงรูถึง
การละเมิดและรูตัวผูกระทําละเมิด แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบป นับแตวันที่มีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
ศาลมีอํานาจสั่งใหผูละเมิดชดใชคาเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึง ความรายแรงของความ
เสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับ
ตามสิทธิ ของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงดวย
ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจงวาการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงเปนการกระทําโดยจงใจหรือมีเจตนาเปนเหตุใหงานอันมีลิขสิทธิ์
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หรือสิทธิของนักแสดงสามารถเขาถึงโดยสาธารณชนไดอยางแพรหลาย ใหศาล
มีอํานาจสั่งใหผูละเมิดจายคาเสียหายเพิ่มขึ้นไมเกินสองเทาของคาเสียหาย
ตามวรรคหนึ่ง ๑๙

มาตรา ๖๕ ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวาบุคคลใดกระทําการ
หรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดง เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงอาจขอใหศาลมีคําสั่งให
บุคคลดังกลาวระงับหรือละเวนการกระทําดังกลาวนั้นได

หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่

คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งไมตัดสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดงในการเรียกรองคาเสียหายตามมาตรา ๖๔

มาตรา ๖๗ เพือ่ ประโยชนในการปฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
มาตรา ๖๕/๑ ใหนํามาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ มาใช
๒๐

บั ง คั บ แกการฟองคดี เ กี่ ย วกั บ ขอมู ล การบริ ห ารสิ ท ธิ แ ละมาตรการทาง
เทคโนโลยีโดยอนุโลม

มาตรา ๖๖ ความผิดตามพระราชบัญญัตนิ เี้ ปนความผิดอันยอมความได

๑๙
๒๐

มาตรา ๖๔ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๖๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

นี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในอาคาร สถานทีท่ าํ การ สถานทีผ่ ลิต หรือสถานทีเ่ ก็บสินคา
ของบุคคลใดในเวลาระหวางพระอาทิตยขึน้ ถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ
ของสถานที่นั้น หรือเขาไปใน
ยานพาหนะ เพื่อตรวจคนสินคา หรือตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควร
สงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
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(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิง่ ของทีเ่ กีย่ วของกับการกระทําความผิด
เพือ่ ประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยวามีการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๘
บทกําหนดโทษ

(๓) สัง่ ใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือใหสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน
อืน่ ในกรณีมเี หตุอนั ควรเชือ่ วาถอยคํา สมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานดังกลาว
มีประโยชนแกการคนพบหรือ ใชเปนพยานหลักฐาน ในการพิสจู นการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร

มาตรา ๖๘ ในการปฏิบตั หิ นาที่ พนักงานเจาหนาทีต่ องแสดงบัตรประจําตัว
แกบุคคล ซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาทีใ่ หเปนไปตามแบบทีร่ ฐั มนตรีกาํ หนด

มาตรา ๖๙ ผู ใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
ตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึง่ เปนการกระทําเพือ่ การคา ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตหกเดือนถึงสีป่ หรือปรับตัง้ แตหนึง่ แสนบาทถึงแปดแสน
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๙/๑ ๒๑ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๒๘/๑
ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหกเดือนถึงสี่ป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึง
แปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๒๑

มาตรา ๖๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

๕๒
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มาตรา ๗๐ ผูใดกระทําการอันละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแต หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึง่ เปนการกระทําเพือ่ การคา ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึง
สี่แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๗๐/๑ ๒๒ ผูใดกระทําการละเมิดขอมูลการบริหารสิทธิตาม
มาตรา ๕๓/๑ หรือ มาตรา ๕๓/๒ หรือละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีตาม
มาตรา ๕๓/๔ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

๕๓
53

มาตรา ๗๔ ๒๓ ในกรณีทผี่ กระทํ
ู าผิดเปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทําความ
รับผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ หรือใน
กรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการ
หรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิตบิ คุ คลนัน้ กระทําความผิด ผูนัน้ ตองรับโทษ
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย

มาตรา ๗๕

๒๔

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึง่ เปนการกระทําเพือ่ การคา ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึง
สี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

บรรดาสิ่งที่ไดทําขึ้นหรือนําเขามาในราชอาณาจักร
อันเปนการละเมิดลิขสิทธิห์ รือสิทธิของนักแสดง และสิง่ ทีไ่ ดใชในการกระทําความ
ผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียทั้งสิ้นหรือในกรณีที่ศาลเห็นสมควร
ศาลอาจสัง่ ใหทําใหสิง่ นัน้ ใชไมไดหรือจะสัง่ ทําลายสิง่ นัน้ ก็ได โดยใหผูกระทําละเมิด
เสียคาใชจายในการนั้น

มาตรา ๗๑ ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตาม

มาตรา ๗๖ คาปรับที่ไดชําระตามคําพิพากษา ใหจายแกเจาของ

ที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ ของนักแสดงเปนจํานวนกึ่งหนึ่ง แตทั้งนี้ไมเปนการกระทบ
กระเทือนถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ ของนักแสดงที่จะฟองเรียกคา
เสียหายในทางแพงสําหรับสวนที่เกินจํานวนเงินคาปรับที่เจาของลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดงไดรับแลวนั้น

มาตรา ๗๒ ผู ใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาทีซ่ งึ่ ปฏิบตั หิ นาทีต่ ามมาตรา ๖๗ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของ
พนักงานเจาหนาทีซ่ งึ่ สัง่ ตามมาตรา ๖๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๗๓ ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตนิ ี้
เมือ่ พนโทษแลว ยังไมครบกําหนดหาป กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตนิ อี้ กี
ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
๒๒

มาตรา ๗๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๗๗ ๒๕ ความผิดตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึง่ มาตรา ๗๐ วรรค
หนึ่ง และมาตรา ๗๐/๑ วรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบได
๒๓

๒๔
๒๕

มาตรา ๗๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๗๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๗๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

54
๕๔

ลิขสิทธิ์

บทเฉพาะกาล

๕๕
55

หมายเหตุ :-

วรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๒๑ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับ ความคุมครองลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัตินี้

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีพ่ ระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติตางๆ จึงไมสอดคลอง
กับสถานการณทัง้ ภายในและภายนอกประเทศทีไ่ ดเปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะ
การพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจการคา และอุตสาหกรรมของประเทศ
และระหวางประเทศ สมควรทีจ่ ะไดมีการปรับปรุงมาตรการคุมครองดานลิขสิทธิ์
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ดังกลาวและเพื่อสงเสริม
ใหมีการสรางสรรคงานในดานวรรณกรรม ศิลปกรรม และงานดานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

งานทีไ่ ดจัดทําขึน้ กอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ และไมมีลขิ สิทธิ์
ตามพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔
หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ แตเปนงานที่ไดรับความคุมครอง
ลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหไดรับความคุมครองลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตนิ ี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑ ตอนที่ ๕๙ ก
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๗๘ งานอันมีลิขสิทธิ์อยูแลวตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

56
๕๖

ลิขสิทธิ์

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมายเหตุ :โดยที่ป จจุบันมีการนําขอมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี
มาใชในการคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง สมควรกําหนด
ใหมีการคุมครองขอมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี รวมทั้ง
กําหนดขอยกเวนการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงเพิ่มขึ้น
อีกทั้งสมควรกําหนดใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทําละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนั ก แสดงที่ ทํ า ใหงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ข องนั ก แสดงเขาถึ ง โดย
สาธารณชนไดอยางแพรหลาย ตองจายคาเสียหายเพิม่ ขึน้ และสมควรกําหนด
ใหศาลมีอํานาจสั่งริบหรือสั่งทําลายสิ่งที่ใชในการกระทําความผิดและสิ่งที่ได
ทําขึ้นหรือนําเขามาในราชอาณาจักร อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงไดดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบังคับเมือ่ พนกําหนดหนึง่ รอยแปด
สิบวันนับแตวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๑๔ บรรดาคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงที่มีการ
ฟองคดีอาญาไวกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับและยังไมถึงทีส่ ดุ ใหนํามาตรา

ลิขสิทธิ์

๕๗
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๗๕ แหงพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ ง แกไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับกับสิ่งที่ไดทําขึ้นหรือนําเขามาในราชอาณาจักร
อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง

มาตรา ๑๕ ใหรัฐมนตรีว าการกระทรวงพาณิชยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๖ ก
วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘

58
๕๘

ลิขสิทธิ์

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันมีปญหา
การทําซํ้าโดยการบันทึกเสียงหรือภาพหรือทั้งเสียงและภาพจากภาพยนตร
ในระหวางการฉายในโรงภาพยนตรทัง้ ภาพยนตรไทยและภาพยนตรตางประเทศ
โดยไมไดรับอนุญาต แลวนําไปทําซํ้าในสื่อตาง ๆ เชน แผนซีดี หรือแผนดีวดี ี
เปนตนออกจําหนาย สรางความเสียหายทางเศรษฐกิจตออุตสาหกรรมภาพยนตร
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเปนอยางมากซึ่งเปนการขัดตอการแสวงหาประโยชน
จากงานอันมีลขิ สิทธิต์ ามปกติของเจาของลิขสิทธิห์ รือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
และอาศัยขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ในปจจุบัน
โดยอางวาเปนการทําซํ้าเพื่อประโยชนของตัวเอง จึงสมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยกําหนดใหการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์
ในลักษณะดังกลาวเปนความผิดเฉพาะ และมีอตั ราโทษ เชนเดียวกับการกระทํา
ละเมิดลิขสิทธิเ์ พือ่ การคา นอกจากนีส้ มควรกําหนดขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
เพิ่มเติม เพื่อประโยชนของคนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการไดยิน
คนพิการทางสติปญญา และคนพิการประเภทอืน่ ทีก่ าํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
ที่จะสามารถเขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ไดตามความจําเปน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

ลิขสิทธิ์

๕๙
59

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวัน
นับแตวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๖ ก
วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร
พ.ศ. ๒๕๒๒
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

พระราชบัญญัติ

สิทธิบัตร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสิทธิบัตรเพื่อคุมครอง
การประดิษฐและการออกแบบผลิตภัณฑ
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จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํา
แนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ. ๒๕๒๒”

มาตรา ๒

๑

พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอย
แปดสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๓ ๒ ในพระราชบัญญัตินี้
“สิทธิบัตร” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุ มครอง
การประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ ตามที่กําหนดในหมวด ๒ และ
หมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้
“อนุสิทธิบัตร” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครอง
การประดิษฐ ตามที่กําหนดในหมวด ๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัตินี้
“การประดิษฐ” หมายความวา การคิดคนหรือคิดทําขึ้น อันเปนผล
ใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม หรือการกระทําใดๆ ที่ทําใหดีขึ้น
ซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี
๑
๒

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๓๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๖ มีนาคม ๒๕๒๒
มาตรา ๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

“กรรมวิธี” หมายความวา วิธกี าร กระบวนการ หรือกรรมวิธใี นการผลิต
หรือการเก็บรักษาใหคงสภาพหรือใหมีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพ
ใหดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ และรวมถึงการใชกรรมวิธีนั้น ๆ ดวย
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“แบบผลิตภัณฑ” หมายความวา รูปรางของผลิตภัณฑ หรือ องคประกอบ
ของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ อันมีลักษณะพิเศษสําหรับ ผลิตภัณฑซึ่ง
สามารถใชเปนแบบสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได
“ผูทรงสิทธิบัตร” หมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิบัตร
“ผูทรงอนุสิทธิบัตร” หมายความรวมถึงผูรับโอนอนุสิทธิบัตร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสิทธิบัตร
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึง่ รัฐมนตรีแตงตัง้ ให ปฏิบตั กิ าร
ตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๒
สิทธิบัตรการประดิษฐ
สวนที่ ๑
การขอรับสิทธิบัตร

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และให
หมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรัู กษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี

มาตรา ๔ ใหรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงพาณิ ช ยรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอาํ นาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้
ลดหรือ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได

มาตรา ๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรได
ตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนการประดิษฐขึ้นใหม
(๒) เปนการประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น และ
(๓) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม
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มาตรา ๖ ๓ การประดิษฐขึ้นใหม ไดแกการประดิษฐที่ไมเปนงานที่
ปรากฏอยูแลว
งานที่ปรากฏอยูแลว ใหหมายความถึงการประดิษฐ ดังตอไปนี้ดวย
(๑) การประดิษฐทีม่ หี รือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวัน
ขอรับสิทธิบัตร
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๖๙
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การเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเปนผลมาจาก
การกระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย หรือการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียด
โดยผูประดิษฐ รวมทั้งการแสดงผลงานของผูประดิษฐในงานแสดงสินคา
ระหวางประเทศ หรือในงานแสดงตอสาธารณชนของทางราชการ และการ
เปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดดังกลาวไดกระทําภายในสิบสองเดือน
กอนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการเปดเผยสาระสําคัญหรือ
รายละเอียดตาม (๒)

(๒) การประดิษฐที่ไดมีการเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดใน
เอกสารหรือสิ่งพิมพที่ไดเผยแพรอยู แลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร
กอนวันขอรับสิทธิบัตร และไมวาการเปดเผยนัน้ จะกระทําโดยเอกสารสิง่ พิมพ
การนําออกแสดง หรือการเปดเผยตอสาธารณชนดวยประการใด ๆ

ที่ไมเปนที่ประจักษโดยงายแกบุคคลที่มีความชํานาญในระดับสามัญสําหรับ
งานประเภทนั้น

(๓) ๔ การประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลวไมวาในหรือ
นอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร

การประดิษฐที่สามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทัง้
หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม

(๔) ๕ การประดิษฐทีม่ ผี ขอรั
ู บสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั รไวแลวนอกราช
อาณาจักรเปนเวลาเกินสิบแปดเดือนกอนวันขอรับสิทธิบัตรแตยังมิไดมีการ
ออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให

มาตรา ๙ ๗ การประดิษฐดังตอไปนี้ไมไดรับความคุ มครองตาม

ู บสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั รไวแลวไมวาใน
(๕) การประดิษฐทีม่ ผี ขอรั
หรือนอกราชอาณาจักร และไดประกาศโฆษณาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตร
ในราชอาณาจักร
๖

๓
๔
๕
๖

มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๖ วรรคสอง (๓) แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖ วรรคสอง (๔) แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖ วรรคสอง (๕) แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๗ การประดิษฐทีม่ ขี น้ั การประดิษฐสูงขึน้ ไดแกการประดิษฐ

มาตรา ๘ การประดิษฐทีส่ ามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม ไดแก

พระราชบัญญัติ
(๑) จุ ล ชี พ และสวนประกอบสวนใดสวนหนึ ่ ง ของจุ ล ชี พ ที ่ ม ี อ ยู
ตามธรรมชาติสัตว พืช หรือสารสกัดจากสัตวหรือพืช
(๒) กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(๓) ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
(๔) วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย หรือสัตว
๗

มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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(๕) การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี
อนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน

ใหลูกจางที่ทําการประดิษฐตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มีสิทธิไดรับ
บําเหน็จพิเศษจากนายจาง
สิทธิที่จะไดรับบําเหน็จพิเศษจะถูกตัดโดยสัญญาจางหาไดไม

มาตรา ๑๐ ผูประดิษฐเปนผูมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และมีสิทธิที่จะ
ไดรับการระบุชื่อวาเปนผูประดิษฐในสิทธิบัตร ๘
สิทธิขอรับสิทธิบัตรยอมโอนและรับมรดกกันได
การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอน
และผูรับโอน

มาตรา ๑๑ สิทธิขอรับสิทธิบตั รสําหรับการประดิษฐซึง่ ลูกจางไดประดิษฐ
ขึ้นโดยการทํ า งานตามสั ญ ญาจางหรื อ โดยสั ญ ญาจางที่ มี วั ต ถุ ป ระสงคให
ทําการประดิษฐยอมตกไดแกนายจาง เวนแตสัญญาจางจะระบุไวเปนอยางอืน่
ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางที่ทําการประดิษฐสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดดวยการใช วิธีการ สถิติหรือรายงานซึ่งลูกจางสามารถใชหรือลวงรู
ไดเพราะการเปนลูกจางตามสัญญาจางนั้น แมวาสัญญาจางจะมิไดเกี่ยวของ
กับการประดิษฐ

การขอรับสิทธิตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ใหยืน่ ตออธิบดีตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดบําเหน็จ
พิเศษใหแกลูกจางตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงคาจางความสําคัญในการ
ประดิษฐ ประโยชนที่นายจางไดรับหรือจะไดรับจากการประดิษฐดังกลาว
และเงื่อนไขอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๓ เพือ่ ประโยชนในการสงเสริมการประดิษฐของขาราชการ
หรือพนักงานองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ใหถือวาขาราชการ หรือพนักงาน
องคการของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี สิ ท ธิ เชนเดี ย วกั บ ลู ก จางตามความใน
มาตรา ๑๒ เวนแตระเบียบของทางราชการหรือองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
นั้น จะกําหนดไวเปนอยางอื่น

มาตรา ๑๔ ๙ บุคคลซึ่งจะขอรับสิทธิบัตรไดตองมีคุณสมบัติอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

มาตรา ๑๒ เพื่อสงเสริมใหมีการประดิษฐและเพื่อความเปนธรรม

(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูใน
ประเทศไทย

แกลูกจาง ในกรณีที่การประดิษฐของลูกจางตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ถา
นายจางไดรับประโยชนจากการประดิษฐหรือนําสิง่ ประดิษฐนัน้ ไปใช ใหลูกจาง
มีสิทธิไดรับบําเหน็จพิเศษจากนายจางนอกเหนือจากคาจางตามปกติได

(๒) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยู
ดวย

๘

มาตรา ๑๐ วรรคหนึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๙

มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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(๓) มี สั ญชาติ ของประเทศที ่ยิ นยอมใหบุ คคลสั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ
นิ ติ บุ ค คลที่ มี สํ า นั ก งานแหงใหญตั้ ง อยู ในประเทศไทยขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รใน
ประเทศนั้นได
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มาตรา ๑๖ ในกรณีบคุ คลหลายคนตางทําการประดิษฐอยางเดียวกัน

(๔) มีภูมิลําเนาหรืออยูในระหวางการประกอบอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรมอยางแทจริงและจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคี
แหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตร
ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

โดยไมไดรวมกันใหบุคคลซึ่งไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไวกอนเปนผูมีสิทธิรับ
สิทธิบัตร ถายื่นคําขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกัน ใหทําความตกลงกันวาจะให
บุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลา
ที่อธิบดีกําหนดใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน
สิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดดังกลาวให
ถือวาบุคคลเหลานั้นละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร

มาตรา ๑๕ ถามีบคุ คลหลายคนทําการประดิษฐรวมกัน บุคคลเหลา

มาตรา ๑๗ การขอรับสิทธิบตั รใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่

นั้น มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรรวมกัน

กําหนดโดยกฎกระทรวง

ในกรณีผูประดิษฐรวมคนใดไมยอมรวมขอรับสิทธิบัตรหรือติดตอ
ไมไดหรือไมมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร ผูประดิษฐคนอื่นจะขอรับสิทธิบัตรสําหรับ
การประดิษฐที่ไดทํารวมกันนั้นในนามของตนเองก็ได

คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้

ผูประดิษฐรวมซึ่งไมไดรวมขอรับสิทธิบัตรจะขอเขาเปนผูรวมขอรับ
สิทธิบัตรเมื่อใดก็ไดกอนมีการออกสิทธิบัตร เมื่อไดรับคําขอแลวใหพนักงาน
เจาหนาทีแ่ จงกําหนดวันสอบสวนไปยังผูขอรับสิทธิบตั รและผูรวมขอรับสิทธิบตั ร
ในการนี้ ใ หสงสํา เนาคําขอไปยั งผู ขอรับสิท ธิ บัต รและผู รวมขอสิท ธิ บั ตร
คนอื่นดวย

(๒) ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ

ในการสอบสวนตามวรรคสาม พนักงานเจาหนาทีจ่ ะเรียกผูขอรับสิทธิบตั ร
และผูรวมขอรับสิทธิบตั รมาใหถอยคําชีแ้ จงหรือใหสงเอกสารหรือสิง่ ใด
เพิ่ ม เติ ม ก็ ไ ดเมื่ อ พนั ก งานเจาหนาที่ ไ ดดํ า เนิ น การสอบสวนและ
อธิบดีไดวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผู ขอรับสิทธิบัตรและผู รวม
ขอรับสิทธิบัตร

(๑) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ

(๓) รายละเอียดการประดิษฐที่มีขอความสมบูรณรัดกุมและชัดแจง
อั น จะทํ า ใหผู มี ค วามชํ า นาญในระดั บ สามั ญ ในศิ ล ปะหรื อ วิ ท ยาการที่
เกี่ยวของสามารถทําและปฏิบัติการตามการประดิษฐนั้นได และตองระบุวิธี
การในการประดิษฐที่ดีที่สุดที่ผูประดิษฐจะพึงทราบได
(๔) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง
(๕) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงความตกลงหรือความรวม
มือระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตร หากคําขอรับสิทธิบัตรเปนไปตามที่
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กําหนดในความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศดังกลาว ใหถือวา
คําขอดังกลาวเปนคําขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ ๑๐

มาตรา ๑๘ คําขอรับสิทธิบตั รแตละฉบับใหขอไดเฉพาะการประดิษฐ
อยางเดียว คําขอรับสิทธิบตั รเพือ่ การประดิษฐหลายอยางในคําขอฉบับเดียวกันจะ
กระทําไดตอเมื่อการประดิษฐหลายอยางนั้นมีความเกี่ยวพันอันอาจถือไดวา
เปนการประดิษฐอยางเดียวกัน

มาตรา ๑๙ ๑๑ บุคคลใดแสดงการประดิษฐหรือสิง่ ประดิษฐในงานแสดง
ตอสาธารณชน ซึง่ หนวยงานของรัฐเปนผูจัดหรืออนุญาตใหมีขน้ึ ในราชอาณาจักร
ถาไดยื่ น คํ า ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รสํ า หรั บ การประดิ ษ ฐนั้ น ภายในสิ บ สองเดื อ น
นับแตวันเปดงานแสดงตอสาธารณชน ใหถือวาไดยื่นคําขอนั้นในวันเปด
งานแสดงนั้น

มาตรา ๑๙ ทวิ

๑๒

บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ไดยื่นขอรับสิทธิบัตร
สําหรับการประดิษฐไวนอกราชอาณาจักร ถายื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับ
การประดิษฐนั้นในราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแตวันที่ไดยื่นคําขอ
รับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหระบุวาวันที่ได
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดยื่นคําขอ
ในราชอาณาจักรก็ได

มาตรา ๒๐ ผูขอรับสิทธิบัตรอาจขอแกไขเพิ่มเติมคําขอรับสิทธิบัตร
ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวงแตการแกไขเพิ่มเติม
นั้นตองไมเปนการเพิ่มเติมสาระสําคัญของการประดิษฐ
๑๐
๑๑
๑๒

มาตรา ๑๗ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๙ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๒๑๑๓ หามมิใหเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการขอรับ
สิทธิบัตรเปดเผยรายละเอียดการประดิษฐ หรือยอมใหบุคคลใดตรวจหรือ
คัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐไมวาโดยวิธใี ด ๆ กอนมีการประกาศโฆษณา
ตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับสิทธิบตั ร
หรือคัดสําเนารายละเอียดการประดิษฐไมวาโดยวิธีใด ๆ กอนมีประกาศ
โฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขอรับ
สิทธิบัตร

มาตรา ๒๒๑๔ หามมิใหบุคคลใดซึ่งรูอยูวาการประดิษฐนั้นไดมีผูยื่น
คําขอรับสิทธิบตั รไวแลวเปดเผยรายละเอียดการประดิษฐไมวาโดยวิธใี ด ๆ หรือ
กระทําโดยประการอื่นที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูขอรับ
สิทธิบัตรกอนมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ เวนแตจะไดรับความ
ยินยอมเปนหนังสือจาก ผูขอรับสิทธิบัตร

มาตรา ๒๓ ในกรณีอธิบดีเห็นวาการประดิษฐตามคําขอรับสิทธิบตั ร
ใดเปนการประดิษฐที่ตองรักษาไวเปนความลับเพื่อประโยชนแกความมั่นคง
แหงราชอาณาจักร อธิบดีมีอํานาจสั่งใหปกปดสาระสําคัญและรายละเอียด
การประดิษฐนั้นไวเปนความลับจนกวาจะสั่งเปนอยางอื่น
หามมิ ใ หบุ ค คลใดรวมทั้ ง ผู ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รเปดเผยสาระสํ า คั ญ
หรือรายละเอียดการประดิษฐโดยรูอยูวาอธิบดีไดสั่งใหปกปดไวเปนความลับ
ตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะมีอํานาจทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย
๑๓
๑๔

มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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สวนที่ ๒
การออกสิทธิบัตร

มาตรา ๒๔ ในการออกสิทธิบตั รเพือ่ คุมครองการประดิษฐ ใหพนักงาน
เจาหนาที่ทําการตรวจสอบ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรใหถูกตองตามมาตรา ๑๗
(๒) ตรวจสอบการประดิษฐวาเปนการประดิษฐตามมาตรา ๕
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง

มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชนในการพิจารณาออกสิทธิบัตร อธิบดีอาจ
ขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคการของรัฐ หรือสํานักงานหรือ
องคการสิทธิบัตรของรัฐตางประเทศ หรือระหวางประเทศ ตรวจสอบการ

๗๗
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ประดิษฐตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หรือ
รายละเอียดการประดิษฐตามมาตรา ๑๗ (๓) ตามคําขอรับสิทธิบัตรได และ
อธิบดีอาจใหถือวาการปฏิบัติงานในการตรวจสอบนั้นเปนการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาที่ได

มาตรา ๒๖ ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบตั ร ถาพนักงานเจาหนาที่
เห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรใดมีการประดิษฐหลายอยางที่ไมมีความเกี่ยวพันกัน
จนอาจถือไดวาเปนการประดิษฐอยางเดียวกัน ใหแจงใหผูขอรับสิทธิบัตร
แยกคําขอสําหรับการประดิษฐแตละอยาง
ถาผูขอรับสิทธิบัตรไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ
อยางหนึง่ อยางใดทีไ่ ดแยกตามวรรคหนึง่ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันได
รับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ ใหถือวาไดยื่นคําขอนั้นในวันยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตรครั้งแรก
การแยกคําขอใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง
ในกรณี ท ี่ ผ ู ขอรั บ สิ ท ธิ บ ั ต รไมเห็ น ดวยกั บ คํ า สั ่ ง ของพนั ก งาน
เจาหนาที่ ผูขอรับสิทธิบัตรจะตองยื่นอุทธรณคําสั่งตออธิบดีภายในระยะเวลา
หนึ่งรอยยี่สิบวัน เมื่ออธิบดี ไดวินิจฉัยและมีคําสั่งแลว ใหคําสั่งของอธิบดี
เปนที่สุด

มาตรา ๒๗ ในการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจาหนาที่
จะเรียกผู ขอรับสิทธิบัตรมาใหถอยคําชี้แจง หรือใหสงเอกสาร หรือสิ่งใด
เพิ่มเติมก็ได
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ในกรณี ที่ ผู ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รไดยื่ น คํ า ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รไวแลวนอก
ราชอาณาจักร ใหผู ขอรับสิทธิบัตรสงผลการตรวจสอบการประดิษฐ หรือ
รายละเอียดการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

กําหนดโดยกฎกระทรวง และกอนการประกาศโฆษณา ใหพนักงานเจาหนาที่
แจง ผูขอรับสิทธิบัตรโดยวิธีการที่อธิบดีกําหนด หรือโดยมีหนังสือแจงโดย
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เพื่อใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียม
การประกาศโฆษณา หากผูขอรับสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมการประกาศ
โฆษณา ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงหรือไดรับหนังสือแจงโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงผู
ขอรับสิทธิบัตรโดยทางไปรษณียลงทะเบียน ตอบรับอีกครั้งหนึ่ง และหากผู
ขอรับสิทธิบัตรยังไมชําระคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาวอีก ใหถือวาผู ขอรับสิทธิบัตรละทิ้ง
คําขอรับสิทธิบัตร

ในกรณีทจ่ี ะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูขอรับสิทธิบัตร
สงเอกสารพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทย
ถาผู ขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รไมปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของพนั ก งานเจาหนาที่
ตามวรรคหนึง่ หรือไมสงเอกสารตามวรรคสองภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน ให
ถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนอธิบดีอาจขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวใหตามที่เห็น สมควร

มาตรา ๒๘๑๕ เมื่อพนักงานเจาหนาที่เสนอรายงานการตรวจสอบ
คําขอรับสิทธิบัตรตออธิบดีแลว
(๑) ถาอธิบดีพจิ ารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบตั รไมถูกตองตาม มาตรา
๑๗ หรือการประดิษฐนัน้ ไมไดรับความคุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดี สัง่ ยก
คําขอรับสิทธิบัตรนั้น และใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูขอรับสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดี
กําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําสั่ง
(๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอรับสิทธิบัตรถูกตองตาม มาตรา
๑๗ และการประดิษฐนั้นไดรับความคุมครองตามมาตรา ๙ ใหอธิบดี มีคําสั่ง
ใหประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
๑๕

มาตรา ๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๒๙ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ผูขอรับ
สิ ท ธิ บั ต รตองยื่ น คํ า ขอใหพนั ก งานเจาหนาที่ ต รวจสอบการประดิ ษ ฐวา
เปนการประดิษฐตามมาตรา ๕ ภายในหาปนับแตวันประกาศโฆษณา ใน
กรณีที่มีการคัดคานและมีการอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตาม มาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๔ ใหยื่นคําขอภายในหนึ่งปนับแตวันที่คําวินิจฉัยชี้ขาดถึงที่สุด แลว
แตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง ถาผูขอรับสิทธิบัตรไมยื่นคําขอภายในเวลา
ที่กําหนดไว ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
ในกรณีที่อธิบดีขอใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคการ
ของรัฐ หรือสํานักงาน หรือองคการสิทธิบัตรของรัฐตางประเทศหรือระหวาง
ประเทศ ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๒๕ ถามีคาใชจายในการตรวจสอบ
การประดิษฐนั้น ใหผูขอรับสิทธิบัตรชําระคาใชจายนั้นตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในหกสิบวัน นับแตวันทีพ่ นักงานเจาหนาทีแ่ จงใหทราบ ถาผูขอรับสิทธิบตั ร
ไมชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
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มาตรา ๓๐ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว ถาปรากฏ
วาคําขอรับสิทธิบัตรไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑
หรือมาตรา ๑๔ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร และใหพนักงานเจาหนาที่
แจงคําสั่งไปยังผูขอรับสิทธิบัตรรวมทั้งผูคัดคาน ในกรณีที่มีการคัดคานตาม
มาตรา ๓๑ และใหประกาศโฆษณาคําสั่งนั้นตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๓๑ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ แลว บุคคลใด
เห็นวาตนมีสทิ ธิรบั สิทธิบตั รดีกวาผูขอรับสิทธิบตั ร หรือเห็นวาคําขอรับสิทธิบตั ร
ใดไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔
จะยื่นคําคัดคานตอพนักงานเจาหนาที่ก็ได แตตองยื่นภายในเกาสิบวันนับแต
วันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๘ ๑๖
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหสงสําเนา
คําคัดคานไปยังผูขอรับสิทธิบัตร ใหผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําโตแยงภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ ผูขอรับสิทธิบตั รไดรับสําเนาคําคัดคาน ถาผูขอรับสิทธิบตั ร
ไมยื่นคําโตแยง ใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
คําคัดคานและคําโตแยงใหยื่นพรอมทั้งแสดงหลักฐาน

มาตรา ๓๒ ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยง ผูคัดคาน หรือ
ผูโตแยงจะนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
๑๖

มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕
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เมื่ออธิบดีไดวินิจฉัยและมีคําสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ แลว
ใหแจงคําวินิจฉัยและคําสั่งไปยังผูคัดคานและผูโตแยงพรอมดวยเหตุผล

มาตรา ๓๓ เมื่อผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบการประดิษฐตามมาตรา ๒๙ และพนักงานเจาหนาที่ไดทําการ
ตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ แลว ใหพนักงานเจาหนาทีท่ าํ รายงานการตรวจสอบ
เสนออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่
ตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวาไมมีเหตุขัดของในการออกสิทธิบัตร และเปนกรณี
ที่ไมมีการคัดคานตาม มาตรา ๓๑ หรือในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา
๓๑ แตอธิบดีไดวินิจฉัยวาผู ขอรับสิทธิบัตรเปนผูมีสิทธิ ใหอธิบดีสั่งใหรับ
จดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตร และให
พนักงานเจาหนาทีแ่ จงใหผูขอรับสิทธิบตั รชําระคาธรรมเนียมการออกสิทธิบตั ร
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
เมื่อผูขอรับสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมตามวรรคสองแลว ใหจด
ทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบตั รใหแกผูขอรับสิทธิบตั รภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดชําระคาธรรมเนียม แตตองไมกอนสิ้นระยะเวลาอุทธรณตาม
มาตรา ๗๒ ถาผูขอรับสิทธิบัตร ไมชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาตาม
วรรคสองใหถือวาละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตร
สิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

82
๘๒

๘๓
83

สิทธิบัตร

มาตรา ๓๔ ในกรณีทม่ี ผี คัู ดคานตามมาตรา ๓๑ และอธิบดีไดวินจิ ฉัย
วาผูคัดคานเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตร ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร
ในกรณีทผ่ี ขอรั
ู บสิทธิบตั รมิไดอุทธรณคําสัง่ ของอธิบดี หรือไดอุทธรณ
คําสั่งของอธิบดีและคณะกรรมการ หรือศาลไดมีคาํ สัง่ หรือคําพิพากษาถึงที่สุด
แลว ถาผู คัดคานไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นภายใน
หนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวันมีคําสั่งของอธิบดี หรือนับแตวันที่คณะกรรมการ
หรือศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหถือวาผู คัดคาน
ไดยื่นคําขอนั้นในวันเดียวกับวันที่ผูขอรับสิทธิบัตรยื่นคําขอรับสิทธิบัตร และ
ใหถือวาการประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบตั รของผูถูกคัดคาน ตามมาตรา ๒๘
เปนประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรของผูคัดคานดวย ในกรณีเชนนี้ ผูใด
จะยื่นคําคัดคานคําขอรับสิทธิบัตรของผูคัดคานเพราะเหตุตนมีสิทธิดีกวานั้น
ไมได
ในการออกสิทธิบัตรใหแกผูคัดคานนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการ
ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรและตรวจสอบการประดิษฐของผูคัดคานตาม
มาตรา ๒๔ และใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับแกผูคัดคานดวย

สวนที่ ๓
สิทธิของผูทรงสิทธิบัตร

มาตรา ๓๕ ๑๗ สิทธิบัตรการประดิษฐใหมีอายุยี่สิบปนับแตวันขอรับ
สิทธิบตั รในราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิใหนับระยะเวลาในระหวางการดําเนินคดีดัง
กลาวเปนอายุของสิทธิบัตรนั้น

มาตรา ๓๕ ทวิ ๑๘ การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๓๖ กอนวันออก
สิทธิบัตร มิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร เวนแตจะเปนการ
กระทําตอการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรและไดมีการประกาศโฆษณาคําขอ
ดังกลาวตามมาตรา ๒๘ แลว โดยบุคคลผูกระทํารูวาการประดิษฐนั้นไดมีการ
๑๗
๑๘

มาตรา ๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๕ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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สิทธิบัตร

ยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว หรือไดรับคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรวาการ
ประดิษฐนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับสิทธิบัตร
มีสทิ ธิไดรับคาเสียหายจากบุคคล ผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียกคาเสียหายดังกลาว
ใหยื่นฟองตอศาลหลังจากที่ไดมีการออกสิทธิบัตรใหแกผูขอรับสิทธิบัตรแลว

(๓) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย โดยผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะ รวมทัง้ การกระทําตอผลิตภัณฑยาดังกลาว

มาตรา ๓๖ ๑๙ ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ สิทธิในการผลิต ใช ขาย มีไวเพื่อขาย
เสนอขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร
(๒) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร
ผลิตใช ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง
ผลิตภัณฑ ที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก
(๑) การกระทําใด ๆ เพือ่ ประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลอง หรือ
วิจัย ทั้งนี้ ตองไมขัดตอการใชประโยชนตามปกติของผูทรงสิทธิบัตร และไม
ทําใหเสือ่ มเสียตอประโยชนอันชอบธรรมของผูทรงสิทธิบตั รเกินสมควร
(๒) การผลิตผลิตภัณฑหรือใชกรรมวิธดี งั ทีผ่ ทรงสิ
ู ทธิบตั รไดจดทะเบียนไว
ซึง่ ผูผลิตผลิตภัณฑหรือผูใชกรรมวิธดี งั กลาวไดประกอบกิจการหรือ มีเครื่องมือ
เครื่องใชเพื่อประกอบกิจการดังกลาวโดยสุจริตกอนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร
ในราชอาณาจักร โดยผู ผลิตหรือผูใชกรรมวิธีไมรู หรือไมมีเหตุอันควรรู ถึง
การจดทะเบียนนั้น ทั้งนี้ โดยไมอยูภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙ ทวิ
๑๙

มาตรา ๓๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

(๔) การกระทํ าใดๆ เกี ่ย วกั บ การขอขึ ้น ทะเบี ย นยา โดยผู ขอมี
วัตถุประสงคที่จะผลิต จําหนาย หรือนําเขาซึ่งผลิตภัณฑยาตามสิทธิบัตรหลัง
จากสิทธิบัตร ดังกลาวสิ้นอายุลง
(๕) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยว
กับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณอื่นของเรือของประเทศที่เปนภาคีแหง
อนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิบัตรซึ่ง
ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่เรือดังกลาวไดเขามาในราชอาณาจักร
เปนการชัว่ คราวหรือโดยอุบัติเหตุ และจําเปนตองใชอุปกรณดังกลาวกับเรือนัน้
(๖) การใชอุปกรณซึ่งเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับ
การสรางการทํางาน หรืออุปกรณอื่นของอากาศยาน หรือยานพาหนะของ
ประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การคุมครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่อากาศยาน
หรือยานพาหนะดังกลาวไดเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวหรือโดย
อุบัติเหตุ
(๗) การใชขาย มีไวเพือ่ ขาย เสนอขาย หรือนําเขามาในราชอาณาจักร
ซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หากผูทรงสิทธิบัตรไดอนุญาต หรือยินยอมใหผลิต
หรือขายผลิตภัณฑดังกลาวแลว ๒๐
๒๐

มาตรา ๓๖ วรรคสอง แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๘๖
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มาตรา ๓๖ ทวิ ๒๑ สิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ ใน
การประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรมีขอบเขตดังระบุในขอถือสิทธิ ในการวินิจฉัย
ขอบเขตของการประดิ ษ ฐ ตามข อถื อ สิ ท ธิ ใ ห พิ จ ารณาลั ก ษณะของ
การประดิษฐที่ระบุในรายละเอียดการประดิษฐและรูปเขียนประกอบดวย
ขอบเขตของการประดิษฐที่ไดรับความคุมครองยอมคลุมถึงลักษณะ
ของการประดิษฐทีแ่ มจะมิไดระบุในขอถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แตเปนสิง่ ทีม่ ี
คุณสมบัติประโยชนใชสอย และทําใหเกิดผลทํานองเดียวกับลักษณะของ
การประดิ ษ ฐที่ ร ะบุ ไวในขอ ถื อสิ ท ธิตามความเห็นของบุค คลที่ ม ี ค วาม
ชํานาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐนั้น

๘๗
87

มาตรา ๓๙ ๒๒ การอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๓๘ นั้น
(๑) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิหรือคาตอบแทน
ในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไมชอบธรรมไมได
เงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการจํากัด
การแขงขัน โดยไมชอบธรรมตามวรรคหนึ ่ ง ใหเปนไปตามที ่ ก ําหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๓๗ ผู ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “สิทธิบัตรไทย” หรือ

(๒) ผูทรงสิทธิบัตรจะกําหนดใหผูรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร
ชําระคาตอบแทนสําหรับการใชการประดิษฐตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตร
หมดอายุตามมาตรา ๓๕ ไมได

อักษร สบท. หรืออักษรตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏ
ที่ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑหรือในการโฆษณาการ
ประดิษฐตามสิทธิบัตร

การกําหนดเงือ่ นไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนทีข่ ดั ตอบทบัญญัติ
แหงมาตรานี้ เปนโมฆะ

การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขสิทธิบัตรไวดวย

มาตรา ๔๐ ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีผูทรงสิทธิบัตร

มาตรา ๓๘ ผูทรงสิทธิบตั รจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบตั ร
ของตนตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ หรือจะโอนสิทธิบัตรใหแกบุคคล
อื่นก็ได

๒๑

มาตรา ๓๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

รวมกัน ถามิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ผูทรงสิทธิบัตรรวมแตละคนมีสิทธิ
ใชสิทธิตามมาตรา ๓๖ และ มาตรา ๓๗ โดยไมตองไดรับความยินยอมจาก
ผูทรงสิทธิบัตรรวมคนอื่น แตการอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือการ
โอนสิทธิบัตรตาม มาตรา ๓๘ ตองไดรับความยินยอมจากผูทรงสิทธิบัตร
รวมทุกคน
๒๒

มาตรา ๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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๘๙
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มาตรา ๔๑ การอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิ
บัตรตามมาตรา ๓๘ ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจา
หนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาขอความใดในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรขัดตอบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๙ ใหอธิบดีเสนอตอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา ถาคณะกรรมการวินิจฉัยวาสัญญานั้นขัดตอบทบัญญัติแหง
มาตรา ๓๙ ใหอธิบดีสั่งไมรับจดทะเบียนสัญญานั้น เวนแตคูสัญญาจะมี
เจตนาใหสวนทีส่ มบูรณแหงสัญญานัน้ แยกจากสวนทีไ่ มสมบูรณได ในกรณีนั้น
อธิบดีจะสั่งรับจดทะเบียนสัญญาบางสวนก็ได

(ยกเลิก) ๒๓
มาตรา ๔๒ การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตรโดยทางมรดก
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

สวนที่ ๔
การชําระคาธรรมเนียมรายป

มาตรา ๔๓ ผูทรงสิทธิบตั รตองเสียคาธรรมเนียมรายปตามทีก่ าํ หนด
ในกฎกระทรวง เริ่มแตปที่หาของอายุสิทธิบัตร และตองชําระภายในหกสิบวัน
นับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หานั้นและของทุกๆ ปตอไป
ถาสิทธิบัตรออกภายหลังวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หาแหงอายุ
สิทธิบัตร การชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับปที่หาถึงปที่ออกสิทธิบัตร ให
ชําระภายในหกสิบวันนับแตวันออกสิทธิบัตร

๒๓
๒๔

มาตรา ๔๑ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๓ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

ถาผูทรงสิทธิบัตรไมชําระคาธรรมเนียมรายปภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่มรอยละสามสิบ
ของเงินคาธรรมเนียมรายป โดยตองชําระคาธรรมเนียมรายปพรอมทั้ง
คาธรรมเนียมเพิ่มภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันสิ้นกําหนดเวลาชําระ
คาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ๒๔

90
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๙๑
91

เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคสามแลว ถาผู ทรงสิทธิบัตรยังไม
ชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียมเพิ่ม ใหอธิบดีทํารายงานตอ
คณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ๒๕
ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรรองขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดหก
สิบวัน นับแตวันทราบคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรวามีเหตุจําเปนไมอาจชําระคา
ธรรมเนียมรายป และคาธรรมเนียมเพิ่มภายในกําหนดเวลาตามวรรคสามได
คณะกรรมการอาจขยายกําหนดเวลาหรือเพิกถอนคําสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร
นั้นตามที่เห็นสมควรก็ได ๒๖

สวนที่ ๕
การใชสิทธิตามสิทธิบัตร

มาตรา ๔๔ ๒๗ ผูทรงสิทธิบตั รจะขอชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนา
โดยชําระทั้งหมดในคราวเดียวแทนการชําระคาธรรมเนียมเปนรายปก็ได
ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรไดชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาไปแลว
แตไดมีการแกไขอัตราคาธรรมเนียมรายป หรือผูทรงสิทธิบัตรขอคืนสิทธิบัตร
หรือมีการเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ผูทรงสิทธิบัตรไมตองชําระคาธรรมเนียม
รายปเพิ่มเติม หรือไมมีสิทธิไดรับคืนคาธรรมเนียมรายปที่ไดจายลวงหนา
ไปแลวนั้น
๒๕
๒๖
๒๗

มาตรา ๔๓ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๓ วรรคหา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๕ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอใหบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่น
ใชสิทธิตาม สิทธิบัตรของตนลงในทะเบียนสิทธิบัตร ตามหลักเกณฑและวิธี
การที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได
เมื่อไดบันทึกคํายินยอมลงในทะเบียนสิทธิบัตรแลวและมีผูมาขอใช
สิทธิบัตรนั้น ใหอธิบดีอนุญาตใหบุคคลซึ่งขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นใช
สิทธิบัตรได ตามเงื่อนไขขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทนในการใชสิทธิตาม
สิทธิบัตร ที่ผูทรงสิทธิบัตรและผูขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรตกลงกัน หากทั้งสอง
ฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดใหอธิบดีกําหนดเงื่อนไข
ขอจํากัดสิทธิและคาตอบแทนตามที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร
คําวินจิ ฉัยของอธิบดีตามวรรคสอง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําวินจิ ฉัยนัน้ คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
ใหเปนที่สุด

๙๒
92

๙๓
93

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

การขอใชสิทธิและการอนุญาตตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

เมื่อไดมีการบันทึกคํายินยอมตามวรรคหนึ่ง ใหลดคาธรรมเนียม
รายปสําหรับสิทธิบัตรนั้นลงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมรายป

มาตรา ๔๖ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันออกสิทธิบัตรหรือสี่ป
๒๘

นับแตวันยื่นขอรับสิทธิบัตร แลวแตระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง บุคคล
อื่นจะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นตออธิบดีก็ได ถาปรากฏวาในขณะที่
ยืน่ คําขอมีพฤติการณแสดงวาผูทรงสิทธิบัตร ไมใชสิทธิโดยชอบดังตอไปนี้
(๑) ไมมีการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตร
ภายในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือ
(๒) ไมมีการขายผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑที่ใชกรรมวิธี
ตามสิทธิบัตร หรือมีการขายผลิตภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินควรหรือไมพอ
สนองความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร ๒๙

มาตรา ๔๖ ทวิ ๓๐ ยกเลิกทั้งมาตรา
มาตรา ๔๗ ๓๑ ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรใดอาจมีผล
เปนการละเมิดขอถือสิทธิในสิทธิบัตรอื่น ผูทรงสิทธิบัตรซึ่งประสงคจะใชสิทธิ
ดังกลาว จะยื่นคําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรอื่นตออธิบดีก็ได ภายใตหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนา
อยางสําคัญทางเทคโนโลยีซึ่งเปนผลดีทางดานเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับการ
ประดิษฐของสิทธิบัตรที่ขอใช
(๒) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะใชสิทธิตามสิทธิบัตรของผูขอใชสิทธิ
ภายใตเงื่อนไขที่เหมาะสมในการขอใชสิทธินั้น
(๓) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น เวนแต
จะเปนการโอนไปพรอมกับสิทธิบัตรของตน

ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ผูขอใชสิทธิจะตองแสดง
วา ผูขอไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตามสิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรโดยได
เสนอเงื่อนไขและ คาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไม
สามารถ ตกลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร

ทั้งนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรจากผูทรงสิทธิบัตรนั้น โดยไดเสนอเงือ่ นไขและคาตอบแทนทีเ่ พียงพอ
ตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลา
อันสมควร

มาตรา ๔๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๙
มาตรา ๔๖ วรรคหนึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๓๐

๒๘

๓๑

มาตรา ๔๖ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๙๔
94

๙๕
95

สิทธิบัตร

ลิขสิทธิ์

การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

สําหรับผูไดรับอนุญาตแตเพียงผูเดียวใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร
ตามมาตรา ๓๘ มีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ได ในกรณีนี้ผูทรงสิทธิบัตรไมมีสิทธิไดรับคา
ตอบแทน

มาตรา ๔๗ ทวิ ๓๒ ถาการใชสิทธิตามขอถือสิทธิในสิทธิบัตรที่ไดรับ
อนุญาตใหใชตามมาตรา ๔๖ อาจมีผลเปนการละเมิดขอถือสิทธิในสิทธิบัตร
ของบุคคลอื่นอีก ผู ขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ จะยื่นคําขอใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรอื่นนั้นตออธิบดีก็ไดภายใตหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) การประดิษฐของผูขอใชสิทธิเปนการประดิษฐที่มีความกาวหนา
อยางสําคัญทางเทคโนโลยีซึ่งเปนผลดีทางดานเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับ
การประดิษฐของสิทธิบัตรที่ขอใช
(๒) ผูขอใชสิทธิไมอาจโอนการใชสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่น
ทั้งนี้ ผูขอใชสิทธิจะตองแสดงวาไดพยายามขออนุญาตใชสิทธิตาม
สิทธิบตั รจากผูทรงสิทธิบตั รนัน้ โดยไดเสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนทีเ่ พียงพอ
ตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไมสามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอัน
สมควร
การขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๔๘

๓๓

ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการขอใช
สิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๗ ทวิ
๓๒
๓๓

มาตรา ๔๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๙ ในการยื่นคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ผูขอใชสิทธิตองเสนอคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตรและขอจํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรและผูไดรับอนุญาตใหใช
สิทธิของ ผูทรงสิทธิบัตร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง พรอมกับคําขอใชสิทธิ
สําหรับกรณี การขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๗ ผูขอใชสิทธิตองยินยอมอนุญาต
ใหผูทรงสิทธิบัตร ที่ตนขอใชสิทธิเปนผู มีสิทธิใชสิทธิตามสิทธิบัตรของตน
เปนการตอบแทนดวย ๓๔
เมื่อไดรับคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา
๔๗ ทวิ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวันสอบสวนคําขอไปยังผู
ขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิบัตร และผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร
ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ในการนี้ ใหสงสําเนาคําขอไปยังผูทรงสิทธิบัตร
และผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง
ดวย ๓๕
ในการสอบสวนตามวรรคสอง พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผู ขอใช
สิทธิ ผูทรงสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร ตาม
มาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใหถอยคําชี้แจง ใหสงเอกสาร หรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได
๓๔
๓๕

มาตรา ๔๙ วรรคหนึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๙ วรรคสอง แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๙๖
96

๙๗
97

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

เมือ่ พนักงานเจาหนาทีไ่ ดดําเนินการสอบสวนและอธิบดีไดวินจิ ฉัยแลว ใหแจง
คําวินิจฉัยไปยังผู ขอใชสิทธิ ผู ทรงสิทธิบัตรและ ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
ของผูทรงสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง

(๔) การอนุญาตจะตองมุงสนองความตองการของประชาชนภายใน
ราชอาณาจักรเปนสําคัญ

คําวินิจฉัยของอธิบดีตามวรรคสาม คู กรณีอาจอุทธรณตอ คณะ
กรรมการ ไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น

มาตรา ๕๐ ๓๖ เมือ่ อธิบดีวนิ จิ ฉัยวาผูขอใชสิทธิตามมาตรา ๔๖ มาตรา
๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ เปนผูสมควรไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร
ได ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอ
จํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิบตั รและ ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร
ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ตามที่ผู ทรงสิทธิบัตรและผู ไดรับอนุญาตได
ตกลงกัน และในกรณีที่ทั้งสองฝายตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดี
กําหนด ใหอธิบดีกําหนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร
และขอจํากัด สิทธิดังกลาวตามที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร ภายใตหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) ขอบเขตและระยะเวลาที่อนุญาตตองไมเกินกวาพฤติการณ อัน
จําเปน
(๒) ผูทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะอนุญาตใหผูรับอนุญาตรายอื่นใชสิทธิ
ตามสิทธิบัตรของตนดวยก็ได
(๓) ผูรับอนุญาตไมมีสทิ ธิโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลอืน่ เวนแตจะโอน
กิจการหรือชื่อเสียงในทางการคา โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให
ใชสิทธินั้น ดวย
๓๖

มาตรา ๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

(๕) คาตอบแทนที่กําหนดจะตองเพียงพอตอพฤติการณแหงกรณี
เมื่ออธิบดีไดกําหนดคาตอบแทน เงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิบัตร และขอ
จํากัดสิทธิดังกลาวแลวใหอธิบดีสั่งใหออกใบอนุญาตใหแกผูไดรับอนุญาตให
ใชสิทธิตามสิทธิบัตรนั้น
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการ
ไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น การออกใบอนุญาตให
ใชสิทธิตามสิทธิบัตรตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดย กฎกระทรวง

มาตรา ๕๐ ทวิ ๓๗ ใบอนุญาตใหใชสิทธิทอ่ี อกใหดวยเหตุตามมาตรา
๔๖ อาจยกเลิกไดหากปรากฏวาเหตุแหงการอนุญาตไดหมดสิน้ ไปและไมอาจ
เกิ ดขึ ้นไดอี ก และการยกเลิ กดั ง กลาวจะไมกระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ห รื อ
ผลประโยชนที่ ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไดรับตามใบอนุญาตใหใชสิทธินั้น
การขอใหยกเลิกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรค
สองและวรรคสาม และมาตรา ๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๕๑ เพือ่ ประโยชนในการประกอบกิจการอันเปนสาธารณูปโภค
หรือ การอันจําเปนในการปองกันประเทศ หรือการสงวนรักษาหรือการได
มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม หรือปองกันหรือบรรเทาการ
๓๗

มาตรา ๕๐ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
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ขาดแคลนอาหาร ยา หรือสิ่งอุปโภคบริโภคอยางอื่นอยางรุนแรง หรือเพื่อ
ประโยชนสาธารณะอยางอื่น กระทรวง ทบวง กรม อาจใชสิทธิ ตามสิทธิบัตร
อยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๖ โดยกระทําการดังกลาวเองหรือใหบุคคล
อื่นกระทําแทน ในการใชสิทธิดังกลาว กระทรวง ทบวง กรม จะตองเสียคา
ตอบแทนแกผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของผูทรงสิทธิบัตร
ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง และจะตองแจงใหผูทรงสิทธิบัตรทราบเปนหนังสือ
โดยไมชักชา ทั้งนี้ โดยไมอยู ภายใตบังคับเงื่อนไขมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และ
มาตรา ๔๗ ทวิ ๓๘

๙๙
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สวนที่ ๖
การคืนสิทธิบัตร การเลิกขอถือสิทธิ
และการเพิกถอนสิทธิบัตร

ในการนี้ใหยื่นคําขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรตออธิบดี การกําหนดคาตอบแทนใหเปนไปตามความตกลงระหวาง
กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประสงคใชสิทธิตามสิทธิบัตรกับผู ทรง
สิทธิบัตรหรือ ผู ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของ ผู ทรงสิทธิบัตร และใหนํา
มาตรา ๕๐ มาใชบังคับ โดยอนุโลม

มาตรา ๕๒

ผูทรงสิทธิบตั รมีสทิ ธิอทุ ธรณคําสัง่ ดังกลาวหรือจํานวนคาตอบแทนตอ
ศาลภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น
๓๙

บางขอก็ได โดยทําตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

๓๙

ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรี
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งใชสิทธิตามสิทธิบัตรใด ๆ ก็ไดเพื่อ
การอันจําเปนในการปองกันประเทศและรักษาความมั่นคงแหงชาติ โดยเสีย
คาตอบแทนที่เปนธรรมแกผูทรงสิทธิบัตร และตองแจงใหผู ทรงสิทธิบัตร
ทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา

๓๘

มาตรา ๕๓ ผูทรงสิทธิบัตรจะขอคืนสิทธิบัตร หรือเลิกขอถือสิทธิ

มาตรา ๕๑ วรรคหนึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

การขอคืนสิทธิบัตรหรือเลิกขอถือสิทธิบางขอตามวรรคหนึ่ง ถามี
ผูทรงสิทธิบตั รรวม ตองไดรับความยินยอมจากผูทรงสิทธิบตั รรวมทุกคน หรือ
ถามีการอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิตามสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ตองไดรับความยินยอมจาก
บุคคลนั้น ดวย ๔๐

๔๐

มาตรา ๕๓ วรรคสอง แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๐๐
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มาตรา ๕๔ สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕ มาตรา
๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๔ ใหถือวาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือ
บุ ค คลผู มี ส วนไดเสี ย หรื อ พนั ก งานอั ย การจะฟองตอศาลขอใหเพิ ก ถอน
สิทธิบัตรนั้นก็ได

มาตรา ๕๕ อธิบดีอาจขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรได
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ๔๑ ในกรณีที่มีการออกใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรใด ตาม
มาตรา ๕๐ แลว ปรากฏวาเมื่อพนกําหนดระยะเวลาสองปนับแตวันที่ออก
ใบอนุญาตดังกลาว ผูทรงสิทธิบตั รผูรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิบตั ร หรือผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร มิไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑหรือไมมีการใช
กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นในราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือ
ในขณะนั้นไมมีผูใดขายหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ
ตามสิทธิบัตร หรือผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้น หรือมี
การขาย ผลิตภัณฑดังกลาวในราคาสูงเกินควร และอธิบดีเห็นวามีเหตุ
อันควรที่จะเพิกถอนสิทธิบัตรดังกลาว
๔๑

มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒
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101
๑๐๑

(๒) ผูทรงสิทธิบัตรไดอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรโดย
ฝาฝนมาตรา ๔๑ ๔๒
กอนการขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร ใหอธิบดีมีคําสั่ง
ใหทําการสอบสวนขอเท็จจริง และแจงคําสั่งใหผูทรงสิทธิบัตรหรือผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรทราบเพื่อยื่นคําแถลงแสดงเหตุผลของตน
การยื่นคําแถลงดังกลาวตองยื่นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
อธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําชี้แจงหรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใด
เพิ่มเติมก็ได ๔๓
เมื ่ อ อธิ บ ดี ไ ดทํ า การสอบสวนขอเท็ จ จริ ง แลวเห็ น วามี เ หตุ ผ ล
สมควรใหเพิ กถอนสิ ท ธิบ ั ต ร ใหอธิ บ ดีท ํ ารายงานการสอบสวนเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อสั่งเพิกถอน สิทธิบัตร

๔๒

๔๓

มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๕๕ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕
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สวนที่ ๗ ๔๔
มาตรการสําหรับสิทธิบัตรยา

มาตรา ๕๕ ทวิ (ยกเลิก)

มาตรา ๕๖ การออกแบบผลิตภัณฑที่จะขอรับสิทธิบัตรตาม

มาตรา ๕๕ ตรีิ (ยกเลิก)

พระราชบัญญัตินี้ไดตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหมเพื่ออุตสาหกรรม
รวมทั้งหัตถกรรม

มาตรา ๕๕ จัตวา (ยกเลิก)
มาตรา ๕๕ เบญจ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๕ ฉ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๕ สัตต (ยกเลิก)
๔๔

หมวดที่ ๓
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ

สวนที่ ๗ มาตรการสําหรับสิทธิบัตรยา มาตรา ๕๕ ทวิ ถึง มาตรา ๕๕ สัตต
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๕๗ การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนีไ้ มถือวาเปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑใหม
(๑) แบบผลิตภัณฑทีม่ หี รือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอน
วันขอรับสิทธิบัตร
(๒) แบบผลิตภัณฑที่ไดมีการเปดเผยภาพสาระสําคัญ หรือราย
ละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพที่ไดเผยแพรอยูแลวไมวาในหรือนอกราช
อาณาจักรกอน วันขอรับสิทธิบัตร

๑๐๔
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(๓) แบบผลิตภัณฑทีเ่ คยมีประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบ
ดวยมาตรา ๒๘ มาแลวกอนวันขอรับสิทธิบัตร

การกําหนดผลิตภัณฑตามวรรคหนึง่ ใหรัฐมนตรีกาํ หนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

(๔) แบบผลิตภัณฑที่คลายกับแบบผลิตภัณฑดังกลาวใน (๑) (๒)
หรือ (๓) จนเห็นไดวาเปนการเลียนแบบ

มาตรา ๖๐ ทวิ ๔๕ บุคคลตามมาตรา ๑๔ ที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตร

มาตรา ๕๘ การออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไมได
(๑) แบบผลิตภัณฑที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน

สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑไวนอกราชอาณาจักร ถายื่นขอรับสิทธิบัตร
สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑนั้นในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแตวัน
ที่ไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให
ระบุวาวันที่ไดยื่น คําขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่
ไดยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได

(๒) แบบผลิตภัณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๕๙ การขอรับสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ วิธี
การที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
คําขอรับสิทธิบัตรใหมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ
(๒) ขอความระบุผลิตภัณฑทีจ่ ะใชกับแบบผลิตภัณฑทีข่ อรับสิทธิบตั ร
(๓) ขอถือสิทธิโดยชัดแจง
(๔) รายการอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๖๐ คําขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับ ใหขอไดเฉพาะแบบ
ผลิตภัณฑที่ใชกับผลิตภัณฑอยางเดียว

มาตรา ๖๑ เมื่อไดประกาศโฆษณาตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวย
มาตรา ๒๘ แลว แตกอนทีอ่ ธิบดีสง่ั ใหรับจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ
และออกสิทธิบัตร ถาปรากฏวาคําขอรับสิทธิบัตรไมชอบดวยมาตรา ๕๖
มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา
๑๔ ใหอธิบดี สั่งยกคําขอรับสิทธิบัตร และใหพนักงานเจาหนาที่ แจงคําสั่ง
ไปยังผูขอรับสิทธิบัตรและผูคัดคานตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๑
พรอมทั้งปดสําเนาคําสั่งไว ณ สถานที่รับคําขอรับสิทธิบัตรดวย
ในกรณีอธิบดีมีคําสั่งยกคําขอรับสิทธิบัตรตามวรรคหนึ่งและมี
ผูคัดคานตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๑ ใหอธิบดีพิจารณาคํา
คัดคานของผูคัดคานตอไป ตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๓๒
๔๕

มาตรา ๖๐ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๐๖
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มาตรา ๖๒

๔๖
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มาตรา ๖๔ สิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๕๖

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑใหมีอายุสิบปนับ
แตวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการดําเนินคดีทางศาลตาม
มาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๗๔ มิใหนับระยะเวลาใน
ระหวางการดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของสิทธิบัตรนั้น

มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา
๑๔ ใหถือวาสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ

มาตรา ๖๒ ทวิ ๔๗ การกระทําที่ขัดตอมาตรา ๖๓ กอนวันออก

ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือ
บุ ค คลผู มี ส วนไดเสี ย หรื อ พนั ก งานอั ย การจะฟองตอศาลขอใหเพิ ก ถอน
สิทธิบัตรนั้นก็ได

สิทธิบัตรมิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผู ทรงสิทธิบัตร เวนแตจะเปน
การกระทําตอการออกแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตรและไดมีการประกาศ
โฆษณาคําขอ ดังกลาวตามมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๘ แลว โดย
บุคคลผูกระทํารูวาการออกแบบผลิตภัณฑนั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว
แลว หรือไดรับคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรวาการออกแบบผลิตภัณฑ
นั้นไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไวแลว ในกรณีเชนนี้ ผูขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิ
ไดรับคาเสียหายจากบุคคล ผูฝาฝนสิทธินั้น การเรียกคาเสียหายดังกลาว
ใหยื่นฟองตอศาลหลังจากที่ไดมีการออกสิทธิบัตรใหแกผู ขอรับสิทธิบัตร
แลว

มาตรา ๖๓ ๔๘ ผูทรงสิทธิบัตรเทานั้นมีสิทธิใชแบบผลิตภัณฑกับ
ผลิตภัณฑตามสิทธิบัตร หรือขาย หรือมีไวเพื่อขาย หรือเสนอขาย หรือนําเขา
มาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑที่ใชแบบผลิตภัณฑดังกลาว เวนแตการใช
แบบผลิตภัณฑเพื่อประโยชนในการ ศึกษาหรือวิจัย
๔๖
๔๗
๔๘

มาตรา ๖๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๖๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๖๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๖๕ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 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 วาดวยสิทธิบัตรการประดิษฐมาใชบังคับในหมวด ๓ วาดวย
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑโดยอนุโลม

๑๐๘
108

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

109
๑๐๙

มาตรา ๖๕ จัตวา ผู ขอรับอนุสิทธิบัตรหรือผู ขอรับสิทธิบัตร

หมวด ๓ ทวิ
อนุสิทธิบัตร ๔๙

มี สิ ท ธิ ข อเปลี่ ย นแปลงประเภทของสิ ท ธิ ที่ จ ะขอรั บ จากอนุ สิ ท ธิ บั ต รเปน
สิ ท ธิ บ ั ต ร หรื อ จากสิ ท ธิ บ ั ต รเปนอนุ ส ิ ท ธิ บ ั ต รไดกอนการจดทะเบี ย น
การประดิษฐ และออกอนุสิทธิบัตร หรือกอนการประกาศโฆษณาคําขอรับ
สิทธิบัตรตามมาตรา ๒๘ แลวแตกรณี และผู ขอมีสิทธิใหถือเอาวันยื่น
คําขอเดิมเปนวันยื่นคําขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง

มาตรา ๖๕ เบญจ ในการจดทะเบียนการประดิษฐและออก
อนุสิทธิบัตร ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอรับอนุสิทธิบัตรใหถูก
ตองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวย มาตรา ๑๗ และตรวจสอบวา
การประดิษฐนั้นไดรับ

มาตรา ๖๕ ทวิ การประดิษฐที่ขอรับอนุสิทธิบัตรไดตองประกอบ
ดวยลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนการประดิษฐขึ้นใหม
(๒) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม

มาตรา ๖๕ ตรี บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
สําหรับการประดิษฐอยางเดียวกันไมได
๔๙

หมวด ๓ ทวิ อนุสิทธิบัตร มาตรา ๖๕ ทวิ ถึง มาตรา ๖๕ ทศ เพิ่มโดยพระราช
บัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

การคุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ หรือไม
และทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี
(๑) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวา คําขอรับอนุสิทธิบัตรไมถูกตองตาม
มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๗ หรือการประดิษฐนั้นไมไดรับความ
คุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอรับ
อนุ สิ ท ธิ บั ต รนั้ น และใหพนั ก งานเจาหนาที่ มี ห นั ง สื อ แจงคํ า สั่ ง โดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูขอรับอนุสิทธิบัตร หรือโดยวิธีการอื่นที่
อธิบดีกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําสั่ง
(๒) ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวา คําขอรับอนุสิทธิบัตรถูกตองตาม
มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๗ และการประดิษฐนั้นไดรับความ
คุมครองตามมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหจด
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ทะเบียนการประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร และกอนการจดทะเบียนการ
ประดิษฐและออก อนุสิทธิบัตร ใหพนักงานเจาหนาที่แจงผูขอรับอนุสิทธิบัตร
เพื่อใหผูขอรับอนุสิทธิบัตรชําระคาธรรมเนียมการออกอนุสิทธิบัตรและคา
ธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในมาตรา
๖๕ ทศ ประกอบ ดวยมาตรา ๒๘ (๒)

ชี้แจง หรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได และเมื่อไดสอบสวนขอเท็จ
จริงเสร็จแลว ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะตามที่
กําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีทํารายงานการสอบสวนเสนอตอคณะ
กรรมการเพื่อสั่งเพิกถอนอนุสิทธิบัตรนั้น และแจงใหผู ขอใหตรวจสอบ
และผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายในสิบหาวันนับแต วันที่คณะกรรมการมี
คําสั่ง

อนุสิทธิบัตรใหเปนไปตามแบบที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๖๕ ฉ ภายในหนึง่ ปนับจากวันประกาศโฆษณาการ จดทะเบียน
การประดิษฐและออกอนุสิทธิบัตร บุคคลผูมีสวนไดเสียอาจขอใหตรวจสอบ
วาการประดิษฐที่ไดรับอนุสิทธิบัตรมีลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา ๖๕ ทวิ
หรือไมก็ได
เมื่อไดรับคําขอใหตรวจสอบการประดิษฐตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบการประดิษฐ และทํารายงานการตรวจสอบเสนอ ตอ
อธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่
ตามวรรคสองแลวเห็นวาการประดิษฐนั้นมีลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา
๖๕ ทวิ ใหอธิบดีแจงใหผูขอใหตรวจสอบและผูทรงอนุสิทธิบัตรทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําวินิจฉัย
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาการประดิษฐนั้นไมมีลักษณะตามที่กําหนด
ใน มาตรา ๖๕ ทวิ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหสอบสวนขอเท็จจริง และแจงคําสั่งให
ผูทรง อนุสิทธิบัตรทราบ เพื่อยื่นคําแถลงแสดงเหตุผลของตนภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง และอธิบดีจะเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํา

มาตรา ๖๕ สั ต ต อนุ ส ิ ท ธิ บ ั ต รใหมี อ ายุ ห กปนั บ แตวั น ขอรั บ
อนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ในกรณีที่มีการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา
๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๖ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๗ ฉ มิใหนับระยะ
เวลาในระหวางการดําเนินคดีดังกลาวเปนอายุของอนุสิทธิบัตรนั้น
ผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอตออายุอนุสิทธิบัตรไดสองคราวมีกําหนด
คราวละสองป โดยใหยื่นคําขอตออายุตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวัน
กอนวันสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอตออายุภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ให
ถือวา อนุสิทธิบัตรนั้นยังคงจดทะเบียนอยู จนกวาพนักงานเจาหนาที่จะมี
คําสั่งเปนอยางอื่น
การขอตออายุอนุสิทธิบัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
อธิบดีประกาศกําหนด

มาตรา ๖๕ อัฏฐ ผูทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิใชคําวา “อนุสิทธิบัตร
ไทย” หรือ อักษร อสบท. หรืออักษรตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกัน
ใหปรากฏที่ผลิตภัณฑภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการ
โฆษณาการประดิษฐตามอนุสิทธิบัตร
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การใชคําหรืออักษรตามวรรคหนึ่งตองระบุหมายเลขอนุสิทธิบัตร
ไวดวย

มาตรา ๖๕ นว อนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา

หมวด ๔
คณะกรรมการสิทธิบัตร

๖๕ ทวิ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๔ ใหถือวาอนุสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่งบุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได หรือ
บุคคลผู มีส วนไดเสีย หรือพนักงานอัยการจะฟองตอศาลขอใหเพิกถอน
อนุสิทธิบัตรนั้นก็ได

มาตรา ๖๕ ทศ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 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 ใน
หมวด ๒ วาดวยสิทธิบัตรการประดิษฐมาใชบังคับในหมวด ๓ ทวิ วาดวยอนุ
สิทธิบัตรโดยอนุโลม

มาตรา ๖๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการ
สิทธิบัตร” ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรม
การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑอุ ต สาหกรรม เกษตรศาสตร เภสั ช ศาสตร
เศรษฐศาสตร และนิติศาสตรอีกไมเกินสิบสองคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
โดยในจํานวนนี้ให แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวาหกคน ๕๐
คณะกรรมการจะแตงตัง้ บุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
ก็ได

มาตรา ๖๗ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสองป
๕๐

มาตรา ๖๖ วรรคหนึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๑๔
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ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
แตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ
อยู ในตําแหนงใหผู ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการ
เพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได

สิทธิบัตร

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด

มาตรา ๗๐ ๕๑ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้

มาตรา ๖๘ กรรมการซึง่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ พนจากตําแหนงกอน
วาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
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(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) วินจิ ฉัยอุทธรณคําสัง่ หรือคําวินจิ ฉัยของอธิบดีเกีย่ วกับ สิทธิบตั ร
และอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา
๕๕ มาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙
มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๗๒
(๓) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๖๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม

มาตรา ๗๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อ

ไมนอยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงเปนองคประชุม ถาประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหกรรมการทีม่ าประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ และใหนําความในมาตรา ๖๙ มา
ใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
๕๑

มาตรา ๗๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๑๖
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มาตรา ๗๒ ในกรณีที่มีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีตามมาตรา
๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๙
มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๑๒ มาตรา
๑๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๖๕ เบญจ หรือ
มาตรา ๖๕ ฉ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา
๔๙ หรือ มาตรา ๕๐ ผูมีสวนไดเสียตามมาตราดังกลาวมีสิทธิอุทธรณตอ
คณะกรรมการ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของ
อธิบดี ถาไมอุทธรณภายในระยะเวลาดังกลาวใหถือวาคําสั่งหรือคําวินิจฉัย
ของอธิบดีเปนที่สุด ๕๒
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ถามีคูกรณี
ใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนาอุทธรณไปยังคูกรณีดวย

สิทธิบัตร
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ตามสิทธิบัตรหรือตาม อนุสิทธิบัตร แลวแตกรณี นําพยานหลักฐานมาแสดง
หรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๗๔ เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยหรือมีคําสั่งตามมาตรา
๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๖๕ ฉ หรือ
มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐
หรือมาตรา ๕๕ หรือมาตรา ๗๒ แลว ใหแจงคําวินิจฉัยหรือคําสั่งพรอมดวย
เหตุผลไปยังผูอุทธรณและคูกรณี หรือผูทรงสิทธิบัตร หรือผูทรงอนุสิทธิบัตร
หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือตามอนุสิทธิบัตร แลวแตกรณี
คูกรณีฝายใดไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยหรือคําสั่งนั้น มีสิทธิอุทธรณตอศาลได
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง ถาไมดําเนินคดี
ภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวา คําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการ
เปนที่สุด ๕๔

มาตรา ๗๓ ๕๓ ในการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของ
อธิบดี หรือพิจารณารายงานการสอบสวนของอธิบดีตามมาตรา ๕๕ หรือ
มาตรา ๖๕ ฉ หรือรายงานของอธิบดีตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวย มาตรา ๔๓ เพื ่อสั่งเพิก ถอนสิทธิ บ ั ตรหรื อ อนุ สิท ธิ บ ัต ร
คณะกรรมการจะให ผูคัดคาน หรือผูโตแยง หรือผูทรงสิทธิบัตร หรือผูทรง
อนุสิทธิบัตร หรือผูขอใหตรวจสอบอนุสิทธิบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
๕๒

๕๓

มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามพระราชบัญญัตินี้ หามมิให
ศาลสั่งใหคณะกรรมการหรืออธิบดีเสียคาฤชาธรรมเนียมแทนฝายอื่น

๕๔

มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๑๘

สิทธิบัตร

๑๑๙
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มาตรา ๗๗ ๕๗ ในกรณีที่ผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรใน

หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด

กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑฟองผูฝาฝนสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ของตนเปนคดีแพงหากผู ทรงสิทธิบัตรหรือผู ทรงอนุสิทธิบัตรพิสูจนไดวา
ผลิตภัณฑที่จําเลยผลิตมีลักษณะเชนเดียวกันหรือคลายกันกับผลิตภัณฑที่
ผลิตโดยใชกรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร ใหสันนิษฐานไว
กอนวาจําเลยไดใช กรรมวิธีของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร เวนแต
จําเลยจะพิสูจนใหเห็นเปนอยางอื่น

มาตรา ๗๗ ทวิ ๕๘ ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวามีผูกระทํา

มาตรา ๗๕

๕๕

หามมิใหบุคคลใดซึ่งไมมีสิทธิตามพระราชบัญญัติ
นีใ้ ชคําวา “สิทธิบตั รไทย” “อนุสทิ ธิบตั รไทย” หรืออักษร สบท. หรือ อสบท.
หรืออักษรตางประเทศที่มีความหมายเชนเดียวกัน หรือคําอืน่ ใดทีม่ คี วามหมาย
เชนเดียวกันใหปรากฏที่ผลิตภัณฑภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของผลิตภัณฑ
หรือในการโฆษณาการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑใด ๆ

มาตรา ๗๖ ๕๖ หามมิใหบุคคลใดใชคําวา “รอรับสิทธิบัตร” หรือ
“รอรับอนุสิทธิบัตร” หรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน ใหปรากฏที่
ผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของผลิตภัณฑ หรือในการโฆษณาการ
ประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑ ใด ๆ เวนแตเปนผูขอรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรและยังอยูในระหวางการพิจารณาคําขอนั้น
๕๕
๕๖

มาตรา ๗๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

หรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการฝาฝนสิทธิของผูทรง
สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา
๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรอาจ
ขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวระงับหรือละเวนการกระทําดังกลาวนั้นได
การที่ศาลมีคําสั่งดังกลาวไมตัดสิทธิผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรที่
จะเรียกคาเสียหาย ตามมาตรา ๗๗ ตรี

มาตรา ๗๗ ตรี ๕๙ ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผู ทรงสิทธิบัตร
หรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ศาลมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนชดใชคาเสียหายแกผูทรง
สิทธิบัตรหรือ ผูทรงอนุสิทธิบัตรตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึง
ความรายแรงของ
๕๗
๕๘
๕๙

มาตรา ๗๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗๗ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗๗ ตรี แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๒๐
120

๑๒๑
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ความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียประโยชนและคาใชจายอันจําเปน
ในการบังคับตามสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรดวย

สิทธิรวมกัน และจะใหคําขอรับสิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนคําขอ
สําหรับการประดิษฐนั้น ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหคู
กรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสิน้ สุดระยะเวลาทีอ่ ธิบดี
กําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาบุคคลเหลานัน้
ละทิ้งคําขอรับสิทธิบัตรและละทิ้งคําขอรับอนุสิทธิบัตร

มาตรา ๗๗ จัตวา ๖๐ บรรดาสินคาที่อยูในครอบครองของผูกระทํา
การอันเปนการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตรตาม
มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๖๓ หรือ มาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๓๖ ให
ริบเสียทั้งสิ้น ในกรณีทศ่ี าลเห็นสมควรอาจมีคาํ สัง่ ใหทําลายสินคาดังกลาวหรือ
ดําเนินการอยางอื่นเพื่อปองกันมิใหมีการนําเอาสินคาดังกลาวออกจําหนาย
อีกก็ได

มาตรา ๗๗ เบญจ ๖๑ บุคคลใดขอรับหรือรวมขอรับทั้งสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐอยางเดียวกันโดยไมชอบดวยมาตรา
๖๕ ตรี ใหถือวาบุคคลนั้นขอรับอนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้น

มาตรา ๗๗ ฉ ๖๒ ในกรณีบุคคลหลายคนตางทําการประดิษฐ อยาง
เดียวกันโดย ไมไดรวมกัน และมีบุคคลฝายหนึ่งไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตร แต
บุคคลอีกฝายหนึ่งไดยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร
(๑) ใหบุคคลซึ่งไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรหรือคําขอรับอนุสิทธิบัตร
ไวกอนเปนผูมีสิทธิรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้น
(๒) ถามีการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรในวันเดียวกันกับการยื่นคําขอรับ
อนุสทิ ธิบตั ร ใหพนักงานเจาหนาทีแ่ จงใหผูขอรับสิทธิบตั รและผูขอรับอนุสทิ ธิบตั ร
ทราบเพื่อใหทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมี
๖๐
๖๑
๖๒

มาตรา ๗๗ จัตวา แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗๗ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗๗ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๗๗ สัตต ๖๓ ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณา
ตามมาตรา ๒๘ หรือวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐและ
ออกอนุสทิ ธิบตั รสําหรับการประดิษฐใด ผูขอรับอนุสิทธิบัตร ผูทรงอนุสทิ ธิบตั ร
ผูขอรับสิทธิบัตร หรือผูทรงสิทธิบัตรผูใดเห็นวาการจดทะเบียนการประดิษฐ
และออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สําหรับการประดิษฐนั้นอาจไมชอบดวย
มาตรา ๖๕ ตรี เพราะการประดิษฐนัน้ เปนการประดิษฐอยางเดียวกันกับของตน
และตนไดยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรหรือยื่นคําขอรับสิทธิบัตรไวในวันเดียวกัน
กับการยื่นคําขอรับสิทธิบัตร หรือการยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรดังกลาว
ผู นั้นมีสิทธิขอใหตรวจสอบวาการประดิษฐนั้นไดยื่นขอรับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรโดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี หรือไม
เมื่อไดรับคําขอใหตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบและทํารายงานการตรวจสอบเสนออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่
ตามวรรคสองแลว เห็นวาการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐนั้นจะไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี เพราะ
๖๓

มาตรา ๗๗ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๒๒
122
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การประดิษฐนัน้ เปนการประดิษฐอยางเดียวกัน และวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตร
หรือวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตรเปนวันเดียวกันกับวันยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร
หรือวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตรของผูขอใหตรวจสอบ ใหอธิบดีแจงใหผูขอรับ
สิทธิบัตรหรือผูทรงอนุสิทธิบัตร และผูขอใหตรวจสอบทราบ เพื่อใหทําความ
ตกลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแต ผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลง
กันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหถือวาบุคคลเหลานั้นมีสิทธิรวมกันใน
การประดิษฐนั้น

มาตรา ๗๗ อัฏฐ ๖๔ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรใดไดออกไปโดย
ไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี ใหถือวาสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนั้นไมสมบูรณ
ความไมสมบูรณตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกลาวอางขึ้นก็ได
ในกรณีการจดทะเบียนการประดิษฐและออกสิทธิบตั รและ อนุสทิ ธิบตั ร
โดยไมชอบดวยมาตรา ๖๕ ตรี และไดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตร
สําหรับการประดิษฐนั้นในวันเดียวกัน ผูทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุสิทธิบัตร
หรือผูมีสวนไดเสียอื่นหรือ พนักงานอัยการอาจขอใหอธิบดีเรียกให ผูทรง
สิ ท ธิ บั ต รและผู ทรงอนุ สิ ท ธิ บั ต รนั้ น ทํ า ความตกลงกั น วาจะใหบุ ค คลใดมี
สิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน และตองทําความตกลงกันวาจะเลือกให
การประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
อยางใด อยางหนึ่งแตเพียงอยางเดียว ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดี
กําหนด ใหถือวา ผู ทรงสิทธิบัตรและผูทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิร วมกันและ
ใหถือวาการประดิษฐนั้นเปนการประดิษฐที่ไดรับอนุสิทธิบัตร
๖๔

มาตรา ๗๗ อัฎฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

สิทธิบัตร

๑๒๓
123

มาตรา ๗๘ ๖๕ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือใบอนุญาตใหใชสิทธิ
ของผูใดสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหเจาของขอรับใบแทนสิทธิบัตร
ใบแทน อนุสิทธิบัตร หรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธินั้นไดตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๗๙ บรรดาคําขอ คําคัดคาน คําโตแยง และคําอุทธรณ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชแบบพิมพและมีสําเนาตามที่อธิบดีกําหนด

มาตรา ๘๐ ๖๖ บรรดาคําขอรับสิทธิบัตร คําขอรับอนุสิทธิบัตร
การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ
คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตาม
สิทธิบตั รหรือ อนุสทิ ธิบตั ร คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั ร
คําขอเปลี่ยนแปลงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คํ าขอตออายุ อ นุ สิ ท ธิ บ ั ต ร
คําขอบันทึกคํายินยอมใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
คําขอใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร ใบอนุญาตใหใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คําอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ใบแทน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ใบแทน ใบอนุญาต ใหใชสิทธิ คําขออื่น ๆ การ
คัดสําเนาเอกสารและการรับรองสําเนาเอกสาร ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง

๖๕
๖๖

มาตรา ๗๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๐ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๒๔
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๑๒๕
125

มาตรา ๘๓ ๖๙ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือมาตรา
๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๒๓ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

หมวดที่ ๖
ความผิดและกําหนดโทษ

มาตรา ๘๓ ทวิ ๗๐ ยกเลิก
มาตรา ๘๓ ตรี ๗๑ ยกเลิก
มาตรา ๘๓ จัตวา ๗๒ ยกเลิก
มาตรา ๘๔ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๖ ตองระวาง

มาตรา ๘๑ ๖๗ เจาพนักงานผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓
วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ ประกอบดวยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๘๕ ๗๓ บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๖
หรือมาตรา ๖๓ โดยไมไดรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิบัตร ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๘๒ ๖๘ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ประกอบ
ดวยมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๖๕ ทศ ประกอบดวยมาตรา ๒๒ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๖๙
๗๐
๗๑

๖๗
๖๘

มาตรา ๘๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๗๒
๗๓

มาตรา ๘๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๓ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๓ ตรี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๓ จัตวา ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๒๖
126
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๑๒๗
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม ๗๗

มาตรา ๘๖ ๗๔ บุคคลใดกระทําอยางใดอยางหนึง่ ตามมาตรา ๖๕ ทศ
ประกอบดวยมาตรา ๓๖ โดยไมไดรับอนุญาตจากผูทรงอนุสทิ ธิบตั ร ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

มาตรา ๘๗ ๗๕ บุคคลใดยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐหรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ หรืออนุสิทธิบัตรโดยการแสดงขอความอันเปนเท็จ
แกพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหไดไปซึ่ง สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๘๘ ๗๖ ในกรณีทผ่ี กระทํ
ู าผิดเปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทําความ
รับผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่ง
การหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตอง
รับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี
๗๔
๗๕
๗๖

มาตรา ๘๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๘๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. คําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

๒. คําขอรับสิทธิบัตรสําหรับแบบผลิตภัณฑอยางเดียวกัน
และยื่นขอในคราวเดียวกันตั้งแต ๑๐ คําขอขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. การประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร

๕๐๐ บาท

๔. คําขอใหตรวจสอบการประดิษฐ

ฉบับละ

๕. คําคัดคานการขอรับสิทธิบัตร

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

๖. สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

๗. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ
ปที่ ๕
ปที่ ๖
ปที่ ๗
ปที่ ๘
ปที่ ๙
ปที่ ๑๐
ปที่ ๑๑
๗๗

๕๐๐ บาท

๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๖,๐๐๐
๘,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๔,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๒๘
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สิทธิบัตร

๑๒๙
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๑๐. คาธรรมเนียมการตออายุอนุสิทธิบัตร
ปที่ ๑
ปที่ ๒

๑๔,๐๐๐ บาท
๒๒,๐๐๐ บาท

สิทธิบัตร

ปที่ ๑๒
ปที่ ๑๓
ปที่ ๑๔
ปที่ ๑๕
ปที่ ๑๖
ปที่ ๑๗
ปที่ ๑๘
ปที่ ๑๙
ปที่ ๒๐
หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว

๑๖,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

๘. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
ปที่ ๕
๑,๐๐๐
ปที่ ๖
๒,๐๐๐
ปที่ ๗
๓,๐๐๐
ปที่ ๘
๔,๐๐๐
ปที่ ๙
๕,๐๐๐
ปที่ ๑๐
๖,๐๐๐
หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว
๒๐,๐๐๐
๙. คาธรรมเนียมรายปสําหรับอนุสิทธิบัตร
ปที่ ๕
ปที่ ๖
หรือชําระทั้งหมดในคราวเดียว

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท

๑๑. คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๑๒. คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ฉบับละ

๕๐๐ บาท

๑๓. คําขอเปลี่ยนแปลงคําขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ฉบับละ

๕๐๐ บาท

๑๔. ใบอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ฉบับละ

๕๐๐ บาท

๑๕. ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิ
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
๑๖. คําอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดี ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๑๗. การคัดสําเนาเอกสาร

หนาละ

๑๐ บาท

๑๘. การรับรองสําเนาเอกสาร
เอกสารเกิน ๑๐ หนา
เอกสารไมเกิน ๑๐ หนา

ฉบับละ
ฉบับละ

๑๐๐ บาท
๑๐ บาท

๑๙. คําขออื่น ๆ

ฉบับละ

๑๐๐ บาท

๑๓๐
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๑๓๑
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สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เพือ่ สงเสริมใหมีการคนควา
วิจัย และประดิษฐผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม และการออกแบบผลิต
ภัณฑใหมๆ ที่เปนประโยชนและเปนการกาวหนาทางเทคนิคในเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมในประเทศ และเพือ่ ใหผูประดิษฐและผูออกแบบ
ผลิตภัณฑไดรับการคุมครองการประดิษฐหรือการออกแบบผลิตภัณฑโดยหาม
มิใหบุคคลอื่นลอกเลียนหรือเลียนการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑนี้
โดยมิไดคาตอบแทน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตฉิ บับนีข้ น้ึ

(ประกาศในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒) นั้น เปนพระราชบัญญัติที่ออก
มาเพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแกไขเพียง
บางมาตรา และมิไดยกเลิกทั้งฉบับ ดังนั้น ขอความใดที่แกไขเพิ่มเติม หรือ
ยกเลิก หรือเพิ่มเติมขึ้นใหม โดยเพิ่มเขาไปในมาตราเดิม หรือเพิม่ เปนมาตรา
ใหม ไดนําขอความดังกลาวมาใสไวแทนขอความเดิมในมาตราตาง ๆ โดยได
ทําหมายเหตุ (footnote) กํากับไวเพื่อใหเปนที่สะดวกแกผูใชไวเรียบรอย
แลว สวนขอความในบางมาตรา ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ไมเกี่ยวของกับการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก หรือเพิ่มเติมขึ้น
ใหมโดยเพิ่มเขาไปในมาตราเดิม หรือเพิ่มเปนมาตราใหม แตเปนบทบัญญัติ
เฉพาะกาลสําหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดนํามาตราดังกลาวมาแสดง
ตอทายหมายเหตุนี้ดวยแลว

หมายเหตุ :-

พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๙๖ ตอนที่ ๓๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๒
ฉบับที่สอง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๔
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๕ และ
ฉบับที่สาม พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒
ก ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒
หมายเหตุ :เนือ่ งจากพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผลของมาตรา
๒ ของพระราชบัญญัตินี้ จะทําใหบทบัญญัติต าง ๆ มีผลใชบังคับเมื่อพน
กําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๔๓ สิทธิบัตรที่ออกใหตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.
๒๕๒๒ หรือที่ออกใหตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหถือวาเปนสิทธิ
บัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราช
บัญญัตนิ ้ี แตใหสิทธิบตั รมีอายุตอไปไดเพียงเทาทีม่ เี หลืออยูตามสิทธิบัตรนั้น

มาตรา ๔๔ คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐที่ไดยื่นไวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ และอธิบดียังไมมีคําสั่งตามมาตรา ๓๓ หรือ
มาตรา ๓๔ ผูขอมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงเปนคําขอรับอนุสทิ ธบัตรไดภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๔๕ ใหรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงพาณิ ช ย รั ก ษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้”

พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา
พ.ศ. ๒๕๓๔
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ
เครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการคา
พ.ศ. ๒๕๓๔
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา

๑๓๖
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๑๓๗
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เครื่องหมายการคา

เครื่องหมายการคา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยให
คําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้i

“เครื่องหมายการคา” หมายความวา เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปน
ทีห่ มายหรือเกีย่ วของกับสินคา เพือ่ แสดงวาสินคาทีใ่ ชเครือ่ งหมายของเจาของ
เครือ่ งหมายการคานัน้ แตกตางกับสินคาทีใ่ ชเครือ่ งหมายการคาของบุคคลอืน่

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกวา “พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา
พ.ศ. ๒๕๓๔”

มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔
(๒) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใช
พระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เครื่องหมาย” ๒ หมายความวา ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ
ตรา ชื่อ คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุมของสี รูปรางหรือรูป
ทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหลานี้ อยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๙๙/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๓๔
๒
มาตรา ๔ นิยามคําวา “เครือ่ งหมาย” แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) ๒๕๕๙
๑

“เครื่องหมายบริการ” หมายความวา เครื่องหมายที่ใชหรือจะใชเปน
ทีห่ มายหรือเกีย่ วของกับบริการ เพือ่ แสดงวาบริการทีใ่ ชเครือ่ งหมายของเจาของ
เครือ่ งหมายบริการนัน้ แตกตางกับบริการทีใ่ ชเครือ่ งหมายบริการของบุคคลอืน่
“เครือ่ งหมายรับรอง” หมายความวา เครือ่ งหมายทีเ่ จาของเครือ่ งหมาย
รับรองใชหรือจะใชเปนทีห่ มายหรือเกีย่ วของกับสินคาหรือบริการของบุคคลอื่น
เพือ่ เปนการรับรองเกีย่ วกับแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธกี ารผลิต คุณภาพ
หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินคานั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ
ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น
“เครือ่ งหมายรวม” หมายความวา เครือ่ งหมายการคาหรือเครือ่ งหมาย
บริการที่ใชหรือจะใชโดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุมเดียวกันหรือโดยสมาชิก
ของสมาคม สหกรณ สหภาพ สมาพันธ กลุมบุคคลหรือองคกรอื่นใดของรัฐ
หรือเอกชน
“ผูไดรับอนุญาต” หมายความวา ผูซึง่ ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
นี้จากเจาของเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการที่ไดจดทะเบียนแลว
ใหใชเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการนั้น

๑๓๘
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“พนักงานเจาหนาที”่ ๓ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
เครื่องหมายการคา

“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนาย
ทะเบียนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” ๔ หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการเครื่องหมายการคา

สวนที่ ๑
การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้

มาตรา ๕ ใหรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงพาณิ ช ยรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ และใหมีอาํ นาจแตงตัง้ นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่
กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น ตลอดจนออกประกาศ
ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ๕
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหใชบังคับได
๓

๔

๕

มาตรา ๔ นิยามคําวา “พนักงานเจาหนาที”่ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ นิยามคําวา “อธิบดี” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๕ วรรคหนึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๙

มาตรา ๖ เครื่องหมายการคาอันพึงรับจดทะเบียนได ตองประกอบ
ดวยลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะ
(๒) เปนเครือ่ งหมายการคาทีไ่ มมีลกั ษณะตองหามตามพระราชบัญญัตินี้
และ
(๓) ไมเปนเครือ่ งหมายการคาทีเ่ หมือนหรือคลายกับเครือ่ งหมายการคา
ที่บุคคลอื่นไดจดทะเบียนไวแลว

๑๔๐
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มาตรา ๗ ๖ เครือ่ งหมายการคาทีม่ ลี กั ษณะบงเฉพาะ ไดแกเครือ่ งหมาย
การคาอันมีลักษณะที่ทําใหประชาชนหรือผูใชสินคานั้นทราบและเขาใจได
วา สินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นแตกตางไปจากสินคาอื่น
เครื่องหมายการคาที่มีหรือประกอบดวยลักษณะอยางหนึ่งอยางใด
อันเปนสาระสําคัญดังตอไปนี้ ใหถือวามีลักษณะบงเฉพาะ
(๑) ชือ่ ตัว ชือ่ สกุลของบุคคลธรรมดาทีไ่ มเปนชือ่ สกุลตามความหมาย
อันเขาใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการนั้น
หรือชื่อในทางการคาที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไมเล็งถึงลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสินคาโดยตรง
(๒) คําหรือขอความอันไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคา
นั้นโดยตรง และไมเปนชื่อทางภูมิศาสตรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๓) คําที่ประดิษฐขึ้น
(๔) ตัวหนังสือหรือตัวเลขทีป่ ระดิษฐขึน้
(๕) กลุมของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ
(๖) ลายมือชือ่ ของผูขอจดทะเบียนหรือของเจาของเดิมของกิจการของ
ผูขอจดทะเบียน หรือลายมือชือ่ ของบุคคลอืน่ โดยไดรับอนุญาตจากบุคคลนัน้ แลว
(๗) ภาพของผูขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอืน่ โดยไดรับอนุญาตจาก
บุคคลนั้นแลวหรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแลวโดยไดรับอนุญาตจากบุพการี
ผูสืบสันดาน และคูสมรสของบุคคลนั้นถามี แลว
๖

มาตรา ๗ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๔๑
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(๘) ภาพที่ประดิษฐขึ้น
(๙) ภาพอันไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคานั้นโดยตรง
และไมเปนภาพแผนที่ ห รื อ ภาพแสดงสถานที่ ท างภู มิ ศ าสตรที่ รั ฐ มนตรี
ประกาศกําหนด
(๑๐) รูปรางหรือรูปทรงอันไมเปนลักษณะโดยธรรมชาติของสินคานัน้ เอง
หรือไมเปนรูปรางหรือรูปทรงที่จําเปนตอการทํางานทางเทคนิคของสินคานั้น
หรือไมเปนรูปรางหรือรูปทรงที่ทําใหสินคานั้นมีมูลคาเพิ่มขึ้น
(๑๑) เสียงอันไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัตขิ องสินคานัน้ โดยตรง
หรือเสียงที่ไมเปนเสียงโดยธรรมชาติของสินคานั้น หรือเสียงที่ไมไดเกิดจาก
การทํางานของสินคานั้น
เครื่องหมายการคาที่ไมมีลักษณะตามวรรคสอง (๑) ถึง (๑๑) หากได
มีการจําหนาย เผยแพร หรือโฆษณาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นจนแพร
หลายแลวตามหลักเกณฑทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนด และพิสจู นไดวาไดปฏิบตั ิ
ถูกตองตามหลักเกณฑนั้นแลว ใหถือวามีลักษณะบงเฉพาะ

มาตรา ๘ ๗ เครือ่ งหมายการคาทีม่ หี รือประกอบดวยลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้ หามมิใหรับจดทะเบียน
(๑) ตราแผนดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ ตราประจําตําแหนง ตราประจํากระทรวง ทบวง กรม
หรือตราประจําจังหวัด
๗

มาตรา ๘ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๔๒
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(๒) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ

(๙) เครื่องหมายที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย

(๓) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยยอ หรือนาม
พระราชวงศ
(๔) พระบรมฉายาลักษณ หรือพระบรมสาทิสลักษณของพระมหากษัตริย
พระราชินี หรือรัชทายาท

(๑๐) เครือ่ งหมายทีเ่ หมือนกับเครือ่ งหมายทีม่ ชี อื่ เสียงแพรหลายทัว่ ไป
ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือคลายกับเครื่องหมายดังกลาว
จนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเปนเจาของหรือแหลงกําเนิด
ของสินคา ไมวาจะไดจดทะเบียนไวแลวหรือไมก็ตาม

(๕) ชือ่ คํา ขอความ หรือเครือ่ งหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย
พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ
(๖) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจําชาติของรัฐตางประเทศ ธงหรือ
เครือ่ งหมายขององคการระหวางประเทศ ตราประจําประมุขของรัฐตางประเทศ
เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินคาของ
รัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ หรือชื่อและชื่อยอของรัฐตาง
ประเทศหรือองคการระหวางประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูซึง่ มีอาํ นาจ
หนาที่ของรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศนั้น

(๑๑) เครื่องหมายที่คลายกับ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
(๑๒) สิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตรทีไ่ ดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวย
การนั้น
(๑๓) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

มาตรา ๙ การขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคานัน้ จะขอจดทะเบียน
สําหรับสินคาเฉพาะอยางในจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกันก็ได แตตอง
ระบุรายการสินคาที่ประสงคจะไดรับความคุมครองแตละอยางโดยชัดแจง

(๗) เครือ่ งหมายราชการ เครือ่ งหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา
(๘) เครือ่ งหมายทีเ่ หมือนหรือคลายกับเหรียญ ใบสําคัญ หนังสือรับรอง
ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันไดรับเปนรางวัลในการแสดงหรือ
ประกวดสินคาที่รัฐบาลไทย สวนราชกา รรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐของประเทศไทย รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศไดจัดใหมี
ขึน้ เวนแตผูขอจดทะเบียนจะไดรับเหรียญ ใบสําคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร
หรือเครื่องหมายเชนวานั้น เปนรางวัลสําหรับสินคานั้น และใชเปนสวนหนึ่ง
ของเครื่องหมายการคานั้น แตทั้งนี้ตองระบุปปฏิทินที่ไดรับรางวัลดวย

วรรคสอง ๘ (ยกเลิก)
การกําหนดจําพวกสินคา ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

มาตรา ๑๐ เครื่องหมายการคาอันพึงรับจดทะเบียนไดนั้น ผู ขอ
จดทะเบียนเพือ่ เปนเจาของเครือ่ งหมายการคานัน้ หรือตัวแทน ตองมีสาํ นักงาน
หรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดตอไดตั้งอยูในประเทศไทย
๘

มาตรา ๙ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๔๔
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มาตรา ๑๑ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ใหเปนไปตาม

145
๑๔๕

มาตรา ๑๓ ๑๐ ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ หามนายทะเบียนรับจดทะเบียน

หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่เห็นวาเครื่องหมายการคาที่ขอจดทะเบียนนั้น

ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศเกี่ ย วกั บ การคุ มครองเครื่ อ งหมายการคา หากคํ า ขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนไปตามที่กําหนดในอนุสัญญาหรือความ
ตกลงระหวางประเทศดังกลาว ใหถือวาคําขอดังกลาวเปนคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัตินี้ ๙

(๑) เปนเครือ่ งหมายการคาทีเ่ หมือนกับเครือ่ งหมายการคาของบุคคล
อืน่ ทีไ่ ดจดทะเบียนไวแลว ไมวาจะใชกับสินคาจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวก
กันที่นายทะเบียนเห็นวามีลักษณะอยางเดียวกัน หรือ

มาตรา ๑๒ ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา ให
นายทะเบียนมีอํานาจดังตอไปนี้

(๒) เปนเครื่องหมายการคาที่คลายกับเครื่องหมายการคาของบุคคล
อืน่ ทีไ่ ดจดทะเบียนไวแลวจนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความ
เปนเจาของของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคา ไมวาจะใชกับสินคาจําพวก
เดียวกันหรือตางจําพวกกันที่นายทะเบียนเห็นวามีลักษณะอยางเดียวกัน

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผูขอจดทะเบียน มาใหถอยคํา หรือ
ทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานใดเกี่ยวกับการขอจด
ทะเบียน เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาได
(๒) สั่งใหผูขอจดทะเบียนแปลเอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับ
การขอจดทะเบียนทีเ่ ปนภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยใหเสร็จและสงภายใน
กําหนดเวลาที่เห็นสมควร
(๓) เชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น
หากผูขอจดทะเบียนไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของนายทะเบียนตาม (๑) หรือ
(๒) โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบียน
๙

มาตรา ๑๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๔ ๑๑ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๕ ถานายทะเบียนเห็นวา
(๑) สวนหนึ่งสวนใดอันมิใชสาระสําคัญของเครื่องหมายการคาที่ขอ
จดทะเบียนรายใดไมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ หรือ
(๒) การขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคารายใดไมชอบดวยมาตรา ๙
หรือมาตรา ๑๐ หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๑๑
๑๐

๑๑

มาตรา ๑๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๑๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๔๖
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ใหนายทะเบียนมีคาํ สัง่ ใหผูขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคารายนัน้
แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น และมี
หนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา ๑๒

(๒) ๑๔ สัง่ ใหผูขอจดทะเบียนแสดงการปฏิเสธอยางอืน่ ตามทีน่ ายทะเบียน
เห็นวาจําเปนตอการกําหนดสิทธิจากการจดทะเบียนของเจาของเครื่องหมาย
การคารายนั้น ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น

มาตรา ๑๖ ถานายทะเบียนเห็นวาเครือ่ งหมายการคาทีข่ อจดทะเบียน

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมีอํานาจ
ประกาศกําหนดสิ่งที่นายทะเบียนเห็นวาเปนสิ่งที่ใชกันสามัญในการคาขาย
สําหรับสินคาบางอยางหรือบางจําพวก

รายใดทัง้ เครือ่ งหมายหรือสวนหนึง่ สวนใดอันเปนสาระสําคัญของเครือ่ งหมาย
การคานั้น ไมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ ใหนายทะเบียน
มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น และมีหนังสือแจงคําสั่ง
พรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา

มาตรา ๑๗ ถานายทะเบียนเห็นวาเครือ่ งหมายการคาทีข่ อจดทะเบียน
รายใด หากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแลว มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได
ตามมาตรา ๖ แตเครื่องหมายการคารายนั้นมีสวนหนึ่งสวนใดหรือหลายสวน
เปนสิ่งที่ใชกันสามัญในการคาขายสําหรับสินคาบางอยางหรือบางจําพวก อัน
ไมควรใหผูขอจดทะเบียนรายหนึง่ รายใดถือเปนสิทธิของตนแตผูเดียวก็ดี หรือมี
ลักษณะไมบงเฉพาะก็ดี ใหนายทะเบียนมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) ๑๓ สัง่ ใหผูขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธวาไมขอถือเปนสิทธิของตน
แตผูเดียวในอันทีจ่ ะใชสวนดังกลาวของเครือ่ งหมายการคารายนัน้ ทัง้ นี้ ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น

๑๒

๑๓

มาตรา ๑๕ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๑๗ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙

ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําสั่งตามวรรคหนึ่งพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา

มาตรา ๑๘ ๑๕ ผูขอจดทะเบียนมีสทิ ธิอทุ ธรณคําสัง่ ของนายทะเบียน
ตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ตอคณะกรรมการภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน คําวินจิ ฉัยอุทธรณของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด
ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวาคําสั่งของนายทะเบียนตาม
มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ ถูกตองแลว ใหผูขอจดทะเบียนปฏิบัติตามคําสั่ง
ของนายทะเบียนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะ
กรรมการ
ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวาคําสั่งของนายทะเบียนตาม
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ไมถูกตอง ใหนายทะเบียนดําเนิน
การเกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนรายนั้นตอไป
๑๔

๑๕

มาตรา ๑๗ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๔๘
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มาตรา ๑๙ ๑๖ ถาผูขอจดทะเบียนมิไดอุทธรณตามมาตรา ๑๘ วรรค
หนึง่ และมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา
๑๗ แลวแตกรณี หรือถาผูขอจดทะเบียนไดอุทธรณตามมาตรา ๑๘ วรรค
หนึ่ง แตมิไดปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ใหถือวาผูขอจดทะเบียนละทิ้ง
คําขอจดทะเบียน

มาตรา ๒๐ ๑๗ ในกรณีทมี่ ผี ขอจดทะเบี
ู
ยนหลายรายตางยืน่ คําขอจด
ทะเบียนเพือ่ เปนเจาของเครือ่ งหมายการคา ถานายทะเบียนเห็นวาเครือ่ งหมาย
การคาเหลานัน้ มีลกั ษณะอยางหนึง่ อยางใดดังตอไปนี้ ใหนายทะเบียนดําเนินการ
เกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ไดยื่นไวเปนรายแรก และมี
หนังสือแจงคําสั่งใหผู ขอจดทะเบียนรายหลังรอการพิจารณาดําเนินการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาไวกอน

เครื่องหมายการคา

ที่ไดยื่นไวเปนรายถัดไป และมีหนังสือแจงใหผูขอจดทะเบียนรายนั้นและราย
อื่นทราบโดยไมชักชา

มาตรา ๒๑ ๑๘ ผูขอจดทะเบียนซึ่งเห็นวาเครื่องหมายการคาที่ตนขอ
จดทะเบียนมิไดเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคารายอื่นที่ไดยื่นขอจด
ทะเบียนไวกอน มีสทิ ธิอทุ ธรณคําสัง่ ของนายทะเบียนตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึง่
ตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนาย
ทะเบียน ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๒ ๑๙ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๓ ๒๐ (ยกเลิก)
มาตรา ๒๔ ๒๑ (ยกเลิก)

(๑) เปนเครื่องหมายการคาที่เหมือนกัน ไมวาจะใชกับสินคาจําพวก
เดียวกันหรือตางจําพวกกันที่นายทะเบียนเห็นวามีลักษณะอยางเดียวกัน

มาตรา ๒๕ ๒๒ (ยกเลิก)

(๒) เปนเครือ่ งหมายการคาทีค่ ลายกันจนอาจทําใหสาธารณชนสับสน
หรือหลงผิดในความเปนเจาของของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคา ไมวา
จะใชกับสินคาจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกันที่นายทะเบียนเห็นวามี
ลักษณะอยางเดียวกัน

มาตรา ๒๗

ในกรณีทเี่ ครือ่ งหมายการคาทีย่ นื่ ไวเปนรายแรกไมไดรับการจดทะเบียน
ใหนายทะเบียนพิจารณาดําเนินการเกีย่ วกับคําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา

มาตรา ๒๖ ๒๓ (ยกเลิก)

๑๗

มาตรา ๑๙ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๐ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๔

ในกรณีที่มีผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตาม
มาตรา ๑๓ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี ถานายทะเบียนเห็นวา
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

๑๖

149
๑๔๙

๒๓
๒๔

มาตรา ๒๑ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๗ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๕๐
150
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เครื่องหมายการคานั้นเปนเครื่องหมายการคาซึ่งตางเจาของตางไดใชมาแลว
ดวยกันโดยสุจริต หรือมีพฤติการณพิเศษทีน่ ายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน
นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกัน
ดังกลาวใหแกเจาของหลายคนก็ได โดยจะมีเงือ่ นไขและขอจํากัดเกีย่ วกับวิธกี าร
ใชและเขตแหงการใชเครือ่ งหมายการคานัน้ หรือเงือ่ นไขและขอจํากัดอืน่ ตามที่
นายทะเบียนเห็นสมควรกําหนดดวยก็ได ทั้งนี้ ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจง
คําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนและเจาของเครื่องหมายการคาที่
ไดจดทะเบียนแลวทราบโดยไมชักชา

(๒) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองเครื่องหมายการคาซึ่งประเทศไทยเปน
ภาคีอยูดวย หรือ

ผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลว
มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งตอคณะกรรมการภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนที่สุด

มาตรา ๒๘ ๒๕ บุคคลใดไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ไวนอกราชอาณาจั ก ร ถายื่นคําขอจดทะเบียนเครื่ อ งหมายการคานั้ นใน
ราชอาณาจั ก รภายในหกเดื อ นนั บ แต วั น ที่ ไ ด ยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย น
เครื่องหมายการคานอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอใหถือวา
วันทีไ่ ดยืน่ คําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคานอกราชอาณาจักรเปนครัง้ แรก
เปนวันที่ไดยื่นคําขอในราชอาณาจักรก็ได หากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูใน
ประเทศไทย
๒๕

มาตรา ๒๘ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๓) มีสญ
ั ชาติของประเทศทีย่ นิ ยอมใหสิทธิในทํานองเดียวกันแกบุคคล
สัญชาติไทยหรือ นิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในประเทศไทย
(๔) มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยาง
จริงจังในประเทศไทย หรือในประเทศทีเ่ ปนภาคีแหงอนุสญ
ั ญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองเครื่องหมายการคาซึ่งประเทศไทยเปน
ภาคีอยูดวย
ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ไดยื่นเปนครั้งแรก
นอกราชอาณาจักรถูกปฏิเสธ หรือผูยื่นคําขอจดทะเบียนถอนคืนหรือละทิ้ง
คําขอ บุคคลดังกลาวจะขอใชสิทธิตามวรรคหนึ่งไมได
ในกรณีที่มีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ถูกปฏิเสธ
หรื อ คํ า ขอที่ ผู ยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นถอนคื น หรื อ ละทิ้ ง ตามวรรคสองนอก
ราชอาณาจั ก รซํ้ า อี ก ภายในระยะเวลาหกเดื อ นนั บ แตวั น ที่ ไ ดยื่ น คํ า ขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคานอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก บุคคลซึ่งยื่น
คําขอดังกลาวจะขอใชสิทธิตามวรรคหนึ่งได เมื่อ
(๑) ๒๖ คําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาตามวรรคสองยังมิไดมีการ
ขอใชสิทธิในการระบุวันยื่นคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง และ
๒๖

มาตรา ๒๘ วรรคสาม (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๙๖
๑๙๘
๑๕๒
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(๒) ๒๗ คําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาตามวรรคสองไมอาจดําเนิน
การใดตามกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคาในประเทศที่มีการยื่นคําขอ
จดทะเบียนไวตอไป และ

สวนที่ ๒
การรับจดทะเบียน
และผลแหงการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา

(๓) การถูกปฏิเสธ ถอนคืน หรือถูกละทิง้ ในครัง้ แรกมิไดมีการเปดเผย
ตอสาธารณชน

มาตรา ๒๘ ทวิ ๒๘ ในกรณีที่มีการนําสินคาที่ใชเครื่องหมายการคา
ใดออกแสดงในงานแสดงสินคาระหวางประเทศที่จัดขึ้นในประเทศไทยหรือ
ในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การคุมครองเครือ่ งหมายการคาซึง่ ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย โดยสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐของประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคี
ดังกลาวจัดขึ้น หรือรัฐบาลไทยรับรองการจัดงานแสดงสินคาระหวางประเทศ
นั้น เจาของเครื่องหมายการคาดังกลาวอาจขอใชสิทธิตามมาตรา ๒๘ วรรค
หนึง่ ได ถาเจาของเครือ่ งหมายการคานัน้ ยืน่ คําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา
สําหรับสินคาที่นําออกแสดงในงานแสดงสินคาดังกลาวในราชอาณาจักร
ภายในหกเดือนนับแตวันทีไ่ ดนําสินคาทีม่ เี ครือ่ งหมายการคาดังกลาวออกแสดง
หรือวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาครั้งแรกนอกราชอาณาจักร
แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน แตทั้งนี้ การยื่นคําขอดังกลาวตองไมเปนการ
ขยายระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๒๘
การจัดงานแสดงสินคาที่จะถือเปนงานแสดงสินคาระหวางประเทศ
และการขอใชสิทธิตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การที่กําหนดในกฎกระทรวง
๒๗

๒๘

มาตรา ๒๘ วรรคสาม (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๒๘ ทวิ เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๙๗
๑๙๙
๑๕๓
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มาตรา ๒๙ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นควรรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการคารายใด ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น
วรรคสอง (ยกเลิก) ๒๙
การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน ใหเปนไปตามวิธกี ารทีก่ าํ หนด
ในกฎกระทรวง
๒๙

มาตรา ๒๙ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๕๔
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มาตรา ๓๐ เมื่อนายทะเบียนไดมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจด
ทะเบียนเครือ่ งหมายการคารายใดตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึง่ แลว หากปรากฏ
แกนายทะเบียนในภายหลังวา เครื่องหมายการคารายนั้นไมมีลักษณะอันพึง
รับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ ก็ดี หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
รายนั้นไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ อันจําเปนจะตอง
เพิกถอนคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาราย
นั้นก็ดี ถายังมิไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น ใหนายทะเบียนมีคํา
สั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว และมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนทราบ
พรอมดวยเหตุผลโดยไมชักชา
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนตามวรรคหนึ่งหลังจากที่ไดมี
ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนตามมาตรา ๒๙ แลว ใหประกาศโฆษณา
คําสั่งเพิกถอนนั้นดวยตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๑ ผู ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนของ
นายทะเบียนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ตอคณะกรรมการภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน ๓๐
ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนมิไดอุทธรณคําสั่งตามวรรคหนึ่ง หรือใน
กรณีทผี่ ขอจดทะเบี
ู
ยนไดอุทธรณคําสัง่ ตามวรรคหนึง่ แลว และคณะกรรมการมี
คําวินิจฉัยอุทธรณวาคําสั่งของนายทะเบียนถูกตองแลว ใหนายทะเบียน
ดําเนินการเกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนดังกลาวตอไปได
ถาคณะกรรมการมีคาํ วินจิ ฉัยอุทธรณวาคําสัง่ เพิกถอนของนายทะเบียน
ไมถูกตอง ใหนายทะเบียน
๓๐

มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
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(๑) ดําเนินการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
รายนัน้ ตอไป ในกรณีทนี่ ายทะเบียนไดมีคาํ สัง่ เพิกถอนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึง่
กอนทีจ่ ะมีประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาตามมาตรา ๒๙
(๒) ดําเนินการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
รายนัน้ ใหม ในกรณีทไี่ ดมีการประกาศโฆษณาคําสัง่ เพิกถอนของนายทะเบียน
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสองแลว
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสองหรือวรรคสามให
เปนที่สุด

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๓๐
หลังจากที่ไดมีการคัดคานตามมาตรา ๓๕ แลว ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจง
คําสั่งเพิกถอนนั้นใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา

มาตรา ๓๓ ในกรณี ต ามมาตรา ๓๒ ถานายทะเบี ย นยั ง มิ ไ ดมี
คําวินิจฉัยคําคัดคานนั้นใหรอการวินิจฉัยไวกอนจนกวาจะพนกําหนดเวลา
การอุทธรณตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง หรือจนกวาจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ วรรคสองหรือวรรคสาม แลวแตกรณี ๓๑
ถาคณะกรรมการมีคาํ วินจิ ฉัยอุทธรณวา คําสัง่ เพิกถอนของนายทะเบียน
ตามมาตรา ๓๐ ถูกตองแลว ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับคําคัดคานนั้น และ
มีหนังสือแจงคําสั่งใหผูคัดคานทราบโดยไมชักชา คําสั่งเชนวานี้ใหเปนที่สุด
๓๑

มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๕๖
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๑๕๗
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ถาคณะกรรมการมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ วา คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนของ
นายทะเบียนตามมาตรา ๓๐ ไมถูกตอง ใหนายทะเบียนดําเนินการวินิจฉัย
คําคัดคานนั้นตอไป

ใหผูขอจดทะเบียนยื่นคําโตแยงคําคัดคานตามแบบที่อธิบดีกําหนด
โดยแสดงเหตุ ที่ ต นอาศั ย เปนหลั ก ในการขอจดทะเบี ย นตอนายทะเบี ย น
ภายในหกสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับสําเนาคําคัดคาน และใหนายทะเบียนสงสําเนา
คําโตแยงนั้นไปยังผูคัดคานโดยไมชักชา ๓๔

มาตรา ๓๔ ในกรณีตามมาตรา ๓๒ ถานายทะเบียนไดมีคําวินิจฉัย
คําคัดคานนั้นแลว และมีการอุทธรณคําวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา
๓๗ ใหนายทะเบียนแจงใหคณะกรรมการทราบ และใหนํามาตรา ๓๓ มาใช
บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๕ เมือ่ ไดประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา
รายใดตามมาตรา ๒๙ แลว บุคคลใดเห็นวาตนมีสิทธิดีกวาผูขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคารายนั้น หรือเห็นวาเครือ่ งหมายการคารายนัน้ ไมมีลกั ษณะ
อันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคารายนัน้ ไมถูกตองตามบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตนิ ี้ บุคคลนัน้ จะยืน่
คําคัดคานตอนายทะเบียนก็ได แตตองยื่นภายในหกสิบวันนับแตวันประกาศ
โฆษณาตามมาตรา ๒๙ พรอมทั้งแสดงเหตุแหงการคัดคาน ๓๒
การคัดคานตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ าํ หนด
ในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๖ ๓๓ ในกรณีทมี่ กี ารคัดคานตามมาตรา ๓๕ ใหนายทะเบียน
สงสําเนาคําคัดคานไปยังผูขอจดทะเบียนโดยไมชักชา
๓๒

๓๓

มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๓๖ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

ในกรณีที่ผู ขอจดทะเบียนมิไดดําเนินการตามวรรคสอง ใหถือวาผู
ขอจดทะเบียนละทิ้งคําขอจดทะเบียน
ในการพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดคาน นายทะเบียนจะมีคําสั่งใหผู
ขอจดทะเบียนและผูคัดคานมาใหถอยคํา ทําคําชีแ้ จง หรือแสดงหลักฐานเพิม่ เติม
ก็ได หากผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคานไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน
ภายในหกสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําสัง่ ใหนายทะเบียนพิจารณาและวินจิ ฉัย
คําคัดคานตอไปตามหลักฐานที่มีอยู ๓๕

มาตรา ๓๗ เมื่อนายทะเบียนไดมีคําวินิจฉัยแลว ใหมีหนังสือแจง
คําวินจิ ฉัย พรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนและผูคัดคานทราบโดยไมชักชา
ผู ขอจดทะเบี ย นหรื อ ผู คั ด คานมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของนาย
ทะเบียนตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
คําวินิจฉัยของนายทะเบียน ทัง้ นี้ ใหคณะกรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณใหเสร็จสิน้
โดยไมชักชา ๓๖
๓๔

๓๕

๓๖

มาตรา ๓๖ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๓๖ วรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๓๗ วรรคสอง แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๕๘
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มาตรา ๓๘ เมื่อคณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยแลว ใหมีหนังสือแจง
คําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหผู ขอจดทะเบียนและผู คัดคานทราบโดยไม
ชักชา
ผู ขอจดทะเบี ย นหรื อ ผู คั ด ค านมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการ โดยฟองคดีตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การฟองคดีตามวรรคสอง จะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอน
ตามมาตรา ๓๗ วรรคสองแลว

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มิไดมีการอุทธรณคําวินิจฉัยของนายทะเบียน
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือมิไดมีการอุทธรณคําวินจิ ฉัย
ของคณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ใหถือวา
คําวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือของคณะกรรมการ แลวแตกรณี เปนที่สุด

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา ๓๕ ก็ดี หรือมีการ
คัดคานตามมาตรา ๓๕ แตไดมีคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุด
ใหผูขอจดทะเบียนเปนผูมีสิทธิจดทะเบียนก็ดี ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นได
เมื่อไดมีคําสั่งใหจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่งแลว
ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนทราบ และใหชําระคา
ธรรมเนียมการจดทะเบียนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่ง
ถาผูขอจดทะเบียนไมชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
ละทิ้งคําขอจดทะเบียน ๓๗
๓๗

มาตรา ๔๐ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
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การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา ใหเปนไปตามวิธกี ารทีก่ าํ หนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูคัดคานตามมาตรา ๓๕ เปนผูซึ่งไดยื่นคําขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคา
ทีต่ นคัดคานนัน้ และมีคาํ วินจิ ฉัยหรือคําพิพากษาหรือคําสัง่ ถึงทีส่ ดุ วาผูคัดคาน
มีสิทธิดีกวาผูถูกคัดคาน ถาเครื่องหมายการคาที่คัดคานขอจดทะเบียนนั้นมี
ลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา ๖ และการขอจดทะเบียนเครือ่ งหมาย
การคานั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนจด
ทะเบียนเครือ่ งหมายการคานัน้ ตามวิธกี ารทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงโดยไมตอง
ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของผูคัดคานอีก

มาตรา ๔๒ ๓๘ เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายใดแลว ให
ถือวาวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเปนวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคาราย
นั้น สําหรับกรณีตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๘ ทวิ ใหถือวาวันที่ยื่นคําขอ
จดทะเบียนในราชอาณาจักร เปนวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้น

มาตรา ๔๓ เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว ใหนาย
ทะเบียนออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหแกผูขอจดทะเบียนตาม
แบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ถาหนั ง สื อ สํ า คั ญ แสดงการจดทะเบี ย นชํ า รุ ด ในสาระสํ า คั ญ หรื อ
สูญหาย เจาของเครื่องหมายการคาจะยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญ
ดังกลาวตอนายทะเบียนก็ได
๓๘

มาตรา ๔๒ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๖๐
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การออกใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๔ ภายใตบั ง คั บ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๖๘ เมื่ อ ได
จดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาแลว ผูซึง่ ไดจดทะเบียนเปนเจาของเครือ่ งหมาย
การคา เปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอันที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นสําหรับ
สินคาที่ไดจดทะเบียนไว

สวนที่ ๓
การแกไขเปลี่ยนแปลง
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

มาตรา ๔๕ เครื่องหมายการคาอันไดจดทะเบียนไวโดยมิไดจํากัดสี
นั้น ใหถือวาไดจดทะเบียนไวทุกสี

มาตรา ๔๖ บุคคลใดจะฟองคดี เพื่อปองกันการละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน หรือเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อ
การละเมิดสิทธิดังกลาว ไมได
บทบัญญัติมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของเครื่องหมาย
การคาที่ไมไดจดทะเบียน ในอันที่จะฟองคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินคาของตนไป
ลวงขายวาเปนสินคาของเจาของเครื่องหมายการคานั้น

มาตรา ๔๗ การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตนิ ไี้ มเปนการขัดขวาง
บุคคลใดในการใชโดยสุจริตซึ่งชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสํานักงานการคาของตน
หรือของเจาของเดิมของกิจการของตนหรือไมเปนการขัดขวางบุคคลใดใน
การใชคําบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแหงสินคาของตน

มาตรา ๔๘ สิทธิในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ไดยื่นไว
แลว ยอมโอน หรือรับมรดกกันได
ในกรณีที่มีการโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหผูโอน
หรือผูรับโอนแจงใหนายทะเบียนทราบกอนการจดทะเบียน
ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนตาย ใหทายาทคนหนึ่งคนใดหรือผูจัดการ
มรดกแจงใหนายทะเบียนทราบกอนการจดทะเบียน เพื่อดําเนินการรับมรดก
สิทธิในคําขอจดทะเบียนนั้นตอไป
การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๙ สิทธิในเครือ่ งหมายการคาทีไ่ ดจดทะเบียนแลวยอมโอน
หรือรับมรดกกันได ทั้งนี้ จะเปนการโอนหรือรับมรดกพรอมกับกิจการที่
เกี่ยวกับสินคาที่ไดจดทะเบียนไวแลวหรือไมก็ได

๑๖๒
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การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่ง จะ
เปนการโอนหรือรับมรดกสําหรับสินคาทั้งหมดหรือบางอยางก็ได ๓๙

มาตรา ๕๐ ๔๐ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๑ การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคาที่
ไดจดทะเบียนแลวตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน
การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครือ่ งหมายการคา
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

เครื่องหมายการคา

มาตรา ๕๒ เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลวอาจขอ
ใหนายทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนไดเฉพาะในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) ยกเลิกรายการสินคาบางอยางที่ไดจดทะเบียนไวแลว
(๒) ชื่อ สัญชาติ ที่อยู และอาชีพของเจาของเครื่องหมายการคานั้น
และของตัวแทน ถามี
(๓) สํานักงานหรือสถานที่ที่นายทะเบียนสามารถติดตอได

มาตรา ๕๑/๑๔๑ ในกรณีทผี่ โอน
ู ผูรับโอน หรือผูรับมรดกตามมาตรา
๔๘ หรือมาตรา ๔๙ ยื่นคําขอจดทะเบียน หรือรับโอนหรือรับมรดกสิทธิใน
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่นายทะเบียนเห็นวาเหมือนหรือคลาย
กับเครื่องหมายการคาที่ผูนั้นไดโอน ไดรับโอน หรือไดรับมรดก ไมวาจะใชกับ
สินคาจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกันที่มีลักษณะอยางเดียวกัน หามนาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา
๑๓ หรือมาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ปรากฏตอนายทะเบียนวาผูขอจดทะเบียน หรือผูรับโอน
หรือผูรับมรดกสิทธิในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่งได
รับความยินยอมเปนหนังสือใหจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นไดจาก
ผูโอน ผูรับโอน หรือผูรับมรดกทุกราย แลวแตกรณี ใหถือวาการขอจดทะเบียน
เครื่ อ งหมายการค าดั ง กล าวมี พ ฤติ ก ารณ พิ เ ศษที่ น ายทะเบี ย นจะรั บ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกันดังกลาวใหแกเจาของ
หลายรายก็ได ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
๓๙
๔๐
๔๑

มาตรา ๔๙ วรรคสอง เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๕๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๕๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
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(๔) รายการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปน
ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๒/๑๔๒ ในกรณีที่การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับ
มรดกสิทธิในเครื่องหมายการคาไมเปนไปตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือการ
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนไมเปนไปตามมาตรา ๕๒ ให
นายทะเบียนมีหนังสือแจงใหผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเครื่องหมายการคา
แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงนั้น
หากผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเครื่องหมายการคามิไดปฏิบัติตาม
หนังสือแจงของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบียน
การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครือ่ งหมายการคา หรือคําขอแกไขเปลีย่ นแปลง
รายการการจดทะเบียน แลวแตกรณี
๔๒

มาตรา ๕๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๖๔
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ทั้งชําระคาธรรมเนียมการตออายุและคาธรรมเนียมเพิ่มรอยละยี่สิบของ
คาธรรมเนียมการตออายุภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นอายุการจดทะเบียน
ในระหวางระยะเวลาตามวรรคสอง หรือเมือ่ เจาของเครือ่ งหมายการคา
ไดยื่นคําขอตออายุและชําระคาธรรมเนียมการตออายุภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว แลวแตกรณี ใหถือวาเครื่องหมายการคา
นั้นยังคงจดทะเบียนอยูจนกวานายทะเบียนจะมีคําสั่งเปน
อยางอื่น
การขอตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๕ ๔๔ ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาไดยื่นคําขอ
มาตรา ๕๓ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหมีอายุสิบปนับแต
วันที่จดทะเบียนตามมาตรา ๔๒ และอาจตออายุไดตามมาตรา ๕๔
อายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่ง มิใหนับรวม
ระยะเวลาในระหวางการดําเนินคดีทางศาลตามมาตรา ๓๘ ดวย

มาตรา ๕๔ ๔๓ เจาของเครื่องหมายการคาใดประสงคจะตออายุการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาของตน ใหยื่นคําขอตออายุตอนายทะเบียน
พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมการตออายุภายในสามเดือนกอนวันสิ้นอายุ
ในกรณีทเี่ จาของเครือ่ งหมายการคามิไดยืน่ คําขอตออายุตามวรรคหนึง่
หากประสงคจะตออายุการจดทะเบียน ใหยืน่ คําขอตออายุตอนายทะเบียนพรอม
๔๓

มาตรา ๕๔ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ตออายุและชําระคาธรรมเนียมการตออายุภายในกําหนดเวลาตามมาตรา
๕๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และนายทะเบียนเห็นวาการขอตออายุเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสี่
ใหนายทะเบียนตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นอีกสิบปนับแต
วันสิ้นอายุการจดทะเบียนเดิม หรือนับแตวันสิ้นอายุการจดทะเบียนที่ได
ตอไวครั้งสุดทาย แลวแตกรณี
ในกรณีที่เจาของเครื่องหมายการคาไดยื่นคําขอตออายุและชําระคา
ธรรมเนียมการตออายุภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึง่ หรือวรรค
สอง แตนายทะเบียนเห็นวาการขอตออายุไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี าร
ที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๕๔ วรรคสี่ ใหนายทะเบียนมีคําสั่งให
เจาของเครื่องหมายการคานั้นดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในหกสิบวันนับ
๔๔

มาตรา ๕๕ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๖๖
166

๑๖๗
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แตวันทีไ่ ดรับคําสัง่ นัน้ และมีหนังสือแจงคําสัง่ ใหเจาของเครือ่ งหมายการคานั้น
ทราบโดยไมชักชา ถาเจาของเครื่องหมายการคานั้นมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของ
นายทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น

ในกรณีทนี่ ายทะเบียนมีเหตุอนั ควรเชือ่ วา เจาของเครือ่ งหมายการคา
ทีไ่ ดจดทะเบียนแลวหรือตัวแทน เลิกตัง้ สํานักงานหรือสถานทีท่ ไี่ ดจดทะเบียน
ไวในประเทศไทยแลว ใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือไปยังเจาของเครือ่ งหมาย
การคานั้นหรือตัวแทน ณ สํานักงานหรือสถานที่ที่ไดจดทะเบียนไวใหชี้แจง
เปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงจากนายทะเบียน

มาตรา ๕๖๔๕ ในกรณีทเี่ จาของเครือ่ งหมายการคามิไดยืน่ คําขอตออายุ
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง ใหถือวาเครื่องหมายการคานั้น
ไดถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแลว

มาตรา ๕๗ เจาของเครือ่ งหมายการคาทีไ่ ดจดทะเบียนแลวอาจรองขอ
ตอนายทะเบียนใหสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาของตนเองได
แตในกรณีที่มีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้น การ
เพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคานัน้ ตองไดรับความยินยอมจากผูได
รับอนุญาตดวย เวนแตสัญญาอนุญาตดังกลาวจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
การขอเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๘ ในกรณีทปี่ รากฏตอนายทะเบียนวา เจาของเครือ่ งหมาย
การคาที่ไดจดทะเบียนแลวฝาฝนหรือมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอจํากัดที่
นายทะเบียนกําหนดในการรับจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคานัน้ ใหนายทะเบียน
มีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น

มาตรา ๕๙ ถาเจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนแลว หรือ

ถานายทะเบียนไมไดรับคําตอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
ใหประกาศโฆษณาวาจะเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นตาม
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ถานายทะเบียนยังไมไดรับคําตอบภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศ
โฆษณาตามวรรคสาม ใหนายทะเบียนสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมาย
การคานั้น

มาตรา ๖๐ เมื่อนายทะเบียนไดมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
เครือ่ งหมายการคาตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ วรรค
หนึง่ แลว ใหมีหนังสือแจงคําสัง่ ดังกลาวพรอมดวยเหตุผลใหเจาของเครือ่ งหมาย
การคานั้นทราบโดยไมชักชา
เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตาม
วรรคหนึ่งตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคํา
สั่งของนายทะเบียน ถาไมอุทธรณภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําสั่ง
ของนายทะเบียนเปนที่สุด ๔๖

ตัวแทนเลิกตั้งสํานักงานหรือสถานที่ที่ไดจดทะเบียนไวในประเทศไทยแลว
ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนที่สุด
๔๖

๔๕

มาตรา ๕๖ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๖๐ วรรคสอง แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
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168

เครื่องหมายการคา

มาตรา ๖๑ ๔๗ ผู มีส วนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอ
คณะกรรมการใหสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาใดได หากแสดง
ไดวาเครื่องหมายการคานั้น ในขณะที่จดทะเบียน
(๑) มิไดเปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา ๗
(๒) เปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘
(๓) ๔๘ เปนเครือ่ งหมายการคาทีเ่ หมือนกับเครือ่ งหมายการคาของบุคคล
อื่นที่ไดจดทะเบียนไวแลว ไมวาจะใชกับสินคาจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวก
กันที่มีลักษณะอยางเดียวกัน หรือ
(๔) ๔๙ เปนเครือ่ งหมายการคาทีค่ ลายกับเครือ่ งหมายการคาของบุคคล
อื่นที่ไดจดทะเบียนไวแลวจนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเปน
เจาของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคา ไมวาจะใชกับสินคาจําพวกเดียวกัน
หรือตางจําพวกกันที่มีลักษณะอยางเดียวกัน

มาตรา ๖๒ บุคคลใดเห็นวาเครื่องหมายการคาใดขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย บุคคลนั้น
๔๗
๔๘

๔๘

มาตรา ๖๑ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๖๑ (๓) แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๖๑ (๔) แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๖๙
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อาจรองขอตอคณะกรรมการใหสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา
นั้นได

มาตรา ๖๓ ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอคณะกรรมการ
ใหเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใดได หากพิสูจนไดวาในขณะ
ที่ขอจดทะเบียน เจาของเครื่องหมายการคานั้นมิไดตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช
เครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว และตามความจริงก็
ไมเคยมีการใชเครือ่ งหมายการคานัน้ โดยสุจริตสําหรับสินคาดังกลาวเลย หรือ
ในระหวางสามปกอนทีจ่ ะมีคาํ รองขอใหเพิกถอนมิไดมีการใชเครือ่ งหมายการคานัน้
โดยสุจริตสําหรับสินคาทีไ่ ดจดทะเบียนไว ทัง้ นี้ เวนแตเจาของเครือ่ งหมายการคา
นัน้ จะพิสจู นไดวา การทีม่ ไิ ดใชเครือ่ งหมายการคานัน้ มีสาเหตุมาจากพฤติการณ
พิเศษในทางการคา และมิไดมีสาเหตุมาจากความตัง้ ใจทีจ่ ะไมใชหรือจะละทิง้
เครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว

มาตรา ๖๔ เมื่อไดรับคํารองขอตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ หรือ
มาตรา ๖๓ ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงใหเจาของเครื่องหมายการคานั้น
และผูไดรับอนุญาต ถามี ทราบเพื่อยื่นคําชี้แจงของตน คําชี้แจงดังกลาวให
ยื่ น ตอคณะกรรมการภายในหกสิ บ วั น นั บ แตวั น ที่ ไ ดรั บ หนั ง สื อ แจงจาก
คณะกรรมการ

มาตรา ๖๕ เมือ่ คณะกรรมการไดมีคาํ สัง่ เพิกถอนหรือไมเพิกถอนการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓
ใหมีหนังสือแจงคําสัง่ ดังกลาว พรอมดวยเหตุผลใหผูรองขอใหเพิกถอนเจาของ
เครื่องหมายการคานั้น และผูไดรับอนุญาต ถามี ทราบโดยไมชักชา

๑๗๐
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ผู รองขอใหเพิกถอน เจาของเครื่องหมายการคานั้น หรือผู ไดรับ
อนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอศาลภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของคณะกรรมการถาไมอุทธรณ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําสั่งของคณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๖๖ ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอศาลใหสัง่
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใดได หากแสดงไดวาในขณะที่
รองขอนั้นเครื่องหมายการคานั้นไดกลายเปนสิ่งที่ใชกันสามัญในการคาขาย
สําหรับสินคาบางอยางหรือบางจําพวก จนกระทั่งในวงการคาหรือในสายตา
ของสาธารณชน เครื่องหมายการคานั้นไดสูญเสียความหมายของการเปน
เครื่องหมายการคาไปแลว

เครื่องหมายการคา
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สวนที่ ๕
การอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา

มาตรา ๖๗ ภายในหาปนับแตวันทีน่ ายทะเบียนมีคาํ สัง่ ใหจดทะเบียน

มาตรา ๖๘ เจาของเครือ่ งหมายการคาทีไ่ ดจดทะเบียนจะทําสัญญา

เครื่องหมายการคาใดตามมาตรา ๔๐ ผูมีสวนไดเสียอาจรองขอตอศาลใหสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นได หากแสดงไดวาตนมีสิทธิ
ในเครือ่ งหมายการคานัน้ ดีกวาผูซึง่ ไดจดทะเบียนเปนเจาของเครือ่ งหมายการคา
นั้น

อนุญาตใหบุคคลอืน่ ใชเครือ่ งหมายการคาของตน สําหรับสินคาทีไ่ ดจดทะเบียน
ไวทั้งหมดหรือบางอยางก็ได

ถาผูรองแสดงไดแตเพียงวา ตนมีสิทธิดีกวาเฉพาะสินคาบางอยางใน
จําพวกของสินคาที่ไดจดทะเบียนไว ใหศาลมีคําสั่งจํากัดสิทธิแหงการจด
ทะเบียนใหอยูเฉพาะสินคาที่ผูรองไมไดแสดงวาตนมีสิทธิดีกวา

สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่ง ตองทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอนายทะเบียน
การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกลาวตามวรรคสอง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตคําขอจดทะเบียนนั้น
อยางนอยตองแสดงรายการดังตอไปนี้
(๑) เงือ่ นไขหรือขอกําหนดระหวางเจาของเครือ่ งหมายการคานัน้ และผู
ขอจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาต ทีจ่ ะทําใหเจาของเครือ่ งหมายการคานัน้ สามารถ
ควบคุมคุณภาพของสินคาของผูขอจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาตไดอยางแทจริง
(๒) สินคาที่จะไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้น

๑๗๒
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มาตรา ๖๙ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาสัญญาอนุญาตใหใช

มาตรา ๗๑ เจาของเครื่องหมายการคาและผูไดรับอนุญาตอาจรวม

เครื่องหมายการคาตามมาตรา ๖๘ จะไมเปนการทําใหสาธารณชนสับสน
หรือหลงผิด และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย ใหนายทะเบียนมีคาํ สัง่ รับจดทะเบียนสัญญา
อนุญาตดังกลาวโดยจะมีเงื่อนไขหรือขอจํากัดใดเพื่อประโยชนดังกลาวก็ได
แตถานายทะเบียนเห็นวาสัญญาอนุญาตดังกลาวจะเปนการทําใหสาธารณชน
สับสนหรือหลงผิด หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย ใหนายทะเบียนมีคาํ สัง่ ไมรับจดทะเบียน
สัญญาอนุญาตดังกลาว

กันรองขอตอนายทะเบียนใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน
สั ญ ญาอนุ ญ าตใหใชเครื่ อ งหมายการคาในสวนที่ เ กี่ ย วกั บ สิ น คาที่ ไ ดรั บ
อนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคานัน้ หรือในสวนทีเ่ กีย่ วกับเงือ่ นไขหรือขอจํากัด
ที่เจาของเครื่องหมายการคาไดกําหนดไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวได และให
นํามาตรา ๖๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม

เมือ่ นายทะเบียนไดมีคาํ สัง่ อยางหนึง่ อยางใดตามวรรคหนึง่ แลวใหมีหนังสือ
แจงคําสัง่ ใหเจาของเครือ่ งหมายการคาและผูขอจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาต
ทราบโดยไมชักชา ในกรณทีน่ ายทะเบียนไดมีคาํ สัง่ รับจดทะเบียนโดยมีเงือ่ นไข
หรือขอจํากัดหรือมีคาํ สัง่ ไมรับจดทะเบียนใหแจงเหตุผลใหบุคคลดังกลาวทราบดวย

มาตรา ๗๒ เจาของเครื่องหมายการคาและผูไดรับอนุญาตอาจรวม

เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูขอจดทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาต
มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งตอคณะกรรมการภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน ถาไมอุทธรณ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําสั่งของนายทะเบียนเปนที่สุด ๕๐
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสามใหเปนที่สุด

มาตรา ๗๐ การใชเครื่องหมายการคาโดยผู ไดรับอนุญาตสําหรับ
สินคาในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ไดรับอนุญาตไว ใหถือวาเปนการใช
เครื่องหมายการคาโดยเจาของเครื่องหมายการคานั้น
๕๐

มาตรา ๖๙ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนสัญญาอนุญาต
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
กันรองขอตอนายทะเบียนใหสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใช
เครื่องหมายการคาได
เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูไดรับอนุญาตฝายหนึ่งฝายใด อาจ
รองขอตอนายทะเบียนใหสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใช
เครือ่ งหมายการคา หากแสดงไดวาสัญญาอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคานัน้
ไดสิ้นสุดลงแลว
ผูมีสวนไดเสียหรือนายทะเบียนอาจรองขอตอคณะกรรมการใหสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคาได หากแสดงไดวา
(๑) การใชเครือ่ งหมายการคาโดยผูไดรับอนุญาตนัน้ ทําใหสาธารณชน
สั บ สนหรื อ หลงผิ ด หรื อ ขั อ ตอความสงบเรี ย บรอยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข อง
ประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย หรือ
(๒) เจาของเครื่องหมายการคานั้นไมอาจควบคุมคุณภาพของสินคา
ที่ใชเครื่องหมายการคานั้นไดอยางแทจริงอีกตอไป
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การขอเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตตามมาตรานี้ ใหเปน
ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

รับอนุญาต ผูมีสวนไดเสียซึ่งเปนผูรองขอและนายทะเบียนทราบโดยไมชักชา
คําสั่งดังกลาวใหมีผลนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการ
ผู มี ส วนได เสี ย หรื อ นายทะเบี ย นมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ตอศาลภายในเกาสิ บ วั น นั บ แตวั น ที่ ไ ดรั บ
หนังสือแจงจากคณะกรรมการ ถาไมอุทธรณภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
คําสั่งของคณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๗๓ เมือ่ ไดรับคํารองขอตามมาตรา ๗๒ วรรคสองหรือวรรคสาม
ใหนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี มีหนังสือแจงใหเจาของ
เครือ่ งหมายการคานัน้ หรือผูไดรับอนุญาต แลวแตกรณี ทราบเพือ่ ยืน่ คําชีแ้ จง
ของตนภายในกําหนด แตตองไมนอยกวาสิบหาวันและไมเกินหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี
ในการพิ จ ารณาคํ า ร องของตามมาตรา ๗๑ หรื อ มาตรา ๗๒
นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี จะใหบุคคลทีเ่ กีย่ วของนําพยาน
หลักฐานมาแสดงหรือชี้แจงเพิ่มเติมก็ได
มาตรา ๗๔ เมื่อนายทะเบียนไดมีคําสั่งตามมาตรา ๗๒ วรรคสอง
แลวใหมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหเจาของเครื่องหมายการคาและ
ผูไดรับอนุญาตทราบโดยไมชักชา คําสัง่ ดังกลาวใหมีผลนับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือ
แจงจากนายทะเบียน
เจาของเครื่องหมายการคาหรือผูไดรับอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง
ของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน ถาไมอุทธรณภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวาคําสั่งของ นายทะเบียนเปนที่สุด ๕๑
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนที่สุด ๕๒
มาตรา ๗๕ เมื่อคณะกรรมการไดมีคําสั่งตามมาตรา ๗๒ วรรคสาม
แลวใหมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหเจาของเครื่องหมายการคาผูได
๕๑

๕๒

มาตรา ๗๔ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๗๔ วรรคสาม เพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๗๖ ในกรณีทมี่ กี ารเพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาใด
การอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้นยอมสิ้นผลไปดวย

มาตรา ๗๗ ในกรณีทสี่ ญั ญาอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคามิไดกําหนด
ไวเปนอยางอืน่ เจาของเครือ่ งหมายการคามีสทิ ธิทจี่ ะใชเครือ่ งหมายการคานัน้ เสียเอง
หรือจะอนุญาตใหบุคคลอืน่ นอกจากผูไดรับอนุญาตใชเครือ่ งหมาย การคานัน้ อีกก็ได
มาตรา ๗๘ ในกรณีที่มีสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคามิได
กําหนดไวเปนอยางอื่น ผูไดรับอนุญาตมีสิทธิที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นได
ทั่วประเทศสําหรับสินคาทั้งหมดที่ไดจดทะเบียนไวตลอดอายุการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคานั้น รวมทั้งในกรณีที่มีการตออายุการจดทะเบียนดวย
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคามิได
กําหนดไวเปนอยางอื่น ผูไดรับอนุญาตจะโอนการอนุญาตตามสัญญาดังกลาว
ใหแกบุคคลภายนอกไมไดและจะอนุญาตชวงใหบุคคลอืน่ ใชเครือ่ งหมายการคา
นั้นอีกทอดหนึ่งก็ไมได
มาตรา ๗๙/๑ ๕๓ ในกรณีที่สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา
มิไดกําหนดไวเปนอยางอืน่ สัญญาอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคายอมไมระงับ
ไปเพราะเหตุการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคาที่มีการทํา
สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานั้น
๕๓

มาตรา ๗๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๗๖
176
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หมวด ๑/๑
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ภายใตพิธีสารมาดริด ๕๔

เครื่องหมายการคา

๑๗๗
177

“สํานักงานตนทาง” หมายความวา สํานักงานที่รับคําขอจดทะเบียน
หรื อ รั บ จดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค าที่ ใช เป นฐานในการยื่ น คํ า ขอ
จดทะเบียนระหวางประเทศ

มาตรา ๗๙/๓ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสาร
มาดริด ใหเปนไปตามบทบัญญัติในหมวดนี้ และใหนําบทบัญญัติในหมวด ๑
เครื่องหมายการคา เวนแตมาตรา ๑๐ มาตรา ๔๐ วรรคสอง และมาตรา ๕๙
มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๗๙/๔ ผู มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศใน
ราชอาณาจักรตองเปนผูซึ่งไดยื่นคําขอจดทะเบียนหรือเปนผูซึ่งไดรับการจด
ทะเบียนเครือ่ งหมายการคาไวแลวในราชอาณาจักร และมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ตอไปนี้

มาตรา ๗๙/๒ ในหมวดนี้
“พิธี สารมาดริ ด” หมายความวา พิ ธีส ารที่เ กี่ ย วกับความตกลง
มาดริดเรื่องการจดทะเบียนระหวางประเทศของเครื่องหมาย ซึ่งไดรับรอง ณ
กรุงมาดริด เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
“คําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ” หมายความวา คําขอเพื่อการ
จดทะเบียระหวางประเทศสําหรับเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม ที่ยื่นภายใตพิธีสารมาดริด
“สํานักระหวางประเทศ” หมายความวา สํานักระหวางประเทศของ
องคการทรัพยสินทางปญญาโลก
๕๔

หมวด ๑/๑ การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาภายใตพิธสี ารมาดริด มาตรา ๗๙/๒ ถึง
มาตรา ๗๙/๑๕ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูใน
ประเทศไทย หรือ
(๒) มีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย หรือ
(๓) มีสถานประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมและยังคงประกอบ
การอยางจริงจังในประเทศไทย

มาตรา ๗๙/๕ ผู ซึ่งไดยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศใน
ราชอาณาจักรมีสทิ ธิขอรับความคุมครองตอภาคีอนื่ และอาจขอรับความคุมครอง
เพิ่มเติมภายหลังจากที่ไดรับการจดทะเบียนระหวางประเทศแลวก็ได

มาตรา ๗๙/๖ เมื่อไดรับแจงการขอจดทะเบียนระหวางประเทศที่
ระบุขอรับความคุมครองในราชอาณาจักรจากสํานักระหวางประเทศแลว ให
ถือวาเปนคําขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร และใหนายทะเบียนดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

๑๗๘
๑๙๘
๑๙๖
178

๑๙๗
๑๙๙
๑๗๙
179
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ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาเครื่องหมายการคาตามวรรคหนึ่งไมมี
ลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
นั้นไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไม
รับจดทะเบียน และแจงคําสัง่ พรอมดวยเหตุผลไปยังสํานักระหวางประเทศภายใน
ระยะเวลาและตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

การจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค าให มี อ ายุ สิ บ ป นั บ แต วั น ที่
จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง และอาจตออายุไดตามพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีทนี่ ายทะเบียนเห็นวาอาจมีการคัดคานเกินระยะเวลาทีก่ าํ หนด
ในกฎกระทรวงตามวรรคสอง ใหมีหนังสือแจงไปยังสํานักระหวางประเทศภายใน
ระยะเวลาและตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
และในกรณีทมี่ คี าํ สัง่ ไมรับจดทะเบียนเนือ่ งจากการคัดคานนัน้ ใหนายทะเบียน
มีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุแหงการคัดคานไปยังสํานักระหวางประเทศ
ภายในระยะเวลาและตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ไมมีการแจงอยางหนึ่งอยางใดไปยังสํานักระหวางประเทศ
ตามวรรคสองหรือวรรคสาม ใหถือวานายทะเบียนรับจดทะเบียนเครือ่ งหมาย
การคานั้น โดยไมตองประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๙
เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว ใหเครื่องหมายการคา
ดังกลาวไดรับความคุมครองเชนเดียวกับเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียน
ในราชอาณาจักร

มาตรา ๗๙/๗ เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายใดแลว ให
ถือวาวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศตอสํานักงานตนทางเปนวันที่
จดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น เวนแตในกรณีที่สํานักระหวางประเทศได
รับคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศเกินระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหถือวาวันที่สํานักระหวางประเทศไดรับคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ
เปนวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น

มาตรา ๗๙/๘ ในกรณีทมี่ กี ารระบุขอรับความคุมครองในราชอาณาจักร
ภายหลังจากที่สํานักระหวางประเทศไดจดทะเบียนไวแลว ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๗๙/๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหถือวาเครื่องหมาย การคานั้น
ไดรับความคุ มครองในราชอาณาจักรตั้งแตวันที่สํานักระหวางประเทศได
บันทึกการขอรับความคุมครองในทะเบียนระหวางประเทศ และใหวันสิ้นอายุ
การจดทะเบียนเปนวันเดียวกับวันสิ้นอายุในทะเบียนระหวางประเทศนั้น
และอาจตออายุไดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๗๙/๙ ในกรณีที่เครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียน
ไวแลวในราชอาณาจักรเปนเครื่องหมายเดียวกันกับเครื่องหมายการคาที่ได
รับการจดทะเบียนระหวางประเทศซึ่งไดรับความคุมครองในราชอาณาจักร
แลว และเปนของเจาของเดียวกัน เจาของเครื่องหมายการคานั้นอาจขอให
นายทะเบียนบันทึกวาเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนระหวาง
ประเทศมีผลแทนเครือ่ งหมายการคาทีไ่ ดรับการจดทะเบียนในราชอาณาจักร
สําหรับสินคาทั้งหมดหรือบางอยางที่ตรงกันก็ได
บทบัญญัตติ ามวรรคหนึง่ ไมกระทบถึงสิทธิทไี่ ดมาจากการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาในราชอาณาจักรที่มีอยูกอน

มาตรา ๗๙/๑๐ ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่
ยื่นไว ณ สํานักงานตนทางรวมถึงทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ไดรับการ
จดทะเบียนตามคําขอดังกลาว หรือทะเบียนเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียนไว
ณ สํานักงานตนทาง ซึง่ ใชเปนฐานในการยืน่ คําขอจดทะเบียนระหวางประเทศ
สําหรับเครื่องหมายการคารายใดถูกถอนคืน ละทิ้ง ปฏิเสธ หรือเพิกถอน

๑๘๐
180
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แลวแตกรณี สําหรับสินคาทั้งหมดหรือบางอยางภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และเมื่อไดรับแจงการเพิกถอนทะเบียนระหวางประเทศสําหรับ
เครือ่ งหมายการคานัน้ จากสํานักระหวางประเทศแลว ใหถือวาคําขอจดทะเบียน
หรือทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ระบุขอรับความคุมครองในราชอาณาจักร
ถูกถอนคืน ละทิ้ง ปฏิเสธ หรือเพิกถอน แลวแตกรณี สําหรับสินคาทั้งหมด
หรือบางอยางเชนเดียวกัน ณ วันที่ทะเบียนระหวางประเทศถูกเพิกถอน
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มาตรา ๗๙/๑๒ หนังสือเรียก หนังสือแจง หรือหนังสืออื่นใด ที่มีถึง
ผูขอจดทะเบียนระหวางประเทศหรือเจาของทะเบียนระหวางประเทศ ตัวแทน
ผูรับมอบอํานาจ หรือบุคคลอืน่ ใด เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสง
ไปยังสํานักระหวางประเทศเพื่อแจงตอไปใหบุคคลนั้นทราบเวนแตเปนกรณี
ทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง ทัง้ นี้ การสงหนังสือดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกกรณีที่มีการดําเนินการเกีย่ ว
กับการถอนคืน ละทิ้ง ปฏิเสธ หรือเพิกถอน กอนสิ้นระยะเวลาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึง่ แตผลของการดําเนินการดังกลาวเกิดขึน้ หลังจาก
ระยะเวลานั้นสิ้นสุดแลวดวย

เมื่อไดสงตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
และเวลาไดลวงพนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหถือวาบุคคลตามวรรค
หนึ่งไดรับหนังสือนั้นแลว

ในกรณีที่ประเทศไทยเปนสํานักงานตนทาง เมื่อมีเหตุตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ใหนายทะเบียนแจงไปยังสํานักระหวางประเทศ ตามหลัก
เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

จดทะเบี ย นระหวางประเทศแทนการจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการคาใน
ราชอาณาจักร การขอรับความคุมครอง การแกไขเปลีย่ นแปลงรายการในทะเบียน
การอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน และการตออายุการจดทะเบียน รวมทั้ง
การดําเนินการอื่นใดภายใตพิธีสารมาดริด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๗๙/๑๑ ในกรณีทที่ ะเบียนระหวางประเทศสําหรับเครือ่ งหมาย
การคาใดซึ่งระบุขอรับความคุมครองในราชอาณาจักรถูกเพิกถอนโดยสํานัก
ระหวางประเทศเนื่องจากเหตุตามมาตรา ๗๙/๑๐ เจาของเครื่องหมายการคา
ที่ ท ะเบี ย นระหว างประเทศถู ก เพิ ก ถอนอาจยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย น
เครื่องหมายการคานั้นในราชอาณาจักรสําหรับสินคาเดียวกันได ทั้งนี้ ตอง
เปนการยืน่ ภายในระยะเวลาและตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนด
ในกฎกระทรวง และใหถือวาวันทีจ่ ดทะเบียนระหวางประเทศตามมาตรา ๗๙/๗
หรือวันที่บันทึกการขอรับความคุ มครองภายหลังการจดทะเบียนระหวาง
ประเทศตามมาตรา ๗๙/๘ แลวแตกรณี เปนวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนใน
ราชอาณาจักร

มาตรา ๗๙/๑๓ การขอและการจดทะเบียน การขอบันทึกการ

มาตรา ๗๙/๑๔ การออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๗๙/๖ มาตรา
๗๙/๗ มาตรา ๗๙/๑๐ มาตรา ๗๙/๑๑ มาตรา ๗๙/๑๒ และมาตรา ๗๙/๑๓
ตองดําเนินการใหสอดคลองกับพิธีสารมาดริด
คาดําเนินการในตางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด ใหเปนไปตามที่
อธิบดีประกาศตามที่สํานักระหวางประเทศกําหนด

มาตรา ๗๙/๑๕ บทบัญญัติในหมวดนี้ใหใชบังคับโดยอนุโลมแก
เครือ่ งหมายบริการ เครือ่ งหมายรับรอง และเครือ่ งหมายรวม ทีข่ อจดทะเบียน
ระหวางประเทศภายใตพิธีสารมาดริด แลวแตกรณีดวย

๑๘๒
๑๙๘
๑๙๖
182

เครื่องหมายการคา

หมวด ๒
เครื่องหมายบริการ
และเครื่องหมายรับรอง

มาตรา ๘๐ ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการคามาใชบังคับ
แกเครือ่ งหมายบริการโดยอนุโลม และใหคําวา “สินคา” ในบทบัญญัตดิ งั กลาว
หมายความถึง “บริการ”

มาตรา ๘๑ เวนแตจะบัญญัตไิ วเปนอยางอืน่ ในหมวดนี้ ใหนําบทบัญญัติ
เกี่ยวกับเครื่องหมายการคามาใชบังคับแกเครื่องหมายรับรองโดยอนุโลม

มาตรา ๘๒ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้น นอกจากจะ
ตองเปนไปตามบทบัญญัติวาดวยการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว
ผูขอจดทะเบียนจะตอง
(๑) ยื่นขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองนั้นพรอมกับคําขอ
จดทะเบียนดวย และ
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(๒) แสดงไดวาตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะ
ของสินคาหรือบริการตามที่ระบุไวในขอบังคับตาม (๑)
ขอบังคับตาม (๑) ตองระบุถึงแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการ
ผลิต คุณภาพหรือคุณลักษณะอืน่ ใดของสินคาหรือบริการทีจ่ ะรับรอง ตลอดจน
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองนั้น

มาตรา ๘๓ นายทะเบียนอาจมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
รับรองแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองตามที่
นายทะเบียนเห็นสมควรภายในหกสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับคําสัง่ นัน้ และมีหนังสือ
แจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา ทั้งนี้ใหนํา
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแกการอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน
โดยอนุโลม

มาตรา ๘๔ ถานายทะเบียนเห็นวา ผูขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
รับรองไมมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินคาหรือ
บริการตามที่ระบุไวในขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองนั้น หรือเห็น
วาการรับจดทะเบียนเครือ่ งหมายรับรองนัน้ จะไมเปนประโยชนตอสาธารณชน
ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไมรับจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้นและมีหนังสือ
แจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา ทั้งนี้ใหนํา
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแกการอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียน
โดยอนุโลม

มาตรา ๘๕ ในการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
รับรองใหนายทะเบียนระบุถงึ สาระสําคัญของขอบังคับวาดวยการใชเครือ่ งหมาย
รับรองนั้นดวย

๑๘๔
๑๙๘
๑๙๖
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มาตรา ๘๖ เจาของเครื่องหมายรับรองที่ไดจดทะเบียนแลวจะขอ
แกไขเปลีย่ นแปลงขอบังคับวาดวยการใชเครือ่ งหมายรับรองนัน้ ก็ได แตจะตอง
ไมเปนการกระทบกระเทือนตอประโยชนของสาธารณชน
การขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๘๗ ถานายทะเบียนพิจารณาแลวเห็นควรรับจดทะเบียน
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับตามมาตรา ๘๖ ใหนายทะเบียนมีคําสั่งรับจด
ทะเบียนและมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาสาระสําคัญของขอบังคับที่ไดแกไข
เปลี่ยนแปลงแลว
เมื่อไดมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียน
มีหนังสือแจงคําสั่งใหเจาของเครื่องหมายรับรองนั้นทราบโดยไมชักชา

มาตรา ๘๘ ถานายทะเบียนเห็นวาไมควรรับจดทะเบียนการแกไข
เปลีย่ นแปลงขอบังคับตามมาตรา ๘๖ ใหนายทะเบียนมีคาํ สัง่ ไมรับจดทะเบียน
และมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหเจาของเครื่องหมายรับรองนั้น
ทราบโดยไมชักชา

มาตรา ๘๙ เจาของเครื่องหมายรับรองนั้นหรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับ
หรือจะไดรับความเสียหายจากคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๗ หรือ
มาตรา ๘๘ มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการภายในหกสิบวัน
นับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๘๗ หรือนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๘๘ แลวแตกรณี ๕๕
๕๕

มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
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คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด

มาตรา ๙๐ เจาของเครื่องหมายรับรองที่ไดจดทะเบียนแลวจะใช
เครือ่ งหมายนัน้ กับสินคาหรือบริการของตนเองไมได และจะอนุญาตใหบุคคล
อื่นเปนผูรับรองโดยใชเครื่องหมายนั้นก็ไมได

มาตรา ๙๑ การอนุญาตใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายรับรองกับสินคา
หรื อ บริ ก ารของบุ ค คลนั้ น ตองทํ า เปนหนั ง สื อ และลงลายมื อ ชื่ อ เจาของ
เครื่องหมายรับรอง

มาตรา ๙๒ การโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองที่ไดจดทะเบียนแลว
จะกระทําไดตอเมื่อ
(๑) ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนแลว โดยผูรับโอนสามารถแสดง
ตอนายทะเบียนไดวาตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของ
สินคาหรือบริการตามทีร่ ะบุไวในขอบังคับวาดวยการใชเครือ่ งหมายรับรองนัน้
(๒) ทําเปนหนังสือ และ
(๓) จดทะเบียนตอนายทะเบียน
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไมอนุญาตหรือไมรับจดทะเบียนการ
โอนสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๘๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
การขออนุญาตโอนสิทธิและการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตาม
วรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๙๓ สิทธิในเครือ่ งหมายรับรองสิน้ สุดลงเมือ่ เจาของเครือ่ งหมาย
รับรองนั้นตายหรือสิ้นสภาพบุคคล

๑๘๖
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หมวด ๓
เครื่องหมายรวม

หมวด ๔
คณะกรรมการเครื่องหมายการคา

มาตรา ๙๔ ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการคามาใชบังคับ
แกเครื่องหมายรวมโดยอนุโลม เวนแตบทบัญญัติในหมวด ๑ สวนที่ ๕

๑๘๗
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มาตรา ๙๕ ๕๖ ใหมีคณะกรรมการ เรียกวา “คณะกรรมการเครือ่ งหมาย
การคา” ประกอบดวย อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา เปนประธานกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน อัยการสูงสุดหรือผูแทน และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความสามารถดานกฎหมายหรือการพาณิชย และมี
ประสบการณเกีย่ วกับทรัพยสินทางปญญาหรือเครือ่ งหมายการคาไมนอยกวา
แปดคนแตไมเกินสิบสองคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ
การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองแตงตั้งจาก
ผู ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
คณะกรรมการจะแตงตัง้ บุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
ก็ได
๕๖

มาตรา ๙๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) ๒๕๔๓

๑๘๘
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มาตรา ๙๖ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) ตาย

(๑) วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณคํ า สั่ ง หรื อ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของนายทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัตินี้

(๒) ลาออก

(๒) ๕๗ พิจารณาและมีคาํ สัง่ เกีย่ วกับคํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรวม
หรื อ สั ญ ญาอนุ ญ าตใหใชเครื่ อ งหมายการคาหรื อ เครื่ อ งหมายบริ ก าร
ตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) เปนบุคคลลมละลาย

(๓) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๙๗ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสี่ป
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไว
แลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม
ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งได
แตงตั้งไวแลวนั้น
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได

มาตรา ๙๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙๗
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ
๕๗

มาตรา ๙๖ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๘๙
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(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๙๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง
ใหมีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ ระชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาตามมาตรา ๙๖ (๑) หรือ
(๒) หามมิใหกรรมการผูนั้นเขารวมประชุมในเรื่องดังกลาว ๕๘

มาตรา ๙๙ ทวิ ๕๙ ในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามมาตรา ๙๖ (๑) และ (๒)
คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องขึ้นคณะ
๕๘

๕๙

มาตรา ๙๙ วรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๙๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๙๐
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หนึง่ หรือหลายคณะ เพือ่ วินจิ ฉัยอุทธรณคําสัง่ หรือคําวินจิ ฉัยของนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อดําเนินการแลว ใหรายงานตอคณะกรรมการ
เพื่อมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยตอไป
ใหนํามาตรา ๙๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการเชีย่ วชาญ
เฉพาะเรื่องโดยอนุโลม

มาตรา ๑๐๐ คณะกรรมการอาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ เพือ่ พิจารณา

หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด

หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ใหนํามาตรา ๙๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม

มาตรา ๑๐๑ ๖๐ การอุทธรณคําสัง่ หรือคําวินจิ ฉัยของนายทะเบียน และ
คํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ
เครือ่ งหมายรับรอง เครือ่ งหมายรวมหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคา
หรือเครือ่ งหมายบริการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหยืน่ ตอนายทะเบียนตามแบบ
ที่อธิบดีกําหนด
วิธีพิจารณาอุทธรณและคํารองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๑๐๒ ในการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหคณะกรรมการ
มีอํานาจมีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายทะเบียนผูอุทธรณ หรือบุคคลอื่นที่
เกี่ยวของมาใหขอเท็จจริง คําอธิบายหรือความเห็นหรือใหสงเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของมาพิจารณาก็ได
๖๐

มาตรา ๑๐๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๐๓ ในระหวางเวลาทําการ บุคคลใด ๆ มีสิทธิมาตรวจดู
ทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองและ
เครื่องหมายรวมสารบบเครื่องหมายดังกลาว ขอคัดสําเนาหรือขอใหรับรอง
สําเนาเอกสาร หรือขอคํารับรองจากทะเบียนเกีย่ วกับรายการจดทะเบียนโดย
เสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๐๔ หนังสือเรียก หนังสือแจง หรือหนังสืออื่นใด ที่มีถึงผู
ขอจดทะเบียนผู คัดคาน เจาของเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมที่ไดจดทะเบียนแลว ผูไดรับอนุญาต
หรือบุคคลอื่นใด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ ณ สํานักงานหรือสถานทีท่ รี่ ะบุไวในคําขอจดทะเบียนหรือ
ที่ไดจดทะเบียนไว แลวแตกรณี

๑๙๒
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ถาไมสามารถสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งได จะใหเจาพนักงาน
นําหนังสือนัน้ ไปสงหรือจะสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับอีกครัง้ หนึง่
ก็ได ในกรณีทใี่ หเจาพนักงานนําหนังสือนัน้ ไปสงถาไมพบผูรับจะสงใหแกบุคคล
ใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวและอยูหรือทํางานในสํานักงานหรือสถานที่ดังกลาว
หรือจะปดหนังสือนั้นไวในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ สํานักงานหรือสถานที่ดังกลาว
ของผูรับนั้นก็ได
เมื่อไดสงตามวิธีการดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ด
วันแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือนั้นแลว

มาตรา ๑๐๕ เพื่อประโยชนในการฟองและดําเนินคดีเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมาย
รวมตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูขอจดทะเบียนหรือเจาของเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมมิไดมีภูมิลําเนา
อยูในประเทศไทยใหถือวาสํานักงานหรือสถานทีข่ องบุคคลดังกลาว หรือตัวแทน
ตามที่ระบุไวในคําขอจดทะเบียนหรือที่ไดจดทะเบียนไวเปนภูมิลําเนาของ
บุคคลดังกลาว

มาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่นายทะเบียนรองขอตอคณะกรรมการใหสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย
รับรอง หรือเครือ่ งหมายรวมหรือใหสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาต
ใหใชเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ ใหนายทะเบียนไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมที่จะตองเสียตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๑๐๖ ทวิ ๖๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให
นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ทําการ สถานที่ผลิต สถานที่จําหนาย สถานที่
รับซือ้ หรือสถานทีเ่ ก็บสินคาของผูประกอบธุรกิจหรือของบุคคลใด หรือสถานที่
อื่นที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
หรือเขาไปในยานพาหนะของบุคคลใด หรือสัง่ เจาของหรือผูควบคุมยานพาหนะ
ใหหยุดหรือจอด เพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อ
ตรวจคนและยึดพยานหลักฐานหรือทรัพยสินที่อาจริบไดตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมตองมีหมายคนใน
กรณี ดังตอไปนี้
(ก) เมือ่ ปรากฏความผิดซึง่ หนากําลังกระทําในสถานทีห่ รือยานพาหนะ
(ข) บุคคลซึง่ ใดกระทําความผิดซึง่ หนาขณะทีถ่ กู ไลจับหนีเขาไป หรือมี
เหตุอันแนนแฟนควรสงสัยวาไดซุกซอนอยูในสถานที่หรือยานพาหนะ
(ค) เมือ่ มีความสงสัยตามสมควรวาพยานหลักฐานหรือทรัพยสินทีอ่ าจ
ริบไดตามพระราชบัญญัตินี้อยูในสถานที่หรือยานพาหนะ ประกอบทั้งมีเหตุ
อันควรเชือ่ วาเนือ่ งจากการเนิน่ ชากวาจะเอาหมายคนมาไดพยานหลักฐานหรือ
ทรัพยสินจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(ง) เมื่อผูจะตองถูกจับเปนเจาของสถานที่หรือยานพาหนะ และการ
จับนั้นมีหมายจับหรือจับไดโดยไมตองมีหมาย
๖๑

มาตรา ๑๐๖ ทวิ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๙๔
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ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกบัญชีทะเบียน
เอกสาร หรือหลักฐานอืน่ จากผูประกอบธุรกิจ เจาของ หรือผูควบคุมยานพาหนะ
หรือจากบุคคลซึ่งเกี่ยวของ ตลอดจนสั่งใหบุคคลดังกลาวซึ่งอยูในสถานที่
หรือยานพาหนะนั้นปฏิบัติการเทาที่จําเปน
(๒) ในกรณีทมี่ หี ลักฐานชัดแจงเปนทีเ่ ชือ่ ถือไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหมีอํานาจอายัดหรือยึดสินคา ยานพาหนะ เอกสาร
หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดไปกอนไดแตตองรายงาน
ตออธิบดีเพื่อใหความเห็นชอบภายในสามวัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

เครื่องหมายการคา
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หมวด ๖
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๑๐๖ ตรี ๖๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ
นายทะเบี ย นและพนั ก งานเจาหนาที่ ต องแสดงบั ต รประจํ า ตั ว ตอบุ ค คล
ที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๐๖ จัตวา ๖๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให
นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา
๖๒

๖๓

มาตรา ๑๐๖ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๐๖ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๐๗ บุคคลใดยืน่ คําขอ คําคัดคาน หรือเอกสารอืน่ ใดเกีย่ วกับ
การขอจดทะเบียนการแกไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน การตออายุการ
จดทะเบียน หรือการเพิกถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา เครือ่ งหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม หรือการอนุญาตใหใช
เครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายบริการ โดยแสดงขอความอันเปนเท็จแก
นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๑๐๘ บุคคลใดปลอมเครือ่ งหมายการคา เครือ่ งหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนแลว
ในราชอาณาจักรตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๙๖
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มาตรา ๑๐๙ บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ

๑๙๗
197

มาตรา ๑๑๑ บุคคลใด

เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนแลว
ในราชอาณาจักร เพือ่ ใหประชาชนหลงเชือ่ วาเปนเครือ่ งหมายการคา เครือ่ งหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นนั้นตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(๑) แสดงเครือ่ งหมายการคา เครือ่ งหมายบริการ เครือ่ งหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายรวมที่มิไดจดทะเบียนในราชอาณาจักรวาเปนเครื่องหมาย
ดังกลาวที่ไดจดทะเบียนในราชอาณาจักรแลว

มาตรา ๑๐๙/๑ ๖๔ บุคคลใดนําหีบหอหรือภาชนะทีแ่ สดงเครือ่ งหมาย

(๒) จําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคาที่มีเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมตาม (๑) ที่ตนรูอยูวาเปนเท็จ หรือ

การคา เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม ของบุคคลอื่นที่จดทะเบียน
ไวแลวในราชอาณาจักรมาใชสําหรับสินคาของตนเองหรือของบุคคลอืน่ เพือ่ ให
ประชาชนหลงเชื่ อ ว าเป นสิ น ค าของเจ าของเครื่ อ งหมายการค าหรื อ
เครื่องหมายรวม หรือเชือ่ วาเปนสินคาทีไ่ ดรับอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายรับรองนัน้
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๑๑๐ บุคคลใด
(๑) นําเขามาในราชอาณาจักร จําหนาย เสนอจําหนาย หรือมีไวเพื่อ
จําหนายซึ่งสินคาที่มีเครื่องหมายการคา เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมาย
รวมปลอมตามมาตรา ๑๐๘ หรือที่เลียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมาย
รับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่น ตามมาตรา ๑๐๙ หรือ
(๒) ใหบริการหรือเสนอใหบริการทีใ่ ชเครือ่ งหมายบริการ เครือ่ งหมาย
รับรอง หรือเครื่องหมายรวมปลอมตามมาตรา ๑๐๘ หรือที่เลียนเครื่องหมาย
บริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นตามมาตรา
๑๐๙
ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ
๖๔

มาตรา ๑๐๙/๑ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๓) ใหบริ การหรื อ เสนอใหบริ การโดยแสดงเครื่ อ งหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมตาม (๑) ที่ตนรูอยูวาเปนเท็จ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือ
ทัง้ จําทั้งปรับ

มาตรา ๑๑๒ บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๙๐ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท

มาตรา ๑๑๒ ทวิ ๖๕ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของนายทะเบียน
หรือพนักงานเจาหนาทีต่ ามมาตรา ๑๐๖ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๑๑๒ ตรี ๖๖ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๖๕
๖๖

มาตรา ๑๑๒ ทวิ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๑๒ ตรี เพิม่ โดยพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๙๖
๑๙๘
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๑๙๗
๑๙๙
199

มาตรา ๑๑๓ บุ ค คลใดกระทํ า ความผิ ด ตองระวางโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนโทษแลวยังไมครบกําหนดหาปกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้อีก ใหระวางโทษทวีคูณ

มาตรา ๑๑๔ ๖๗ ในกรณีทผี่ กระทํ
ู าความผิดเปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ การกระทํา หรือไมสั่งการ หรือ
ไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใด
ซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ ผูนัน้ ตองรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๑๕ บรรดาสินคาทีไ่ ดนําเขามาในราชอาณาจักรเพือ่ จําหนาย
หรือมีไวเพื่อจําหนายอันเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบ
เสียทั้งสิ้น ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม

มาตรา ๑๑๖ ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวามีผูกระทําการหรือ
กําลังกระทําการอยางใดอยางหนึง่ ตามมาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ หรือมาตรา
๑๑๐ เจาของเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายรวม อาจขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวระงับหรือละเวน
การกระทําดังกลาวนั้นได

๖๗

มาตรา ๑๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๓

มาตรา ๑๑๗ เครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวแลวตาม
พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ และยังคงจดทะเบียน
อยู ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนเครื่องหมายการคาตาม
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๑๘ ให คณะกรรมการเครื่ อ งหมายการค าตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคาพุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งดํารงตําแหนง
อยู จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่ต อไปจนกวาจะไดมี
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ

๒๐๐
๑๙๘
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มาตรา ๑๑๙ บรรดาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา คําขอ
แกไขเปลีย่ นแปลง คําขอจดทะเบียน คําขอจดทะเบียนการเปลีย่ นแปลงขอความ
ที่ไดจดทะเบียนแลว คําขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการคาและ
คําขอตออายุเครือ่ งหมายการคาทีไ่ ดยืน่ ไวแลวตามพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมาย
การคาพุทธศักราช ๒๔๗๔ ถากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
(๑) นายทะเบียนยังมิไดมีคาํ สัง่ อยางหนึง่ อยางใดเกีย่ วกับคําขอดังกลาว
ใหถือวาเปนคําขอที่ไดยื่นตามพระราชบัญญัตินี้และใหดําเนินการเกี่ยวกับ
คําขอดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) นายทะเบียนไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับคําขอดังกลาว
แลวการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอดังกลาวใหอยูในบังคับของบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ตอไปจนกวาจะ
ถึงทีส่ ดุ

เครื่องหมายการคา

ใหอยู ในบั ง คั บ ของบทบั ญ ญั ติ แ หงพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งหมายการคา
พุทธศักราช ๒๔๗๔ จนกวาจะถึงที่สุด

มาตรา ๑๒๒ กําหนดเวลาในการอุทธรณ กําหนดเวลาในการคัดคาน
การจดทะเบียนกําหนดเวลาใหผูขอจดทะเบียนยื่นคําโตแยงที่อาศัยเปนหลัก
ในการขอจดทะเบียน และกําหนดเวลาการแจงใหนายทะเบียนทราบวาผู
ขอจดทะเบียนไดตกลงกันแลวหรือไดนําคดีไปสูศาลแลวตามพระราชบัญญัติ
เครื่ อ งหมายการคา พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๔ ถายั ง มิ ไ ดสิ้ น สุ ด ลงกอนวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเริ่มนับกําหนดเวลาดังกลาวใหมตั้งแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป

มาตรา ๑๒๓ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่
ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ใหยังคงใช
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมี
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๑๒๐ การขอตออายุเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไว
แลวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งเจาของ
ไดขอจดทะเบียนไวสําหรับสินคาจําพวกใดจําพวกหนึ่งทั้งจําพวก ใหเจาของ
เครื่องหมายการคาระบุรายการสินคาที่ประสงคจะไดรับความคุมครองแตละ
อยางโดยชัดแจง ในกรณีดังกลาวนี้ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๑ การอุทธรณคําสัง่ หรือคําวินจิ ฉัยของนายทะเบียนและ
การคั ด ค านการจดทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งหมายการค า
พุทธศักราช ๒๔๗๔ ที่คางพิจารณาอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

๑๙๙
๒๐๑
201

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

๒๐๐
๒๐๒
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(๕) การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา
เครือ่ งหมายบริการ เครือ่ งหมายรับรอง
หรือเครือ่ งหมายรวม
(ก) สินคาหรือบริการแตละจําพวก ๑ ถึง ๕ อยาง อยางละ ๖๐๐ บาท
(ข) สินคาหรือบริการแตละจําพวก มากกวา ๕ อยาง
จําพวกละ ๕,๔๐๐ บาท

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม ๖๘

(๑) คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายรวม
(ก) สินคาหรือบริการแตละจําพวก ๑ ถึง ๕ อยาง
อยางละ
(ข) สินคาหรือบริการแตละจําพวก มากกวา ๕ อยาง
จําพวกละ
(๒) รูปเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม
ที่มีดานกวางหรือดานยาวเกิน ๕ เซนติเมตร
ใหคิดเฉพาะสวนที่เกิน
เซนติเมตรละ
เศษของเซนติเมตรใหคิดเปนหนึ่งเซนติเมตร
(๓) คําคัดคานการขอจดทะเบียนตาม (๑)
ฉบับละ
(๔) คําขอโอนสิทธิในคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม คําขอละ
๖๘

๒๐๓
203

๑,๐๐๐ บาท
๙,๐๐๐ บาท

๒๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท

๒,๐๐๐ บาท

อัตราคาธรรมเนียม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๖) ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๗) คําขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิ
ในเครือ่ งหมายการคา เครือ่ งหมายบริการ
เครือ่ งหมายรับรอง หรือเครือ่ งหมายรวม
คําขอละ ๒,๐๐๐ บาท
(๘) คําขอแกไขเปลีย่ นแปลงรายการ
การจดทะเบียนตาม (๕)
คําขอละ ๔๐๐ บาท
(๙) การตออายุการจดทะเบียนตาม (๕)
(ก) สินคาหรือบริการแตละจําพวก ๑ ถึง ๕ อยาง อยางละ ๒,๐๐๐ บาท
(ข) สินคาหรือบริการแตละจําพวก มากกวา ๕ อยาง
จําพวกละ ๑๘,๐๐๐ บาท
(๑๐) คํารองขอตอคณะกรรมการใหสัง่ เพิกถอน
การจดทะเบียนตาม (๕)
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๑๑) คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใช
เครือ่ งหมายการคาหรือเครือ่ งหมายบริการ
คําขอละ ๑,๐๐๐ บาท
(๑๒) การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใช
เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ สัญญาละ ๒,๐๐๐ บาท
(๑๓) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ
การจดทะเบียนตาม (๑๒)
คําขอละ ๔๐๐ บาท

๒๐๔
204

๒๐๕
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(๑๔) คําขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนตาม (๑๒) คําขอละ ๔๐๐ บาท
(๑๕) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําขอจดทะเบียน
ตาม (๑) (๗) หรือ (๑๑)
คําขอละ ๒๐๐ บาท
(๑๖) คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับวาดวย
การใชเครื่องหมายรับรอง
(ก) กอนการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง คําขอละ ๒๐๐ บาท
(ข) หลังการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง คําขอละ ๔๐๐ บาท
(๑๗) คําอุทธรณ
(ก) อุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตาม มาตรา ๑๖
มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๗ หรือคําวินิจฉัย
ของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๗
ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท
(ข) อุทธรณตามมาตราอื่น
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๑๘) การตรวจคนขอมูลทะเบียนเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายรวม
หรือสารบบเครื่องหมายดังกลาว
ชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท
เศษของชั่วโมงใหคิดเปนหนึ่งชั่วโมง
(๑๙) การขอสําเนาทะเบียนเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายรวม พรอมคํารับรอง
ฉบับละ ๔๐๐ บาท
หนาละ
๒๐ บาท
(๒๐) การขอคัดสําเนาเอกสาร
(๒๑) การขอใหรับรองสําเนาเอกสารเรื่องเดียวกัน
(ก) เอกสารไมเกิน ๔๐ หนา
หนาละ
๒๐ บาท

(ข) เอกสารเกิน ๔๐ หนา
ฉบับละ ๘๐๐ บาท
(๒๒) การขอหนังสือรับรองรายการการจดทะเบียน ฉบับละ ๑๐๐ บาท
คําขอละ ๒๐๐ บาท
(๒๓) คําขออื่น ๆ
(๒๔) การจัดเตรียมและจัดสงคําขอจดทะเบียน
ระหวางประเทศและคําขออื่นภายใตพิธีสารมาดริด
(ก) บริการจัดเตรียมและจัดสงคําขอจดทะเบียน
คําขอละ ๒,๐๐๐ บาท
(ข) บริการจัดเตรียมและจัดสงคําขอตออายุ คําขอโอน
คําขอแกไขเปลี่ยนแปลง และคําขออื่น ๆ คําขอละ ๑,๐๐๐ บาท
(ค) คําขอใหบันทึกการจดทะเบียนระหวางประเทศ
แทนการจดทะเบียนในราชอาณาจักร คําขอละ ๒,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว
บทบัญญัตติ าง ๆ จึงลาสมัยและไมสามารถคุมครองสิทธิของเจาของเครือ่ งหมาย
การคาไดเพียงพอ ประกอบทัง้ ในสวนทีเ่ กีย่ วกับเครือ่ งหมายบริการ เครือ่ งหมาย
รับรอง และสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายบริการ
ซึ่งในปจจุบันเปนที่แพรหลายและไดรับความคุมครองในกฎหมายของตาง
ประเทศ หลายประเทศแลว ก็ยังไมไดรับความคุ มครองตามกฎหมายไทย
นอกจากนัน้ พระราชบัญญัตดิ งั กลาวยังมีบทบัญญัตบิ างประการทีไ่ มเหมาะสม
เชน มิไดกําหนดอํานาจหนาทีข่ องนายทะเบียนและคณะกรรมการเครือ่ งหมาย
การคา ตลอดจนสิทธิของผูขอจดทะเบียนไวใหชัดเจน ทําใหเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติอยูมาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

๒๐๖
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พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ๖๙

มาตรา ๒๗ บรรดาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา คําขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายบริการ คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง และคําขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายรวม ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหถื อ วาเปนคํ า ขอตามพระราชบั ญญัติเ ครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

เครื่องหมายการคา

ตามพระราชบัญญัตินี้ กับเพิ่มเติมอํานาจของนายทะเบียนในสวนของการ
พิจารณาคําคัดคาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ๗๐
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัตมิ าตรา ๓๑
จะใหใชบังคับเมื่อใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๒๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระ
ราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การเจรจาการคา
พหุภาคีรอบอุรุกวัยที่นานาประเทศไดทําความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาและจัดตั้งองคการการคาโลกไดเสร็จสิ้นลงและมี
ผลใชบังคับแลว ทําใหประเทศไทยซึ่งเปนภาคีสมาชิกองคการการคาโลกมี
พันธกรณีทจี่ ะตองออกกฎหมายอนุวตั กิ ารใหสอดคลองกับความตกลงดังกลาว
เพือ่ ใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และโดยที่
เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกีย่ วกับการกําหนดลักษณะของเครือ่ งหมาย
และเครื่องหมายที่ตองหามมิใหรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคา การสั่งเพิก
ถอนการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาและการดําเนินการทีเ่ กีย่ วของ การเก็บ
คาธรรมเนียมในการโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และองค
ประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเครื่องหมายการคา รวมทั้งเพิ่ม
เติ ม ให มี ก ารแต งตั้ ง พนั ก งานเจ าหน าที่ ใ ห มี อํ า นาจหน าที่ ป ฏิ บั ติ ก าร
๖๙

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๒๙ ก/หนา ๑๑/๑ เมษายน ๒๕๔๓

๒๐๗
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มาตรา ๓๕ ภายใตบังคับมาตรา ๓๖ บรรดาคําขอที่ไดยื่นไวกอนวัน
ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ ใหถือวาเปนคําขอตามพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมาย
การคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดไวแลว ใหการ
ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ คํ า ขอดั ง กล าวอยู ในบั ง คั บ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะถึงที่สุด
(๒) ในกรณีทนี่ ายทะเบียนยังมิไดมีคาํ สัง่ อยางหนึง่ อยางใด ใหการดําเนิน
การเกี่ยวกับคําขอดังกลาวอยู ในบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
การดําเนินการเกี่ยวกับคาธรรมเนียมสําหรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ให
อยูในบังคับของบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔
ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะ
ถึงที่สุด
๗๐

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓/ตอนที่ ๓๘ ก/หนา ๒๓/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๒๐๘
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๒๐๙
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เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายรวม ที่มีคําสั่งใหจดทะเบียนเปนเครื่องหมายชุดไวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหถือเปนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม ที่มิไดมีคําสั่งใหจดทะเบียนเปน
เครื่องหมายชุดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีผูขอจดทะเบียนหลายรายตางยื่นคําขอจด
ทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย
รับรอง หรือเครื่องหมายรวมไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และนาย
ทะเบียนมีคําสั่งแลววาเครื่องหมายดังกลาวเปนเครื่องหมายที่เหมือนกันหรือ
คลายกัน แตยังมิไดมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนตกลงกันวาจะใหรายหนึ่งราย
ใดเปนผูขอจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายนั้นแตผูเดียว ใหการดําเนิน
การเฉพาะในกรณีดังกลาวเปนไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๗ คําสัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนสําหรับเครือ่ งหมายการคา
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม ตามมาตรา
๕๘ และมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่
นายทะเบียนไดมีคําสั่งกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหการดําเนินการ
เกี่ยวกับคําสั่งเพิกถอนและคาธรรมเนียมในเรื่องดังกลาวอยู ในบังคับของ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใชบังคับอยู
ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการเพิกถอน
หรือไมเพิกถอนการจดทะเบียน แลวแตกรณี

เครือ่ งหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ จนกวา
จะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย การคา
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๓๘ บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศทีอ่ อกตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติ
นีใ้ ชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาทีไ่ มขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ

มาตรา ๓๙ ใหรัฐมนตรีว าการกระทรวงพาณิชยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีป่ จจุบนั การคุมครอง
เครื่องหมายการคาในระดับสากลไดมีการขยายขอบเขตการใหความคุมครอง
ไปยังเครือ่ งหมายประเภทใหม ๆ ซึง่ บทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมาย
การคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ยังไมครอบคลุมประกอบกับประเทศไทยจะเขาเปนภาคี
แหงพิธสี ารทีเ่ กีย่ วกับความตกลงมาดริดเรือ่ งการจดทะเบียนระหวางประเทศ
ของเครือ่ งหมาย (พิธสี ารมาดริด) ซึง่ พิธสี ารดังกลาวมีสาระสําคัญเปนการกําหนด
ใหมีการยื่นคําขอรับความคุมครองเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรวม ในประเทศภาคีแหงพิธีสารมาดริด
โดยการยื่นคําขอจดทะเบียนระหวางประเทศเพียงครั้งเดียวเพื่อขอรับความ
คุมครองไปยังประเทศตาง ๆ ที่เปนภาคีแหงพิธีสารมาดริดได สมควรขยาย
ขอบเขตการใหความคุมครองเครือ่ งหมายการคา และแกไขเพิม่ เติมบทบัญญัติ
ในสวนทีเ่ กีย่ วของใหสอดคลองกับพิธสี ารมาดริดดังกลาว นอกจากนี้ ในปจจุบนั
มีการนําหีบหอหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการคา เครื่องหมายรับรอง
หรือเครื่องหมายรวม ของบุคคลอืน่ ทีจ่ ดทะเบียนไวแลวมาใชในลักษณะเปนการ
หลอกลวงซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอสาธารณชนและเจาของเครื่องหมาย
ดังกลาว สมควรกําหนดฐานความผิดและโทษทางอาญาสําหรับการกระทําดังกลาว
รวมทั้งสมควรปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการจดทะเบียน
ใหมี ค วามชั ด เจนและรวดเร็ ว มากขึ้ น และปรั บ อั ต ราคาธรรมเนี ย มทาย
พระราชบัญญัตใิ หมีความเหมาะสมยิง่ ขึน้ จึงจํา เปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ี้

พระราชบัญญัติ
คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
พ.ศ. ๒๕๔๖

พระราชบัญญัติ

คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
พ.ศ. ๒๕๔๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวย
การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
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พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึ ง ทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญ ญั ติ ขึ้นไวโดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุ มครอง
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖”

มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร” หมายความวา ชื่อ สัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใด
ที่ใชเรียกหรือใชแทนแหลงภูมิศาสตร และที่สามารถบงบอกวาสินคาที่เกิด
จากแหลงภูมศิ าสตรนัน้ เปนสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ชือ่ เสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของแหลงภูมิศาสตรดังกลาว
“แหลงภูมิศาสตร” หมายความวา พื้นที่ของประเทศ เขต ภูมิภาค
และทองถิ่น และใหหมายความรวมถึงทะเล ทะเลสาบ แมนํ้า ลํานํ้า เกาะ
ภูเขา หรือพื้นที่อื่นทํานองเดียวกันดวย

๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๐๘ ก/หนา ๓/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖
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“สินคา” หมายความวา สิ่งของที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือ
โอนกันได ไมวาจะเกิดโดยธรรมชาติหรือเปนผลิตผลทางการเกษตร รวมตลอด
ถึงผลิตภัณฑทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
“ชื่อสามัญ” หมายความวา ชื่อที่รู จักกันโดยทั่วไปวาเปนชื่อที่ใช
เรียกขานสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง

หมวด ๒
การขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตร
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งอธิบดีแตงตั้ง ใหปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ให
เปนนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา

มาตรา ๕ สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ขอขึ้นทะเบียนสา หรับสินคาใด
ตองไมมีลักษณะอยางหนงึ อยางใดดังตอไปนี้

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ

(๑) เปนชื่อสามัญของสินคาที่จะใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้น

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีว าการกระทรวงพาณิชยรักษาการตาม

(๒) เปนสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตรทีข่ ดั ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือนโยบายแหงรัฐ

นี้
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียน ๓ ออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ๔ ลดหรือยกเวนคา
ธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา ๖ สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของตางประเทศที่จะไดรับความ
คุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ จะตองปรากฏหลักฐานชัดเจนวาเปนสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตรที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายของประเทศนนั และมีการ
ใชสืบเนื่องตลอดมาจนถึงวันที่ยื่นคา ขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
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มาตรา ๗ ผูมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีดังนี้
(๑) สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ หรือองคกรอืน่ ของรัฐทีเ่ ปนนิตบิ คุ คลซึง่ มีเขตรับผิดชอบครอบคลุม
บริเวณแหลงภูมิศาสตรของสินคา

สิ่งบงชีทางภูมิศาสตร
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มาตรา ๑๐ คําขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจะตองประกอบ
ดวยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะอื่นของสินคา
แหลงภูมิศาสตรและรายละเอียดอื่นที่กา หนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๑ เมื่อไดรับคําขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรให

(๒) บุคคลธรรมดา กลุมบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการคา
เกีย่ วของกับสินคาทีใ่ ชสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตร และมีถิ่นที่อยูในแหลงภูมิศาสตร
ของสินคา

พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบวาคําขอขึ้นทะเบียนดังกลาวเปนไปตามหลัก
เกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และ
มาตรา ๑๐ หรือไม และใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอความเห็นตอ
นายทะเบียนภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอขึ้นทะเบียน

(๓) กลุมผูบริโภคหรือองคกรผูบริโภคสินคาทีใ่ ชสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตร

มาตรา ๑๒ การตรวจสอบคําขอตามมาตรา ๑๑ พนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๘ ผูขอขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๗ ซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยและ
มีความประสงคจะขอขึ้น ทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของตางประเทศตอง
มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ดวย

อาจเรียกใหผูขอขึ้นทะเบียนหรือผูที่เกี่ยวของมาใหถอยคําชี้แจงหรือแสดง
หลักฐานเพิ่มเติมตอพนักงานเจาหนาที่ดวยก็ได ในกรณีที่จําเปนตองรับฟง
ความเห็นของผู เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ต องวินิจฉัย ใหนาย
ทะเบียนสงเรื่องใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาและใหความเห็น

(๑) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรซึ่งประเทศไทย
เปนภาคีอยูดวย

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่คําขอขึ้นทะเบียนไมเปนไปตามหลักเกณฑที่

(๒) มีภมู ลิ าํ เนาหรือสถานทีป่ ระกอบธุรกิจอยางแทจริงในประเทศไทย
หรือประเทศทีเ่ ปนภาคีแหงอนุสญ
ั ญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกีย่ วกับ
การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

มาตรา ๙ การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

กําหนดในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
ใหนายทะเบียนมีคําสั่งยกคําขอขึ้นทะเบียนนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับรายงานการตรวจสอบ และใหมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผู
ขอขึ้นทะเบียนทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีคําสั่ง
ผู ขอขึ้ น ทะเบี ย นมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณคํ า สั่ ง ของนายทะเบี ย นตอคณะ
กรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น การอุทธรณให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

๒๒๐
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มาตรา ๑๔ เมื่อคณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณของผูขอขึ้น
ทะเบียนแลว ใหมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหผูขอขึ้นทะเบียน
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัย
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ถาผูขอขึ้นทะเบียนไมเห็นดวย
กับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวัน
นับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําวินจิ ฉัยนัน้ ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๑๕ ในกรณีทคี่ าํ ขอขึน้ ทะเบียนเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ าํ หนด
ในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ และ
นายทะเบียนเห็นควรใหขึน้ ทะเบียนโดยมีเงือ่ นไขหรือไมมีเงือ่ นไข ใหนายทะเบียน
มีคาํ สัง่ ประกาศโฆษณาการรับขึน้ ทะเบียนตามวิธกี ารทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๖ ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา
๑๕ บุคคลผูมีสวนไดเสียอาจยืน่ คําคัดคานการขึน้ ทะเบียนสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตรที่
ขอขึ้นทะเบียนได
การยืน่ คําคัดคานตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี าร
ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๗ เมื่อมีการคัดคานตามมาตรา ๑๖ ใหสงสําเนาคําคัดคาน
ใหผูขอขึ้นทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการคัดคาน
ใหผู ขอขึ้นทะเบียนยื่นคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
สําเนาคําคัดคานและใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนาคําโตแยงดังกลาวใหผู
คัดคานในกรณีที่ผูขอขึ้นทะเบียนไมยื่นคําโตแยง ใหถือวาผูขอขึ้นทะเบียน
ละทิ้งคําขอ
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ในการพิจารณาและวินจิ ฉัยคําคัดคานและคําโตแยง ใหนํามาตรา ๑๒
มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๘ เมื่อนายทะเบียนวินิจฉัยคําคัดคานและคําโตแยงแลว
ใหมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหผูขอขึ้นทะเบียนและผูคัดคาน
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัย
ผูขอขึน้ ทะเบียนและผูคัดคานมีสทิ ธิอทุ ธรณคําวินจิ ฉัยของนายทะเบียน
ตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น
การอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ถาฝายหนึ่งฝายใดไมเห็นดวยกับ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๑๙ เมื่อไมมีการคัดคานตามมาตรา ๑๖ หรือมีคําคัดคาน
แตนายทะเบียนหรือคณะกรรมการหรือศาล แลวแตกรณี มีคําวินิจฉัยอัน
เปนที่สุดตามมาตรา ๑๘ หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกคําคัดคาน ใหนาย
ทะเบียนขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ขอขึ้นทะเบียนภายในสิบหาวัน
นับแตวันถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาทีก่ าํ หนดไวในมาตรา ๑๖ วรรคหนึง่ หรือ
วันที่นายทะเบียนไดรับคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๐ เมื่อนายทะเบียนขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตาม
มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๙ แลว ใหการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีผล
ตั้งแตวันยื่นคําขอขึ้นทะเบียน

๒๒๒
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หมวด ๓
การแกไขและเพิกถอนทะเบียน
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
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เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบงชี้
ทางภูมศิ าสตรตามวรรคหนึง่ แลว ใหมีหนังสือแจงการแกไขหรือเพิกถอนทะเบียน
พรอมดวยเหตุ ผ ลใหผู ขอขึ้ น ทะเบี ย นทราบภายในสิ บ หาวั น นั บ แตวั น ที่
คณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือเพิกถอนทะเบียน และใหประกาศ
โฆษณาการแกไขหรือเพิกถอนทะเบียนนัน้ ตามวิธกี ารทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๓ ในกรณีทปี่ รากฏวาสถานการณเปลีย่ นแปลงไปภายหลัง

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่มีขอผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนเล็กนอยใน
รายการที่รับขึ้นทะเบียน เมื่อผูขอขึ้นทะเบียนมีคําขอหรือเมื่อขอผิดพลาด
หรือ คลาดเคลื่อนปรากฏแกนายทะเบียน นายทะเบียนอาจมีคําสั่งใหแกไข
ขอผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนนั้นได

มาตรา ๒๒ เมือ่ นายทะเบียนไดรับขึน้ ทะเบียนสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตร
ตามมาตรา ๑๙ แลว หากปรากฏหลักฐานภายหลังวาการขอขึ้นทะเบียนหรือ
การขึ้นทะเบียนไดดําเนินการไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือโดยอําพราง
หรือโดยมีรายการขอความผิดจากความเปนจริง ในขณะที่รับขึ้นทะเบียนผูมี
สวนไดเสี ย หรื อ พนั ก งานเจาหนาที่ อ าจขอใหนายทะเบี ย นสงเรื่ อ งให
คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือเพิกถอนทะเบียนได การแกไขหรือ
เพิกถอนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

การขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๙ และการเปลี่ยนแปลงนั้นทําใหสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕ หรือทําใหรายการเกี่ยวกับแหลง
ภูมิศาสตรหรือรายการอื่นเปลี่ยนแปลงไปจากที่ลงไวในทะเบียน ผูมีสวนได
เสียหรือพนักงานเจาหนาที่อาจขอใหนายทะเบียนสงเรื่องใหคณะกรรมการมี
คําวินิจฉัยแกไขหรือเพิกถอนทะเบียนได และใหนําความในมาตรา ๒๒ วรรค
สองมาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๔ เวนแตกรณีการเพิกถอนทะเบียนโดยเหตุตามมาตรา ๕
(๒) เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา
๒๒ หรื อ มาตรา ๒๓ ถาผู มี ส วนได เสี ย ไม เห็ น ด วยกั บ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการ ใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงคําวินิจฉัยนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
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การใชและการสั่งระงับ
การใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
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ผูถูกระงับการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ
คําสั่งของนายทะเบียนตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงคํ า สั่ ง การอุ ท ธรณใหเปนไปตามหลั ก เกณฑและวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ถาบุคคลดังกลาวไมเห็นดวยกับ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๒๗ การกระทําดังตอไปนี้ถือวาเปนการกระทําโดยมิชอบ
มาตรา ๒๕ เมือ่ มีการขึน้ ทะเบียนสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตรสําหรับสินคา
ใดแลว ผู ผลิตสินคานั้นซึ่งอยู ในแหลงภูมิศาสตรของสินคาดังกลาว หรือผู
ประกอบการคาเกี่ ย วกั บ สิ น คานั้ น มี สิ ท ธิ ใชสิ่ ง บงชี้ ท างภู มิ ศ าสตรที่ ขึ้ น
ทะเบียนกับสินคาที่ระบุ ตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนด

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๕ ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
โดยไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดขึ้นทะเบียนไว ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงให
บุคคลนัน้ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขภายในเวลาทีน่ ายทะเบียนกําหนด หากยังไมปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขโดยไมมีเหตุผลอันสมควรภายในเวลาดังกลาว นายทะเบียนอาจ
มีคําสั่งเปนหนังสือระงับการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของบุคคลนั้นเปนระยะ
เวลาไมเกินสองปนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง

(๑) การใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อแสดงหรือทําใหบุคคลอื่นหลง
เชื่อวาสินคาที่มิไดมาจากแหลงภูมิศาสตรที่ระบุในคําขอขึ้นทะเบียนเปน
สินคาที่มาจากแหลงภูมิศาสตรดังกลาว
(๒) การใชสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตรโดยประการใดทีท่ าํ ใหเกิดความสับสน
หรือหลงผิดในแหลงภูมิศาสตรของสินคาและในคุณภาพ ชื่อเสียง หรือ
คุณลักษณะอื่นของสินคานั้น เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูประกอบการคา
รายอื่น
การกระทําดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ถาไดกระทํากอนวันขึ้นทะเบียน
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ใหถือวาเปนการกระทําโดยชอบ

๒๒๖
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หมวด ๕
การคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
สําหรับสินคาเฉพาะอยาง

๒๒๗
227

การแสดงใหทราบถึงแหลงภูมศิ าสตรอันแทจริงของสินคาตามวรรคสอง
ใหรวมถึงการใชคําวา “ชนิด” “ประเภท” “แบบ” หรือคําหรือสิ่งทํานอง
เดียวกันประกอบกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ใชกับสินคานั้น

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่สินคาเฉพาะอยางที่กําหนดในกฎกระทรวงมี
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเหมือนหรือพองกันแตเปนสินคาที่มีแหลงภูมิศาสตร
ตางกันเมื่อมีการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสําหรับสินคาดังกลาว
ใหการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในกรณีนี้เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง ๑๖

มาตรา ๒๘ รัฐมนตรีอาจประกาศใหสินคาประเภทใดเปนสินคา
เฉพาะอยางก็ได โดยกําหนดในกฎกระทรวง ๑๕
ภายใตบังคับวรรคสี่ เมือ่ ประกาศใหสินคาประเภทใดเปนสินคาเฉพาะ
อยางตามวรรคหนึง่ การใชสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตรกับสินคาทีม่ ไิ ดมีแหลงภูมศิ าสตร
ทีร่ ะบุในคําขอขึน้ ทะเบียนเปนการกระทําโดยมิชอบ แมวาผูใชจะไดระบุแหลง
ภูมิศาสตรอันแทจริงของสินคานั้นไวดวย หรือไดใชคําหรือไดกระทําการใดที่
แสดงใหทราบถึงแหลงภูมิศาสตรอันแทจริงของสินคานั้นก็ตาม
๑๕

กฎกระทรวง กําหนดรายชื่อประเภทสินคาเฉพาะอยาง และกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่เหมือนหรือพองกัน พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๘
เมษายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก หนา )

๑๖

กฎกระทรวง กาหนดรายชื่อประเภทสินคาเฉพาะอยาง และกาหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่เหมือนหรือพองกัน
พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก หนา )

๒๒๘
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๒๒๙
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(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๖
คณะกรรมการสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) พิจารณาสั่งใหแกไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย
(๕) พิจารณาแตงตั้งผูเชี่ยวชาญตามมาตรา ๑๒
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการ
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร” ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อัยการสูงสุด ผูแทนสภาทนายความ และผูทรงคุณวุฒใิ นสาขานิตศิ าสตร รัฐศาสตร
วิทยาศาสตร เกษตรศาสตร เศรษฐศาสตร ศิลปศาสตร ประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร หรือโบราณคดี ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบสี่คน โดยใน
จํานวนนี้ใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในภาคเอกชนอยางนอยหกคนซึ่งมีผูทรง
คุณวุฒิจากองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุ มครองผู บริโภคดวย
เปนกรรมการ
ใหอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการก็ได

มาตรา ๓๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

มาตรา ๓๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒมิ วี าระอยูในตําแหนงคราวละสีป่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกไดแตตอง
ไมเกินสองวาระติดตอกัน

มาตรา ๓๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรง
คุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒๓๐
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มาตรา ๓๔ ในกรณีทมี่ กี ารแตงตัง้ กรรมการผูทรงคุณวุฒแิ ทนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒซิ งึ่ พนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีทมี่ กี ารแตงตัง้ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมี
วาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น

หมวด ๗
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๓๕ ในกรณีทกี่ รรมการผูทรงคุณวุฒดิ าํ รงตําแหนงครบวาระ
แลว แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผู ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการ
ผู ทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวา
จะไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม

มาตรา ๓๖ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง
ใหมีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ ระชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอยางหนึง่ อยางใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายก็ได
และใหนํามาตรา ๓๖ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ๑๗

มาตรา ๓๙ ผูใดกระทําการตามมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองแสนบาท

มาตรา ๔๐ ผูใดกระทําการตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองแสนบาท

มาตรา ๔๑ ผู ใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือสิ่งใดตอ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท

๒๓๒
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๒๓๓
233

มาตรา ๔๒ ๒ ในกรณีทผี่ กระทํ
ู าผิดเปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทําความ
รับผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการ หรือกระทําการและละเวนไมสั่ง
การหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผูนั้นตอง
รับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย

อัตราคาธรรมเนียม

มาตรา ๔๓ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมีอํานาจ
เปรียบเทียบได และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบแลว ให
ถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(๑) คําขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๒) คําคัดคานการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๓) คําอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียน
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๔) คําขอแกไขทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๕) คําขอเพิกถอนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ฉบับละ ๒๐๐ บาท

๒

มาตรา ๘๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

(๖) คําขออื่นๆ

ฉบับละ ๒๐๐ บาท

๒๓๔
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทย
มีนโยบายที่ จ ะใหความคุ มครองสิ่งบงชี้ท างภูมิศ าสตร เพื่ อ ปองกั นมิ ให
ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหลงภูมิศาสตรของสินคา โดยกําหนดใหมี
การขอขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บงชี้ ท างภู มิ ศ าสตรสํ า หรั บ สิ น คาที่ ม าจากแหลง
ภูมิศาสตร และหามการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรอันจะทําใหเกิดความสับสน
หรือหลงผิดในแหลงภูมิศาสตรอันแทจริงของสินคาที่ระบุในทะเบียน ในขณะ
เดียวกันนโยบายดังกลาวเปนการอนุวัติการตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมี
ตามขอ ๒๒ ถึงขอ ๒๔ แหงความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่
เกี่ยวกับการคาในภาคผนวกทายความตกลงมารราเกซจัดตั้งองคการการคา
โลกดวย แตกฎหมายไทยในปจจุบันยังไมเพียงพอที่จะรองรับนโยบายการให
ความคุ มครองและรองรับพันธกรณีดังกลาวได สมควรมีกฎหมายคุมครอง
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติ
ความลับทางการคา
พ.ศ. ๒๕๔๕
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ
ความลับทางการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ

ความลับทางการคา
พ.ศ. ๒๕๔๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยความลับทางการคา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕
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มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

และไมวาจะจัดทําไวในรูปใดๆ และใหหมายความรวมถึงสูตร รูปแบบ งานที่
ไดรวบรวมหรือประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธีดวย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไวโดยคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้

“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุงหรือแปรสภาพ และให
หมายความรวมถึงเปลี่ยนรูปหรือแบงบรรจุดวย

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกวา “พระราชบัญญัตคิ วามลับทางการคา

“ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน เพื่อ
ประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย

พ.ศ. ๒๕๔๕”

มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความลับทางการคา” หมายความวา ขอมูลการคาซึ่งยังไมรูจักกัน
โดยทัว่ ไป หรือยังเขาถึงไมไดในหมูบุคคลซึง่ โดยปกติแลวตองเกีย่ วของกับขอมูล
ดังกลาว โดยเปนขอมูลทีม่ ปี ระโยชนในเชิงพาณิชยเนือ่ งจากการเปนความลับ
และเปนขอมูลที่ผูควบคุมความลับทางการคาไดใชมาตรการที่เหมาะสม เพื่อ
รักษาไวเปนความลับ
“ขอมูลการคา” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรู ขอความ
เรื่องราว ขอเท็จจริง หรือสิ่งใด ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะผานวิธีการใดๆ
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๓๖ ก/หนา ๒๒/๒๓ เมษายน ๒๕๔๕

“ยา” หมายความวา ยาตามกฎหมายวาดวยยา
“เคมีภณ
ั ฑทางการเกษตร” หมายความวา เคมีภณ
ั ฑทีใ่ ชเพือ่ ประโยชน
ในการเกษตร และใหหมายความรวมถึงเคมีภัณฑที่ใชในการฆาเชื้อโรค หรือ
กําจัดแมลง สัตวหรือพืชที่อาจกอความเสียหาย แกการเกษตรดวย
“เจาของความลับทางการคา” หมายความวา ผูคนพบ คิดคน รวบรวม
หรื อ สรางสรรคขอมู ล การคาที่ เ ปนความลั บ ทางการคาโดยมิ ไ ดเปนการ
ละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของผูอื่น หรือผูมีสิทธิ โดยชอบในผลการ
ทดสอบหรือขอมูลการคาที่เปนความลับทางการคา และใหหมายความรวม
ถึงผูรับโอนสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
“ผูควบคุมความลับทางการคา” หมายความวา เจาของความลับ
ทางการคา และใหหมายความรวมถึงผูครอบครอง ควบคุม หรือดูแลรักษา
ความลับทางการคาดวย
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“ศาล” หมายความวา ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ ตามกฎหมาย วาดวยการจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญา และการคาระหวาง
ประเทศ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความลับทางการคา

หมวด ๑
การคุมครองความลับทางการคา

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการความลับทางการคา
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และให
หมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงพาณิชย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎ
กระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่เกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว ใหใชบังคับได

มาตรา ๕ ความลับทางการคานั้นยอมโอนใหแกกันได
เจาของความลับทางการคามีสิทธิที่จะเปดเผย เอาไปหรือใชซึ่ง
ความลับทางการคา หรืออนุญาตใหบุคคลอื่นเปดเผย เอาไปหรือใชซึ่งความ
ลับทางการคา โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดเพื่อรักษาความลับทางการคา
ดังกลาวใหเปนความลับตอไปก็ได
การโอนความลับทางการคาตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใชทางมรดกตองทํา
เปนหนังสือลงลายมือชื่อผู โอนและผูรับโอน ถาไมไดกําหนดระยะเวลาใน
สัญญาโอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลาสิบป
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มาตรา ๖ การละเมิดสิทธิในความลับทางการคาตามพระราชบัญญัติ
นี้ ไดแก การกระทําที่เปนการเปดเผย เอาไป หรือใชซึ่งความลับทางการคา
โดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของความลับทางการคานั้น อันมีลักษณะ
ขัดตอแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชยที่สุจริตตอกัน ทั้งนี้ ผูละเมิดจะตองรูหรือ
มีเหตุอันควรรูวาการกระทําดังกลาวเปนการขัดตอแนวทางปฏิบัติเชนวานั้น
การกระทําที่มีลักษณะขัดตอแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชยที่สุจริต
ตอกันตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงการผิดสัญญา การละเมิดหรือการ
กระทําในประการทีเ่ ปนการจูงใจใหละเมิดความลับอันเปนทีไ่ วเนือ้ เชือ่ ใจตอกัน
การติดสินบน การขมขู การฉอโกง การลักทรัพย การรับของโจร หรือการจารกรรม
โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใดดวย

มาตรา ๗ การกระทําอยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนีแ้ กความลับทางการคา
มิใหถือวา เปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา
(๑) การเปดเผยหรือใชซึ่งความลับทางการคาโดยบุคคลที่ไดความ
ลับทางการคานั้นมาโดยทางนิติกรรม โดยไมรูหรือไมมีเหตุอันควรรูวาความ
ลับทางการคานั้น คูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดมาโดยการละเมิดสิทธิในความลับ
ทางการคาของบุคคลอื่น
(๒) การเปดเผยหรือใชซึ่งความลับทางการคาโดยหนวยงานของรัฐ
ซึ่งดูแลรักษาความลับทางการคานั้นในกรณีดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีจําเปนเพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัย
ของสาธารณชน หรือ
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(ข) ในกรณีจาํ เปนเพือ่ ประโยชนสาธารณะอยางอืน่ ซึง่ มิไดมีวตั ถุประสงค
เพื่อการคาและในกรณีดังกลาว หนวยงานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับ
ทางการคานั้น หรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งไดความลับ
ทางการคานั้นไป ไดดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อคุมครองความลับทางการคา
ดังกลาวจากการนําไปใชในเชิงพาณิชยที่ไมเปนธรรม
(๓) การคนพบอิสระ ซึง่ ไดแกการคนพบความลับทางการคาของผูอืน่
โดยผูคนพบไดใชวิธีการประดิษฐหรือจัดทําขึ้นดวยความรูความชํานาญของผู
คนพบนั้นเอง หรือ
(๔) การทําวิศวะกรรมยอนกลับ ซึง่ ไดแกการคนพบความลับทางการ
คาของผูอืน่ โดยผูคนพบไดทําการประเมินและศึกษาวิเคราะหผลิตภัณฑทีเ่ ปน
ที่รูจักกันทั่วไป เพื่อคนควาหาวิธีที่ผลิตภัณฑนั้น ไดรับการประดิษฐ จัดทํา
หรือพัฒนา แตทั้งนี้ บุคคลซึ่งทําการประเมินและศึกษาวิเคราะหดังกลาวจะ
ตองไดผลิตภัณฑเชนวานั้นมาโดยวิธีที่สุจริต
การกระทําตาม (๔) ไมอาจถูกยกขึ้นกลาวอางได ถาบุคคลซึ่งทํา
วิ ศ วกรรมยอนกลั บ ดั ง กลาวไดทํ า สั ญ ญากั บ เจาของความลั บ ทางการคา
หรือผูขายผลิตภัณฑที่ทําวิศวกรรมยอนกลับไวเปนอยางอื่นโดยชัดแจง

มาตรา ๘ เมือ่ มีหลักฐานโดยชัดแจงวาผูใดละเมิดหรือกําลังจะกระทํา
อยางใดอยางหนึ่งอันเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา ผู ควบคุม
ความลับทางการคาที่ถูก หรือกําลังจะถูกละเมิดสิทธินั้นมีสิทธิดังตอไปนี้
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(๑) รองขอใหศาลมีคําสั่งใหผูนั้นระงับหรือละเวนการละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคานั้นเปนการชั่วคราว และ
(๒) ฟองคดีตอศาลเพือ่ ใหมีคาํ สัง่ หามมิใหผูนัน้ ละเมิดสิทธิในความลับ
ทางการคา และ ฟองเรียกคาสินไหมทดแทนจากผู ละเมิดสิทธิในความลับ
ทางการคาได

หมวด ๒
การพิจารณาคดี
เกี่ยวกับความลับทางการคา

การใชสิทธิตาม (๑) อาจกระทําไดกอนการฟองคดีตาม (๒)

มาตรา ๙ กอนทีจ่ ะใชสิทธิตามมาตรา ๘ ผูควบคุมความลับทางการคา
ที่ถูก หรือกําลังจะถูกละเมิดสิทธิในความลับการคาและคู กรณีอีกฝายหนึ่ง
อาจตกลงกันเพื่อขอใหคณะกรรมการทําการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอม
ขอพิพาทเกีย่ วกับความลับทางการคาได แตทัง้ นี้ ไมตัดสิทธิผควบคุ
ู
มความลับ
ทางการคานั้น และคูความอีกฝายหนึ่งที่จะนําขอพิพาทไปสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการหรือนําคดีไปสูศาล หากการไกลเกลีย่ หรือการประนีประนอม
ขอพิพาทดังกลาวไมอาจตกลงกันได
การยื่นคําขอและวิธีพิจารณาในการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอม
ขอพิพาทของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี าร
ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๐ หามมิใหฟองคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการคา
เมือ่ พนกําหนดสามปนับแตวันทีผ่ ควบคุ
ู
มความลับทางการคาทีถ่ กู ละเมิดสิทธิรู
ถึงการละเมิดและรูตัวผูกระทําละเมิด แตทั้งนี้ ตองไมเกิน สิบปนับแตวันที่มี
การละเมิด

มาตรา ๑๑ เมื่อผู ควบคุมความลับทางการคาฟองคดีขอใหศาล
พิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา ๘ (๒) หากศาลวินิจฉัยวามีการละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคา แตมีพฤติการณพิเศษที่ไมสมควรออกคําสั่งตามคําขอได
ศาลอาจพิ จ ารณากํ า หนดใหผู ละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นความลั บ ทางการคาเสี ย คา
ตอบแทนในจํานวนที่เหมาะสมและกําหนดใหผูนั้น ใชความลับทางการคานั้น
ตอไปไดตามกําหนดเวลาที่ศาลเห็นสมควรได
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๘ (๒) หามมิใหมีการละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคานัน้ ตอไปอีก ถาความลับทางการคานัน้ ไดถูกเปดเผยเปนการ
ทั่วไปหรือไดสิ้นสภาพการเปนความลับทางการคาในภายหลัง ใหผูซึ่งถูกศาล
สั่งหามมิใหละเมิดสิทธิในความลับทางการคามีสิทธิยื่นคําขอใหศาลยกเลิก
คําสั่งเชนวานั้นได
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ในคําขอใหศาลมีคาํ สัง่ ตามมาตรา ๘ (๒) ผูควบคุมความลับทางการคา
จะขอใหศาลสั่งทําลายหรือริบสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ
ที่ไดใชในการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาดวยก็ได

(๒) ในกรณีที่ไมอาจกําหนดคาสินไหมทดแทนตาม (๑) ได ใหศาล
กําหนดคาสินไหมทดแทนใหแกผูควบคุมความลับทางการคาตามจํานวนที่
ศาลเห็นสมควร

ผลิตภัณฑที่ไดทําขึ้นจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาและ
ยังเปนกรรมสิทธิข์ องผูละเมิดใหตกเปนของแผนดินหรือของผูควบคุมความลับ
ทางการคาตามที่ศ าลมี คําสั่ง หรือถาการมีผลิตภัณ ฑนั้ นไวเปนความผิด
ตามกฎหมาย ศาลจะสั่งใหทําลายผลิตภัณฑดังกลาวเสียก็ได

(๓) ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจงวาการละเมิดสิทธิในความลับ
ทางการคา เปนการกระทําโดยจงใจหรือมีเจตนากลัน่ แกลง เปนเหตุใหความลับ
ทางการคาดังกลาวสิ้นสภาพการเปนความลับทางการคา ใหศาลมีอํานาจ
สั่งใหผูละเมิดจายคาสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจํานวนที่ศาล
กําหนดตาม (๑) หรือ (๒) ได แตตองไมเกินสองเทาของคาสินไหมทดแทน
ตาม (๑) หรือ (๒)

มาตรา ๑๒ ในกรณีทผี่ ควบคุ
ู มความลับทางการคาทีค่ วามลับทางการ
คานั้นมีลักษณะเปนกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑฟองผูละเมิดสิทธิในความลับ
ทางการคาเปนคดีแพง ถาผูควบคุมความลับทางการคาพิสูจนไดวาผลิตภัณฑ
ที่ผู ละเมิดผลิตมีความเหมือนกับผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชกรรมวิธีการผลิตที่
เปนความลับทางการคาของตน ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูละเมิดไดใชความลับ
ทางการคานั้นในการผลิตผลิตภัณฑดังกลาว เวนแตผูละเมิดจะพิสูจนใหเห็น
เปนอยางอื่น

มาตรา ๑๓ ในการกําหนดคาสินไหมทดแทนเมื่อมีการฟองคดี
ตามมาตรา ๘ (๒) ศาลมีอํานาจกําหนดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) นอกจากกําหนดคาสินไหมทดแทนเฉพาะในความเสียหายที่เกิด
ขึ้นอยางแทจริง ศาลอาจมีคําสั่งใหผูละเมิดสิทธิในความลับทางการคาคืนผล
ประโยชนที่ไดจาก หรือเนื่องจากการละเมิดโดยคิดรวมเขาไปในคาสินไหม
ทดแทนได

มาตรา ๑๔ การใชสิทธิทางศาลเพื่อคุมครองความลับทางการคา
และการพิจารณาคดีเกี่ยวกับความลับทางการคานอกจากที่ไดบัญญัติไวแลว
ในพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศ
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ระเบียบตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีขอกําหนดดังตอไปนี้

หมวด ๓
การดูแลรักษาความลับทางการคา
โดยหนวยงานของรัฐ

(๑) เงื่อนไขในการขอจดแจงใหดูแลรักษาความลับทางการคาตอ
หนวยงานของรัฐ
(๒) รายละเอียดของผลการทดสอบหรือขอมูลทีเ่ ปนความลับทางการ
คานั้น
(๓) กําหนดเวลาในการดูแลรักษาความลับทางการคา
(๔) วิธกี ารจัดเก็บความลับทางการคาโดยคํานึงถึงประเภทของเทคโนโลยี
และผลการทดสอบหรือขอมูลที่เปนความลับดวย และ

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหผูขออนุญาตผลิต นําเขา
สงออกหรือขายซึ่งยา หรือเคมีภัณฑทางการเกษตรที่ใชสารเคมีชนิดใหม
ตองเสนอขอมูลประกอบคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ หากขอมูลนั้นไม
วาทั้งหมดหรือบางสวนเปนความลับทางการคาซึ่งมีลักษณะเปนผลการ
ทดสอบหรือขอมูลอื่นใดที่การจัดทํา คนพบ หรือสรางสรรค ตองใชความ
พยายามอยางมาก และผูขออนุญาตไดขอจดแจงใหหนวยงานของรัฐดูแล
รักษาความลับทางการคาดังกลาวดวย ใหหนวยงานของรัฐดังกลาวมีหนาที่
ดูแลรักษาความลับทางการคานัน้ จากการเปดเผย เอาไป หรือใชในเชิงพาณิชย
ที่ไมเปนธรรม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

(๕) หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเจาหนาทีข่ องรัฐในการดูแลรักษาความ
ลับทางการคา
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เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร นิ ติ ศ าสตร พาณิ ช ยศาสตร
แพทยศาสตร เภสัชศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร
อุ ต สาหกรรม หรื อ สาขาอื่ น ใดที่ เ ปนประโยชนในการปฏิ บั ติ ห นาที่ ต าม
พระราชบัญญัตนิ จี้ าํ นวนไมเกินสิบเอ็ดคน โดยในจํานวนนีใ้ หแตงตัง้ ผูทรงคุณวุฒิ
ในภาคเอกชนอยางนอยหกคน
ใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการกรมทรัพยสินทางปญญาเปน
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ

มาตรา ๑๗ ๓ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๘ ๔ กรรมการผูทรงคุณวุฒมิ วี าระอยูในตําแหนงคราวละสีป่
มาตรา ๑๖ ๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการ
ความลับทางการคา” ประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา เปนรองประธานกรรมการ
(๓) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา เปนกรรมการ
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในสาขาเกษตรศาสตร
๒

มาตรา ๑๖ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วามลับทางการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือใน
กรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้ง
ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือ
เพิ่มขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมือ่ ครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึง่ หากยังมิไดมีการแตงตัง้ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
นั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหมเขารับหนาที่
๓
๔

มาตรา ๑๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๘ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วามลับทางการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
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กรรมการผูทรงคุณวุฒซิ งึ่ พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตัง้
อีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได

ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหกรรมการทีม่ าประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ๖

มาตรา ๑๙ ๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง
ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

กรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาหามมิใหกรรมการผูนั้น
เขารวมประชุมในเรื่องดังกลาว ๗

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๒๐ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการ
เปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ

(๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุมครอง
ความลับ ทางการคาและนโยบายเกี่ยวกับการถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กับความลับทางการคา ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเพื่อพิจารณา
นําเสนอคณะรัฐมนตรี
(๒) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
และระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ไกลเกลี่ ย หรื อ ประนี ป ระนอมข อพิ พ าทเกี่ ย วกั บ ความลั บ
ทางการคาตามที่คูกรณีรองขอ
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ
๖

๗
๕

มาตรา ๑๙ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๐ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความลับทางการคา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๒๐ วรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๕๖
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มาตรา ๒๒ คณะกรรมการจะแตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณา
วินิจฉัย หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
ใหนํามาตรา ๒๐ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม

มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณี
ตามมาตรา ๒๑ (๓) ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียก
บุคคลใดมาใหถอยคําหรือขอมูล หรือใหสงเอกสารหรือ วัตถุใดๆ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
คําสัง่ ตามวรรคหนึง่ ตองระบุรายละเอียดใหชัดแจงวาคณะกรรมการ
ประสงคจะใหบุคคลดังกลาวใหถอยคําหรือขอมูล หรือสงเอกสารหรือวัตถุ
เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใด

มาตรา ๒๔ หนังสือเรียก หนังสือแจง หรือหนังสืออื่นใด ที่มีถึง
บุคคลใดเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับ ณ ภูมิลําเนา ถิ่นที่อยู หรือสถานที่ทําการของบุคคลนั้น หรือโดยวิธี
การอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่ไมสามารถสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งได หรือบุคคลนั้น
ออกไปนอกราชอาณาจักร ใหใชวิธีปดหนังสือดังกลาวในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ
ภูมิลําเนา ถิ่นที่อยู หรือสถานที่ทําการของบุคคลนั้น หรือที่บานที่บุคคลนั้น
มีชื่ออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย
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หรือจะโฆษณาขอความยอในหนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่นั้น
ก็ได
เมือ่ ไดปฏิบตั ติ ามวิธดี งั กลาวขางตนแลว ใหถือวาบุคคลนัน้ ไดรับหนังสือ
นั้นแลว
วิธีการสงหนังสือเรียก หนังสือแจง หรือหนังสืออื่นใด และสิทธิใน
การโตแยงของผูมีสวนไดเสีย ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๕ ใหกรมทรัพยสินทางปญญามีอาํ นาจหนาทีใ่ นการปฏิบตั ิ
งานโดยทั่วไปเกี่ยวกับความลับทางการคาตามพระราชบัญญัตินี้ และรับผิด
ชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาขอมูลและดําเนินกิจการตางๆ ที่
เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ ตลอดจนดําเนินการใหเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๒๖ ๘ ในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหกรรมการ
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๘

มาตรา ๒๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๕๘
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หมวด ๕
พนักงานเจาหนาที่

๒๕๙
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(๒) ยึดหรืออายัดเอกสาร หรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ไดไมเกินสามเดือนเพื่อประโยชนในการดําเนินคดี ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย
วามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของอํานวย ความสะดวกตามสมควร

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๗ พนักงานเจาหนาที่
ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ

มาตรา ๒๗ ในการปฏิบตั หิ นาทีเ่ กีย่ วกับคดีอาญาตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในอาคาร สถานที่ทําการ สถานที่ผลิต สถานที่เก็บสินคา
หรือยานพาหนะใด เพื่อตรวจคนหรือตรวจสอบ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามี
สิ่งของที่ไดมา หรือไดผลิตขึ้นโดยการกระทําความผิด หรือไดใชในการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการ
เนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดจะถูกโยกยายหรือทําลายเสียกอน ทั้งนี้ ในเวลาระหวางพระอาทิตย
ขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น

บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๒๖๐
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การกระจายเสียง หรือการแพรภาพ หรือการเปดเผยดวยวิธีอื่นใด ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

หมวด ๖
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๓๔ ๙ ผู ใดโดยเหตุที่ตนมีตําแหนงหนาที่ในการดูแลรักษา
ความลับทางการคาตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง
เปดเผยหรือใชความลับนัน้ เพือ่ ประโยชนของตนเองหรือผูอืน่ โดยมิชอบ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๓๕ ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผูควบคุม

มาตรา ๓๑ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๓๒ ผู ใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ความลับทางการคาอันเปนขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยจะถึงสงวนไวไมเปดเผย
ซึง่ ตนไดมาหรือลวงรูเนือ่ งจากการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบตั ริ าชการ หรือเพือ่ ประโยชนในการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดี ๑๐
ผู ใดไดมาหรือลวงรู ขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องใน
การปฏิ บัติ ราชการหรื อ การสอบสวนหรื อ การพิ จ ารณาคดี แลวเปดเผย
ขอเท็จจริงนั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกัน

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ผู กระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถากระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการ กระทํา หรือไมสั่งการหรือไม

มาตรา ๓๓ ผูใดเปดเผยความลับทางการคาของผูอื่นใหเปนที่ลวงรู
โดยทัว่ ไปในประการทีท่ าํ ใหความลับทางการคานัน้ สิน้ สภาพการเปนความลับ
ทางการคา โดยเจตนากลั่ นแกลงใหผู ควบคุมความลั บทางการคาไดรับ
ความเสียหายในการประกอบธุรกิจ ไมวาจะกระทําโดยการโฆษณาดวยเอกสาร

มาตรา ๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความลับทางการคา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๙

๒๖๒
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๒๖๓
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กระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ ผูนัน้ ตองรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย

มาตรา ๓๗ ความผิดตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ เปนความผิด
อันยอมความได

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๓๘ ความผิดตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ คณะกรรมการ
มีอํานาจเปรียบเทียบได และในการนี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมาย
ใหคณะอนุกรรมการ อธิบดี พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาทีด่ าํ เนินการ
เปรียบเทียบได โดยจะกําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบ หรือเงื่อนไข
ประการใดๆ ใหแกผูรับมอบหมายตามที่เห็นสมควรดวยก็ได
ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง ในการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวน พบวา
บุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให
เปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องมายังคณะกรรมการหรือผู ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายใหเปรี ย บเที ย บตามวรรคหนึ่ ง ภายในเจ็ ด วั น
นับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผู กระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ
ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดแลวใหถื อ วาคดี เ ลิ ก กั น ตามบทบั ญ ญั ติ แ หง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอม
แลวไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหดําเนินคดีตอไป

มาตรา ๓๙ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกการเปดเผย เอาไป
หรือใชซึ่งความลับ ทางการคากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
สินคาซึ่งผลิต นําเขา หรือสงออกกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
และเปนสินคาที่ฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ใหผูครอบครองขายหรือสงออกได
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๒๖๔
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หมายเหตุ :เหตุ ผ ลในการประกาศใชพระราชบั ญญั ติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทย
มีนโยบายในการสงเสริมการประกอบธุรกิจใหเปนไปอยางเสรี และปองกัน
มิใหเกิดการกระทําอันไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับกฎหมาย
วาดวยความรับผิดทางละเมิดของประเทศไทยยังไมครอบคลุมถึงความรับผิด
ในการละเมิดความลับทางการคา จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ความลับทางการคา
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พระราชบัญญัตินี้ ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สมควรปรับปรุง
บทบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกวา “พระราชบัญญัตคิ วามลับทางการคา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๓๖ ก วันที่ ๒๓ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
ความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕ มีบทบัญญัติบางประการที่เปนอุปสรรค
ตอการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการความลับทางการคา อีกทั้ง
โทษทีก่ าํ หนดไวสําหรับผูมีตาํ แหนงหนาทีใ่ นการดูแลรักษาความลับทางการคา
และผู เปดเผยขอเท็ จ จริ ง ซึ่ ง ตนไดมาหรื อ ลวงรู จากการปฏิ บั ติ ง านตาม

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๖ ก วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
คุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติ

คุมครองแบบผังภูมิ
ของวงจรรวม
พ.ศ. ๒๕๔๓
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
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พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึ ง ทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบั ญ ญั ติขึ้ นไวโดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุ มครอง
แบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓”

มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“วงจรรวม” หมายความวา ผลิตภัณฑสาเร็จรูปหรือกึ่งสาเร็จรูป
ทีท่ าํ หนาทีท่ างอิเล็กทรอนิกสอันประกอบดวยชิน้ สวนทีส่ ามารถกระตุนใหเกิด
การปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกสรวมอยูดวยและสวนเชื่อมตอที่เชื่อมชิ้นสวน
เหลานั้นทั้งหมดหรือบางสวนเขาดวยกัน ซึ่งไดจัดวางเปนชั้นในลักษณะที่
ผสานรวมกัน อยูบนหรือในวัตถุกึ่งตัวนําชิ้นเดียวกัน

๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๔๑ ก/หนา ๒๘/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓

“แบบผังภูมิ” หมายความวา แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทําขึ้นไมวาจะ
ปรากฏในรูปแบบหรือวิธีใดเพื่อใหเห็นถึงการจัดวางใหเปนวงจรรวม
“หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกให
เพื่อคุมครองแบบผังภูมิตามพระราชบัญญัตินี้
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“การหาประโยชนในเชิงพาณิชย” หมายความวา การแสวงหาประโยชน
โดยการขาย ใหเชา หรือโดยการกระทําอื่นใดเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือ
ประโยชนอืน่ ใด และใหหมายความรวมถึงการนําเสนอเพือ่ การแสวงหาประโยชน
ดวย

หมวด ๒
การคุมครองแบบผังภูมิ

“ผูทรงสิทธิ” หมายความวา ผูซึง่ ไดรับหนังสือสําคัญแบบผังภูมิ และ
ใหหมายความรวมถึงผูรับโอนดวย

สวนที่ ๑
การขอรับความคุมครองแบบผังภูมิ

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการแบบผังภูมิ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ใหปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรัู กษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้

มาตรา ๔ ใหรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงพาณิ ช ยรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ และใหมีอาํ นาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตนิ ี้ ลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา ๕ การคุ มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมใหเปนไปตามที่
กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ และไมอยูในบังคับกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร

มาตรา ๖ แบบผังภูมทิ สี่ ามารถขอรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
นี้ ไดแก
(๑) แบบผังภูมิที่ผูออกแบบไดสรางสรรคขึ้นเองและไมเปนที่รูจักกัน
โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมวงจรรวม
(๒) แบบผังภูมทิ ผี่ ออกแบบไดสรางสรรคขึ
ู
น้ ใหมโดยนําเอาชิน้ สวน สวน
เชื่อมตอ แบบผังภูมหิ รือวงจรรวมอันเปนทีร่ จัู กกันโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมวงจร
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รวมมาจัดวางใหมในลักษณะที่ทําใหเกิดเปนแบบผังภูมิที่ไมเปนที่รูจักกันโดย
ทั่วไปในอุตสาหกรรมวงจรรวม

ในกรณีที่ผู ออกแบบแบบผังภูมิร วมคนใดไมยอมรวมขอรับความ
คุมครองแบบผังภูมิหรือติดตอไมได หรือไมมีสิทธิขอรับความคุมครองในแบบ
ผังภูมิ ผูออกแบบแบบผังภูมิคนอื่นจะขอรับความคุมครอง สําหรับแบบผังภูมิ
ที่ไดสรางสรรครวมกันนั้นในนามของตนเองก็ได

มาตรา ๗ ผูออกแบบแบบผังภูมเิ ปนผูมีสทิ ธิขอรับความคุมครองแบบ
ผังภูมิตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘ สิทธิขอรับความคุมครองแบบผังภูมทิ ผี่ ออกแบบไดสรางสรรค
ู
ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจางใหตกเปนของพนักงานหรือลูกจางนั้น เวน
แตจะมีหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น
ในกรณี ที่ ผู ออกแบบไดสรางสรรคแบบผั ง ภู มิ ขึ้ น โดยการรั บ จาง
บุคคลอื่น ใหผูวาจางเปนผูมีสิทธิขอรับความคุมครองในแบบผังภูมินั้น เวน
แตจะมีหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น

มาตรา ๙ สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลยอมมีสิทธิขอรับความคุมครอง
ในแบบผังภูมทิ ไี่ ดสรางสรรคขึน้ โดยการจางหรือตามคาสัง่ หรือในความควบคุม
ขององคกรนั้น เวนแตจะมีหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น

มาตรา ๑๐ สิทธิขอรับความคุมครองแบบผังภูมิยอมโอนและรับ
มรดกกันได การโอนสิทธิขอรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ ตองทํา
เปนหนังสือ ลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน

มาตรา ๑๑ ถามีบคุ คลหลายคนสรางสรรคแบบผังภูมริ วมกัน บุคคล
เหลานั้นมีสิทธิขอรับความคุมครองในแบบผังภูมินั้นรวมกัน

ผูออกแบบแบบผังภูมริ วมซึง่ ไมไดรวมขอรับความคุมครองแบบผังภูมิ
จะยื่นคาขอเขาเปนผู รวมขอรับความคุ มครองแบบผังภูมิเมื่อใดก็ไดกอนมี
การออกหนังสือสาคัญแบบผังภูมิใหแกผูออกแบบรวมซึ่งไดยื่นคําขอรับความ
คุมครองไวกอนแลว โดยยื่นคําขอพรอมดวยพยานหลักฐานที่แสดงวาผูขอ
เปนผู ออกแบบรวมจริง และใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนวาผู ขอเปนผู
ออกแบบรวมกันหรือไมและรายงานใหอธิบดีทราบเพื่อมีคําวินิจฉัยในการนี้
ใหแจงกําหนดวันสอบสวนและสงสําเนาคําขอไปยังผู ขอรับความคุ มครอง
และผูรวมขอรับความคุมครองแบบผังภูมิคนอื่นดวย
ผู ออกแบบแบบผังภูมิร วมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีต อคณะ
กรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําสัง่ นัน้ การอุทธรณใหเปน
ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ถาผูออกแบบแบบผังภูมิรวมไม
เห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธินําคดีไปสู ศาลไดภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนด
เวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
การยืน่ คําขอและการสอบสวนตามวรรคสามใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่บุคคลหลายคนตางสรางสรรคแบบผังภูมิที่
เหมือนกันโดยมิไดสรางสรรครวมกัน ใหผูยื่นคําขอรับความคุมครองกอนเปน
ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองแบบผังภูมิ ในกรณีที่ยื่นคําขอรับความคุมครอง
ในวันเดียวกันใหผู ขอรับความคุ มครองทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใด
เปนผูมีสิทธิไดรับความคุมครองแตผูเดียวหรือมีสิทธิไดรับความคุมครองรวม
กัน ถาตกลงกันไมได ภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดใหผูยื่นคําขอรับความ
คุมครองในลําดับกอนในวันดังกลาวเปนผูมีสิทธิไดรับความคุมครอง

สวนที่ ๒
การจดทะเบียนแบบผังภูมิ
และระยะเวลาการคุมครอง

มาตรา ๑๓ บุคคลซึ่งจะมีสิทธิขอรับความคุมครองแบบผังภูมิตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูใน
ประเทศไทย
(๒) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวมซึ่งประเทศไทย
เปนภาคีอยูดวย
(๓) มีภูมิลําเนาหรือสถานที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการสรางสรรค
แบบผังภูมิหรือการผลิตวงจรรวมอยางจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่
เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครอง
แบบผังภูมิของวงจรรวมซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

มาตรา ๑๔ บุคคลซึ่งมีสิทธิขอรับความคุ มครองตามที่กําหนดใน
มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ มาตรา ๑๒ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ มีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนเพื่อคุมครองแบบผังภูมิได
ในกรณีทไี่ ดนําแบบผังภูมอิ อกหาประโยชนในเชิงพาณิชยแลวไมวาใน
หรือนอกราชอาณาจักร การยื่นขอจดทะเบียนแบบผังภูมิดังกลาวตองกระทํา
ภายในสองปนับแตวันที่ไดนําแบบผังภูมินั้นออกหาประโยชนในเชิงพาณิชย
เปนครั้งแรก
แบบผังภูมิที่ไมมีการนําออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยภายในสิบ
หาปนับแตวันที่สรางสรรค แบบผังภูมินั้นเสร็จสิ้นไมอาจขอจดทะเบียนได
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มาตรา ๑๕ การขอจดทะเบียนแบบผังภูมิเพื่อขอรับความคุมครอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
คําขอจดทะเบียนตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ สัญชาติ ภูมิลําเนา และที่อยูของผูออกแบบรวมทั้งการโอน
สิทธิขอรับความคุมครอง หากมีการโอนสิทธิดังกลาว
(๒) วันทีส่ รางสรรคแบบผังภูมแิ ละวันทีไ่ ดนําแบบผังภูมอิ อกหาประโยชน
ในเชิงพาณิชยเปนครัง้ แรกพรอมทัง้ รายละเอียดเกีย่ วกับการนําออกหาประโยชน
(๓) ภาพวาด หรือภาพถายลายเสนที่แสดงแบบผังภูมิ หรือสิ่งอื่นที่
ใหผลในลักษณะเดียวกัน รวมทัง้ ขอมูลการทํางานทางดานอิเล็กทรอนิกสของ
วงจรรวมนั้น
(๔) ตัวอยางของวงจรรวมทีม่ แี บบผังภูมปิ รากฏในกรณีทมี่ กี ารนําออก
หาประโยชนในเชิงพาณิชยแลว และ
(๕) รายการอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๖ ในการจดทะเบียนแบบผังภูมิ ใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบคําขอจดทะเบียนใหถูกตองตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ และ
ทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิเปนไปตามหลัก
เกณฑที่กําหนดในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ใหอธิบดีมีคําสั่งรับจดทะเบียน
ออกหนังสือสาคัญแบบผังภูมิใหแกผูขอจดทะเบียน ประกาศโฆษณาการรับ
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จดทะเบียน และมีหนังสือแจงใหผูขอจดทะเบียนชําระคาธรรมเนียมการออก
หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ และคาธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ทั้งนี้ ตามวิธี
การและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง
หากผูขอจดทะเบียนแบบผังภูมิไมชําระคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง
ใหถือวา ผูขอจดทะเบียนละทิ้งคําขอจดทะเบียน
หนังสือสําคัญแบบผังภูมใิ หเปนไปตามแบบทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่หนังสือสําคัญแบบผังภูมิสูญหาย หรือชํารุดในสาระสาคัญ
ใหผูทรงสิทธิขอรับใบแทนหนังสือสาคัญแบบผังภูมิไดตามหลักเกณฑและวิธี
การที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ใหอธิบดีมีคําสั่งยกคําขอ
จดทะเบียนและใหมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียน
ทราบโดยไมชักชา
ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการได
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น การอุทธรณใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ถาผูขอจดทะเบียนไมเห็นดวย
กับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวัน
นับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําวินจิ ฉัยนัน้ ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
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มาตรา ๑๙ สิทธิในแบบผังภูมิจะไดรับความคุมครองตามพระราช
บัญญัตินี้เมื่อไดรับจดทะเบียน และออกหนังสือสําคัญใหแลว
หนังสือสําคัญแบบผังภูมิใหมีอายุสิบปนับแตวันที่ยื่นขอจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือวันที่นําแบบผังภูมิออกหาประโยชนในเชิงพาณิชย
เปนครั้งแรกไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน แต
ทั้งนี้ไมเกินสิบหาปนับแตวันที่สรางสรรคแบบผังภูมินั้นเสร็จสิ้นแลว

มาตรา ๒๐ ผูทรงสิทธิตองเสียคาธรรมเนียมรายปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง โดยเริ่มตั้งแตปที่สองของอายุการคุมครองแบบผังภูมิ และตอง
ชําระภายในหกสิบวันนับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่สองนั้นและของปตอ
ไปทุกป
ถาผูทรงสิทธิไมชําระคาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่ง ตองเสียคา
ธรรมเนียมเพิ่มรอยละสามสิบของเงินคาธรรมเนียมรายป
ถาผู ทรงสิทธิไมชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียมเพิ่ม
ภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นกําหนดชําระคาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่ง
ใหถือวาสิทธิในแบบผังภูมินั้นสิ้นสุดลง ในกรณีนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่
ประกาศใหทราบถึงการสิ้นสุดการคุมครองของแบบผังภูมิดังกลาว

มาตรา ๒๑ ผูทรงสิทธิจะขอชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาโดย
ชําระทั้งหมดในคราวเดียว แทนการชําระคาธรรมเนียมรายปได
ในกรณีที่ผูทรงสิทธิไดชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาแลว แตได
มีการแกไขอัตราคาธรรมเนียมรายป หรือผูทรงสิทธิสละสิทธิในแบบผังภูมิ
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หรือ มีการเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมินั้น ผูทรงสิทธิไมตองชําระคา
ธรรมเนียมรายปเพิม่ เติม หรือไมมีสทิ ธิรบั คืนคาธรรมเนียมรายปทีไ่ ดจายลวงหนา
ไปแลวนั้น

มาตรา ๒๒ ผู ทรงสิทธิมีสิทธิแตผู เดียวที่จะกระทําการอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ทําซาซึ่งแบบผังภูมิที่ตนไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
นี้
(๒) นําเขามาในราชอาณาจักร ขาย หรือจําหนายโดยวิธีการใดเพื่อ
ประโยชนในเชิงพาณิชย ซึ่งแบบผังภูมิที่ตนไดรับความคุมครอง หรือวงจร
รวมที่มีแบบผังภูมิที่ตนไดรับความคุมครองประกอบอยูดวย หรือผลิตภัณฑ
ที่มีวงจรรวมดังกลาวประกอบอยูดวย
การกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามวรรคหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
ผูทรงสิทธิใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิ
ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิโดยกระทาการใดตาม (๒)
ตอวงจรรวมหรือผลิตภัณฑที่มีแบบผังภูมิของผู ทรงสิทธิประกอบอยู ดวย
หาก ผูกระทําไดนําแบบผังภูมขิ องผูทรงสิทธิออกจากวงจรรวมหรือผลิตภัณฑ
นั้น หรือไดรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิในภายหลังแลว ใหกระทําการนั้นได

มาตรา ๒๓ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้แกแบบผังภูมิ
ทีไ่ ดรับความคุมครองตาม พระราชบัญญัตนิ มี้ ใิ หถือวาเปนการละเมิดสิทธิของ
ผูทรงสิทธิ
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(๑) การทําซาเพื่อใชในการประเมิน การวิเคราะห การวิจัย หรือการ
ศึกษา
(๒) การนําแบบผังภูมิที่มีลักษณะตามมาตรา ๖ ที่ไดสรางสรรคขึ้น
โดยผลของการกระทําตาม (๑) ไปประกอบในวงจรรวม หรือการกระทําการ
ตามมาตรา ๒๒ ตอแบบผังภูมิดังกลาว

หมวด ๓
การอนุญาตใหใชสิทธิ
และการโอนสิทธิในแบบผังภูมิ

(๓) การทําซาเพื่ อประโยชนของตนเอง อั นมิ ใชการกระทํา เพื่อ
ประโยชนในเชิงพาณิชย
(๔) การกระทําตามมาตรา ๒๒ (๒) ตอวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่
ผูทรงสิทธิไดรับความคุมครองประกอบอยูดวย หรือตอผลิตภัณฑที่มีวงจร
รวมดังกลาวประกอบอยูดวย หากผูกระทํามิไดรูหรือมีเหตุอันควรรูในขณะที่
ไดมาซึ่งวงจรรวมหรือผลิตภัณฑดังกลาววามีแบบผังภูมิอันละเมิดสิทธิของ
ผูทรงสิทธิประกอบอยูดวย ในกรณีนเี้ มือ่ ผูกระทําการดังกลาวไดรับแจงวาวงจร
รวมหรือผลิตภัณฑนั้นมีแบบผังภูมิอันละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิ ก็ใหกระทํา
การตามมาตรา ๒๒ (๒) ตอไปไดเฉพาะกับวงจรรวมหรือผลิตภัณฑที่ตนยังคง
มีเหลืออยูหรือทีไ่ ดสัง่ ไวเพือ่ จําหนายกอนรับแจง โดยใหจายคาใชสิทธิแกผูทรง
สิทธิเปนจํานวนอันสมควรที่จะพึงใชกันในทางการคา

มาตรา ๒๔ ผูทรงสิทธิจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิในแบบผังภูมิ
ของตนตามมาตรา ๒๒ หรือจะโอนสิทธินั้นใหแกบุคคลอื่นก็ได การอนุญาต
ใหใชสิทธิและการโอนสิทธิดังกลาวตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ
อธิบดี

(๕) การกระทําตามมาตรา ๒๒ (๒) ตอแบบผังภูมิ หรือวงจรรวมที่ได
มาโดยชอบจากการนําออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยของผูทรงสิทธิ

ในกรณีที่มีผูทรงสิทธิรวม การอนุญาตใหใชสิทธิหรือการโอนสิทธิใน
แบบผังภูมิตามวรรคหนึ่งตองไดรับความยินยอมจากผูทรงสิทธิรวมทุกคน ใน
กรณีที่อธิบดีมีคําสั่งใหรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิหรือสัญญาโอน
สิทธิใหอธิบดีมีคําสั่งประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนสัญญาดังกลาว

(๖) การกระทําใดตามมาตรา ๒๒ โดยบุคคลที่สรางสรรคแบบผังภูมิ
ทีเ่ หมือนกับแบบผังภูมทิ ผี่ ทรงสิ
ู ทธิไดรับความคุมครองโดยบุคคลทีส่ รางสรรค
ดังกลาวไดสรางสรรคดวยตนเอง

การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิและสัญญาโอนสิทธิให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๒๕ การอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๒๔ ผูทรงสิทธิจะ
กําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการจํากัด
หรือกีดกันการแขงขันตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาไมได
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาขอความใดในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิขัดตอ
บทบัญญัตวิ รรคหนึง่ ใหอธิบดีเสนอใหคณะกรรมการวินจิ ฉัย ถาคณะกรรมการ
เห็นวาขอสัญญานั้นขัดตอบทบัญญัติวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีสั่งไมรับจดทะเบียน
สัญญานัน้ เวนแตคูสัญญาจะมีเจตนาใหสวนทีส่ มบูรณแหงสัญญานัน้ แยกจาก
สวนที่ไมสมบูรณได ในกรณีนี้ อธิบดีจะสั่งรับจดทะเบียนสัญญาบางสวนก็ได
เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยตามวรรคสองแลว ถาผูมีสวนไดเสียไม
เห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธินําคดีไปสู ศาลไดภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผูทรงสิทธิอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิในแบบ
ผังภูมิโดยไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง อธิบดีอาจขอใหคณะกรรมการ
สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมินั้นได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๗ การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในแบบผังภูมโิ ดยทาง
มรดกใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูทรงสิทธิไมมีทายาท การคุมครองตามหนังสือสําคัญแบบ
ผังภูมิเปนอันสิ้นสุดลง

หมวด ๔
การเพิกถอนการจดทะเบียน
และการสิ้นสุดการคุมครองแบบผังภูมิ

มาตรา ๒๘ ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียน
แบบผังภูมิ บุคคลผูมีสวนไดเสียอาจขอใหอธิบดีสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
แบบผังภูมิที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕
ได
เมื่ออธิบดีไดพิจารณารายงานการตรวจสอบและมีคําสั่งยกคําขอ
เพิกถอนการจดทะเบียน หรือคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิแลว
ใหแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผู ขอเพิกถอนและผู ทรงสิทธิทราบโดยไม
ชักชา
ผู ขอเพิกถอนหรือผู ทรงสิทธิอาจอุทธรณคําสั่งของอธิบดีต อคณะ
กรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น
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การขอเพิ ก ถอนการจดทะเบี ย นตามวรรคหนึ่ ง และการอุ ท ธรณ
คําสัง่ ของอธิบดีตามวรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ าํ หนดใน
กฎกระทรวง

คําสัง่ นัน้ ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําสัง่ เพิกถอนของ
คณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๓๑ สิทธิในแบบผังภูมิของผูทรงสิทธิสิ้นสุดลงเมื่อ
มาตรา ๒๙ เมือ่ คณะกรรมการไดมีคาํ วินจิ ฉัยการอุทธรณตามมาตรา
๒๘ แลว ใหแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหผูขอเพิกถอนและผูทรงสิทธิ
ทราบโดยไมชักชา
ถาผู ขอเพิ ก ถอนหรื อ ผู ทรงสิ ท ธิ ไ มเห็ น ดวยกั บ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการ ใหมีสทิ ธินาํ คดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจง
คําสั่งนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๓๐ ในกรณีทมี่ กี ารจดทะเบียนแบบผังภูมทิ ไี่ มมีลกั ษณะตาม
มาตรา ๖ ใหถือวาการจดทะเบียนแบบผังภูมินั้นไมสมบูรณ
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาแบบผังภูมิใดที่ไดรับจดทะเบียนไมมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖ ใหอธิบดีสั่งสอบสวนขอเท็จจริงและรายงานใหคณะกรรมการ
ทราบเพื่อใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมินั้น ในการ
สอบสวนดังกลาวใหผู ทรงสิทธิใหถอยคําชี้แจงหรือแสดงหลักฐานไดและ
อธิบดีจะเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําชี้แจงหรือสงหลักฐานเพิ่มเติมก็ได
ถาผู ทรงสิ ท ธิ ไ มเห็ น ดวยกั บ คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนการจดทะเบี ย นของ
คณะกรรมการใหมีสทิ ธินาํ คดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจง

(๑) ผูทรงสิทธิสละสิทธิในแบบผังภูมโิ ดยขอคืนหนังสือสาคัญแบบผังภูมิ
(๒) แบบผังภูมิสิ้นระยะเวลาการคุมครองตามมาตรา ๑๙ หรือการ
คุมครองสิทธิสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๒๐ วรรคสาม
(๓) ผูทรงสิทธิตายและไมมีทายาท หรือ
(๔) อธิบดีหรือคณะกรรมการมีคาํ สัง่ คําวินจิ ฉัย หรือศาลมีคาํ พิพากษา
ถึงที่สุด ใหเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิ
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มาตรา ๓๓ เมื่ออธิบดีมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอใชสิทธิที่ยื่นตามมาตรา

หมวด ๕
การบังคับใชสิทธิในแบบผังภูมิ

๓๒ แลว ผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิ หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิอาจอุทธรณ
คําสั่งตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น การ
อุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งแลว ใหแจงคํา
วินิจฉัยพรอมดวยเหตุผล ใหคูกรณีทราบโดยไมชักชา
ถาผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิ หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไมเห็นดวย
กับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวัน
นับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําวินจิ ฉัยนัน้ ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๓๒ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันรับจดทะเบียนและออก
หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ บุคคลอื่นจะยื่นคําขอใชสิทธิในแบบผังภูมิของผูทรง
สิทธิตามมาตรา ๒๒ ตออธิบดีก็ได ถาปรากฏวาผูทรงสิทธิใชสิทธิในลักษณะ
ที่ เ ปนการจํ า กั ด หรื อ กี ด กั น การแขงขั น ตามกฎหมายวาดวยการแขงขั น
ทางการคา
ในการขอใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู ขอใชสิทธิต องแสดงวาผู ขอได
พยายามดําเนินการขออนุญาตใชสิทธิในแบบผังภูมิจากผู ทรงสิทธิโดยได
เสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว แตไม
สามารถตกลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๔ เพื่อการอันจําเปนในการปองกันประเทศ การรักษา
ความมั่นคงแหงชาติ การรักษาความปลอดภัย สุขภาพอนามัย หรือสิ่ง
แวดลอม หรือเพื่อประโยชนสาธารณะ อยางอื่นที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
การคา สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือ
องคกรอื่นของรัฐที่เปน นิติบุคคล อาจขอใชสิทธิในแบบผังภูมิ อยางใดอยาง
หนึ่งตามมาตรา ๒๒ ได โดยกระทําการนั้นเองหรือใหบุคคลอื่นกระทําแทน
ในการใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง หนวยงานที่ขอใชสิทธิจะตองเสียคา
ตอบแทนที่เปนธรรมตามสมควรแกผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
ตามมาตรา ๒๔ และใหอธิบดีแจงใหผูทรงสิทธิ หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
ทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา
ในการขอใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานที่ขอใชสิทธิยื่นคําขอ
เสนอคาตอบแทน และเงื่อนไขในการใชสิทธิตออธิบดี ถาผูทรงสิทธิหรือผูได
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รับอนุญาตใหใชสิทธิไมเห็นดวยกับจํานวนคาตอบแทน ผูทรงสิทธิหรือผูไดรับ
อนุญาตใหใชสิทธิ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวัน นับแต
วันทีไ่ ดรับแจงคําขอเสนอคาตอบแทนนัน้ การอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่ อ คณะกรรมการมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย แล วให ถื อ ว าคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๓๕ ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉินเพื่อการอันจําเปน
ในการปองกันประเทศและรักษาความมั่นคงแหงชาติ นายกรัฐมนตรีโดย
อนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งใชสิทธิในแบบผังภูมิใดก็ได โดยเสียคา
ตอบแทนที่เปนธรรมตามสมควรแกผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ
และตองแจงใหผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิทราบเปนหนังสือโดย
ไมชักชา
ถาผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไมเห็นดวยกับจํานวนคา
ตอบแทนผู ทรงสิ ท ธิ ห รื อ ผู ได รั บ อนุ ญ าตให ใช สิ ท ธิ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ ต อ
คณะกรรมการไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น การอุทธรณ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่ อ คณะกรรมการมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย แล วให ถื อ ว าคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการเปนที่สุด

มาตรา ๓๖ การอนุญาตใหใชสิทธิตามหมวดนี้ไมเปนการตัดสิทธิ
ผูทรงสิทธิในการใชสิทธิของตน หรือในการอนุญาตใหบุคคลอืน่ ใชสิทธิดงั กลาว
และผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิจะอนุญาตใหบุคคลอืน่ ใชสิทธิทไี่ ดรับอนุญาตไมได
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มาตรา ๓๗ ในกรณีที่พฤติการณเปลี่ยนแปลงไปจากเวลาที่ไดมีการ
อนุญาตใหใชสิทธิตามหมวดนี้ ผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตาม
มาตรา ๒๔ อาจมีคําขอตออธิบดีเพื่อใหเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขที่กําหนดใหผูได
รับอนุญาตปฏิบัติได
ในกรณีที่ปรากฏวาเหตุแหงการอนุญาตใหใชสิทธิตามหมวดนี้ได
หมดสิน้ ไปแลว และไมนาจะเกิดขึน้ ไดอีกและการยกเลิกการอนุญาตใหใชสิทธิ
จะไมกระทบกระเทือนสิทธิหรือประโยชนของผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิเกิน
สมควร หรือในกรณีทปี่ รากฏวาผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไมปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขที่
กําหนด ผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๒๔ อาจมีคําขอ
ตออธิบดีเพื่อใหยกเลิกการอนุญาตเสียได
การขอใหเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งหรือยกเลิกการอนุญาต
ใหใชสิทธิตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๓๘ ผู ทรงสิทธิหรือผู ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิอาจอุทธรณ
คําสัง่ ของอธิบดีตามมาตรา ๓๗ ตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําสั่งนั้น การอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ถาผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ได
รับแจงคําสั่งนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
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(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๖
คณะกรรมการแบบผังภูมิ

(๓) พิ จ ารณาเรื่อ งอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วของกั บ แบบผั ง ภูมิ ต ามที่ รั ฐมนตรี
มอบหมาย
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๑ กรรมการผู ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู ในตําแหนงคราวละ
สองป กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได
แตไมเกินสองวาระติดตอกัน

มาตรา ๔๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรง
คุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ

มาตรา ๓๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการ

(๑) ตาย

แบบผังภูมิ” ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ และ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรม และ
นิติศาสตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบสองคน เปนกรรมการโดยให
แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไมเกินหกคน

(๒) ลาออก

ใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการในกรมทรัพยสินทางปญญา
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ

มาตรา ๔๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผู ทรงคุณวุฒิแทน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึง่ พนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีทมี่ กี ารแตงตัง้
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้ง
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๒๙๕
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ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่กรรมการผู ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบ
วาระแลวแตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวา
จะไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม

หมวด ๗
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๔๕ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่ง
ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอยางใดอยางหนึง่ ตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
และใหนํ า มาตรา ๔๕ มาใชบั ง คั บ แกการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการ
โดยอนุโลม

มาตรา ๔๗ ในการปฏิบตั หิ นาที่ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน ทั้งนี้ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด

มาตรา ๔๘ ผูใดกระทําการตามมาตรา ๒๒ (๑) โดยไมไดรับอนุญาต
จากผูทรงสิทธิ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท

มาตรา ๔๙ ผูใดกระทําการตามมาตรา ๒๒ (๒) โดยไมไดรับอนุญาต
จากผูทรงสิทธิ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

มาตรา ๕๐ ผูใดยื่นคําขอหรือเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียน
หรื อ การเพิ ก ถอนการจดทะเบี ย นแบบผั ง ภู มิ ห รื อ การโอนสิ ท ธิ ห รื อ การ
อนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ โดยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกพนักงาน
เจาหนาที่หรือคณะกรรมการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
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มาตรา ๕๒ ๒ ในกรณีทผี่ กระทํ
ู าผิดเปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทําความ
รับผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่ง
การหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตอง
รับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม

มาตรา ๕๓ ในกรณีทศี่ าลมีคาํ พิพากษาวาผูกระทําความผิดไดกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ ใหศาลมีคําสั่งริบแบบผังภูมิ หรือ
วงจรรวม หรือผลิตภัณฑทีล่ ะเมิดสิทธิ ของผูทรงสิทธิทอี่ ยูในความครอบครอง
ของผูกระทําความผิดเสียทั้งสิ้น ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจมีคําสั่งให
ทําลายแบบผังภูมิ หรือวงจรรวม หรือผลิตภัณฑดังกลาว หรือใหดําเนินการ
อยางอื่นเพื่อปองกันมิใหมีการนําเอาสินคาดังกลาวออกจําหนายอีกก็ได
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดไดนําแบบผังภูมิหรือวงจรรวมของผูทรง
สิทธิออกจากวงจรรวม หรือผลิตภัณฑที่ละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิแลว ศาล
จะสั่งริบหรือมีคําสั่งอื่นตามวรรคหนึ่งไดเฉพาะ กับวงจรรวมหรือผลิตภัณฑที่
ยังคงละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
๒

มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

คําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิ

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

การประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนแบบผังภูมิ

๕๐๐ บาท

หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

คําขอเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิ

ฉบับละ

คําอุทธรณคําสั่งของอธิบดี

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

๕๐๐ บาท

คาธรรมเนียมรายป
ปที่ ๒
ปที่ ๓
ปที่ ๔
ปที่ ๕
ปที่ ๖
ปที่ ๗

๒,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๔๐,๐๐๐ บาท
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ปที่ ๘
ปที่ ๙
ปที่ ๑๐
หรือชําระในคราวเดียว
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๕๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐ บาท
๗๐,๐๐๐ บาท
๒๘๐,๐๐๐ บาท

คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ
ฉบับละ

๕๐๐ บาท

คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิในแบบผังภูมิ

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

คําขอใชสิทธิในแบบผังภูมิ

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

ใบอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

ใบแทนหนังสือสําคัญแบบผังภูมิ

ฉบับละ

๑๐๐ บาท

ใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ

ฉบับละ

๑๐๐ บาท

การคัดสําเนาเอกสาร

หนาละ

๑๐ บาท

การรับรองสําเนาเอกสาร เอกสารเกิน ๑๐ หนา

ฉบับละ

๑๐๐ บาท

เอกสารไมเกิน ๑๐ หนา

หนาละ

๑๐ บาท

คําขออื่นๆ

ฉบับละ

๑๐๐ บาท

๒๙๙
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หมายเหตุ:เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนีค้ อื โดยทีป่ ระเทศไทยมีนโยบาย
ที่จะใหความคุ มครองแกผู ซึ่งสรางสรรคแบบผังภูมิของวงจรรวมโดยใหมี
สิ ท ธิ แ ตผู เดี ย วที่ จ ะทํ าซํ้า นํ า เขา ขายหรือ จํ าหนายเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงคใน
เชิงพาณิชย ซึ่งแบบผังภูมิของวงจรรวม วงจรรวม ตลอดจนผลิตภัณฑที่มี
แบบผังภูมิที่ไดรับความคุมครองประกอบอยูดวย ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหมีการ
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี อันจะเปนประโยชนตอประเทศ ในขณะ
เดียวกัน นโยบายดังกลาวเปนการอนุวัติการตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมี
ตามขอ ๓๕ ถึงขอ ๓๘ แหงความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่
เกีย่ วกับการคาในภาคผนวกทายความตกลงมารราเกซจัดตัง้ องคการการคาโลก
ดวย แตกฎหมายไทยในปจจุบันยังไมเพียงพอที่จะรองรับนโยบายการให
ความคุมครองและรองรับพันธกรณีดังกลาวได สมควรมีกฎหมายคุมครอง
แบบผังภูมิของวงจรรวม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติ
คุมครองพันธุพืช
พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติ

คุมครองพันธุพืช
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช
พระราชบัญญัตนิ มี้ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
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จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกลาฯใหตราพระราชบั ญ ญํ ติ ขึ้ น ไวโดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้

“พันธุพืชปา” หมายความวา พันธุพืชที่มีหรือเคยมีอยู ในประเทศ
ตามสภาพธรรมชาติและยังมิไดนํามาใชเพาะปลูกอยางแพรหลาย

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกวา “พระราชบัญญัตคิ มครองพั
ุ
นธุพืช

“พันธุ พืชพื้นเมืองทั่วไป” หมายความวา พันธุ พืชที่กําเนิดภายใน
ประเทศ หรือมีอยูในประเทศซึ่งไดมีการใชประโยชนอยางแพรหลาย และให
หมายความรวมถึงพันธุ พืชที่ไมใชพันธุ พืชใหมพันธุ พืชพื้นเมืองเฉพาะเมือง
หรือพันธุพืชปา

พ.ศ. ๒๕๔๒”

มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบังคับตัง้ แตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“พืช” หมายความวา สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและใหหมายความ
รวมถึงเห็ด และสาหราย แตไมรวมถึงจุลชีพอื่น
“พันธุพืช” หมายความวา กลุมของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร เหมือนหรือคลายคลึงกันมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สมํ่าเสมอ
คงตัว และแตกตางจากกลุมอื่นในพืชชนิดเดียวกัน และใหหมายความรวมถึง
ตนพืชที่จะขยายพันธุใหไดกลุมของพืชที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน
“พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น” หมายความวา พันธุพืชที่มีอยูเฉพาะ
ในชุ ม ชนใดชุ ม ชนหนึ่ ง ภายในราชอาณาจั ก รและไมเคยจดทะเบี ย นเปน
พันธุพืชใหม ซึง่ ไดจดทะเบียนเปนพันธุพืชพืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๘ ก /หนา ๑๕/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

“สารพันธุกรรม” หมายความวา สารเคมีที่ทําหนาที่กําหนดลักษณะ
เฉพาะของสิ่ ง มี ชี วิ ต โดยสามารถเปนตนแบบในการจํ า ลองตนเองและ
ถายทอดไปยังรุนตอไปได
“การตัดตอสารพันธุกรรม” หมายความวา กระบวนการในการนํา
สารพันธุกรรมที่มีตนกําเนิดจากสิ่งที่มีชีวิตที่เปนสารพันธุกรรมธรรมชาติ สาร
พันธุกรรมที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ หรือสารพันธุกรรมที่สังเคราะหขึ้น ถาย
เขาไปรวมหรือรวมอยางถาวรกับสารพันธุกรรมเดิมของพืชทําใหมีลักษณะที่
ไมเคยปรากฎมากอนตามธรรมชาติ
“สภาพทางพันธุกรรม” หมายความวา องคประกอบโดยรวมของ
ขอมูลพันธุกรรมที่กําหนดการแสดงออกซึ่งลักษณะตางๆ ของสิ่งมีชีวิตรวม
กับสภาพแวดลอม
“สวนของขยายพันธุ” หมายความวา พืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของ
พืชที่สามารถทําใหเกิดพืชตนใหมไดโดยวิธีปกติทางเกษตรกรรม
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“นักปรับปรุงพันธุพืช” หมายความวา ผูซึง่ ทําการปรับปรุงพันธุ หรือ
พัฒนาพันธุจนไดพันธุพืชใหม
“ชุมชน” หมายความวา กลุมของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอด
ระบบวัฒนธรรมรวมกันมาโดยตอเนื่องและไดขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช

หมวด ๑
คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีประกาศแตงตั้ง
ใหปฎิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออก
กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และ
กําหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพื่อปฎิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหใชบังคับได

มาตรา ๕ ใหมี ค ณะกรรมการคุ มครองพั น ธุ พื ช ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ผูอํานวยการ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ผู อํานวยการสถาบัน
การแพทยแผนไทย ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งสิบสองคน ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้ง
จากเกษตรกรหกคน นักวิชาการดานปรับปรุงพันธุพืชจากสถาบันการศึกษา
หนึ่งคน นักวิชาการดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจากสถาบันการศึกษา
หนึ่งคน ผูแทนองคการพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหากําไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเกษตร และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สองคน ผูแทนสมาคมที่มี
วัตถุประสงคเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุและขยายพันธุพืชหรือเกี่ยวกับเมล็ด
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พันธุ พืชสองคนเปนกรรมการและอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนกรรมการ
และเลขานุการ

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนคุมครองพันธุพืช

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนเกษตรกร ตองเปนผูที่มีประสบการณ
ดานการอนุรักษ พัฒนา หรือใชประโยชนจากพันธุพืช โดยใหคัดเลือกจาก
การเสนอชื่อของกลุมชมรม สมาคม กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร
ของทุกภูมิภาคโดยตองมีกรรมการจากภูมิภาคละอยางนอยหนึ่งคน
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(๖) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใหบําเหน็จพิเศษแกลูกจาง
หรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งปรับปรุงพันธุพืชใหมใหแกหนวยงานตนสังกัด
(๗) กําหนดหนวยงานหรือสถาบันใหมีอาํ นาจหนาทีต่ รวจสอบประเมิน
ผลกระทบดานความปลอดภัยทางชีวภาพและสิง่ แวดลอม

กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากองคการพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหากําไรที่
มีกจิ กรรมเกีย่ วกับการเกษตรและการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ ตามวรรคหนึง่
ใหคัดเลือกจากรายชื่อที่เสนอโดยองคการพัฒนาเอกชนดังกลาว

มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหนงคราวละสองป

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี
การที่กําหนดในกฎกระทรวง

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได

มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามาตรา ๒๕ และ
มาตรา ๒๖
(๓) ใหความเห็นหรือคําแนะนําแกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฎิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงหรือ
พัฒนาพันธุพืชจากพันธุพืชพืน้ เมืองเฉพาะถิน่ พันธุพืชพืน้ เมืองทัว่ ไป และพันธุพืช
ปาหรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาว

(๘) ปฎิบตั กิ ารอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ หเปนหนาทีข่ องคณะกรรมการ

มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ตามมาตรา ๗
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะ
รัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๕ เปนกรรมการแทน
เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบ
วันจะไมแตงตั้งก็ได และใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน

มาตรา ๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม

หมวด ๒
พันธุพืช

ถาประธานกรรมการไมอยูในทีประชุม หรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่
ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่กรรมการเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมใน
เรื่องใดหามมิใหกรรมการผูนั้นเขารวมประชุม

มาตรา ๑๐ ในการปฎิบตั หิ นาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ คณะกรรมการ
มี อํ า นาจแตงตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ปฎิ บั ติ ก ารตามที่ ค ณะกรรมการ
มอบหมายได
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึง่ มีอาํ นาจหนาทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการ
มอบหมาย
ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม

มาตรา ๑๑ พันธุพืชตามพระราชบัญญัตนิ ตี้ องประกอบดวยลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) มีความสมํ่าเสมอของลักษณะประจําพันธุทางดานสัณฐานวิทยา
สรีรวิทยา หรือคุณสมบัติอื่นที่เปนผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทาง
พันธุกรรมที่จําเพาะตอพันธุพืชนั้น
(๒) มีความคงตัวของลักษณะประจําพันธุ ที่สามารถแสดงลักษณะ
ประจําพันธุไดในทุกครั้งของการผลิตสวนขยายพันธุ พืชนั้น เมื่อขยายพันธุ
ดวยวิธีทั่วไปสําหรับพืชนั้น
(๓) มีลกั ษณะประจําพันธุแตกตางจากพันธุอืน่ อยางเดนชัด ทางสัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา หรือมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งเปนผลเนื่องจากการ
แสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่แตกตางจากพันธุพืชอื่น
ลักษระของพันธุพืชตาม (๑) ไมใชบังคับกับพันธุพืชปา
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(ก) พันธุพืชทีไ่ดรับการจดทะเบียนคุมครองไวแลว ไมวาในหรือนอก
ราชอาณาจักรกอนวันยื่นขอจดทะเบียน

หมวด ๓
การคุมครองพันธุพืชใหม

มาตรา ๑๒ พันธุพืชที่จะขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
(๑) เปนพันธุพืชที่ไมมีการนําสวนขยายพันธุมาใชประโยชนไมวาจะ
เปนการขายหรือจําหนายดวยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดย
นักปรับปรุงพันธุ หรือดวยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุเกินกวาหนึ่งป
กอนวันยื่นขอจดทะเบียน
(๒) มีความแตกตางจากพันธุพืชอืน่ ทีป่ รากฎอยูในวันยืน่ ขอจดทะเบียน
โดยความแตกตางนั้นเกี่ยวของกับลักษณะที่เปนประโยชนตอการเพาะปลูก
การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และใหหมายความรวมถึงมี
ความแตกตางจากพันธุพืช ดังตอไปนี้ดวย

(ข) พันธุพืชที่มีการยื่นขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรไวแลว และได
รับการจดทะเบียนในเวลาตอมา

มาตรา ๑๓ พันธุพืชใหมที่มีผลกระทบอยางรุนแรงในทางตรงหรือ
ทางออมตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน หามมิใหจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
พันธุพืชใหมทีไ่ดจากการตัดตอสารพันธุกรรมจะจดทะเบียนพันธุพืช
ใหมไดตอเมื่อผานการประเมินผลกระทบทางดานความปลอดภัยตอสิ่ง
แวดลอม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชนจากกรมวิชาการเกษตรหรือ
หนวยงานหรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการกําหนดตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๔ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดพืชชนิดใดใหเปนพันธุพืชใหมที่
จะไดรั บ การคุ มครองและพื ช ชนิ ด ใดที่ มี ค วามสํ า คั ญ ตอความมั่ น คงของ
ประเทศ

มาตรา ๑๕ ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ตองเปนนักปรับปรุงพันธุพืช
และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานใหญตั้งอยู ใน
ประเทศไทย
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(๒) มีสญั ชาติของประเทศทีม่ ยี นิ ยอมใหบุคคลสัญชาติไทย หรือนิตบิ ุคคล
ที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศไทย ขอรับการคุมครองในประเทศนั้นได

การไดรับบําเหน็จพิเศษตามวรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๑๗ ถามีบคุ คลหลายคนทําการปรับปรุงพันธุหรือทําการพัฒนา

(๓) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา หรือความตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองพันธุพืชที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

พันธุพืชใหมรวมกัน บุคคลเหลานัน้ มีสทิ ธิขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมรวมกัน

(๔) มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยาง
จริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหวา่งประเทศ เกี่ยวกับการคุมครองพันธุพืชที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย

ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุพืชรวมรายใดไมยอมรวมขอจดทะเบียน
หรือติดตอไมไดหรือขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา ๑๕ นักปรับปรุงพันธุใหมรวม
รายอื่นจะขอจดทะเบียนสําหรับพันธุ พืชใหมทีไ่ด ทํารวมกันนั้นในนามของ
ตนเองก็ได

มาตรา ๑๖ สิทธิขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับการปรับปรุง
พันธุ พืชซึ่งลูกจางหรือผู รับจางไดกระทําขึ้นโดยการทํางานตามสัญญาจาง
หรือโดยสัญญาจางที่วัตถุประสงคใหทําการปรับปรุงพันธุพืชใหมยอมตกเปน
ของนายจางหรือผูวาจาง แลวแตกรณี เวนแตสัญญาจางระบุไวเปนอยางอื่น
ทั้งนี้ ในการจดทะเบียน พันธุพืชใหมนายจางหรือผูวาจางตองมีคุณสมบัติ
ตาม(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ของมาตรา ๑๕ ดวย
สิทธิขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับการปรับปรุงพันธุพืชซึ่ง
เจาหนาทีข่ องรัฐไดกระทําการตามหนาทีต่ กเปนของหนวยงานของรัฐตนสังกัด
ของเจาหนาที่ผูนั้น
ถานายจางผูวาจาง หรือหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาทีข่ อง
รัฐไดรับผลประโยชนจากการปรับปรุงพันธุพืชใหม ใหลูกจาง ผูรับจาง หรือ
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดรับบําเหน็จพิเศษนอกเหนือจากคาจางหรือเงินเดือน
ตามปกติ แลวแตกรณี

นักปรับปรุงพันธุพืชรวมซึ่งไมไดรวมขอจดทะเบียน จะขอเขาเปนผู
รวมขอจดทะเบี ย นเมื่ อ ใดก็ ไ ดกอนมี ก ารออกหนั ง สื อ สํ า คั ญ แสดงการ
จดทะเบียนพันธุพืชใหม เมื่อไดรับคําขอแลวใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงวาผู รวมขอจดทะเบียนมีสิทธิขอจดทะเบียนหรือไม ในการนี้
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวันตรวจสอบและสงสําเนาคําขอไปยังผู
ขอจดทะเบียนและผูรวมขอจดทะเบียนดวย
ในการตรวจสอบตามวรรคสาม พนั ก งานเจาหนาที่ จ ะเรี ย กผู
ขอจดทะเบียนและผูรวมขอจดทะเบียนมาให ถอยคํา ชีแ้ จง หรือใหสงเอกสาร
หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการ
ตรวจสอบแลวใหเสนอความเห็นตออธิบดี เมื่ออธิบดีไดวินิจฉัยแลว ใหแจง
คําวินิจฉัยไปยังผูขอจดทะเบียนและผูรวมขอจดทะเบียน

มาตรา ๑๘ ในกรณีทนี่ กั ปรับปรุงพันธุพืชหลายรายตางทําการปรับปรุง
พันธุพืชหรือพัฒนาพันธุพืชใหมที่เปนพันธุพืชเดียวกันโดยมิไดรวมกัน ใหผูซึ่ง
ยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไวกอนเปนผูมีสิทธิดีกวา
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ถาการขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามวรรคหนึง่ ไดกระทําในวันเดียวกัน
ใหผูยืน่ คําขอตกลงกันวาจะใหผูใดมีสทิ ธิแตผูเดียวหรือใหมีสทิ ธิรวมกัน ถาตกลง
กันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนด
เกาสิบวันนับแตวันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาบุคคลเหลานั้นละทิ้งคําขอจดทะเบียนพันธุพืช
ใหม

(๕) ขอตกลงแบงปนผลประโยชนในกรณีที่การใชพันธุพืชพื้นเมือง
ทั่วไป หรือพันธุ พืชปา หรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุ พืชดังกลาวในการ
ปรับปรุงพันธุสําหรับใชประโยชนในทางการคา

มาตรา ๑๙ การขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ถายื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมนั้นในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับแต
วันทีไ่ ดยืน่ คําขอจดทะเบียนนอกราชอาณาจักรเปนครัง้ แรก ผูนัน้ จะขอใหระบุ
วาวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก
เปนวันทีไ่ ดยืนื่ คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมในราชอาณาจักรก็ได หากประเทศ
ที่ขอจดทะเบียนเปนครั้งแรกและผูขอจดทะเบียนมีสัญชาติของประเทศที่ให
สิทธิทํานองเดียวกันแกบุคคลสัญชาติไทย

และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
คําขอจดทะเบียนตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชือ่ พันธุพืชใหม และรายละเอียดทีเ่ ปนลักษณะสําคัญของพันธุพืช
ใหม
(๒) ชือ่ นักปรับปรุงพันธุพืชซึง่ มีสวนรวมในการปรับปรุงพันธุ หรือพัฒนา
พันธุพืชใหม
(๓) รายละเอียดแสดงที่มาของพันธุพืชใหม หรือสารพันธุกรรมที่ใช
ในการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืชใหม ตลอดจนกรรมวิธใี นการปรับปรุง
พันธุพืชโดยตองมีรายละเอียดที่ทําใหสามารถเขาใจกรรมวิธีดังกลาวไดอยาง
ชัดเจน
(๔) คํารับรองวาจะสงมอบสวนขยายพันธุ ของพันธุ พืชใหมที่ขอ
จดทะเบียนและสารพันธุกรรมทีใ่ ชในการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืชใหม
ตาม (๓) ใหแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อทําการตรวจสอบตามเวลาที่พนักงาน
เจาหนาที่กําหนด

(๖) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๐ ผูซึง่ ไดยืน่ คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไวนอกราชอาณาจักร

พนักงานเจาหนาที่อาจสั่งใหผูยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งสงสําเนาคําขอ
จดทะเบียนพันธุพืชใหมที่ไดยื่นไวในตางประเทศพรอมคําแปลเปนภาษาไทย
หรือหลักฐานอื่นภายในเวลาที่กําหนดซึ่งจะตองไมนอยกวาเกาสิบวัน

มาตรา ๒๑ ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมใหพนักงาน
เจาหนาที่ทําการตรวจสอบดังนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอจดทะเบียนใหถูกตองตามมาตรา ๑๙
(๒) ตรวจสอบวามีลักษณะเปนพันธุพืชตามมาตรา ๑๑ เปนพันธุพืช
ใหมที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ ไมตองหามมิใหจดทะเบียนตามมาตรา ๑๓
วรรคหนึ่ง และผานการประเมินตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง
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ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ถามีคาใชจายในการตรวจสอบพันธุพืชนัน้ ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพืช
ใหมชําระคาใชจายเทาจํานวนที่จ ายจริงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหก
สิบ วันนับ แตวัน ที่ ไ ดรับแจงจากพนัก งานเจาหนาที่ ถาผู ขอจดทะเบี ย น
พั น ธุ พื ช ใหมไมชํ า ระภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดไว ใหถื อ วาละทิ้ ง คํ า ขอ
จดทะเบียน

มาตรา ๒๒ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบตามมาตรา ๒๑
แลวใหพนักงานเจาหนาที่ทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่
ตามวรรคหนึ่งแลวเหนวาคําขอจดทะเบียนพันธุ พืชใหมถูกตองตามมาตรา
๑๙ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนดังกลาว ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน โดยใหผู ขอจดทะเบียนเปนผู ออกคา
ใชจายในการประกาศโฆษณาตามจํานวนทีจ่ ายจริงตามหลักเกณฑ และวิธกี าร
ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๓ ผูใดเห็นวาตนมีสทิ ธิในพันธุพืชใหมดีกวาผูขอจดทะเบียน
พันธุพืชใหมหรือเห็นวาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมใดไมชอบดวยมาตรา
๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ ผูนั้นจะยื่นคําคัดคาน
ก็ได โดยใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบสวันนับแตวันเริ่มประกาศ
โฆษณาตามมาตรา ๒๒
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหสงสําเนา
คําคัดคานไปยังผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
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ยื่นคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับสําเนาคําคัดคาน ถาผู ขอ
จดทะเบียนพันธุพืชใหมไมยื่นคําโตแยงภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
ละทิง้ คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมนั้น
คําคัดคานและคําโตแยงใหยื่นพรอมหลักฐานประกอบ

มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยงผูคัดคานหรือผู
โตแยงจะนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียน
ที่อธิบดีกําหนด
ใหอธิบดีวินิจฉัยคําคัดคานและคําโตแยงตามวรรคหนึ่งใหเสร็จสิ้น
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําคัดคานหรือคําโตแยง

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่อธิบดีไดวินิจฉัยวาผู คัดคานเปนผู มีสิทธิใน
พันธุพืชใหมดีกวาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหอธิบดีสงั่ ยกคําขอจดทะเบียน
พันธุ พืชใหมผู ขอจดทะเบียนพันธุ พืชใหมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีต อ
คณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของอธิบดี
ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมมิไดอุทธรณ คําสั่งของอธิบดี
หรือไดอุทธรณแตคณะกรรมการไดวินจิ ฉัยยืนตามคําสัง่ ขออธิบดี ถาผูคัดคาน
ไดยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ได
รับแจงคําสั่งของอธิบดีหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแลวแตกรณี ให
ถือวาผู คัดคานไดยื่นคําขอจดทะเบียนในวันเดียวกับวันที่ผู ขอจดทะเบียน
พันธุ พืชใหมยื่นคําขอจดทะเบียน และใหถือวาการประกาศโฆษณาคําขอ
จดทะเบียนพันธุพืชใหมของผูยื่นคําขอเดิมเปนการประกาศโฆษณาคําขอจด
ทะเบียนพันธุพืชใหมของผูคัดคานดวย
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มาตรา ๒๖ ในกรณีที่อธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูไมมีสิทธิใน
พันธุพืชใหมใหอธิบดีสั่งยกคําคัดคานนั้น
ผู คัดคานมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีต อคณะกรรมการภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของอธิบดี
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําอุทธรณ
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มาตรา ๒๙ เมือ่ อธิบดีพจิ ารณารายงานผลการตรวจสอบของพนักงาน
เจาหนาที่และกระบวนการขอจดทะเบียนโดยตลอดแลวเห็นวาไมมีเหตุ
ขัดของในการรับจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหอธิบดีมีคําสั่งใหรับจดทะเบียน
ใหผู ขอจดทะเบียนพันธุ พืชใหมชําระคาธรรมเนียมการออหนังสือ
สําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาทีก่ าํ หนดให
ถือวาละทิ้งคําขอ

มาตรา ๒๗ เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือ
มาตรา ๒๖ แลว ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมหรือผูคัดคาน แลวแตกรณี
ไมเห็นดวยกับคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ ใหมีสทิ ธินาํ คดีไปสูศาลได ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
ในกรณีที่ศาลไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุด ใหผูคัดคานเปนผูมี
สิทธิในพันธุพืชใหม ใหนําความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๘ ถาปรากฎวาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมชอบดวย
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐
ใหอธิบดีสั่งยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม และใหพนักงานเจาหนาที่แจง
คํ า สั่ ง ไปยั ง ผู ขอจดทะเบี ย นพั น ธุ พื ช ใหมรวมทั้ ง ผู คั ด คานในกรณี ที่ มี ก าร
คัดคานตามมาตรา ๒๓
ถาการยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดกระทําภายหลังจากการ
ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๒ ใหประกาศโฆษณาคําสัง่ ยกคําขอจดทะเบียน
พันธุพืชใหม โดยใหนําความในมาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม

เมื่อผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดชําระคาธรรมเนียมตามวรรคสอง
แลว ใหพนักงานเจาหนาทีจ่ ดทะเบียนพันธุพืชใหมและออกหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุพืชใหมใหแกผูขอจดทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดรับชําระคาธรรมเนียม
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหเปนไปตามแบบ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๐ ใหอธิบดีประกาศชื่อพันธุพืชใหมที่ไดรับการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๑ หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหมีอายุ
ดังตอไปนี้
(๑) พืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุ ไดหลังจากปลูกจาก
สวนขยายพันธุภายในเวลาไมเกินสองป ใหมีอายุสิบสองป
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(๒) พืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุื ไดหลังจากปลูกจาก
สวนขยายพันธุในเวลาเกินกวาสองป ใหมีอายุสิบเจ็ดป

นอกราชอาณาจักร หรือมีไว เพื่อกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังกลาวซึ่ง
สวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม

(๓) พืชทีใ่ ชประโยชนจากเนือ้ ไมทีใ่ หผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุ
ไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุในเวลาเกินกวาสองป ใหมีอายุยี่สิบเจ็ดป
อายุหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามวรรคหนึ่ง
ใหนับตั้งแตวันที่ออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม

มาตรา ๓๒ ใหผูไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืช

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปนี้
(๑) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมี
วัตถุประสงคเพื่อใชเปนสวนขยายพันธุ
(๒) การศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัย เกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับ
ความคุมครองเพื่อปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืช

ใหมเปนผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมนั้น
ผู ทรงสิทธิในพันธุ พืชใหมจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิในพันธุ พืช
ใหมของตนหรือจะโอนสิทธิในพันธุพืชใหมใหแกบุคคลอื่นก็ได
ในกรณีที่บุคคหลายคนเปนผูทรงสิทธิรวมกันการโอนสิทธิหรือการ
อนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิจะกระทําไดก็แตดวยความยินยอมของผูทรงสิทธิ
ทุกคน
การโอนสิทธิหรือการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามวรรคสอง ตอง
ทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๓ ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการ
ผลิต ขาย หรือ จําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร สงออก

(๓) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองซึ่งกระทํา
โดยสุจริต
(๔) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ สําหรับพันธุ พืชใหมที่ไดรับความ
คุมครองโดยเกษตรกรดวยการใชสวนขยายพันธุทีต่ นเองเปนผูผลิต แตในกรณี
ที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศใหพันธุพืชใหมนั้น
เปนพันธุพืชที่ควรสงเสริมการปรับปรุงพันธุใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูก
หรือขยายพันธุไดไมเกินสามเทาของปริมาณที่ไดมา
(๕) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมี
วัตถุประสงคเพื่อการคา
(๖) การขายหรือจําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร
สงออกนอกราชอาณาจักรหรือมีไวเพื่อกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาว
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ซึ่ ง สวนขยายพั น ธุ ของพั น ธุ พื ช ใหมที่ ไ ดรั บ ความคุ มครองซึ่ ง ถู ก นํ า ออก
จําหนาย โดยผูทรงสิทธิหรือดวยความยินยอมของผูทรงสิทธิ

เสียคาตอบแทนที่เหมาะสมแกผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม ประกาศดังกลาวจะ
ตองกําหนดระยะเวลาอนุญาตใหกระทําการและกําหนดอัตราคาตอบแทนไว
ดวย

มาตรา ๓๔ ในการขายหรือจําหนายดวยประการใดซึ่งสวนขยาย
พันธุของพันธุพืชใหม ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมตองแสดงเครือ่ งหมายใหปรากฎ
ทีส่ วนขยายพันธุของพันธุพืชใหมภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของสวนขยายพันธุ
ของพันธุพืชใหม

หลังจากที่ไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว แตยังปรากฎวา
ไมสามารถปองกันหรือบรรเทาเหตุตามวรรคสองไดอยางมีประสิทธิผล รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจมีคาํ สัง่ เพิกถอนหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุพืชใหมนั้นได

เครื่องหมายตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด

มาตรา ๓๗ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่จดทะเบียนพันธุ พืช
มาตรา ๓๕ การจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุพืชใหมโดยทาง
มรดกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๖ เมือ่ มีความจําเปนในการปองกันรักษาโรคและสงเสริมสุข
ภาพ การรักษาสวัสดิภาพของประชาชน การรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
และความหลากหลายทางชีวภาพ หรือเพือ่ ประโยชนสาธารณะอยางอืน่ รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอาํ นาจประกาศหามมิใหผลิต ขาย หรือ
จําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร หรือสงออกนอกราช
อาณาจักรซึ่งพันธุพืชใหมเปนระยะเวลาตามที่กําหนดไวในประกาศได
เพื่อประโยชนตอความมั่นคงของประเทส ในการรักษาความมั่นคง
ทางอาหาร การปองกันการผูกขาดทางการคา หรือเพื่อประโยชนสาธารณะ
อยางอืน่ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอาํ นาจออกประกาศ
อนุญาตใหบุคคลทั่วไปใหกระทําการตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งได โดยตอง

ใหม บุคคลอื่นจะยื่นคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ตออธิบดีก็ได
ถาปรากฏวาในขณะทีย่ นื่ คําขอดังกลาว ไมมีการขายสวนขยายพันธของพันธุพืช
ใหม หรือมีการขายสวนขยายพันธุดังกลาวในปริมาณที่ไมเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักร หรือขายในราคาสูงเกินควร
เวนแตผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมจะพิสูจนไดวา การนั้นเกิดขึ้นจากพฤติการณ
ทีต่ นไมสามารถควบคุมได หรือพันธุพืชใหมนัน้ เปนสายพันธุสําหรับใชประโยชน
เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสม ซึ่งมีการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมในปริมาณที่
เพียงพอตอความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรและขายใน
ราคาที่ไมสูงเกินควร
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหมี
การใชสิทธิตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งไดโดยใหผูขอใชสิทธิจายคาตอบแทน
ตามสมควรแกผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม
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การขอใชสิทธิในพันธุ พืชใหม การกําหนดคาตอบแทน และระยะ
เวลาการใชสิทธิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ
กระทรวง

มาตรา ๓๘ อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจ
เพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) พันธุพืชนั้นไมมีลักษณะตามมาตรา ๑๑ และ มาตรา ๑๒
(๒) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนคุ มครองพันธุ ใหม ออกไป
โดยไมชอบดวยมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙
และมาตรา ๒๐
(๓) รายละเอียดในคําขอจดทะเบียนที่ยื่นตอพนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๑๙ เปนเท็จ
ในกรณีที่มีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) บุคคลใดจะกลาวอางหรือ
ยืน่ ฟองตอศาลขอใหมีคาํ สัง่ เพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืช
ใหมก็ได

มาตรา ๓๙ ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมตองชําระคาธรรมเนียมรายป
ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และตองชําระภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่ ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมและของ
ทุก ๆ ปถัดไป
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มาตรา ๔๐ ถาผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมไมชําระคาธรรมเนียมรายป
ตามมาตรา ๓๙ ตองชําระคาธรรมเนียมเพิม่ รอยละสามสิบของเงินคาธรรมเนียม
รายปที่คางชําระ
ถาผู ทรงสิ ท ธิ ใ นพั น ธุ พื ช ใหมไมชํ า ระคาธรรมเนี ย มรายปและ
คาธรรมเนียมเพิ่มภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นกําหนดชําระคาธรรมเนียม
รายปตามมาตรา ๓๙ ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมนั้น

มาตรา ๔๑ คํ า ขอจดทะเบี ย นพั น ธุ พื ช ใหม คํ า คั ด คานการขอ
จดทะเบียนพันธุพืชใหม หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม คําขอ
จดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุ พืชใหม คําขอจดทะเยียนการโอนสิทธิตามหนังสือสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนพันธุพืชใหม ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืช
ใหมใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืช
ใหมชํารุดหรือสูญหาย ใหผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมขอรับใบแทนหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดตามหลักเกณฑและวิธีการทีกําหนดใน
กฎกระทรวง
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พระราชบัญญัตินี้ โดยตั้งตัวแทนยื่นคําขอเปนหนังสือ ตอผูวาราชการจังหวัด
แหงทองที่
คําขออยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้

หมวด ๔
การคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

(๑) พันธุพืชที่รวมกันอนุรักษ หรือพัฒนา และ วิธีดําเนินการในการ
อนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชนั้น
(๒) รายชื่อของผูเปนสมาชิกชุมชน
(๓) สภาพพืน้ ทีพ่ รอมทัง้ แผนทีส่ งั เขปแสดงเขตพืน้ ทีช่ มุ ชนและเขตติดตอ

มาตรา ๔๓ พันธุพืชที่จะขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะ
ถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ตองประกอบดวย ลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนพันธุพืชทีม่ อี ยูเฉพาะในทองทีใ่ ดทองทีห่ นึง่ ภายในราชอาณาจักร
เทานั้น
(๒) เปนพันธุพืชที่ไมเคยจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม

มาตรา ๔๔ บุคคลซึง่ บรรลุนติ ภิ าวะแลวทีต่ งั้ ถิน่ ฐานและสืบทอดระบบ
วัฒนธรรมรวมกันมาโดยตอเนื่อง ซึ่งไดรวมกันอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชที่
เขาลักษณะที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๓ อาจขอขึ้นทะเบียนเปนชุมชนตาม

การยื่นคําขอและการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนชุมชนใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๕ พันธุพืชทีม่ อี ยูเฉพาะในทองทีใ่ ดและชุมชนเปนผูอนุรกั ษ
หรือพัฒนาพันธุพืชดังกลาวแตผูเดียว ใหชุมชนนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ชุมชนนั้นตั้งอยูในเขตปกครองใหดําเนินการยื่นคําขอ
จดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนดังกลาวได
เมื่อไดรับคํารองจากชุมชนตามวรรคหนึ่งใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่ น ดํ า เนิ น การขอจดทะเบี ย นพั น ธุ พื ช พื้ น เมื อ งเฉพาะถิ่ น ตอคณะ
กรรมการนับแตวันที่ไดรับเอกสารและขอมูลที่จําเปนในการขอจดทะเบียน
ครบถวน
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ในกรณีที่ชุมชนตามวรรคหนึ่งรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุ มเกษตรกร
หรือสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ใหกลุมเกษตรกรหรือสหกรณนั้นมี
สิทธิขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนได

(๓) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุสําหรับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ที่ไดรับความคุมครองโดยเกษตรกรดวยการใชสวนขยายพันธุที่ตนเองเปนผู
ผลิต แตในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศให
พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้นเปนพันธุพืชที่ควรสงเสริมการปรับปรุงพันธุให
เกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุไดไมเกินสามเทาของปริมาณทีไ่ ดมา

มาตรา ๔๖ การขอจดทะเบียน การพิจารณา คําขอจดทะเบียน
พันธุพืชพืื้นเมืองเฉพาะถิ่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๗ เมื่อไดจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ของชุมชนใดแลวใหชุมชนนัน้ มีสทิ ธิแตผูเดียวในการปรับปรุงพันธุ ศึกษา คนควา
ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย สงออกนอก ราชอาณาจักร หรือจําหนายดวยประการ
ใดซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ทั้งนี้ ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กลุ มเกษตรกร หรือสหกรณที่ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนพันธุ พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นเปนผู ทรงสิทธิในพันธุ พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่นนั้นแทนชุมชนดังกลาว
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปนี้
(๑) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพื้นเมืองเฉพาะถิ่นทีไ่ดรับความคุมครอง
โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนสวนขยายพันธุ

(๔) การกระทําเกีย่ วกับพันธุพืชพืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ทีไ่ ดรับความคุมครอง
โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อการคา

มาตรา ๔๘ ผูใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
หรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาว เพื่อการปรับปรุงพันธุศึกษาทดลอง
หรือวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคาจะตองทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน
ที่ไดรับจากการใชพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้น
ในการอนุญาตใหผูใดกระทําการตามวรรคหนึ่งและการทําขอตกลง
แบงปนผลประโยชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุ มเกษตรกร หรือ
สหกรณทีไ่ ดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพืน้ เมืองเฉพาะถิน่
เปนผูทํานิตกิ รรมแทนชุมชน ทัง้ นีจ้ ะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กอน

มาตรา ๔๙ ผลประโยชนที่ไดรับจากการอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิใน
(๒) การกระทําเกีย่ วกับพันธุพืชพืน้ เมืองเฉพาะถิน่ ทีไ่ ดรับความคุมครอง
ซึ่งกระทําโดยสุจริต

พันธุ พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นใหจัดสรรแกผู ซึ่งอนุรักษหรือพัฒนาพันธุ พืชนั้น
รอยละยี่สิบ เปนรายไดรวมกันของชุมชนรอยละหกสิบ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กลุมเกษตรกรหรือสหกรณที่เปนผูทํานิติกรรมรอยละยี่สิบ
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การแบงผลประโยชนในระหวางผูซึ่งอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่มีขอโตแยงใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชนตามวรรค
หนึ่ง ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

มาตรา ๕๐ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับแกอายุของ
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชเมืองเฉพาะถิ่นโดยอนุโลม
อายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะ
ถิ่นตามวรรหนึ่ง อาจขยายเวลาตอไดคราวละสิบป หากอธิบดีเห็นวาพันธุพืช
นั้นยังประกอบดวยลักษณะตามมาตรา ๔๓ และชุมชนนั้นยังคงมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕
การขอขยายอายุสิทธิและการอนุญาใหขยายอายุสิทธิใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๑ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มาใช
บังคับกับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นโดยอนุโลม

หมวด ๕
การคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป
และพันธุพืชปา

มาตรา ๕๒ ผูใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป
พันธุพืชปาหรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาว เพื่อการปรับปรุงพันธุ
ศึกษา ทดลอง หรือ วิจัยเพื่อประโยชนในทางการคา จะตองไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่ และทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนโดยใหนําเงิน
รายไดตามขอตกลงแบงปนผลประโยชน สงเขากองทุนคุมครองพันธุพืช ทั้งนี้
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอตกลงแบงปนผลประโยชนอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) วัตถุประสงคของการเก็บหรือรวบรวมพันธุพืช
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(๒) จํานวนหรือปริมาณของตัวอยางพันธุพืชที่ตองการ
(๓) ขอผูกพันของผูไดรับอนุญาต
(๔) การกําหนดความเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาในผลงานการ
ปรับปรุงพันธุศึกษา ทดลอง หรือ วิจัยที่ไดมาจากการใชพันธุพืชในขอตกลง
(๕) การกําหนดจํานวน อัตรา และระยะเวลาการแบงปนผลประโยชน
ตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนในผลิตภัณฑที่ไดมาจากการใชพันธุืพืชใน
ขอตกลง

หมวด ๖
กองทุนคุมครองพันธุพืช

(๖) อายุของขอตกลง
(๗) การยกเลิกขอตกลง
(๘) การกําหนดวิธีการระงับขอพิพาท
(๙) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๓ ผูใดทําการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุพืชเมืองทั่วไป
พันธุพืชปา หรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุ พืชดังกลาวที่มิไดมีวัตถุประสงค
เพื่อประโยชนในทางการคา ใหปฎิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๕๔ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุน
คุมครองพันธุพืช” ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อเปนทุนใชจายในการ
ชวยเหลือและอุดหนุนกิจการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ การวิจัย และการพัฒนา
พันธุพืช ประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้
(๑) เงินรายไดจากขอตกลงแบงปนผลประโยชน ตามมาตรา๕๒
(๒) เงินหรือทรัพยสินทีไ่ดรับจากการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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มาตรา ๕๗ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจดังตอไปนี้

(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๕) ดอกผลและผลประโยชนอื่นใดที่เกิดจากกองทุน
เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองนํา
สงคลังเปนรายไดแผนดิน

มาตรา ๕๕ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
(๑) ชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ของชุมชนที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ การวิจัย และการพัฒนาพันธุพืช
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(๑) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เงื่ อ นไข และลํ าดั บ ความสํ าคั ญ
ของการใชจายเงิ น กองทุ น ตามวั ต ถุ ป ระสงคที่ กํ า หนดไวในมาตรา ๕๕
ตอคณะกรรมการ
(๒) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงิน
ชวยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน
(๓) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ในมาตรา ๕๕ ทั้งนี้ ตามแนวทางหลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญที่
คณะกรรมการกําหนด

(๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเพื่ออุดหนุน การอนุรักษ การ
วิจัย และการพัฒนาพันธุพืชของชุมชน

(๔) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา
๕๕

(๓) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน การบริหารกองทุนและการ
ควบคุมการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

(๕) ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๕๘ ใหนําความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใชบังคับแก
มาตรา ๕๖ ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ และบุคคลอื่นซึ่ง
คณะกรรมการแตงตั้งไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการและอธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ

วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการกองทุน
โดยอนุโลม
ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการ
กองทุนโดยอนุโลม
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มาตรา ๕๙ ใหจัดสรรเงินจากกองทุนคุมครองพันธุพืชในสวนที่ได
รั บ จากการใชประโยชนพั น ธุ พื ช พื้ น เมื อ งทั่ ว ไปตามขอกลงแบงปนผล
ประโยชนตามมาตรา ๕๒ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนแหลงที่นํา
พันธุ พืชพื้นเมืองทั่วไปมาใชประโยชนตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๗
การคุมครองสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืช

มาตรา ๖๐ ภายในหนึ่ ง รอยยี่ สิ บ วั น นั บ แตวั น สิ้ น ปปฎิ ทิ น ให
คณะกรรมการกองทุนเสนองบดุล และรายงานการรับจายเงินกองทุนในป
ที่ล วงมาแลวตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบรับรองและ
เสนอตอคณะกรรมการ
งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอ
ตอรัฐมนตรีและใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบแจะจัดใหมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม
หรือผูทรงสิทธิในพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗
แลวแตกรณีศาลมีอํานาจสั่งใหผู ฝาฝนชดใชคาเสียหายแกผู ทรงสิทธิตาม
จํานวนที่ศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหาย รวมทั้ง
การสูญเสียผลประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของ
ผูทรงสิทธิดวย

มาตรา ๖๒ บรรดาพันธุพืชหรือสิ่งที่อยูในความครอบครองของผู
กระทําการอันเปนการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมหรือผูทรงสิทธิ
ในพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามมาตรา ๓๓ หรือ มาตรา ๔๗ แลวแตกรณี
ใหศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น
บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ใหตกเปนของแผนดิน และใหกรมวิชาการ
เกษตรนําไปดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
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มาตรา ๖๖ ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๔๘ หรือ มาตรา ๕๒ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๗ ผูใดปลอมแปลง หรือใชเครื่องหมายเลียนแบบ หรือ

หมวด ๘
บทกําหนดโทษ

กระทําการใด ๆเพื่อใหบุคคลอื่นหลงเขาใจผิดวา พันธุพืชนั้นเปนพันธุพืชที่ได
รับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือน
ถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นถึงสองแสนบาท

มาตรา ๖๘ ผูใดขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม หรือพันธุพืชพื้ืนเมือง

มาตรา ๖๓ พนักงานเจาหนาทีผ่ ใดซึ
ู ง่ มีหนาทีเ่ กีย่ วกับการจดทะเบียน
คุมครองพันธุพืชใหมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช
ตามมาตรา ๑๙ (๓) ใช ยินยอมใหผูอืน่ ใช หรือใหแกผูอืน่ ซึง่ สวนขยายพันธุของ
พันธุพืชใหม หรือสารพันธุกรรมที่สงมอบใหแกตนตามคํารับรองตามมาตรา
๑๙ (๔) โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือมิไดรับความยินยอมจากผูขอจดทะเบียน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสีแ่ สนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

มาตรา ๖๔ ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๓ หรือ
มาตรา ๔๗ โดยไมไดรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิในพันธุพืชนั้น ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๕ ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๓๔
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ

เฉพาะถิ่น โดยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหได
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม หรือหนังสือสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น แลวแตกรณีตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองป หรือปรับไมเกินสี่ีแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๙ ๒ ในกรณีทผี่ กระทํ
ู าผิดเปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทําความ
รับผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่ง
การหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตอง
รับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
๒

มาตรา ๖๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
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อัตราคาธรรมเนียม

หมายเหตุ :-

๑. คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๒. คําคัดคานการขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๓. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๔. คาธรรมเนียมรายปสําหรับการคุมครองพันธุพืชใหม
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๕. คําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิตามหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุพืชใหม

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

๖. คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุพืชใหม

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

๗. ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม
ฉบับละ
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๕๐๐ บาท

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนีค้ อื โดยทีเ่ ปนการสมควรสงเสริม
ใหมีการปรับปรุงพันธุและพัฒนาพันธุพืช เพือ่ ใหมีพนั ธุพืชใหมเพิม่ เติมจากทีม่ ี
อยูเดิม อันเปนการสงเสริมการพัฒนาทางดานเกษตรกรรม โดยการสงเสริม
และสรางแรงจูงใจดวยการใหสิทธิและความคุมครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพือ่
เปนการอนุรกั ษและพัฒนาการใชประโยชนพันธุพืชพืน้ เมืองเฉพาะถิน่ พันธุพืช
พื้นเมืองทั่วไป และพันธุพืชปาเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแล บํารุงรักษา
และใชประโยชนพันธุพืชอยางยั่งยืน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติ
การผลิตผลิตภัณฑซีดี
พ.ศ. ๒๕๔๘

พระราชบัญญัติ

การผลิตผลิตภัณฑซีดี
พ.ศ. ๒๕๔๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการผลิตผลิตภัณฑซีดี
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘
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และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบัญญัติแหงกฎหมาย

“เครื่องจักร” หมายความวา เครื่องจักรที่ใชในการผลิต และให
หมายความรวมถึงอุปกรณของเครื่องจักรตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํา
แนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้

“เครื่องหมายรับรองการผลิต” หมายความวา เครื่องหมายและรหัส
ที่อธิบดีออกใหเพื่อแสดงใหทราบถึงแหลงการผลิตของผลิตภัณฑซีดี

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการผลิต

“เครื่องหมายรับรองงานตนแบบ” หมายความวา เครื่องหมายและ
รหัสที่อธิบดีออกใหเพื่อแสดงใหทราบถึงงานที่ผลิตอันขึ้นมีลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ ”

มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ผลิตภัณฑซีดี” หมายความวา แผนบันทึกขอมูลที่ใชสําหรับบันทึก
ขอมูลโดยวิธีการใด ๆ ที่สามารถจัดถายทอดออกเปนขอมูล ภาพ เสียง หรือ
ทั้งภาพและเสียงไดในลักษณะตอเนื่องกันไป และใหหมายความรวมถึง
ผลิตภัณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
“การผลิต” หมายความวา การทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหมีขึ้นซึ่ง
ผลิตภัณฑซีดี
“เจาของลิขสิทธิ์” หมายความวา เจาของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายวา
ดวยลิขสิทธิ์และใหหมายความรวมถึงผูรับโอนลิขสิทธิ์ หรือผูไดรับอนุญาตให
ทําการผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ /ตอนที่ ๔๓ ก/หนา ๑/๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘

“สถานที่ผลิต” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือ ยานพาหนะที่มี
เครื่องจักรติดตั้งอยู
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฎิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรัู กษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้

มาตรา ๔ ใหรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงพาณิ ช ยรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ และใหมีอาํ นาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง
และประกาศเพื่อปฎิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว ใหใชบังคับได
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แบบการแจง รายการที่ต องแจง วิธีการแจง และแบบใบรับจาง
ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

หมวด ๑
การผลิต

มาตรา ๖ แบบการแจงสําหรับผู ทําการผลิตอยางนอย ตองมี
รายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยูของผูทําการผลิต
(๒) ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักร

มาตรา ๕ ผู ใดจะทําการผลิต เมื่อจะเริ่มทําการผลิตใหแจงตอ

(๔) รายการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

พนักงานเจาหนาที่กอนเริ่มทําการผลิต
แบบการแจงสําหรับเจาของลิขสิทธิอ์ ยางนอย ตองมีรายการดังตอไปนี้
เจาของลิขสิทธิ์ใดจะทําการผลิตหรือวาจางทําการผลิต ใหแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่กอนเริ่มทําการผลิตหรือวาจางทําการผลิตทุกครั้ง เวนแต
การทําการผลิตหรือวาจางทําการผลิต เพื่อใชในการศึกษา เพื่อประโยชนใน
ทางราชการ เพื่อการสาธารณประโยชน หรือการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

(๑) ชื่อและที่อยูของเจาของลิขสิทธิ์
(๒) ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะทําการผลิตหรือวาจางทําการผลิต

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให
พนักงานเจาหนาที่ออกใบรับแจงเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูแจงในวันที่
ไดรับแจง

(๔) รายการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
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การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด

ทําการผลิตแจงการผลิตตามมาตรา๕ วรรคหนึง่ สําหรับสถานทีผ่ ลิตทุกแหง

เมือ่ ไดรับแจงการทําการผลิตหรือวาจางทําการผลิตตามมาตรา ๕ วรรค
สอง ถูกตองครบถวนแลว ใหอธิบดีออกเครื่องหมายรับรองงานตนแบบใหแก
เจาของลิขสิทธิ์โดยเร็วเพื่อใชแสดงบนผลิตภัณฑซีดี และใหเจาของลิขสิทธิ์
ทําการผลิตหรือวาจางทําการผลิตไดนับแตวันที่ไดรับเครื่องหมายรับรองงาน
ตนแบบ

การยายสถานที่ผลิตตามที่ระบุในใบรับแจงตองแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่กอนวันที่ยายสถานที่ผลิต

การออกเครื่องหมายรับรองการผลิตและเครื่องหมายรับรองงาน
ตนแบบใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

การแจงตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด

มาตรา ๑๐ ผูทําการผลิตมีหนาที่ตองดําเนินการดังตอไปนี้

มาตรา ๗ ในกรณีทผี่ ทํู าการผลิตมีสถานทีผ่ ลิตมากกวาหนึง่ แหง ใหผู

มาตรา ๘ ใหอธิบดีกาํ หนดเครือ่ งหมายรับรองการผลิตสําหรับผูทําการ
ผลิตและเครื่องหมายรับรองงานตนแบบสําหรับเจาของลิขสิทธิ์เพื่อแสดงบน
ผลิตภัณฑซีดีที่ทําการผลิตโดยผูทําการผลิตที่ไดแจงตามมาตรา ๕
ลักษณะ กระทํา และวิธีการแสดงเครื่องหมายรับรองการผลิตและ
เครื่องหมายรับรองงานตนแบบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด

(๑) แสดงใบรับแจงการผลิตไว ณ ที่เปดเผยในสถานที่ผลิตตามที่
ระบุไวในใบรับแจงฃ
(๒) จัดทําบัญชีแสดงจํานวน ปริมาณการผลิต การขาย การจําหนาย
และการมีไวในการครอบครองซึ่งผลิตภัณฑซีดีที่ทําการผลิตโดยใหมีขอความ
รายการ และระยะเวลาที่ตองลงรายการในบัญชีตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด

มาตรา ๑๑ ผูทําการผลิตมีหนาทีต่ องทําและแสดงเครือ่ งหมายรับรอง
มาตรา ๙ เมื่อไดรับแจงการทําการผลิตตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
ถูกตองครบถวนแลว ใหอธิบดีออกเครื่องหมายรับรองการผลิตใหแกผูทําการ
ผลิตโดยเร็ว เพื่อใชแสดงบนผลิตภัณฑซีดี และใหทําการผลิตไดนับแตวันที่
ไดรับเครื่องหมายรับรองการผลิต

การผลิตและแสดงเครื่องหมายรับรองงานตนแบบตามมาตรา ๘ วรรคสอง

มาตรา ๑๒ เจาของลิขสิทธิ์มีหนาที่ตองทําเครื่องหมายรับรองงาน
ตนแบบตามมาตรา ๘ วรรคสอง
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มาตรา ๑๓ หามผูใดใชเครือ่ งหมายรับรองการผลิตเวนแตเปนผูทําการ
ผลิตที่ไดแจงการผลิตตามมาตรา ๕ วรรคนหนึ่ง และไดรับเครื่องหมายรับรอง
การผลิตตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
หามผูใดใชเครือ่ งหมายรับรองงานตนแบบ เวนแตเปนเจาของลิขสิทธิ์
ที่ไดแจงการผลิตหรือวาจางทําการผลิตตามมาตรา ๕ วรรคสอง และไดรับ
เครื่องหมายรับรองงานตนแบบตามมาตรา ๙ วรรคสองหรือเปนผูทําการ
ผลิตที่รับจางทําการผลิตจากเจาของลิขสิทธิ์ที่ไดแจงการผลิตหรือวาจาง
ทําการผลิตตามมาตรา ๕ วรรคสอง และไดรับเครือ่ งหมายรับรองงานตนแบบ
ตามมาตรา ๙ วรรคสอง

หมวด ๒
เครื่องจักร
และเม็ดพลาสติกหรือวัสดุอื่นใด

มาตรา ๑๔ ในกรณีทผี่ ทํู าการผลิตเลิกกิจการหรือไมสามารถทําการ
ผลิตตอไปไดไมวากรณีใด ใหผูประสงคจะทําการผลิตตอไปแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๕ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูทําการผลิตเลิกกิจการ
หรือไมสามารถทําการผลิตตอไปได

ตออธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมา หรือมีไวในครอบครอง

ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูทําการผลิตเปนผูแจง
ตามมาตรา ๕

การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนด

มาตรา ๑๕ หามผูใดปลอม หรือเลียนเครื่องหมายรับรองการผลิต

มาตรา ๑๗ ผูใดจําหนาย จาย โอน เครื่องจักร ตองแจงตออธิบดี

หรือเครื่องหมายรับรองงานตนแบบเพื่อใหผูอื่นหลงเชื่อวาเปนเครื่องหมาย
รับรองเชนวานั้น

มาตรา ๑๖ ผูใดไดมา หรือมีไวในครอบครองซึ่งเครื่องจักร ตองแจง

ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่จําหนาย จาย โอน
ความในวรรหนึง่ ใหใชบังคับแกกรณีทเี่ ครือ่ งจักรพนจากการครอบครอง
ของผูครอบครองตามมาตรา ๑๖ ดวยประการอื่นไมวากรณีใด
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การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด

มาตรา ๑๘ ผูใดไดมา หรือมีไวในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติกหรือ
วัสดุอื่นใดอันเป นวัตถุดิบทีใ่ ช ในการผลิตตองแจงตออธิบดีถึงประเภท ชนิด
ปริมาณ และสถานที่ เก็บเม็ดพลาสติกหรือวัสดุอื่นใดนั้นภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดมา หรือมีไวในครอบครอง

หมวด ๓
พนักงานเจาหนาที่

ประเภท ชนิด ปริมาณ เม็ดพลาสติกหรือวัสดุอื่นใด ที่ตองแจงตาม
วรรคหนึ่ง และหลักเกณฑวิธีการในการแจงใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนด

มาตรา ๑๙ ในการปฎิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานทีผ่ ลิตในระหวางพระอาทิตยขึน้ ถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการผลิตของสถานทีผ่ ลิตนัน้ เพือ่ ตรวจสอบใบรับแจง เครือ่ งจักร
เม็ดพลาสติก หรือวัสดุอื่นใดอันเปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ตลอดจนเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของที่อาจใชเปนหลักฐานในการดําเนินการกับผูกระทําความ
ผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) สั่งใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือใหสงสมุดบัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวา ถอยคํา สมุดบัญชี เอกสาร หรือ
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หลักฐานดังกลาวอาจมีประโยชนแกการคนพบหรือใชเปนพยานหลักฐานใน
การพิสูจนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๐ ในการปฎิบตั หิ นาทีต่ ามมาตรา ๑๙ ใหพนักงานเจาหนาที่

หมวด ๔
บทกําหนดโทษ

แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๑ ในการปฎิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๒๒ ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ วรรค
หนึ่ง หรือวรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๒๓ ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๕ วรรรคสอง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองแสนบาท

มาตรา ๒๔ ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๑๐ (๑) ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๒๕ ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๑๐ (๒) ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๒๖ ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๒๗ ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองแสนบาท

มาตรา ๒๘ ผูใดฝาฝนตามมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๒๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ ตองระวางโทาจําคุกตัง้ แตหกเดือน
ถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท

มาตรา ๓๐ ผูใดไมปฎิบตั ติ ามมาตรา ๑๖ หรือ มาตรา ๑๗ ตองระวาง

มาตรา ๓๕ ความผิดซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว ถาผูกระทําความผิด
ยอนยอมชําระคาปรับในอัตราอยางสูงตออธิบดี ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๓๖ ๒ ในกรณีทผี่ กระทาผิ
ู
ดเปนนิตบิ คุ คล ถาการกระทําความ
รับผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ต องสั่งการหรือกระทําการและละเวนไม
สัง่ การหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิตบิ คุ คลนัน้ กระทาความผิด ผูนัน้ ตอง
รับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย

โทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

มาตรา ๓๑ ผู ใดไมปฎิบัติตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๓๒ ผู ใดขัดขวางหรือไมปฎิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๓๓ ผูใดแจงมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ โดยแสดงขอความ
อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๓๗ ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
นี้ เมือ่ พนโทษแลวยังไมครบกําหนดหาป ไดกระทําความผิดตอพระราชบัญญัตนิ ี้
อีก ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษทีศ่ าลกําหนดไวสําหรับความผิดครัง้ หลัง

มาตรา ๓๘ (มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๐/๒๕๔๘ ลงวัน
ที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ วินิจฉัย รางพระราชบัญญัติการผลิต ผลิตภัณฑซีดี
พ.ศ.....เฉพาะมาตรา ๓๘ เปนอันตกไป) ๓

มาตรา ๓๙ ใหศาลทรัพยสินทางปญญาและกาารคาระหวางประเทศ
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้
๒

๓

มาตรา ๓๔ ผูใดแจงตามมาตรา ๑๘ โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ

๓๖๑
361

มาตรา ๘๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่
เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๘ ผูใดไมปฎิบัติตามหรือฝาฝนมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ใหศาลสั่งริบ
เครื่องจักรนั้นเครื่อจักรที่ศาลสั่งริบ ใหนําไปใชประโยชนในทางราชการ หรือจําหนาย
ใหแกสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือทําลาย ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด

๓๖๒
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การผลิตผลิตภัณฑซีดี

๓๖๓
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บัญญัตินี้ใชบังคับ หากพนระยะเวลาดังกลาว ตองระวางโทษตามมาตรา ๓๑
และหากแจงโดยแสดงขอความอันเปนเท็จตองระวา่งโทษตามมาตรา ๓๔

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๐ ผูใดทําการผลิตอยูแลวในวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบังคับ
หากประสงคจะทําการผลิตตอไปใหแจงตอพนักานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากพนระยะเวลา
ดังกลาว ตองระวางโทษตามมาตรา ๒๒

มาตรา ๔๑ ผูใดไดมา หรือมีไวในครอบครองซึ่งเครื่องจักรอยูแลว
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคัับ ใหแจงตออธิบดีตามมาตรา ๑๖ ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากพนระยะเวลาดังกลาว
ตองระวางโทษตามมาตรา ๓๐ และหากแจงโดยแสดงขอความอันเปนเท็จ
ตองระวางโทษตามมาตรา ๓๓

มาตรา ๔๒ ผูใดไดมา หรือมีไวในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติกหรือ
วัสดุอื่นใดอันเปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหแจงตออธิบดีตามมาตรา ๑๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราช

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่ปจจุบันการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาในประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในรูปผลิตภัณฑซีดีไดทวีความรุนแรงจนกระทั่งกลไกของรัฐที่มีอยูไม
สามารถทีจ่ ะควบคุม หรือปองปรามการละเมิดดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงเห็นสมควรมีมาตรการกํากับดูแลการผลิตผลิตภัณฑซีดี โดยการกําหนด
ขั้นตอนการแจงการผลิตสําหรับผูที่ประสงคจะประกอบการผลิต การครอบ
ครองเครื่องจักรที่ใชในการผลิต ตลอดจนการรายงานปริมาณและสถานที่
เก็บวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ซึ่งมาตรการดังกลาวจะชวยเสริมสรางกลไกลการ
ปองปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากขึ้น รวมทั้ง
จะทําใหการจัดเก็บภาษีอากรไดผลเต็มที่ทั้งจะทําใหผู ประกอบธุรกิจเกี่ยว
กับการผลิตผลิตภัณฑซีดดี าํ เนินการผลิตสินคาทีถ่ กู ตองตามกฎหมาย จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ
และวิธีพิจารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๙

พระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ
และวิธีพิจารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคมคม พ.ศ. ๒๕๓๙
เปนปที่ ๕๑ ในรัชกาลปจจุบัน

๓๖๘
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯใหประกาศวา

“ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ”๒ หมายความวา ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญ
พิเศษตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ

โดยทีเ่ ปนการสมควรจัดตัง้ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ และใหมีวธิ พี จิ ารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

“ประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ”๓ หมายความวา ประธาน
ศาลอุ ท ธรณคดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษตามกฎหมายวาดวยการจั ด ตั้ ง ศาลอุ ท ธรณ
คดีชํานัญพิเศษ
“คณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม”๔ หมายความวา คณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุตธิ รรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาล
ยุติธรรม
“คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม”๕ หมายความวา คณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
มาตรา ๔ ๖ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

จึง ทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบั ญ ญัติขึ้นไวโดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กวา “พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และวิธีพิจารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบังคับตัง้ แตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ” หมายความวา
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง และศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศภาค
“คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ” หมายความ
วา คดีแพงและคดีอาญาที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
“คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ” หมายความวา
คดีแพงและ คดีอาญาที่อยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนที่ ๕๕ ก/หนา ๑/๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๙

๒

๓

๔

๕

๖

มาตรา ๓ นิยามคําวา “ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓ นิยามคําวา “ประธานศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ” เพิม่ โดยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓ นิยามคําวา “คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓ นิยามคําวา “คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
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มาตรา ๖ การจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

หมวด ๑
ศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ

ประเทศภาค ใหกระทําโดยพระราชบัญญัตซิ งึ่ จะตองระบุเขตศาลและกําหนด
ที่ตั้งศาลนั้นไวดวย

มาตรา ๗ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศมีอาํ นาจ
พิจารณาพิพากษาคดีดังตอไปนี้
(๑) คดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
(๒) คดีอาญาเกีย่ วกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๑
ถึงมาตรา ๒๗๕

มาตรา ๕ ใหจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศกลางขึ้น และจะเปดทําการเมื่อใดใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
ใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางมีเขต
ตลอดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
นครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี แตบรรดาคดีทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศที่เกิดขึ้นนอกเขตของศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางจะยื่นฟองตอศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศกลางก็ได ทัง้ นี้ ใหอยูในดุลยพินจิ ของศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางทีจ่ ะไมยอมรับพิจารณา
พิพากษาคดีใดคดีหนึ่งที่ยื่นฟองเชนนั้นได

(๓) คดีแพงเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดี
พิพาทตามสัญญาถายทอดเทคโนโลยี หรือสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ
(๔) คดีแพงอันเนือ่ งมาจากการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๒๗๑ ถึงมาตรา ๒๗๕
(๕) คดี แพงเกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขาย แลกเปลี่ ย นสิ น คา หรื อ ตราสาร
การเงินระหวางประเทศ หรือการใหบริการระหวางประเทศ การขนสง
ระหวางประเทศ การประกันภัยและนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
(๖) คดีแพงเกีย่ วกับเลตเตอรออฟเครดิตทีอ่ อกเกีย่ วเนือ่ งกับกิจกรรม
ตาม (๕) การสงเงินเขามาในราชอาณาจักรหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร
ทรัสตรีซีท รวมทั้งการประกันเกี่ยวกับกิจการดังกลาว

๓๗๒
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(๗) คดีแพงเกี่ยวกับการกักเรือ
(๘) คดีแพงเกี่ยวกับการทุมตลาด และการอุดหนุนสินคาหรือการให
บริการจากตางประเทศ
(๙) คดีแพงหรือคดีอาญาทีเ่ กีย่ วกับขอพิพาทในการออกแบบวงจรรวม
การคนพบทางวิทยาศาสตร ชื่อทางการคา ชื่อทางภูมิศาสตรที่แสดงถึงแหลง
กําเนิดของสินคา ความลับทางการคา และการคุมครองพันธุพืช
(๑๐) คดีแพงหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของ
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
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ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษใหเปนที่สุด ในกรณีเชนวานี้ ถาตามคําวินิจฉัยของประธาน
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ จะตองเปลี่ยนแปลงศาลที่มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดี ใหศาลเดิมโอนคดีไปยังศาลดังกลาว และใหถือวากระบวน
พิจารณาที่ไดดําเนินการไปแลวในศาลเดิมกอนมีคําพิพากษาไมเสียไป เวนแต
ศาลที่รับโอนคดีจะมีคําสั่งเปนอยางอื่นเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
ปญหานั้นใหประธานศาลฎีกาเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกา
ใหเปนที่สุด

มาตรา ๑๐ คดีที่คางพิจารณาอยูในศาลทรัพยสินทางปญญาและ

คดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไมอยูในอํานาจ
ของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

การคาระหวางประเทศภาค คูความทุกฝายอาจตกลงกันรองขอตอศาลนั้น
ใหโอนคดี ไ ปพิ จ ารณาพิ พ ากษาในศาลทรั พ ยสิ น ทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศระหวางประเทศกลางได แตหามมิใหอนุญาตตามคําขอเชน
วานั้น เวนแตศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางจะ
ไดยินยอมกอน

มาตรา ๘ เมื่อศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

มาตรา ๑๑ ให ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

(๑๑) คดีแพงเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทตาม (๓)
ถึง (๑๐)

เปดทําการแลว หามมิใหศาลชั้นตนอื่นรับคดีที่อยูในอํานาจศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศไวพิจารณาพิพากษา

มาตรา ๙ ๗ ในกรณีมปี ญหาวาคดีใดจะอยูในอํานาจของศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศหรือไม ไมวาปญหานัน้ จะเกิดขึน้ ในศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศหรือศาลยุติธรรมอื่น ใหศาล
นั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวแลวเสนอปญหานั้นใหประธาน

เปนศาลชั้นตนตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และใหนําบทบัญญัติแหง
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาใชบังคับแกศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศโดยอนุโลม
๗

มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๗๔
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หมวด ๒
ผูพิพากษาในศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ

๓๗๕
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ผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง และ
อธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ภาค
ศาลละหนึง่ คน และใหมีรองอธิบดีผพิู พากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศกลางและรองอธิบดีผู พิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญา
และกาคาระหวางประเทศภาคศาลละหนึ่งคน และในกรณีที่มีความจําเปน
เพื่อประโยชนในทางราชการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความ
เห็นชอบของประธานศาลฎีกาจะกําหนดใหมีรองอธิบดีผูพิพากษาในแตละ
ศาลมากกวาหนึ่งคนแตไมเกินสามคนก็ได

มาตรา ๑๔ ผูพิพากษาในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

มาตรา ๑๒ ๘ ในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
ทุกศาล ใหมีผูพิพากษาและผูพิพากษาสมทบตามจํานวนที่คณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมกําหนด

มาตรา ๑๓ ๙ ในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลาง และศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศภาค ใหมีอธิบดี
๘

๙

มาตรา ๑๒ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๓ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเทศจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากขาราชการตุลาการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการซึ่งมีความรูและความเขาใจ
ในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

มาตรา ๑๕ ผู พิพากษาสมทบจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งจากบุคคลผูทรงคุณวุฒิทางทรัพยสินทางปญญาหรือการคาระหวาง
ประเทศซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมคัดเลือกตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบปบริบูรณ
(๓) ไดรับการอบรมในเรือ่ งความมุงหมายของศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและหนาที่ตุลาการมาแลวตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

๓๗๖
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(๔) มีความรูความชํานาญทางทรัพยสินทางปญญาหรือการคาระหวาง
ประเทศ

๓๗๗
377

มาตรา ๑๖ ผูพิพากษาสมทบพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ออกตามวาระ

(๕) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๖) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
(๗) เปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือจิต
ฟนเฟอน ไมสมประกอบหรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนผูพิพากษา
สมทบ หรือเปนโรคที่ระบุไวในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
(๙) เปนขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง สมาชิกรัฐสภา ผูบริหารหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ผูบริ
ู หารราชการสวนทองถิน่ หรือสมาชิกสภาทองถิน่ ขาราชการอัยการ ขาราชการ
ตํารวจ หรือทนายความ ๑๐
ผูพิพากษาสมทบใหดํารงตําแหนงคราวละหาป แตจะทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งผูซึ่งพนจากตําแหนงใหดํารงตําแหนงตอไปอีกก็ได
กอนเขารับหนาที่ ผูพิพากษาสมทบตองปฏิญาณตนตอหนาอธิบดีผู
พิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ วาจะปฎิบัติ
หนาที่โดยเที่ยงธรรมและรักษาความลับในราชการ
๑๐

ศาลทรัพยสินทางปญญา

มาตรา ๑๕ วรรคหนึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะตองหามอยางใดอยางหนึง่ ตามมาตรา ๑๕
(๕) ขาดการปฎิบัติหนาที่ตามที่กําหนดถึงสามครั้งติดตอกันโดยไมมี
เหตุอันสมควร
(๖) ประพฤติตนไมเหมาะสมแกการเปนผูพิพากษาสมทบ
การพนจากตําแหนงตาม (๒) หรือ (๓) ใหนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงทราบ ถาเปนการพนจากตําแหนงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ตองไดรับ
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการตุ ล าการตามกฎหมายวาดวยระเบี ย บ
ขาราชการฝายตุลาการ และใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯใหพนจากตําแหนง

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ตําแหนงผูพิพากษาสมทบวางลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามมาตรา ๑๖ (๑) จะทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งบุคคลซึ่งคณะกรรมการตุลาการคัดเลือกขึ้นแทนตําแหนง
ที่วางก็ได เวนแตวาระของผูพิพากษาสมทบเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะ
ไมแตงตั้งบุคคลแทนก็ได ใหผู พิพากษาสมทบซึ่งดํารงตําแหนงแทนอยู ใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนดํารงตําแหนงแทน

๓๗๘
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มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ยังไมมีการแตงตั้งผู พิพากษาสมทบขึ้นใหม

มาตรา ๒๒ ใหอธิบดีผพิู พากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา

หรือมีการแตงตั้งแลวแตยังไมไดเขารับหนาที่ ใหผูพิพากษาสมทบซึ่งออกไป
ตามวาระคงอยูปฎิบัติหนาที่ไปพลางกอน และใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีที่ตนไดนั่งพิจารณาไวกอนจนกวาจะเสร็จคดีนั้น แตตองไมเกินหกสิบวัน
นับแตวันครบกําหนดออกตามวาระ

ระหวางประเทศกลางหรืออธิบดีผู พิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศภาค แลวแตกรณี หรือผูทําการแทนในตําแหนงดังกลาว
กําหนดเวรปฎิบัติการของผูพิพากษาสมทบซึ่งจะตองปฎิบัติหนาที่

มาตรา ๑๙ ภายใตบังคับมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศตองมีผูพิพากษาไมนอยกวาสองคน
และผูพิพากษาสมทบอีกหนึ่งคนจึงจะเปนองคคณะพิจารณาพิพากษาคดีได
สวนการทําคําพิพากษาหรือคําสัง่ ของศาลนัน้ จะตองบังคับตามเสียงฝายขางมาก

มาตรา ๒๐ ผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศคนใดคนหนึ่งมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาหรืออกคําสั่งใด ๆ
นอกจากการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีได

มาตรา ๒๑ เมือ่ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
เห็ น เปนการสมควร จะใหศาลอื่นหรือเจาพนั ก งานศาลทํ า การสืบพยาน
หลักฐานสวนใดสวนหนึ่งแทนได การสืบพยานหลักฐานดังกลาวจะกระทํา
ในศาลหรือนอกศาลก็ได
ในกรณีที่การสืบพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งเปนการสืบพยาน
หลักฐานของฝายโจทกในคดีอาญาจะกระทําลับหลังจําเลยไมได ทั้งจะตอง
ใหจําเลยมีโอกาสถามคานพยานบุคคลหรือคัดคานพยานหลักฐานอื่นไดอยาง
เต็มที่ เวนแตจะเปนกรณีที่อาจสืบพยานหลักฐานลับหลังจําเลยไดตามมาตรา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑๑

ผูพิพากษาสมทบซึง่ นัง่ พิจารณาคดีใดจะตองพิจารณาคดีนนั้ จนเสร็จ
เวนแตไมอาจปฎิบตั หิ นาทีไ่ ดเพราะเจ็บปวยหรือมีเหตุจาํ เปนอยางอืน่ ในกรณี
เชนวานี้ ใหผู มีอํ านาจตามวรรหนึ่ ง จัด ใหผู พิ พากษาสมทบคนอื่ น ปฎิบั ติ
หนาที่แทน
ผู พิพากษาสมทบจะไดรับคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง คาเชา
ที่พัก และคาตอบแทบอยางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๒๓ ใหนําบทบัญญัตวิ าดวยการคัดคานผูพิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกการคัดคานผูพิพากษาสมทบ
โดยอนุโลม

มาตรา ๒๔ ผูพิพากษาสมทบเปนเจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๒๕ ใหนําบทบัญญัติวาดวยวินัยและการรักษาวินัยสําหรับ
ขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการมาใช
บังคับแกผูพิพากษาสมทบโดยอนุโลม
๑๑

มาตรา ๒๑ วรรคสอง แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
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มาตรา ๒๘ ถาบุคคลใดเกรงวาพยานหลักฐานที่ตนอาจตองอางอิง

หมวด ๓
วิธีการพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ

มาตรา ๒๖ กระบวนพิจารณาในศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้และ
ขอกําหนดตามมาตรา ๓๐ ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติและขอกําหนดดังกลาว
ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับโดยอนุโลม

ในภายหนาจะสูญหายหรือยากแกการนํามาเมื่อมีคดีทรัพยสินทางปญญา
หรือการคาระหวางประเทศเกิดขึ้น หรือถาคูความฝายใดในคดีเกรงวาพยาน
หลักฐานที่ตนจํานงจะอางอิงจะสูญหายเสียกอนที่จะนํามาสืบหรือเปนการ
ยากที่จะนํามาสืบในภายหลังบุคคลนั้นหรือคูความฝายนั้นอาจยื่นคําขอตอ
ศาลศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศโดยทําเปนคํารอง
ขอหรือคํารองใหศาลมีคําสั่งใหสืบพยานหลักฐานนั้นไวทันที
เมื่อศาลไดรัคําขอเชนวานั้น ใหศาลหมายเรียกผูขอและคูความอีก
ฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของมาศาล และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานั้น
แลว ใหศาลสั่งคําขอตามที่เห็นสมควร ถาศาลสั่งอนุญาตตามคําขอแลวใหสืบ
พยานหลักฐานไปตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย สวนรายงานและเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการนั้นใหศาลเก็บรักษาไว

มาตรา ๒๙ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีการยื่นคําขอตามมาตรา ๒๘

มาตรา ๒๗ ใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

ผูยื่นคําขอจะยื่นคํารองรวมไปดวยเพื่อใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการ
คาระหวางประเทศมีคําสั่งหรืออกหมายตามที่ขอโดยไมชักชา และถาจําเปน
จะตองขอใหศาลมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใชเปนพยาน
หลักฐานทีข่ อสืบไวกอน โดยมีเงือ่ นไขอยางใดอยางหนึง่ ตามทีศ่ าลเห็นสมควร
ก็ได

ดําเนินการนั่งพิจารณาคดีติดตอกันไปโดยไมเลื่อนคดีจนกวาจะเสร็จการ
พิจารณา เวนแตมีเหตุจาํ เปนอันมิอาจกาวลวงเสียได และเมือ่ เสร็จการพิจารณา
คดี ใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศใหรีบทําคําพิพากษา
หรือคําสั่งโดยเร็ว

ใหนํามาตรา ๒๖๑ ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา๒๖๗ ถึงมาตรา ๒๖๙
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชแกกรณีตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม
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มาตรา ๓๐ เพือ่ ใหการดําเนินกระบวนการพิจารณาเปนไปโดยสะดวก

มาตรา ๓๓ ในคดีแพง คูความจะแตงตั้งบุคคลใดซึ่งมีภูมิลําเนาใน

รวดเร็ว และเที่ยงธรรม อธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศกลางโดยอนุมตั ปิ ระธานศาลฎีกามีอาํ นาจออกขอกําหนดใด ๆ
เกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟงพยานหลักฐานใชบังคับ
ในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศได แตขอกําหนด
ดังกลาวจะตองไมทําใหสิทธิในการตอสูคดีอาญาของจําเลยตองลดนอยกวาที่
บัญญัติไวในกฎหมาย

เขตศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศเพื่อรับคําคู ความ
หรือเอกสารแทนตนก็ได โดยใหยื่นคําขอตอศาลที่พิจารณาคดีนั้น เมื่อศาล
อนุญาตแลว จะสงคําคูความหรือเอกสารแกบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งนั้นก็ได

ขอกําหนดนัน้ เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา ๓๑ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศอาจ
ขอใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญมาใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
พิพากษาคดีได แตตองใหคูความทุกฝายทราบ และไมตัดสิทธิคูความในอันที่
จะขอใหเรียกผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญฝายตนมาใหความเห็นโตแยงหรือ
เพิ่มเติมความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดังกลาว

มาตรา ๓๒ ๑๒ ผูทรงคุณวุฒหิ รือผูเชีย่ วชาญทีศ่ าลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศขอใหมาใหความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการ
คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พักตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมกําหนด
๑๒

มาตรา ๓๒ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ถาคูความไมมีภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานในเขตศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศที่พิจารณาคดี ศาลนั้นจะสั่งใหคูความ
แตงตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในเขตศาลนั้นซึ่งจะเปนการสะดวกในการสงคํา
คูความหรือเอกสารภายในเวลาที่ศาลดําหนดเพื่อรับคําคูความหรือเอกสาร
แทนก็ได
ถาคูความไมปฎิบัติตามคําสั่งศาลตามวรรคสอง การสงคําคูความ
หรือเอกสารจะกระทําโดยวิธีป ดประกาศไว ณ ศาลที่พิจารณาคดี แจงให
คูความมารับคําคูความหรือเอกสารนั้นแทนการสงโดยวิธีอื่นก็ได การสงคํา
คู ความหรือเอกสารโดยวิธีเชนนี้ใหมีผลใชไดเมื่อพนสิบหาวันนับแตวันปด
ประกาศ
การสงคําคูความหรือเอกสารแกบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้ง ใหกระทําได
เชนเดียวกับการสงคําคู ความหรือเอกสารแกคู ความหรือการสงโดยวิธีอื่น
แทนดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง การสงคํา
คูความหรือเอกสารแกบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งตามความในวรรคนี้ใหมีผลใชได
เมื่อพนเจ็ดวันนับแตวันสงหรือสิบหาวันนับแตวันที่ไดมีการสงโดยวิธีอื่นแทน

มาตรา ๓๔ ในคดีแพง เมื่อศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศแจงกําหนดนัดพิจารณาใหคูความฝายใดทราบแลว คูความ
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ฝายนั้นไมมาศาลตามกําหนดนัด ใหเปนหนาที่ของคูความฝายนั้นมารับทราบ
กําหนดนัดตอไปจากศาลเอง หากไมมารับทราบ ใหถือวาคูความฝายนั้นได
ทราบกําหนดนัดตอไปแลว

หมวด ๔
อุทธรณและฎีกา ๑๓

มาตรา ๓๕ ในการฟองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเปนกรรม
เดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่งอยูในอํานาจของ
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ใหศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศรับพิจารณาพิพากษาขอหาความผิดบท
อื่นไวดวย

มาตรา ๓๖ ในการฟองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเปนความผิด
หลายกรรมตางกันในความผิดเกี่ยวเนื่องกัน และบางกรรมไมอยูในอํานาจ
ของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศจะรับพิจารณาพิพากษาทุกกรรม หรือไม
รับพิจารณาพิพากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ่งหรือหลายกรรมที่ไมอยู ใน
อํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ โดยใหโจทก
แยกฟองเปนคดีใหมยังศาลที่มีอํานาจก็ได ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความสะดวกและ
เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมเปนสําคัญ

มาตรา ๓๘ ๑๔ การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณคดีชาํ นัญ
พิเศษโดยใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือ
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๗ ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือ

๑๓

ตามที่ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกําหนด เมื่อศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศพิจารณาเห็นสมควรหรือ
เมื่อคู ความรองขอ ศาลมีอํานาจยนหรือขยายไดตามความจําเปนและเพื่อ
ประโยชนแหงความยุติธรรม

๑๔

หมวด ๔ อุทธรณ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
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มาตรา ๓๙ ๑๕ การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศในศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษและผลแหง
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ใหนําบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๐ ๑๖ การฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณคดี
ชํานัญพิเศษ ใหนําบทบัญญัตแิ หงประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพงหรือ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีทรัพยสินทางปญญาและการ
คาระหวางประเทศในศาลฎีกาใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๑ ๑๗ (ยกเลิก)

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

มาตรา ๔๒ ๑๘ (ยกเลิก)
๒๐

มาตรา ๔๓ ๑๙ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๔ ๒๐ (ยกเลิก)
มาตรา ๔๕ ๒๑ (ยกเลิก)

๒๑

มาตรา ๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๘๘
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มาตรา ๔๗ ในระหวางทีศ่ าลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๖ คดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศที่ค างพิจารณาอยู ในศาลชั้นตนใน
วันเปดทําการของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศที่ได
จัดตัง้ ขึน้ มาตามมาตรา ๕ ใหศาลชัน้ ตนนัน้ คงพิจารณาพิพากษาตอไปจนเสร็จ
โดยถือวาคดีนั้นมิใชคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ แตถาคูความทุกฝายตกลงกันรองขอใหโอนคดีนั้นไป
พิจารณาพิพากษาในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศที่มี
อํานาจพิจารณาพิพากษาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศเปดทําการ ก็ใหศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศนัน้ รับคดีไวพิจารณาพิพากษาตอไป

ประเทศภาคยังมิไดเปดทําการในทองที่ใดใหศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศกลางมีเขตในทองที่นั้นดวย ในคดีแพงโจทกจะยื่น
ฟองตอศาลจังหวัดที่จําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตของศาลหรือตอศาลจังหวัด
ที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลก็ได และในคดีอาญา โจทกจะยื่นคําฟองตอศาล
จังหวัดแหงทองที่ที่ความผิดเกิดขึ้น อางหรือเชื่อวาไดเกิดขึ้น หรือจําเลยมีที่
อยูหรือถูกจับไดหรือทองที่ที่เจาพนักงานทําการสอบสวนจําเลยก็ได ใหศาล
จังหวัดแจงไปยังศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
เมื่อศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางรับคดีนั้นไว
แลวจะออกไปทําการไตสวนมูลฟอง นั่งพิจารณาและพิพากษาคดี ณ ศาล
จังหวัดแหงทองที่นั้น หรือจะกําหนดใหทําการไตสวนมูลฟอง นั่งพิจารณา
และพิพากษาคดี ณ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลางก็ได ตามที่ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
จะเห็นสมควร
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางอาจขอให
ศาลจั ง หวั ด แหงทองที่ ที่ โจกทยื่ น คํ า ฟองไวหรื อ ศาลจั ง หวั ด อื่ น ใดดํ า เนิ น
กระบวนพิจารณาใด ๆ อันมิใชเปนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแหงคดีไดตาม
ความจําเปน ในกรณีเชนนี้ใหศาลจังหวัดนําวิธีพิจารณาทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศในหมวด ๓ มาใชบังคับแกการดําเนินการกระบวน
พิจารณาในศาลนั้น

๓๙๐
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๓๙๑
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ใหศาลจังหวัดที่โจทกยื่นฟองไวหรือศาลจังหวัดอื่นตามวรรคสอง
มีอํานาจออกหมายขังหรือปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยได

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๒

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

มาตรา ๑๒ คดีทศี่ าลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คดีทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกตางจากคดี
อาญาและคดีแพงโดยทั่วไป ซึ่งหากไดรับการพิจารณาโดยผู พิพากษาซึ่งมี
ความรู และความเขาใจในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยสิ น ทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ โดยมีบุคคลภายนอกซึ่งมีความรู และความเขาใจในเรื่อง
ดังกลาวเขามารวมพิจารณาและพิพากษาคดีดวย จะทําใหการพิจารณาคดี
เปนไปโดยรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น สมควรจัดตั้งศาล
ทรั พ ย สิ น ทางปญญาและการคาระหวางประเทศขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะโดยมีวธิ พี จิ ารณาคดี
เปนพิเศษเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

มีคําพิพากษาหรือคําสั่งกอนวันเปดทําการของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
ใหอุทธรณไปยังศาลฎีกา และใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งใชบังคับอยู ในวัน
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับในการพิจารณาพิพากษาของ
ศาลฎีกา
บรรดาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศที่ค าง
พิจารณาอยูในศาลฎีกากอนวันเปดทําการของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
ใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวัน
ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา
๒๒

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๒๐ ก/หนา ๑๖/๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
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มาตรา ๑๓ ใหแผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศในศาลฎีกาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังคงมีอยูตอไปตามความจําเปนจนกวาคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมจะประกาศกําหนด
เปนอยางอื่น

มาตรา ๑๔ ในระหวางที่ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษยังไมเปด
ทําการ การวินิจฉัยวาคดีใดจะอยูในอํานาจของศาทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศหรือไมตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ทรั พ ยสิ น ทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิ ธี พิ จ ารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแกไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใหประธานศาลฎีกาเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ
ประธานศาลฎีกาใหเปนที่สุด

มาตรา ๑๕ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งของ
รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงยุ ติ ธ รรมที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ใชบังคับอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

ศาลทรัพยสินทางปญญา
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พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ จี้ นกวาจะมีระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ

มาตรา ๑๖ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการปรับปรุง
หลักเกณฑการอุทธรณและฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
โดยใหคดีแพงที่ขึ้นสูศาลฎีกาจะตองไดรับอนุญาตจากศาลฎีกาแตระบบการ
อุ ท ธรณคดี ท รั พ ยสิ น ทางปญญาและการคาระหวางประเทศในปจจุ บั น
กฎหมายบัญญัติใหคูความมีสิทธิอุทธรณโดยตรงตอศาลฎีกา ซึ่งไมสอดคลอง
กับหลักเกณฑที่แกไขใหมดังกลาวประกอบกับไดมีการจัดตั้งศาลอุทธรณคดี
ชํานัญพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีชํานัญพิเศษตาง ๆ สมควรแกไข
ปรับปรุงหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกาในคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศใหมีความสอดคลองเปนระบบเดียวกัน รวมทัง้ แกไขวิธพี จิ ารณา
ที่เกี่ยวของใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ประเด็นการทําสํานวนการสอบสวนคดี
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา
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๑.๒ การมอบอํานาจ

ประเด็นการทําสํานวนการสอบสวนคดี
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา

๑. คดีละเมิดลิขสิทธิ์
๑.๑ ความเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์

๑.๒.๑ กรณีเจาของลิขสิทธิ์มอบอํานาจ ใหตรวจสอบกอน
วาเจาของลิขสิทธิ์ไดมอบอํานาจใหแตงตั้งตัวแทนหรือไม หากไดมอบอํานาจ
ใหผูรับมอบอํานาจชวงรองทุกขไว หนังสือมอบอํานาจชวงตองระบุใหชัดเจน
วาผูรับมอบอํานาจชวงนั้นมารองทุกขในงานอันมีลิขสิทธิ์ของเจาของลิขสิทธิ์
ไมใชรองทุกขในงานลิขสิทธิ์ของผูรับมอบอํานาจจากเจาของลิขสิทธิ์
๑.๒.๒ การมอบอํานาจตองระบุใหชัดเจนวา ใหดําเนินการ
ใดแทนผูเสียหายไดบางเชน แจงความ รองทุกข ประนีประนอมยอมความ
หรือถอนคํารองทุกข เปนตน

๑.๑.๑. ใหทําการสอบสวนใหชัดเจนวาใครเปนเจาของลิขสิทธิ์
หรือไดงานอันมีลขิ สิทธิม์ าอยางไร พรอมหลักฐานยืนยันความมีลขิ สิทธิ์ เพราะ
ผูไดรับมอบอํานาจหรือผูไดรับอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์จากเจาของลิขสิทธิ์ไมใชผู
เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๑.๒.๓ กรณีเจาของลิขสิทธิเ์ ปนชาวตางประเทศตองมีหนังสือ
มอบอํานาจพรอมคําแปลเปนภาษาไทย โดยผานการับรองความถูกตองขอ
เอกสารทั้งหมดจากกงสุลสยาม(สถานทูตไทย) หรือใหพนักงานโนตารีฟบลิก
หรือแมยีสเติร็ด หรือบุคลลอื่นซึ่งกฎหมายแหงทองถิ่นตั้งใหเปนผูมีอํานาจ
รับรองการมอบอํานาจและตองมีใบสําคัญของรัฐบาลตางประเทศที่เกี่ยวของ
แสดงวาบุคคลนั้นเปนผูมีอํานาจกระทําการได

๑.๑.๒ ในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ตางประเทศ เชน งานการตูน
ของประเทศญี่ปุ นมักจะปรากฏจากเอกสารวาบุคคที่อ างวาเปนผู เสียหาย
เปนผูทรงสิทธิ์ที่เรียกวา Promotion and Marchandising Right จึงควร
สอบใหไดความชัดเจนวาบุคคลดังกลาวเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือไม

๑.๒.๔ ตรวจสอบระยะเวลาการมอบอํานาจวาขณะรองทุกข
หนังสือมอบอํานาจมีผลใชบังคับหรือไม และถามีการมอบอํานาจชวง การ
มอบอํานาจชวงก็ตองอยูในระยะเวลาที่ผูรับมอบอํานาจทําการมอบอํานาจ
ชวงได

๓๙๘
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ประเด็นการทําสํานวน

๑.๓ ตองสอบสวนใหไดความวา งานทีถ่ กู ละเมิดโฆษณาครัง้ แรกเมือ่ ไร
และงานยังไดรับความคุมครองตามกฎหมายหรือไม โดยใหสงหลักฐานแสดง
ความเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์ประกอบรายละเอียด วัน เดือน ป และ
สถานที่ออกโฆษณาเผยแพรครั้งแรก

ของกลางที่ยึดไดมีสวนเกี่ยวของในการเผยแพรอยางไร แผนบันทึกงานดนตรี
กรรมที่ใชเผยแพรเปนประเภทใด (ซีดี วีดีโอซีดี ฯลฯ) และเปนแผนลิขสิทธิ์
ของแทของผู เสียหายหรือเปนแผนที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะอัตราโทษของ
การนําของแทกับของที่ละเมิดมาใชเผยแพร อัตราโทษจะหนักเบาตางกัน

๑.๔ หากเจาของลิขสิทธิ์ไดรับการโอนลิขสิทธิ์จากผูสรางสรรค ตอง
มีหลักฐานการโอนลิขสิทธิ์เปนหนังสือดวย

๑.๕.๕ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหผูเสียหายหรือผูรับมอบ
อํานาจจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ เจาของลิขสิทธิ์ ชื่องานอันมีลิขสิทธิ์
ผูสรางสรรค วันเดือน ป และประเทศที่โฆษณาครั้งแรกและจํานวนของกลาง
ที่ละเมิดเพื่อใชเปนเอกสารทายฟอง

๑.๕ ขอเท็จจริงที่ตองสอบสวนในคดี เกี่ยวกับความผิดฐานละเมิด
ลิขสิทธิ์
๑.๕.๑ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําละเมิดของผูตองหาโดย
ละเอียด
๑.๕.๒ ผูเสียหายหรือผูรับมอบอํานาจจากผูเสียหายยืนยันวา
ไดตรวจสอบของกลางแลววาละเมิดลิขสิทธิ์ของผูเสียหาย
๑.๕.๓ ของกลางที่อางวาละเมิดแตกตางจากของมีลิขสิทธิ์
อยางไร
๑.๕.๔ กรณีพบวาการเผยแพรงานวรรณกรรม สิ่งบันทึก
เสียง หรือโสตทัศนวัสดุใหสอบสวนขอเท็จจริงใหชัดเจนวาขณะจับกุมมีการ
เผยแพรเพลงใด ในงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูเสียหาย การเผยแพรทําโดยวิธีใด

๑.๕.๖ กรณีละเมิดงานวรรณกรรม ใหสอบสวนใหไดความ
วาไดสรางสรรคงานนั้นอยางไร มีการลอกเลียนหรือแปลมาจากงานใดบาง
หรือไม และถาเปนงานแปลตองสอบใหไดความวาเจาของงานเดิมนัน้ ไดอนุญาต
ใหมาแปลหรือไม พรอมเอกสารประกอบ และตองระบุใหชัดเจนวาละเมิด
ทั้งหมดหรือบางสวน ละเมิดตรงสวนใด โดยใหผู เสียหายทําตารางเปรียบ
เทียบงานที่ละเมิดใหชัดแจง
๑.๕.๗ กรณี ข องกลางเปนเทปวั ส ดุ โ ทรทั ศ น ใหสอบ
นายทะเบียนถึงการไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเทปหรือวัสดุโทรทัศน
ดวย
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๒. คดีละเมิดเครื่องหมายการคา
๒.๑ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
๒.๑.๑ ใหสอบนายทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนพยาน
วาผูเสียหายไดจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาไวหรือไม ในรายการสินคาประเภท
ใด และใหพนักงานสอบสวนนําตัวอยางของกลางใหนายทะเบียนเปรียบเทียบวา
เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาของผูเสียหายที่จดทะเบียนไวหรือไม
พรอมแนบสําเนาทะเบียนเครือ่ งหมายการคาทีน่ ายทะเบียนรับรองความถูกตอง
๒.๑.๒ หากขอเท็จจริงไดความวาสินคาของกลางมีเครือ่ งหมาย
การคาเหมือนกับเครื่องหมายการคาของผูเสียหายที่จดทะเบียนไว แตของ
กลางไมมีในรายการสินคาที่ผูเสียหายจดทะเบียนไว ใหพนักงานสอบสวน
แจงขอหา เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใด ๆ ในการประกอบการคา
ของผูอื่นมาใชหรือจําหนายหรือเสนอจําหนายซึ่งสินคาอันเปนสินคาที่มีชื่อ
รูป รอยประดิษฐ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๒ (๑) แลวแตกรณี
ซึ่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๒ เปนความผิดอันยอม
ความไดตองใหผูเสียหายรองทุกขตามกฎหมายดวย
๒.๒ กรณีของกลางทีย่ ดึ ไดเปนบุหรีห่ รือสุราทีม่ เี ครือ่ งหมายการคาปลอม
หรือลอกเลียนแบบใหทําการสอบสวนเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศง ๒๔๖๙ พรอมสงของกลางไปทําการตรวจพิสูจน และให
พนักงานสอบสวนผูตรวจพิสูจนของกลางไวเปนพยานพรอมสงประกาศหรือ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวของประกอบไวในสํานวนการสอบสวนดวย

ประเด็นการทําสํานวน
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๓. คดีละเมิดสิทธิบัตร
๓.๑ ใหสอบสวนนักวิชาการสิทธิบตั รหรือเจาหนาทีผ่ มีู สวนในการตรวจ
สอบสิทธิบัตรเปนพยานวาของกลางในคดีถือวาละเมิดสิทธิบัตรของผู เสีย
หายหรือไม ขอถือสิทธิใดพรอมแนบหลักฐานการจดทะเบียนสิทธิบัตร และ
รายละเอียดที่ระบุถึงขอถอสิทธิของผูเสียหายดวย
๓.๒ ในกรณีที่ผูตองหาใหการตอสูเรื่องความสมบูรณของสิทธิบัตร
ควรสอบความเห็นของนักวิชาการสิทธิบัตรหรือผูเชี่ยวชาญพรอมแนบความ
เห็นของบุคคลดังกลาวที่ไดใหความเห็นวินิจฉัยไวกอนออกสิทธิบัตรนั้น ๆ
๓.๓ เนือ่ งจากพนักงานสอบสวนไมอาจจัดหานักวิชาการหรือผูเชีย่ วชาญ
ในการตรวจสอบของกลางจึงขอความรวมมือกรมทรัพยสินทางปญญาจัดหา
บุคคลดังกลาวเพื่อทําการตรวจสอบของกลางดวย
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AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

PART I GENERAL PROVISIONS AND BASIC PRINCIPLES
PART II STANDARDS CONCERNING THE AVAILABILITY, SCOPE
AND USE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. Copyright and Related Rights
2. Trademarks
3. Geographical Indications
4. Industrial Designs
5. Patents
6. Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits
7. Protection of Undisclosed Information
8. Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences
PART III ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. General Obligations
2. Civil and Administrative Procedures and Remedies
3. Provisional Measures
4. Special Requirements Related to Border Measures
5. Criminal Procedures
PART IV ACQUISITION AND MAINTENANCE OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS AND RELATED INTER-PARTES
PROCEDURES
PART V DISPUTE PREVENTION AND SETTLEMENT
PART VI TRANSITIONAL ARRANGEMENTS
PART VII INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS; FINAL PROVISIONS

Members,
Desiring to reduce distortions and impediments to international trade,
and taking into account the need to promote effective and adequate protection
of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to
enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate
trade;
Recognizing, to this end, the need for new rules and disciplines concerning:
(a) the applicability of the basic principles of GATT 1994 and of
relevant international intellectual property agreements or conventions;
(b) the provision of adequate standards and principles concerning the
availability, scope and use of trade-related intellectual property
rights;
(c) the provision of effective and appropriate means for the enforcement
of trade-related intellectual property rights, taking into account
differences in national legal systems;
(d) the provision of effective and expeditious procedures for the
multilateral prevention and settlement of disputes between
governments; and
(e) transitional arrangements aiming at the fullest participation in the
results of the negotiations;
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Recognizing the need for a multilateral framework of principles, rules
and disciplines dealing with international trade in counterfeit goods;
Recognizing that intellectual property rights are private rights;
Recognizing the underlying public policy objectives of national systems
for the protection of intellectual property, including developmental and
technological objectives;
Recognizing also the special needs of the least-developed country
Members in respect of maximum ﬂexibility in the domestic implementation of
laws and regulations in order to enable them to create a sound and viable
technological base;
Emphasizing the importance of reducing tensions by reaching
strengthened commitments to resolve disputes on trade-related intellectual
property issues through multilateral procedures;
Desiring to establish a mutually supportive relationship between the
WTO and the World Intellectual Property Organization (referred to in this
Agreement as “WIPO”) as well as other relevant international organizations;

PART I
GENERAL PROVISIONS AND BASIC PRINCIPLES

Hereby agree as follows:

Article 1

Nature and Scope of Obligations
1.
Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members
may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection
than is required by this Agreement, provided that such protection does not
contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to
determine the appropriate method of implementing the provisions of this
Agreement within their own legal system and practice.
2.
For the purposes of this Agreement, the term “intellectual property”
refers to all categories of intellectual property that are the subject of Sections 1
through 7 of Part II.
3.
Members shall accord the treatment provided for in this Agreement to
the nationals of other Members.1 In respect of the relevant intellectual property
right, the nationals of other Members shall be understood as those natural or
legal persons that would meet the criteria for eligibility for protection provided
for in the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome
Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated
1

When “nationals” are referred to in this Agreement, they shall be deemed, in the case of
a separate customs territory Member of the WTO, to mean persons, natural or legal, who
are domiciled or who haver a real and effective industrial or commercial establishment
in that customs territory.
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Circuits, were all Members of the WTO members of those conventions.2 Any
Member availing itself of the possibilities provided in paragraph 3 of Article 5
or paragraph 2 of Article 6 of the Rome Convention shall make a notiﬁcation as
foreseen in those provisions to the Council for Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights (the “Council for TRIPS”).

Article 3

Article 2

Intellectual Property Conventions
1.
In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply
with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).
2.
Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing
obligations that Members may have to each other under the Paris Convention,
the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual
Property in Respect of Integrated Circuits.

2

In this Agreement, “Paris Convention” refers to the Paris Convention for the Protection
of Industrial Property: “Paris Convention(1967)” refers to the Stockholm Act of this
Convention of 14 July 1967, “Berne Convention” refers to the Berne Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works ; “Berne Convention (1971)” refers to
the Paris Act of this Convention of 24 July 1971. “Rome Convention” refers to the
International Conventions for the Protection of Performers, Producers of Phonograms
and Broadcasting Organizations , adopted at Rome on 26 October 1961. “Treaty on
Intellectual Property in Respect of Intergrated Circuits” (IPIC Treaty) refers to the
Treaty on Intellectual Property in Respect of Intergrated Circuits, adopted at Washington on
26 May 1989. “WTO Agreement ” refers to the Agreement Istablishing the WTO.
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National Treatment
1.
Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment
no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the
protection 3 of intellectual property, subject to the exceptions already provided
in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the
Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated
Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting
organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided
under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided
in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16 of
the Rome Convention shall make a notiﬁcation as foreseen in those provisions
to the Council for TRIPS.
2.
Members may avail themselves of the exceptions permitted under
paragraph 1 in relation to judicial and administrative procedures, including the
designation of an address for service or the appointment of an agent within the
jurisdiction of a Member, only where such exceptions are necessary to secure
compliance with laws and regulations which are not inconsistent with the
provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a
manner which would constitute a disguised restriction on trade.

3

For the purposes of Articles 3 and 4 “protection” shall include matters affecting
the availability, acquistion, scope, maintenance and enforcement of intellectual property
rights as well as those matters affecting the use of intellectual property rights speciﬁcally
addressed in this Agreement.
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Article 4

The obligations under Articles 3 and 4 do not apply to procedures
provided in multilateral agreements concluded under the auspices of WIPO
relating to the acquisition or maintenance of intellectual property rights.

Most-Favoured-Nation Treatment
With regard to the protection of intellectual property, any advantage,
favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any
other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals
of all other Members. Exempted from this obligation are any advantage, favour,
privilege or immunity accorded by a Member:
(a) deriving from international agreements on judicial assistance or
law enforcement of a general nature and not particularly conﬁned
to the protection of intellectual property;
(b) granted in accordance with the provisions of the Berne Convention
(1971) or the Rome Convention authorizing that the treatment
accorded be a function not of national treatment but of the
treatment accorded in another country;
(c) in respect of the rights of performers, producers of phonograms
and broadcasting organizations not provided under this Agreement;
(d) deriving from international agreements related to the protection
of intellectual property which entered into force prior to the entry
into force of the WTO Agreement, provided that such agreements
are notiﬁed to the Council for TRIPS and do not constitute an
arbitrary or unjustiﬁable discrimination against nationals of other
Members.
Article 5

Multilateral Agreements on Acquisition or
Maintenance of Protection

Article 6

Exhaustion
For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to
the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to
address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.
Article 7

Objectives
The protection and enforcement of intellectual property rights should
contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and
dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of
technological knowledge and in a manner conducive to social and economic
welfare, and to a balance of rights and obligations.
Article 8

Principles
1.
Members may, in formulating or amending their laws and regulations,
adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote
the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and
technological development, provided that such measures are consistent with the
provisions of this Agreement.
2.
Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions
of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property
rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain
trade or adversely affect the international transfer of technology.
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PART II
STANDARDS CONCERNING THE AVAILABILITY, SCOPE
AND USE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Article 11

SECTION 1 : COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS
Article 9

Relation to the Berne Convention
1.
Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne
Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not
have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred
under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom.
2.
Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas,
procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.
Article 10

Computer Programs and Compilations of Data
1.
Computer programs, whether in source or object code, shall be protected
as literary works under the Berne Convention (1971).
2.
Compilations of data or other material, whether in machine readable
or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents
constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection,
which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice
to any copyright subsisting in the data or material itself.
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Rental Rights
In respect of at least computer programs and cinematographic works,
a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize
or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their
copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of
cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of
such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction
conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of
computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program
itself is not the essential object of the rental.
Article 12

Term of Protection
Whenever the term of protection of a work, other than a photographic
work or a work of applied art, is calculated on a basis other than the life
of a natural person, such term shall be no less than 50 years from the end of the
calendar year of authorized publication, or, failing such authorized publication
within 50 years from the making of the work, 50 years from the end of the
calendar year of making.
Article 13

Limitations and Exceptions
Members shall conﬁne limitations or exceptions to exclusive rights to
certain special cases which do not conﬂict with a normal exploitation of the
work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.
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Article 14

5.
The term of the protection available under this Agreement to performers
and producers of phonograms shall last at least until the end of a period of 50
years computed from the end of the calendar year in which the ﬁxation was
made or the performance took place. The term of protection granted pursuant to
paragraph 3 shall last for at least 20 years from the end of the calendar year in
which the broadcast took place.
6.
Any Member may, in relation to the rights conferred under paragraphs
1, 2 and 3, provide for conditions, limitations, exceptions and reservations to
the extent permitted by the Rome Convention. However, the provisions of
Article 18 of the Berne Convention (1971) shall also apply, mutatis mutandis,
to the rights of performers and producers of phonograms in phonograms.

Protection of Performers, Producers of Phonograms
(Sound Recordings) and Broadcasting Organizations
1.
In respect of a ﬁxation of their performance on a phonogram, performers
shall have the possibility of preventing the following acts when undertaken
without their authorization: the ﬁxation of their unﬁxed performance and the
reproduction of such ﬁxation. Performers shall also have the possibility of
preventing the following acts when undertaken without their authorization: the
broadcasting by wireless means and the communication to the public of their
live performance.
2.
Producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit
the direct or indirect reproduction of their phonograms.
3.
Broadcasting organizations shall have the right to prohibit the following
acts when undertaken without their authorization: the ﬁxation, the reproduction
of ﬁxations, and the rebroadcasting by wireless means of broadcasts, as well as
the communication to the public of television broadcasts of the same. Where
Members do not grant such rights to broadcasting organizations, they shall
provide owners of copyright in the subject matter of broadcasts with the
possibility of preventing the above acts, subject to the provisions of the Berne
Convention (1971).
4.
The provisions of Article 11 in respect of computer programs shall
apply mutatis mutandis to producers of phonograms and any other right holders
in phonograms as determined in a Member’s law. If on 15 April 1994 a Member
has in force a system of equitable remuneration of right holders in respect of the
rental of phonograms, it may maintain such system provided that the commercial
rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the
exclusive rights of reproduction of right holders.

SECTION 2 : TRADEMARKS
Article 15

Protectable Subject Matter
1.
Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the
goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be
capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including
personal names, letters, numerals, ﬁgurative elements and combinations of
colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration
as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the
relevant goods or services, Members may make registrability depend on
distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of
registration, that signs be visually perceptible.
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2.
Paragraph 1 shall not be understood to prevent a Member from denying
registration of a trademark on other grounds, provided that they do not derogate
from the provisions of the Paris Convention (1967).
3.
Members may make registrability depend on use. However, actual use
of a trademark shall not be a condition for ﬁling an application for registration.
An application shall not be refused solely on the ground that intended use
has not taken place before the expiry of a period of three years from the date of
application.
4.
The nature of the goods or services to which a trademark is to be applied
shall in no case form an obstacle to registration of the trademark.
5.
Members shall publish each trademark either before it is registered or
promptly after it is registered and shall afford a reasonable opportunity for
petitions to cancel the registration. In addition, Members may afford
an opportunity for the registration of a trademark to be opposed.

2.
Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis,
to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall
take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of
the public, including knowledge in the Member concerned which has been
obtained as a result of the promotion of the trademark.
3.
Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis,
to goods or services which are not similar to those in respect of which
a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those
goods or services would indicate a connection between those goods or services
and the owner of the registered trademark and provided that the interests of
the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

Article 16

Rights Conferred
1.
The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to
prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course
of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or
similar to those in respect of which the trademark is registered where such use
would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign
for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed.
The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor
shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis
of use.

Article 17

Exceptions
Members may provide limited exceptions to the rights conferred by
a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions
take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and
of third parties.
Article 18

Term of Protection
Initial registration, and each renewal of registration, of a trademark
shall be for a term of no less than seven years. The registration of a trademark
shall be renewable indeﬁnitely.
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Article 19

Article 21

Requirement of Use

Licensing and Assignment

1.
If use is required to maintain a registration, the registration may be
cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use,
unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown
by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of
the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark,
such as import restrictions on or other government requirements for goods or
services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for
non-use.
2.
When subject to the control of its owner, use of a trademark by another
person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining
the registration.

Members may determine conditions on the licensing and assignment of
trademarks, it being understood that the compulsory licensing of trademarks
shall not be permitted and that the owner of a registered trademark shall have
the right to assign the trademark with or without the transfer of the business to
which the trademark belongs.

SECTION 3 : GEOGRAPHICAL INDICATIONS
Article 22

Protection of Geographical Indications
Article 20

Other Requirements
The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustiﬁably
encumbered by special requirements, such as use with another trademark,
use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish
the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.
This will not preclude a requirement prescribing the use of the trademark
identifying the undertaking producing the goods or services along with, but
without linking it to, the trademark distinguishing the speciﬁc goods or services
in question of that undertaking.

1.
Geographical indications are, for the purposes of this Agreement,
indications which identify a good as originating in the territory of a Member,
or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other
characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.
2.
In respect of geographical indications, Members shall provide the legal
means for interested parties to prevent:
(a) the use of any means in the designation or presentation of a good
that indicates or suggests that the good in question originates in
a geographical area other than the true place of origin in a manner
which misleads the public as to the geographical origin of the good;
(b) any use which constitutes an act of unfair competition within
the meaning of Article 10bis of the Paris Convention (1967).
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3.
A Member shall, ex ofﬁcio if its legislation so permits or at the request
of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which
contains or consists of a geographical indication with respect to goods
not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark
for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the public as to
the true place of origin.
4.
The protection under paragraphs 1, 2 and 3 shall be applicable against
a geographical indication which, although literally true as to the territory,
region or locality in which the goods originate, falsely represents to the public
that the goods originate in another territory.

consists of a geographical indication identifying spirits shall be refused or
invalidated, ex ofﬁcio if a Member’s legislation so permits or at the request of
an interested party, with respect to such wines or spirits not having this origin.
3.
In the case of homonymous geographical indications for wines, protection
shall be accorded to each indication, subject to the provisions of paragraph 4 of
Article 22. Each Member shall determine the practical conditions under which
the homonymous indications in question will be differentiated from each other,
taking into account the need to ensure equitable treatment of the producers
concerned and that consumers are not misled.
4.
In order to facilitate the protection of geographical indications for
wines, negotiations shall be undertaken in the Council for TRIPS concerning
the establishment of a multilateral system of notiﬁcation and registration of
geographical indications for wines eligible for protection in those Members
participating in the system.

Article 23

Additional Protection for Geographical Indications
for Wines and Spirits
1.
Each Member shall provide the legal means for interested parties to
prevent use of a geographical indication identifying wines for wines
not originating in the place indicated by the geographical indication in question or
identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by
the geographical indication in question, even where the true origin of the goods
is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied
by expressions such as “kind”, “type”, “style”, “imitation” or the like. 4
2.
The registration of a trademark for wines which contains or consists of
a geographical indication identifying wines or for spirits which contains or
4

For the purposes of this Article, the terms “inventive step” and “capable of industrial
application” may be deemed by a Member to be synonymous with the terms “non-obvious”
and “useful” respectively.

Article 24

International Negotiations; Exceptions
1.
Members agree to enter into negotiations aimed at increasing the
protection of individual geographical indications under Article 23. The provisions
of paragraphs 4 through 8 below shall not be used by a Member to refuse to
conduct negotiations or to conclude bilateral or multilateral agreements. In the
context of such negotiations, Members shall be willing to consider the continued
applicability of these provisions to individual geographical indications whose
use was the subject of such negotiations.
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2.
The Council for TRIPS shall keep under review the application of
the provisions of this Section; the ﬁrst such review shall take place within two years
of the entry into force of the WTO Agreement. Any matter affecting the
compliance with the obligations under these provisions may be drawn to the
attention of the Council, which, at the request of a Member, shall consult with
any Member or Members in respect of such matter in respect of which it has not
been possible to ﬁnd a satisfactory solution through bilateral or plurilateral
consultations between the Members concerned. The Council shall take
such action as may be agreed to facilitate the operation and further the objectives
of this Section.

measures adopted to implement this Section shall not prejudice eligibility for
or the validity of the registration of a trademark, or the right to use a trademark,
on the basis that such a trademark is identical with, or similar to, a geographical
indication.
6.
Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions
in respect of a geographical indication of any other Member with respect to
goods or services for which the relevant indication is identical with the term
customary in common language as the common name for such goods or services
in the territory of that Member. Nothing in this Section shall require a Member
to apply its provisions in respect of a geographical indication of any other
Member with respect to products of the vine for which the relevant indication
is identical with the customary name of a grape variety existing in the territory
of that Member as of the date of entry into force of the WTO Agreement.
7.
A Member may provide that any request made under this Section
in connection with the use or registration of a trademark must be presented
within ﬁve years after the adverse use of the protected indication has become
generally known in that Member or after the date of registration of the trademark
in that Member provided that the trademark has been published by that date,
if such date is earlier than the date on which the adverse use became generally
known in that Member, provided that the geographical indication is not used or
registered in bad faith.
8.
The provisions of this Section shall in no way prejudice the right of any
person to use, in the course of trade, that person’s name or the name of that
person’s predecessor in business, except where such name is used in such
a manner as to mislead the public.
9.
There shall be no obligation under this Agreement to protect geographical
indications which are not or cease to be protected in their country of origin,
or which have fallen into disuse in that country.

3.
In implementing this Section, a Member shall not diminish the protection
of geographical indications that existed in that Member immediately prior to
the date of entry into force of the WTO Agreement.
4.
Nothing in this Section shall require a Member to prevent continued
and similar use of a particular geographical indication of another Member
identifying wines or spirits in connection with goods or services by any of its
nationals or domiciliaries who have used that geographical indication in
a continuous manner with regard to the same or related goods or services in
the territory of that Member either (a) for at least 10 years preceding 15 April
1994 or (b) in good faith preceding that date.
5.
Where a trademark has been applied for or registered in good faith,
or where rights to a trademark have been acquired through use in good faith either:
(a) before the date of application of these provisions in that Member
as deﬁned in Part VI; or
(b) before the geographical indication is protected in its country of
origin;
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SECTION 4 : INDUSTRIAL DESIGNS

SECTION 5 : PATENTS

Article 25

Article 27

Requirements for Protection

Patentable Subject Matter

1.
Members shall provide for the protection of independently created
industrial designs that are new or original. Members may provide that designs
are not new or original if they do not signiﬁcantly differ from known designs or
combinations of known design features. Members may provide that such protection
shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.
2.
Each Member shall ensure that requirements for securing protection for
textile designs, in particular in regard to any cost, examination or publication,
do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection.
Members shall be free to meet this obligation through industrial design law
or through copyright law.

1.
Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available
for any inventions, whether products or processes, in all ﬁelds of technology,
provided that they are new, involve an inventive step and are capable of
industrial application. 5 Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of
Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent
rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the ﬁeld of
technology and whether products are imported or locally produced.

Article 26

Protection
1.
The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent
third parties not having the owner’s consent from making, selling or importing
articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy,
of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes.
2.
Members may provide limited exceptions to the protection of industrial
designs, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with
the normal exploitation of protected industrial designs and do not unreasonably
prejudice the legitimate interests of the owner of the protected design,
taking account of the legitimate interests of third parties.
3.
The duration of protection available shall amount to at least 10 years.

2.
Members may exclude from patentability inventions, the prevention
within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to
protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life
or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such
exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law.
3.

5

Members may also exclude from patentability:
(a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of
humans or animals;
(b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially
biological processes for the production of plants or animals other
than non-biological and microbiological processes. However,
For the purposes of this Article, the terms “inventive step” and “capable of industrial
application” may be deemed by a Member to be synonymous with the terms
“non-obvious”and “useful” respectively.
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Members shall provide for the protection of plant varieties either
by patents or by an effective sui generis system or by any
combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be
reviewed four years after the date of entry into force of the WTO
Agreement.
Article 28

Rights Conferred
1.

A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:
(a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent
third parties not having the owner’s consent from the acts of:
making, using, offering for sale, selling, or importing 6 for these
purposes that product;
(b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent
third parties not having the owner’s consent from the act of using
the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling,
or importing for these purposes at least the product obtained
directly by that process.
2.
Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession,
the patent and to conclude licensing contracts.

6

This right,like all other rights conferred under this Agreement in respect of the use, sale,
importation or other distribultion of goods, is subject to the provisions of Article 6.
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Article 29

Conditions on Patent Applicants
1.
Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the
invention in a manner sufﬁciently clear and complete for the invention to be
carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate
the best mode for carrying out the invention known to the inventor at the ﬁling
date or, where priority is claimed, at the priority date of the application.
2.
Members may require an applicant for a patent to provide information
concerning the applicant’s corresponding foreign applications and grants.
Article 30

Exceptions to Rights Conferred
Members may provide limited exceptions to the exclusive rights
conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conﬂict
with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice
the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate
interests of third parties.
Article 31

Other Use Without Authorization of the Right Holder
Where the law of a Member allows for other use 7 of the subject matter
of a patent without the authorization of the right holder, including use by
the government or third parties authorized by the government, the following
provisions shall be respected:
7

“Other usr” refers to use other than that allowed under Article 30.
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(a) authorization of such use shall be considered on its individual
merits;
(b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed
user has made efforts to obtain authorization from the right holder
on reasonable commercial terms and conditions and that such
efforts have not been successful within a reasonable period of
time. This requirement may be waived by a Member in the case of
a national emergency or other circumstances of extreme urgency
or in cases of public non-commercial use. In situations of national
emergency or other circumstances of extreme urgency, the right
holder shall, nevertheless, be notiﬁed as soon as reasonably
practicable. In the case of public non-commercial use, where the
government or contractor, without making a patent search, knows
or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or
will be used by or for the government, the right holder shall be
informed promptly;
(c) the scope and duration of such use shall be limited to the purpose
for which it was authorized, and in the case of semi-conductor
technology shall only be for public non-commercial use or
to remedy a practice determined after judicial or administrative
process to be anti-competitive;
(d) such use shall be non-exclusive;
(e) such use shall be non-assignable, except with that part of the
enterprise or goodwill which enjoys such use;
(f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of
the domestic market of the Member authorizing such use;
(g) authorization for such use shall be liable, subject to adequate
protection of the legitimate interests of the persons so authorized,

ภาคผนวก

(h)
(i)
(j)
(k)

(l)
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to be terminated if and when the circumstances which led to
it cease to exist and are unlikely to recur. The competent authority
shall have the authority to review, upon motivated request,
the continued existence of these circumstances;
the right holder shall be paid adequate remuneration in the
circumstances of each case, taking into account the economic
value of the authorization;
the legal validity of any decision relating to the authorization of
such use shall be subject to judicial review or other independent
review by a distinct higher authority in that Member;
any decision relating to the remuneration provided in respect of
such use shall be subject to judicial review or other independent
review by a distinct higher authority in that Member;
Members are not obliged to apply the conditions set forth in
subparagraphs (b) and (f) where such use is permitted to remedy
a practice determined after judicial or administrative process to be
anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices
may be taken into account in determining the amount of
remuneration in such cases. Competent authorities shall have the
authority to refuse termination of authorization if and when the
conditions which led to such authorization are likely to recur;
where such use is authorized to permit the exploitation of a patent
(“the second patent”) which cannot be exploited without infringing
another patent (“the first patent”), the following additional
conditions shall apply:
(i) the invention claimed in the second patent shall involve
an important technical advance of considerable economic
signiﬁcance in relation to the invention claimed in the ﬁrst patent;
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(ii) the owner of the ﬁrst patent shall be entitled to a cross-licence
on reasonable terms to use the invention claimed in the
second patent; and
(iii) the use authorized in respect of the ﬁrst patent shall be
non-assignable except with the assignment of the second
patent.
Article 32

Revocation/Forfeiture
An opportunity for judicial review of any decision to revoke or forfeit
a patent shall be available.
Article 33

Term of Protection

ภาคผนวก
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identical product when produced without the consent of the patent owner shall,
in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by
the patented process:
(a) if the product obtained by the patented process is new;
(b) if there is a substantial likelihood that the identical product was
made by the process and the owner of the patent has been unable
through reasonable efforts to determine the process actually used.
2.
Any Member shall be free to provide that the burden of proof indicated
in paragraph 1 shall be on the alleged infringer only if the condition referred to
in subparagraph (a) is fulﬁlled or only if the condition referred to in subparagraph
(b) is fulﬁlled.
3.
In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of
defendants in protecting their manufacturing and business secrets shall be taken
into account.

The term of protection available shall not end before the expiration
of a period of twenty years counted from the ﬁling date. 8
Article 34

Process Patents: Burden of Proof
1.
For the purposes of civil proceedings in respect of the infringement of
the rights of the owner referred to in paragraph 1(b) of Article 28, if the subject
matter of a patent is a process for obtaining a product, the judicial authorities
shall have the authority to order the defendant to prove that the process to
obtain an identical product is different from the patented process. Therefore,
Members shall provide, in at least one of the following circumstances, that any
8

It is understood that those Members which do not have a system of original grant may
provide that the term of protection shall be computed from the ﬁling date in the system
of original grant.

SECTION 6 : LAYOUT-DESIGNS (TOPOGRAPHIES)
OF INTEGRATED CIRCUITS
Article 35

Relation to the IPIC Treaty
Members agree to provide protection to the layout-designs (topographies)
of integrated circuits (referred to in this Agreement as “layout-designs”) in
accordance with Articles 2 through 7 (other than paragraph 3 of Article 6),
Article 12 and paragraph 3 of Article 16 of the Treaty on Intellectual Property
in Respect of Integrated Circuits and, in addition, to comply with the following
provisions.
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Article 36

shall be liable to pay to the right holder a sum equivalent to a reasonable royalty
such as would be payable under a freely negotiated licence in respect of such
a layout-design.

Scope of the Protection
Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 37, Members shall
consider unlawful the following acts if performed without the authorization of
the right holder : 9 importing, selling, or otherwise distributing for commercial
purposes a protected layout-design, an integrated circuit in which a protected
layout-design is incorporated, or an article incorporating such an integrated
circuit only in so far as it continues to contain an unlawfully reproduced
layout-design.

2.
The conditions set out in subparagraphs (a) through (k) of Article 31
shall apply mutatis mutandis in the event of any non-voluntary licensing of
a layout-design or of its use by or for the government without the authorization
of the right holder.
Article 38

Term of Protection
Article 37

Acts Not Requiring the Authorization of the Right Holder
1.
Notwithstanding Article 36, no Member shall consider unlawful the
performance of any of the acts referred to in that Article in respect of
an integrated circuit incorporating an unlawfully reproduced layout-design or any
article incorporating such an integrated circuit where the person performing or
ordering such acts did not know and had no reasonable ground to know, when
acquiring the integrated circuit or article incorporating such an integrated
circuit, that it incorporated an unlawfully reproduced layout-design. Members
shall provide that, after the time that such person has received sufﬁcient notice
that the layout-design was unlawfully reproduced, that person may perform any
of the acts with respect to the stock on hand or ordered before such time, but
9

The term “right holder” in this Section shall be understood sd having the same meaning
as the term “holder of the right ” in the IPIC Treaty.

1.
In Members requiring registration as a condition of protection,
the term of protection of layout-designs shall not end before the expiration of
a period of 10 years counted from the date of ﬁling an application for registration
or from the ﬁrst commercial exploitation wherever in the world it occurs.
2.
In Members not requiring registration as a condition for protection,
layout-designs shall be protected for a term of no less than 10 years from the
date of the ﬁrst commercial exploitation wherever in the world it occurs.
3.
Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Member may provide that
protection shall lapse 15 years after the creation of the layout-design.
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SECTION 7 : PROTECTION OF UNDISCLOSED
INFORMATION

3.
Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of
pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical
entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of
which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair
commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure,
except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure
that the data are protected against unfair commercial use.

Article 39
1.
In the course of ensuring effective protection against unfair competition
as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall
protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data
submitted to governments or governmental agencies in accordance with
paragraph 3.
2.
Natural and legal persons shall have the possibility of preventing
information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by,
or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial
practices 10 so long as such information:
(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise
conﬁguration and assembly of its components, generally known
among or readily accessible to persons within the circles that
normally deal with the kind of information in question;
(b) has commercial value because it is secret; and
(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by
the person lawfully in control of the information, to keep it secret.
10
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For the purpose of this provision , “a manner contrary to honest commercial practices”
shall mean at least practices such as breach of contract, breach of conﬁdence and
inducement to breach,and includes the acquisition of undisclosed information by
third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know,that such practices
were involved in the acquisition.

SECTION 8 : CONTROL OF ANTI-COMPETITIVE
PRACTICES IN CONTRACTUAL
LICENCES
Article 40
1.
Members agree that some licensing practices or conditions pertaining
to intellectual property rights which restrain competition may have adverse
effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology.
2.
Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in
their legislation licensing practices or conditions that may in particular cases
constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse effect on
competition in the relevant market. As provided above, a Member may adopt,
consistently with the other provisions of this Agreement, appropriate measures
to prevent or control such practices, which may include for example exclusive
grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive
package licensing, in the light of the relevant laws and regulations of that
Member.

๔๓๖
436

๔๓๗
437

ภาคผนวก

ภาคผนวก

3.
Each Member shall enter, upon request, into consultations with any
other Member which has cause to believe that an intellectual property right
owner that is a national or domiciliary of the Member to which the request for
consultations has been addressed is undertaking practices in violation of the
requesting Member’s laws and regulations on the subject matter of this Section,
and which wishes to secure compliance with such legislation, without prejudice
to any action under the law and to the full freedom of an ultimate decision of
either Member. The Member addressed shall accord full and sympathetic
consideration to, and shall afford adequate opportunity for, consultations with
the requesting Member, and shall cooperate through supply of publicly
available non-conﬁdential information of relevance to the matter in question
and of other information available to the Member, subject to domestic law
and to the conclusion of mutually satisfactory agreements concerning the
safeguarding of its conﬁdentiality by the requesting Member.
4.
A Member whose nationals or domiciliaries are subject to proceedings
in another Member concerning alleged violation of that other Member’s laws
and regulations on the subject matter of this Section shall, upon request,
be granted an opportunity for consultations by the other Member under
the same conditions as those foreseen in paragraph 3.

PART III
ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
SECTION 1 : GENERAL OBLIGATIONS
Article 41
1.
Members shall ensure that enforcement procedures as speciﬁed in this
Part are available under their law so as to permit effective action against any act
of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement,
including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which
constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be
applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade
and to provide for safeguards against their abuse.
2.
Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights
shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly,
or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.
3.
Decisions on the merits of a case shall preferably be in writing and
reasoned. They shall be made available at least to the parties to the proceeding
without undue delay. Decisions on the merits of a case shall be based only on
evidence in respect of which parties were offered the opportunity to be heard.
4.
Parties to a proceeding shall have an opportunity for review by a judicial
authority of final administrative decisions and, subject to jurisdictional
provisions in a Member’s law concerning the importance of a case, of at least
the legal aspects of initial judicial decisions on the merits of a case. However,
there shall be no obligation to provide an opportunity for review of acquittals in
criminal cases.
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5.
It is understood that this Part does not create any obligation to put in
place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights
distinct from that for the enforcement of law in general, nor does it affect the
capacity of Members to enforce their law in general. Nothing in this Part creates
any obligation with respect to the distribution of resources as between
enforcement of intellectual property rights and the enforcement of law in general.

Article 43

SECTION 2 : CIVIL AND ADMINISTRATIVE
PROCEDURES AND REMEDIES
Article 42

Fair and Equitable Procedures
Members shall make available to right holders11 civil judicial procedures
concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this
Agreement. Defendants shall have the right to written notice which is timely
and contains sufﬁcient detail, including the basis of the claims. Parties shall be
allowed to be represented by independent legal counsel, and procedures shall
not impose overly burdensome requirements concerning mandatory personal
appearances. All parties to such procedures shall be duly entitled to substantiate
their claims and to present all relevant evidence. The procedure shall provide a
means to identify and protect conﬁdential information, unless this would be
contrary to existing constitutional requirements.
11

For the purpose of this Part, the term “right holder” includes federations and
associations having legal standing to assert such rights.
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Evidence
1.
The judicial authorities shall have the authority, where a party has
presented reasonably available evidence sufﬁcient to support its claims and has
speciﬁed evidence relevant to substantiation of its claims which lies in the control
of the opposing party, to order that this evidence be produced by the opposing
party, subject in appropriate cases to conditions which ensure the protection of
conﬁdential information.
2.
In cases in which a party to a proceeding voluntarily and without good
reason refuses access to, or otherwise does not provide necessary information
within a reasonable period, or signiﬁcantly impedes a procedure relating to
an enforcement action, a Member may accord judicial authorities the authority to
make preliminary and ﬁnal determinations, afﬁrmative or negative, on the basis
of the information presented to them, including the complaint or the allegation
presented by the party adversely affected by the denial of access to information,
subject to providing the parties an opportunity to be heard on the allegations or
evidence.
Article 44

Injunctions
1.
The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist
from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of
commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement
of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such
goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected
subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having
reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the
infringement of an intellectual property right.
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2.
Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that
the provisions of Part II speciﬁcally addressing use by governments, or by
third parties authorized by a government, without the authorization of the right
holder are complied with, Members may limit the remedies available against
such use to payment of remuneration in accordance with subparagraph (h) of
Article 31. In other cases, the remedies under this Part shall apply or, where
these remedies are inconsistent with a Member’s law, declaratory judgments
and adequate compensation shall be available.

Article 46

Article 45

Damages
1.
The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to
pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right
holder has suffered because of an infringement of that person’s intellectual
property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to
know, engaged in infringing activity.
2.
The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer
to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney’s fees.
In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order
recovery of proﬁts and/or payment of pre-established damages even where the
infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in
infringing activity.
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Other Remedies
In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial
authorities shall have the authority to order that goods that they have found to
be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the
channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right
holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements,
destroyed. The judicial authorities shall also have the authority to order that
materials and implements the predominant use of which has been in the creation
of the infringing goods be, without compensation of any sort, disposed of
outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of
further infringements. In considering such requests, the need for proportionality
between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as
the interests of third parties shall be taken into account. In regard to counterfeit
trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully afﬁxed shall
not be sufﬁcient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods
into the channels of commerce.
Article 47

Right of Information
Members may provide that the judicial authorities shall have the
authority, unless this would be out of proportion to the seriousness of the
infringement, to order the infringer to inform the right holder of the identity of
third persons involved in the production and distribution of the infringing goods
or services and of their channels of distribution.
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Article 48

(a) to prevent an infringement of any intellectual property right from
occurring, and in particular to prevent the entry into the channels
of commerce in their jurisdiction of goods, including imported
goods immediately after customs clearance;
(b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement.
2.
The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional
measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where any delay
is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is
a demonstrable risk of evidence being destroyed.
3.
The judicial authorities shall have the authority to require the applicant
to provide any reasonably available evidence in order to satisfy themselves with
a sufﬁcient degree of certainty that the applicant is the right holder and that the
applicant’s right is being infringed or that such infringement is imminent, and
to order the applicant to provide a security or equivalent assurance sufﬁcient to
protect the defendant and to prevent abuse.
4.
Where provisional measures have been adopted inaudita altera parte,
the parties affected shall be given notice, without delay after the execution of
the measures at the latest. A review, including a right to be heard, shall take
place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable
period after the notiﬁcation of the measures, whether these measures shall be
modiﬁed, revoked or conﬁrmed.
5.
The applicant may be required to supply other information necessary
for the identiﬁcation of the goods concerned by the authority that will execute
the provisional measures.
6.
Without prejudice to paragraph 4, provisional measures taken on the
basis of paragraphs 1 and 2 shall, upon request by the defendant, be revoked or
otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of

Indemniﬁcation of the Defendant
1.
The judicial authorities shall have the authority to order a party at
whose request measures were taken and who has abused enforcement procedures
to provide to a party wrongfully enjoined or restrained adequate compensation
for the injury suffered because of such abuse. The judicial authorities shall also
have the authority to order the applicant to pay the defendant expenses, which
may include appropriate attorney’s fees.
2.
In respect of the administration of any law pertaining to the protection
or enforcement of intellectual property rights, Members shall only exempt both
public authorities and ofﬁcials from liability to appropriate remedial measures
where actions are taken or intended in good faith in the course of the
administration of that law.
Article 49

Administrative Procedures
To the extent that any civil remedy can be ordered as a result of
administrative procedures on the merits of a case, such procedures shall
conform to principles equivalent in substance to those set forth in this Section.

SECTION 3 : PROVISIONAL MEASURES
Article 50
1.
The judicial authorities shall have the authority to order prompt and
effective provisional measures:
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the case are not initiated within a reasonable period, to be determined by the
judicial authority ordering the measures where a Member’s law so permits or,
in the absence of such a determination, not to exceed 20 working days or
31 calendar days, whichever is the longer.
7.
Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to
any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that
there has been no infringement or threat of infringement of an intellectual
property right, the judicial authorities shall have the authority to order the
applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate
compensation for any injury caused by these measures.
8.
To the extent that any provisional measure can be ordered as a result of
administrative procedures, such procedures shall conform to principles equivalent
in substance to those set forth in this Section.

SECTION 4 : SPECIAL REQUIREMENTS RELATED
TO BORDER MEASURES12

12

13

14

Where a Member has dismantled substantially all controls over movement of goods
acroos its bouder with another Member with which it forms part of a customs union, is
shall not ber required to apply the provisions of this Section at that border.
It is understood that there shall be no obligation to apply such procedures to imports of
goods put on the market in another country by or with the consent of the right holder.
or to goods in transit.
For the purposes of this Agreement:
a “counterfeit trademark goods” shall mean any goods,including packaging, bearing
without authorization a trademark which is identical to the trademark validly
registered in respect of such goods,or which cannot be distinguished in its essential
aspects from such a trademark, in question under the law of the country of importation;
b “pirated copyright goods” shall mean any goods which are copies made without the
consent of the right holder or person duly authorized by the right holder in the
country of production and which are made directly or indeirectly from an article
where the making of that copy would have constituted an infringement of a copyright
or a related right under the law fo the country of importation.

Article 51

Suspension of Release by Customs Authorities
Members shall, in conformity with the provisions set out below, adopt
procedures13 to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that
the importation of counterfeit trademark or pirated copyright goods 14 may take
place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative
or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free
circulation of such goods. Members may enable such an application to be made
in respect of goods which involve other infringements of intellectual property
rights, provided that the requirements of this Section are met. Members may
also provide for corresponding procedures concerning the suspension by the
customs authorities of the release of infringing goods destined for exportation
from their territories.
Article 52

Application
Any right holder initiating the procedures under Article 51 shall be
required to provide adequate evidence to satisfy the competent authorities that,
under the laws of the country of importation, there is prima facie an infringement
of the right holder’s intellectual property right and to supply a sufﬁciently
detailed description of the goods to make them readily recognizable by the
customs authorities. The competent authorities shall inform the applicant within a
reasonable period whether they have accepted the application and, where
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determined by the competent authorities, the period for which the customs
authorities will take action.

Article 55

Article 53

Security or Equivalent Assurance
1.
The competent authorities shall have the authority to require an applicant
to provide a security or equivalent assurance sufﬁcient to protect the defendant
and the competent authorities and to prevent abuse. Such security or equivalent
assurance shall not unreasonably deter recourse to these procedures.
2.
Where pursuant to an application under this Section the release of
goods involving industrial designs, patents, layout-designs or undisclosed
information into free circulation has been suspended by customs authorities on
the basis of a decision other than by a judicial or other independent authority,
and the period provided for in Article 55 has expired without the granting of
provisional relief by the duly empowered authority, and provided that all other
conditions for importation have been complied with, the owner, importer, or
consignee of such goods shall be entitled to their release on the posting of
a security in an amount sufﬁcient to protect the right holder for any infringement.
Payment of such security shall not prejudice any other remedy available to the
right holder, it being understood that the security shall be released if the right
holder fails to pursue the right of action within a reasonable period of time.
Article 54

Notice of Suspension
The importer and the applicant shall be promptly notiﬁed of the suspension
of the release of goods according to Article 51.
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Duration of Suspension
If, within a period not exceeding 10 working days after the applicant
has been served notice of the suspension, the customs authorities have not been
informed that proceedings leading to a decision on the merits of the case have
been initiated by a party other than the defendant, or that the duly empowered
authority has taken provisional measures prolonging the suspension of the
release of the goods, the goods shall be released, provided that all other conditions
for importation or exportation have been complied with; in appropriate cases,
this time-limit may be extended by another 10 working days. If proceedings
leading to a decision on the merits of the case have been initiated, a review,
including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with
a view to deciding, within a reasonable period, whether these measures shall be
modified, revoked or confirmed. Notwithstanding the above, where the
suspension of the release of goods is carried out or continued in accordance
with a provisional judicial measure, the provisions of paragraph 6 of Article 50
shall apply.
Article 56

Indemniﬁcation of the Importer
and of the Owner of the Goods
Relevant authorities shall have the authority to order the applicant to
pay the importer, the consignee and the owner of the goods appropriate
compensation for any injury caused to them through the wrongful detention of
goods or through the detention of goods released pursuant to Article 55.

๔๔๘
448

๔๔๙
449

ภาคผนวก

ภาคผนวก

Article 57

Article 59

Right of Inspection and Information

Remedies

Without prejudice to the protection of conﬁdential information, Members
shall provide the competent authorities the authority to give the right holder
sufﬁcient opportunity to have any goods detained by the customs authorities
inspected in order to substantiate the right holder’s claims. The competent
authorities shall also have authority to give the importer an equivalent opportunity
to have any such goods inspected. Where a positive determination has been
made on the merits of a case, Members may provide the competent authorities
the authority to inform the right holder of the names and addresses of the consignor,
the importer and the consignee and of the quantity of the goods in question.

Without prejudice to other rights of action open to the right holder and
subject to the right of the defendant to seek review by a judicial authority,
competent authorities shall have the authority to order the destruction or
disposal of infringing goods in accordance with the principles set out in Article
46. In regard to counterfeit trademark goods, the authorities shall not allow the
re-exportation of the infringing goods in an unaltered state or subject them to a
different customs procedure, other than in exceptional circumstances.

Article 58

Ex Ofﬁcio Action
Where Members require competent authorities to act upon their own
initiative and to suspend the release of goods in respect of which they have
acquired prima facie evidence that an intellectual property right is being infringed:
(a) the competent authorities may at any time seek from the right holder
any information that may assist them to exercise these powers;
(b) the importer and the right holder shall be promptly notiﬁed of the
suspension. Where the importer has lodged an appeal against the
suspension with the competent authorities, the suspension shall be
subject to the conditions, mutatis mutandis, set out at Article 55;
(c) Members shall only exempt both public authorities and ofﬁcials
from liability to appropriate remedial measures where actions are
taken or intended in good faith.

Article 60

De Minimis Imports
Members may exclude from the application of the above provisions
small quantities of goods of a non-commercial nature contained in travellers’
personal luggage or sent in small consignments.

SECTION 5 : CRIMINAL PROCEDURES
Article 61
Members shall provide for criminal procedures and penalties to be
applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy
on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or
monetary ﬁnes sufﬁcient to provide a deterrent, consistently with the level of
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penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases,
remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of
the infringing goods and of any materials and implements the predominant use
of which has been in the commission of the offence. Members may provide for
criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement
of intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully
and on a commercial scale.

3.
Article 4 of the Paris Convention (1967) shall apply mutatis mutandis
to service marks.
4.
Procedures concerning the acquisition or maintenance of intellectual
property rights and, where a Member’s law provides for such procedures,
administrative revocation and inter partes procedures such as opposition,
revocation and cancellation, shall be governed by the general principles set out
in paragraphs 2 and 3 of Article 41.
5.
Final administrative decisions in any of the procedures referred to under
paragraph 4 shall be subject to review by a judicial or quasi-judicial authority.
However, there shall be no obligation to provide an opportunity for such review
of decisions in cases of unsuccessful opposition or administrative revocation,
provided that the grounds for such procedures can be the subject of invalidation
procedures.

PART IV
ACQUISITION AND MAINTENANCE OF INTELLECTUAL
PROPERTYRIGHTS AND RELATED INTER-PARTES
PROCEDURES
Article 62
1.
Members may require, as a condition of the acquisition or maintenance
of the intellectual property rights provided for under Sections 2 through 6 of
Part II, compliance with reasonable procedures and formalities. Such procedures
and formalities shall be consistent with the provisions of this Agreement.
2.
Where the acquisition of an intellectual property right is subject to the
right being granted or registered, Members shall ensure that the procedures for
grant or registration, subject to compliance with the substantive conditions for
acquisition of the right, permit the granting or registration of the right within a
reasonable period of time so as to avoid unwarranted curtailment of the period
of protection.

PART V
DISPUTE PREVENTION AND SETTLEMENT
Article 63

Transparency
1.
Laws and regulations, and ﬁnal judicial decisions and administrative
rulings of general application, made effective by a Member pertaining to the
subject matter of this Agreement (the availability, scope, acquisition, enforcement
and prevention of the abuse of intellectual property rights) shall be published,
or where such publication is not practicable made publicly available, in a
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national language, in such a manner as to enable governments and right holders
to become acquainted with them. Agreements concerning the subject matter of
this Agreement which are in force between the government or a governmental
agency of a Member and the government or a governmental agency of another
Member shall also be published.
2.
Members shall notify the laws and regulations referred to in paragraph
1 to the Council for TRIPS in order to assist that Council in its review of the
operation of this Agreement. The Council shall attempt to minimize the burden
on Members in carrying out this obligation and may decide to waive the obligation
to notify such laws and regulations directly to the Council if consultations with
WIPO on the establishment of a common register containing these laws and
regulations are successful. The Council shall also consider in this connection
any action required regarding notiﬁcations pursuant to the obligations under
this Agreement stemming from the provisions of Article 6ter of the Paris
Convention (1967).
3.
Each Member shall be prepared to supply, in response to a written request from another Member, information of the sort referred to in paragraph 1.
A Member, having reason to believe that a specific judicial decision or
administrative ruling or bilateral agreement in the area of intellectual property
rights affects its rights under this Agreement, may also request in writing to be
given access to or be informed in sufﬁcient detail of such speciﬁc judicial
decisions or administrative rulings or bilateral agreements.
4.
Nothing in paragraphs 1, 2 and 3 shall require Members to disclose
conﬁdential information which would impede law enforcement or otherwise be
contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial
interests of particular enterprises, public or private.

Article 64
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Dispute Settlement
1.
The provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994 as elaborated
and applied by the Dispute Settlement Understanding shall apply to
consultations and the settlement of disputes under this Agreement except as
otherwise speciﬁcally provided herein.
2.
Subparagraphs 1(b) and 1(c) of Article XXIII of GATT 1994 shall not
apply to the settlement of disputes under this Agreement for a period of
five years from the date of entry into force of the WTO Agreement.
3.
During the time period referred to in paragraph 2, the Council for
TRIPS shall examine the scope and modalities for complaints of the type
provided for under subparagraphs 1(b) and 1(c) of Article XXIII of GATT 1994
made pursuant to this Agreement, and submit its recommendations to the
Ministerial Conference for approval. Any decision of the Ministerial Conference
to approve such recommendations or to extend the period in paragraph 2 shall
be made only by consensus, and approved recommendations shall be effective
for all Members without further formal acceptance process.

๔๕๔
454

๔๕๕
455

ภาคผนวก

ภาคผนวก

PART VI
TRANSITIONAL ARRANGEMENTS

during that period do not result in a lesser degree of consistency with the
provisions of this Agreement.
Article 66

Article 65

Least-Developed Country Members

Transitional Arrangements

1.
In view of the special needs and requirements of least-developed country
Members, their economic, ﬁnancial and administrative constraints, and their
need for ﬂexibility to create a viable technological base, such Members shall
not be required to apply the provisions of this Agreement, other than Articles 3,
4 and 5, for a period of 10 years from the date of application as deﬁned under
paragraph 1 of Article 65. The Council for TRIPS shall, upon duly motivated
request by a least-developed country Member, accord extensions of this period.
2.
Developed country Members shall provide incentives to enterprises
and institutions in their territories for the purpose of promoting and encouraging
technology transfer to least-developed country Members in order to enable
them to create a sound and viable technological base.

1.
Subject to the provisions of paragraphs 2, 3 and 4, no Member shall be
obliged to apply the provisions of this Agreement before the expiry of a general
period of one year following the date of entry into force of the WTO
Agreement.
2.
A developing country Member is entitled to delay for a further period
of four years the date of application, as deﬁned in paragraph 1, of the provisions
of this Agreement other than Articles 3, 4 and 5.
3.
Any other Member which is in the process of transformation from
a centrally-planned into a market, free-enterprise economy and which is
undertaking structural reform of its intellectual property system and facing
special problems in the preparation and implementation of intellectual
property laws and regulations, may also benefit from a period of delay as
foreseen in paragraph 2.
4.
To the extent that a developing country Member is obliged by this
Agreement to extend product patent protection to areas of technology not so
protectable in its territory on the general date of application of this Agreement
for that Member, as deﬁned in paragraph 2, it may delay the application of
the provisions on product patents of Section 5 of Part II to such areas of
technology for an additional period of ﬁve years.
5.
A Member availing itself of a transitional period under paragraphs 1, 2,
3 or 4 shall ensure that any changes in its laws, regulations and practice made

Article 67

Technical Cooperation
In order to facilitate the implementation of this Agreement, developed
country Members shall provide, on request and on mutually agreed terms and
conditions, technical and ﬁnancial cooperation in favour of developing and
least-developed country Members. Such cooperation shall include assistance in
the preparation of laws and regulations on the protection and enforcement of
intellectual property rights as well as on the prevention of their abuse, and shall
include support regarding the establishment or reinforcement of domestic ofﬁces
and agencies relevant to these matters, including the training of personnel.
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PART VII
INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS; FINAL PROVISIONS

Article 70

Article 68

Council for Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights
The Council for TRIPS shall monitor the operation of this Agreement
and, in particular, Members’ compliance with their obligations hereunder, and
shall afford Members the opportunity of consulting on matters relating to the
trade-related aspects of intellectual property rights. It shall carry out such other
responsibilities as assigned to it by the Members, and it shall, in particular,
provide any assistance requested by them in the context of dispute settlement
procedures. In carrying out its functions, the Council for TRIPS may consult
with and seek information from any source it deems appropriate. In consultation
with WIPO, the Council shall seek to establish, within one year of its ﬁrst
meeting, appropriate arrangements for cooperation with bodies of that Organization.
Article 69

International Cooperation
Members agree to cooperate with each other with a view to eliminating
international trade in goods infringing intellectual property rights. For this
purpose, they shall establish and notify contact points in their administrations
and be ready to exchange information on trade in infringing goods. They shall,
in particular, promote the exchange of information and cooperation between
customs authorities with regard to trade in counterfeit trademark goods and
pirated copyright goods.

๔๕๗
457

Protection of Existing Subject Matter
1.
This Agreement does not give rise to obligations in respect of acts
which occurred before the date of application of the Agreement for the Member
in question.
2.
Except as otherwise provided for in this Agreement, this Agreement
gives rise to obligations in respect of all subject matter existing at the date of
application of this Agreement for the Member in question, and which is protected
in that Member on the said date, or which meets or comes subsequently to meet
the criteria for protection under the terms of this Agreement. In respect of this
paragraph and paragraphs 3 and 4, copyright obligations with respect to
existing works shall be solely determined under Article 18 of the Berne
Convention (1971), and obligations with respect to the rights of producers of
phonograms and performers in existing phonograms shall be determined solely
under Article 18 of the Berne Convention (1971) as made applicable under
paragraph 6 of Article 14 of this Agreement.
3.
There shall be no obligation to restore protection to subject matter
which on the date of application of this Agreement for the Member in question
has fallen into the public domain.
4.
In respect of any acts in respect of speciﬁc objects embodying protected
subject matter which become infringing under the terms of legislation in
conformity with this Agreement, and which were commenced, or in respect of
which a signiﬁcant investment was made, before the date of acceptance of the
WTO Agreement by that Member, any Member may provide for a limitation of
the remedies available to the right holder as to the continued performance of
such acts after the date of application of this Agreement for that Member. In
such cases the Member shall, however, at least provide for the payment of
equitable remuneration.
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5.
A Member is not obliged to apply the provisions of Article 11 and of
paragraph 4 of Article 14 with respect to originals or copies purchased prior to
the date of application of this Agreement for that Member.
6.
Members shall not be required to apply Article 31, or the requirement
in paragraph 1 of Article 27 that patent rights shall be enjoyable without
discrimination as to the ﬁeld of technology, to use without the authorization of
the right holder where authorization for such use was granted by the government
before the date this Agreement became known.
7.
In the case of intellectual property rights for which protection is conditional upon registration, applications for protection which are pending on the
date of application of this Agreement for the Member in question shall be
permitted to be amended to claim any enhanced protection provided under the
provisions of this Agreement. Such amendments shall not include new matter.
8.
Where a Member does not make available as of the date of entry into
force of the WTO Agreement patent protection for pharmaceutical and agricultural
chemical products commensurate with its obligations under Article 27, that
Member shall:
(a) notwithstanding the provisions of Part VI, provide as from the
date of entry into force of the WTO Agreement a means by which
applications for patents for such inventions can be ﬁled;
(b) apply to these applications, as of the date of application of this
Agreement, the criteria for patentability as laid down in this
Agreement as if those criteria were being applied on the date of
ﬁling in that Member or, where priority is available and claimed,
the priority date of the application; and
(c) provide patent protection in accordance with this Agreement as
from the grant of the patent and for the remainder of the patent

term, counted from the ﬁling date in accordance with Article 33 of
this Agreement, for those of these applications that meet
the criteria for protection referred to in subparagraph (b).
9.
Where a product is the subject of a patent application in a Member in
accordance with paragraph 8(a), exclusive marketing rights shall be granted,
notwithstanding the provisions of Part VI, for a period of ﬁve years after
obtaining marketing approval in that Member or until a product patent is
granted or rejected in that Member, whichever period is shorter, provided that,
subsequent to the entry into force of the WTO Agreement, a patent application
has been ﬁled and a patent granted for that product in another Member and
marketing approval obtained in such other Member.
Article 71

Review and Amendment
1.
The Council for TRIPS shall review the implementation of this
Agreement after the expiration of the transitional period referred to in
paragraph 2 of Article 65. The Council shall, having regard to the experience
gained in its implementation, review it two years after that date, and at identical
intervals thereafter. The Council may also undertake reviews in the light of any
relevant new developments which might warrant modiﬁcation or amendment of
this Agreement.
2.
Amendments merely serving the purpose of adjusting to higher levels
of protection of intellectual property rights achieved, and in force, in other
multilateral agreements and accepted under those agreements by all Members
of the WTO may be referred to the Ministerial Conference for action in
accordance with paragraph 6 of Article X of the WTO Agreement on the basis
of a consensus proposal from the Council for TRIPS.
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Article 72

Reservations
Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of
this Agreement without the consent of the other Members.
Article 73

Security Exceptions
Nothing in this Agreement shall be construed:
(a) to require a Member to furnish any information the disclosure of
which it considers contrary to its essential security interests; or
(b) to prevent a Member from taking any action which it considers
necessary for the protection of its essential security interests;
(i) relating to ﬁssionable materials or the materials from which they
are derived;
(ii) relating to the trafﬁc in arms, ammunition and implements of war
and to such trafﬁc in other goods and materials as is carried on
directly or indirectly for the purpose of supplying a military
establishment;
(iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or
(c) to prevent a Member from taking any action in pursuance of its
obligations under the United Nations Charter for the maintenance
of international peace and security.

